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Tegen .bot .ind. der overeenkomst, op 8 No,ember
18640 las.cbo. Eng.land , 1!'rankrij~,. Bolgie e~ Neder·
land gaoloteD, ~"t bot doel <,m' gelijkbeid t. breugen
iD de onderlinge verboudiog dier rijkBo, . wat betref't
~~ , rQ8~D op swker, en waarvan ,onH' "So.ikerwet vaD
1865 bet uitvl ••i.el is gew ... t,kan het .ijD nut hab·
ben, in bet kort de ••oultateD nal. ga.n, w.lke die tge·
'.am."tlijke .reg.ling heert ,opgele,erd en de ,oms aa·
digbsdSDt W38ronder zij beeit gewerkt; te mesr ou die
"ou'~lltie, ala wil teo miDftte eenig rertroUWtlD mog6D
,teli.n, in . d. b. aluiten der National. Vargadoring van
Fraakrijk, nahare expiratie .Di.t nl · word.a verl.ngd;
aoodat t.gen het volg.od. j.ar •• n. reorgaD i.ati. der

mita men daD maar niet de teg enwoordige klasseD be~

b.t ookri:Jtalliseerbtlre, oojuiet is, wu

der, bijvoorb.eld

ge'V.;n, waartroe wei gelegsDheid i9.

In slk geral zij de grondig. " •• rwaging dor Iliou ...
rBg~1icg

m~de

8Gubevolen aan a.lIen die ar

te waken

dar . zaulr, gebrekkig moat wezsn Rn luau zoich met het
mlllet sclJadeJijko moet bebelptHL ~~t is a ileen aJlD ,Ie
ouontbeerlijkbeld ' an bet artik61 te dllllk~l.lf dilL h~t
onder buit~nl!lp\Jrige en vaak oUlatiounele itldten ' ui~t

nemen, ,die eVon veel ' klaseen vertegenwoordigd8D, om

e.n ,grond.log te hobbeD voor d.n ·.aualag bij iuvocr
!>f·d, ,afeebrijving van regt.. " bij uitvo.r, .ooois dat
oak go8chieddo.
De binnenlandech e toepasfliog vau . den acc,ijD8 was
niet g.heel d.zolfde in de contracterimd o rijk.n. Mot
debalanghebbend.n werd rekoning·courant gebouden.

b.zwijkt.
~Ia.rt

1874.

Bionenlandsobe

bandfJlaare bad men met wer ke ·
te r\\"ij l VBn de inlsDd8che auikerOf) k wei rau acne veronderatelde
breogen Buiker wordt gt'heven

rU:aanstu.nd

ill Frankrijk .n B.l gi. re.ds v.r·

drie eerate landeD DOg ""':1::1 iHi iu bet laatste is or
.en op~.ri .~t. "
In Frankrijk en Engel81ld",ordt de b.otsuikerfabri.

gedlu'ende J\·Jei.
23

II

Vall. IIIaaD

31

.

MEl 1874:.

oenell . zicb DOg l'lta.t der to ve rwerken sappen, en bangt ,
jicht. Dat hij 0l'.'8D de kwaliteit en d~Jj staat van be,wOi88D\'81 zelfe Vl1.o .. teJell, alameda \'811 de mate van i!:lliverin~
en &1 zijnd ver8~h'~ ,.of d~ werkelijko . opbreoget meer of
bij oen pri\'aat perf'--ver wlt.fl de orga£l16CUe !tolfdll, de zOU
tlg ge8tel" , l.ocfiOJ'oiristll.liisoerbare lIuiker de dicbtbeid nm
mode gebrok~1J !.olg~~ en hot ,er~rijgoD VIIIoU Buiker tl!geu·
8t&at, hee ft dezo~ :8 baeft de fabflk8ut de keus tU8BCh~lI _
tu tllcilen DuitscllJaj:omt'D, m~t u len v~rlJtaflde, dat de &8D·
gegev80 tot ... e~de t' l~ent t~en percent hooge.r ~ a dan in
ruentairu Ttlj!A-:JUa.&: Ib N saarland. bet verlJchll ID aaDsiag
t.o l'gebr,.,~ ~ n cOI1t:'ole en aboDD e molit dooreenge nolll e n Dl(lt
dtmpl"..;;ot 18.
hem ·u~et~C'J"·merhand· zijn tijdeos de couveDtie de t:>~!jt8n·
\l!'etten [jlet wii ~ veranderd. In Eogeland wt~rd do suiker·
z.iu er V.'-oU lager en zat. hij welhust go heel l"erdwijoen.
4

••,." rauk~ijk b•• ft die belastiDg Da den "orlog van 1870
vllrboogd .e n peinst uog of' m••rd.re opvo.ring . .Da N.·
derlandscbe etaodmoDsterti voor betttworte'suiker zijD
ill .1870 blanker g.wordAn daD de oorspronkelijke.
Daar de kl.ur van , .uikor niet in evsDredigheid staat

10 1\(. v. S. Rochu~lu. v. Socrabaia n. naH-Boe! . ..

Pnoer. Prob, Bz.

:! ~~~~~·:'~'~~t~r :. ~:::,~:: !: ~:~~:~:[::. s~~!~i~·~;:::::

g~~~g!f~:::} g;J!C f~:~~{ff, ~ i~~;:::~K~:~L
20 Baron S. , . d . Becle v. Ratavia
23 Ko ningin der Ned1.v, Batuv ia.

'l'tdok. BetoD@.eo
Bellkoelenenover
dioplaahcn terug,
u . Palembaog. !\1uDtok eo terltg,
D. Padung

,

~ ~~~1~::f~k~¥.~~ !~f!!:~;
80 W. Kr, pr, d. Nedl ,v. Batavia

D.

Atjeb.

,.

Padallg

en

u\'t~r

di8plaatater"·g.

De MariDi-Superin.tend. der Ned.-lnd. StooUl" Maah ,

8. VAN l 'IUL!!ITI.:JN .
NfH'tlrlamdlfch-ludhlChe Slloor ",~,,~Mnllhlt\h"pVU,
J.IJN ~AMJ\ ltANO-VIH( S'l'EiJNLA.N (H~N.
Ureu vu:n .ertrelc: VVH." ~lf-'!''' dleu,yt"
____ Il.Jl-v·ftug fjfe •• uOIen den ~hll l\.1el J.~7::J.

hoedanigheid wordt de .beetwQrtelsuiker se·

d.rt ••n paar j ••r ia den handel op g.bllite aan oui·
vore 8uiker Y-erkocht, w&llrbij ook het verscbil met de
b"'!~!1~'!!:!g' w Q!~H ''!''e!'!:''c~~nd1 ~1cch do raffinn.dcur VlHi de
onjuiote methode vau gohalte·bepaliflg profiteert. Op
de rietsuiker begint men dit ook iaflgzame rhanJ toe
te paB80n . D. «nBuwti. "am vooral in EDgeland at.rk
to.. De productia van be.twort. l.uiker verm •• rderd.

I 0",,,,,"-'1',,,,,", II

s-r''I''ONS 'I;~

l "·'m""d~"''''"'"'
sH'I'IONS . I~

~oo.~ de

DOIgOlJ

Wt: e~kamer te Bata';ia, i ll d~D bot-del fan
bl~Den 4. maalldcD DR 24 JIlQuari 1874.

Door de Wees

lHi

Ul:\~nlleD.

in dt: n boedel tan
DIt. t7 hnutLri 1 874.

DOQr den agcot der SalIlt1raIlg~che rckcDk ,un~r t~ Kendal in den
b'Jedel '8n wijleD. C, l\-1 oritz uilloell:r waanden na 281" ebrnllri
1874.

DuoI' den ~~er Lohr Ie lJatavia ualllen~ de erfgenamell t ia dell
boetle! van wlJlen deo heer J. D. no G~Doep. binDeD deie. ma8Dnen
nil,

I) ~hart

11:17-;& ,

Door de CornlOi~sarisseo te Soerabaij3 ill den boetlel nil wijleo
den 20 l.uiteQQ.llt de,r i nfant.>!rio A, Beekh uis. voor to ~noi 1874Door den gelUogtlgde tc Salat.ign i n dell boedel Ull wijll:u uen
ambtenaar ter bt!schikking te Krnk~l\i\Ll C. E . . Ho.a!e, binnen 3
ma:mden nil 20 l\1aart 1874,
.

de~~:red~~ ;~~ell!~~e~e~e:o;:~~~r:~~:s~r~~E::~~,~r l~ho~:~~~li~f:n!~
e~ De

maan! n:. 21 April IM-4.

Door do te1tawc.Iliaiie es:~Llut r jce i o Jeu boedt:! van J . A" A.
Ni oolai te Soerabaija, LiDnen drill lll:1ao(len nil 10 April 187.&.
Door den gemagtigdo der erfgennMllu ill den uoetlel ven ..,.ijlen

t:np:~~~g:' bt~:l:~u 31f~::~¥enk;~tr~1;~~i d~~7!~-e:l
bl.lu,u!!t d e r

uitgaande rcgtell

Jo.vu.,.oho Ball"

Op d.a l S.ton Moi 187'£, des avond. opgewaakt,
krachten. art. 18 van b.t Oetrooi eo Reglement

(St""tehlad 1870, N O. 3~), .n iugevolga b•• luit van den
Gouverneur-Gener""l, dd. H Augu.tu. 1873, No. 23.

I
OJ

9.4 6U.4Q9 c25 Kll.pitaal ... _. /
1.776.230._ Re:lervcfonds.,.
Bao.kUilletteu
1.722.436.74

VACl DEN

Villi WLlh:JD. 1 nnr KedoflDg-OJaUle.1I fltc Kl':dlllll".Djotti ll !lur WiIl::m I.

1

111-AT~DN!L ' ··m"'d~1
~

np .welk.1I vOat oak, Jlunen .en. , word.n.
~lLtuorlijk ' waren .r· nog wei and.re oo ..aken', die
mode op den suikerhand.l invlo.d: hadden, docb . die
.' wij bier stilzwijg.nd konn.nvoorb~ ·· gaon. .
'
Het valgende jaar zal dUB' ieder d.r vi.r . mog.nd.
hoden , weder haar eig.n w.g ga80; .~ , welke . wog dtit
••1 zijnieDi.t vooruit, te b.pal.n.De Kanier. van
Kooph!lJldel'te Rotterdam' ell Amstordam . boud.n .zicb
r.~dl ,.met dit' vraa~atuk, ",..tN.derla~d betr.ft, bo.ig, '
OflOhooll men hi.r. te. 18nd. g•• n ilJgrijpende maat·
~gelen !tan ,verwaoht.n en belangrijka wijoigingon ,
, wlW'I'an DielllaDd. deuitw •• king ,kent, 'roor '~en bel ...•
tfllg8te,"ellll~t .verkiealijk .ijn, i. b.t tocb .ek.r dat
er Ii~~ge YlIl'and.ring '~lkom.n.' tem~.r door ookd. aan·,
.!fIg '~. inlandc.h. sD!kerfabrt.k8DlD 1876. moot wor·

,

. ',. ". el~e,' ..on," ..' r. . •. ring . 8.0~ijut t."'il.l~n '
· ...~EI. 'l!l:s:R~
'\IOlsel!.
blIgbI. reedl. -door te ,BcbemereD;, Zond.r d..t '
.
.de .~t uoeger .op ,die "\i,e .werd toegapast of.' daart.oe
g

.•' ...."."
...ill._,. g. To,II
. 'S/I
. ...
' .eJ'Uweailiker
ft,. ".,l, ..
l t,.rw
.,lJ.liiiet
..m.,eI!OOk
... oPh.et . ,o.o.g . teo
<I,.e
It;lt
kuhepaleD,wo.dt

~9J:"i.)J\lf, i~WS · '.lIOG,DIlillso 'lIlkorl"l!I-Pt ,o~r-

.
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•
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6,000.000.77.783.17
40.226 ,902.GO

1.068.303.8'
1.'j49.852 . KO~
1.,283.307,29 ~

f'O,3~1.1~9.61
d~r

JavllfIche Bank:

HERG. Itezi"""'.

Bataf)ia, ~G Mai. V rijdag ochtoD(l ten 6 ur$ ver
trok do Genero.al vaa Swioten . met een extratreio,

helD duor de Spoorwegmoot,el,apl'ij aaagebod.D , in
se".lscbop va" d. kolonel. ,.n Gogh all Schult.e, en
eenige audereu Dllsr Buitao:torg. Aao het station D~·
pok .toDd de acbooljaugd op bet perron an .ong bem
t.r e.ro e.n lied. To BuiteDzorg . ",erd d. Gen.raal
door hst fo.stkomit.l ontvangeD, terwijl .e. d.r dames
Loudon be~ een zi\vereo

Postkantoor Samarang.

" ijhm T.

bQ~.l~i k::luH::f : ~ ~iaka9':1e r

wijten .1. L. Wijgkes biDDen 6

Preaid.ont ell Directetlren

verleD~iDg,

.

0pl'oepin:;r va.n Deblteuren en
01'edlteuren.

~

Zriodo.nde . haald • .d. gem •• nochapp.lijke r.gsling

..

O)lder.lnteoJant in

BelegdreBervefollLla,.
7·t:i81.81 Bank.3asigna.
Specieilldr. k&<lson • g'.4U.800.77
ticDin onll..
Mu.o.tmattriaaL ....
7S7 .523.67 RekeiiLiDg-couGebouwcncD. meuraut.a.ldo's ...
Ueubilair cler .Bank..
468. 888.Diverso rE',k ...
Diverll!lrekeningeo.. 1.687.3S g.87

derd.

.

t"874 door den

0v 16 Juni 1874 door JeD. dlrecteu.r nu Onderwij!l., Eeredieu!t ell
NijH!,rbeid te Weltevredell ' oor Je leveriog no rijst eo otie ten be'
hoeve der mijnwerkera up hf.t eiland Ban ia.

Staatnchntd .... •

·te bewegen van de la~deo, waRr de

d. Eogelach. markt t.genlag.re prij.en dan de "Dde·
re betrokken raBinadeur. kODden l•• eren. D.ze con·
correlltis ",.rkte nadeelig op d. ruwe auiker torug,
w88naod. goede · inland.ohekwaliteiten gedrukt wer·
den ' en groot.ndeole tot bi,nn.nlandscb. vraag beperkt;
terwill de mindere eoo......n, w.gena d., in evenredig·
heid ~t hUilne ..... rde, boog,'re r.gten op het .v.. t.
land,., da.n d.b.tero in Engeland nog. h.t voord.eligot
~ pl~.tseD :tijo . . . Eenigermata werd de iuvoer "an
ruwe auik.r uit Belgi. naar N.derland door b.t v.r·
lohi!,in blanke. vlln den , b.e.t wortel.tandaard bevor·

,

deD 15 Septembe r door den RegideDt V3U S8JDaraog
'~D ~e hl1u~ tao 1 HP/2 b,IUWiI Woult, gronde n. ~elegeo in bet
datnct HodJ". ngl!nt9chtip KeDi!ol.l, bij kOlltro.kt. eilldlgende met den
oogst vaD 1871f

H,potheken en

b.h,ating (.n IIf.chiij,iDg) het boogst w.s, Daar die

, :,.' "

DiDl!iida~

Beleening-rekeDing

waar zij tegen lag~re n u6D8iag ko~ wOl'd~ u iuge-voerd .
~o bragten Frauscbe la.,Knadeurs launoi' 6uike r aen

"

.Op

Dieoooto-rekeo.iDg.

De .· invloed di.n eeD ' en auder op d. w.rking der
conv.ntie bad, kwam in hoofdzaak hiarop nedor. De

iDgelBtenen . van Buite.nz?rg,
gepeneioDeerdeD en cudgedieodeD;

d. belft vaD d. e •• ewacbt met de

lauworkraDB aaobood·. mot

bani~r,

waarop ::

BUlteozorg ·san geoerasl -.au ·Swiet6n,· . ,. ~e drie oudste' il.gezet.,nen flln Buittt~&:o~t'~, .

·me:t..de

.'0. kua8e~, gedr.gendoor .den

~eer ~eY8m~D,
.
.. . . .
.
. drie rijtui Jt8!l, ' wI"rin generaal vaD B.wi~t9n, · de ' ko-

lonels Vl\a Gogb, Schnltz••n andere boofd·oftiaioren,
de andere b.lft dor eer.wacbt.
'
dames iD rijtuige ,' ,

d. d.mangB 'an Tjibillong, Tjib.ro••aa.n Dj.einga
met gevolg t. pa.rd .
'
. . :. ,.
..Eon twe.d. eeroboog we. opg.richt op d.a , po.t"eg
b,) Pl.dang eD dro.g tot op.ehrift: aan·· Ne~rland'.
dapperen voor Atcbio, durond.r op •• n blU811W .cbild:
Ver.pijck.T.r zijd. achild.n m.t d. n~m.o der. kolon.I., A.n d•. Zuidzijd. vaa het Resid.ati.huio stoild
~eu ~erdtt boog,

Uitbestediogen. ellZ.
Op lO Juuij 1874 door den Di recteur un Binncnlandsch Be~tuur
VlItl de er£pacht ovel 50:1 bouw.t ODootgobOt n grand 10 bet d.i\trict
K8wgoro, ~h~iuen, 'oor eell tijdrak fan 75 jaar.

Verl~OJ... te

en de aanvoer van riet·auiker werd minder.

. a)\11 hotdeD • .,:,. ':

Samarang, 16 M.ar! 18740.
De Postmeester
H. A.. KLERKS.

de 2e .)1ilitaire Atdeeliog ten bchotn vao Ilet D. V. O. ,oor de Ie·
veriag .0..0 levenaLDiddeieD, brand-en lichhtofien, bet 9er,o~r 1'&n
mihbire gOllderen. e~i'., Clot, voor n:r~chilleDde !arnizoenell en buspitaiell in die afdeehng.

Uienstrcgcliny Jer Sloomscheven over de Maiwil

mOhfant volgene da we.rkelijke pr.o ductia aangeB~agen (con.

~~inig . Q.i t · en ~e~ i". bet . ni~~ . o !~r 'eene

])lo1ul<ken.
Ilt:n \7 ... 0 vaa tllke mftlUH'L
Uct aur VItD al Qiting ia steedIJ del namiddagl ten 6 UfO.
IDtusschen vvordt DaD belll.nghl!bbcoden. vrijgelattD j ook op BDdcre
dll.geu hUDoe uri.el'on aaD bet p05tkaDtoor te doen bezorgeo. ~ De
doortel1diDg ran bier heert Iloe.h plUb per e6ut gertr~kkende post.

Tn do maandell JUlJi en Jllli

Ned.- Iud. St.ooftlv... l\lon.tl!leho.ppU ..

zija ongea\o"aar~ij kun"tmatig gekleurde' .uiko.. lagen aan ·
pauodom geldt _13 algio heeft aanelag bij ahonDement, vol·

8~iker begou .zieh

It.1u.kRs.o.r, Tftnor-KoepOD"' en .de

rabaija tU v·,n gevangeneu va" Soullbaij\ uaar Kamal (rea, Madura)
K l!llure n ~e 1871i, 1876. 1877, 1878 c:n 1I:H9, door den Re,idtot van
SoerabalJ:10p Dipl.(sdag 30 JuoiJ 1874.

I'.(~.

Eente kwartier

olke maand.

" aD

lIeralDbutediug 'cor de leveriog "&n praauwen tut clen o9crvo&r
tan go u',- erI.l.IlLDeot , soedereu, euz. en:.!. ~an eo nllar de reedl!l van Soe-

BoriclIl,e n.

,..AI\-I A U __ II.

Bcbeidene beet .. ~rtel · suilrerf&bri9kon; in Nederland en:
kele en in EDgeland gedO. N t'. dieD ~ijd ziju er in de

har~

f)"n 20"n

d. Hollandecbe, Ial.nd<ch. en Chin..ch.a~b~oij~u~d,
de Obineacb. boofd.n met hua b.ni~r.n (0.0 ....
tr"8i. grosp),
.
,

.,Iver.n lauw.rkran. op

BanderlD.!l.8in en Ba-w--uoD_

hebben, da.r de belKugen van dui.e.deD, die tegen·
woordig hier t. laDde bij suikeriadust,i. botrokken
zijo, daarmede zij o gowoald. Men vergete dllarbij uiet,
dat I'mik~r, wegeo8 de groote afwiBseling ill kwaliteit,
eeo ran J e winet gaschikte oDderw~rpen vtJo r ee~e
bela-:ttir.ag- ie, zQodat elk ey"teeUl daar yan, uit daD aard

.0

t1lt

!JeD len ·van . cllle · lD ~"" D.J .

daarfoor min-

moal de ,iscb, moeten word."

me.r volmaskte ",ij.e vaa kwalit.itobevaliug mogt aan·

Bij b.t aangaan dor couventi. liop het hed rag der
balast,ing . op .uiker in d.~etrokk e n laudeu uiet be·
laogrijk uiteol\
wa. d. m ••rdero of mindoro blank·
beid dar suikera de aigttbllWD6 matttstaf tot bepaling
harer waarde.M.n had dus n.v.n8 de broou.uiker
oleoht '. 8nig" gemeeoschappelijke .tondmouBter. aan to

m."

3'/.

ganomen, ala meer nabi.j de waarbeid; ten2tij men eeoe

8ui~t~raAogelegenbeden UOOdlg la.

(aboDnement ).
In 18640 had

"toll 17,,0 vlln elke waaRd.
B u rneo's WestkU8t en BuUtou .

houdt, welkeveel te groote ruilllt. hobben, doch p.rc.ntBge"'ijs volgo.no de g.halt." I. w.rk gao Aang.zieD
d. bepaling vaa 'bet g.halto, .00 alo die ill den ban·
d.l ge.chiodt, met .. £trekking van 5 moal d. Bach voor

2 pIIlRt~i ll~en n.~·

Voor iedere volgellde 5 w(Jordell/ (l . ~O.

bijgang van kleur, op .i. kwalite.it gelet; tot schade I rdll~r~:~~e:O~ftlr~~~e:eD~~DeD zoowcl per EDgelsche ~l. per Fransche
.vaa de beetwortelduik.r·induetrie, die bij gebrek. vaa
Sumatra's WestkD.st.
ateun . daartegen weilJig v.rmag.
Oen "en eo Un 'an elk. maapd.
Bij con,.qu.nte toopas.ing vau keu.-illg ,.lgoas kwa·
Palembang.
hteit EOU zulka Toor bet g.volg bil lijk kUOO.D zijn,

De .snikel'-con ventie van 1864.

Voor r8:tliuadeurtl e D
lij~e Buiker te d06Uj
fabrieken -de ' aocijo8
hoev:eelheid Toort te

Prijs der A.d verUm tien: van 1--10 woorden vo!))'

wor geIJeeJ Nederl.-Indie f 12.50 per IJl.Ilfjaltr.

te. SamarclI/g bij de lIit.gevers G. C. 'I', VAN DORJ> en Co . .

"'asrop: aao

N t:erland'e ,loot

voor

AtehlD, van Gogh, Melaleu Krui. en Zeel&nd.
A.n de Noordzijde e.nviord. m.t ~ .t Ned.rland·
Bche w8pen eD dearonder; de Krat·oD is ana, en twas

,.cbiIJen met plaatanam.n uit den oorlog.
E~n groot deel van den W/Jg was fraBt

ver~ierd
mat vlaggeo en groeD, terwijl eliD menigte Iolandera

en Ohin"zen zieb daar v.rUro.g. Aan bet PR1.is werd
de G.neraal outvaugen door kiDd.ren, die bloemen
strooiden, terwijl aan de gtmoodigden eo de iDg&I8·
teuel1 van BUlteDzorg dUllrbinnen rerv6rsohingen wer·
den a.Bugebodeu, De Iol n.ndl'lche boofden werden oat-

banlu 01' het Re.iuentieb uis en de Inlander. 011 volks·
opelen.
D tls 8vonds was er tbe' dSlIsant op bet Paleie.
(B. HM.)
-

V 80 d. hooge oadersch.iding, welk. d.n g.n.·

rau.l Vall Swicteo ·· door zijoe bevordering . tot groot.

kruis der Militair. Wi :lemsorde te beart i. ge.aU.n,
leert men zicb eene voorstelJiog maken door bet 01'
de Orde betr.kkiog h.bbend r.glement .an admiDio·
tratia en diSCipline.
Art. 25 r.egt: I De Komm8od~ur8 ootvu,oge.L\ buune
dcoor.lie uit handen un den g.nera.l.en.ch. f of vaa

den vlootvoogd."
A rt. 26: II D e Grootkl uizeu olllvaogen d·eze.ln~. ~et

eeD8 vermesrel.ring von plegtighei d op de •• lfde wij.e
Wij bohoudon evea wei .. n OU9 om do d.coratie .elf
uit te reiken,"
01' welke vvij ... dit ge,chiedt vermeldt Art. 27:
"Bij dis gelegenb.id ••1 d. pl.gtigbeid plnat. h.b·
h13u voor 0nzen trooD, ill het bijzijn der leden vaD
bet kapittol en aud.re Riddero; zuU.ude de oarididaat,
gokui.ld op den trap de. trooa., de ,Iecorat,. uit On·
ze honden ontvaogen, WtlllrfSD do kaoeelier ' der. orde
aan hem de accoJllde zal g~ve~ en voor~3 zoodanige
cerelIlo nl cn zullau pinats habbcn, ala talkeD reie "lJl~
len bep.ald worden."
(Alg . D61.)

- Het etoomscbip iJlecca met de l'hiiip8 'Dan j}JaTni:r
op al"plouw, d.n 2den dezer vim Atjeb v,o rtrokke"
is giatereu alhier tor rea de gek omen. LanLsbg800cmde
bodem was !(odu.rende de . "pediti" 81. bo.pitaalschip
voor do warine illgericbt en ke.rde bier terug met
30 oieken .an boord.

- De colet"8 eCbijut zicb ove r deze rseidentie mear
eo Ulaer te verbroideu; in de ka.mpongs v'an de !Jtad
en voorabeden ran Hnta\·ia. hoort men d8gelijks vao
gev"lIen met doodelijkea

afloop.

Woensd.g jl. viol

eOD koeli~, aan de brug faD .&faogs Be~ar werkeode
door do cholera ge troffen, nader. Vo or MeelJtar.. Corue~

Ii. is.elle groote boeveelh.id .boleradr.nk a.ngevraagd.
(.'wli").
Soeraba£a J 18 J.\;Iet. Nqnr wij ui~ goa de broQ ver nemeo, b.eeft de · beer vo~ BulL,dDgalowen wegenl!l 00"
geatfLidbeld, bet gevolg vau langdurige vermoeieois, lijn
vertrllk van Batavia herwl\arts fo orl oopig mosten .u it·

.tellen.

- Naor men ver7iokert, zou beltal,e de reeidtlDt
V30 Probolingo, ook de 8.Ssistant·reaideot van B()djoile~
goro verlof DBar N edarluod h"l,boo Il&ng."aagd.
- Uit Proooli"Uu 8chrijft mera ODe van 15 dezer:
H~t KroDingBf~ e at it! bier in de belte . ordo. stge ..
t~{)ra~ en hl:left meer dUll aan tIt! yerwBcbtiog voId.IIIoD,
UltgetG:'.derd LeL vl1urw~rk,

dat

scheen td zijoJ aangezien er wnar

vau. oudeD dB-tum
weioige nummerS

bij \Varen die good ,olrl",leu. J ui,t toen bet ,... af.
geloop~ o en zicb oen ied~r USar dOll flocietGitstuin
spoeddo 001 . danr no~ eon paar genoegelijko · uren to
em8keo, <loor bet IUI8teren ullar d~ mu~iek en duor

b.t ' wand.len in de p ... aangele!ide en pra.iJtig : ver.
I erru8t
dO\1r e~D f8rma re ..
genbui welke een .-groot uur .anbield. Ea. i •.der dua
liaMe padol), werd en wij

•• n.e Dottet".spr.ak, . die door d.n' g.oeraul word b•• '

haaBtte zicb om ean goed helJ oko meu. te zoe.ken het..

antwoord. T6r~ijl.ook aar.. cie and~i'e officjerep eli QaD den

w.lk niet kon ge.chi.deu zODder oen voorafgaand nnt
pal!:; D. atad, die :.erat '.an e.~ ,"uurb.mel g.l.ek,
w..~ lD e.n Egyll.ch. dUI.t.r"'.he,.cbapee~ dotb
daar~an wi.t de kleiD. man partij. t. tr"kken doordian
d. b"mboe •• n laula.ropalon von .en ,.. 200 Illumi •
nati.·glo •• n ia 'een oogonblik Waren ontbloot.

be.r ~on ' Biiltoing.low.n bouqqetten w~rd.n: uitg.r.ikt,
w.rdener door d. ochoolj. ugdvolkBliedereD g••O!l·
g.n. D •• rop begaven .ieh anen ' te .. voet to~ . aonde
• erat. ,e.reboog, .66r.. ,het .tatio".,-' D.ze hr.d tot op·
8cbrift: ·B uiteozorg BaD g5n~r6Bl
fersohillellrle ' Bobilde~ de: nRmen:
. Java, ,SllUls.trll vertooDdoo.

yall '. Swieten,

Atchio~

terwiji
Bali, BODi,

Hi •••ette .ioh d. g.h ••I. atoet inorde .n in be·
w.~iog, ••• o~ dollleerd. men voorbij d;e •• reboog
.Idu.: .
'
'
tweo ~rowp.tte.. .te 'paard
tiou .rnariniera en matro.e~ .wet . eea ·.vlag,
het garOi&08n Diet InDziek, '.:

bani.rdragor ea vaaad.l waobten to p •• rd,
.
de djak c8, .n oiju adjnt(ct.n, de dem"ega 'IUI "Bui· ,
tenoorg en Parolli . mot de hoof_.ll,
'
de hoofdp"Psbo.loe
degeeatelijkoD,aUell. te ;

purd,

"p

'

U~~ a~d~ra[1 daage tea .10 .u re woe bet. Kinderpar-

tij .D de.e beeft tot e.n ' ur., . geduurd. 'D. j.ugd i.
bij di~ g.logellbeid f •••tolijk onthaalu, .olf. d. cbaQl~
pa~n.: . w~rd niet .. erg.te.n, en ied.r ging .....r ,0PIleruund' doch met t.g.n .. " Da.r . bu1.: ' 'a ·Avo.de · had

~~n::n V;,:~b:~ld!:a;~a::.tv~":::.k!~"t~np~~r!:t~
geto.ad dut h.t f"o.tvi .ren · en •• oig. f l •••• hea kan
stuk alaan. '. N •• bts ten III ure · bielddoReeid.nt
.en gep ... t. en kar.acblige · .to .. praak en d.,:ro';' : ie
bijna '~ieto andere dall .h.mp.g~e gt'dl·oak~D • .. . . '
. DerkolDlQisai$ ."omt dan .ook aIl~ lot foo.• di.'I ....

i'Dce8elij~o ~D ty." . Ii.~' "II~" ,~.

dat ar 100. ,eel . gageY,\!Dt'n gedaan ;s kW!l1en
worden toOl' 12000, dicl'rohoUQgo', iDgeBlltoDeD er

Blah

foor over hebbsQ gehad,
D3D14,endel&t werdenwij door eenhevigonllflohre.
gon begroet. die p. m· " ure heert aangehouden.
GiBteron is het e.rate EurppooBch .Iaohtoffer van
de cholera. bier go,.lIen en weleen jong menso? van
22 jaar, doch van .·Jl>vanoo en ande.. Oosterllngen
zgn re.de bonderd.n weggemaaid.
Dofamilie D •. <IiB Yroeger vergiftigd werd door bun
bodienden, is weer beretel<l.
. (S. 0.)'
CnOLEIIA.Omtrent do Ilitbr.iding damer gevre.ode
zioate vernemen wij minder guustige boriobteo. 10
eenige kampoogs Ilibier deden zioh in de leatst. da·
gen ern'tige gMalien voor, terwijl het garoffel
van dee doffen trom, dat zich o. 8. giBteren morgen
binnen t'wee uren driemaal ill de Hecreni3traat hooren
liet, blijk geeft dat ook io 'thospitaaJ eeoe bnitenge.
wone sterna pl8nts heeft.

IN' DJI Clrl1GlEBCBJI KAMP hRd heden morgen eeo co'
milcli.tragisch voorval plaat•. Een chioeescb tokobon·
der, die reed~ een balf uur in vrij opgewoud,u toe·
stand verkeerd bad en .ich dnarbij voortdnrand •• 0 d.
f.iI. tanne.tralell had blo"tgesteld, viel op eeDS voor
zijQ toka op de ,traat neder en rna.kte daarbij stnip'
irelikende gebaren, die de olll"tanders teo boogste
be.orgd m08klen.
De mao was door de cbole.. naogetast - zoo heet·
Ie het aldadelijk - en de patient geloofde dnt dun ook
••If en zoo ,oonek.r onmiddelijk naar 't St.dsverbaod
zijo gebragt, iodien niet jui,t bij tijds eeo Europe.an
de ware kwaal van den stuiptrekkende b.dd. vermoed
en de verechrikte om,tnnders er toe bewogell hem voor·
loopig io tijoe wooing te brengen.
Het bleek nu dat de lijder hod en Illorgen een faetnurtja 'bier had ootpakt en zijne dOrBt met oeo pilar
:8cs8chen van dieu d.rnnk hnd geleecht, Wfunflll bijofschoon anders een vij .. ud vnll drank - l'e brandy.
fl~8Ch had B8ogesproken, wfI,ordoor hij in tie"tJ abuor·

male positie waS gt.mtakt.
Een pall.r ureU ltlter WitS de patient wee-t' uormaal
en lacbte 2Ielf O(.J.l djn augst ell die der oms!'Hllders

Hedeu nu.middug tell

ONDERSOIIEIDLSG.

had

£) uur

alhier de plechtige uitreiking plllat~ vau dll l\'Iilitaira Willemsorde 4e kltl13Se uno den mn Aljeh teruggtlkeerden sargeaut-majoor BllCh, .lfkomstig van het 8tl

Morgt'u

g~8U didlldL

TELEGRAMMEN
Batavia, 19 dezer.
Benoemingen, enz.

VERLOF VERLEEND:

,Ver,"ne

ziekte

a," den

kommies UumoBch.

ONTSLA.Gl'lN: op ,er"oek eorvol den op.lcbter
Elenbaas,
ONTSLAG-EX; den kontroieur Rogg-e,
BENCEMD: tot
10 kl",e Roel."d, 2".
klaBse Spar.ja.arr\, 3a.
Mo~er; aep(rant·ingenieut
Herckenrat·h.
ON'rSLA.GEj~, op .erwek van bunne ,orbiuuteni.
geJureude de ..atjeb. 8J;_p~d.tit7 de g(:meesheer~u Maijo en
Golten.
INGETIWKKE1~; de detacllesrir.g bij bot dopar.
temeot der Marice VBll doctor rau Wceeem.
TIJDELIJK GEPLAATST: "Is vervangel' doctor
KODing,

AT{)HIN.
RAl'PORT VA1-r DEN MILITAIREN

e~ne, itoinpagnie A.frils;~neo noodig nit kumpoDg

DjB~

wa om deo vijnoJ te verjagen, die 15 dooden en 25
gewonden acbterliet.
Do kolonel Pel i. met den bevelbebber der ze.·
macht io overleg getretlen tot tuchtiging der VI
Moekim •.
Te Tamiaog i, de Nederlaudscbe vlag gehe,chen.

S(j HHIi PS- BHR 1(j HTliN.

T

Bfcomllcbip Bi<:ntaog Sotrnbalja, kal1t. J. Diederih, van Paoaroeknu,
16 lIei Ned. Ind, brik Atllatool Moela, gl:Zagv, Said Scch. biD
Yahija. Yan. Chenbon; Neu., In(L bark 'falip Djoedoel Karim, gez.
Sech Hoesin bin' Aehmat llegrnf, van Hnndjen~a"in
17 ]'Iei Ned. stoomschip Glcndtlrr()ot, kal)t. A. 1"'. A, Horner, van
Suoderland; Ned. Ind. stooms. William Mackinnon, hIJt. nt.n Emmerik, van Batavia.

Vcrtrokkcn

SChCpCI1.

Soorahaia.
a Mei E.ng. !itU\.lUl8l'hi? DahliA. kapt. 11. Cr""ford, nilar RemYIl.I1

.m l'"bblingo:

Oorl. ,loom •. 8,,,••lm,

N,d

-

UZERI'!! ]}RO(l(lUOK. De Held. Ct.

b.rigt, d.t to

SOREEPsnouw.

ao

lInarb is Yfln de werf der Ne

r

dor!. Stoolllboot-m •• tsch.ppij oJ> Feijeooord to water
gelateD het ijzoren tlchroefsto0wschip Hotla"d, voor htHlr
rllkening daar gebouwd en te voorzien van boogen en
lagen .-Iruk, zoo 0uaamde compoUJ~d.werktuigeri, wt!lkt)
ill de f8briek der l\.j'luI.tschn.ppij zijn vervnardigd.

-

30 J\'Iaart 113 "nu de werf der N t:>tlerl. Stoomboot.

DllllLtschl1ppij op }\~ijelloord te water gulaten het ijzefen achroefdhootrltlchip Holland, VOOl' haar re4ening claar
gebouwd en \'oon.ion van hoogen en lagen druk,
zoogenaarodi;:l oompo1(ful·.werktuigen, wi:lIl{e ill de fabriek
der l\I!latscbappiJ ziju verl"lutrdigd.
-

DE NEDERLJ.1fDSCIf-AMEH.II{AA_NSCilE Sl'OoJon'AART-

MA.A.l'sCH.ll"rIJ hop.-ft vertllllg uit.gebragt vaH iuue werl(II.

l. van 1 Mtli 1873 tot ult.

Nede.laodsch fregat Willom Poolman J~. P. Peeters
van Rotterdam. Dorreponl.
Ned.rIRnd,che bark Balgies Said mebamat bin ali.
legar van PamakaBsan. Heim.

Vcrtrokken .Schepcn.
van SSJDa.rang.
18 Mei Ned ••OOomb. Paul J. J. A. Oligo.tt n.ar
Oheribon.
19 Mei Ned. bark SaenabHadji mobam.t Talp
naar ·SiDgaporo.

schip.
Yom 't ver\'olg lwt41lat

\'cl'liezeJl minder HIles:
reods dad61ijk bij de oprigting \H~rll de rlil'ectio ge·
mSf;tigd twee nieuvre bon ten t(1 !luon \'lH\'IHLrdigefl,
waan-oor eon cQutr",d wl~rd gesl.otfln lOt)t do heeren
\'001'

R. Nt$picr en Sons !;e Glu~gow. In de IIQUHHI \,»11 ,r.
.d. Sc/toi{en eu p, OIlZand, nlln de nieuwe st;oom~chep(m
gegcfven, wordt eene wolverdiend~ hulue gehragt 1.1.1,11
den bek:enden iuriustrit:el) t,)Vt~IlS dt:n groutsteu ftanueelhonder, ell nan o.l·H ingenieut Oldand, den ontwer:
por van de.n Jlieuwl.Jn Wl\ttlfWerr vall RoUm n, Z~d.
Deze Bcht!pon Eullen 50 kajuits. en 600 j,u!i8chen·
d('lk~,pRs~u.gien,:~ en 300 tOIl ItluiDg 'Iml111en VlJl'vtlcrcn
en bovendieD de tegellwoordige booteu in tHlolueid
oVtlrtrefl'8u; toeh ra1'ell uez~ b()ot~n reeds f!llei, danr
de kort3i;e reis nnar New-York in 11 dllgOIl 22 uur,
en VBn New.York in 11 dageu l~~ unr gl~Ill'lfl.ltt Wtlrcl.
De nieuwtJ tfchtlpen zullen dit VI)OIjIUlr gel'eed ziju
en zal du.ardoor ue nlnu.i:iwhappij in staRt 1,ijn utt.n
ao.nvra.geu van de nitg~breide clientele in o.lIe op2;ig.
ten te voldoe£!. Omtrcnt bet fil!uutit.'el behtlt!(' dor

1I1•• tschappij .ij bot ,QIgende me,legedoeld:
Elkt; raia wordt voor wanrdo·vermindering der booten een behooriijk cijft'lr nfgesc:hreven, zoodat elkv boot,
did met den H.sDkoop van wu.u.l'ioos ll11: tel'io;Jl HtC. Vlm
de Commanditaire VennooL~chap Plate, neuchliu ell
Co. was overgenomen \'oor f ·'152,912)31, thRos op de
balaoa voorkomt voor f 435,000
TtlVBllS wordt elka reis bulusb met ee1l8 post voor
repnratie ell kei;elvernitmwillg-, wa.al'uit du,u di" rt:lJJ3ra·
tien betaald WOrdellj w~l I(w~flle dit fonds uen voor·
deelig aaldo op van f 10)638,09 (in het \"ertdl'lg I:Itaat
f 6.6~8.()9, dit moot volgens de bal.lIs LlijklJlln .. zijn
f Hi,G3S.09), dooh voorzigtigbeidshnlvtl it! dit liIoort
van rCBervefondt:l twg met f 10)000 V~rtueerderJ. uit
de gemaakte wi list, zoodab op 1 Jall. 1874 voor l'eparatieo Ban 1Ii:l ketda d~r beid8 stoomaehepell c~ut) eom
v~n f 26,G38 BllllWeZlg nas.

DE S'lI.A..A.T·INDUS'1'UIEE:L. Aan hi:lt adret'l van d.~t1
itlgeuieur te 's Gflt.veniu\ge,
is den brief ge1ionden, welke door den drnk ill ruimer
kring werd vcrspreid, door den heer J'. J. Maritz:, die
gedurende maer dan vijftig jllren 801,5 g~~chutgietor de
werkzaambeden io 't nijka gieterij van bronzen gef:H~hu~
heef't beetuurd. Door J. Reg.ring op dell .chtergroud

kBpibeiD.et'r8taanweze~d

offioier de veriangde inlichLingen t\} goveu, heUl van
wage hat Minil:lterio V811 Oorlog gevraRgd) nopelle de
vuurvaete steenen voor
ovens van '8 Uijk3 gieterij
van bronzen geschut' in gebruik. In genoemde missi-

va nu ootwikk.lt bij in het breede de· gr,mdon die
bem tot daze weigerin'g noopten. In de eerste plants

had Illen hem en zijn bebuwdzoon hun bestaan op on·
billijke wijze onto'amen, nndat men ruim vijftig jaren '
zicb ,an ziju kenDie eu wp-tuu8cha.p ha.d bediend. ,Dat
men die nag Diet kon ontberen, b~eek ten ,over,vloelie
Ult de asnvfage van inlichtiug dOllr geDoemden'officier.
Dobh ar- '-WaD meer.

Onder de goederan die hij aan het Mioi,t.. ie vao

~~:l~~kOll~~~;os~~~~g;n~:..:;:r~t~~t~o::~::~ab,e~~~~
.tuk. geb.and,tesen 40, 1548 oog.brand, tegen 30
ct., beoeyene B kub.meter.·gebrnikte tegenf20, te
.amen ultmnkend. f 4324.40. D. Mini.ter. Delprat

Aangckomen SChepell
te Batavia.

18 Mei. Fr••t.' 'Neva. luviD. v. Singa.pore agt. W.- Sutrmondt
N. If do. W. Cortls de Vries, Jaoieo. v. Soerabaijs. agt. 'Ned,

BI. Mij.; d.; .ok••I,. 41cljo..oer, Abdulla bin H....n,

den uitgekeerd, gelijksto,andfl met eene rente van '7-1
pOt. in 't jltn.r. Z:~tlr /juustig Waren do _rei:6eu met' de
6loow~chept:u H.ottorduU1 t'n l\IauB, nan de l\laatBchap·
pij Mlve tutlbehoorolltie; zij le~el'den tWlIO ZUiVl~rt:l win!;t
op v.n f 119,991,51 in 9 l'eizen (tie Rollenlall' 5 eo
dd Maas 4 rtlizen,) DJ glh1du llal~Ul Jl)Or dezl1 tlchepen
ttlregt verkregen, bl'Rgt zooveel aandraug van p[u.H~agiers en goederoll, dnt ,de directit} beslout
stOU11lboot VOOl' 3 reizeu te buren van u~ Koo.
~toom·
boot mall. tschappij, IIi. (le Q,".'J!or. Dl~ze
-r:eizeu
bl'agt~n aan de Ma.u.tflchapl'ij een verli~s too Vun
f 3G,U·:L7.07. Dit forties mOt::b worden toegcl:jchrtlVell
aan lh1t piotsBliulj Orlt~taa.ll \/all ex'cept:ioLneel gebrek :ian
uitvru.cht, en het mindel' go(!do churt"r "Iln rlit stoom·

f.

M•••

'oar

tIer _UUfS ,nadaLda heloir DOleos de waning van _den
A.rtBbis.chop Was binoengetreden, verscheen op heb
balkoo eeo jong geeetelijke, die door middel.van ge.
bareD BBD de '~aamgeschoolde: meDigte te kennen' gaf,
dat de :~art13tblB8Chop weldra zou worden weggeleid.
Werkel~k trad de heer Melchers op d.t oogenbHk nit
zijoe won~ng, schook zijn zegen Ba.n ,de o.mstanders en
staptebet rijtuig van den heer D.veoB in, die; met
deocommi.saris vao politi.· Klo.e, insgelijks dUBrin
plaat. Dam. 10 snellec dMf bogaf meo zicn naar het
buis van arrest, en Qogeveer drie minuten :ater bevopd
de heer Melcher•• ioh binnen de mureo vao d.t . ge·
bouw, zander dat eenigerlei ilitooroie ,was voorgevallen. De menigte, die h.t rijtuig, ooder bet aaoheWen
vao den kreet: Leve de Aartsbisschopl ijling. "'Bilge.
volgd, werd door .de milit.ire wacht vao het buie 'aO
8~~eBt aangsmo.and om uiteen to gs&n en :zicb to'"v,e,...
wlJderen; nadat devrouwen het lied ,Jesus .dirleb'
icb, JeSus dir sterb' ich, aDZ., badden aangeheven,"ge.
hoorz •• mde zij aan het ootvBngeo bevel en een tiental miouten nB de annkomst des beeren Melchers, had
dt' open bare ~tr8a.t hat 8Bnzien van vroeger hernomen.
Gedureode.don loop vao dezen dagbetben norgen.
Ramens.holingen of rnstverstoringeo. plaat. golIad.
Aan aeniga persooen had men toege.ta.o afs.heid
van den Aartsbi66Chop to nemeDj' !:tet waren eeO' paar
leden van het dornkupittel, zoomede de beeren Baudzi, Bachem. de uitgever .vaD d •. Kiillniach. Polhzeitung
en .enige andere geestelijken. lIii begeloiddeo den beer
Aielchers tot .an de deuc zijner woniog, olwaar zij
hem ,aarwel zeiden,
A.o den. Aart.bis.chop heef' men drie ruime luobtige vertrel,ken ter b'Bebikkiog gesteld; zij zijn gelegeo
in hat nieuW' 8angebouwtle gedealte_ VBn bet huis, van
arrest, ze~r net ingflricht en van het noodige ruim ..

vez:klaarde eehter ~i6 steaneD niet t.(k willeD, overne..

mOQ, omdat . ~er geen noodeakelijkbeid. bestond.om
bOllwltof£en, dia slea.d. te .~rkrijgen 'tio,in. voorr•• d

I)e Engelsche regeerillg geeft 80WS' ,verw,;;r.kalijko
boeken uit, Jaarlijks wordt otucieel verslag gegeveu
door tIu hoofdiospecteurs va.n de' armenwet, en in bet
blur-,boo!.:, liat hun opmerkiogon be vat; kowt veel weteoswaardigs voor.
Zecr ~root is in Eogeland bet aantal landloopers,
rondrtlizende bt.-ld",laara, di~ liU bier, dan duar over~
nachlon en eon gild vm'men, dat zekere reglementen
voIgt, en waal'van de leden elkander voorthelpeD en
door gebeime teekeus en woordeu elkander inlicbtiugl~D geven,
Do arW6Dwet, wa:~ltt, dat de werkhulzeu overal in
bet land gll~tvrijheid bewij~en san a.rwen, die onder

dal. willen kornun. ~lechte voor een paar dagen wordt
zij verstrekt, en IIll roist een zeer groat getal land.
loopers in eindeloozen cirkel het land door, beurtelings

iu de verschillendo wer:{hui2len ove-rn8chtende.
Hut .. pport, Wa".,8n wij opreken, beeft tot doel
BQn te toooeu, dat duor de tegeowoordige metliode om
onderetand te geveu aan behoeftigen, de luie, ouverbeterlijke bedeln.nr, die vall bedelen en stt>ien ziju
kostwinuing maakt, g-e.r!l.ugBchikt· wordt bij fa.ttlo~nlijke
werkJiedeo, die op hu.n \", I;lg ZijllJ van stad tot sto.d
werk zoeke~lde, en intusscben eenigell bijst(lud noodig
hebben, VerBchiUOlld~ kUtlreli zijn door Ott IIPoor·La'lD
Board" geBtraoge voortlchriften Baa allo werkbuiz6U
van b~t 11m\.!. gegevoll om te varl:.iodtlreo l dat sterke
gezoude munnen nBclltvel blijf en ontbijt zOUUen Qut\'u..ngen au v!wk ttl de ls&.k, wtllke hun wordt opgeltlgd
ala bebloliug voor het genotene, verzwtlal'd, doch niets
h~lpt. Dtl directeurs uel' wu:,kbui'l,en ziju uti eeuwaal
doordrong6n van ria overtuiging, dllot zij geen rdchb
hebl)t;w ow hulp tu Wf.·igdrou nan liaden, dirl b.i:lwereu
bl'oouelooB te ~ljll en dUI::I kOlut aan bet demoraliseerend gl:b_uik geell eilJd", t'll lI1ijv~~ cit; laulliooperd
lliuelilLer YUII bet vel(l.
Zlj nemun (l~H a\'ouds bl.'zit vun bun lokuleu als
g~Bl;en in' ef}U htlrberg dOell) eU l'SZlJn en vloeke-:u ZClO
lllen or!te olldlClr btH.! poogt te bandhaveu. De luudloo·
p~NI zijn verdee1d ill bendeu, die ieder eon provincill
hebben, walkl;l zij rontlreiZtlll. Zij trekken twee aaO
anll twee rond en laten op de muren van het warkhuis en op audel'o pl8lltl'J~'" di~ duartoe verli:uz.t;lu ziju,
au.nteekeuiugell aeliter, OIU llan kameruden, die op
hen v{)lgtm, koatburd inlichtiugen t~ ge\<en au.ugsaude
de huizen, wasi' het meest gag-OVen wordt, i.:ln de werkhuizen, wll.ar dt} vel'ptegillg ell voedseL het best, h,:,t
werk het lichht iM. Iii tIe Slang-Dictionary van dt'll
hoer Holtldll (wtllke etlLvowl:g- onwaardeerbuur i~ voor
ieder, di~ uit het Eugeleeh vertR.alt, daar rare uitdl'ukkingeu ell uit'uwerwelscue wooruen m~t tleu dug
to(lnemeo), kun wen I;'e[lo Jallge lijdt viuutlll van de
hieroglYP[lell eu tOtll~elltW, iu wl)lke dt! Jall,iluoptlr.s
mut elkautier corresl'oudeel'en
Een ~Io.lteesch kruis
beteekt:lut: IINiets tu ualeu, t~ arm, Z6 weten te vee!."
E~n Egg-end vro.Bgteel(el1, met (H:tQ klein kruisje,
lo(,drecut op den stuart er van, is bemoedigeod. Het
ze.gt: II Blijft hiljr. ZO<J gij hobt wat then noodig hoeft,

schoota voorzien.
De Kiil.". Valk,:eiiu,,!! heeft, .aoglUode het hier
medeg-edeeldlj, hat volgende bericht opgenomen: aHedenocbtend 8 uren is d. hoogw. heer anrtsbi.schop met
geweld iu verz~,kert.iu bewnriog g~nomeD." Ret It gepl,~egde gaw\:tltl,'· z"gt Il!j bnrichtgevtu' der Nordd. AUg.
Zeitlmg, heeit hiuriu bustu.!Lu: lill cOlDmis~Bris van po.
liti~, de beer Klos!:") ~s op UO lDeest "oorkom~lld8 wijz.e
den &llrtsbisBcbop, cila roeds eeDigzlDs bi:ljan.rd is, bij

het instijgeo in hot rijtuig behulpta.m gewe.oteo h ••ft
daarbij ontuurlijk,,,I. hand aan den hdor Melobere
geslagen."
Wil men h~t dOIlr~lQauJe lhHvija zieu bOtJ.(iauig
de tijrien zijo v~rar.der(i ill ue lllatste 30 jllren, uan
behoeft IUtm 8lechta het oog ta v6stigao op ha~een
thl\DB in dez;j Sb8d gebeurll, zoo BclIrijft d6 Keulscbe
bericutgever na.n de Natlont'Jt Zeitullg. 'Het aanzien del'

olad heeft godur.nJ. d. jOCgBt vorloopen dog.n geenerlei
Torandtlring olldurgaan. Het is dez ...'lfJa vroolijke,
lustigH. atlld van weieer, va.n Voor Heniga dagen. Van
den Dllln heeft m~o zelf":t gee I}

ter

h.l,er.~ok

treurvlag',

geen vlag

gehHo"hen. Toen in 1837 do toenmalige

aartsbisfllchop, de heer Drost~ Vischering, in verzskerde uewaricg werd genomeD, had mon allerlei voor...
zorgsmaatregeleu genom en. D~ trot'pen werden in' 4e
karzerueo gl;lcoDsigoeerd, ten eilld", ooverwijld in volle
sberkbe to kU!1oen u:trukkenj de strateo waren o.fge~et
eu het verkeer in Bommige gedettltafl der atad gabeel
geBbremd, ooz. III 18·74 heeft een clergelijk ft'it plaaQ)
geho.d en de ultro.molltafLusche Polkszeitung moet selve

.rkeonon, d.t th.n •• elf. geen hijw Ider. ootwikkeling
van politismaobt, lau.t staan een militaire ma.cbt. op
de b.en w•• g.bracht. Hot volk .i.t en weat, d.t de
If hoogwao.rdigdn"
oogsben DOl$r de wijze, waarop. zij
h.bben goz&,id. Do I.at.t .arlUelden zull.o d.ordoJr
tot de overilliging komen, dat d. Sta.t niet aileen de
macLt heeft, manr d. St.at ook wil, ook eischt dat
gehoorr.o.Bmhei,l words bt)boond aan de wet. IB- die
o\'ertuigiu!! eeomaal bij nllen doorgedroDgen, dan zal
de ge~8telijkheid zlch wd waten te voegen Dao,_r de

k\Jopou zij, Zu z\jn SChtlutlg.'l
Een teeke.Q als eeu 6temvork: geplsatst waar twee
we01en tlcneiden, geeft dell raad: ~ gaat ill delia richWtlg is niets
te ha.leu,!f Ben
merk als eeu ruitt!nllHS verklao,l't: ~ goed; ze goven
nit ijd wa&, "i ii!l het ook· maal' een burd koudtl aar·
t.ll\ppelen; IIpreeH vooral weiuig," Etln vierkaot zegt:
11f'lIendig. PBi op den hond." Een eirket met eeu
dikke punt in bt-'t !Uidtlt'lu iij eeD bewijs van vrees en
de IRlidlooper mo.akt eeD omweg om het dus gemt'rkte uuis uf dorp te verruijdeu. Het wit zegg~IJ: ugevRurlijk. M~u Im!, z~k~r zijn van een masnd geV"an·
genililst.raf nls lauulooper z')ut.ier bestaau/' Een cirkel
met tleu krui~ er in get'ft d~ lumduidiug: "godsdiensLige
llleul:ichc.tD, vrooru, gaven Vtl:tll." Deze huiz~o worden
het meest bezocbt, 'Iooral zoo el' Kutbolieken of high
c1lltrck Epi8copo.lell in WOn en, wier roekelooa, olldoordacht 8almoezeo geven ontzaglijk kwaad doe~, en
grol)tendeels de t;lJlJuld dl'angt van bodelalrij, land·
IGoperij en de middlHieD die zij verwolike". lJ:) l?oe's
beltend gesegrle: flaalUlotlten geven geen weldadighei.d"
baboordf~ in de huizen vun aile weekb~rLige
vroman
ttl' wordtm gelieit.ld door de Regeering.

tin~. Op den ~udurtln

wtltten van den St&a.t.

Parijsche Brieven.
D8 l'arijsche htUlddBtantl, schrijft tlaf.l eorr6spoodent
the })rril!l New~, heeft ztJlfer' goede redenen, om
over het Septennium tevfcueu ttl ZUtl. Ret heert bij
EljU pogen om de' UHHlijchen Ran het do.ns6n te bre:ngeo reeultaten verkrt>gtm, wn.a.rdollr bet een vergelijking mot het kei,errijk geru,t k.n doorolaao. Bijaldien buppelfjQ op do voeten cen criterium, vao blijd.
Bchap is, dan is men in <lit l5~izoen 31 zeer ,blijde,_, Er
waren twee ba.ls van de Regeering f aen stedelijk bal
ell het .chitterend faeat van d. rechtbank van. koop.
ho:.ndel. Er worden ioeberaidselen gemaakt voor ,eene
groote dnlls~artij in bet Elys6a, wasr de Masrsc.balk
het Po.aschrec6s za~ doorbrengen. Tal van particuJier,o
eo publieke feesten znlle~ gedurende dier. tijd te .ijoer
eere gegeven worde:!. De vereeniging dar commissionnaira in effeeten laat de benrs opmeten,'ten einda dat
gebouwin eeo bjdeHjke baloa.l te,eranderen. ED de
VIlO

Do landlollpar. bS'ldeu gadurende laugeo tijd ee,
zaer !1srdig mlddeaje om, waoneer bun kleerau fet'nieuwlllg behoefdeu" het lund dan.rvoor to doen beta·
len. Dee Dll.chts' verl::lcheurden ze al hun boven- en
onderkteederen in, uat 'Nerkbllis, en dsar de Jir~cteur
of meeDLor hen niet naakt op s.trae.t kon Betten, kre..
gao ze Ulluere kleederton. ~egeu dezIJ mijn is 'aeo
tegenmijo gelegd,' De werkbulzun bezitten allen pakjes,

;;:~i;: :~a;::~:Dd:~~~d:::::ale:e:uu~o~~~.::: ~~b~e::'
ourg, I'\~.rin .ij.en hoogstorigioeelbal denkh ta

geri:~sen is ('en staatszuak - geworden. Terpsichore i.
de Bcbnt.godin, die politieke leiders teg.nwoordig &8~.
roepen. ;Zij baef' St. Geooveva verdroogen, ..welkegedurende hEl beleg end. bedev&arl;.koo~t8vlUl bet

gelDaailt vnn kolenzakken of 8na .Ikooder genaaide
kleioe moelzakken, vuldo.nde om de naaktheid der
landloopers Ie bedekkeo, do.b niet zeer frani eo
netjes. Do enendigste landlooper .elfo kao er niet
teg,uu belachelijk :ue wo,den garnRsH, ~ij toonen zich
vorscbrikkelijk tuoruig OVdr daze ,'b~hand~liog, 60018
sLek'.en ze -den brand in het eerate ,.tlUis of den eersten
baoibel'g deo beste, uit domma wrnD.kntlm~Dg . en

:~:!~:r!aa;erd: ~o~~!f:

~~~oew~:~o:;'~:~i:;r:::!~

o:'f::,
Emil. de Girardin, de b.gnafde pub!.ieiot; \Viena vroehtbaar brein elken dag aao eeo .aieuw idee bet aaDz~o

om-

g~eftJ diende onlang! bij ,'eon diner, eell ,plan" ill_ol;ll

gevangan~s t·e, worden ~e

den voorsp09d taParijoto herstollen. ~et i. niet ge.
noag dot men de Parijzeoaars aan den daos b~eugl;.
Do rijke vreemdelingell, die Parijs verlieteo, ~eD .het
intribulatian geraakte, moeten opuieuw word~ gelokt,
doordat het.· do. ondo. levoolustigheid . weer llIIuuoem'.

..odeo, boven voor opot door b.t Inud te loopen.
Docb U~tl de kl_,eerenv-arnieuwing, kwu.in teveus een
eind,·,

Het. i,moeilijk te begrijpen, welke bekoringhet
landloopel'.leveu he.ft. Ha,de ko,t, hard werk, harde
be,lden,algemeone minaohting zijn. bun d.el. Door
eerlijk werk verdiendell ze vee) ,meer, d9ch, de ban~
deloosheid en het Dl.in of m.er avontuurlijke v8D.bl1n
leven lohijnt hen sohlldelooa Ie stellen VOO1'A!luli

.,

d.uo gewoDsehten afsto.nd honden., Ooge,veer een kw.ltl'-

B U 1'1' E N LAN D.

de

e we fa:" eon

een wijden halvellkriog
den boofdiogang der"wooiug en kon zondar mo.it. bet omstaande publiek op

vinding zoo j.rumerlijk voromoadde, in geenerlei opzigt
in do vruchten dn .. vllu wil doen deelco.

dat zie verk'iezen nl1o.r

,ge OUW Be 00

r:t8:0nb:~I~~:~:;.:e~:~~e~\ea;~:t::nv:: ;:~t';O::r~a:; ,

Landlooperij in Engeland.

Amsterdam de gelden disponibel zijn voor twn te Nieuwediep op te rigten ijzereH droogdok, Over do plna.fs,
waar het te stallen, zljn de gevoelcns nog verI! e~ld.
Naar men meent, is -de lUeeat geachikt~ plaats du
overzijde van den Steenendam, ter boogte van de ge·
bouwen der Msstoebsppij N,derlal/d
-

In

' . .

va.n
dlt

Dllt' zijn de redonen, wn.n.rom bij het Ministerie VBn
OJrJog, oat de ~o(Jr hem verkregen' kenDis eu' _onder-

kommd. I,. C

Technische en IndustrieEHe
Mededeelingen.

b.~chelij.ke ro.iti~

Gahruik UlRk.ende vnn de
den heer Mo.rltz, dwoug hot M1Dlsterltl hum,
aanbod to beru.teo.

~;:~$\\~~[l.N!~~·l:t~.o~t~;ol~l~cl~;t,~i~:ra~~ ;~~;~b~i·a.Ck:l~t,J~~gb~~:~
tik"

ue

te SftlDaranu;.

l'uarvasLe steeneD.'

Holhlloplfel. llaar Macas9.1lr,

ge.told en onbillijk bebnndeld, weigerde hij genoemddn

Aangckomell Schcpcn

. .

1'~.f.~~.~i;W:.nd~.·:~.a.:Y.t:~~r.:ij~.e.~aafg.g.:~3:r
d::v~:. ~.l . • ~. J.)a".ff~
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Aangekomen Schepen

au

KOMMANDANT
dd. AteLia 30 April.
Te Marak,a is eene milihire I)e •• tting gelcgd ter
beBah~rming van ToelIo9 Nik tdgen de aanraHan vun
Toekoe Nent •.
Een Bpion vao d ••eu laatete wiet to Mnraken ge·
loaf t. doen ,ioden .an hot verzinseldnt de hoofd·
leid€rs van hat verzat zich wilden onderwarpBD, doch
daartoe fiulp va.n MBraklS3 vcrzochten.
Toeo een groot gedeelte dor bevolkiog ]I1a1'.k.a
,erlateo bau am Illet die LooWeiders te o~del'bande·
len, nam het folk \'au Toelwe Nanta die gelegenbeiti
wao.r om z61'eO kaLUpongs in brand te steken.
Bij het danrop volgeod ge,ecilt Wao de kornst von

1IIil.

.MllIdor

December. Ret reRultRat i8, dat "no de aaudeelhouden een dil'ideml vau f 29;75 per na.r,d~el kftn wor.

-~~~

WEll,

C.:•.

..
..
.......n B ...tavia. ... ....
'
.. Die. bewering.ooollltde heat'
,,&nTod.beeldt,.;.DeNQJ:dd.d• ..tllg.
•
II!lt.
Yei..Eng .•1.. Flinl,bire,Sturro.k••. Si.gapo,.....;.14do•••bipv.~. ouwctendheld en onbed".ht.allmheid, ... omdat de
,angen nommer eena VtlJ ;WtV08rtg8 m8dedgell!t~~. be.
cou.ly of Elgi., YoK ... le, n.. S."abaya.-16 N. I.•1. Baron Be.·
vuurvll.8te .t.enen vo"rlitt doel en vao diellfmetingllll .tr.eff"ncie iJ.et III',Bsteerea v~ den h~@ M:elcbera, .alb-.
linck, B.ij., •. Molukk,"; do. do. Vio..Pre.ide.1 Prin., Vellman...
n i eli.io den handelverkrijgbaar .ijnen d.aarom in de
bissohop VIln lU11l!en, waarallll wlj bet·;volgande . .ollt-;
~i1oljal'i Nod. do-Sumatra, Railo., n. Am.,lardom; !'<>.do.OIona.r..
ge8ehutgi.terijen moetan· ~ervaardigd wo.doneo de· leenen,
....•
.(
~:~ick.:~:~: .•.. SOl!l'llbayo; N. 1. do. Wilham Yacki.non, va. Em, k 1e i ne r e, .dle ~en ".~I krijgen:hri,.o D gil 8 Ch ik.t
De arrestatie des .A.llrtsb~s.hop. bee@ den 81Malll'~.
voor geBchntgl~teflJen Z~D.
geheel onyerwaeht ~pl.at. gebad, zander lIlInleiding te
Voor den aanm.ak der aRoge~oden .Bteeneo waren
geveutot. eenigerlei.a8tverBtll'ing. :M;et het staBo yan
bovendien twee j~rea noodig; zij. waron dUB voor het
8 nren hleld een met twee p8ardeo bespaoneo eq",i.
te 8oerabaia.
Mmi.terie van Qor!ogo.misbaor, wilde het do. gepag~ vo~r den. ~oo~dingang V80 he~ 8arbs~i88ohoppelijk
16 M"j Ned: Ind. stooID.8cbip Koaingin Sophia', lap!.' B. C, de
schnhgieterij niet non stil.tnnd blootstellen· .. ~
palele stIl. De IIvrel vao deo koetsler dmdde IlIID, d"t
Jong. van ,Singapore; Ned. Ind, st omlchip Minister van Staat
Te~ slotte liet h.t; Mini.terie deo heer Mllritz 0
de ~edoelde equi~a.ge boLoord? aan. d.on heqrDeveoB,
RoehulIIen. kepiloin C, un Eek. ,van Belie, ep, KU9tpllatsen; Am!lrik
11 April 1872 aanbieden· de .teenen over te oeme!.
presldentvau. ~ohtl~ albler, dIe. wemlge~oge~~1iI.k8n
Slm 8, Richard Busteed, kapt. Joaepto JOh~SOD, van -Samarang
komt vaD de buitenreede. reeds vroeger all.tier gearriveer '; Ned, Jnd,
mits tegen den veel lllgoren band.lsprij. der gewone
~~J'~:~; ~:o who.~lDg bblUllenthrad·ldIo deldonmlddel\jk5eOOnta'l
18

zaatnheden over 1878,

Bataillon InfsuJtfie.
SCHUTTl1R1.J.

I·~kA~~ ·~.l~I~:~;~E~~!~~!h.-.e.p.:;

~~~::~ :i~:~~:~::t ~e~O:~;:elij~eJ98~!r~r3:;

•.

b.oe.tour v."n.d.8. n. P.8. riJ.·.~.b..eo....ba•.. n.d.e.I......T...•aOd•.. een .,.vrto
... ,.GIp.delin,!enbal ..rraogeeren, dat alles in glanB ·()verthft.
M:ell moe~ 4e In'ritatiea r~lltl'8I1deli door midae\'

tU

de lI'rapa.L~_:lllde "a~lohU1ende hOofd'l wljuhuia.in de l'UedeeAbbeitselenrd~h~en naM'
" VIllI.
.''''
"'."J,a
..wmeorediteerd
D.'d,e
.. I\ln.
n.•
b.ij...
h, at. doe, om zioh.
.v,an,'
. den BrllS~el
NO,Ord.erspoo.rw,
eg. ge
. spo.en.I m,e. t het.. :' ' . .. ..
A. angesl,s,g.en
V
. e.nd.n. t.16.n," ..:
. •.
hoi .an
het Beptenllinm
lIloo
Mao
naar
te begeven.Veroemende
...
Mahon sioh van een pallr gekrooode Iooofdoo of hUD
dat de eerstvolgende tram dorw8mrbs eerst tegen den
Donderd. 21M' V ' k '
. b I hb '
toekomatigeetfgenllmen . ,,"on meeeter, ~aken, ~Oll bet..llvood vertrok, was bij naar hilis. gegaeD eo, ntl daar' beoden iD b~t vand:;iocaafo:a:;e e~nI~~o~snBo~~ng e ",
baleen, week op~en.dle eenereeksvallseh.tt<Ol'en- , een pur uurte .. hebben ge.~lapen, nsa. Brllsselve.·
voorrekeninvan de firma, D()rre aal en
v:ri
de f~e~ eOBlgo. MeoZ?B een gr?otegeco.tnm?srtro~e~, "Bar b'J de B~.n zgn slaohtoffer .ontvreemde hout..erken :abij bat atatioD alhierPd()or P. Bui!..
de p.O·OIG kuollen houden 1D bet boschvnn O"mp"\gobhgatles dor stad Par~s had te gelde gomaakt. N o g '
".
.'
J
neof "ao'FOIltaiaeblean; een ·roeiwed.trijd ·..aaraan
dienz.lfden ayondkeerde hij naar.• iju waning terug
Vrijdag 22 MeL. Vo()r rekening on ten hui.s van
Oxford, Cambridge en Haroard k()nden. d ••lnemen;
e~ bekende.na eenig. aar.oling aan zijn.orouw wat
den overate van IJperen te Karsng Bidar. doorSoes,

~"

~lB.~

dI~omate ~d.ia.

'I' . ........ '.' .... " . .

.·bet.8tatlo~

......

."', '. "'"

00.-'

eM! internationale sohietpartij op dniven te. Long-

ob.ropa eowedrenneo. AmuB.ment<>n bijdaglioht .ij~
, ,oar den bandel ooaindig prolljtelijker dan dODsen blJ
gasliobt zelfs.De toiletten .moeten bij dag datgene

bg hadgedBau. Teroauwernood, ensleebts m.~ go_
weld, bad bij baarkullneo terugboulen vande. misdaad aall to g... en.
.. - In deo jaargang 1873 der Oallalia las men bet ge-

man en 00., en voor rekening . v..n belanghebbenden
in het. vendu.looa.lvan en door Wermntb.

A. '
. 'f.1
·D VERT ENTI.~N.

k~:d8:a~~r~ord:~:~~b .';l:g~~:\u~o,:id~:~n o~t:;·~:: :ij,g~"tt~o::~b":~,V;:n::~~,st~feiUg~~:t~:~~~:e i:~:-

stand wll8rvan dames bijkunstlicht .traffel<>08 kuonen
g.br~ik mllken_. De bloemen, de veereD, de .ijde, bet
8 ..tijO, de. kanten enal wat vao Engerie zichtba.r iB,
dientvan de beste qualiteit te zljn.

ners was verl.ten. Het sobijnt d.t
we.kelijk kan voordoen. In d. in
nend. Grondwe! althans leest men
In Californie op de keten van

Inlkeen feit zieh
Michigauversobijhet volgende:
de Sierra Nevada,

( roor he! Lana,)
rl1e bonden open bare aanbestediDgan' in 1874 ten
behoeve van Ilet Departement van Oorlog voor

fortuintje voor Parijs weoen. De uittocht der vreemie
i:..
artikel in bet ministerieel ()rgaao, de Francais, betwelk

nn 1865. Men wiet tocb dat ill de omstreken aan.ien-

de jaren 1875, 76 en 77.
A. Door den Onder-Intendunt der 2. Militair.

pn~~~iS~e~o~etV:;;::!~~~jtr:;,;a:i/ei~d:~~~::"~::

~:~in:r:: :Ve:~;e:lsv~:r

t:: 8~:d~e t:~!:~08or;~~

~~~d:;·~~~:enge::eO!rr'ir~:; ~:i:\~~:~ligJ.:~~e~::t

:1~~:.';;~~la!o~;e:;;ej'.:rn D:rws~fZ~~~~:1 ::~ ::~~(~g~

too en m.er dan ;irie millioen dollar. werd op die

::~:r~:~g d~~er~:~;!J~a~g!.(~: ~::n~:i~:,.n~::.~ode~ ~~~~:mr:;b~::d;li~~~;.,~e~~e~k~:~ ~(~:(re:·:~sf:g ~~:
bevolking der boofdstad ongeve.r 800,000 zielon sterk.
Doorgeans bleef eUr. bezoeker twintig dagon_ a.middeldgenomen bedro~g de rekeDing in het botel f 6
daage, om niet eene to, spreken van waf; Ban pubheke
v6i'makelijkheden, in winkels eD magatijneo, bestand
werd. Vermenigvuldigt men 300,000 met I 6 dan
krijgt men f 1,800,000; ann be, eiud der maond was
die Bom tot G4I millioan geklommen; aan het eind V$ll
eon joar tot mear dan een milLiar\l fraDcs. Aileen wat
in hotels door vfeemdelingen vert.eerd werd, ware vol~
doond" gewe,est om in vijf jaren tijds de outzu.ggelUke
oorlogsaebuld aan. Dllihwhlund te be~8Itm. l\I"t uitzonJering van ,eenige ophchters, betaaldon nl die
vroemdelingen in goud of Ii! ver. Van daar de over·

kroond, daar de streek, welke 1",:;(,111"'. van gOlld
ovenioeit, in het geh.el niet meei' dan 100,000 dolla.rs.an edel m~t... l beeft ?pgeleverd.Het oogeluk
wI! eobter dat dlt verbonden 18 met eene delfatof, waar~
van het met geeD mogelijkheitl kaD worden oDtdaliou.
To.n de bewoners fan Meadow r.. ke du, .ageo, dat
zij ~oor good telenrgo.teld waren, hobben zij de Btad
dooaeenvoudlg verlaten, zoodat er uu niemaud mear
woont. Aao den ingaDg der hnofdl!traot leest men met
groats leUers: .Gemellbileerdtl 6tad te hllur!"
- Yerecheidell }1rBnach.e dagblatleu g~von bijzan·
derheden omtrent de ontRoapping van Rochefort,
Gronaaet en consorteD, altijd echter onder de noodige
reserve. VoJgenlll de OorreSpOu.Jaflce rtfpublic(Iine zou de

t

~e~:e!:g 9 o~re J~V !:~ol;~:~: d:~::e~e

Op Donderdagd.n 2e Julij.
Verscb varkells-vl"eecb, Boter on Reu.ol.
2. 01' Vrijdag dell 3e Julij.
pet· cut. l)ortwijn.
1.

2e

3. Op lIIaa,dag den 60 Jnlij.
"'a p,rccrei, Verioer van Militoir. GoederaD naar do
inscuepillgspJauh ell owgekeerd Bn ioor dat, nnar het
spoorweg staliou en' orugekeerd.

,.t.

OiJ DiugtHlag

~~~e~~:~~f~~t,E~i~otu:r:~~' e~;l v~~~~I.:~r ~!;l~r~~
hobben ontvaogen, gad.toerd Van den 28n MaHrt, 7

porten ontleend dE."r Maatsohuppij _tot -bdVOrutll'ing del'
nationale nijverheid, die za op bare beurt uit de ofllcieele
rapporten ~er politle·prefectuur puHe. Doch van hoeveel

uur fa 1I1Ol'gauIiI eD vervat in ongovotJr de volgeude bewoordiogen: Yt:lrzoek den heer Pt:dro Gill per te!egraaf Ran mij bl,taalbaBf te Bteiien d~ BOm'\'ILn'£ 1003,

~~~~::t ~;;:~ij°:, ~e;r~::a~:lo::r~;ij;:~~i:j~:et~:b~~~I~

~il~itan7~ !!:::~~:~~~r~;:~yo~~~r·;lJ~ G~:.~:)~~~~ l!;:~~

Ie perckel. ReiLigen en V\3rijtelltm ran fOUfnituren euz.

!~~~~:.8D~ij[ ::::::r;~~~~~r~:l:: !o~~;.~Je:mDI~!:e~~=

t~ ;~onh::~' l~:~~nvr~~~~~~t:k ~l:C~'~:: t~id~:il'eu

B.

J

heaft evenwel hierin verand~l'ing gHbracht ell. io plaute
;::g

5,

J

Rochofort een onderkomon gevolldon in het verblijf
VIlU Grouseeb dat esn weiDig ruitn~r WIlS dan de Rn
dert) butten. lleidBll waren dUB in ruurtdurende "'erstauuboudil1g tout Ijlkauder. Dtlar Rlleh~fort in zijne
t
p

l

t~: ~:;~::e,n b~:}t ~~:a~::d :eor;t~~:~ ~:~:~:~ ~ee~ .~::t~t:nbr~:~e:ij:e~~~:!~

1: !WO vri:\ltl:~:SO:~:~~:~

zaer bedreVtHl '~I1B, onderettllt mOll d1l.t zij l'iwemme~de
een 'fan de tnll'ljke aldaar geo.nkerdc nIJgt~rvaartu:g;;a
bebben bereikt.
JVi..l.rde had de rerguuitlg vel'kl'eglm 0111 te Noumeit.

Dom· (le

1.
~e

Op lIfaoudag den 130 Julij,
liijat.
Brovd.

3jj

}'ournges.

IB llf!rctel.

was, nft.ar HDdere sted~~ overgebracht, dio thRUS b~.lh~~
den de markt vnn Pa-1Js verkoopeu. Geeu danspnrt,lJon,
al worden I~ onder bet patroDaat vlln IDllarsc alk l"Iac
Mabon en den l,erLog de "_ roglit) gegeven, brengeo _ en
r..troom der driemaal honderdduizend be~weker9 naar
Parijs terug, zoolang de articles de P. ria vervanr .igd
kunnen worden te Louden, Bruseel en in die D,uitl!lcha
aLden, wan.r werklieden, die tot de commullards behoorden, zion mef:lterwoon geveetigd hebben.
, De drukkende be1osting, wanrOndQf P"rijs t ,ana zuch,t,
IS een andere reden ... oor b. zoe~~f8 om Verr6 t,A b!~ven. Terwijl de inkomsten daaldan, is 0.1 het ovarige
da.arentegeil in prijll gestegen te P.:!rijs, ,-at-.nog geen

.Volge~B de Motlitt!1tr Ulli'verBel zijn er in EIlt'opa
drlB dtlpeCbea a~llgekoLUen, die de ontsnapping ver~
molden, een te Lundel', eon vllnwege dt-n :'Frantichau
cOllBu1.generaal be Sidney aa.n zijn gOllvernement, en
de derde 80.0 den heer Adam. In de ISI1.t.ste w·~rd bedeht. dat de vluchb ha(i p'iaats gehad. Ulr~t Ilulp van
een Engelsch rliartulg, 'l't!f verdu;(ie!ijlti[lg' van dit
IS8tBte wordt er bijgevoegd d;.t reeds stldert geruimen
tijd een Bchip ooder Enge:l:lcLHl vlr~g ill het gezicht
v~u N oumea . was gesta.tioneertl wH.~.utenlie op Ver~UIl.
lllUg om eetllge voor de verbo.:lII£lue b,~a.ternde artik~len

la
2"

te ontBchepen, en dat dit vaartui[r steeds btltrekkin.
geD had' ooderhQuden met den vuatl:lU waf. Op !lekeren

3e l'ue

~::~~!~d:e;~d~:t:e~:!:~~[

de~r~~c~:~::t~ h~:~e:~e~!:: t:c:~~I~~:e~:~;ve~:~:~~~

4e

::r b~::~i:~ge: v:~t\'~lte
n

;:
heels natie. Hoe lang zal het .D staat z~in to blijveu

betalenr

v!u(:h-

ten de .}"'~an8che autoriteiteu bun uillevering vun
den kspltem van het zoogeuoBDloe nn;le!sche faartuig,

docb de.e weigerde dit nie, alloen, waar bleef met da

Gemengde Berichten.

gedepor,teerdeo 8ao b:;ord zelfa nog \'eertitlu dagen in
hat gez,tcht ddr kuat liggen, WaurU8 hij koers zetts

- De OouN'itr de la Mtl18e maakt melding 1I00n een
vreeselijken moord, die Lo Sistow in Turkije zou zijn
gepleegd. Een jonge Bulgaar, die voor ottolijke jareD
zijn v..derl ..nd bad v.rlaten om .Iders fortnin te
kon, keerde met e~n vrij ao.uzienlijk. vermogea 'terug
en hagaf zich ear,st naar zijn zUflter, die inmiddeilJ
was gebuwd, me~ wie hij overeer.kwaw dat zij zich tot

nsar SIdney,
- To P~rijs begon den 2511 Maart een proees tegen

:::lb~;~;~:' t~~e~e~:r bZ~~~e:r ;~le~~~ ~::oe::~:ch~::
m.- jour~ali~~
en politie·ag~Dt Hugelmo.nu, beachuldigd van

hU!loe oude18 zou begeven en hUll een goudstuk tar
band Bt?lIeo met bijvoeging dat sell vreelU(ieling dien
nacht, b1l ben zon komen doorbrengEiD. ElJnigen ti;J

later verscbijnt de loon zelf iD d. onderlijke wonin'g,
maar bewna.r~ voor alsDog zijo incognito, uit vrees van
~et. le,en der oude liedon door ~vermaQ,t vaD vreugde
1.D gev8ar te brengen.
Deze wordon getroffen door do punten van over.
eenkomst tusseheo hem eo bun afwezig gewaanden
loon. Do gedachti> dat het be.it van bet geld dOB
;-reemdelingB dien zonn in staat zou stellcD tot hen

terng te keereo, doet den ouden man een bijl 01 ne.
men .enzijn eigeo kind het ho()fd klovon.
De komst d.r zuster .beldert .indelijk de toedracbt
der ~~ee•• lijke.aak op. De, ()uders stor.~e~ neder op
het Igk van bun z()on ()m U1t bun bez"IJDIDg t. worden. gewekt door de. di.nsmrs der justitie, die .icb vlln
hon meester maskton.
- ~o het thea.tre de la Place Oentr"le te Mar.eille
waobtten· de toeschouwers, na sfloop der eorst. acte
vande . Otbell(), te . vergeef. op bet begin van het
tweedo bedrijf, toeo. eindelijk de directenr meodeelde
dat d. vometelling' geen ~oortgang kon bebben, dna:
d~aot~urB eD sctrices .oDder onmiddelijke bataliDg
DIet wilden. opt..den. A1gemeeDe ()pscbuddiDg, die
nog t?enam, toen een a.ntal~t.a8tjongen •. van een
nabDrlg.n banvel hetzinkim dak vaD don .chouwbnrg
met steenon bogonnen to .bombardeeren_ D. tooDee'
lilten oamenin hun theaterkostuulll de vluchten ein,
delijk moest de politi. tnsBcbenbeide komen' om aan
devoN.mog .en .inde to ,maken.
-Eenig.n. tij~ .~eloden.h •• ft men t. Parljs zekere~ B01l~. .en. ZIJC' :!ruUW gearreBteerd, verd..cht
1'IIDoen To,!r .eenlgon t~d ()p .ekeren Faotb in de rne
Aud~aDgep!eegdell mool'd . Volgensde 1!'igaro moet
de beschuldigdeaan den recht6r van inBtrncti" reeds
bllppen bekend, da~hij n"bet plegen der daad omnegen Ilur~n d.en ~~rgeD ijliogshet huh bad
1~J1 oor zoo lOIn. DiogehJk door den conoierge te
,.or41!11 ol'selllQrkb. VenolSIDlh'd hlj oDtbeteQ In eon

,Jaows

Voor JH~t Garllizo~u en I~Iospi. tant
te ~oerah:arta,
1. Op Donderdag den 2t'! J ulij.
41;) pe,./1eeZ Houtwjjrk~u.

5~

bedl'legltJke baodelingen en vervolgd 0.18 bankroetier.
R.od. iu 18GS en 1867 had hij bankroet g•• lagen_
Toen men bem arresteerde, WIl8 hij in het bezit van
DOg alecbts 10 fro en het in zijn omstandigheden mindel' ~ongeDame Botief vou 7 killd~ren, tegenover eau
puselef v~~ twee onbetanld. wissel, ad 43000 fr.,
hoofdzak:.ellJk vool' den 8ankof)p van ~meubelen voot'
twae "maitressen. Zijne nntecedenten zijn verre van

Lt}gmlltjea.
Brood.

3. Op Woeosdag den 15. Julij.
30 pel'ceel L~VtlDatniu.dell;'ln Brund- eo Iicht;dtoff~n.
VO;J:J." bet Gal."nizoeu Oil. I-J:ospitnal
"to Djocjocartu. en. Kla.tten.

1. 01' Zaterdag dell 4 J ulij.
ptrceei Rijst,

v()eten ,goatold. Vervolgens oudet'ging hij tal van veroordeehngen voor urtikels in de Nain JUllne zoodat
bij io 1870 ~o wijk nnw naarLonJen, wa~r bij het
dagblad de 1lI.tua.tw'Jl oprlChtte. Vall een IOsn van zijn
Btem~el was It geen wonder lIat h~i in Thiers de opgaanaa zon I1snbud, dio op zijn beurt veel nut troll.
van de~ met ~.a BQn~partistis,Jbe· intriges bekellden
zwervehng. B~ bet recbt'getiiog moat bij blijk geven
van oDgewone koelbloedigheid.

de""Se~~l~:T:ge:on!~~ei:~nd:: v:~~d~:~Oi~~t.te~i::~

met

onder aen graszode eeo groote hoeveelh6id gele,
Ink gesloteo ,c?uverts" die bij opening elk eeu zeker
aantal. bankbl!Jotten vaD 25 francs blaken te bemtteu.
Spoedlg kwa.m echter ann hoi; licbt da.t dit bBUklJiil.J!:er
o"lseh was. Intus,eben was h.tvool' een spotprij. uiL
de bandeD del' knapeu in die vao anderen overvegan.n
.oodat.bet reed. voor .en godeelt. versproid
Twoe personeD die .a hadJen u;tgegeven, .. erden gaa.rresteerd. De beoafen~BrB van'die miadadige :indus.
tt,io: i.s men" nog, niet op', het spoor kuunen komel'.
De elge~"ar ,van het terrein die terstond 'van ,:'~arijs
was gekomen om op grand d.r wet .ijn re.bt op een
«edeelto van d. vondet te. doea golden. zag .'ch.d.erlijk te.l~nrgest.ld, toen hij V.rDam dat de gevondeD
:::.·.t.~bg~l:!~O~di!~:~~·r de waarde ran80beurpapier

WH.:

J

a

nablj het STATION.
voor rekening vao den 'WelEdele Heeren

DORREPAAL & CO,
VBn Balkeo, DolkeD Krowhouten en Chineeache <1oodki.tplanken tegen 2% venduB.lari9
J

Op Donderdag den 21 Mei 1874,
(630)

door

P. BUIJS Hz.

Op de Vendutie van aanstaande
Vrijdag
zullen zander RESERVE worden

300 kisten
100 })icols

eel

6i:' Julij.

Brood.
3.

Op Vendutie van aanstaande Vrijdag
1t
: IGO.
VI-e.-l- ZUklleI:SwtOel'd,non vIerINWC'n
1.

(650)

G. A, WERMUTH.

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

Aanstaande Vrijdag

ZIlllen .. nder RESERVE worden \'erkocht;

I~en

~:en

parlij blanco 8oeken.
id. ~uslrali,ch Zoulvleesch.
G_ A_ WER}1UTH.

Op llinsdag den 26 dezer,
zul door SOESMAN &; CO., ve"outi. geh"uden
worden op de A[,OON A[,' 'O:'i! vau de zioh ald •• r
bcvindende l'EN'l'gN OPS eALLE~ ent, opl5'sricbt
voor· de feesleu VIU\ 12 Mt!i, ~ ellcs voor
j

wordt1u verkocht en door dd koopera moete:l

011 Diugsdag dtm

J3ENIWENS VAN
eene gruote lJ:lrtij rood, ~it, bl~-.nll.W" en
oranje Doek en on~eveer 6000 LuID.pionglaze ~l in ko.n'!lia.g!.m, eo. wa.t veruer te
vourqchiju zal worden gebrucht.
(654)
SOESMAN en 00.

VENDUTIB
op WOENSDAG 27 Mei 1874,
ten huize

14~ Julij,

J-Iospitaul

tl{' Kedoug Kebo.

3.

1',,,..

Op lVr.audog deD 60 J ulij.

Rlj~t.

RUlld vIees!.:!! cm Dingdiug.

2, Op DingsJog dt!u 7", JLtlij.
1 Brood_

B.

Op Woensdag dti.:J. Stl J ulij.
4e perce(:l LllveDsOJiddelen, bl'nnd· en lichtt:lloiftHI.
,~. Op i\iIa.ndag den l!J. Julij_
5e perceel Hou~werken.
V·oor het Gal.·uizoe:u. en a08ipituut

1. Op ~I:l.tUHltlg don 20d J ulij.
10 peJ"ced
2e pefCBtl

Brood.

2Ho~tw~~I~'~~~dag dell

30

21 JLl!ij.

Leglllatjea.

1. Op lIbau.!., ,len 13. Julij,
11:1 pereal Uij6t.
2, Op DingBdag den 140 JuJij.

O.

IIoutwerlten.

Door deo Pre,idont van deu Garuizoensraad

van Administratie te GOMBONG ten. zijne" bureale

Ie

VOOl·

het (;}ar.lliz()<E'.u en I-Io.,pl"taal
t., GQrnbong,

perceel

L

nr•• ndag

vall ZEds. goad onderuoudeu iuboedel bestao.nde uit:
Europeacbe en Butavia.scbe l\Ieubeleo, wuaronder;
EeD ameublement ':.w eeu demi·ameublement b6.
kl~ed met Velours d'Utrecilt;, Ben keurige etagere kast
met Sgiegelglas, StlLtue~teu, Spieg(llB, SchiJderijen,
MauolllJ-houten Bpeel en andere TafelB J wBarunder een
MahlJllij·bouten Etens·tafoJl Ulet iulegoladen
buffet
lUet lliBrm:ren, b:aJ,. HMlg- Kroon- eu. Tafel.lampeo,
eene kaurlge PUt.nIllO \'au CUIJPERS voor dit kli ..
must vervaardigd, ijzeren 2 pert:lo()os en kiuder Ledi.
kAutjetl, 'Vu"oh·tafds wall-ronder met marmeren Blad J
eeu pracbtige Toilet.spiegel, K[el'r-kKst~u, Glazen
dispe-us I(asten, GJss, Cridt8.l ell Porceleinwerk.
J

VOORTS;
:Ben zoo goed ala niellVo·o ViB it. vis.
Een Haudwageu met lO~t:lon Bok, voor cen en twee
PAAIWEN.
Ell" spall Ii.rdl"oponde WAGENPAARDEN (Sand.lw()od.)

.

den 20e Julij.

Brood.

2, Op DingsuRg den 21. Jlllij,
2e pm'6</ Ruinigun en verstellen v.n Hospitaal-kl •• -

,ehijn .al worden gebragt_

Kijkdag op Dinsdag den 26 dezer.

Op Woensdo.g dim ,22e Julij.
3e. perc.., ' Hont .. erkaD.

D. Door den AdlDinietratellr "an het Garlliz.e.
PATJITA.N t.n zijnen bare.le, des morgena om ,II Ure
op de navolgeDde dagoD;

SOl<JSlIIAN & C()_

Van de pers gekomen
Ver~]agJ van het vel'hondelde op hat

1e. Landbouw COllgres.
"/2.50.(541)

met verhooging der . port.
G. C. T. VAN DORP en 00.

Eenige pracht Exemplaren
VAN

ding enz.
3.

£~

J6ptu:::sche Martevanen l Blltlliuipen, Keu. ~
ken en Stal Gereedscboppen tm wut verder te voor~

(623)

des morgens au:;' 9 ure op de navolgeode dageo :

Op

den Hear

~:~eli~~~ v.ndo ROE met KALlI.

VOOI.- bet GarnizofJll on. I-Ios llit.an. I
te ~rJiln;tJI1I)'

2tl perceet

VBn

O. J. VAN BUEREN
Pendrian,

",\Toor h ..~'t G·u,I:·J.l.izu.en en.

1.

worden

weggl'noa:..en.

5e perceel Houtwerken.
,6e
Legmatje,.

Ie perceel
2e

geruimd;

Wasch-zeep.
Dedak.

(G49)
G. A. WERMUTH,
_ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ __

Verscb \,arkells·v!eescn.

](~~Ul,~ieB~:[U.ll.lldn.g d~u

lotrehJk_ In l' ·18 werd hij wegens da.IOBUle aan de

Jlltli·rtc"'volutie tot deportati~ .veroo!"deeld, In 18tiL ge.
lukte 1~ hem DaBI' Spo.nje to ontvluchten. Etm duel dat
hij in 1850 had m6t een reducteur der Iberia die de
Keizerin had beleedigd, verscbafte hem kwijts~heldiI.!g
van stro.f. . Nu hield hij zich iti~t !nJ.uDti"ieelo 0udar
n~min~en bezig en werd in 1868 gelll'resteal'd wegans
mlsbruIK van vel'trouW6n, docb spot:dig weer op vrijo

Hou't- -V---e-ndutl;-e--"---'

AFBH.AAH

2. Op Zaterdag den 11 Julij.
Ie perceel Versoh varkl3(Jijdee:9ch.
2e

van
F. H. BOUMA,

Op l\Iualldag dell 20 Julij.

4e perc:el Houtwerkell.

J

J

in bet vendu-Iocnal
(634)

(651)
2.

~:li:~~:K~~~:~ ~~it:~\~~t;.'~a~e![a(;~~~~~~ctit~

do

Vendutie

Op Donderdag den 21ste 'Mei,

des morgens om

'--'

~~~:~:~B::e~~D~ecl:~~l~~::}a;~~ \'a;rtLh::~ij:~' ~e;~~l~B~:J

bij zich

de Garnizoells-radcn

bij

'Voor bet Gtt.ruizoell eu :E-Io!!!lpita.al
tc Willelu I, cn Hu.ujoe ... Biroe.
Op '\Voensdag den 8e Julij.
Ie
VerBch vRrkellf:!-vleesch.
2e
Fouragcs
Voor h.et Garuizoen ell HOMpitn.al
t.e SalatiKa..

~~ gOfl.ll, w~i'ken, en

wHurschijulij!t "hl:eft dus

kwnl'tierlllee~ters

~I"~r~(~;i~:t~~~~l::::d:lu~::enb,llret"le,

du·.d. Vo]gens BtatiBtieken, door den heer Deviuclr ingediend, neeft de partlj, die tegellwoorriig 81m bet rLJer
zit, ten opz:chte fan de artidr-8 d~ Pari:! gedBo.u wat
die andere aarte erdediger dfL D moreels ordo'" LGdewijlt x~y, tegeuo\'er tid ziJde· en porfH~leillfd.bricage
J

Op WoelJ,dng den 8e Julij.
IJs.

6. Op DOllderdng den ge Julij.
VOU1. bet l:.t:ospitu.a.l €I. . Garuizo(~u
-to l>elalltoenan.u.

{I

den van een of andere f1ChtlloH~rij, beslvot eerst do
noodige inliohtingen in te wiur:en, die hem wtllJrtt
Ban bet l\liniaterie van Buittlu!tt.lldache !{Jakel! gtH'HlL'don, waar meD eVeneellH bericht .bad olltVo.ngen Vull
de onenapping VBn RJchefort. Dat ([eZH ,ee'l zoo gr()ote
80m noodig had" zal waarachijulijk het govolg ziju \'l\ll
de omatalldigheid dat hij al degeuell mOPijb belooneD
die zijn.. ontsnappiog begunetigdtlli.
Bij ZIJU ontsi.!'heping oj! het. tlchlereilarlll Dueoa had

De Onder-Intendant 10 kl.seeder 28
Milit.ire Afdeeling op JAVA,
WILKENS_

(638)

den 70 Julij.

3a perceet. Vorroer van zieken ell reconvtLlsl!cButcn
van het llospitslLl to SUlllaraug ll!lnr b..,t ziek9!,-ge ..
sticht te Oanar .• ng en omgekeerd, en voor dat Doar
Pelo.ntoeugan en omgekeerd.

5e rerceel_

1Ile.

"ondering van Z()n-on Fsestdagon, dagelijkB . van d.os
m()rgells 8 tot. 12 nllr ooor belangbebbenden ter.in.
..g~ op he~ burea~ van dekn aanbesteder, (en ten, bo.
!ee e van en on ergete. onde) al ....ar tevens all&
.oliobtiogen te bekomen zijo, en deinsobrijvings-bil.
~~:e~n:n~:~e~a:~~~:endi~riend v66r of uitarlijk.op

1. pOl'ce.l.

;~~ei8;~ne:~e~~ero~t;ee ~~::~c~: ..::::~ ~~te::~ 1~~~

voor prnikeo, cbignons mantels, klet:!ren, mutsen, kunst·
bloemeo en allerlei kleiuighedell. Parijs WaB de groote
stapelplaaf's van al die ij(l~lheden, wllarin ds dochtere~
van Eva zoo zeer behagen Bcheppec. Wanneer thell
eeo boogst gekuDsteldell stll[:daord had uRogenomeu \'00l.'
den zoogenaamden go eden amaak, Jan wist uiemand
met lL( er grati~ dun de Parijache werkliedca dar.raan
te ba_.ntwoordeD. EI'1 da3 de}' fLUBCh..: werkm~n niet
io het ! .. inst ie". va een trekvogel in tijne natuur
ho_ ft, wareD allen, die .ijn hulp beboefden Olll. It "n
perBoon 01-' te siert"TJ.; W , Yerpli~ht noa. }"'rllukrij, te
komen. Het ngouverllt;W~nt der llationale vt'rgadering"

rieten~.'

p.

de. mor-

Voor het Garnizoen en Hospitaal
te Samarang.

cijfera werden door het ministerieel orgoan aaD de rap-

wor-

' I . , Op MII.as delliSe .Tull'.
1.e liohtatofi'en.
111'.-eel Bias.'t;llOlUld•.,lee'll.h,
'Ii. , brecI."
en
"
. ",
. ' , • '.' ..
,
II .' "1 ~~PD1Dg8dl\g den 140e Jnllj
e perce•.. roo.
D"voo.rwaardoll d.e.araanbeste.ding liggen, met u, i.t."

van LBNNEPS--ALBUI.
Ph"to!(raphien na~r teekellingen van d.. voornaelllst.
ROMANS van.LENNEP:
.
,
11,112.- fUDoo per post f 18.-

(400l!)

G. 0, 1\

VAN DO~ Ii

"g.

huts' te Samarang.

Loterll·V""· ..Dflmes.. ·."Qd""erket&.
ten behoeve van' het

Protestantsch "W'ees- en Armhuis te Samarang.
zijn te

~~:!:;~';t~~'~:~ij~~ri~:i:~~~~::l~~,:;n 1II~~~~r ~~,,;o~:
IlieHollw LAM'j}fERS, Pre,idente

NOJrrIER,

Secrefaris,

(246)

Banke,- F3akker

j

il

I

0 D J 0"

I}.

S

...

Bod;~ oI'g'sche

.n do, Shagg TABAK van DRAIJER.
(589)
me. BOIJER.

Pc,' lf1.u.iI Ol,'vinfICII wij:

Wijll Sl. Julien Medoc.

van de mcest gewildal.~ nom weI's als 110. 30} 40, 50,
60, '70, SOl 90, 100.
(639)
SOESMAN ell Co,

van

B. V AN LEEUWEN & Co.

_ _ ·~ _ _ ·~ _ _ _ _ _ _ _ _ nT _ _

'" cde"olll OlllVU'I'flell;
g r ()

I)

t

fI

t e

.tol

Engelscb Bier

Banketbakkel'ij

John Albertij,

Tegen billijke prijzen

Djattie Boutwerken.

(.'O'Iwept Defilement

BLe~dB

teD bate van Wednwen en Weezen van Vrijmetd.laren.
De Secrettiris
(628)
FOL.
voorhnnuen, bij

(458)

ICF'""F. H~BOUMA,

F. II. BOUMA.

reCOflllllBnliliert Zillh VOflf Ilt~t

DORREPAAL .'< Co.

...

"

.....

"

.. ,,,_._. .

-------~.-

G_ O. '1'. VAN DOlU' en Co.

(302)

f'Olltll1l1

en

Chandon
55.-

af

~
~

2:::;

l'JA!\'il\JEN, [,uil,eWe,tfl",I,ehe.

J:Ll\..RING, puike in Yantje •.
J'l:OI.. PENS, ill Btoplle,eh.

Prunes d'ente Fransche.

~'l

Ihidt'o heimer Be!'g

1\

en

/2

fl.

1~ cn li~ fl.

1'_ I"iebfr:lUDlilCh

~

Hai.1t Canon ~1 i1. ell
I GO per

I,,,

ii. pel' kist
f 15.--

OOZ.

Cog'nac LarrOllde.
Oalifornische Drniven,
Af\l"Jueijt>!l) Pruimen,lF,w .!e1

l)eerl~'. lj

ZurPll, ilJgfol. t.gd.". .H.'.lln,
ell Lobsters.

I

WEHMU~'H.

"'-S-A M -A Ii-i-N-n.- I

Ut

-"V.Ul'i.d.L\D

i"')l1l011

FO(:KIN~

% fl.
liarasquino eli Lara W. FOOKINK.
Vermouth, enz., enz., enz., .enz.

J. J. VAN RUIJVEN.

(&52)

~Iode ~Iagazijn.

lIecl'cn

van

J. fl. SOHMIDT & Co.
.E>a~

Ou-tvu,ngen:

BE~IDEN,

Ellwood llELMllOEDEN.
(G08)

(401)

aJ

(72)

EN

GAUVINPILLEN.
OUi

Dos(618)

Holloway's Medicijnen
Bono,,;.,', PILU~.N K.N z.u, ~HcvMrlijke J)innh .. Ir-._IIll. I)U'eaten dent fIIuwakkendtl- 't'itlktl" ttJO voncllill(QH1, en Jtl lldj,e harer

a Dos.
SOESMAN & 00.

~~t~i~~f~~~~f:~:;:tt~:'·.~1:~ll(~~:m:j~~~~;}I;~:~~E~i~~~1
fi&.&ruit di nok oOt.t8Bt.
be..atllllliD~ \'1\0 \iei jl,itt~

Instituut lolenvliet,
BA.TAVIA..
Gelegenbeid tot. pla ..teing .an

DAG- en KOSTLEERLINGEN.
(16Se)

KOK & VAN

DIGGELEN.

te

Heide middelen werken re,[ltettt!cka, tClt
hu.cheb I(tlvoeliabeld "0 priUal.

no,_,.jtlft Pill~11 '"",u,/_,l, /

(.5.
e,: lu>ri 10" li , W.
Pdhl[)DI{;w.W ll:

;i .-0 {-J.

lI"t!'lnllj~.,

III,

I)(''-Jr~ ,f,,,il,qui / I .

blJit"lI

/1' OD

(:ALI~'i'~:j;i ... (':,,' 't·~.w:,~l A ,J ;''In ',1,"" VOOlt'I'
UAN'!."!;,d,, .\tllH)l,jI,&, ("I'"un (1oll:NAES

~;~;~ ~. (~,l, ,'~'I'~:'i;~,!i~~~~'r"~~~':~~'t~ ':~ "~,I.~ ,n~:A ~~~~~:II~, ~glll~~
V_'N TWit}' J.
l~nJ

"'~'

j:,

II~~ ;

"\!\Ml;,MA~

.,t'l

~-

4&C

Cores de Vries.

Gezagvoerdor JAN SEN,
Vt:!rtrukt de!: 23Bton dezer ded morgena ~ uur qaar
SoerabBiju. en Bandj,ertl1ft~ill' eu Baweao.
De Agenten
(Gu")
Me. NEILL & 00. ,

Te BUUR:
~~.

Vtjftienden,J'UNIJ.

Londen.Glasgow.

~ het aongena'am"' RUIS, in de ~.'oD'ij.

H. O. nORINSON &CO.

n. n S t r a at, tbane' bowoon·d. door don Hoer

Werktuigkundigeu en FllbriehnnLao vaD aHe, moge·

lijke SUIKER en Rndere MACHINERIEN n...r
de L A A T S T E uitvinding en tot d. G01'JDKOOPST mogolijlw I'rij.en vervRat'digd, ,ertegou·
woordigd door hUoDeD Agent voor Jl\va
THO'. SLA.ITER
Adrea de firma
Me. NEILl,&; 00.
(531)
Samarang.

OI\,~D_i~t

bao.rheid, tiekelijllr eli !!,:.'Qf1"_ ... (.. "l!"i.~ir,y
4porjge IOl.iD~

- ""--.-----,--,.-'"'--..

w.

G. C. T. VAN DORP ell 00.

(462)

DQ,or

Ret Stoomschip

a.50 de .Uiem..
G. O. '1\ V A.N DOUr &. 00.

JJEES-KAARTEN.
le~ell

8 uur

De Agenten
Me. NEILL & Co.

(646)

;, /10.-

&QtIvlI.llen "on VMl\lld+!lijk tijnAl'_, )~«\'I\n tl\HP' ",]a()~nd~ f<lrlen ,~an htlt
bdll.IIgrijl. IW II tlil 1uLl'er ~ll\gfl)If"I'I'- ,Olllin 1J"llow",y'r hllbllnJllliu~,

twee keung afgcwerkte

en lijderessen,
werktuigelJ.
per p08t / S.SO.G. O. T. VA.N DORP &0 Co.

frail co

Hnderon gomakkelijk Letters on
le"ren, (Niellwe Methode) met b8Ddleidiug.

B I E R IN G S,

viil Pekalongnn, TtlgaJ en CheriboD.

Groote' gekleurde

N. A. W ANN:EE.

in 'louh en Buikt'l' yerpalit

Ontvangen:

GezagvoerJer

\l6l'trekt den 22ell dezl1r lit'8 '8 JUorgeDEI

Bata, i., Pad.ng, Atjoh, Singapore, Muntok en Riouw

Goad velin PAPIER.

S'l'REDS YERKRlJGBAA.R :

Hollowaij Pillen en Zalf

Yorkshire Hams,
SOESMAN en Co.

Baron. Mackaij.

lijders

V00r

,

A.polinaris Water.

G. C. T. V AN DORP .n 00.

RET STOOMSUH/P

luc. NEILL &. Co.

Ii f S.-

tbaDa hier ter Reede ontvingen SOESJ\1A.N en 00.

(G.i3)

DOO~:!~!I~ll :i:;~~:i~~~L~

(405)

ann ziel{ten dar Gel:3Jltochts

(5G5)

I

ZOOMEDE

E

GIn s

GEDUO>]IJ};RB MA~l'lWDOMENICO.

Per "Willem Poolman";

i':'s-

Dr. Goeurij- Duvivier.

Cameee.n ell II!1.vu,
HOROl.JOGHS en Q.lJdere v~r~chillelJdt) GOlluwel'lwTl I
tegen de cidelste pl'ijl,en.

(4G4)

Expeditie van al)e goederen naar de binDenlaD'
den van Java, nRaf aile plo.ats8n daarbuite-D zooweJ
alB nanr Europa vol gens bt'kend laag taritjt'.
. Vervoer van producten van af het .t..tion
DBar do pal,huizen 01' de Bchaal por picol 8uiker J 0.12
•••
1/
1/ andere pl.'oductenl 0.13 . .
B1J wegl ng ann de Spoor, ann~}!rakeJijkheid .oor
onderwiehten.
Ret uitvoeren van Korilmisaien en het in en uit;..
klaren van goederen tegen slechta 2 1/ 2 %,
Rekoulmandeert zich beleefdelijk voor het houdeo
van Vendutien.
Samarnog .Heeren,tr•• t.
(2B4)P.ZWA'GER.

IJi"'te" ell JjuUeI. l<';Uenloek.
ve1'kl'i;jgbaal' by
(1:;57)

Rottcr£lamscbe-AllOtheek.

(954)

G. O. '1'. VAN DORP eu 00.

(2911)

Uijoutel'ien in Bloe£lkoraal,
Blijven slechta eODigo <Iagen alhier.

vaD

.,.. EXI'EIlITIE EN KOUUlSSI& KAnOOR.

om Pagger's te Slloeijen.
a r .15.-

DAMES en HEEREN!

...

houden

Hrtis'vend utien.

PERS zHn de onderg-eteeh;en_
clen in. .. taut aHe soorten van
drukvvet'k v I n gen t.·t buitenge,'Voon lage prijzen af te lev.-ren.

SNOEI·SCHAREN,

I

L';Iutei du Pavillon.
~..JHVp

rr

G R. 0 0

SOESMAN "" 00.

::;ause:l,
(U42)

Witte .mz. bekende Ie kwaiit.it.

VERMOU'fH eaht" Nolly ell Pr.t.
VERMOUTH de TorrinD.
(559)
13. KARTFfAUS & Co>.

dl;;} zuo gllllBtig bo!{('uti t3

(645)

ell

~IADERA.

- - - - - - - ...- - - 'TIT edcroll onivaugen:

Peeren,

U&rlsherger
Dortmundel'
GerstEn
Fostcr Iuclia 'Pale Ale

ellZ. 6nz,

POR'TWIJN R.oode

Jl. KARTHAUS ," 00.

(GOO)

§

Hochbeim.r.
Liebfrauenruilcb.
Van Dem.
HOIlDEAUX WLINEN "I.: lI1urgaux Superieur.
Cott~B l!'rQnsQc.
13.0 A'Iedoc.
Ootes Bourg.
Obo.Leuu des trois MuuliuB.

B A Z A R.

Roederer

a f 60.11.

Rud(Hiheimer Riealing.
Steir,wein,
Mu.rcobru.nner Oabiuct.
l\!areobrunner.

Schilderij Koord.

llaukei>·ha,kkerij "
'fl.

CHAMPAGNE.
lI10iit et Ohal1don Ie. kw.lit.it
RHIJNWIJNEN 01.: Schlo •• J oh.Dn.eberg.
Steinberger Cabinet.

........------.-.------

Groen ea rood

a

~"La Constanteet Fidele'~~
vv .,ensdug avond, a. l".
Comparitie' in de3 Gr...

.oor het, door de Loge op te richten, uitkeeringefonda

G-euan,~'a.~ I.

_-_._
_ ..• --_ .. . ... ". flO uJC)'.JGSCHE

(844)

LOGE

tot bet beepreken en met of zander wij.iging
teeren vau het

\'erkrijgbaar bij de ondetueming

-------.

De Nede!'!. ludiscbe Zee- en Brand-Ass. Uij. te Batavia.
De 2e Nederl."
"
"u" "
De Nederlandscbe Lloyd
.
tdmsterdam.
lie Brand ,4S8. Maalscbappij" de 008thoeh"· te Soerahaija.

EN

VerolOuth.

Sflmarang.

.

Agenten van

OPE NL 0 GE

~Ioet en Ohandon OhampagDe.
Roederer Champagne.
Sparkling Mo ••ne.
Direrije RhijnwijneJJ.

(1, C. T. VAN DORP & 00.

(G2Ll)

:::Pfe~.:~;e':7:~~:ri:!:~ti!~:o~!~ ht~:~·.

Bitter LODga, Vit ••• au Foekg.

bij

(70)

CO.

Oherrij Cordial.
l\!Iarasq uino) CbartreUBt:l
~r ruchte,li op W"ter en Brandij.

lot venom' van gedislilleel·d.

)' cd

gesteld door de vereeniging van 8ssurl\doUl!en te:B...
"!LVia en i. door overeenkomstenmet.de onde~staarute
Mnntschappijen in st~at ges~eld·i.der. bedragtetee.
ken~n .oowel op .toom en zeilsobe'pen .als op Huizeu,
fsbrleken, producten, goederen enz.
Het kantoor ie geveetigd in het lokaal vroege~ geo•• upeerd door de. Nod. Ind. Bpoorwegmaatsohappijin
de Oude Stadhuis straat boven.d. RD. G., O. T.VAN
DORP & 00.
G. STELLING.
P. H. SOETERS.Dlrekteuren.

ltoode en "itte PorI wijn.
l\inderu, sherrie Wijo.

J(ON~I1JNr11EN1

b(~komeu

t:'D

Cognac Jules Robin, Campr.don

van

h,

Coot.er

Martineau.
Likeuren VRn Fockink.

R e 'g i s t e r

......,

VRn

·~,,1(

.'

• •. Du:M:M:LER &00; '.
" ".'
D •. Samnrnngsch. Zoe· ~n . Brand.,Assuranti&, l\lQt-

Q

V.lker Bier vall Volleuhoven en Co.
N orwaij Pal;, ale.

0 0 r t.
G. A.. WERMUTH.

. '.

t. PlUia"".

H.uantJejj Bier vau P. S. Rendorp.

Gegalvnniseerde Emmel'S,
(641)

..

t. lJatavia' de Hn.TIEDDMAN&. TA;lI:~.
t. SOBra6aija. ...• FB.AN.ER EATON &. 00. ".. "
te.. Malcaa.arc . . . J . F. T, LEEtr'WiJilN &00•.

!;

Ploos van AmEltel,

Asbwortsnaaimue,hine gUl'Cn,

liulrtUlY

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

Weder Ontvangen:
O •• rhe.rlijke Portorico 'I'ABAK van

G. O. T. VAN DORP & 00.

(1668)

J 2.-

Toko· Bloemstraat.

1 8 74:.

--......

(198)

Prij. 'van bet Lot

S~HI~ [j lilA 'jl~N 0I~ ItS

~ .

rJ.Jo Y~~~-RUIJ'.TEN._. -1

bij

G. O ..'I'. VAN nOR-I:" &00.

to,

prijlten onvGl'scbillig groat of klein te ·willen medewer·
ken t(lt hd dar."5telleu VRn ~etle Loterij, waarYall de
opbrcLgst .lilt wordell uitgekeerd aan het Bestllur van
b.et Protestanttlch Wees- en Armhuie' albier.
Zlj srellen z~Gh \o6r, dp. trel{king dezer Loterlj teo
doon pluats hebben in don loop dar maand Met Qf
Juuij allnsta.amle Ci.l yf;lrzoeken derunlve 001 de in te

bekom~n

... ,"'n:f

, _ :~:~_'S,A.!J:Ai.~~G~ l.'

Agentsohappen;

. . . ....

;I:~

.•.
sohs;';"

.

in de

Mevrcuw de .,ed. ANDREAS 'geb, Kessler.
lIievrouw' DORREPAAL·. Manuel.
FRAPPIER
,Engele.
,
KLOESMEIJER., Janitak.
Men. LAMMERS VAN' TOOR~BURG gob.
.'
van der Doee.
Mevrouw . NEIJS gob ... ·Vereteegh.
NOUTIEll ,
.Biecbolf;
•
MevrouV\' d. w~d. l'RINS
,
:Walterfang.
Mevrouw STOLy.geb. Timmerman Thij.en.
Mefrouw SOESlI1AN geb.
von Groll,
"endor. ','oh
de damo. yangeheel Nederlandoeh
Indie met het beleefd verzoak door het in •• nden van

(lB)

I.'ze~- ·en~.~.·., ~:.J~t .....•

LOTEN

Lote:!.=s~h;:s~V.::!~_ Pro~ '."

Risico's legen Brandgevaar.
Worden voor de AfdeelillgonSALATIGA en AM·
BilAW A, aangenomen voor rekeniug van de Samarange.h. Zoe· on Braud Aasur..ntie Maatschappij oloor

(.\,520)

D.£. ~RDBRINK.
Not.ria te Bailitigr..

GEESDORP.
(648)

.tS¥

VEL1'MA.N;
Z e •• t r an.d.

Bet BUIS:

voorbijb.t . liE ~ K H() F,
oaast do.• !I••r BONSET•. - Ko6O#Q.
(475)
HOE'.I0(),

p.".

r laat.to m.•il on. tvinllik. het treurig.·. berigt .van
't overlijdeu, t. Am.terdam,' van mijD .enigon
Broader: JACOB; E. HOEN,. . , '
in' deD ouderdom van ong••••r ••s-cn-vijftig jar,eil.
Djocj.o.,ta, 19 Me; 18~4.· (647)
E.J. HOD.

'¥;;;;;t~-v~d~

\Vet,

deU1TGIJV~.

S.oIpll'Idrullkuij" G. O. '\'. VAll DOIP. 00. IJaIUnt;

