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H 00 f (1 b II rea u:

te Samaraug 'bij de nil,gevers G, C. '1', VAN J)OHP ell Co. ' "

voor

Bij 'deze Courant beho~rt een ,bijvoegsel.

dragen was J bem eo de KoniDgin "·,oor overlnst te be ..
schermen, en teVel1B verkl8ard dut hij dien dag nietB
meer van fdstiviteiten woten wilde.

Haagsche Brieven.

Rotterdam viorde reeot opDonderdsg 21 d •• er.
Het otak A.msterdam bijkans de loef sf. Niet in het

strijd op de M •••. Hot was dau Dol, hoer!ijk weder,
eD toen de gekostumeerde optocbt, waDman Diet m;n-

Don Hang, 28 !lIei 1874.
Mi"""hien .telt de oen or .nder bolalll; in de oplosaiog va~ 80mmige episodeu uit do kroouings feaste D.
It 8 a de op(oEl!ling ' b~proe\·Hn. llaal ·i!f, dan is 't mijo
a,~ buld Diet: itt moet ·afgaan OIl It geen er zoo al ge.egd word!.
Waarom, werd cr bijv. gevran.gd, waa.row re ed Ut3
C.adr 'an Rusla.ud toch zoo hard d00 1' Arusterd3m?"
Niet aHeen dat hij hard ·reed, maar tlf moet"n
over den weg dieD bij van It station DRsr oen Dam
,olgeo IOU, ~n over 't 8Bcorte tin.t he m .zotl begel~iden,

en

d~lklie

diploruatieke corr •• poudeotien ' hob ben plRat.
geluld tU88cbt>n onzen !\':Iinisler van Buitenlaudsche
Zaken en de rUBsische Butoriteitco.
Alexander de T<Ke·ede moet zich, zegt men, verbeel-

den, d.t hij eon gewelddadigon doDd ste"eu ••1. Sedert
deD aBDslsg in Parijd op zijn le10n g t:dllan, Loen uij
daar keizer Napol~oD de Derdo W&a kome.D bezoekcn,
.. dat deDhbeeld Datuurlijk niet ,·. rminderd, Die R'O'
slllg werd toen gedu!ln door i~mllud die: e r l".ijn loven
voor ve il had, die v.elftt niet eons poogdtl tlJ ou t, lucht~D: :r;olko fan8tieke moordol1anre Zij~l ind erdflll.d ge~
,aarlijk. De rU6sische 8uturiteilell wilden Di et dat dE'
weg, dien fle Czanr door Amsterdam \'"olgr.n Z1 U, voor~
af bekend zou zijo. Ouk \\'erd er Kauged rougeo flp een
Htorli c!corte IIuzhrE.ij. E;!:delijk ve rkJlI.ard e "Tillcill
III; dat ~ij Your den keizer :l".IIj~oltd, eu . to an ,.. ilde
d~ze daD ook ir... em open rijtuig tiLton.
In Bru88el te~ft de Czaar insgelijktl "entre (~ t.erre
gereden. }I'PJ is hODl hier inhuschen dllnkbanr d"t
hij van Engeland wader o~'er VU .. tti'lgen t t!r D ~~ek~c r:1
i8, zonder deb te Jotan afdchriklron d oor !Je t fa-shiLten va.n ~ijn jacht op lltm oostdrdlJ.m van die bavl:o.
De v oo.rhtand~r8 ,an Vliillsingc R en d e dw\!epers met
d" ~o ek.ornst t"ao die !wCplnat3 bel!fJ ~ u bij I·t "erne·
meu van het ooge\'sl, (tat ~chter nergau8 nn de.rs ann
toe te 6chrijveo sehijnt alB nnu d e \'"(:; rwllrrio.;{, Ol1tstllfHl
door 't illulUineereo, waa..rdoor Dlen no eeinlichtcD nict
gOt!Jd maar ontlfJrBchehlen kon. D1uub1j W6:! het ruw
weder, bet woei· hard uit het noordoD.
ODwillektmri~ denkt men terug aao C1.IlBr Patel',
die met zijo zeilja.cbt \'an Zaandnm 081lr AlllsterJf\lU
ging ook · in nacht en storm en :le , f:t onJuuks fi~ waar8chuwing.m tot hem geridlt om het toch lliet~ Le wa-

gen. C..ar P.ter bleef niet v.st zitte,; hij gr •• p ook,
ale 't n •• odig wos, ~ulf ltd roeI'.

lotus.chen was ooze Koning door do tijding d.t
O£&&r Al i! laoder d~n ga.n8cben Dacht op een hal'endom
1:8U ~lifl8iogen vastgel".eten had, ooaBoge··B&tD getroffen
gewordeo. Voar zij rl vertrdk uit AfOst ~ t'\larn nuar deo
Haa~ had er daarenboven eenige oneeni g hei d plaatq
met den Prius \'un Orauje. D~ koning schoer:l name~

Jijk bap •• ld t. h.bben, dat bij dao intoc"t in deu
Haag met hem in r.:ijn rijtnig zonden plants nemell de
Kooiogin eo de groo~ttertog 00 groJolbertogi n van SakBen Weimar Eise-nach. De PriDs van Orunje deed

w.,

openerken, dat hij de der.lo P"roooo
all nl~oo alle.·
ZiDB recht h.d oen in het KOllinklijk rijLuig pl .. la t.
)lemAD. lIierbij dient in 't oog gohoudeo dt6t de et;i~
queUe op dit punt wo Htrt!lIg IIBgale(.fJ wcril, d'~L ill het
tWGodo rijtuig do Priuoeo lIendrik en AleXAnder voor.

uit reden en de grij.e, Prins FrodQrik .clltoruit, Do
Prins van OraDje moet dAn ook vcrzof.!ht hcbbeo 010
al8 bij Diet de plante kon innamen die hem t oe kwft.m,
gec J.:eu8uerd te worden VaD aa.u den intocht deel te
bebben, HiJ seinde om zijn eigeu rijtuig. dat hem nlln
't Haag8c~1:} ~t;Ati?n ba.len kW-BIU en IIlDg& . oell omweg

nanr

,ijo p.le'.. bracht, van wclks koepel hij

nu

den intocht. alloD8chouwcn kon.

Het"Blechte wed.r W.B biet g08cbikt om do Btom.
n&iDg vrooHjker tl3 makeu, eo tot overm ·\ll.t

werd , DU , botkoninidijk. rijtuig door

00.

\'uo ramp

troop

uroo.

kon . 'Vol~ olJ.lriogd, dio vuuk'ul io de W "gonst~nat bevig
opdroog ell : het dan KODing en .de Koni.,giu zoer las-

tig m••kto. Een : in 't ' oranje g.stokeD kiud moot in
-'t; ,.rijtDig, getild, het kle.d v"n de Kouingin beeme'
. zija. .. geword~n ••.• kort-om J ur vialeo, ~qoah5 later in
de lit~iDg. v.a n onzeo ge01eeot.erao.d gezegd ward, betreurenawaQ.rdi~e onger~g~irl:;edeD voor,
schandolen

hoofd.ok.lijk' ,00repruit<odellit <lronkecechap.: D. 'R~k
wer~ v~n hOllgerhrmd · onderzocht; .· inBtir de . procureurge.Dertial van 't ~~f verkln.o.ro6, dat de uoodig~ maat.
regaleD genomen

en

de

bevel

en

uitgevoerd waren.

Zoker iotn.ae".n werd' het KODinklijl'o rijtuig biet door
do e.r.",,,.bten te poard omriogd;maar , Qok niot "Il.n
die aeu ,ulke eorewncbte,n deel nenlen, 'ijn daarolll
!log flillko rniLerB.
,', ;1'oen de , Koning, zoer onte,teend, aan ', .ijo paleis af.
gt••Ifl,p\ was, :h..d bij den hurgemeo.ter ,or 'zijDe govoe:
,lISbeid', o~ t. kennimgogeveD~dAt , or, geen , 1O~g , ge. ,

: , ,

Prijs der Advertontiihl: VRn 1--10 woorcltm voor 2' I'lootloilCgllll/ i .-.

I

Voor ie~ere volgende 6 woor,dell f 0,60.

~~telag ' nit den. dieb.t verleond iB, 'heeft ons .eni~s.iD8
verb.a,d. Iedat verzoek nog ' aan g •• oeligheid te
wijtell, orud.t hij Diet tot, bevelhebber van de twa.de
expeditie tegen At.jin benoemd werd? .00 "Agen we
on8 sf.

ver.sieren der atrate n, WSllt dit WUII in de hoofusta.d
meesterlijk; UJRSr in dsn optocht en met den teilwed-

(Farticrdiete Uorre.ponrielilie "a~ de S""~ Ct.)

I

A bOllllcmcn t SPl'ijs
gehee! Nederl. -Judie f 12;50 per ha!fjllar.

Telegrammen van Reuter
(uit de Stroit8 'l.'{me8-extra.)
Londen, 20 Juni. , Het Turkoehe schip K.r.

o.

ter

der do.u GOOO perdOtleO det'lluamen, de Hoompj6B laugs
kwam, lev~rde bet geheeL met de tolrijke schepen ·in
reestdoa op de rh·ier eeq trc.!fftmden aaublik op. Did

hoogle va:} MalDora ger;OOkI!D, 320 · p'eraonen lijo dallr·

optocht ,wIlS weder door den .childer Cbatlee NochuB'
.on georgani •• erd. ,lIfeo ot>nBcbouwd. al d. I'ba.e" nit
onzo ·gesct.iedtHlis van de Dl.ltavitlfeU af tot op Willem de Vijfde to •• D. Bllla.r.che "on wen mllnten

gel·omeo.

vooral door echilderachtigheid uit, voorts zag men er
ridlere in ecute WaptHli uSl"iugen uit eC!l mUi!leum verstrekt. De Zwijger e'n l\:Iaurits waren zeer goed en

,Ville,n d~ Vijrde uls contra.t niet mioder. Ook

W.·

ten allegorittcbe eerllWjgeue, met vier lot twaalf paordeu bespauueo, wnarop godioDOO · werdeD voorgeateld
door d"m~s} de echtgonooten vlln !a·den d er feestcommiBI;e. D e vrou w van den arcbivaris du slo.d stelde
mot bare kinderoo CerDB voor; eon aDdere d;lDle daulde ale Fiord van boren van haIr wageD . at' Olll tllct
een taepasflelijk woord oen bouqu~t aBO d~n Koning
en de Kl)niDgiD uaD til biedt n . .l\l~D had de zRak dUti
weI ter harte genomen eo zelfe! !::OjU,OD ge.Klegen wat
in deo Ruag zei(er onmog~lij!t zon geweellt tijn. De
Koning legcle de u eerlllttlu @teen vou
brugJ die over
de M •• , •• t ge,lagen wordeD. Hij w•• zeor goed ge·
Btemd. Aa.n het diuer, hem fUO wage de gemeente
RuLterdam Baugebotien, 8J1rll.lt hij weer eeoige Vft,D dio
woordeD, gelijk hij ze SOInIt t~ vindeu weat Hij roolnde zich gelukkig dat bij iete, hoe weiuig ouk, had
kUDlHHl bijdragtm
tot; wolziju van tet · vaderlBnd, en
herbll~l de dtLt. b~t Huis· van Orauje · booit g6Doeg voor
't n~~er l andsche v-olk kou dOdO.

bij orug.koenen.
D. FraDBcba g••ant te Londen heeft 'ij. onte]ag
22 .TuDi. De koning der Nederl.nden , brengt een
bezoek aan de Duitscbe en Rusaische keizers te Ems.

24 Juni. 'K oningin Victori" .01 wMracloijnlijk in
September cen bezoek brengen aan St. Petereburg,
De verkoop van I.ortretten van den koiv.erlijkan

Dij het

~unr\ferk

St. Peter. burg wQrdt, bep".ld tegenge.prokeo. Een
vergadering van Duitscbe ·bif!9Cboppen i:J ttl }'ulda bijeeng.kome .. om de gee,t.lijke wetten te beBpr<ken,
~8 Bllnapartistf1'1 worden strenge moatrege..
~~nomell ; er hebben huistoekingeD plBats .

l'egoJl
Jen

29 Ju.i. In de .erg.d.ring v.n het koruite voor

het l u'lget word het uitachrijv.n van nieuwe bel astlD'
gell geweigerd, eo drong meD or op aao dat Diet in
zoo slorke mntc zou woruen voortgegaao met het aflosse n 'an natioDale schulti.

!i;1A,i\IA H.ANG.

de Kamer wit ntl1t uie verlaging niet zoo ver gaan
ale de Ita~eeriugj wdlJu, wo.arQIU ZOll do. J.te[{6t1ring
dan weigaren mede to wcrken tot BOil rninJer radical£'
verlaging P
Hier komt geeD Mverzak~o. van b~giD801eu'' to pftFj

WAnt bet begins.l van caDBu •. verl.giog .ou in elk go.
'Al gebandhaafJ. word~D.
.
lntueeeheu moet .' het Mini.terie nog op' het Dader
voorloopig varslag antwoordon.
Dataan generaal Ver8pijok op "jn , .ersaek eerrol

l.S7~ 8. 1~ ..ItuervefoDIII."
12d.l2.1: &2
BDbkbilietteD
1.712.43674
ia .vwloop .. .. 38.431 .48.760
lJg 3S} 3 1 8al!k·u8iSDa..

BDleening-rekening"
U,VOfbekeD en
Stout.-ecbuld . . .. "
Bolog« ","neCoDd. "

~r:t~:te~!l.~~.: 83.::.:~!.:: R:~~~::g~:!'~"

President eo. DirectelU'on dtlr JILvIL!)che Baok:

VAll DEli IIF-RO, Fr,lid""t.
D. N. VERSTEEGH, ])ir~ctt!flr--SecrtllarU.

Batavia, 2 J uni. Men meldt OD!, dat gisteren morgeu
op de LBlldEHlrukkerij ·lllhier ec n dififstnl is ontllekt \'no
ongeve.r
:::

politie geateld en men het! ft bere ids o~n jult&nd~r in
hecbtenis genomen, die als Oppl\8Ser fUD~eerllo in de
kamer, wt\&r de diefafsl Ikeft plaate gehutL

La.lste kwartier 7 Juli.
13
•
Eerate kwartier 21
VoUe m.ao
29.
Nt.'J\18rl""lbch-ludI8cho Spoor"og·MlRRtflCllI~II"'U ·
1. 1l N SA MA llANO-VOlCS'I'ENI.A NOKN.
, - lUI

vertrelc

VOOl"

f 1600, zijndo hot portikulicr oigcndom ran

::~ ~:~~j~~::~e!:~.g~~t) :::f~~~rg~: \~R:d~lD· l~~.:

hij

met dit

geld eenig. dring"ndo ".hulden had afbetaald
(E. llbl.)

Nieuwo milan

Ur." ..

1.806.3t\1.18

raa'lllldo',. " 1786.1107061"0
458.7RO.20 Divene rllk... }.176.130·17 5
Divene rekeningen '" 1.212329 tHo
/4D,332.IIl.lS
/ 4~ , a3211t.18

GebollweneomeuMeubilait der Bank"

hem niet; ten .kwado zon duid,m, olDdat

l\'.Iuunstand IZedurende de
Inaund Juli.

d.-HI ,1I~lu.. t .,

H.u.llvnl'K "",nomen den ~hll 1\1.,01 JS!?'::J.

Eon hoden uit R otterdam ouLvRngen telegram

vau gitlteren zwijgL over d ~ politiek. Daalu[i, mag worden opgemaakt;, ~Rt omtrellt e~u rdeuw miuisterie no~
lIi~te bt"slhlt is. De to*,ttt8!ld is ir,dt:lrdaad ruerkwaardig
eo voru)t eeD zocticrling ko ut rfUtt mHt LOO . ,·ole zt'lf,erht'ffiflg', a 8 kort te rvr~n bij l:Ce~egeuhe d van ~~. Konings jubiJt~ e~D uitweg rood. Eeo kllb~uet. tlut ~cD
miu iBtt!r van Oorlog eo eeD wiuielHr "an t.lFJ.rille· oo~
der zich zag dOoUBchieten, ac llte r~eflvclg" n ~ getfufFl:.'Q
ward in zijn minister van Jusliti t', ziju lIl ;Dl!lter vau
li"iuancien en zijo mitdster van Biuneulalltl.,ch~· Znken, en niettemin Bltijd zitten bled', was geeD gtllukkig specimen VQD do "oodre fi~1 ijkb ~ ld OJIZl'r shatsinot.lliugen.
(AI!!. Dbl,)

- Dd kapitein·ter.zee van G'ugb, Illatt!t"lijk komwRu"
dllnt der ma.ritiewe widd tj Jtm t a AljHh, is hedeu mor~en
m~t de fral:&9cbemail Daa.r Yederland t~ru!.{gekt'erd.
(Dc [ndi,'I'.)
- lIfen schrijft oos vao ',rjil.lj.p, dd. 2i J u"i :
't Vorig ber.cht is juist ticu tlug:en geledt!o en in
den n.clot '"n 25 -26 Juni h e.f~ hier t. 1 u. 45'0.
alweder een 88rdbeving pllll1tB gebud, die zWQktriilunJ,
OD;!OVeer eco miDDut aaahieid .
Dit is nil do 5Je lOanl ' in 4 mn.ndeo eo tblkenB
zooeoodergaog.

0&

-

De Iiberalen keuren het begins.1 v.n de Begeering

Dij hArduokkig va.thoudeu aan ceos gedane voor.
dracht"n is echter gen,eollsch.ppolijk overlog ua,tuurlijk
oumogelijk. . De Rage6rlng fltuat ceoBus·veriagilfg voor;

Verlc:orte ba.IRu. del· Jo.vut9ohe Hank

Op den 24.tan Jnnij 1874, des avond. opgewaakt,
kracbtena art. 18 van bet Ootrooi en Reglaruent
(Staatablad 1870, No. 84), en ingevolge besluit V"II d~n
Gon.erne",,-Genel'll&l, .til. 14 Au~ustu. IS73, No_ 28.
Disconto-rekeniog. f 10386 755.UO Kapltnal. .... J 6.000.0no._

goveer f CO, De di.f beke"d. onmidd.lijl" dot hij bet
geld h.d ontvreemd, m •• r hij hoople, dot "ijn he .. hat

ate! is echtcr nog niet WBllr het wezeo most. De .commiBsie van Rapporteurs beeft dl'D Minister thana ill
bedoukiug ge~e\'"en om cen midd6uweg in b olaan,
namelijk dt)o census in de staden aaorncrkalijk to Verwiudereo, maar dien op lJet pIal to land over 't algemeen ill den tegeDwoor~igoo toestand te bouden .

mear dan een oogpuot te betreurOD zijn. Een nieuw
opgetredeu bawiod zou ziclt dan te.rstond met de
ccndu8·kw6t1lid moe teo bozig houden. Daaro::n weDscbte
men gaarne met de R egeeriog in vargelij~ te tradeD.':"
Er ward alzol nu ceo· aud ere taktick gevolgd nIB "rod.
ger; men sprak U.lans in de afdeelinrJ'on nhit ankel
over het voorwtel der Uegooi'i:ng'; ma:r ook ('iver de
gevolgen die eone verwerping van dnt vooretel bobben
zou. Men noodi;;de de llegeering vriendelijlr uit OlD
oak van bare zijJe coocessiiln to doen. W·tlarILjlr, d~
brief VaD proftJsBol' Viss.e ring heeft geholpslJ J
Jo., et" w"r~n Dog spt:dbrdk~rd en oPP')S&nilOD die
met It begioseleu" Bch~rmdftD, en vroegeo has · de Begeeriug bare Hoes:er varkoDdiglle begioBuJ.en z~o zon
kuuoon V6rZQ~aO eo zu~k: een .b e wlja va!) zw~kbe~d
gaven.

Zula.

- Een officier, el'ret onlangs uit Nederland nangeko.
men is dezer ua\~ttu door zijn huisjongeD hI stolen vooron·

Biunenlandsche Bori.chteu.

d •• I bracht.
Tuao, i. Willeen III op het Loo van al de feesten
gaRn uitrusten.
D. Tweecie Karuer komt spoedig weer bijeen. Men
zegt dat ~ij beb census vDorstel zu.1 afJoen. Dat Yoor-

owd.t "ij .nn de D I.ibabd van goe'telijko aeeren 100'
pen.
lotusschen wllar,ehuwde men de Regeoring dot,
als barc vDJr(lra.c:ht onrorauderd ill diS'cusaie gebracbt
werd, ze zou vdrwurpen word~o. uDit nu zou.uit

bior beefc . 1I' ~6, 1. pluta per eent vertr kkeode post.

27 J uni. Hot bewek van Koningin Victoria a""

op d. ,Ma.. r.akte de 8100mboot

om. VOQr 't; gl\D8che iauu den JUini1Uum-cen~u9 van
f 20 san to nemeD en daarJp Idechls uitzoDtit'ring
voor ee-nige staden toe te IOLen, Hf. Meo zou zoo doende, zaggen zij, e~D Baota1 ongescbikte kit>zers krijgen,
die tegan het optwbllar ooderwijs gelumt zouden zijn,

V!ul

Het _uur ',vao ,' aloitiDg · voor de post ow de ()o~t i~ deli avoDd,
ten I.) OfMj om de West de! morgen. tnn 8 unr, e'ri om c;le
met {likon epaortrein des tnorij:en8 teD 81' eD' '. voorm, 11 'ute.

PriDs ie iD Frankrijl[ verboden.

de

willl.rup de KOlling ~ich bevo nd, in boteiug met een
andere boo~, waarosn 20 Ztl Jfe! vast bleef . zitlen. Oolr
dit ongera! \'erstoordo de goede fltemmiDg niet, en de
KOlliug ,·erlrok eerst OlD half Lwee UUf . 's nachts [last'
Ylissingen, WllBr hij den volgcnden morgen vroeg den
Quar van RUlilnud vtlrwelkomde en hem tot Ruoeen-

; doorzendil1g

Men scbrijft uit ' nen a.lde" A.n boor,] v.n het

io dezt) haven liggeode · Btoow8Chip dt.lr
JAY, Holl{J..I~d,

Vlln Will~1U 1 U3U K~al} c ng-Dj .. ttic.11 Vln Kcdoen,-I)Juliie llAal' Willcm 1.

8Tn'! JN!'I .

IIII

h alo.
- 1-

1"'' ' ' ' -1

''I''''IUN''ln'~:~~~''1
, .. ,

outJ",kttJ

WOu tjtHl

Otl giu

l\jaatechappij

1"611 UJU,l

d;

dll\kl~

rookwulkoll Btegen uit het ach ip nuur bo~~·u. In 81lerijl kwamen rlrilJ brl:uJ(j:puiteo oBurukkeD, die gduk.kig dOb voortgan~ vao den brnrlu ,·;i8t~n ttJ bddLt\U_
Bij ondelzoek blet'k, dot lie brund wuS onhla4u in
ht!t magazijn dar a...BchioekBIUt4r. Dt! machiue was e\'eu ..
wei koud en vuur was e r lIi 6t aan bl.lOrJ, zooJat cht
••• k ,oer roadoel.cutig i..
(J. E,)
Parlan!! 20 Juni. K"lnnel d. Roij van Zuij~e"ijn
heeft een tweejll.rig ,erlof Danr Europll aangtHro.lIgd.
27 Juoi. D~ Stoomunot "Prio9 Alexander" gazll,R'·.
Kuijser arriveerde gisLcrun avood mut ziekeu \'ao At·

joh. D. boot br.gt mede:
Officier van gelo ndboid IIo(lge\'eeu, KRpiteiu Bardolf, 2e Luit. de R ii;ll en :Srooge('$, Ollicier,: Adm.
BalUberj{, Addlbnrl'lt l~te kl. VeeolmUticu, schef'lptlkll:lrk:

Postkautoor Samarang.

Met., Z 'ilonllker Wllde"bag, 10 Eur. oud.rdf. 252 gee·
vac. miiilairen, koelie::9 en bsoudiageo (0 op de rds

Sluitil1[! !'an dtJ FtfJIuc"he MailJ

viil.

Bn:tRvin.

8ingupore.

overJeddn.
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Sel;ltlDlUor.
( .Jouer
N(' fei.l1 bGr

December.

Ri;lIl1;m weioige dagen kan du uSloet van de BH~la"
wHrd .. n te gQlOoet gezien. Die boot brengt nog r!Jim
100 zit'k~n Uldue,
Dan zu:j~n in weiDi!.!e dRgell ru.im 500 ziekeo uit

Atj- h hier .ijn gtii"ri •• erd .

EIf[!t:lflolte Mail,

Zal men xu eiodelijlt die zioken gaob e\'oouerpn
barg8trekeu? of zicL lDen 1109 niet
in dat gevaor dreigt, llat uitetL!1 de dOOiI kR.1I worJ~n
voor het "ccr8tan·l -v~rmo.'{,",n var} OilS Lt'g"'?
Dd beri~~n uit Atj .. b zij." trt' l!rig. 0" viJ"o~ Ilaat
voort bentings Ol~ OD'l.d vt'rlJttJrkluK"o op t... wt'rpt'o.
Om dtlztt btlzen(fing zit'keu uit Kuttu Rudja Ilnar
boord te kunllen brt'ngtlD. is h.,t ~UOtlig ge~t)t"lIt uut
QUle troepen eers~ de · OOllulJuuioatie met de· Rdedd
l' an vijoodeo zui verden.
Dd.srtoe hOfOft men 9eine bt'nti1~g moeteD nemen. Dssr
vie.lan 9f ran.ktcn · g~\Vo'\d t!6U 30 tnl dt'r 0' ZtlU.
Of Kottll-R.rlja rian iDgeslote" w••r Wij du"en
die vraag niet bt'autw.)ortiel', d,'ch w~1 blijl't tlit Il:.'ker.
dat zulk et'n toea:aud ~en hOtJgst tlrul'ti&(e DlOt"t· zijll !

vU\. Du.tftviu, l\.I.ull"tok, 81011."'" en

Daar de gezonde

.,.,si .. ga.po1·e.
Jn1i,

14 CD 28.
11 en 26.
8 en U.

AugustulI,

S.optembor,
Ol;~obl)r.

9 e3 SS,

November,

II en Ht.

December,

3

en

17.

Sluhintc tc 8ata,·ie. 1Jv:r dagec. later.
l!!!iunlatra.·18 "Wc~tl ... u .. t.
Oep 'en

OD

IOou van IIlke .maand.

Pnl~mba .. g.

neD 1.7eD II~D ol"tI IIiAIlUtl .

. ~()1-ueO"8. Westlcl1.st en BHUtoli.
11110 IeIJ no elke. IDlUuid

Dandertntl.sin en Ha-vvean.

Von~ heden b.p.l,n wij OD. biertoe! No~ ~ondell wij
niet voldoende onder,oek.n W..t , ons ov.rigens w, rJ.
gerueld.

Ililo 20"0 ... ao .... Ike mUDd

l\:.I.a)(B • • a.r, TiD1.or-Koapaugo eu ~e
JUolu,kl<en.
OOD ·17"" VAD. elke mund.
.~"tIlilJ.ID ine~ elk~ ~raD8ch~ ~Il . Ea~el"jh~ m~il".

_ . Eergisteren "~v.()nd ,ond bier eene vrij h."viga
a.rdb8vin~

~.D.tll"ChaQ ·"ordt. aaD .bolaDgbebboudon .Ytijge'll~eD, ~olt . oJ! !l.Ddlln

dage.o. · bll.1l.D~ · oriov~ au het

pot~~.Di;QOr t.II Aoefl . beIOrgtll •. -:

De

pl •• ts ..' ....., Rigting on~eve.r Nu ,- -0 Z ....
H ... t is ODS een geno""gtlD te kunnen me.f~deel.eQ
dat de Bovonlandiohe kof6 ••••r ,.el, b.lciofl. ,D. laotllt.
-

"Ggat i. 'buiteDgemaeD.'rhaneBta~ aile boomen weer
in bloei. Het Ie ean geno.go.1I d. 9 baerlijke rouk aar
bloe:ems in te Adem.n.DevoorstalldersrAnhet.~blti8'
Blot' mogen over once Boveolandeo

I

OBQLnA IN

BmsIDlilm!l~; maA~_.Il;hl:ll

DE

te(p:~~~i.)'

.~~5holerain

de~. 25~ez.r

~atde ~~"Id

sg'ra

--;-ooo;i

Fa.tonj .............................. 1400
1600 pio.

40,01
.. f 40,01
(Pad. Bbl.)

ten met 60 .. SO dui.end .ielen kregen de.e beamb·
ten bij •• n sterfte ,an bonderden dang. am de 4, >1 5
dagan 8 i\ 12 hal.e kruikje. met het roorBchrift een

24. Juni. MeD 8chrijft ons fan Fort.de.Kock:
,In den nBcht ran den 18den de•• r beert in de hm·
.P
(fd I'
•
)
h ;'ge brond
d::
.ij:"e.:.'prooi der
vlBmmau geworden, tengeyolge waarvan een groot BaLtal
meD,cben lander ondord.k zijn. Natuurlijk i. de brand
uit onb.kend. oor••ken ont.t•• n en bebben de Boe·
kist Tinggitcb e woelingen en intrigee aBD bet onge·
Tal fol.trekt geen deel.
(811,", Ct')

.otlopol par aur,Ja g•• en.
Oror d. tiodRI~kheids .oorochriften moet ik 11 tot
miin Bpi;1 m&edeelen dnt ik niet geloof aan het be.t.aD
;a~ .en'regentschnp op Jav. W~~r de inwendige t<>e.

~~~~.~~e~~~~ ::de~

.~~ bl~i~:n

DE Sonou'I--!lIJ·N"CH'F Goeding vertr~kt; morgen ochtend met de Baron Mackay naar nat •• is.
MILIl'A.Bll.

Met den eer6ten train r.ijo heden de

troepeo uit het garnizoon .on Willem I, die hesterut!
zijn roar Atj"h, nSllgekomen. Zaoale wij in one- blad
van eergieteren melddell:; vGrlrakken :tij morgen
STOO-XV1..A..'RT. In dlilu nfgeloopen nacht kWdm Rl~
Mer ter r~ecle bet Btoomschip I' Bontam" van Singapo
fe, 1T88.rmede 3~ Ha1ljies e"J. ] 8 Chinezeo zijn Range·

7oerd.
DUlrSTAL. Heden Dt1<l ht ITer,l rn.n d~ bouhtspd
Tnn den Reer Piet(:Jrmn.nt. cen bnlk ,aD groote dimen·
BleD ge!ltol~Di y-"n morgen fond men die nchter de

stand zoo verwaarloosd

al. in Cberibon.

"(lin

tle dessR'a

dlJo kapelmeeeter der Bat.

etf\fmuziek~ den beer ~iu.rkuB

Vol gen. bet Bllt. H.ndel,bI&d <ouden onder !eiding
van difln muaiCU8 zoo hie.r nla te Solo en Djocj:\- ,er~
aehillende zijoer compoeitien door de respectieve mu~

f,Otl

tuil zijn

OTal:' d.., wakkerheid van den Regent Rn dEt gdlned8kun~

Dat schrijveu WAR ni~t gericbt tegen personen, maar
gold dreevige, voor .eo he.cbaafJe ontie b.sc~amende
r.iten. De onbe~olp.nbeid van eanigen heeft dui •• nden
ten grliove ge3leept van wie er geell Ankele yoorkamt

01' de ziekenrapporten.
Deze onbeholpenheid is t. onvergeeflijkar om<lat hat
perBoneel hi~r legio is' In "Ike de... h.eft hot he·

a 15 en

stUUt miustens 10

YR.8k zelfd 80 perlooeo, die

tot de porentah deB,. bahooren, die aile in ambtelijk
la.dbezit ruim worden beta.I'} en bij elke gelogenbeid
gereed zijn de be,elen van h.t bastllur op te .olgen.
De goode werking van Alles stuit hier eehter af op
sene tot in bet uiterate gedreven kommiezerij, die de
oogea. doet sllliten voor alles wat tot de openbare be ..

langen der dC.3M, der bovolki.g behoort e. aan waktere rt!genten aen apeel pO!Jpetje _ geeft, waarmode zij
tieh zoo gaatoe eo werkelijk oak:

riO]

aardig kunnen

vermak"en.
-~--

DE BA.rtA.VIASOEii: blnden maken meiding ,an de
~tlnBtt\Q.nde komst alhtt:;:l

W8nr

J

dig. foetllt.i~ i. in Iilijn .orig bericht niet geBprokeD.

groote gardoe 01' Zee.trand.
De termoedclijke rlieren ~tjn, nsni' rrij iernemen,
door de polieie in hechtenis genomel;l

.0.-1

}r......TSOIUUIJ TOl' NUT HOC '1 ALO£MEEN. 'Vij
tigen de aandacht onzer lezers op de in dit No_ 'Ioor*
komende arh~rtent,je ~an de nfJeeling Samarang cler
nllatschappij tot Nut vau !t A.igemeeo, dev:ijl in de
daarbij nitgeschrersn Vergaaering. ,tHll voor heh al~
gemeen belJaog V~tl Samardng ?esp~?ken leal word.n, waBrom bet hOog.t wen.ehel~k <lj, dat aile leden
bij die gelegenheid ran hunne belangst_lIing doen
blijken.

l.i",kkorpsen worden uitgerocrd+

Het Aig. DagbL rertolt er nog blj, alB een bewijs
-van den opgewekt,en muziltalen zin ,an Sa,marangs ingezetenen, dRt de ontwerper8 van ~en tegen 't einde
dezer maand hier to houden c,:mcert, den heer Markus
de Bom "fOn I 1000.- ter bsst:rijding zijner uitgffren

Muden bebben Mngeboden .
PA,AHDEN'-YENDUTIE"

Heden werden door de firma

So.sman & Co. alhier 01' vendutie verkoeL t 115 ps.rden tot een ge.aruonlijk b,drag van f 26105.
ONGELUKKlt1lf. Heden morgen kwam een wagenpa.rd
in -vollen reD van nit de Heerenstraat op bet parade~

plein III bier, wanr een inland.r een ledigen grobak
voorttrok en, op het zien .an hat bollande dier, met die
kAr a.n den kant ..all den weg nabij de kerk trachtte
t.< komen.
2~ die. ','l;,mdir:::g 1n1am dit \'certuig dEE dWRfl!! oyer

den weg t ••taan, .oodnt het bollende p••rd in .olle
laart tegen het la-moen sft,nliep, vooroveretortte en
een bnitoling maakte, wanrbij het tareebt kwam op
lien ialander die reeds no or deQ r.waren Bchok eenige
echreden verder gekneusd eil bewuateloos neergeworpen

was.
nat.

p~.rd,

ken van

VOOi'

nog net gctlligd en bl~kb.sr lo.gebro.
e~m pBrticuH~( rijtuig, was spoedig weer

op d. been ." "ott. den g07Mrlijken tocht door de
"tad loort, hetgeeo, zoo wij lat-ar vernamen de min
j

Aa.n ~ene pR-rticuliere correspoodentie drl.
Kolta R.dja 20 Juni jt. onlleanen wij het .olgende,

~cben

teo gevolge be_ft gehad.

Den beVi'uetelool,en en zwaar a.RD 't hOufd gtlwonden
inlander, Arnot genr.amd, werd door een paar be'ilo"

lie .. ;J.ie~ buurt, die onmiddelijk toeschoten, de eerat. hulp gebodeD, welke Men weI niet in staat waB
den ong.lukkigu uit. zijne bezwijming op te wekken,
zoodat hij ia dien toe.tR.d nSQ" h.t .tlld.rerband werd
vervoerd waR>:' eerst lo.ngtamerband de leveuegeesten
terugkeerden.
BJ"'.~'D.
Aon board van bet EngelBch. stoomechip
Warrior ont.tond Zaturdng jl. braod in het t,u •• chendek, grenzend" aan dt'J cn..:.binekaruer.
Blij~ene d. o.ergeleg,.! •• erkloring van de experts der
N.d. voreaniging ,oor A.,uradearen, Lloyd. en 'V.rit••
ill t,ebleken dat door dt~ hittc vnn den echOofsteeo van
d. donk'if (kleine machine tot innllme
iading)
d. ijzeran platen aan den onderkant VBn het tUI.ehen·
del< Eoodanig 'iin .. erhi~ gemskt dnt daarooor drie
deM••len, tor longte van oirca drie voat, io brnnd .ijD
geraakt, en dat die brand .ieh Blech!. beeft' medeg••
deeld in zeer Hohten grn.d aan de ewbaaage eener
.~iat iDdigo.
Te~ voorkoming vlln verdere ongolakken i8thauB
met de" gezagvoerder overeeng~komen dllt een gebo.
geD. ij ••ren plaa! .oodsnig oal. worden geplallt.t, det
de bitte. wordt. tegengehoaden end.,. op dek of la·
ding in d.ll .e••olge van !r"en nadeeligeD· : !D,Joed
.ijll kiln.

m.

nraka
...

.

·f:e!~£::~~e£~~ ~~:bi;j:i:~'i!e~: ~r::h!:°b:::"~
rw8llr.cbijn~en!at8g!:t:

.~

.ra~g ~e

~ Oaze communicntie met
totl'lal verbroken.

de reede was gisteren

Zevan of nc'lthonderd pas. en bezuiJen PenRjoeng
had de vijand .ieh genestol.l en schoot mn daarnit
een ouzer sloepen lek:, viel ooze otoombarkossen 8an
en

wondde eenige onter manechappen.
DaRroln rukte den 1gen 1~ namiddaga de kapitein

Bon. van Aerosen met 140 man van het reohtarbllif
ge Bat, Inf. uit met 2 kanonnen van 8 cm. en 2
eoehoornmortieren om ttl trachten de gemeen8~hap te

her9tellen, llocb opoedig kwsm or tijaiJlg dat de .ijand
te talrijk ~8-E en dar. de artUlerie rlAQ,r waar men
yolgens hukomBll last zou moetl1n post votteD, geen
positie Iton nemen,
N U l'IlKte den volgenden morg~n dfl rel"L van hei
rechterhnlf ge Bat.. uil: en vormde met. van Aers8sn
drie holonnes, ieder van ± 100 man.
De nrtillerie, dio nn zelf pnsitie kou kiezen, beschoot den vijBnd. met voordeel) maar onze kolonneH
'W"erden1 naarmate ze opmarscbeerdeu, begroet met
een overstelpend ·(uur \'o6r en ill de reebterflank,
zoodat aldadelijk eon gedeelte zich rechts moest wenden om eerst den vijanrl t'ol, hezuiden Pennjoeng 1crug te werpen.
Een pelot,on biald hen verder bez.ig 1 da rest ging
met de hoofdmacht voorw8."ds nBltr de ,eraterkingen
Ran de rivier:l':ijde die steeds noor lie S em.'a Wer~
J

dan beworpen.
Hoe meer de troepeu lla.derdan hoe heriger het
yuren van den vijn.nd wera, het· deed den Moldateo
l
goed cindelijk eens eenigt' salvo ij t~ loogen gaveD ,
en toeD moest het ar mallr op loa.
D\) kolonne "fJm AetfSi::wn !:!nl.Yiug J/iiit t~ atn-tmeo
en binnen minrler dun 'li uur was de i~r8terking fRO
den djltn,l OOIL
De Ie LuiteDllot Clllkoen was t'r 't eerat in. Wij
had den 22 gewonden, wllfuond\~l' sen officierabediende,
doch geona officiereu.
't Wae eene aangena1Uo .atisfllctift Voor de toepen,

toen ze hijgend en nfgemat op hot .erovs,d t_rreiD
t"teo te rusteD, de CODuIlu~icat.ia wedel' herRteld te
zien, de wlirterprsnuw weder te Eien passeren eo de
etoombark86 de zieken te :r;icn voorbijelopeu, want
dieD zelfdea dag moe8t een aaovung gemaakt worden
om 400 zieken naar de reede te brengen olD verder

naar P,dang .ervoerd te worden.
Nu over eene andere macht, die on"~ c~nununicBtis
~.ede dreigt t. verbreken, namelijk: de than.
wez6ulijk doorattlunde weatmout\/JoD, dii de gemeeD8chn:p

met de

met d. raede 100go d. oodjang (ri.iermonding) reed.
verbroken heert en on •• Ieeht. die biJ olijk.el (lIIeer
weetelijk) openlaat, "am.lijk al. er oeo landhoofd wu.
Hut <lat bebben liB niet; welwa. ereen med.ge'
nomeD door de 2e expediLie, maar. waR. i. dllt geble·
flDP Wa&rom is dat niet opgeslagen? Zog men er de
noodeakelijltbeid Diet van in 1
Seder. de West-moaason doorataat i.ieder overtuigd
Ilat ..~ 1."tlboof4 noodellk9lijk ie, Het gemi. frall

a••

;C ~:"r e~-:

g..

~~~:e~:to :;~:~ ~~:r::!e::I~:~;:I:~t~~k.:.~j:~~:~::~

••
laDdgenooteo in hem steldeD, .eer ,.rmindard beart!'
IN EEN artike! o,er de 25.jari~e r.georing van Ko.
oing Willem III, in het JI>3tote nummer Tnn "Uebe.
L d
I lIf " I '
h tid I d
10~0 de~D~oll::~e..e:;t ~:n .Atjin;~.~:o h:t :W~~~:
Indiach" ~ilQ.nd Sumatra, heeft dfl koloniale politiekweder eons getrocht met de "estrenghoid van weleer
op t. Iredell, ja men beert .elf. boweerd, dat zij den

0;:

AtjineEischen Staat wilde

veroveren, en dnl\rdoor

de

Nederlandscbe heerochappij ill Wast-Indic .wilde doen
hel'levBn."

WIJ L'EZEK Hi HE'll Soer: Hunael8blad. Door rle vriendelijkb.id van oen o.zer le,er. gewerd ono d. North
Obina Herald va,n 6 Jllnij, w$arin opmerkzllfl,m werd
gemaakt op bet volgend nieuw. oOltrent Formo •• ,
H.t is niet doenlijk om naauwkeurig .erslag te ge·
ven vau de politi.ke bswegi.g v"n de laat.te week.
Er is niets zekerB gebeurd, alles is

wuift!lleDll.

o~~~~8~~~r~.~;~k,o;:~e::e:'~.:e~~~a!p·:~p~t:~:taoo:

nlet de mIDete schnld (nalatigbeid of andorazina) ken
gelegd w.orden. I?iege.agvo.rderzelfhe.ftecbtor ~ijn
g
oo.t.la d UI~ den d.~nBt der Jlfaatschappij ge,raagd, be~"JPe~'de
at een apitein, die tweem.,,1 binnen een
crt. ttJ Bve~lo."p zoo ongelukkig i•. gell'eeot, door de
~~;::tt;o;p~~~e :~::e:e;e~~~~·~. geliofden gida op bet
I" DE Nieuu;. Rolterd. Ot. kOlOt het volgond ochrij.
fan ,nor van rlen kapitein van het O ...I. Leger L_
Th. Blaaius,

Er beetllat hier tf' lanils een· militair inr.liew
d.anha.is .oor h.t Neder!.·!n'!, leger; de.. inriohtmg " een weldaad Rao de natie bewe.en. Ooze
~oning is de. weld.ener vao. dit ge.ticht en sijn
Jong.te .ehenk.ng van het natlOnaal cad~au '18n dit
gesti.cht. getlligt op nie_uw van Zr. Ms. belangBtel·
otelh.l(. Maor het Ne,I.-Ind. leger heeft buiten
de Europee.ehe militlliren nog veld inl80d8cbe
DQtionaIiteiteo in ?'ijn geJederen, die even zoo dapper en bareid\villig hun blood en leven voor Neer-

gaan.

land. roem eo beataan v.iI hebben. Voor de.. mill.
tairen die bet. 2/3 deAl der armee uitmaken,
bestaat in lndie geen inrichting al. bier te lande. Zij

Dd troepen, daarvonr RangeWe1.eD, wilden vo18trekt
vertrekken eo weigerJen andere orders op te volgen.

ge~orden ~ijQ ioor d~n militaren

Hoewel de expeditie was afgekommandeerd, werd hot
Gouvernement evenwel gedwongaD roe te

lateR door.

Berigten van 29 Mei deelen mede, Jat na een aBn·
val van d. 5 eerste Bchopen de troopen godebarke.rd
zijn en een oogeoblik dO-funq, een van oe ftpionnen
door de Formosan.n werd gopakt en onthoofd.
ToeD de Jnpaunezen beg-onnen te' vechten l
de Qnderen terug.

trokken

Een J.pannees word gewond, doeh d. }<'ormo.anen
lieten 50 dooden achter.

----

KINA.'AANFLA.N'L Een zekere heer d~ .Tong he~ft tEl
Oolombo (Ceylon), op een t~rrein Aien boven d(' opper~
vlakte VAn de zee veel 8u~ce8 met een kina-nnnplant..
Als dit geen canar~ i~J zou rnA'!, tot de concillsie

~o::~di!at ~~9i~:tg~n:-"I:!e~ee~!n. ~e
v

n

Prf'nngerbergen

g

DE P};NANG G.l.ZETTE bericht dot de cholc •• te
Deii sterk afaeerot. Van :2000 ko.li. op de plontsarlje.
der Delimaatech&ppij zijn slechts 12 man nnnget.I\Bt'l
en dall.rvnn maar e~n met doodelijken n.fiuop

A'IJEIL

J

of maer eroBtige verwonding van DOg zes andere men..

d$l11ande an vele omoieran reeds op eel! "n•. ,.
Een. gel'llcM >spreektvAn eell .'btIW1loD(!i~_)
.' . . '
. . dat. .llIIIIr
..
lIlIer zQU......wo.rd.e. n ..se.~onde._ n •.. 'W'~"1i. ~
_ff~D.
Toohwerd ar liieta gedaandangedelibereerd, com.dat menmch tllch niet z81w!~kelen in I!ell~'
mia.les bsnoemden Godweet wat meer. ..'
.' .
Maar de gezagvoerders van de Prins Akllandor eD8looA . bet gez.gd, datl'lllnneor iDen eeno 01' &IJlbS"1;s • t
de. Beek, die hier dagen laog lagan te wa.Men en
eone"1'edlfrle nlda4r •••
DIet konden .loasen, hebben eindelijk den kDOOp door.
log van grnoten omtaog OAI w'l.I!dl(n.' Er' i. Ye,,1 Vlln.
gebakt. Met han maohil'ioten enmatro.eD .ijo zij 8IID
daar opgehoopt,en. het iSJllak, Diet daD: byeondar
het wark gegAan; telC at.nden z •. daarbij tot; aan . de
goeiu\'~::~·r::::r.~:~~u:k~~ g;::d"PeJsr:;
' ..
Ichoudera in het water om de paleo v.rti .....1 ta hantot de Begearing 'de
riohten
;:
den terwijl de matrozen ...an bet heijon waren; d. mao
kend i~vnn eon tOllst, welken door .eD der voralen
ebini.ten Lagen de verbindingen eo thaDs i. bet werk
••n Midden-Java (wij· noemen voor.hands geen aaam)
zoo goed III. gereed."
01' d~n .12en Mel jl. zon Eijn nitgeaproiten, eD van.de
~~::~~g ::;:~t.aan de toen
proken woorden moet
DE PEN...lm GAZET'I'E zogt 0, 1\
.
g
'On •• le.er. zullen lich berinnoren dat d. A.tjehDJi: Amoterdamaohe eorre.pond..-nt van het Haagloh·
Deesche ge.ant, Habib .Abdul RachmRn, angereer drie
Dag61ad "etllt mede, dat nit het .oorloopig getuigen
mallndeo gel~den .an Konetantinopel terugk ....le. Wij
il~hoor, door den rechter .an inatructie mr. S. 1.

ail\:.- . lIi.onlijk T~rlle.• t.es_.. D.'

leidiDg van.'bet in den Inaie.r . ViI
. n
.. ' den.2f.len. 1.11.
gez01ldan 8tnkgete.ltend A. overllenb.riebt'lllD 0111"
blad omtrent
Ohoribon, ;a bij. on. het
volgende .c~rgTeD ontfangen !
..
'..
_ Deal'
albier gehoudeD GoDverne·
Het is erg 00 betrenron
6. genom.en
ments Kome.ve.hng, •• Bfg_loopen al •.. voIgt.
.'
voorzorgsmRatregelan aaD Dlem,and "IJn gebloken. N18t
18,200 '" B?!enIAOd~eh ....... ~.......... g~m. I
aileen dlit men hier reeds a.dert maanden beeI'.ien
: : : ~;i::~a.~.g.teS ...... ~........... ,
: :9;78
soUeD. ~et ebo~eralijkeo, die. va~k eonige. tientaUen
I,SOO " Anltola ...................
"SO,13
palen :.. er geplkoeld. ,,:erden. am In hun e.gen deua
2,890
Maodbeling .. ,........ ,.........
,,59,93
bograveo te worden; n.et aileen dat me~ ov....'.1 op d..
pa••ers en lango's heeren wegen alledel roedJak en
'oo(.rtgelijke zaken I8ggeetlileerd, dllt de ohat .Ieobts
22,800 pic. 1~O~~ERS 2e .oort.
00 .
f 59 98
bij de di.trict.< boofden t~ verkrijgen W~9; maar lelm
~!~::l,;: go.:~:::::::·.:::·.:::: ~i:~oo pl,C. ge,re.•~ 60;05 toon de ••ekt. bet aUerhoVlgst woedde gmgen er vaak
,SO,02
5 a 6 dagen voorbij, waarop de Wedaua's in het gehool
28,500 pic.
KOOFERS 2e soort
geen gene.amiJdelen kond~n verstrekken; omdat de boart·
Par,is &; Co....................... 200
, f 40,06 Bcbop hun gering.n voorraod had uitg.pat. In diotric-

ONDER-WIJZERS VERilflNIGISG
'lOON",

,ONDERLINI}

worden,

ze ferminkt of op andere wijte onbruikbaar
dieost, met een arm.
of gagement eeuvoudig, wag oaar
hun deslt" ternggezondeo; waar zij hun armzolig leveu

kllnnen oHjten t~ midden der groot819 armoede en bnl.
poloo.hAitl.
Die srme oud·militairen J met verechehlen veld .. en

dionstteokeDB op de borat, BOms versierd met de lI1i!itaire Willem.orde, .ijn vaak door g.brek genood.sakt
om bedeleode lang. de haiten van Europelluen, en
Ohin£lEen te gaan, ten einde door anlmoezen hun ar..

moed" te •• rlichteo.
Die t.oeetnnd zon onmogelijk: wer.en, -indien

RET BESTuUn over het weduwen

en

een iDfalieden-kolllnie+_
Zou het niet teer wenschelijk tiju, dat ,oor de .tich ..
ting van zulk '. een instl!lling hat initiatief genomen
werdP Onget.wlJfeld zllllen ZA€'cf velen rlq.!ll'toe willen
me~ewerken. De. ~ e~erlandscbe nalie heeft tegenoT.r
<I. mland.che m.htalren van one I"dische leger de·
.elfde verplichtingen al. I,egenover hlln Ellrope ••cbo

kamern.den. Daarom mogen, terwijI 'toor de lSlltl1ten
ger.orgd wordt, de f>f'rRlen l1iet. ann gebrek en ellende
ten prooi blij •• n.

SGHRHPS-BHRIGHTHN

.HUl,PBr'l-

l\angekomen SChepCil

weezenfondR

Ietlor deelgerechtigde is hij het aangnall fnn een
• hnwelijk. verplicht dSllrVQD dO\lr t,U8Achenkomat fAn
"den ambtenanr, met het hOl)gat plaatHBlijk gei;Qch be~ kleed} dan weI ,loor ruen met de orilonn8.r:cering van
If r.ijn tra.ktement b~laat, kennis te 'geHm nan
hat be*
,stuur van het fonds, en zich in Nederland bevinden.
.. de a-q,n den Minister ,an Kolouien, doarbij overleg;; gende .tijn goboorte~Rk.te ~Il (~~e zijner ollnst,?R.llde echt·
II~enoot, mitsgarlers ,~en _bewlJ~J nAt de b.Ulte~ge~.o~e
"bijclrage. bedQeld, .hlJ nrt. 17,. l~ gl'stort tn In~lC tn
iI'd lands kas, en 10 Nederland,
oYereenkolUstig de
Ifn.o.nwijf;iog va.n (len l\Hnister van, Kc);onWn.
Ii Bij nieuwe iudienattreding of
tnelfl,ting in eenig~ambt worden op de1.tllfJe wijZ.1 HIs bn,,~en Iun het
I bestuuf
ingezondell:
ildoor de gehuwdeD J de gAhoort~-a.ktGn cler b~ide
I;echtgenooten, doo~' wecluwenan.ra en vntu\ielijko be,;ambten de akten van gl:3boorte hlUlner kinderen, die
linog t8~ 1n.3ta VRon het fllodd kWlOen kOUHH\":.
bl.engt die bepaling in herinnuriug, en noorllgt ~le
deelgereclltigden uit, om in rl.~n ver\'ol~e anH.rB~~ ahp·
telijk te volrloen, tM voorkomtng van dd tlChllrlehJke ge-

1:0 Satntl-rangj~

Ta~D~~o:t';}~b. Bentan W. Moppett yon Singllpore

Duit.ch Bark M.rie .T. P. Johansen van So.rabaija
Dorrepaal en Co.

Vcrtrokkcn Schcpen

II

~~~e:~IV:::k=18U~O:;~:~Ir1~~!:I:~:~~V~Oeet~ee~k~~~::! :oo~~

dcnde hun t;~u D'Vf'rvll)ede opgemerkt, dRt de stllkkClC,

bedoeld it! het •• r.te lid ...n voorlUel~ ort. 21 b.hooren
te worden ingetonrlen v66r het aanganll van het. huwelijk.

ill

et'

IndH~ eso invaliedenbuis hestond , gekombineerd met

Ult.imo .Tuni 1874,. B.tig S.ldo f 32717.01'.

van burgerlijke ambtennrell in Nedsrlond.ch-Indili ill
ervaring gekornen 1,ijnde J dat vale deelger~chtig~~en in
p,eblek. blij.eu t. voldoen aaD bet bepn"lde blJ art.
21 van hot reglement voor het fond. (StaatBblad 1854,
No. 93), luidende:

F.OO

zallg penslOen

v-nn SaU1.R.L'RIlQ;t

5 iuH Fran~ch stoomh,
Batavia, Dorrepn.nl en Co.

AveniI'

BQchelerie nnil"

Aangekomcn Passagiers
P~r N ~d. Ind. Rtooms. Bllron 1\IllckRij ge.z:agvoerdor
~T. C. Bierin~s de hh. de G ~e, R.deringh,
newe~, Z. J\.I. troepen en bRnnelingen.

Heital Groe~

Per EngL ,toom.chip Benlan de hh. Simon. 84
.JavA-nen

flO

]

8 Ohineze!l.

AangekOlHcn Schcpen
te §ocrabn.ia.

~~l:~:~:~~~i,t:~~~i~~}~jff{;~§i;:r!~;i~r§d~i~!!f~~
Vcl'b.'okken SChepCIl.
YRll

Soera.bnla.

2 Jlili. N, 1. ,t!10m" KOi:ling Wlllcm 111, ~~r,ag'. Bakker. 1la.H
lIhkassar; nuit~r.he brik ~hrie, gez:l[l;'. ,1,._ p, .hhaoset'l. 0311t Sat:1aooG:i~;fj,f'::.

1. .sch(lcner Sarie' Gri9;see,

!;tXflg"

Liem

Iljoenho. Qan

J\angekomen Passagiers.
,i.

IN nET MA.iLOVERZWH·I· ,an de .T 1\\,ij,-BClL', !::;!n~
het volgende roor;
El' wordt zeer geklaagfl over d~ \veinige akt.ivit~it
welke door bet tegenwoordig Iiflgerhestuur ontwlkkeld
wordt, o,er gemia aan energie en krachtig initiatief,
welke ~en Lagerbestuur vooral in de tegenwoordige
omahmdigheden, moeten be'deleo, over groote r.wnkheicl
en verkeerd geplBatshl Illtlegaandhei,l en gebrek aan

&.

J

zelf.t&adigheid, w"arVRn de rl.deo rnn het Legerbeatuur
blijk go,en.
En niet het m.inst "ornflU die klnchtan genoord in
militaire kringen. Het is waar, cot man gaarnB in
bet oog wi! hOllden d.t goueraal Kroesen een buiten·
gowoo. k.scbtig en ener~iek Legerhoofd wa., en het
niet een ieder gage,en i. z66 Wnk op te trodeo; maar
zelfe dn.n nog blijven
klo.gten over.

zeer gegronde redflnsn roar

Vertrouweu op het tegenll'oordig Leg"rb •• tuur be·
staat. in 't algemeen niet, en dit i. een ~edenk.lijk
"ersebijneel in don tagell,woordigen tijd.
Ten volle g••ind am de. tegeuwoordigen Legerkommandantgun.tig to beoord_elen, .oor zoo.e •. wij in
een beoord.elingmeene~ te mogentrodeD, bebben wij
eijn bandeling.n·· afgew8cb~ .. Maar het doet on •. loed
te ,moeten' erkenuen, dat' Qoze verwaohtingen, al waren

die niet bii.onder groot, ze.r telourge.teld zyn.
ARn scheppen en opbouwell .,bijat oiet te. worden
godacht. Tocb .al dit moeten ge.ebieden, wil men het
Leger, . vooral de iDf&oterie. Diet met renzenscbreden
zien 8cbterDitgain.

Te Batada.

Vall Palemban{t. met h~t Ned. ltd. !;torJ11\~cbip Koningin der, Noderlanden, kapt. Fran!ucn, [16 hceren Yogd7.an~ en famHie, Rrauw

ca ,;::nSi~:lle~~:,19~~rijl~~tW~~d. B~~s:~m:t(lo~::I:;r~'I '~i'c:l'p:i;::t
Prin!',

kart..

VeltmnD" de heeren V(lgdroel

en

r.. milie.

"'&0.'

Ste;:~ ~()(!;~~~3~:et~:f:~~~~;.I~:r:V:.Q~1~~k~~': ::::~~Biering

1

dcr

. vall

Rllrbri:t vi" Sam3rang en Kmtrlll[Jt~f'n: de nepe~. kept. van' DfUllen
e<l. familie, Mevr. l1rQun~ de beefeD
H.C1JDOD, V&lkenbnrg.
Pryce, Deibert en fam., .on Hemert, ."'aylor. TiCk, Krtlft ltgenitul'
van der Ploegb, kapitein de Grijs. Mevrouw de wr.d., ,WeeteriDS

Bt.ij!l,

~[e;r.

Burgemeestet en

J.oc~h·r

Teohnische en Industrieele Mede-.!
deelingen.
'
EEN NIEUWE ,ronu..

De. AmeriknQn Wells he.ftI

sen nieuweo mott'lur geconBtrneprd', wnnrmede in 4m...
rika prOeV-t'lD zijn g~nom~o, en die eenj~e kana -beeR

den .toom alo drijfkrQcht te vervRngen .. De inrigtingj

.

~~o:~:!::i~: ::v~~~~s:~.gk.nw~~;:de;:b:::~:

eigeoaardigbeid be.tut. slechlo in het gebruik van:
.wavdkoolstor. .;"eena.nigziDs .BndereiIlrigtiDg \'&1\
den ketel, terwijl de damp 01' do,elfdEi wijle nllar del!,
eiliDder wordt gevoerd ala na. De regtop ataand.
ketel bo.rt s~n ieder . eiDd een af,onderlijk rubute;
die met .1VAtor gevuld is. Dete .uimteD staan door
bni •• n mot elkander in .orbiDding,' terwijl de tnillol1n
heid. galegen ruimte een swavelkoolatof verbindio,

'., ~ ."....,0. de 'dlmp8ll

al. drijt1craohtdienen'oOr ../

~roov.rij.11t die

in deD .I.-tatentijd . 'hebben '"

plaab! ', neJJ.;atIi

~t.bello, aI.I

Tolgon! lijft

miellmg d. 118

·b'lDlflng.buioen der. I.wee k.t.lgede.lt.cD, en komt dus
nlef in ' dfloOOte ' aanrak.ing · met d. oW8velkooletor. De_e
laatat. . wordt "d~~b.l.e Plechls ,.rwai-rnd door bet
1I"":'me wai;er der ·lwbinding.buiEen. EeD groot · voor;
dee! hiervan is dat al....o, met een klein vuur ••n
orden opgowekt. Bij
betrekkelijk gr~ote kracht
d. proefnemiDgen i. gebleken ·dot .met, water vao 2120
F . .Nn drukking van 6G .. pond'op den .ie,kant..n du~~
"ordt .erk.agen. Grootere, waterbitt. geeft natuurlu~
een aan.ienlijk boogere ,drukklDg. De zwarelkoolstof
taa telke~. wed.r op oienw gebruikt ... orrl~D, da.r
d. dampen, nadat zij den dlinder .ijn doorgett'<!kken,
in uen eondenaor komp.:n" e.n r"n daar op nieu,,-. in
d~n ketel terngk",,:e •. n. uitrinder ve"ekert d.t op
dece .. ij.. twee derde van de onder. benoodigde
braadotof kunaen be.p.a.d ;vo"den. Het fe:lies aan
Iwavolkool.tof ia .eer gering.

teDdien kBn. het bUD plan oijn bet Jiobtuit te do01en.
PlolseliDg boort . bij een .ij_er mannen, Libd.1 FerDan:
d.E, nitroepeD: ,Relp .mee.te. <e . s.t eken mij dood," eD ·
op bet.elf,le oogenblik .iet hij een meDigte donkere vormen voorbijreoDeo en den , vuurtc,en ,b.klimmen. Doch
Doc ••, de op.icb,lor" i. een onde pikbroek. d.~.. :met eor
gedlend heeft op • land •• Ioot, on alo bad hlJ .een ge·
n~.lu hOGtlbemaDDi"g ncbt<-r .• icb, goat. bij, met seD
plotool In d...ena,. e~ .eD harto.o?ger ID de nnd~re
hand, op de ellendehngen los, dIe op de lafhBrtlg'
ote ,..ij .. de vlueh! nem_n, DU .ij een enkel mOD mot
een piotool tegenove•• icb zien.
Dez:e tn-ee ,ootbeelde~ ~aD de :tge:ooorerijen in de
SLraat, nn Malacca zijn vol.trekt de .. nig. niet. De
gebeel" Ku.tb"nd.1 i. verlamd door .re •• voor de moo.·
denaars, en de boot, di8 olke maand le,ensvoorraad
brengt n.a. den ,nurtoren .an M.laeca, durft de rei.

kan:....

UOQit Qodernemen ZOndl!f eeo groat D8D~l goed ge·

lb~ ' Fun ZUG toor i.cor ~ D papier.maelu6 W'erken
mftiren de Ohine~en zich door een ronde, zeer 6jne
staleu draad, 1\18 ('tote piAno-'!'t1nren~ door zamen~rll.a.
ijing van ee:l 8chroefgnng te ioortien. Ze d{len dl~ op
rl~ draaibllok. D~ drfUld .. ordt dan gebnrd, ontlaten
en. 9P een rol ger.ondE'rI, di~ aan d~ tAng be,e8tigd
wordt. Zij maken {Ius in t;ek~ron Zin een r.aogblnd
znnder eind. :Rrcekt dit., o"n gAnt. siecitle het arge·
broken onderetf' Atuk verloren) t,erwijl in dit ge'n~l bij
Ben : g~worie f,aog hat geh~eltt r..l~ghlfl(t Y~rloren gaRt-.
VIJLEX DO: G:ESLr.I'ilN RliNNF,;N.· WORJH1!:>.

".pende politieRgenten aBn boord te hebben. Zelf. d.
.e dee nac uto bij ruIV "eder de ku,t node.en on gel()o\'en, dat I.e den fuurtoren reed a beboordefi te jl;ien.
Ze rreezen dat de zeeroore .. ~ zicb er rao lDeester beb·

ben gem •• kt, het Hobt bobben uitg.draaid en d.t het
Bchip 8trRrt de n .tRl. u:Iaatrttgelen tegen de zeerOOftr&
werden dringend ({eeibch. Gelulddg had de man, die
ui!i Railji Duramen'B Bcbip ontsDRpt WIlA, eenigen tijd
JBtOI;' tl3 l\laiIlCCA. de twee booten herkend, die een w ee k:
"66r KersLmia de 8C(lcki had den overva.lIen, en was d~
bemannlug ge-raogsn gooomen door ne poliiie. Nallr
na nJ e idin~ 1'90 de:r.e gevl\ngeooeming rreo8chte air AD~
drew Clarke, de gouverneur fnn de Strflita eett,lements,
een einde te mnken nan de 1,eer(lo¥erijon, die aUe ge~
pleegd. worden door ouderdR nrn. van dAD f'uitaD van
Snlagore, een ziOak weif~leod aud lUau, ·rlie aQn opium
verelaafd 1/3 eu die geen perk stelt flail de mi8daden
ocr raja he, die \"I\D zeeroof leven f'O aao wie tijo drie
"ooen het roorbeeld geven. De eenige mao l die ord"
poogt te hllndbs'fen en ze€lroof tegenga.at, is Tunku
DhYR U den, de schoom:oon rimi Suttans en onderkoniog van SIoI.JRDgore.
-r..H~n fie Sultan 7 F.;bruBri nit zijn opiumdroom
wakker werd gemaakt:, farn,\m hij, dot het Eogelsche

D0 mLcha~

li~

doCl;' zijn zonns liet belB.gtlD , omdat hij de orrle pnogt
te hnndbaven. Ben boot I.ndt, met sen brief vn.o den
Gonv8rneuT, om den SultLRn tc vcrr;oekeo hij hem ann
boord te horneD. De Sultan ~eig('d, doch sir Andre w
Ciarke houdt. RID , en j"Rt tit'! l J luto ~oo on an.n den
"al kQmen, <iRt de Sultao orer loopplanken 8ftn boorn
kn:1 kom~u . Overachaduwd do or eeo geel zijden r.:on~
oeeeherrn eu omringd door bonderd epeerdrBgerfl., gaRt
de Sultan teD lautste a.nglttig en be\'ende D8Br hr.t
sehip. Hij heeft nog Hlechte een klein ~iDd ian den

~:~~' :~r~~t.~P::n h~t~~:~;l~~~~:~:o;:~;n ;reUt:~~e~c1J:{)oe:~
RehRAhi, en tltl.f:.rdoor 01tl een horJoge \'e~r plnt gt'rlrukt.,
-':;:\Qrbij san de !>:"n ~.en fan ::elf de pnrelt\ ont~tnnil

"ell' Rfgolegd, ai, de lange mnn, gekleed in bet geol,
die:1 wij op cen don keren nac ht in Dece mber op den

Door t,(Islo e.gin g

eteiger- ttlgeu etBaD, hern. ORnert eo zich vOOJ;' zijo voe·
tt'll werpt, l:;trqepende; t: Valier, vader, gij gMt :teker

VRn EW'QTel 1rnrdt, aan de sJU eerojie de ze.Er nnaf\nge~
name eigenschnp ontnomen van toe ftxyneren. .l\.lell
heeft dRnrtoe db olia met de ZWRff'l R!echtft ;n ee-n
open pnn te l'erwftrmp.n , t.f)f;. .oat rle In.nt~te gl'smolten

~:~a:::z:~~b:~, ;~I~~cr~I~~,dd~ctoo~~ l~e~~m~~:~dP.~I,S~~

"Wa.nrtne

r.e g~hrl1ikt

worfit)

van

DODd.rdag 9 JuJij.

pandgoede,en t. Kalie·gawe oloor den pandhoud..
Liem 1J&Q Bing.
Vrijdag 10 Julij. Voor rekening van b.langhebbenden in het .endu·loca.1 'an on door H . L . d. Lyon,
eD Toor rekeniog vn.n beJaoghebbeoden YBn ~..onuitge·
100t8 p&odgooderen te Krangan door den pandbouder
Koh log Tjo.n.

aaD~ebr.oht per ~OAOH I kapitelu S. BIlL.

(881)

,

Een Rooversgeschiedenis.
Het wile een week v60 r Ke rAt.mi8. D d bries, di e
o,erdag de gf)lv~(l "au de strnnt van l\'{ula(,'c:8. ha d il.l
beweging gebrncht, WnK gnAn liggCll en cell kleine
Malei8che scochi of hnnrleiRhoot., 1"lie de Jnfrn-rivier
wall komen n.f£t~kken, Bet.) t·oen de nloud l iel het auker ,allen, tillar WRsr rle trot!lIei~ wntt'rHI\ clt!r rivi er
lieh in de tee uit~torf;t>n .
Et'n gelukkigu mao ilJ Hudji Dammen, lit! ei;;enR.nr
'3n de h"nt.. z.ijn lading bd,d l kokoAlIoot.en en tnbnk
heaft hij gnp-It l'erkocht;, en hij he<:-fl; bllitp. n(llen 2000
dollDfit ann boor rt , rHe hij t,e .i\fa. 1acc1\ mo et 8f;ef~reD .
flij h"ri. to L"n~h!\~ f4t'n S uit;"n deo t oi bef.QI\ltl, ell
had het bcwij~ hier !':' !l bij ti()h hdge ~ D h~m ge ruRt·
Atelde, want de gepalit:J~nrleerde festil.l~ TI\U RI'jn.h Y,,·
coob, den zoon des SullR.oEl, ligt, np den heuvo !, die de
ha,en be!ltrijkt, eo er loope D houze geruclitt:ll 'Ian
moord en r.t:ero of bet,rt')fft~rj(lo Ot'l'.ell ULijib, in WjCIU~
macht de knpitein cle. hoot T.idi be1iarlt, dooruien df:'
wind WAH gaRn li~g~n. Htulji Durllrnen if! cc hte r overtuigd, dat, nu hij 7.ijU cijnH fien Ruitnn bt;tnalci heeft,
J

~i;nbe~e:~~~e~~~ ;:~';~~l:\~t'~R~a:e/tlijrlf~!~~e;:t~;;!;itt~g bl:j;~~
tn koppen, die onder h~m dien8t denr.n np dB 3cl}ch£e.
.Toen het. rlooker \itVt, r.n.g ik tw-ea boot~n rn ~t Jl:[".
leien bemRDd Tnn cle pRI!iRude nftitf"kcn . Zij rroJcgeu
om rij8t nan lhdji Durn.nuHl, die anhroo rcldc: /llJdnt
znlt gij ht:!bben an volop ook; lI.crrlGch nnu«,elijkB had
hij uitgeaproken of ZU vUllrn e n op OllS en aprongen
met dolken en "peren gewnpenrl, o.[J O[!I::I rick. Drie der
bemtDning cprongen in zec, doch dit bal'otle hun ciet,
J

Wllllt de ".rovera st,ken hen dood met hanne .peren.
Hoe het mij gelukte ooopgoTUt'rkt te water te gas[}, be·

grijp ik •• If ni . t. Het otraliO "ao 200.1 ,.r .. ijd.rd, do~h
ik durfde er niet ht:~n tWemmcn t'n bieicl W~ Rchter aun

documeut,

en Tunku Dhya U den !iet onmi<ldellijk de negen ••••
roovers/ die Hudji Duramen en ziju ma.DBchappen ver·
moord hR,lden voor het buf brengan. Drie dageu dum'do
het onderz.oe k, D& te.l'loo p 'ilaarrAU ZeVt;lD rnn de D C'

gen opg. knoopt we"len . TegeD den rajah in bet gee I
werden d. bewijzeu niet roldoeode g •• cht.
Dc plaotd, wanr de zeeroover9 g~haugen werdtfn,
noemde do gestrenge Tunku 1/ Qualla Pt!rgono/c," of Plaats
dt:r JTergel.. t'ng, opdat de beriuneriug tUlD d~ etraf) Wllrmede zeerooverB getucotigd 'ProrlieD, niet verloren mo·

ge g .... Groot. ".s den gobeelen DRcot bet g.jammer
en ge:ween de r rrouwen 'fan Langhat op cia plfl.ats <ler
Hl'gel.rling. omdnt Zeveu doppere rOOfer! door benlli ~
hnnden waren omgekoIDcn,

Op bovenstaande vendutie
.nllen ..ij alsnog .erkoopoIl:

: ~ g# 1 kilt inhoudende:

150 grOB hemds knopen,
32 pakken beenen do.
32
metalen do.

aangebragt per Milil.
(882)

160 groote en fraaie

zijue beleofJuedeu .erachoolld t. blij".n, en weI om .
d.t hij in h.t jour 1870, toen nij iu g.yangen.chup

bet 8chip vaet., tcrl'iijl in .het gekerm hoorde mijner
makkere, dio vermoord werdell . Nil eeu nur \'atte ik:

'~rkt:crJ~t .e en .?r,ef had geel!brt!:vt!n, die vijllDdig wne
nan het k~l~erhj k gouvernement, m1.8r nip.t bestemd

moed en liot mij met denotroom afdrijren, tot bij d.n

.oor publiciteit.

hout~n eteiger, die bij' de pRliflsade Ul'er de rivier uit·
IItreekt. Mijn bloed beHoor Ih:hier van IIchrik, l.oen ik
elD ·,an die %oerl)olerabooot.p.n nnn mij toe trig ko·

men; docb tien eI .an mij af bleer de boot ligg.n,
ell Diemand rag mij gelukkig. Een I.nge mAn, iD het
geol gekleed, in wien ik een Mal"i.ch opperhoofd er·

.
.
DtID "ol c;e~d cn dn.g n',rschenen
bij nen i rine cto
gnven Du Luart en De ViIlenenve.Bargnmont om
vRnweg~ Ds nioDtebell o

herstetJing t'Rn ear door de;
wopenen te vragen, of wel ean herr{)epiog falb de ,,"OM·

dell, doo r on priu'e. geb •• igo.
Do pri~e gal' teD aotwoord, dat hij den ,olgendell

lEendp, 'kwam GAn bet eintfe van den et"iger. III1Hcbt

dag zijn geluigeo z.ou z~nde[lj tot de~en, de

gij hon allen g.doodp .... Hoeg hY. '" All on op 600 nfl,
bee,! - wal h~t 8nt'tT.Jord . - . eo hij kan onwogalijk
oDt,.lucbten .. D. buit iB I!roo~, w.lnt de 2000 dollaro,
~a.".D gij wiilt:1 waren allil !loord.JI" Toen de boot
weg' W88, zwom ik DRnr eflq boot, die niet· 'fer ftf lag,
Iltemeekl• .olD hijst.nd en rI •• r de hem'Doing wei g •.

Turenne eD L. Bo.rdonoftge, werd hetE.lfd. g""gd
~Is d.en vorigen dog tot M~tternic:h . DAar men tot
geen h~l!Iliel!liug kwarn 1 hn.d dee ",oneta tee \lUt weder
eell bijt:eokom~t plaat~, wflsrop de getlligen fAn Met .

wapsnd . waR Raf t:.e niets om Rnj"h Yacoub en l.ijn

handlaDge'6. He.t gelukt. mij MnlacclO te bprciken, en
de.. '6rb •• lde ik boo ::>ij. innkker. d. Radji, dio Brilscb
.onderd••n WA.; .ermood werd met. zijn geh.ele be·
maDDing, behahe ik."
vuurt,)-

ren 'an , KRap Rockado, ook.l. mijlen verJer •• n do
kuo' gelegen. H.t il ,den ••0Dd V8n den UdeD' !ann.
.ri 'aD di' .ja.r. De .op,ichter '&n den toren heefl
~DI., 11. limpeD tIIIngestokeD, eo .freekt Oler al de

teroil.'h TsrklnR!'deo, dat de~e tich

graven.

heleedigd nchtte

door Monton.llo, daar bij oiet ,erantwoorilelijk meon.
de te .ijn voor b.tgeen .ijD YrOUIY bod g.zegd of go·
daan, en c1at dUB zijn. teget!p4rtij. tiilde hij duelieeroD,
een andere redto moeat ,otken.
.

Nn .teldo" de g.tuigen '.n Monlebello een oota
.oor, boofd" ke!ijk inboudende, d&t .ij niet konden
'oogeven, oat prioo Mctt•• ~ich · de bel.edigde waB, dat
Montebello geeDander. redon vocr , het duel zou zoe·
. ken, mllar Ult &\l.nmf:lrking van . den· hoogen ra'lg vlln
Mettornicb .ali de •• 'd e keul der \Yapellon 000 laten.
Prioo Mette;nicb vaD o~n kant gaf daaro!, te ken.

'VAn Jl"oengdap de.. Sen dezer,
onli"a wiJ nog verkoop.n:

:; 7 Hammen,
B v & o. 1 kist 10jm Sigaren,
B r.th 7 blik Boter.
0&0 gedroogde Vruchten.
SOESMA.N & 00.

(883)

Op bovenstaande vendutie
.ull"n wij nOi( ,erkoopen,
No. 393 - 66 po. Pink Fads

I

D L 0

Mera

B W. en 0 • 404 _ 49 • \ Djamboe Prints.
door .oewater belcbadigd gelost uit de HARRINGTON
kaptein Me. MONTREIJ.
(8S')
SOESMAN en 00.

zuBen wij nog verkoopf'ln

(893)

SOESMAN er. Co.

PAAR-~DEN"

VlIll Woensdag 8 Julij
ut worden ,erkocht,
voor rekeoing ,aD wien .lulk8 zonde Dlogen alng•• n:

!.ocht, kennen wij geru,t fum liefhebbere. "{an mOOie
PSBrden nanbevelen.
Te bo:z:igtigen un den Boom; me~ commiB8i~n
adrea8ere men
SOESMA.N & 00.
(854)

1_

De.e Inding door een kenner

.an P.arJen uitg?-

Velldut.ie Op Dingsdag 7 Julij
(\l'cgclIs

huiz6 vaD

ten

den

ve.rirek )

WelEdelG. Reer

Mr Embrechts
~

...

up Zeest,...aud.
van ZEdG. netten inboed.l al.:
Banken, Sto~l~n, r ondo- en vierkaute Tafel", COD-

Rol •• vnu Mahonij-bout met marmer BI.d.- G.wone
Co~eole8, Bufl'~t., Et~)l,er~8 en Etugere voorwerVen.
Schrijf.taf.I, Spe.l.taf.IB, IJ.ereu· en Houten groot •.
en Kiflder·ledikant~D , Divan!, Toilet.epiegt"l, B..,~krak·
kec, Kleer· en di.pOD8 K ...t.n.- 6 pracht.se echt
OUaverf Schilderijen, meeeter8tukken. Twee en drle
arms Kroonlampen, Hau~- en Tafel hunpen.- Pe!tdule,
Kana rie-vog.18, IJ,kist, Badkuip, Goedong .t.JhngoD,
Bordenrek, JapsDBche Ma .. t·av8Den enr;. Bnz.
Eene colltletie Piano en zq,ng Mu,ijlr, p&rtitureB J net
ingebofidatl J aene partij Bloemen in Patten.
~
Eon span Ee.r deugd.ams WAGEN-

~

~~t~~EN, en eeno ,olid. WAGEN
B. KARTHA.US & Co,

(872)

Op bovenstaande Vendutie

Op de vendutie

71380, 382. 2

H G V 3570/7 8 kiot.n Petroleum LAM PEN,
.ongebrast per .toom.chip OELEBES, Kopltein
BAKKER.
I:) OESMAN eD 00.
(878)

oA

B

U&O
(879)

J

5.

.nllen wij .erkoopeu.
1 kilt gemaakte OV.ERREMDEN,

!lungebragt per DAHLIA, Kapit.in
J. ORAW]WRD.
SOESMAN &: 00.

Toko Vendntie
op Woeosdag 8 dezer.

1:1&0
door .eowater be.ebadigd Rolo.t uit het .loomacbip
OELEBES.
(890)
A. l\[EIJER.

l~og ~al. 'Worden velokocht
voor rekening fan wien lEutkl!l zoude mogen sallg.Do.:
J G en 0 307/308 2 kiot.o ieder inhoud.nde

30 kodie KAINS CAMBODJA.

(876)

tllllen wij ~oor rek~ning 'faD wien r.ults
Eoudc mogso aaogao.n verkoopen;
S&;O I 1 ki.t inboudende 16 do.ijn
FEe

Borstrokken)
door ..ewat.r b•• ehadigd geloot uit het ,toom.cbip
OET,BBES, Kapitein EA.KKER.
SOESMAN & 00.
(817)

Op bO;;llstuande vellduti~ zuBen wij
aisDog verkoopen,

5658 1 kist inlooudend. 2£ 1/, kodie

H 8

Turksch roode KAINS.
D

6669 1 •
6669 1 "

25
idem.
60 .luk.

'

rood KATOEN.
d~or

teewater b•• chadig<l

ex CBLEBES.
A. MEllER.

(896)

Pas ontpakt
een factunr WIT CARUARA. lIiARMER all :
R<,ade tafolbladen •• n 95 N.deri. duimen midsolijn.
do.
no
do.
125
•
do.
140
Bladen fau ktll~apje8 Tan 4 J
1/
If
"
• 40 op 50 Naderl. duimen.

, 4ll • 59
/I

.cr

43

~.

5ft

Bufett.n • 127 • 66
4' Wlt.8chtalelh 105
II
48
• 88 • 48
• Oon.ole. , 109 X 45
" 110 X 60
"
Ii
II
1/ 120 X 56
n
~
Wa.cbtafd. met opge_.tt. rug on :ijotukken vao 88 of '8
do.
, 106.66
(889~
B KARTHAUS & Co.

Per mail ontvangen:

; BaD,da en zijne Bewoners
DOO"

Mr. VAN DER LINDEN f 3.-

BOESMAN & 00.

Op onZe vendlltie van W oensdag 8 dezer

kisten it 200 pees

CAMBRICS N°. 24,

zullen wij aleoog verkoopen.

Enn oneenigbeid to,ochen grad De J\{ont.l,ello en
priqs Metteroieh heef' oi. t weiDig op.pr •• k gomnRkt
te PAl ije. Op een bal mevrouw .Mettt!tLiich on~moelen.
de, WiHlltll ti d de gra.f\r met h~or ~ao groet, doch t:e n ige
o[)geu.blikken later kwam de dame hSUl \'er:Z:uekt;;ll vau

SOESMA.N "" 00.

Op onze vendutie

7 Krandjangs SUIKER.

Op bovellstaonde Vendut.ie
Duel tusschen \/[etternich en de
Montebello.

SOESMAN' "" Co.

w.llen S (I E SMA N ,\; CO. OJ> v.iling brengen.
Een uitgo.ochto lading Sond.l .. ood PA.ARDEN,
be.t.ande uit :

wai werd b<paald op den ''''genden dog. Eon ,o .. oe·
!ling \'AU den Sultan met Tuukn Dbya Ud',:m werd
toe n tot etf\on g"hracht, dit) door zijn 8chooDvader
plechtig opuieuw nla ontierkoning erltc-nd werd. Ret
terecbtst!lrm d~r zeeroovers en hunne veroordeeling
door een gerec htsbofJ bostllntdtl uit de opperboofden
,an den SUltan ta!ven, ward ou geuiacht uD oaarin
toegestemd. De 8oboontOOD van d~u Sultan werd door
he m tot president van het gereehtsbof benoemd, en
8chRrle~ODl!letelliDg BRn de fnlnilien van door r.eeroov erB ·
vermoorde me :.JlJchen beloofd. Du SultaD ondert.eeken·
\v8:lriQ bij verklaarde, in het ver·
de een
'folg l.eeroof in SalBgora te tuBeD oud~rllrukk~D . De
elfJe vert.rokkcn de Gouverneur en A d aliraal wedel',

tabakspijpen,
" Sigaren Pjjpjes,
",' parur~s,
'

Op onze Vendutie

lcrucur en den Admi f'aal en een bijeenkomat aan den

BUITENLAND.

,erkoopen!
.

gTOS

WaD 1roeDsdag 8 dozer

,.ino is. Hij wordt bel.eft! ontvoui(en door den Gall'

procent.

1:Iet toonel,l wvrdt ou.' verplaatat 'monr df':D

enll~D ,wij

S
1
2

Op Dillsdag den 7e Julij

~~ ~:~~:::n~6~~t. ~:n~~~e~e~:;:~~d ~:~~~Ddbc!U~::

2 t(lt. 10

Voo: rekening ,an Mr. Voute

in het vendu~locaRl van en door Boe8IDilD en Co., eo
'foor rekeoing van belangbebbenden van ollnitgeloato

prQcurellr·geoer •• 1 van Sin~apo,e, gaat a.n zijn zijde.

~~P::ltrl:~cl:e ~:!:n d:f~:::~inei~e \~~t~::el~l~~l e~Wf\::~,
doe!,

en Your rekening VBn HeijmBDs en Co. oa8st het ,endu~
locaal 'fRU en door A . Meijer.

lng, de \"Jag roer~nde Van viec·n.dmiroal 8ch Idw('lI,

en dRt iet. ,erder op de ririe r H . M, echip de Mid g.
I." met Tunku Dh •• Ud.n .Rn boord , di.n de SuI·
t'Rn poogdo nf te z~tt.eJl . Rh~ Qncierkoniog en straffdoos

g,..an goud· eo z:i,errlrRllfl wordtJn doo r buhQorlijke
buiging cn solderi ng de kellrigste sier!iden ge maakt.
In de Portug:escbe nfdeeJing d~r Ween p.[, Te nt:oollstelling .bevond tieh een :;nacldoe om dit dr8n.d te ~e:
TAardigen. ~ij was 50 millirnete r h()og en 30 mlllt·
mater breed (In beAtond in hoofJznnk nit t.\i"ee rollen
'i&D {len jorfn ~A.U
knr~elf8lJ:dj ~", die plkRode r hijnA
AAnrakenj hierl Uigeh en hr.en v;oi'clt rile rirGR (i gd,rok·
kenJ ternijl de ·rollen t~gp.n elkauder ind.rl\aijt'n . De

S:\IEEnOL[E~ .

Dingsdng 7 July. Voor r.kening en ten hui •• vnn
Mr., Embrecht. op bet ..ostraod door K.rtbau., en
voor rek.ning •• n belangbebbenden ,an pa8 8BlI~"
bragt. pnrdon achter de toko .~n en noo. Soe,man &;·00.
Woeusdag 8 Julij. Voor rekeniDg van bolangbeb·
berlden in bet vendu·locnal ft\rJ en do or Soesmn.n en Co-

oorlogscbip de P luto 01' d. roede Jail met .ir Andrew
Oh.. ke .an boord; <1.t op de rhier R. M.•cbip Frn-

]\I..l.CRTh-:E TO~ HEr· \'ER'l.A.AnDIG EN TAN FILIGRA.AN
DRAAD.
Uit het bekende " e ~ r dUDne, gepart! ldc fi.li·

Tj.::"

Venduti~n.

Tan Woensdag 8 dezer,

l'E J 888. 1 )lilt inhol1deDde: ,'.

kapiteius van groote schepen worden huorgd, wanneer

ni('ulJ Sey81 t6 Atage rsdortf bij Ween en, lli~ ::',lch in
deD lnahten tijd cioor .tijn munt.-jI18teermACil1DC DRam
hop.ft gemaakt, vermnrrligrle ook roor de tUllnt ceil
vUi, die geslepen knn worrl e n, Zij bestant, uit eon
t'ie;knntE\ ijuren atRBfJ "aarover vierhoeki gc) ran even·
redige gfttt'n vnnr"ieG8, gol.lnrd stalen plR!l.tjes gesto·
ken worden f di e aan de 1.iJden geslepen ,.ij o. Dc r.e
plaDtj~8 wor{ten H .t'! weinig tich~l'f ge~~okcll, d~n 1.& men8t'Bcbroeftl, en \"ormt'n al zoo eeD ~IIJpbIU'fl ViJl
In de CbineeJ!chs Afdeeling der Weener tentl~on
etftlling' bevond .r.ich een dergelijk ilRtl'llInen i.: de Rtfmg
was daar rond en ook "( ooni en 'fan ne:r.elfll~ plaatjea,
die eebter door f!en wig wt'r.len tamengedrukt. De
ChiD@ten gebrllikrn flit, iUHtrlllOtlllt hij lict beslaan
hnnner lastllierLn.

Bi:IT.\.NDELUiG

'

de.. graaf verklaard, dat ·.de qnae.tie nlet liep. over d.
kena de. ".pene., maar .eenvoudig OVer het feit, d.t
hij, door me.t. Metternioh beleedigd, Tao . hot echbgeooot de ' voldoen.ing eiscbte, die bij van baar : al.
T,rouw . niet, kon' .rage.; . dat ton gevolge cier weigering
~"n deD prins o.m de besli •• i~g van , ocb"id ••echterl
10 te roopen, all. ond.rband.hngen Illoesteo ' worden
.rg.brok~n en de .getoige~ .icb dUI terulltrokken.
Van dIe laat.ste .erkl~IDg werd ee" not. opge~a&kt
en door d. ..er getolgeu onderteakand, terwlJI de
beide gotuigen van De MODt_ben" nog een stok on·
derteekenden dst zij publiek .onden makel! en wsarin
,,!,~rd g8eor,stat~erd, dat Metternicn bet duel onmoge·
IlJk bad gemaakt, du. bij all een recbt eiacbte wat
~?n hem Blechta uit b.leefrlbeid kon toe.taao, <lo.r
blJ de b"leedigend. eD aiel. de beleedigde pa.tij "a8.

Aangesla.gen

Op 'o nze .vendutie

0

de_IdDe. Ond.r denltetel .befiDdt doh oell kleiDegebad. en dru.l lt den ...ensoll uit, . det hij ""t lIleet re- . ~e~, aM! . htIG de kellll det "apellelilatell
llookplaatawaarl'llll dorookkanalendoor de.. ketol ' volre.. eo buksen bad.E. valt wei Diet •• el · op d~n~t, dllt ;hljiiet piatooI toot, bet 11811Oijl1 tegeDpar·
b.... in d;n Ichoouteen ultkornen. Iede. d••e. rook.
toreD te ot,elen, doch heaft heden bet maaodgeld voor . tii oT.rlllteodp, hoe~eel .kogell men e~n mSlel.!I. ,
~. ·.~.Ien .Ioopt dOllr een. der . met wale.r ge,uld. ver·
.ieb.elven en.ijne ,manlobappen onhaDg.n, .eD bui-.
"1,, een Dleu,we bijeenkom.~ we.d TaD de _ijd. fan

De Indisohe Marine.
Opgedragen aan do le<len der volk.·vert_gAD.
"oordi~ing / 1.(124)
G. O. T. VAN DORP .\ 00.

Per Mail ontvangcn:

Waarheid of Vuurwerk.
Een parlementair geding aon do boogere uitapraail
onderworlJen d

0 0

r

Mr. E. II. 's JACOB.
(186)

Prijs f 2.G. O. T. VAN DORP eo 00.

V E .1 ki.t inhoudend.:

30 §chiidereUen.

30 ilozijn ' Hammen.
MDgehrag' per. WILLen! POOL MAN, Kapitein
.
J . P . PBETBRS.
.
(880)
BOE5MAN ell 00.

Nog eenige .:templareQ VAIl

Atchin en de A.tchinezen,
door deD KoloneI.GERLAOH . & f ~,G. Q; T. VAN DORP tIl 00. '

(128)

.· LO~d~N .

J. J. ran .aUIJVEN.

,

Banket Bakker
B

0. D J 0. If

. Expediti~ v;;n" ail~ gJjja,fs~' Ii"', de "II~1irIij;

den van J ...... Daar all. p~tuDdaalIiQitoili. ·~i;p;rel
loIs na.,. EUl'0pa Tal gen. b.k.ild I••g tari.t
....... ,. :..
Ven:oer van prOd\1otell ..aD af ·ho~·. rm
·~ .
nail' d. p.kb~i.eD op de 80hlla
. I .p er. p iOO ~
..e.rO,.12.

~o'er1J' · V(l"."me~• ._.",tJwe.,.keu§

s.

(19S)

...... RXPEDITIE EN · KOJLUIBSIE U.8,·;, ·:

. ..

'.,'

ten behoeve. van het

Samarang.

Protestantsch'W"ees- en Armhuis te Satna1->ang.
zljn te bekomen blj

fleeren Jlode .~ltIgazijn.
Po. ..

Bamar.

Stilbeine,

Zeer goedkon;e BEUDEN,
n. 'no gewild. Ellwood HELMHOEDEN.
(608)

om ro cst

VOOl' Heeren
Natal Indigo Zaad.

TABAK OP JAVA

BAZAR.

(15H6)

....

~ci~ti.i l~toR.

IIlnHll l~ (;I~~.'t~U~~ als:
Imperiules)

in

rires fhoE en flnr ehim:.sea. in
rnn
Puike CA. VrTA S €I ll
1H1 . 1. nIanii1a
CIGAREN,
Tu rhche TA.BAK. ~ 1'nbakt:-lJijl.j l s eil IllilgO Dnit·
sehe Pijpen.
(687)
13 Kc\ R'1'I:JAUS & Co.

OntvaDgCD direct lllt ()e f"hriekcll

ClIristolte & CO. te Pm'Us

Zilverell Eellcl,e\S cn VOI'ken,
J~ep (~ IB

en G Ynrken vCI·krijgbllfl.r by
G . C: '1'. VAN DOHP & Co.

Nieuwe Schr,jf-mcthode
]:"';ager e scholen
EX

inrichtingcn yan midd elbnnr Omlerwijt{, bosl;nnnde in
48 "oorde' rit't~ll en illlciding uoor

~),

III 0 lJ 'I' ,\. :t. ~ Ii 1\ I"

..

Verkrijghaaro
BA.LKENvnu ~lIe n.fmotillgoll, KllOilffiOIJTEN voor
water wielcn en Chin eese he KOJl'.FIEnIOLBNSj PLANKEN, SPANRIB13EN, P.AKLA.Tl'EN, HOU'l'WER.
REX ·'OUt" k.hT{;!i t-m:.
Ook wo)'(tcn hou(;\\"erken op m:1nt g-eZ<lag:<l.
N :ulcm inli ehtingen to bekomell lJij de Itgfmt;~D ,
1\ nUIJS Hz. to SII]JI(frtOIrl.
(1134)
J. BlJl:>SE fLUll t. Solo. ··
JlOBlJS '" Co. te .Iiiocdiakar/a.
bij den ol!dergeteelwude to RI'JJlb{!s.

.

.

IfUDIG.

Kleine llalkJes, lPhtnkeu
en Spanrib ben
t'f~e1"

pop.dkoop

h~i

(1620)

P. nnr.1S, IIli., S(W(O}"({)I!I.
.l. B[JSSE LA.A.Jl, Bolo.
BOERS & Co.)
1Jjo'.1tWll·r!IJ.
Agent.e n houbumkap llepakin!/.

J A V AANSCHE

HANDBOEKJES.

Risico's tegen Brand· en
Zeegevaar

tot flef~ J)in.!l ill

frD.lJ \! o per poet .f

~.{iO

IXGE~1I0RS BUIn:~WEG

Ollhm;;·... Ii. wam van de I_e..s
h~i de ClJueklmn(Delul'cn

steed" Rij tui gen "fan bun Fabrle hslll; ~ulJeD voorradig
zi.jn, tt! rwij l tcekt'llivg~n l'an Rijtuigo!<n en etal~J) voor beklt!euaoJ op nan ,'ruga steeds ter bc-zicbtigiflg wordell

gezomlt:.n.
BeAte! Jinge!} op levering
spoed uit.g!J\ oerd.

.

r

S.- . Oil

. /'

.20.-

Die nUl f !!O. - l.iju 111 dell ,'oJ·iu \ '1111 cen
Wcega.:huni en hubbell Koperell Ocwip.ljctl.
G.. 0. 'I'. Y AN .DOUr & Co.

(180B)

N.IE UW

Goochelaars... Handboek
OF

de llelwimcn iler TOllvt:rlilllIsl oll[sluijl:l'd.
(448)

Iranco per I'".t· n.,( 3.50
G, O. 1'. Y AN DORP & Co.

\Vord~n

G. C. T. vnn DORP & CO.

NOilr ao.nle:ding

de

ZIJO :

Oost-Ind. Kookboek,

\' OU

ond~rgeh. ekclldo

een
cen
cen

VOOUDE

l;oveoetannde nd"crlcntie

keollie dat reeds r.eilende

Holl. en IlHlische Renken.

S'.unh", J~. Ii.e ..-rU, CJJZ.
Illlaudscbo Gel)u.llhell.
COIlJlt.llrcu.
Zureu.
Do t.: lmnbi g ingrjrichLo rogit!terfl', vergemnkk olijkall lH:lt
op.sJnun der 1'0C0pten.
1H t il(';;;dljk llookbocl, dad, r(lo(l~ zoo slloedig 3 dl·uk·
lien Jluu;h t bclcrcn, l'cnlicut zekel" ceu I.luut . ~ in elk
hul :; ~t\,zlu n;:\ur men Ilrij !' ~tolt 0l' eCbc Ii III .1 k 0 I U k e
btH'(I.ldlul; d el" s llij7itm .
[1130J
'l' t~ lH~ kolllell bij nile lloekluuulelnrCIl ill IudH:
l\ r 2t~Ot f l' it U tl 0 p(~ r llo~t f 3,-

"
filii' D

ouderg:r.tp.ekende zijuo expeditie
Z8Rk "an at 24< J,wi jl. overge~
drRgen he bbtmde. Ron deo Beer

SEUVAAS C, de JONQ.
bevcolt th~?'o b~lef>fd aan bij

zijno

uogUtlscigcra

Let n3rvoer huuner GoeJere n.

1'. BRAS .
Samarang, G Ju1i 1874.

(894)

I ~laalscbilPllij

Tot Nul vun -'l
Aigemeen.

op Maandag deri20'leu dezer,

OCl':w.rlijkc· Diarrhec. -

Dt!

QM1. (lk~n dC~Cl'

hartr

,·cr1.wu k icelllic ?h: klu zoo l'crscililleod, ell 00 wijt.c
n:.n \·!l lI cn 7.00 vt.l"lI:fleli,)k zij Dde, ~C,!,llI erD l" oltloeorie rf:tie.ll.

het ~~leil ; nH;ij![)ra:~~.t~1

~;~~.~~ ~1~:f~~'i'!l}rr~ ~t~:::·c~~!f~I~:l~;~;~ ~~:I~t~~

~J~~ Z!ll~;15~:\: ,;;jel\il~~t/~j i~,C ,~:,:~~g'1.ijl:t\ l~j~lr~~JfBl:i ~!~~~I~c~Jlf::

~~::JII~~~~t\~]~!:~ju .l~jlf Z~~;~il~~
lt~)eql ll

l.iiJ~~:,'(lV~;~r: fl·~~D;~~:';::~k iC(:'~~(!~:;:

tt;: r
\V,:r ldll f', Waund! Liill (10k oDht~~t..

Bt·id~

mi4dcl eu

wcrkcn

:;.~~~:\S!,' :;C~l~'i k
l~t~!~~~~;~~~~~:'1li:~:lt~:I: jcU:l.~ ~e:;::a~vi~u\::~I~:i;~Lt:g g~;,~;~~~~~
It., !;:c f'.o

h tli h: II ~ I]()ri il.~.

n/)j?tll

l'illcli

,·:tu

lotiDg .
f l.
3.

.

_

.r ou /r,. PO.tj l~B

Zalf

v:,n f

!. )'

gegoten ijzeron in ii>rt:Jchill tmd e climonsilio wuarvan de
groot.tlto is \'Of) 8 "oct ill U. In .

HARRIS.

eden oVC'rlee(i mijuo g:e:it'ftl~ E~!htge'joote:

H

C. YEOH1'MANN.
WlL.E N,

.J, Juli

ISH.

(8S6)

(887)

SUUlarnng, G Juli 1874.
Dd Sl:lcrt'trrie
L. C. POLDEHMAN.

~F~]1,80UMA,

.R llisve n c1 tl t·ien.
(96'-)

Clw;bn~

\

C. H.

VECH'l'lI-UN.

J l!1;~ r onh'iogeu wij het vt·rpll!lterend en
ElIIl:l.rt~Jijk bericht, r:Ul het (I\"'rlijden in Leiden
op den 10 ]\1ei jl. "n.1l OU ~t.'ll gtdiefUe u ZOOI);
Jo'EI1DIN.-I.ND DIRK DANI.BL PHILIPS,
in lercn 2~ Olltlt' f\"'ijzer Itltll ,Ie kwo eJ,;t!chool te So er a k R r t fl. nn!l1tend~ ren (,·c:l1 gr. noo t fl n Dochtertjel
te joog ow het \' erli u9 te kUUD (,D b CBc!ift'll,
E~u jOller di~ hc.m kCllt. . ZIlI kHnu ~ n Dagann li ne
ZWBBr on;) drz: o sing g'!tro(f"m heeft.
C. F . PHILIPS.
J. E. P,RILll'S.
Solo, ;funij.
(8SG)
SC';;OT.

D

e n 2-1

D

en

1 9~n l\.fcj jl. 01 erldt!d ~a Aruh"nt in " .. e en
zeventigj.rige h.eftijd d. ·Heer Dr. W . BOSCH,

oucl chef

nm den

genet".ekund ig£lo

dio09~.

ill

N .J.~'and8ch· I ,,<Iii;.

dt'B ~J.Vond8 to half negcD,
beDeden lokal en ran hot LOGE GE·

N ameus do belrekkiogoo.
W . BOSCH,
(893)

ister.n. • vedeed mijll g.lie~.'. le Ilroe,le. r.. CHAR.L.EB
PIJLOO n. een kort.tou"'g. II,?ch h... ge .. ekte
in dtlu OU<ld~t01U ran ruim 26 jar~'n.
~
I, .
PIJI.OO.
.
J PIJL.OO.

G

J:

Sama~ aug,
6 Julij 1874.
l}<:llipt!

TIBER.

el' algfmeene

E . G. PIJLOO .
(896)

l{lOli8;a,,~.

Correspondentie.

j

:W.. CAL1 S'1'.-\ NS ,~ Co. 'J'lIJ!:al A· J, ;~n !lor VOOH'I1.
11ek:llo~!l "ll W.. }l lHNA. · ~ulo . ~I(NOLU. en Co. r..n ·COE NA}O~S.
Khtf cu J. D. St.lER Mn!(cl!lu~ .r. A.: Z~:I.Jl)b;r~. SlllilarfllLg OO.101l'HAR'I' eo Co. IHl OROO'r KOLJ.'IJ' .en Co, WANN}~E. n. C. 'r.
VAN DOOP en Go, H. r•. l)E LYON en
(673)
SOESMAN en Co.

17 ronde

BATTERIJ PANNEN

der
BOU\\, nlhiel"

ill een

S P • k • t r a a t.
HOEZOO.

(8S 8)

IlefJse n

Afdeellog Samarang,

Holloway's Medicijnen

(712)

------------.-~--

Te Koop!

nO~I)ER" !\'(. 9 .Juli.
Gelegcn hei tl tot pluntsiog 'i8U KOilt· on Da~le erlingen .
(891)
KElLLENBAG.
,.

S(llNa~Q".fJ en SO"ab.1i/a.

]Jrr·!f1.!:ifl.,

a

ALGEMEENE VERGADERING

-

(831)

CA.T.. :ECHE,

I{er\'"8t~in g der

:E-Io !J. H(:~nlc on,
(;;'ebn.hlcen.
I..,JRlldlS("!h :tUte n.

c.l(."",

7..-\U'

PUt188giers kUllllcn ta SnmarDonll' embarkeeren.
Ver,lere ildh'htingen t e b c kom~tI Lij
De Agenten
J . DAENDElS en Co.

"
IS
,,\' is
1\:I.YLOJ~,D.

INSTITUUT SAMAR!NG.

l.NH.O·UD.

JT O!,I,OWH'S P",T,-":N" Y.N

Diep vt'ftr~kkcu.

den meestoD

J11et

Terwijl nog mO€:rdero ·vcrwncbt wordon.
IT. J,. DE J"YON.
...1:-mt voal" Jiiddcll J L1 r . 1.
(742)

bevattendem.ee7' dall 570 beproefde recepten

I).

KommBDdaDt .1. DE IHDDER,
v.nl rermoede:ijk tegen oiuu~ ~T ulij e. k. van Balavia
door het Suez. KQ,f1ual vi:1 Nnp t' IR naur ht;t Nieuwe.

in tI. B lin d"
....
g.~eft

Ii

CO N R

....

H. L. de L YON,

KOPERElV Gewigten

Brievenwegers,

& Co,

Uijtuig.rnbri ekanten nan de Hilt bij Ut.teeht ',.bben
dt; eer bekenci. ttl waken dut bij hun AgODt
Midden J A V A
Heer

,I.

BtH'O!1Rtnn.nde prnli:ti:;cha Boeken, olnnisbrtR ''''
Y(l(l f iede r die ... J::rvnan~ch Illoet leereo sprelien, l ee'zen of s chlejjven, 1.ijn uit.gegercn
by d", Bt)e khalicte l ar~ ll.
G. C. 'r. V.lN DORP & Co. Sum"ran.q.
eD ve rkrijgbnn.r g-cstl;ltd b~ aile Boekha.nd olnre.o in
N.d .r],II.1lI.d,-Illdie.
(712)

Het stoomschip

De Heeren

...
Z.I,·

woortl t:n B Jekjo dool.' .TA.NSZ en KLINKBRT .
/ 4.- fL'aU CO por po,t / 4.50.

R .eccp"t.c i.i yoor

Stool1lvaart Maatschappij

NEDERLAND.

])OmmPA .I L'" Co.

(:117)

de .J"a."na.nsch e "l.'aal door

.r 2.-

J AN:5~

D. A.~'hten
Me. jl;EILI, & Co.

(871)

no Ul\ladn~ch e Zce- ell UUl.ld-:\Siur ..~.LuI8dI\P7ij.
00 KolOlliRltt Zt!e- tm BrAlHI.Annr. ~fll8tsell.1l'f'j
Iret Ur:lUd·As~l\ralltic Gcnonhcl.J~p.
De l\ss urb.!IIi~-MII.:lld t: ltnppij tegcn Dm]]tI~t: h.1de
en
~n~ld~:I:~~mlltie:i\ll\atschnpt~~ ~::f~onre H\~;~~lllScha[le . ,1e NcJtlr ..

spreek\vijzen en eeni ge gcep rok ken

Yiltl

tbans genaamd ATS.JIN.
Gezagvoerder VAN DEN GEVEL
vermoedeJijk d r·n Hi dezer faU ~)ier D!lor

v~rtrekt

Australia via 1.1egl\l &. Batllrio.

Kleinp Ja;vun,lIP.-icb e Sprao.kkullst door P.
J ANSZ ~e druk I 3 . - frauco per post f 3.50.

\:r t!f1.l1.tnciiug

GLHNDARROCK.

1for.lell anugoll&men VQQr [aliening"' van:

LINDERMAN & Co.
ran 1 Ned. l)onJ en n ud ur deelo n, tdl~!l te zaman in
boutell I1nos " f ~O .(180G)
G. c. T. V AN .DORP & Co.

~

G. O. 'I'. V A.N DORP & Co.

gcvestigd. te }Jatavia.
De OJHlergeteelwnden . tot Agcntcn bOIl,OCllld zijnde
\'lLll g'(moelltcie ].:[aatschn.ppij , zijll bcreill ricico1a tegen
Bmnd.· en Zeege\,tuu' nnntt!fttlntCn tcgeu de albi er gcbruikeJ ijlw }Jre lllii!n en conditie n.
(2607)
E. lIIOORlIIANN & 00.

van

f 6 .-

Het stoomschi:p

DOOR

Uit de }"abriekcll

'an f ·3.-

NED. IND. STOOMVAART IIAATSVHAPPU.

met aant oeken iHgen,

de DE R D E tlruk lun Iwt zoo gUlIst.ig bl!kellde:

~IE J.l'_IIE8

(Ill

O. C. T. VAN DOHI' & Co.

(72)

f fj .--

G. C. 'I'. V ~N DOUP & Co.

(92)

I

iL l 3.50 do H ion1.

Nederland"cb- Ja.vuo.nsch

it f 3 het stuk.

BAARSOI:lERS,

G. O. T. \TAN DORP & Co.

(10U8)

I Goed velin PAPIER,

l\js'jl~.8 \'tUI

in stell en Yan 6
(1096)

De Agenten
life, NEILL &; Co.

(876)

Twecde Koloniale Zee· en Brand·Asslif. AlaalscilapP!j,

,~C o.

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

B

thana voor flO.

Nederlandsch-Indie,
(1554)

..

Baron Mackay.

Mr. C. A. DE JONGH.

B A Z A R. KA.As· .1

Zoer IcHero ZOO1;fOIIWll'scbeell ]{olll\illO
(08G)
B. KA.ItTH') us

f 20

VOOIt

Ii. f 2.50.G. C. T: I'AN DORP. on 00.

tubnkb"al

iu klein!} en

grooto DI:HucuSlell, goed.li.oop.
Jl. KARTHAnS & Co.

(117)

vroeger voor

Bet Burgerlijk Wetboek.

met gelithogrKfecrdo teekeniogell van Je tabakaptn.nt,
he t bInd, OIH) ploeg, HohenhclmBch lll orlel, cen Iduiten
breIH:lr, drangtoe3tei, eeuige tll.baksloodl:'!cD, en ceno

P. ZWA<JER.

Gezagvo.rder B IE R,I N G B,
vertrekt ,[pn 7 riezer de. morgen. 8 tur na.r Batavi.
PaJnng, Telok. Betollg, Beneoal eu en Kroe.
•

Verminderde prijs

ceue 11I\1ldleiding \'oor planters en fabrioknotoD,

SOESMAN en Co.

800ft

,iekten der Gcslaebte werktuigen.
II f S.- fran eo per post f S .SO.(401)
G. O. 1'. VAN DORP & Co.

\. a. Ll (i e

(284)

~

voor lijders en lijderessen.

Cultuur en bewerking

o;!!,;

Het Stoomschip

•• 0

Verkrfiqbaar:

per Eu gelt-che ]\{ail nlll:lur -nall geb rug~.

H •• r.notr88t.

GIDS

stalen voorwerpen te doen verd wijnen.
per otuk " f 1.G. C. T. VAN DOIU' en Co.

VB[l.

(292)

-

Ilidigo Plnllt«.~rs .
Per eerste· direct. Boot ran SINGAPORE l'erwnch.
ttln wij l\' edt!['oLU etHle n ieuwe Ilaf)\'oe r versoh

CarpeUen en nlcntiv ('!s ge wooll

Bp~or;·:der

Bij ,!,e"ingaall de
raketij'k'::id :
onderwlUbteu. . .
. . "- .
.
. . . ..'
Hetuitvoeren va~ K._mi.sienell het in en oltkl.aren van goe
eu tegen .al.ohte . 21/~%.
va:-;:~~:n ri·. ert .•ioh bele.Cd.lijk Yoor h.t · boudllJl .

Dr. Goenrij- Duvivier.

lets Nieuws.

OlltvHrl~on :

(830)

G • . C.T. VAN: DORP & Co.
Prijs '''D het Lot f ~.-

(~46)

van
J. H, SCHMIDT & Co.

.

lid ltoor N. N. to rD.~He iDge·~ 'IDJ~D. stu\: . oUir dll Pll8tarijeD is"

ABELS ·. 8\

.Diet ·,oor pl,u,h iog \·nll.l3.nr, olJ) lbt· de ·haender onl zijn . n~m Ilie~

[\1 Grave.ert opSteen en op 0
\
Metalen.
(072)

~~~~. ~~~~~.~-,~
. ~. ~
. ~. ~
V.rantwoordolijk voor .I... wet, de UlTliBVB¥.
S..lper.a ..kk.rij -

Q.

C. 'r. HN ·nORP. " c ••

Sam~.

T~~;;:; A;, 21 j'.~: Ni.u..s:el'"~
~~~,,~.~Ii~:;'~~j~~~~D'

Ml.'OIG8EL'
'"',,' .'

,.

.D.. '

Wai.thiBr, J'k.... ,V.·A:o.,'••n.k6.
'Wlokler. B., 2Oj., Stoijen.
Zadelho(f, M. Van,wed. H. 0, Hruekink, 80 j"
D088bnrg: ,

..

SAI_IBIlB,'
" GOBRU!

Alton., ·lil., 18 'J.,. RotlBrdam.

,

_ _ _ _ _8_J_ui_r_
•.£8
..~
...4""N-O-;-1-56-.--->--.

:~t~:~e~'~f'i(e~';!j';;b?~~~j:P'Rott8rdam.

N

E

\~J

O~amer; J. H. J ., 58 j., Haarle,m. .
Do.. burg, N., 68 j" Amsterdam;

I). ', E R L ' A ' ';~ . ,D .

Truu...... Gebuo..

~e~

en

,

:~:j:!, ,~:,~9 j~~i;~::~:~urg~

B UI'l' E NL 4N D. .

D~ .. b~~~hteD. ~~I~:r~:~· ~:: ~:~,~~t t~~:d::·

Gehuwd, '
.
Di&p"nbol'llt. J. 'e n A.Overwnter, Strijen.
Daiil.. O • .A.. en J,. Lauj811; Am.t.
Groot. P. W. en E. PIB., Edam.

\

EII" kGm, p, R:VaD; 45 j .• Amsterdam.
Emrik, M. - Plukk.r, 58 j, H.arle.,.
Fr.'foi •• N. J" 64 j" Mourdrecbt:
. Gerh.rd, L. A .• 79 j'. Amst.rdam.

.

::~e~.~: ~~':.:~~/EOHS:o~::e~;' Ji~ft:

SHedrB.bt.
Helten. O. J. Van en Jj); G. De Groot, Rott.
Hul.t,L. Van en E.Huveua GI'6V6, Steenwtik.
Jan..... · 0, eo W. E • .BJom,ctott.
Kako,b.eke" W. L.,.o J. J. Roelaots, Scbiedam.
LiDden, Kb•• d . •n ,A. Rodenb,urg; Rott.
Lov~o, P. H., 90 ]\,f, J. Mute"ort •• Tilburg.

r.

:::,:~;ri:'.'~·'.~G;°J!';k~=?;Z:;o~~!:;n.

g~,i~:~;:y,~, i~,n'5;j.!·'A!~;~i;d~e~:

Goen •• R. W. Van 42 j., '.-Hage.
Baal,m •• , J, H, R.. 42 j. Rotterdam,
Hamme,; W.,N., 38 j" Rotterdam.
Heijrieman', 'J, H. Ro.end.at (N.·Brabant).
Hondius, D,. 18 j .• Z.andam.

:~~8~~; ' ~:~~;n ~J~r!;~~~r;~mi.,AlI!aterdam.

K.lloardt. M, - JOJ:kbeid, 64 j" Cappelle ajd noel.
Ott"iiiriget; 'M:',;b '0';:.0. Dijkollin.: Rutt.
L. Gran~e.S .• 2 m.• Amsterdam.
P';I " D; Va. (\e,oo· :M; D~ Joug. Za.ndaon.
Logger. Wed. M. -'- Kock, 70 j ..• Delft.
Poll, J . Van d. eo LeO. H. ' Rulolf•• D. lft.
Meyn.dier, J. P .• 66 j .• Am,t.rdBm.
POBt, ·D, .en M"O. IJ,eiini. Am.t.
Nie; "Wed. A, ·M. Van- Van Va.re. 77 j .• Amot.
SBOne •• dr, '.J , . A,:·. M. T. euJ. E. J. CianI Binde..oet. Peur••• H. Van. 66 j" ·Rotterd.m ,
Pex; Wed, B .. E, - Bruera. 62 j. AmBterdam .
ZuidilUrii (:S:ui"; ' Hanek...a).
Sobreur•• J. W, H. "en J . B. Brumate.de. A.aoeD.
Piook. Wed, A. M.- Romijn. 52 j. Rotterdam.
Pinto. ·S. De. 50 j. Deo n •• g.
Sterke, M, D. eo. E. 0, Wolff. '.·Hage.
Rakkenb.~g. B. H. ou , G. M, Van W •• ijen. Amot.
l>rong; P .• 70 j. EUBm.
Vijg.boow,' ~ O. en J .. M. MolJe"kamp. Rotterdam.
Sauteu. E, M, v,. 2 j,. Krimpen aid L.k.
Voortmao·,\, €Jj·· J. t:'In W. M. J. Van Ooijen, Amet.
StoHlri nU8, T. F., Hnrlingtm.
Wijgh • .J. D. en A. ,Van der Weyden. Am.t.
'I.'ol'doi.,. Wed. A., III, C. - De Vrije, 6~ j ., Arnst.

=

WttewaaJl, G: .en A . . Crommelin. Arnot,
~ijll~;u·W'::dG~'r~~ ~::~'d·:;·~r~.~.~'~. ~~j~~ri~::
~i~e~:.n~~~ ~, !~ e;~. :;g:.~.un~·~d,~~;~.~dn~':iand. Wi"k~llD.n. A,. 1 j,. Amstord.m~ _ __ _
Haoja, J .. A ,. ~Van · e.n H . Z~e,ell, Breuke1en;
Kantor. Mr. H', Ph .. D •• wedr .• an J. D. R. Van Has.

Hamlelsberich ten.

8.I~. eD','R , Rutg~r•• an dcr LeeI!'. Leiden.
Krombout. D. on A, M, Varkevisser. Arnhem.

Rotterdam, . 28 Mei ,

Bevalleu' :

Akke .. dijk;" A: W.~ri~ By. D,. Rott,

::~~:=;~;.~~::,';;C~:)~~:, ~o!~-SwemerJ Z., Amat.
Beccari, M. ·J.:'-RijDiersc;;, D., Haarlew.
Z., Amat.
Bicker Oaarr.en, A . M.-Dnurill.g, D., .Rutt.
Boom, L. "&1. E.-.::Jp8IJj!loaZ'4!, Z, Locuem.
Br.u8se, 1.-Vun ' ~1.ij~IJburgh, Z., AlUat,
BuddiuRh, 0. G -Schoonderb •• k. Z,. A.mst.
Olauo, M. A.-Va" BerckeI. Z,. Rott,
D.cku.!.l. G.'-Hiipkei'. Z.• , A.m.t,
l~bell-D ~ pDle r, levenl. Z., Den Hnag.
}'~rronJ R . .0. ,A.-:-Puecil, Z., Amat.
Gl'eebe, ~ J::,-":'Vi t188r, D" ZanDdslD.
Griiudeol.inn; rtf. ' J. p.-ScbIBtmano •.
Haarlem,
Hemau. H ; · IJ -W••••• aar, Z., Amst.
Jf-'fbrecbter, .J'. }'.-Deu HBaD, Z., Bedel.
llertstein" lJ.. D.-Va ... der Ploeg. D.,Rott.
RiooleD, l\{(t'r.-Le Comte, Z., ~uideD.
Hoog.odijk, G. H. A --:-De Wild •• D .• Krimpen ajdIJ.eL
J onker, ·P. B.-Rod!"'r, Z., Amat.
Kom, M, H.-+::lbldcliffe. Z., D.lf.haven,
K.r.uttel, A . M. E.-v. d, Loly, Z., Henigenburg.
Koningsberger; ':W !; O.-Koningeberger, D., Rott.
BenjamiD~;: ' E.~De Bruiti,

n.

S UlK~R. Verkoobt .!bier. binGO 440 llrjd . Pruboliogt) D~ , H>%.
goed tot (ra:t.i. en~. vocbtig; a / 30 3/ .. : , SDO krnj, Soerabll.ija•. per
LighL' llri~:,de, DO l ISh ·z.;\!r gm:d ell fraai. f as, orge~lagenj 261
kr. ,-,oer-bay!!., per }' raA~en v. d, Pulle, DU; 18, zeer goed en fraaiJ

verlDoedelijk/

sa,

opgeslagen,

'L'AI-MK. Aaogeroerd, "erden perstoomhoot WijbertoD: US8 pfI.'kk.
TlI.nllBlitar, 49 pk, dito Tnul/D, 855 p~k , dilo Soekowono/Bli.
pi", dHo Soekowon~/D. 388 pk. dito Wachmao/Blitnr, lIS"2
11k. (iilo Wncbmao/Kediril', 63 pk. dito DB, 1)00 pk. (lito HS & DBj
Blittlf, 5a3 pk. dito PR.. Op Vrij,ll\g ;) JUDi a, e..komea RUder bij
io ;;t:hdjviog ;wu de markt·-lVSO pi.. ,hoV3 ML

JU 8

t.9.r, 88

Amsterdam, 28 Mei.
SUIKER Hed'en werden 1'.lhi.er afgednnn :.HiOkrlluj . Jan, DO. lSJ,
qua! . '.cor goed llD frnai, to t t :33, 0i'il:e~lugo ex Ligbt Brigade .
S ()~CE IH J EN. Bij iuscbrij viu g a.fv,edaau 1,7 \'0. Noten en 5 kn,
}I'odie u U· rneo.
.
TABAK. Van Java. ziju beden bij iosebtijving aant;ubodell. 'Ioor
de beun; 246 pk, VDR ex Mad laloo.i- 135 p. \'UEI'jAG u : Koning
det NcdllrhndcD.i 89 p, YUELTAIG, 124 p. VUK!L1'A(l' CD 40 p,
'l'.MS ex!faddaloni ; 250 p. KAWI/O, 88 p. KAW l/ Jo.:, 1971" KAWlj W,
50 p, KAlI't; H, 2·i 1'; K~Wl I P. lH !" KETJflNfA· eo 12t p, KK
e~ Borueo; 61 p. 1oIENANO, ·48 p, ~INE en 62 p, PDD ex Cla.irel·
JeD; 495 p. ARRAAS & CoJr..fALANG ex MaddaloDi; 891 p. K &:. M
ex Kitty; 5S7 p. 11 ex Willemiuo. &: Chm; 4.86 p. VLf/ eD 447 p.
VLtPD 8S: Borneo! 270 p. 'TIKSING;Kf;DIRIE e~ Maddaloni; die
[teg.ul,d zijn. b.hah'e 89 p. VUEr,TA'G"009 p. KAWI en 270 pk.
T(KSING KEDIRIE.
Nil . de beu~A wllrden &.lIngeboden: 28u p. HfJ&C;T(l" en 4g5 p.
HR&C/S;2 ex. Conrad, die IIllen gegun~·. ziju.

Kornd.orff'er, M;an.-Van del' Crab, Z" 'a.Rage.
l{uiud~r8, E:-Sufdt, Z., Aillst,
Lirftinck, O. N. J~-SmH8 vAl1der Goes, D., Kiwawerd .
nukwcl, i'lL E,-Vuu Gogh, Z,. Rott.
Murel, ~t. Van de r~Poo~ttilall, D., Mas88luis

SGHIi Ii PS- 8 HRIO HTR'N.
Zeetijdillgen.

It·t.iJ u ::;WtUlll ' Fievt!z.:.t!",. MuliLltls, P. H. De, D., Elburg.
AallgelcoW6n.
Schau, iH. S.-Vall Kralirrgen, Z., Ameli.
H.ELLEVOET, 23 Mei. WybertoB, lit .• Bnfaqi:l.
11_temnn, .0. O.-Brouwere. D., Bott".
l 'EX EL, 22 MeL AnloioeUe, Railloll!., Suer. - 24 Prin!! \,AD.
ToaDS, C., well. J ~ J . Beutler, Z., Z&&lJdam.
Oranje, It., U:.tuia.
Vertrokken. .
Aller. J, 'J . Van:- rio IIran. D ... Rott..rdam.
MAA SSLU IS, 21 Mei. l\fa:mlui!., Ku cbler. Batavia ,ill Ncvreaatle.:alaLkonhoijm. I. J . IIf. - Robort. D,. Utrecht.
2;l DOl'll(!O, it., Ba.tavia via Suez.
~o.d.aDheim; A . - Wiepelwey, D" AmsterdRm.
Cat•• E , - D. Gra.if. Z. Rott.rdum.
Dappcren. J. O. Van - ~\h:lnstt'8, ~~, Haarlem.
Allugekomen ,
~VD, II. M. Van - V61tlU8.tl, D., Delftjhaven.
RANGOON, 14 April. Ole Bull, :Meij er, Batavia.
ll'~Jt, •• A. C, Van dor - Van Swinderen. Z. 'I.'weBo.

Vreemde Ra,'ens.

Gleien", .. lI. W , ' B. -

llOINl' DB GALLE, 19 Mei.

Van i-ltolk, D,. Rotterdam.

HO:lIJgly. At., Japan 'Iertrek n.

Mnrlleille.

G.,ratamo. A. E. W. - De Swart, Leeuwarden.
Grijn, D., AmHterJnlll.
EJ~aa~, A. D& - Stt.iti'~ll, D., KrJilingoo,

~~J~1~~~;Nl;. ~~e\~:~~~erl~~~~fo;~i",N·D~ii~~t:~.

G~tilltk," W . -

Uaujoew. vertrok
IS n. +o\ ruster,lalllj Nerell~. Dirk.-Icu, difo vertrok 17 6. noUerdam.-:'
:1.0 }' lo.encr., BOUillon, Halljo~w. vlll"trok 21 D.llc. lterdawj Graa(~troom,

Horen •• r.".I. M. P. Von - ·D" W uldkirch Ziepprecbt. Ie Clercll, Padnng vertrolc: n. New-York . - lu Fearmougbt.
.D., Arnhew .
Bij DUNGENHSS, 17 Mel. Thorbecke, klasse o, ADltlt, n. Ja'l&.
F ALr..l0Ul'H, 19 ~lei. Wsterioo, SleCVI:'llt, Amstefdam ll. Java,
Heldr.ing. 0, S. -::-S illem, Z .• Amsterdam,
.Bij F AL~[O UT H, 21 MeL RIII)hael, Molenaar, Curaeno n, AmIC,
Iahm'e n, A.. H. V:uII.c:- Van Leeu.wen, Z., Amsterdam.
Bij LJ'I)Y.ARD, 19 "MeL Amlloll, Olsen, S:unllfllog ... Amsterdam;
J.anmart! H :. L . - 'Gerrihen, D " Awaterdam.
Louh, (Noo rdJ . brik), LoadeD. 11. Sam:mutt.

l\liisseuer, 0

A. -

BurkulItJ,

z., Rotterdu.tn.

~napp, A"J, - Y,o!, Bromm.leD, 1), Amaterdam.
Knies. J, M. - Klea' .... · Z,. Amoterdam.
~ee.' . H~ Va~ -

I.rJo.acB.<l u, D . .(reeds ov&rl.) . .,Amsterd.
Markx, M. H . - Vis, ;0" Awsterdam.
Qpetdow', 0 : M. J. - Van Leeu~en, D" 's Hage.
s",lldh •••• . G , J. - , Bun.chot.n. D" Delft.

s,..bmii'<, ,M. C, Rilphao, Z. am.tcrdam.
S~.biliei .M:·, J. - Sprenger. Z.• Velp.
TrosfoD, J. '~. -.BBUttIDRnD , Z J Rotterdam.
~ ."

I,

Overleden:

llochove Jr., J. C. Van . 34 j,. Rott.
:aoer•• O. J. J .:,-Schoemaker. 66 j., Briene,
]~oral. Verdoorn.J. Q,De. 30 ' j .• Am.ide.
Eoxsiordt. J. W., 18 d" Rott.
Bruijn ... A. De. ,68 j . . G.e.rdiet.
18man, ,L .-POUHCh • .Erfurt,

n••

~~::;td, ~a~·';:~~v::nRij~·~t2 j .•

M ..aadui •.
Gale!'. M. Va~~Hogart.62 j .• Rott.
Ger.ven. Wed. E. P;-D!'Iien8, .98 j., . Ratt.
HaaJteo·".J, .V.an •.68 j .• .Snedreobt,
.
Hoek. J:·H! W ;'Van ;der, .60j.'. Oostonboudt.
Jonge,ll. H.De. 6 m:. Arnst.
K~Yp'er•• , J. ",. 1 j:. Ainato
L.en", Wed! W, Van der, '1'6j.-, Am'ot.
L~euwen, A.V'aD, 25'j., HeHevoetalui •.
LI,nde' ••'''1l Klndv~n J . ••.d,. 11 j., Brielle.

i-:~=f,~.k,~o~l,t;:::

MuWalj;O. Ji." '21 j:, Itl ......'al;
Noordery!iet,' J., 85 j., HeHevoetBlni8.
OrLQeHDg; M ., 44 j,;Utreebt.
Oudotlp KotieI1r»Db,;:~. l'!8\iugen,
,
S~II:rel~, J; O;..;..SLQiilt, 31 j" . Le.llwardoll.
.'1'a80I.I.r ; Wed; 'N.-Van. dor Blom, 59J, It••lmQDde.

IUMIHJRG, 22 Mei . Francicsa Cnmogli, Guinfed, Java; Q,ucen,
Victoria, Quinn, aito.
CLYDE; 22 ,Mei. Frrnciaca. CaDofi, J l\ va.
ltANGOON, ' )S April Bengal. D1aDch.rd~ v. So-e rabaijA ,
Bij DOVER, 26 Mei. JobaoD M, .Gabn. Ha.mburg n. Ah.c un r.
llij DUNG~1NESS, 26 Mei. ,Walcberen, Lartl!n, om de :Oost.
FALMOUTH, 26 ~hi. EUlltcn Strll', LanCll8ter, 'I. Soernbaija.
Bij LEZARD. 26 l"lei. EAstern Stat, v. Jo.n; Ben'r, Elisabeth
SUIRUllo.. MeijbQom. Ja~B D. RoHe.rdlllli."
Ll\'}on~POOL, 25 Mei.. Joh. Maria, Koster, v. Santos.
QUEBNSTOWN. 26 MeL AlIICidoDC Secondo. La.ntoro, v. Java.
Vertrokken.
DUJr-tK~.n.KEN, ~2 ~~ei. Leopold Gna( v. J,imburg SHrum, Jur~
rillaoB, AmeterdaD1.
•
GREENOCK, 20 Mel.. County of Lallcaltet, Batavia,
SHIELDS, 20 MeL Prof. r. d,. Boon l\fellcb, Schtloidar. Oolit-IDdie;
J"oha.llDt" G.cr.hr.8, ·Ya0A9sr&r,

Io laaiug.
LONDEN ......... Rme. S,:roule, Batavia
LIVERPOOL., ....... - yaulcale', Coler:l8n, B.t t."j ",
.
.
Gel1888t'erd:
nOV1o!R, 20 ' Mei. Lj h r:ut.l~ Wi.trikx. Wiellwediep n: lara.
~
Zoilkh.ar.
NEWCASTLE, 22 Mei: Joh.iuna & Wilhim, Schronder; Bntuh,.
RO'M'R.ltDAM, n Md. MaarloD v, ' ~o8lem, ·. Huir.er, D. C&rdill'i
. So'utbern erOMo. ~ugbos. u: ADjC~.

Scheepstijdihgen.
ROTTERDAM 22 Mai. Het Nedorlalldecb. atoom8o'bip MlI.dura,
U 'D Batavia Daar het ~ieuwediep."il ' giltaroD. oobtoDd to Gibraltar
aaDsekome.D an. Zou del namiddag. do , rei, "oorueUoD •. Allea wei
AtUl ,bootd . .. " : ' .
,
.
MAASSLU[S .Sl· Met··. Bet· Ned:. ·trrgatlobip ~ai881~ia, ~~pt.
Kucblor. br.temd via Newca.tle ~aar Batavia, is ' blhlen a.ond good

.D·. "ellan'g. ·deD I\Iieu"eD . Watenve~ ill ' zeo (sakomen:
MA;,'\SS.t..U~S 98 Moi. VOlgoDII oiJ de reederij oetva..ngen te1eg,ram
bet frega~hip M"'81uil, kapt. Kucbler, bodeD morgen ' na eoQ.
rei( van .S4: Urc.D, .aoed ~Q r i k : lfpf.l~ .Shied. ~rri.'~fd:
, A¥~TliRDAM 16i .Mej, Hel."~erl..d"'h•• t ......hip' CO..&d ...
Nla\l..idle~ ..or ~.bri.." io 14' d"a, Gl1k.ltar· gepaaoerd ~" All..
"el 'ttll biiord.-.
'. l .
> ..."
.. '. " ...... ,;.'

is

!~i~!P!~~h~'~~ ~~~I~~~fy~~~::::~~~~,~~~k~;:;b:~.::

Gepraaide Schepen~
]:1 ' Maatt,: op
BIlar Batuia.

.

860 ZO. 'eo -8Bo 80"

U Maort, op 2h 6' ZB.

en:

ot."

,cromwell, ,',aD Doetou 'ontvreeIil!UDg'en

tl70 1>0' OL .• G~ebiota. v.

JIl'" D.

Falmouth.

24 APliI, op Tbono, V' . Gala,ia ou r Liverpool.
30 April. op 261.1 NB. 011 .402. WL" . e:eno Ihll·ba.rk. t . Batavia' D.

11~ .ft

- .. Prio •••

DelDi.doff de .San: D01Iato'
plaa.8
-1.. Ooneorde .lIlet har. p8~rden op bol ~t,;
Uit 'h. t rijtuig WilleDde spriligen, ver,w ondde sij, ziob
vrij hovig.. d •• to ; gevaarlijke • . omdab lij . zlol1 . roor bet
;I Md, up 300 NO: eo 4 .W~ ., .S amaraog. kapt. A; ' Le~matl. v.
or geublik . in ' bij.ondere om.~Ddigbeden be.illdc. 'Met
'l'l.I fd baai n . }{(l ' fe r.d ~m.
','
.'
.]Il ~fei , 01' 490 ·1 6' Nfl. r; ell. 70 36' w.t., Salatlga, ~ielltliorit~ b.~sr b. fond .ieb ook haar moeder, ,i ll , bet. rijtuig. · De
v . Cardiff n . Si tl ll:opore
p.lfrenier! die
p •••
.wilde tBg.nbouden, . kresg
12· Apri l. 0it 100 15' Zlk eD ,Slo ,15: WL., Julie CherpiIJ o.: ,'. h ~t 1.01006" tegen de borst, . viel' de.Q!~~or j aobterovel' '
Shielth u. Ja.'".
, ,'
' ,
-'.
S AilriJ, op 11'1,1 ZBr. en 800 W,L., City of HIl~if~l, 'v, ~, e rp oo l en wc,rd' oc,lor de poot_n d_r. w._dend.. diereD Jetterlijk vertredeo.
n . Batad a,
A put.; h)8 d, reil.

da! . Mei j

0(J

:300 N B.

-

CD

.'

...

• de

,'

490 W~ ,DiJJt:~ _,~aD B.~t~Y,iQ D. Jtotte.r-

de

8 Md , op 27u NRc , CD 4.00 'WL., Jacoba. & ChristillB, . Mulder,
'V. J3\'3 n .· ·,\nutl!rdatn.
\) Mci, li p 8So NBr. en .:190 '~·L J Samfl.Tnng, ·Lehrufl.D. v. Java,
I. \". 'l'1\fd bilai 11 . Hottcnlaw.

9

~lt·.; ,

op..... NOllCh .III I Kruijt. v.

ll\tnv~n

den

.. - De firma Oppenbehn en S.bradert.. Londe:a
~e~~; d~~~. betaliogen geBtnakt. .get passler hed.aagt

D. H.otterdI' Ul.

.,-' Uif.Algiors ·lDeldt Il!en; . dlitde. treinnit Oran.
dezer dugen aldM':.o. nron . t~ lailt i. llangekoinell,
~~~.~~:~l.ge Van d. ,monigto oprinkbaoeD, die do rails

VARIA.

_ E on Jijmf~b~iok te Lap~ovoite," '. blj · 'L yon, · is g.a "
heol "ferl;1icld door be~ spriogen' ·'8D dell: ~to.omketttl .
.D ri e w erkli~den . werden r;WDsr · gaw-ond,. ~dat· ...'~eD

10 . c no korroB" onilonti;, dor . A rnh O/., I"eot men :
Oulaog8 was ik op oen dorp; de burg-emeester .
dnor l!1ee nd e~ oat de pre dikant de kihJ er f'J lI .Di et.

~?;!~:~: .e;~U~:::eZ,W~ ~;eerB::lij~i~~'g e~:::!~g8a~8 \~6:J:; hunner re eds spoedig . w~ ..ov.e:l~d~D~
-Eon vierling .an bet . vrouwe,l\ik. geBiaebt iR. tar
Btnnd ie gelllote n. . Danrom gaf de blll·~ 6U1 ('.e8ter . we ~ wereld gebrncht door zekere .mevt.• BODbo~m~ : te Or~;
ke lijk!:l aBI ) den pr~~dikRllt een briefj~j ik voeg hierbij , py-en.Launoie, in ~raDkrijk " De klejnen " ~aren ' ·spas;.
als cell Rt a:dtj e "Bn tOBl en stij!. de letterlijke kopi tl dig ofcrleden.
'
,'an zulk ee n bri . ~j 8 met woglating van de nomen :
_ Een
brand heeft pla.to . .gobad in hen ·zut.

h eb huwd ij k doo r deo .mbtenaar "an don burgerlijkon

,:~:rn:,~ort~e,~i~~, hot

g (! UU,IHUJ _ .

groote

hind to Dope \'.n"

delijk gedeelto van Galata;

. H ebbeude .aRB .(Ie '\VOL \"01,lf1"11.

oon tl n)

~ . E OD

godeelta 'aD den vQorg~tel dorProt.o.tani>:
Bello kapel tll Eizene i. ingestort, om<lat dewerkJie.

Do burge ,uoeoter,

X,

~ Een

de. t. opoedig de etutlen . hadden waggenolDon. ·Hel>·

tolrijke Illeni gte vOrEamelde ,.iob op 17,lIfei

H'l~le8

eHI~

148 goziDDea (680 per.

.zijo. dientengevol~e van woning ber~ofd~.'·.

:n!r:v~~al~l~e~!~:~:DoP ~::\::e~eb~b~~8~ d~Il:~!ftm:~~., .

d i~

in de
ce ntrales 0 01
p er eu(JlI,
met zoo vee l kalmte en 'o ve ri ui giog sprnk en in zoo goed g"" weeo dat he ~ boutw~rk. verBchoven: was. Van ' B~etboV9Q
koz\!1\ he woorthu g-en, Jat men ui e t beg rec p wl o bij kWDIU cr ' bij om; Dumont ell .aen aodere ·timmermaD:
wer.tl D·. kon. JIij :r.olf ve r'k lnard e l\:h arschulk Serrano bekwaluen erJlslige v.arwond·i ngen.
I

~!l~ij ;PI~l.rz~j(~e~I~~~):;ll

h:!ij~~~f;:;~le 1e;:;V:D~

~

::
v::
to
t en ciu{ttl voo r goed met don CRrl o ~ rt f t c r ft ke ne n.
E e ll bri evell beill"ell et bood hem bele efd ee n wel'fbur6ftU
a8U) en brll gt hem IHHlr het comllllssilrisa.t n Ut p o.jil,i o.
Dasr gelw mell verkJsllrrle hij zijn studiejart' u goi;H ndi gd to hobbon, ~n om <lib te bewij,en "erhRald . hij
ill het latijn ~ dfl. t hij in 7uen' drie dngen hrHl ~f\ ~ ote n,
om beter t e kuun en loopen, ::\ls lll ork\fnnrdi ghei d
deel de bij daa r l' p in het griek'sch mc dc, dn t hij Zi l·. h
nRitr het IcrRllkziulligeu!:!,esticht te Ville-E frard . had
b e~~e \'t: n Oll! de krRlIky, iuniga n ann t~ wervcn e u nan
heh hoo f,,! "n.ll d t) ~cu togo u ~on Oa.r:?ri op le rukk eu .
Iu . het } ral.)8 C ~1 ve rroi;.!de hlJ, dllt hlj I)l ~t den ~r'no r"
tr eln k(.lluende. het bombardement "8n Bilbao ha tl J.;t!~

_t

ADVERTENTIEN.

h oa rd en dat elk echot zijn har t nls Spl~ njatu·d .b tOE'lllAIl •
<lee-tl. O p alle \' ragon- orutrent zijn afkomst c nz., ga f
hij ' ont wij keDo e lUI ! wno rd en. M e n heeft den m AE ill
h e t krnnk d nu igen gellticht ge plB~tst.

Direct uit de Fabriekeu

Eel!. 1!1.imler aaflgcIf(tme ",allier 01" linl- .(}/ddt3Jl t e lJt:rdient!lI.

OulRoga deed v.;ch hier een zeker Diet Rll e da ag~c b
gBya,1 t' oor. Zeke l'B S. , door' de. rechtbank we~ (' n8 rui abnudelin g ver oo rd eeld tot cellulairc' g~yange tli68trnf "Bn
Ze\'tJll tb geuJ was Flchriftelijk opgeroepen o~ in het IlUis
van Hrretft nlhi er dia straf -ttl kameu onderglla n. Tan
bep:\slrle u da~c meldd6 zlch een H.ucltlr nan, zi ch han·
d en de als ~'Bre hij bedoelue S" en het dien "t' t>f ocrd eelde u it~e rei kte o proeping8bri tl ~i r, rert ll one nd d. · H~t
\'ort5ch it in loeftijd wna: r ec(ts voldoo nde om llf·.t becl rog
te (he n u ilkntJ)cm , D e man had zich In te n o"orJ.~ !ll e u,
om i u plnnts ran S . to ~ fta.u r.itle u voor d ~ n prij6 \' 1\1 1
tieo gulde n. Of hij ce ni ge \'ergoe diu g he'3 ft b"Jeome n
voo r do "oetreis l welke hij van Ambt. H ardtJ uborg nllnr
D fI'\'o ut el' e- u vandilllr terug heeft lIloeteu afl egge o, we·
ten wij IJi tlt.
ZOH J(j~NlI(I(! 8~n;(m !ih', lJetroldl.,tm ?tit d~ Qiul tJ e,.imhuele

,.

8ehooue·~atJ(!teo

Ret gebruik van tabaksap bij de
.is
in ge r ,)e ~d door 'een gevangene Ob~rlol3 P. J~U8. Hij
b edll.lcte de lllUl'en zijuer ct!1 inet 'Bobiiderijeu, gsec!uiltB1J
in i nkt ell gekleurd met tabaksap io :aJle 8obakeeriJjgeoJ
\'an, licbb geel tot. h"t donkerste bruin.
_ Een iowonar van Philadelphia, di~ bi.oD,derveel van
do glil ur van sigaren houdt, maar vrieQ~: mR.f\g· hat roo~
ken ni l!t Imn verdrngen heeft zich .e an werktuig ve~.
wBllrdigd,' dat dit wdrk \'oor he m verricht" oo .·de g~1l:.'
Ti ge ro ok uit p ljpen eD ai garan voOr hem ophaalt. TerYi lJl dlt work t Ulg de tabak of d e eigareo vere1indt, bult ..
1.1Jn hoofd III een w:ollt VQn rook: die krl>Dkelsnd"
0 Bit [rI "
·it
__
Jo_ _ ~_ _ _ _ _ _-,-~_ _-,-

van

RIGAUD & Co.
Parfumeurs te P ARIJS.

per flReon
de Kunauga
Tolutin e,
.
Bau de Oo!ogne des elcgimtes,
El'Isence viol et t('B do 'Parm",
E.u. de toiUdte viole tte de pjll'm~, •
Huile ijlnng ijlaug, gran~ modele, ,:11
Elm d ~ n eura de Lijs,
Ruil e un Knnnnga.,
E,trai ta ••• orti s, bouteilleEgyptien

~au

grand u:o;:!?i ;

..

12., 1.50

. 1.-

. 2.. 2.-

. 2.-

, ' 2,• 1.50

, '1.50
,.1:-

E llu de quinin~.
~ LaO
Rull e 1:Iuperfine parfumce,
/1 ' 1.Kin ll geBtrsfL
Ea-u de cologtle des princes,
~ . 1.50
IIQ.I'i brec bt: H e ndrix, ;)Ul! 20 jl1llT, "Ul'ile l JUIIS, t.u(l Ea.u de 1avande' anglaise,
II
II 1.50
lau d l oD~
2 9 jaR", lm Ja co b Pieten3, oud n jllilr,
II
ColQgue des tuileriesl/B litre"
1/ '1.60
perij, hll oteen'lO vun het gezelsclmp
boutt:li!le dinmDu t, "
If 2.dc el1m "au het g . ~st o l ell gold, ~ec()!"i C Ullll' el'd ,
de I. Illod. l ! S Htre, ,,
• 2.~
e e rste o t ot Il me n tie bOllOr8.ble 811 """'''; 0" ''''''' '',,,;,,
trip.to . 8up~ rieu re:
H 1.50
Jund , .t er wijl omtt eq ~ de n Ja.:ltBt e he t
/I
U
1/
q."es Autill es,
'w 1.zondc rli l)ge t'x l:e I.l ~~.e heeft j
I, ait "ph etique,
• 2,~0
·En d"(~ ghy JlU~o b Pie terB 1 d ewyl e g:1 ~ r; nl)ch ' 8 1' n Ceinl;ure J-aponait:Je,
II
I 6.":'"
k illl; ~yudu; heb[; 'beg-fleD eell Crimen d"t by nldi eu glly ~~tro.j t ljl Q,pg ijla~g, bo~te.ille apeciale, II
r 2'.50
tot uw c . m eer .; ~ J'ju.ri g-heyt waert ge koiue D v.o ud e t· daer·
II
/I
.
"
•
/I
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