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Ten ,."olge Vall. het voorkomende in de ,J8'.:
scbe Courant van 3 J uli iSH no. 53, wardt utt het

jouroA81 VDll deD : "i!i •• iN!J' eo '" oi:~i';Jen bevelbebber
te ' .tltjt~, bet onderotannde medegcdeeld,

V 6"olg 9 J uni. n.t, met deD duags te voren van
Pe,iall!!" aarigekt'lmen Broomer Ariadll6 nangebragte slagt-voe werd gelost.
'
..
D.e . ,ija.,nd was wade r onrustig en Bcheen het bljz?od,~r gemuot ',t. bobbcn op de posten, tot 'be.cherwlcg
van MaraltJfl, 8trt}~kende.
.
Om8tret'lks 11'/'1. UUi" ,corlUid~ag!! vernam d ~ nHloJoor
P/u1.i~, dat de VijBUd zicb ta Ttod Aroe,j vfjresDlgd bad,

met bO,t da.l om La'!J-Dja6at Bau to vollell,
Hierop werden twee detacbcDl enten,. ieder van 30
bsjonetten, uitgezonden Drtar LanfJ -DJabat en BaRf
'1'joet-Montjang, ' teo einda hat dounlriugen van dflD
vijAnd Jnngs de twee - zijden te botcttell. Oill 4.. uur
rukten· ,deze de'tachemeuten ill, zander uat de "lJand
sen' san,ai beptoeftl ha.d; WeI werden On1.8 8~erkten
bij berbaHng beschoten nit Soeriean ,e n , de overtga van
gene tijde ddr aBW8.U u.chter de lWUlpollgruud vcrscbolen vij andelijke benlengs, eo was me n me~r mal~u geDoodr.aakt d&t vuur door bet schieLen "an een granaat

tot zwijgen te brengen.
10 Juni. 's Morgons tU8scben 4 en 5 uur werd eeo
bevig rour vaD Eoeriean op Long-Djabat geo peud, dnt
goed be~nt~oord ward door bet \'o lk van Toekoe Nc/.; ,
Do o,erige posten worden ook herlul.I1ld elijk \' e rontrn st,
ml1o.r overal werd de vijaud ge uood zsak t lif te trekkeD.
VoIgeD8 ingskomen berigten zou de vijllo d bij tijn
rui m zuo \' Boi gebekom~n hebben; and ereu bewe enhm dat

ao.nval op den 3den 40 dooden 80
blt!lJee rdsn

bet get.l ge.ne"velden toen wol 80 heefC b,drageu.
11 Juni. Dezer d:!g-:.o>u ';'fl.llen b I' Levige rukwllld e n J
gevolgd , don!.' zwar~ si8g!'e~en s. uit !:let zuidwesten,
w~arvao de gebouwen vee I t6 hJde n hahben.
V.n de statiot1schip werd bet 8eiu onl \'llog ell , dat
bet stoowsohip SlOf!-t tU!# de Bule ter reede WUB ge komen, met ongewapende troe pe n en gelScliut.
Door de ollst.uimige eu baDge zea kon dieD dag
niet gedebarkeerd word en.
..
_.
~,enigo 8choteu werden gelos e op de to.lrlJke VlJafJden, die lange den Pcdirsckeu weg zi cl. van de ko m·
. ' pong Lemh?;-ng eu Pina1l!! D8af Lutlgkro(!k begu\' en,
De kampong Long-Djabat werei uit de s te rkte te
-Soeriea,j beschoten.
.
Dij eeDe door den majoor P1Uljl uit Blal1g-0·e gedsne
verkenning ontwaartlt.'l men, da.ti Ilcb ter kl\wpoog Poe·oe ,
tussobell IoerJ!Jt:i en SoeTie(rtL veal yolk verzsm el d was
en meo zich daQr bezig hield met h et makon 'fun een
bentehg. Door grS[18atruur uit Kottn,-RfU/ja werd de
vljand uiteen gedre\'en.
12 J uni. '. ~Iorgen. Oill 7'/2 uur werd door het
station s chip geeeind, da~ per stoo mer Sloet van de
1!eel, a~Dgekomen trl)epen te Olen·Zelt zoud c o de bark"r e n.

001 7'1, uur volgde bet sein dat de .loomer Mecca
ten anker kwam, tot het {otlseo van genie - Ula te ri eel.
Om lilt uur werd geseind dat weder cen scllip h r
reede ge,kolUen was va:nB(daflia .net ooge wap eude troc·
pen. · Dit was bet stOOIDIfChip ilrill..'1 A l eJfllliler.
De kommunikatio met d\:ll ree de lau gB den rtvierweg
verb,rokeD zij"df'l, werd illst gegeve n, d~t ook deze tl'Oepen : ~ij ' .D,lth,.lt l/. :noesten d:e barliee,rso.
Des n&midJ&gs omsLret;ks 4 1/'1. uur, kwam en te
Xotta-R1Jt1ja a.an per StOf)/. W HO de B eele o ve rgevot3 rd e
offic iere,n 'met ,:no onderofficlerdo en man8c huppsn.
,V eel volk bewoog zich dien da g weder, OVel· en be..
ooaten denFed~:rr.chen weg: een~ bend e nC8teide zich
achter eene boogte, tloordwuart8 V!a.U Let ouoe bivak

Pe.ajQeng, kl.arblijkelijk met het ~oel

O Ul

op de voor-

bijv,areode eloepiln te e:cllieten; op bet DlLdoren

ee ner

p.trouille ging dez" bende op do vlu,t ,
Te Blrmg·O-t! werd '6 U1 orgeos om fl3 / ", uur oDde r het
apels.il '0.0 het JI Wilhelmua" , vOO r bet e~rt:!t de VJtlg
gl'beacben . Naauweltks wapperde de vlag of lUr..l1g 0 e
werd uit Soerieau vrij h~v ig beacbot{!u, wclk ,' uur door
oenige granaten t ot zwtjgeo gtlbragt wtl'd.
'Oak d. post te Xolla.L ue"!! (M<rdoeholi) werd meer
dati naar gewoonte beschoten, maar ouk hie r werd bet
vijandelijk vnnr tot zwijgeo gebrogt.

13 Juni. V.n het .tatiou.chip werd ge •• ina dot de
per etoomer Alexander aaegekom~n tro epen door bet
• 1echte weier Y6rmoedelijk Diet zouden kunnen d~bnr·
karen ' waarop echier ' om 10 'UUf eeL Dnder 8tlcin volgde
da~'

eo

b.t debl"kement z.ude pi oats bobben.

~:~.:'pe:d'ftlm:: :::~te~jkzie~~nt. k!'~~:~[::": ;o!~~id
Bengteo" werden ontvaDgen dat do vijautl voorne-

:<D~n8

zuude zijn alln deu regter·oev er df:!r ~tjeh . rivier,

noordw8'a rts der Ma.rine-beoteng, eeoe atei' kte aaa te
l,dggen " o.m de rifie,r ', ~nveilig ~ "make,n .
'. Namiddag•• :. • treeks 4< uur kWAW"n d. per Ale·
~afttler overgeyoerdo , troepe D, waaronde r 210 onderoffi·
cieren· en"mindersn , en 104 genie.koeH's te KoUa-Riz.
" dja B.D .
, ,
,
14; JUDi' '. Morgen. , werd eeDe van de OeJjon!! .f·
ge~nden '

pta.auw van eeoe boogte noord waarls ao.n bet

nrk,bofto 'Penajoi1ng he,ig ue~choter.; .e"e uit de
8~rk,te te..P!naj.oen!l gBzon,den pa t,r ouille yond bij di en
beuvel , niemand, maar werd een ein'd ~er~er een troeIp
van e~rc8 206 vijanden gewallr.
'
,D e 'vijaDd begen op de putrollill. to • ur.n, ma~r
trpktaen , dat vnur goedb •• ntwoordword, 10,t aobter
den kampoDg'rnnd terug, van waar I,tj voartging de
patrouill9,te be.ch,eten, '
Qm.tr.e~810 uur we"l anderw".l op d. voarbijva.
rende Iraauwe,~ gesoholeD, welk,: vuur ,'vrij .poiJdig tot
, ,ii'wijgo.n, werd gebragt deor een tient.1 ,aan,don liukJr'over'.'der"rivier , ;~ ' hinuerl ....g gepla.tottj, mano.happen.
.O~:D.de ,. tarkto , te ' Blang-D.e' werd ' "it ' , ~oerie•• , bo·
i,

J'G IIIDi,De ate,~kto to B~~p. D•• werd be,w,~,pend

I

Zon:'

AbOlllicm e nt Sp r.\i s
voor geheel :Nederl.-Imlie

wet; twee get,rokk eu K8riQ~8 vau · 8 " o~. z;wa~r, w'elke
otukken d"d.iijk io battorij worden gebragt.
Men meldae d.t er belBngrijk. Yersterking von Pedi1' bij den vijaud was ~lm~ekoll,len.
Hoden werden weder scbolon gelo't op de pmouwell in de nabijheid d'e r ri vierbog t tU8Bchen Penai?eng
eu -de, l\-'Iarin iil-beuteog; ' ~Iit ceo , i't,oom_ ~.QrkQ.~ ,_~Qrd~u
drie kartetsBCh Qte n op den vijand geloet, We\k9 hem

deden .ftr.kkeD.
Bene g roott! lllenigte vijanden bewong zich Inuga
den PedirJCh'en dUk: e n vuur de meermale,u op -de stedtts t e FellflJoc'lf, docb verwijderd e zich ~ood C8. · terug
gevuurd werd.
Eeue zaw enkomEt tU8schoo twee vij&udelijke l..IOofden,
ieder met e.a 20 " 25 vo lgelinge n bij zich, welke oader tJen l grooLen boom op eoo beuyeltje pll1atB fond,
en door d6 Ollzeu werd wa.&rg~uom.s n. werd door een
goed gerigt kannODschot, dat vijf Ulall Dederlegde, ge·
tltoord.

Het debark eren der lO ot de stoomers Sloet van de
Beele, Prinl Alexander, Mecca Oil .d.riadllB medegebrngtt3 goedereu eD "ivres k'ou elt!chts zeel' laugzaam yor·
deren. Ten einde daBrin 'te roorzien, werd' door'de gezagvoerJers di er sohepeD met bunne equipagefl gtlhol·
pen door de Geoie, ee n Iloodhoofd aa,[)gelegd.
16 Juuij, Men werd ge waa'Bcbuwd dnt een vij.ndelijke illllval zou worden b epro~ fJ o p onze verschill e nde
sterk ten, maar boofJ za kelijk: op die te TjoetJ Ma n/,jallY
J

eu Long Djobllt.

E dne m ~nig te vol ks ocbter Poe·Oe opge merkt zijn de,
werd d oor g csc hulvuur uit Kotta.lladja eo B lang· O e
uit~etl gedroven.
De van Flt11.ujoell(J eu de ~rarine.bellt eng uitgezonJeu
pntrouilles merkten o p, dati zu i dwUIl,rdd \Tll.ll Kot!a ·lladftl Bedil uo or den vijand me t kracbt werd gewerk t
aan de oprigtiug van veroiterkingen.
4

Do 'oor de baLt. rij te Oed,ioll!J·PaiuII!J!Jahall be.tem"a
kanonnen werd e n met de Pellanpsche Sampa1l,ijs, lange
eelle tegenover de l\fnrin o· belltl;\u g gelegentJ krtlsk, wel~
ka. in de kuewala 'l'.julIgkof'l bij OLeh.-lelt uitliep, naar
de pl1l-llt:s hUllncr bes tt:l llllUiu g gabrugt.
17 J un ij, De bedekkiu g van ee n transport muniti e
roor JJhmf/-O-e- werd do or den vijand betwhoten.
Van Kotta·Loen[! werd 's morge ol:3 o m 4 11'1. nur eene
patroniile in hind er Iai\g gelegd aan Jen karnpong-rand
van i Oe1Jgti, ten e iud e den v~jand , di e geregeld yan
daaruit tie rer!terkiug besc bi et, te orerva llen.
Ret ge bla.f eu geb uil ,'80 een bond vE:lrl'aa.dde echo
te r de Il a nwczigu t'iu der pa-trouille en yerijdelde dit

phn.
18 Junij, B , rigt werd ontvangen d.t iD de XXVI
}'I oekim.J vele Pedire~en, naar men zeide, t en getale van
;,WOO, vereeuigd zoudeu l.ijo onder dill hoorden ToekoeMahin, Toek(je·Pakelt en 'l'oek(Jd· Moeda Tjoet·Lutek mat
het vooorlle men OU) wader cen aanval op 8.1 onze sterk·
ten te wagflllj de he l ft !lier lU8gt zoude zicu d&a.rtoe
Vitll af Koitu-Radja·Bcdil tot .lr:mooelt, ~n de o\'erigen te
Bi/.dal, Poc-Oe en Soeriean op houden.
Ni~t Ver vau Penajoeng werd een~ vijsndelijke sterk·
te opgeworpen.

Do vij.nd werd zaaveol mogelijk verantru.t in dien
&rheid door graoaat 'fuur .
H~t g Oll l'er ne meuts tltoomschip Hertog Beruard kwam
ter r ead a aan.

n. batterij te Paia' 9!Jahati kwam gereed en het ge,
.cb ut da.rin we«l in batt. rij gebragt.
19 Juni, Het vijandelij k VUUl' werd reed. in den
vr oegeu morgen op de ve rsch!lIeode ~terkten geopend
en bield op de postcnket.;n, tot brl!!cberming vau Ma·
ra-ss:z, tot ruim 12 uur 's middugs aBn,
Door grliuuatvuur en iufnnteria' sal\'ols werd getracilt den vijaud ZQO ve t;ll mogeiijk nadeel toe to
brtlongbu.
D~ kommalldant \'an P~twjoell!l rapporteerde '6 mor·
gena OIU 9 1/ 2 uur, dot tussc lleD dio Bterkte en de
Mllrine-beuLt:.ug een g roote Ult.llligt.e vijundeo vereenigd
w!"ren die aldaar d Oll Wdg doorgrottl' en, en dat eou
aauval 01' Pmajot:ng werd gedBfLll.
Twed ur..,n la ler rapp or tet:lrd6 ~ie kommandant, da.~
\' olgeu8 btl ri gt \' Un den door li em met 25 bajonetteo
naar den linker-oeyer der rivit!r in hinder;aag gez;onden Ie lui len aut D. G. butoo Sloet "an Zwant'llburg
de vijand tU8~c heo l 'enaj oel 9 en de 11urioo-be uteng op
ofDstretl ks 300 , pasttt;n vau den regter·oB\'er ee n benteng mau.kte an dat htlt gaschu L'uit d o sterkta PennjOfmg di t;l n arbeid d oor bet vel a geboomte Diet kOlO

ve rhinderen.
E.a e de rivier opkomea de staomharka. word be,
twlioten, waardo or ur ie

mAU

g.;l wvurt werden.

Bij de iu hi"d.rl.ag gologdo patrouilte werden ge.
wond de Ie luitenaDt D. G. burou Slod van Zlvanenourg. 1 stlrgt'utlt eu 6 fuseli er6, terwij! binnen de
at~l'kte te l-mujoeng oeD dWtl.LlgarbMidlH werd gewond,

DeB middngs o,u 8 uur rukt e eooe kolonne vaD 180
n:tan iufa.uterle W t:l t tlell tlak ~ie kanonB van 8 cwo ligt
en 4 rnortieren va~ 12 c m~ , onder de · beveleD vau den
kap,itei n F boron van ..!eT4en Btijeren van V08hol naar
Pennioeng uit, om aao de a link"r-oevcr der ..d{jtli .rivier
ee o~ stelliog te l~ekeDI wBsruit tie vijaridelijk6 werken
bea too kt zoudeo kuoneu worJ l;!o, e n om b ~jaldien et.. De
dergelijke s~elling nit;t ge,onden mogt kUDuen: wordeD,
de ri v i ~r over La trekkeu tJD positi~ ta, De~en op den
regter-oevcr, t en einda d~n vijllild ta vero~tru8,ten en
hew, zoo d~ kaD8 echoon WI1B, ui,t , dat werk te vt!rja4
geo, eu aoderS den m org~n8to D' d nf te wachteu, waDneer hem varflterldug ~o u worden gczoDJen_

Tegeu don .vond kw.m het' beri~t, dat de kalanne

ao.n den linder-oever g~c t.e gesc hikte stellinu: bad kun·
nen vindco, zoodat tiij ~i c h D.cbter de ' noordwaarls der

.terkt. Pwajo<n!J geloSeb .lok'an had opgeoteld, maar
o~)k bier weciuig uitwerking te verwaobtan Was ,' ibn, het

art,illarie-vuur,
DeD mojoar J. G. ScOarp werd gelost

OlD

den vol.

1:~'!::rt~c~:~~:u~~:~::n~~~~~reQ~eo,:ri~~2~~n b~:r::!t:
vereeDig.D, bet bevel op ~iob' to nemea " deli

•

en Feestdagen nitgezotid~rd.

Vij_Dd

f

12.50 per IlIllfjaar.

I

Prljs der

Advert~, ritie,II: van 1--10 woorden voor 2 ),IRllbingen/I.--

uit zijoe flte,J ling to 'v erJrijven en die -t o be zett on, ten
eiude he t opkalllon der gel.d.n .ampangowogelijk te
m~keQ en ttlv etts ill de gelegenheid te zija de to evaCllureD zieken: aRn boord ,'an (l~ A!e~and~r , te tloen

brengi' D.
ran dtiD reg ter,08ver der -.dtjekrivier ,wer,t ties lOorgens om 'i nul' ook gevu:.!rd op de klt'il1 e' me88igit ,te
kompoug DjmOflj eEln fijftieotal UlBIlBchllppen, gedek t
langs den li nker rivier-oeve r opgeste ld, W&8 foldoende
om deu vijl:l.nd te doen aftrekk~u.
De poste n, t ut beachermiog van MaraSla do.argesteld,
werden hevig beachot,eu vun Jen vroege u m(,rgE!U t ot
2 uur D& den ,m idJag. welk Tuur beantwoord werd .
or bew van onze zijde verliezea zijo toege brngt, ie

Di.t met •• kerheid bel,end.
D~ ba.tterij to Oedjong Palmtggulum werd omstreel( B
10 uur ui t drie velsterk ingen van 'Ioekoe Nan Ia moe
geschut. eo lilln.-vu ur beschotenj dit VLur wer;! boant·
woord met grllnate o en vrij Bpoedig tot zwij~l!o ga ·
brag!.; des UI\Uliodo.gs t~gen 2 uur open de de vijll~~
uit dez-alfde sterkftD aoderUlBal het vuur op de batterlJ,
mllnr ward op dt!~elfde wijze ala lij morgens genood·
zankt zijn yuur tl:) stakell.
20 JIlDi. De kolonn. onder de bevel en .an den
ruajoor J. G. Scharp rukte 's morgeQ8 om (11/~ uur
uit.
AI sIJoedig werd zij door den vijand bcacb ote n.
N a hew ge hee l van uit de langs de rivl~r ge legeD
ve rsterkte heuve lK ' te b ~bben v~ r Jr~ve nl werd e u die
.sterk ten door Je kol o nn e bezet. ABO Oo?:!} r.ijde werden 27 WilD, all e n miudere militaire n, buite n gevecht
geetdd; de vijaod li et in de versterk ttJ puute o t,wee
gt!eae uvel d cn , eBn ijuren kanon, vier VII&lj e6 iufd.ntt!·
ri e-pBtrouen eu ee rie groote ho~"ealh e id g~reed8ehBp p 6 D
Hcbter, eu e ve o buitcn die versterklllgen werd .:u llOg
l.HVen uc socuvelJ ou gevo ndeil.
D e vijaud werd vervotgd en hem meni g infd.Dterisalvo uagezoud en, wH.nrdoor hem gevoelige verliez e o
lIl() e ~ e n :t.iju to ege bragt.
DIll 10 uu r marchesrde de lste kOlllpagnie vao het
r eg t~ ('htllf ad~ bntaillon nit P,lkan'·Atjdl, om meli tw as
w orti cren de vero1erde st~lIing te b~l~tte n, waaraa de
koJoooo Scharp tt'rugkeerde.
De VijllUd vlugtte in zuidelijke rigti[lg en (lponua ~a
ooze st~rkt. o te Peuajoettg ~n de loopg ravt3 n-w8c ut et'nl!~
ZillS veront ru :3t te b6bben, eon
B ~erk g~wtJe ,,'u ur op
Paka" 'A~iek eu Kolla R adia, wa.arbij de eerste luiteo8ut.
J. van JTulpt:n binnen Pakan· ,Aljffh ligt gewotlt.l werd.
D e vij:md w(lJ'(l oo k hier rerd!" cl \T~n.
DeD gebeel,:" u voor mi dd ag we rden ook de tot beecberw ing VIlD
il[a.rrlSsa li.a.ng~legde pusten erns tig b~-

ach.oten .
21 J Ulli. Ged urendo dell afgeloopen nacht beo n de
vijalld de t us8cuen Pellajoeng en d6 l\rarine · b e ut~ ng
ge deLacheerde kowpQ.~uie zeHr verontruot. D~ze ~OUl'
pagoie hi eld zich belilg met dat puut ~egen e~n dlr~k .
ten aanvat t e vers t~rl<l'ln; docu duar d1t~ stellaog Di et
gesch ikt was om b ezet te blijveo, werd sau dec rivier·
oeVer iste noorrl~lijker een punt 8t:t.n gewelen, waar ee o
versterkt wBcittbuis zou moe ten word eD dua.rg~8teld.
Zvodra dat \vAchtbui s gereed is, zal bet nu btlze t,t.e
punt worden verlateo en eene "e rst e rkiug worden
aaugel agd meer oOlltwaarts bij den Pedir:Jche-n dijk.
Des morge[ls werd~a ee oige officicrou en 1 LO on ·
deroffi,cie ren en ma.nschappen aan boord gebro. ~t VQD
bet fJtlloQschip Pri"8 Alezllllder, t-e rwij l den volgeod ~ n
dag de overige met d&t Bchip I aa r Padntl.9 te ev acuare n zipkE:lU gec mbll.rkcerd f.ulleo wordeD.

22 Juni. bed., L deu 14den i. er .anmerk elijke verb e~e ri "g gi:!kUlUCU ill de w·t.'!el'dg~lltelJheiJ, da k 'J UllllUnikatie met de reeds lange de Atjdt-rivier bl ij f nle t t am iu verbroken.
t~

dn eu

Den

20.~en

.on Teekoe Pokek aan ,Toehe Nania ga·

schreven hebben, ~t1t hij duar verelngeo
. ~e lling"n

WO!;.

al zijoe

had maeteu verluten eD daarbij 30 doodeD,

wUBrGudrlr 2 pan g-li ma's on I S gewond eD bad bekoman,
lerwijl hij 10 dood An b.d moeteD a.hterlaten.
Bij verweet- 1'oekoe Na,n ta de "ros pen te Jlfara"a Diet
te lu=, bberl aaogavallen, waurdoor bot ons mog~lijk W&8
gewaeet ua&r Pf:1rajoel1g t e komeu om he m te vuralaan
eo aebeau dUB ill de o WORn te ve rlJ eereo, dat eens
kolonoe uit Mflra8la., ni e t uit Kotia-Radja op hem was
Ilf~ez;ondeo .

Vo(geDs eene latere mededeeling, zou de vij BOd den

20.teo 80 dooden en 40 ge .. aDdeo bekomea h.bben.
}Of~u vet-ollm dat de vijal1d te Poengei eene groote
ve rsterking mnakte. Om dit wark zouveel doenlijlt ta
verhiudt:'r~JJ, werdeD gedureude dan nncht eenige gr:aDRBtBt'hoteu daarop gelost.
25 Juni. III den o.fgeloopen naoht loste de vijo.nd
"'eder eeuige achoteo op Kotta.Radja en de 8IJdere
fersterk iogen.
DtI vij ll.uJ. wn.e druk be zig met zic!1 t e vt'rs ~ erkeD in
kawpongB langs den Pcair.,chl n dijk, zoofeel doenliJk
wt;)r fl bij door ooze tlchote ll danriu below merd.
Meo we!dde tlat radj" ToeAQe Paltik nail TOI'/coe N"",(a
zou h~bbe ~ geac breven, dn.(j hij nog wd eoo aallval
0» onzl) ste rkten wil,le dV(1 o, 1UIlar lIi~t voorll"t Torkoe
NanIa ook ieb verrigt bad, D d vers tlln ,1I1oulliug tus·
scheu de Pl1di1'l'zm ~n bet vall( dar Vi Mot!1ri'll1.' zuude
BlHl ert don 20~ten ni et zae r vrieulischllppe-J ijk rijn; en
Toekoe P(ZKik ZllU IHHl zelf~ ve rwet e u helJbtiu, du.t zil
in plau.ts van te vechteu uieta dadon als opium 8chui-

ven.
26 J ullL Volga"" iagekowen ber igt, <au wegen, het
vuur uil.. do butterij td Pdlat~9ga!uln, htj t vnlk der PI
ltfoeh-lmJ naar bet gp-bergte ge vlugt zij ll . Toekoe lfanta
zou echter in zijlle KlllDpOll:';- geb!e vtlu ziju met eene
wacht, die dagelijk6 Bfge lost worJt.
Voli:!tlns sOlllwi ~e b"'r igt~nl 'tou de vijo.ud be-zig zijn
met zi tJ h geducht t tJ verHtdk en. D .,s avoods werdan
zaer velo varen of b'l8Chbran"eo in hat ge bargte ga·
zie o; Ulell ve rouddrstelda dat de vijand, ~ijne saWB;hs
Diet kunnends bewerkeu, b~r.ig Wlltli met: J"dt.ogB ann
t.o leg~E:l o .
B e\'e leo werd en gegeven o m de per atoomer Baro,,,
Sloct "an. do Deele te el' I1Cue ren zick eo de n vol ge llden
ochtoud naar Olelt·lek t~ (toe u ve r t,r~kkeD om daar te
embarkeren
Gedurell(le de laatate dBge n waren er bevige windvlageu uit het westen, doch vieJeu sl echla enkele re·
geubuijtlD, die van korte n d uur woren, io'l)dat de 88We.hs
dUll ook droog zijn.

Binnenlandsche Berichten.
SA,MA n ,A .NG.

Postkantoor Samarang.
viii
J uli
AIJlz:nshn

Sin::,upore.

Hu.t;o.viu.

2!
7
en 21
4.
en 18
.. 1
en 18
.. 1151:11:29
.. 13
en 27

II

..

Septcmber.
Ootohc r
N{l\'cm.oer

DeccJIlhcr.

viii Bo.-tn.via, ])J:nuto)(, Riot.l"W" en
SillgU.pO .... ~ ..

were

p ~n naar KoUa .Radja Bedil eli
Kotta.B£l.bi, in eo O lD
welke aterkten zic h eene groote meni gte vijdollden
woet \'(;l rzo.m eld beubt!n_
D e gc z~gvoerderB dl!r stoolU8chepen Prins .A.tl'zander,
lJlLTO" Stoet VQ}l de lJeele tlU Ariadne declJc[] ru~dd. dat
Ztj, gebo!pen d oo r Uunre f'quipagctl , iu "iur d:~gell t.ijdB,

Jllli,
Augnstlls,

28.
)1
8
9
5
S

St:~t>:mber,

October,
NQV fmber,
D ~ce lDber,

25.
2:!.
23.
en 10,
en 17 ,
e ll

til

ell

Sluilin ~ tt: Uatav ia IlV/ ua~en lat er.
Surnu.t:ra's 'W e~U c; .. ,..t, Teloh Bet,oag.

door lUet nile woge lijks krachtsin s pKlllliug to werkslI J
ceo hmpora.ir huvt;) nhoofti te O ..eh-lo.:l. hnddl!o dst1tge-

J:Jeul,oel e .. , Pculo.ug e n Atjeh .
i l 04n 14 .n t: Q Z.J.:II nHI ~I:'e ",,.,.,,.1.

:~~I~~uW~~:~Ot:r z'::r:m~tlee~e~:~~rkE:=reo:e;;:w~~f:e)l~j~~

l\:1untolc en Pn.leHlbRlIg ,

wardt,
De te O'fa cuere n zi ekeo kWlllD en allen· te

OllJ"-ld"
san en werd l;l n grooten 'eels ~o.ar boord overgebr8gt .
Iu den D6.middag werd de zt!e ttJ olltstuiwil,{ am
dlioar uw de voort te gaBu; zoodat de nog ni et g ~ i:;nb:!r··
keerde zieken den nacht ,nan will moefolt, u blij'ltJu in
81 ::',0 door dG zorg de!' Genie daargeRteld.., looda.
Du vijttnd hi e ld zich druk bezig met \" e r~t erkinge n
B~n t e legge u; Itl o8chts , werk~t' bij bij b"t licht der
fI~wbou\\'eu) waarin hij dour grnuantvuur veroutruet
ward. De pl1nten, welke hij he t Ineet'lt vereterkte, war en de K&mpouga Sgeriea/~, Poe-Ot' en lJlany R aV·a.
23 JUlIij . l.\}U einda de u vijalld bat · .dooruriogen
osa r de rivi er to beletten, werd op ± 400 ' passen
Doordwaarts dar tijd.,lijk te IAmpoeloe bezette poeitie,
een waehthuie wet wal voor 1 offi.~ier en 25 baj ooet'
ten dsarge,leld,
net om gelegon terreia werd zooveel doenlijk opeDgehpt,
Aile te e.acu£'roD zil;!ken we~dan geelDbark ee rd.
B et 108sen dt>r ~oedert'n yorJerde elechts langzllam.
Door Toekoe Nanta werden eeuige 8chuten gadu.an,
deo h zouder ie mand te schaden.
24 Juni. Ro! door d • •cbeepe,gez.gvoerder. d.ar·
geotdd. h,ot',1 i. gedeeltelijk oubruiiIb •• r gera.l,t,
T6n eind. het d.or.tellellvan ,ijaadeHjke Iieotengs
in de ' tegenover ' Kotta-Loeng gelt:1g~n ku.mpoug IWOve.t moge lijk te bemoeijolijken, ' word te Koli n-Loe,,!}
een m,ortier van 12 CIll. g-ep!aa.l8t.
Men borig!te dat Radja Tookoe Pak,~' de D 10e de·
z t' r eeD brief BAn Todoe NlJ.nta had gezonueu, waarill
hij aieldde tu •• cbeo ' ooze posteu t,o t de .J/jen rifie.

0.50.

te zijn · doorgeJrongso eo, met uitzDoderiDg v,am XotlaPt!~lajoen!/, de ometl'eken bezet had, en , llut hij ddD
vol ge ndeo dag eeU aanvo,\ wi.Jendtt do en, Toekoe Nania
Wl1t · do bij hem zijU(ie hoof,len uitooodigdd, om dan
de troepen te Maras8a aBn to ta!lten eo bezig te
houden,

Asn don kOlU'nRnd.nt der ~f.Titiewe mi dd.leu werd
verzoclit om dB~e l~ks eeni~e grBuuten

f

Voor ieuere volgende 5 woonl en

!J"' II 17t: 1I ,' ,. n

dill "11'''1111

Borneo's W ellft lu...,t. eu BHHton.
BaudjerlUR~in

e u HU:"·~llJl.
""11 . . 111 ... nl~IHHL
Thn() ..... Koepnua en do
]Uoluh:"eu.

Ptlll ~3 " 1

~J:alu:U!h8ar,

Intussehtlll wordt nan belnughebueude u uijgclateo, ook op andere
dag"'ll hllooe brieveu 81H1 het l'odkftaCoo r Ie duen LclZtlrgea . - De

doorzc.nti illg van bier h~ e r, 8t ee,III plaah pl! r eerat 1'ertr( kkeDde pod.
Htlt uu r van ftl uiting voo r ,{e post om dl! f) o..t i:l del ayoDd~
ten G nr-; OlD de ~V~t de.! Ul or sens len 8 1I!lr, to. om ue Zuid
mel elken spoortrei.o de. morgeDt:' teu 61 en 'j) voorm . ] 1 ure.

Ned.- Iud. Stool"v.-l'.1u.n:tschupptJ.

Oiellslregciing dcr Sloolllscilellen over de Maand

JULI 1874:.
Mioi.(er v. Stunt UoctJ.uueD, faD D!atnia naar Soe.·abara
26,

28

.

GOU:~~Il~~~~r::e~~al ~1ijer, Soerabaya Daar Batavia
~i~~;:D~~ Vri~iI, "an Soer.baya naar 'B~Djerlllasin
faD

W

HawenD.

30

3aroo Belltinr-k,

30

Ra~:~II~;l~Cl/:k!lY'

30

B."r~nKtl;~:!t

vall

RahU' ia lJla.r Soerabaya via Ku!ltpl. en

f B:! SotJrBbBY.

VIlA

d.

via
,ia

Bi,1.1~,

~·llAr

VGD·

'Bat.t:, 'ia ,ia , Sllll1'arang

Balnia

~ ~,fJ~~ ,~

T~).BMODg, Bnkoelen'J Padang-~nl ov:er die pIMt~eD. te~8·
(If'; ')larioftoSupftrintud. der Ned . ·ID~. Sloom.,. Meat,"

S. VAN HUL8TIJN ; .
V"8cM t:o P3uagc te be~prekeo: Ie SIInllzran9 en. to Spe,ralJaija. bij de
AgCDtCQ,' de H~ren M~. NBILL 5.: Co, eo' FRi\.SEIt, :EA.TON & Co.

MAIL •. W
. ij ootvi.OgeO hedeno8m.lddag perdirect~
boot .~~Siogapore ~n klein god ••lt. do~ mailp~k.
keltao, ' lDhoudeod~ b."o.btan to~. 19 Junl JI., to l&IIt
eveowel Oul daalUlt nogheden blJzond.rh.d.~ ov.r t.
.'
nemeD.
,. .
H.t vooroaamste ni.u.,. ia onzen le.era Ironweus
retid. bekend u' t Dna tah.gram van gi.ter.n.
_ _ _ ..
SA>UJ1£>(G~OHB ScnuTTE.JIJ.
W'J foroemeo dat d.
serenade wa.~van wlj gi.t.reo melding . ma.kten, ni.t
Mden m~ar morgen •• oud· aao den be.r Soesmso oal

I

wordoo ge braoht.
' .
Een GOO tal eebott.,. eo oud·sobuttars Eull.n tlcb
daartoe vereeDigeo.
Wlj vernemeo .oorlo dat do heer Oltmano, lid van
bet b•• tu·lr der .poor .. egmont.ehoppii, en oud.t. hap'·
tein dor .chutlerij, tau zijo voorg.dragon om den sf·

.I .

FebrOarij18.) .2. Radeo

oVf9 ~~~~I ~;;;~,e; o~~~!e~a~o~::eli:ad te BatAvia in
app.l, wDarbij partij.n word.n 8ang.mllllnd oiet op two.
plaahen te 1lt!lijk td procedereo . 1.'
.
12 Julij 1873. Vonni. van den Rand te S.marang,
:~:~~\o::teti~~~ni. VBO deo LandrBBd te PalD.lang

verschoidene opzich teo L.eft gatooDd d. b.m opgedra.
gan func tieo met deD meestt'D ij .·er te bshartigen .

ali! J:;:d~ijd~~!:;ie!:;;:~e:a:i::nm~:V:'b:B~7:ib~~,b:f

DrEFSTAL. Uit het koffiepakbuis nabij het opoorwcg·
station t~ Toent.sog werden in deo afgeloopeD nnc~t
3 picl11s G:ouYernementekoffie gestoleu, die van Bawean
a.fkom8H ~ waren.
Men wiit de s\1huld hiervan aan bet verzuim om
'"an uit h~t 8poorwegstation dat pukbuis door wacht·
volk to docn bewBken .

iemand de EOon VBn zijneo vader i&.
10 M •• rt 1874,. VODnis .an <len Rsad t. Batavia,
wordt b•• list, d.t de priesterraad t. Ob.ribon

w.orb~

volkom en

hU!l gete h!:lbben Oil
lU!ic hUH gelJoOl'tcgl'ond weder t a
bOll rri gi1U~l lltl: tl den water·

dou rgeb mch t

gevoelde n

1.1en, dat zij bij

:~:;\~~ \'~;~j:~eo~' l~l;I:;,~j(H~dl~l:lln \'~~1~~~;j~~ ~~~:e;i~l~ijg;o~
litie-bearu IJtt:l niet. J,on worden

tDegclsta!W,

._ Giili;ert3!l lllorgen h (~eCi.; do heor L ev,Yi<o hn Normall
vo or gerUi!llen tijtl I. uit CIJ1,o rg "erlal-eu. Hij zijn \'ertrek

;:~~:zei~:~n:~[! \' :l~t J~~n.tt~~::~l8~P~%~;:~~ll~el:o~~1I i~it~aUi:~~~
zo~det'J 1 die djH.t· OIHle l' d~ warme nn,ohl1!lgertl van den

~~e~\, i~ f~:Y:~:.~ ~7./~\~ ~ ~~ I~ I;~~:~jnueel~~:t t~;~~ i?: \~~:srt ~jl~~
lllaud betn.HlI'll. werd. H'!.l'tei ij k WitS hct nfdcheid van
de vc!~ be!ft.ogf::te ll e ode l)~ die den vC l·trekkeude e en 6

f~:;ed~e~~~O::duu.~~:~~~U(~~!~fi!~~:~~r:~e:ij:~lr :etig:~:o~;~~;;
be i:reltokin g to e
tn.illoTIs.u_uz.il:lk,
tot t ijd hOIJ!'o:!u .

(. rer zijDer fle re deed de bll'
hd stntio n gl:lJ?lllatst, zicb. \'tm tijd

dezer kwaiU hie)' ter roedo het N e·
Elt!!.'!r((, gezagvoerdt!r LfI,lldw~e r) eeu
zeerUfill , J.ie zijn 3C:i.1 te reis nanr
Eltcf,.a. b~eft; ditlllul,l 95 etmal en
om den tQcht uit N ederlllnd t;e volbre n~

n OQ dig

ge~p

den Ousten <lag, 17 J~ni II. beyond hlen zich
op -140 Z. B_ en 520 O. L. DQ _lrupitoill.. berekende h e~
mel!!brt!edte op oogeveer 360 E,.njlen_nm l\fRuritlus vcr·
wijderll te zij~' gewccsb. Er s':uk eBO storm op, welke
36 l1ren Ilch te·rceo ll14u l.d eld ,~n in deD Dacht \'au 1(J
op 17 7.00 llOr ig wenl, dn!:; de k8pitd o ge tuigt gedn.
renue zijn lnogdurig zoemutlSle\'6U n ooit dergeiijk weder te hebb ~n b~i~ewI)Oll(L Ten 4 nur in den morgen
had dB orkaun "ijo toppou t bereikt. Hij Lad ,eboon
!:Ichip gelUl.I.n k' ; yerst:hnu t:! io.!.{J SiO(lp(m, III ~'ut zich bovendeks bi:J \'oud, WUf13 D wegge~l"geu, Do ~eue B ~ortze~
,'olgJe op de a.fl c.lere 011 Legon in !!et echip scbaue
aao lerie ~tt! ll.

Dd lweed e t.immermnrJ, eeu jOl1g mall

'fI:lD

22 jarflD, ~ IQ eg over boord cn verd wcen in de brui·
tlchel1de goh'en. De kllpit ~i u werd cpgeno men ell on·
df' l' cle ro erp eu !-!e\\"Ul"J OD, WllfU: het I!cLeeps,'olk hem
oerst C~ll 11ILlf uur Ja ttl r \'o od; hij wns de.: r1ijk ge illt.·
nnd cn bevhlflt v.ic h no/-{ hc(len outler g@oefsk un digo

~:II;:~ldl:I!~~;~e~~e;d~e ~~~~r~~:~nd:e~to~v~~::e~e;~o:rh:en~
dell krampu c ht-ig

11lltl

bet Ivopend tuig, dQ.t buiten

~:~~st~i~I;lg\.~~~~~~~O~3~ ijhijl~~: h~:~:n L~~~i\V~i~~I~ ~~~
kUf'pel1 dat bij gercd !tOt! worden Loen men hem ontti el,te.
Nog- 7 mllft vall de l'qu ipnge ontvingeu in diDo. nllcht
j

~·:;;e~~~~n~~n S~';l.gk~~~;i\~)~'~~d. ~~t w::S~:r.::~~e~\~~~~
van bet rne e,:l.t .huigeudo !!efna r voor be wlI:Dning en
P8t"SIl.,!!i Bra. G olu kh,jg is do Elt:c:b·a ee o uitlllur.:.tend ytt.nr-

tuig. ICapi t~ln Latlliw('l'f, die In de mees t geyaa.rvoHe
ooge ubl kl< en zijlle tl'genw uot>digIH:id van geest on eller·
gie niet \' f"t'lool', bmcht sch ip en Illdillg lleboudeu hier.
Ofr!choon de n,v/.l.lij ll(}g 1.1 bt}lanl~[' ijk is, bevjudt de kiel
xich in j.c ,~ bes ten toedtl~ nd ,
(ll1diifr.)

",elk. tOppll"t door den kleinen All W roug ollerle;
kunsten ,rerden \· errich~j werd gedur~nde ger uim en tij(l
door den J'llpauscben llbbleet Otegero op den Bohouder
eU in even wicht gehoude'o zon(ler dat men kon oplllerken ant dit bem e enige inspauniu g kosUe; de beido
jongelio ge o, bekend &lsu het wond er der wert' ld" wer·
de n meerllllllen welverdieml toegejuicht terwijl oak de
\'erbazon de sp rongcn dor gedresgeorde hondoll vcler
goedkeuriD g wegdroege n.
Voeget! wij dnnrb lj nag dnt de to.ron QP de koord,
de nege r-aarJ.igheJoD, tolspelen en zilug eD dUllS ui t·
bundig werden toegejuich t, d4U g\!loo\·en wij OU8 van
eeoc ged e ta.illeer(le beschouwing te kuonen onth oude n.
Zaer j"OlWer waB 't dllt oen flink e en lang anuuou·
dende rege nbui de oona-ak was d!\t UlC'oigeeo z:cb
Dallr hu is apoedde Cll dua verstokell .b lee r fall )t laat·
ste gedeelte van het program ma'l dat o\'erigellB met lie
meeste 'l.org wenl uitgevoerd.
R:dt by dit Dummer van ous hInd gevoegd 'program·
rna. voor hedeo doel:, iudien hat w~der guusti gtlr mag
zijn da.n gistereo, cen genotrijk.en svood \'erwaehteo'
0]'

A;\[nTENAAns~EXAME~ . DI3 Resid ent van Samat'ang
mll.lI.kt in de Ja\'. Ot, bekend dat de kO IDlllissie, belaat
met uet afue!lle n \' ~a het aXIl,men, bedoeld bij artikel
G I'.n het Kon iGklijk be.l uit, dd. 10 S.pt"mber 1864,
lIO. 47 (St.at.bl at! DO. 1 94,) hoadeod . vu.t.,telling der
veror deniug op ~lc t beIl oe moIl VtIoD nmbteulI.ren bij de
bllrgtlrlijk e dWllSb in Ntlderlaod8ch-Iudie, ttlr boof'ti·
pln.u.ts SiLwaraug in bet Btlldl.Juis vergadering zal hou·
den op ~:h QDd'l.g, deu 3hten Augustus I S7·t· en vol~
gende d(l.~au, ook yoar zooveel bl:Jtreft de afdeell ogen
Damak, Grobogu n eu Kendal en wijdcrs ter hoofJplao.ts
Salatiga en AmbarawB in tIe asaistellt-rtlsidenlie woning
uldaar, me de op (lien zl:llfJeu dag en volgende du.gen
voor zOl1veel betreft de afJe elillgeD \Ta.n ditl'D llQ.Q.tU .
Zij, die ,'erlaogen dllt CXJl!Jleo nf te leggeD, beboo·
r en zich miostells vier dag~n to' vOl'eu Bcllriftelijk bij
deu R dlddenb van SfllDo.raug Ran to melden, rOe)l' zoo~
venl betreft de afJe tl li ug-e n S~fUar8og, Demak, KendaL
en Grubogau en bij d e ll betrokken Il inlistout-re.!tidttut,
yoor r.oov~a l betreH elk der afJ eeli ngeu Sa\Rtigll eli
Ambsraw8-, ondcr unau wl(eurige verine /ding vau uttam,
vooruBlD en, woonplllu.t!! au datum eD plaRts VAD geboorLe.

H et d;.kouto op b.ndelsp"pier en boleening·.n bij
d6 Javaschl':l Dl\uk is op houe n met 1- percent ve rboogd.
(J. E.)
Soeraho ija, 23

J·uli.

Uit Modjol,erto schrijft mon

ons:
GE'rUiUlCtl tij ri geleflen weril door den nd ministr ttour \'a ll eQfl e 8uikeroBd~rnelllillg, a!wnRr miflhtt.odtlling
sohering (' /1 iU:3iag- ill, in ge Zt:l\~t.JHl,p \' 0.0 eenige vrieo:
dell, ()p dt; 1.l postWB~ nnar Kedirie rl ~ p c) B~kllr nnuge ·
~:~~en, lO et het b.,vel om ccn bri ~ \' entlowmel aftege.
De poslillon, meer begl"ip 'fan pliglbeaef bebbt<ode
dllo dB beachnufuc ( ??) EUI'Dpeaall, w~ig,'rJe tln r eed
door. Ann de post da1lrLij gdegen HaH htd-.omeJ1, werd
hrln gel'1ltt UC;II tron:::lll cl lIuur de ndmiuislratt'urswoDin~ t il br6n gen.
D r! gedn;ece JtlYIlUoII volgll", ooho·
wo~t \1I.n IlI"l ~ etm \'c! ~ljn kOU en {\nt W"8 el' n gefluch i;
pflk slnnl.{. 11 ij gnf tlll ul.ak iu. hantl en tier b ~vot.)gdc
101'~t. J\1t.)o Yt:rll~el.l1t, d n~ de nt1m.ini~tro.teul' allo moei·
te Joet, Olll eVt!D 8 .S iIUlll ~ l' do, za"k t:l~t geld. in de
groote doo fp ot til do ell tltllppdU. ~f 11 1;:1; ~ere u8e ec rd is,
W8l-t schrijv,·r IIete8 ui l: t U dell IlIj vrn.ugt:
1Ilwfc; "r rt'ed~ t:1:n gduigeflverhoor pla"ts g~hl1d P
~n iii ,te Ju~lit ill YIIlI J~ r gelii ktl scuBudnlen b~wusl (
Wltllr ru Ot=' t ht't heen sle de J'IlVo.o.ll \\eeb, dat ,bij a
raiti.oll \ R!: etn p ,k slaa!!, dat hij g-emahkdijk bij sommige ltldiddueu kllu u.t lokken, t66 eD ZOJHel ver·
di~ae" kao?
(Eou. 0 "1. )

hier

Diet;

medo tevreden,

- - - -- -

..- -

.-- ---

Op Zaturdag deo 25en J uli 1874.
Onder leiding van den H.or
W . HiiSEL.
Pr0&rrllDlnlo..

lot. GEDEELTE .

No.1. Defileer Mar.eh.. ............................. NeuDl ..nn.
II
2. Ouvertur6 die luatigen Weiber van
Wiod.or .... ............. Nicolai.
, a. An der blauen Donau (IVal') ..... .Strou••.
, 1. F .. ntoi.iel •• onoawbule (op vew,e k)B eliiDg.
2d. GEDEELTE.
II
5. Cathrinen quadrilla ............ ................ Bilae.
• 6. Serenade (Solo foor tenorLorn) ........ S.bub.rt.
, 7. lI'Iar ic n Polk ...................................... ll o••1.
, 8. 1Il.r.cb ............ .................................... Marku •.
ZONDAG 26 Jaii.

1. Marsch Cour.~ .................................. Korn.
2. Ouverture Si j'etais R oi.. ... _.......... ",Adam.
• 3. SouI'eni< L. Belle H e lone ............... Offenb.eb.
• 4. M.:.cb ........ ............... ...................... Ho •• I.
,

Ii

Protestantsche Eeredienst.
ZONDAG, den 26 Juli 1874,
'8 lO o rg en~ balf D ure.

:Maleische dienst.
DOOPSBEDIENING.
D •. H . V.AN A~iEI.TDEN VAN DUIJM .

Roomsch Katholieke Eeredianst.
ZONDAG, den 26 Jull 1874.
De yroeg mis 's morgens te 7 ure,
De Hoogdienat Oul hal f !) ure,
',.vond. te G nre bet LO}'.

SGHIi BP8 - BIi RIG HTIi N.
Aangckomcn Schcpcn

LANDR AAD TE AMOENTAI (Z. E N O. U'DEE
I,lNG VAN BORNEO.)
ZilliJlg vnn 17 J)ee, ,,,b,r 1873.
. Voorzitter: O. iiI. de Munnick.
R RT

DESJ1EWUST

G-E DUU IK

MA..KEN

YAN Y.!.I.SC1U;

Hij, die dt:~bel{m,st gt:oruik 1Jttla1ct va" lwee oudt:1'llalld.
~de koopaciuz, 1DfsH e met etm bedriegf;lijk OO,r;llu:rk ;:ij,' verfJaardigrl ell met kruisj':.:J ziju geteekt!lld, ia nitt ~c1l1ddig.
lltft de"be lOrtst DEbrrtilc makw van va/sefi e onderklwdsfJh e
gesckrifitn .
fJ(:'''

Moloam.d P.tah vorderde \'oor den Land, •• d .. n
zekereD lJoeluLt:lllu een p~llr atukkttn iand op, welke
~ij beweerde van dezen gekocbt t", hebben. Ttln bIH"ij'
ze_ bi~n·o.n legde hij tWI;36 ouderhaodtlcbe, met krlllajea g et~t.'kt) nd~ k oopacteu over, did e,unwell"t"r v.lscb.
blek",u t e zijn.
'11e dier zake verDordeelde de IJBudroad heDI tot
K~ttin gn.r bcid weg~n8 uet desbewuat ge bruik maken van
\-'nltlcl! e or. dtrhlllldsche gesciJriflitHl, maar het Hoog
Gae~tshof gel n.litle do i[)\'rijheiu8t~IIiDg \-an 'en be~
klAsgde, op grond, dllt het ,uiadrijf VaD 'valschheid of
Vtln hl:!t d l~~ ~tlWU~ t. gebruik WRktJD nu v~rvalecld;6 stt.lk·
ken a.l1etln bl!5tUUt, wautieer !Let lUogelijk iflo; do.t wen
met de vervll!t;chte stukkeu iemllnd beuadeelt.
Pit IIU - overwo" g het Hot' - was onOlogelijk in
het on,.lf.! rha.vig g~VB.:, omuat da koopactt)n wet kl u;ejes waren geteeka~,d, en dU8 in regt~ u gaeJ'l. de min• t. ".wij,llfaoht bodden.

Aangekomcll Passagicrs.
Per Ned. Ind .• to,)w Bchip Koning Willew III, g ••
ta.gvoenlijl' J. II. teu Core r B/l.kker, e~n nrabi or , 2
cbio8zen en 10 1.t8 dj i ~8.

der

~1t'~. kI."~ ·

Van :~~~~~~,D:::. ;::rng.,de h,oo.fdiagenteur der , htotd. , ~I~t~

'w,ed,

Vall Blmaraug olar DD~...ia, de hODeemde hoofdug~Diellr aer
klule. F, ~i.ptlblom Beljar.
_' . . :Door den Dir.kt&lll' VlkD Onde~., E~redJ.mlt .ID Nij"{Dl'heid
18 BEKOI!M:D:

.

Tot Sdeo. hulpondenrijler ~D de . opeobare lI,e., lagere '.chaol '" SI.
m,raDg, G ...A.. Sedee, zu:b Beellleade 011 ~obrij,eDde Cede", thaal
huljJOnderwlJzer on, de opeobare lagare ,chool te ,M.dlen.
Tot 3deo hulpooder"ijllr aan de . OpOUb8t8 Sdc Ilgere lohool te Sa.
:::~.g, A, C. J. Fou.rnier, thl.l1' 4rde ht1lpondUwij~"'. lIl1 at.
Oat door den Resident der Preaoget-RegnUohappea
IS CNTBEl'!N :

Eanol, va, de waarDcming der tuukticD vaa gou.vetaemoat. Ilud.
meter in dit Sew..t G. T. Walter.
BENOIUr4D :

'l'ot gonf8rOemeIl~B laodmete.r i1l de reaidllDti. PrtaDglt.RegeDuehap.
"pfIO J. C. BIt~ker, gewtZeo. gOo.flrG,meGt. ludmder en rooimee!ller, te P"k.loogea,
.
,
Door den RelideDt vaa 'Baoka

BU DE PLAATSELlJKE SCHOOLKOMMISBIE TE ldUNTOK.
WegeoJ fertrek, ean'ol, all lid, S. 1. OOltu, ODder dDDkbetuigillg
,oor de door hem 1'18 zoodaDig bewne" dienatco .
'BENOEll[l:

Tot lid A. L. Lu~Hok Weddik, ooduilltendaa.t
ell oDdcrhoollgbedeli.

'Iul

8Ulb, .Rion",

LNLANDSCH BESTUUR.
ON1'SLAOI:N:

ult

.iieDst.

Op nrloek, eerrol,
'e landl
de gewezeD. wdana fta .R'Dtja
(r gellhebap GaJoet, rc.identle Cheribon), mil A.rdi ,Koesoem.
ouder toekeD.D.iDg TaD opderatBDd .
•
l1F.NO£!alD :

Tot i.DI.odach officier VDn jD..alili e, met ~ell t~tel tan adjODkf...djlba.

~~r h:~j r:::D.~:~::a ~:~Ju;:~:j:!~es::::t;i!:~r~~o~o schrij.
B[J DEN MNDRAAD TE MALANG (PASOEROEAN).
.BENOE MD:

1.'ot lid, mas Kerto Amidjojo. ollderkollekteur ran het regonbcbap
MalaDg, eD ran co Prawi(1) lr.djo, lI,i.lent·wedana der acute
klBale \laD Paki s-Ildji.
B[J DEN L!NDRHD TE KR!KSA.N (pROBOLINGGO).
BENOJ:lI:D:

Tot lid, ogabei Dogo Dinljo, wedana \"II,n het diltrikt Krabaeo.

lNLANDSCH ONDERWIJS.
B[J DE PLAATSELIJKE INM NDSCIIB SCHOOLKOMMISSIE
'I'E TANIlER!NG (RA'rAVIA).
ONT8LAOEN:

Op ven oek. eervol, all lid. G. WarDar, ooderdaokb.taigiDg foor d.
door hem als zoodall.ig hewezeu dieo8teo,
BENOJ:1I0 1

Tot lid, P. C. Simo D, oQt aris a1dear.
HIJ DE PLAA1'SELIJKE INUNDSCHE SCHOOLKOMMISSIE
l'}l FROBOLtNGGO (HESIDENTIE VAN DIEN N.l.AM).
Tot ieden, F. 11. vau Egmond. ill.l enien r der eente klaIJe bij dea
lutentaat eD Js lnnd! bllrgerlijke openbllre werkeu ill dat ge.
welll, eo J. }'ab'r DtD" predikunt aldur.

Depurteluent van Oorlog.
Op de meellt eervolie wijze, ODder dukbetuiging voorde uif8teJrcDde
dieDdeo door hem 01' niell'W aan dell lande bewezclI, Tan dc
fu nktieo. \"J.D rfl)(,crillgs.kommisllIorilJ enwiJitairopperbcv elhebber.
bela9t rod de Itlidillg dcr militaire operaUeo bij de t"cede n·
Jleditie ttlgen Aljeb, de in Bkti'feit henteldo luihaaot·geD':hll
J. van SwiettltJ, adjudan t dea Koniugs io buitengewonc dienllt.
~ewezc'l kommaud.ant vau j,et JDdill~b leger.

Etn

tweejarig verl of uaar Nederland, wegens zieide, laD. deD klpi·
tein der inftlot.erie '1'_ D . BUD ing.
tv.eeja (l ~ \"erlof DlIoU Ned~rlabd, wegeD9- v!jrtiCQ j;U'tD ODa(g~
broken dienil t io Nedtrlandfc b.-Il..idie. aao dell. kapiteio der in.
fll uterie }I~. Lucher eu &lIn den oDderintf'udlo t def t'¥fccde klu.e
bij de mHih.ire :iUmiDi,ltlalit 1. C. Stravers.
Eca tweejarig Ttriof oau Nederland , wegeas twaalf jaren ouugebroken dien=ot in Netierland,lcb,·Indie, 1111.11 deu hpiteill det lofu.
terie W. F, de Wilde.

Eea

ON·rsL~Gt: N ;

Op \·erzoek, eervol, uit 7.r. :M!I. miJitaire dielt.t, dll oflicier
zundb.eid der tweede klute I, D. nu Hengel.

ta~

gt.

Bt;VOltD;ERO:

Tot eenten 1l1itenau,-"l;warl-itrmeesler bij de militBire admioiliratie,
de tweedeluiteoaut.ky,·artiermeelle:- ·J . Muller.
to ' Chef faD bet Dopartement
Taa Oorlog ill.. NederiaDdseb-Iodie zijo.

Door den KowmandADt fan bet Leger

INFANTERIE.
Bij bet lade balaiil oo. de tweeda IllilenaDt N, H, J. Riche11e, 00bogil uit Ned.erland U03"eiolllen, .18 besiemd 'oor de die.Dlt
hier -'e laode
ARliLLER[E.
Bij de 4de komp,gnie te D:l1ljOt:-tjirot) de twecdc luiteout E. Stop.
peudaal, oolaugs uil Ntldtlrlanu aaogekomeo, ai, bl:stemd voor
de dicust hier 1e lanue.

GEW J;STEIJJU EN PLAATSELIJKE STU'.
Alii adjudunt
S\\matra' ~

Bij KOll iukl ijk bci.luH rnll th o 23sten Mei 187-1, . g ;l . 17, i, be,
noomd tot Ilredikaot hij dtJ pr(ttc.!It:mhcbc ~l' llIce lijo ID Nederlandllch-

\'C~::~rd d::n~~~:i"\~:6;·:I~.K~~~n~:b!: hS~u~Vr~.:lCl!U1~;;:nn~e::r~;n:;

•la\·a",nscl,c (nat· en letlerk uDdo in Nellorlaudscll.lndie, Inaohttlc,9
magd giog dt'5 Koningi, ill bet bdnll g .zijaer ~ele.D8cbapl)eliike
werkzaa!llheden, Ilaller Hlrleogd \'oo r d ell tiJd ,aD ceo J3:af.

D~BJa:;::j:i"t,:r;:~~~:~:;;:~~:;t;r F~~J!j~:::~;~\t;~~::~lii~~:;7.

B. Hubcot CO P. U, \· 9.0 Boogst,raten, fer btl~ch kking se. telrl HID
den Gou r etllellr-Generaal \'30 Nederland_cb-In diC, otn to wo rden toe-

~[:f:;:~;!-:~,~:;;~~~!:t~~;~:~~~~::1: :;:~i;!':·:'·w~;~::.;~:
Oiviel

Departeulent;.
UI!:NO£MD:

Tot l.Ioel< bouder hij de iu· en uit."oerrtsteo en a.ccijDsen, }'. G. A.
Aake r. Ibao l htla.!lt IUd de waarnttUiDg dier bclreilki og
BIJ DEN WA'I'ERSTaT EN ',LAtiD; llURGERL[JKE
O l) ~~BARE WERKEl'.
Tot hnofJinp;enieul' dcr eentf'i klllsse, de hOQfdingenicllf der tweede
kla''' c H, 1\1. Dibbelz.
Tot 1.I"lofJ iD ~~D icnr der twceae klL\~s e, d'e iIlge~ieur der eerate kbS5C1
}'. 'MuptiMom 8eijer.
.
.
'l'ot ia geoieur dcr eenh; klauc, de 1,1,.e l)1 e Ut cler tweedj klane If.
Wak kie.
Tot ingellicur dec twe<!.de kinase, de iogepieurs det derdt kl"'"11 M.
J, 9'IIn B05n~~ en W. 0, l\llllo!.lk VBn der VliM.
Tot ln~~nienr der derde ~llls5e, de upiuot-iDgt'lDiellL' H. P. Guttel in~ til
VIIO der Worrr.
~
.
Tot aapi·ranl.io ue!!9-eu r, d, omb hi031lDr o~ , wacht-geld 1 . K, PIUIIIl
tllenU. I"ahtelij!c die odrekkiog beklecd hr.bbeode.
Tot opzigl;:- der eereie klu:Ie, de Dp:tigttr dor tl'feede kline 1'h. I,

W.

Tot

;~~~~~~~;cJer

tweed" klR9.8e, e1e opzigters der derde klollse 1. -K.
ROi, C. L. de Stop en A. L. Schomers.
QPOEDRAO EN:

De funkliee no. iD'pektcllr, aan den bo~rdiugeQieQr der eente kluae
H. ltI. Dibbeh; .
Jlf;PAALn:

(etwi.cb ""ulleu zijn SamBr!lDg til Soarnbaijll en bUD werklmng
l.iob c;htrekt ,oar' ,lOll "erlltge~oernden"erde reaideotien Tagal.

Peka'ongaD, Samatang. Japan,. X.doe, .BlgeleD, B.njOtmlJ,
Djokdjakalta, Soelakarta CD. )IadloeD, to ~oor deDI lutitfguoem-

d ~ o gewc~ tel ijkeD n~ilit3irea. komm8lldauC . "an
Wud kust t: n oDduhoorrgheden, de eerste luiteDBD.t

1'30

~~ ~~otn~~i~~jke~tIlVa,~'a~::! ~!~ !~~~i~~ODie~:!db~p~!i~~'it:.at hij

Besluiten en Benoemingen.

Dat de atandpiaataen der io~pekteura H.)L Dibbob en H. ~.n

Eeu ver-w-ard Procea ..
Jonu.rij IB72. Raden P........ .t.rrt 'eo laat .ijoe
goederen oao zijoo kin.Jerc.t1l DA.

~an' ~~m;~o~~::. : So'ra~a• .d~. : ".Qotd~a,ge_aiea~

'te Sfl.1uo.:raUa_

Ned . Gaff"l Rebr. Oh.rlotta, lo tjo Achmad van Sam·
pit. Heim.
Ned. .toomboot Koning Will.m III, Bakker VB"
Singapore, Me . Neill & 00.

Intiie, de heer .P. Hllij liug, llredikant te Bcrgc D.op Zoom .

QNDE1Uu'.J."iDSCKE GES OELRll'TEN.

-

P4r~ij(m,

raa~ooti'D .R:.mb~DI' &I~baijl~ Mld~a, ,' Pa~,oe.

~D, ProbohD8o~' · BDlOD~. BIDJoewDagi. tID. -K.e4irf.
OnBGIPL.U.T8T;

MUZIEH UITVOERING.

ATJEII. Met de eerctvolgende boot zullen nsar wij
vcrnem ao, 7 officieren .en HiO manschappen van bier
nnnl' Btltavio \"ertr ekkeo, om van daRr verder naar
Atjeh to wordon gedirigeerd.
De eerate voorstelling van de
Kioto Vndety Troupo alhier, werd gietere n tn'ond bijge~
woond, doo r eeil tu.lrijk pnbliek waarbij zij een u.tmge~
nfltDCO ir..u l'uk auhtetli et.
!\Iet de nlOoste zekerheid ~n bedaardlwid werden de
maeijelijk ~ toer en ten uit l'oer gebrachtj oen bntoboe,

heeft.

vrageo aan bet Hf)f r~l'oietigiDg vaD het laatsle von·
nia va n den Ra&d, hetwelk, zijode verkregen, de zaak.
1.al brengon op botzelfJe .~ondpant, waorop ze zieh in
den beginne beyond.
(li"I. Irbi. •. k. R)

OPIUM. Meo bericht ono dat te Kedoe 4 katti ••
clandestiue opium zijn tusngebaald, afkomstig uit de
re.identic Solo .

YEllMA.KELTJ]~H,E1JEg.

ge,~k

18 JUlii I 874,

de oTer ao.

bij O
.Ok . \'

moakt aaoBpraak op .
. October 1872. '. Vonnie .ao 1~o prieaterraad til Ohe,
. ribon, wa.rbij wordt bealiat,d.at Radeo B.. ~ werkelijk'
eoo .. ooon van Raden P ........ i. en regt up een a ...deel
in dieus nalatooscbap he.f'I;.
. Jauuarij 1.~78. VUDni~ vall den . Landmad t. Oh.·
flbon, wa.rb~ wordt b.sh~t, dat p".. tarradoo met Eul·
k. k"eatien niet. te maken bebben.
10 Maart 1873. Vonni. vaD dev. Landraad te Pama·
lang, waarblj wo~dt be.list, dat prieaterradeo jui.t wei

23 October 1873. Arre.t van den Hove, waarb;j b.t
voonis van den Rand te Bat.via wordt veroietigd en
de Ra~d Wbrdt verzocht geeDe noodelooze Qaomaningeo tc..t partij.m te rigten, maar aeos te zaggeu, hoe
men .elf over do 1,,,eBtio denkt.

getreden kommaodant ':fer 8cbutterij in die botre kkiD~
op te voIgt-o, htltgeen eone gelukkige keuze mag wo.r.
den genoemd, doar toch de beer Oltmn,ni ra eds ID

·J,Otill k~Lt ill!.{~allgor8
Ilid lw nf A lj r-l h t e rugk-eeren .
laulo,tonsch"neu met ~oo\'e(ll ge tlo ego n

s..;......' beweert., dat

· , :::~~~~:;: ~:oQ~~t.;~~o~a ~.o

MIL ITAInE

ADm~ ISTRA't'IM.

Hij

~:a~:~e~;::'I:~I~~u~.tr~!~8 f~: ~:~;~t~:'o d:e!w:=~ ;:te~a:~:

Bij

hte:\.i:~g~~e::;jtt:\·el:~it:~~:eiikn!:rt~~~~~:t~~e~.ia~~n~~::~~~~ !~

Distratie n Ul bd 3de bataillon Ie Atjch.

deD ralHl vau

anmiDi~trtltie

Ie SoerllkBrta.
Dn;NST .

GEN~ES KU~D IGE

Oij

b~!' i lr~~; :~~~~:~·I~,:~i~~ll~.C 'l~Ol::;~:~' ~~ o~e~i;t=t :~~;!~:

ho ~ pi t lal te Welte.vn:dI.lJl .
INFANTER IE.
Bij het 2de blli!.iIl01l, de tweedc luitclI.{&Dj. J. L. Laceulle, VGU het
lldllbatlliHoD.
Bij het Sdu batulloD, de ka}liteio 1. W. D. A. Mac Gillurij ell G.
A. II. nn StceDvc:\t, eo de t enle luilenott J. K. Wijman. eD.
A. G. ft. Ma UteDbrtcher, respekti-relijk van bet &de, lIde, 4rdo
~n lOde ba'ailloD.
' .
l\ij het 4-de hataliioll (Ojok djokllrta), de kllpitein 1. H. taD RijD, vall .
bet 13de bat-.iUOIl.
Bij het 5dtl hataUhJD, de kapiteiu J. W. van SOD, "0 bet 9de
b8taillon.

Bij bel Ydo batai.Hon, . de majoor 1. G. .Scba· p, de tweedo luitcD30U

~~Tite::~'tee;~\Z,,:~g~·d:tik~;~t:'ind~,k:r.it~:ij:: :eee~r~t: ~:il!~

DIlDt U. C. H. de Groot en de tweeda luiteDanl J . W. Heodrix; de drie terateD'vea. het 6de, do h,ee vo)sendaa van bet
lOde eo de dria loahten respektleTt:lijk ,au het late, 7de eo
lldebalailo n.
Dij bet 10J.e bllai UoD, do cerate hd eollot· 1. : F. ':vaD Mall.nU, fan
de garoizoeDt-: kOIllFagaia V~ D . ChflriboD.
..
Bij bet 12de batllUoD de kapltelll.. M; C. H. BIJll!vold. do ttl,..t.
luitenants \V . J. tj. Bosbl)om CD A. do "leUer eD de tweed.
luittnant B. L. HIi~ecl:)(Jl'o, all eo 'all bet lOde b:'~lIiIlon.
Bij het lade batBillon ,. de eent.o· lui'enllUt, C. H. }'. Rie", .dju·Jant
-.an den gewutel~'keo mihtairen kommaodant un ~um.trD'1
We8tku,t eu ondethoorigbedtn.
Bij b~ t 16de batailluG, de eutSto luileDeDh B. faa ZaUDgtn eD J,
Lojeroga., bllideD. nil bet 16de. batamoD,
Bij de ~arDiz:oeDS.lcompagoie ran CheribQD, de tweede lniteDant W.
}', Kroeseo, uo bet lOde blltailloo.
ARTILLERIE.
Oij de hie ~ompBgDi e te Batari'J., de eerlte- loiteoilu A. Logt, fla.
dB llde kumpaJCDie te Amboina,
:
.'
Bij d. Sde kc.a:pasoio Ie Atjeb, de eerate .u.itona"ott R . ."0 Gtrt::!t!~
dorp en J. F. Dormaar, retpektietolijk van " de lSd' ..eD lSie
komplIgDie te Bat• .,ia.
, :
•
Bij de llde koropngDi" te Amboiollj de hveOde 1~lttD.aQt X, G. A.
Veme., vo.n de late kompagnio te Batavia,
•
Bij de. Slate kompaguie te .'WiUom I, 'de eeltte..1~lkA.l~t J. A. 'ua
dar KIUk, nD do Selo kOlDl"IDie to Atj.h.

~,~~~~:

.. ..,

"f

D.e,e .med~gedeelile ultlnge~ kn~n.l!jde~ !~ie' ee~

tej..~41h rded1ll~· lij~

~od~D'':miife~4011JU&Dg.iron,,enJl.th·~litdlekNeh-

:, '
..
trotaeerbg van deo bomel en , .
. dellkbeeld ge•• n .f8n 'den !OdBdie1l8ti~eb to••!alid on· ' elke (eoadevsn d • . bInd .wij ••ode, levorbbijhemove.
.t lge grootbeid, die :ij~ . f14uur be.at &ijMolirt eo aijde. de .• oornaonekriug.n in . b.t begin van 18'14. . , Gande ma.bten .d e. onde.".reld. . ... ..
.'
, ne voorgangers en 'tile bem gelijk .t~ltmet de groote
SIiIIm"..lcih.r ."P. ' ..n.Rijt, ~'Plkll•••lijk
hel . IOde... . . Men' verge.t · baiB en b.kommel't, .Ricb niet Don fraaie
. N~ .dese rreeaelijk. g.beurteniB .indl8t bet stuk van . karakters' d.r:'bool~iobtell .•an.SbakeBpO&w.
17.do:.:n:?I:~':.'1=~~.t.~~ al" .••da?lg, b~ :h""'" toi.lette.~, .te.rwtil '. deo.b,oone .e. igeD~. re.B.ell . or .me.• r YO.h.n!,. a.o ga!. " .e~ b.lijapel, tsrwijl aile engB.gem.en. .
. " , '" :. '
'.
.
.'
.
pm
.
.
.'
bolang In .tellen· om Ob1'l8tn. h.' te bebb.nen gods.
te~, .dle door de tuBsohonkomsh .an don Ju.n verbro.
.
. •. .
.' '
.
. . , . '. ' .
:"
·......~4~T~:"': .
'
dienstig onderricbt te onhaog.o Vao' e.n .mode.non,kenwar.n. weGropnieuw geslot.n worden, !!Oodat
. Aa,ugeslageu . V?ndqtl~n.
j
t
D
Do ...band
joor 0; .....kti.Ueil K. W. ·8. d. Cc......;.rijUd. hij iAto<gke! •• b OPbo.kol. Z.,l f• . de bm.adnu.o. kUi~ ,de voorliahine
;i .~r:. donV'loora,oDdd sttaak • ,an dOd min de. dan M'ier
'. Ma.Boda. ~ 27 , Juli.; Vo.or ~.k~ning· 'en .' te~ b",·--. ·' .an.
~unned. gapl..lel bij hel 7d. b.laIllo... .
.
rongen : .eglooeo genegeo 01 te.. r~gen· voilr · .t , rUIO n. · 0 gons . en: •• _ vaa . ~ ·opera •• a
o·
'"
protestanlisme.
.
.
.
.art kom.n tot alot Octavio 'eo .ijoe metge'olleo ook
deo' h••r O. J. Jansen io de ' Kort.d i" ii.traat door
Lord
Rad.tock
i.
een
man
VIIn
·~
o
ja.rvdiein·
een
wea.
op
bettoooeel;
OIU
de
heme
sehe
.
recbtvaardig.
.
A.
Meijer, en '00' rekeniog 'van ' b.laog l•• bbeudel'1 Iii
INF4NTEPlE .
aaovol .ao godsdien.tige dwe.perij .ijn gebe.le verheid t. prij.·,., dio bet work der •• rg.lding ,aD bem
het vBodulocaal von' en door A~ L; de Lijon;
o~:f!:~te::: ~~Il b~r~:iZr::t~Q~:~il;Il ~~:~~:~~(te~~;s~: wogeo &>In de armen opolfert en het . :I.eeo heWg. boeft overgenooneo. Oon echte. geen ..fbreuk te doeo
Dingsdag 28 Juli. Voor rekeoiog en ten buize. van
lijDJie ,bij .in. vorblDd d~arm8do o'crgllplaatit, bij bet Iude b,·
.aak be,cbouwt he.t .christendom ooder de hoog.r. kloooe
aaD den di'peD ' iudruk,. dien bet ot"k ona"kt,' wordt
Movrouw . do weduw. RaBff op Zee.trand door A.
e&illoD:' "
.
der e.meule.in!( ui. t. breideo. · Hij be.f, laog op b.t
dit onatte .lot bij d. opvo.ring g.lI'oonlijk ...bter .... ge
Melj .., eo voor rek.ning V80 b.lo.ogh,bb.Dd.n ia . bet
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Tot macbinu!-;leerli'lilg aer tweede kl ... ~a D, Swalt.

BUI'l'ENLAN D.
Een Schandaal ·in Frankrijk's
, N ationale Vergadering.
Eer io het mogelijk .en tnt iu bijoonderbe1en vol·
komeD juiate b~schrijving van ee n veJdslng of" van cen ..
storm 'te gerBn dan Qen nauwk eurig verslag van hetg~en
de~. '2elt . ~uDi . ~D de zitti~g. del' NatioD~ld Vc~g.d.flDg
is' ge&l!b fed ; Wart; het . niet dat oot Amerikn tr euri ge
b.ri~n eringea heeft ,an gowelddadigbedeo in d. volkoverti\genwoordigiog geplee)!d, ·wij ;ourfen zeggen; gee n
land dan Frankrijk kaD liulk Cen verwarring, .zulk e~D.
Icbandsal iu bet parlement te aaDschouwen bleden 1 In
geen land kSD zoo ,ten eeneumale uit het oog worden
verloren hetgeco de waardigbeid van een vJlksverte aeowoordiger gebiedt. ,
D e ee~ate leling der kiel'wct WIlS Gao. de orde .gesteld. ID 'de ot)geu der linkerzijde is dezD wet tlIetil
maer of miudC:.r daD een \"f;lrlllickiog van bet al gemeene attlm"ecLt. IIl: nri Brieaou stelde daaroDl do
pr.alabol, quaeotie. Hij haudelde uit oaam van do
. R,publikeiuoche Unie" (uiter.te linkerzijdc). DJ prealabele quaeatie beteekent iu deze, dat de vetgadc rln g
ZOll verklarer:i; er' zijn geel! t ermeu om' over deze wet
leber.adslagen. Ter.tond no el it vooratel leg,len vd.
afgcYri.ardi gde n t.eekenen van oDgec.uid en van vflrbit.
tering a an dtm dag. Dit werd natuur1ijk niet windt'f
toeu Brisson, uit liefJe ,oor het Qlgeweelle stem rec ht,
de conllcrvati~ven bezwoer om bet volk. toch niet tot
re90luti,e of tot een plebiac it · te brengeo j en in blinds
woe de 0p de BonapllrLiaten 108 elo(lg, op 1/ d.ie Doodlottigo partij welke Fcaokrijk van den 2<1en Decem be.
naaf de scbande van Sedan heeft geleid." :roen brak.
de storm .108', 8chrikkeJijker dAn ooit .Jangtl d e waDueD
van dit parlemaot.gebouw had gebul derd.
AlB door cen electriekeu 8cbok bewogen, \'1ogen de
afgevaardigdco1 die steetls voo r eeo be toep op. het volk
ij,eren, de BonapartisteD, oUlhoog . Zij etrekLen hUQoo
dreigende armen nallr Brisson uit. Leden \'8D d e
uiterete link ettijde, op hun:r. e be-ud; opgerezen, bCfI,nt·
woordden GO hef~igii protc:sten met nog hefti ge r beBcbuldigingen. Een krui~;>U Hr .. an kreh:n, uitda gi'Oge n,
Bcheldwoorden! En t:;, midden daa..rvan st~nu de reda·
Daar met gekruiate arm en te \{flchten Lot hij met spre ..
ken zou kuonen \·oclrtgaan.
Zwijgl monnen van de. 4den Septeru ber! kl onk het
boven alleB uit, en do :ferw.!:Lrri og nam toe. Lauger
dan eeo kwartier was het l olstrekt onmogtlijic iets te
verstaaD. Op oeD bescbuldig illg tegen het BODllpnrtiame, .8chrccuwde Levert, een llanbanger dier pllrtij:
/' \Vij zuH t!n u nog wei ~ens bet zwijgen O!lJ eggeD! II
Toen bereikte de yerwilrrin~ haar tOpPl.I.Dt, V don de
banken der liokerzijde vl ogen de Ilfgevtlardi gden '1\~s
telio, Lockroy, Perin omhoog; f.ij st(.rwden oJ brnHeude op den heer lJPvert nun. Dezs vloQg met zijn geel:!t.
verW&otoD Galloui d'lstrin, Abbaiucci hun toe gemoa~ .
B'et £Ou waa.rschijnlijlt op cen vechten zijn gegaa.n, indien ni(:t de quaestor der vergadering, de hear R~zu,
de heer RicbRrd en een bode zicb tU8tfchen de raten·
den inge worpen hadden. Zij vingen den Rehok op E! n
I:et gelukte bUn, door .8l1.dere geholp Bo ID f' t groote moe i·
te de dappere strijders, maar I'4It'chte afg ev8t1rdigden,
weer Daar huuna plaatzu:n te brcmgen. V crgeeftl had de
Voor:titr;:er der vel gadcf!ng op een oorverdoo veutle wije
de ocb.1 ge:uid. Hij gal eiudoJijk de zaak op, • • tte
de Rehel neder) kruiste du aruuw en zag, vaH zijnen
boogen "tool, op dit tODnbo.ld I'on ouf.t,oeulijk. partijdrift neder.
Docb ook aan dezeD storm kwam een einde . Ni et
bij gebrek aan atrijdeu, lllbar bij gebrek aan Krllchten
eiudigde dit gevecht, . T ..' 6Q de k~llDt8 eelJigszina wall
teruggt:kfterd ,'ervolgde Bri~f!on ZljU epecch, clio door
:Batbi. werd ·beautwoord. n.. th.ul d wilde iu pl.ate
van de prealabelo quaeeti e verd.sing der bera,d slagiogeD zieo a.u.riganomau. Lacaze zocbt den tr.rwijn
dier verdagi ug tot DO de stemming Over de coostitutioneele wt'ltten to vt1rscbuiven. H et voorstel· BriSBon
werd met groote merrderheid (5C3 teg'o 189) ver ·
worpon; het \·oor8te.I.Lnenze met gerkger (394 tt'tgen
317): E.n Iooge rede,oering van Delorme togen ·de
kieawet volgde. En d arop giog de YtJrgflderiug uiteeu. Zij bad de wet zelVt~ g CC li schreue voorWBllrls
g~bracbt en de achting VOOt he.:lr a8nru~rk elijk dOt!n
dalen .
\,"I

Lord Radstock te Petersburg,
De welbekende lord Rod.tock vindt thana ve,1 bij·
val in Peterflburg ~u trekt. ~en meoigta IOi.!hoorder.:l
en ,oor~ t,oeboordere~8en uit de ' aridtocratie door zij:l

J>ijbeUo':ingen tot zich, terwijl in gebo.-l Ru.land proteet&~ob~ richtiogeo .chijoen te odwaken.
n.t ie
ook weI b.keod, dAt zeif. vela planteon io zUidelijk
RUHlaDd oiob iD dan la.atoteD tijd I>on de prot •• t."ten
hebben aODgeeloten' en dat. m.n bet pl.n ·b.eft in Bo,Jij~ ·. o~n .e~iJ;)arium te sticbten orn duit8Cbe!! prote·
· etaolll.itien g.e.t.lijken tet ru.sioch te leeren on ben
18adelingen voor Ru~l8.nd te "orm~n Voor eenigen
tij( :;.rklriarde .e.o ruo.i.cb orthodoxe dame, de g..,in M.,' woeder "an vier kiudereD, oan lord Ro.dstock,
dBt zij ,n ·e.rat Cbri,tus bod 1.oroD Ii.fhebben do".
oijll ontw' kkeling v.n d. an gli k.ansche geloof•• rtikelen; d.t.de griek8cbe Kork koud eo otijf WOI an dat
zij ~~ eerat wist, wnt ·b'e t · iohield w8nrlijlt een cllrieten te olija. De voretio G., eene andere or~bodo~ rUB
, s isebe dame, hoorde men, nadot zij ee~ .·bijbdlltudng
.. vao lord ' Rodetock had bijgowoond, uilro.peo : , Nli
weet i,~, eer8~ wat de' g~dijdle~~~ van ., Cbri8tu8. werkel!jk ie, dat io bet proteat.Dtiamo.", De· vorotinP voegdo. d.~rbii: ,Het.prot.etanti.me ia d. eeDig. god ••
diemt, die ike,migtio" ·begrijpen kao, welke g.grood
i, op lief.ie 'en ~iet op coremQ.r1i9n en vormeD, 1.ooals
de o.nze•..- Be.t. lord, lear mij ObrialuB liefhebbeD,
· ztig ~ij. ' f!oed • .·lord '. Radotock, · hoe . ik hot juiste eo
"oodlSe ve.schr! .al onaken I •• ochen d. Ii. fdo, die ik
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roodigingen oiltvu.ngen om de Itler VIlU Christus' in de
•• iooo der ari,tocrati. te verkoDdigeD. Hij h.eft ook
in de amerikoaD8cbe ker-": in het eugelBch en fransDh
gep.,dikt; waa. hij oiob, hettij io op.obare of .f.ODrierlljkd h.r i ng~u , v~rt~ontJ vrageD do damoe helD, boe
zij CllriBtul! lulie" JiefiJebben . · Het' is waarlijk hange..
)18a.m getuige VflU een van dele rergaderiogt'll te lijn.
Reeds vrutlgt;ldig wordt de nal door vorstiDoen dO
gt'llviuIIon bczut, zij zijn allen in bet ZWllrt of ' grij8
gekltted, door hunne kindere!l vergozeld. en., h~!1g~r:,n
en tlOfatell D&ar het: geesteliJk voedeel, dat r.:iJ.weoscbeD
ts onLvaugen. Lord Ra.cltJtoclc knielt carst neder, .met
den rug D&IIr de vergs.deriog gekeerd en bidt .Chrietull

gan van zijn zinnelijk karuk,t91' volgr., en den gevoeli..

Dooderdag den 30 Juli. Voor rekening van belang..
hobbendeu io b.t vendulocoalvaD en door F. H.
Bouma, en van onuitgeloste pandgoederon te BabAodaran voor den p"ndh .,"d.r Tan log TjoaD.
Vrijdag den 31 Juli. Voor rekeniug en ten buiz8
vao den beer Stumpff in het Militair kBmpement door
A. Meijer, en voor nk£loiog van en do(, r G. A. Wer..
muth VII" boutwerken Ran dtlD boom alhit'r

om bem doeltrefF"' Dde woorden in te ge.veo . Ver,olgene
staat hij op, kt!ert zich CiJl en zegt: Lallt Ou8 billden,
WRSru.ao hlltlU oogevblikkelijk deeloem6u. Db.arop opont
hij den bijbel on leost de een of andere tekst voor,
WBar ziju DOg op valt eu IiIpreekt er over lDet .. Ioeiende en 81\og rijpenda woordeu. De dames wordeD
allonge tot het hOOgstd toppllnt fa n llods!lienstigu
overoilpanning gevoel,di terwijl zlj weeoeuda voor hem
zilteD, ge:ijken zij el'en zoovele beideotlc he nouwaD J
die voor de aerste Ulasl door da machtiga leer vao
den apostol Paulus in kenn.is met Cbri8tuB geateld
worden. Aan het elot van zijn e rede boort men over..
Juid Imisken, du aandachtige boorderessBn verheffeu
"ieh Vlln bare zitp!a!ltaen en, terwijl zij z:ch om den
lord, die. baar bet evu.ngelie verkondigt, Bchllren, dan.
ken ~ij bem met barL8wchtelijka uitdrukkingen omdl1t
bij batir den wag tot btJooud ht!eft gewe&eo eu bURr
en bareD kiDderen de genaue h e~ft lee ren ke nnan,
Zulke \'ertoQnio~en hebben dnar dagelijks plll&tSj zal
men da.arover klagell of niet? zijn zij bedroevend of
veeleer bdachalijk?
Ongetwijfold ie lord Itadatock een oprecht man eu
yerdieui del boogate achtiog \'our ziju ouzelfzuchtige
begeef!tering. Hij gelooft nan eau eigeu christendom
eu tiju geloof is zoo tliep geworteld, dat het voor hem

t..ijvoegiug vao de do.u.r te buis b~hooreod~ flguren
Arlekiju. en Pantalou, werd at vtlel piRate gegaven
na.n bet kowir!che tliemeDt, en van don lijd van dC~tlD
It"Haft.Dscaen doop dateereo ook de bOt1flilr~kkell van
bet Leporellofiguur eu wei vooroam tl lijk het b~roemd
register. Harl eldju L eporello werpt, uaJllt hij de rul,
die vencheidene elleJD lang ie, reeds gedeeltelijk heeft
afgelezeo, het u.ll dere ..,inde er van io bet parterre en
f oopt bat pllbli",k t oe: u W ~es 7.00 g'led, mijf'~ beeren,
om ee!lS ta zien, of Diel; mi6sc."ia"l de 118UlD u wer
vrouw, zu"t\lr of bruid ook op d-.;r.a lijt't Ter :waald is."
Reizaude kotlledio.nteo brtl.chl..en t.OBU Ilit blijspel D8ar
Parijs, waar htlt da optUerkzaamheid tot ziell irok van
den reeda bcroemd gewordeu Fruu8cn ~n blijllpeldichter
die daurn8 ziju drama scbreef: uDUll Juan of het
gastmao.l V&n dOll Pudro" Hierit~ komt don Juau alII
ec!!tgenoot voot'. Hij he~ft E lvira uit het klooster ge·
scha&kt en daufl:a ~eb uwd. Het huw eHjkslev en i:i eel.. •
ter niet naar ziju eU1aak. Hij beeft er sl'oedig genof'g
"no en verlaat Elvira, om een 8o!Joooi;lre vrouw na
te trekkell. Elvira rttiijt bem nil en doet DU !1t~t ge·

:ee:~ :~o;~~:a~i!ij~:e~:!8~s
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voldoende hoedanig h~ de verzelt.ering moet opvatt8o J

zoo volgel)(~udear daar onlt laiel', het opmerkelijlt

den ' Broek eil VeeckeD" in h.t ,.ndulocaal

oaal' 1),,~r8bl1rg gekomen e_u tjverig werlcusm de in·

gon en nooit dooroetteudan Octavi •. Slechta he,·ft het
k&rakler .an drmu u. Anna ~ij l\fozart ve~i grouter uit·
gobreidheid gek.egeo. terwijl d.n ook het .tuk met
btlt 90rwoorddQ Vau den kommaodeur begint, zlJodo.t
veel grooter ru.imtd ia voor de olJlwikkeling vun het
karo.k.ttlr. Iutuesche o is de Elvira VBU Mozart melfe
geena .ooreprODKelij'to figuuri hBar 8chap ptlf ill Moiif;re.
Htlt Spll,auec~e stull. nameJijk zwierf ~er8(; Dllar Itu.lie
eo.:, ward da.sr, ll~d,Qt ,het. omg~w.~~k~ wu,s, opge,vot'td.
Deze olllwttrkiug is bekoorter eo me@r voor het tooneel , geecuikt vooral tdgdn bet &10&, dat bierbij oak
b cstllt1t iu bel le r belle Varon VltO dOll Juan. Door de

geer, eu als z09danig epicurist eu nthe"ijt. Hij nrde..

::n~~f1;::i:gm~~~~~:lri~gi:d:~:l!kon\'t~~::::a~ketlJv~ndn:o:~~

~o.r~:. !;:~l~:li:~ .{~eanoPk~::l~i:llg ~~oooz:rt kowt

gee6teltJ kBU san, dtt predtlnng deter neemda zendu-.
lingtln wet kracbt te bestrijden.

FEUILLE'rON.

De oorsprong der don Juans .
(Slot. )
D&&rmed e eiodige n vooreerst de ve rlieftle 81'"OutureD
\'al1 OuZan heJd. D" verlu.tane en genrcnkte geliefJen
echl.l.ren zich tlU a.la wretJ6atel'iI .u.au de;, zij(le van hnar
bedrog~n miulltlarlJ. Ouk het viS8cbersmeiNje is daar·
bij, dllar eeu h"rl2J:' rninnatlrs illillr uit de· zee he eft ge·
red. D~ overmoi-d van dOD JUllll, die aile machLHD
t1 e~er Dlude over win t. in nu l ~ n toppunt grstegen en
hij W8&gt r.i~h naD de boweoaard8chdl ml1cbten. Met
~ijn knec ht eulaH,.,ao, e~n ttddzu/;l,w beeld vun onge·
louf eu angst voor den dood, die a!tijd. 8chimpt op de
WOf'Jl3te daden vau ziju meester, IQuar hem tocb nooit
vJrIHn.t~ kornt hij hij bet ::ltlmdb~ e ld van den kOlllUl8n·
deur en nood :g t den steeoen gast uit, om het avond.
waal bij ht'm te gt!bruiken ter beaotwoording van bet
apacbrif', dat luidt :
Vou r gdt'!den schip eo spot
WtJ,cht een eddml.l.n hi e r op wrank.
Den 'errader otraffe G ,·d. H et .teelleo beeld houdt
woord en kowt. D e d:JodBbleeka ditma.ar vortlcut iJtlt
uit over do gldhe llUen der nudere wereld, terwijl de
on verscllrokkeu don Juan het de belofte doet, om
morKenavolld ill de kupal het avvndoten te koruen gobruikeD. ToeD hij, om den Angst die bem overviel ,
door f'po.t t tl verdi ijvell, bet buefd bij bet weggau.n wi:.
de voorllchlen, roept dit bem toe :
. " Loat sf ! God verlicht mijo pad!"
Dllil Juan
Ul06t ilJtu~sc!ltm op be\"eJ des K onings
m.et I~5ab ella in het llUwelijk iir~ J.~[j . Hij stemt daariu
lOB, maar wi! t oc h, gelijk eeo ridder butsomt, oidtegeostal\lIde het Bmeeken van zijn LiieDllar, eerst zijo
belofte, BOD het bceld geJ.llan, voll)reugen. Bet {dest.
walll in rio kapel 'Il'el.ut a t' D Bllovang. Ouzichlbare
koran beffon b~t gezlmg vau den diee irae 8ani schor.
pi~.en~u en alai. gttD wOfd,~n a l8 apijno opgedragen;
atlJII1.Ure gal dlt~nt all:! WIJO en d" galgonhumor d"r
go.sten aid kruiderijen. .·N a ~illio p van bet gaBtma8!
t~~ed,~ dfl steeneD gastb~er . op dOD Juan toe, r6ikt bdlD
ZllD ljekoude. rechterband en roept: .G.ef mij nu uw
hand !"
• Help, ik verbrand!" gilt dOD J'uaD, ,gloed.n
vlllmw6n verteeren mij."
II D.t ill DOg iliete vergel.: ken
blJ uwe toekometi ge
pijuen," antwoordt het etandbeeld .
Met don mood ' der wan hoop beft don Juan .ijn
dolk tege rl h,e,t b~d l d 0pJ maat' , hij , ziet, «at $ t ' wt:t
het wll~en Dleh 18 8a.n ta vaugen, hij etoot altijd iu
een ledlg" ruimte, Toen roept bij meL gebrokeo "taw
een bieohtv.der.
IJ
W ve.rl~'Dgen kamt te lll~t. " siJreakt
d~ bewoner
der an.d~re w~reld, eO ver!in~t rnttt bem iu' tJen ,IBtU.
menden afgrond. D. hpel brandt; ecbter golukt ~et
C",~al.i...,an, .den dioD~~r1 toch om £l r "op bimden '~n .,"oe.
ten Ult .to ..kruipei>. De sehrij'er ·v.n d. tek.t van
Mozarts don Juorihe.f, de •• laatste ow.kheid .aLdeD
grooten zonda.r be.paard. Zonder "ero.p oon een prie ••
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H. L. DE LYON.

In het Vendu-Lokaal

H L de LYON,
••

zal nag worden verkocbt:

"p", § l" tla""lltl 2; .Iu";
N~. 5~. zes li~eUen P.AARDEN-TUIG~N,

hI O.

E L.

ook bier·
In eeo l.tttl'e It.alilllluacbo b~werkiDg, van Goldoni,
8troft d", be le~d i gd~ bemel don .Juan uit!t door bern
ter belle te doen vart:D, maar door e eQ bli k6tllHstrllH.1.
N o.dat de rJtof nu verde r gediend ~n.d t ot grondslag
van. een ballet met IDuziek Yau GHil!k, e n er door
den ltaliulI.u Righilli ook reeds een opera over- ge ..
schreven was, werd in h~t ju.ar 1787 tJe gesobledeuis
van Ollzen beld door den abt Lorenz.o da Pouta ein·
delijk tot een tekaL voor eell opera bew~rkt, waardoor
z~ eun wer~ldb ",kdlldhei d yerkreeg. D8armetl" t:c hter waS
Zijll leveneloop uog Yvldrekt uitlt flofgtHtluteo, want Ell
eerst begollllt·n dtt don Juans in alle oorde:1 eo plaut ..
se-n, en in de lettt:rk unde V3 ' 1 I.>ijaa tt.lIe landen op te
dag.n, en hoewel zij .lIen op Ioetzclfd e oeerkDUl.",

::!):~;>e~Gk!:"I~I~::I~~~I:r.".er

L

•

beele .tuk dool' haar best om ,len IrouwelDoze we~r
tot haar en tot de deugd terug te brtlDgen. Haar hart
is bier 00d. eveD u.1:J bij Muzu rt, V't!rlle8Jd tUB8chen
liefJa en hllnt. Deze don J lIan va:.. l\loliere is uiet

digt zijnne wij.besoerte met red.kuu.tige clialectiok,
iets w"arop de:! oude don Juan zioh Y'ol~trekt niet ver~
staat. D~ laattft e is eeu goed K"t holi~k, die bet geloaf niet v~rzaakt, lUau zich overtuigd bouflt, dat een106&1 de goddelijke strBf h"m znl tr~fft"l. , Och kOlll,11
zoo deDkt hij ochter, . dat h."ft nog tijd geno.g."
Hij rocmt op de kracbt zijae r j eugd e o klemt zich
Vllst u.&n bet oogcnblik. Gene da .. r elltt'gen is eell bedd
van die lage, hardv oc bLige woe~telitlgtm van de l.oen..
malige :H'rau8che uri8tocrat.i~, van dio beuzelachtige
DI8rllleZ~[l, did hun uiteluden Di~t \'Cad e ll bij het graf
van den ko mmilndeu r, maar op de Plai.!e de glcve te

bijgllau.~en Bard is, docb . 8~lOort tege08 de ruseisc be

VOO l'

J

dat .ij Ohri.tu. willen liefbebbeu. Daags \ 66r de koma t
van lord R~dstock hadden zij DOg geen begrip d"t 2ij
hougerden en dorBtten naar Christusj veertien du.gau
Ila z.~,j l' ertr~k zu\leu de dallletl, die nu bijna prot t1 s.
unt geword e n ~ijn, zoowel bern als hallr eigeu godsdiell,ligen ijv. r vH'geten hebb. lI. Ho, zal woldra hlijken, dat de betoovuring die lord Radstvck over hu.r
uitocfl} ut, geeu8zius verBchilt \'&0 de to ...juicbing diti 3ij
kort gtdt:den 8au deo geestenbezwt3erder Home brach t tl D,
of nail de roo rU80l6 gaBten der keizariijke filwilie, dio
onIllogs in zulk ef'.n groot getal in de eogeltu-ile S810n13 vereenigcl waren. Ret russische blo.d, ..yaaraan bo..
J

door A. Meijer, eo

door

zee·wo.ter

beBcbad igu, gelo6t uit hat

N~d.

Bchip

a'a GRAVENHAGE", Kllpiteio D~~rRIES. (1006)

Op den 27'" Juli 1874
zal

DOg

worJell verkocut:

in bet Velldn-Lokanl van

B. J.J. de .I", rO.1I7.
i\. No . • ~ Ben paar groote

~PI~Gt; ..S,
gelo.t uit het N. derlo"d.ch .too mBchip . CONRAD"
K.pit.iu DE RIDDElt, door .eewater beecbadigd.
(1007)

l\'og zol \1'cu·t:en v.~.·liocht
Op mijne vendutie van Maandag den

huouon gemeen·

27en Juli"

b.hnl·,o don Junn d.

Tenorio ouk nog eeo dOll Juan d~ Merelilla. B ~ id tlu
gueu elkaa r, Wl\t bun woes te (cv t.HlaTlllI.lJit'r nnllgl\t\tJ
nie18 toe. Des ta verschilltlllder is echter hun uitelllJe.
Die van Merenna \f ordt teu gevoJ~e vaD eeu d!::!i'lao J
dnt lllj kurt \'o6r de Bchakiog eencr n OQ krij~t en
wllllrin hij Zij" eigtHl be~raft\llis 7.iet, tot een berouw·
h~bbende bL~k e er lill g. llij WOL'dt lllOlillik e u even 0.1111111Li g DIs zijn 1e\'6u is gt1 Wdest., is IIU zijn bi!ro uw. Your·
al Ulldl1t Lij DOg I!tHlit Wl:'el' tot ziju vr oeg'er leven Willi
vanallen, is t ijll zelfHastijding V't:rBchrikkelijk. Bij be·
veolt, dut r.ijn Iicl.Jal\Ul begrtlven Qlfh::t woruen ollder
d" kBthe dnu. l, opdat een ieder hem wet \'oeteu trede.
In tegenstclliug \'un ziju u:ilde-n en wildgeble\'en tlaam·

H M 2 kist." ad. 25

ps.-liO pa.

FLANEL.
!If 0 1 Ili.t au. 200 p•. CaMBRICS No. 15/16
W 5143.
duor "•• wate'· ·be.ehatli"J gelo,t nit het Ned. Bcbip
',Gravenhag", Kupitein DE VRIES.
(10 13)
H. L . D8 LYON.

0[1 de vendmie van MIilndag lien 27en Juli
liulleu uog wOI'dt:tl verkocht :
iii 0 18-77 ~s.

l::~o~o:~eo~lP~ijlllle:r~;~o~~:~'{j~;~ o:etdac~re~I:~~~ei~ ~~;

V oetkusS811S

heber bew8.o.rd g~ bl eve u, t~r~·ijl Prol!per J\.rdrjllH~e ~ n
uihoerige hi:'schrijving van zijn wlll,d ... 1 en handel geefli
door zeewa~er he8chl\! ied gelllst uit hf't' Ned. aehip
in b~t Verbu.l1l: If Ui' zieldD VllD bet l'igtl \' UUr of de
.dnlla Eli,abelh, K.pite iu GIl EVE.
twes don JURn 'B ."
II. L. DE LYON.
(lOB)
De~e talUlUe don Juan, die cen groot an.Iltal vereerde-rs beeft, ht!tdt zijuen wilden \'oo rgs.nger bijao gt:. ,
heel verd\rongen.
:
Hij valt nid ail ee n me~r in den smaak viln de gravin HAhn·Hah n bij de 0p"oeriog van hnre vrouw~lij
op Dinsdag den 28en J:.Ili
kH don ·JUBU'S, Ulaar GOt'tne Inllt zelrd .1fl.l.ust in rijn
don JUQ.ll·p~tiodo als cen bekillgunswnardigeo Qrmeo
faD divp.raeKoopm8.ns!.!boppen en bijgeb ra cbte goederen.

Toko Vendutie

(1000)

zontlaur vpt reden, torwijl Lan"u ziju dOli Juan, Dod.t
hij zijn talrijke n8kocuelinBChap in Zijll t~lltaweut goed
b.d.cht .Ioad, do.n ste,,'en ann ' ..... rmo.dige loveuo-

~~!bdi~l e:er;:~{~:;~I~~'n i:li~e::~l:te!~:g OV1ae~~~::in~yr~~t

Een factuur goede provisien;
A 1.S:

~~;,e l~:t~~~ v·::u d~:O~~'L~t~::~tl V%~jft.z~etm~~~i~:
.e~h. idealiswe keu oatuurlijk "iet talaten, doD ide.loo
MUlit in hem op ,t o. zoCktHI on 1ijn le ~· eD. uit ee~ uhooger gezichtepuut" te beiilchouwAD. Volgous di u beschou·
wing moet hij in i~der vrouwenlJart, dab bem tell

dichto. 000 toe/l.t&keldeD zood"ar ·op ,ieb. Blecblo d.
groote Grabbe bleer aOQ de oud. opvolUng .aa den

8.

zullen wij verkoopeu bij kleloe knvelingen

ov.r,,;uniug gel.idt, zonder zieb om ,.iju eiuJe te be'
kommeren. 10 v o lksvoor8telling~' 1l echter llloet d~ verA

deel valt, 'Let zoo vurig verhl.Dgllt' idenal van dlj
vrour;" zoekeo, en daor hij bet lJooit of ze r loat
viodt, moet hij er aetat· .200 vel en iu het ver,lerf storten, _"an \,'ia lit dan een Illedt'lijd end .echou,le rophsleu
o~e~ haar on zijn Doo~lo.t niet ~ei!!('J rt.
IH al.l tlere
ge,a!It'lD neemt o:)k eene rt'i ll~ • m~i8jl'!pr.i!jIU d~ ttlak
der ·zedtjlijke oekeeriDK en reilligiug' VBU den door :ot!u

I:lOESMA" en Co.

Op onze vendutie van Dinsdag a.

P~eren,QPp'eleD,
(1010)

karnem clk, groenter.a in blikkea ent.

SOESMAN en Co.

Hout-Vendutie,
op , r"ijlla" til Jidi,
Wegens Ruiming
.

van terreiu zull~n a tout .prix worden ve~lro~bt:
BALKE\'. l'LAl'iKEN, OE iSOEK,'3, KARltEN·

~gg~'W~~~::'~~~.u~:o:a,;~.eauu"B~om~n
(1008)

aod.rs

WERMUTH.

, 5.ArMBANG.SCHE "·CQQRAf{I.

L ·.'()"TE'·N
.

Mr.B. VORSTHA..N,
met

Lofe"l1

de laatste boo~ liit N ederla~d -- gekcmen .iil den .

protestants911 Wees~ :' en~uis te Samarang.

do RedacLio ,van d. S.A.lIURANGSO.l;lE COURANT
,.

;"G" ••"'e~ .·,.,....,.~'I!k._.
"... ,teil belioeve •van .' het

28en JUL I
aanv-aardeo.

de

,in

.

.

,.

n.. VORSTMAN been .kh voor .ijo vertrek
Inrtie d e rued e werking verzekerd faD eenige ~UD"

.

.. ' .

zijil 'tebekomenbij

~fr.

n8~r

(~46)

Btig 'bt:!ke nde 8cDrij\'crs, d!c als Oorrel!lpondenten lulleD
opt,ea • •.

Een Stenograaf van de 2. kamer tor~t dat gerege~d
behandeld, In

iecl",ra. mai~ de ICBlllerveraJ&gen wo rden
,J~~ YDrw vau Ha8g~(;he b!"i~f en.

Ontpakteen keurig

" 'Een IIan dele·corres pondent "I i.dor mail bori~teo
leverell orn tr cnt de voo rnaamsLe ill& en uitV"oer artikelen.

De SAMARANGSCITE COURANT oal .teeds in:h olhlen het l" (.oo rllltlHllste Biuncilhmds ob nieuws, voor·
'nsmelijk dat "an midden .Ta\'a.
Da SUIARANGSOHE OOUl~ANT zal steedo be·
vaRau""nlle Gounu'll emcots BelH1emingen en de voor·
nallllste G·CJUi'e rnements uesluit.oD.

D. SHIARANGSCH E OOURANT .al zijne lezero
sto·edll or do hoogte bouden vall n.Ue gew~ o htige BuiteoJllodecllf) p(l l itie k~ en nnde re gebeu rteDl8S6U,

.'

Zqo

B A Z A R.

'

: . De SAMARANGSCHE COURANT .. I .ooveel
.·~;'e ulij ~ d"gelijk. bevaLt en een ' HoofdBrtikol.

G. C.

fa~~1,1ur .

Bizo.der gesc bikt voor geecbenken. "
Present-glaoen, Pre.enl-kopjes, Bier en LimoDadeglazen met dek.el. ' Golld,iocb.:.kommeD.
Groote eo kleine Spiegela met vergnlde en _warte
lijoteD.
Toilet spiegel •.
Heeren Boordje. Dieuw model.
Heeren Hoeden vao Ellwood nienw model buiteo·
gewoon 'ligt.
Kinder-wageDs.
B. KARTHAUS &. 00.
(715)

(1668)

Bi'l.,~e,~

Filterdoek.
vel'l':-'l'ijgbaar bij
Me. NEILL & 00.

(1357)

(iroot SII(!ces

vall dit tal ellt.v olle Gezelsch ap !!!

Banuet I3aldiCe r

Reden A.yond

0 J) J O N G.

Ver.adoring vaD

COGNAC
(01G)

bij

Da deuren worde n om

l"OI'~'ell

D e rde

u u r

11

A vond

V oorstelling.

Op Algemeen Verzoek:
Voor KINDEREN

Groote

V oorstelling,
op

Oalifo rni sc he Za.l 111, A.bri kozeu, l)ersiken P eeren.
g roenten van Schalekfl.IDp .

eu versc he Zlll m, Hatin g .

heelo en balve blikken, gerookte Ossen

RD lp eIl ~, Saucij e, ketting Sa.ucijs, gero okte W orst, Spek

i n stopfl.oBCh.
Sau cijs de BL>l og ne, S!l.UCiS 9 S tr uffc , pat~ de foies g ras.
Sec retnri s S lI cnde, Snippers en de nmte r Koek. Banket,
Suikcl'goeu, vermicell i en Macaroni in trommels en

JJTocn.fdag

Alkmaarsehe Gor~, Yogel1j es ~oad.
(290)
B. K ARTHAUS & Co.

.Il1U.

Des nnilliddags te 4- en een half
ure
Dc denren zull on om 1, uur geopeD!l zijn.
Kiud~reo betalen half geld, onverocbillig op wei·
ken ran~.
De H eer POLLOOKi. genegen omtrent de Entree·
gelden billijke scilikkiugen te maken met Families
en Direkties van Scholen en 'Veezen inricbtingen, eD
tot dot einde to apraken in het IIOI'EL P.A VILLON.
(1012)

sto pfJe.e b.
F ee rtl l1) Appelen, Kr~ n tell ,

I~ o z.\ineD,
A.Ulandelen,
Sucad e Sn ippers, Augnrk en, ge mengd zuur.
.A..ndij r ie, Blocmkool, Zuurkool. Roodelrool, Kropsla,
Boijbo·o ne n in. keulsche Patten.

~9

Bout- Aankap
Bestellingen op .lI e soorteu van DJA'l''rIE·HOUT.
'WERKEN worden a&ngenomen door den Admini·
stroteur
G. lIf. GR.IBLING.
Adrea per .poor Halte a ,ria"!!",,.
(970)

Holloway~s

Medioijnen

Zadelmakerij
Mosch & CO.
VAN

BestellingcD 9p W ngent·uigcn r..ls anilerzi~B worden
met spoed en. ~~ c.ur.a.ties8e geeffectueerd. '

; 3

/.6.

CheriboD W. Cl\LtSTANS· & Co. Tn~lIl . A. J . VIlD d.er VOORT.
Pe:kalong.. u W . E. HA NA.· Solo AIUiOLD eo Co. ·eo COE~A I!S.

. . . . . ALLES tot. mi!)stene eve!) lage ~~~~D e:' g~. S~.~E:R~~TIAK~tF/~DZ~~.~~;N~;E~A~. ~ ~~~ J:.
........
prijzen als' ergens elders te lle· . VAN DORP til Co. H. L. DE LYON ••
(678)
'
SOlilSMAN' .n Co:
komen.
~ .
(1916)

~ED.

INO. STOOBVAART )UATSCUAPPIJ.
Ret stoomschip

.

~

SIN GA 'p bRE.
G ••agvoerder 0 D EM,
vertrekt den 28ell · dezer de. morgens 8 uur Daar
Soerabaij'"

De AgenteD
Me. NEILL & 00.

(1015)

Commercial Steamship Company Limited.
Geregelde vanrt tusscben JA.VA eo ROTTERD~.

Het Engelsch

stoomsch~p

1. van Betavia, via Muntok, n~ar Palembang, deD
6den van elk. maa~d;
2. _an Palembang, via Uuotok, naar Batavia, den
28steu V!!.D alka maand.
lJoJ."neo'8 · W"est.kust:
J3llt&~io., via .BHUtan en Poutiam..k, !liUlr Singkawang en terug, den 7 den van .ike maand.

van
G.

·BandjerJDIJ.81n:

~:~ ~~:~::a~~n v;~:~:::d .

Dsar Bandjormasin,

Mol1ddcen:
van B,oerabaia,· viIlMakes.ar, noar de Molukken
en terug; den 2lsten VaD elke D)aaod. .
N. B .. NaBr de Molukkeo via Meuado"in de mn~n.
de,n J&nuar\, .Mallrt"Mei, Juli, September en Nov.,!,~er.
Noar <ie 'Molukken, via, Timor~Koep"og, in,dell1aan•
ddn Februari, April, JWli . Auguat)u, Oktabar. eo Da~
Qelllber.
.
(a~8)
11.

Te Koop!
11 ronde

BATTlnRIJ PANNEN

gegoten ij_eren 'i n v~r.chiilende dimeOBiiio~aairao de
grootste i. fan. 8. voet iD :, d. , m. ,
"
, ;
l'e bevragoD bij
HARRIS.
(SSS)

PltJcD1baug:

lit.

~::~:n e~:n z:t~~S!~~ 7~j~n'zi~~t:~j i~,O :::~g'zit:e 1;~ltc:(m::~~~~~:c~Df:~

liD

Gezagvoerder LINDEMAN,
vertrekt deD 27eD deler des morgen. 8 D.u r naar
Batavia, Tolok-Betong, Be.coeleD, Padang en ,Atj.b.
De Agenteo .'
(1003)
Me. NEILL &; Co.

Su.-nu."t.... a

1. van Batavia, den 10den van elke ma.nd naor
Pudong en Atj.b.
en t erug:
via Padimg.
2. van ' Bata1'ia, den 20sten 'an elke mlland via
Benkoelen, n ••r PBdang en Atjeh.
eo t erug:
via Podang, Benkoeleo ell om de andere Illaana
via Kroe;
8, van ~at.a'Vi8, den . 3qsten VRn e!ke mll8Dd via
1.'elok-Be.tong, nellkoel.n, Oil Pad.ng, no.r Atjeh.
en . teru:g:
via Pad.ng, Benkoelen im I'elok-Betong.
4. van Batavia, vift Riijuw, Singapore, PeDlng, Edi
en ·GigheD nail(' Atjeb, den 20sten ,·so ·elke mssnd, en
terug over detelide pl .... ta.n.

VItU het helaD~rijk an nt •.l lliuer .luW.orfer~" qD~et ~~llol¥kY'1i behAndel:pg. al is I!o OQrzsiJk d,nr uu lt! 19 dUlel eto'8 !C t l~ull zal .de

Ruim voorzien van a.lle ARTIKELEN, . lij~~:j~U~ilf:!O;:~O ~z;~gf 3. OlliS: Potjes ~a)f nrff 1.

hun vAk betreffende.

:rite

Gouverneur Gen'. Mijer.

18.

nanvllllen zoo v'e randelijk 7.ijode, gel'"l· n n D. ~·()Id o cnde redeo

genom cn, cD 7.ij n 1.R1f gued 01' do .zijdeo, der oollorbui k logt:1HIlveD, · beteu[teltlD de. zwrJliag der ulo('dq~ tI.' D en rel!loel ~ Q jedHe: fer"
k~or6~ werklDg w8nrui t di~ (10k ODt~taat. 11dde milldelen . werkeo
regh'fee k.~ 10C' bente!leo 'itO ~et juaale c\'cowigt tuu~h.eD gc... o~~g
heiduprikkelballrbei d,ziekelijkeen ge:zonde ahcheldlDg nat uur-

Ret stoomschip

gedul'ende 1874.

HOLLOWAY' !J F["LL~N }:N ZALP. Gev:lllrlijke Diarrb"ee. - :pe
oorzaken dezer vtrzwakkende ziekte zoo ve,ecbilleod, eD de wi.i'ze
hater

NHD. IND. STOOMVAARTMAAT8CIlAP;U~

G. C. T. VAN DORP en Co.

Ret vertrek dcr ato omboaten voor de pakketvaartdieost in NederlaDdsob-Indie, gedurende bet jaar 1874,
is v.stge~teld al0 voigt:
A.
Noordl...:qs"t van Ja.va:
1. fall nQt8v~a, via Samarang, naar Soerabaia:
2. van Soarabaia, via Samarang, Dnlr Batavia, in
de waaoden Janullri, April, X.fei, Juui,Juli, Angus..
tUB) September, October, November en December den 5deD, lOden, 15den, 20sten en 30.teo,
in de masna Februari, den finen, lOden, 15den,
20aten en 25sten; in do maand 1'oi&art, den lazeD;
oden, lOden, 15den, 200t.n, 25.ten, en 30aten.
N. B. De boot,-die den lOden, 20.ten OD 30sten
vao elke maand en in Ma&rt den 1aten
van Batav ia on Soerabaia vertrekt kan,
op aan_rage OberiboD, 'l'agal eo P ekalong&n liand.en.
OostJIUSt. ·van Javur
van Soer&baia, via .Pasoeroean. Probolingo, Bezoeki
on Bonjoewang i, na. r B"li-Boeleleng en t.rug, den
10den vau elke maand.
Zuidkust van Ja:vu:
L van B.tavia~ via Anjer, naar Tjila.tjap eo terug,
den 15den Jalluari, Ma~rt, Me" J uli, September
en N ovember;
2. van Batavia, vin Anjer en l'jilatjnp, nnar Patji.
tan eo terug, den 15den Febru.ri, April, Juui,
AugWltus, October on December.
TJ.

(G ED A. N G AN.)

Gezagvoerder BAKKER,
vertrekt .den 26.n . dezer des morgens ' am 8 Ilor ntDr
Soer.absija en Macassar.
. . . ' . ..,!
D. Agenten
(993)
M~. NElIiL &' yo.

Pakketvaart-dienst

2 .-

(1011)

Pnike Zoete lIIel k, ch. K.O B.
Oo"l . .. ell L obster., Cbampignons en 'r ruffele, nllerlei

(405)

.

Koning Win~ln III.

C. A. REIJERS.

Dec1aratoir, duor hen als Alcolen V.Hl boven gernelde Vereeniging at
\egevcn vvlgens hal daarvan besta311de en ten tl1lnnant verkrijjlhaar
model ; dal vOOrtll aUe sel.rifturen, AVaf)'-Kros Hekcning8n CD vtlCdel'e bewijzcn, aUr le r ter plaalsu opgemllakt, om de 8chede, 100weI aB O GOEOEUgN als all n SCHEPEN te Anuterdam YCrtljk e rd,
to constaleren. door 'Iurme ·bandleekenintl'. als Agonleo vap boveu,e ..
melda Vereeniilog moe ten worden gewaarmcrkl.
Samarang.
Dorrepaa.1 & Co.
No.ember 186~ .
~1 9 '6)

geopend.

KIOTO VARIETY TROU?E.

B A Z A R.

jIl

a c h t

Met vefOndering vnn PROGRA~filIA.

pas Ontvangen :

(28)

te Amsterdam.

Kinderen en lIfilit&ireu beDeJen dec rang van ollieier de hem.
'

F. H. BOUK,A.

Jan. 1871.

De onder«eteekenden A ~en len .an bovenslaande Vereeniging, herinnereu mits .deze Lel:Hllj"he!JiJenden, daL steeds voor de ,erzekcrden
verpligleud Is, hij .ruc13m e van bes~hadigdheid san GOEUF.UEN .to
Amsterdam verzekerd en alhier 3:1l1gcbragl, de QvurJelfling 'an ceo

Derden rnng ........ .. ,.. , 1..-

Versch VOGELTjES ZAAD.

R ookv leesch
H U1\s.

PROGRAMMA.

r:I..""veed e n rD~ng . . . .....

Ontvangell :

Vl ee,eb blikkoD, kenl"ch. :Fricadel, Osseo en Kalfs
ge bakt, zwczerik, gbbuk kcn paling, Leng-v iscu, gerookw

J

Vereeniging van Assp.radeuren

PRIJZEN. Eersten rang ............ f 3 .-

ROOKVL EESOH ill onkkell en SAUOUS DE BOULOGNE in blikkell.
(1002)
1<'. II. BOUMA.

(927)

P

PEEtS zUn de ondergeteekenden in .. taat aile soorten van
drukweruv 1 u g e n tot buitengewoon lage prijzen n:f toe lev"ren.

A.nuvang te S} ure.

D OlmEPAAL & 00 .

Pas OntvCln,gen :
Puike! Puike!
H.A.::M:M:EN~

ao;a7

tr:S" Doo:!~!!n:i:~~::i~~~t~

Tvvee de V oorstelling.

Samara"g.

lu e x"k

(612)

NIUJ. ImJ·$1Qo.MVAABT MM1S{))lAPPl,J.

G. O. 1'. V.AN DORP & Co.

J. J" -van nUIJVEN.

OTARD D1J PUY & CO.

MOSOH & 00.

ABELS' S\
[] Graveert, op · Steen an op 0
Matalan.

Ai.ico'. te,en· Zel'.- en Bran1gt.lJlJtJr wordeo un&enomen 'oot teka
bij

G. C. I '. VAN DORP & 00.

B

(868

O. 1. Zee- en Brand
Ass. Maatsc~appij.

Sam.,

p~ r

(108)

TUrG- en ZOOLLEDE:Lt,
in 'beste kwaliteit.

IHrig 'an voornoemde Maatscha.ppijen

bal f jonr
f 1.2 .. 50 -- dodl ,'un 27 Jul i tot ultimo DeCember .lec ht • .f 1.0.D e U i t g e t' e r 8
(047)

F . H . .BOUMA..

SOLOBon

"Mercurius"

"o!~\l:t;~:~i~~om;~~l'~~i:~:~~~, c:~:() k~)~~e di;ho~~no:~:in:ee:
A bonnelue nt ,. priis

(902)

Brllndverz.ekering Mllatschllpl;lV

Bij n.n kom ,t 'nn ,Ie Mail zlll de SAlIfARANG.
SCRE COURANI' be.ntton eell UJet Y.OrS ~e.t.ld
]! u. i 1- 0 v {) r l. i (I h 1", on hob voorlluam dt e N ederlu.ndsch. en under l~uro p eea ch n ieuw8.

I\'OI'den nnn do SAMARANGSCJ:TE COUll,AN1' .t. eda
per r.r eJ ea:rnu;{" lU ed~g ed eo ld~

pas ··ontvange'f!-:
Puike t Puike!

JIA.1VIMEN.

Kristal metzil vergemonteerd.

Do SAlI1ARANG SCHE COURANT z.1 zoovcel mo·
gelijk Btee d3 Oot8p~·oukelijke F(uilletoDa lereren.

··'v.!

T.. VAN DORP& c~~
Prijli vill> he'\ :Lot J U :";"

'T"'e HUUR: '"

o

T.g~o

op

10 :'

s"

pt e

;n6 ~ r:

~~~a!-!~~ra,

tbans bewoond door dOD Hear POLA.K.
(1001) .
NOOTB.A:A.R.
et 'rollWd :
','
. ',,,"
. JAN WILLEM TIlEODOOR V~RST~GlI.
met ."
"
" ."
ANTHONIA ELISABETHVAL~ENROF.
- Kend.l,. 22 ,J u!i , 1874..

G

(1000)

E,,!i!!6 k~i.o..,mit;

'.

Verantwoordelijk TOO' dowel',
8D.lpuodrUkkOrlJ '"'

a.c.. T.

d~UIT~:oVlms;

UN. DO~, ",.~ ' ~

