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Bir de~e Courantbehoort een bijvoegsel.
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bet volgollde:

8taatkundig Overzicht.
Mao· ~abod he~ft de bir.ID,uDscbe amba~I\&de ' ontrang.o. aaD ·wier hoofd d. minISter van B~I~DJo.nd8chB Zaksn ,van Birmaonio 8taat,. en waarvaD
de boofdper8ooeo lIit d. omge.iog d •• Kei.e~~ d.el
uitmakeo. De ' geeantoD IIVareD op ooeterscb6 wIJ"e en

l!'rQ.lf!rrij!c.

...r prachtig gekl.ed.
10 bet Journal ' Offici,l wordt.en beeluit "fgekoDdigd van d.n mioi.ter van Binoeolandache ZakoD,
waarbij eenB ·.(lOmmiSRie "an zes laden 'Word'; bsnoemd,
,om ane .stukken betreif~nde , de uitoef~niog eo de
regali ng ,an bet; regt van vereaniging en ,'ergadering
te venamelen en te rangechikkeo, en de bouwstoft'cu
in gereedbeid te breugen foor eoo wetsoDtwe r.~ (Jp de
mat.ri.:·. De commi.aie b•• laat uit twee .t.atLorad.D
in 'werkelijken dieo8t, tWi.'Ie staataraden in buito.ngewon 8n
dienst, een ·rsa.dsheer in het buf "an c8.88ahe eo d~o
prefect dor Seine.
~ Het heeft · d. a.odacht getrokken, dot .:Mac-MabOD, toen bij zieh rq;et lijo gezin onlaoge op du ren~
baaD· van. Longcbampa verloo"de, mel in het oog
loopoDde' ko.lbeid werd ontvangen door hel publiek.
De regter 'an instructie t. Parij. heeft bet druk
met de ge',ol,Q'en fan de lllatdte ecbaod81~oj de redaeteura van Z. Pay. worden vervolgd wogon8 bet beruchte
artikel . • aftz Btrgf12t . (ie ,-,;/le eo de heer Girard, afgevaardi<>de va .. ~lie're, io gehoord o.er het be.t.an
van de ~ bonapu.rtia\!p.cbe comites, waarvau bij op de
tribu!1e gewag be!!ft geblaakti iu :..trijd Ulet .de bewe·
rlngen der ,organei:J: van bet koizerrijk', boudt d.eze- heer
vol, dat zoodanige .comi.t es bel!ltaan, eo dat o. a. bet
eentrale comite·· io bet openbaar is opgetredao te
Chi81.burst, bij d •. meerderjarigwording ,.n den keizerlijkeo . prins, toen de ~ertog v.a u Padua. in nQaDl
van dit comite bet wOl,)rd vo~ rde . Aau bet atation
SaiDt.Laz:are is sedert zondag 'alles rustig gebleven,
zoodat de militaire be~e ttiog zelfd is ve rwijderd e n de
politis aileen .met Ae bewakiug is. belust.
·
Etm gerucbt ~il, dat de Itertog Larochefouca.1ld,
DO de verwerpiDg vao' lija vooriltal tot ber8t~ 1 V9n de
monarch ie, terelond zijo ol,t~Iag becft gevroQgd alp.
gezsnt, ttl LondeD j: la:~t gerucbt verdient nadere beves·
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niet aali de ordews •. De zitling werd 'onder blijk9il
van groote gietiDg g.alot.D.
T~n ... Il~ .was het ,I.t;oo door 500 politi~agen
leo b.oet. Ni.mand . werd toegelateo die _g•• n plaat••
bilj.t had. Ean onaf,ieDbar. m.Di~t. wao bijeen om
de afge.aardigd.n af Ie waeblen, . TooD de Irein aaDkwam, on.toDder • .,lk e.n · gedrong onder bet .olk •
d.t de , politie bet Diot terug bouden- kon. De heel'
GambeUa giDg, b.geleid · 'ao de h.eren Challemel
Latour e:n Siva, door de eaal, to~~ . een ~eer yan dertig jaar op hem aaov;el en lijn stoic aphisf om h'em
10 eiaoD. De .Iok rllakle oijo .cbouder. Torstond grepen twae politie'agsnten den dader en bragteo bem
Daar bet poJitiebp.reau. ~r6r"ijl men hom wegbragt,
riep de menigle: .Ieve Gambetta! leve de Republiek!"
Enkele stemmen sc.breeuwden: "weg met Rabag8e!"
Dit voo .. al .erbitt.rdo nog meer de loden d.r Iinkertijde, omdBt eenigen VBn hen kor~ te voren door
de po:iti. eleoht waron bejogeod. Een agent bad . Da·
!l\elijk den heer Brelay goarr.ateord, een aDder deD
h.er Roo vier beleedigd, door hem toe Ie vo.geD: "de
afgevaarctigdea zijn het, die wanorde maken;" Een
agent trad op generae.1 aau~eier ~e, maar deze voorkwam hem met de woorden: .voo,· gij mij aaoeprt'o.k.t
beboort gij mij te groaten;" waarop de agent verbluft
teru~trad .

D. p.r.oon, die Gambetla geslogen heefl, i. de
graaf de Sainte Croix. 'Deze is in hecbtenis genOmeD
dO heeft zolf yerklaard, f'llt bij optettBlijk was vello.
men am Gamboll. I. el.an eo nit Ie dagen. Sainte
Crolx wa. vro.ger tweede luileoont bij de zouavea der
k~izerlijke garde. GambHtt4 droeg dt's anuereD da"'8~
de sporeD vaD d. 810gen op zijo gol •• t.
Onder de agenten •• n politi. b•• ft men een .oor.
malig ambtenaar vaa Pi.lri -opgemerkt, ""od.t men
mgeIJt dat de bocapartiBteo iQvloed op het gedrag van
deze bebbeD nitgolOefend.
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OmtreDt de manif.ot.tieD van deD neD Jnni aan
bet st~tion Lazare is 't "cdgende b~kend:
.De afge,a.rdigde n vertrekk.D gewooulijk met den
tr"io van 1 uur '25 dlinulen naar V~raailles . Ten 12
uro haddon .ioh meor dan 150 polili.ageDt"n eo '.rs"b eid~De . offi~~erB de pAix aAO het eta _ion Saint-La·
2Rre ,ge-posteerd. Z~ liaten bet publiell: zich ongcatoord
bewegeo. T~g0n een .ure veracbeuen de ofg-eva.urdigden.
Het . tl~rB.t kwameu de ~6pu~like ilt6cbe laden Rou,iel'
en,}'erin. , Ee~ ,~!3r800D wet veu ,erda.cht voo.rkomen
riep: nU88~ zijo ~eder ~e afgevnardigden die de waD'
order .hebben ,eroorr.aa:kt:' Rvuvier wend de zich tot
~e~ age-6t, die "io de 'nabijheid stond I;;n z(~ide; "gij
uet, dat Olen . d~ . af~ev8ar~~g4tU:~ .belcedigt. 1I De ufge.
vf!l.Irdigde, geot!raal Sau8sier, die juist Bunk"wum, [lpr~k:
mPD o'r gaoieeert een stelsel ow dH afgevaarnigdea to
bt-loodigco. Roufier ' zocht een 'officier de paix: om ~icb
bij dezen Ie b.kl.geD, dot d. ageDteD de beleodiging
van 8fgevaardigd~n gedoogden. Dez6 keurde ec hter bdt
~edrag .van .de agenteu .goed. Op uot oogeablik: kwam
G.m~etta, ~ergez ~ ld 'an Givret, die bet bestaaD: dor
$.~~eilll:e bODapa'r~i8tische Regeering in do Kamer had
medegedeeld. Eeni~eD riepeo: .Leve G.mb.lt.l le,e
de r~pub1iek!" Andeteu bieven bet , Leve b~t .keizer.
rdijir. !" a80. ~ ~n d.reven de poli tiedagenten de a.fgevaarigd~~ en ..c.s mODI~te v.o ort wet 13 gewone waa:r8cb~ ·
whig: 6circule;z; messieurs." Verecbeidene . ufg",,&ardig~
den .bo~en w~erd~and .' maar ,.de agenten be~ODllr~erd~n
zicb Aaarover lJiet. De ~fg~va8r~igde Tirard werd door
eeu . v.rdDeb.t pereoon Dange,allen, ·w •• r bij gaf . dezen
ee~ . sl"ag m,et' d~ 'tlie~,. dat hij verd~Qen .. ~e ~tJ~flar-.
· ~iJ;l8 ~erd . ~u ho~ langer hoe' groot~r: De af¢evaardig-

~en L.el~b!"e, de ,,~ahy ,en perin ' ver~eerJe~ ' 2ic·b . De

l~\.~s.te ~jo~g, ~ee~. 8gelt~! ~ie . ~.lttm' biju._ '':lm,er had ga..

T.,wijl de "geachl. ofg ••••rdigden .. m.I dergelijk.
etolk-argumenten worden bestrt'ldeo, 1S in de Kaaidl'
een beal uit genolneo, dat van ,eel b~teekeDi8 i~ ter
karakterit.ering vaD den tO L' stand. Ooz~ Iczars berinne
ren zich mh~8chienJ dd te midden vao ul het rumoer
in de ltcbouwburgAal te V ~rdaillee eene or~Dit·ke Wttt
werd beb"Dd~ld, Diet meer of mindur dan de kie8wet
voor Je gemeentelijka vertogeDw~ordlgiogJ die beBcbouwd wordt ale de voorlooper van de politicks kieswet1 h~t vorig'l1 en bet tegonwoordlge minTBtttrie baddeo, 10 overIeg met de Commi88ie vao D~L'tig, daze
geJe?,'ti!!hdc.l waargoDomen, om hat algemeene Btt'mregt
te beeooeijen; o. B. IOU moo eerst ,op 25-jarigen leef·
tijd ki\!zer kuunell zijn. In de zitting "Van 11 Ju~i
heeft de heer Oscar de Lafayeltp7 eel, kleinzoon vall
den geooruul en lid van de rt-'publikeiuscbe linktlrzijde,
eeo ameDdement ingediend,volgeo8 bt."twelk d~ Iveft ijd vao. 21 jaren alo gr.n. _ou worden vaotgest.ld, en
dit amendemeot is AADgeoomen met eene meerderlteid
van 11 atemmen, 3iS tege .. 337. Noemdea wij Jit beI!Illiit "an beteekenie, bet ie nl~t OU1d8.~ de leefdj,l op
.iob zelf van ZOG •• ol gowigt echij.t. Gambatto'.orgaao
verheugt zich over de aannemiog vaD hut amendl!meot
omdat . 1." de stemlijsten nu worden gaOl Bod voor het
jonge geEo18cht, dat door zijo leeftijd is gewoDnen voor
groote edelmoedige denkbaelden, voor de zaak van vrijheid en ,r egt/' maar wij ZOUd6D' bie.r0p m~t het Jour·
nal de, lJibats willeo 8ntwoorden: . /l" wij zijo ~eenaziDs
o'lertuigd, «at de leeftijd van 25 jaren oeo f8tale tel'mijn iSt biimen welkell men repubJikein eo buit~Q Wtll~
ken men reactio'u~ir is." De bettHlkeois eobuilt veel
meer in de verdeeJing der "temmen: r~ gtHr·centrutO,
regterzijde, u :tel'ete regtorzijtie en Regeoring atemdtm
tegen bat awe:ldement; tocb word bet aaogeoomen eo
wei door de stemm.n van de gao8cbe IiDkerr.~de.
'ala e~o mim opetond van Ledru-Bollio tot Do faure,
door dio va~ de bODtllparlriettJD, :eo door die van V6r·
scbuideDe monarchaleo, waaronder de priDe VItD Joinvillel Zoo iets, dao is daze stemming eeo bewija, dat
het zwaarl.punl 'an de mee derbeid i. . . rplaat_.I. De
Commissie 'an D~rtig heeft bonne mine Ii maut1a:, Jeu
~:mp'~~:ieek~ ~ie;::~iji!g:~:sc2b~.jareQ DU ook maar in
r

,Ii.

Het BchsDdaal a80 het etation Sslnt.Lar:are, WOar
de bouapartisten zODder Baoigen twijf\"ll de boofJrol
venuld~D, is geiolgd door . 8che.ndaal in de pere,;
Pay., b~t b~D.p.rti.ti8Che b! .. d onder r.docti. ,on dO~
bekendeo jouroa!iet en veobtersbaas I'aul Granier de
CaBi~gO&C, be,atte vau de eerate aanraoding een anikat , aao ' de 'politiedienareD," dat ·. door zijn ergelijkeD

u

io:houd dt) alg$meene vCFantw~ardiging ' h~eft g&ande
gemaakt. Het b•••tle eene .t.l.elmotige opruijing

vertentien:. v~n

1
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u en neomi' voor de bescbimpiogen van' gisleren de
hand lanl die wij u reiken."
'Dit ocbaodelijke' a,tikel, dat "eker niet zonder in.Ioed ill gewee.t op de gabeurteoiseen vao den vol·
genden . dag. be.o.gde aan den bee •. de Casaagnae uen
beloek ~_'.D twes repQbli !leinen, die DDmane aen. derde,
dan hee. Ohlmenc.au, voldoeniDg kwamen vragen eo
med,deelden, dat men l.geDo·;e. elk';n . redaot.ur van
I. l:'~,•.'..eD rapoblikeiD eou plaato.n. D. boofdr.daotiiin- was Di.t I. ·bui., maar de.ld. iD een ~ool h.t
ij
d:
vijf wer.lddeelen schijut te .ijo. d.t hij aao _ijne 1.'era dil merkwaarJige ataallje .an berleofde r.publikeiDscbe d.pperbeid madedeell eo d.t hij heD op de
boogie ••1 bond.fl. lotuo.chen ia Ie Pay. gedureode
den tijd .ao 14 d.. ~eD geoehoret. legelijk met Ie Rappe/ eo Ie XlX,nte Si~cle, tood.t d. bonaparli.t.n geen
reden VOD klageo hebben.

~~t!~n'~':::; a;;:~::r';:~do:~:~aJ~~~~i~bI1::i~:Db~:~

Duit.chl••d. D. Ee ..te en Tweed. Kamer in Sak •• n
zijn met elkandflr in cooflict gtJ komen . Eeretgeooem~
de . heart eena motie 8RDg6nomeo, waarin een .fkeurt!nd
oordea) uitgetJpr... ken werd over d~ R Jgarlog. owdat
deze lIiet in regten vervolgd had d~ person en welke,
op oDwettige WijZ8, de besluiteo 'aD bet cODoilie PU4
bli.k gemaukt .baddeD. De Eersle Kamer beert zoodallige motie v~rworpen.
~r heerscbt du,r te lande thalltl eeo reactionaire
geest, die ' hij de miDdere ambten"reD nog .Ierk.r
~.cbijot don b~ d. hooge Begering. Door de po:ieia te
Drt!sdeu i8 .aan twt!e dagbla.d9chrijvarB last gegeven de
otad te verla ten ; de Begering heeft ecbter d.t bevel
ni.t dur.eD bandba.on en •• rkl •• rd, dal de beide peraonen regt haddeD am i~ d. boofllatad te blij •• n wonen. Daarentegeo zijn aaD eeu liberaal blad de omoiiii. ai'ertenli., oottrokken, wolke .bel tal d~8 .. rre
ontviog.
H.t cODflict tu.ocbeD de werddlijk. en geeolelijke
auto. iteiten in bet aart8bisdom Goeseo en P08~D bee ft.
eon geregeld verl ul)p; het domkapitt61 fan PvSt1Q heaft
geweigerd eeo administrateur t~ beoqemoo, zoodat de
adminlstratie in bandeD vaD 8dD sta&tSdmbtenaar is
ove.r gegaao; dat vaD GoeBon 'beeft evaoaeb8 Je weigerd,
roodat daur .e,old.ag. een gelijke mnatreg.1 ,an de
zijde der U.~geriug kao worden verw4cht. en de boofdkdrk. VAn Guesen j" gesloten orudat er geeD geest~Jijkf)
ie, di~ dieuat wil doen 'op bevel" Van etm Btaat8ambt~.
our. Le.doc how~ki kan bij zijn martelaarscbap to ·Otttrowo troost ' putten nit de gedachte, do.t zij06 kuddl3
den berder getrouw blijft, en Uiemarck tal misscbiea
wet eeul d~uken ann het woord, dool"' bem colven v81e
j .. r~D vroeger geuit, dat bet Bchip van Staat, zoo het
Diet goed g'utuurd, wOl"dt, tot Bplinters kan worden
geslage o tegeo dOD rotsw8nd f!e r kerk.
Td Ema goat het kreuz;/idel too tu.schen do b.ide
keizera, die. dllar hUD M ba.dlIuur" oodergaan. De teie
graaf meldt OU., dat k.i.er W,lhelin den 16 Juni d••
worge08 too 71/,. uur zijo eerllte glas K,lin,()RenOrUnnen
heeft gadroDkoo; dil is .eker oeno boogot belBDgrijk.
wereltlgebeurtenie maar nog belaogrijker zou het zijll
ta weten, wat ar ft.l zoO wat w.:.rJt basprokan, ,ooral
na bet dine, W8DDBer er iete aod~rcl clan KritJcbe ~,!4
brunoen fv!"..kelt in de glazeD; hierove.r ~cbter zwij ;; t
de prnatzitlila telegraaf.
lJe d ... itache Bondsraad heeft de ontwerpeo VOJr tene
Dieuwe regtarlijke orgaoisaL>ie, eell niauw wotboek vao
strafvordering en burgerlijk~ reglBvordering goedgekeurd
overeenkomstig dlt redactie fan zijne commiseie voor
juatlt c. D e amendemelltell, duor SOWWigd Regel'ing~n
voor~e6te!d, zijn verworpcp, met Dame 00,," dat v~n
SakdtlO, etrekkeode Om .Hchepen -gerttgten i1;1 to "oaren
bij Je middelbar. r.gts.ollege •. Een voorslel van Pruio·
SOD, om politiegeregtlD to erkenoeo, die afge8ch~iJen
,- :n ,ao de reg terlijke orgaui8atie, is 8llogeoomen.
Deze goregteu zulltm aileen kennie wogen nemen van
overtrediugen, waurtegou geODe zWBarJere etraf is b~~
drei~d d.n GO mark geldho.t. of 14 dagen gevaogeni8etraf.
Enpela'lld. 10 het Lagerhuie ill van regeriogswege
verklaard, dat hot Gouvsroement nog geen beslissing
genomen heart omtreot de vraag of bet sao het con.
greB te BruB8d zou deelnemen .
H~l1ri Rochefort, de Lautaarnman. is in E!Jropa te~
ruggekoerd. Hij laodde te Qu •• notown(Cov •. of-Cork),
de baveuplaate van Oork in b*,t zuiJen van I"rllod.
De oohaugat vaD de zijde der bevulkiog was van dien
aard, dBt bij baaetig,v8rtrok met deo spoortreia Dt&alDubliil j een m80iKte ,orvulgde eo bedreigd~ ~e:n t;:.I:~
dot de tr.in vertrok.
a

worpen, ia bet gezigt' eo ' werd ' e.en al. Maby en L.~;'bre inl.cbt;n~:a!~di~:::·w!;by r::t ~c: looh do
!aar wee.," ·ill vrijb:~d Dge:tel:,: o~o ~~~:
langen van den b•• r Gr<\'y, br!1eder 'an donvoormaligeD' prelident · der Kamer. Gatllbetta, d-ie . DOg · geeD

::!r ~:~:: ~G.':~:~;~~"'s~~~
BOO, Adam 00 a&dttre sfgevaardigden '8U het radicailkj"
d •••• "00 beett. bot, haddon d" trouwe agenten vaD
, politie beleedigd en Dat.,urlijk, waDI zij war.n . het

kon mo&t; ·de · a(gev.ardi~deD stapp,n · io, .de menigte
nrwijde:t li.b. Bebahe de afge.aarJigdon w.rd.n Dog
bl .n...e~ .persooeD geaffealeerd,
.
10 . de &Ibtmg bad meD· geen aand.obt voor de ,aken,
w.lke aan ' de ord. wllre~. D. bera.dolag:",; ov.r de
verklezing , .an Heris.sQn w,erll verdaagd, on bij d. boraad.laging :"vsr de geDlo.nlowet ontbraken de boofden ·
de. pintijon. T.geubalf oea besceeg de hoorB....e de
tribDoe;bij.erIaDgcle dd de Regeoring ter.tOnd iDU.htingen · Ion goven omtreilt de geben:to",isstin BaD
BtII. ti.'.o.n_. _.D.. .. aa.rdig. beid. d. er .Ve.rgaderin g ei.abte,'
dnd~1e ..... k -terstoDd tot kla.rheid wierd gebragt.
De beer ·FoullOn ·' ''''i~., dat bij nog. ge.ae m..d.il.e-)IDg8Uomtrent bet vnorgevallone had oDtvangeD. ' Hij
~t alleeD, : d.t .eeo lid dar :Kt.m.r i.n . heobleni. WaB '
gen~men. 'ma.r teratood. ...eder. in vrijb.id g••teld. Del
]Uge. sriD_
S 10!, .eD
. Daaowge...••t oud.rluek .insteU.eu. Le. .
l'll'll,
tiD 'Pelle~D. wilden .Dog bet· woord.,oer.D,
. 1IIlW"·~"l'rt~~'Il~. rerbl,ll~erd. blUl _dU, 0lQd,t\le Bak .

.. n de in.urg.nten vaD jllni ISIS, .de verbraoderB
door het lJais verworpeu. Ook met betrekking lOt de
d.r munioipalo garde, de kleinzonen der bouleD van
orgaoiaah. van d. departamenteD van algemean beotuur
1?93." Volgena d. Caetlagnac war.D .de die.en dIe
bliJkt meD alzoo iD En ela~d van •• oe verandering
gIl b.bt Ie bewakao. de h.fhabbere 'an h.t mes dIe
t. WIll
I
g
g
g'j opraapt 10 de dan"hui.en aan de bard"e. minder
eo we ~n.
.
g.vaarhJ~ al. dit v.rvloekte ras. dal Clch bet repn.
. D. K'OODprtna 00 ~rtn.e. vao D~,tochland .ollden
blikeiDsobe rao noeml, eo tll wareo het. d,. giateren
~.ch op dOD 1e. J?It, mot bun govolg, t. Bremen
n, politiedi.naroD. t.n aan.ion vaD dui'.Dden p.raoIOsohep.D om een ull.tapJe te maken vaar b.t Ellaod
nen be.o~lmpte.. en de eer 'aD uw :tolform tracblteD
Wlgbt, w:aar zU onge,eer oe. woken t. SandowD oul·
door b.t shJk 'a balen." Hlj berinnert aan de ,edale
len ".rbhj".n.. .
dienaren '.n de bedreigJe maatschapp~." dal e.n af.
Ouk d. ~e..rrll:l von O~sleor~k. v.rge.ald door de
g••aardi~d. volalr.kt "iet on..,h.ndbaar is. dat oij eell
AarlsbertoglD Marte Valorte ••1 ... waken op be~elfde
afg.vaardigde, ,die .iob aaD dag-of naohttumult Ban
elland doorbroDgeD, en wel.1D •• oe l'llla dlehtb'J dl.,
dief.ta\. of eenig mor••1 .DIi8driJf . aohuldlg m~akt, ~ l. wolk. de lJulteobe Kroonprtus .al belrekken.
veilig .• bij .deD kraag -: mogon pakken. en v..toettan;~
Sp1qje. Terwijl de carli.ti.ohe . oorlog het .indo
immo.. do politie i. van d••.• manueD.de nalDurlijke . . ocbijnt t. nad.reD, doel.iob do ..ang voor, of bet ni.I
.'ijand_, gelijk. de buu.nbij.t e. d. e ViJ.·.•.nd ia. UD den... WOlf..~.1
DOOdi g . '.iO. den . wortel var..·. bet kwaad uit Ie roeij •.n,
D. br.,e- ds O_goao wli oiemaud VBD' ·.ijo pligt
door de /U8t't1. '&0 d. b•• ki•• h.. provlDoieu op te lierbreD~en, . ma.r bij roe~t d.n _sonteDloe.. .eMedig/;
fell. De ' drie. proviDoi.D . vaa. be.t onlo ·. O"otabrid, met

iJ.'l:;:t:Z;t:;

~:;.~:g!J~I~~id~:a~:~:~"

(JDlanga werd . door do Kamer. ,an KoopbDndel in
Eogela.nd . et' ..oPr., ~angedr~ngeD, dat ee n afz?nder~_k;
::::I~~~::;: i:"?n d:~~:~ro~s~~i~g::r~:~w~;:::':~' be.~:
tot geeo ,oorslel .van oen.ig lid van het Lagerbui. g._

!~:~~:~~¥.~!~~~J::ler!~O;!:. ~ir~:r:~n. ;:~~:~~ £:::t:n:?!~:~:E:~~I~!~~:~.~,~;d~::~:;~:f:;:~:rJ.::~ [:\~::~~::~c~~:n~:;~~E~:i:~~~~::':to:::~:~~~~:1i
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1··10 woorde. nvoor 2
Voor iedere. volgeude 5 woorden f 0;60.
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,

name BiBcay., Gnipuzcoa.u Alava, _ood.D - toIDn tOB
nooit ouderworpen gewa.8t lijn .un d. ·alge~e.De wet.
Eerlijdo vormde.n .ij · d.r ie republiekan, die een def.D.i.r verbond baddeD gealot.n; .haar baDior' ver.t oont
drie ineeogelegd. handeD ",.t b.tde,ies 1,ruratf Bat
(drie en eeD). Sederl de 14de a.nw werd.nlij ·g.becht
aao de krooD van K •• tilie. doch de vereeDigiDg bleef
e.D. op papier, de republiekja. behielden hare 'eige:l
adminiatrati. en hareeigen /uero. (privil'gien), d'.
de koniDgen moesten be.w.r.n oDder den beiligeD .• ik
van Guernica. Tot op don ., buid'S"D dag ZijD de Bask.D vrij .an dieDetpligl, bOODe dri ... Staatje. bebben
.en. eigen militie, die Di.t beboeit te strijden ~uiten
d. grenzen 'an den gebool·legrond. .Zij . bebben geene
bola.ting te beta len; wat zij g.veD, ge.en .ij vrijwillig;
zij benoemen zelven hUGne magistraten en zelfs "de
kerd iB vrij: bisdommen bsetaan er Diet. iedere paBtoor is baaa in zijo. p.rochie. De dona.ue·1ijn wordl
~.trokken rODdom de ba.kiscbe provincieD, die op
deze wijz. een bro.ine.t voor den amokkelbandel.ijn.
Op dit terrei. he.rt .en kroonp..tendont met den
pat!toor in zijn gevolg steeds oleuwe hraodliltof, om den
burgeroor:og to doeu ontbraoden.
Oo.tenrjjk. Volge •• eeD telegram nil Weenen ia d.
beer Kuhn 'on Kiihn.Dfuld, veldtui~mee8ter eo miDiot ar vnD Oorlog, "ao de ooster.rijkaoh-!Joogaaracbe mo..

narchia, op zijn berbaald eo dring80d vtuzoek, eenol
oololag.n uit oijne laatotgenoemde betrekk;og. De
beer Kuhn was .ed.rl j.nua,i 1866 miui.t.r .... OJrlog in 008t.~ri.ik; bij bleef dil gedur"eDde en nB den
oorlog met Prnisseo en ontvlog no. b~t Verg lijk 'a~
1867 do.elfde portefeuille io bet Rijk.mioiutorie. De
beer von Koller, geoeraal van de ka,.lIerie eo otadbouder 'an Bobeqlen, is in £ijoe pla&ts benoellld.
Denema,"... Hel deeoscbe mioisteri. heeft eiDdelijk
ootslag go'raagdj de beer Eatrup, oud-miaieter
,an Binnenlandocbe Zaken, is bij den koning oDlboden.

z~n

Telegrammen van Reuter.
("it de Strait. Pi",..)
LonleD. H. Ju·i. D. man die deD moordaan81Bg
op Biomarck pleegd. ia een kuipereknocbt van Maogdeoburg en lid ,.n de katholi.ke v.reeDiging; bij heert
zijo vuoroeme:n om deD ,orat te doode'D bekeod.
Een gee.t.lijk., die van medepliehtigbeid verdacht
werd, is in hechtenis genomeo.
LoodeD. IS J ~Ii. Te Ohicago beeft oen f.lle brand
gewoed, die door den b.vigen wind oteeds aaog.wokkerd w..d; d. ecbad. wordt gescbal op vier millioel:.
dolla ...
Londen: 19 J uli. M.c-Mahon beerl bij de N ationale
Vprgader .ng een buodacbap io gezondeo "elk" in 'zeer
bepaalden to on io ge.tdd. Hij verklaart daarin dal
zijn zevel,jarige macht nu onherroepelijk is vaetgeeteld,
daarbij kon.tataereod. dat de ,.rgadering door die
v8ststelliog door etoD votum te bt' kracbtigeo h-'ar eigaD 80unreiuiteit aan bauden hee(t gel t\gd . . Hij vef
laogt ' ordel onmiddelijk. omochrij.iDg bij da wot van
_ijn bevoegdb.id, da'" bel zijn bepaalde plicht i. om
de rust eu de orde te verzdkeren.
, De Nationale Vergada.iog beeft gew.ig.rd de
bebBndeliDg der molie tot ontbinding urgeut te v.r·
klaren.
• De Re~e.ri ng hc.ft bet komite der ao m.d.gedeeld dBt Mao-Maioon 8andriogt ' op het rocbt van onlbiading der Na.tionale V.r~ad"ring ell de benoeming
v& o .e~ u guddeae det E~rBte K8mer.
,10 d. 'OI~~Dde we.k 001 hel dobal wordeD goo:>end
over dtt koue titutioneeld w~tB ;) otw ~ rpeo.
4

BinnenlandscheBericnten.
SA.M A IlA NU.

De .aDdacbt VBO ben die £u1"s ungaat.
wordt eevesti!!d op den 81echten toestaod, waarin dB
lDeg ntulr het Ilntion "VtJrkaert. Nif1t allljeo , dat meo bet
geo06g"Q sDlaakt Van tJDkele ' caramb.:>lag88 te~~n grobakk.en to ktlD080 make:u, gevoerd dool· onverQchillige
en br~tale karrenvDHrilerfl, doc.h dtlt geoot wordt nog
opgevoord, dOlJt de aardigbai,' f80 kleine Inlt;'Ddscbe
atraal,legela. die bet M,c-adam oysteem lang. dien
.weg toef!I1BS~n, door onmogelijke keieteen,e n te vleijdD,
juiat io dan baan W8ar de voertuigE'>n moeteo pae8:~e4
r~n. De elasticiteit d ~r veeren wordt dAArdoor dikwerf
op een zwaren pro.f gaoteld.
( VOrllenl. )
Solo. -

}Jataoia. 22 ' Juli. Men achrijft ous uil TJIL ...TJil,
dd. 16 Juli:
Gaarne wordl er melding geDlaakt van de gelukkig
ges18agde pogiogen "Van eeuigd onderoJlicier~n uit 't
garnizoen om , een tooneeivooratelling te gev8n. De
met leer Roede maniereo ge8peeld.u rol van Graag
verdi eat erk&un~ng, in mijo oogen.
Bij dien bijzond.r goeden gang van 't gebe.l. van
de miae eo Bcene, de goede kostumes, denk ik. san
a1 't werk" van den kaptein regisseur, ,en waardeer die
bijdrage tol een genoegelijken a.ond .. AI. men toeb maBr
glJed gezind is, .met ~el"e gering~. hulpwi,ldelen is er
dan altijd wattemeken. Hoev.el b.tor ia bet DUOP
de.e ma."ier af ~n . 100 geoellig bijoen te kom.n dau
~P . zoovele vorv.eleode 'i8i~e8, ,ice versa, Dan . heeft
Frits Beuler ..oeger .ons go.d cijn opinia o.er goz.g.! .. Qmgekeerd, boe atremmeod werkt hot op d. am ·
bitie. zelf. op .d . le,ensluet 'an .eleti, ala deze of
gene do~r Inug le,eo of loev.l hoogor gepl.alate, am
voornaam te .chijnon. oijn n.Wt o'~r.l O'er . opbaalt.
Gelukkig is. dit ~ndemi.ob onder de ambleiaoreD,
even BI. de belachelijke dombeid om 't bod rag van
eeD ttakteweot· als riobtBnoer te nemeo "VOllr . bl!'scba ..
vina.

Greiner. 8cb.I.en o,.r Bali vODdeD onlang. hOD
man. Maar wat ..I ",eo vaD .i'rof.. · V.th·. Aardrijke.
hndi, Wo~rd8nbook ..ggeD, ala men daariD . 't arti•
tol Tjiiatjap opolaat P

l'.' l'atl~~g'l~ .T~t

D8~rta~~8D

vrleDde';~4iobrlj~'~ 'lIItl'~ " ;~'.n'de lIDgel.o~.e olDoiereD,dle in .1815 .,

aauBaIi-iill' teilm/.liate26jareD
Bell
: se1edell, Maar. t . Woo~e. bboek ~.teerh8U 1869. . '. Padang ~dJaog. ' .: .'
,
.'.. ..
.'
h bet wODder am . • oodoende m 15d~n boalrenHut IS wei wo~el~k d.t 'dewegeD aan dlleD eo i.e,
V8II bonddNebladaijdeo .tII mllon, 100. -.liI onlailgi . nporaiaigar reden tot Illageil gevoil lI\aar de'\1l11JlC"
D~er Alj~h gedaao ' .la.P
.
. .....
'.. beld .<irdo", . D. da' gemopper aantoek~ipgteboll'
't Zitmij .,.,k nDg .Btpede lO't blo.d bOD d. hoogr
den nln debe • ."reo, '.welke e ..O het ooderboud . TIm ..
gpl.rde.beer 88n aijo schrijftaM t. Leideo d• . 118" . . eao wegola d.ien . d•• B.o•• olaoden verboodeo lijU.
Inurb.ochou.'ngeu 'an W..II ..co bor.deo ••rt, .. 'a~fW.;
Eoo druk btllD,Bport, I..ngdurig. regeoa, bewerk.o e.n
di" hie. 8 j ..... u rOlld •• itrf, or ei.genlijk niet. ,an wi.'.
80hooob.ouden ·.an 'uioon 80 ."w.e, r.obb. due. eo
Boe i.', mog.lijk, B""t ZUG,. io d~' "aote.k.nloonrochb goe Imaken uf voorkomeo, liedaor, A'nico, 100
gen "p IIoBUIiLde, dol Wall"oe ••ggen kao dal 't In:
elw,," der o.erw"giog too .,aile waal·d, - . O'.ri~enl
diocha I.. ~docbap ""o'ooDig ~ro~o il eo. don bl""men~
goloof ik dat d.H .afdeeling .ond.r hao. mou ..ee &e.:
lieflleb.ber 180g 100 oie' I:ooit "I. een weiland of eon
etuuraohef,sameb.e.keod met .OD' •• fliDkeoMilit.ireli
boide io Eu_oj'!
'
.
K ·'mm.nda·.t, eeoe goed. toekomst gant; ia. h.t ma.tZw o•• r TjiJaljo;>: 't kuetenoUand be.t ·· Kamban,
•• hoppdijie h~bbeo wij ons au .r•• ds io •• ogeDam9
gioo; Tjilaljap ligt 88a d,n mood vao' den Tji Doosn,
veraod.riDgeo ··to •• rheugeD."
zegg. 'J1'; ar "00"0 21 E .,opeaoeo. En dall de goMon Bohrijft o/1a dd .. 6 d•• er uit de Bo •• olabd.n:
w'obtigo bij.ooderbadeD "'.ar meo tooral '00'0 duur
. ,10 Fort vao d.r O.. ',ellen b.bbea . zicb ge.all.o
Woord.Dbo.k er voor .op houdt, d.t do .... ·]Wsident
cholora voorged .. o.· Beo kaiD-opkoop.r .. it dOle
.0 d. koutroleur •• 0 d.n paeeibaao wooeD, ('t is uf
plAIts word bij .ijue terugrei. uit Padaog ,door die
prof~aaor eo~ adro.boek maakl!) dot (r eeo kommi ••,
.i.H. a.oget•• t en etierf kort n•• ijn. kom.t op .e..t.
eeo pakhuiamee.t.r, .eo ooutv.rkor,per eo epn dlicior
geoo.md. p!""t.. Eou ander . Maloier vi.1 plolseliog'
'.0 geoo.dbei,.1 ie, dal i~ betW. (1100 r.r W.et) .icb
op d. p..... r ndlr.o overl.ed eonlg. oogellblikkeo
d. g,ool. markt b... iodt ....... ; bia.r b/ijft b.t bij.
do.rna. Vooroorg.m •• tregaleo mo. teo "og g.nomen
Dot .,jfer ,an 21 i. komia.h. Z •• p.raonen WOlden
worden."
.r reed. 'dn .... Dg.duid; r•• t 15 god~n van don 2den
,ang •• k.r· !u k volk alB "fficiereo bijvoorb•• I<I.
- De beer E . . Heeger ••• r.lari. der Sumdraoehe
B •.on .o~'n inge",ikkolde berek.ning kwam e.nB vao
Weea en Boed.lk"',,.r te Pad.n~, die .ich •• dert eeoi·
ge wekeo io voorlo.pigo hechteniB bevood, i. bier
de . haod de. ho'g~eleerdeo in d. GiJ. van J.ou-ri
1812· ,oor, bij eon Bankoudigi.g '.0 platen over In.
gi.lerevoud in de g.v .. ngeni. ovorleden, - KeoneN
diache plaoteo.
lijner .... k noemen dit sl.rfgov.1 eena uiLkomal voor
Er .jn 12 platen bij de Rumphia , st•• I or, naor
oijn. nagelateo botr. kkingon.
(Sum. Ct.)
t.,keniogeli .. ou do .. heer Blume ,,10''', den Java..
Pddang, 11 .Tuli. De Ohol.ra, doo w.1 .... r. buikR.don S.leh, de. henBik eo 2/3 .vao deo beer Paziekteo he ..schen de I•• lot. dog.n ..ij Blerk jo (leiJ
ii_D. Dus vol~el,a Bartj.a, kan de heer BlulD. als ma- Kling.I •• chen Ka"'.
ximulD tICee t«lmt.gen ge;ev.rd bebbco. ~
T. Sinkor.h h....cbt de Ohol .... vrij b.vig.
'I I~ geoorloofJ wet e.rlijk. mid,teleo prop.~.nd~
Te Solok en Soloijo. b.bb.n .iob Obol.r.a gevalleo
ta makeD. Vt)Qr 'ijn overtuigiDg. Bij de el1t'nd~, de
voor~edQlln.
jammer.n. waarin d. oorlOI( wot Alj.b dnt laoJ breogt
D. regeling, gemukt op hat ver.tr.kken van Cholera.medicijoen, laat bo,eo vrij veel Ie w.ooch.n o.er.
- terwi)1 d. porlij.n volBtrekt niet gelijk .tn.u ....g ik de aaod.cht uw.r leze" voor een ortikel io
Voor.1 oode"iodenAmbtenaren moeilijkbed.n bij spoe·
dig. a.ovragen.
,0DZe tijd." No.3.
_ Voor d. derde io dit jaar albier ts·bOUdeilGou.
• D. wereld op haar moist", door J!'. Damel. NiellweD'1 uli.
vernements Kom.e~,eiling waren op had en in '13 lands
he~e'b.d~~v!~r~~:'~·~s~o~Uu ~~ort~:r(~ .~~~~t ~::re:~ p..kbniz.n te p ..daog ontvang.n:
Pik. Katt,

Il..

'.0

rijk ootl.end Diet opgast.
Men behoef, g.en zooloog te .ijll, tn031' eenvoudig
een wduig mCl'f met eigen oogen in do natuur rond
te zien dao e.n litteralor gewooolijll doet, om te we·

!:: ::!e~r .~~fd~no:J;ij~o~":.~t I:::!·:~ ~~:~ch~~v~~eh~

t.n wordt, uit bobtucht, oaijv • •, g ••lacb.dri ft. D.t zou
due, in de bougste ditlrtloort de bumo sapiens, getlD
afwijkend veroobijooel .ijnIn d. weerage,t.idbeid korot niet ve.1 verandering
aen de Z. kuat, niettegeoetsaDde 't droege ja.rg.tijd.
al voor de h.lft .erslrekeo is. Eeo belder blau". lueht
is eel) uitzonderiDg; regeDachtig, builg, zelftl guur weer

is aan de orde vaD den dog; donkere dogen .ijo regel, Eeoige ci ..gen gel.d.o etond de Ihermometer tUB'
scben 8 e~ 9 ur~!! {fr.:o .-. m. op 23 11 C; Eouoen wij
er geen eDqu~te over k~il~~n inBtelleD tsgen ce me-

tPOrol.gio? R ... dple.gl u dasr de regoering eena over.
Batavia, 22 Juli. N .. B. wij vern om on moet bij bet
Opporb •• tour bot plpo b•• taBo om Su",atr. me •• 00'
afbankolijk 'an bet IodiBch beel.uur Ie makeo daD lot
duover het g•• al is, Dit eil .. od zou worden beBtuurd
door eeo Luiten&nt.Gou,ern6ur, die aileen in groote
regeeriogezaiea eo be~io.eleo ooderg••chikt zou zijo
aan den Gouverneur-Gener8s1, maGI' overigf"DfI geheel
op eige ...arantwoordelijkheid zou mooten handeleo.
Bij d. groo,," uitge.trektb.id ' .. 0 dot procl'lige eilaud eo met het oog op de zooze.r von aod.r. folkeo
io d.zao arcbipel veraohillaod. geaardbeid der b.woD.rB, alooo& op de scbatten die in den bodem verbor·
gen Jiggeo eo elechle op aeo kraobtig. h.. ad wacbteo,
die •• aao bet licht brengt, is bot voo .. eke,' te hopen,
dot d it pl.n epoedig verwo •• olijkt worde.

- Na.. wij •• roemen, ie thana defioitief bealiol
tot de e.. meo.m.lting v..n bel peraone.1 der pooterijen
eo der lelegroS. onder .eo ohef.
- Zr. Me. oorlogsocbepen RiouIO en Met./(. Krui.,
die io bel dok Ie Singapore re~ar.tiiiu bobben ootlerga.n, .ijo den 16den de.er weJer n.. ar de kuot voo
Atjab terug!(ekeerd.
(Indi".)
23 Juli Hot etoomachip Holland .ao de Maat&ch.p.
pij Ja.a, ie hod ell uit Ned.rlaod .. Ihi.r B.ogokomen.
- D. Coo,ad, kommaodanl d. Ridder, van d.
Maateobappij .NederlaoJ"
135 r.,eogiero waarond.r 95 p.....gie .. d.r oe .. te kl •••• , ooar N odorlaod

.,,1

Ofenoeren.

-

H.t Btoomechip

4Ije~,

.ao de N.de.landsc),·In-

n"venlaodsche koffi..... ....................... 5145
Aijer.Bangie.
............................ 1M
Mandheling

............................

76
01

Aokola

,

.... ........................

73

sa

Paioso

"

............................

127
6544
639

35
99

6184

840

2. Soort ................ .. ,. ..................... R .. ..

78

----

(Pad. Bbl.)
M.ka8IflJr, 7 J uli.
In d. argeloopen week zijn op
da hoofdplaatB alechtB twee meDscben a$D choler.. over.
leden io k.mpoog M .. laijoe.
In al do .. odere kamponge hebbea .ieb geene g.-

vall en Htorgad a&n.

Men l.D nu we! aBooemOll d.t de .iekte hier het
apor!ldiacbe tijdperk io ingetreden.
- Een h.djie, die reeds eeuroaal wegen. gewelddadigbeid te.egt otond, doeb om krankzinoigbeid werd
vrijge8proken, gof beden morgen in Kampong Wadjo
weder te~keneo van waaozin en met etln m,es gewapend, al tondakkend., vraeode meo dat bij tot amok
wilde overgaaD eo al~oo gevaarlijll: zou worden; wer·
kelijk viel l:ij ook den Rapitein der Wadjorezen met,
zijo mes aSH e[} verwonddo dezeu ann de baodj daar
r;ijoe woede meer en IQeer tooDam kwam meo. tot oJ)t..
zet VAn den kapitein aauBuellen ef! de hadjie werd op

i. pla.ts afgeUlaakt.

.

10 JulL
Wisgelkoera op Holland 81m. dato
id.
• Eogolaod 8/ m zigt I
id.
" Singapore 10 d/" "
Soverrigna

.

.

•

101%,
11 87 1/,
2.65
12.45

.,

A~io op den .ilver.n gulden..
2%
Rijot, B.li.
f
7 1/, pro pi •.

id .• )18r08.

Koffij, (Booth.in)
id., (Pate Pare)
Rottiog,.
.
Huidtm, Koe·.
id., Buffel·
BijenwBB,
Getab' perlj.,
D.mmBr, .

~;i~:~rB;nGr~I!I"

9,48,-,
44,9,_
40,24,, 140," 180,-

.

I

Nomina./.

;

15~:~= p:. kist.
(M. lIM. )

H.t Bloomachip Born,. van de Ma.ataeb.ppij "Js-

Verh:orte bll.lo.Uii der Javll.,sche Bank

Ta" id beden .Ibier ter rHede ge&Dkerd. komeudtl -Van

Op deo 22Jen Juli 1874, des avood. opgewaakt,
krsobten. art. 18 van h.t Oetrooi en Regl.rn.ol
(Swlsblad 1870, No. 8.J.), en ingavolge b•• luit v.n den
GOIl,.rnour-Generanl, dd. 14 Augu.tu. 1873, No. 23.

werden met di a n. Stoom er overgevoerd.

- D•• holer. ne.mt in de loa's!e 4 dag'lI wederom eon erD8~ig karakter aan , boewel zij Dog verre
van epideilliecb is.
Eli ge..1 s bijna dood.lijk.

Het

d88iDfckt~er8n

dBarom zefr aao te

van gateD, stalleD en pri ves, is
beveleD, zoomede

bet JZ*,bruik

,ao good p'" water.
(J, B.
- D. Alg.marne Sekr.t.ri. i. hed.o achteud naar
Baotam ,.rtrokken. Ook ODS wordt var.ek.rd, dat de
Direkwur van FiuaDcidD voornemens i,B, mu~ verluf
naDr Buropa Ie gaa .. ~o plaata te maken voor don
boer .Spr.oger ,ao Byk.
(AIU' Xogb!.)

Bato.i., 23 Juli.Het Btoomachip O.lla ..d .ao de
etoom ••• rt·maatacbappij ,Ja"tl, hiar gidteren aangekomen,

bo.f, de reiB . • ao '. ;';outbamP.loa na.. r B.tavi.. io 39
d.gon ,olbra.ht,
- Men berichl ona, d..t· gisteren a,ood ..Ibi.r e.n
scnderliog luohtverschijooel w... W&er I. nem.a. H.t
best.>od oamolijk io •• 0 b.!d.. licbtende atre.p, I.r
hreodle vao e.n gewoDeD regeDboog, die .icb "ID het
oo,teo naar bet westen uitstrekte en over de ' maan
liep, 000. den .te.keo Ii.blglao., dieo de boog oot;.
~jkkeldtlJ W88 daDrin geuc ' ookalo ' ator to ~itn; Illieen
in de uiteiodtln, . waar die ' ~Ianft miDder belder ' was

wareo er eeoigon te oDd ••a.b.id.o. SI.chl.· korten 'ljd
was bet verachijo ••1 to .ioo; to .,ogeveer . I:alf neg.o
ootetuo, was Itol. fOor o.gen llur r.ed. · w.d.r ver.
dwunoo,
.
-

24 Jull.

NBsr wij 'eroemen tal v..n wege het

;U~'hlj'~~dj::go::~i:ni~er~~:kB:n~:~.::e :~~~~~':!:::

loge.teld wordeo, in verband · w..armede de mijo·inge.
»Ieur BugueDio lich spo.dig derwaarto. ~I . beg.von,
(B,lI.bl.)

Waterloo

bekleeden

. b~~ner .. voldmllJlrlehalk; . vorder ~U.? het 9 generaal.;
8 ganera..l-m.Joors, 'kolooele.
71uitenant-kolonols Ii majoore 7 bpleiDa en 12111\..
t.nazit&. D. mae te~ b n h' bb .. d .. '
bl~
"
a n. uo sr • en . as geeDe 10
tere.nde promotle g.maa U •

.' II lulteoant-geoeraalo,
.

~!::::~~~~:~~!g ~ I:~:~ ~~;:~ ~:r::::i~~d;: ~ 8·~~g:~~1·52
HypothekcD. en

B.~~~t:~~'!~~d~: 1.6:~

m;:

Bon..kbilltltlcil

B.i:k:::i~O!,;."

3S.ISU91.50
tH~nin <lml. .. 1,42"",.49 1.55

SpecieiQdl;\ k8ll.ilcn • a0677.4i2 8:1

~~~~t::et=~:,~;~~:"
bilair cler Bank.

91u,l:J7.01 R~~~~i~~dC:'~~ .. 2.410.28621 5
..58 8J4 60 Dh·er~e rp.k . ~
8i5.33!) . S6·~

Diverse reteo.in~8n. 2 2]8 O~1. S~

I

. D_,

~ fAil 0Ii~ heefth.ii"~l...~~·""

"lIIehogr,~d ~IDeelG&e gectiOtiei.

•

'1

.. .""'.

walkemeer dan 400 000 ' b~d or e. Ie• .. w.m.i
" .
"
"
,. ee1eD>tet. .. .
.
B '<lJIL '
. ..
~- ,; .... . .
~.iI.
d ~ kd BGkB:m'intVlln . I.t... feeat . "alit ~a Meib_
o. lie . ru ••g•.••• a , A: lI£.:. RoIlt.UU,;.~4"7:';to.oe pracht-ol~ga"!. ter pOl'lla gelagd Y411.!l6
k ron..
,~oorh~t ~oolOgrijk det Ni!lJo.la!lden,aI'.4r
(Sodl.g~1 bi pubhoat.',o van ,den .14den· Ootober INS

AT.fBR. ·Do . 7 olBoi.,.n · en 150 .·m.oaoba'pp.o, waarvan' wij ••rgiat.ro. 'melding m.akt~n, .iin.gilleren ps;'
~a;'tahta /~·o. 71'. )
.
. . . .. .
' . . ee • ~'. ex.mpl.re.~van d•• ell pl'llcbtigell dri.lt
spoor bi.r gearri.eord eD heden morgenperaloomer
I'.': groot foh? fordl8Bt, ''In ,getrokien',Elk d.r~2b.lltlGou.eroear . Go.eraal Mijer' naar Bata,i ...ortroHen,
z~d.n . w~arUlt bet boekdoel beataat .. omgeveo .do.o r
D
om v.. o dan. oaa. Aljeh t. word.n gedirig.erd,
fraale bonten.arand, bevaltend<l ' de · 1t.~8 . fft
. ederl.od, v.n de Ned.rlandecb • . Provioo.i e. eo .de
J~.rtoll~n 18409 en 1874; . daarbionen . i. de telu' 11.'_
Dli """DB afleveriog "11 b.t Tijd80briCt voor Neder.
• oten oor· een Dau.weren r.n~, . uit de oatioDal. h1811landsch Indle b.'at h.t volgoo.le:
r~o best.a~de:, H~t druk ... rk la vJorl.effelijk, bet
er
a• ; ad ee~ .011 lDen klluneu aa~merkeo at
G •• chi.dkuodige en mllBlsohappelijke . b.scbrijviog
V· g. our. rao .. DI.t ~ob~el. .baakoch 10 geaneden.
vao bet eilaod B.weao, doo. d.o hee.J. A. B. WI·
ar. den aoderen r .. nd, d,e In ztlrer gedrnkt if, b<ib,
SBLtva (V.rvolgen olot. van d"·Bpril.afi.vering bl •. 2409).
ben ootw.rpe~ eo graveur boone oamen vo .. wegen,
,
Het al.gemeen beb.er der Buitenb •• ittingeo.
Een. dor drt. b•• taande :ox.mpll~eo, .door . deD :~rl1k_
Nieuw. d.olibeeld.o omtreot d. gouvornemenhkoffie.
ker-Ullgever aan Z. M, c.o K'D1og · aaogebe.d.o~ 'I.
k
door .a:0og.t~en •• lv~ ter b•• c~ikk~ng ~e~told ,van'"'lic,
ultuur op Java,
Rege.rlllg, d,e het In de KonlnkhJke B,bholbeek b.et't
Een .tem vao Di.t verdacbte lijd. over de kolonia·
geplaat.t.
I. et••lkund., doo. Dr, T. C. L. WrJNMALEN.
Necrologie. -- Dr. Bosc~, doordea. heer G. H. VAN
VOLG~Ne het Ath.n.eum lal Jomr FORSTBR, de . bo.
Soxor.
k~ode blogra .. f van DICKENS, m.d. eeli. leveolbeao~tij~ · ,
Varia. __ Wat ••1 N.der'and voor g.ner.al van Swie.
flOg van SWIFT uitg.veo.
.

N

X"

r ":r d

VAN MonTIMBR' COL~Q nieuwe :· romania
drie deeleo ter perae, getiteld, • France8." :
.'

I.n doeo?
UI1' DB LONDON AND CHINA-EXPRESS. D. nieuwe
Ru •• is.be g••aat voo. Cbio., )\of. voo Butzow, i. den
2000 Mei door d.n Kei.er te Pakin~ ten geboor. out·
vaogen, M.o is beDieuwd Ie vern.meo, vf hij zich
dllBrbij a.. n de.elfdo v.roederende plichlplegiog.n beeft
onderworp.o, di .. in JuDi vall het vorige jal' de Euro
p.es.be g•••olen zicb bij geles.obeid van de eerst.
audi.nlie bij d.lI · K.it.r bebben lat.n welg.vallan.
H.t i. I. hopen, d.1 in het vervolg olle ni.uw be.
Do.mde gelaol.o het voorbeeld v.. n Mr. Buhow .ul.
leo .olgeD, eo bij bun a.. okomet t. Pokiog onmidd.,.
lijk e.ne aadienlie tullen provo.eereo, om d.n Kei.e. buone g.loofobrieveo te overb ..odigon.
Chioa
klalrd.

00

Tusocben den Koning vao Siam en deo ondarko
DiDg va .. Brilecb-Iodie i. een traktoat geRloten t.r
v.r.ekeriog vao w.derzijdsebe r.chleo en tot ui~leve·
r~." onhlucht. mi.dadig....
VERMAKELIlKIIEDEN,

IN DE nUB Cua., te Parij., he.ft een •• kera Henr,
Thou'lOt, na in eene re.teurdie ·g.d_jeune.rd te hebben, d•. bud~tjufvrouw, mejuf"rou,!, Cutt.. rd, met een
m.est.ek "m hel levell gebragt. Er bestond niet d•
miusl. aool.idiog tot die d.od, en de moord~~.ar .alf
heefl erkeod, dat hij haar ele.bta . vermooi'd bad omdat hij eeo ono.erwinba•••• ndrift in .ieb ge:oelde
om lelD.~Dd .dood ~e stokeu . Later b;j het lijk gebrast
legd~ . hl~ geeoerlel o~.lroerillg ..an den dog; aU.eo Hide ht) · Jammer dat ZlJ zoo mooi is.
Is ONLA.NOS d. kroonprioa vao Duitachland ... 0 go;.
vaar ontenapt bij be~ passerCD vaD een. spoorweg, nog
veel grooter gevaar 18 van den keiter afgewend· door
de g.lrouwe ~Iigtev.rvulliog vau een wacbter, indieo
81tbao8 wanr IS wat het Berliner TUb!. daaromtreot

vermeldt. De koi •• r wild. bij Zehleodorf den opoorw.g
p08sereD, maar de barrierd was getdoteu. Te vergeers
weokt. de koataier aao deo wachler ow t. op.neo.
BoOB ov.r dit opoolboud, .prong de adjud .. ot uit den
wagen en bevsl deo wachte. op atroogeo toon, oogen.
biikkulijk te openen IFill Er IO.lk !iff.e.!'') De baaowachter weigord •. Toeo meDgde .i.h de keiler self
io d.o .trijd en berbaalde 't b•• el om Ie 0pen.o, maar
met geen beter gevolg, Zigtb.ar verl.geo verooteobuld~gde zic? de maD met zijn strenge orders, die gNfD
mhondertng toelieteoj de eoeltrein werd elk oogen...
blik verwacht. De keizer hernam nu Zfwr 'ertoornd,

Japan bobbeo .Ik.. nder deo oorlog ver·

<,

Wij maken bet publiak op.

merkzaam op de ncbterstaande Bonance \'0.0 de "Kio.
to Variety 'l'roupe" w8arjo foor W09Dsdag oooe n&.·

daL er geeo trein in laet gezigt was en terwijl bij DOg
Bprak Bui.t d. trein io vliogond. • •• rt .oorbij. Z.lfa
dit scheen den tooro des· keizers Diet te ootwapenen.
Oro.boon nu de barriere kon geopend IVorden, g.r hij

midd.g.voorsteiliog voor kinderen wordt aoogekoodigd,
welke te hair vijf uro beginDen oal. De Heer Pollock
,erklaart ticb voor die gelegenbeid genog~n, ('1m toet
famili es en Dirvkt.i eB nUl acholen e n Weez IHI-inrich.

beral om te ke£>reo.

tiogen omtr.ot de .otreegelden billijke .chikkingen te
msi.o, tot w.lk einde bij te .pr.ken i. in bet Hotel
Pavilion.

D:E DEGROOTING van lIarine d .. or · uen nieuwen Minister iUgeJieod, heert j jJ de afdedJiugen der Tweed"
Kom.r tol b.'sngrijke gedocbte,wiB.eling ... uleiding
gel'::even.

Hulde word gebracht omtreot do openhartigh.id
wa.rmede d. IIfiDiater .ijn denkb •• lden b.ef. blootge-

SERENADE. Gietereo avoDd .eream.ld.o zioh de of·
Scioren d.r Scbutterij, versoheidene oud-offieieren , ..n
dat korps, hoafd eo lubaltarue offieieren .aD bet leger,
eohutt.r. eo olld-sehutle.., ten hlli.e van d.n Bchut·
terij-kapiteio d. Grij., om ,ao daaruit, begoleid door
do aobutterij-mu.iek .n fakkellk·lot, .ioh Ie beg•• en
naar de wooiog van d.o argetreden kommandaut ran
dat ko'pe, d. ovel'llte . J. H. SO.8mon.
Daar B&Dg~komen acbaard. zieh Itet korpo in .eo
balveo kring v66r de woning van den jubilari•• n richt;.
Ie da be.r de Grij. uit naam v..n het korps e.oe toe·
apraalt tot ZUEdg. waarin hij deed uitkomen boozeer

lagd doch vrij algemeao weld gevfllBgd welk. out liulk
BaD blootlegging kon opleveren. llUlUer@ worden . goeD
gelden aaugtH'ruagd tot gedeultelijke OitfoeriDg .dor
outwikk:elde plannen, en ev,:,u min beelt de Minieter

den w.naob te kenn.n g.g.ven om bol te .0lgel1 stel.
sel bij fleD wet te:t regeleD .
Verreweg de meestd leden waren dao ~k geeoszinl
gezind om iu cell baoordeelil;lg von bet door den Mi.
nist er oDtwikkelde 8te18~1 ta treden, beschouwden de
tege owoordiga bcgrooti Dg a la eeo voorzetting der kre.

uietwet vau 20 Jauuari jl. en meeodeD dat bet deb.t
over 's MioiB~ers stelael bahoorde te worden verdaagd
!~~ d:e::~.rooting van M.rin. voor 1875 aan de ordo
SO~llligo loJcn daarenfe;;{e n wilden de tegenwoord~ ..
go bogrooliog al ••• 0 .r"otige begrooting on Diel all
•• n kredietwet be.cbouwd en bebandeld hebbeo.

aHen het verlies va.n den gewezen komillauuaut ge .. oel ~

7 '/,

Aulrali •.

Nederlaod .i. l'odlLog. SlechtA! .eo drietal p...agiers

deD.llIgb~

.. . .
' . '. lD.
"
. tUd af bij.an to bren n '
,
• 'nln eD
."
tbua•. ~,6~'..a&II1 ,ru!J . .~ JilD~llIebIlL~ger.llGII.>, ".it'llm,..&!!II!Ii"IIH"leFJb~R r~t t;,'JI~eD~:a"1iItJ!!r

Marktberioht vanM'a kassar,

dieche stoomf&art 1tfaaI8cbBppij, lertrok hedeD n$ar

-

. deel n!lll1oDhll

den eo hoezeur door hen op prij. werd geBteld het
ge.o do~r den .heer Soesman, g.durende .ijn 8 jarig
komm.odo, in bet belang de. Bchutterij verric!:1 w...
en boe vele .erbeteringen er in dat tijdBv.rloop 01
plasta haddeD, die san de krschtige on."iereteaoing ,an
den kommandanl t. daoken w.reo.
T.u olotto merkl. de heer de Grij. op dat, 01 .toao ook
op de borot V"11 deo o.erste Soeeman de io metaal ge·
grift. woorden ,d,,,!,,} arleU" niet t. lezen, d. waarheid

N liar vel~r oordeel wos lH't wader in It· le,en' r.oepen eeuer Iudieche Marine een aIle behal ve wBD8cb"e.

lijke .a.k.
lo &010 ruige afutlelingeu willIe IDen in ~een de min..
ste beschouwing o\'er hat. etelsel \'UO den :Minis~er

treden, omd.t meD otreng v.,thield nan hel deDkhecld dat men bi.r olecht. met eell kredietwe~ te Iliaken h.d.
D. verklaring 'an den Minister, ,I.t de grootege
pautoerde ooh.pen buileo.lands zullen mo. ten gebon.dworden, had Blgemeen een zeer pij!llijlten i~'drl1k· ge-m...kl. 1<1en kon dieo .tand fau Eak.n niet' .. odi.rs

d•• rvao t,ch duid.:ijk i. gebl.k.n &an allen die d.n·
bear .soeemao leerden kennen en "boogacbten.
De b.e. Soeemao b.aatwoordde die toeopra.. k op

dan boogst treurig noemeo.
waardige wijzOj hij weol 81" op dat bij Bteeds v8e1 tot
Het gebrek 80Q pefdoneel wt>rd erk'eod . Maar·.v~le
leden hadden juist da.rJm gewens.ht, dat reed. dese
stand bracht door de kraahtige medewerkiog 'an de
besrooting bep.sld. bliji<en oou h.bb.n g"d~&g.n ,an
ofIicieren en 't o,erig karp! en , dua 81lD die ondtrl!ltel!
niDg balde brachtj hij hoopte dat tij06U t(jakom~ti~;j!) . d6~ erllstigen wom:ch des miDiBtera OlD to bet gebrek

I 408,938 .936.01
~pvolger diel.lfds modewerkiog mogt ten deel volieo t aan F.nOl,.el b, V. door ,erboogiog der Lioldijen,te
voorzien.
I
c1~r JQn:eebe BaD.k:
. . eo lo.doende · de blo.i mogt vortek.rd ·.ijn vaa bet
VA:>! DEN BERO, Pr...dnt.
korp. dal bij 0'0 noodo verliet.
DB AB"H. CT. b.b~I.1 het. • olgend. inge.ondeo stok:
D. N. VERSTEEGb, Dir~(J(t1,,...Secrr."",,
De woorden, die door den :Reaidenl daaroa tot den
Uil a.. nmerking .ao. d. plaalB, ",.ar de ~e.. Niil..

/ 48938.936.01
PI1ISh]eDt eo Direcletu'OD

overate S, g.li. :okeo warden, wed.r · te g•• eo ia d.D·
.elfden keroacbtigen oin, die ze steed. keomerkl, ia
ODS oietmogeiijk; geooe~.ij 't &an t. stippen dat .a
eeoe rochtmaligo ,..kenoing door. 'I hoofd van ·bastuu.
waren van d. verdi.nBteo v..n Samorango "cbutterijkommandanl. Eor.t io de Holhmdsebe en d..8ro. io
d. Maleia.he wI tol de ,.reonigde Bcbutt.r. geopro_
keo, .maaklen oe diepen indruk " ,ooral daa' wasr ' de
spr.k.r w••• ~p het ,elamat lIit. poeoja ovarll. J.
Soeoman" dat ·t. le.en atond op hat g"mpro,i.oerd
ONTv-LUCiiTING. 10 don afg.loop.n oac~t ' .ijo I.ee
...tidel der komp.. goie ioland •• be .obutt.rij, en toen
ge.angenen, ill het Groot Militair ho.pitaal albi.r ver.
pleeg/l word.ode, daaruit ool_luebl.
de Re.ident eiodigde . met voort•• telien d..t • alamat"
d.a. o.er.te . • 0. _ijoo f.. milio toe .t.. roapeD eo
E.D bilooer;' een inl ..nda"b kiod, Ooeoraad genaaind,
die' Diet · op een blaoke h uid oohijut te wogen roedaartoe lelf 't voorb.eldg.. f, .loh.eo e• .geeo ·eiod. Ie
m.n, wiat r~ede eeJlige mnlen uit de Oent.ale ge.ankomen aan de ' uilbuodigetoejnichiog.o, die door de
g.o.is te outkomen e.n · WOI, oa 'iob . aode,half jaat , raDfare',. der Diuzi.k ' Datiwelij~. o.erat.md werd.o,
I.. og 010 inl .. nder verldeed ill de .Voretenlanden IeMeoige toas' w.rd dailrnB door de .anweligoD in
hebbe.o · aehuilg~houd.o, v.erleden jllllr . wed •• in de ge
de wpoing vao ,.deo .beer Soe'.mao gedronken en eeDe
".
vilagellis ·t8raggebrllObt.
I80r gelillige atemqaing ble"f h....Ghen · onder de Ye'
len, di~ DOg Ilog gezelligdaar bijeap ble,ao,

DE RESIDeNT v•• Samarao!! i. bed.n o.htend nllar
:Rembang v.rtro~keo, om met zijnen Ambtgenoot vao
dat ge" ••t te be.aadal ..gen ever· d. riehling'an •• n
weg door Blor .. oaa. deafdeeJing Grabogan (ResidenIi. Samarang), welke ••1 word.a' nangelegd ow d.o
reiziger8 V&.o RdmbQ.og een kortere route nair de
.~oor"eglijn te be.orgeo.

str ••• de. 21.lon April jl. zijo gebeel ver!li.bt• . inkrim'iostlen tegen mij uitte, bob H~ die onder dagteekeoing vao 2.9 d.ara.. ovolgeQdeger.futeerd, Zie
Ct. v.n d.n 2deo der vorig. ma.od. . .
.. . .

4""''

lei!r~tg b;!r v~::;:e1~:~eb~a~;:~, ?:odod;:~:~a!lia~:;

n.

.

der S,atan-Gen.ra.. l gevo.rd debat, oolw... rlk 4a'
geooemde h.erhee~ kuoo.o goed vind.o, wij op geen
boter. groDdeo dao deo 218leu Apr:!, · ander""",". in
.en adieu. d..glieht te plaats.n, .ij bet ook bij ' wega
vanrbeto.iBob bulpmidd.1 om, met opzi.hl tot .deuge.
neraal .... n SwieloD, to~ ~eo. olimax ttf kllQD~Q kqJJ)snlk a.bt bet booedeo mijo waardi~bei~, die .. .ouci!l
m.1 .en ern.tig wederwoord te b.jegeu.n, . Tf)u~eQa
waarwe w.re bet,ars •• ien .ao ..II. . bijoond ..... ·.!<o"ai.
derati.n, ook ooudill', da.r uit de faiten welk.e . ij ,J!n
29.tan April uile.n.• • lte, voldeeode kan ·wordeu ..tfgeleid, d.t h.lgeen d. b.or Nier.ltae. · d,eo 8ateo· d~.or
. omtrellt mij io · b.t midden brflCht, Rao een t,.IIIl'lOn
gemia . vao ... arb.idsliefde m.8Dk g..al. De .caI0111manse
oommerag•• vaD dien heermitsdi.en I.tende t90r: !Jetg.en .e .ijo•. et.1 ik mij . voor . daau ..n ~ altb.n,Eoo
. laog"" ooder d. bitod • .·· 'lID art..·. 9I1d<>r. 84'PllqW"
gellil blij,en '"" "rdar geeD ilo'i'i~ ~ 110111011.

Dl.tte~l'; W c1011l.,.ublijut.eglnwoo""1 DepDrtem.~nt "Va.n OOl"JOR'.'
dig acbrijftll. ·
. '.
. . ... .
' .'
m..UXDI
.
.
, ~ 161ani 1874. NIIII11VIOOtVtntt. . "
.11... !;...J;!:.d:::rd:·:,,~oki'!~.B~~ ~~k~, "'d.. ~lIIal..
CHld.~. -

... R4ad O/UJ Ned. I"tlii

..J~ J ••a;;""t.w;m;t nn 21J:ulij b•••t o.

Op ,eno.k. ""01, .• 11 ·.I.a~~:t:.rd. klerk bij d. mlUulto d.
mlol"nll. Ch, i, Jobae....

6 ::

OPGED....GIN,

I.Een beslnit, Yo/genl betwalk .de. r.dollte te Bon·
tiI.in ·niet· mear wONt gerekaod. oodar de pe.mao.ot.
,en,t eningeo- vln' den 4deo raog.
i. BeD ' ,be8'u~tt 'OlgeOB welke ~e plr.at.{tlijke iul'and.

d.~e :::;:;!~;n:~81~:!.;_r::~~!: I~de:ni.ubegrip

£::':r~~~:':~e·:!:~~o:'=::··l!j.b~ :;J~:;~'.Or~~:~':r~!:!;
NederluJ. ale adjlldaDt.~V;:riB~~I~OD.'
BII RET WA.PEN DKR ARTILLERIE.

,an

Bij KOD. · baeluit dd. 6 Mei 1874 ia het Yolgood"
bepaald:
Art. 1. D. de ... ti. YlO boord van ~.o N.d.rlaod.ch
~bip, 'iob op
NtdtrlaRd.r"·/.di,eM reede of io
••00 Nederland.ek Indi.en. baven b•• iode"d., wordl g ••
Itr.ft mot g...ogeni..traf VAll oen tot 'ijC j .... ~ ala
lij door deaacbipp.r. van Eea maaodeo lot d ... '~ron

eeM

.

Aoa do• ."or ~oo tijd n. I.... j.roa bij bol No<Ierl.Dd,.h.r.cli ..h
loS" ,0<1 _ _ 0. kapllelo der iat.atorlo bij bol Ned..l.. daoho
Jegtr J. L. de Buct, om dou luitealot-g.neraal -J. nD Strioten,

Tot tOf4tta loiteol at. de ',,~de Juitea'D.t W. Boetjo.
Tot D:up~ijDmeetter d,er tweede kla.. e (eentcn luiceDaut), J . J. B.
A. Schanau.

DepnrteUlent Van Murine.
op

ONT8LAOiN:

verzoek. eervol, uit " la,D~" dieo.t. de .edert te""1 uit : zijno betrekkiag onulagen kl.rk bij het '"k van acbeep.bouw ...o. bet
marlDHtabliuemeDt ,te Soelabllija S. H. H. DIlDlonliD.

a1. lij door een . atuurmao, t>D van drio maaod .. tot

tw.e jaroo ala .ij door de ov.rig. scb.p.lingeo ia !le.
pl~egd. indi.n.ij!ijn Europeaoen oC m.1 de.e gellJk.
geeteldenjen . met. dwangarb.id buiteo ~en kettiog vao
86n tot 'ijf j ren alo zij door deo .chlpper, vaD .e.
maanden tot dria jaren ala ziJ door eeD stuurmao, en
vaa drio waanden tot tWf'e jureD ala zij door de overiga acbepeliDgen i. gepl •• gd. indi.o Eij .ija iolande ..

of m.t d••• n golijkgesteldeo.
Art;. 2. De m.depligtigb.id •• 0 het miedrijf. wasr
tegen bij bet vorig Brtikel ia ,oo.rzi~D, wordt ten, aan·
mien ,an he.l, die tot de bema.1DlDg van het 8cblp be·

booren, m.t de •• lfde otraf al. met miodrijf .elf g,olraft
D. medepligtigheid vaa a.dero personen met gevall'
genilletrsf van

:r

dagen to~ 3 mOllodeo eo

gelctboate

van I 10.-tot / 200.- t. .smen of ~fzo.derlijk,
indiRn lij .ijo Europ •• oeD of met je •• gohJkgeotelden;
en met h!n 8rb~id8(elliDg aan de publieke werken voor

den koot .onder 1'0('11 v.n 3 dagen tot 3 ma.ndeo eo
geldboote van / 10.- t ot / 200.- to Eamen of aC·
zond.rlijk, indieo Eij zijn .inloodera of met deEe gelijk.
g•• teldeli.
Art. 3. Te ••• ke vao let io artikel 1 bedoelde mi.·
drijf .en do medepligtigbeid d.oraa. kall tegen den

TELEGRAMMEN.
Batavia dd. 26 Juli.

Bi88cbop P. M. Vronck.o i. tot Aarte-Bi88Cbop v.r·
beveo. en Paotoor A . C. Clae••eos ~ot Bi •• cbop.
V olgens d. Sumatra-CouraDt is Kotta-Radja .eilig.r
door de uitbreiding on.e. stelliog.
Het milit.ir bol.id van Kolonel P.I wordt gero.md.
De 'ijand gaat st.eds voort v.ret.rkiogeo a.n te
I.g.;en baiten bet door de on.en b••• t terrein.
De vro.ger door on. g.nomen kampoogs Loogbat.
tah .n L.mboe ZijD door d.o vij.nd wed.r tot formi.
dabl. ver.terkiog.n gemaakt.
Te Padaog cijn h •• igo bandjiu g.weest.

SVHBEP S- 8 Ii RHI BTIi N.
Aangckomcll Schcpcll

IIcbipper, de etuuriit:den un de ecbepeliogeo, die zich
daartaan 8cbuldig , lDakeo, eeo bj vel van ,oorJoopige

aonbouding of vao gevangeneeming wordeD Ilitge"ar.
digd.
In de

Arn/Je...che CQuranl

komt bet ,olgeod b.·

rioht toor:

.Door mr. A, Ver Huell albier i•• tot .oltooijing
van bet ZeomaDo ·Asyl Ie Brielle, de belaogrijke gifG
• .,n .ijftig dui.end gulden be •• bikbaar g•• teld.
,De h•• r Verhuoll io tot dezo daad bewogon uit.
.luitend door pietoit j.gens bet •• derIAod. waarop bij
al zijoo affdctl6e beeft- overgebrecbt.

Z~er

t;e Sfunoroug.

Ned. stht. Goun .• Gen.rl . MUer O. C. J. Liodeman
,an So... baija, Me Neill.
N.d. bark. Said Ma.koor Bacht Mobamat Arsat
vao So~rabaij., Reim.

Ned. bark. M•• tora Sech Mohamat biD Lahbal .ao
Sand.lhout. Heim.
N . d. bark. Aeoah. Hadj i. Abdul Karim van Riouw,
H.im.
1>I~N';il~~bt. Sing-apor•• C. H. v. Odem van Bata.ia,

iu gtmomso

Vcrtrokkcn schcpcll.

met d. instoUiog io den Briel heeft bij, ,.rilOm.n
be~b.nde. dat bet bed rag van / 50.000 nog ontbrak
om bur te fottooij s:1; die ~OUI b~!lr toegedo.cbt en
zou haar eerstdlUl&B on)rw(\~en. u

N.un liNLEIDlliO Vau het ,oorkomende in het Alge·
...... Dag61ad VIUI 20 det.r, omtlent de re.identle Ko·
dirie, dat l\ij in een vorig nummer daaruit m'ernam'e n, aebrijft I/Qen conjroniilt" aan. U~ itlJi,:r bet volgende;
De Ke~iriocbe korreopundent vau ~ .t .dIg. Dag61ad
!'all N. 1. ~II verKetcn of dchijllt bet ~ich lJlet t~ wil·
len ht'rinnt:ren d.t hij eertiju8 al.lJbt~Laar is gcwee»t
bij bet vori g kQUegitl dttr Algew~~ne Rek l;! ~k8Werl
welke bij DU op wiJJ&clJt~udeu t.OQU goedviudt met
den naa~ fAD ~~Mp;QldeT" te b~Btempe ltm.
MdDig awbtenoll.r fau dleu zoog'tlDlI.amdeo II zolder"
beeet BvenwHl l"l.~r g~toOD.d eou zt)~r bruikbaar ditloallf
den laode, foaraL lJij het lliuuenilloud"cu Bestuur f

'''0

te zijn.
H". kao nu d. , ... laggefOr Yan de io.tollatie de.
beerctD Buijerinck ala reaideut van Kodirie, waar bij
de m'lidtn'l'eecfl. van ueD atlkr"tarid bdsprd"kt, deu laat.
ate in tion b••pottelijk doglicbt "iU.o .(elleu. hom,
dieD bij Ale 06D. jllugereu VrlJdgareu koliega 'an d~1l
lJ
tbaDe zuo fet8lOaJ~n ,IsUpzold"r v8"leer de band bo-

veD bot booCd had mooton boud.n?
10 de K.di .. acb. "korr••pondent vao let lJagblall
wellieht gekronkt door de bt!ooemiog faD oeD ouder~u
. .iateot~e8iJeot tot r~8idttllt van KudirlO, acut bij
ticb mitlBchieB om da aeut) of uuJere r~d.,;n miskeud
en tracbt bij aan zljn wrd vel Juebt te gt.WbO door deD
Bt:!ktutaris dijr rOdiddutie, nIWot Banleidiug vau ditna
toeapraak, bala~i..elijk te llll:l.ken iu de ooge I vau liut

publiok? D.t de oekret.ris tiid.liik al. buo!d v." het

gew~ltelijk bestuuf "0 niet dtt" ouJ.,te lL~itJtt'lut·rtundeut
in dat g"wtat al. zoodtUlig uplrad, kau bem l.det
Buyul g~du,d word.en ell ill geuuu w,lIek",urige daad,
maar getlcbiedde io volkom~u o~ert;;t'lullt~l.Ilmiug wet
de bs()aHflgeu, waal' diu u ltdrukkalijk. Zdggeu dat b.j
&ielittt, ,ertuf of ootatuuteulI' van tteu residdnt do

van SalDsranlit.

25 Juli. Eng. aLuomb. Hampton R. J. Blacblio n.ar
Batav!a.

26 Juli. Ned . • toomb. Kooio g Wm.m III Bakker
oaar Soerabaija.
.. 27 Juli. Nod stoomb. Gon.eroeur.Geo.raal Mij o••
LlDdewan naar Batavia.

Aangekomcn Passagicrs.
Per Ned. loti. Stoom8. Gou" ...G6oeroal Mijer gezag.
voerder
0 , J. Liode mao, de hb. vaD R 'ijn , ~cbtg
en 4. klDder€iD , PJQllteuga, ecbtg. eo 1 kind, van'
Brl:'ugel echt~. en 3 kiudereo, Mackeo1.ie, echtg, 2

?,

Besluiten en Benoemingen.

Aangekomcn Schepen
[.e t:JRtavia.

Amerik, bark Diri~o, Staples,

'I,

New·York, egt. lot.

~::,d,,~ ~·~r~o~d:I~'~~~';-m~~" ~~'arl~' L~:~:'A~l;~;~I:~m~ipf:R~;::

v . D~ltODI agt. ~Urvj8 & ev! Eng, schip Pride of Ibt.: OeeaD, Wt:l-h.
v, RIO de Janeiro. o.gt. Busiug: hh 6der & Co ,; do do. Nuada.
Panout, v, CberiboD, ast , Diimmler &. Co;- 24 N, I. It, W. Corn
de Vrie•• JIlD&en, ." Slerabaijll, .gt, No I. St. Mij.

Vcrtrokkcn

Sch;~pcl1.

vau Bntlt.ylo. ..
24 Julij . Eng, 8chip Albion, Jt.lne., D. Prllboliugo.

te

S~l,ijer

VC1·tt·okkcn schcpcll
van Soar.baia.
28 Jul,i. Ned, Iud. bark Bal~,-=r, e:e7.ag'f. Hadji" Mob.mad S.iir,
T~~ Palllr; Nod: lDd. ,aeboeoeT KUtD1 Hap lioat, gen u. Tall Y..u1t'

!;F..;~!~8H::jy~:::z~~i;~I~n:~j'iii:t~~t£:~:,;~~:'!;:

24, Juh , , Nt!d. hI!, IIcbo~ner !it:uhoor,. gUllgV, Sech Manihor, un
BontlJerma'JD! Ned" Iud, J(:boener Sarie ViJar. gezagv, Hadji Abdul 1;" UD Beadletm allnj Ned . Iud. IcltoeDer Djoedul K.fum g %o.~'.
Sa~~ ){oh, IIlDaimlill vaD Sumbawa; Ned. IDd. ,toom •. Ba;,ul MaC:
kalJ. kapt. Bieriug&, 'aD HataYia.

Vcrtrokkcn Schepcn
(Cele-

van Soerabaia..

Da~18 :~\i~ (::~:~IIoB:~ocner }<~ilh~r ' R.. him,

Op , fl1'ZD'elr, tenoI, nit'J Ju.d. dieD.t, de klerk op: bet QUhteDt.
thidenti.kaDtoorie KoeDingan (CheribOD) A. P. vall Am.tel.
DtJor den Direkteur tao JUIUtie

seugr.

~rohamad Said,

NEDERLAND.

•8 OOEDOIKKUI.D :

l!"tt~rdam. 16 Juni.

d.t 400r den Ltndr.. ad to. Tasal
II •••OU'D I

T!"t b~iteDiewooD ''lbttUuuc..~if8er bij die regtb.alr. buil. " bez"au
· ld:D:~.~~~!h'b:'iua~;e~~;'bur. npinut.koDtroleur bij bet

,

«tat ,door

dc~ Landrwf. te . Pamalaog (Tagal)

BonD). -,weiRa' ••nret,

ll~ : : : = ::a 8o.b.ti~o.Qt.-grifB.er

n;tflaDk, buiteA ~"aflr

'80,

bij die

dn lande, J, ,J, DODDer.

18 bUOJ:IIJ) :

bl:D::r~d!:h·.b!i;u~~ ~ld:~. CODDClD,

aapiraot,kantrolenr bij bet

. INLA~DSOHBBSTUUR.

1'~t, ~euDa ,Y'D Pri~~.oeD $!::='~~ KebQemeD,
100), 4e 'It'eda~

"'0

Wii oOhingeD 13 JUDi II. d.
.mall UI.t Ned. Oost-Indi. met b.richten loopeod. tot
16 M.,.
. - M.t b.trekking tot d. ba.eDqllaesti. VaD Sobeye.
vermeont de 8kvmpD.t, dat, dH Mioieter yan
BlDneDlaDdscb. Zakon ziob io b.t al~eme.n b••eid
h•• ft .erkl.... rd ~?t b.t .~rl~.oen vao Rijk.hulp mede
nI.ogeo

Te,t ,~Iugewoon ,ub.tilQt:t.-iJri~r bil ' d~e reatbaQk, buiteD_bu"aar

re'.Ideotie B.g• •
1J,ngkrep, h~D ~flo SOar,o 'Koe.oemo,

T~ ;:.'): ;.'",,;r.:~k::: ~r:::.bt:!:~.::w:!~.~ at'l::~~.e B~.

der RogeerlDg wenooLelij..

De Bcb •• pobouw

00

d.

koopvaardij ~aart is eene indu8tria galijk iedere andere,

f::d:i:;t":ote'hcil~~r~:n!o~;:: :~::::~a~:! :':'~~'n ~~:

door G. A. Wer-

Op Dinsdag den 28en J uli

tuurHjken 100!, d .. diogen.
Do Kam er heeft "iob met dit rapport vere.lligd.

VBn di.erae KoopmaD.cbappen en bijgebracbte goedereD.
(1009)
SOESMAN en 00.

Vao de HsoJeJe'Vert)euiging te Sawarang is eens

kla.ht ingekomeu wegoos de arUitrair. bepalioge o die

Op onze vendutie van Dinsdag a. ' S.

voorkomeo in de c ognoste mente!l van de Stoowvasrl;·
ma..t.cbappije N. derla1ld en Jav a.

Eullen wij •• rkoop.n bij klein. ka.eliogen -----

Een factuul' goede provisien;

Wordt besloton Ie an !woordon, d.t de zaak der cog·
nO.IJsemeden twee jaar geledon bij de ze Kamer een
oDderwe~p beert uitg~ma"kt · vaD groodig oudttrzoek,

ALS,

.11.

Poeren, appelen, k.roemelk, groeDteD. in blikkeo en ••
(1010)
SOESMAN en Co.

docb d.t
paging.n om tot .erbetering te komen,
oijn mi.lukt.
- Dat bet werrJepot te HBrderwijk zijn druksto
dag.n g.bad heeft, blijkt hier uit. d"tbij bet jongsle
traDaport per otoomscbip Pri.... .dmalia oloobt. 120

I?,an "iluda.g a~ de~e,'.

man kondeD word en bijeongebraoht en men zuJfs man·

Eullen WIJ four rekenlDg vaD ",ien zulk9 zoude mogen

acbappen, dio eon p•• r dag.n te voreD zichhaddeo

aangaoo v.rkoopeo:
H.t door .e.water bescb~digdo ged eelte 'an
799 TieD kisten 29 iach e. X 24 yda

Op onze toko vendutie

geengageerd, onmiddellij~ moest wegz8lldun, 200dat er

op dit oogeoblik goe n kol onialeo ovor z;jn .0 bet ka·
der zolf die •• st moet doen.
-

~8Uii;~d ~atoen

4%

De PrilJU8 dl~alia heeft aan boord het 'jzere n

droogdok, dot door d.1I ooverpoaodoa ij.er van den
beer Boocb eindolijk op het eiland Amoterdam Eal
worden aang.legd Het acbipi. daarmed. ,aa Gla.gow

.

ruet de .am.oot.lliDg .ijn bel ... t.
-

V

p.

it 50 ps. per kist.

geloot cit het N.d . •chip 's Gra •• obage
kapiteio De Vri.s.

gekomen eo ooderweg neemt be t de iogenieurs op, die

Door Z. K. H . Prins Alexand.r is bij zijn ver·

(1019)

SOESMAN en 00.

Donderdag 30 J nli

/ 1000 \'oor de Blg.me.oe arm~o iug.zondeo;
- Het k.pita"l, bouoodigd tot 'O '}f t.• otting .an d,'n

v e ndutie in het vendu-locnal van
(1016)
r'. H . UOUMA .

Standaard, itt DOg ,niet bij+.; tlD.
he~ koloni ••1 we,fde·
pot DOar bet Nieu'Rediep ~en d. e ~ac:heLUen~ supplotioo

-

Op 10 de.er y, rtr. kt Yau

Op bove nstaande Vendutie zal
ik verkoopen,

troepen t'8o l" minll'tdDR'120 man, onutlr welke ' 8 onderofl'iuleren, om ttt cmbarkeertm aao boord VIlO bet via
Suez oAar Javo. best.!rude stoomBcbip Pdu8es Amalia.

voor rekening van beJanghebbenden :
40 ps. " S doziiJ! BIER.
1 p. Stl'oo·hoeden.
1 p. Zijde Dassen.
9 p. it 1 do~. flacolls Naaimachine Olie.
1 p. Biscuits.
1 p. Wagen Smeer.
1 p. 100 Pl'. Heeren Bottines .
2 dz. puike Rijnwijn.
1 p.
1 dZIl Albums met Muziek.
2 p. Castor Olic.
10 p. Vruchten op Water.
1 p. Angora Franjes.
·1 partij diverse mode Artikelen.
1 Pl'. Europ. Karwielen.
door zeewater beschadigd.
enz. enz. ellz.

J

ling gemu,akt VIIO Amsterdam n&ar PatijB. Den 18ten
JuDi, des morgdha ten 8 urtt vun Amsterdam vertrok.
ken, heaft Ilij, in drie ureD minder dan tien dage~, den
wag tot Pd.rije Rfgelegd. Dec eerstc;uI dag w8ndolde bij

a

tot Vianeo. "en tweedon tot Oo.terhout, den derdeo
tot Rijckevor.el bij Hoogatrat.o, den ,i.rdoo tot B,u.·
eel, d~o fijfli~n tllt Brlline le Comte, deD ze-sdal.l tot
Mu.ubeuge, io FrBDsch.HoneKouwen, den ~eveoJeo tot

I. O.t<ou .n C.rubreai.. deo S.ten tot St. Queuti • .
deo negeuden en titmdt.>ll, ~oudt'r u&cbtrulilt t e boudoD,

tot Pllrija. Op ,.Ie pl.at.ell. waardaor de wakk.re
r~i.i~er kwom, b., ft wen .ijn , olbardiug hulde go-

(1017)

te we.k.nj ter"'JI da M'Dlster va. Fioanoicn ber.id
zou ";n deo . groDd. noodig voor 'de ' ba•• o eo bijbe.
hooreod. werken,. teg.n te b.p"l.o prijs ·af te ataan.
- D. daartoe benoemde Oommi.sie hee't den Iftd.o
ta 's Hog• . eoo aan.ang gemaakt m.t ·bet afn.m.n der
".xameol va~.~. o~ndid.teo. die t.le am~ten.r.n bij
tieD. burg.tl~k.n d'.nst.o tot r.ohterhjk I\mbt.oaar
10 N .d.· Iodi~ w.ol.o h.n benoemd t. word.o.
Voor d. bet.ekki~g vao burg~l~k ambt.n..r b.bben

8.

za] worden verkocht;
voor rekenlng- VAn wien zulks ,oude llloge n

V?MH&&ZO 2/ 50

. .ebeochadigd ex '. G r a • e n hag •.
(1020)
A. MEIJER.

Hout- Vendutie.

te Amsterdam, op de zoltlare YGU but ijze rmagazijn.
laogwerpig g~bouw, date aao driu zijden Yl'ijdtaAt,
was no de daken der omriogooJo gebouwen en buizon
OVer d ~ geb ~el e leogte (oogevtler 60 Dleter) ge m.ii.kK ~
lijk door de wBteralralell ttl be r~jken, zoodat aBIl de
eeoe ,,:ijtle ue acbt 8puitUD en de stc>omapuit der wt'rf
en a8U ue andtlre zijde de 8puit der warioiorll, een "ijrl-al
stad8llpuiten, en Jater ook Dog een atoomepu it, htlre
watermQSSa'8 op bet braoQende houtwel:k kooden wer·
peD; teo 9 ure waa de brand, die teo 6 ure was uitg~
He~

Up Ji"ijdag :J. J"U,
We gens Ruiming
va" t.rrein zuUen a tout prix worden .e,kocht:
BALKEN, PLANKEN. OESSOEKS. KARltEN·
HOUT. KROMHOUT yoor Praauweo en aDdere
HOU~rWERKEN, ligg.ode aan deo Boom.
WERMUTH,
(1008)

baraten, daD ook roed. gobloscht.
Niett.mio is do acbad. aan het gebouw eo deo g••
beel ,ernietigdeo voorrand oud t ouwwerk eo elappio:;. t
op d. Eold.ug, borgen, op meer daD .en ton t. Bohatt.n.
-Door Z.M. deo K.izer Van RuolaDd i. t.r bescitik·
king .a. den M;Dister van Oorlog g••teld eo .. 80m
800 Ru.siach. goud.o ducat.o. teo einde tu wordeo
verdeeld ond,er de oDderollicieren.n ,erdere blansob.p'
p.n. die als eerawacbt 'bij don Keizer hebben dioDat
g.daon, gednreDde R.D. kort.tondig verblijf op Ned.r•
lao~sob"u bod.m. De Min ist.r von Oorlog b.eft b.paaIJ.
da~ die g.ldon ·ond.r de . helo.gb.bbeDden ZUIlOD wor·
dO~ .verdeeld in ov.nredigbeid.an buon. traotem.nteo.
Voo. de compagnie. ter . oterklo .an 120 mao eo d.
m~.i.k des 2.1eo regiments, die te V.nlo don ·Rus·

Vendutie van Salldelwood Paarden.

Op ltJaandag dell :Jell ."UgU6"",
zullen, SoesmlUi 'e n c\) vend uti€'. bo~den 'un Belle uit~

ge.ocbte lading Sandel-w-ood Paorden
be.t .... nde uit: .
140 •• er fraai et.rk gebonwde en groote

van

bonD~urs

P.AARDEN,
vole spannen eo uitmuotenda rijpd.orden,

KOIiINELYKB BBSLtlITEN.

B••opmd: Prins .tt1.",antJer der N.derlaoden r•• pe.ti.·
vel~" tot kapitein.luit.nlOt tet loe aD tot kapilein tef .

bevindaD

Eiob ooJer dez. ladiDg wolk .Ibi.r per Bark B & ij
M a a tor a koptei. Soob Mobam.t Bin Awal Balabal
w.rdoo aaogebracbt.
Te b..igtigeo BaD d.o ·Boo ...
M.t commie.i.o b.laeten zich
(1022)
SOESMAN .n 00.

beweleD, bttdf80gt

bet aandeel in dit .or.telijk ge.ch.nk 99 ducaten. due
ruim: 51l~ guldoD. Eon oergoBnt-mojoor krUgt alEDO 10
guideD. oeo •• rg."ut ruim 6 gulden, d. gewoo. mi·
licieo / 2.80.

aallgaan:

491dsten

Ammonia Liqnida Causticus,

lt aloen en tllbak wareu op ..

geolagoD. staando op hot Kol kjo onmiddellijk aehter
do Golderocbe Kad. bij do Buil.okaot.n, beboor.od.
aan bot Vrie.cbo Veom.
Don volgondeD dag olltotond braDd op '. Rijk. werf

eischen Keizer 'c.e cWtaire

F. H. BOUMA.

Op de vendut;e van W oensdag 20en J ulij.

-D.n 12Jon brak t. Amst.rdam .en f.lle braDd uit

ONf'SLAoaN:

en

ADVERTENTIEN.
Toko Vendutie

i1hanfJ zija

tu~gelu~erd; het . zUlYeringeproces is b ijlia. ,olbracht - ,
en 'DU l8 eV~DmlD ala vroeger inmeDgillg vao den kant

in 6 t' D pakbu,:a, wBRrio o.

Op nrloek ,eenol. uit ".lud. die .t, met behoud n._ regt op

C~:'~~d::I:~~g;~tt::~ J~~H~eVo~l~Dtrol~ot

prote.,tile eo' hoDge vrac!!tprijz8D op J2I'Is.

de Eaken g.ooegza.m tot hun norma.1 otaodpunt te o

bracht, zooals blijkt uit de Bt'f!dl1& che CouTa'll, de
Lierenaar, de I"depmaollce iJel!le fun Brudstll en de
Cou,ier d. St. Q.....l in. D. he.. M. C. H ••• old!. die
deD beer Duduk • e Wit tot Hum ve r.v.ezeJdd, WHl'd
duor ell'o ollgevul aan ddU voet verhinderd de reie op
gelijke wijze "ertier dan tot het miduttll Von Picordi~
voort te zl;.ttten.

Cli"Viel I)epartelnent.

'_

muth von houtworkeo aan d.n boom albi.r.

A. Meijer, en voor rekening 'aD

w.kkoh?g. dIe z~ be.ft gekregeo In eon tijdperk .an

m.d_geleid. he.ft d. tweede luit.1I80ts der iufantede
'an gelDeld leger, O. D. Van de .. Borg, A. F. B.I ••
bragB eo H . J. JJe Weorlb.
-De heer L. C. Dudok de Wit be.n een. waDdo·

ring, de oud·gouvurueurtt VAil us Molukkeo Guldw.tlo
e:n Viuer en ,ale ao.it'lre rdid~ntt:n buu o.mbtcu.aa.re~

ge,a! geloond hel1beo dege.ij.e en ull$tekendo dieoa·
rf"~ d~~ :Uh (/I ttt ciju.
Gij , cult .mij v.rplichton. mijoheer de redakteur.
deze kleiu t.recbtwljZiog in ' uw blad op te newon.

zoogenaaw <!e acht:aruitgaog vao OOZe Koopvaardijvloot
h~t Da~uurlijk ge.~olg i. 'ao do ze~r kunotmotige onto

van r~o"'teQ , wordeD ingevoerd l terw,ijl materiahm, WaRr-

KDoop., Stot.lje'dijk, Z. M. Troop.D, arabieroo. cbi.
ntilen en Inlanders.

heeft, aDders zou bij wden

maar in itlder

-:---'-A-a-:-.-n-g-e-S-la-g-e-n--V-e-n"';d-u-·-tl"';{\"';p-.-;"';";'

• an hl~" te lande .chepen word.n gebouwd. oan rech.
teD '~n onderworpeo.
D. algome.oe strekkiog 'an het rapport is. dot d.

Hamakurs die VBn verlof nsar Java. terugke ert en tot

22 Julij

MAU~EN LlIGInI •

Diogldag 28 Juli. Voor rek.Dlog en ten hui'•• an
Me ••ouw de w.du"e Rasff op Zee.traod door A.
Meijer•• n Voor r.k.Diog van belaogbebbenden io het
vondulocaal vao .0 . door Soeaman .on 00.
W oenadag 29 J uli. Voor rekeniDg vao de fi.ma van
d.n Bro.k eD Veeckens in h.t .oodulocnal van en
door ·A. M.ijer. eli voor r.k.niog . van deo heer Pi..
termaat .an boutlV.rk.n .ao de Boom alhier door
Soesmao .D 00.
Dond.rdag den 30 J uli. Voor re".niog van b.lang.
bebbeaden in b.t v.Ddulocaal van en door F. H.
Bouma, .0 '.0 onuitgeloek pandgoed.reo t. Sabanda.
raa .oor deo paadbonder Tan IDg TjoRo •
Vrijdag den 31 Juli. Voo. rekeoing on teo hui.e
ran deD h.er Stllmpff io het Militair kampement door

Het be,el over dat detacheweL t is opgedragen aan
den k.pitein d.. iDfant.rie .an het O. I. leg. r A.

dat de d ..~kkuren VliU de Gon",..le D!fcktio vao Fi·
naocien Xeijo.t. Xulorf., Lutjeu •• d. V.or ou ltut.·

bl~veo,

e::: t;:0j~:~!!i8:;;~f:; d~rL~:~~;

en 8 kiuueren van daD beer

Mij duokt ' dat d. korr.spoodent .ijo gobeugen 01

lanSer 'of korter tijd workzaam

voola~·~~:~!r~l:;

Ebelin g, Mewr.

LOlDllO

.

Z ~. • obroefatoomaobrp D. Amd.l, komm.ndailt de
ka!" IUI.t. t.roee J. W. F. Fruebt, il den 15den ~.~er
blllten dlet.t g_st.ld.

ootl ••o.n wij:
Van d" Oommi ••i. van d. Kam.r vao Koopbndel
fM, de EnqUGte omtr.nt deo to •• taod va.n de N eder·
laodaob.• Koop.aardij,loot, oolving d. Kamer . e.n ,.er
nitvoerig' rapport. ...aario .ele · VaU bet groot aa"tal
omvaogrijko vragen der EoqllAt. word.n beantwoord.
word.odo. op voor.tal 'aD den heer Van Stolk•• r
?og de .o.Bch.lijkb.id iogela.cbt 'aD de ophelliDg d.r
'bvoerrecht.o up het bont en aodere material.D bier
voo. den •• beepsbouw b.noodiKd, waardoor bet on·
~.obt ..I worjeo orgebe •• o. kraohten. betwelk da
Dien .. gebouwdu sohepen uit deo vreemde hi.r vrij .

kinderen . Cliffun. Kock ou Me ... de wed. Ba.. b•.
P.r N.d. I"d .•to"mo. SiDgapore ge.agv. O. H v.
Odem. do bl,. T. D.ngor, Bonthuis, EChtg. en 3 kio.
dereo. v. Hengel. Fleur. Richelle, Jap Han Po. Mej .

den 8sll.ret..ril.

loopbaan bij . dien .stip.oldor" bogonneu ZijD. do.r

den~r.B:i.~"!,:rn v;~n!:~c:ai:~e:~bi:~ b:~ t~t~:~

gan op · .ijn• . mod ..... rking tot . done .. dlroete p;aher.
hioding tUlaohen Rotterdam en Loodea vi. Harwicb.
.neKam.r aeht die ferbinding nnttig.r 00 . DOodig..

trek uit Leiden aao den Blll'gemee.ster eene "som van

laatat. io bot beotullt tij,lolijk ve .. aogon worut door
leer IIlecbt gtu'aadyleegd

D.~r 2110111.'.... " ~: li1I~ tm.jQo~t~~ J\llte~I~"'41el

-!iIlI
. ·.·.88 &1I.:,oorc1l8 '811 reObte. r1b'k
. 8l11bta
.
to
.
ntot .
. didateo opaege ••n. "
:
"
. ' ko10081'1 I, ".afta 'Inbvt teglinc!nt greillirlftlj;, .811 jao
. , - Den laden werd .10 .heb G,roole B• . hnla .to SobeRan; .tot.",ajoo., to~ · luiteDla"olonel en tot ko100.1
Pr••ldent all aeDiS. led.o vao d.. 6.11. 8ulte .ao .het 48 reghn8nt hlluron· . tot majoor
i'weedeKamerder Stat.n'!'l.ner..al eeu lui8'.trijk dloer ·. . tot .1uiteDlnt-kolon.1 en. tot :kolonol' I. · ~uite fllll bet
..Dg-bOden· alllllDl'~ Kapp.y .. e Yon de Coppello. '..
regiO).nt . rijdelide anlllerie; . ".
.
.

r '''.nlngondoo. d.n

I

Groote Vormleer Doozen,
om heb oode"wij8 gemakkolijk te maken

a / 16.(668)

G, O. T, VAN DORP & 00,

·.ml",de:iBahu~;:'; IlCl

SAIURAIGSCHE·. &O.U"AII"I
VO,R S TJI AN, .'

][~~ ,R.

.

~8enJ
de Re~aclie
. . ~.vaardeD.

'.an

,', . ,'

"

In 'cle

ULI

~tlnte

Mr. R.VORSTMAN be~ft ,.icb voor .ijn vertrek

den form van .HaBgsche brie\'eo.
Eeo TI.ndej •. eurre,p~odeot · .81 iod.r mail beri~t.1I

. 1 874:.

levereD omtrent de VOOI naamsLe itl~'eD , uibtoer artikden.

De SAMARA!I1GSCHE COURANT .al loo.eol
doenlijk'dagolijke bevallen een Hoofdar"kel.

&;

00; .

vel'kriJgbaar by

D. SAMARANGSOTIE OOURANT ..: 'leeds be·

Me. NEILL &: 00.

(1357)

vatton IlIe Gou~'erDemente B~DllcDlingen en de voar·
De.m8te Gouvernemente bealuiten .

B A Z A R.

D. SAiUARANGSOHE OOURAN1' zal.ijno lezero
op de hoogle houden van allo gewichtigo Bui· .
J:IAl\.MEN, puike We.traal.che.
tenlB.odscbe poli ti ekc Oll andere gebeurteoissen.
I1AH.ING, puike in v.atj ••.
De SAlIl.AHANCJSOHE OOURANT .al ..oveel mo·
ROI~PENS, in .toptl.soh.
gelijk .teeds ooroprorikelijke F<uillelons le;eroo.
.~eed.

.an het ·

word." .&n co SAlIfARAN GSCHE OOURANT .teeds
per Telegrna£ modogodeeld.
A bonncD'lents prijs per balf, janr
f 1~.50 . - doch van 27 Juli tol ultimo Doecm·
ber slechta .f 10.D e U i t g e \'e r ~
I

G. ,c.

(947)

T. V
, AN DOR
, P &

OO' j

~a:~: !.~~::EN.
BOD

F. H . BOUMA.

(665)

~'anilla

Puike

SIGAREN.

Cavitus £-:iabano en COJ.'todo.

-

J.

F. H. BOUMA.

(666)

SOLOSCHE
(427)

--..:

(198)

F. H, BJUMA.

BAZAR.

t

G. C. '1'. VAN DORP en 00.

. (1038)

R'lOde tofelbladen van , 95 Nederl. duin,en midenlijo .
110
do.
do.
125
•
do.
140

-

:Blad en faD kuoarje8 fall 4)

Beschr,jv-iag van de in N uderiaDd gebruikelijke
TcleAraaf·to estelJ en van de inrigtiog dar Kanto-ren
en van de gele idingen bijeengebragt.

II

1/

11

, 40 op 50 Nederl. duimen.
" 4L\(;9
Ii
II
43 1/ 59
Bufelten II 127 ~ :;i5
.W.Suhtal .I. , 105 " 48
1/
"
II
88 II 48
, Oonsdea ' , 109 X 45
, 110 X 50
/I
~'
:
N
120 X 5 0 .
/I
Wa6cht.fd. wet opge.ett< l ug en zij,tukken vnn 88 of 48
do.
, 105 .55
B KARTHAUS & Co.
(889)

Rijks-Telegraaf.
J

Op last van den Min~ate r van

II

13 .A.. Z

(605)

- - -- ....

Puik. OaVITAS en
CIGAR EN.
Turkocho TABAK ' •• b. I'ijpen.

HABA~OS

no . 1. Manill.

Tabaks-pijrj ,' s en laoge Duit·

B .L~ Z A H"

Zeer I. kkere Zoetemelkscltll cn Komijll6 KAA.S .
(686)
B. KARTHAUS .so 00.

BAZAR.
Carpetten

:\ J ~ -

eD

G.O. T. VAN DORP en Co.

S til b eY n e,
om. roest van stal en voorwerpeo te do~n vurd wijnen.
per stuk a J 1.G. O. T. VAN DORP en 00.
(292)

en D i rektie~ van Scliolen en W eezen inrichtingcn, en

Onlang'!!! k ,~am van de pel'§
bij de Hoekllandelorell

Bout- Aankap
(G ED AN G A N.)
Be.tellingen op ,alia soorton van DJATTIE·HOUT·
WERKEN worden Bangt'tlOmen door den Admini ..
stroteur
G. 11'1. GRIBLING.
Adre, per spoor Halte Gdan!!an.
(970)

Oost-Ind. Kookboek,
bevattende '/lweI' dan

Holl. en Indische Keuken.

P. ,B UIJ/l, TIz.,

B."",rang.

J., BUSSEY,un" Solo.
BO:ERS&' Co., ' ])jo'jacoria.

Ag~lIten houtaank.p &pakinu.

Expeditle

~F.H . .BOUMA,

re coI111l18n,It!8rt zich ~OOr hll L boUtIt!u - vau

I-I 1:1 i s ve n d

ABELS Sr,
[..1

-V;'Tzl1.Uleling van epreekwijzon eo eenige gesprekk~u
tot oef.ningo in d• .T fi" nansch~ 'T'aul door
JANSZ f ~ . - fra uco per post 12.50

Nederlandsch- .Tavao.nsch

Zak·

B01'eosta.s'Dde praktiscoe Boeke u, OnlD ish n a r ·
voor ioder dio .JDvu·ansch. moot leeren spre .
l~en, leezen of schrijven, zij u uitg.geven
bij de Boekhandel.ren.
G. C. T. VeiN DORP & 00. Samar.nu.
en verkrijgbaar ge.teld by "lie Boekh.ndel .r. n in
Nederland.eh-Indie .
(712)

Holloway'S Medicijnen De 'Schoolmeester
van

Gevnarlijke Diarrhlle. _

~ctal · har e r

Blligioffer8, Onder HIJIlow8Y's behan·

del ~ Jlg; n.\ · is de OOf 1.llD k dt te r ,r.iektc in duhleroil l{clmll ut de
uitlll)l; even gUDsliL; zijo, bebij de mlUlg, ?e levfI, of kleioere iogewand en !le zetd ·van de zicktll ill, want .".iJoe pillen met ·oor~ee~ iugea oUleo, 11Q .zijo u~r goed op de zijdeo, der ooderbuik i0ltew reVto,· beteugelco
de zwelling det bloedvaten en rel(cl ~ o iedere "fer·
horde \fer 1:i ng, wei' l" uit dill (,ok oDt itaat. Bl:ide mi ddtile.!l .werlLcD.
reghtreeb. to.l heretcllcD Vlln ~et jUill'8 e\'enwigt tutScbu ge ::~dig.
beid tn Ilrikkdban.rbeid, ziekeliJk6 en gezo.nde ,nfscheiding nat lin·
lijke ·en bUiteDsporige .)ozing.
Dooajea· Pilleo . an f 1· · / S. en f 6. P otjes Zalf 'aD f}, f ·8

•• ' /5.
CberiboD W, CALISTANS & Co, Tap:al A, .J. van der .. VOORT,
Pe~aloDK " u W, E . HANA. Solo AUNOLD. en Co, en COENAES,
Kldte.a ,r. D. S:LI"ER Mage l ~ gg J , A, 7.EfJDEL, .S.amanng ·OOE"r-

e.

.n

HART
Co. Dlli GROOT KOL}'F
Co. WANNEEl, G. C. ,T.
VAN DORP en Co. H. L. DE LYON en
SOl!:SMAN
Co. '.
(678)

.n

VA.NLENNEP.

De

oOfluken d~i!er ·\'erzwa.kkcnue ziektc .1:1l0 ,cr ~Qh illl!nd, · en de wijze
hl'lrer 3anV,,1l0o zoo vllrraod elijk zijnde, gevtn ten · voldoende tedeo

vaD bet hclllDf:!:rijk

Graveert op Steen cn op 0
Metalen.
(672)

I:S" DOO~!-:!~" ;r:~~~i~~~t~
PERS z!li.. de olld.ergeteekenden in .. taat al1esool·ten va.n
druk",' el'k v III g e n , 1;,,10 ,b l1iteri6{e'Woon lage prijzen at 'te leve:l·en.
G. C. T. JAN DORP ell 00.

(4D5)

Kl ei ne Ja-vaa .. ,",che Sp ... l,kuosl door P .
J .\NSZ 2e druk f 3.- franco per post .f 3.50.

2 din. in pracht.band / 14.-:-

-

en.

llti

(954)

SINGAPORE.
Ge,agvoerder 0 D E M,
vertrekt den 2-8en dezer des morgoDB 8

in pracht·band 1 10.buiten Somarang met verhooging ,der port.,
(543)
G. O. T.VAN DORP en Co.

-

Do AgeDten
Me .. NEILL & ,<;:0.

(1015)

Te . Koopf
17

ronde

BATTERIJ PANNEN
gegoteD ijzeren in verschillenue dimenaii3n W&lanao ·de
graotste is van 8 voet in d. Ul.

Te berrageD

by
HARRIS;

HUUR:

a

a

TogeIi 10 , 8 e i> t e in b e r

EenHUIS
op Kara.l1g-Bidar-D,

tuaoB bewoond door den.' H~er POLAK.
(1001) ,
N001'BAAR.

'\$&)\\1

Een . H 1J IS:
S p'.!< at rl' at,

!

HO:UZO().

V erkrijgbaar.~
Cultuur en bewerking
vau de

Ti\BAI(OP JAVA

e.ne bandleiding voor ' planter. en fabri.kanteD,
met 'golithografeerde teekeningeo vim' de lapak,sp18nt,
bel bl~d,een ploeg, Hobehbei~.cb model, e.n kluite.1I
::b~~'a~r••gtoe.tel, e.Dig. ' tab'kslood:ej2~:0 ..r.ne
(UIlS)

uur ·naar

Soel4blt~t&.

Jan van . Beers.

}:N ZAL·p,

~Dowel

Ret. uitTOOl"e li \'lUI Kommieeieo en 'let! io 80 aitklnr.n van goed"re" .togon sleehl. 2 '!,%.
Rokomm.nd cert ">eh bel e.fdelijk voor het bouden
vaD Ve ndution.
S.marangHee ren,tr.at, (284) P. ZWA<ilER.

.van

flOJ,LO~.AY'S ...P(~I,l;N

van aile go.deren nan. d. binn~nlan.

den vau .1 ava, nn.a.r aile plaatsen daarbniten

aI, na.r Europ •• olgeno h.kend I.aag tarief.
Vervoer van produoten van af ' het ' etatioll
Daar de pakhuizen 01' de sch.al .per picol Suiker 10.12
".
• • andere producteoj 0.18 .
on~:~w7:1~;~';.•• u de Spoor, aan'sprakelijkheid voor

Zuren,

Doelmatig iugerichte regis ters, .ergem.Helijken hot
opslaan der recepteu.
PIt ~egelijk Kookbo6k dot reclls zoo spoedlg 3 ~ruk.
ken muchl lJcleVtlU, verdltmt zaker eOIl pln.llts in elk
buisgeziu "'Bar men prijs stolt OJ) eenf, , au n k I) 1 ii k e
beeeilliug der 51.!izeu.
11139J
Te betoinen by alle ·lI.ekballdelareu ill ludiC
i\ f 2,(,0, fr a nco I)or post f a,-

Verkrijgbaar:

(1629)

.... HXPEDITIE EN KODBISSIE KHTOOR.

INHOUP,
Recep-ten voo .... de Holl. Keuh:en,
Geba.h.J.cen.
Iuln.ndMcb· Eten,
Sa.DJ..baI8. Herr.:U. enz.
.Iula,ndlllche G eba.kken.
COllJl"turen ,

.... 11 '1' 1~;~ l\' Ii. " p
B . EJUBEJj~

<efr goer/.hop bij

570 beproefde recepten

VOORDE

Compleete Gedichten

B. KARTHAUS & 00.

Kleine Balkjes,Planken
en Spanribben

.

woorden Boekje door JANSZ on KLINKERT.
f 4.- franco por post 1 4 .60.

al.cative~ gew~o ri Boo·r t· in kleioe en

BALK.EN van aile ."fmetingen, KROllfIfOUTEN voor
waterwiel en en Ohin eesehe KO}' FIEMOLENS; PLAN·
KEN, SPANIUBBl.m, PANLAT:I'EN, HOUTWEUKEN \'oor · ka.rren eu?,
Ook worden I,outwcrken 01' maat gl!za"gd.
N "dere inlichtingen to bekomen bij de "genren,
P. BUJJS Hz. te Samarall!!.
J. BUSSELAAr. te Solo.
(934)
BOERS &; Co. te ])jocdjaka,rta.
en bij den ondergeteekende te Re;',bea.
HUDIG.
--------~-------------

en eeu halt'

De deuren zullenom 4 uur geopend zijn.
Kinderen belalen half geld, onverBchillig op w.lken raog.
De Reer POLLOOK is gon_geu om trent de EnLroe·
gelden billijke schikkingen Ie Illaken met F.milies

gevesligd te ]Jatn,.ia,.
De ondergeteekenden ,tol Agenten benoem,d zijnde
van genj)cmde Maa.tschappij, . ~ijn bereid . ricico~8: .teg~n
Bra.nd. "en Zeegevaar aRlltenewen tegen de albic. ga.
brUlkebJke premien en conditien.
(2607)
E. MOORWN & .· Co.

HANDBOEKJES.

Vaal'

J onge Kinderen.
(754)

JUli.

----

groole DemelJs.en, goedKoop,

(117)

Des nurntddags "1oe 4
ure

' DORREPAAL" Co.

JAVAANSCHE

B. KARTHAUS & Co.

(687)

op

of

Bijbelsche ,verhalen

.A. Fl.

in
kis'jt!8 van 25 "luk eo Iotlll.lida8 suped.)r, f"nix L ou..J ft:t) ii'lu ll o Li n(ii.~ .;;hin l;::';clI. ir:~ ki zl j clJ l cn 100 ~trtk ,

-~---------

Kinder-Bijbel,

Een klein partijtje ec\;te
CIG <~R~~~ aIs:
Imperhdes, R .. gnlill. Real en Regalia Brittsnie~

Financien
met Atl.. / ,10.G. C. T. VAN DORP & 00.

tlenouw van Jlcerlen.

Havana

(aI7)

Voorstelling,
~9

Maauch')P?U

MaatJlth.ppj •
Oe ASsufllulie-lt1aatllcllllppij . tegeJ:l Brau~chade ' ~n·
ta~IJ~~I~~I.~alJtie:M(\otschapt~~ ~:~~onre 1J:::(lS~blde· ,de ~~.der_

Tweede Kniollillie Zee· ell Brand·Assllr..MaalschapPtl,

tlo 11 E It D E drnk van bot zoo ' gun. tll!' bekeutle:

OPleerpersen in verschillende
1
afmetingen.
opieer boeken.
opieer inkt,
opieer kwasten.

Pa.J Olltpakt
(len factuur WI'l' CARRARA MA,RMER ala:

Oil lJlltllViaschc Zee- en Braot.l·Astar.

~~tK;::::!~S~~:~lj: :::~~~c8~:;:

Va or KINDEREN

G. C. T. van DORP & Co.

Engelsche

Sama,aag.

wonlen uaogenomen ,oor~ relieD)Dg ·yaD: '

-

tot dat sinde te .preken in het HOTEL PAVILLON .
(1012)

I Tongeo- en Augnrkjes.

J 0" G.

Eersten rang
1 3.
Tweeden R
n 2. .
. Derden II
/I
1.
Kinderen '. n Mililaireo beneden dell Rang von officier de h.lft.
.
(1021)

Jfloe'ludag

gedislill~0rd .

Risico's tegeI1Br~lld-,en
Zeegevaar

.D e :denren wordeD . om ·S uur geopend.

PRIJZEN.

Groote

..

G. O. l'. VAN' DORP& ·Oo• .
·.$amrira~_ '
"r ··

(70)

Op AIgemeen Verzoek:

Waschstellen compleet.
-

8

te bekomen bij ,

4anvang' te Sf ur-e.

roor 12 paraonen.

de· Bt!lnoemlngen

Voor.. telllug.

KIOTO VARIETY JROU'E.

EETSERVIESEN,

l&ndBch en ander · Europoe8ch ni e U\\'8.

lolvervoer .van .

Vie:rd.e eo. ~p ·t-w-ee nn. laa.-tate

.VoOl.;tdurend enorrnsucces, enelken avond eerl voll€iTerit,

B. KARTHAUS &. 00.

(560)

KONSENTEN,

Heden A vond.

Prunes d'cnte Fra.nsche.

Bij .ankom.t van de Mail ••1 de SAlIIARANGSOHE OOURANT bevntton een mot zorg g-e.l.ld
1-1 a i l- 0 v e r 1. i c h t, en bet vOOrURUlndt1 Ncdcr-

zoo oak

KIOJO VARIETY TROUPE.

Pilte,-tloek.

roor·

lIamelijk d.t van midden Java.

' Regjs .:t;~·:~r*

.

,'

van

"

G. O. T ..VAN DOUr

(1668)

-

De SAMARANGSCIIE COURANT .al .teed. in.
hOll ,laD -bet fOorU&amBte , niun~Dhmddab. nieuw8,

G.C.T.VA:N DORP &;00.
Prij8 van , bet' Lot 1 .9 ,-

SCJJI~UnKAfjl~NIJI~IlK .

iedt.remail de kamerverelsI{4:!fi, WJrd'eD b~halideldJ in

1 N'&d; Pond e'b/Jllderd"ill~Jt; .nelit.t6 . . .~fu'
hOllten , dOOB ' .l' ~O- · ' ,"'co ,;;A~;
(1~06) .. " . '
Q. C. T.VA.N DI!1BP'&<'0I#.·'

'tiD

b.ekomsD ' bJj

(~46)

atik b.k.ode ..,brijver.,di. al. · Curro.PQlldootell lulleo
opt...,d.n.
Eeo Stonograaf .an de 20 kame ..orgtd.t geregeld

J

, KOPBRljf. la"....I.\.~!~

Protestantscl1 Wees-~nArmhuiSie . $awarang~

Daer Ind~e d" mt:d~~"rking 't'enelierd vaD eeoige ~un"

voornaamBta mail nieuws

Llml~~::t;'i~80;

.

ten ' behoeve vim het

ds SAMAR,A NGSCIlE COURANT

Belaugrijke bericbten, een korto iohoud

",

J;oferuvtJ", : n(JmeS-Ba",,,u,e:rken, .

met ,de laat8te~oct nit . Nederland ,gekomen 1&1 ,dell

Q. O. T:. VAN DORP~ ell Do.

ON DERTR ,OUWD: '
WILLEM JAN CORNELIS~EE..'\TS~~
ROSE FLORE GERTRUD E . SAIJERS

wed~"e . L,¥~LD.
_Kendal ,23 Julij 187~.•_ ~v..:..~o:--"""- (1018)
,...V .r&ntwoo~delijl",ocjrd. ,wet, de >~~~

bolpm~k"r\i:- e.9, T., V~])O~.OO' ~ ~'

!1 j::!:~:::'

.. , __._••.. ".., .J.,7()j.,.lhIIDlelll
Hartkamp,
89 j., Am8tlll'~.m,
Hoefnagel, 0., 60 j.,. Bpaubroek.
Kell~., "vd • .M.--'•• d; .Well, ,86 j"
,--=~'7-c:~~,,-,,~=,,-.:.;.-...;...w;"-o-"'""-'-'-:-':-'1 Kirsch, L~ K.. i' 56 j.,Doe.burg.
Q~~~·eDDaOdbe"'lcht~D. K.uoo••, H.J.,,19bjfLeldat,

W.,

.. :,.2dnllWD.

:-O:?9ij.,D~:~:~rd&lll.

.'

BoHee, F •• X,GIl.G.G; Olson, JOO.ttfjl'<L\w.:.
BosaeM,;J, .W .,en A.M.DI> Vi••er,ADI.~rd&w.
DOOrD&Ar, J. ;Qu.B.D. VI\Il' W.ijj6ll~A:m.tord.m.
F ....ud.eub..rg. J. R.9D S.MllWtor, Amsted.m.
G...e"o,G. en O.L. SilllllU', llottordam,
Granff, J. M. Us', en J. Korsta"j~", T.ho~e.D.

J. G.,' 78 j., Soboonn.Ofeo.
68 hRaar","'.
. A., 5 m." Cue,'or.!e".

A. Vau-'Jobsl,lijkstra, 70 j'l Amat.
Va-Van Bellioghell de Brao.
.

~r:~j~D~.eH.S;oE~;,"c.Av..:te~e~mHegge,Ob.rloi •.

Ko~,W. A. en M. P. Scbouten_, Rott.rda'!'.
Koopman. O. T. eD L.O.E. Hugues. Amsterdam.

~~':1,:V:~eo;I' ::~,~~;:;, 'I:!::~(~:'~.

Bil.bk>G. L. en.!l. J. Blon80n Heokema ••• Rotts.dam.

.••
.

Oll••lo!a.

teghpDl t Brusslj}

BOOB. H" 78 i, Amsterdam
SchSlfdr. E.-Vao Dijk., 30 j .• Arobem.

~~~l~I~~~sJ.G:w~·8:j.:nihj::ij::'bergeo.

Sle ... eD. D. Van dor, 84 j .• Wee.percarspeL

~:~~.?hB!~n~3J.j·G.~;~nf~kAmsterd.. m.

~::d~'jf~.rE?~:·~~!~~~::bE:g>lSi!;;~~:::k~D:': Stephaous; J. 0, W., 8 m., Amsterdam.
Haag. '?H(i(I~:I, 'i "
, ' , ." •• ,
~~~=;~: ~: ~: :~'n.2~h.AG:!r=:::~
:~~~:r,:.;~~::~~ ~~~V~ it~k!,~nHt~~.~:!~m. Ubbels Po. D.• 76 j .• Oosthui.eo,

.

Emden. L;'Vsn en M. Andrie•••• Bott..dam.
Pothsrst. W. O. eU A. Ve.te, Amsterdam.
Prill.; D. en ·S.DeB".r; Utre.cbt.
Beigb, A:.\,'.'V'an"<lim~DO. Biokel, Hiher.um.
Emden. L. Vall·.ebM.A?d r i es ••, Botterdam.
Potharst, W. 0 .•0 A. Vente,Arnst.
Prins. D.• ~, S. D,. Beer, Utrecbt."
'B,EVA1.LEN:

~:~';,"~!~:~·A~J.~~:/R!{:::~=.de.

V.rmaesi..M:'r--L..!!.,~:,..!.R~o:!;tt.~rl!.!dB!.llm!:..._ _ _ _ __
Vliet.E. M. VBn. 7 00., Rotterdam.
Vollenhoven, W. O. Va. 66 j" Amsterdam.
WSBrdenburg. J. G. 65 j .• Ha.rlem.
Weber.G. W.-Kol,lewij., 28 j .• Botterdam.
Wijomuller,' J. F" 20 j. Amsterdam.
Boubuis, Kiod vau E. J.Ten. 5 .,.,Rotterdam.
Dijkman. W.--Moulijn.Rot,terd.m.
Gelder,A. Van, 79 j .. Z.and.m.
, Goedhart, S., _22 j t Kl'l)mmeoie~
Gr•• f, J. Van der, 18 mi, L.kl'erkerk.
Groenewou't, wed. ~.-M:uring, 75 j., UtrechtRallo, R. 62' j.• Utrecht.
Hansen, O. Mo, .·74 f,' Arosterdam-,
K.ielsmeier. S. H. A., 60 j .• Am.tordam.
Korndorffor. J. K. L. 29 j.. Schoonboven.
Kranenburg, P., 13 j:. Barendrecht.
Mulder. R., 78j., Amsterdam.
.
Otterbein, L .• 31 i, Amsterdam.
Piderman, J. R., 74 j., PontreBiu (Zwit.erland).
PODrt,J. C .• 47 j., Amsterdam:
Smit van Eckart. Jbr. Th., G. R., 50 j., TOJlgelre
(N.-Br.)
Stolp. Wed. E.-'-Ru.ru., 73 j .. ' Amsterdam.
Verboe,te, J. C ......"..Hol\nuliers, 39 j., Amsterdam.
Wansink, F. G.-VIm Broekhuizen, 55 j·t Al'nhem.
Weerman. K. M,-Van der Laar, 33 j., Utrecht.
Z ••lberg, L.W.-Alliug, 70 j., Nieuw-Beierland.

Haudelsberich ten.
ROTTERDHf, IS Juni.

BHO UWEUSHAV E~' IS lunij. Kapt. Rlltgere, VBIl bet Bcbip Zea
-(;dzusters, f aD. Banjo'r.'waogie hiill' biDDen, rapporteert don 7 Maart.
(}P 140 30' ZOr. en 820 84' OL., gepauccrd te zijn eon ui~ebrand
tILastelooa ijzerco drie·ma.hc~ip, zon der Daam of borkeuuingsteekcn,
Engehth modili. Het .mcuIJ, D Og bij het pMseeren.

Bel'icbt nan Zeevarelldell.
(Eogelantl.- Zuidkll!t) . Start--licbttore n, Relaolfr,ijke verbaterin,g
i. geb rach t ill. de ku.;bt van bet d ~ailicht bij Start,point door aat
"bet ati l,'und licht t.'crfoond. worJt U D CCD ,eollter 7 · meterin ,tede
faD SSG mt ter bened.!'D d" laouren, zoo_Ill vro ,ger w.,; zijllda . ook
de h aeM VAn het .·Ucbt verhoogd . o et vulicl)t ,Dl1 cen boo~ gilhect
SUllds onr de Sk errietb3DIt or tQ i~ch6 n de f'eilingen ZW . 3/4 .W.
eD W. I/j Z.; het helcler. ' sabijne.de bij oadering 'Van om de . Ood
en op 1 Ea { M m ijJ au de buiteozijde no dat einde dr.r droo8!e.

NEIJS.
NORTIBR.
PRINS ~

Gepraaide Schepen.
]8 4pril, .op ·So ~Br_

CD

Ho WL., Ruth. Minto, van SOflrabtoijA

STOLL.
. SOESMAN.

(781)

.nur Falmouth

21 Mei; op SSo :18 . co 70 WL., Cyclone, Khig. fan P~. .. roc.

Direct uitde Fabrieken

Dllr Neyork .

Aangek. Pass in Nederland ..
Van BATA VIA.._ (Pcr fran.ehe Mail.) To MARSEH,LE. De beer
TNQb en echtgenoot, (De beer Polak i s 24 .Mci op nil · o'~leden.)

Vertrokk. Pass. van NederIaml

van

RIGAUD & Co.
Part'umeur!i te PARIJS.

Naar : BA.TAVIA <,ia SOE). Per at. PrinKi AuulaB, \:apt.
FaNiti.UJ ; :-DIII.. bee ~eIl .p. K.. J.. Y. .Lijail;JD, iDgcn i~ur; P .. c,.t?ole~.
braader· 4:: U·eueli.• f< 1: ·R. nubenet en' P~ . O. . ,~o Hoogttr~ten,
opJtGh:tCl'8j :M. . . G. l'lepuheim. L. J . de R o~ ok. ome. Yap. gllJ,. en
eobtg.; C. Meijboom ell ,f, 1. 8eebuan, Illite .. ttr l eej Ch. ""n
Gaffron. M . G. Nabapict, 8 . Kruij. ell eobttt., J . A.. P. de Visillr.

por

boOB
Eau ~ d. Kanaoga
Tolutin . .. ·
.
Eau tie Cologne dee etogante.,
E.s.e nc. violett... de Parme ,
•
Ean de toillett." violette de Par me, '
~.{}~b~::~~~~:~'· :: !'.' !:j~m~~·W'::~(lt~: ~~,~ d;O~~Il~k! Huile ijlang ijlang, grand modele, ~
all doehtet, t j l)J:lg"h .4.. Oil W. Mr.ijboom. L. E. Klijborg, maob"
Eou de fleurs de Lijs,
M. 1. E. Mliller. O. y . d Liude, H, Prinl ell N. H,Kl,..'DD, maoh .
dcr marine. G: A:. T. Haa.tert eEl J. G. Weber; W. P . Andreas Huile au Kanauga,
Extraits assorti., bouteille Egyptien
::~. te ~~r:~I:~~ ~et~~:~!~ttC~!f~D~:le~~Q~t::k ~~~~~:.tQ:on:~~
grand modele, •
-de kapt. d;'r 0 :.. J;' inr A. H. Bamakere, van verJof tar(lg~e~rende,
II petit II
met ecbtjit . eo kin'd; l;Dedegcleiden de 2dc luHi_ der info A. }'. Btl.·
labrejl;a. C. D . vao deD Berg en eobtg., N. f. d, Roemer en H. J Eao de quinine.
Hoile superfine parfum6e,
de Weertb .
Eao de cologne de. princes,
Eau de la.ande anglai •• ,
" ColO'gn. d•• tuilori •• 1/8 litre, .
boutei!le diamant, •
d. I" mod.. 1/8 litre, .
·Ronde Ova;le
triple 8uperieure, It
•
II
II
dee Autilles.
SchHderij Lijstjes.
Lai t apbetique,
.
(735)
G. C. T . . VAN DORP en Co.
Oeinture . Japonaiee,
. . 11
- - -- - - - - - -_ ._-- - -- Edrait ljls og ijlang, bontaille .p.ciale; ...
ronde, .
II
P ommade II

.

ADVERTENTIEN.
Groen en rood

Schilderij Koord.

G. C. T. VAN DORP e ll 00.

(802)

Roode en Witte Portwijn,
vo o r RecollvlIleflcont6u.
}' . H. BOUMA.

( 667)

Eau de Oologne . H . .8 .
ENGELHAt::U & 00.
(66~)
F . H . BOUMA.

/1

iubiikkeu VBn , 25 pond
F. H.BOUMA.

(658)

n\ HELFRICH.;
De Dijsenterie in de Tropischfo .gewesten ,
..
f 4.'(126)

laetitia,

familia, gr08 modele,

,
II

KAll".. nsOH. Handbook d.~r M •• banis. he Tec.bnologie
.
2 .dln. I 85.- .
(1663)
G. C. T. 'VAN DOR.!' & 00.

Indischverlitl8.1
DOOR.

F.O. VVILSEN.
(9409j'

G;

o. T; VAN

• 1.1S0
1.USO
1.1.50
1.1S0
1.110
2 ....:-·
I ·2.-'.'
1.60
• 1.-

. /1

•
•
•
•
•
•

I

,

2.110
6.-

2.50
, .2.,. 2.-

I

.

2.~

/I

4.-

II'

lS.~

, ·· I .~

• 2 .....:.
UiO
• 2.-

petit,

I

guimBure,

, 2.-

u

de 1& mode,
au miel,
flue de laitue,
confortable,
medicinal,

,

parisien,

i ..2t~

»

,
I

I

2.-

, ·2 ;...;..,...
I

.2:-

f

2.-

neue de p',umaure,
II ·
/I
f .2.-'
Poudre. rose,
per doo.
, · 2.Cr~me ·dHntifrice,
. perpotje
I
2.~
Hoofddepbt
. G. C. T. , VAN DOR.!' &, C!>•
.
. (16'140)
r

Ohristoffel · zilver.~il

KINDE&BEKERS.
a / '/5

en j 6 .";;"
G.O.T.VANDOlW!HlOo;

'(299)

BaD die id ~n:, g;'

Per mail O~tvallgen:

Elk zijn, ;·.deel.

• l .-

~ 4.':'-, 41.. ' 4.-.
, . 3.50
• 40.60

lait d'amandes.

BU

• 1.50

. 2.12..2.~ 2.• 1.GO

, .2.-

•

"

G. C. T. VAN DORP & Co.

lVeder voorhanden:

per doos van 3 atuks

ijlnug- ijlang,

Savon du harem,
II
Kansnga..
II
fleurs du Bengalen,
11
au sue de Laitue.
I
violetta. de Parme,

I

Engelsche Roode Menie,

/I'

" Kanangs,
Savon mirando. violet,

/2,-

tot de kannia 'Bnhet

8too.mwer~tu,g
.",,:Or WEI&BA,0H .door , JroIJPE]J. a/IO;.....
(817)

•

.!i.e. T. 'VAN D?¥i ~ . ~~; ::"

DOil.P;enOo; ..! S.tl~~d~kk~rij ~Q. C..T. 'V~DOllP~ 'Ov,is~ .:: .
' . .... '· i l

.;C! '. t:nl{

