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bij de uitgevers O. C. '1', VAN DORP ell Co.

De"Mariners Hope" prijsvel"o
klaard.
Onzen lezel'll die wat naders mogten willen weten van' de prij8Verklaring van bovengenoemde onder
En~'eIBehe vlag varende brik, kunnen we aan de
ha;d van bet Indiseb Weekbladvan het Regt bet
~en ,:' ander daarvan mededeelen.
In een bultengewoon nummer van de Jav8scbe
Courant van 4 Jnnij 1873 WaI! de blokkade von de
kltsten Tan hetrijk van Atcbin geproelameerd en
waren tot de publicatie aile noodige formaliteiten in
Beht genomen.
De Mariner> Hope kwam den 2l Junij 1873 te
Djidjin, 81 waar .'enige goederen door den gezagvoe~
der Pang Peng werden verkocht. Op die plaals
mogt de brik nog 14 dagen blijven maar moest
zieb. doorna buiten de blokkadelinie bevinden. Door
deu . gezagvoerder werd een bewiji afgegeven dat
bij van de blokkode en van het Iaatste b~vel kennis droeg. lntussehp-n werd de brik den 4en Julij
tocb binnen de verboden grens (3 engelsche mijIell) aanl!'etroil'en, en welop 2'/, engelsche mijl van de
kust nieltegenstaande de wind zuidelijk Wal! . Daarop is ;Pang Peng, den gezogvoerder, Rongezegd dat
hij het ,,"rbod overtreden bad, dat zijn schip moest
worden opgebragt; en nadat dit bij procesverbaal
was geconstateerd, werd de brik over Deli naar
Batavia gesleept.
Dat de gezagvoertle. niet onkundig was omtrent
het vorbod bJijkt hieruit:
10. dat hij onmiddelijk no nanzegging Vlln koera
vei'auderde.
20. d.t bij voorgaf gebrek aan drinkwater te
hebben, betgeen bij onderzoek een voomendse!
bleek te ·zijn.
8e dat hy herhaaldelijk venocht 01' de kust eenige
pretentiea te mogen innen, hetgeen hem lVerd geweigerd.
De Raad van Jualiti. besloot vp dergelijke en
andere gronden de brik prijs t~ verklaren.
Door den procureur van de gedxngdcn werd o.
a. aangevoerd dat de .Mariller.11ope niet was binnen de
bIokkadeJijn; want dat die Bf.tand is die van een kanon.
Bcbot, maar de kanoDDen van deAtehinezen niet zoover
reiken al. wasr de Mariller. Hope zich bevoud. Verder
dat volgens bet stuk over de biokkade, neutrale sebepeu zich in loco kunnen gaan overtuigen van de
wezenlijkheid der blokkade en indien 1.ij aledau
worden asngetroffeu door zijner Majesteits blokkerende Bchepen, zij niet worden opgebragt, maar sfgewezen en gewaarsebuwd, met de aanteekening
dtlarvan op de Bcbeepspapieren, s1'eciaal den zeebrief en het journoal, maar ten tweede maal op de".~fde reis voor o.e bioil:ka:<ieHnie komende, zullen
worden o1'gebragt, onverscbillig of er bepaalde paging tot fOlcering z:j of niet;
dat de Mariner. Hope, nB ontvangen notifieatie,
Tan koe!s is veranderd en nasr Pinang is onder
zeil gegaan en de Tde!lraaf baar is nagcstvomd en
baar den' volgenden dag weder heeft aangetrolTeD,
koera stellende Daar Pinang;
dat dUB de Marine" Hope, .iet na eerst terull'gekeerd te zijn, zieh op nieuw
later ~oor de
blokkadelir.ie beeft vertoond, maar eenvoudig haren
weg verv~lgd;
dot dus de opbrenging was vedcrregtelijk en aIleen bergst been op bet blooto vermoeden. dat do
Mar;"." Hope in den nacbt van S op 4 Julij 1873
} onder den wal bad ge8nkerd;
> dal het tegendeel voldoende gcbleken is en de Hjd,
v~rloopen tusschen kennisgave en oporenging, te
kart is geweest om bet vermoede. te wettigen, dot
de Marin,,, Hope niet nRar Pinang wilde terngkee-

<.

A bonnemen t sprijs
f 12.50 per halfjaar.

ressen, door gedaagden ten gevolge van de nanliouding en opbrenging van het Enge!scbe schip Mariner. Hope met zijne lading reeds gehad en geleden
en nog te hebben en to lijden, volgells daarvan te
leveren memorie en te vereffenen ingevolge de wet,
mel veroordeeling van den eiscber R. O. WTOI:.·
dien iu de koaten van het geding ofte tot andere.
De regter beert. zielt eehter met de laatste gronden niet vereenigd en bet op den 4en Julij 1873
in d9 wateren VUD. Atchin btnntn 3 e"!letsch. "'i;/en
van de geblokkeerde kust opgehrsgte brikscbip ".arine" Hope voor goeden prijs verklaard.

Ingezonden.

leid, d.t d. vij.nd .ea a.o .. ng ma.kte met het bewer-

SCIPIO de HANENVECRTER.
(Niel de djnkaner.)

Wannee. meD de. Zondag. een. l<andeliDg maakt
OTer Karang-Bidara, (Nio .... Holland) dan zal men aIda., op eon d .... rs .... g, golegon tu•• chen gonoomde
bnure en Melatten, .en volkeoploop aantrelfeo die "eer
veel of ••oenko",.t heeft met eon dorpej.arwurkt.
Op een argesloten erf, to.behooreod • • 0. boveog.noemden heer, i. d. eigentlijke ver.amolpl.nts v.n
die .olk.m"".a. Inboorling, Onin"e. eo Javaao druk·
ken hier elkaa. broederlijk de hand, doch d. zoo
hIm" man die d.ar zoo e.on bed.ard w.s, "indt zicb
op en wordt .enuwaebtig, "ont bet HANENGEVECUT
heef't een .anvaDg JeD~meQ en in gespanneo verwaoh~

ting luurt hij op de nitkom.t van hetspel, - of b.ter
ge.egd van bet !I•• echl.
De Samar."glche politie lebijot eebter die ploat.
niet to keno.;a, of woi te kennan doeh dtHl Uloed teni ... n OlD diem plek van na,"rd.pel te .Usqu.ren,
en met wort.1 en buid uit Ie roeijen.
W. t"ijfelen er niet &an of d. politi . . .I een beroep doen op bet politie-reglement. .D.arin wordt
dObbelopel, mite niel op den publiekon weg. geoorloord. Doch het is bij de elrafwet ,.rbod.n ow bui.en van h...rd.pel op te richten, of vergaderplaatson
t. boudon, en de politi. i. bij de slraC.ordering dui.
delijk aangewe.o.. al. do opeurhoDden dor beilige
Hermand.d. Op hoar m.t dorb.lve de •• rpliebtiug am
buiz80 Tan ba&ardllpel uit Ie roeien.
We miegunnen OOzeD medeburgen oeuige uitspa.nning of opel niet, e. "erd er om matige 10m men geopeeld, we zouden het .tilz"ijgen hebben bs ..... rd.
Maar bier wordt om geen onbeduidende .ommen
g••p.eld, doch men .p.elt grof .pel en het inkomen .an
den LorJ Kaneelier un Engelond i. Di.t toereik.nd
om dergelij. opel te oontinueren.
Z.I de chinee. zijD .erlies door li.t dokken. d. ja'&an gast tot dief.tal over en menig buiogezin lijdt
kommer on gobrek doo. de Ipilzucbt vun doa buisvader; tt 4 qu. la j ••le? A~n do politie, dia zulke ni.t
tegengaat.
Samarang, 7 Augustus 18'14t.
EEN VlUEN.D V A.N ORDE.

louden p.trouille vond de kalIlpoDg van diea n•• n:
verlaten.
10 JUIi. Het .toomsohip ]Jaron Bmf;nek k"am de.

P.rvol!l d" .erriehtingen .an de Landu:acht.
Ver.oIg 5 Juli. Totko. Nek borigtta. dot d. hlif
pjall VAD Ate", eBn T'ermogend mao, die vrij groQten
,nvloed bad, don 2den dezer door bergvolk .an pong.
lima Ioli11l ,ormoord en van Z.ijD8 preciosa'a beroofd
zou zijn.
nen 7den "erd .en vijandelijke aanv.1 op Lamp...ei
Ter".obt.
6 J uli. D. da.go te voren noar Ol'~-l.h ter inlcbepiDg g••ondeD ziekon en arre.tanten koodeo door de
Le.ige brandiDg niet "Ilen ing.,cb•• pt word an. De

barkeerd.
Door uitg.,oDden patrouilleo werd berigt, d.t de land.
toog ten Noorden van kampong Tjadei (Xoeroe"g-Tjaet)
door deD vijand be.et ......
11 Juli. Er vertQo<de zicb meor volk op den Pedir·
Bohen dijk, ook werd .... der uit de kampong Anak.Kroeng
ge.obot.n. AcHe. den Pedirechen dijk, in o08telijk.

ken zijner sawah's.
D. Bterk!e t. La ..poeloe kwam gereed. Daarop "erd
overgeg •• n to~ het openkappen •• n bet omliggende
terrain.
Hat tijdelijke bal'euhoofd .~&
kwam tot ovns
lengte VaD HO metera gen!j;\~ l ;.>~ ~3 ~rug over de la~
gune was in zoovarro klnar, dat zij bruikbaQr waS.
12 Juli. Drie weggeloopen dwaoga.rbeiders werdeD
door Tookoo Nek opgep.kt on o.n ono o.ergegeven.

Niftteg.neto.ode h.t weer red.lijk wao, ging bet 10..en dor per Bar." ]Jenfi.ek medegebragte goeder_n
slecbls laog.aam.
13 Juli. Het Btoomocbip -'riatIne kwam met vivres
van Pin'I,,!! a.au.

Kotta-Radja-Bedil

ontwoard4j eeoige Atj~ben aaD bet zeeltrlou ter hoag-

te van Moe!ap':, en werd van de oyerzijue der B..oe'Qeng~
Tjo.1 uit kampong O.djong-XedOll!J bescbjten.
10 de lagunB .hij Kotta-Po"-ama werd oen "Antal
praauwtjes gezien, terwijl op Pohama zelf veel yolk

zicb vereanigd bad.
H Juli. VolgenB berigt un den komm.adant der
Maritieme midd.len hadden Z. M .• toom8chepen Bom·
melerwaard en Amboina reapekLifeJijk 3 eo 1 praauw
van Simpang Olim na eon vrij hevig vuur geoomen.
Of.rigen ...... h.1 lip de Oo.tku.t rUBtig.
De cbef over den geoeeskuDdigen dionBt rapporteerd.:
lijdera.

...·!b~k~a~l\ 'l

Onder bohand.ling geble,en . . •. S93
Op 30 Juni zijn b~g.kom.n _ . . . 200
Tot.aI . . . 693

Hien"n:
herat.lden

.

.71
.

.

11

kel~:I~;b:~"'!~~:e::u.n~::~~:~jk~.r~g:~::~&~o~~~::

za digt bij den wal was en aldaar de wind eT. de .' :~::'d:~e:~:D 1~i1t:::.:;.'i :i~'i.;~r!:r;~~~::i :i~o~:
Itroom gewoonlijk anders is ~ls buiten;
mar. en PenajDeng "erd Langkr.t" no en dan met oen
een graDa.t b••vrpen.
" daf bet den rogter benog' den eiscber R. O. met
sijli.~n eiBch en eon.clusiete verklaren niet ontvan- vo·~;n:o~anXo~~~~::j:~~:a::.n.uitgelonden p.trouill.
kehJk, Immere en III allen gev.aUe hem die te antDoor T~e".. Nt" "erd eeu zijo.r onderboorigeo' nit~gge~".en te..bevblen, dat ·voornoeind scbip en lagele.erd. d,e ' met den .ijand beolde, hij werd in arrest
ding aan gedlll\gden zal worden ternggegeven; Wij - ,· lIebragt om per oerate gelegenheid o.ar Bat•••• Ie ... 0 ...

deN. den. eischer -R. 0 ., Ie" veroordeelen ' om un. ge- de~nO~!:zoos:!:~1: '"n Kotta-JlGdjaen legenofer de we••
~lLd~~ .t!l. ,.v ergo.t ~e~ alle koeten, scha4en en inte. " telijke pollen, hetallllial 'ija..deu ceer loegellorneu aijn.

tho

14.40 eD 2 !~h UD

el •• mund.

Muntok en PalembaQ".
lIenI7en",oelkeld"ADd.

Dorneo'fi, WelliJtkDB(; en HiUltOll.
Un lea van

~Ike

IIInud

DBudJerlDattlu eD
DBn

iSCD UD

elke

BR.'W"~au.

mUDd.

l\LaksBsar, Tlmor.K.oepauK en de

DIolukl<BD_
Den 17110. 'lin elk" maud.

AtJeb met "lke Frau.che eo. EDgel.the m3il.
Iniu .. chen t'J'ordt ean belaoghebbeaden vrijgelatea, ook 01' andere
dagell hUDQ.e briefeD ua bot postkantoor te doen betorgea . - De
dooneo.ding nn bier been .teeJ. plaah per nut yertr.kkeDd~ polt.
Ret uur faQ Iloiting voor de post om de O~t i5 de. ."ood,
tell 6 of"; om de West del morgen, Un 8 nur, ICn om de Zuitl
met elken .poortreiD des morgeos teo 61 en '.,oorm. 11 ure.

Uitbestedingen, enz.
Op Di.ogsdag deD U September ..loot dn Re'ident faD Samar.ng.
de huur VIla Jl9 1/ 2 b ~ u\ys woes 1a grondeo, gelegeo in bet
dbttid Bodja. regentscbap Kendal, hij kODtrakt, eilldigead.e met dcQ,
oogat fan 187~.
nD

Op Dingsdag deD l:oj September door deD Direkteur UD O. E. en
N. te Bat&via, van het traasport \'an zout uit de vaD Gou,erncmenhwege aan to wijzeo

boofdde~t.

van Ua.dura nan Jua', r\oordkult

en de .Buitenbezittiogen gedarcDde de jU"D 1876 tot ultimo 1817,
daD lYel tot llitimo 1879. De betrekke:lijke ~oor"aardeD JiggtO ttl:
innge op de nuideotie kantoreo Ie Batad •• Samanng ea. Soerabaija
ell iD de lokeloo. der Kamen van Ko:)phaudel ell Nijverbeid e.D. der
HaDdellVe~eeoig iqgen op geo oewde plaaheo .

Oproeping van Debiteuren en
Crediteuren_
Duor den Agent dar SOIF. Weetkamer Ie Kedili io derii boedel
van wijleo. Tboma$ Robio!loD, binDeo .2 mUDdeD oa 27 JnDi 1874.
Door de el'f'II'lutrice in den boedel 13n wijlell den len LnHcaut
der Artillerie H. Kuijper te Oenarang binneo. 3 muodl'lo DI 26
JUDi.. 1874.
Door de .:)vrumiSluiuco. ill. den boedel no wijlen dr. Hofmll.llo,
te KoUa Hadja ()VerledcD. binncD, S mUDdeD.!la 22· Juai 1874.

Door de Wee!kamer l. Arnboloa in deD boedel no "jjloD de
"ed. de 100g. gub. O o.~ tormotl. !,jDDoA ze9 m3anden nl:' Mei 1874.

35 (*)
179

Zoodat op 10 Juli in bebondeliDg bl.ven 414

Door de tesbmtnbire ueeuteuren in dCD boedcl Vao wijlen' dn
hoo(donderwijz! r K. L. van Wij080, te ~btnng binnen drie maaDdn
n3 28 :brei 1874.

\'oor ;

Door de Agentea. der Sxr. Weukamer to Probolingo ia. dfln
boedel van wijleo U. J. Sebumacher, binDen doe tIl. ,ndon aa 7
hli 1874.

Biunenlandsche Berichten.

D oor deQ gelll:lgtigde der beuef'iciairo erCgenameo. in den botdel
fan wijlon F. L. Schultz te Tenghlk. Soeraka, tar binnen drie mun-

SAMAIl.ANG.

neD. ua 1 Juli 18740.
Door d" oreoutrice 10 den boedel Vln wijlen W. H. Sncthlage, t.
Batavia, binneD. eeo maaod na 28 Jull 187.4..

(.) Onder de oferledeneD kwamell

~ _Illtt.milibirtll

i\t:nunstund gedu..-ende de
rnaond Augustus.
Nieu". Maan 12
E ... te K"artier 20
Volle Maan
27

Door de ueeuteuu iu den boedel van wijleo 4. . R. H. Tulliua
BeoDett, te Banda, binnen U9 munden DiS
JUDi 18H.

ao

Door deD encut(ll\r in den botdel no 1fijien Loni! Philip OB'et'~
mao., te Ambarawa,biaaea. d.rio maanden na i9 ,Juli 187 ,.

Batavia,
SpoCJfweg·aunlllcl.appU·

LI1N SA1IARA.NG_VORSTENLANDEN-WJLLE~[ I.
Urn ..

...-ftU

'Vort ..-ell: voo .. de .11~ .... t ...

n.aUlVn.U,," 1l6ua6uda den IstcIlAug •• 187"4.

a.

Augustus. Het ato()mecbip PrinJ van Ofanje

i. 31 J uli van Sae. naar Pad.og vertrokkeo.
-

De klacbten faD de miodore ambtuuaf80, die

..nBpr..ak hebben op koetelooze

g.neeoknndi~e

beban-

deliog, en VAn beboeCtigou over de Wijl8 wsarop de
stadsgeneeshsuren .. Ibier DS traktemtlDts verbooging
deo dienet uitoefcm6D, nemen met deo dag toe. De
ambteoareo, geleerd Joor de treurige oodeniDding d&t

huooe kl.chlen tocb nist b.ten, betalon Ii.,er uit
schamele iDkomsten een aoder geoeoabeer dan
zicu tot de 8tad8geDee8hel'r~n to wenddD, en venekaren ticb zoodoeode van pe~8 torg\l'uldige bebandeling
van vrouw eo. kinderen. 'Maar dllt kUDO,SD b8bo~ftigen
niet doen.

hU(>De

Reed •• edert zoo lang h.bben .. ij op teo en aoder
sprtlkso, wi!..

gewez.eo, dat de {ditan weI lito.rk moettm
leo wij er op terugkomeo. Gieter re~d
arme weJuwo, wonende in Gang O~ij!oo.
Dlet baar &i~k kind in een karrtitjtJ rood

De vijaod rigtte DU eo dan eenige lIoboteD op onze
.tarklen, boofd ... keIijk op BI.ng-O.e, Lamp."i eo Xol.

Radja, nabij kampong SetO", nu eo dan werd een gran.at derwnarte ges.hoten.
•
8 JulL Bij den ' arbeid aan bet Zuid-Oolt baotion

te Batavia mjl daseo JatClr.

BeukoeleD. Padsng el1 A:tjeh.

Door de comruil!lariu en in den boedel fan "'ijl ~ n den 2e LuBenallt F. H. BoUaerb, binoeo. drie tnaaDdea a.a H JUDi 1874.

73

werden geer8cueerd

o,.rledeo.

.

5
6

aon bet strand d.n n.cbt doorbrengen.

wuromhet hem ' niet mogelijk is geweest in
dJlt korte tijdsverloop .verder te komau, voldoende
"iju eu niet worden wedersproken door de opgaven
in bet 8cheepsjournaal ' van den TeltgTaaf. dasr de>

SluiCing

11 en 25.
8 eD U.
9 ea 23.
5 tiD 19.
SeD 17.

"'.uDatora' .. 'We.. tk .... ~·, Telok Betoag.

rigtiog, werden 'Vele meostJboo en ook karbouwen ge ..
zion, en boords men de g&Dlehng, waaruit ward afgo.

arr•• tanten en krijglJgevangene& moeaten in ceDe loods

ren;
dat de door . den gezagvoerder opge~even rede.

Augustu.,
September,
Ootobcr.
Norember.
DecembuJ

mor~t:!l8 on:' 8 uur ter reode, de d&armede oyorge,oer·
de troept'll Waren cehter eerat tegen den &vond geda.

NH.I~rl .. utldub~ll.Idl'l\be

ATJBB.

Eng.lren. Mail,
viA Ba.tavla, Muntol,. Rlou"1'V en
Siol:a.pore.

graDaat Daar bUDn8 brooioulten te 8cbieteo.
9 Juli. Een van bet d.tacbement te Lamara nitge-

Eone verkenniogs-patrouiUe von

f 0.50.

Voor iedere volgende 5 woordell

de, werd daario ••nleiding gevondon orn nu en dan een

laLoeng, maar dot .uren bio:d "pl)edig cp, zoodrs mat
een granaal geantwoo.d werd.
7 Juli. De .ijanc ging .oort mel zicb te kampoog
Lanlnoe" te vSfsterken en loste nu en dan een 8"bot
or de in aanbouw ~ijnde .~rkte to Lamara, w&orvoor
bem gedurende de werkuren uit .J:amar/l en Penajoe"l
bij tl188.henpoo.en een . grao..t ge.onden we,d.
n. !Iag "erd t. Xolt?-Radja-Bedil geb.lchen. Van
d.,r mtge.onden patrou,lle•• ondeo de kampoug Ti6an
. en xoe./a·M ...." • • erlaten.

1I11l1,

I

Prijs der Advertentien: van 1--10 woorden voor2 plaatsingenfl.--

voor geheel Nederl.-Indiii

ecbter eene
tijd lang
Om gentlElIl-

e~D

kundige bulp te zoekon. Ton Blotte wa. zij genoodI uak t z:.:b tot don resident te weudoD, met venoele
haar OeD genoeabeer _antewijzen eu eerst op dit:!DIJ

I..t .. erd d. bulp ve ..trekt.
.
Wij uiten den wensch dat bet den nieuwen directeur van Onderwijs, Edredien.t en Nij.erheid moge
bebagen, eene eon onderzook in te ItelJen omtrent de-II

'aD J[eiuoDI-DjalU, our Wi!1C.ftl I

IQ'~'~""I
)41'J.'1'1<.IN" · I~.

.e a.ngelegenbeid.
- Iu de vorgaderiog der Veroenigiag tot b•• ordering fan G.n.e.kuDdigo W.lenlcb8ppen io N. I.,
"elke Donderdag avonu gehoud.n "erd. bracbt do
Kommis8ie, benoemd om td ooJerzoelr:eD boa het pu·

bliek daabt o'er het v.. branden _an lijken in pl.ato

•• m

Tal' begraven, edO voorloopig rapport uit.

Postkantoor Samarang.
vill

Sluiling oan dt Franoeht Mail,
Ba~....la en SlDII .. pore.

All[l:udul

... '1

en 21

September.

II'

eo. 18

"

Noftmber

... 1
eD 18
.11610.91

D....,~...

.18

Ootober

",17

't meek dat .ich e.n 300t.1 perioneo, waaronder
ook Iolanders, alo .oorBtanders bad den a.ogemeld,
"aor'an Bummigeo .iob de moeile getroolt b,dden
teveno meer of min bolt.ngrijk" of nitgebreide advio·
zen ni~tebrengen.
Er werd be.loten, dat de Kommi ••ie, in af".ehtiDg
van de .ee. ge"sD.chto nedere opgavon .an \'oo,otande .. der cremotie, e.n .ohrift.Hjk eo uitgebreid rappori '00 same08telleo o.er dit onder"erp, !lm I.t.r
door d. V.r .. nigin!, te konnen wordell gebroikt in
eene nit Ie achrij.eo buitengewoDe vergadering. Die
bniteugewone vergadering ..I ·dau IUeen het.;·oDd....
werp der. verbraudiDg .an . me..",hen- ondi.renlijke.n

· "eb.b~!I

'.~'

aa~

~~.g i.~~I~.

~.t.e

g
j
teo. .d.O.·Idlor
. . blJeeukomet
e. n al.' 8 . ...
;'0.orden
.0roLan:o,tgenoodljtll,
d.e. r•. . d.. er.
Ir..ten
totelD'
b...i - . / . ,erblndard.
112.
. ..e.r d d
. Barin
. · bY. tijda
. ... dO
. o.r....
. . ,8.n. .eD \. I~k...oo
..., .b d,O '1<10
..te.l.l,.etg,
1110.8..dst
eD.."leIlJoe
.
d.oor
. t.e»iob
IIggeopende
. D.•.. .EIDden
. iI<
.. ,
woulDg
' .,
: ..;lijn
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cI~ yerdere handelfu~n t. bespreken e.~, 1F8tInee~ bet
De aodere, eeo bloed.erwiuif van "don' Ragent ",ao
do : 1"l'e~ao.den naar ·boilen kwameo.• Uit die ingewanBiN""'" troog op de .trafpl"au 8.0 de Inland.ob~
den no II ••ohtkens &In land ontstaan, dat · laud i. .
bhjkt gowonBcht to .~o, eeoe afeonderhJke ,ereamglug
tot dit doel op Ie richton.
...
Hoofde~ .er iffenia ,oor'. du door hem geple.gde d.Dd
B.ali geworden, en om dle reden ,,!oet de groote heer
'
- Wij .eggon deo opmerk~am8n en ~~tendlgeD . : .~ .erloobt fun iii . oor" .ijne .iel te blddeD. · Dlt
Ult het land Holland op Boel.long d.: troon pl.ale De·
n
:
lIIaaUeop de omat.aDdemeDigte .eDdiap.eD'
die
'W.arom
door ona ingebraeht tegen het in.oeren van postwi..
Het i. dan ook te hopoo, ..d.t de execut,e,oor de
de ~.ao .JuI.~. eOD HoliaDder op deD .tl'oon wilbobben, ,
oelo, 0P briefkaarton geformuleerd, denkbeeldig wareD.
~.YOlking der Zliider-Di.trikten een af.cbrikkend voa..
begflJp Ik Ulet: Ik dank ,?or 't naaat,. dat. biJ in oij.
Wij wisten Diet dat, DR 0 .. 0 .ertrek nit Europa, op . boeld moge oijo' · daar · m~ord.n io 'die afdoeling Diet
:e ~oede d~~eo wei •• 0~ · lD oeD .'DUlhob blad .a~
"
die wij'" door middel van de post-ae\mini.tratie tUg. . ..',
.
.
.' ..
?" • eo BtlJve Hollondor. heeft gelez.n endat hlj
,
Bchen p.rt.ikulieren in N.d erlond geldpo worden over.
.eldzaam O1Ja. DloCatal va.o paarden en karbou ..en ''In
d,t nu met dieD luijen ~ilob '.i n ,e.band brengt.
gemoakt en d.t die .eraeudihg.l,.emeen .old~et. Voldaar aan de or~e van den.da~. , .
.,
.O p .de.~lfd~ ... erg.d.r1ng~.of op. eeno .. "nde~e, d~t
g eD II onzen zegsmAD is de bedoelde 800rt van post.
D~ gOlondholJetoestaDd 10 lie Zu.lder~Dlstrlkten loot
wII Ik kw Utl zl~n:- bevob~ .- zlCh oen WIJZ&. ~le z~.
wiesold oak voar delle gewesten zaer aan to bevelen
Dog veel to wens.e ben overj ar beeracben vog 8teeds
nOn buu~wan.. 10 .t D()r fl.U18l~rde, ~at. ~e ..~reBlde. ~t •~
eo ksn d. toe pa •• iDg gc.e~o hezwaren ople,,:en.
koort.. en, doch g.lukki,g leiet veel . mot doodelijken &(.
~~~I ::~~~~kehJk laog maakt. eu hlJ hard na.r bUls

°

~.::: L:: :D db~~tet.j:~:~o:W:~~:D~r:::t;e~·~~;~:;::

4 Augul!llulJ. H et kObllte va~ hot Ro'uilJ Krp" d ant-

kAlDpong Dab~j Dankols iGiju ~p eeu bevolki,ng vaQ OD~
geveer 300 zieloo, , an af dOD 7cn tot deo 201:.'11 Juh
jl. niet minder dan 27 puraon611 BBO die vr~e8elijke
ziekte hezweken.
KOFFIE. Naal' wij verD ~men js de aanvoer van
gouvcrne;;uonbe kam e uit de binnenlunden thana zoo
groot, dat in de loembo0ngs alhier daarvoor geen plaatB
w eer is en ee n gelleeite van het gouI'ernementa olge ..
m eB U pakhuie tot bergiug Vllll gt'lloe mu proJukt. IUout
woruen iugeruimd.

S AuguBtus. Gi 6te r nami~d.ag ongeveer te zea uur
kwam Ider tcr rc cdo h~t Eucelsch oorlogatooUlschip
Gad,."., kommauel.ut IV. II. Whyte, van Chin". Ge·
nO~lllde botleru "oert 17 8lu~k e n' g08ch ut, heeft een
in hvud y-an 2187 tonuen eu b~zit machines van 1531
paard enkrachlell. OI;Jer lIst losson 'fan het ge bruikti..
1ijk saillt, benulwoorcl door het wach te ohil), utoomde
de Cad...". do reodo op.
(Bat. llM.)
3 AUgU8tUS. Nlur At~jin zed per cerste geJegellueid
6000 kilo gi.!Zolltell g roenbm l'etZOndell worden.

B!.NDJIR. Heden ochtend stonden ten gevolge vaD
de gislcron Ilvond e n io den nacht gevallen zware regeua de lagere ged eelten van SUlllarang wad erom ODder water, Op sommige plaateen ill de Ohineesc ha Kamp
rei kte bet wate r den voetgangcrB tot ft$U de knieHu.

4 Augustu~. · Rd Gvmnn&illlll Willem III heeft een
ZWnnr vedi cs g oJed eo :Ioor don doDd van den heer 'J'.
A . Ii'. van d~ r VuJk, efilfste leeraar bij de afJeeling
Iudieche Tunl., J.Jl\f1 d-e n Vo:kt!"nl(Ullde. VIlU der VIl J~
stond inwnderheill wogellB r.ijue grondige Kotluis van
bet JaVll.ll.llBCh hoog nnngE'lh.:hreren en had, met ziju

Br" STAA1'SBLAD 1805 No. 84 i. bepaald, welke
outorilcit(-lu e n andere amb teoare!l b6,oegd zijn tot
hot u06n ,,1m huiazoekingen bij personen, die verdu.cht
worden
claodestine opium te bezittell.- Daarbij
zijo de schouten niet gB~oe md en kuou ell zij Blzoo
danrtoe ook niet gcrechligli zijn.
DeenietLege nstn8 0de wordt hun do premia, aan 8auhalers toegekend, do:·r lIet b€'stuur uitgekeord, t.en nBdeolo van de eigenlijke aanhalers J dit! gewoonlijk inlnlldseho of cili llecdocito 8whtenaren zijnde, uit ODW6 ..
tendhcid !not de bestallndt! bepaHugen dllaromtrent,
zich het hun kompeteercuue RQ,ude el lieten oDtnemeD.
Ofdcboon erkend wo rdt do.t de schouten te weinig
iukomen hchbau, mng men bUll oegtaus goene emoIu·
meuten t.)ekenue n J welke u,l)d eron ambteDarull tuekorueo.
Het is t ~ W6l\8 Chen dll& hierop vuortnso worde gel~t.

[}

;~:c~!~~ I ~~~B:~~~Ro:~el\T~,~o~,~re~~):~uno~~iu~:nek u~e::I~
zijtl . Doch r;ijllO g e-wndh eid wen! Beder!; lang onder..
mijod d(lo r slnpcloos{lOid) ceo geyolg 'fan zouuwlijJeuj
en zoo is !i ij in ut!u bloe-i ZijUCL' jnren onhnllen Dan

de iurigtiog, die hem nog zoo goad. geb:uikeu, en
ziju gezio, dat llom niut 'JliSBtlll kon.
(Alf!. D. v. N. Io)

BRD

SoerabaiJa, u Augustu!i. Hellen (Ichten(i rerli ~t do
heer llube.lkonlng, chef ynn het ngen!schap alu.ier der
Iureruu.tionale Crt:ldiet- en lllllldeleverl.'eniglLlg II Rotter·
plilftt~1

om

DUal' l~uropu

te

gRall,

indru~.

loop. l\'let de ch olera IS Ill't treurlger gosteld; III eene

Vi~lgK;o:~';~i~I~~ht:~~tr~~~ V:~I;;\n t~~:~r:~.:.t~i\Um~: ~I~~

.ieke" \VatHunder 3 offi.cler~u VB:! Atjeb. GezondlJeida·
toestand U!d08.f bate r,"
_ Zr. ~J8. stoow8chip Atlmiraal t)(t·n KiN3~~r!letl, den
14d6n Juli 'sn Alj . h via Hig hen, Edi, Deli 60 Singa.
pore DaRr ot:rwaar ts "ertrokk on, ill!! he den morgen ter
r •• de gekomeo.
(bum,..)

daw") doze

g.

Velo be-

lan gauellende rrieralen en lh,IHlOden dclden hem uitge·

leide.
Zij Llldden dtl Srloe eene groote pr.tRUW neljes illgerigt, met groell, rlnggell f:ll wi mpeJs versierJ en me t
een collatIOn \'oorzil:.l !:, ttll'wijl ee n korps JI1uzi ekanten
almede arm ooord {'nil da~ nlllrluig de 'fao. . t door do
Kali emas oj11Jr(lf)l~jid. t' .
Saerabllijll. \'erlie8t nan den ht'er Rubenkoning ean
goed burger, tie ha.ndel cen ?ijne r wail.rJige en bekwame vertegeuwool'<ligers, dt~ znmcnlaving een ge.waardeer d lid, z;ijo vril;.!ndenkrinJ oen hartelijken an beluugetellenden bevorde rnar \'I1U ?',ijll welzijn,
D e beate wenschen van So ~ rllbaijtl. ·s iugezete-nen vot~
gOD hem en familia op hun "erdereu le vensw eg .

WIJ n;nNEM"N d.t de Regeering mftehtigiJlg heeft
verleenu, om hat- lok uul \'an de loge, .fNaar nu tijdelijk
terechb.iLLingeu ill de zaak \'sn vOllltlLDzow C. 8. word fl D
gehoudeu, t~t rld ciode te huro!]; - zijnue 1100.'s maands dasrl'oor ueBcbikba-ar gesteld.

Ismi; heeft in den la.t,ten tijd op het gobied va ..
kuoet het bBwijs geleverd van te et,reveD Dsar bet
ide.lo. Niel .Iecht. <l.t bij gebrek a.n ondero hi.r
maar eu J.nee~ lfefheb berij ·toollrelt'u ontstaan, maar
-:- Den 3laten ~·uli huu d~ instll.Batie ~an da~ heer look de ilillettnnt en - concerte n f;evfn dt! n vermoel'
K mphoret, a id reslde llt \'nn Proboh,ngo, p~l1ats 10 de
den kaonman en d!'ll at"'e tnnlLe n burellulist '8 tl.'nmrls

~i~::ieVA:oe(~env!:~~~I~t~;~I;:~~~d d:a~:~~ze~~~~. d~:I~

eell a&n;eUamB

vrfaU ni):ring. Saruarang heeft giet()_
ren don a yond g'.Jed gE" paBseord . Onder do voortref·
ft!lijk B Jeidi Dg \'an dE'lfl heer i)fl1rklHI vaIl BlI.tBvin an
Vfill den beer Hii~t.ll is het 'coocert volkomen geslaaad .

een "eelbelovende toe~praak, die op allen deo indruk
maakle, dut hi.j gelm onw aardig ()pv!)lg~r "au don beer
S8verijn zal tij l1.

~o ~e
g,

!::rd~ei>~~~:{,8et~~:~:~H~flazrUll~~rv(Soer~
z~o :~8n.

Dd

orchest8tukken ware n goad inge~tu~eerd 00 weer ..
den don ook good af,espeelJ. A '. VlOhst trnd de heer
lIRftr zijue voordrn.gt
te oordec len zijo we overtuigd dat hij Daam zal rna·
ken.
Oak de 8olitlten"' ,'erdienon allen lof. Voor uunll e
bert!idwiUigtt medewerking zij bun grooten dank gezo.~d.
W e verlrouwen, dat zij, bij terugk ouHib nUl deu beer
Markus nlhier, op nieuw hunoe uitmulltende medewerking zulleD verl eeoen.

meo
llbl.)

}'lorkus gisteren vaor 't (Jera b 0Pi

MaJ.·U8!ar, 21 Juli.

VolgeuB bier onlvn ngen'

beri g~

ten is de nog pas eon mllnlld of tien g61edeo hanoawde, nog jon ge Sultan vall B ,]ongngsD (Oostkuat van
Borneo) geatorven ann v81';;if. G,Hvooulijlt- gS ll t doar
de keu zo tot een opvolger mt\ ~ binnoulandsc ba oolusteD ge puard t':D bestonu dRafVoor ook LU He es, die weI
niet zan d~r g ran d kn'l wezen do or deo aard van dec

dood des oyerledeu E' ultans.
- De frllotlcbe atoomer L'LiveJJir it! haden op reis
am de noord gegn.nu, tulleuuo Pare Pare, Bel'fOUW,
Be1oog11gun, Mandhor en waa rscbijlllijk nog andere
plaaheu aandoen. Wij zien ueze reis grootoDdee18 voor
SAn It'ldllstriel" lflTI prl1r>ft<lgt ",(\.11 , IJn hopon in het u.!gc ~
we eD b~lang dezelYo zoo gunstig moge uitvall en. dat
bet aa. rzijn van deze boot hier bef!tendigd zal worden.
- P4tJgkl\dj~ne is nu v("lorzion 'Van eeno 6traatver·
licbtillg' doo r" vrijwilligo bijdrage n, W8artoe aileD daar,
met uitzont.lering Ya.n tlJechh! eca eukele. het Ilunne
offeren. D~te ve rlic hting, geheel in deo gee8t va n die
ta Mo.ka~snr. zal OJk Ut3 :Maro& de teiligheid '8 Brond J
berol'deren. Dat Soerah u.ia zich spiegeia aan al deze
goade voorb~eltlen.
- ]\160 hO(1rt ;'an rl e ('.hol ero. nu gelukkig nie~ veel
meer; om de nor.rd komI; er nog wel een ge'VsI v(lor,
maor t.eIUZR!UU: To~h is hat . weder hier voor het jaar.
getij ongewooll . R egt.'O e n bctrokken Jucht heert men
dagelijktl en vuor de suikM iutluatrie werkt dit n8deeIig.
- Wij hebbe n inzu.ge g-eillul nm eeo achrijven door
een' doorganns welingelicilt pc rsooll uit clo Noord, me l·
deude het \'ol~cnd.~: dlwr eone iulandacu6 buisho udater
(van wien worclt niet go zegcl) is op 0 palen .f,tand.
tan P8ogkadjen6 in do ko.rupong Sumah'an. aeo inlandIche bentong nangewl!zen, welk,. brshan tct IIU gahee l
onbeken<l en zQlfa ontkend wert!. Daze eterkte, dio in
1859 m,Jet nnngclegli zij n en tot op den buid igf'll £lag
Zbel' zorgv uldig: o nd e r lu)Ullon ie, beboort tot de be8te
werk a n, (lje . inlanll~rs knnllen 8anleggAn. J\1eo ill nu
in gt"'scbrijf wie 'ron de civiele of mililaire nutoriteit
dezo benteng fJlS ererJ llIoet.
•
Tot ZOOl'erre die schrijl'e r. N u hooren wij hier van
een' dt'skunJige dllt de~w beutcflg, volgens hem 0pgdrigt in : 8241 d()or in'!a nders togun de BOhWra, z~er
good bekerl(l WIlS en raken du~ in cen d lJolIH~f van ge.
dacU en. Alleon hlijft Dna de \'raag: WflOfOln citll men
nu p•• Jo nood zukelijkheid in am die bentong t. ,Iec~·
teo, zoodnt· Jt:! 8utoritoiteu bet zich da nrovf!r ·oDrlerlir.g
moeijelijk make.?
(Mu'. HM.)
ou uit M.lkasflQr:
Juti jl. deg morgeUB ten balf negen
ure ward in de OnderofJseiillg Binamoe te ])jt'neponlo
bet dood"oonis voltrokken, door nliddel van deD strop,
aan twee iulanders, die vuroordeeld waren wagenl!'
moo rd. Hun venoek 00l gratia Ban den G ouvt'rneur
Generul waa (.f~ewezeD.

EEN CORRESI'ON'DI<;NT Y.\N lIET S01<Jit. HA.KD. DL. 8chrijft
nit Boeleleug onder datnm 20 J uli jl. a.~ dat blad
o. a. het volgtmde:
II Over de zoo vaak bespruke n reo rgunisa tie nm
B oeleleng vcrneem ik uiets mear. Dat tahnt laog,
VLUtit ge niel? Ell toch is 't reeds eene uitgew lI.&kte

:;:~~e~:!:~~t g:~e::o~:ll vo::~b:!te~;ij;;~~gflt~:~s, I~~:
't .preek w.)ord galijk he.ft, cl.t zegt, dat , cle gekkeo
(Ie wtl!l~rheid ap rek tm". ~ie hie r, hoe ik dit bdJoel. I'l

~~:6 d~~u~te l~:~:~lD ~:~ ~r~~!;~o~::Y,~:n;8o~~'4:ieeo d:~

beet de ander bom toe-

DlUt.
-

Dat mag je de koekoek ! IlerDarn ·.de oerste. Mijn-

leer heeft goed praten; mijoheer Bch·alift Diet r
Dat ecl.uiven is voor de Ualineezen alles. Niet eleobla
,"oor de .manneD, masr oak voor eebe loeoigte HOU'
wen. Zelfs zijn er moedere, die haren buil&ndeD kin·

deren oon kloin pijpje _ d.t dcarvoor op.ettelijk be
waa",1 wordt - io den monel "toppen om ze to! atilleu te breogen. Dat if! echter eeret in de ls8tete vijft.ig jaar zoo geworden. V oor dien tijd werd hi::-r - volgeps getuigenis van geloofwaarJige oudjec - HOg zae r
weiDig gebruik gemaakt van de opium e n bepaalde
zich dat "oofnamelijk tot do hOQgere k18B8e. Daar bebt
~e dus nlwee r de echaduwzijde \'all deLJ vooruit.gBvg!
IutuBschen is 't scbuiven bier niet zoo erg t dat al d.e
itge voerda opium, dio me n bij bond~rde Jdeten telt,
ail een door d. Boelelonger. verbruikt wordt. Een der·
de mi .. chi en . D. reat wordt hier ook weI gehook!,
maar verd wijtlt dan w~er. Waarh eo n ? Dnt wect ik
niet. Ik dank voor 't Jlallst DRar Java. Altluujs ik heb
weI €le ns booren vertellen, dat Chioezen e o snderen
. . 0 daar hi~r d.t goedje opkoopeo .0 door kl eioe
vtlartuigen Isten afhalen. Ook dt!eltle mij onlanga eon
Ja vaBn med e, dat er 'VSD bier veel opium to Djocs DI
eu cIders wordt inge'Voerd. Op mijoe vraag hoe dat
ru ogelijk is, daar de politie tocb zeker eeo DOg iu 't
zeil houdli, gaf hij eenig8zio8 ,erwond~rd teD autwoord:
II W eI, Dlijobcer! u maet denken: smokkelaara zijn al8
de di.,eo, die all .rl. i okal hebbeo en mot allo hoek.
jcs en gaatjes beke nd tijo."
Het koffieplsnteD gaat goregeld .ijn gaog nBar ik
11Oor, en het volk loat de jooge plooten overal r"otig
tiere n, wat bewijet dot d8 rijl(8daalJ ere ft)ed9 eeD6
groote b,.o in't bijgeloof g •• choten hebben . Aileen
op twee plo.tseD h".ft de dorpora.J do oi.u .... kollie·
boomen latttn uiLroeijun, onder voorweodael, dat dit pro .
dukt clen grond pauas maaHe. Vroager, toen de heer
., BI. Woanders hier kwaID, mo,t dit .. ~k hebben
pla.t. gehoel. Sommige Europeanen lagehan om dat
pa nas maar det korut omdot zij dit wfJOrd in zijoe
leUerlijk n botee keois opvatten, terwijl 't bier door
, bCl'oerd'" in den zin van Iidoor do goden vervloekt",
behoort t . worden vertaald. Van daar dan ook d.t
het f. rbod om koffie te planteu door een geBc heDk
aau den tempeJwuchter kaD worden opgeheven, en
een n ieu w opgerigt bidhui8j~ de u warmte" fan d~n
groud neutTIL iiBeert.
OJl angs is de iDspecteur vQ(>r bet iolandsch on.1er·
wije bier Rewee~t,
De regen beeft OOB, na.a.r 't 8cbijnt, tot nader order
,'e rlo.ten. Ove rigeD8 uieLe b ij,oD d erif .' ~
BAT. H .."DBD. voo den Sen de.er oehrijft
bet 'olg" ud r:
IIDe regen, in de luatste dagen VAn Juui in Benga.
leo g~v 8Jl en, heeft a.lle vrC C!8 Voor nieuwea hODgeu~
Il oo<l oODoodig gemaakt; bet ge\'&al' kan nu ala gewe·
ken wordl'1) bt!lf!chouwd, en de Engelt:l,!b-Illdische re .
geer:ng kan er zich op beroemen ten koste van ,eel
geld 10 hebben verkreg"n, wat in .. oeger tijdeo veel
me u8che ulcl'eos eiBchte, AlgerneeD roemt meo den
ij\'er door de ambt eDore n m6t relief works bolaet, aBO
den dog gdogd. Oo.e ijdolb.id kao geBtreeld wordoo
door cen kl"cht in Hoogkoog opgegaan, wnar men
r.ioh lIcil!1 11,10 t, dat Ja1'a het eeret van buiten af hulp
ue.: ft verleend, terwijl Hoogkong tQch in ZO G 'Veel nau·
were rcla.tieu staat tot bet geteiBterde land ."
IIET

DeD ~lst eo Juli i. goedgevooden eo verstann:
E'er~!elijk; Te bC'pni en, dut IIt~t chiueesch bC8tuur in
do aCdeeEog Deli (r( siden~ Oo,Iku,t rail Suma.tra) 1,,,,1
b estHll.lI ni~ i ' OIl kftpitein, gevestigd t~ LaoQ!un·Deli.
Tot tweede.; E,lz.
:J.'tm dude: 1'e bep,li ell, dat aan den kapiteio del'
c hiu et~n Ie Lal'{Jl!ll1t·Deli, Bla BlDbtslijk ollderscheiclinga.
te ekeD t r.al worden uitgerej'{t · een rottingstok me t
goudoll ku op, roert:'ude 'a RijlHI ""apen en met het ow8cbrift II Lu.plteiH tler cbioezen te Laboean·])eli
:f'tm vierde: EnT..

TELECRAMMEN.

URV fJOh1<!t'tlter \' Im BoujooWa:1 g: j6~ t{)~n Wee r een an der

wall:"onder de begrootiog voor Ma.rill9, r.ijll

No·g:

en nu eind.,lijk Dloot; t.lu A.s:ti:Jtont·RtJllident ar 8QO."
pl.iS cen pallr uagen geledun is del o pleglig 8allge.
maand Om zich de Kroon op ' t board t~ zettoD. Dat
W"'tI ~ij gelegonbeicl van da gewo o6 Ulaandelijkeche 'e('gl],d~rlU g van bet bO ltuur LD~t de ~:i8triktshoofden. Do
bijeonlmwiit li ep z')o wat op ho.o.r cnd, toeD oen dt.r
genoemda gekk~n dt:ftig de zaal bioo t)u traIl eQ h~el
bedtto.rd tUIiBchen de p06oggawa,.'d plaals nnm. Ala een
welgemllllier(i oost(-irliog hi",ld hij zich eerst doou 13tH
doch nRtluwelijl(s b~gou hV to bemerke n, dll.t de be~
raa<lal agi og ten ('i,lIdo liep, .of hij vorhief zljna etem
en vro'"'g den ASB1J!Jteut UeBdeut - die den iudringer
lJieL ktHlde - rerlof orn ook eeU woordj~ in 't midden
to wogen brenge o.

.I

. Een ' hunnertrocblt~ on den nscht voor d. execatie
~Ioh eelveD door worglng om het le •• n te br.ngen,

N u nog mooijer _

ik begrijp Diet. dat je daBrover kunt klagt:Dj mijubeer

)~nt ODe toch niet alld6n zittoo. En mijube~r klaagt

komen,
D~ bij de Eerate K u.mar oanhangiga we~flotltwerpen

27.lto

.

_

aluitr.de'8It~iet. te~.ggen.

cellS dezon dOll geeneu toewn.n BUDzeggeu, dat hij,
op haag bevel \'lUi de 6el10 of andere godbeid, onmiddelijk yan Lwt vt:' rlateu paleia u6,it nEllDeil eu h() t laud
als \'orltt beeturen moet.
Voor zicht zelveu vragen zij ouke.! - en da.n bo'
wiji!t dat zij liag niet stapelgok ziju - de bel ft fau
de inkolUstl)O. E~f8t bobbeD ttij deo hooftlinspecteur
Z. o.angt) klam p~. di o, vol gens vt'rlllo.ring van euu iJ~Il'
ner, voor hoL mbt ta.n rllLljlL nls gebort)u is. T()eu dt)u

M:L:N SOURU"FT

Op dan

m·T~g.D.

-

Ja weI, man! Wat uebt ge te zL'ggenf

- Ais 't den toeWtlu besor Diet lot tuoro wekt
dan l.ul i k r.:.ij Ye.'(j tout~D mijDa oHbeduid .. lldc woor~
dtm tot zijue oorou te brengou. Uw dienao.r is nL door
de goJeu gezondeu OUl den toewBU bt~dar Dan to zeg4
geo, da.t hij "orot vnn Boeleiellg moet worueo.
- ~oo! Ell W8Dr01l'l dot?
, , - Om u t~ dialleD :. dib is de redell.. In \'roegereu
hjd ,. tnen ~ulle nog met bestonll, loefde hier ceo groo-

tu vUlcb, wlen" kop °P. lien Go:moeog Agoeng en wiens
staurt op Telago W"oroeog (N. O. puut 'an Ja.
va) rUBth. D..r de ,i.eb nooit vaD lijne plallu kwam,

Batavia dd. heden.

Do mail Dlet bericbteD tot 3 J uli is alhior BaDge-

me~: moti.

van ~~. fIanct~lsvet"~png... . .
Rotlsrdazn,4n A.u3.ilett 'O Iil.lIa

AI.

... •.. ... . . . twist 118,
gr~y .bli-·t ing"OY.;
oalioott,
.
1'.8G.

.

.'.

8'1• .1i:••

Kollle ' ,~8 va8t~ '
Suike~ , No. 9, /2IP/., no. 14/ I 81'1. _il.
T.i nBiiiltoD I 64'1;. ..,t ·
.....

N"I~mnseailt •••••.• " . f 209 .. !valt.
Foeh!. • . . . , . ' . ' • . . . ', . 1:a00
LNOlQ[OJ.!SN 90nmN: SLa.field eo' Ottel i... ;

Benoemingen, enz.

Batavia., dd. heden.

VERLOF VERLEEND: wegool oiekte, aao de kommi ••en der S. klaeee bij don POBt- en lelegraardielia'
Wo.o~?k . on , Bol; 880 de.n opli.nor der 1. kl ••o. bij
bet mlJn"..en Reu8ch eo aan den grilller bij .dlll
Iindraad te S.rang, Berlau.. l.
BENOEMD: tot bonheater der a. kJ •••• d. Graaf;
tot griili ... te Cheriboo, L.s.i.g en t. Seraog, Bacb; tot
2. kommiezen bij bet d.partein.nt van fioailoieo IIhaa
en 'aD Deun; tot S. kommieten , van den Bergh en
Kleijkamp: tot optichters der2. kla•• e bij deD
waterBtaat &.k.eld en Gligoor en tot 80 Itla... de
Sohrijver; tot Ingenienr bij de 8poorwegopnlllll. op
Sumatra Vidal.
TOEGEVOEGD: bij de .poor"~g opDam. ala In.
genieurs Baron .an :Lijndcn en op.io~t.rl Oo.lellbran.
,
d.r; Hesselink; Herbenet 60 Hoogstraten. ·
OP VERZOEK EERVOL ONT.sLAGEN: de 1.
kommiee de Lisflr.
VERLOF VERLEEND : .oor d.n tijd '8n Iw..jaren aan deo Majoor der infanterie Gorlin en 'a an
den kapitein der artiJlerie, Broel9 van Gro8Dou.

A.TJEH.
van den Militairen Bevelhebber
ontDa"gen Ie BatafJia den Sen dezer.
De algemeeno a.cval hee't DOg oiet plut. gabad.
De benting Soerian is .oltooid, betet en hewapend.
Pa..angan weoocht de Nederlsnd.che vlog to bijs.ben.
D. .terfte onder de troepeo is verminderd.

van d&n Marine·Kommandant dd. 11 dezar.
D~ Band" is wet eene zeoding usar 4 .1ala6oe 'ertroHen. D. gezoodbeid 0(> d. NoorJkuat i. gnoetiger. On ••• log i. 0(> Aj" laboe (Noord.kuet) geheecheD.

Protestantsche Eeredienst
ZONDAG, den g Angultu. IB74,
's niorgene hal f 1/ '1 J) urI.'.
D •. H. VAN AMElJDEN VAN DUIJM.

SIi HEHP8 - BIi RI (j BTIi N.
Aallgckolilc·~ischcpc.;-t:e S,.. rnura.n:;r.

....

FraDsche br.rk Uuiver:t, F. Le Cart van SoerabllJ.,
Me . N.iII on Co.
Ned. brik F.thool lIIoobarak, Said Salim bin Aloei
Alkof van Riouw, Hillebrand.
N.d. Iod.• toumh. Prill. Alex 'nuer, J. W. K,ijler
fan B.t"ia, 1I1e. Neill eo C~.
EogelBeb • • choecer Claro, U. Millington .an SaigoD,
O.i Jjio Sien.

"erh'okkcn

SChCpCll.

vn.n Sanul.rang.

7 Aug •. Ned. I.d. Btoomb. Singapore, O. H.
Odem Dasr Batavia.

Aangekomcn Passagiers.
Pdr Ned. Iud. StooW8. Print'! AIl"xSl;lder,
go.
zagvoerder J . W. Kaijser, de hb. MunDick on Ecbtg.
'VI) Errelen en echtg. CQ.!abriainie, fan Hemert, StaG'"
nekes, VAll J~r 1,7 ur., echtg. 2 kinderon, Ver.cbuureD,
Schepper, l\:IeulemaDB, Kats, Fi!et, Eeg, Brumatede.
Jongeheereo BUf!sl)laBr, van Eckl" , Vermouth, DOD,
G-riot, Kilio.an , 'laU Eeke, Slier, Keul! hoaiu9, MeTro".
Footman, Kltl.ziog, Jtlekel, ~lejuf'vr. Vermouth, Cline..
r.eD, Z. ~I. troepeo en banneliogaD vall Batavia.

Besluiten en Benoemingen.
Dij Kooi nkl ijk lw~ J II H \'.10 deD lZJcn Jao ij 18 14, 110. 7. i. &all
Zr. Ms. :ldjl1daot, den gcnr.rnl'Ulajuor bij bet Jegerio NeJerland.ch.
lnd.ie, G. E. 'l'o l~ma ~cdu( \'r.r\etlod tot bet aonne [lleq der onderBcbeidjng6teekcocn van grootkluis deC' orde V ', O St. Staailat, hem
door Zijn e Maje3tlli t dl.'o Kti'.::er vn ltud8lld gfllchon~en.

C i vie l

D epa.

1- t;

e In e n t.

>""ERTif.t!'l'ln

E ell tweejuig verluf 03af N~derla D d , we~enl zielde. uo. den.· ditec:leur der bll rgetlij ke ol)enb:uc w~tkt:o jhr, w. H, )'. H . nD Raden.
ReD. hnejaris feriOr ut\:lr Jo:UfOp:t, wegen~ z.iek!e. !lan den teJegrol1t
der eeute kI86Be J, Bl'ondseou, en It.an deo kOlUlIlie. dar-eente
klas~e hij de po~t. en tei('graadie aat E, F', G. A. Poelma •.
ONTSLAGt:S:

Op venoek. ~enol. uit " 18UdB dieult" de 1· erliog-hlegraafid R: E.
O'B rien.

ON'YUI:\I:N ;

QnTJguno .. ~ F.en''ll• .'*0 de opdngt dllr b8~rekkillg "an ~uiteQg6"~U (om-guad~a

VAn den h.er Hortaen, oongaande do over,. '

I~ggillg

tier officieele etukken betrefl"tmda de expeditie
teg eu Alj~h, luiuenJa , dtr,1; oudtlr cit} bestaBncie politiek'
omstundigheuen 's laQd~ bejuvg' uiet medebreogt om
een gc,oe lefl ni~ te eprekeo over den inboud dier tttukken" werd oo.ngenomeo.
T~lIgevoJge van dd aam'rage nit Indic om detaches·
ring \tall stJ,;ufficieren uit NeJe rland ,oor' drie jaren,
h.bbeo .ie;' A$tlgeboden kapitei08 dan Beer P~ortugal
en Kool.
De Arrikaao,aba H.ndelo·vereeniging h.oft haar di·
vidend bep •• ld op 9 percent.
n e mee.te N edorlaodoche do gbladon waren tegen
de aftreding van bet minislHie.
D. rede ,an deD Paus, bij geleganhoid
den
28.too j .. rdog .ijoer .erbetli.g, kenmer:.te .ieh door
buit8Dgewc;ae heftigbeid.
Door he, •.oeuv8Ieo van OoneLa . 00 door de bij
dezelfJ. gelege"beid gel.deo neelerlBog der Republi.
keinen, die 4000 mao ,orloren, heersobte groote verole·
genheid in Spanje,

'8"

::g~';.'er~b.~: ~~d~~'~::~~::;~'!:~::.:

de. ,.ad ... ju.Ii'i.

Ab buitengewoo n omgailud rester in dc ' ,ijfde arJeeliag, mr. H. B .
UD Darclaar, hahteJijk ullicier van justitia bij den raad ' "
jll~titie te S~marallg, on la.ng.!l vaD VEl. lor uit ~ederl.lld teraggo-

lceerd,
811 DE l'LAAl'SF.LIJKE SCHOOLKOMllISSIE TE
SERANG (9AN'rAM)

Op ycrzoet, unol. \Yegeo8 . ,ertrelr, ala lid, H. J. noela.o~ oDdu
danli.bctuiging tOO l' de duor btU'l aIs Joodu.lg btw:e~e Q, dum,tea • •
BEN'01:Mt>:

'I'ot lid.. H, G. va n Sillevol.dt.

iageuieur der

t"' ~edl! k~a..e, ·

een!.

aaaweleOd. ingeoieur tuj den w. tudaat In. '8 Janda bu.rgvlijh
Opeobarc werke n.
.

BIJDE PLAA1'St;LTJKE SOHOOLKO)!MISSIE TE
GRISSEE (SOERABAlJA .)

EervoJ, wegcDII fcrhek, ala lid F. D. Yariouw. ,onder dluk;betuisiDg
voor de Joor bem all ~oodlllig aew:tt:eD ditluttea,

C

BF..NOJ;lID:

Tot lid, L. Cb. Kruijif. Dohni ••ldaar.
GOEDGEKEURD;

dAt door ilen Direi:teur van HiueallDdach BptUUf.

punM,

de ma:aud. JUDij 18'(" ,
BIJ UEl BINNENLANDSCII BESTUUR OP JAVA EN MADUU
IS GBPLU,TST:

\

In d, retiJ.eati. TetsaJ, de beo.oe ~de "piraat·koDtrolcv.r A. S . A. La.....

·

-

.~fI"' ·

l'f'"

.'

.,

V"~"Ii' TapI ..... d....ld...I1.~.._
d&' l1rOtd• .Iolou. J: . .!..

t

y~, d.roald..

.w -

b......a.

liD BET

o. o. ~'aft'l

0.. 0

....

..... ,. . ~&p:"'ii

to.'rol.ur~"h'''d. ·tl'''.
geplaabl blUR.

-.'

-, ':

K. A. Scho.idod.di
'. / ,,
',

BJNNE:~~::~~:AE~:':A~~~

DEZITTINGEN

bo:i:~.,:":,,c:it~;:t:a;:.~:~~:~:.::c:,:!,:::;e:O~~'d~-:i!';i
Zfl< (""LAAT8T'

r·oTh. V~D NUMa
a:·r!do~ti:apa~:b:~:D·~Doemde upin~t.koDtroleur 1. A.

]a

A H H

a:~::Dti: Menado, ::':::::~deaSPira.nt.kolltroleurJ.

In de

Stormer.

ree~J.entie, Amboiu.•• de buoemde ·'ilU'.nt-kontrolm r A, 'F. N.

Kraft.

rs

V..

\'.tllPI,UTST;

:. •••

.

AI\Tn.LELIE.
· .
AI. adjod•• t ••• d••. kommaudaot dar ..Id· •• be'gbattorijo••p
~:~~.~:i~e~tRl:~~~llt ,K. A. M. vu Meura •. vaa do 12de

kootroleurl~e:J::;::e: klauB

kompAgoic · t., Salatiga, 811. de tweads van de

.. tel WiUew I . .

omen

o'~rigen.

komp3gnie te l\h.kassar. en de t"BO
van de17de kom,agnie, rCllpekHevelljk to Ng9wi eo DjokdjQ'ur~a.,

ARTILLERrE

to.

BaDjJCmall,

d6

K';;~~;~U':T::~~~~T~~"~~ SOERABAIJA.

De oodel'opliener der tweede kl.ne· over de Imederij, den koper. en

:~!~g8~a~:~::;;k:~ ;;ll~:lI;o ;:~:~~~ ,;:: at:r~o5u~W l~e:.erland
-~

NED E

:

boh... o..,bd ::::h·:;::;ik:E~::~K"-R.ge.t..b.pp•••. K"-

wane. Cheri bon

ulliraut.houfvdtcr blJ

bet

"De Taul moet ,"onr cte , olken bet

~~~~e:~~~~:!~e~~ :2:;~;W:~~/ijhuJ~:~

Doo, ~.~ rinkteur O:.d,:;~j;~.!'."di...t e. N;j",heid.
<aD

::::~ij~,H'r.Il~~r;~~;~~J,Ut~a:: °leer~~arch~!~::d~~~ij:e;t:::ldt:
opeDbaro lagllre , chool ~ Palloetoelln.
Door den Direkteur vaa J"UStitill
18 GOl;uatKtJURD:

d.t door den Laudraad te 'J'rengalak (Kedili)

IS ..N
•. ., :
~:~e:!:~:de~nl~~t~~~~~ri~r:iet~~

. ~:n~~~~~::kde~u!:~~tebe~~:::

Tvt

bij het bionenlaudsch beitullr.
dat door den LaDdraad te Toeloevg-_-"\!Oellg,
{S BENOElfD:

'l'ot

buiteag.wooD. !ublltituut-griftier bij di~ regtbank, hllitcD buwaar
,aD d~1l lude, K. A, Sllboeider. kont.roleur der t'l'feed& klanc
bijb.tbinneo.Jan d§chbedullr.
.
Door den Resident van Ten,ate I i

BU DE FLAHSELIJKE SCHOOLKOMMISSUJ ALDAAR.
Wose.t Terhek. eenol,:.15 lid, lIlr. J. Uousquet. onder dankblltui
«fDg ,oor de hem. al. :eoodanig bewl:,:oll diu,tell,
DENOEKD:

l'ot lid, 1. J .. Creb"., pr.d.ilcant der

ne, formdt

gemeente atdaar.

. INLANDSCI I BESTUUR.
'tOEGt:UND:

De

lllt'daille ,"oar burgerlijke verdielUt.en, bedoeld bij het
be.lult ..... 4 Olltober 1371 , no, 36, aan den wedana. vall bet
ditttikt I'riugkoekoe (regenhcbap Fat,jilaa., t~, identill Madioen)
mat Soemo Vi roero, .111 een blijlc nil. erkennil'lg der lallgdu·
rite en trou'lfe I! ; ~..'!!~ ;!.,or helll ;:.301 de~ IJlIdc bewezen.

Z.i1fU't1l

lNLANDl:\\JJ:{ ONDERWIJS .
Door den Gouveruellr VaIl SUlnatra'lj Weltkllit i.

DIl DJ! I'LAATSl:LIJKE !NLANDSCHE SCHOOLKO~IMIS5IE

W~ell' nrtrek. ler'fol, ala lid, W. J. Geerhewa, o~der dhukbetuigiDg ,oor de door bem al.i zcod.anig be"eleD. diIlDllleD .
IlBNOJ:J(D :

l!ot lid..A, L, UQ H 'IAseU, ail pirant.-kuDtroleur. tijdel~k billashne
t he~
beft1:l.u.r ill de fJlidenfdceliDg QIUml;l!and•• vau l'a·lug,

Duor den Reaidellt vn Alnbonioll, zijn de \"Ql~ende
besebikk;ugeD geDomcn:

DE PL.1ATSEUJKE INLA.NSCHE SCHOOLKOMl\IlSIE
'fE A)fBOINA.

ONT:lL.a~N:

Op

;~~goe~~o:C~:Oldo~I;' ~:~ ~;. 7.~~d~~i~a~e~~~~~ :l~e~:te~nk.betuiV&D.

.M lrdlka,

Depart etnent va ..
VEkLtEND;

Ilell Itienlt, san dea oftlcier van gc7,undbeiJ der hfeede klas.e
C. '1', J. W. Oostorioh ,

B1J DE GENEESKUNDIGE DlENS'!'.
.uoaDElm.

GEPLA.A.l'ST;

.l" ..

h

Bij

llij

,pothek.~r

der

-

INFAN'l'EltlE.
(Djodj~korta), de tweede

eente-

iuiteDlI.nt J, A,

Krie~Der; '
het Me bat.!.illoD, de tweelle luite4ant 1. p, Moorree&;

H.

::~:del~i~~~!~t~' A~e,aDeer:!~ ~l;!':d:i~tr,L. K~' J. ~:!io:e~:

}". P. H. Ro.. "h .~ J. A. .T. T. E. Em,;

MILITAIRE AmUNISTRATIE.
Bij b(t bureau vao den oodcrintendant der eerate Irlaue in de 2de

,
Bij

Bij

GENEESKUND;GE .DfENST.

h:!Jlfh:i ~o~~~'!t:8P~::e t~.,";:~e;:::ob~ ' ,ad:
ie Willeip 1.

~~~ie;II.;~zo~:

IN}'ANTERIE.
Bij bet 8a. bitail~on (PadRIIS), de:,kopiteio J. T, Scheltelbl, van
ht lido ba.tllllou,
Bij .het' llde bata'iIL~o. de hfeel.e 1l.liteoaDt J. 1\}, Sandeu, VlD het
'~lIatall!••.
Bij .bet l1de bat,iIIOD de eerste hlitellant J. E. RuzeUe.
en de
t ..ude .lait&ILllLt p, M. DUller do BarcDoe, reapektilvcliji. faD
i

~.I

'4. e. 10d. bIIaUl.D.

werd roorleden jaal' in Augustus voor de
tweede wa"l te Antwerpen, het;dertiellde tsnl·koogre8
gehouden.
}teeds aanstonda valt uit deze chronologie eencer ze
beteekenisvol l: 7or;lllh op te makoD.
De zuid-ne er an tiC 6 eteden hebben met allen ijver
VOOl het uouuen vau kongressen gewaakt. Gent en

rua.. io Utrocht duu,d.

het.

drie jaren, in den Bosch vier jarfln, in Rotterdam drie
jareD eD in Middelburg drie jaren, voordat men tot
bet bou d en V4n een k ongres bee loot. Buiteogewone
omste.ndighed eo, gebeurteni,S8eD op stnatkundig gehied, epidemien mogen hiertoe bobben meegewerkt bet feit valt niet te ontkeDoeo.
In het algemeen bleak: OO r en8, dat de belalJgs~ll ; ng
in zuid·nederlsnd scbe stedeD zich met lOeer llllrtalijk
.
heid, meer vuur uitte dan in bet noorden.

citter De Maerd~Limnander, ove~troffdn alles wat er
van dien o.nrd ton ODloot vooniel.

uiiUtaire afd(.eliQ~ op Java, de un11l luitenaut-kwartie'Dleellter
W. 8. Filot, lalletlllijk toegevoegd neD de iutend:r.Dce. der 2do
brigade bij de 2de f!l:peditie ttgt n Atjeb.
~ot boreao vau den ondcnDlelldant dcr eente kill.. ,
Icr Silma.
tra'. Westko8t til ondetboorigbedeo, de eerltll luitenln' ~k,.,ar
tierm~ttr P."M, E, Sodeu. nn de Vde ardeeling
van bet
deput.ement 93a oorlog.
hlt~ grllot mililair·hollpitul te s.s.erab~ija, de
eerltf! luitenant·
kwartiermeellter C, W. E . Stuml,ff;
beheordet un bl"t tijdelijk opgerigte hospitaal tf) M"iang, de
eente !uitto8llt·kwartilr mee6ter H. F. O. 'Uu ratrenburobi
beideD un .het bunan van den oDderinteDd.ant det eerata
lducae in de 2d~ militaire afJeeling op Jav~.
het aideelillSl militair.kleediDgmap;azijo to. Soerabliija, df! twee·
d. loitenant.-kwartienne6loter M. L ogeman. btheerdtr
b"t
tijdelijk op&erigtf! b08pitaal tf! MalaDg,

'"D

Bij

terdaru geboudeo op 11 S t! pternber 1865.
Het wae RHean 8an het beerechen fon cholera toe
te Bcbrij.,.eo, dat Gent niet reede bet Ylligeud jaar t'oor
de t\feeJa maul eeD luHerkutidig kougro9 bijeeDrie p,
Het Deg-e nd ~ letterkundig kong-ree v~rglJ.derde in de
fiere etad fan A.rt"ve lde ,.n 19 tot 21 Augustus 1807.
Op luieterrijke wijZtl ingerieht, werdeD de werkZl1llwh",deo
voor het Bttrat in drie eektion verdeeld.
)Tet volgande jli.dr kWBm het tieodo kon g: r(!B in den
Hoog tot stand, VBD 31. Augustus tot 2 September 1868,
Evenzoo grel;;p bet alfdo kongres te Leuven van 6
tot 9 September 1869 pl~.t..
Wederom deed bet vencbijnen der cholera bet vol-

Rotterdam en Middelburg uit door groote heu8cbbeid
en ga.tvrijbeid. maar de •• bittereod. ontvanh'.t in 1862
to Brngge door dOD GouverDeur van We.t VI.anduren,
den buwanen beer B. V"ambout. de IUiBterrijk. banketten t. Gent in 1867. aangeboden door don Voor·

ODIaOg.... ",lof .it N,d"I ••d tc,oStl.keerd.

All

te DruB8el in 1851.
Het 'ierde te Utrecht eerst in 1854, fBU 20 tot
22 September. Bijzondere om&to.udighedcn, ht't overlij·
den vou de heeren }Ofr. J. HorA SiCtl4Wa en van Prof,
H. J. Rooy aarda, die 8cbtereenvoigenB tot voonilte rs
del' regeHngtl-kolD1Dissia werden gekozon, vertro.a.3'den het
sticbtscbe taalkongr~IJJ 't welk. overigel1 8 in bt.1lallgrijkheid nitt beboofJe ouder te cloen VOor da drie voriuen.
Ret vijfJt:.t Kongres kwam bijeeote Autwe r pen in 1856.
Het zesde l'erHaderde eOl1lt vier jaren Inter to's Hertogeuboach in 1860, vall 10 tot 12 Sdptttmber_
Het zevende, aantJtoudl:l twee jaren later bijeengeroepsn t e Brugge, wInd geboud6o van 8 Lot 10 Septeru.

den deD zuid·nederland sDhen broedera eeo anngeoaB01
ontbaal te bereideo, wei lDuntten de ikongreS8Bll \'an

Q~ia~(lg?rl:ftd;Nederbnd

... g.kom ••• 01. b....ma '00' a. a; ••• t b;" .. I••d•• d. d..d.

Bij

~~;~drde

Wei poogde een bolaDgstelleod publiok in OD.e .te·

Bij bd 16lie b8tai1loD, de twoede IqiteDant J, G, Hilbrillk'l

Bij het d!7:;~at:~!::::n dee~W~~d:e:Uitr:aBt::e:'.

io

lijke uitzDodering.n -

un ge;undbeid der twee·

btideD ~ph~Dgl vall yerLaf olt Nederland toruggekeerd,
Bij het 4de ballilloD

AQDBtoods werd damr flink gaz"gd, WaaT bet op Dan·
kwam.. Dr. F. A. 8uellaert - nu reods verscheiden,
helsa8! - flprak het uit! . Ziju tot nog toe aUe poginKen mislukt, am de Nederlanden door polHischo bnn~
den t ot elkBnder ttl brengen, zien wij naar miduei e ll
om, w"lk~ de ledelijka banden meer atevigheid uHJgen
bijzetten. Dat wij elkaar de band toereikeD en met raa(i
en d.,,(l behulpz".m zijn,.
Ret tweeds Kongres werd gebouden to Amsberdatu

gafltvrijbeid. Do zuid'l!ederlatJ dsche stoden eteJden de
kongre8aen u imDHU' uit. BruHsel, Brugge, LeuveD, Gent,
Antwerpen riepan de kOLgres8en telkenll BdU of twee
jaren he de vorigo bijeeukowst in hun midden.
Bij de Doord~De d erlaodtlche steden schijnt die ij\'"er
mindl:!Jr groot. Awstljrdam un deo Haag mAke", loftd-

GENEE;KUNDIOE DIENST.

• !

:~!~s:~e t::~~~:~~i~et:e~~:~~e~::t '~e: d~an:;!~etk:::i;~
~~:~e~n w;~:~. loogescbeurd in .1830 - greep plaate te

Antwerpen ontvingen ~e kongreobetoeke .. twee reizon
el: telkeD. met IniBterrijke pracbt en onuitputtelijke

T>Jt militBiteD .polheker dor tweede kla:i9f!, de milib.ire apothe~cr
der dude klu!e J . W. Sb!lge!!.
Door den KODlmandallot Ull het Leger ell CbefuD bet Departemellt
'fall Dorlog iCl Nederlaachcb.Iodio zijn

i.a

Ret eerete Nedorlandscb e Taal- en Letterkundig
Kongrss, - waar z~id- eQ uoord·nederiftndl!Jcbe taalgeleerden tm letterkunclige a bijt'enkwamon , om ll~ t.ed~-

gO~I~~~'lijk

001"1010{ .

.&au tweejarig yerlor naar Nederlaad, l'JegeDIl ziekte, aan. dei.:apit,ioJktrartit!rmeetter bij de wHitaire admi ni, tratie W. vall Doorn
CeQ ;;e!;~~~ ~r~~:r~aar NedetlaDd, wegens twaal! juen onargebro-

Bij ~:t It':~!I~~ y~~l~e~ ~'ee~~ affieier
Bij hk.I'...~.QlF•.l1.oe
\V',I~~e~pi.tu"" l te Padaog, do

Ie ~:g,~:'. xRoo.' e.

gende kongre. verochui,eo tot op den 2 September
1872. to en b.t twaalfd. kongre. Ie Middelburg w. rd

8ENOEIiD:

Tot lid, A. de Colt., regrnt

to,koru.1

ber 18G2.
Drie jaron Inter werd bet .. ebtote Kongr.o te Rot·

TE FADANG.

au

II. L A N D..

Geen Kongres te Leiden.

bo.cbwozen op Jmva en Midura H, un der )1eulen,

Tl,lt

HIde kompagD18

. .

Dij ~. 20.,. komp.gnio t. Ma.",,,, de h",do lui" ••ot W. M.

lelllbaDI eD. Weater·afdeClling van 80rneo.
Door den Direk-teur vaD Binnenlandtch 'Beshmr h de ,olgellde
bcscWkkiDg gen

::o~:~g:!r~:kdj:,::~~·;=l~~ ~;.,.lj~·d~·I;,k,:,."~'~~"'a.k2~~

BIJ ~ite~8~~ . ~~mJ.a~~~~n:"et !:t~:A6.de8~~~a l:l~~~:ret\.;!. d~·12;:t~

Rim. de ko.t,.·
W. i\, L Kraft. H.

)1. lie Ronx ilD W. BeljeriDGk geplaat~t
btijven. de t"-,M eent(l:eDotJndcn iD h'.~ ~oll.yerDeme~t So.main"
Wea&i:ull. eo de hvee anJ.erell Teipe!::UevellJ k lB de THlde"heD Pa·

P. A. Bakkor. C. H.

~!t,~::f;::~:;.,a~•• ~:~~a:u~:~;~ t~~~I.t.. C::~. ~;:u~
:!\~d:t:~:::~i~,:!o:!!;~~iuit...... C. J) C.ni~ .~ A. L.

Uij!:
Bij

van den Broek, vaD e:e 2hte kompagnu3 to Wllll'D\ I,

~::~!~·~::t;·~i:'.:·I. ;~'l' ~::~~:D'i.

D.i de bClloem.de

M.I hel

' ' ' 1 gel~~'·;:;Ch

P.F. G. E.D.lpij.b.id. ....
Bij b.1 I!'r.i ..... b.talllo•. derMolokooh••II ••deo, do eerie 101...
1 T; W. H. J. !II.B•• Ii...... bee . 9do bataino.;

iD de baiUiDgcD buitep. 1". en Madura 1.

In

t. !l,.ko.I

:.'~S::~::;:~o:: Ste,el. eo J.

•• dek ••trol.ur •

'B eI '. d k trol Ii.
·H"Ad'a''':':f::,'o ag .., .

iod~'

»at ':~ldlDtie 'edi~

I.

Bij ::bel S...•......1oaIaI1I·· ... Palombl_g,

••• .d.
~~t:~:a.'1I:!'.~"'~~ ::.,:,~~~!a4I~ •.' '.Bijti'!'::tl:~!i.!;i~~.a::'C'.I::' h~ 19::d::ol~f:bed
iD.d~ ·

VI. . .

.

DaareDbJteo bl.ek het .ow. dat men hier in het
noorden ov.rmatig voorzicbtig w••. Noo.d ·nederlaDd.cb
kongresledon wareo het t.lkeDe, die &an de zuid.lijkee
broedera Ie kennen ga.en, d.t men vol.trekt all. po·
Htiek. van de kongreB8en wilde verbBonenj een diplo.
mati ••• kongr ...."t uit het nool'deD hi"f •• Ifo Ie Brug·
ge eon hoffdijk lofgeuug 01' Konin g Loopold aa" (I)
- trouweus wen Will nog in den tij,l. dBt do b•• tuur·
ders der kongrepson vaor huone vedomvRttaod e werk ·
zaamb.den regelmatig werden ged.koreer.1.
AlIorl.i aa .. eling mocht meD nn tij ,1 to~ t ijd ten
onzent Wa4rnomen. Had men in 1867 t. GMt de
werlu;aamhede n met gelukkig gevolg orcr drie eektion
verdseld - in 1868 wer4 deze verdaeling in dftn Hao.g
weder opgebeveu, zoo<!~t veia I:ipreke~8 bet wl?ord niet
bekwawen en ,eel ooafgedaao bleef. Zelf. yond men
in den Haag be.waar tegeo ' den . gebruik.lijkeo optocht
der koogre.leden van bet station vaGr d. ,.rgader.
zMI - op den potsie,lijken grond, dot h.t.·. , ..
Zondag waB. Middelburg .lIe.n w:.t , b.t twaa,fde
koogre. '00 ultwuuiend te doe. Ilageo. dat men .iu·
delijk een. l1li0 o"'erbloemde belangltelliog io de ••ok

I

kongre~eD : aaa delo

sijd. faa de Bebeld.e . gi'!lf ' 16~);OpO~, dolJijbl!nk Yoar .J3I1ol\\~.
.da '.4ataf;o.
oon
sOOdaDige '" bel.agatelling . met
49.17,
e;:l6.69
recht h~bb.1I dunen vord.ren. De t.o tnogto.
" De di ••onto-r~elli~~ ;· bij het begin van hdt· .bOok'
geboude. d~rt,eD kongresee~ badden geen ander doel,
Jur
I
61m.,bleef
b\l".
,oortdutenj
kilmmeDd
tot
dan de .edelijke e"nb.id te beveatigeo·. ,an allen, die ' dat op
12 Ne,ember het vroeger ongekende oljfer,..11
bet NederJandscb ala bunne moedert&al apreken. In
I 91 In. berfikt werd. Van .toen af b.d ge,t.dige d..
onze da!{en is jni.tde moede.taB! de kraobtigat ••ohllt!· ling plaat.
tot bet la8g.te p.il .an 1 .56 m., op .211
,v oor kl!:l ne nati,Ba. V ~ilig 'm~g talell V&Q den blos\
Maart.
..
'.
..
der

•

e'Di~

m~n

;m~Pf:nh::o:oJ9.0:ilr~t.~~eg.~

~~'.H

~~·:~h~~~o:en ~:~t~~~':.'::.tierD~el~::;~~c:~n;'~::D v~:
;;~~~!"~J~~it:;'tn~::~a~!~::w~:~:'da!~!:r=o:;

18~;tY~~!~I!e:l:erv~;:,o::';:n·t::~:~1 :"a. /\8~a:::~ .
!t~ab~!.. ~'5:'" m~~~:::~nk 1 27' m.; Nede.I.Dd·

gree

Hoe bet bedrng der Wmil,loen over
lande ageatschappo n yerdeeld was, bhJkt Ult bet
staBtje aan het slot dep;sa.
.
Dd di8con~eer~Dg bad in de v~lg.eDd8 verhoudl,~g
tegon vereclllilendo rente plaats: gedlBconteerd ad 3 12
pOt, f 28 m., 4 pOt. J 541 m., Ij,I/.l pOt. I 48 m.,
5 pOt. f 107 m., 5'/. pOt. I 66 m. 6 pOt. f 24 m.,
6 1/'1. pOt. I 11 m., .t o ZaWljD ad aY2 &:6 1/ pOt.

.~e'~raobil.

ten .•• een nederJaodsoh hort van omrdeelde aym.
patine bebb['n dosn kloppon.
Dit. Bchijot echter niet 01'6ral heL geval to zijn .
Voorledea jaar Dan 't siot v~n. hot dertiende kOGtt) Anlwcrpon word er drlf'tlg gekampt voor de
eer, om het Teertiende kongres, 'f; zij te MBeetricht,
't zij te Leiden t. doen plaat. grijpeD. EeDe vereen igiug van toevailige motioven deed de Uleerderneid

:~:~~~~:.n D~;:rh;;~ee:~3~t Z~:ac.:!f ::::'d:~ e:~~:t~~ {an~2.: ~~~~e i:~.;~O':~':e~::.:.an

zil;tingeo van een lotterkm:dig kongree. De aerate
ak"demieetad 'an N ederlsod zou' minstenB hehelfde
kunnen doeD, wat Utraoht reeds twintig jaren geledeo
deed, Wilt Leuven in 1869 ondernam.
Het hoffljlijk aaDbod van M&a!Jtricht werd dltoarbij
zonder veel plicbtp!egiog afc(eslagen _ Leiden beltanl.
de do overwinninG', Zoo ooit dan was htit nu voor

ooze nkndemiecbeo sleut.l.tad eeno zaak van eer ge·
word,en, het veertiende kongree zoo luisterrijk mogelijlt

~~r;:g:~C!!:~dig!:h:~:e bdeoerw~:~:::::,db~~~ftv~~ :::~

3

disconteeriog oot·

N()emeDSwaa rdige ,erliezen werden niet ~eled8n.
Slechta twee gudisoonteerd e Btukkeo liateD 8eQ tekl)rt
van f 1844 .
In tegenl!ltellipg met de disconteer iogoD, bobbeD · de
lulferl'ingeu in het algt;Hn ~e n , en bi.l ~o (ldor die op effec.
ten, weillig uitgebreidbeid gehad.
,
Oe gesloton posteD op eift1cten, nteuwo eo ge~ p 0

longeerde to zamon, bedro.geu
minder dan io bet vorig6 jflar).

1

(I

lOao m.

10"
,

de~~!~mi~d:!:ij!::i:uaj~:r 2t8m;~r~~~i~g 2,Ta::B~~::

;:;~:~. ~:!:~o~~:t ::t:i~":oob~ve~:~~,I~f:: b~~~n~a~~ !~:a(~lk~ ~~:~;:~,1:~~~~10 5~'~C;rveor ale teD .~origen

lijdeutJJeschiedeoiB van bet veertiende kuogres,
l\,fen verneemt., dat de • beeren" er wein'g r.in in
hebbeo men hoort, dat er tacb ecne kommiBiie

i:

De aC"'isseJingeu "!iren oak LIMOB weder Vfl] groot.
Aangevaogen op f 26 m" klom hat cijft'r rHede Op
6 liei. o p zijn huogate peil van I 2·8 m. W sIdra ecb-

:i:~: ::g~J~:~~g~Rld!~t :!~n~ogk:I~::~hm~:8t::~blj:; ~e11h~~n:~I!~g d~~a:~~ ~,:th~!r~~~lj~!~~' f 18
d
~::~100l~:~:.:~ e~r~~~a::ee~e~~o~~:~~ed~~e~at g:~~::Dnd wo~;.:e;:I~~nt~jdVe~ijked~~t~~::~i~i!::~~lto '::~~g
gge::::.c~~
6

m'l

:.I

kOll voo rzien. De regellogekomm issie blHicbt, dot..,r
te weinig o.utwoordeu op dd ultuoildi!!:iogen ~ijo ingekomon, en dftsriu vindt ~ij eene uitstekende gelegenheid, om don a1 to zW"oren lust vaD de 8choude ..·s te
werpen.
J"mmer, dat hot motief Diet zeer afdoBnd scbijnt,
Y"lu Zuid. en Noord Ned",ri&nders nelDeo de circuln.ire
a la ke noiage ving lU10 _ t!O besluiteu bet koo,g-res bij
te WOlleD, zonder antwoord te zentieo . 't W~rd houee o
;r ::
lijdensgeachie llenis in gezien, en de sleut~18tllod he",ft
ti eh dRarmee cen br e v~t; Van onverlUogon tot bet ra·
galen ytt.n f't:u tn.l.dlwngres in handeu gegeven,
El· rij ze u o ier eeht~r eenige vragan.
K80 men bet eellwaal vurig b~ge6rde mandaat tot
het ontvangon vall eon kougree op zoo oa'ieve wijte
verijcbeuren?
Behooft Ulen nie~ to vreezeD, dat men in Zuid.Nederland de schouderB over OrJfI ophaslt?
ItJ de fiurboicl dor tlerst" akademiestad van OD8 vo·
de rland tOO weioig ontwikkeld, dot zij tioh niet kreuut
am den Bcuaterlach v&on ,rieod en vijar.d?

::~;r~~ ~~ege~~;:~:~~~I:~~ek~:~'b~d

:~:i:o~:;

Doeh go.ceg. De lIjdeo.geBchieueui. i. uit.
D. b•• tuurdero Van het d.rtiende kongreo te Ant·

werp en, wettig bevoegd iu dezen op te tredeD, zuBen
hurm e tnao.tNgelen lJ e tDen. Zij ~m(len zicb tot Ma88trieht 'il-'onden. Weilicht, d,h de hoofd9to.d van Lim.
burg niet aarzelt; men hettft hara wfllwilJeodboi d
oV8 rige(18 wcitlig op prijs gesteld. Z oo r;ij __
en
terecht _ weigerde, zou ik vurig wenscbeD, dab
AwsterdaUl bet voorbaold VIlO Gent , olgdtl, en ten
tweeda mal e, IJ8 vijt en twiobigjarige tusecheupoos,
een lett~rkuudig kongres to zaalQ riep, Am8tardaOl
heeft een zoo /J\.:hoon letterkundig voorledeo _ Von..
del, Bilderdijk, da OOllta, de Genljlltflt, van . Lennep,

Pot~iete r, Alberding!' Thijm, Scbimmel •.• Itemaal Am.

terdomwer~!

lk VN!!!) nl'.>t te veel

ble.,. obligel

te elscb~n _ no.
(N, •• U. D.)

De Nederlan dsche Bank in 1873.
H t JallrverslsO' 1878 74 ,Ier NederlaodBch e Bink
wo! tditmsal bijz )~lder b~ngwekkend, niet alJeen we..
gens de uitgebl~idheid der operatien, voor1l8IDelijk· dis..
eouteeringsD, bij een vrij !loogen gemiddelda rentestand, _ en de gUDl:'tige ullancleele re8Illtat~n ) tiel.! uit..
Bprekende iu ~et boogf.ttl tot nu tOd ultge ketrde divi..

dend. ad 28'/, IJOt., dock ook Toor.1 wat betreft dOD
metaalhandel in het kritiocbe tijdperk d.t wij tbanB
beleven, iu \' ~rlJancl met de beileode aanneming van
den goudon 8taudaard door bet Duitscbe rijk, deo in..
viljeu welken die groote man.tregel op het mun~wezeo
ook VAn andero laudeD met zalveren etandonrd bobben
kan , eu rle gewij~i!lJ.e vorbo.udillg, dlentougcyolg e in
de waardeverhou dhlg der belde edele met-a leu ala handdBartike).
Het verslBg VBn don president dezer installing, zoo
D&6UW b~ muutkwestie betl'okkeo, ge\fAagt met grooto
bezadigdheid van de aao\'Dnk olijk mielukte paging tot
wettelijke voor~iening dezor muntaangeleg ellhedao, wei-

Ire een zo o gewigtig puut uitlDaken in de pf\ritnnen.
tl\ire werknamhude u VIIU bet Y"oorjaar.
Dtl operatieo zijn u~tgebreider geweeat dan ooit vroe..

ge ~e ge.zamenlijke disconteeriog en en beleeningen beli.pen.f 571 In. (/102 m. meer dan io het vorige joar,)
bet go widdeld bed rag van h et opereermd kapi/nat was
I lOG Ul . (.f 19 m. meer dan in bet vorige j~ar, p,n
,f 32 m. weer dan io 1864, ,ie beHienj .. ig .t•• tje E,o n.
1873 pag .. 735. )
Het la.get. bed rag was 1 82 m. op 25 Maart; bot
hoog8t8/125 m. op 12 November. Van L.t gemid .
delJ bed rag kwam dit jaar eon bijzood.r groot aau.
deel, ruim lit ' onder den warkkring 4ur B.jbl)ok td
Rotterdam; dB verhoutling was:

Hoofjbauk

I

51 m.,

of 48'/, pOt. Bijb.nk 1 27 m. 25'/ , pOt. en Agent.
schopp"" .f 2'7 10. of 26 pOt. '1'otaol N.derl. Bank
/ 106 millioen .
Bor.ke.t men den gemidd.lden ronle.tand al. bij de
buitoai. baotl.en gebruikelijk ii. bij kalendf"rjllar, daD
.in,lt won ,l.t bij hier t. lande go ..... t i. 4.84 pOt.
Bij de N ..tion~I • . Ban!. io Belgi. was het gemiddeld
eijf.r 5.0G pOt.; Lij de Bank .aD Eng.land 4.79 ' pOt'
De ren te voor wiMlleldieconto tooudo van 6 Me;,
4'/, pOt .• eene rij.ing lot 6'/, pCt. hoog.te b.dr.g.
12 Nov. Van toeD af doorg•• ndo d..1ing tot 8* pOt.
op 17 J;'.b •.
De di.conleeri"iI van wialelbrit'v'6D en aDder handels·
papier beliep I 426 m. dat i& f 120 m. moer dan in

bet vorige jftA{"

Daarvan wertl gedi,oonte.rd bij de HoofJbaok 51.92
pOt .• bijde Bijbauk 33.'16 rOt.; eo bij de Agootachappen 16.02 pOt. Io. b.t vo.igo jaar waren die •• rhoudin~.n 61.81. 29.43 eo 1926 pOt.
Het gemiddeld bedrag d.r gebeele dioconto.porte ·
f.uiUe ..... I 73 m. d.t is 1 22 m.. booger dan in
bet forige jaar. De Houfdllank de ..lde durin ,oor

door de 8chrometijke

v~rli~zen

wa.

di" up effectlln gtlitHlen

zij " w&Qrdoor wi:!In eenedtHtJd v()or dt' D oog~rJblik. won
is gaword~u van cffecttHI-lJpec u1aticfl, ell teo atHlere
door veieD gel,lbelegg;o,l( in bol(,~lIing of protongatie
gezocbt; worJt.. V~rliez6n Zijll ook thane weder op do'"
effdotenbelet! uingen Diet gell'd.m .
Do gesloten pOlilt.1n van fjoede rtllbeluningl!n, nieuwe
en geprolongeerd e t6 zam en, bedrl)fJgon ruim f 40 m.,

f

2 m. minJ.~r dan in het v{lrigo jaur.

wa~:di~e:f!e:~!ltm VQ1~ l1m'tlm{]ttrhl(~lltHl:lrden nitlis tnerk:~

De gssluten poste n, nit!>uwe en geprolougeerd e te
zamOll, beli~peu I 739200 (f 359,400 meer dnu ill
het · vOril{A jQnr). Hdt. miildel uijfrlf was f 115,726
(ruim / 39,0[0 Olear datI iu htjt forig u jnur) .
De van dd gezameulijku be .e oniu ge n gonateu rente
was f 1,'180,000.
D" b"wfta.ro~wingen zijn toenomeDu gebleveo.
By hd beg in vau het boekjaar voor eene waarde
van fum" toogl:'nomeu tljr """!!rd,, vao ruim f 11
m. bij Bluititlg bot:t kja6r.
De oper/d;~n ,in tilrer eft .qoud veruienau op niauw
bijzondure n~nrl"clat . De IJUUK \'itlg htlt jilar aan met:
.ilver 285.032 kilo'. fijD. in d. bookeD gewaordeerd

0P f 29' w.

goud 17,239
Ii
1/
/I
28 1/
En 6indi~ll6 met:
zilver 261,496 kilo's fijo, in de boe keo gl3 wanrcieenl
01' f
27 m,
goud 34,4{}a U
U
Jl
II
II
II
II
56 "
Blj IBat!Jtgemelde w8arde~ril1 ge'l, ze3t de Prest., zijn
w~ met groote owzicht.igbeill t~ work gega,ul, en bob ..
ben wij eene 80 m, Yon f 200,000 ofg eBC,JrC-yon. GIJdu. ..
ronu6 eon !!rout d(\ol fillt b~t afgelo opljo boekjtlftf liet
het zich &antie n dat d~te flfllchrijving voel ftaDzienlij~
kl'!r zou hebben mauteD ziju ,

De vermiuderillg vau Let muntn'!lteriaa l bedroeg

voor zilver: door \'6rkoop 18 ,774 kil ug r.

bijna

g~beel

tuosehen April- JunU 18;3. - 'Dort. vermunt: 4.772
kilogr. in de wa.nd april 1873. GOlld tOOllJu •• Ido-

~~:~;ter~~;t.g

'an ruilD 17,000 kilogr. over DdO.--

Dd cijf~rs zijn Z6t'r afwijkeod VfL U did welke in Hoe·
gere bo.nkvotalagen plachtt'o voor te komen , 'JIhaDS bij·
nll geene aatllDuuting, 'terwijl autlere jaftrlijks VOOI"
ve·
Ie lllillioel1on geU1unt w~rdj en tbans aal~i~nlijk.e
Ban·
koop :m vau goud, waar ODf (U
i re e J 6 ulteugowoon
groote voorraad van dat IUets.1l1 u og ,'erdubbolde, tor-

wijl in Troeger. jaren. of geheel geen h.nd~1 in l!0ud
gedre,en werd, of die hnnde! tof, b"trol,kclij' g;rtogo

en epoedig aftoopende omze ttiugen b~p~rkt bl"e . f
Iadar z&l ge\,oelen d1l.t deze Ylln h"t gawcne a wijkende vertJchijulIslen ill dv er bo.ud hebbcn gestaQQ m~t
dan bijz.onderell toes tan vnob O[~~ lDuntwezeu
aHei
Dij dtln aanvAng VBn bet oekJnilr ,'ooflfpeid a
aen spoledig nllder~udeD oveTg:lln~ tot gouJen tDunt.
Reod. io deu winter van 1871 op 72 had a. Bank.
Dire.:!tia, door de Regeeting gero.adpleegd , to kebDcD
gegev£>u, dot het ~roarDil~ v~rlb8udd met de Iv~o~~:DoDleu
mUDthervorm iog 10
UltBC I all , WIlRrElC IIJO IJ
,oorkWAm, dat oak Nederland rerplicut 1,011 t.iju tot in~
voering van gouden mu~t oier ta galln. De l;ij Kon •
B6Sluit V8U 30 October 1872) no. 5, b c no~ md.e StaahCO!Dmie'8ie had in. ba.ar eerate V(!TBlltg \'a n 28 Decem ..
ber 18'7 2 nog krdchtiger heh.elf\ie go\' uele n gcuit.

(lrardt rervolgd.)

'velUl,,'ie 'VII"
I iip mii'le ;elt
rI

,,~'.~Jda(,."
.,

AI'f/'fNI".1J

zal worden

'·.l'kocl.t,

IJzeren roO~Oll
P annen,

voor rekening van wien f.ulke zouda
S H
~o

37

aanaa8,n ;

Z
tJ
door zeewater bescbadigd gl,loot nit h.t N.d . . ohip
ANNA ELISABETH .
(1084)
A. MEIJER.

Vendnlie wegens Verlrek.
Op Vrijdag 14 Augustu s.
teu huiz6 van den Hljer

..

.J. G. R.\ZOIJ X HU"8
Hlnh:ang Kebon,

.an ZEd. neUen inboedel b.ataande uit:
Batavi.sch. Banken, Stool en, T.C.I. en Kasten. S"but.
••1•• Krooo· H."I!- .n Tafel-Iampen, ij.eren Ledikan·
te~. GI •• en. Porcelein wer~. Goedaog r.Hen, JApanBebe en SillUle&cbe Martf'J'anen.
VOORTS :
Eon Craaije colleclio BLOE~fEN in Jap.nlobo
POTTEN. KALKOENE N. KIWPPERil, enl. en<.
(1092)
SOESMAN .t Co,

J. J. -van RUIJVEN.

'inde
...' .'....... '.
..'
Lofer1J' vlJnJJ,.mes- DlJnil'U)erken,

Banket Bakker
BODJONG. '

ten behoeve van het
8amarang.

(198)

IIr .KXPEDlTI8 EN

Protestantsch "W"ees- en ArrnhuisteSarnarang.

Versch Indigo Zaad,

van aile go.deren n.arde binn8nlan,
den van Javs, n""r aile' plaataen . daarbuiten loowal
alB naar Europa YOlgeD8 b.kend I••glarier.
Vervoer .van prortuoten .an .f' h.t .•tation
n8ar .de pakhuizen op d ••ohaal per piool Snibr J 0;12
• • sodere produoten/ O.lS,
on::!::::::. aan de Spoor, aaoeprakelijkbeid .foor

G. C. T. VAN DORP &00.
Ptij. vaD het Lot I 2.-

(~46)

van p".tnatal door den He.r COLENBRANDER
aldaar met de meeste zorg vNzameld en pel' mail 8Bn
ona -gezemdeD thans ontvangen en per kat tie te be~
komeo
bij
SOESMAN en Co.
(958)

GROENTEN
op 'I, & '/2 blikken
ALS.
Macedoine van Groenten,
/sleepaBpargeB.
Punt a.perge •.
Dop Erwtjes.
WortoHjes.
PeDltje •.
SchorseneereD.
Appelpent.

Binnen J!i'tertloek.

Pas Ontvangen:
Keurige KRONEN met 3 en '2 armen, HANG· en
S'l'AANDE LAMPEN, uih de beroemde fabriek van
STOB WASSER,
bij
(1091)
H. L. DE LYON.

(72)

Peeren in Wijn.

/'3.50 de
.

G.

c.

Tandenborstels

~'lieJn.

(968)

1'. VAN DORP & Co.

(G E DAN G A N. )

TE
SAMARANG,

door dell Adminiw

Bangenomen

~:;::' e::o~c~1:lir~:i~~t~::f::l~~s~t: b;~~rlgt: ~!~ze~::~:.

Rab.t.

Uit de Sigal'enfaln'iek
l'an

Alejandro Villar y Villar
to

F. H. BOUlIIA,

(519)

Iltlva""ah
ontvangen een partijtje

Ontvangen:
Heililnnaker_
Sug.r Vanille Wafers.
Chocolat-Louit
en van Korff.
(518)

F, H. BOUlI:!A.

af
al

Samaran;, Juli 1874,

55 de 100.
16

G. C. T. VAN DORP en Co.

B"stelJingen op levering worden met den

goed loopende Hang K L 0 K KEN,

Holloway'S Medicijnen

I

ZlJn:

B A Z A R.

'l't:rwljl nog meerdere verwacht worden.
H. L. DE LYON.
Agent VOOl' .I.1liddm JAPA.

Dll

Au~ustu.

U

Carpettdn in 800r'en.

Graveert op Steen en op 0
Metalen,

V oet en w.gen matj"s.

Pr ••ent Koppen en present Glazen.
Cd.tsllen Gla.en in .tollen.

lihiin-

do.

Ki mpottes Kass-deks61s CBraJIen

do.

Komlleet desert Servi,..

eDZ.

em:.

do.
Waarlooze middeDljtukken AUBD&S V8zen,
alf cristaien Carofi'dD, KIlIlB'Bchotels, Taort ijchotelsf

Wijn-glazen

n.

lUirondn Zeep.
BE

laluw

Sl\p,

110

z~chsle ell

Ho"dine
tfJildw(l.tcr ilOven de Elm de

...

best gellarfamecnlu nller toi-

en IIlltlere mee5t ge:lcUe

teverkiezen.

KAR'l'HAUS & Co.

(1086)

Pas Ontvangen:
Gouden H.eran- en Domes HOROLOGIEN.
Zilveren
do.
do.
Goguarandeerd.
(797)
B. KAR1'HAUS en Co.

lavasche Rafinade
Oogst 1874.
Pas Ontvangefl;
en verkrijgbaar in trommels iI f 4'/2 , bij terug bezorging der trammels f

1/2

refractie.

nepot·houa.r.

(1070)

SOESMAN & Co.

Groote gekleurde

LEES-KAARTEN,

om ~iDderen gemakkalijl< Lettel'S on lezen Ie
leeren. (Nieuwe Methode) met handleiding.

/. f 15.(462)

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

UILEN-SPIEGEL.
Almanak voor 1874.
"f~.50.-

(768)

G. O. T. VAN DORP en 00.

Mevrouw A. M.

VAN

:q¥

Aigerneene Vergaderillg.

{)olorig-ene Higaud.

Olll de h!',hJ Lle.uk to
t'eHlrij','t:!II, t:!11 ill IlcL

maKcfl, .Ie 7:1IIllerspruclcll Cil
nlgcmcl!lI allil (ID huill tle 1.tlo
m·ittc kiclir uer Ptirljsche d;lmes to gevcn.

I

Ujscnll.lI.1i1d Le roy des Parfutlls,
Gold Orcnm MtR,\NDA,
POllllro (1e ri~ l'YLANGYLANG;
POMMAOE. I'YLANGYI,ANG,

~:}~trait. d'VLANGYLAN6~

Hoofd.depot bij de Heeren Gobr •. LOON EN to
Bata... ia in de Yoornllsmate parfumerien en Apothe ..

kbr van N.~rland.cb·lndi. en
DORP& Co. te Sama~aDg.

by

G. C.T. VAN
(4.81)

~: ~: ~Oj~::~TERI! ::ri.:~::

. _Samornllg, 6 Augustus 1874,

I

(lOS7)

",. W. WALIB R,

" brangt bij deze ter kennisss van zijne vrienden en

begunotiger., uat hij, a~derma.1 na.r ENGELAND
vertrekkende, gedurende zijne afwe.igheid den He~r
J. CEULEN heeit opgedragen b.steHingen op mocb,nerien voor ham aan ta nemen.
(lOSS)

.:1 r aHOEZOO.
a to

G

etroUWd:

op

A. VAN AMEJJD~N VAN DUlJM,
met
A. D. J. NISSEN.
Gendingan (BodJa) 5 Augn.tns 1S74.

Vrijdag den 14 Augustus 1874.

l£xtrakt nit Lelien-bloemen
(Extrait de iteurs de Lis)

811.Voll d l'YLA.NOYLANG,
lIuilo a I·YLA.NGYL.\NG,

(712)

In bet lokaol dor HANDELS-VEREENIG ING alhier
de. namiddag. ten 2 ure,
tot h6t vt;>rkiezen van een ILommi9saris tar verranging'
von den He.r P.J. F. VAN STARCKENBURG
JUTLING We"ens vsrtrek ala zooJanigofgetreden.
I
0
Nomans het B~8tuur,

ill dooten md kWisvelljea (houppas) ell in IlB.kjes, hov(n de llIeetl
geachle Puuilre de riz ttl verldezell.

Eell H U IS:

in de B lin deS p e k

EIET

NIROW SAMARANGSOH PRAAUWJ!NVEHR

Poeder van .JlTipan.

fliipecinliCciCcn tiel' PI'odukten
uit Ylang ylang.

'""<\8"-,\\\i4,,

"an aandeelhoudel's

""e(lfl III " or 4 d;lgen !\Ml hilt haar de~ztllfs (lOl'sproukclijke kleur
teeder tonder d~ buid ttl bl!v!ekkl!ll or op bel llllu611goeu \'hkken n:\
t6 lat~lI. Dit gelu!cl ell. al unsclHldelijk produkl btlv&l ~een zjlver~
Jial[leter (mtra\e U'BrceJlt).

VELTMAN

Bet KapitaaJ BUIS,

(l0~1)

IN

Z e e • t ran d.

in de 1\:I B r i n e - S t,f a a t,
thon. bewoon,\ door den Heer VAN GHERT;
VELTMAN
(964)
Z ee.t r all d.

0 U ran t
berichtgevers in de voornasmste plaatsen van
Java en de 'buitenbezittiDgen. Geheimhouding w: ordt

ROs~:

0

Te Huur:

De Redr\die der Sam &. r 8 n g 8 C h e C

SPEClUI1EITEN VA" J;X'fRAlrS I LA
JOCKgy- CLUB EN PATOHOULY.

..

Z~e.ttrtl:nd.

:OEll PLAS.

,erzekerd.

:~

, (963)

2oekl;

VrOl" htlt !Jehoud en de sclJOonhelJ Jtlr haren.
'IAN!LU'N BOUQ.UET.
YLANJYLANG EX·I·RAK·I'.
KANANtlA BOUQUET.
"''' ....e''n.•' ''' .••, 0 " " " " voor lkn ·takt.l()tjk,aft,r['heL~ uit hloc-

TalDang.

~2(i\\\\\.~ Een Ruim PAKHUlS voor

117 L B "If .JJI 81
Pommade- en Olie lllil'lu,du,

te

tegeo medio

Mevrouw ABRAHAM,
(1567)

legen slechts I 10.- per kind en per mao..nd.
V oor de behoorlijke nfb.aling uit· en beZVl'glllg Daar
de school wordt wrg gedragen, terwijl informatien te
bekomen .ij. bij de Z u, I e r ,.

B A Z A R.

Soutl~amptoD

voor doortrekkenJe peraoLen en familien, zoomede
voor vasla loges.

d ere n,

ontuiddelijke nabijbeid dier ochool WOODt, gelegenhe,d
om bet middagmsol (R ij. t t a f el) te gebruiken

Trechter.,

Uit eene der eerste Fabrieken uit
GENEVE

It

VBn

Kamers Disponibel

die dtl Z U 8 t e r 8 S (I h 001 bezoekeo, beataat ~8n af
den IGt31l defier, bij de olldergeteekende, die in ~e

IU~uud.
Col()~no

Voor Ii. i

dagen

,,81 vermoedolij!r

D. Agenten
E. MOORMANN & Co.
Batavia, Samarang en. Soera.aija, .

(1066)

~TTENTIE!

llUG:lun en Cit',
ler~

J

Voor vrscht en passage ~e adresseron aan

(672)

Kamer.pottE'U groot en midden Hoort.
We,acb-etellen in wit Porcelain in asrdewerk.
Il1be&-ssrv-iesen porcelain effen met Roode, zwarte,
guIde voren en gedecoreerd.

39

neeoheer en heefteene Melkgevende Koe ann boord.

ABELS Sr,

do.
zonder foudrs.l.
Kamfer·bouten Roffer•.

V&U

naar ROTTERDAMvertrekken.

Voornoemde bodam ,oart een geexamineerden ge.'

B.

(1085)

B A Z A R.

eene reis

Batavia 1 Baugekomeo

gij hebt mij ovcrliat ma.ar in uw nadetl.

met linnen foudrsal zwaarleer, zeer Bolide.

•

HOLLAND,
Kommandant R. BERKELBACH v. d. SPRENKEL

GLORIOSA,

prijs goedkoop.
B. KARTHAUS & Co.

eDZ. enz.
(796)

Het Nederlandsche Stoomschip

een. CALECHE.
een Vi .. a Vis
een. l\1YLORD.

BLOEMPorrTEN,

IWar

JAVA.

mee.len

(742)

Prachtige Porseleinen

8 uur

De Agenten
Me. NEILL &; Co.

Stoomvaart-Maatschappg

,.,.... N •• r aanleiding .an boven.toande advertentie
g.~eft de ondel'geteekende kennie dot reed. ,ailende

F. H. BOUMA.

Eoter'rlootjo"

8 dezer des morgens

(1080)

gezonden.

ms.rltleren Bladen,

Sls,bakken,

den

Soer.baija.

spoed ui I gevoerd .

van veracbillende demenaien.

j

Gezagvoerder KAIJSER;
vertr~kt

zijn, terwijJ teekeningen van Rijtuigen en 8h~lBn voor be-

Ovale en Ronde T AFELS met prachtige

M"il.koff~r8

Prins Alexander.

--

bun Agent

klvedsol op a.nvrage .taedB ter beziehtiging worden

BRANDKASTEN,

(1843)

dRt bij

.teeda Rijtuigen van bun Fabriekaot zullen voorradig

Solide

(460)

a

H. L. de LYON,

J. H. SOHMIDT & 00.

(534)

Het stoomsChip

Midden JAVA de Heer

dar gedranid zijn.
(1023)

NED. IND .. STOOIVAART IAAT80HAPPU, .

Rijtuig.fabriekanten I18n de Bilt bij Utrecht· bebben
de eer bekend te maken

"at houden 'an

(95~)

D. O. DE BRUIN.

INGENIIOLS BUlTENWEC & Cu.

--

"

Du kistjea van.f [)5 ziju in blik geaoldeerd terwijl
die eigareu in pakjes rRn d r i e aan d 1'i 0 in elkan.

~OQr

I-I.ll,i s vend ntien.

De Heeren

J

Pas Ontvangen:
Prachtige }i'ransche Dames- en Melsjesen kinder BOTTINES, bij

reCOIlHIl81lIt~ett. ~iob

Kin-

A. BAUER en

Yerl:lukt in li:iS(jes ya.·n 100 stuns

1uerh: C'elebraos
H.einitn os

ell

]'. J. J. l'RINS.
C. L. DANKMEIJER.

(928)

Versche echte lIavannfLh Sigaren,

St. NICOLAAS Gebak.

de OIidergeteekenden,be.t".t
gelegenheid tot het onoadreren
van PLAT-EN, PORTRET'fEN
en TAPISSERIE WERKEN . eo bet opplakkeo en
verni.s.n van KAARTEN, aIle. tegen de minot mo.
gelijke prijzen.
(1024)
G. O. T. VAN DORP en Co.

Beneden den lcetlijd van 28 ja;\rbetaalt Ir.eU twee en een halven gulden per ffiDDIId voor el ked Ii i zen d gulden, welke m~n
ann zijn wduwe of kinderen Ilitgekeerd wen cht te zien,
Verdere bijzonuerheden zijn te vinden in bet Reglement, dat op
franooaaDvrage tevcrkr;jgtlnia bijde DirectH:n derLoges teSama·
rang, Batavia, Pndang, Soerabnijl\, Djokjoklorta, S, era·karta en Rembang, bij het Bestuur der Ma~oDnieke Societeit ta
Ternnte, ell voorh bij de oDdergeteekendcD, aan me men ook de
\'erklnring dat men lid vall het l!'oDd~ wit ~~r~~~'R~a;S~~~~~'

Moerbezien.

Krui. be •• en.

Bij

,

Htlt doel van dit fonds is, elken Vrijmetselaar df'l gelegenheid te

,tr.!ellr
G. llf. GRIDLING.
AlIre. per apoor Halle G,danllau.
(970)

Bru!I!selsche Spruitje8.
Boerenkool.
Juli&DCe VQor Soap.
Puike kwaliteit,l bij- groote besbellingen fUl.llwerkelijk

'
ItF-

a.f 3.
C. 'I.'. VAN DORP an Co.

Uitkeeringsfonds.
"La COllstante et Fidele"

WERKEN worden

Tuin Boontjcs.

Spercie Boontje••
Capucijnders.

(J.

Bout- Aankap
Be,tellingeu op aIle ooorien van DJATTIE·HOUT·

Ge.toofde Appeltje •.

Me. NEILL & Co.

Gutta-percha,

Goed velin PAPIER.
a

Het nitVoeren van Kommi8aieo en bet in' en nit.
klaren van goederen tegon olecbt. 2'/.%.
Rekommandeart •• ioh beleefdelijk. voor het.hondeD
van Vendutien.
Samarang Hoerenatraat. (2S",) P. ZWA&EB.

verkrijgbaar bij
(1857)

KOliHISSI8 HNTOoB•.

Expeditie

sljn tebekomen blj

(1090)
p den Sen

,

de.er overleed·· na een kortotondig
lijden mijn geliefde echtgenoot den WelEdelen
Ge.trengen Heer C. B .. VAN DEN WORM,
oud 84 jaar, in leven gepeD.ione.rd kapitein
der inf.nterie Ridder aer Militaire WUletm. Drat,
diep. betre.urd door mij en de f,,~ilie.
Weduwe VAN DEN WORM,
gab. FRE:OERmz
Samarang, uen G Augnstu. 1874.
(10S8)

O

Verantwoordelijk Redacteur Mr. R. V ORSTMAN.
S••lp.ro<lrnltierij -

G. 0, T. VAN DOIll''' Co, 80........

