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I PrijlHler

voor geheel NederL-Indiefl2,50 per h!\lfj!\!\r.
zeIfJo UlllIIt.oh.ppij eeIl geschil ·hes.1 ech t I..'eft t U5'
Bchen de katoeIlspillllers van Belfast en hllnile
werkliedeu. DerUg·· it 'veortig dui1.eJ,<i werklnl heo,
beD
hu n wel'k h ervaL
EUl~opesche
Deo 19.;n April · 1876 "al . de ' internationals teIl'
Er is odangs ~ell cri d'human,ile nit,gtlgaa:u van
toolls telling te Philadelphia \Vorden geopend. Zij
d~ SocieU F;an'\{li,1t! iie~ ,.,mw dt ' La Pa i.f te rarijs
dj~ weosche.n in tc zcude.n, kunnen dit. doen van 1
het adre, van het Ilritssel.che congros, dat, zooJanuarij tot 31 Maar t 1876,
als we in oms , odge kronijk mecdeeldell, het regt
)n de z.ak van Deecher die van overspel was
van .. 'zelfyerdediglng ,00HfieeUoogend g enocg vaal' beschuldigd, is nog geen uitspraak gedann. Den
kleine stilton, ' "ihl" "eperken . "La co nscience h:l'
heschuhtigde i. inlu.%chen door zjjn k crkgcuootmaln~ (zoo, l'oe.pt men uil) a'a jamais fait la ~is 
. chap ee n votmn van vertrotl"en gC3ebonken.
tinction., .: p1u~ subt.ile que vrai , lascl'ite 311 1)roJet,
Een cngelsebman in Noder!. Ind dieD.t meen!
~ntre. Ie soldat et Ie cHayen. ~Iai. elle a dil II tous . in een brief \lit Katta Radia uan den 1'ill«l , unt de
ies deux, - "Defendez "olre palriepnrtou. ~es moyen>
politick . legenovar Atohi" niet jllist gekozen is, Hij
qu 'avoue , l'honneur.'})J
gelooft niet dal de Atcbinezen, zoolang hun land
Ni¢i{ 'natuurliiker dan ' dnt,. Gnde r indi vidue,'
niet te YllUl- cn-te zwaard 'Verwoest ·wordt) zich zulleD
wordt, met' l'~gt ~. en noodwecl' aaugenomen en den
onderwerpell. Hij v.crzuimt echtcr bet he" ijs te leaangevallene, zoo nelodig, elk middel toegeswan
veren dat, zoo de Alehinezen, tot cen uiterstc goden aa nvaller. 'ou.chadelijk te makell . Gelukkig da t
dreven, eindelijk een algellleenen voelval deden, die
de .ertegenwoordigers der kleine siaten hun;,e reg·
onder weri)lng va'l la ng-en dnur zon zijn en nn een
ten op dit punt re381'Veren en te wcnscllCn i~ het
bloedig verlies van cen annzie!JJijk deel van ous
dat zoo die beilige . reglen door een t ot niels binleger in u110rlei gehecl onbckon dc slreken, de z"ken
dendencodex \Vorden miskend, de kleine stalen
nict weder zouden stnan als to voren, Men zou inte·
e~entueel . die regten Ilie! .nllen opge,on.
Want
g endeel dan het bewijs gogeven hebben vnn door·
lastend en voor ll'nrend to zijn zonder i n . Btan!
zooal. ". reed" H oege.r zeiden, dorge!U!;o despotie.
ke bepalin'g en ais op bel congres zljn voorgesteld,
te wezen de uuchtcn "an eer. bJoedigen oorlog t o
zouden niet \'\'einig den oHrmued yan een Jui lseh
bcwaren.
De Juristenvereeniging hield dil jnar te Grouillbuurman prikkelen en ons de g elegenheid oulnegen hare ve .. gadering. Een der belangrijkste quae,·
men de sluizen open te zet.tim en de gasteu opfris~
tie8,
daar behnn deld. wa~ de l{lfsr/1')ulIg. De "rang:
t ebend te ollt,angan .
"behoort d~ lijf.dIVa Ilg in' hurgerlij kc en handel,.,,·
Ret is int.u~cbeu wondl;:!'lijk genceg Om }I ol oorken te wo rden afgeschafL" word m et 00 togen 15
logvoeren aao regelen te binden. Wi! men n,'g
ollll-.ww,,} hennlll'oord. Enkele wijzigingen in dnt
.eeuigeu gron d hob beD voor de h oop dat bet niterr egt werden wenscbelijk gea<Jl!l_
ite middel van den oorlog eCD maal ve dw iJnt, dun
Da g'emeentel'aad van Amslerdam heelt het voOrdoen· de ooriogvoerende partijen nie ~ beter dan elk• tel tot het .luiten vau eenlecning "an f 17.000.0(JO
~nder, zij het ook op de wreedst" mani el', lOovecl
aang·e"olDen.
VOOI' waterverversching en rio)ering
mogelijk afbrenk t. doen. Conven ienti e en ootlog
zal dnurai! e~n post vao f 3.000.000 wo rden ge'Un term en die elkanuor volkoman uitslniten. Naar
trokken
ODS. inzien begrijpen de Cnrlisten \Vat oorlogvocrell
Aun de .d mhemache · Coura nt schrijft een ' officier
i3, Ze lateD niets na wat hun vijund kan schaden
in ~. uJi s,:h e dienst, dat het ontslag van kapitein
en brengen he t r agt I'a" den sterkste in vollcuige
van Daalen als een groot verlies VOGr bet le!ler
toepassing en zoo al1e oorlogvoBl'enlic pal'lijen een
wol'dt beschouwd, We I,ien uit dezecorrespondentie
voorbeeld aan ' ben namen, de beschaafde staatslie ·
tevens d,! gcnoemde kapitein een landehjke onder2'1 n louden tot \'oldoeniug vnn den vt'edebond, er
neming tal beginn eu en rlaardoor op nien ween
.. ioh laogzamerband vo(,r schamen bUDne m"debu l'gers
bewij;; van vaderlandilliefde geen.
aao een slag ling bloot te stellen . Maar Om op de
C8~listen terug te kamen, die, tr'ouwens o nderGod~
R. V.
'1oed., Eteed. vall moed en volhardi ng doe n blijken:
Generaal Oommelles Leeft de citad el Urgel (i n Oa·
Biullelllaudsche Oerigt.en
l llonie . ·Jen Z. vau Puicerda) niet kunnen houden Hij
.... A .,\-I i\. II. A NCo.
sneuvelde met tall ooze. soldalen, de go uverneur werd
Postkautoor Samarang.
krij~gevaugen en de Carlisteu )llu nd.,'den naar harte·
Sluiting fJa·n df! Fnin8CNf! Mail,
j ust. Pnicerda is nog nietgenoll'l.n en heeft nag vol.
",- j£\
Unt.n'Via e l l SiU~U}.}HI."C
~ ,:-~!.! (~ ~ b ; :::!l~ i:ni~ ddcI:.; :ntiL;:;~(lhc.u :\"t.n-JeIJ lll:! 01O~~l'e
Uclober
•
JB
ken ran di.e elad door de Carlislefl geheol venvoe.!
NOHlllher
.. 1 16 ~u 2\1
l)eeembcr
.IR
t l):l7
Den 290n' Augu~tllil voorul we ...l Puicerda h evig beE"ge./w/u: Mail,
$choten,Snballs eiscb tot overgave wet'! afgewezcn
vt ..l
!:::In. !.n,· iH~ l\.Luutoh", L~io".,~'
D. geVi<Dg ~lle n - ten g etale vaH lr,O - die de
~iu"a.port..,.
CarJisten hijNotlvilas heb ben ge mal1kt, we rden
Odoher,
~ 1;0 23.
: wee aan twee gebonden doodgoilIJIJOt.en,
N Ol'Cml.u:r.
[J en H~
Decembe.r.
3 Ilo 17.
Het vledelievende Portugal bewailkt de gronzeu
~lIlH,h)g der IBailS tc Batuviu.,
V2n Galicie. I n dt/.il jitoYineic zij n VtH8clJilie nde
])c Fr llonllch ll mail .
ell ~4 Octotrcr,
Eogehche n
III cn 29 Octobe l'.
collonnes opgestaan,
Intu'sscben Lecfl .Doll Catlos de 'illwollers I'all
~ ....nn.tru.'s 'Ve~tku,..t.. T e JoJ{ B4~tODg,
Alvars opgeroepeu om op ",Hi algemecne vel'gadeBeulLoelen. Pu.do.uU' eu At,job .
ring zijn gezag te help en ve.tigen, : ill het, geloor
n ~. II. 14,,)b en 9·.'~u Ub l'ilkt:l IIn,,,,,,1,.
1'.IlUlt6i1: cn PnIClllhn,lIg> .
dlit .later g.eb~elSpanje wei zal I'olgen. Di~ 11001'
' h .D 17eu va u ~lkl! 101;,1111,1.
wordt .. ni~t weioig verslerkt .door · eell' brief V\lll d,en
grasf van " Ohanibord a~n ~ij n Span.nscht:H1 "ned',"
Naar !lij vertrouwt,
Gdd Spanje'. VOI",t beseher UI\.udicrl.U.!u.il.l e ll lJ~L"""Q.".
l11en eveo",l. den geza]t(le van Frnnkrijk. }jIllC · Ma·
U~D ~:'t~U VlD ,,11... JUKUHI
hon, die .teede heet de orde gaande Ie. hou<len ell
IU.... I, .... JiUlr, "L'huo"-~o,-~.!tln,,, en ,IH
de Jeur IUIn .deo ee.relen· uen . besten alllbitienseo . ko·
l\-.olukluH.,
ning .of keizer. Ie ont.!uiteD·, zat ."ijn rei. voorten
Ihu )7,·" vau 'e ll" IIHIIII.IU.
vertrekt bino~n . kort IjWlr ),el Zuiden .v an zijn lau d,
Afi.jeb wet el"~ Frall,obe eo' ~OKt llitLe lUail
In Duilachian'! heen men .algemeen den ZenSep·
Int.u58ohen wordt Rall belanghebbend.eo· ·Vrij~r.llltt.D. ook oll 'aDdet
dagcD hU1I1!oe. brieftD ·a.aD act pon hntoor. te Aoeo ' belorgco • .:- 1)
tember, de ovenvinning van Sedan, ·berdacM,
tloorzeDdiDg. fan .bier beeft;·",lee,l. pl ~~h per. eeut \'e'rth::kkende' po,l.
Het Du\lsche rijk heeft aangclll~nt. voor
net nu r -v.au · liQitiPS VOal de post . OM de OoS! j!t "dC I . Dvona.
1;060,4;12 .860 Inark go ud . l'Of) r 30;200,424 mark
~O ' O ' Ilr ~; OlD de We!\. del morgeD' tCD 8 \lur,- e~ ' OIU , , de _Zuid
IDet (llk~u. ijvoorlr(li~ dl:lI morgtDt flED .6i cu .~ ,oonn , J I 'lire.
"i lver, voor:1,798.462 nikkcl en voor 974.049
k<ljler. Meii verwncht dllt dc· rijk~lriuoraans laIlIldp,1l
Janusl'ijalgemee n . ial lVordell ingevoerd .
.
Catavia, 7 ()ct.ober·, E en tal~gr~w leo Siugapor6 : Oll~
vaosen uit S..igon bericbt da.t op22 S.pt,j l. te H"ngHet hlijftsteeda een raadseiop1.eike grondeo
kong uen no •• elijke typhoon gewoed h•• n. Hlj .die
deregering van Pruiseu· cen paar aehtbaremanoeo,
gelegeDhe,iu ' Eonken verscheidon'.6toomBch.open~ 'e~,D aan.
den bocgleeraai. Theveuon van Gr6noble ·en dell aut
ta'- zejjl!cbep~n werden. op deu .-.wa,l . geworpsn, ,.y.fI,Je
Bouvois uit Belgie, hct. land . beeft uitgezet, ,
prauwan en bootje~ , '~D !!b.i o8Isn vargiDgeD, . or~ .- ~en
_... . ;
'Ie Belfllllt bi~id . De Btit;'AA..ociatio • .een be- . groot aatltal .lD:eu8eben verloreo : but loven •.;.
De bek.nde :Praya i ••• rnield, - e.n de~ 8.tor••• c.~epen
lau~r~ke vergadering. Profe~sorTynd~llh.ieldde
i.n . do " .. ven: .. erd boog .eo dro,'8 midden up 'don ,Prey"
. opeDillgA~~e: J'ermeldillg ·. verdieDt teyenS.Qat. Aieweg ge\Vorp~ni · ~ . en van . Hong~ODi wordt ge••gd .dall

kl'onijk.

tb"".

aan .

/I

",,1

I

.

A.(hertentiiill: Vii); 1--] Owoordell .VO". r2 "iflnhingen [I ,-Voor letlere volgende 5 lVoordell

f

0.50,

het ~6er ,voel )s"ledeD IIt~eft"! t1n (.or uRuwlijke ' eon huitt I voegdo de beer Kleijn nog 8eoige , p08seode' eo · harle~

Iijku wooruen toe, welko di~pell iudruk pp d~~ eeo
vou'~ige" lUau . maakl.e u, die tar nuuwurnood .Den woord
kon vindon OIU t..ij n dlt.nk~aar 'g: uvoo ! ' LIJ rertolken ·.
lIs t was een ge lu kkig dnnkb ~e ld, na 4,, ' wei gering
Vall. d~D hau r RRvin om tHHli g Mtoff~lijk bowlja ' van
sympnthie to ontvullgcn, eeu der mailpa:tB&giers, mon~

te nudou is dat zijo dak 1J0g- hu~t't.

R

Hel gobo uw ••or 'de kabul van de lijn 11 ougkollg·
Singavore, van 'grauiot opglltrokkon ou gelegcD in etHl
volltti .insecheu twu~ houvcls) wud g~hfel weggcrukt
tlour do onhcltende U18HlI&S ' wRtcr lii e ','ao du ·heuv a ls
afslroOllld tHl; di ell ku go'Volgtt was rio tt.-l,:!grafieche
~t)Ul.f)(:; ..whap longs g e no ooHII! lijl.l gl!lJtrcmd. on daRr

en

aoigllcur Clst!B6e ne , d e bij.~cuglJbr&\!hl.e ' geldeo
een
brief ~'Dor ?;Ievrotlw Rilviu tl;!r ha ud to eteiJeD en
hew te verzockon h i) zijnQ kCIDat t.o Mnrll e illu ~et
haar in ovo!'log ,ttl Irudeo tot nRokoop :vnn. een ' doel~
ma"tig geechenk, hct.wcl.ft 'dou hcer Ravin bi.j tijn evooR

zij llOg- D\ot hCJ;'steld is, zoo wordt \' l;)rtlnder8tel~ dat
de 6c hrld {) nSQ dllO kabel zeer belangrijk m oet zijo geweest.
(J. E .)

lueelen ~orugko or op mdeolnndschon
kunncn Lorill1]cren fUtD d o aohling,
gCll egtHlhoi(I wolko hij zich vnn relo
n~rblij\' end u p e r ~ oncn been weten to

8 Odob~r. B et StODtn8Chip . roorwaart~ ;8 .4 dezor
Van Suez llllar Pnullng verlrukkfl ll; d o Pn"nstJ6 Am.alia
2 d ur.er UUl Aden Danr Suez; dt> Ja.on 5 deLer VftU
P ort SUll! Dftllr P"lerulO.
De Conrad \'el-trekt 10 dczer run. Nienwc Diep hu~
W8ort£l

J

RtHllwn

MIlS

dunkba:arheid en

.in deze geweaten
rorwenen,

(D. Ind;;T.)
Soerabaija, 9 Oct. De ni~uwe moaHeo 10 kampoog
Ampel (SoerabBijd.) ill prncu tig nit' ziju "enal herre zeo.
Ni"t minder dOll VOOf f 8000.- an.n mormer is
daRman Vt~rwerkt.
Hot Iijlamisllle IJlu imcrt lIi ot, Illnar jIJ wnkker en
8pert Z!jDO Doge n wijd 0pOII.
De ies, dio dt~n ·koll .!!uie Villi Romo vonr eeu wou g"t 01.UU ~'/urd, mog~ll aile nmbi;cDorcu ter hnrte Demeo.

B ede n ()chtend. be(l recbte el' cene buiteflgewonc
dfukte Rn!) deD klcinen BoJo m. Tal ran belnDg~tc llcn.
<l ea hadJ l:i 1l tich vnreenigd om cen bnrlelijk ran.rwe.l
loe te rop pell nn n de n algeUle ~ n g- eRc ht" 1I Bi~schop,
n'lsgr. A. c. ClueSllenlS\ welke nnn.r Europn vcrtrckt
om dunr lIet bi ~sc!IOPi clijk ot' nant ' ta oJ,l.vnu gen.
ZHEorw. W R-S bet nun ' to 1,it' lI, <tn t hij wo HIe bl ijhcn
vo n ~ylllpn.thitl up hongeu prij~ I!teldt', !'ll :~llen uitl.en
(it.'ll wel18ch,
h ~ m spoedig in hun lIIidd~n terng Le
m o .~e 11 Zlfm .
\Tcrdol' \Ierirtlkken do koluoel N. M . .Kro~f on (l r)ze
"lttd genoot do heer .T. A. St hr<hle r, wien door d e. mu·
~r,jck ~ dcr echuttttrij uit-geleitlo wt' rt1 g e dnllH .
-

bodem. steede tOU

10 O ct, Me t ge lJo ogen kUlltJen mij mcdec1('(~len, dat
in do JantiJtt:} nagen dJor h o~ mf:> t, kracllt werlron aan
dB znndbft.nk iu de munding: VILt: de rivier, bot vnor·
",utor in zoove rre uuumurkclijk iii \'erbutonl, oat tballl
voortd ur cnd bU aUc gul.ijdtHi de groolete ledige laud·
I.hJote fi ill ('11 uir. kunDcn ""ren.
' Vij 8cbrij\'(HJ dit tl nar , Utlll tou, dllt, ill do luubita
(lngell de hoercel hoid 7.lltH:I, ~Ii " cr uiL gebo.ggerd is,
ruuHllerk cl ijk Y(~rschilt; hij lJ e ~ vrocger uitgebaggerdo,
daar men thana dll g {' II J1Ucht e 0 l19 groobe hoefcelheid
prlu\u\lcn. dllarlllO(h.l lJezig ziet.
TI e t is voor d on "undel tu 8ot:'rabllijl~ t" WOl,Echeu,

Soennrio, de j ougdigc kleinzoon

:::~e~:' j ;ri I~~[U I ;r~~eG! ~~~r~-o :.t.:e:it~t::~nvl~;:~:~:ni :~i:~
l~XI\IlH'n rOL'r

het Gymnasium Willoru III ged:tnn. lJat
",tle Z,)O vohlocudc, lliit de Ice rllrell ex(\mina~
tore n hem voo r do me-estc Tftkkon eon hoogor cijfcr
k oud~n so reu dlln ter tlJ e~flti l .g "creiilcht \. .·ONU. De
j o u ~a prins ul in .lI e op1.igten (ondur'l\-ijs, kh: elli[lg,
,'oeding) mct de and ero intornon vau het qyrulIllsiuID
gclijkop g... n.
(/119' P. v . N. '.)
t'Xo.mt'll

dnt met do tegc[j :~, oo rd;g e etJergiclw wUze vlIn wer~
k e n wonie door:;cgllll ll. '\Tij houdClI ODS crcrt'Jigd, dat
bij vo lhnrding e€! Jl dl'r grootsh, Idndcrpnlou roor t!e ne 1
gOI!Je communicatiu t.u~~cheli ri\'ier ell reade, tot het

(SO". H bl,)

verledoll •• 1 b. hoore\1,

-

Zoowel de offi c ier \'o.n juet.itie ale de heer vun
redaktcur Vun de Java-])ode, h.t'bbcn I'evisit)
al1.Dget,eckend tegen IIt:t YODlli~, iu zake \'nil laatetgc-

10 Oct. Militar.ia. Gopl.al'l bij het 13. DatailloD,

Dnnlen ,

de I e Luit.. Wt!ijchordl;, "all Verlor uit Ned erla.ud J en
bij het Ho, do 20 Luit. j\fullcr, van liet HolL loger

lloemde g.c wczeo •

o7e rgc plau.tst.

- D", SU!tll l1 VBn POI,tianuk hc{'ft ued l)n mvrgon
dt'ze pInata vorlu.t-en om lliGt deu "toomer Singapore
DDur zijn9 geweeteu tll rug te k~ereD .
(Ind,)

Wij vern e mcn dut vcrlpd.cn Woenadag '1 dezer 7
jn de pijrotecunische werkplna.(;e nlhier, mot goed gcrolg proeveo tijn genomcll met !J et mnken - VaD patronen door middel I'a n .toom.
(So .... Ot.)
J

- Men dp e lt Oil S uit gce (J o broll mede, dllt onder
de geslfl.ngden Villi h ~ t l e etudic,jnar flail ht't Gijmun~
~iuru WilJ~m III beboort vtlrmeId te wordeD tm ze
j~ u gd i go stndgenoQt· de Lass6sfli o t..~r" ijl ,'un hel nan -

D~

L. C. Muiler,

op den nen Septe mber jl. nun den boom 01-

bier gedan6 aanhalin g

rllnkclij k toeg-!!sln.n.u he,-e:Ll)me?l b~t ~rr.~ kt e r " 1\11 niet
geni etPll do ultvolgen.d.e
lecrliDgcu

fUO

~2 84'8 thai I!

geprcparoerd

au.ngeura-gf: p~r wllugknog VllO Slogaporo via
Charib,,)11 ou in kist.J Il w et l'oet1.oeko.r8 verb orgeo werd

btl bbeu mogen

opi um:

l e Sl:;dieiaot·
2

J

C. F. Cordesiu9
2
J . IT. L .... oo,
W. H. 11. B,ke, 2
J. R. H . D. Pillard, 3
F. I'. W. Romer, 4
,
ale hebb k:nde deu; jongelieden gernankead op den
dllg voor de hereJ-'allu!1/~ bepQ81d ~n ziuh· eent t·wce
do.geo dnarnll ' nnngomeid .

Zat urdng door den J../and r~ad 'tl:lr pla1l.t;iIi. beheodojiug genomou . IToewe-l de zitling tot
3 l;.~ Uur l1amiddag duurde, kon do zaak Diet bedigd wOfden e n z;d daMom 8aDat.aandeD DiDg2dog

gepasseerden
Be

WOl'.iC:t. \'oorbgCl:ct 1 uteLreg t:l' OtltllallCle do poowas~ , r~eds

bogon nen ie.

~

Wij vcrnemt!D £lat de Soloscbe prinsen nl e t ge·
volg gieter ~eD bt'zQek hebbeo g~ brntJht aao de LlLnda·

N.L<\'"Ji. wij 'i~r()em ~u i.t' llo uitspra.a.k in zuke vou
Run.ow u. • , bap.ald op DOllderdag d.u 22.u dOl.r.

drukkerij.
Nu. mot ltclioelUJ, ge uoegGIl iu d~ \'t:Ttlcuiilendtj u. f- ·
de elingell von def.c frautll i Ilrichtin g to hebbuu vel'toefd, gll,'ren zij to keunen a, H. M6u-ndng hun bezoek
I e 1.UllCll hervdten, olsdn.o vcrgezeld Vt\1l den j eugdigen pril1BJ di ,~ gister nog exnOle n deed \'()or hEit G,
W . III.

HET bl;1gieten del' WC-gBU h~eft, ZU Uld ti llit lb.lillli hier
gel!cbiedt, boegallB81Od geo u nut [u de BeereN,yt1'aat,
W8"r do pllsiago t,[J 1J dr~1k il3, worth ulJcea
hel mid(: e Dgoil()oit~ \'1\n den wag ~o elacbts ta r breed ttl "tin
e~u wl~gcn9pO Ol' begoLe u lerwijl de bOI.Hr{w}heid wateJ'
di t1 c:r op wordb u itgeslu, t'J zeer gering i:.l. AlI ocLl yoor
het bui& v""u den l'OOiUleei:lte~' voor de Europeflch~ wijkeu zio~ UHlll Let wl1~cl'ktJ,l'l'elj t3 7,OU lrmg a li tI~U tol
iu do ronilto dra~ijtHl, totc1nt l i tl wag O"er de geheals
j

Bet kwutll llIl H neernd Your, dai ge eu fnkele a.ulori te it dtj pI iU13c n V"c rge zl!hlt'; eebter yonJeu t.lj eell
pa~seu(lt) ell \\' IHtrllige onlvan gst bij de ch pfa der in·
riehting.
(J. E ,)
~ J~r ill BprRllk n.D h ot oprigte n ~eol.'r lURut.8cilap.
pij \'oo r bet bouwoo VQLI hotels, hit~r en t,~ Bulleu·
r.org. Ook bew~ert tOon dllt , fr eene karrctJes- of dOf:l (1. dol':! lIIantschappij in wortli og- "ie" To SOOUlbu.ijll is
eouo Ulflat.6chappij v,an il\utijt-genoemcle 8'lort roedB in
..erkillg,
(d ill' D, v. N. 1.)

brdt'd !;e ga ed

nRt HI.

1u uIl\le1'6 bu ur&l!u, 0,11. (lP d~! n ",eM ullur het t!poor~
wegtltlltiou, ziot lU eu dell I\nllliddag~ d t:l moddel' eD het
rnil ui t do riole u O \' Ul' ,j c eh'llIlt uitwil rp 'JU waardool'
etlu \'erpeshmd o stlUlk w~~rJ b \' crspr'Jid. In bet ba lu.ng
\'au dc, gl'tllUdl.u'Iid ill diu buurtcu wart-t lJt:t w~lIac~e·
lijk dnt dt! p ol icie (!CO J~l·.gtlJijk tl uegietiug Vall den
Y;'t':g ,:t'fuiedo.

J

- D t! !leer Baviu, kOU1UI&DlllLot \'Il,l\ het 8IoQm,,(~ hip
Net:f~ , ~ hetwel k io dienet vall de Mt'tu:;ogtlries l\iari·
I.irues dC' p2s8agiers en pakk~tteu, rOGT do }'rouBcb e

ma.iI· beaLcmd, van Singnpore IIftRr ' bier · uu vlOguRf.'-ertl
en ·t.hau6 in het (idk tl;:) ·Sa.igon noodzake.
WIJ vlJa tige!l de tllmdncub OUZt.Jl' ltl~~l'd op Hchter·
liJ"o . rt:! paru.tien lUOt;l.t onde!'guQn ._ . ouderachehlde
staand6 advortontie be ~ ri;'frc:t J\de at) ioL{! rij YO or het
I,ieb stolldf'l door. ~ijne voorlwIDondbeid .en hD]pvaa~dig.
l>rolestaotBch
"\Vee~-- en ArmeDhniM Itl~ier, wao 'r uit
be id jllgcn8 do: lalrijko reitig c r~l ,l ie zich m et dieD
bJijkt d. t .d e trekking dio" luterij i. bop.ald 01' 13 eu
bOllcm Door de.r.~ gtHH'ttlen btlgaven of nRRt Europa
t'erugkeerdeu. Nie,t alle.m· ·tocb gedurende d~n kortan
1'.1. November , u. I:l, au (ju.t de t; o ~el'ioleu pl'ij~I?D . ,np
urerlocht, lUtlaf \' Joral 1.0 ~ingavol'e bij: bet o\!orgaau
d~1I 10; 11 on 12 Ilicr mAaud ~ll l1 eli worden tentooD~
op (It) mo.illttoolDorE' Wad hij door hODdordon ople( tcnd~
gestold in dt1 II:~aull.l <l er Sociot~it A":li.citin albi,er,
hodoc tJr ~1o~d8 op uit be t .de~ pa~Bagic_rd ,ge lllukkoliik
Wi;" kuoncn hie ro~t.reJJ" nog med",d,,_el"ou,' d".t d8
10 Illnken .n ·.1. behulptam. lund ' te bied. n. O. hier
too \'ollde kODBnlsver8oheideD~ heel'e n uit dun 'han- '. Lrukkiog ~p. ceo \'I'lwg ertlo . dutUUl iWU Z;jll \'tlstge.&teld,
iuqiuu W ,CI1 nl"ot h~J b.e hQuvtlli to .wllc~teu ,op _de f,~lt1
~cI8tl1~d ' wenecbtcn ,terccht de~ beer ' ~adn e~n bewij6
IIl.UHler erk:mtu!ijkbeid voor· tijno vela goedhedeu t o
ui b N edel'land ou d c ' _Mol,ukkoll ont!"Angen toezeggiu.
geven en broohten geld'lo "bij elkaodor om dio:D wak·
geu . Voo r ci t) to houden t~ntooD8teliing:t.ler prijteu £00.
karen kommandaut door ','or. paasenti geschen.k hUDll O
weI B]U ' -.:oor do .houdtlre 1'£10 loteo tOU ~~' t jammer
donkbaarbeid Ban den- dag to .Ieggen. De I~eer. ·.Revin ;
tijn,
onl'''''got . d.a.. nn niel 10 . hebben afge\Vnc bt.
van dit voornemtln o Dd ~rr ic.ht, Dlce.nde· met zijue _be
oytlrbruchf;

eo

o

~~~~ •• ::.cd:-t:~~eidte "I~o:::~b:~jt~~~ o:~::ohij"~~
weord0 biets J;nesr ert · nieta ,. mit:'der dan zijn pHebt to
be bben gedoan,
Gi8teroo nu, voor d·ll-.t . de NtrJ4 de£o
reed•• erliet, 1&8 de be.r J, R,. .Kleijn (met den beer
Hul8tijn in .k.ommi.. ie danrtoe uitgonoodigd) ••n boord
van dien ··stoomer den kowmandant .eeJ;lo .8chriftelijke
d.. okbetuiging ' foor,"onderteeki>od door h.~, die h~hle
bll•• blen a~n oijne Baed. dional.n. Aan d.~ 8cl,njveo

\

a• .

MEl'f I!cbrijft OUi uit , nt;'lmait, dat de regent ' fan
K oc does - betig " js 'eon ' elonl{Jntair hollo.ndscb .haD (l bock:
ofar notuurkundo 10 ' bet Javallu'scl! te vertalen 'CD _dit
~Qorn~.melijk ..
hct·: io1811d8~h ond, e rwij~ ts ~ btt~t~m-"
~OD~ 'l'f,Ve n.8 d.e elt ~on- OO·S. ter .b~ueetiging .V110 ;001.8 be~ ~ri ng : mt'f! tlat' de pro~ roll .n nar · het .eyeteem Holle
•• or ongelnkkig .ij~ ' 8fg.lo?pen on de. vergelijkinB een

,,?or.

'a!'lObil opleverde mu gemiddeld 26 picol. in bet
dHi mu bet oude I)'Bteem.

'001'-1

D1J beer Zoetll..j i. naar Ktwtmg'PlJlldQa en .al l '
algeD op reia bll)v.n.
--Hm ooo!!rOI voor het oorlog8regt te arnee..1 II deo
.
.
d
2fjlten ulte.ogegaan :A-Ile afgevaardlgden t~e~~D ell
het pfi>toc~l, bebal,e die vao Engeland en Turkl)e
--lblC.dlg. Dag61ali Dan N. I. meldt tbaoB voor .eker
d d b
P C W' k i t '
d
at_ 9 ger JDr. ,
lliC t:" eell requ~. a~~ en
Gouverneur-Genersal heeft ge,oDdeo IVaarlD h~ rer.o~kt in N. lndie Ie mogen terugkomen. ,De tormo"
IUlden, .ogt "ie courant, dot d. requestraot op de
me.,t .orbiedigo eo nedorig.wijte ver.cbooniDg 'er.
k
k
d
ll"
h ld
d
t
1t~8 t, c~ ennen e teD YO e ZlJ~e. eo U CD O~e .en
QIO~.te oetr.urend.,. mO.t de b~'l~go ~eloft., van <lcb
no<;tlt ~eer aan eenlgo JOUTD8ltshek !D Nederlandseh
Iodi;; te zu'lon b"ondigon."
VerdieDt dit berigt geloo! dan .iat men .r op
,t

nieuw uit .hoo broodgebrek tot
Van hen IlltulSchen d1e Ult

karaktorloo.hei~ doemt.

hun ov-enpBDnlDg zoo

.fd.eJl~ ~,it

t

die expositie.
___
Elm loduatrteel 10 Renn.a, de
r OBlIIITHUB,
Boekdrnkker·U.tge.er, beeft .eD b.
.ao genosen·
beid VOor .~ne talr~ke werkliedeo gegeven. al) gel...
genheid van de pr~.uitdeelins op do ••ttereobool aMI
.i)oe InrtObt'Dg v.rboDdon, deelde b~ _ijnen we~kli...
dao mode dat bl) aao leder bUDner oa 25)arigeo dieDat
eo op 60J'arigen leeCtl)d een peoBlOentOU geveD, voor
de manDen 400 fr .. voor de ..vrouwen 80.:1 fr .. Wordt
een der werklieden d Oolr , tieheop vroegoren leeftijd
oogeacbikt voor 't werk, daD, wordt bet peDsioen, in.
dien de diensttij:1 26J.r." bedrs.gt, terstond nitge.
koerd . .8lijveo zij op ~?j8rig.n leeftijd v~or '\ werk
geecbikt, dall mogo" ZI) ook met bet ponalono aon '\
work blij,eo.
"
'.. '
Iodien een der arbeluste" bet etabllssomeot verl""t
om to trouwen, dB'~ krijgt zij ale buweJijkBgift 26 ft.
voor elk jaar, dat zij op d. drukkerij bij den Heer
OBE8TR17B wcrhttam was.

(N. v. d. D.)

Vltn door bet

N,,-,derl. Tl)oneelvorbond, zal voortnan

;:~~e!~lok:n e;~n~!<;fl;;~~;o~:;': ~:~o~:oa:eo~:!;::::: ~:~

een bier tor pl.at.e ootvaogoo telegram
io bet pisll tot oprigtiog ,'on eon derde praauwcnvoor

15 October tot 15 April, gor.gold om de 14 dageo
<ullen opvolgen.

ta Batavia

lOi.luk~,____

Nm wij fernemc. is de bekroondo prijma.g, uitge •• breven door d • • Olijftak" te Antwerpen, behol·

Wu ontviuO'en 6.eden londerstaande circulairo vaD
den hec', J.
Kleijo, Consul van Portugal te Ba-

R,

tavia, en vertrJuwen

dat hat, daarin (gedaan beroep

01'. do li..,fdodigboid niel t. vergeefe uloijn.
O"t.

September jL gewoed heeft, v131e Bchep6n rergna.u ziju
en het grootst gedeeltB nw' i\.racao \'erwoeat i8; vela
menecben verloren het lereI'i. an dulzenden zijn in bet

Samaranq of
01' de Noordkll,t
deB uoods te

de):' bestali{ide
de bohoefte
ian een pra!1.11WVRartkaun.f11
ABn deze komwissic is opgedragen om:
lo. in afwachting fan baar eindrappnrt, &1 aanstonds,
z.oo apoedig mogelijk ad\'ies uit 1,e brengen om~
trent hetgeen \'oorloopig b(~hoort te wOl'deu Rangewend, om het bf";staaude ha'len· vf praauwvaartkanaal in bruikbaren toestund te~ ktouden :
20, nB aHoop del' vereiachte opnemingen en onderEoekingen voor eene meer ",fdoehd~ vtlorzieniog,
daarevElr een Dordeel uit te breugef);
30. in verband met den uit;slag der bedoelde Duder·
zoekingen, (te' rerrigten door cen officicr en i;;en
onderofficlu~ der IDarine en ee!l. ingenieur fall den
watersbaat), den &&rd der ann te leggen werken en
de daurover reeds uitgebl.'Agte adviezen, vaab te
stell en de alg6mellllo en llijzolldere regels en
eischon (b. v. w.t betreft breedte, diepte, eoz. der
J

haven),

wa.rs~u

bij het verder uitwerken der 1,laD'

Dell en het IJpmaken der begrontingen woveel mo~

gel ijk moet worden v old.~n.
- Naar •• uleiding der in de J8vaeohe Conraot
vou Dingsdng 26 en Vrijdag 29 Mei 1874, Doe. 42
en 43, gedane aankondiging van het voornernen der
Begeting tot uitgifte in erfpacht fO{lt een tijdvak van
'15 jaar van eene uitgestrektheid van ruim 185 bOUWB

onoDtgoDoen grond, gelegeo in het distrikt en de afdealing ModJokerto, resiJontie Soerabaija, tegen een
pachtBclla~, \ie \..lOW fun
;:i.5V ptH-' bouw '0 j"lU'ij h~
boven gaende, zijn binnen den vBBtg~~telden termijn
van inschrijviog ingekomeo {wee inecbdjvingsbilletteu,
heiden aan de vereischteD voJdoende en weI van ..1,
Ste-udemann en Jr. Lange, die eene pachtsom bebben
geboden, reopectivelijk vaDf 3,51. en f 12 - per
bouw '8 jaars.

Bodoeld percee! is bij artikel 2 van bet beoluit 'au
7 October 18'74, no, 16 toegewez.eD aBn den hoogsteo
jn8ciJrijver W. La.nge.
Biijkon3 e8n vie, .c.oerabaiJa. ontvang:;:u telegram
';an den resident der Zuider· efl. Oo~terraldeelinu t'an
Bomeo, gedo.gteekend 3. dezer, was in bet ond~r zijn
bobeer oteand go",e.t niels meldenBwaardigs voorga·
voUen.
- Blijkene een fan den resident vsn Batlelen ont,aogen telegruw, ,an 6 dezer, is de cholera in drie
de ... , vao bet di.trikt Tjangkreb (regents chap P""wored}o) uitgebroken.
Vao 13 tot dua ver aODgetoste fersooeD zijn 9
overleden en 2 her.teld.
~ BlijkeIJ8 cen vaD den residdot vall Palcm6ang
---0

ontvangen telogrnm, vnn 2 dezer, ,vermeerderde het
het aRntal cbole:agevalleu ill de oDderafdeeling RaUla8

van 11 tot 20 Soptember jl., met 393 en be.weken
182 der lijdoro, terwijl 65 onder behandeling bleveo.
Blijkens stn 'Von· den gou,ferneur.' vao Oelde, en on·
dtrhoorig'eden o"tvangen t.legUllO, van 26 Septemb~r
jl., bleef'de rust in dat gouveroement tot op dieo
datum oogestoord.
.
De cholera was in d. gouvernamontslaoden gebeel' goweken, docb heers"hla oog altijd ia de nO<lrdelijk gelegao vorsteolaDden en vooral ,n Mandhar.

Kunst en Letter Nieuws.
DJ) bokende oudhtidkundige, Dr. SonorBL, .al eeretdugs eeD b••cbrij!i,!g . uilgeven vao defroagare' ....
den en gewoonten der bewoners van do, Zaanstreek,

welko. metafbeeidiogenvapde merkwB.rdigate.o mee.t
karakteristieko op de :haDs plaat. bobbande lentaon"
.telling asnwe.ige .00rwarpeD zal wordeD geillu.treerd.
Ook· tal de Leipriger nlultd,t, Zeitung oen uitvoerige
en gedetam.erde be.ebouwing, mede door tsekeniDgeo
opgeh,lderd, Qao ~o.e tenloonatelting wijd.n. De.dieb-

I.·

-

t

.
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g

SVHJill PS BBRIG TIi N
Aangckoll'Jcn schcpcn

Vcrtrokkcn

Nud. hd. Brik Elmina, A. OuwebaDd, Duar So..
raboija

d;~O~:~:~~:p, t~~P::-i~=o.:~o:r~tij~:D ~:~~~:db::eV::~

eenigiog to regt wijst.

N.d. Ind. stb: Koningin der Nederlandon, E. J.
Orre, naar Bala';..

Aangckolncn Passagiers

te S ...u ..rnng
Fer Ned. Ind. Koningin der Nederlallden g ••ag·

Wat bet derde punt betreft, .dat de

belastiog van

~~!ie:,w~::n:~~jk:·!/.m::=:a~e~i·{;t!; ~:~~:ag~O~~t dg::
~Iot

geaebt kau worden h.t gebruik .an dergelijk bior

;:n~":el;:gd!e ~~:~~;o!·;::!l ~:t wi.:~~~kk~nZr::I~:~:
belastlDg te ve .. ullen Lebben, niet van dieD .ard .ijn

thauB, Reiel, Rookie, :}levr, Sngen en Mevr.
en Z')on.

dat daarentegen een bolaogrijke opvoeringvAn do be..
la.ting op de z,wQardere bieren, zooals in ,de bedoeUDI

den titel

BockballJe·

.dcademi:JChe .w,8olving·JTiew8
zullen er van tijd tot tijd,
due op onbepa.lde tijden, bij den Uitgever A. W.
SIJTHOl"F versahijnon rNi~uwe Studenten~Typen." Het
eerete ,tnk, met 15 Septeruber verochijoende, .al be
fatten: IIDe Gcoenen, Groentijd en Ir:iauguratieJl en
0.50 kosten.

.r

J

De beer (), H, Sussn ;r. boert Ban de geabonnel'lr<
den van den Hat1.[1M;hen Nilmwlborle bij cirr.ulaire keDnie
geg~venJ nat, II (lewijl de eigenoar of onderIlemer vall

dat blad in gebreke io gebleven hem, ols drukker en
uitgever, door aanzuivering zijller rekeniog p-n be8Chik~
baarl3telliug 'Van bet.gt·en tot 'Verdere uitga\'e noodig
is, in staat te stelleo dlUlrmede voort to gaan", de
uitga,'e YQD genoemd blu.d is moeten gel!ltaakt wor·
dell,

Van den h~er J. J. Oremt'lf hi Ben nieuwe roU),uU
Hd onrferwerfJ is' gekozen uit de tooll('eI~
(N. •. Ii D.)

ter per!!6.
wereld.

De Indische Pers.
De illhoud van

de laatste uflevering' vau het.
~liiilair l'ijd,chril' is als voIgt:

Berger

NEDERLAND.

van

fan :rvfr. P. BRQOsrrOOFT,

Robert Ha.mertings IQ,ng 88ngekoudigde roman ~
zljn eerete werk io proza - i8 thana eindelijk gerced.
Het b;:,ek is getiteld: uAspD.sia". Oorspronketijk was
het plan detl roman in (len 'Veener do.~bl8d ale feuillet·on te publiceren, maar de redacti6J heeft het boek,
alB al to reBlislisch geweigerd.
'
De roman, die veracheidene rleelflIl amy-at., tal tbn.ns
venchijnen bij Ricbter te Hamburg.

no.

• •

De MlOistw. ' .. n Blnnenl. ~aken en FinaotUln,
hebben geaotwoord op e.n adr..<Qer V.r.enlging taL
beatrtjdlOg van miobrulk vao .terken' 4rank:
/'
.u
•
dat ,oar het tot.t.ndkomen .an .!raf'/lop1llDgen
tegeo ~penb.rd dronkeoe.bllp 00 togeo op.ettelljke be,orderlng.v an dronkoulobapdoorhoriJ>rgierBeotappeu
1: I ' i '
worden afgawacbt de ,00ratolieD der Staaf.commillie
. e
-:"lIlar~u8'.
die ~icb betig hou?t met bet ontwerp&o. .,~n een uien"
N.d .. b..rk S.hm, .Sal.d Hamid Alkar vall P.k.lon·,
Wetbook van Stralr.!!t, w.lke Comm"sle .bioll~okort
gan H.llO.
,
".
~8.r verolag aao ~.eD Koning esl saobiedeni
....
. Ned:. ba~k ~ ooer, Secb Fadsl RQ. lV egt9 vso 10. dat roorte de b~. het adr.. geweoscht. bemoe\Jel\l"ramauo> IIe~m,. .
, k l D g der gelegeobeld om.. pateot ~o ter!rijgeoals tap.
Nad. stb KODlngl1l der Nederlanda"
E. J. 0 ...,
por of kroegbouder, hetzl) door die nerlDgon ORveree·
Van Soerabaija, Mc .. Neill en"Co .. , "
nigbaar te verklaren' met BOfllnlige' ande~~, b9tr~kkin..
~ Eog .• tb. E •• tern Ial ••, J. Sm"h von Sluga~ore,
geu, too.laDg de . zacbt. na.t bet gebruik van slorkoo
cocsman en Co.
~rank met vermlndf;'rt geen~ aDdert~ ui~kom8teD loude
SChl~pCn.
ople.eren duo uitbreidiug .an .hel debiet d.r overblij.
van S ...IlI1 ... r .... u;.
~ande gopatonteerde dra"kvorkoopers en vermeerdering
60.22

BATE (faD Utrecht) ter perstl bij den
ID.sr W. C. DE GRA.A.Fl!', tij Haarlem.

bewij.en van I>eldadigheid.

18'71,

dat beg!n ••l tIS doen.

I

;~:r;~ij

HErr' jon.gste nommer vall de Ned. Spectator bavat
o.ne medadeeling ,an den Heer III. A. F. G. CAM!'·
BELL betretIende de handschriften van K. F. Baron
SIIlTEMA VAN GROVESTINS, die bij teetamentaire be~
ochikking ann de Kouinklijke Biblietheek zijn ver·
m •• kt.

za.l worden
eener haven

..
ddt TlntellIDg j

~:rer::re~ht:' ~';f~s d: n~:~~~I~::eo:~ea~:~~;8~K:~:

"Ongeluk gest.ort.
"Met Ttlrtrouwen doe ik Hen berot'p op tl Oll) bij~
stand on hulp io ueu naod.
g~Htt.llgd wordt, doch
~Ik weet w~l dl\t kie7'
g.oak even goed weet ik da.b
nooit te
in het
!Chiedt en dat lUell Ider nimmer rnoede
~ Mijn vertl'QllWen op u t,nl ook 1111 lliet bescLaamd
worden en dankba.fl.f za.l ik olkG gift 0vcrmakell. H

"
Middenprl)$

;~:~~:;n~~e~:::~e;:!;~'i1:o;adnenM~=!: ;.A~::' !:~

ONDER

,Yao Zijno Excellenti. de" Burggraaf
S.A.}l JANU!RlO: Gouverneur VfHl ~facaol olltving ik berigtl dat- door eon typhOOlll die op den 22en e.u 238ll
9

:; ~: ~:~~n :::"~!~:Qe:m~;! te~ea~oe:~:.~~ml::

dar Handelsvereeniging.
Batavia dd. haden.

Hn tiJdscbdt ,Het Nederland.eh Ioonttl", uitgege

spoedig tot b.zinning komen, is bet ergst. te rre.zon.

V"L~KI!S

eO~BChntterij

tar O. ROPTIIt,.. wiens eerote dlohtbiel, Mijll' LMN,\
- Geplaatat bij d. GIl
hWllePihil'!'-,an afdeBlingeD logBJ', marme
10 het Bond
met oooveol b\J ....I werd be~~oe~
ook .b~t voo....
men\ ' ..11 oo.log, de onde.... lntelldant Start.
wen •• belijli' 1oa••
nellleD opseva•• ets te sohrllyeD
....nls.dlDg vaD
___
Het vOllJ1.Hel ,an het O',olr.a Oomito werd dern"l.

Rollerdall', 2 Sept. Deo 30.ten Auguotus i. aangekamen de moil uit Nud. Oost·Iodie, dd. 18 Julij.
De l\iJnister van Binnenlandsche Zaken, overmf. W. baron Van Goltstein op zijo
tot fLlloneming zijner benoeming tot lid
vo.n de Twct'de Kamer dar Staten·GenerBal in b'et
hoofdlde~district Amersfoort is terugg~komeD, en aiz-oo
eene nieuwe verkiezing io dat hoofdkiesdiatrict moet
-

wegend~ do.t
eerder be~luit;

plaals hebben, heeft bop.old dBt die verkiezing .al
geschieden op Douderdog 17 Septemher, en dat, zoo
eene herstemming noodig is, die zBI plllft.ts hebben op

Donderdag 1 October doaraanyolgende,
-

Iu aene circulaire van 26 Aug. beeft de lieer
wr. Vao der 00.0 de Willeboio oan de burgerlijke on
militaire Butoriteiten en odministratieve 'colleges' in
Limburg- kennie gegeVL1D van zijt.e benoeruing tot l\Ii·
nister van Bnltenlandeche Zaken en VOD zijn Ilftreden
aIM CommissoriiJ des Ronings 10 dio provincie.
In di~ drculairo verklB.Brt de hoor De WillehQis,

- Naar men verneemt, 1D('('b Z. ~:l. de Koning,
vernomeu hebbellde dot de gewezen luitenBut van het
Indil1cll leger C. ComfuriuB in 1),,0 liaag is aangeko.
moo, EDs. diep 11'.~dwegeD hebben uitgedlukt o,er het
betreurenBwaardig_lot, Qat dioH officier gelroffen hi'l;1fi;
bij de tweede expeditie in' Atchin, io(-'o hem de beide
oogell werden wt>g~e..schoten.
Z, l\f. h~~ft tevens het vt.'rillugen ge-ui~ deu beer
ComfuriuiII, die zich thane ruet.terwoon in Den Hallg
geveatrgd beeft;, wflldra bij zich to ontvangen.

-

De gallemal-majoor Von der Sobrieck. <lie meb

wederom iu funct.ie gatreden
VQU Z, M. dell Koning,

-

Bij d. tweedo verkiaziDg voor bet departement

de .. teuD~.Dit rasuitaat wordt b ••cbouwd .ao groat
gell'igt te ziju.
De Koning vao Beijeren is \,OOr:thtmens om in 1875
Indie te bezoeken.

der H~ndelsvereeniging.
Batavia dd. heden.
Vaoden 16en deter af worden telegrammeo regtItrtleks· naar _Bu~no8 'Aijrea o&ugenoiDen.

Da, kosten

van Pernambuco naar BUOMS Ayre, .ijn f 162. Telogrammen
beslemd ,oor plaaleeo 'erder dan
Btl.puoe A.yres moeten geo.dreseieerd W01,dEJI)
Old bam
Bueno.-Ayreo, ter~ijl de .kost.n van laofsbgonoemde
plaats af moeten betaald worden door deo geadre.1/

Beerde.

Batavia, dd heden.
IIet Belgiscbe s.bip Ocean,. kopitein Nio.is•• , i. op
<leo Hoek Van Krawaug .geetraod.

.J.

mogteo uitblijven;

deD drauk.erkoep aau .oodauig.. bapalingeo t. 00'
d.rworpen, dat za zoo ruin mogelijk driok.noht on
dronkenschap in d. haud werkt.
ve;: Uit Brielle wordt 0.0 d. N. Rott. Ct. gelebr••
Tooode c"nigr'n lijd geledeu rrof. Smit to Warmond
tijne belang.telling in hot Brcbief dezer gemeootQ
door de toetending van een oude, Bcabinalei akta, de
beer J OIlBS vao Am.terdB m begiftigde dot ar.bior de.
..er dngen wet een 4tnl originela briefen, 1 fao den

joor 1480 en 1 VBn Theophilu. Rijckewaort, . io de

- De eerate luitenant van het wnpen der artillerie,
J. E. N. baron Sirtema vall (}rovt'stind, die deel bueft
uitgemaakt van deo staf bij de tweede Atehinee8che
expediti~, is uit Indle in Den Haog terugl.J{'keerd en

Marne en Loird hilbb9P de rapublikeinon het va.n de
Septennalistiache candidateo .gewoouen, oiettegenstaau.
de daze IBnhtell door de Bo[)&partisteo Wero:.;J on-

neD korten tijd gedllao wordeni

.oorloopige maatregJleD le nemen of voo.. tellen t.
doe.n io dien ge •• t let beteugolini! 'ao het kwaad,
oovarhoopt do voontellon der Sta.tocommil.ie laDger

gell wensch doen uiten, dat het der p!'Dvincie, op wier
lot zijn veeljarig behaer nooJ1.akelijket",ijz~ invJoed,
welken d,m ook, moet bebben geoefend en WBaraan
bij doo!' veraehillende banden verbunden hlijft, wel,
zaer weI mog" g8BD.

De Icdische brigade.
De Pruisi8cho militaire 9cholon
officieren.
Vl.lria..

LOflden J 26 Sept. Dd Prius van 'Wales htH:!i'L bet
Grootmeesterscunp der vrijmetsalo.rij JtllllgollOUltHL
Mol'ioU6a hebft. te Carro8co.l vier batlliUons van
de OBrlisten verl3!ogtlll.
Lond.n, 27 Sept. Het worJt te Borlijll ontkend dat
Donem.o.l'ken zicb bij dE! Duiblche regering beklaagd
hoaft over de verwijdering vao eenige DeeuBchB on~
fuetstokers uit Sleeswijk, wllQ,rhij teveU8 wQrdt ta ken~
nen gegov6u dlit de uitzetting va.n vreemueh uit ceo
Duitsch gebied, ~een aanleiding kan geven tot eeO
diplomfttieke actio.
Londen, 29 ~ept. l1eL berigt omtrent den briaf van
RualuDJe Keizer aan don Ctlr~os wordt befe!ltigJ,

de voontellan _d~r Staatscommi8.aie' tar bertieoiug

van bot Wotboek 'ao Strafregt ta ondersteDDeo all
ze de dronkon,cbap in het" opehbsar en het bovorde.
ren daarvan atrafb•• r stell en, en die voontellon bin·

kopitein Va" Limborgh i. d. 27 F.br. 1673, gerigt
oon W,lIeill Slingeriaot. 1 YOU l'hilirs vanOolteDrijk

den Nederl. gezant te Dru8B~1 Nederland vertegen.
wOQrdigde op het Iuternationsal Congres te Bdlgie's
hoofdstnd, is van dasr in de rl'Bidentie teruggek~{'rd.

TELECRAMMEN

,ao h.t adr •• schijnt Ie liggen, eea .t~loel v8n forma.
Iitoiten en toezigt zoude medebreDgeD, dat belemmerend, wud. werken 0.1' de fabricage van bier iD bet
algemeon.
Het Hoofdbestuur vau geDoemde V.re.niging heeft
daarop Ban d. ministers v.rwoht:
.
.

dat het tijd \'Ok, hetwelk tuan. voor bern Bfgeslnten
wortlt, de beste en zaer erke[\t;~lijk", ber:nlJeringeLl bij
hem ochterltlllt.j dat die herioneringoll hem den inni-

De. herr.iening d~l' officierstractemetlten.l met itlgtlOg
vau 1 Januari 1874.
tot vormiog van

invloed kuooen oefeneD 'op' den prije 'An bet

ala

ordonnance·ofliclor

DtJ rl'wentdcbe Vereeniging tot b~v. vsn llijverhaiti en lumdel heeft zich Ull ontv-at:1gst fall de, door
nen Directeur VuB li'inancien in Ned.-Indie, vllstge.
atelde prijscourant tot bepaling der itl voerregten voor
bet 3da k~'artaal de!:~8 jaRre, terfltond me~ een ftdrt'1!
tot den Minitller vaD Kolouiell gewend en herziening
V8rtocllt VBll ({~ in die prijscourant aa.ogenomeu w"ar~
den "(,lor "f'erachmcnde m8nufa..-!~tlren, doar dez9 J &Qool8
met cijfers 'Wop!t aaogetoond, nu boven de Ola.rktwaardo getaxeerd worden.
~

Bij beBcl1ilddng van den .Ministt:r

fall

Kolonien

zijn de bulponderwijzer D. A. D~tmar 80 de boofJondorwij>.r A. M. O.eroyuder ge,teld ter be,ehikking
van den Gouverneur-Ganeran.l VI~U N E?dtlrlundsch Iodie,
om te worden benoemd tot onderwijzer 8da kl. roor

deu dien.t d.ar te lande.
_ Do luit.Daot.gene..al Verspijck is 28 Auguslus
te Deveoter aaugekomen. Hij Dam ZiULl intrek bij jhr.
}""lugi "an ..!.spermod, oudAkolouel \'au bet Indieohe
leger.

_

D. luilenant ter zee der lste kla •• e W. Stef·

faus, de ufficier van adwiuietl'abie der 2:1-:- ~ltlsBe. 1.
G. BebelBBr en de oflicier van gezondbeid u-ar 8~le

kloso. Y. Bakker, alleo laaht behoord hebbend. tot
bot eskader in Oo,t·IndW en vao da .. io Nederland
taruggekeerd, ,onratgenoemde den 28eteo, en de beide

lastston den 21steo Aug. worden met die tijdstippen
op Doa:a.tivit.it go.teld.
- De Si.1Ida«rd mel~t, dat, wegeno ,erminderendo
kracbten, bij velerlei arbeid, de beer G,roen_ van Prinsterer .edertgoruimen tijd oanberaadslagiDgen ov.r
kerk of .ebool goen deel neemt,
- Op 27 Augu.tus· werdte Utrecht eeoo algemeane .ergaderiDg gehQllde" ~an het N.derl. Weerbaar·
neidijbood. Er

w.l\.rt)n

28' veree;nigingen vertegeDwoor..

digd, nitbreogende 29 etemmen.
HO.t aaotal. ,eraenigillgoo, l.den van bet Boud, is
met " verminderd, danreotegeD miju er 2 toege~reden.
Hot bond telt thaDB 61 leden. De floan.iiile toeetood
jp

niet gUU8tig.

Bij de bebandeling van bet voontel: ,toelating von
afdeetlogen von ocbutterij en loger als lodeo .van het
NoderlaDdsche Weerbaarheid.hood, op gelijken vo.t
~ls weel bOD.rbeidsvereeoigiogen,U bleek, do.t bet bren.;.

goo von meer.erbaDd tnescben .leger, s.butterij 00
weerbaarbeid weuQebelijk werd gekenrd, mnar dat mon
be. ar .no¥ Diet over eool wa., oC dit doo. Opn.Dlmg

"lUi het

jllRr 1504, 1 'vall

Grauf v. Nassau van het

17de eeuw predikaut alhit>r en' afgezet om zijoe Reo
lUoD8trantacha gevoelells. Vooral d" laatate brief i.
merkw8ardig. Hij is geeobrevBn uit Dordrecht, en bevat een veralag van d~ ofJtu..Iing der Synode aldaar eo
van der Remotlstranteo werlervareu. Bet Brielscbe ar..
chief, dat in het begin dezer tWUW zerr teroofJ. i. g04
worden, heart tloor diu 6cbenklngen 'in, belangrijkheid
gGWOllnen, tin do tij!1 is niet vmrd maer, dat ~r f)eD
c8talog1l8 nl, kunnen worden gedrukt van at betgeun
er in beruat. rl'ot dd' Ulerkwaardige stukken, dio bij
de ordeuing en l'atalogisering, die thaDe pleats beeft
te va Jrschijn zijn gekomfoD, bebooreu twee aktt!lD be.

Ireff.mde Merula, deu bekenden .tic),ter .an bet We

e.-

buiiJ alhier. Eene dier akten wos oorspronkelijk vo..tgehecht afUl l\Ierula's testament au behelst van de

Brielsche regering

dier dagen de ver,IBriog, dat zij

~Ierllla'~ 8chenkiug ast.\·aardt 6n (Or voor zorgen zal.
De andere is eeD l'erkoop .ktd, wu,uin eene akte, bou ..
dende den laijt tllt verkoop vao Merula', goederen
gelllst'reerd ie. Prof. l\.Ioll heaft de Jaatste evenmin
gezien ~ls ,Ie cerets, en de lautste is 0011: Bau .Vau
Alk",matie onbak.tlnd gaweesb. Hat varlof om dele en
a.ndere nlOr de geschiedtlnil:l merkwaurJige atukken te
dOBn drukken, is bij deo GUlDeederB8u door den beer
H. De Jager aangeyraagd. Z')i)als bekend is, onhing

bij gelegeul,eid vau Let Aprilfoest faD 1872. bet ar·
chi~f ddzer gemu8l1te, door de mild]'eid vao" anr. 'Ver-

heull, een koetbtH6 vQfzaweling hiotorische platsD. Bij
geie.geoheid n,n het in Mt·i govierde Krolliugafesat
werd die verz&flltlling door deDzelfden beer oOIlzienlijk
fermeerderd. Hij IODd, oaml.'Jijk eene tweede groote
portefeuille met. olD 7.eer !J3JJzame, koatbare bladen,

betr.kkiug hebbeud. op deD

beroemn,'n oB"lDgonO&t

van onteu Koning', to zaman cen 8cl,ildertlchtig, afWUlselend en booijend geht)el ,ormand", Zij atalllJo de

boofdmom"Dto. voor vao Willems togt naaf Enge.
Brie~, t.ijn 8ankom~t io' Engeland, de ,lllgt vau Jacobu., eDO. AI. titelblad
heeft de.e •• er belangrijke vertAm.liog d. jubilenm.

bud, ziju vertrek uit den

gravure Daar Rocbussen en, be!JaJve aen groote, uiterst
zdldzlme ete op twee btaden door Maas, ,bevat. zij verschillollde, Bchoone porlretten van De Ruyter, met een
eigeDLandigen brief van· dien vlootvoogd.Ook Print
HeDdriK, d.:l ed~16 admiraal bozer doot, iq
dQ cal:"
lectie varlegeowoordigd door eeD. porlret,' dati sen
meestereluk van uitvoering is en door esn e~genbaDdigeD
brief. Opdat het gesehenk Nor de gemeeoto Diet b...
Ewarend zou zijn, loed de heer V ~rbeull td,gelijk met
de tweade eollactia oen, 8~m :gelds tot aau~oop vaA
oen kUDOtks8t, en - nSar wij VernoO}eo be~ben, ia de
Gemeenteraad in onderhu.ndeHng over dell' koop \'Q,D
oen kUDstUBst, wanrin het prachtigc ges{:be,nk doelma-tig g~borgen kan worden.
- Op 10 S.ptember, .. I voor de regtbank te
Hnadem bebBnd.ld",ordan de .Bak .. o.·d.If voorhluh·
ligen ootari. Beets, uit. Zaandam. Hij : w~rdt bescb!!l·
digd Vau misbruik van vertrouW8D, I.-Lor het -verduiete.
reo von gelden,. aan hom te. boluggiog . op ~ypot~.ek
ter band g.slelJ, alswede VaO gelden die moeelen
dieoen· tot. ufla.sing ecoer hypotheek. Onmiddelijk nadot zijn verdwijnen .was '~akelld gewordon, zijn tijoe
papie.r-en ~u,_ /!:oedar_en 'verze.gehl.
8 Sept. Z. M. de K.)Uiog' heeft deD.hten Septembor
t,eD l. urE- eeo hlngdurig' gehoo,r verleeod ann. den gepeDsi,oneerden Init.-gen, Verspijck" gewezon ondt!-rbe.velb~bber bij de eXpe(lili. tageo Atehin.
__ De Mioistar VOIl. Kolonieo h..ft· 81 AUgU.tU8
en 1 September meb luitenant-genera.1 Ver.pijck laDg.
durige cODferenties gehoud.D.
- DoorZijoo M.j.steit is in een by,oDdergono3\' ant·
vRQgeD baron Von Ganitz, too ainde aauHoogat·den·
lelve ,Ie o.erbBndigen .ijoe geloofBbrioveo al. buiten

in

:::"0Kefz:~~ij~ e:ij gbe~0IN:9:~f:o:~i.~tiI:;:0 bot Duj'·

I
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- p. b_ J"H.~Vall Ooateruei••rkead ea ,
Bij KDD;bealolt Ilde lIde luit. A, F~ A. Scb~II ..., 'f" de reBerve, IDAt al ,d. ge,olgea ' daar'lll d~o, de wet " Lai"leplaat. sehad,waarlll d. beer lUIi.lmUiIl
toopIateD III .10...,.,0 , fin , Itall6 te D.ta,j~
" ,lUI bet lIdere~:- lafaDtarie, " 1,0 r.~g ' on , ~DO,i.Dmote, it - ••rbOOd,eo, t. d,I.•,n,' ", . teWormarv8.,r, ean , 1,• A,," , a,e n,e ,r.d, e , ~efb, gab,a,Oden,' ea, die,,' ,o"r,ISID,., , ',TeD" ai,'
..... W'''I,.rnemeb,d
,d . gElberaa!, ,VI1II SwI.tea
f:;:~a~~~:t ~~di~~t wapea dor luiaDtetie lall ,b.t ., ~:~B;!:rt~d:...IO=~. ;,o.~rB~~::~~d:lo'~~~wh~e; t. te Br8Jlao ,1I1t1g!u'8P109p11l1, , ' •

~e::t:!I1~:·:en~t :~ dl~ k~~::~~ot:~.:d::

b!:;
Van d~ Putte is ook e beer Geert.oiDal SOI,t. reads
alar Marsoille ,ertro, k¢n om deo gODaraal alda.r op
. ~_ waobten.
':';"~ ,~'lirge - 'a~ '''ot .. r""hijneD de. peat iD
Arabie; op vier da~roi ..o af.taD~s '.,0 Mekka en vaD
Medioa, boeft d. G....odildol.r•• d ,iD Ale",oodriii be·
.Ioten aile nit die streek be"kulDstige s"hop"o aBn
eeile quarantaine ,ao '21 dag.o t. onderwerpen.

I '

- Op 29 eo ' 80 Auguat.B jl., warden door den N.·
derlanda.ben oaakgelooligde ' te B_,rJijn, r.opecti.,elijk
mstd.n nar.emeodeo ••orelo.i. 'anStaot .oor , de
bQiteulandscbe .'ORelegenb.den ••n ' het Duitscbe Rijk
e;, met deD raakgol .. ti/{do nn Oldenburg, de nkteo
,an bekro.btiging uilge",is old op do "verel,"komot~o
dao 8den Juoij jl. t.s•• hen Nederland 00 het liultlobe Rijk, en deo 27.ten Junij jl. tu.schen Nederl.nd
eo OldeDborg gealoteo, ".trelf.Dde d. opoorwegaatolui.
ting Nieuwe,.cbona-Ihrbo.e.
Genera.1 Voigt,-Ret' beoft 31 Aug. ran den llaag

Ve::':~~t::!.;:~;:;~i;::r 18d~o~~~e~o:po~~w~~:':

detorugreie .aar B<rlijn "D0600mon.
_ Bij Konin\lijk bcs!nit 'Iln 28 Augustus is aan
don boar dr. A, .vro1lk, op .ijn d"arto. om rudenen

'an gerondheid ~eda8n TC'rE('Iek, e ervol o~f8lag Ter·
leeuJ ale Commi~l\ri8 dee A.onings bij ,Ie Rederlandl',~ be Bandelmaat8chappij. en
t~vell8 AI.
zooJ'lllig
benoumd den beer blrT 1 . DT Pope, \'ice·pregidcnt

vaD den boogeo · R&ad , der Nederlanden.
_

Volglme bij Ilet

D~part. ,an Marioe onlv8ng~n tt'-

legramm.n waren,Z, M•. l obroefstoomoebepeu Ponlla.a~·,
onder bevi!l yau uen luitellant tar lee lste iiI J. H.
Commije, eu Ba" djermaui"!J, vuder beral fAll deu luitenant ter te~ ldo kl. E . L . Ehole, dell let.)o deZLr
td Point de Oalle aangek omen, £'0 I OU eerltgenoe"lud
.cbip don 2<1<0 en het lut" ," don aden d•• r •• n,ol·

~::d:e7daen 8~~~~e~aa;8;:~~~: ~~~trekken.
_ ' BlijkOens ecu ' bij het D~PQrteUlent

Aao boorJ

van l\iariH6
ontvangE"D telegram, Willi . Zr. ~II' 8cbroefstoowechip
Samba., onder btHtll vall dt!u lultenaut ttlr I:~e 18~B
kL L, G . O. Van Wac lJeodo rtf van Rijtl, op zijne re18
Ilaar OOlt·ludie, deo 2.jeD d ezer te P ort. 8al:1 aangekomeD.
Aac boo,l'd W8.8 alIes wel.
-lJ8 Staat,.ct. bevH.t de volgelld~ opgafd '.0 de
up deo 3ht:3D AlOgU$tU8 in de olltierfjtaaod" (· utrepoh
IIlllownige hoev8elheid buitcul"ndlch e rUW6 Suiker:
Amsterdam
26,611,021 kilog.
16,870,276
R oUerdsDl ..... ',
SchiedsDl
778.450
Dotdrecht
.. "'"'' 1.27 ~1510

MidJelburg .........

1,824,562

D., quaeetie over do plaatalll g 'i'all It I!Ito.ndbe~ld
wijIEm. i ilr. J. R, Th u rb~ck~ i9 n& de bee!ietling VRU
den ,G emeentertu,d tEl l~ HKge om dvo r het opi!teUcu
{aD een latwerk te ollJt!rZ O£l!{6n of be t oO(ll J de commulli·
-

\'IlU

catit! op

~ d8

Plaato"

nj ~t 1.0U b~lem w e r6u,

nif't

DleCl'

in de gellleeCltelijKCI VertagCluw()ordigillg Le berde gebragt, en ookBurg. , en W eth. lHlbb t,111 !Jog g~ eD ui~voe
ring aan dat buluit gegeve n.
Deee atiletalld beeft bet Hoofd coru ilie foor lJe op·
rigling van h el: huldebHjk lU$uleidiug geg(.'~u t~)t
tl'!t itldianen Vall! e~n adr e- ~ Ilan dell Gtjm e~ nterufld,
dot dl:l ~trekkill g het'ft dec Uald to ,' crzoc kell. eellu b'~l:Il i 8·
ling ta oemon o mtra ot de plnats wear bet I h .ullbeo:d
ta.l \'errijzen.
Het verzoek is iu handen geatold VRIl hut. Dage~

lij:'.ch Be.tu.r.
- Onder het opl:lclJrift: I: Jllvo-suik t: f aan Ue Nederl8Ddacbe markt ()llttr o k~{,D,1J 8c hrijft de .tf?n~tad. Ct.:
.Het Liverpool Jou,llo1 (1/ Commerce bevatte der.l'r
dagen 6tlD bericbt, omtr ~nt d".l1 illYOer tege nwoordi g
"an Java 8uiker aau du ClyJu, (II" de aftlcbnffiug der
tljJr~reuLieel(\ rf'chten 01' Jtll'I1). H et, blfHl r.~gt: "D t)

bando! tu.schen de Olyde

.11 J.va "cemt in

zoo !groote

mate toe, dat Java nu ge rekend \au worden onder
de oUandeo, did (itl weetlte ruw8uik~r lla"r de Clytie
v\.rlchepen. T ot u,u bet ti iud u dcr \'orige mnl1.DO 8t~[jd
Java in dit op~jcht I,naat Cuba cn ove rtrof zelf:t Td·
nidad. Bij den grouten afst.a.ud, 'di uo de J"va 8uiker
moet vt'rYoerd wordeD, id ze gen oeg:~ am even goudkrop ala de Ouba, D " ongc woiJlI &llIdJe u it brt:ldiug
.!.:. willoing "an der.8 rU"'lIuiker ell IUliar vt:rwee rderdo
•• Dyoer sao de OJ~ de zijn mel Kwnardig. No g tllechti:l
vit'r jaar gdede n beatoud de 4e1u:!t"le aUUl'Ofr 'van Jo.\'o,:
luilt' r uit twe~ 1l11.iillgen , ru\ultlll 14G6 : OOB. I,~ 1871
kwam "et getal tot 5 lJcht' peo, 3030 tOUt, e ll in 1872
tot 12 Bchep~ n, 10)503 tlllle. H~t vorige junr, door
gebrek Ban vo urrallti, Yi ~ l de naDfo cr wei terug tot [j
ache,pell, 404'1 tOD6; wAII.r ill de ze Vell ml4&!J dcl) V&U

dit jaar zi.jr. er op de C ly ~ld reeds llh.lt winde r da n
tareD -cD·twin ig laJiugtlll Ja.IlBuiki. r gnarrheerd, np
16,103 tons, zijndo nagenoog du ht'lft; va.n het bedrag
nit de onderecheideoe Cubu.lmYeD.8 n!\ur d{l OIVtI e vcr·
8cbeopt, 2000 tt~U It O:; UHI uell nnuvoc r uit
ioidad
eo driem&al fie 8BDvocr \' l\ll Brnz ilie of P orio Rico."
Met daze sterk spre'ronde cijfdrl voor OIlS, vragen
wij b"~~beD dti ~O(lplied e ll, de re~de rs, allen die, m ~ t
het ooj( QP de b~l angen der NederIaud~che markt, de.
afDCh .. mog un de diff~rell~icle r egt e n ,op Java be-

'r.

Itr.d.D, geen groot gelijk geb.d?

R~gtv •• rJigon

d.

g~"',olgen hun vreea ni et?
:, -:- Z. M . de Koning heeft ecrgietoren in o.nd ii!olie
o,Dt~angen ,mr. B , T. ,H. baron V8PJ ReowBLra van Fro·
ma 00 ~ibenburen, die Z; .M' J nllm~f1e do R t5 derijkers
", 8~.er , A~rora, te Kanpatnd, etlll p["uC~) !', -alhum aanbood,
me~" photog:,ap~iacbe afbet1 1dingen van die I!Itr~ek ~n
lD'!t ~e o~OJ8.n Jer 8ao~ i eders en frnAije p6Dfeekeningao ,oorsieo', alios bealotd!1 in eell kellrig ki8tje. H~t
gelobenk is een bollia der NsderlaoderB, die Ran de'

Kaap ge'~Btigd zij", voor Z, III. ' tor gelegeubeid .ij.
ner 26jarige rog.riDg. De Koning beeft Iwe. ' exem·
plllreD van Z.ijD

portr~t;

met ~igp. uh"udige opdrngt e n

mot' haoJteek&niog, aon den b'eer V dO Heel!lotra gezQuden, met last' een er VQu
4u,ora te doon toekomen.

-

11'&0

het Hestuur
.

van

DiugsdDg ochle~.d ~n.i ~cc~tl ~ ' ~e Vfi~8ir:'gou uit

Eng~18nd IH~ t N cderJondsch, fltO(,'ID9CLi,p 'Tromp, " kapitoin Harms, 'on de , al~oar gevcfilisdQ reederij Er.gelB
01) 'Comp, om, "stet'mkoien l.: o"lacli!lg in te rlt~ m,CD, waar·
nB het a,oftr O . I. , emf ,e ;trt~ kkelJ , Ret P,IUD. be8~otit -·

dit scbip geregeld ' vlio Vlia,';.igell
rertrekkeD.

Bij K,tua., besluit · is', aau d'en ,oar d~m dienst in
OOBt ladi. belt.mdan .old.nt. C. G. Blech, von bet
kuloni.al we~fdepot, de v.rguoning verleea4 tot bet
'o ragan ,der Duit•• be ,Died.ille,' ing•• t.ld ter heriDlIe!i1i~l.n d.~ ,.!tlto,c bt t.gon Fr.nkrijk io ' J 870/71.

'," ,' A~ngeit~g()nVendnti6n.
d :g,
;0&
B

':f.r::.

::e:

12'

':l b..

0 v.:

1~itB~~~·t:~a·~~~r<I~~t ~:~p~'~~)' ;~." !~IC :~::n:'~~; .~.j~~:.~r~~~~:t:':t"b~rb!s~~~:r~!~ .r::7~:~ ;::i {;;i,
miL hit. leta kl. J do mil. ' into 2do kl. M. De ROlf;
tot mil, into 2Je kI. d. mil. oodor-itlt. lot. kl. P- l<'.

Du Gr co tj tot mil. onder~int. 1st" 14.1., de mil. Qllllc-rinto 2 ll,J kL C. T liomBi cn yr. F. M.t'yl, wl'ri.'l ondu
lnatotge meld(' tevens benoamd tot ch~f \l ll.Il het bur ea u
der mil. adm. bij bet Dt:'p. va.n Oor:ogj tot mil. unt.lM·
int, 2.1. kl., d. Isto Juit.~I,".rtjerU\ . J. C, Ubb" ""

:,7; b::r~:!~~~~~j"~t~t ~~:..

herat eld in hat genot van hot rui\i,tair

O ctob er 1843, en h ~ IQ verllll!IHl \leu burgerlijk twotld~
peusioeu Vlln I 268 '8 jaars, op ' gNnd. van art. B der
ol'ergangsbol!lllillgen e~ ,art. 31 der W8t bt)trt"ffend e
de ' ,bu'rgl',rlijke peuFJioeo ofl , Inlltl4tolijk gewijzi~d bij die
yoi'_ deu

2de kl. dir. vall '. Rijk. mil. kleeding-, uitrosting e n..
te Delfl:, de mil. O uller~ilJt. lato kl. C. O. E. d'Eogel.

21sten lIIei 1873 (Stanhblaol 00, 64).

brauner, tlie h:\'eul!J ct!n"ol on tuoi'Cu worllt ,' un zijlle

ltalie.
D ..! It'1l1ill8Dscbe regering is ijverig bezi,5: de Mafia,

Nieukerk.
Opgt!lletJr:1I: ht't kantoor dur dir. bel aet. eo BCllijnsell

!~e~~~:;~d~a~~ l~~~ ~:~~:~ral:e g~:.:e8nBtred~aonn~~:JJ \~8oflr:
dllr.od b.hoor .. n J . H. Wybrands:
Op 1'.Mio", gelteld, de mil. iot.udo .. t lot. kl. J.'. C.
R. Boe .. het be<lrag bepaald op ! 1800 'e jnnra, eo
a.BO di en hoofd·officier den rang verleend van mil. hoofdint (gen ,.maj.)
Toegt:kend: Ban J. Laf",ber, politied ieuaar ttt Awatudaw, al. blij~ von Zr. M" goedkouriug e. lo ..odenbeid
weg-ens dtJ redding von e ,u dreukel in~ uldlu\r, o p 1
.J111ij jl.; de bronr.8f! modni lJe, ingeflt t'ld bij bti!61 uib \'nn
22 ~ ~pt;. 1855, alameda aen loffelijk gt\ luigscurift; aali
deu k,anonuier J. J, Veitmllo, Vf\O h ,~t reg . vl.!ldart.,
idem, wegttna betgeen doo!' hem vcrrh'bt worJ tot
redding van etln drenkeling: uit den

fl,~n

VOOI'

Arn·

Z. M. heeft benosllld bij bat pereoneel vao d e n ~o ..
nt~eBk. diellst Il er l"odwBcbt in Ned. Indie t ot offic.
ge •. 2do 1<:, L. It. A, J_ H. P. F, LittmaDu,
civiel gt' necBk.
Bij K ou. bCl1l uit, is anD ..len vtJor dell tlienst in 0 .Icdio b l:s~ emdeD 60ldaat J. rtf. Friedric'h, van het HOI.
werf(jepo~, vl'r~unuing verleend tot het dragen der

'-0"

Frhll8clle medsilld voor bet deelnemen aan de cxpeditie t~g60 , Mexic o.
Bovorderd , Z. M. gezant te Berlijn. mr. W. l!'.
Rocliu88an, tot commllodt'ur der oru" van deD Neller·

landschen Leeuw_

'

Vergund: ann F . . IS Jacob, directc ur·f'~ Deran.l der
MaatElcbapplj tot Expi<li,ttitid .van Stanhsp no rwcgc u, to
-Utr~cbt, en jllr. C . A. E. A. Vall 'Plinbuys, Rijka.
commis8D.ris yoor de expl. dar StanhIJpo,lfwegen, ' t~
'8 GtQveubage, to b hat aallnemen en, drug,'n, der \'erfili~r8 ijle;1 \',an ridJar 2lle klRe8e der orJa van St.
Stanielaue; atln J . W. Sto~a Slro~, I" o ~ fdingenieur bij

geuoerucle Maotocbappij; mr. H. lIf. A. b.r,>uVnndor
G:~ea, chef vall dielJltt bij dezelfJe lUo(lhchappij, heiden, te Utrecht; alsmede aan !\of. Sim on ,Gz., tlt!rat·
a.aow. iogaoieur blj de Stallhepoohvegeo, t~ Vli8aioge1h tot bet aaDlletna~ ~n dragon de~ ' ,v6r5i,or~~~eD
van ridder 3do kl. der ord •• 80 St. Anoa; ao. O. O.
Yerm~e r, bav8oDl . te .Vli.eeiogen, tot ~et " o.aDn~'men en
drageu der, ,ereierdeleq ,an ridder 3d/,)· kinase uer
orue van St. : StuD i ~ll\u., welke olHl6fschei diogeb. bun
door Z, M. ' den Keizer aller" RU,8sen ,werduu 'goschonken.
Oi:rblagen : mr . .r. Heemskerk At., op " venoek t eervol als r~ dd~beei' i n JeD :Ho()gen ~ad d~i' Naderl.

dee Ko~iJlg8 in Limburg; ', <1e \'olgendtt ofliciere~ bli
de d(~. schutt., op y~rtoe~, 'e ouol: ta Amsterdam, aan

J. ' W . Soijllar, al. 'ot. ' luit.-adj. OD bem t..'en.,or,
tgund denoiform deracbuttorij met "e ond.rscheidi'I\.e ek.,IHHl aan ,zijoc,D rang ' verbonden ta blijren' ,dragen;

ilan P. A; Voute ' eo ,L_ Serrurier; b.ideo loto luit.
onder .erplicbtilig ala gewoon lid do~ sobnlltrij bij

Ths. von FRANQUEMONT.
n - Flelt E R F,

Gra8!' de Jnrnac ilt benoemd t ot gezant te Louden.

Op 30

A.~.

zijo

beoodmd 6 pref.den eo 24

ouderprefedtw. Vier prefectal) werden verplaalst e o
twes ontslugeoi de beida onlsiagouen ziju de beeren
L : mercier ~Il Dittrd; de eerate is eell Booapartiet} de
alld t!r eon elerieaaL

_ PI'iIJ' Karel Bona.pnrta, Z()Ou va.n den prius Yon
Cd.uin v, heeft op Corsica de caudidatuur \'oo r btt lid ~
mnnt achap van d o;) c gewestelijkel1 Band t egeoo,cr zijn
lJ ee f prins Napoleon Dllugenomen.
- Volgeos den Petit Moniteur 1S het ood er1.oek aan·
gQande de onhlugting van Baza.ino ofgeloo pen ~n
be ... fl.. ge neraal Lewal zijQ rappo l't arm do l\iiuistera
iaD Oorl og, vun D i uD ~ll lu.ndBcbe Zl1ken ell VllD Just iti'3, zoomed~ fLau dtm pr()t! ureur·gf>nornal b~ hl)t H of
viD nppcl Ie A.il: toeg~"o lldl!n . Dit stu], li omt tot d o
COQ c\usie, do.t cen g(hteolte von hut. civiol p ~ r8o ue~l ,
bel ..... elk bl et de bowakiug van BllzRim~ bala~t WRIJ,
rueu f' pJigtlg i8 BaD do outvlugting. E~n militltir, eell
8cililCl Wu.cb.t, wus 1l1l1o,tig in I.H~t vervulll!u Vall Z.ijll
pU gt, aaugezie n hij op bet oogeublik VaD Baza.iltij'l:!I
oDtv l ug~iDg Die t up tijn post Wild.
R et npport coucl uJtlert om lIi~n soldllB.t voor den krijgsraad te bren·
gen. Voor b~ ~ ov-erige rllst (lP geen :.ter offi.131oron en
sl1ld lltcn van de bezetting op Sainte Marg:utlr itf'l d~ui
t(0 ,erdeukiog .
De k o lo lJ el Villette (bij i~ 9iD ~i 8 geruimen tijd uit
J.eu milittLireu dienat oll tHiRgen) worJ.t altJ eeO d~r
ho of\lschuld igf'u beachcuwd, eu h ut rapp .) rt stelt !oor
he m, e ren ala de and ere verdachton, voor Ihet Hot'
VaO 1l88i:Jes van ,Ie MJtritieme J.lpen te brengen.

b.bouwd met een Kopi tnRI Wooobui. met bijgeboQWeD
gelegen digt bij b.t Logement a.n deo grooten weg.
Bij de verpond"' g get.~eerd op f 6610.- laabt
,.rhuurd voor I 00.- s' m.and •.

b.

Op Dingsdag den 13en dezer,
vo" koopmaDsrhapp"n
(1461)

zulJen wij rerkoupen:

Een Berte Beest.
SOESMAN on

(1466)

bij

Nadot bij wokeo o. b'oreeu Ie
JOWS

io een

tiokenstocl

had

Vrijdag 16 October.
b ij

fGU

G. A. WERMUTH.

(1459)

Hannover

thRDB weder ingestort.

bed had g.legen en
gotetoll , beeft zijn ge-

lIoe8ueer hew een weinig bewegiog oo,llgeradeD. Bij
been. zich t'oen unnr dJ LW LlHde verdiopillg btlgeV'en

tijo n.ljuunut ltJ bezuekeu e n ten ge,olgo van , die
i.IJltpsouing vs rkc ort hij tbane weder in zorgaljJken
toestan(l.

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

Openbare Verkoop!

DIU

O~ero.l

in lloh ewe n is du CzechilJcu.e partij iu
de weer OtU den Keir.t1 r bij zijne op hand (\Q zijnde
kOWBt aldoer te ovaratlilpeo IDet adJ'ollssn, waario bern,
onder IlEninuering van het rescript VaD 12 September
1871 J worJt vtlrzoch t met Boli eloen een vergelijk te
al,uitoD, waarbij o.'4n dat IBod eone telrsta.udi g heid ala
die ynn HO:lgarijo wordt t{iogekond,
_

('0.

Commissie Vendutie

Duitschland.
nail de beterhand was, is

on bijgebrogte Goed.ren.
SOESMAN eu Co.

Op de vendutie van DiDgsdag deD
13en dezer,

vaD gelden iu HongBrije voor

Terwijl du gtl\Vt!zeu Koni~g George

t',

Toko Vendutie

Oostenrijk.
tiob:e~::IO~~r inzl1m~ling

Flell g"ool E R

bebouwd mot eoo Ieapita.1 Woonbui. mat bijgeboll'
wen, groote Klapper aanplo.fJt, geJegeo aati den groo5eIl
weg, .[nk bij Paal no. 14, Bij d••• rponding gotueerd
/. 0600.- on thans ,erhuurd aan het Gounr·
nement voor j' 8 0 , - 8 1 maande.
Nador. inlichtingeu t e bekomen bij
(1352)
SOESMAN & 00 .

D u l.Vagyar J lla"j ia ' Zeer oht.erredeu over de echraJe

_

hem, op 19 hlij jl.

zuUen SOESMAN & Co. op ,.ndutie .Iltier "erkoopon
da 2 Perceeieo io Eigendom toebonoor.nde un
de" Heer

Frankrijk
_

TE

E N A RANG,

Op de Vendutie van Dingsdag den
13en dezer,

et:u roo," crbondu op Sicilie, te bedwicgen.

n.

Op 1li)lt·~Ct. fle~ .'eld: kap t. :E' . COllrA, VlUl h=t 211",
regiment veaL.u,rt " iu Afwo. tJhtiug dut ()m trent hem liU'
clur zal \\' orden bN!ohi~t.
.
Ollt~hJfiUl! A. A. . Deelen, t·p r.ijn \'ertoe k, et' r\'ol al:l
burgemeester tier g~m~~n~~ Zes Gt'hu..:hte(); op ver·
zoel,~ l! .:l r\'ul de tOlegrafitlt 3Ja it!. J. Vt! r.stcl)glq J. O.
H. Arn lztlo iuB, op verzoek, !3er\'ol uit ZijDc betrekk iug
VAn suru\llllernir der poaterijen j W . Glenos eerl"o l ala
ttjdel. 16t~ r"ar Ball de Rijka hoogara burgurd~b. t~: ~lid ·
dol burg; de g;:·peu8. mflj. J . 11. W, A . Smits, dir. f all
'd Rijktr lllag, Vl1n mil. kle eding, uitruetiug, !311Z . , tt'
Dt;;lt'tj do g"'1"i ..... ffi l!. Vbn gez. 2tla kl. 1' (lor1 hd ! ~g'e r in
Ned. !ud i ~ G. A. 'VilJoman, laatst offi c. 'f A D ge1.. 1sla
kl. ill du N"d. b ~ zittiogell ter KUBte va.n Guio oft, op
r.ijn v~r, oe k eenol als offic. 'an gtlz. bij het Kolon.
~lilit.. IlIvo.lidenhuie op Broobeekj earfol, op zijn \'sr·
:louk, H . J. Borgerho ft· fan den B e l";~ h : Rijk~outV' . tt)
Dt.'lft, Ou.~dr uankbetuiging fO ur d" di ellstt::o, lloor tem
geJurende ruim vijftig ju.ren aau den ~a.Ddo bewoz8u;
eervol de ·commiNJ dtlr poster ijen tw ee de kI. C . A.

o

_ _ _ _ _ _ __

Nieuwste mailberlgten.

V."

bat. tot kupit.-kwlu·tierm. (nao.r oudert!om van I'Jlllg)/
de 18;0 luit,-kwaL'liarw. W,
O. YU Il der ~:Ie e r, Vlln
ht!t 5J e r eg. luf.; bij bet rcg. \,pld ·.u. rL 1 lot: Isle lu it.·
kw-artiorm. (lJaar OUdChloDl un fan g), de 2 <.! e luit.kwarti~rm . A. Fed df.8, laD het korp &; bij het wl\pen
der art. tot knp!. 2do kL (uonr oud erd. ~lm vau rang),
bij bet 3d.., reg. ,'e6t-a rt., dtl lilts !ui t.. H , J, O. 'VdrWt'.y) inn het 2de
rog. f e llt,·D. I·t; tl.t l1.ijksontv . tit
Groenlo c. a, O. L . Klein, t hSD!\ t ~ Horst c. ft.j de
met ~'eJ'lof hier te lande aaowezige offi~ , \'flU get oud b.
2de kl. vall bet ID di~ch I~ger J, A . YIUI der Burg,
d ie wdgena onges.c bikthcid tot · het hen-aU eu \'D.~ JCD
workdijk t;'J [j, dienst, ten gevo lgu va,) li c!J llam8J~hrekell,
cervol is ootslageo uit den TDilitair~n dienst, met
toekenning fall peo si0811, tot ortie. Vjl D gez. bij bet

A_D VERT_ENTIEN.
Verkoop ·van Vastigheden

Buitenland.

_ _ _ _ _ _ _ ___

btttrekltin£ uls che f '{'an he t bureau <fer mil. adm. bij
ud D ~p. l~ll Oorl ogj bij Let rdgilll. g ren. eo jo.ga ra
tot maj,-k ... artiel'ilL, jur. A. W. F.
Spengier, van

b~1i korp~; bij IIt·t 711e reg. iot., t \lt btuu iuit.·k\vur:~:~::: ~~a~8:u~:~~~, 'f\~~ ~~e~g~o;~~~; 2~~ ~Uei:"i~l~'t~~~

bet ,snJulocaal faU en door H. L." de Lijoo .

peneioefl vnn

f 400 '. JORra, tuegelegd ,bijbe.luit '00 den 240ton

,?;u~~r~'~:i ~:~l I~ltil; ~ i~~~

dnarheeD te l.kn - op ', ... oak, .... 01 uau wr. P. J. A , !Ii. V&n der Do ••
do Willeboi., Mio. van Buitenl. Zaken; ala Cumm,

KONmKLUXE B&8LI1ITEN.

~:;~ioB~ B,::~::n~~Iv~a:~r ~~t'eo ~~:':' l~~O~~ :

H.. V."".,

Ko!. lIlil. Inv.lidenhui. op RroDbe.k_

46,768,819 k ilogr_

Totr.l .

i

8de kl. B. A. Va. })orp, m.t iogaDg.'ao 1 a_plam·I. Korkkamp, p"otbllde, f US; mr. O. D. A.De '
O· " d
18 Ot & ' I " ' 'd I - I
-· h L
n:"
bereentkolllende, lut Bpoorwogopz. 2de kl., tots.heop.Quertonmoot, _bewaardor van de hyp., hot kad .• n dEI'
, t~ or.
~, eo~ or e'~k'~
kl •. bij do Ned .•eemacbt d. jODgelioge" B. W. 0_ G.
""h •• p.bewijo~n, f 8667; P ;:C. Hein.iu.,.omm " erif.,
" ~~~" ~:on
r.k!~f:;e ••:e
oo: d':'! ebi~.e~
V~I •• , C. L. Voro6_o, _M.,: P. ~', Krol, ";,. _P. ,W. 1m· /. 608; P. Wier., b"e,'?n~lIard.ar,.f. 66; II. 0 . , Kuy. , ' Bill8uW Oji H.D en, ' voor rekol.ing .an d. 'b,•• reil 'an
mlok,
J.
0'" E , liJ. M. Sc "oe.e..., -A. B. pen, Oomm. 8do hi. ,blJo ,R'.I~. ,••1., ll98, J. A. , Dolder eo '8n Von ' Fraoqnemont 'An , de peroeeleo
V~u ' Nug •• ren, met, lD~.aog .a.. 10 S."t.a s., tot
Fukker, wed,vaD W. Hordyl" In ,e,-~" d... VIIn het
galilgen ta O.DDrllDg wijk La W. no. 108 eo no. 109
olH.vall gea. ,2Je hI. b~ d • . ' .,emacllt, ~. Van deo
poatk. t. ,Amsterdam. /. 404; H. K,.w,t d. JaDga,
eo gelegen op Bodjong io wijk La H. no. 1l05doo.
Braodelor, ,roeger '.errol ' outslngeo nla ,lIre.lcur <al\
<1". , fa. I..t , poetk. to Dragtun, /. 417, . J. B. Kayser,
d A 'B ..
"
'
b.t ,poatkantoor t. Guuda, t~t Dommies d .. po.lerije.
.omm. ad. kl. b:j IS Rijka b.~.;! , 1l~" A, Hook,. brie..
. W~en:~:;~
Ootober. Voo. r.koning ••n ' Dorre. '
.an ,d. , eerele kla.a.; tot rluder de • •rde ,a" den
~en~n.rder, /. 104; Z.M. ndJ- ,'0 bu'tongow_ dlenB~,
pool vao boulwerkeo oabij het atation door P; :Sulje
Ned.rloode.ben Leeuw d. b.er F. W. Vao E~d •• ,
de kopt. ter .ee J. F. ,Koopmao, op 'er,oak, endlt
en _~oor rekeoing tan belGngh.bbenden. in , het vendu.
d ... vo. , het Kul. ~u",u~ der Ned. Maalochopp'.l !er
bop4llid "p /. 18JO.
looaal "ao en door A. Mei)·or.
be'ol'd.rt~!! van NIJvorbeld; :t. Haarlem,. , tot I.er.or
'It, M. b• .rt .00' m~, F. W, C, P. graa! Von ByDODd.rda
16 ' October. Voor rokeuin 'an bo.
aBO d. BIJko boog ... burg,.school te Mlddelburg I.
landt, rond ' an legatle vaD Zr. M.. ge.onto.l.. p Ie
l.n h.bbaod~~' ifi h.t veDdulu.o.1 .8n en d~or F. H.
Broekema en A. I, G. Paard,koopor, ',," aIID d,. to
Lond"", vorlof ,erl •• nd tot het a'DoemUD van ~.t
B g
k .
d
b did
0r
0
-Zwolle O. J. J. :NiDCK Rlok, dUB,.r tijdelijk i •• r •• '
riddcrllfuia 2d. kl .... der Prui.iacl", KrooDorda, hem
h,uma
..
~ :n.lD g '~D e,n
~ao den
r
880 <Ii •• cb~ol; bij b.t wupe" der iof. bij b.t Gde reg.
door Z. nL ' den Dulla.beu K.izcr KODing .ao ,Prui'
~.~ne::tro~~eil ':!ecu;'u~~ ,e ampoDg a gan oor
tut 10100 IUlt. (n .... ouderdom .on .aDg), ,do 2d~ , IUlt.
,oc o • ge.chonkclI.
_
_
Vrijdog 16 October. Voor r.keDiDg van bolaog.
G, C. Coster van , V'~rhaut, '00 het korp., bU het
7" M: heeft II~. Scha"p, gewe •• o d ..~ct.ur van het
hebb enJe~ in hat '.Ddlilacoal,o" en door G. A.
wap •• dec cavale,,", by bet 2<1. r"g. hn,ar". to. lot.
burgcrltJk.o mtlltolr bUI. Van ver.akerlog te Z",oll.,
Wermuth 00 ,oar r.kooing 'an b 100gbebboodeD in

DI' zitting vaD den Alg omeenen Raad vall den

B (.lU cdc-n.]Hz3s is lien 29dten AugustUB g€81olen. Do
R.ad hcef. den we.,eb uilge.pl'okeD dat de EI ... tot
f,ckt~ r~ bo~ogte zelfdteudig ZOll worden, eE"De afzoodt!r·
lijko con~titutit;) ~H ~e n eigcu Parlement zou babben .
R~t Elzo •• er Dagblad gelooft, d.t de A.lgon\eeno R.ad
van den B ovel\ '~Iz,1UI ~n dio VBD Llllbfiringen de&elfde
w9li schen zulle n doe'" hooren .

Gelijk men weet, hebben d. Di.trictarRden io £1·
2ne~Lothari l,lgt1 n,' nn beethliging der nicU\~e l!3den, hun-

ne werkullmheden ge()p~nd eu l. ijn zij thana a\z ol)
we-Hig gecollstit.uecrd . ~let , den Rllaa. van deo Land.
krdli Mc:t5 'wu dit hIt nog toe h t: t geul niet, .door..
di,tln aenige .nieuw~ laden dan ead. lUlU de ,DUltecbe
}~iJ g~ !'illg niut wildeD o.fleggen. Thane echter hebbeu
deht van de neg~u leden , toegegeren en &18Z00 is C'(Jk

Op lVIaandag den

achter bet Locaa l. yon hRll r

kantoorgebouw varkocht

word eD, bet tot den Boedol vnn ,.ijl . n J. SINEOK,

beboorend ERF,
bebouwd met e en ' 6tcen~n huis en bij gebouwon Dilen
mi!t Panuell geui:lkt, nan d on WBg 111111(' Pel 0 r a ».,

,.ijk Ln, E. per" ••1 No. 682, bij <1e v.rpouding getaxeerd ,oor /. 12000_
Somnranf:, oen 10 Oclober 1874..
Namena do Komer:
De Secretarii
F. W. MAOAU .
(1459)
--~--------------

~

LOGEQ

~"La Constante et Fidele"::st:
Rec:. in den len Gr:.
Dill.dagden 13." ,I ••• r, 's avoodl 8'/. uu,.
(1470.)

It e gist

bij dDt iigchaalD do groot.. beleormoriog voo~ do. wot·
tige .z.menotelling en g.regold~ .Il'era..amheldult den
weggernim ,l.
-V~lg.n. o.nkonlJigiug zou to Bre.lnnSl Aug.
bij hot graf van F erdi.Dand ' Laaenlle eene gro,ote' a~
oi.lietiocb. d6moustrotleploal. bebben. Om' de Ult·
foering von , dot pia.. ,.oove.1 mog.lijk to , ,erijd.len
h.eft bet Bo.tuur der I.r.iilitiacho gemeeDte bepoald,
,l.t or sloch18 ze. pe..oneD ' tog.lij,k op het kerkhof
luuden worden toegelateD en aldoar geeo toeapraken
mogtan worden , gebauden. , Do bo,~ek.r. (uit eoo
vijitigtal .ted.D) bobbeD toen eeuvoud'g b.t, graf met
bloemeD on kr'aD88D ,ereierd; waarna 'D ' ~vc.nd. in de
oaol 'au de" , .lottuiD een ' lijkdio.. t i. geboudon,
wanrbij de , bee.r H;aflonclever, 'VBIl ,,!i~D de demon~tra.
tie ,wo. ilitg.gaan, eODO gedacbteolsrede_· boeft nltge·
iprokeo. DieD •• lfdeD dag, beolt 10 , B ..lijo .ena BOoiali.ti.obe . ' ,olkJv~rgaderillg ter n~sed~obt~lli~ ' ,~o

gen November 1874,

zulleo door de Wee.- e" Boedelkamer alhier .1. Hij'
potb ~~ kho ndBter krnc,liteuB
onherroepelijke volmagt,

~

r

van

KONSENTEN, '

tot vervoer van gedislilleerd.
t. bekolDell bij

G. O. T. VAN DORP & Co
(7G)

8am.MIII!.

ET U 18

voorZwe~dBcheLucifers - Doo8je~ . .
(479)0. O.T~ VAN DOltf &, 00.

V,ersehlruligoZaa.,
nn P".......W door den Heer" OOLBNBB.A,NDBB

in de

DId...... met :de , meeete ...rg .......meiden p"".l!IaillllUl
., ODS gesonde.n. tb ..... oDhaDge'l .en ~ · ka~'I: e. te b....

komen

bij

SOBS MAN ."0 .00.

~oter1Jv"n DfJ"e 8• •"."Werkeft;~

(!lG8)

ten bfihoevevan het ·

(1104)

1 J Z'"E R LAK.
BQESMAN

&;

.

.00.

.

IfJIJ·T If .B J. U B.Ii.
&;

TI~NTOONSTELLING.

voor 1,2 peraOlU-lD .

00.
(665)

RUI~lVEN.

(198)

2 ,liD. in pracbt-boud

iu proebl-baud f
builcn

G. 111. GRIBLING.
Ha lle Oed/w!lrw,

StLlCf\rtlOg m~t

(54a)

(9 "70 )

S () }J SUA N & Co.

IJiIII'-

De ta verloteo Prlj~tW, tot hedeu tell g6tale
nu ollgevuer 1400 stuks, ~ullcn wordlHl It;u, to('III-

verhooging der port.

G. O. T. YAN DORP eo 00.

ge. !e d in d. Le • •'a01 der SOOlETEIl' AMJOl'l'lA,
danrfotl wt:lJwillend door d~ Dircctio nfgestnfltl op
Diugedl\g 10 Nuv"mber 1874, de8 . lI.yollde ,' un 8 1
/2 tot
11 UUI' 00 ~e8 Woen&dag8 en DtJuderduge den 11 .en
120n Novembor 1874 des voormidd.gs van i) tot

PERRY & Co. Londen

van

FRIEDlUCH .AJ)OLl'R RA.H E te
n 1 S ill 0 d e :

.E" /

u ,. t .

Bloel':n .-Zaden .
( 125 ~)

Regennu .ntel""

- -- - --

Kinder-Bijbel,
of

Zooeven Outvangen :

Qp de TeD~ooo.t.1Jing zullen Lote" verkrijgb ... r
zijn a f 2 he~ LOT.
Tot in ontvangat name ·n,n Ulcer Prijz8n tnl
gel eg\lnli eid bost •• n bij 01 de Dame. van het Oomito
tot en ruet Z.lurdag den 7· November 1874.
N amena · dtt directie
Jl>fovrouw LAUMEHS YAN TOORENBU RG.
NORTIER.
(1463)

Mevrouw van Ileerien.

Toko Spekstraat
Pilte de foi e gr •• trllifc.
Petite pois r. u be llrro.
Sardi nes en lck kero
Gebraden SAtJOIJSJES .

12 uur.

'\V·aterp roe£.

1e k".liteit wilt. GuU. Percll. REGENJASS EN.
id.
zwar't e "
•
meL zijden krngen, en AlLn don binnenkatlt STO}'JAS.
(1376)
G. C. T. VAN DORP &; 00.

::<O.llSMAN "- 0 0.

Bijbelsch o verhalen

.Groen en rood

v 00 r

(H67)

F . H. APON .

J onge Kinde ren.
(7 54)

~

Schilderij Koord.
o.

l 7.- G. O. T. Y AN DORP en 00.

(a02)

Zlveedscbe Teer.
V crkrijgbaa r:

Vischjes.
bij

-- . ~-

Ie. R.

llON.
-----

...--..

B A Z A R.

-

Carpethin en al cntivcs g e WQOll 8 00rt in kleine en
groote Dem eoE' icn, goedKoop.
(117)
B. K ARTHAUS &
- _ ._-- -- -- _ . - - _ ._00.
..-

BAZ AR,
Carlsb e rger

Heele· en Halve flesscben.
~~rLmuu der, St.ein L!1l.\el'bier en Ind. Oooper Eng.
BIER en Y ALKBIER Yollenha.eu .

SOLOSC HE

F . H. UJUMA.

Eau de C ologne II, S.
E ·j" ·4GEL.H "'\.RD & Co:

(664)

l;'.

IT. BOUMA.

Puike Manilla SIGlREN.

Cavita .. F.J.a.bano ." .. Cortad .
(666)

~i::l;!D ed:nz;t~~lS!~~ z~~D'd:~t:uiJ i~,e :a~~g~it:e 1;~~ruOIlD~:e~:~~:e~nr~:

,F. R. BOUMA.

B A Z A R.

Zoer 1.kkero ZoetelllfJlksj,he. en KOillljne KAAS.
(686)
B. KARTHA US & 00.

B A Z A R.
HAJUJ.\'. IEN, puike W"s~faal."h •.
HARIN G, puik. iuvnatJe• .
ROLP.E NS, in stopa.seh.

Prunes d'ente Fransche .

--~:..-~ --~~

--

..

n.

KARTHAUS &;00.

...- ' . .:..........-.,--- ~ ~--.-

Engelsche
.·t OPleerp ersen in ve.r schillend e
.
afmetingeJ;l.
opieer boekon.
opieerin kt, .....
opleer kwasten.
(1688)

ap~D eenig., 'gesprekkeu
oefoDing in de Ju,'uans ch e 'I'aal door
JANSZ f ~.- fr .. nco per poot.f ~.50
~o~

(1}7 S~

S(H~Shl}'N ~II

G. O. T. Y AN DORP en 00.

Verze.rneliog vao

Nederla ndsch- .Javaall sch

woorden Boekje door JANSZ en KLINKEHT.
f 4.- franco per post / 4 .50.

Cheribon W. CALISTANS & Co. 1.'a8al A J .. van dar VOORT.
Pekatong .. u W, .E. HAN! Solo AltNOJ.D en (.:0. en COBNAES.
Kllltten J, D. SLfER a.hgelGllg 1. A. ZETJ DEL. Samarang GOE
'r~
HAtt'l' en Co. DE GR001' KOLFF en C\) . WANNEE, H. . C.
1' .
VAN D()RiJ eo Co, U, L. DE LYON en
Ou.

Btl ijzllr m:lakt Lleel nil V&u hel llioed.
Verdwijnt Iwll.e\ ve dan oulstaal Hll'zvrakking; l.llH Ilan~ezlcu.l wurdt
J!lr.ek, de eetlu~t vcrK3at en. het hilled verUest zijno rOQskleurigt kleur.
Do JliHe.Il, poeder8, JOoPJC! (dr:l ~ce ~) die ijzer tot hoofd be.tAiind eel
he boe ll bezlttcn ?,ulk 8 i ll eell' onop~rJotitell S t,ll~ t en S6ve"
ijzcr te ver·
t.creu a ~ 1I el;ne rcc·l, zWllkkc maRgo
RE T VL()~lB;\.AR IJZl:ItRUUDENO P05THAAT fflU r-cral,
dlJKlcr ill de wdeo&t:h"PI)CO hecft dit /o:llhrel; uiet · bet ill eelle hr.lde·
1'(;, kllulJ yloeialof wildu smllllk Jlock rCllk hetw:Ur:
llcual,e ijzcr n0i!.
IlhOifoo l" bevat, het. Y C1·itcrkt!~de lIestanddeei d~r beenaefell.
De uitwerkiligen Jier \'I')c\.stuf zijr. wond eryol b:.l 1.\Y~kktl'. Lletlk·
:i:Ll c.b.ti ~.c perMouen. die LlocdaruHJedi.1( zijll; gClIeelt de
bluekc kleur l'Q
maQgpiJII (1Cf ltlllDe!en j(lllgemei~jl!.s eu reg ell de werking derllletlstrll&w
lie (malludslooileu ).
.
~ij khlller l! l~. 7.iju rlcBtelrll lIitwerkir1s;ell Ilitttrmllt.~ v oortrllffclijK)
t1culge lelJclii. 1.1JII volJ oeode om hUIIl.1H eUQndheid. kral'bt til st(ltkh : te bcrSlehen.

Snmarnng Hoeren8Lraat.

'W'aarsch uwing .

0 Il d. r got. eke n d e,
wRBrachuwt ceu iedllr geeD· crcdiet to vcr-leeDen aan
.ijne ecbtgcnoote L . DE BOK, g·. b. DvB015 .
(1455)
A. S. DE BOK.
~ D o ond1;"lget.oe ~~Dd6 f lJrzOf!kt c en
.,......
i e d 9 r dl~ eenige v or~eriDgen
t e n hareD persoolllijko In8t ~ m o~ t ilebben, ~io bij basr
aan h{lt adreij VIlU hnar r.ndcr L. DU BOIS . albier to
willen iu dicnan.
L. DE BOK,

( 1468)

Ilj

Slechte .Spijsveriering.

Ve SPJJSVEH1' KIt~NOK (p"LiIl,,) va" UURIN V.U SUISSON
Ak,demie· van Plrijs

vueeUlgcu III den vorm vou .eell aGngell8am boekje dtl voorn&amste
besttluddeeten, .~ i " rle . sJlijsverterinl io ·de mug ·bewenon . .. .
Door "ergellJke~lde llroeveu ~~ur .',erscheiJeoe geneelbeeren in lie
v·? o rna'~lt.e hos'plt.aal~ \:~u ParlJ! ul~ge~~~u~ , blijkt. dBt .'.ij
te \' r.r~
klC7cn .r. IJ I~ hOfell ·.de r oo ~co8o.mde ~whlJ pastillci, met (lDder~ &3Ipe
..
tc ~ V/I(I b~SJIlU lh, . verk,llkt~ mlllo~!lI" en pbuta.nJillc ~.tel·ukoul
. tlllI
:tHe nllillgz,cktcn en slec~le ~pijlVcrteriulleD .te ~oDeze·u ,
. .'

de

(908)

u.

O. 1'. VAN lJOUP au Ou.

rweedeK.· oloui.ale Ze.e- eiIB.ra·l1d-Assur..Ma.alscha. Pllij,

I

gel'esligd Ie .ontavin.

De onu ••g.teekenden tot Agenton benoellld ' zijnd.
vlLn gQ.l loemde ~t:'tJ.tBcho.ppij, . zijn· b~re.i<l ·r~ci:C()'.13 tegen

Brand .. en Za~gevaar ao.ntenemen tegen . (Ia alhier· gebruikelijk • . pre mIen ell cOllditiiin.
(2601)
E~MOORMANN &; 00.

van Assul'adeurell
Genezing derbor stkwal en. Vel'eeniging
te Amsterdam .

u.

ONUE~. 1'1I0SPHOOIlZURE. KALK S1'ROOl' · ,'''' · d. ·tl ...
reu GfU,>i.AUL'f. e~. CI.t.!, iApothekers Ie ,1'1I~ ija is .ui~l Ilec!J.~.· tlerl
dO(lr ~f.teusc.b ,: ~)ml\lke tI(Vllri1l1l: lIek~I! , I . ReneelmidJel .om dell hoe.ste
verkuudhei~, zlulliugt'u te genczcll; n:-~.ar eefl h~iJmiddfll .der
QIIJsl
\I'!rmI3~dhei.l. &ICA bt'.h~e!\ illt m~Jifel 1ft dflUel£! : oanweoning · sJethl~
m~l andoren vnn dieD aAf.i to 'f'l' ~ eJijk e n· om Ilet :lI:enen
wel,.rdioDden
voorktur te .cbenk~u htLtt~ ell de KeDee$kuu~. behelve dn 90k foekent.
poor zijnen invloed D.eemt d~n hoes.t. IIf. het okeJig n~cb t61.ijk" z."eo~
!!~h~~~d.~ .. op ;cn d~ I~d.e.~ .: ver~r\Jgt ~pu~i~ zij.~e gezo·ndbeid im go8ooid.depot bij de Heeren ~ebn. L"OONEN:; t.e Blta"R • . in de

~~ob~~'~Atr~:~~~'Co, ." :'(\jl"la~d.eh·..Indiiig

'In (!;:amaraol bij

Getag'J l) er,l er HA.G"E.RS,
v~rtrekt den 13ell
SoernbaijB .

dtlz~r

dtJ~

morgeo s· 8

cnl~o~(lete~kend611 A@e;llOn . ~aJl · lJuVlJnstaaUl.!tr \'e rellujW',III1', iter.
ilwereu
o.

mila d~,e uelluihcbberuli!ll, tllIt stetl"!!. ;~()(jr de 'eneli.erden
'~rp1iitfHid ie,. hij recla me V~II hesclJadildladd 31'11 '-'O~U~UEN
t8
Amsterdam vl'!rzokerd ell albulr lIafilebragt, . de uverJcuiJ."l& .tau ~D
[oeclaraluir, ·tloor 1I0uals "senten ul,boviju ieulelJo VtlreolligillB al
tBle~en ·voIBOlI& . he~ . (ban3U lu)Uauuht ~JI t(~I~ : 'mon8p'
verkrijllbaar
D1o~el; da\ Yoor\' :'1110 s\)h rJn~reu, A~If"-lJrtJ8 - I~."t!"illilell.
00 vl!r~
dare be~ij.r:eDI alhlef tm'. ·plaatse oJfse'!J llI.k l, olll ..de ·-tr.bado, .100.wel ·alD ~OEOEI\EN als un SCIlEIJEN· to AIII.tlerdam f"eh:ukerd.
ta · coo51n.loreR, door. t&lhIOO · bandtookeniug, al~· Alfftnten · vaD bnven,emelde ,Vore6l1.i i\ng m~tea . word~D. 1t,~Kar.me~kL. .. .
~amaran8.
. Dorr~p.aa.l &, ..00.
. No,... b~r 1885.
. . . . '.I US) .
.
.

uur

Daar

Do Agenten
Me. NEILL &; 00.

"'(0 om null' f - ;U

.J ;\

,rilafscliappU
,l.

.

He t sf, 00 m s chi p

~~1i~)1:

,r A.

K",oula"dullt 1<'. B . GOLLA-RDS ,
v er tr~kt

olllstropk:t den 2 5~ 1.l lf ~z~ r V;ln SaM!RANG

088r NEDERLAN D.

.

l'1'og' c'!llige hutte" dis·p O.dbel.
In(ormatieu bij

.

f
I

. .

Bot.,i •.
E. l\[QORMANN & 0 0.
Salnarang .
_ _ __ ._ Soerabaija •.

(1457)

Gutta -perc ha,
Tand enbor stelsa .1'3.

~~~oF~;oEt:~~"d:"~f!':.i:~~d:,, 1';~;~:'I'~~:':' '~~~W~:~k: .~',;~:
f!.polhe~er ,~ P.u ij. t'.\l laure-at (gekroolldc) der

~.

Zak·

sene baudluiding vo.or planters en fabrieka"uteu,
met ge1ithograCe.rde teekeniugeu yan d. tab.kaplant,
het b1ad, oen ploeg, Hohenheiw." h 100del, eeo klniten
braker, draagtoaetel, eenige tal>akelootlE!en, an eene
t.b.kbnnl
a f ~.QO.~
(1()36)
G. O. '1': Y AN DORP. en 00.

Cie tl.jluth~ker~ If> Parij! ill e~lI

BOIS

Baron SIoet v. d. 'Ceele.
(1460)

TABAK OP JAVA

o~J.r0 iJlIal r ~e ueesmiJdcl \'OO r ·s.:JlelohoofJpijo , zeUl\whnarte
u ell·bouldPlJn ;. etll eu ~el pflkje In eenig weiolg , ~jkerwo.ter. opgelolt iii Jilt-

1)11

NED. IND. STOOMVAART -MAATSOUAPPIJ.

Cultuur en bewerking

Berich t aan Zenuwlijdm·s.

gob.

J A.
0

(284)P.· ZW A<!I HR.

.... De

Verkrijgbaa·r :
va

oi1>

a
R eko Uitnandeert zich h.cJ~erdoJijk voor
. bet t.OUd~D

van Vendutian.

Be.enst ••nde praktiocbe BoekeD, oJllnisb uar
voor i.der die Jnvaans ch moot leoren spre'
hen, leezen of sohruven , .ijn uitgog.ven
bij de Boekband.lar en.
G . O. T. Y AN DORP l: 0 0. S" ;,1 a " a Ii g.
en •• rkrijgb.ar ge.teld bij aile Boekboudelaren in
N edorland.oh-I ndie.
(712)

Nut van het IJzer.

Dt.! GUAnA~A V<ln G!t !~Ir', ~r,l'

. (61\0)

Klei"e Juvua,"l! !che Spra •• kuu.' door P.
JANSZ 2e dru' f 3.- franeo per poot f 3.50.

geD omcD, I:D zijo zalC gOIltl. op de l.ijdcD dar Qoderbttik ingewre-feD, beteugt'.len d.e zweUiog der blocd.valen en regeleo ied.ttl'!
vcrkeerde werking. waaruit dill ook ·ontstaat. Beide midddeo ·werken
re ~h treck ' . lot beratcl.kn 'lUI bet. joil'te eveowigt
hn,,,hu gl'l'; oelighe~d cn prikkelburhcld , tiekelijke en ger.ollde afscheiding
oatLlorlijk c eo buiteoipodge !o1.iog.
Doollj e; PitieD t an f 1. I 3. on f 6, r OI.jc. Zal f van ,r l. f
8
en /5.

Uu.

Tongen- en Angnrkjes.
(427)

oDderwic/lteo .
B et Uitv091'tHl van KOlllmil!sien en ·llet iu .. ~. en
klnren van gOtld~ren teg"n ·sl cc ht.tt 2 1/ %. ·

Het stoomsch ip

HANDBOEKJES.

H OLLOWA,y':t f'nJ,}:;N nri Z..lJ,y Gevaarlijke ·Diarrhee. ~ De
oorzaken tltZ6r -rerzwakkcnJI'I zi<:kt fl HlO tcrachillend. eo. d~ wijzc
barer a~o:l'llJen zoo \'erf'Dd eHjk zljnde. gl"-"cD tcO \"oldoeDde retien
UD bet b~ laJl grij k aantal harer ll};lgtoffen. ODder Holloway'li behandding. II I is de oonaak: dezc ~ tickte in dui.ternil g:ehuU zal
de

.

B I E R,

}3 , fi:1iR1 J.:iA.U~ en

...... RXPEDITIE RlV/(OMUISSI&KAYfOOR •.

EXp'editte ~R:1l alit! goe~~re'i IIBur .J~ b. ~ll··~·e~I~~:
dtJn \'BU Jo.VB) IlnlU" al It'! Vlsohlt1lJ d"8.rbuit~·D . rr.oowel
a.la 1I1l8.r .EuropR vol gens lJt>k~lld ·Iao.g tll.riet.. :
Vervoer van produotell von sf L•.I .ta.ti~n
hasr de pakb"ilfHl ul~ de 8chllal por l' ic~ 1 Muikot' f O.i2
, • andere product.of O.lB.
Blj WttA;ing O·ftll ll~ SpolJ r. 881l8pnkolijkb eid ,Oor

JAVAAN SCHE

l\:Iacass aursche

Roode

T. VAN DORP en 00.

Olll roellt fan stillen voorw~rp8D· te doen verd wijuan.
per stuk . " f 1.(292)
G. O. T. VAN DORP eo 00.

Toko Speks traat.

(1456)

G.

S til be i n e,

Verkrijgbaal' bij

[1468J
G. A. WERMUT H.
- -- - -- - ----_._._- - - --_. _ -

- - -- -....

Graveer t Op Steen en op 0
Metalen.

[J

13 eu 14 NOVEMBER 187'4.

10.·-

Voor de Westmonson.

GROENT.EN~ZADEN,

,~o,.

OP

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

hebben wederom pel' Mail ontvangen :

(964)

Vrijda g en Zaturd ag

VAN LJl1NNEP.

Beatellinge n op olio soorLeu v.n DJAT1'IE·HO U1:·
WERKEN w,ordmi nllon g en omen d oo r den .A_dmlnt~
SpOOl'

SAMA RANG .
IO.()OO £oUmd f 2· pel~
De'frekki ng is bepaaJd

f 14.-

vall

(OE DAN G AN.)

[-:I. u.is ve' t1(lU tJi~ · n.

te

De Scboolmee.ster

Bont - Aali.kap
"r.teu,
AdreE! per

voor het

Ja,ll vau·· Beers.

Samar'II",f{.

IGF"F.H, ·UO UM.t1,

recommanllHe rt ~ioh your · heL · houtlen 'sn

PrC)testRutschWees- enA.rmenhuis

vall

0 U J 01{ 0,

, (1202)

LOT ER IJ

F. H.BOUMA.

Compleete ' GedichteD

Banh:et .BnlikeI·
B

. . . ...

blj
G. O. T. VAN DORP & 00.

W Ilschstellell compleet.

J. J'e van

•.' .

te bekoDien

EET SERV IE'S EN,

ver1.:rijgbaal' by
Me. NEILL

~n

(~46)

Binnen en Buitan

(1B67)

.'

ProtestantschWees~ert .ArmhU is ' t~ ' Samar~ng.

Wederom Ontvangen:

Hersteen 'rweede 800rt

in de
'VEJ.-:Jl.J '-VE-S'I 'RAA'.I· ,
18al.t I,ewoo,,,1 Jour dall kapit.in BARON · VAN
V()ORST'l'O T VOORST .e" Ie b.vragen· bij ... den
1I•• r
(14'.10)
I'll. VAN DER PLAS.
-"- . ~ .. - ~~'

..

-- .- -- ' -' ." --- ~ -- -

..-' ..

- --- - - -

~&~\L ·Eeu . H UIS:
(7J2)

iti d. ' B 1 i n ,[ ". . 8 pe k ot ·•• n I. . .
liOEZO.<)• .

" '11k

E OIl'

mi,,, P A' K H {it 8

~'W't."\.\'\V gel"gell
'Iiiiiii

Ttl be vrageD
.(a6~)

~

~ij

;lor""""

HUn.

d. "ud~ ', k~li~

"p. b.d E I' f vp,.u
SEeR MID ·BIN. OEN:

SOESM ANe~ Co .

BefBIl t' D van eilU J·~lIguu. ;·
... ..
.
. II. M. VAN SANTEN,
gebor.n. I/E :Wrr~B VL'I'HAli1l9TDlI,
Palitu8D.O, Uileribon, ' 9 October 1874. '.
(14611)

Yerantwoordelijk Redoetenr Mr. R. YORsTMAN .
9•• lp"~d(.kk.r1j ...: a; O. T. VAN DOBP ..

eo:. ~ .

