It i, ,.W6dCle ol a Doblo ~iDd to judge
01 meD DDd tbiDgl witb liberalit, .
WU8TBa.

VerscbUnt; dagelUks. Zoo-en Feest;dageo . nUgezooderd.
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bon De m e nh pr ij s

Priis del' Advertentien van 1-10 '\voorden
.
B 0 o·fd b n rea. u x:
voor Keheel Nedorl. ~:In~:U} I "'5.- " per hal(jaar..
· ' i8 8_rang .b ij de ~itgeveri G. O. T. VAN DORP & Co.
'1001' 2 pla.atsingen I 1.Nederland
., 2 0 . Le _1n..ttrdam~
"' .inIt ' Ns,aerland
" . ' . bij de Bearen. SCHELTEMA
' en. HOLKEMA
..
. _ . ______.__.__...........___...__iiiii_.:.._____
.....- - - - - - - - - - -......
'. '. :.zij~ die ~ich nlct ~ Jtltij a. §; konillklijk I>esluit spreekt van "zonder. daartoe Ult- I . Onpartijdig . geoordeelu, dit bdelje is een too 11- een andere, waaraon beter vooruitziglen verbonden
~

tt

~~"".....:-

op dit blad nhollllt.'rcn, tHlh'ang~n"an ' bcden uf de ,nun.lucl·"
Iu.llnd. gratis.

.,ver d.eze ·..

Bad de.· beer · Load~ .dea.beer.de
· . loch8mODt mogeD toestaaD ge. beldie staatsstakkeD of alttreksels daarvan . te
pabliceren!
'lloen bet. hekend werd dat de heer de }{oehemon t,
de ge\veziJn rllijudarit van den oud-GoUyernellr-Gcneraal Loudon, Haa. EUL'opa zon verlrekken, bebhen' somllligen de luJische Regering voorgehouden
vooral toe I.e "ill ll dat de 8ehrijver van Low/on <71
Alchi"lbij v~rgi i;sing, gee n .tuHen uit. .Ie archieyen outle r "ieil .hield. l\1~n had tqen ook ae n andere
quaestie .imnnen oppercll. en weJ deze: (If bet, streng
Itenomen, den Go nverncur-Genera.~1 Loudon wei vrij
etand den Leer ,Ill Rochcmont tot zamenatcllillg van
zijn Ilit te geyeJ1 boekje over het arebicf te lateu
htlscbikken. Wat ' zegt bet koninldijkbeslu :t vall
1854 no. 18? "Uvel'wegende dat de staat een uit·
slnitend regt van eigentiom heeft op aUe stukken
·en'·.bescheidell, l;ehoorenJe tot de gouvernements.
archieven, en dat het lloodzakelijk is, in het open·
Laar balang,ma:l.tregel~ll te nemeU' tot hamlhaving
van ·diL ·eigendoo'.\sregl in de kolonien ell bezittin·
g ell :van be; Rijk in andtll'~ werulddeelen, vermag
niemand' 'Van welken rlI!lg of slaat hij zij, zonuer
.da.&rtoe uittlrukkdijk' van regeringewcge te ' zijn ge1I1aligd; a. aIm orihevoegden inzage, "!',,chrift of uittrekaels . te geven van ' de archieven van het gou:vernement, 'of van die op' eenige op hoog gezag
inge9telde administratie of inrigtillg .van openbaar
ue.tllur; b .. eenig gedeelte VOln die archievan ook niet
Lij wege van ui tt rek.el door uen uruk of eenige anue· re wijze openbaur te mal,en" enz.

~-~

drukkelijk van regefing~wege ta zijn gem:lgtjgd." ra1l.
reger;n98we!le. Zoo men .uen GOllveroeur.G~up,ra81 ,hall
bedoeld, wasrom, Vool'al metb etoog op het wooru .• taa/"
den Gauverneur.Generaal niet als zoodanig genoemd·!
Doeb· naar o~s inzien doet het eersie argument reeds
alles of: bet belang van den 8taal wordt hier, waar
het de kolonien geldt, be'mriigll uoor deu minister
van koloniCn, · w nuer wiens toestcmming niets ge·
Bebiedt, zoolang de n GOllverneur· Generaal zelven
niet de uitsluiLelldc bevoegdheid van handelen wettig
opgeuragen i;.
De oud·Gollvernellr·Generaal Lonuon had dus nit
ean wetteJijk oog punt "ijllen vricuu (>lie E01U[O" el~
Atchill) geen toestelllming w ogon verleenen tot de
publiciteH van een gadeelte lier archieven. IIij iil
uns str.Jhnar volnans art. 3M ·van het ltegeringsr eglemcnt.
Doch lli~t sleehts uit ee n jllriJiak , ook nit eeu mo·
ree l oogpu nt !J~' u lie heer London zijue !;ewoue ue·
roJidwilligheid hier moe len ~ erloueilenell.
Hij heeft .li t ie lf zeer goeu gevoel,l mnar eell'
voudig 'aan ole 7.ucht 010 voor een zeke r gedeelte
van bet IJIlbliok reeu.s uadeJijk ill bet gelijk g'elltcld
tc w..,rden, geen wecrotalld kuunen bielit'll. Wa.nt
de heel' de Hocilem ollt moet h el puilliek ni et wil·
len diets mnken, ua, da beer Louuon er eigenlijk
afkeerig van was ll:lt bet uoekje J;01lliOil cit . Atd';"
bet lieht zag. Wat selJrijft de heer de ltoclleulOut
in zjjue ou tboezcllling aan deu heer IJoudou '!
"Mep.rmnlen heb ik II kcnuis gegeveu vall mijn
voorne.meo, om 1Oijo boek tloor den druk opeu~aar
te lllaken. Telkens verzocut U, ell l\[E l' ZELDEN )LET
AANDMN (}, dat ik Jaarvnn zou afl,ien, Uwe nederigIJeid erl Uw gelVeteJl, maakten lJ afkeerig van eene
veruediging UlVer daJen, tegenove!' de afkcllring

van velblinden.".
En wat 8chrijft nu de heer London hem terug '!
Hultenzorg, I ".&. J .. l l .... .-i 1""'7C>.

. Nemen wij nu voor een oogaoLlik aan dat de
twist over de vral&g waartoe het Regaringsreglem ent aanleiJing g eeft • .Ie vraag namelij k of l'ieuerland en InJi;;" twee ahonderl ~ke rijken zijn, i~
bijgelegd, en er Ull ~ alechts "en Rij k Lestaat: Ne·
derland met zijne ko loni;; ll, dan zal bet ieder reMs
dadelijk upvallen, dat in den aangehaal'len cvnsiJerans gesproken wordt vall Staat. Het verLod is due
in bet belillig ve,n Jen geheel~n Btaat g emaalit, een
belang, dat wi! de 7.007.8P,r gevierde (en 1l'9COUlpromitleerue) eenheid ie ta bet~ekellell, lid~t ler
beoordeeling dient te slaan . van den minister
van kolon ien. Reeus hieruit kunnen wij dus bet
gevoJg trekken, uat niet de Gou verneur-Gelleraal,
maar .slechta de miDister van kolOlliell Levoegd is
Il8n de~den toestelllwing te geveo iet. lIit de kolo·
riiaJe archieve'n : te publiceren, aithansde goedkeuring
van den · 'UouY e rneur·Generu~l moet bekraebtigen.
Maar watDog m~er 'voor onze stelling pleit, is een
'atiuera reeus' uoor ons gcciteerde uitdrukking. lIeL

Ontlaug wijn opregten dODk .oor U", bri.r
a.rgisLer.
GaorDe orke .. ik thans lIl.t U, dat e":le geec!d.de.

·F E UI L LET O.N.

komtioe wlUlrb.id in de oogen, dst oij niet eeD t6gen.

nis, utI!! duor U uedodltJ w.>rdt, driogtlod noodi.g is foor

hdt algeme",ntt, bttlaag. Did gt'scuiedeais kan U Datuur "
hjlt onwvgelijlt zam" ' Lst.II~D, zuoder gebroik to mllilen
'an onCd arcbi~,eD. Al" GIJuveroeur-Gt,oaraal,. geaf
ik U dUtJ du tOtHlI..6mwiug, did U vlin ruij vraagt.
lk doe zu:ks iu h~t ,ertrou NeD, daL U w bu~k .iet.
zaJ ·k.nmerken door de bJzadigdhbiJ en deg. lijkbeid,
waarmede U do pen woet te v~.r.n.
V~n ddlle ~e I8g.D h.id wi! ik gebrl1ik lIIaken, mijn
\tI"Al"ltA VriA'1l1 '! om AP,n O'Am(l",rt$.liil(
WIIOl'rf tot. TT t~
.pr.kdD.
".
Ook gij babt, te dikwijls misscLien OUI mlj".ntwjl,
roim "uw deel gebad 1...1 ~iflkeDf1 , ug en vurg~lziDg.
Dri. jareu ·b.b ik biju& dagelijk. olDgan~ lIlet U g.bad t en d d aytnpathitt, U.i8 ill f.U I t 6drrtto oogeubhk
OD~er keDu~lu:iak.iDg vaor U ol"at"te, be~fL zicb gaaude

wtJg, bij de w81l-rdd8ring 'U "'or uil;muottHlde bueua.oig·

lI.ddn vao boof,1 6D aart, ont.wikk.hl tot eene duur·
'awe boogacbtiug en friends.hap.
Gel",f mij w.arde O,or.to ! .t.eJ. opregt
lie Uwe
J. LOUDON.

speler te doeD habben, di" bUD aeD. torttn -

mislcilieo

w.1 de koniDgin kan voorga,en. Dez6 ontdekking,
boe onwelkom ook, ' kenm6rk, een oi. uir Lijdp.rk VaD
bun Id,eo IIta .chaak.peler•. Gelijk Ponn iu ziju boek·
(rma/g.)
.je. aanmerkk Gij suit Dooit l ••ran cioor aU.en .met
.apeler• .• an Dwe eig.De kracbt . te ap6len. Om goed
De goad,a Dani'll., da aaoganaamste 'an aJle tegen.te Illeren .speleD, moet gij de .ernedering door.",oe• pelMs, die 11 nooit. lietwaohten,eli wioouehitterend
.gen, .om u . te latsnkloppoo door spolar.. dte uaun:
apel bam iogageven Bcbeen te .worden,iB er weI reede
;,nen ·. ,oorge.en. Ala · gijdie ongelijkbeid to bo.en
aedert eenige .jaren . r.iet meer; mur .doorgaana vindt
• komt" den .keo· .ij laog.emarbalid .verminder" worden,
meD ar tocb Lowe, 'lUc4ett, Williama van·. Bristol eD
• DaBrmate · gij 8terk~r wordt..... Zoo is d.n do. geklop•
• ndarlln ·vaD . dall.eIMon : ~a"g, eo 'I1llltijde OJ k 8lauo'Ie bllitenman : op ' wllg •. owte loeren eo '. 6.6DO bOli\o.oton, eD ·. · Bl1e~lt.; . een Iiefbabber, die ·. mls •• bian aiJe60
obeJiog k wijt. · Wij . mo.ten hier aan~erk6D, . diAt . sr
.' '~r S~!1Dton ' bebO.ft,1' ~Jken; " 90k . 'reemJi>lIbgeo
nogme8l' b~gouohelingen 'II!'ngaande bet · achaAkspel
.an naam .kame." bie·~. gd.iadig. , ..Kor l om, ieder,~ die
boat.an, die. be.t .worden .erdreveD door b"t 8pelen
\Olt beeft 0111 e~na aardig gektopt teworden, kAO io
g[jz~de~ . Dr.aD . dagelijka toes. hell .' hyee. nor ' ill dall · .io .clllbe .. Deme~e dior begooob6liogen &ijn veeleer
wanbegrippente ,coemeD, waartoe men door "gebrek
nalllidd~ en elf unr in ddna,ond alln' dien lust· '01un kenni~ en : onnerliDding .ver •• lt.Wijzullen er
Jongelnleten {en I!9mtijda' ookoilde),die .an
eenige·..:Vau_nitippen, .yoo';'f verecbooning veroo.kenbuiteo komari,zijn ·1n dlt opsigt twijfelaara.Zij ovarde, .aIa wij oen of .tidar lezer ill . lijn &wak · .m08ten
' efrileo .ue ,ld<iibe 1lI8~en in buti eigen, krillg, eD ' ala
taatoo. De waobegrippeD,' die Wij bedoehln,.ijo'
111 den Di.vAn een meester in qat 8pal .bnn een .tllk
I. D.tvoorge..en de. bulAngdtelliog in bet .spel ver·
wit voOrgaven, "'ij&e!! · zij ditunbod ~et 8tatigbeld Af
mindeot,en .cia' bet "eene gl'Oute .ernaadheid i.' ie~
_aJle'eu .daaro,mtiiet .met verontw~lIrdigiDg, . dew.ijl
hon ·'tegenepeler, de go.cte ,siel, nog geene gelegauboid
mand, mot "ioo meli meat oen .Pdt .· be.fl goapeeld,
heefb gehad 0111 bunne kra.ht te leoren k"nQen~ Zij.
bo~ 'OOl'get8D van een BIWJ; aan te bieden. Iutegen,
un 1M: .peJen,en 'iu oeli .'nUl'. of dearomtreut deel ,j. in ..-erreweg . ~~ lU8ute ger.llen d" .. flOOp
ee'}1ir .. pUli';' ala et foorgege.en wordt, .one . • oIkODleslDcij tot be"uatheid . . bonDen . t.oe.~Dd · gebtagt;
SIIItI. hllbl>oomj. be~ eeJl8 .8pel, na be,t andllra.erlor6n•• ne •• kvhelll, en well.t dl'I&!! dna . geelle belang8telling
meer; ell; 4!8Il . goad apeler ken io . weiuige miuutell do
1 . 1l\f>'~.de ' lIObmd"D . he1lliobl~ . till6 .i1itmilnten.i ie,
alII de' ·~tulrien, die groot en &eer ~enb&ar ,qb, aaO • betreldWijke ..swrlJ.te . "'II .' .iJn tegeospoler bsoGr.i.eeloo.
bnn ."rerdeil,~ . "UttDe .. 11\1 •:g811Il,.. , tAjll hebban · geblld,
. Il.~a'.Mijubeer Krnk, of ~m.nd VlIodien atembar. 1n.. een oogen
. .blik . d. O?
... r .. o,errom.pelo.n..da., . gam.- ,:pelt aladlg 11!&81" 89118 aij 1e . etu)tk8li . ge1ulriig bee~
b~ ' ~ tel'id!taBD. Z"9lqnijan mob ~l'h~ '!lor be- . uitgeu.t, door aiob8llllll : relit .i n ·· te.. 8plWlell, 88D
0
. , . van '.4en ee1'lltell. ~g wob. wej ..d. b.odellyol
. .;.!.'; ma
. ~
.. lt :·A
.<i\>,~
. f~4.B. !1ll!8\1Jlti.·e.".tIe
lIiet
tJllf~1l ~ , hsof~ Om t"88n b_, te
';I:~~~~ iRb~~ hu oduDwel.
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Een WOOrtlllaar a311leiding van de
enquete over de Nederlalldscbe

koopvaardijvloot.

Waanle O.t"t.!

HE T ··. SOH A A K SP E L.

beeld van eigeoliefole die zoozeer a:m verblindheid
grensl, dat de selll'ijver er nog vergeet [h elgeen
noodig was] bij te vaege n: "i k geef 11 met waer7.in
JJJjjne toestemmi Dg' · om iet. uit ,Ie arcllievell te
puhliceren.". Maar ' va n iets dergelijkg komI, geen
woord, geen .Jetter in · uit sentimentele bri efje voor.
De beer London zou eri.>ij 'lijn vriond op a,zllg erlrDilgClt hebbe n, . zijn !lpoJogie niet te scinijven, . althalls niet iu bel. li cht te goven. WaarOlJl , zoo b ij
dat liever niet gczien had, eenvoudig gC7.egd: "i k geer
er lllijn toestcwming niet toe dat nIV hockje gcpuLliceerd ,yordtr
Wat meer i ~: nit het lbartelijke
brielle blijkt ve~leer, tlat ' de heer Loudon innig
verhcllg(l was e,3D veruedigol' gevollden to hob hen.
Doch ongeltlkkig is het ee n verdedigcr, wien
nod, dit 1I0Cl! een bIer geslacht iu de qnnestie
waal'Op wiJ hiel' het oog heuLen nit den aard der
zaak veel vel·trouweu ""I kunnen Bchp' llken. Rced.
eell vorigen keel' ~euben wij g etracht aan la too·
nen, uut uit "tukken , W:l:lrvan de !Jeel' de
Hocbemollt gee n gebl'll ik hceft kunne n make n. nanr
alle waal'.chijnlijkbeitl 7,al iJlijkcn, J:lt de ce rste expeditie (om illaat· IJij de >Ie hoofuqu ae~tie tc blijven) Dllti;d,:g is nitgezo llilclI. Maar buitendien, v"n
"'ien is £o~don ",. Alchill afkOlllslir;'! Van iemnnd,
van wien icuer weet (t rouwenil het hlijkt . uit bet
maar lil te good gelijkcnu porlret eu de ha rtelijke
Lrieven liie aan het werkje voorafgaau l. dut hij arm
in a~lII liep lIIet dell heel' Loud on, op oJ U neer ging
met ziju echtgeuoate en stoeide wet ziJn kinderen. Waarlijk ' de toestemming 'an deo heer tie
ltochemont ow zijne apologie te publicercn is, op
zijn zachtst genomen, de grootste politieke fOllt die
de heel' L oudou begaau he,"t.

II.
De gagiell der matl·Ol.en zijn in de laalste 15
jaar geklomwen van I ~o or f 30 (1 / -1..1), tillS
eene vermeerdering Vall bij na 75% . D ~ g ezagvoerdel'S en .tuurlieden ec hter zijn gedurenue ul uien
tijd gc~leve n op linn ouue traetewent, tp,rwijl alltl
leveusIJehoelten aanmerkelijk in pl'ijS zijn geSleg'en
en vau hen tegenwoordig veel weer kennii! IVol'dt
verei.ch t dlln ··Hoeger.
H ouclerd gulde n '8 10aandB met 2% del" hrllto 01'
G% uer llello vrucht is de iJeio,'nillg \'001' dell ge·
zagvoeruer, die het na jaren ZO(ll'er hedl, geurag t
eu· het vooruitl.igt heeft, zoolttng hij het vol kau
buuuen, v"-r VIl U al \'tat !lew lief io op ~ee t~ zwer·
ven; waut overspareu van xiju iracLe ment kan llij
zeker uiet. Dit is de uetuli ng vuor den mUll, wien
tnilliaenen . ~cbats zijn toevertrou 11',1 ell wiens geheeIe leven eell aaneenschllkehng h van geva.re n eu
venDoeijani".en. Ie "et dau te verwollderen uat
zoo veleu hun Icopbaan Lrachten te vel' wissel en met
wiDn.n. D.ze bugoocb.ling 8pruit waarsc!.ijolijk !lit. de
Eorg,uldigheid t welke iemood, die oeD bQOIll ole tlcbaa.k ..
.p.ldr ""eft to verlie.en, alt.ijd in acbt .Leemt, ale ' bij
voor d. ee..te maal mot e.n Yreswdeling spe"lt. Maar
toobbe.r, Mijnbeer Kruk boi wis, en geeft hij .ijoe poirtij
de bllodoo Diet vol. Er i. eeue kloof tu ••cheo eeD uubudrdveD Iiofbebber en een b•• tl1reod lid van eeoo goede
olub, waar'o'~r geeoe inBpir~tie van bet genie; geene
inopaDniog van oplettondbeid en rekenkuuAt kunnoD
b.enkolllen.
,
m~ .:Qat bet onder bet . speleo .oor een loe8Cbo~"er
beiligs.belJnis 10 een woorJ to apreken .
btageodeel, bij; die onder .spolers .peen, Wo.t verwacbteo yoi. aanmerkiD·gen . Ie ILOareD. Vitoi. in bet
eerst , l~eti~, maar , g"ee,ft eor:otijdB et'ne n~ttiz,e lee, "en'
deet •• lden w•• enlijk binder; Sleehte .. polera bondeD
.iclJ ,oor&igtig sbil, "f "at zij zug~eu .beert . nieta te:
bete.keneD; torwijl goeds 8~.Ier8 .org dragen " geon.:
aanmarkiog Ie makeu, dia op 'den ·yerdere6. loop .. n'
het opel i.nvloed kAn bebbpo. ....
.
IV. Dat eeoe partij eeoe onb.paalde lenghi.· kan
bobben - laDger dureD dan do . Trojaa".cbo oorlog,
of,(.oo ale wijeaDs gele.e,! bobbeD) '. vaD vader . 01'
sOon kilo . "orden ·o.ergedr.·geo;, · Dit ie a1Jea cotternij ~ G~.de p.rtijeD worden doorgSIlO. in ' .ijftig ,zetten ,,!n ""ide .ijden bosliet, eD b~balv .. .bij eell. ach~k
atrijd, .....bij de eer . op b~t . lip.J at.at, .Io0l'en nagen ,
tieil 'anile lwintig binneD bet. nur .f. Dr .ijb "el
ObiJeOttelld laugt:ams speIer., maar doorgaaoB .pelen
. • ij "'1~ e!ecbt, . dilt .ij •. in . weerwi! .an bnnne.langzaam- .
beid,l!pOl!dig geelagt'n ' word81l. . .
. ...
..
V.Dathet batelijk i ••braDg teBpehm. Hierop !tun;
oeD ' WjI .le4Ibw · ...tWoorden, dat 8eoe aodere ! ·inanier
.... 8pei.iJ eUenclig iI.Me0pna$ van beOollUllgename olll . ee1>e partij door eeu . version . .t& '''l'iieseDj
~ ~· I.~· 0lIUII811l11I1lCll'IioIi, ui8~' te S-WD,

7.ijn?
Is het te verwonderen, ' dat oijna geen jongeJul
zich meer op de zeevaart toeleggen en . dat ouders
hun
onll'aden OlD die loopbaan te kiezen '!
Wall\' moet het dus heeo 'l Geen jongelui worden
meer gevorm,l en nu ree~s uoet zieh. in Nederland
het gebrek gevoelen aun bekwame sluurlieden ? Nil ·.
reeds ge~l'ek aan stuurlieden , waaruit voi gt straks
gebl'~k nan gez:lgvoeruera, en dan.
. . ja dan zijn
de Nederlanusche zeelietlen uilgestorven.
Afaar geen Hooul booren wij reedd uitroepen . . Dan
b'lhoeven wij slecbls in uen vreemde Ie gaan : daar zijn
er nog genoeg. die oaze schepen knnnen Leval'en.
Dit is voorzeker waar, en oak dit feit : het varen
van vl'eemdelingcn als gezagvoerders op schepen'
onder Hollandsch e vlag is cen kanker vour ons
zeewel,en . Is de lIoll:m ,l.ca9 stuurman verpligt om
e':llneu:lf to leggen, de vreemdeling kOlUt in ou;
lanu, nee mt een aandeel in een schip en wnrdt
gezagvoeroler,terwijl hij voor nienig oppaS3eod Na uel'iun.ler .Ie gelegenheid afsniJtlt am r.ijne carri ere
te voitooij en .
Wij gelooven genoegzaam aan.~aloond te hebl;en
Jat, welke Ilau merkinge n ook g elDaakt kun llen warden , de tcge nwooruige toestanu voor on.e gezag.
voerdera en stuurliede n onhoudbllar io; maar wal
ze~t de co mllli;;sie in bnar rapport vall d~ overige
bemanning '!
"Ret gehalte omer mntrozen vcrbelerde niet,
wegens gelegenheid om . aan land deD kost te vin'
den ou wegeus de lage gagien, uie de bevaren
Ji eden naar vreemde scuepen ureven.'·
De cummissie bad zich bier nog ieti! . sterker
J<DDnen uitdrnkken en mocten consl.ateren 'dat het

kinder~n

geuaHe onzer matrozen zeer is acb tertl itgegilan.
De loge gagicn kun nen de red en nie t meer ' zij n,
danr, woals wij reed. vroeger opmerkten , de Joo.
nen in de lantale 15 jaar ongeveer 75% zijn ge·
stegen. Vroeger echter beatond die redeu wal cit
het is vooral tijdens de ontdekking der goudwijneu
in Californiii en A lIstrali~ .Jat ouze matrozen hun
schepen verHeten e ll ' uaar tracbtten hun fortuin
te make n. De 11lees len echter sJaagJen d:ladn
Iliet en Vel'hllllrUeu zieb late r op vrcemr1e· bode ms
Wallr 7.ij hooger lo'uo odvingen.. Zonder bier een
directe gevolgtrekk ing te maken, i. het toch
feitdijk \faar dat aind. dien tijd de mi.brniken
en ongeregeldheden onder de bemanning zeer toe'
_... _-, ~.!:'-~ '.~ ~ ·.·:C~ ..;:::~ ~:~.:; !~ ~ ::' F :~ ~ ~: ; ,~ : :,
la.ndsche koopv3ardijschel)en ueu gezagvoerder niet
genoeg kracht geeft 'OUI die mi.bruiken te weren.
IAlllgzameru311J zijn ook in Nederland de loonen
ge.tegen en staall tegell.vooruig. ongevee r' galijk wet
die mn andere nati~ n. De matroos wordt zelfs beler bebaudeJd en gevo~d alo I'roeger en er is geen
t\Vijfel of, bij eell geregelde ontwikkeling ollz'e r
koopvaarJijvloot 7,al olk het gehulte der Lemanning
laogzam ~ rh 'lnd verlJetcr~ll.

lLt is ons uoer voldtrekt niei geweest om eeuige
dati eeoe be~l i(:jtti Dg, die niets beflliet, en aaa bet- ·.ei~d
der partij eeo gescbil te bebboo over de ""g, wis
de weeste bokkeo been gomaakt. Een .Iug o.ertigt
'BO ' bet hard en op:elLendheid lijo .oomame .erai •• b'
teD bij h.t •• baak.pel, Beo .poler moot in b.id a ·~p
.igton te kart •• bielen, indien bij .i.bgrof tal venieo;
laat bij daD d~arvoor goat.raft wordeD, of by 11I1 .oooit
betor leorso .
Dele wanbegrippeo worden door vele Iiefbebber. ala
~fg:odeQ ~ere~r4. Nog .ee1 lD'eer zijn ar. dift wij uit
g.bre~ aao tijd eD rui mto oobeaprok&n moeteD laten .
Maar i. bet .pol •• If ook e{JD afgod; : zooder " ...rd ..
of out, of i. !Jet den tijd· en de ' .s"dacbt 'au .·.oon
dookond lIIene.b wasrdl!!? Do fraeg i. ernstig .geooeg.
. eo wij kulin.n
la..... Ie.bta de. bobulp,ame baod
bieden,. om tot een. aot"oord f;egerakeo, d~t wei, naar
i"ders . d.nkwijs vera.billen'\. maar, ge!o~.en wij,over
, bet algame.D . tocb guo.tig Yoo: bo' . licie~et,despel
. ...1 .ijo. .
.'
.
'.
'.
Bet 'oordeel' ·van. maDne~, -":ier DUm ":. eenig '·g••a~
medobrengt, :i. ,o01' . bet .s.b..akapel !>ijoa 800 gllWltig
ala b6t .Iechta "e.eo kan : . Twoe ·groote Ift.JlBeD,die
een ongn..... ig oordeal he"beogeveld, bob~n wij reed.

0.,.

::~!~!7~oe::, o~e=::ig:e:::t.~,U:

e:=~

';
Co"per, .oar "ieo hel het .. eobter .milillobieo eoli f!8- .
10k . sou sijn ge••~ot, . al • . bi;. die 'nreo, welke bij :UIl
... 0 ae~lijk ' zwaarm08~ig . gepeine toewijdde._ de
"eretr..oioIJllD Y8Il he~ .obaakapel bad ,b4iat&8d. Aan cIeD
aodereD kant :!lOuden wij "eD ...otal · oiletelrende _ ,
nen ~unn8a ·opnuemeD; wier geJieftJ:ooede uit8paDoing
be.t 8obukapeliageWoeat. . Van b8ll~die &ot . 101 ...11 ,
bet epd bel!ben ;gti8.bre....n•. is .d e _~ die 008 illDr: Fnuiklio, wieqo"Zodeieer 'MI ' .. ~,.8oI:ukapel" algemeell . bek8lld . ie~ .
.

Yal"

.tWri'-'P-~

lIa~me.~

~, ~~

.;werk~
.

.lot~ [~er

b~

~

I Stokbek~er ~FUet;

IIII'H~il8D b~

1' 'geoDetau.PJ~l:.
e~ zefterfle~d
.lIjlmqDto 11IJ!~"'&ugell)"". 'Will'.~
..
"..~.. !lJword~. ' .' ,

. k,iDQ'.· teo.. .ak. .Of' .de.
. den de.r . / oni ten
lak.0nlek. of ,,OJ
'TIl'
I"en
tar
q. .00 min.lm
.
_ ,,?
goodeo of Ollvel'eo palJong !oor d~:llen: :1f· 3eo~o.ob"t '. neoeDe ... ...
.. ' /lo ' o.b~.18goo tMJd kO".hel eo dwaogarb. alCODliniBfii~ · 'vail ellqu6te of op de. doorhaar. voorge-. K,andjeng Toe19all . B••ar te heBtellan ' haddell, .. ala ' ders.
..
(J. D.)
stelde maatrsgeJeo. totverbetering van den toeBtand ' ,.aooe~: hij .ioh gaarn.,oet don aanmll"k daa. ,~.
- . Methetetou'ne,·bip de Baron Eenti~clr ..erdeD ,
onzer ' koopvaardijvloot; ·iotegendeel. Illet sympathie
bt!1~.t, eil wilcld. Opde daarop ·g.e.olgd~ medeJeoiii)t:.
eenige Bat... i",ob- familie. en konni •• "n ver .. ncbt.
.
, J d
bd
t
dat ' wij ol.e oidt ., ophielden mot aoortl!'elijke .akon,.
'00 ·.t veroch.id~"e .d6Q1ea 'au deze' ph..... ·.ioh ~'a ,
begro.e teo wij. haar "s . e. voor 0. e' nn maa rege- , tooll ' de li,iln mot .ijn volgeliDg ' boon. den weg na..
BBokom.' · vau . dit aohip . •1erwa~rt. bog' v e·II, 'do" be.ren ·
leo die geoomen. ', zullen worden' oni -Rutland ' .de
d" 'Chillee,ehe k .. wp ioolaaDde om den p8ijong. bij ·deD
zoadeD met e.ne 'andere .elegoabeid ·... t l.ter ·kolOeH.
plaais terug ' te geve.n, .lie . het ·toekomt onder de
vrijg. v i~en zoon .an ' .t Hemel80be r1jk Ie bowr'!eD. en
. To>cn ' tie ·· dame• . • ,,0 boof,l wareo , ~,j.komen · werd do
eeute .eevarende mogeoulJeuen , Met beijcheidener wo !lichl, eon ' lIieuwe prd.r op bct eeo of ander
I",t ont.aogen 'om 'quarantaiDo ta ·boud"n.
.
held beveleD wij de onderstaand~ middelen tot verc..dRe,.,~ ?V,,'v' t.e.. •· td.~eond·e ..,..' 'e en '81'. _ . do' e. 00. l'otllSDieo, ten go.olg~ moeeten allen di~ ' IIBn board wa'"
'u
w
"
"
reo. waar oak . tboia behooronde, aan ' boord blij,en,
betering van uns ' zeewezen ill : hare aandacbt aan,
Bobto al weder aien. dot · bet aaobieden vtio ge,cheo"
ter .. ijl d.. ba.ren die wat .Ialer k .... men· ni"t ' a~o ullord

maar tevens bopen wij d:Jt dit woor'l i~igang U10 ~
ge vindeu ell bijdrage n zal lot het dod dat de

k~Q san ·aUlb~eD8ren, voural Joor Cuine6~eo, D<Jg' "nit,t
tot. bet verl.den b~! ,oo't. e,'en "I. het lIaonamen daa.vao. di~ect ~f i~direct, E-XUl!'pt enk~le gev_lleo, ,moeijt:tlijk kRO w. rcl.u gdwoigcrd of tegeogoglloo....

cOOl:"i..ie zieb vooratell: OntwikkeJing vun onze
v'l oot en (dit voegen \Vij er bij) tot meer.lere lVaardaring van eQ ~e(.ere ~eJoouing aan ueu zeemanstand die altiJd de ul'ouseler ,>So vao Holland's

V[R6KLlJK~~DE STAAT faD deo duur der IbDisreil,eo der boolen laB
de Sloom .... rl-Kaatschappij NEDBRUND '.. die
der Slooblvaarl-Maal,,~appij JAU .
8~,()('.;;~VA.iR'1'-l\Lu:r5CaAPPlj "NEDERL.!ND."

grootbeid.
10 v-.rutluJ IDet bet vool'gaanJe gCTen wij de
volgeude te nerneO matllregden ill o\"erwegiug.

"1-- VERTREK
- '1-'"'' .-.... ' · ·1··~ANG~~'
. · . .. _.

L
Voor den

::ezagvoerdel." ;

NUflN

Booger .alari; en lneel'dere zelf.tamligheiJ.
V.;rbeterinK van ·le wel· ":III tn O- Gl up de koop-

a

DEa

~"~ oor

:t.1' te n e-

men door peroonen, die ollafltllllkelijk zij n van

6.

INDIE.I

35

de kO D]lvaardijvloot,
Geen vreemdeling eu lI"n te neID'''' ..h sluurlOan of gezagvoerde r, Jie u iet aall J it e,amen

NEnERL."n ,

REIS.

24 April.
24 Mei.
25 JUDij .
13 Sept.
30 October.
14 NtI..
12 Dec
8 JaDuarij.
11 :F.lbr,

46
44
46
50
18
,18
4d:

~4

46
~

voJdaan hebben .
Roogere gage, lJel"ij in den yo rm \'au perce n teu van d~ lVinst of een prernie na go~d vol-

c.

VAN

Colnrad ,
, 8 Ma:Lrt-.
Prius mn Oranjc, 10 April.
KaDing der Neder!.
11 Mei.
Coursll.
25 J ulij,
Prinse. aUlali...
12 Septemb.
Prill6 "ILU Orauje. ' l . 7 ,
K'
I
N I l 97 October
olll~~o~;~nrts~' or , N~"eU:b:
Oonr"d .
27 Decemb,

II.
de 8t.uurJit.~dell .
"Een uij de wet yastgestelu e <amen,

AANKOMST IX

StoOM.en.rEN,

gemiddeld ,
46'/.
d ngeli. Met iubegrip rau n:lUdoen van Napels eo Padaug.

bl'agte,l'ei;'.

STOOMV AART-MAATSCRAPPIJ "JA VA."

1Il.
' 1oor de be ..... ulJin &"

N.H1E-~

(~.e l ijk;te.lI iog van · g '1ge !D et die VaU aJluere
I~utle o ell bij goed gedrag percelltigewijhe vc rb~oging.

h,

til

T
..
3 A prt' 1, I
1 :Februari j
5 Mci,
G M ... rt.
29.
30 "
29 April.
21 ,J ullij ,
15 ~Iei.
7 Aug,
31
24 Julij.
24 lulij,
20 Sept.
:; Sept.
2~ No,,,
I)
"
8"
24 ,
18
1/
oj Nov.
1 Jan, 18-75
19 Dec,
23 Feur,

.Java,

.Dahlia.
Celebe •.
Borneo,
R oll ond,
)Iaclura.
Java,
Dahli •.

lI itvoerbu r i, kan u.~: hi::l' ll il bli~keudat
i1alllblll'g gebed uil, der ~e hJke IODdsCD II 0p e.e ~

'128

1

Sllwat.ra,

~r !!iO~J
bet tl&c.lD.aDtlhLl i i
ngt ,

!22 .' ..lIuanJ' I

Coleb.s.
Borneo,
H olland.
i\:[nciura,

Dol voor allen een l;ensioell(~) "ds, ook voor wednwell eo weczen, WOl'llt. opg e rigl~ WaSl'aaU de
Je£!lu pmiag verpl ig t.~ll li wun lt gei5tcl d, en waarVOQI' de bijdragen gevolluen word.1I uit ee n
perceutsgewijl.C ;tortillg vall J e g age. (*)
Am;wrdam ' l ei 18 7 :-..
C.

dage ~,

bekomeo,

Op M .. NU"O ,Iell 12.100 Julij 1875. due ,00lmitl·
dagl teo 9 ure, zlIl tso k,&"tore vln duo ~e l t4t-ftanW,dleDd iD,g~oieur van del) Wtltere l,~at te .Magal~og mtb•• tading 'worden gellou,l.-u '001':
b.t Douweo vaD een koffij.:nko0l'p.khui. t. TemBng.
goong. en bij mi.lokking daanan oumidoielijk doarna,
ooor de I.vering der .oor dit ... rlt beooodlgde rna
terialea .
W lJ VlBSEMtN, oat J. beeT Hirleruaoo. die .joh
bier als pia.lJidt zo,) goad buaft oodt!rsohehlen, th.: b
bin oeD korL up tid'6 [JiI),~t8 .. "I kl.JtUOu v~tltigeD 001
piaoo- zaog~ eo .ioolle. to go.ell.

n.

Ro~ h&ir-fond8

dtJr cividid ~eoeojkullJig6 dieoet
te Bonth.i• .. I woriel opge,lrag ... lIan 000 .i.iel ge·
neo.bee. met e." toolago .. 0 I 200 '0 lDaBod •.
WA&.RN&M1NU

I
I,

• EI!:N extrl'- bijvoegsel vd,a tid JClv{Uc ~e Co'urant, 00.
48 >au 1875, be.at· bet r"glomeoL op d. di.oat der

. braDdw.ert.e Modioker/o e. .

Sjd~oarJjo.

HEDZS MC)IlGJiN is tie ad.iotent-re.itleot .an pIJ/ioie
nlar Kedong /)jali :' fertrokk.n, !,eo eind. do gewone
foertienJoagoche polioierol t. houdeD.

gemiddeld '
(;5
ZOlldcr 8andoen vau NapcJs of Pada,ng ,

HgT Balavia.ell nan~eZ.blad ont,iog van een zeer
vertrouWbll!U fersooQ d ie tie laatste reil V8D bat
stoom.chip C,t.b •• meJamllllkte, het volgend .cbrij.en:
, On8 IIfscheid wa. giot. ren mor.g en zoo overbaB,t.
dat ilt geeDe gelegenbaid bad u .11 •• te .eggen wat
mij op b~t bart log en' wat ik u DOg te "ageo bad.
Oo"aug uu Ouk .cbrift..lijk ouzeu bosten dank voor
de jo.ial. behandeling ..ao boord, en t oor .1 wat ge
.oor ons gedallD bebt. Ik .al niet in gebr.ke blij.eD •
ook den Dird ct~ur, dim' beer Scbol. oozeD dAnk te be ..
tuigeo eo bet nao geoBru6 'aD ooze reia l1ledetedeelen,
dat mij Ili"t licht "it hot geheugon .al gaao. Ik zal
zorgen dat de beer . Schol dieo brief heeft voor dat de
l-tZ.be, wed~. in Holland terug i.,
Ootvang .an mij ....n wa.m·eo b"odd'uk eo .ole
komplilDent'! D van mijo l' vrouw.
Oooe lezers zulleo uit dit .cbrij.eo .ien dat er bij
don "chr~, o r geoo euk.1 oogenblik ontevred.nbeid te
bespeuren io, nocb o.e. de bandelingon vao kapitein
Jaski, oocb o ', er eeoe minder goed. uitru.tiDg der
bont Cl!lehe~,
H ot 008 duo ..oeger g",ootlen beri cbt .~ u~ut ovordreveo te zijn geweeot. waat de pa.sagi<',. die wij
lDocbtel~ ontmoeteo ~ijn oenstemmig Ofer dtto lof welke
op de.e rei. an ofo ahatoohBjJpij h •• eD . d.n beer
Jaoki toekomen.
Oak hoI b"r ic bt olllll'eu t de ge • .llgo .. , .. el ke het
vallen oener petroleuml.mp wud. geuad b.bbeo i.
teo voordeeltJ der m8UneU vol ~egonwoordigbeid VSD
geast. te .terk gekleurd; bot is waar do lamp i8 go,alien, .,r was tueo DOg ougevtier eeo doim hoog pe,troleUDl in, maar de 8cbrii ver zegt be.t immere zelf in
zijo etukjsp alie, IDal '~t rctl'k can "Hie .ecrmcle.

b.ateod:
b~t bouweo fllD aen aseisLcnt r~e ida D.bw O Diug te Lamongan, beg coot op / 2746~.-· ;
en bij mielukh'ing dnar .. n oorniddelijk rlaarno:
de levering der benoodigde niet iu ·8 lands foorraad
aanwezige lDat~ ridle::;, o"ler~tJukIJtust' g !.Ie beacbeiden J
liggeode tor in,age "'1 belangbobbonden ten bureele
• ooriloemd, alw •• r te,eo. 'nadere iDlicbti u gao .ijn t.

het

71
87
61
()2
53
8,1
;;,1
(;8
80
60
55
55
66

846-

. ,Samarang e
WIJ ntBINSUOS er aao Jat op Dondertlag, 2-J, J unij
. • . • ,' de. .o3,midda.;e teo 9 ure, op bet Water.taato-kanto';r "aa J. K.liUla. publi.k cal worden a .. o-

D.II OOJ4MHSU Vdn bttb edf van
i. al. regt.perooOo erkeod.

"

BATAVIA., DingeJag 16 Juoij. Zijoe Exc. de GouGt1Dt'fl:al hoeft. beden ocbtend het ruu~e um van
h.t B.t.. ;... "U GenoQ'o6cbap beoigtigd. Mevro.uw Van

l1eur

tear~••b.r~: :::rt:o;l:ke;:,~ o~ig:: . ;::::!~!h:~d ;:;;~~D;
:~~, II:oov:::~:a:::; bb·o:~!:~ ~:t k~~P::m;,·r;:a::::':.eij

mo~ten '.
.•
Er . wao oiot. aaD to doeo, moo woe.t .icb io bet
onverolij,lttl ijktt 8chikkan, esmge · Batayjssehtt uAmea
w o,.• ten vo"r ten lIIioolo 24 uruu •• an huoo. b•• ren
ge.cheiJea blijtea.
Wei i, nog moeite :ldda.o om tot 'eer:e . <reooigiog
~:p~~r::::: mo!.r Je 8uluriteiton hielcen (~h
d.

0.111

1Di
.'

M

De Ara er B&b Said, tegen ..... n eeolgoll tgd '

-

ge~eu~e.n , ~ankl"",bt '~"'.. ilfllBdiend, ala . hilbbeode

"~D obrl80on . ~O'lllehng

III. """ . m...h omed ••n . geDl~morp~".eerd lB, ·. boden . " .RU'1E8PBODll' fl,a d~ tag.n
bom IDgebrachte . ~.ohuldlgiD~. :.
(8. 01.)
.-;-:- Dezor dageD Ivol:dto. Bopdo..o••o o.er de 800
Ih811 .~l'pro,,-are"',do ?p,'D.m Icb~rba.ld.
. .~IJ bebbeo aanloldlO~
, 0 geloll.on, :d~t ~e P?"
. lccle daar deD go?den wog opgaat, w..1 oo~dlg In dIe
w~lvarallde ofd.eehng, WBS' "et .an •• b.vorten womelt.
(Soer_ 061.)

0'"

PAlIOIIUOE.!.N, .Woenedag 16 Jooij. Wij .~eraemeD
.an eon der Heereo Suikerfabrikaot,;n ' dece. Reiidontie
; det bij ·wa.mioopoo 'vao ae.en .·•• 0 · moleaseD., tel
bekoelinll, met goed go.olg ij. wcrdt BIloge.. end.
(FG'. N , en .dd~. 6iad.)

;:/ll)

_ "\vij hebben mot gello"~.o I!:~.icn, d.t ,Ie rodaktie vao bet 1.di,ch W . D. n, &gt cle ..~.linl(. vall bet
hypl,t.btfekweio~n en .van d" Ol'Ufitraobt Ylln oDroer~nde
goederoo, o,ereeokowdtig de ,oor.cbriften .ao. bot Bur·
gerl. Wetboe~, 8oderma"l t~r I!Iprake ht'eft g-ebraoLL

we~~~·;t e!8~~d:~;; ~~: \:"::~~I~~tH.;'., D;;~~:~~n:; ;t~~_

paling van art. 75 van. bet R. R . rOl'd. lang . mootao
ZijD illgo.oord.
Nu aiDdolijk eene ordoonaocie i.' ootw6rpeo. welko
rle goedkeuriog tie r 1udi8c~, :n.,ge.riri~ boolt wog~e
drogcn, is het te betreuren dat dd zaak bij hot Do- ·
p.rtem~nt .an Kolonien "norged.an biijft liggeo.
Rot algema.u belaog .ord.rt dring"on d.t de invoeriD~ niet IBnger words 'ferSChOv8D eo b"t i~ dan
oak to hopeD , dat de Mioi.ter van Koloniuo zal kunnon gtledvinden, tOLdec .erder ,.r,IVijl, d. v.r,,~.ch~e
kotliok tijke e",ndie, van d~ met die urdoDnallLld III
verballd otaantle wijzigiDg '"0 eeuige attikelea ' vall b.t
BurgerI. Wetbo.k, te pro'oceoren.
_ Omtrent eene scelle•• oor hot gebou .. fan den
raad va~ juatiti r~ a lhier op ~tJrgi~tdr vourge'Al leo, out ·
.ingeo wij eeue mededeoliug. welke wij als w.ioig be·
trouwbaar !.or zijtlo zoodeD leggen. als ze Diet van
Odn per.ooD afkom.tig was, ilie .olkomen juist ingelicbt kSQ zijD.
Do koncierge vnD dat gebouw z IU toch eeDig.o vdenden !:eooodigd en dezen 0p coo ruwe wij •• feest ge·
vierd bobben, dat de .. lIcbtJoen,le ollicier aaD bet
etadbnie wet 2 mao m• • ude t~ moel;4," ,mdorw.kan
wat daar vOOrvidl. Hij . ou bij die uitoefernillg tijoer
fUDktieo cloor d.o koncier '; o .ijn afgew.oen. "\Vat erger
if! een der gaiteD IOU een gt! W8\· r bebben genomen
e~ daarmede goooemdeo iulandschen officier te lijf
hebbe" gewil,l. die ' hem dat wBpeu echtor ontrdkt".
w..arop die .elfJo perllOon eOD pi.tool zou bebb.o ga.
gropeD, dat gelukk ig wdgerde
Eoo' eerg6IJ.ut rm cE'll pi.,kl' uier moaten e'en onzaobt
bej.gend tijv.
Vao eeo en aDder zou behoorlijk rapporl RaD de
jus' itie cijD gedIl8".
_ Vall de dWllngllrb.idere, die per .Ioolller .dtiela
hier .ijo aan~ebr ..obt, w•• het meeroDdeel gag.atie.rd.
_ De e<rate vooretdliDg .ao hot .grooto diorama
vau dtJO Amerik:l8DScbeo oorlog H , f.t;e~ereD 8vond in
deD achonwburg gegcven, werd door 88n vrij t.alrijk
publiok b~gewoond.wlI.. rood.r de veelbeioreod. Jeugd
niet ht:t aniust Vt1rtnJ:!'enwo:>rdigd ~8S.
Ret kOlUt ouit e ~Di~(nilJ8 ' gewas/!d voor eat} oordeel
uit te opreken of eene kritiek te levereu o'or eene
o.d.rn.OIing. wel~e .ogt on ·ler, de hooge beachermlng
vaD vore ten oit koninklijke ul!)ede, ,van presadenteD "an
republi.ken ••110 [(ouveroeure .an uitgebreide kolooi~n
te staRn 'en daQrsli b"ven door de gauecbe pers In
Aootr.Ii;. EDgeloch-IuJi o en A 'lIorik" al. om strijd
geroemd ootoog. joicbt wor~t...
'
.
W ij .cnr ODS kuonoo moelolyk b•• lts.eo. ~lIt on.
gi.tereo .. ,and b.. me•• t v.rma,kt. of boetde: bet
doek daa.t voor onze oo~en ol\t.rolll wt>rll eo waarop de
voor~aamate episodes v.t.n dtHl oorlog l Q bante en verbliodeDd~ kleu,eu wor~1) aaogebrachl; bet rollen
van den doodor. 'bet buld.ren vao het geecbut, bet
flikk~r6D fan lhm bliksem, bet IIJoi " tl un waeden der
orkaoen, alh:u3 acuter de cvll1idUB nutuurg~ trouw DBa
gobootot; - de w.lluideode toonen ,an het orlteot,
eameDge~teld uit een eood B~rl:fi~e-org~I, . recb!~ fU
lioke go,teund door e.n hoornbla.er eovlOl ,st. b'J b.t
~c!";'~~ ;,..:,.d .;:.=. :: ~ :: ',--:- ::~ :1,:.: ~ ,,: ~ !' '',!, mll~; o:> lrt~fll t ll l~n~ nl'lt...
wikkeleod,,; •• 0 wo)ord.urijke uitiogger • . d,u ~e
vergezichton met bouij,lenswaar,lige .. elb •• p.a~ktbeld
80 belderheid gerkiBB de, wau 'nn WleD b,;fJ met ter
stood uit.gemu.akl kon worJ~u of do EngelticJ.e, de
Duit8ob. dan wei de Hollao ,tsch. laol .ijll fort moeht
be.te.Dj _ dot 'all<s, •• ggen .. ij. bield, de toe" ellou.
werS aauJ:!enanm bo.ig .n bracbt ben btJ berhaling to
eene v!'oolijke etem,w iog. . ,
.
Wij uootligeo i~lt6r6MQ Olt f.lcb met el4eu oogton te
guan Ov.rtuigeu of de heer 8tll.le1 d. br~.de wllteren
ia oyergest.olum OlD one door 8e" kUD8tgc W'rocht In
w8!lrh,,'d tn verrukkillg te br~ngen ell ons eC!Hwnbeidoge"ool op 10 .. ekk on. dOD wei of ,.ij "iet .eeleer
te d080 bttbbtm mot eon., 8uort rara~It'II:. welk.! OI.1S
heriDDtlrt aSh eens ~ol' miBL,'nt, aBO tie jareD oO&t:r
jeugd. maar iu , ie(l~r gtlV'lll vok aan onze killderea en
pupilleo een gdootrijken uoond kau b" .or~~::Jiir.)
,

SOEIU.UllTA; V rijdag 18 Jnnij. Eoo IBodbtiurder
uiLbet SrageDacbo. gelroff.n door bet aio'~ gedr.g
der militei.~n bij don .brdo<t op Pasaar Kliwou, 10Dd
.ari •b.:~ garb i£<ion albior 3000 aig.reu· cadolln. De gnl.
Ie go ... deod de militaireD dBaroned" . veel gonoegen '
on verwacbt . dat .ijo vrijgeoigbei<l ook lode.oo IlII
.aDepo.en oijn voorbaeld t. .0IgeD.
- MeD deelt oos mede dat in do ometreke.o van
Lawaog de cb91arl met .eroieuwde woede i. ·.nitgeb"rsteo. De Homel. ge,e dat · bot blijkeo 'moge dat
bet .bericbt .0nJniet is.
'

- Iemllud uiL de H ••roDotraat liet .Joor ...en , .taijongon geldwi .. elen. D , jOllgen , • • gat eebter lerng .to
ltomeD. .Toen · moo '. den be.toleno ."oraaddo Om . de
policie biorvao keonis t .. geveo. gaC hij g88n antwoord
mall. baalde de .chouders op.
- Ilieo klaagt algemeen' o.ar de .leol.te rogeling
dor klo~k • .o die ·deD . oflioielen tijd mooton aaoge.f eo,
te.wijl bet toch · zoo gomllkkelijk zou .. o.eu tim te Solo altoo. dell waren ·tijd . ta kuuneo aango,eo, ollld"t
do klok .an oet Rt-.ide~ti e bui. vlak bij bot toillgraafkantonr st.at. Het personeel bi; do teleg,"fie, .. ij ._ d.ren bier den be~r Jan.oo '.u Roaij echter .ao uit,
zijn to welwilloDtI t'geno,er bet publiek dan d.t een
.aa allen oi&t de goadbei" zoude will eo bobbeo, .an
elken dag dos . middago d.n wor.n tijd Ian te gaoen,
iot. wat nn .Ire;". eeumaal.'. weeka ge.cbiodt.
Ret i. niot aU eeu aao,;ena.. m rnaa. oak nuttig . d.ti
"lid. o~ don juial.n . tijd plaata · heeft.
' - De Id Loitollant dor inf.oterie W. 'J . Pbilipa,
di. uur wij .ernemen ,icb teoAtcbin roemrijk . heeft
oodencbeiden. ie ~.ergeplaatst bij bet 1e bataillon. en
komt in garnir;o8;:) te SoerakartG.
,
DJOCJ.UU,RU, 18 J unij. De trekking oao d.. lotelij
teo b.boe.e .an bet 2e L~ndbonw-C .. ogr•• bad Zoo- ·
dag mvrgoo j;. in bot Congree-geboow pl ..t., welke
door . oeo groot aaDtal belangbeb"anden 80 nienwogierigeo word bijg ... oond. Wij •• roomeo, dat de' boogate lolen reod. ge.aI ~en .ijo. terwijl eeDe boef.elheid
oan die ·Ioten oDverkoobt i. geblevoD.
Malndllg da" ... o.olgeodo word do tweede fend.u tie
g.hou len i" bol&.lfd. gobouw op do aloon al 011, fao
oDdencbaidene .oorwarpeo vlln do I.at.t . bier gebondeo tontoon8talling v.o- laodbouw eD nijvarbei# afkom.tig.
(Y.,.dftl.)

BesJuiten en Benoemingen.
Door dO~ , MiDiAter no Kolooi eo i,l bet verlor our ~edtr1u.a.
.erloeud aau deo maj Dor der iDfeulerie A, · Y. Betckmao. 't'erlen~d
voor deD , &ijd 9&D zed m.a~deD .
"
~

Olviel

Uepartexnent.

Eca t1{"eejarig verlor nu Nel,a rl.od. ",egena liekte. un deu iAgo-

deB
kowmiet del' eenle

lIie r der twee!1e klatle bij

'IV,tontaat eo

~8

Hik.a opeob,u wtrkeQ A~O;:L~~~N~ijll.
Uti

'i

1 n~8 ' dioolt, de

Judi borger-

\

kl.iM, bij d. po.cdimit

J. ~'"HloDdrall,
Oit lij Dl' ~trekking. de ge.ch~rste Vf:[ldu·meellt~r. ,teVt ll' h ..ier eu
' boekbouder . bij bet ,'codu.dt'partemeot tc , PlloerotaD. J. B.
Stoltmao.
' .
EervoI, Utt " laOl1.' di cDit. met bebolld no regt. op' 'p:ealioea. de
ambtollUr op waubt~t!ld M: J. J . Op de L .eij. Jaailt 8mte
bu' poou.erwijzer !!.aD de ope.obaf8 lagere Ichaol to Biuldjuuu.aUl
(Zuidcr eo OO'iller-afdceliog un BOrDfU». eo de 'kollekteor der
land-lijh iakoll'! 'ilteo k S_leijer
eo
1.
S. 1-111
.
'
Eervol, nit Ie lands dieolt. de klerk bij deu oahauge.t der hi-tlD

(Cr.:1tbn oDclerboorigbcdeD)

l1; t, \' ~rl f' ~ tflfl

p.n R('f'.iin.O!'" t'! RMn.; n" ..~n ~' ; A. "F.

.Ilhn_""

der civiel1~ geoeeskQoWgu dieo81 eo bet
opzigt over de ",celne te Saleijer (QelebOl eo ooderhoorigheedto),
de geueeaht!er A" ~obullz

Eerfol. , \'&0 dee

4

"aarDt mio~

8ENOKMD:

Tot prokluenr ltij bet hoo; geregiho C VaG r\e,lerlaildach-Iudie. L. VlD
Wvudricbem van Vliet.
Tot veod,umeee :tr. teve ns .kM'ier eo bllekbouder bij het uDdG,dtlpar.
teilleot k Palt;;e rOl ao, dtl ambteoa:l r op wachlge' d R. J . Soipio.

Tut

'ubt b~ofdkommi e5 hij
IIk rctari~ an _bo ~k bolJder

he'

departe~eDt

nn · Aoaueiea. ' '

I

bij, ht't ,vuod':l-hatoor &e Samaraog.:do
h't'ede kommies bij bel d ': r.,tem~nl 9aa fioaoeieo P. R . T?Orp.
Tot ,w eed,e o ondtlfwijur ran de i,:weeksebool "1I0r: 101andteho oildvwijaera Ie l'ondauo (Meusdo), G,. Ooatergotel, thaa. met de
waaroeUliDg dier botraikiug balut.

Jl'J HET BfNNENLANDSCH BESTl-U R OP JAVA EN MADURA,

lut iou trolcur der tflrde khsse, de koolroleur. dOt ,ir,eede ,kll'"
W. J, G. V08Dl!l~r.
" '
,
Tot kontroleur der tweed!! kl"le~ de upinot.lroatrolent A. \1'D. dll'
Van. ' '

"

..

Tol ..pira.t:konlroiellf, de embtefl,aat \"oor, de' bargel,l ijkt' dieut iA
Nede,laodlcb-lQdie W. C. ~ , C, E. faai .

SOIlllABAU, 17 Juni Woen.dag. D. plecbtigo I!it.
nLA,"':o.olango oprakoD. herotold ••1 kunnen . wordeD j. zoo taD
reik:ing der R;dd~rord" '.0 den . .Nederl. leeu~ UD
, Met de w'&l ruemiog nD -de tiv;el~ ,eaeetkuDdige di~'.t': e~ h~ ' 0,..
minete ' het holpmiddel. w... rvao mon cich than. beden ,dirigerend offic. van gHtondbeld Ie.,.", : geachleJde 1
ligt our de nto:ae te ;n~GtbeiD (C.lebel eD oD,d~rL~igbedu),
hoden morgen door dOD ...Dverste Hega, onder het
d. g. ....h..r A, Schult•.
diend . heeft. meer gewecot 'io daD een pallialief.
HZDlDlrNAOj'T wed teo hui •• van don beer H. op
uiteprekeo van eenige ferm,e . ~el'll.obtige woorden to~
,
.Door ~eD Di~ekteur ~an. Ju.Utie , i.e
_ . Ret qoarRIltaine,bevol, betwolk de g•• onde pa., ' , ,,' ,G~BDGBnU~D: ,
, , ' , ,:
'
ugior. ,ao Le "I).ron Btmlin.II. gistereD den . ,!eboeleo , ~eQ ged,:,COMer~f'I eo d~arna tot de troepco ; , "e~ 8pe~t ,
Lot Z~estra)ld e.o ·. pogin!( geJllo" tot inbraok. di~
na'. d~or .de. La.d':;'"!N:':~~~. Btlo.g · (B"tam.~ .:
dag ~n .oridernood~aak .oP 00.0 ged .. ~ngoo"~rblijf aan . oli. eob.l·o r' 'ditmaccl .. ed·o . ' te ontwllreu dat aeoe ·toe·
•• b~er bijt~d ••• r·:jJold . w.,d joor het,' oll.twa~en .an
boord.'
i8
teatllan
.geko",en,werd
in
.
·de
.
a.fgeloopen
epraak
in
hat
Malbisoh'
~f-J",a
..
~.nb
.tot
dolnlandsebe'
iloo ' heer H • .'l'oen .ij eeuig ged(uiscb boorolen nameo
nacbt, of .. Itbaol boden morgen , nopg . opg~heven.
milite.ire~ overbodi'g ' ,werd,:, g~acht~
,
,w-e~~D:e:~e~;k,~b:r~::,,~:~~.:it::i~;~~~!:~ti:~,~~:;.m~~~~~ ·~ie
de di.,.u onmiddelijk de .Iugt.
Qllarantaiue-maatr.e geleo, .• onde~ qU4rantaioo.gebonw
De p.a rade · werd 'op flioke 109... gekom.mBndee~~
' . . . .. ,. BlNOuili, . ,..... ... ,'. :
BaO .den wal •• ijn eD blijoon. oeoe doello.ooe ,biraDoij.
EIN SKU rALB DIU8UL i, b.JeD naebtgopleogd bij
'.
-:- I)e 'vriendeo .der : .opora .• nlle.o .·mot 'genoogen
den beer P. D. dioveo bobbeD voor eoo ge.~melijke
.eroerneo, dllt door de regoring •• rganolng · ;., g .... maakte. ' , , I ,
,:,'. :
,,
'
, teoL-reeident.,:~ L~b.k, ,
, Aile' Riddere ta. pla~tTse .. warennitgenaodig,l, . bij ..
nal door do • .J;andrud .,ePalti (Japon)
~ IcbonkeD tot bet .bouden . eeosr geldlotarij . ta baren
.~de :,an . /800 g~.t<tleli; wa.ron.!.r •• 0 :goudon'
beboooe; >d io ' . eobt.r. o~ret . m..g word on .. aRngekoodigd
deze "" ptecbligbeid te"eoifoprdig ·lewilleu . • ijn. wij
I,ek,..,;.• ;. .,. ~::'';!:'''':'a~~Ii~\-gr!Ir'..., bij 'dio
borologi. me~ ·.dilo . "~
eo iD . werking gebragt. ·, .wanoeer . de Samarangscbe
knnnao dit .,ecbts loojaicb~n , en~.dden d""rolD glUU'Do
.. ,tiglboa.k b,ite • .be...." ' .. d•.. Iouda. .J , H. 15_.
WI:': :i•••n 'io d~· Soer~ , (.~:!
....
.,
Ii>tolij ooor de ben.ro.hool derLoge eo ·de SoorabagezieD, ..e.~ 'riddd's h;8raao goooig . bsdde?' g~g.ven.
nat. d•• r ·d•• hodrud te Sooiabaija
Reb to.,al . wilde, d.t .wij olllaugs oen 1'",cuLigon
yaacba .oor bet SimplUlaohe . Park . sulien afgeloopeD
,Wij merkten ..Ueoo 0P:. d~n .. ·HeerB.,er. ~ .deD
I.ORT....EII:
gouden raij~pg to lien kregen . god~ago~ door .• eo : lijn.· Die ooor de Bau.villBobe op~r...al I 200.000
ond·kapt ."&' . Koijp, den ond-kapitein l'ilot, .. beaeo.II'
bail ••lio •• " .•ubolilio••-grilfior b~ d. ' roglboak ~ailea
MDder. dieoea. onden Ja' •• oop den ·.oot .olgde.
bodrageo. · Wanneer nn de beer. Ktosb.rgoolllet Ben
een paar oOi",ieren de:r ' marine. '
bn"aet "D ,d ea lande, J .. L , ,.B . Borer.
'
Aan,ankelijk"ac:.ten we ill . deo uudun mall een pangood operagel8!acbap torngkeert en de ecute kraobten
- Een be allt;"ebbondeiD deJoterij ,aobet Djatti.
Sohutt."rijen, enz. ;
.
of
een
b
ggeplailt8too
ambtena...,
iu
ruetd
to
van
bet
pUbliek
ooor
eeo
jaar
.
of
.
d
..
romtrent
uitgeput
ge.'icbt
.iet
,mot
.
•
er/angeq
·uit
.oaar.
het
.,berioht
IIIMr:
ran
' ,nlleo Baow.tieD. dooh Ipued4! bleek bet da,t de grij..
gorakoD, dan aaI d.e opbreogat d.r lotarij jni.t.oan pas
eo . ,;,;,.....,. . de uitgeIoofde prij.en .0Uen warden nitbe.' urd .oiemand .-Dderaw&a daD eeo pruL+ke piUJongkomeD 011;1 da yooruattlog dor . 8xploita~e. · mogelijk eD
tuld. bd.,,,,,de bij, dat de directiewal de noodi.ga A~'
fabriekaDt~
,
.....
'. ....
.:,.
g(lmakkelijk .t e mak.e o.
'
. (dig; .Xap6l4d.)
' lobappeQ &al bobb~!l ...nge~e~~ · bijwiedo ' ~.ntvang.t
, lepr ·B..MeIelOrbmp.
...
.
.
Lomera oouLgesoob t ,.rlo..IJe . die .pecillliteit iii
-:- Roden morgen iii per iltoomer M"tipi .cl!8n booder lIeldeD . gesobied'. t~n serie,e 90o",a.m e!ijlt!lln bell
~LAND~H BBBTUUB. :
JQnneeOberlllllo oOlt d.t d,.. fruie paijoog door eell
derdtal inindere ' militairen naarSerang ,er~kkeu pm
die IdaiDe p,ijll8n bobben . g.t~okken en 'GOP wie nog
ookoetaD tol die ontYaliget bean' end sijo~ 00 berillM '.
cbiDee. bestald on tot sen cadeau be,temd W8S voor . het delaohement aldur.. af .to . 1011100. Da "fgel..-ten
is te mee•. wenacbolijk dur de .a1golOoeDe opioie deh
deD .onl"uga benoemdeu r..ida"t . '&1,1 B._... D~ WIlD. . SnI18l1 waarollijnlijk nor ·Atobmg..n.
'os un d" .0Lllekerbeid bacht omtrect de lIertr..kkiog '
, .oe.'.8 d.e. :o.rbij,' dat .bij.,. .g ad.'.;18,.D'. J~ . "ij. '.', lo •.eD..... . .
. f.ob.ei- .} .__ p~ ,teo.m er
11."",., ",,-00.8. rlrek
.. •ken.bs,
~IIII. , ,~ij':' prel,III&JOI ftlnUl'4 1 d b4d en ,roes
dllJl! ltIajoor
Sobarp,de 1,"~II'IIt1·kwam.._
, clter I"",rj,woda' d.' 1110' prijatDbeaiftii. . . . '1IOf

': ..

.!~~. d~:rp~t:~8nJe~:ig::~:~~~:n!.Ddo~o:~bU~~::i;;.

,TOI~~"'d:=~::d.:'~~i~~h~~~f:,~ij.:i~~i1!.~~~:·~~"=

'Wep, ,..

&"01;,I. :

.se

oo

T;" =I~~=I:: ::,.:!~~ "h!"'N~=

s

Itar.

.'iUi-..

Eeu ..iend ... ,. 1rir;d;ll'eli" rQQ, ,deelJ; bij '.-eiderllledo,
been bem iu ~~ t;. I~~enheid geateld, in die, behoetle
te .aomeD.
,
"
"

Oponze 'toko-vendutievan
22en de~er,

Dingsdag

wien'- .a11t

cullen wij .erkoopen .oor · rekeDing van
zOllda mog~n ' .angoon:

1711' l

'k istinh.EenPIlNO• . ,
IJ!"J(.BERNHARl' AWE FILS &00.)

HEr INn. WBSKlILAD VAN HET REaT dringt , or bii '
de Regerio~ op a80. de regeliog der eillendom80v8.0 ·
dragt ' en 'an bet 'by?ot,beek.tele.1 in Iodie vau bareD ,
kant ... o.e~1 mo~eliik t. bespoedilleo.
MORGE" QOHTEND ten r; ure otoomt do Paul nur
do "ode 'Ier afbalin g •• n 60 .ware .iek"" w"lke be.
d"". nlloht pAr Sindoro hier aonkomeo .
De .iekeo debo,queren in bijzon~ er daarvoor met
de mS8sLe torg iDgerigte praauwen eo kunnso teg"D
, 7 ure Ban bat kanaBI ziin.

Al' .t-wecde luiteoaolo-kw.rciemeester bij J.a ~ iliL&lr«ii admiui.tratic,
d. itreede lui&eoaQi dDr iDfante~je A. A. c. H.r'iD.
Door dm Kommlu4aDi ."D bet Leger eo. Chef uo bet nepartemllDt
vao 'Oor~og ill Ned"rIIlDd ~ ch~IDdie !ijn:

16 JUDi. Eng. fltooma. HaloptoD, gu. W.
ARTlLLERIE.
Bij do 18de kompagBie te Bata'fia, de ' "eade luiteoant 1'. G. de Br,uijo,
oulaag. nit. Nederl.nd aaogr.komeD. ala beatcmd \'oor de drenlt

Vcrtrokken

~:\!~en~~~ ~~~r :l- o.~~:t~er~;:~:i~~aD il~deetl!.~f3i~.re~,t!~~:~d~~
~ Ssmaaang; IDe" bcpahug. tl:\~ bij

1to)1i

lag, our Singapore.

1.oudtUUI:) b lJ 701. U W'aptlD

Professor Hornung over do
Belgische questlo.

8ij dl:~t::::l.~:ftr~~~~~:~:~ti~. ;~}\i~:~. !~!Cde ~~tt~~~aD~c:~et:0~~'~

a~.i~~en::;g~, ;atti:~ ~dt,,:.~~e'd~:~~:~r~~~W;;I~l~t~~f~~~; b~~
tamOD.
UENEESKUNDIGE UlJ1NST.

Bij d;;g1~::k::.di:ffiot!~::t v;~ ~;=:!~a~:id\~~8rt~t~~e:= k~~~~~h~~~
K: F. Barta\.eell eo J. H. 'RIJdra, nn dH~ d lU .t te AlJlOb.
Uij de geD".kuDdi~t dien!:.& Ie A~jeb. de (J ilicieren faD g~lonJ.

t:l.

heid der tweede kl; ..eD C. 1>, ScbuckiD~ Kool, ~.
O. L.
Sanger, de. H. ,1'.umiltsio en K. l'rokbolk, \':1U die JJeud tt:t'
Sumatra', West,ost en ooderhoorigbedeD..
INli.!iTEaa;.

Hij

haet~ ~~;te:aa~!"J~ ~;e!l~~~r. ~:~::r~~:~~ij~' \.:~ ~:~s~t~ d:~.e~·l~~r~

Bij

b~:\e~~:Db.t8i11uD'

Bij

bet fide bu.tillon, d~ lwtrd e lui leoant. J.

8 ij

de kap.iteiil L. O. K.rtlk, de tw(ede luittoaot8
A. Picard eo A. '·A. A·. M. '·80 Goor, t!entgeooemde nn b"t
l6dt eD de twef.do vaG het. IJ de bat-eiUto.
G-. ll ibriak, YaU ht~

h~~d~·d~8~:~~~~nl

de tweede luiteDIPt B. G L . · Hou ri ll;U5, vaa

het ltide bataiUoD.

Bij

Bij
Bij

h~~lV:~b~~l~:~:' e:e ~wec~e J:utT:~~a:;'~p~kt;\:el~k J;a:a~et .~~~;
h~~ ~~:: ::~~~~:t d d eente hliteu io llt G. W. Ue~ger, van. bd
safDizOcD4-batailloo t~c Suro .Lra' .

h~~Di~dt;

Wejtk u\lt eD ooderb ooflghe-

unale ".liteD>luL U. C.

batailloD. de

~ij ~:t l~~: I,~~~~~~~"

a,

lolleo .. llt

P .. W.

Soalleub;.g,

~Hort, ~-BO

b!:t;i~~:·bat.ail'oo.

au

de tweede luittDiD A. v.. u
• allbet6de i>.r.aiJIoo.
Bij l.e~ garbi~oeD ..b.tailloQ van ·SutU"lra's Wcdkutl c.o
Bij

rillhedeu, de Lwe.:de

Bij

lllite DRDl

T. J . M. ~"

h~~eg!~~!~::.·.bataiIJoD \".~

Rij

\80

bet 6dts

Bnodeler,

ootler buD
MolhDger. V;, D bet

~er:. te lu,~eoaut

lbo ka. de
E. W
taD Heemakerck , no bet ~arDizoen&-b8lallloo!ln We!kraf'de9ling vali !Sor'otQ.
.
.

Bhcboff

b:~ f::t:~::~!A~a~~il~:~ d~~~=~,te:~~db:!lO}~I;:D b~~:i~~:~_ue

twee

ARTILLERlE.

Bij de 12d~ kompagaie Jetacbemr:Dt t e ~iuu\f, de .eerille luiteoilot,
J . J . Kolich, vaD de 9Je kompagol i: te .aat'lv~a.
,

Bij do l3de kompagnie I.e Balaria, de e~nte IUlteD~ot.l. Ji. L
Cat'.; no tie ) ide kO~p(\ ~D i e d~tach'!.o:"ent te RI~uw: .
Bij
Sda kompagoie tel AtJeb. d~ '"ell.dll. lu ttcnnt A. G. !Sch , uder
....0 de 18de koropilijoie te l:Iatev !<l.

ae

Depa ,r t e ln ent d a r Inuriu e
Door den K,)mmaodao t der Zeerua~ L eo C.nef V~D ~.!l DtV rtcmeuL
der M.erine iD Nederl"od sC!h·loule zlJ o I

lau boord. un Z. ·M•• 8t~om~ ehiIJ Soecabaija, a.le eerele oi'ilcier, de
'uitNlao1rtl,-zr.e ursle Iduee 1'. C. Pabet, fall Z. i'lh. alvoro-

A~1l l:!:;d ~::k~.

MI, fregat Zt:elaoJ, : de offjeier taU guol.dhtiJ
.:cC. h; ~il".C G. ~,i . il . ·.. . n L .. ;,;:..,
. .. Il :-:. :. i ~. :;"-'Jll.~ , .•...1.
. ~peijk, eo de seheepskterk J. J. ta D ·der Leij, \'80. Z. ~b. flor·

Aaa

~:~~ri:=~·Z ·\~I~I~a~rVt.l \':LO Sl'cijk , de

lllitCDutli tcr zee

t~(;e~e

~;:~~i~ ~~=J~:~::';d!r~~~~;I:~i~~:~!!~,;~\~g ~~:~::~:~

Deli, eo de 8chttptklerk A. A. f\l el)uben', "oao '/. . rth. ,toowABn

~~b:;d ~~-:~~ ;~:. !t~t(J~:~~~p

l.' fJli. de adelbont cerate kl15!1e

~ o !th. l!Itooll'!:Icb itl .~· atccgeuil.
VIO Z. M~.
ft()OtD~C!bil' Hvmmeh.·rwaard, de adel~fJ uL
eertie k:lun }~. M. A. M .thUD . "' aD Z ~1s. I toOlJlSchil' Litrs-ael \'In Aol1Ve.r~no
Au. boo:d ,en Z.!til kor"f.t P, .Ollt a A •. elia. dtl loocbetpsklerk M.
.
J,
mboDod, vaD Zt }1d. (r!:Silt Zeelaod.
An boord vag Z. M,. llloomscbip Citadel vno Aotwetp"n, de
IDhllfpaklerk t. C . . Hammocb"r, VaD Z. 'Ms. f .. egat Z eland.

O. J . 5lnijterUlan. vau

Alo bcord

a

VEB.OU~.N'~G YERLIENC o~ n; RKPAlt't~~B..: ~:

..

W6ge)l' ziekte, un 4eo kaVileiD:~er.zee H . . 8 . KIP . eo. deo officlt:r
"0 @:ezuodbeid eeute ttB"e 8 . J. Nlellwk erk . .
Wegen8 laugdnrig "e,blijf in OOll·lndie, aan den lu~teoaDt·le c .zee
tw_eklaSlLe W. M. C. · Bon oet ...

are MUZIJ.K-Ul'.I'VOER1NG.
OpZ.turdagden 1gen JlIllii 1876.
, ' ,Voor de Socie,teitAmi~itia. Oo~eriddiJlg,an den ,. Heer W. lliiSEL.
. ' ZONDAG. ,
Aloon-Alaa:;.

.,

Pl'Ote3t~lltscho '.illnodienst
.' Zond&gdo1l2~.n Junij. '
'8 morgen. , 9 .· ~re.
, DB. H, VANAMEIJDEN, VAN DU1J~[:
,

ROOJDsoh KathoIijke EOl"edHmst.
ZOildag, dell 20en JUllij,::.
De vl-oegm.o '. morgena 100 7 u.·o,
De 1IOogdienst (1m balf Oure;
'••TODda ten 6 urc, bet LOF. , ,

'3 VUIUi PS~B HRIG lHN.
AangeJunnen, Sehep~n.
. .
~

t~
.' '''':'-0

.

. 01:1

.

~AX ..

.

~'l:,N.il:m::.~ B~~~~s.:-r*.;'~h.s~~
., .&;~.jI~, 1Wt 411' ~e4.8aadlI'~.

' '

. '

Eene g:-oote partij

at"",

In •

4

Commissie-Vend~tie
Dingsdag 22 Junij.

- Uit Diokdi' ootvingen wij tooeveo ~,et volgende
beloogrijk,e bericht, d .. t wij zoo woordeliik mogelijk
overnemeo;
Sed.rt 2ge Jaollarij 1875 wos io het bosl'itoal al·
hier .ek.re Hjder L. t.r verpl .ging. Va .. dag tot dog
I,eerde bij uit " n dikwijl. moest mea d.nkeo dat bij
mio of moer Ban vlagan van krlinkoiDnigheid I •• d. Hot
r,s suool beaft .ieh glbter.u ,a.ood ten 8 ure opg.lo.t,.
N .. ,ow.treala 6 ure r"eda bij horhaling geroepen- te
b.bbeo: .11< heb deD moor" !!edaso"l "" .. m d•• iek ••
vsder bii hem, am bem tot bedaren te brengen, waar·
op bij dao .i.kenvad.... nokh.p. bij da baod u .. w, hew
vro.genJe: . Oudje, kaD ik u ve;,. rtrouwen."

G, A. WERMU'l'H .

(928)

lHNGSDAG 22 J unij.
wordeo verkoobt:

to luandjangswilte Suiker.
(924)

WERMUTH.

Op order
sal tot sluiting vau faotuur &'In.loaod.

';u v!:tle 8· ,Jard goedatdU tnucr.
WERMUTH.

(925)

Dingsdag 22 dezer
.al Dolg tot oloiting von f.ctuur , worden verkochl:

20 stel prima Berlijnsch zilveren

Lepe ls en Vorken .
(926)

WERMurrr.

'--roko~V endutie
op

1')lNG-SDAG~2

Gutta-percha,

IN DE GOUTtmNBIoE"TSL~DI!N'~IJ- Celebea maeten
tbaDB, r~Jilter. worden aQngelegd , .an d~ alds~r: ""0'
~.zige.laven. : AlI~ , .laren .Ii, Diet ,bi,,,,en dri. maan.
daD liili ' ,ingeilobrev,n lijn .rij. '
'
Hier tegenoi~r linnnen wij D ~g - eansit-Iien ar-t, 115
, ..n be~' Regeri,ngsreglemellt:
'" _
• U:terlijk , op ,den lBteo Jannarij ·1860 i • .Ie itlav.r.
nij io gebeel Nederl~od8chC.lndi~ .-.f~';..!baft." .
1m' SOLOdeeltme.'e, dato~d"N

~f .oogdea~ ,die_niet ill .taat zijri ' hu"n~ kirideren vaa
R~*ehikte Icleedet<l1l te 'oIlHien, o~ de gnuvol'Dcment",

.~h~~ ,'" be_keD, di"
,

bij bem

IlllQn11l ' ,erkrij,eD~
'

1

a f 3.

Tandenborstels
(968)

,

0. O. 'I.'. V AN DOHP 00 Co.

Eugene Sue

d.e Wandelende Jood,
a

f 12.
G. C. T. VAN DORP en 00.

g 6 i I Ius t r e e r d

(632)

I

01' DB , 2£ .OUOOL !!Ibier werd hedoD de jaarlijkscbe
opeobare 'Ie. g.bou Jen. EveD al. gialeren lOan de Ie
sohool, sprak da Re.idoot ten- 8aohooro vaD eenige
IIJri"ivc belangotellend90, tot de kinderen een opwe ••
kend enaanmoedigend woord.
Na op -'t mueijoilijke van dOB • Dderwiioers taak, vuor.
.1 "at bet oDderrigtan der Hollaodscbe truil betr.ft,
gewe'ellte hebboo, blltni,gde bij denboofdooderwii.e.
Marckoen ,'t .. erder olld.rwij •• r8~peieon,e~l.ijn ,warme dank" eo boopte dat hot ."Igood acbo~1 i.ar !D;'ilJer
mutaU;u onder "et onde.wijz~r~.peroon. el mogleo plsat.
h~bboD, daD dit jaar he! ge ••1 iii ,'geweeit.

dezer.

in hut venda-Iocaal 'an
SOESMAN & Do,

(927)

.11

del' Nieuwsberigtell,

DING ~ DAG

wordeD verkoclJt:

}Jene partij prachtige Albums,
Eeue partij SF iegels,
Eene partij prachtige acht dagen loopende
M llUrklokkt:n,
Eene partij kfUlige Muurfonteinen,

TELECRAMMEN.

vcl'volg

teg.n , 2%

BALIUUI'

van .I e meest ~ o wilde dimeoeien eo kromhouten
~fl<omotig .ao d. on'der~ eui ing Pauda"g (Japara.)
(910)
SOESMAN It Co.

10 de Poraten ianden, die wii heden onhingen. le.oo
wii Dog be~ volgende over den soldaat Lagerman, die,
zoosls wij' giotero. reeds moldden. op .ijn eterfbed
bekend heett de moorden ..ar t~ zijn .an Me.ronw
trail der K(JUwen :

In "et Journal d.
betoogt d. 'beer Iiorn.n§"
hOllgleeraZir in de rdgt9gel eerdb eid aa}.:. de U oivortJitdit
van G-U1l3VO, ·dut bet, up groud vau het b~slasudd
'01 (ellregt, Diet tDogelijk is, Dultaohlaod io cijo~ &aQ.prBken 't og.oo.er B.elgie gehi~ te go.eo, aan ge.ieo
de bolgi.che w.tge.ing op de vergrijpen tegen dat, tegt
- Ja., was bdt aotwoord, volkomen.
tt'l:I n&&8toohij yolko:.n~u galijk Itl aB.U q~ dUlISt:bt',
De atervende uam bierop dell .iokenvader bii de
j'I .tr.ffar i. d.n deze eu, •• rgo leko" bij diU d.r
en aeid. ooikkond:
boud,
audere europeecb. mogendnedan; eene der voU.dig.to
- 1" lIBN D ~ MOOBDBNAAll VAN lI:lBvllouw VAN DJIK
en g •• trongste ' blijkt to .ijn. Dit in biioonderhed en
K OUWEN UIT DRN ll•.AG.
llsgnandd, mt'rkt cl~ heer j/()rnung o. m. op, d .. t de
Het b',ven.ts.nde .eggende .tak bij d. beide voorete
b. lgi.cb. w.t~. n van 1 85 ~ , 1858 en 1867 voikotDeu
vingers der recblerbalJd Daar bOY"D, au vo~g cl u er oij:
rte~eJfde miedsAon 8trafb~4r titall~u a. ls b ~ t duitBCb6
.Z,Jo WAARI,lJK 8'&1.1>'& ~\11J GO.1),"
.tr~lw.tbu o k v.. '' 1870, oomelijk: aausl8gen tegon bet
Ouwitluclijk.. OutLJuo(l dtt ~ iekevaJtlr 6t'J H geeatehjke,
("ven vau bet h()ofJ tJ euer buit~Il I 8.lIdiCbd RegtJring of
doc,", bij zij"8 komet waS het t", Ja u.t; t'lc hl-ur voor dt'Z6
tt;,gcn den VOtUl di~r R '-gcriog; openiijk6 8&ubiteinkwam bean bii nog ~ ..egd:
gtUI vau de oQ ·jerdB lien eentlr. z.oodtlnige Rttguriug ow .
- "Ja ik k" tiB muurdenaa,. "an Odn deT KoulDt!n. ltij
Zlcb tegen baar te wapeOeD; beleerligingeo vaD zOOo
en
de derde, maar ik 1,,6 all..n geld, y<tn goud 0/ tilrer
danige Rogering en gewolddodigbeden tegon buiten·
geltQt1u".
l.nd.eba uiplolD8tieke agent.u. Boveodieo aiech't de
Do natDen van zijoe medepliobtig.n L.eft hij "i et
J uit.cbe lOot, WB.r d. bolgiecbe geenerl ei bepark ' D!:
meer kuuoen noemeo, bijoa oomiddelijk. UB. hut U J t~n
&eut, voor de etrafbaarbeid dier mi.drijv.n, d"t do
vu.u vttrmeh.l,., woorddu gu.f bij Jeu goeHt.
btttrokken R egeri ng e c'Oe kla~t bebba inge\Jieod en
Do berichtg~ v er uit Djokdia .oegt .og bierbij :
Jat ar wed.rkeoriga ve'l:'ligting b•• ta. Do duil.obe
- I. de ving~r Godo, oOK bier, niet oicbiba.. r?
woi boh.lst e •• ,tDio ala do bolgisch. b.palillgon OlD'
t rent ecnvoudige aansporiogeo tot onge!loorzlI.u.mhei..I
of vooreteileu aan derJ en om siell met een moord te
helMsteu, wanoeer zoodanig voor8~l touwnd worJ t
uf~eWet~D ,
Ia d,t 15a ~ ttLH is nuch zu.weudpaunil! g,
!loch voorbereideude haod.ling, Doob paging gelegen,
walk een en ahder toob door ' beide wetten voor d ..
.frabaarheid der boveo opgo"oemde mi.daden ten ver·
van Reute :" (*)
sieohta wo rdt gesteld . .,RHt du itBehe wetbook lJ, ver ..
(Ontvaogen '2 n. :; m.)
voigt de schrijver, , straft zulk ee; e baodeliog . elfo
dao !liet, wanneer .ij op duil.ch grondgebied tegen
Bortbwick 00. effecten-makels.... , Jobn Stracbman
den Keizer . elveo gerigt werd." Ell geeD .. uder laod
,.n Bisbop Gate.t"et, J. C, P.wlie .an Lo.deo "all·
gau.t iu d~zcn venier dan BdJgiet of ouk maar even
.troot,
J , hn Audet.oo von Philpotlane en J, P. 'Va.t·
v.,.. ~e r f. otelt bet .wila~ roebe wetboek (wcarllaar de
b.a1 Co. t-e Mane i,e.t.r bebb.n de bel'sling"n geot.... kt.
Jnits l! he [,uta verwijstJ 6V6osld Let duittlcbe .voor de
Nog andere kleine raiHieeementen.
,arvolgiog VaD belet!digingon tt'goo vreemdtt mogeDd •
h.deo ten vereiacbte" d.t de betr"kkeu mogendheid
•• na dooklagt ingediend en wederkeeriga v.rpligtio.
t o,) SU.'5pcDsio08 Young Borthwick-company b ill:! uroken John
gen teg.nuv.r den Bood op .iob geoowen hebb.n.
Str~ c bmlUl com paD)' bh1LtV})5 gllolc.Ilt.re.et J . . lJ. Pi\ wl ic l..ciulco[:aJl
!ltreet J oho AndertlJn COUlP8 0Y i'hilpotlane J . P. Wtt.lh ead CO II:PflOit.df.I., rloet, bot oost.nrijkeobo otrat-'vetbu"k van 1852
Ily ~laDche~ l.tr. oLLer minor. failure • .
het fr .. usehe .aD 18lO at.aft zelf•• ergriipon tegen
bet volkenregt tlil~l:'Il, wQUnoef daaru it sl"hade ie 'oort..
g•• proton wor F raLkrijk zelf of VO,1f fr .. uacbe onder·
Aallgeslagen Vendut.ien.
daDell. De it.lisan"ohe Code .ao 1859 neemt de beORlin !... en dt.'r fr ll nfff'!.h ", n~ f.l r : rl nr.h !I"~I~ h l~"~~I! ;.~ ~ !::
Dingodag 2~ J unij. In h.t locatll fao en door
all. g~vall.n, c"tDaoopaoniog legen ,bet lev on ...n bat
i:louawan &; Co. en iu bet looad v.u eu Joor G_ A.
hoof(1 et!Dl'r buiteu i a udBC~J8 Rdgeri,Og etrafbaKr. Het
Worwuth.
uug",!sClJe regt eo dtJ wdten der Vert:'eoigde.Ststen
.tr.. ff. Il BI"cbt. de •• rgrijl'eo tagou rliplomatieke .geoo
Woeu8d.g 2a Juuij . Voor rekeaiDg .ou R. l'Iloij.,.
tau. ,U it de~tJ lII&ubu.liogefl zlet WBO dUB", 11)0 be ·
iri beL Jocaal 'an e n door A . Meijer t'D va u hoU l.Iuit de beer Hornnog zij n opetel, ,.1st de b.lgieobe.
warkeo· Dtlblj bet Dieu,," bllvtiukaosal 'our rtt k .m ing
wetgcfiog van aHe ~urop e8o.be Wt3tge'lDgdD de uihoe
VIlO ~D door tio88U1au & 00.
rigHt.., tlD vvlltl(.Iigste is t .· o aauzieo van o,ertredirjgte~.n bet volk."regt.. Bij~evolg heef. Duitoeblaod, uit
Doo,l~rd.g 24 Junii. Voor r.kaning fRO Dorrepa.1
eon juridi k oo~puut, weiuig groDJ tot b.t ,erwiit,
& Co. '.n boutwer.au nabij bet Statioo door .P.
dat oij niet op de ooogte i. van bet bedend ... gHobe
lluijo .n ten hui.e van F. W. Macur~ lip BoJiOl'g
gemeeno ..gt." In eene Doot geeft bij cao ook .iine.
dour A. Meij~r.
verbaziog er o.er te kennen, d"t d. belgi.ebB Rege
Vrijdag ,2 5 J uuij , , 10 bet .enduloc.al alhi.r vau
ring bij haur sutwoord dit aile. atil,wijgend heeft
eeuige p6rcee[en door, Mr. "Voute 60 tUIi huiztl van
kunoeu .oorb~gaau.
J. A. Wollen 01' bot Z ••• lrl1uJ Joor ,A. M~ijer.

De. KliOTTB.uin;

.Qe;tn,vla.

. .I!DBEPD

~chcpen

""Van SoerHbo.ija
16 JllDi Ned . fregat~chip MBallo ijmph, gez . C. Schaap, nasr Pa.
naroek3llj Ned. rregat-!cbip Arie · Scheffer, gu, J : J . Ladtrooij, oallr
I:'ama raogi Chiu, Wa okau g lfiDg 80811 Lie, Ittl. Nioh Si og JJam,
nnr &iDgoporei ChiD. Wtt Obllg Sieu Tbaij HieD, ge~. Tao Koei

tal worden gc\'oerd /I i'i ill suite,"
,\llLl1'A IKll ADMINJ o'l'RA'l'IE.

Bij

IUllen wij Ban bet Nieuw Haveokanaal
\le;.(lu·salur:a :i. t -:; :.lt prix. vdr~o r,p:JD :

Mootreij. van

Saigo!l; Ned. fregatac hip Marin Eliu. gez. 'f. D. van Dearun,
.Falmoutb.

\'&0

VltU

OY&BaIp[..u,TST:

Ala

Balken-Vendntie
Op Woensdag 23 dezer.

3Ilu:uang; Am!:.t'ik. bark Wt:alLhij PeudJeten, gel" W. H. li hiO ~cbaa ld,

hiortolalld ••
,
DEFARTEMENl"VANOORJ,OG.
-'Bij' de IIIde .fd1Wli-og (artillerie), all adjuo,kt, de kapiteln W. W. C.
SuriDgar. UD de lOde komp8g~ie tc ~ oer,· ba.ija.
,
GEWESTELIIKE EN , PLU.'rSELUKE STH.

M. R

- - b• ..,badigd aaIJgebragt ' per C 0 era d.
(913)
SOESMAN & Co .

Groote gekleurde

LEES-KAARTEN,
om

~iod~ ren

leereu .

g.mskkolijk Letter's en lezen to
(Ni.uw. AI.tbode) met haodleiding;

" /15.G. O. '1'. VAN DORP en 00.

(462)

Dr. HELFRICH.
De Dijsenterie in de 'fropische gef 4.~
westen.
G. C. T. VAN DORP&, 00.

(126)

.....Ra.E
......~~m.~"""""""""""§M§M
I,SPLAN

~M.~~~~mm"~.~

BOOTEN DER MAATSCIIAPPIJ NEDERLAND
over lIS?':;> ell l8?,6.

·'~', CHE 'E ,;SN~AM.

" ,

--T -, V,ERTREi '·'·· "\,. - 4NK()~rST -

I

'A"

NIEUWEDlEP.

TE

BATAVIA _

VAN

BATAVIA

I

TE

AANKOMST
NIEUWEDIEP.

,~qk() S,p.e;kt.1~;aJ:tt~

m(leJ.om· ontVJttgtln: .'

De &00 gewilde puike

lIanill~. ,Sig~n 'Corta,dos,
groote .so.Ott.
(9141' , A P O N .

~J.

id.perkist ,;15.
! . Ligte kurken hoeden ,,6.

APON.

(91G)

van RUI.JVIt1N.

Moisjes. rookvlee.ch '. (groote blikken), Stoomlaim,
Hutspot .met viee.ch, Smirna vijgen f, 1.50 per Oar·
ton, ver.c40. Koek(ca.torea), Fran.ebe .'rruimedanteD,
BOlijnen, Amaudelen eDO.
(915)
APON.

I

])e Nederlandsche

Olitvangen.

Samara,,§

!.

ZOOlD!3dt:, 'oor hat aannem8:D: VaD bestellinge.n

hllk,
in de

gevraa~d.

binnenlandeD worden
(89G)

J . •T. VAN RUlJVEN.

Bod.iong~che

Banketbakkerij.

Deg:ene~j~g~~::~t(~;e~:e:etd:el~:jdd~:le~rijl~:~ :~::
bakkerij tll •• ~a geheel op . europeacheo V!>et i. inge.
i-icbt en door bet plaatt;t!ll van e~u tweedsn oven, alle

he.tellingen in deu kort.t mogelijken hjd kuonen wor·
den, uitgevoerd, W88rvoor hij zich miuz8all aBobe'luelt.

Dagel1Jksch versch

F.

Ii.

Gedecoreerd,
Je.verkictende met BULTl.AK

KLAMllOE

eU

F. B. BOUMA.

(;l3G)

Marine ell rfooueelkijkers
F. B. BOUMA.

ALSMEDE:
Voorachriften bij Geboorte, Rowelijk en Overlijden'

Ruim voorzien van aHe ARTIKELEN,

~
i.\l~

Zeer slerke BoUines,
voor Joogena v8n12-17 jaar.
•
EUZrERE.

(816)

B..A.. Z

A..Fl.

01ltvangen:

• PifAi)I'E· N,P. •
(!iSS)

D. 1>:",,,,T..i,,-03 '" Cu.

in
bij

8

F. H. BOUMA.

VAN

JIl,.;.".

F&liero~l)oge

tt

»8 staahmao

by toeval.

De wooderl.loem.
St.' Uubort.
Droomen.
Requieseal!
"
Gedachteo bij de t:eDtooo'8tel~iDg
,te Lo-ndeo.
Bemoedigiog.

~:t~. ~:,::~~rsaaJlde.

lilja.

EeD dro:~
Cali£o,roie.
Wie, wu -~e' ver.lrukto.

M'!'eeter ,tIaarmea.

KlaagzDDg _'\IGn' d,en

bad81'st te

KMDt DBOh-.

De' betoo.verd~ viool_en bet Bloe· In bet ,~lb·,m te llan·sur~LeS8e.
1I1-81l~opRlur.. ,
H~' l~o~ _de 'DUlse langA bet h~l

Romeo en Julia.
Olel1o, de MbOI"

Hel lied vao de k1Qk.
ale.g
ordo.
Het 810J1b,d i. a. ~.t:

vaD- Neander?
Aen' miju Vedrrlaod.
~. a••haliug.
De vader Ran: zij~ fenig 7.oontje.
Be.
v~.
bwlotr .....1, 0&11 b.ar N••rIe

.lou I.",.

B.rdertlrout,

-VaD

V(Detieo.

MENG'BI,POEZIE.

by. ('....

brief _ Nieblj•• dal
:!!trl:,.~:u./:~di.(). .A::r::;'lU\ier'.
T...OOI 'ft'8fiIklacht.
De, "mfeteade en,t.

:.4.C' .'
.T..... KO/redu' .

"-:e~~.tIm.rm,erl

. .' ".

Do ..ar.a~ ,en Ari.dne.

a j' 95.~kl'ten 8amsr";'~mll\ verhooging flUlpll'to
(911).
9 •. 0. T!VA.N' pOlU' " eo.

Het ,.ijf.bontierdcD. of SmQu8jusea.

Zas.en,zl'9tig.

KruillJalscn.
Schu.t-jallstn.
Vetkeerd jaa"enJ of geerten.
Jallfleo, force
P8odoerllD, of jaBBtD ilia Pan.dour.
Boereo.·jusl}Q.
Jasllen mt't den driebu"k.
Commerce, of k!6url'D.
Comete.

Lnnterlui, of baste boeren.

f 4.- en f 5.G. C. '1'.

VAN

~"lkkan.

Vingt.et.u'"
KoopmaDntn, of hutfeli-:D.
Paille il di .l met J., karut.
Het kloJl!lpel.

(381)

Ua~ l'Jket,spel.

Ja.V8 en

Meerschuim

.

~

_

Visite-kaartjes

~

G. C. '1'. V AN DORP en Co.

I

60.- per dozijn.

I

Eroaille Ueelden.

II

.

Davelijl" v e. of'end.

(467)

Jill

~~~~~~

dar

.Maten en Gewichten,
WBarVBn bet gebruik i. voorge.abrevell voor de Jagere
.
Bcbolen.
(872)
G.' C. T. VAN DORP & Co.

~,1!fIF~

I~~~~~~-~
A'fELIElt-CAHERIK.1
~

Hout- .Aankap

~Iohn Br"._fJll~
g.... g.oerd<r JACKSON,
groot .,jr~a U500 tonueu,

.al vermo.d.lijk einde Junij van Bata,ia Dallr Botterdam vertrekkeD.
Er beotaal g.I.~enhei" tot overyoer vall .obt pa.·
eagiers, eer8t~ kIS:lsc.
Ioformation omtr.nt vraobt en paqsagev&rkrijgbur
bij de
International. O.-edi.t en Handel.·1 . teBatavia
Vere~niGiog Ro.TTERDAM
len Samarang
(Sa5)
en REISS .• n.Co. to Soerabaija.

(GEDANGAN.)
Be.tellingeD op aile .•oort~n van DJATTIE-ROUT.
WEBKEN worden aaDgeuomen door den Admini.
etratour
G. M. GRIBLING.
Adrel per .poor Ralt. a.da'IfI"'"
(970)

Houtaankap- Onderneming
TRISO.BO.
Bestellingen opmaatop,alle aoorteovan .R 0 u tw.o rken ,worden Bangenomen door. den agent. dier
ondernemiog, D. A. PEREIRA ~e Samaraogen den
admiDistrateurO; WESTENBERQ- te Tria.bo.
(SS7)

ne

HoLLowu's PlLLUf BlC ZAW., Ge'i'~lijb ni~he.:~
e:.o'rzakeu. daze:r vorzwakkcnde zlekie- zoo_ Yef,chillen4,',.tlt- -de ',,:,ijze
barer aa.nvallaa_loDo 'fcraudelijk ,.ijnde, geven, :eoD:: \'IQldoondo reden
'an h.tbolallgrijk ·aanlal har.r .lagt.fI.... Onder .Hollo".,..hohan·
doliD~ ai'is de Qon.k 'dezer linte in duiat8J'Di._sehuid,JiaI d.
oitaiag even, gmtwg IijD~ hetzij de mUit _de lenr -of-,lleiaeiB;ingewaDdeD d(l,I8\G1,Ytm-de;ziaUe i&, wtJ)~ zijne pilllt"-_DlfIi oor.den1 m*
-genomon,.: 'DDt.ij. zalt gOld op do zijdon, '
_olldtrbnik;~,i.WJ'eo
• ... baltmgel.,. da.....w.g dar blood••I...... 'ogolm iu<lm ....
Ck..r40 "aUiog, ..aarwl die oolt OQIsIu! • . .B.Id. middel.... ..ark."
rogtslroob, lot
hoi juil'" eVOl1w1gUIIIJDIuuo gOUJeligo
ho,d ... plik~,aid<e1ijk. ",suo.do .ofloh.iablg · ..Iour·

dar_:

_illsD, ....

aun"

buil_pmplolb!&..
. ... . ..
Pill... ..... 11 . ./8 • .,./ G. r.tj•• Zalf ..... /L 18.

.P!i:::::~~f':'I: ~~lDl ~~Jo..:"'..d~=:
KIatton I. D;\IldBIIMop\aag

~. A•. ZEIJD&L. ~.

....":,ot ~~~~I~!!'"

~:"I:l&r;r.

,In;

60ft.

WA~.9•. C.

8,,~IiA"~.Do.

T.

IIOIJT

.II,

~o,t-t~rda.DI .

Bet stoomschip

G. C. T. V AN DORP en Co.

I'"l'a baks-Pijpen, ~

1ijI:....

Star Ball Line.
Gere:..~'elde StoolDva.art t.tisscheu

Htlt w.i8~ehpel.

DORP en Co.

yuort5t:~l~~~:e~e:: :;~~ee~:liDg

-

Treote-et·uD.

;",2.-

~~:,~;.ltosa.

SolimaD de Tweede,' 'of ,,'-dfJ dr-ie De vlinder.
Salr.aoea'.
[)e &llng.
De bergwerker.o, _-,
De engel eo,bet kind
Rn'IRaa'rdea Gernruida.
De l,o-ldtEUl:9'8.,n Selindc.

van

met verguld

Ledercn Porterenille§,van f 8 !t fl2.
(1211)

Kcmmandant E. W. FABRITIUS,
vermo~delijk in de tweede b"lft Vlln Julij e. k.
van BataVIa door het Sue.-Ka"aal vi.. Napels DBar
bet Nienwe Diep vertrekken.
Pa ....giers kunum te Samar.ng emb..rkereD.
Verdere inlicbtingen Ie bekomeD bij
De A I!entlln,
J. DAENDELS &00.
(919)
Batavi., Samaraog, Soera!>aija.

.01

GESPEELD,

-~-

Pe.Lry & CO:
Motitie Boelijes.

Prinses Atrlalia,

BEV ATTEN DE:

SOESMAN & Co.

van

Het ,dorp oV6,r de s.renzeo.
De roem vao' twiohg eeuwen.
StDtfel, CIa Z.ijD breers.,
"
Esn, &wliterdt\lll8cbe wiute1'8fOod
if!- 1861. _'
_'_
Haarlem; verlo8si~g.
Batro.
,

faD

...0...

De verscbijning.

f~l!ouwvalleD

WORDEN

wet lo.sen bok .. ~

Een JAGTWAGllN.
Twe. DOS a·DOS.
(677)

be81ag van

.~

der meeBt gebruikelijke

Heydltk,

~:~d:o~D IV~n~~:~;lzen.

Rtmb",~dt,

Een MYLORD.

~. ::: :E~L~~~

Bet stoomschip

KAARTSPE LEN

gescuikt 'oor Cadeaux.

zoo ale die bier te Lande

INHOUD,
. Savolgiu~eD v~u- 'rellDY'~OD.
bet 'HuH! Oe vier feedfhedereo.
DoD. Hamiro.

uit-

Nieu we Bescltrijving

Groote Haarten,

ve:;:;hda. g~~c~~JJSPELEN. g:n~DagS:n!e.r burchtvrouw.
vaU VenetieD. Trojan, kODing der S.erviijra.
Marioo
Fie-ko-, -or de sameozweraog
0., lite. veude
GeDoa.
De b,ao der Kroatt'D..
•

StoomvaartMaatschappij Nederland.

In Commissie ontvungen:

in prllchtband, groot formaat.
MENGELPO.EZIE.
Aao de ge!ltnmge beool'deeIB8rs.
8ft reaht' 'ian bruHuft&.vondkollt. Vl'£tstiDgftu van 'l'homas, M.uure

te leoren 8chrijven en sprekeo.
Do Franscbc taB!.
De It:ali ... aulSche taal.

<loQzeu.

Oabinet.jeJlli. enz. _enz.
Z~cr

U,lRON SLOET V..D.UEELE,

• IUltend door e.geo oefeDing. gemakkelijk eu .predig

Naai doozen.
P.eseut;eerbladen,

(629)

op

Ge.agvoerder ODEM,
vertrekt den 22.n dezer des morg.ne 8 Uut. nBar
Batavia via Pecalongan, Teg ..1 en Oberibon.
De AgeDten,
(921)
Me. NEILL &. Co..

~~;'ea:~~o~i:!~es.

(95)

Mr. J. VAN LENNEP,

te Teylhigeo.

cbocolade l,copjes,

OUlbre doozen.
Ha~dschoeD

om

De Spaausche taal.
ledero cur.us bevat IS brieveo.
(604)
G. C. T. YAN DORP & Co.

in verBchilJend" soorten, allen mot lang bar n. tee n
moo d • t u k en "tui.

De poetische werken

" '011 gen&dt:.
Jaeobas\t -weeklacbt op

,ell

voor hui"HOllWtHi

~olledige L~ercunU8 om' zon~ler onder'wijv.er,

AL~,

Thee

hall(i1..,idin~

Servaas de Bruin.

Lakwerk.

Prachtige echt

tel len.

Bet stoomschip

port.

ell juarlijka te over"ien.
Ii f 4.(Go6)
G. C. '1'. VAN DORP & Cn.

1't)rce)eiu.,,, va,zen.

Landmail RoWers,
(782)

NEU. INO. SrOOnURT-M,U1SCIIAPPIJ.

Huisboudboek.
Eellvoudige

Ontvangen bij

EUZI.EHE.

ilJ alte HoorteD,
Aleo 0 k:

P. ZWAGER. '

(5)

G. C. T. VAN DORl' eo 00.

aeut! gemskkelijke ,wijze bare' huishoudolijke uitgBven
en ontvaugsten te hUlmen 88nteekenen eo wukelijk8

ALLES tot minstens even lage
prijzen als ergens elders te be·
komen.
(1916)

Een keurig facteur JapsDsch

Een uitmunlenliassortilllenlSchoenen

rn(~t v~rboo6ing vall

Baiteo SUrlill-rang

[385J

Be8t;cllingen op Wagentuigen alB anuerzins worden
met spoed en accuratiesBe gee'ffectuecrd.

F. H. BOUMA.

Per laatsteMail ontvullgen:

Algclllccn Expcditic- ell COl.I. I. ".lissieRantool'.
B,.~~r"iC~el;:=~n.r:.::- he~ n~~~;eil enva: ;::d~:~n

Minderjarigheid eo Yoogdij,
Borgtocht, Yolmachten, Goldleeningeo 00 Bypotheken
,
Wissels, Quintantienj
lets betrokk.lijk de Nationale Militia eo Formuliuren
tot hat. inricbten van Schrijfboeken. en Rekenillgeo.
Modellen voOr Telegrammen, Advertentien, Aanplak
en Stl'Ooibi Ijetten.
BenevenB eeDe Lijet der mee.t voorkom"ude 'er·
kortin!(eo, oamen dor Mateu. en Gewicbten !Det vor·
korte Sehrijfwijze en eeue tabellarlac"e llerleiding
vaD de Nederlllndsche munt in onderecheideno vreem ..
de muuten.
.. f 1 , -

hun vak betreffende.

in aJle ..... nero's en qunliteit.en
6ocdl{'oop.

Een uitgezocht factuur Odeurs van Pinaud,
Kousen, prima qualiteit,
Prachtige Boorden en Dassen,
Keurige Haarkammen voor Dames,
Fijne goudeu Manchetknoopen,
Steeds ~rhanden:

(954.)

lets over l:rcstamenten, Ountracten van onderscheide~
aard;

Botnu.

800Parell names Schoenen,
(886)

zieb "our h~'" buudel1 faD

KoopmsDe::rie'VeDj

SJunaraJ)~.

groote en kleine soorten,
(495)

tecommBDJ~ef"t

ten, beneven. allerlei

VAN

Solide ijzeren LedikllDlen,

ucrF. H,80UMA,

wij.e van

flsmt'!ustelling en iDr'iuhting uer BrieV.6tJ; betitelilJg~1J _en opschrif-

Zadelmakerij
Mosch &00.

J. J. YAN RUl.TYEN.

over de meeate onder.

lillgen over dogeBchiktote

IIt'flclijk., t'CI'wachl:
(7i7)

op.t.ll~n·

werpen, die in het ma",itJchappe~ijk leven gemeenlijk voorkomen, we~ vooropgllsnde bepa.

Fabrieks Larnpen,

t"oz. anz.

D.

INlIOUDENDE:

Brieven en andere

J,Tzerlak Ie qualiteit,
DGmmekrachten,
Hang en Staande Lampen,
Zweedsche Teer in vaten,
GoedloopfmdeHangklokken en Regulateurs,
Hammen en. Itookvleesch. in zak·. en blik,
Champagne Moet & Chandan, echt merk,
Eetserviezen 11orcelein.

Bvterjanbagt-'i, Al:f'rnBUdell, Bl)terBprils, LBngues de
chat, Jodeokoek, Theebanket, Bitterkoekjea, Patience.

(895)

L. F. GEERLING.

'

Ontvangen.

Bodjongsch~ Banketbakker~j.

A~tel':~ie. ~.V~p~!!!

Tegen Dlt.rat b.lhJken prlJ" .agllrb g8 ..rnei~mand
belost met bet. copieeren vao schrijfwerk,bet tranaponeren encopietiren .vanmuziek. Netb"id'en ace1l..
rateoa. worden gegnarsodeerd.
Adree franco letter S(6I~)angeni. SamarlloDg.

DOOR

L. C. B. BOERS.

(922)

J. J. VaN RUIJVEN.

(89J)

BRIEFSTELLER,

FraD8cbeSpiegela met marmereneupporfe,
Maa.o.ef Mahonie-honten maobelen al.: Tweeperaoons
Lodlkant met apringveermatras, Kleerkasten, ' Schrijf.
tafel met· kantoorstoel, voorts: Fransohe Alcatieven,
zaer 'Bolide.

Bodjongschc Banketbakkerij.
Dwotbouder. voor den verkoop vau Gebak i"

". E]enE£eer,

van middelbarl>n leeftijd .eo met een ,r.liin.iDkomoD
zoekt langs deo~1i wag in·k..nnis te komen met eene
Dame oit .den {Atsoenlijken 8tAud,'niet . boren ,de. SO.
jareD. Brieven fr; liefSt met pOrt1'et o"derheti'nl1lb.
mer de.er advertentie Ban. de uitgevor. d'er . s,aiJJ•. Ct.
(918)
,

ElkebAstelling wordtspoedig e;)biHijk u:tgevoerd.
(54S)
.

Pr~chtige

JON 9.

(1!I~)

.....erdJl1li' ~·ra.118.C"" :Q:emden met
pra.ohtig'e bar.ten _ ...t en "'on"
der boordeu.
Ver~cLJIl,enrle aoorten' Lipnen buorden eo . .'Ianebet;~~0;;~8. d eco •• el:iokkeo,Linneo drill., Napolitline,

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

8a.n1i:eot Ha.kker
BOD

,

Per Ha.mpton outvaugen:

/60. per mille contaDt.

J.

-I J.:~~~PT;

til.! 2.50;

'111.SflOtabakPer

:

..'

Te Koop voorf 200 . .

tf,,. m

Een nieuw, weIlQi,!end

B

0111 .. fD~

uit de' Fabriek .van .Debain,
met 4 oo\"ven;
Te bevrageD en te .beliigtigen bij
(912)
G.C. T.VANDORP en 00.

G\.\. .!.'*.•..·. . EenHpIS,

.
_
'.
op' Wit Zee.trand.
To bevrBgen bij den'· beer. PRIllJER' .0pPellor8ll.
(1120)

A.~l\'Hl~P

B J1I...11 EM

~

Verkrijgbaar:

.BALKEN van aile sfinetingen, •KROMHOUTEN. voo~
waterwielen en Cbineescbe KOFI-'IEMOLENS; PLAN. ,."
KEN, SPANRIBBEN, PANLATTEN, H'OuTWJm.
KEN voar karron' eDZ.
Ook ..orden hontwerkl\Uop mBat g.uaagd.
.
Nadere inliehtingen te bokomen bij de agenteo,.
P. BUIJS Hs.t.e ifawJrug
(984)
J; BUSSELA.AB te &lo. ,

BOERS
eD bij den. ondergeteek&Dde

&~.te lJj~t6;

te RntOeI.

IWDIG.

Getrouwd:
S.J. G. VAN. OVERV.RLDT
Ingenieur YIID don WatMal:aat
T. VAN GBSSEL•
Bojolalie,&ttian, 16 Jqnij'1875.

A'gem.enekeIlDi.ge'i~.

~

(9Q9~,.

Bedae~
~-.Q.}J.T. nit . . . OI. *_. j.

Verant1r!lOMelijlt

