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Verschgnt dagelijks•. Zbn- en Feestdagen uitgezonderd,
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PRIJS DER ADVERTENTIEN:
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Wij ontvingen beden, per (lirelde-ooot van Singapore
de Illail-editie van de Nieuwe Botterdamseh> Conrant,
met. .berichten uit Europa loopende tot 15 September
jl. I!u ontleeneu d.araan het volgend.:

Algerneene Overzicht.
Het i. letterlijk onmogelij\: zioh een juist denkbeeld
te vormen Iiiet alleen, van den toeatand op het oorloglitooneeJ, maar ook van den stand der diplomatieke
onderhandelingen, welke namens de groote Mogendheden over een wapenetilstand en over den Trede zijn
geopend. Den 29aten Augustus werd de Porte mede·
gedeeld, da~ S(lTvie verlangde over den vrede te oUderhllDdeleD; den 2den September hebben de gezanten
-der groote Mogendheden de Purt. een wapenstil.tand
vDorg•• teld. Ziedaa, alles ",at met zekerheid bekend
is;,<Over den duur va.n den wapenf'ltilstanti, de voor.
wAarden welke Berrie en Turkije foor den vrede a:tellen, de geneigdh~id der Porte om nan deze voorstellen gehoor te goren en de plannen der Mogendheden
hare meetdere of mindale eensgezindheid - dSBrover
loopende de berichten zeer niteen. TerwijL in het eene
bla.d verzekerd wordt, dat de Porte nog nietantwoord.de, meldt een ander correspondent, dat Bafvet Paeba
officieus een mondeLing antwoord op den eersten bemiddelende otap der diplomatie gaf, en weder een
dc.!ide, dot hot offioieole 8cnriftelijke antwoord reeds
overhnndig zou zijnJ en tevens de vredesvoorwaard.m
daarbij gevoegd zijn welke de Porte haren oproerigen
.....1 en den Vorot van Montenegro stelt. Volgena de
laatate berichten zou de Porte weiger~n een wn.pen~
stilstand t-e BLurten, maar bereid ziju over uedeBvoor~
wauden te onderbandelen. Zooveel achijut wei zeker
dat eigenlijk op nog geen eokel ollieieel resnltfUlt vnn
de bemiddeling der Eurolle.sche Mogendheden gewezen kan worden en Gat de verBchillellde Kabinetten
onderling in zeer drnk vorkeer zijn, zoodat, gelijk de
Nene
freie Pre.. e opmerkte, de Mogendheden
·t eerst met elkander maeten e DS zijn, voor-.teer zli de eenBgezindheid tUBecheil de strijdende par·
tii~n knn"~n

KEDONG=DJATTI en
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: Men hoopte, d.t het optreden van Abdul Hamid
als Snltan de onderhondelingen met de Porte gemakkelijker zon moken, doch die verwachting wordt niet
vervuld. Men veJzekerl; dot by den Divan de ootlogt-partij de bovenhand heeft verkregen. Deze wil aan
Servie en Montenegro harde voorwo.arden opleggen,
natuurlijk in de hoop dat beider Vorston, en ook de
Mogendheden, die znllen verwerpen, zoodat de oorlog
kan worden voorlgezet en de Porte ten volle de vruchten harer zege praal kan inoogsten. In den grond der
zaak verlangt d. Porte nieta onhillijks. Zij heeft niet
den oorlog begonnen en onder deze omsta.ndigheid mag
men eene oorlogvoerende partij, waDDeer zij de overwinning bebaalt; wei eene vergoeding, en zelfs nog
iete meer" gunnen. Europa zal dan ook niemand de
vruchten van een, eerlijk bevochten tage' betwist.an;
doch ten opzichte der Porte wordt hierop feDe
uitzonli~l'ing
gemaakt. WaaromP Vooreeret omdat
feitelijk geheel Europa jegens de Turken vij.ndig
gezind- is, en -niet wit toelaten dat zij voorwaart8
dringan of hnnne machb vereterken, ten tweede
omdat Tnrkije in Europa slechta wordt geduld en van
degenade der Mogendbeden loeft, en eiDdelijk omdat Tllrkije door d. growelen in Bulgarije het recht
hee,fj; verbenrd om op. gelijken roet als elke beschfUlf
•" de" natie te worden behandeld.
Werkelijk, is het voor de Porte een barde eisch,
bet .waard opt.sleken, no. zij jnist de vmchton van
hareinspanning plukken zoo. Gelijk men weet. ver·
.loegen de Tnlken het Sa"is.h hoofdleger bij Alexinac, trasken daze, van voren onDeembaar geachte po
.itie am, im .poedden ticb voort langs de Morawa
naai' de twe.ede positie der Servie.,. bij Deligrad, ter
wijleeneafdeeling .Alexin8C, d.tdooreen Se,,' •• h
corps bezet wl'rd gehouden, ran aehteren aan.alt. D.
).>oeitie bii Deligrad·· wordt ook onneembaar gellcbt van
lieD Zuide!ijken bot, en het achijnt .d,t de Turken
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Cverigens i. het nienws van geen great bdang.
Mac Mahon bracht aan Lyon een bezoek en werd op
de gewone wijze beredevoerd. - 't MecHt trekken in
}~rankrijk de clericale demon8tratH~!l. vooral van hoofd·
officieren, de aandocht. Bij de begraf.nis van Felicien David ging Jt militair escort-e heen, hoewel hij
oflieier was van het legioen van eer~ omdat ar geeD
kerkelijke p!echtigheid pluto had. De Minister van
Oorlog .ou bij cirenlaire die eigendnnkelijkheden der
officieren hebben afgekeurd.
In SpllIlje wordt wear over de vrijheid van godsdienst geatreden. Carlisten en moderadoB wedijveren
in fanatiBme. Cabrera. is gestorven.
In ltalie wordt beter dan in Spanje de wet, ook
op de kloo8~erB, gehandbAafd: een nieuwe circulaire
werd door tien Minister dienaangaande gepublicecl'd..
Mant~gazza is ,~eroordeeld; -ean standbeeid vaD Rossi
onthuld.
In Oostenrijk j"ginnen de onderhondelingen over
De Keizerin is na&r Griakenland J de Keizer Dur de berfstm8noeuvr~s.
Ov.r de aan.taande verkiesingeD, en den strijd der
partijen, kan men onder Dnitschland het een en IIDder
lezen. Het fee.t te. eere der Pacificatie te Gent gehonden i. goed afgeloopen; to Bm•• el vergaderan bij
den Koning eenige geografen; DUi' men. zegt over ean
internationale en systemaliaoheorgani.atie der ontdek·
killgsrei.en in Midden·Afrika, en over een deportati ••
kola.!ie in Zuid·Afrika, ofschoon die strafin 't Belgische etrafwetboek onbekend i •.
nehatve de Tntkschgetinde politie der B._gearing,
houden de Turks.he en Egyptiscne 5.oaD.cien en de
siiTermarkt het Engelsehe yolk be';g. De V ~reenigde
Staten lyden, hahalve aan de mnntquaestie, san een
arbeids- en .teenkolenqw.estie, die nog badenkBlijker
•• hynen. ten minote. de. eerate. Ook ie de rnat onder
de Indillllen nog Diet berateld, en bovendien een ne·
geHw;.t in Carolibaweer nitgobrohn. De. oorlog
de. Znid.Afribanecbe Republiek tegen· de .. Kalfdl'S
kekt in EngelIaud de aand.aoht; president Brand heeft
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hier dezelfJe tacliek zllllen volgen ala bij Alexinac;
en zijn zij Delig,ad omgetrokken - wat de Serriers
moeieltik beletten kunnen - dan ligt de weg naar
Belgrado en Dallr Kr8gujevac, de oude hoofdplaals,
..oor hen open. Naar men zegt, willen zij de laatat·
genoemde stBd bezett'eI!, om daar henne vredes-voorwaarden aan de Serriers voor te Bchrijven.
Ook Montenegro krijgt lIet te . kwa.d. 't Is nn ge·
bleken, dot Mouhktar Pach. te Trebinje toefde om
zioh te versterken. N.dat hij nog twee korpBen verzameld had, rukte -hij nsar de greuzen van Montenegro op, in de riehting van Grahova, terwijl terzelfdertijd ilervisch·poeha gelijken aanval op Montenegro
doet aan de zuidelijke grenzen, bij Podgoritz. en Put•.
Het .cbijnt hun nog niet gelukt in Montenegro door
door te dringen. Maar Prioe Nikita heeft zijn 7.ege.
tocht door d. H ..zegowin8 moetefi opgeven en heeft
Dn de handen \'01 met de verdediging fan ?ijn eigen
Land.
Het is te begrijpen, dat de Turken nn weinig genegen z.ijn aanstonda gehoor te geven aan den wenach
van de oproerige Vasallen naQ£' vrede. Doch BIs de
Turk,en zich niet wet~n te beheerechen, door hunne
overwinningen vergeten welke geduchte verwijten Europa tegcn hen heefli. en ongezind mochten zijn spoedig de noodige hervormingen intevoeren - , -J,.,.~ ___ _
den zij we!dra met Rusland het te kwaad krijgen. En
op Engeland kunnen zy niet veelrueer rekenen. Hun·
ne barbasUluheid heeft hun den "riend doen verliez6n,
dien zij bezaten. flij Engelscbe folk is verbitterd over
de grnwelen door de Turken in Bulgarije gepleegd.
Wat daaNan bekend werd, doet de haren tenberge
rijzen. 't Is dan ook een kreet door gansch Engeland:
zulkc barbuen mc·~en niet worden geeteuniL Overal
worden meetings gehouden, waar tegen de 1'urksch
gezinde politiek der Regeering wordt geprotesteerd.
Mannen ala GJad.tone, Russel gaaD voor in den eiseh,
dat Engeland van palitiek verandere. Eene volk.bewe·
ging, als z,elden aanschou.wd werd, kan ook een DierseH niet weerstaan.

den AU8g1eich op nieuw.
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de conferentie der Znid·Afrikaunsche Staten te Lon - ( pret, en nilllmer had ik kunnen denken dat dit gejoel
den verlaten.
nit den lugubren lijk.wagen kwam, dien ik v06r mij
.ag. Toch was het zoo, en ik heb mij dll' di.p over
georgerd.
lIIen stelle Deh de g.voelens voor der ferwanten
van den paB ten grave gebrachte, die deze onbetam •.
POBTKANTOOR SAMARANG.
Hjke bent mochten zijn tegengekomen.
Sluiting der EngelacheMail via Batavia, Mnntok,
Doch men behoeft niet eeDS zoo ver te gaan;Riouw en Singapore.
Voor iedereen is het een ergerlijk j. humiJiant i.lI,
te zien hoe weinig Inlanders sieh verpli.ht rekenen
In de maand October den
21.
het decorum in acht te nemen ten op.ichte van 't
• Novemher den 4 en IS.
geen met begraven van Europeesche lijken in betrek.
• December den 2 en 16.
king ataat.
Frll1lllcheMail via Batavia en Singapore.
Ie ook niet meer dan erg de onbehoorlijke wij,e
In· de maand Octoher den 30,
waarop meestal de lijken van mindere zeelieden ten
gra.e gebraeht worden. Niet lang gelede. reed ik
, November den 1a en 27.
zoo'n convooi voorbij en moest aanzion dat midden
• December den 11 en 15.
in de stad, de wagen Illet een dralj. over den wag
Het nur van .Iuiting ie steeds des namiddags te 5 nre.
ging zood.t de vlag OVer de doodki.t en de draperien
Inlneschen wordt aan belllDghebbenden vrij gelaten,
van den wagen in deD wind fJadderd.n. Zelfs d.
ook op andere dagen bunne brieven san het postkanrouw-bedekking
(ler paarden waB door hel harde rijden
toor te doen bezorgon. De doorzending heert ateeds
opg'Blagen, zoodat het krui. dier ,oseinanten zich~
plants per eerBtTertrekkende post.
baar was. - Dit was binnen de stad jui.t foor de
Hoofdwachl; men kan nagoan hQe buiten d. ,tad ,,,I
GISTERE,;' ATONn voerde de Troupe Fran98is. d'O.
l-'t!l~U,, ••
1..." -- _~ - ___ ~,~..1" 1. .. t,
gereden zijn. - Ik konde niet nalaten den koel.i.r
Samarangsche publiek reeds kennie gemaakt heeft_
~~~Iagen
recht t~ leggen Over de- p..rde'n.· Eon
N iettegeneta.nde de regen velen belet hadden deze
apoltend antwoord was al wat milna aanmerking ten
vooretelling, die weer uitotekend gesla.gd Illag genoemd
gevolge had en de troep reed op de,elfde wije door.
worden~ bij te wonen en dBardoor de 'taal tsmelijk
De Commi.sie voor het beheer der Begr.afplaat.en
leeg was, echeen dit geen invloed gehad te hebb.n
zie toe dat zulke zaken niet meer foorvBllen.
op apel en zang der actrices eD aeteur8, die zich
loffelijk van bnnne tfUlk kweten .
Minder aangenasm was het, toen men bij het naal'
huis gaan geen Bchout, ja zelfs geen politieopP81i1ser
Bij kon. beelnit is benoemd tot laten luit. der int
ontdekken mocht, die toezien kon, dat de rijtnibij de landmacht in Weat Indie de 2de luil. der info
gen der 0pera- bezoekers geregel-d voorkwamen. Wij
bij de landmacht V . R. Van Romondt, adjudant bij
het garnizaen, teveUB adjuJant van den GOQ,verneur
hopen dat oen dergelijk "rznim niet meer plaata
vaD C-urat;.>8o.
he-efli; menigeen zal dan een noode~ooB lang w8ch..
Bij kon. besluit i. aan den heer jhr. J. O. W. D,
ten vooral onaangenaam by zulk een weer als wij
A. Yan der Wijck, ads.-res. van Priaman (Sumatra'.
gisteren avond hadden, gespaard worden.
WeBtkuet), vergunoing verleend tot het aannemen der
versierselen van ridder van de 2de kl. der orde .an
den Zihringer-Leeuw, hem door Zijne Koninklijk.
N.liR AANLlUDlXG VIID ona boricht, betrelfende het
Hoogheid den Groot.Hertog van Baden geBchonken.
le!!!!en van eene ni~nwe boei te Koro-Welhm. verzoekt

Samarang .

1.'

,

kieed

Koninklijke Besluiten.

J

ODS mede te deelen, dat niet de k8pitein..luitenant-ter zee Mac Leod zich me, het pl.atsen der boei
heert belaet maar dot zulk. i. ge,chied door den
Kommandnut van de kllnonneerboot] terwijl de
Heer Mac Leod aileen al. lid der Haven-comlllis.'e
i. med. geweest om d. opname bij Koro. Well an te
l'oltooien.
Wat wij verder 'fan dien tocht en het w-anhopige
vaartuig hedehten, blijft rolkomen juist.

men

WlJ L'EzBN BBT Vi.1LGBNlf., ontleend aan aene cor·
respondentie nit Solo &an een der Boer. bladen:
Omtr~nt den naam van den gelukkigen winner in
de Solosche lotery zwt gij bereids onderrigt zijn,
mfUlr welligt zonder de olDBtandigheid, dst de heer
M. die by de trekking tegenwoordig wa. en weI be·
aig met het opsehrijven der nitgokomen nummers, op
het oogenblik dat de 50 m. op zijn No. werd uitgeroepen, zoodanig doD!" eene zenuwaandoening werd
BaDA"grepell, dat de gelukkige niet meer in otaat Will!
am de pen verder te bewegen, en dOOfl.bleek thnia
rust heet't mooten zoeken.
Ix ERN lNGKZONDU STUK.an den Heer C. G. de
Reus san de Boer. Ct. lezen wij :
Ben ledige lijk ....gen geheel gedrapeerd, met koelaier en verdere bedienden in begrafeni8-tenne, dll6
blijl<baar op den terngweg Van eene begrafeniB, kwamen gi.teren (Dinsdag) a,ond 6'/. nor met oen fik.eh
drlifje de P.88ehbaan af.
Het gaan in draf is op sicb. zelf reede verboden
• oor lijkwagene -maar wat legt u 'an 't bjjna on·
geloof.lijke f.it, dat het personeel in. den wagen go&aten met lnide hoorah;e de Paaehbaan. o.er en de
otad weden. Ree~ Gp eon afotand ....n een .. paar
banderd p.~ yernam . ik dat onbeiamelijke· gejnich
on keel<
alle kantennit,.meonende dat eon
lzeepje nolijke matro&&n; ·lIutelill WlIl'8n'lIII III die

naar

.tJl] k~n.

best. If! OlJ het pers

r~m

den gen.

Qlen6t

der landmacht in N ed.·lnd. benoemd tot offie. TIn
gez_ :ldo k1. de heer dr. J. Ctebanyi.
V.rIeend: aan F. Keas te Steenwijk, vergunning
tot het dragen van het herinneringskrnis van den oarlog van 1866 en de herinneringsmedaille van don 00.
log van 18iD en 1871, hom dcor Z. M. den Duitseben
Keizer, Koning van PrniS-3:D, geechoDkenj
To.gekend: aan O. Thomas, kapitein van het .toom·
schip Jones Brother8, 'Vall Newport, ale blijk van Zr.
M•. goedkeuring en tevredenhoid wegens d. redding
der bsmanning van het in nood verkeerend aahip
Christine, van Oud. P<kela, op 9 Nov. 1875 Dp ·lS'
N. breelHe en 6" 10' W. lengle, de silvereD medame,
alsmede een loffelijk getui 5Bchrift.
Overgeplaatst: in zijnen rang by het reg. gren. en
jagers de 1ete luit. G. W. De Ronde, ,an hot 8ale
reg. info
Ontheven: de gepens. off. van admin. l'le kl. C.
Kijlller, met den laat.ten October aOllllt..nde, e."ol
van de waarneming der betrekkillg van eommitJI
aanneming der marine te Rott..rdam, an die betrekking
met den eersten November daaraanvolg.nde !ijdelijk
opgedragen san den gepona. bpt. 1st. kL nn bet
karp. marinie.. J. P. H. Sesseler.
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Trouw-, GeboQrte- en Doodberichten,
GBHUWD:
Abels, C. L. en J. J. P. Soepnel, AIllBt .
Beckman, J. M. en J. M. Bode, Bergen-op-Zoom.
Boon, M. J. Van der ell A. H. De Vriea, Amat.
Brandon Jz., A. en L. Mendes CbulD&ceiro, Am.t.
Brusse, T. C. en A. J. BomijD, Bolt.
Brurn JObSl., J. De en E. W. Kronen, Schiedam.
Cerlijn, J. en A. R. Muobach, Alllst.
:Qeelken, C. H. B. en H. A.J. Paehlig, '.Hage.
Diamant, B, A. ~n P. C. K .., AIDBt.
EnthoTen H. Ln., H. L, en C. BnthovOJI, Rot*~
G ....nelvom. J. H. en M. Schaap, Amsl
Hni, Jr., H. on .S. Kroese, A_t.
Jonge, .A.. .De en C. 1. De Broijn. Awl.
Koning, G. A.. De en 1.. 0. VIIDAakon, Amat.

ltfaa!, P. en J. J. Den .lIoer,

Midde!b~.

"

I '.

....'

'. KllbU, 0; it en n; Biicbner,Amet. ·
.. .
ZUtfeD.. .
. , :.. .
.
.' Leeaer~ .1. en G. , Prins. Kuael. ·
. "'. '
." Arn~iue, ,0. A.~Hartering .D .• D~It't.
Lreq, 0.' Van del', "'edr.van M.O: Koeij. en J.J.
AJlperen' 'R. S; J . .van~V.nlllailen, D •• Br..eda..
W.SDikker.,. Rett.
.
"
.. Bakker. B. G. ,E.-Van Dle.t; D .• Utreoht.
'. Bannenberg, 'M.. J. E ..;,...·Kloolterbui •• D.• Amat.
L "Ide,., 0•.• T. eli J. Lodder,Olld~orp.
1iibbera.J, J. en M.J;VoBDelil.
Ble., L.-Klema.ntaolu, D'., DeD Hug.
Marius, J. O. T. en J. B. De Zaaijer. Bott;
Blijdenstein•. H.-Udink ten Oate. 2 D., Lonneker.
Blindenbach, J, J;-Vall den atoecke, Z.• Amst
Meijer. L. De en M. A. Breder, Batt.
ll1ij. Jz.• J. en M. Van ROIsnm Hd., Ooltgenspla.t.
Bon. M. J. A.-,Richel; Z" Arnst.
Boone. H, G-Hogeweg, D .• Rott.
NiemantB.erdriet Kzn.,· F. en J. Koom.ns. NQ·
mansdorp.
"
Brantjes, P. E.M, O.-Vaa Bijn Z., Purmerend.
Brons. A. O.-Sohone, D" Arnst.
Nierop, D. J. Van eo A. M. Reynard. Rott.
Po_I, O. E, J. M. Van del' en M. A. De Baa, 'B.Hage.
Bruning, M. M.-Ferieer. Z.• Schoonboven.
.
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Moll. Z., Slr.tum.
llutteveel, A. en M. A. Mann, Amet.
Calkoen, M. H.-OvergaQuw, D., Amst.
liohlOmanD, J. W. en W.
Wacker. Amet.
Celosse. A. H, G. W .-Pietariue, D., Amerefoort.
is!oot, J. F, en J. G. Rietel. Amst.
0001, O. E.-Levert, D., Am.t
literke, L. De en D. Oohen, Tiel.
Daveneldt, L. R. A.-Wenning, Z., RooBendaal.
~ ( olp, C. en B. A. T. Popken. Rott.
Dekker, A. C,-Janse Z., Am.t.
~'ammen, J. P. en E, C. Olivier, Amst.
Dijkman, A.-Outhoff Z., Rott.
Driel, R Van-Leeuwonburg, D., Uselmonde,
'l',bbe, H, en T. Knipper; Beem.tede.
Trip, A. p, J. en E. C. J. Sehaepm"n, Zwolle.
Duitz, J.-Wondbuysen, D., Arnot.
Toorthuy.en. J. Van en H. B. Mnlder, Hott.
Engel, A.-Vel, D., Katendrecht.
no.ker. H, L. en C. W. Erkelens Cooke, Rott.
Eyken, F. J. v. d.-Huy.er, D.• HaBrlem.
ne.ck Vollenho.en, P. C. Van en M. C. Leembrug.
Fokker, J. Geene. D,. BuoBum,
gen. '..Hage.
Gelderen, P. Van-Van Leeuwen D, Gorinchem.
Gehricke, W. J.-KDuiver., D" EDkhuizen.
n enten, A. Van en P. G. Zielem.n, Gouda.
Clercq, G. De, wedr. van H. M. Barbe, eD P. O.
Gunning, E. A,-Ramaer. D., Arnot.
Barbe, Amst,
Haas, G. L. De-Spijkman, D., Rott.
HaitsmB Mulier, E. M.-Barchman Wuytiers, D .•
Ditbmann, H. D. en G. D. Boer. AmBt.
Doyer, H . en S. O. Ensobed~. HnBrlem.
Amerefoort,
Hengeveld, M. C.-Van de Velde, Z" PapeDdrecht.
Dronke.., 0 , en A. W. Koert, Rott.
G.ted.rver; J. ' en L. De JODg, Arnst.
Hoog, N. Oe-lfrerena, 0 .• Amat,
Grol,.D. Van wedr. van A, H. B. Boek, en H. J.
Hui.keD, B. C.-VaD Zijp, D" Amst,
Teri Hout, Doorwertb.
IJz reo, C, G. Van-Von Alphen, Z., Rott,
Jeune, ~I. A. L. La-Luther, D .• Nijmegen.
Hoflen, K, K. Van en D, M. J. Roelanh. !lohiedBm.
Kolliifl'el, G.-Van Ba8rlo, D " HoLt,
Keijzer. I. S. en l<'. R De Beer, Wim.aboten.
Lange.eld, dr. P. en H. Viss.r, Sliedrecho.
KoolbaBsj J . M, P .-Van den ~te en, Z., Zw"mmordam.
Korner, J.-Hugbes, D., Amot.
MRanen, W. A, Van en J. A. Van Maanon, utrecht.
N • •• R II. Van en C. 0 Hoogorhrugge O,enchie.
Keu" A, W.-Monfreoij, 1>.• Am'l t
Niehot; M. A. en ,M, Dazert Amst.
Mallsdijlr, .E. J. Van-Van Leeuwen, !t1., Haarlem.
Meeuwen, H. Van -Mabie, Z., ·.·B08ch.
Ogtrop, L. C. J. Van en J. L. 111. Herckenralh, Amet.
MHens, J M. D.-Voortman, D., We.ep.
Rieber. L, T. O. J. en M. A. Beekman, Delft,
Rikk.rt, .H. J. W. en O. M, W. H. Ocker., Arnst.
Milo, O. J.-Van der Kolf, Z" Hutt.
Morpurgo, E -Bosma, Z., Londen.
Homiin, A. L. en M. D. Pruikemaker, Am.t.
S'..'eron, J, C. Van en C, S. Schaaf, Amat.
lflulder, J. G,-Neeft'. D, Rott.
StuuTke, W. }I' . en J. Ma.s,en.
Ooet rhout, lIl. Van- BoelenB. Z. Nijmegeo.
Tij"ene, D. J. C, on 11. M. J. Verb.ggee, Am, t,
Pinch, C. H. M,-Weroer, Z" Arnst.
Toorn Az., W, Van den en A, UittenLo, ""d Cd"
Polderillane, T, W.-Van E . k, D, Rott.
If.aatrech!,
Poot van der Burg, W. C,-Merck, Z, Gouderak,
'j lrieb elB, tV. en E. ~cheepm8kerJ Amet
Prijer, O. 'V.-Van Dig~ eIEll, Z., Alkmoar.
Vroedp, H. C!I J. E. SChill. '8~Hage.
Huanje", A. J.-Van dcr 'rou, Z., Naarden .
'Willeum'.r, C. M. J. eu J. O. Spengler. OcBterbeek.
Rademnker, M. C.-Scheffer, D., Arnot.
WinckeI, .E, G. en 1\1. J. L. Vau Uije Pieterse,
Henllburg, J. E _LC\fj6, ~ RoU.
Vli ,.ingen,
Riebel. L,-De Groaff, Z" 's Hage
Riomediik, S. J. Van-Hoogklimmer. Z,' Gramabnrgen.
BEVALLE .;,
Ringk, B.-Gi;bel , D, Amet.
:Rutgera ' C. E.-l'hiens Abresce, D., Groningen.
AnkerBmit, lf1. L,-Vo ••. D., Bremen.
Sandel, A,-Kersting, Z., Ams"
Arnold', H.-De HaRD, Z'j Zierikzee
Sontman, M. G.-Greup. D., Gorinchem.
BarJRgen Busf:lemaker, G. B. G. E.-Resiu.,Z., Deventer.
Sa.sen. O. T. C.-Stams, Z., Utreebt.
Barneveld Kooy. L, Van -Van Eibergen Snntbageni,
Sc';euer, A. B.-Zanl, Z. Gorinchem.
D" Amst,
Schroder, E.-Steinmetz, D·, Brielle.
Beekman, E,-Hen, Z., Arnst.
Son, H.-Bosman, D., Hett.
Bennve nte, J.-d'AnctlllRI Z., Am8c.
Starn, A.-Bagelsar, Z,' Arnet.
Beynen, C, J. G. Van-Mackay, Z., Hott,
Swart, J.-Bijl, D.• S.. Helena ,
.B ijlard. W. M.-Veen, D" Hilvenn:"n.
Wanders, H. C.-Van Senne, Z., Rolt.
Blok, N. J.-Bekker, 2 D" Cb.rloi.,
Weening, S.- Van RooijeD, Z., Amst.
Boebert, C. J.-Gailly, D., Arnst.
Wijnmalen, M. A, C.- Laurillard, D " Rolt,
Briilt, M. C.-Wes.eling, Z., Houk-n.
Win8, S.-W8genBar~ D., Amst.
Brouwer, B, H.-'Ventink, D., Middacltteroteeg.
Witson. L ' \V. H .-V&u Yloten, 0., Arnst,
Brueher, 8. H ,-Yan Voorden, D .• Li.,ab~n .
Zerbat, H. C.-Kubfus, Z" AlDot.
Bruake, B.-Van Emhden, Z" Amst.
Charro, . ~ . J. M~ D~-BeJ1inL . D~ . 1.. . JtPD~
OVERLEOEN,
ouop .. a, H.-De Bel, D., Bienne (ZwitBerlaDd) ,
Bloeme, M. G. De, 67 j ., 's.Boge.
Oorneli.,eu, M. A. E.-Leverkiihn, Z., AmBt.
Rijn, J. M, Vau, 28 j, AlDst.
Corneliesen, M. C,-Von noothoorD. Kraling.clte Yeer.
Bakker, H., 9 d., lI.ott.
O.etman, D., A.-Viseh, Z., Nijkerk old. V.luwe,
Bert, C. C, n., 84 j, Aw.t.
Door" , J. A, A. Yan-Gisiua, Z., Amst.
Beversen, E.~Pou1i en, 70 j'l Arnst.
Dreschler, M.-Zehle, D., Arnst,
Bie, G. De, 76 j., Budel.
Elekan, H.-Polak, levenl kind, Arnst,
Blanken, H. K. 35 i ., AlDot.
EDgelschor, S. B. A,-Kuittert, D., Amst.
Bos, D"i8 j , lIIiddelharni•.
Evorts, W.-Gebius, D .• Arnst.
Bot, D. M" 4, m., SIi, dreebt.
]"igee, M. P,-Weidner, D., Haarlem.
Botb, C" 9 w" Dirksland.
G ... atra, O,-Vi .. er, Z.. Werknm.
. Broes van Dert, W., 33 j., Ooeterbeek.
Geet. J. G.-De Beer, Z,' Amat.
Damman, R. J -Te~riDk, 46 j.t Goor.
Grebe, A. L,-Van der Borgh, Z .. Stad.kanaal.
Diest. A. H, Van, 37 j., Amst.
Greve, J,-Stijger, Z., Amst.
Dijkboff, K. G. H . 3.1, j ., Amlt.
Groot, A. L. De-v. d. Spek, D" Rott.
E" S. A, Van, 72 j., Strijen.
Barnnek, J.-Dien Braher, D" Sommelldijk.
Fun.en, J" 63 j., Zuijlen.
Hcckhnuoen. B.-Lanff•• Z., Rott.
Hupk •• , G, A,'"-Kroese, Z., Dieren.
~~\~ku~: ;;diHiil~:~:;:-nakkert, 78 j " lIeil.
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Jagtwnn. H. J. H.-Mulder. D., Arnst.
Jail ••, R D.-H.lbertsm., D., Win.cboteD.
JODg, E. De-Snijders, Z., Am.t.
Kat, A.-Van Miokelen, D., Arnst.
Kater. J. J. E. De-De Vos. D., Brouwer.bBven.
Kempen. J. 11, Van-Focke, D., utrecht.
Kool, .H.-Van StraBten, Z,' Am.t.
Kuiper., A. M.-Bweep, D., Venlo.
LoaD, lIL A, Van der-De Joode, D., BenDebroek,
Lamolliai Wicher~, C. C.-IIazeu, Z., Dinxperlo.
L~od. W ,-Cremer, Z. Leiden
L ange, O. 0, De-Jentink, D., Zaandam.
Ledeboer,- D.-Scholten, levenl. Z., Rott.
Londonck, H. E.-Witting, D., Amet.
lfren. iog, J.-Schoeller, Z. Am.t.
bf oB8iRIJ, S.-Boom D., A.mat.
lIrey, G. A. Van der-Delfgou. D., Amet.
Midde, M. n. Van-Wijlacker, D., Rott.
OOlltboek, J.-v. d. Berg, Z., Rott.
Palies, E. M.-Je.nssen, Z., Amat.
Pimentel, V.-K.", D., Am8t.
Planten, J, S.-!;cuardam, Z., Medembli •.
Poorter, N.-Riteem., D.• Noordwijk.
PraetoriUB, A.. M.-Perk, D., Amat.
Haalte, A, von-De Jongb. D .• Rott.
Sanger, H.-E' ··asp, Z;, AmBt
Sealongne, H,-Tak, D, Ainot.
Scbouwen, E. Van-Van del' Poel. Z., Oude Tonge.
Schmedding, M. E.-Sterneberg, D., Amat.
Slager, H .-Bruynze.l, D., St. Anoaland.
Sleyden, B. J . M, B. Van der-La G:appe Domini·
CUB , D ., Arnhem.
Smit, M . I.-Van HooreD, D., Wormeneer.
Smit~; S. De-Rambur.er, D., Am.t.
Stebonwer, A,,--Do Vogel, Z., Hendrik·Ido·Ambacht
Sterneberg, J. F. M. H.-Borret, D., Amit.
Stoop, W, E. Van der-HoIBtein, D,. Amlt.
Veldbuie, C.':"'Van der Hom, D., Amat.
Yis, A.~Vanden Eelaart, Z" Zaandijk.
Vlugt, A. Van der-~utb, Z" Niel1we Tonge.
Vlugt, J : VBU der-R..termeijer, D. Rijeaen.
Wafelbakker. A. M.-Sebone, D.,Amst.
WoHTera, E.-Van Bmrik, Z., Rott.
Ziegen('irt ,on Roeenthal. I .. J. B.-R-y..; D,. 01·
denoaa!.
Zurleijn, A: L.-Vineke. D .• ;A.mat:
Adela ••, Z.-Van L ie•• Z.,GoriJi.bem~
ADdring, de Kempenaer• .B. M, VIiD-De BrulD, D••
J

Goldenberg, E:-BllUlUw, 39 j, Sulfen.
Gorter, D. S., 65 j., Balk.
Hazemeijer, J. R. 5 m., Rolt.
K.lse. J. A., 28 j., Am.t.
Kleijkamp, J.-Berman, 39 j., Rott.
KooijmaD, J.. 34 j., Rott,
Kool, S. J. T.. 15 m., Wee.p.
Kooy, G., 8~ j., Sandpoort.
Ko.~,el', G.-Vrop~ 5-7 j., YlaArdingeo.

Krupendorff, H. Von, SO), Rott,
Kubfus, W.- Ot'ereem, 52 j., Amst.
Lent, R. Yan, 6:3 j., Rott.
LodewijkB J., H. A , 59 j .. Hilve ... um ..
Loke, E. ~L-Henn .qnin, 47 j, BreJa.
Marteno, B, 47 j. Amot.
Nieuwland Beijeriack, A., 68 j., B~uDjngen.
0p8tal, D. A. Yon, 33 j., Amst.
Poppelman, S. C., 55 j" Arnst.
Roelor., H. Y.-D. Vrie8, 47 j., Am.t.
Schoenmaker, A. J., 65 j ., Amat.
Scholten van Ascbat, W. J . C" 28 ie, Roo.endu!.
Smit, A. J., 32 j , Rott.
Stam, C., 71 j., Zaaodam.
Tobe, P. M.- Buiteman, 24 j., kolt.
Toa Water, J.'. R, Arnbam .
Verkerk, A.-Jonkero, 55 j " WaddirxvecD,
VijgebL_Jll, B., 73 j, Rott,
Voo"t, T. De. 66 j., Olden.aal.
Vroeg, A " 91 j., N .. aldwijk.
Wi.... I, H. T. Van der, 44 j . llioemendaal.
Aalder. G. Van, 62 j, Oulcmborg.
Barning. I. M.-De Key.er, 54 j., Leid.n.
Berg, S. Van .den, 3 j., Rott.
Bohl, G. G., 66 j,. H .....l.m.
Boot; C., 47 j., Amat.
B"rst, W. A. C. De-Heel, 24 j', Bott.
Borstlap. C.-De Gruiter, 69 j" Brielle.
Bce, J.-Abrama, .36 j., Arnst.
Boum.an, E.-NieuwlaDd.. 82 j., Nieuwellhooro.
BonwmeeBter, A . .W. Den, 6~ j., ZlI'oile.
Brouwer, J. D.-Feith, 64 j ., Breda.
Bruyn. J. C. De- Stoop; 24 j., Dordrecbt.
Buth, J" . 26 j.,Meli...nt.
.
CoDl'lldi, .C. D .• 27 j. Utrecht.
Doll•• W.-Dolk, 77 j., z. •• nberpn.
Droomer, S.-Kramp, 77 j ., Middelbarnie.
DDtgel'. H. 77 j, Amat.
'Bogelblik, A. M.-Zween, 88 j., AIIlIt

·. .·.Gompert
G8~kam,~•• B,' Rakk.. P.,
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Haak. A. L., 6 ,m., Amts.
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SUlKEE Ruwe. De markt verkoerde geduronde de

IBl:itste ve~r~ien dagen iu eene kalma stemming en be.

p~alden ZlOh ,de afdoen'ngen tot ond.rotunde partijen
d~. I 2 a 2 12 boven Juliwa.rde opbracbton. De wei.

~~~e b~~:~18V:d:c~;r~~:;::, :::t;:g~r:t n:~z:r~::ff~
nudenrB zJCh .. vau mko(Jpen ontbielden J 20 da.t onder.taande partlJen voor net grootsle gede.lte voor uitvoer werden gekocbt.
'l'HEE stil.
RIJST iet •• a.ter.
da~:~~~~~~EN goed geetemd , Pep"" 21 c. Afge-

TAB'\K, Het I""tste bericbt was in data 3 Aua
ll: 10 tegeDl~t61ling van de ' Grige WaAI\d. waari~ 81echt~
U.l.t de hand eellige kleine partijen we rden afgedflan,
ZlJD e; fOor deze maaod reeds :r.eer belrmgrijke .er..
koopcn van grlJotere of .k;leioere partij~n uit verachil.
lende dlstricten te yermeld en.
Voor goedsJortige Tnbak beerschte vllortdurend de
meeate 'v~~ag. zoodBt die p8rtijell J welke ale zoodBnjg
te ..~e8cbrt.l\<en waren~ bij oterka concnrrentie hooge

pr~zen. bedongen. Mlddel Tabak verkeerde in f1au",.

~:::n~tg:;:::~eI:eS:~~~~:~ro:t::!'r~~JdWenelkeevebnillaijlk.
.

~~.r8d~1::~~~e

~~n;!r~:~ I<:;r~~~; ~~j ~~S::;ij~;:~i:~ ;:nv:~;~:agko:

maanden

ftle~hts

verkoopen tot lage cij-

TIN. Merkt stil i~ .f.-aentin!> van de veiEna op
36 Sept. a. '; t. leveren uit die "eiling werd~ tot

geveor 10,000 pk. en albier 9000 pk. Indigo goed

{a~:e:,~'g';;'.~~~~nw:~:e t~:ij; 41C~~~::Cb~~ijf'.

\·errocbht.

BSep~:w:e:iivcA~

2000 bl.

HUIDEN. Afgedann werdCin : 216 Sawarang:Buffel

I'fegen~de 8'/"-'1, klgr., ex Jupiter; 13'17 dito dito:
wog. , .II, - S klgr. en 122 dito dito. weg. 8'/ - 'f.

KOF FIE' b te
.
H M
.
heden 9l,~2~n b:., '::u..te:.~~ng~rd~O 5~Y ·.Af~eJ:~

•.

4600 bo. en 160 ,' n, di,'e.rsen.

blank

. Sodert het vorig

verkocht 80 vu.

~alnd

.

gee~~t~ig :.'.: ': : : . :~ ' ~:~"". :: ·:~'4"

dl '!.800rOOD.

H. !\f. in veiling

.erate

:

geel to,t geela. , 48

$'

~~jap...bl~

12~8 'Ma~S&r
•
!,~~~ .. ~~~Dai£, e~ '~rb.ge:

verkocht 90,000 hn. te Amsterdam. Suiker ... t, met

ting "all de N. H. M . fr;i~iDgl~pZ~e~
30.000 bl.; B.nca f 42'ft.

op 13

ill ala yo1gt:

.

. :::le:ai:a~~~:~k:' '. :g. : :r :'~:t : :~'h :

::gg .
. }29'
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Rotterdam, 13 September.
eeoige .f'doeningen. Van Specerijen

!<r"

" ' . : : Tautie;

~~~: J ..va, :·Pr~er b~uiD: e~ - I. t.:t. 70 , 72 . o. 'l!W;; a "72'1..' C.

Holk. W: H. Van. 13. j., Zaandam.
Jan.eD, J. H., 45- j., Vrie.enveen.
Klippink. wed. A. E.-Van Weisel. 77 j .• Sae8enheim.
Keoman, M. 72 j, Dirksland.
LautH, P. E. 91 j 'J JsHage.
Lake..el<i Blanken, M. E. Van, Nieuwerkerka/d.IJseL
Lammers, A. M. 0" 59 j .• Rott.
LamBlag, J. 87 j" Haarlem.
Leeuwen, M. H. Van-Kloege, 77 j .• Rotl.
Loc. C. M, Van, 81 j" '.. Hage.
Loon, D. V'D, Zwolle.
Mal .. eD. H. M. A. Van. 59 i., Culemberg,
Mekking. A. 40 j. Amot.
Moriseo, L . 24. j., Numanedorp.
Nugteren, G., 62 j., Ridderkerk.
Ooy, C. Van, 22 j .• Rott.
Philipp, doc btertje van J" 25 d .• Amet
Randoe, E. M., HBarlem.
Rijkaard, wed. G.-Olfers, 79 j" Uott.
Rijo, M. E. J. Van-HeiteemB, 45 j., Beverwiilr,
Scbouteo, wed. J,-Begeer. 79 j., Gouda.
Smit. A" 84 j .. Oud Beiecland.
SpaDgen. P. B. Van, 76 j., Kampen
Straat.D. wed S. Van-Hijmans, 76 j" Hott,
Stroomano wed , M.-Neymeijer, 70 j, Amst,
Struys, wed. J, M.-Weijer., 73 j ., Dordrecht,
Thorig, J . B., 62 j" Amst.
Toewa!er. F. R. 58 j" Arnhem.
Urker, S. B. 41 j., itott.
Vliet, If. Van-Va~ de. Swan, 76 j" O.., .... hio.
Waller, mr. B. 71 h Amst.
Weg, M, Van de, Dordrecht.

Van Kallie werdl8n door de N.

Ti!Dot.~n"88 bli~ P~J.lI1bang.

doser te Amaterdam b~ deN. H~

k!gr." x IT, ehan Honand; <100 dito dit), weg. 7~/. - B
klgr., ex Ott~llll<l. Verder werden in reili.ng verkoeht:

:?:::po~;·i!!~::'!l'r~i~:nR:~!e~e;.~hi~:~~: ~~c;t2!!

SUlKER. Gedurende fte Bfgeloopen maaud beeft de

:!Bt~~:t~v~:~:o;:~j::e:~~~e~tn~:r;,a~~~hD:at::n;:~~~

qoaliteit.

tons beDedon 1875. Dientengevolge i. het H eedent
van 6000 t., dat er in de vorige IDlland nog in de
Yoofl'aden bestand, yeranderd in een tek:ort van 16)000

" . , -'!msterdmn, 14 S eptember.
.a.OF!! lEo n"'or yoortdurende vr"BO' 'fO()f beboefte
en sen betere toestand in de ruarkt~n., zoo weI te

tons,
l l ABAK, Op beden zijn bij ill8chrijving en in veiling
diverl!e partijen J&va, vraarvan d", merkeo io een yorig
beric.ht zijn 0 i"'geger8D en nog in vt'.illing: 26 pk,
M anlUs 2. Cagayan 1873. De ¥Oorraod in de Ie hand
bedrueg op 1 dezer 1 " ,059 pk. JaVA. \' .1!n Ja,a ::&&1:.gevoe rd r~r Torriogton vel scbillende J.. artijen J ... va,
WB&rfIiO do marken nader op te gevell en l'; r K oniog
der Nederlanden: 72 pk. JaHl HIO/ f.
KATO EN bleef in taste stommi!l!:! v::-rkeeren. Loco
.A
;v mel; oD.kele oIIizettingen tot vorige prij z ~n.
OomrQ,wattee en DhoIlerllh \!It. 1/2 c.
to

Hamburg alB Louden, hfld in de b atste weken een
~ere.g eld~ .aftr:;;k plaats. Diente ogovolge beerBchte er
In de \'eillng der .N. H. H. (be~tAande :.lit 89158 bn.
JaVA f.n 80'70 bu. ;Jacr.:SiJar) gi 8t (! r~' n .Q1hier geboudel!.

J

Loco

leTeud'ge 1;: 001'lu6', en nerd .lIe. eoulant verkocht
11/'1. 8 2 e.} enkelo gcprefC! reenle bl&Dko 800rten zelfa
tot 3 ~ 4 c anteD b ")vcn t :\ X 5.ti~ j zoodllt de noteering
Leden vonf goed. ordinair Janl op 52 1/ 2 isaan tc nemell.
Afb edaan werden: 1100 bu . .M Bl' ASEHr en Bali pe~
F .ri':8!u,ndj 1 ~ 0 bn. a tto dito: per l\I . .A.. C. Elisabeth;
~Hi bn. Javs, per lIadura en in veil ;DO" 14 ~ 2 bn Pa.
d.~~g 2e f!:}ort. en. 427 bu. J;,.,'~ per d~·. Bc.hepen:ter.

booger

m"", ..

~~~er.e~.mne:.::~~te ~~;~~~~.~;d~:;c~:~e·v.!m30;~~;

;;:l ~~;r~~:;;~~~~:I':nre~~~~:~ :!~nNed:~~n<:e;.OOOO

~LlIi:ER Ru,,". De mack;, verk"ort in de la.tste
dllgen in sti~l~ sternm ng. VUlh uudenheid der imp:lr!
te-urs en w<':lQ1g koqJu~t bij do I'oi ffinadenrs :&ijn oor:30an~edna,t geene 5.fdoeningen fan een:g beTang plasm

tot 340 c baeis mid yerhBDdeld.
HUlDEN. Op heden zullen alhier in "feiling v('r
kocht worden door de HandelB-Comp:lgnie Mozambi'lue; 278 droge Oden Koe-j "7595 ~r. Wildt!beest - ;
317 dr. Quagga; ~128 dr. Antilope,; 850 dr. Girotlon·;
217 d •. l'u:de·, Leeuwen·en Hyena; 5663 dr. Blesbok Vellen; 685 Boirlten-. Yarkens cu 11, rtenvell e oi
direct aange"oerd fat. Ooet-Af.rika per di\'eree chepen ;
3986 en cOS st ]lun d" ., beida per eteaUier via Lon·
den Tan

TA.I3AK. Uit de Imd .fgod. a ·, 397 pk. Jara VRA
o ~ C/R~dj JEal'i fe.!" Cel e1)e s by j . 8cbri~ing 5 Sept
nle t g t'"g und.
KAPOK, v i t de hand of"e • •• n 250 pak half gel
zOi. \'a d ,a DB e:t 0 t ot 45 c. pe r 1/., kil !1.
HIDDEN. Bij insd1r :j\'iog etg'e·d&lln 1404l 0.-1.
Runder; 900 di,o Buff. 1.

Singalnre.

Afgcdauu . W l.!flicll 2 59 'j C!:Ieribon buftet.wegi cdo ca .
9 kilo, ex Webfoot.
lNvIGO. JaVA le,endig gHraagd en met tiiDken

""""~
,, i"""'~!!';"';';""'!~=~~="""""-

ornziet.; ui ~ do late hand werd.n de.e "eek ca. 370

knD~":;;i.:.~~~O~bp'"

N . TT

"r

ZcctHdin~en.

"~=~nn '" V"RE~~lD~, RA. VENiL ,
- t~ N. .·~~ . . . .
0·
11. anJQi'.
v. ~~~~:y~~~ 1~:;Z~~t,. ~~~~~:'hi~aKt~~u: k~~:

hAft ho"e nrl aeon •• ",

d~t zij ~!l.l Yeile n te Ruttel'Jo.:1J, op 29 Saplember; 142
kn. Beog•• I, liggende te Rotterdam; 73 kn, dito eD
79 kn, JaY"a, liggende te Amsterda.m, De BOllgau.l
Indigo bCitaat nit de volgende merkeu, "lie. oog.t

. !

Ro~H1,

~~:~. ~&:!.BD&1~B~a ~.i~~~;'/~,h~n:~~c~E~~~

~:tin,B::.l;~~ViI;/i\l ~;lOG;L~~, ~~~~~, i'3~~:

Te

zamen 73 kn. De Java uit 79 tn. JA.YA/ KN.
Na efloop "feLt men DOg: 28 kn. Bengel (oudo
&8nvoer en ge!ltort), liggend~ Bihier, zYDd8; ij kn.

Ill&II/G, 15 110. M&H/H. 3 kn. DBB, 5 DB/ lIM en
42 kn, !lengaal (eude aanroer en gedeeltelijk ge.tort),
liggen4e \e Ameterdam, 8 kn. M.t1I/B,5 kn. H~&CS/B,
1~ic:~po!~S/J,:; kIl, Parha'pore, 13 kn. DB J/
Nac!at bot artikel ..dert geruimen tijd seer verlaten

W88 en Blel!hta kleinigheden tot tlauwe prijlen ~ed.: aD

<J ...

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

Curey.i-o.

BlJ EA.STSOuRNE
kOJp, t". Shields n.

1874. allen in origmeele rerpakking. 1\., RotterdsUl.

2 kn. RJHRC, 6 kn. WM/~r, 17 ko. JF/~, 30 kn.
WGR/.II., 16 kIl. K/ jlS. To ,amen 142 kn. Te Amster·
dam, V lin. Morani P, 2 kn MOrAn/ B, 10 kn. GNWjP

D.

f1i~~~~!,:li~ff.

'-'U\· "; V : U lI,

'
1 Sopt. A. en W. C., Goede I'lode asn land.

JaY:!Jtt"tte

mg.'omen 10 Spl. Anna, v. Om,
, ertrokkeu 3 Sept N"ach I V, Go mea, Batavia.
TEXEL aangekomen G Sep~. Ge1.U8ters, de Boer
Paj ang 10 Sept. Jaeob R~gg e ",'e D, Hollf. B>tac;s.
sr. RELEXA ,sng.komen 3l Jeonnette Marianne

~o:~~.. ~:n;~,n~~~:::,iap~'::~~ :. t~~y:'r:l~S ;[;I~
:!ef\\-aard, S'l\""ut

Bats\'ia ,"crtI'".

D.

Amsterilam. 15

Louis August. Consla."tiu~ .A. iaJer, Bat.fill yertro.k:. n.
Amsterdem Rio de 1a Plato, Rem", e.., ~Iac ...ar
vertr 16
A. t d
P f
d B
M
b
Sch~~ider ~~8af::o~:J3;ott,r~T~1':·n . ' Am:~~dalU~5C ,
BlJ BEACHYHEA.D G Spl. Ni. nw. Water..-eg I,

:;ri"::~\;::!:' afie:':;:18!oa;!~r~~' b~e~:~~ I~~!;

Rfgezet.

~~d le~~~~~ ~:~~r~:n:a~~t~e;i~~:n~ed!a~!e~:g~~o~~

SChCCPSlijd ingen.

Bengslen alechto circa Sl>.OO() maund. zou bedrageo,
bebbeu d. kooplu.t ot..rk opgewekt en deden .oorol te
Londen de prijzon bel&llgrijk stijgen; bet gevolg rl • .,.
van we dat de opmerkeaamheid op OD.e marh . ...

LONDEN 13 September. V'D het .cbip Gr.:>.da,
Me. Lnren, " Febr, vau Ja.a na .. Queenstown
.erl .. kke-, heeft meD Bedert ni.t. vernomen.
QUEENSTOWN 12 8ep~e mbor H.t hrikachip Gem.

fe8tigd werd en d!lt de oieuwe aanvoeren van BeDgaal
tot voolilitgaande prijaen grif l'erkoc ht -werden.

D ..... gllDelige .temming voor BeDgaal oefende nu
ook inyloed ep layo, welke soort nog zeer taag 8fond;
dagelijk vonden daarin grovte aldoeningen Floab! en
.iin d. pry.en in de laatste dagen vooruitgegaan; mon
gelooft dat deze 8OOr~ nog bij,oldere &andaebt vordient
en houdt de tegenwoordige w8arde four verden verbeter;Dg .atbaar. In geodmiddel en .' fijne quoliteiten
i. nog mime keno; lage loortan blijven ...,baaraob.
TUL Op het bek.nd wordendat. de N; H. lL"p
26 September in vtilling ca. 29,900 bl, Banca &aU de
mark&aaI. brengen, ill Tin .tiller en werd sedert olecbt&
een enkeleafdooning van loeoBanoa tat U21/. bekena.

14 September·

KOEFlS. De feiling der . N ,: H.,' M. 50:/, c. ie·
ta:<oonI; liep 62 ', .me~ leveodige.n kooplO£t, .,enwel
wader Oferdriifing, .
De aC.oop '&II d. ,eilTs v&ll87.675 bn, J,va, 131/7 ,

kap~.

v J R Blmny mf:t palmol:e.

18

alhi cr 4)1!der beJel

'AD

den atuurnilln binn~nge:;)()p2n dewijl de' ~elai!:roerdt'r
op de reis was oyerleden. &en gede. lte der <puipoge
i. oiek en is het .cbip m.~ adeist.ntie 'an de equiN'
der loodakolter al hier :'iEuoug<komen.
•
nOTTERDAll 40 !:1epteDiber. yol.~ .ns <pgne •• n
bet Bureau \"erit., rii " iD d. mund luli verJogelukt
45 . leils!h€-pe!1, a~s: ,""sn En ge~ ar:d II , A.::-erik... 5~
Fr31lkrijk 4 DU;'oehl.-cd 3. Noorwegen ' 3, Ned.rTand
3, 8plUlje 2, Italie 2, 'iriekenlaDd I , Ru.land 1, Zwa.
den 1· en 9 -'-aunan d. n.tie onb. keDd is; hieronder
Ijo 4 ..,h.pe~. waarl'"n men lond,·r . bericbt i• .
ST. HEL,EXA 15 Aug. Kapt. lurrjen., geoag~ . • an
het barkocll.!p Jean"et'e Marianne L , ui.e, npportoert

;;: ~~.:o~~~o:~:~l~

. !!; '~:'::d:~e;~ tS:~:~~

!Jf n, waarlll he. "',i" rlat op .iJde geworpeu, de
atuurboordBferlloh"""ing en bakboord,boeg .ngeelagen,
d. boegapriet gekracbt en meer andere .. had.. bello.

_

nM.

aT; HELENA (per leI.· vail· Madora.dd. 31 Ang.) ,
Ben ied8l'w"ohte zloh 'Oor ....hadel.. .
. Bed~n .v~ci. blei .alle.rDltig toLhdf 12. De • Bank
Het Bohlp 0 .•.• 00.•: van.
lrobg~.ng. beneyellJ4 8Om81gJ11.
.ab naarFalmO.:I1.t h me.t.·.l'!l.··st...
Oak het Beatuur,an het Algemeen Nederland..h
i.· Ii · Juliop 820 ZBr; ell 30' OL. in oinkenden
wmllele. "'sten opeu, de omnibDlS8n reden . weerge-l
.toat
.
. ..
- -. -.- ' - -._ . ..
WerkJiedenre
rbond badeen . p,oola",atle aangeplakt.
.
""daten. Ue eql1ipage en pasaagiers ogn gered en
regeld. In af",.ohting ,an hetgoeD · gobeoren zou.vias:
TW~8'l'B_1!lIlJI..:mr. de "aor.n Porro en Wo!ff.
Dti goede geest· en bet veretand, dot doaruit spraken,
"i ':ier aan I.ng gebraoht.
beolot.n geen patrowlleB rond Ie .•enden, doch er
Ie Znnoh. hobjlen e!On planeet ontdekt, die . mohdoen zien welk pndersoheid er.i. tlLOBehen bet rapaille
waren in het beursgebonw 200m~ri infanterie ·g.plaatat
tar bij de Zon is don MeronrilLO en wier beetaan
d.t oproar maakle .n den werkman.
en ar waren verdere maatregelen genomen. Tegen
ledert twintig jaar door den direoteor .an h.t Parijlche
n,.. proolamstie lnidt aldna:
half 12 begonnen· samenBeholingen op het Koningaobsetvatorinm. den .heer Leferrier. WA! . • erkondigd.
.Mede-Werklieden!
plein; de pOlitie ontbood militsir.. hUlp. Er kwam in.
Van BATAVIA.
Aao de ni.uwe planeet werd to.n de nl8m yall VulMet diep leedw•• en hebb.n wij .cbt g••lagen op
fanterie. daarna oa.allerie. die · na vruchtelooze .omPet Jacob Roggeveen, kapt. Roift": de heeren J.
c&DUB gegeven; ze ••ntien isron geleden werd zij het
de
ongeregeldhed.n, welke gilterena,ond in onze Itad
matie Vuur gaf eD een charge deed ...aarbij een jonDijkotra, 0. I. Bmbt., H. Reimers en J: Stokbuijaen,
eeret d~or _dr. L ••oarbault gezien. maar zij ,aute nit
bebb.n plast. gehad, waardoor het eigendom onzer
geling een h.vigen sab.lbouw in den bal. kreeg.
hut. O. I. leger en eohtg.; mej. M. Bo.on.
het gozleht verloren. om lator weer Ie worden ianmed.burger. in genar wordt g. braobt.
Per Anna. kapt. v. Oferklif\;: de h••r J. H. v. d.
Tegelijkertijk rukto nit de ca'alerieks,er ne een de.ohouwd en opnieuw Ie .erdwijnen. Het boetaan de.
Volde, eebtg. en kind.
Ov.r'nigd d.t dergelijke demonatratiiin ni.t de reehte
tacbement en nit de ka •• rne Oranje--Nassau een deplaneet werd door velen meer een. giasing dAn een
Per .toomaohip Torrington ·de heeren tiroot.nboer,
en aangew••ene oijn om doel te treffcn, noodig.n wij
tacb.ment infanteri. op naar den nam, .an waar ale
3 kinderen en baboe. Cramer. m.... Rigg_ Miller.
feit g ••cht. docb ia tbona boven twijfel verheven.
allen, zoo weI vereeoigdtt ale niE~t-vereenigde werklieden
CentraalpnJlt hull' kon worden verleend. Tevena rnkmej. Toringer en 1 meiBje.
Vol gena de derd. wet van Kepler moet Vuloanua in
dringend uit, ten eer.te:
ten tw.e pelotono ea.aleri. op naar het stadhni..
veel korter tijd zijn loop om de zon .olbrengen don
doaraan vol.tr.kt geeD deel te nemen.
Den lad.n des avonds vertrokken uit Den H"ag
Mercurius, onge.e •• in den.elfden tijd, dien de mUll
ten tweede:
t .... eacadrons van bet derdo rPgiment bozoren. onder
noodig heeft om zich om de sarde Ie bewegen. Een
door bunne afwezigheid van de openbar. plaataen
be,.l van majoor Vi,ser. per opoortrein, .oorloopig
der FraUBohe blad.n voegt aan deze mededeeling het
t. toonen. d.t zij .11 goede mannen van orde en "ede,
Doar Haarlem om, zoo noodig. later D8ar Am.terdam
In 1871 he8100t Am.tel·doms Gomeenleraad . d.t in
volgende toe; . Man moat aannemen l dat de,e meuanderer pogingen niet willen oteunen of aanmo.digeu.
op te rukken tot hsndbavin" der orde_ Met betlelfde
1876. geen KermiB · meer zou plaat. hebben. Naarmate
we .ter ala bet war. in e.n oce"an .an Iicht drljf\;
Amsterdam, 12 September 1876.
do.l i. een bataljon jagers
de tijd nsderde, waarop die aaturnaW5n gewoonlijk
d. kazerne marscb.aaren niet dan door wezenlijk. Salamander. bewoond
Nameno h.t Centraal BeBtnur:
dig.
gevierd werden, toonde d. smalle burgerij groote ontaD worden."
B. B. HELDT. Voorzitter.
Zoo wei Ban het atetion van den Rijnapoorweg als
levred.nh.id. Modat h.t gome.nteb •• tuur de noodige
-~!!!!!!!!II!!!!!II!!!!!!!!!!!!!I_I!!!!!!!!!Il!!!!!!Il!!!!l!!!!!Il!!!!!IIl!!!!!!!!!!!!!B
J . L. EcnuUB1U."N, Secretaris.
maatregeleJl van yoorzorg nAm en o. B. bet garnizoeD
.sn d.t yon den Hollands.hen uzeren opoorweg in
Men zegt d.t een aan val op de Bngelache gaef.d.n BaRg .ban ate.da treinen be.chikb••• am op de
versterkte.
eerat. aaoHage troepen naar Amoterdam te vervoeren.
briek was booogd. am het gas te doen uitdraaien. Br
N ad.t het den 11den Sept op den dag «ij rlutig was
_
Te A., ersfoort wordt de .erate battery van het
!ijn .lthana e.n aantal peraonen .andaar verwijderd.
geweeet, uitgezonderd eenige droIlkeiIl81'B-t ooneeltjeB,
(uit de Straita·Times.)
reg. rijdeDde artilleri. maroeovaardig gehouden, am op
Op den Dam kwam de .olkamenigte, telkens na oHoop
die .chler oak wei op gewon. dagen ,ertoond worden.
Londen 3 September. Generaal Tehornaielf trok
bet
eeDer
eerate
charge, t erug. De berelvoerende ofllcier der
bericht nBar AlD8terdam op te trekken, ten
wer'! het tagen den ..vond al drukker en drukker.
den 28en d. Morafa over bo.en 3Jexinatz, en ,iel
.inde hulp t.o ,erl ••n.n.
caval.rie heef' toen o. a. de in grooten geta e op bet
Eon .Loet knapen en j onge kerel., waoraebijnlijk in
de 'l'urk80he troepen aan: fRn beide zijden .erkondigt
balkan vsn ZeemaDsboop .n de Groot. Olub aanwezige
de J onker- en Ridderstrat.n gevormd, begaf zich noor
men de overwinning.
toel!lchouwers doen verzoeken zicb to ·verwijderen en
d" KaUonburger -.traten. in de hoop d.or groote ver~ ~j'
Bet leger van Kolonel Rorvato,ieh bedreigt ou de
de lichten uit t. doeD. Sommigen hunner toonden
.'erking t. bekomen. doel> d. KaUenburgero waren
Turkoche aoht.rhoade_
SAMARA
duro,er
N
G_
groote
verstandiger. In de Foelieetraten en Marken Vl\rmeer~
ontevrodenhei d; eanigen hebben vl'sl
Een
protocol i. t. P ekin door Sir Thomas Wade
Aangeko m.n Scbep.~
moeite gebad door de Kalverotraat naar bui. t. komen.
del'de ecbter de bando aanzienlijk en t.ereDB vermeer·
geteekend, waardoor de IJunnan kw.atie uit den weg
N. 1. Batk S •• il M •• boor gez. Mobamat Saleb van
Oak oijn de alda.r aanwezige koft"iebu'zen door de P)·
derden de b.ldadigbeden ale bet stuk gooien van
geruimd is.
Banjermasing .
Iitie ontruimd. niet zander dat daartegen ernatig. hvensterruiten, in de Kal\rerstraat, Rokin, HeereDgraeht.,
Eng. St. lien tang gez . lloppelt. VIlO Singapore.
Landen 3 October. III een toeapr.ak te Mancheoter
zwaren zijn ingebracht.
enz_, zoodot ruim 101 perceelen boechadigd werden.
N. I. St. Baron Sloet v/d Beele ge.. Odem van
gehoud.n, atelde de H e.r John Bright de vr.ea vall
10 d. Jordaan wa. aU.a rOBtig. De caval.ri.-poIn d. Joden-Breesl ra.t, Marken.teeg en F.lkenburSoerabaij •.
RuslaDd
belachelijk ' oor.
trouilleB werd.n uit de.e bllurt apo.dig teruggetrokgerstra.t werden biju. aile IBnt..ar". stuk geB1Bg.n.
V e rtrokken Sebepen.
De staatkunde welke uit den Krim-Oi>rlog was .oottEng. S~hofner L\:tereij Gileen naar B.!ltafia.
ken, en at wo.s de 8temming in enkele 8trat.eo slIeB
'J'u.achen II on 12 ure werd door de gebeel. ,tad
gev loeid W.a ,erderfelijk, m anr zij was eene fvut die
N. 1. idem Sin Lie gez. Bong Lion Lien n8!r
behalve .angenaom, tot feitelijkbeden of oploopen
met tram en trompet alarm gem.akt. De ""hulterij
BalByia.
nie ~ herhaald zon worden.
kwam bet niet. Br werden opruiende hiljebten a 'lDverzumelde zich op de aangegeven ]ooppiaateen eD
A a n g e k 0 m 0 n Pas II a g i er g.
Londen 6 October. Br gebenrt niela belangrijk.
Leeft den gehcelen nacht door gepatrouilleerd en de
geplakt, waarin zelfs van brandsticbting en plundering
Per Baruu Sluet r/ J. Eeele: Lnit. A.dj . Ricbell•.
op
het toone.1 ••n d.n ServiBcben ooriog. PriWl Niwerd geeprokcn.
gebouwen bewaakt.
de Heeren Klein, van den Bergh en Echtg./ Goosaell,
kit .. boodt zich ruotig.
eobtg_ en 3 kiuder<n, Vo.t. eebtg. en 7 kinder en.
Voor het IlUis dee Burgemee&ter e wal5 infanterie
Ret blijkt d.t de volksmas •• , die op het Koninga.
Voet,
gijmnaBia.t Leid. lmeijer, de Heer Geijkoma,
geposteerd, en t .:oeo de oproerige hoop a,ankwam en
plein uiteen werd gedreven, er op voorbereid was de
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sttnd dreigde te houden, klfam ee n literkc divisie
poli~ieagenten te voorschijn, die er .fiiuk op ingingen
en d~ menigte uiteenjoegcn, die zich echter op cene

andere pluta weder vereenigde.
Op bet Koo ing_plei n stond een bat·aljon .chu\terij
geechaard onder kommando van wajocf Tenckinlr. Bij
het wijnhuis op den hoek veuarue.ldeD zich cen aantal WBDDeD, die door h~t tillgen ,an , kermis moet
bet wazen en kermis moet bet zijn, andere moat
T horbecke VAn bet plein/' alttruede! ,bop, b op, hop,
naogt den Burgemeeetor opl" er.z-. enz., eene uittar·
t ende houding BanDamen. aIt.joor Tenck ir.ck sammeerde daaroUl in pen·lOll dezeD hoop om uiteen ttl gBBDj
hij werd wuldra door de muiteUngen omriogd en bekw&m eon ijlng op de wang, die den do.der e() hter op
een kolfrJlag op bt:~ bO{JfJ t.e staan .k.wllmj dit werkte

g!ed, de M.juor kou lioh torugtreUell tU be.al toen
cell charge met de bajonct, die, 118 eCllige wOfttelir g.
de verlangde uitwerking had.
O.)k. op bet Leidache plein, waren !!e ca.l"alerie en
iufanterie \'erpiicbt om charges t6 makelJ, ten einde
de dicht opeengehoopt e m8UJ. volk ulteen ta drijven.
.Ben groat getal parBOllen werd daarbij gearreatee.dj

men schat dit getsl op ongereer hondad.

F enige

perBonen ~erden gewond. Bij 6ene charge ,'an de
cavalerie moeten een vrouw en kind onder de ,oeten
geraakt zijn, tarwijl een man een ge"aarlijken steek
met een baionot hceft g E' k:rf".~p"O p ..t ~. ", ~~ t·~ l. ~ .:' 1.:':"::, :

.ten, noar oet gaalhuis vervoerd, bedraagt elf.
De Burgemeealer vaardigde eene proclamatie uit
waarbij 81WBllscholingen van meer dan vijr parsonen
verboJou werdoD. en tot handhlll'illg der ~rda 8aogemaand. '1'eveD8 deed het Gemeentebea tuur opoieuw
aaoHage om versterking Y811 militnire macht.
Door den BurgemCJJBter werd den tCli genden dag
een uieuw6 proclamaLie nitgevaardigd , woarbij ieder

werd verzocht thuia t. blijvon, omdat de openbare

macht onechllldigen niet van er.huldigen kon onder-

8cheiden en. de laatetea niet geaFaard worden de, ook
de eersten leve nsgevaal' kunnen loopen, terwijl ook:
de hnndelingen der militairen belemmerd" ordell door
de vele nieuwsgierige n.

Den volg.nden avond begond w.der Letzelfde leven,
ofscboon bet overdag zeer ruelig wa& gewt)eet,

Later in den naeLt, toen de bericbten, door de telegraaf der brnndweer naar de hoofdwachten o,ugeaeind. ett!ede ernBtiger werden, w.2rden er patrouiHee
Tan 70 mi., .~ georganiaeerd , infanterie en achutterij in
dezel fde g.lederen door elklnder.
Toen i. per telograaf .e-.terking uit Baorlem ontboden, die weldr .. per expree trein arriveerde .n op
den Dam bait hield.
Op h.t Singel ontmoette een der patrouiUoa erneti,.en tegen.tand. w••rbY een man een gev•• rlijken bajonetateek bekwam; ieder man hId 6 .eherpe patronen
b~.ziob .n de geweren .ijn g.laden gow •• _t; een 00genblik WA! er, dot men op · 't punt .tond van te
,oren,
De .olgonde prodamatie i. aangoplakt:
• De Burgemet"ster van Amsterdam, in enaring ge~
komen z!in~e, rlat ondor de .. rstoorder. der openb.re
rust zicb tal van personell bevinden, cie, door nieuw8.
gierighoid gedreven. zich aan bet grOOl.to le.e.sgevaar b100t .otellen en tef.na bet lo.p.... n Vall krachtig. maatrogio)'m. tegen de k waliikgezind.n ernetig
belemmeren,
.
Waarsebll .. t
ben d"t lij .door de ~olitie
de militaire mach! niet
. fumen noob lullen wordeD geap_d.

eo

ge weldenarijen van den vorigen Avond te nervatten.
Ni€lb minder dan 224 steenen werden na de charge
door de zorgen der politie van h~t plein vcrwijderJ j
die ateelle n waren door het yolk me ~geblQ.~ht, daar de

attaat niet was opgehroken. Pogingen tot het formen
van vOlkshoopen in de .ijfde eeelie werden door het
krachtig optreden van politie en achlllterij verijd.ld.
De c O ~llli88aris vall de 'gfde sectie sprak up een
pInata de n:.enigte toe, die zich toen langzam.erboHd
ferapreidde_ Ond"r <\e gewonden. dio ziob in het
GaB~blli8 be\"indon, zijn tWBd zeer gevallrlijk gekwetst.
E~n vaa hen ii een zeer barucbt pecsoon, die
mcecmalen met de polit1e heeft kenDie gemaakt en a18
een gevaarlijk. l!lenech bekend Btaat. Onderacheide ne
p.raOneIl uit het nieuwBgieriie publiek hibben bij de
b,·rh •• ltle ritten vau .Ierke pelotons cavalerie langB
den Dam liebte kweteuren beRomen. V.n de peroonen,
in UlJt G8sthuitT 0pgenomen, zijn vijf, na verbonden to
tijo, weder D8ar hUIB gezonden.
Aan B. en W. i. bet YUIgend adreo aangeboden
door eenigo a8nzi"'l!lij~e burgers geteekend:
Ameterdam, 13 September 1876.

. . De ondergeteeke nden "f"erklaren zeer ingen.,men t e
zijn met de krachLige maatregeien, welke door he t
ge meentebeetuu f genomen wordeD tot bandba"ing vaD
wet en orde.

S-B RR I GH TEN.

ArntzeniuB, Coup erne, Kramer en Mevr. WebeI. en
Z. M. tro.pen on baonelingen,

ADVERT ENTIEN .

2 kinder "n. Verder

inlanders, Cb ine7.en enz;.

Per BenleDg:

I)" Cbine..n rln 20 hadjie•.

BATAVIA.
Aangekom en PaBagie ..
op d.n laden Oktober.
Van At jab, p~r etoomll. GODverneur~Generaal Loudon,
gez _ d. Haart, mojoor B. V. Jelte., Ie lQitellanl
Stadnitaky, officier vall gezondheid von sahsten 2e
J

lui tenant Keukenmeeste r, 9 Rurop. onddrofficieren. 21
Bur., 5 Amb. en 28 inl. militaireD, 4 inl. nonweD,8

~J;li:~~i~~d~~~a~~nd::- ~a~:i::;:~; 6:.~nto:fo: ~~~~;

opzicbter It, van Haer, ,uuft!toker W. Muller, a Eu.r.
onderofficiecen en 1 inl. 8ch.epeling; van Pedir, stuur·
mso A_ B. Klerko, 1 Eur. onderollieier, 5 Em_ en a
inl. echep eo.lingeni van Ed;, 4 Eur. onderotli ~iereD , 1
Eur. en 5 inl. militarien,l inL YCOUW; van Singapore,
de heeren H . B. Armstrong, E. Pec()ult, 3 ChinezeD;
von R iou_, lnit. Tan Sch:\1E, ( e beer Dor.nsQU1' echtgenoot eo 2 kinderen de heer ~chmidhamer, m CfrOllW
van Oo!terzee en kinder en, de heer Krnijeboom. 2
Eur. en 1 Afrilr. militairen, 3 Yronwe ', 8 dwangBrbeider.; van Mnntok, de beer l:ltbuijleoburg en 2
dwangarbeiderl!.

(Voor bet; Land.)
De Reeident van SAMARANG maakt bekend dat
de ••rpacbting van's land. kleine middelen voor d.
Reoidenti. SAMARaNG gedurende het jaar 187-7
..1 gehouden worden op Donderdag den 9 No.ember
1876 des foormiddaga ten 10 ure.
SAMARANG 20 Ootober 1876.
De Reaid.nt,
(lS40)
VAN DER KAA.

Vendntie wegens vertrek.
Op Maanda g d e n 23 dezer,
zulJen wij voor rekening van den W.IEdelen Heer

F. C. A. SCHI'.JOS.SER,
op R ';J,Udoe Sarie vendutie houde-n van ZBdU. zeer

n~tten e n goed onderllouden Inhoedel , waaronder Een

muslefmahon ienou'en Ameuble ment met rood Veloufl

d'Utrecbt bekleed. E.n idem demie Ameublement met
blaauw. Een Bataviaa.cb. Ameublement met rottingen
ronde tat"U11!I, oonsoleB lllet marmeren b' &d,

ZlttJ.D~,

:~k:':;f:~, ~:~u:::: ::~:~,e~:~e i~:~~~i;: ;;i~!~n i:.

V e r t r 0 k k 0 n Pas I a g i • r.
_
op don 18den Oktober.
cbe•• e, eone groote wasehtafel met marmeren blad.
.No .. .Nederland, per Itoom.e!up Conrad, komm . de, 1 ochrijftafel,
buffet met marmeren blad. glazen en
RIdder, oft".• _ goz. 1_ de Konmg. d. heer Jbr_ M_E.
lervieBkaeten glas- crista1. en porceleinwerlren waar-

!~"~;:::~. o~nQ e~~e~~t. k~~~. t~:;:;o~:'~::~ (:e~~r'l~J~er {~:.~:·~j~."::hll~;:rij.~·~:!Ove~~I~e ;i;~!t:~:

• Macht bet door u DOodig l!e.eht wordeD. dan tiin
7
d.?
zij bereid peraoonlijk: mede tJ werken tot bereiking
van bet groote doel ensteUen zicb ter nwer bescbikking."
ti~i.um, geza!? · oerder TeenslDlto, kapt, Ned . ..l n d. St.
Au 't station Yiln 't O<Jsterspaor deed men een
MU' T. C. ZOI]derbOllut, bpl_ d.. art. H.IJn.~ ..mp.
. paging om de telegraafdrad en 8£ to enijden, die echter
eabtgenootjen " kind.ren, de he.fOnJ. A. L. And" •• oe.
door de aldaor gepo.teerde bezetting werd verijdeld.
C. Herf.t.. H_ d. ~tuer., _mr, B. _vao D, ld~n. A. W '
De vluchhnde mailEA ontmoette een afdeeling cafaIe ·
Arendaen de Wolff en kind_ mo]onr der lnf_ D_ H_
rie en werd uiteengedreve n.
P. Andro.5. off. der M."ne A. J. H. W . Jute. de
beeron L. van HoU.beke en E. Chardlsy, b.nevens
Om.treeh ~alf twee ure kwam er flinke r.g.obni
Z. M_ troopen en .cb.pelingen.
o. • etten, die de meeste lni noar buio dre.f. D. pa~_
__ -=-.~':~:~:=~:l'_ .
trollill .. bleven ochter den geheelen nacht op de been .
"rOeL:Sd8g"8;~ond en nacbt ie bet, ,. eel fU8ti ger
afgeloop en. Des r:amiddags ongefeer zee uur werden door
HBDE~ lUDD.1.G tegen drie uur ontvingen wij de
de 8chutterij verBchillende poden bazet eD begoDDeu
overige EUfopeetcbe bladen; te laat eehter om tiaa raal!
de p.lrouilles door de g.beele .t.d haren loop. Ofana Algemeen Oversicbt te ontle.nen.
schoon bet smui uieuwsgierigo n niet zoo groot was
De telegrammen uit de Straits l'imee rinden oDze
altll den vorigen aT ond, W&eI er toeh nij wat volk op
lel';erB in ODa nummer fAD beden.
d. been. De Politio cehler ging ge.tr.ng aile e.menleboling legen. Zelf. het .til.taan van enkele peno ·
fuDE" HAl> ALIUlIll d. inachrijving plaato voor bet
nen werd 01' den Dam rerboden.
maken nn d. kun.twerken bij de pri.., d'eau van het
Van ero.tige onger.g.ldhed en heeft men dan ook
afleidingeka.naal uit de Samaraf.&gllche Iivier:
t
nie , vErno men; wei wa. de gew.pende maeht .erplicbt
In8cbrijvers
Borgen.
hier en daar krachtdadig 01' te treden, doch d. mede Heer Buuo yoor }' 459 _000
de Heeren .!Jwager
nigt•• toof epoedig uit elkander en .leebte e~kele
en Veltman.
person.en wer len in hechtenie genomcn. Tegen elf uur
Bre e.oordt
436.000 •
'finkboff
wa. bet !elf. atil, j. nag .tiI1er dan op gewone avonden .
en Scbmidt.
Oak de kolli.buizen in d. Kal<etataat. n enviroD a
Scboahal.
• f 471.000 •
• C. en D_
waren oebraal bezocht, en b.t bl.... k duidelijk. dat men
Pereira.
lieh niet Ian eene tweede ontmooting wilde blootterwijl .oor het ",.ken .an een honlen brag op ij.eren
.tellen. 10081. den forigen avond. toen en koffiehuilIiggera in den grooten po_tweg Daar Pekalongan o.er
bezoakera en log~. in botele (van de laat.ten natour.
b.t aftoppingBkanaal .... r.n:
lijk aileen die, welke &loh in de koffiekamer . bevonden)
InK'brij,..erB
Borgen.
door den .terken arm van de Politie met blanke tabel
d.
Heer Bnij•• oor f 59.000 de H68ren Zwagor en
verjaagd werden, om ,uder door de e.vah~rie buia.
Veltman_
waarta gedrefen te worden. Ook de Scbouwburgen
Bree ..ordt • f 56.440
• Tinkhoff
worden bijna niet belo.ht, en, .ijn wij goed ingelieht,
Schmidt.
dan .al .an G .:neentewege op Zaterdag-avond a .•.
Schii.hala • f 59,OCO •
• C. en D
de .luiting b.folen .. onlen.
r.rei
.....
Ueden a.... nd zijn e. goon ongeregeldheden meer
voorge.allen . De elders . beechikbaat (gobooden troopen
O. Db IlUDB te SiDgopore i. bot lijk.an
waren niet noodig. De (linke honding van den BurCbineem: upge,~h", in wielUl .. kken men ,ond: teD
g~meeete., .an den handwerkataod, e~. foora! oak fao
~e biljet veor de GOIlfGI neur-Generaa l Loudoo ,
eu
de be"'ODer, dar eilanden wordt .ee7 g.roemd.
eCJi "" ...1 raG 331.21 Pd . St. opd. Chartered Mercaclile

~:~ :;;or~: ;'~ju:~~u:~::;oP.· o~i. ;.- :'~~' g.~. :::

h.ng-, k,oon en

VEh,'OLG DER MEUWSBERICHTEtl

.r

t~·~6e~. T

S:

Ben uitmnntend span en zeer deugzame

wagen~

purden, OO~'en boven de 1; .oet boog. lien .pan Valk
Shekk.n. Eene Enropeesehe Mylord. E en Palanq;.: in.
Een .tel zoo goed alB nieuwe tnigeu met pleet go.
monteerd,divera •• tal-keuken- en diipen_ gereedscbappen
Eene groole Colleetie bloem,n in potten, en wot yetder t. yoorochijn zal worden gebragt.
1795
SOESM..L'i en Co.

Toko Vendutie

op Dinsda g den 24 dezer.
ran K (lo pmanschappen en bijgebral!bte Goe~eren.

1825

SOESllAN

010

Co.

Wegens vertrek
.an den WelBdelen Heer

6. A. BRDMA1\U\l.
.nilen SOBSM.lN

en Co. in d. G e n i • I .. a
<oor ZBd. roke ning Ve"duli ..

0

Op J/aand[t.q den 30 dezer,
van eene keurige

en goed onderhondell Inboedel.
bestaaiide uit:
Ecbt Bata,i_he Rotting }feubelen. Palembangaebe
Wipstoelen, Mt.boniehoulen Rond. en VierkaDte T ..
fels met marmeren bladen, een ko.tbaar groot Bnffet
,an Biken en Ro<enh,nt met marmeren hlad, Bond..
Tafel. moaaik. in g.ele~d, Fr8chtige Grayeura in o.ale

lijetcD, een masiefmaboni ebanten Burc-au de Yinisklr
een zeer welluide-nde Yl)or dit kliwlat- 1'eryaardigdeJ
Piani .. o, Lediltanten. K .."'n; Etenatafel., ~te Di.
van" oeM Stob ...... r en andere Petrol.um Lampen
in Boorten. 61... Cri.tal en Poreelein ..erken, nn
Bieu.. e elegaule en leer gemakkelijk rolleode Mylonl,
&en span deug:daame W &g8npaanlen, oen Beody ....t
Bendypaard, Tuigen, Stal. Konken en Diopenl Qe..
..,.doehll/'p. n.
V 0 0 r t . , Ben groote Coll.."e zeer fraaie eD
..,ldlBlDe Planten, Vareol, Ro..1l elll_, ~ll ..ott renlon
te Tooro.bijo sal worden g.b.. ~ ht.
1828
SOESMA:S ell Co,

~~Ge-?OeeGd!e-!UT:.·~~e·~lenW'' .1J~. nail
n, .it:f.e~.~~X:.,·.~.~:~I D~.n·~L.A:tA·~,·T~.S~Tw.2·.fEf!Op;~fAOOo)v· ~.·E·~·.R·~.·I·~Nt~.G:i~: .....' .•!J~.J!.~.", !.·t.l!.;.o:":l. '~~!.~e~,~o;

•~.

i;t.J.I

. 'Illerk.

St.' MARGQBiiITB

Teverkri;gen per vat."

,

eIi per

&:a&RG-+S~E:

dolijn' fle8llchen :

12 fl ••••ben ............ I8.-on /9.':;";
Adrea aan bet depot bij A;JAUSSA1JD,ftansebe
Jlr.odbakkerlj , en. bij .
lS29
:EUZ~RB.

,.It'
~I,·.

A. G R ii N BERG,

,

letartikelen,Solmijerwerk,:, ~arfull!erJ.e,

eall .

~root

Magspjn .du .Louvre) eene. kleil1,. colle*.Paiguo4'B
van lijnwaaden perca1es,pra.hti~e Kamme~, Fantaisie artikelen, Ceintnnrs, Colliers, Parures, Brace·
letteri.' · ·
.
".
J .ouvin Randschoenen inalle NOB.
EUZljRB.
(1428)

lIevronw C. I. PLIJIABR
beveelt zich voortdureud aSDvoor h.e t
L EVER EN

EN

Ale,--

.

MAKEN

van

COlllpleete Bruidstoilelten,
W andcl~ en RcisCostumes.
.A.IsD1ede :

I{inder-costumes en Ooopskleederen.

tbana weder ontoangen bij ,
G. A . WERMUTH.

bij

DORRBPAAL en 00.

Toko Plijnaer.
Zooeven ontvangen:

Prachtige gedammouseerde stofjes.

Buiten- en binnen

Zeer fijn wit ORGASDIE en TARLATAN.

Hang- en Staande Klokken,

Toko PLIJNAER.

1734.

te bekomen bij
Me. NEILL en Co.

Regulateurs.

Direet nit Parijs ontvar'lgen,
en heden ontpakl:

F. H. BOUMA .

.. (106)

~ .~

in vaatjes van 6 Stuks,
F . H. BOUMA.

1779

Chatelaines, verguld, oxide, en zwarte met en zonder

porte montre en .pieg.ltje•.
Bracelets Waaije. kottingen.
id.m
verguld, oxide, metasl en bloedkoralen.
Oolliera, bloedkoraal met terguld.
OeintQurs, Jeanne dtArc.
Parures, blauw zwa~t, oxide, en met gekleurde eteenen.
Blauwe Kind.rbellelj ••.
J

Toko Plijnaer.
.Heden ontvangen:

Wit Brook. Garen, no, 10, 12, ao, 40, GO, 60,
80 en 100.
Zwart B.ooks Garen, no. 80, 40, 50, 60 en SO.
Gekleurd Brooks Garen, no, 50.
id · Naauijde
en
Witte, zwarte en grijze Perl. d'Amour Knoopen.
1674

BAZAR.
E elligste ImoprteltrS van Pianinos,

B A Z A R.
a.

r25,--~

per a t u k IJzeren Ledikanten.
1816
B. KARTHAUS .n Co.

BAZA.R.
Versch AppollinariswaleJ',

neteldoe ~.

Bloemen.
Dames en kiuderhoedjee van stroo eo fluweel.
Zijdett en fil d'eeo•••. Dame. kOllsett.
Kanten en geborduurde Zakdo.ken.
Fijn Organ die zeer g • • ehikt voor brui ·J . en baJjapon·
nen.

Percal. peignoir. van J 6.- , 8.- , 10.- en hooger.
Oemoakt. Wandel·co.tume•• an J 30.-, 40.- en
hooger.
Benever.s:

Beg

n ~t~~::"t:~d::orbe;:~e~:~:~

waterpeilotellingen, . Waterpeilglazen en Rittg~D, SDijijzora, Ratelbor.n, Koperenpijpen, plat en ';erkant Staal,
Moerboulen,. Klittknagels, Drijfriemen.an 2-6 . duim,
India Rnbber. van '/, ._3/t dik,' Tacks pAtent Pal<·
king '1.-1'/. eu ans mogelijke machinerie· benoodigdheden.
'
R. W. DEACON & Co.
Fabriek
(1854)

B. KARTHAUS en .0 0.

Prima kwaliteit
CAVITASSIGABBN P8INCKSSH.
direct van '· Mapilla,. nieuwe aanvoel in
kisties van ' 200 stuksvoorhanden bij
~64S

.G. C. T, VAN DORP & Co.

0

n non

H. n d w
1673

0

r ken.

NIEUWE

S t . Nicolaas gebak.
J. J . VAN RUIJYEN.

1792

o

S THO F F & CO.
'S

SPUISTRAAT, 10.
G RAY E N HA G E.
1803

ONTVANGEN:

GOUDEN

PENNEN,

Zijdeo, fluwelea en i.oren ki.tje.
L.!gkaarten van Cbocolaad
Extra {]jne likeuren .an de Bont en L.ijten en.. en •.
HoUand""b. p.o.i.ien al.:
Gerooktvl eeocb, Gerookle O.. eubaae, Gerookte wm
Veraobe <aim, Saueij. de Bologna, Kalfo .weaerikk~n:
OseenlAppen, .. Kslfaechijf, O..en·
en Kaailgehak,
J[<uJ.che fricadellen, Sli.r .en puntasporg"", .. hor
ienel80, Bruaseleche Kooltje., P~eren in Wijn, Appel
pent, Doperwljes, Worteltj.a en. on ..
" Bitt..ro en zoete bakamandeloD,

fin K ....nten pl\l' gellieht,

Snead., Snippera

Praebtige glsco\(; bloomen, . Amonra, tron..groe~n
~"tblad8D, gouden, .'ilver." . en . groen. hlaadjel.

t~::~n' ~:..o:~~:~e;'o~';.':n:ehalenkamp.
~

ens: enz: enl:

411... per IaalBIe iItoomera . ' Oiltvangel!.
17111
J, J. VU BUUVBN.

G ••• g,oorder ZUIJ DERHOUDl',
vertrekt den -23 dezer, des morgena 8 uur nair 80erabaja., Bawean en Bandjermaaeing.

De Agenten,
Me. NEILL en Co.

Passage naar Nederland,
wordl flWl,lJeoodclIlIlet het Ned. clipp m,/re,f/ut.schip

~

die zieh 'an d••talen door gomakkelijk aehrijren en
groote duurzaambeid onderscheiden.
1831
G. C. 'I '. VAN DORP en Co.

Voorbanden bij
G. C. T. V AN DORP en Co.:

LIBERAAL.

Prachtige Tooneelkijkers.

Gezagv. A . B . \Vierik:x,

1682

Mode-Journaals 1877.
Tijdschrifteu, 1877

Groote
Papier~
1823

om einde N o\'cwber van bier te vertrekken.

Het achip i. uit.tekend ingerigt en '8art een ge·
eTsmineerd geneefl heer.

Imform.tien te bekomen bij
J. DAENDELS en Co. D e A ge nt e n
1776

'r;erzel/dill!! pcr mail, Jail 'we! per

BAtavia, SBmarang. Soerabaija.

J,Nederland.'!

Stoomv.-1V.[a~tsch.

GEREGELW; i\!A,u;DE LIJKSC BE

MATT,IlI ENST.

BET STOOMSCHIP

CHuBB

en Geldtrommel8.
G . C. T . V AN DORP en C·J.

VERPLAATS BARE

BUl'eau-Ministl'es
lSH

PRINS HENDRIK,

voor DAMES.
G. C. T. VAN J.:ORP & Co.
De pillen Yan <lUIN A.-LAROCHE zijn

Ko mmandant M. c. BRA!.T,
.z.al 16 Ntlv. & . 8. -ran Bafa\'"ia via P udan; en X.peJe
n81r N. Diep vertrekke1 _

te~r
koortsw e
r e nd ell ,. e rster-

in EUfopa, waan o·n" dirocts Cog n o@s<! menten worden

k e n d roor de
en het blocd.

afgege'·en.
VO:Jr vral.lht en pl!Beage ge1ierd men zidl te wen-

lliUg

Zij zij n in all~ YOur
komende gev a~ie~ ~'a~
.Li

l5

'C

;';:.L.I.

.....

-

~

LAdiDg wordt 8:'U !gen fl m en t""oor

dell tot
1828
T

n e kk i g e koort.en

~ ~

-- -

v ........ -r-.T;l r Q "'..... rt ....

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

Batavia, Samllrang, Soerabaia.

aan bevolen zelia d&a r ,

keloof:l is geblsren;
.lsmede togen koortsen die in • 0 c h t i g " strekeu
~pid emi. ch zijn.
Prija per Jlacon F I. 1 .60.
Parij., 22 r ue Drouot, en bij aUe apotheker•.
lloofddepot voGr Midden·Jar. hij DE GROOl',
KOLFF en Co., Samarang.
216 _

bij DB aile havens

de Agenten,

.. .

.....

Stoomv. Maa.tschappij Nederland.
HET STOOMSCllIP

CELEBES,
Komm8nd.nt C. A. BAKKER,
zal verm oellelijk e i n d e 0 c t 0 b e r van Bata~'ia naar Marseille e n Nederle.ntl, r-ertrek.ken.
Y 001' pll86&ge geliev8 men ~i.:::b te wende!J tot

E e n groot en prachtig factuur

Sigaren surprise8 met odeur.
Pietaches Burprises
Snrpriilea van carton

Koning'" Willem ITT,
1832

Bodjongsche Banketbakkerij
ONTPAKT
Speelgoed ven OhcooJaad .0 Suiker
Cnocol.ad en Suikerwerk.
Demaodea et Repons ..
Vanille Choeolaad in pakken.
Chocclaad poeder 6n iieeoehen.
Leiter•• an Cb',colaad en Suiker.
Choeolaad Sigaren. ·

.

YAN

waar de Quiuine wer·

en

Ret Stoomschip,

Magazijn
Tapij ten, Meubelstoffen, Behangselpal'ieren en Meubelen;

Hodjongscbe Ballkctbakkcrij
Dagelijks

. v. · · d~I1eala,

Ned. Ind. Stoomv. Mij;

SoerabAia,

lItoD ELLEN.

Versche Bot e r 1e t t e l' S

Baron Sloat

•
Kapitein ODBM,
.ertrekt den 22.n dezer, de. morgens 8 uro naar
Batavia "ia PokalongsD, T.gal en Oheribon . .
De Agenten,
lS27
M •. NEILL en 00.

l!ltoom en andere werktuigen te

VOOl

1 ..

8ervisaon met eo zonder bouilloir, Olij en Azijnetellen,

1812

Stoomkr~nent '" Stoommanometors,

_ Linnen (lames Kragen en Mancbellen.
IBO u

Praehtig 1'leetwerk, w.....onder Prea.nteerblad.n,
diverse grootte, ~oflie:. en Theeaerrielen en 'fbee-

.m.

Nedert Ind. StooDiv;M88tsoh~ "
Ret stoomeohip

Net werk en spoedi~e afiel'cring wordt verzekcrd.
Tavana verkrijgbaar

Toko Plijnaer.

Een Fact1tur :

k6n~

'.

::nre~ii..r!~!

e

Zooeven ontvangen;
Geborduurde en effen

sertaerviesen, enE.

Gebakpannen. Soepketel., Waterketel., Koffiekann.n ,
Gel.i,ormen, ij..,ren Koekepannen, koperen.n ij_
ren . Petroleum. kooktoe.tellen, v.rlakte nakann.n,
F lesacbendragere, Me..enbakj ••, Specerijdozen, .Sleu.,.
telmimdje., o"'ale V1iegondeksel., Sialepeis.n Vor~

.•

worden tegen de meest billijkc prijsherekenillg.
geleverd, door de boekhandelaren
G. C. T. VAN DORP & Co.
te Saiilara"g.

Marmeren Pend ole. met lonpes, poreel.inen Tafelon Tbee· en Kollie· en TheeBerv;eson, Wa.ehateU.tt,
groot model, fijn. ged.coreerde Wasch.tell.n, Kamer·
potten met dekBel, Cri.tallen en half criataUen C.r8f~
fen voor Wijn, Madeira en Bitter, ditQ met sterretjes,
Stellen Gl....n in kristal en balf kriatal, Yingergla.en,
Compotten, Bote.vlootje., Zouhaatjes, compleete De-

Geemailleerde en ijzervertinde Casserolles,

Bt~'i

" ,

~tr~ . e e kgednrend& a e b t d a ·g e n ..go·
GOETH~RT en 00.

al,o~~,,z~n.

Stoomvootge/t'genheid,

BAZAR.
Bronzen en tel'rakotta Statu etten,

BAZAR.

. po

'.

Ap

'. '

Steeds voorhanden:

P u ike Bot e r •. d. LEEU W, ollerlei Dranken
en Provisien.
1814
B. KARTHAUS en Co.

Zuurstellen, noblltt en, etsllon Lopel. en Vor·ken,
prima Berlijnsch Zil •• r, au.
DONDORF Speelbarten, Brandksat.n in aoorton.
1818
B. KARTHAUS en Co.

~!

.

' '. " "

Gekleurde zijde, atofje. en grenadine .
Wit en gekleurd tarlatan.
percale.

Vleagel. f.brikaat Gehr. KNAKE,
hier zoo gun.tig bekend,ont.angen binnett kort wee.
PIANINOS en SALONVLEUGELS.
18H
B. KARTHAUS & Co.

Veldbedd~ll

YAN

van .aHe 800rten van machinerien.

Zijden Ceintuur koorden,

hedea geJo.t.
Puike Haring .~76 .

•.

.

1830

Ceintuur Waaijer hakeD,

F luweelen en lederen Dame.taschj.s,
Metalen Ceintuurs in verscbillende kleuren,

PER "CELEBES"

.. . ...

Alamede:

FI LTER D OEK.
1487

. ..• '

1782

Verkrijgbaar:
"'VV":IJN in vaten
1511

••

. . . '>, ' "

Gekleede~, Bal~,

-~-}-'lowers
1826 ,

..

I18sort.iroent. Odeurs, 1 qualitelt v9~,r Dam.s . (Ult~.t

(1)

~

.: ' ,., . .

ke!~a~:~ b::e~o~:,:::~~~~r~~~~r~:i~

HWrwtolter.
werkt tegen billijke priJzen.

~

~

...

de Agenten,

J. :;)AENDELS.n Co.
Balarla. SAmarang, Soerabllia.

li36

Holloway's Medieijnen
L"

HOLLOWAY'S PILLER
ZALl'·. Gevaariijke Diarrhee. - De Done.ken deter verzwakkende lieHe zoo
verschiliend J en de wijr.o hire.: ,:lulfallen zoo veran-

dorlijk z~nde, :. geTen een valdoeode reden Tan bet belangrijk aanta!. harer elagtolfere. O,!der ~olloway'o
behandeling, a1 ,. de oorsaok d.... ttekte lD dUlater·
ni. gebuJd ..I de uitalag oven gonitig Eijn, hetzij
de ma&g, de lever of . kleine.., illgewanden de ..tel
.... de ziekte ja, want zijne pi!len met ..rdeel
ingonQmOD, en zijn oulf goad op de .ijden ?or 00derbuik . .ingewre.en, betengelen de .wellIng der
bloedTaten on ....gelen iodere .f erke.rde werkiDg,
....rwt dio ook ontatast. Beide middel." werk.n
regtatreeks, '. tot . h~,eteUing. 'an · bet ~ui.t.: ev~.nlligt
t:o.oacheD geToolighe,d en · prakkelbaarheul. ttekeJ~ke eD
11""'00" arllCheiding, nMulU'lijk. en boriteD8l""'i~ 10&ing.
Doo.j.... 1;'ilIen .an (1. f 3. tm f 6. 1'0tJeB Zalf
tall f'l. f 3. , en { 6.
Ch.mbon W.OA.LISTANS &; Co. TagalA...J.•'"
d8l' VOORT, Pekal"ngan W. B. lIANA. Soh, ARNOLD
.... Co. en 008NABS, Klatten.J. D•. SLlRR; M~
laDg ,T. A. ZBl~DBL; ,Samarang GOJn'~T"" 00.
DE GROOT KOLFF en co.. wANl>"BB, G. C,T.
VAN DORl' 811 ~!I. L. DB LYON 811 SOBSIlUl

eiI 00.

<,,>

Te Kuur!
BBN HUIS op den wag noar K a I i g A ... e, Duol
deD Heer BON SET.
HOEZOO.
HOT

GETROUW- D :
Jhr. G. H. CLIFFORD
en
T. A. L .U1M.ERS VAN TOORENBURG.
Soen.kal'la, .!9

Oct()be~

1&'i6.

.

I S,u
~

V"'~ud:'lij~l~u~~~k;ri~~~~~'i~~ii!N~!j :::

JR•. ~. H. C.LIF.FORD Ond..foDJen •. beluiffen "Y
ooz'on hartelijken donk,
N. D . LU,UlBRSYAN TCOBENBl!R~.
C. A. C. LA'lDIBRS VAN'LOORE..lffiURG,
Soerakart.,
gebor';n YAN DBa DoES.
21 October 18i6.
1 8~l9
V.......'-'>ordelijk .~Oor a.e ...,~ .
.
G. C. T..... DORP& 00.

