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Prijs cïcü* Atïvcï'JcnUüii.
J)c uriis der ADVERTEJfTrKN is f I.— voor elke

TIK.V WOOKDEn; 1,c!, : .1ve liet tepel
Advertcntien met prooie letters betalen dubbeld.
ledere herhaling na do twee eerste plaatsingen wordt

ljetHril.l met de helft vim het bedrag der advertentie.
Voor doorloo] eudo annonces kunnen schikkingen

worden gclr&ffcr.

VERTREK DER LAïVDUAIL,
In de maand AngustU3 den 23sten.

ADVERTEMTÏEBI,
Wordt bekend gemankt, dat op Woensdag den 20 Au-

gustus n. s. des morgens ten 9 ure, ten bureelc van den
Resident van Soerabaija,

ïim'E UITiSESTEfi&IftG
zal worden gehouden voor de levering van voeding aan
de gevangenen, kettinggangers en bannelingen, zoomede
aan de van goiiverncments wege verpleegd wordende pu-
blieke vrouwen in deze Residentie gedurende ISGo en voor
1863 t/m. 1565.

De voorwaarden liggen voor belanghebbenden ter in-
zage ten bureele voornoemd.

Soeoabaya, Namens dkx Rksident,
den .'jÜ JiiHj ISG2. De Secretans,

(1059, W D'l « S'l S ï! E!.
Wordt bekend gemaakt, dat O}» 2£;i<txr<lft£ «Icil

23 (iczür des mor'ens ten lü ure, ten bureele van
den Resident van Soerabuija eene

UITBESTEDING
zal worden gehouden voor den overvoor van Boenga
naar P«soeroean van E«fcBs SflOlltwerkcat.

De voorwaarden liggen voor belanghebbenden ter in-
zage ten bureele voornoemd.

SoEItABAYA, NAMEXS DKN RESIDENT
dm Istni Augustus 1SC2.' De Secretaris,

(1078) WEGENER.

Wordt bekend gemaakt, dat op Woensdag den
27 dc/cr des morgens ten 10 ure, ten bureele
van den Resident van Poerabaya eene
TT X "3? fc* 53 & "X" JES 23 X 3ST <Gi-
zal werden gehouden voor den overvoer van 1000
stuks HOUTWERKEN van Samaranp- naar Cheri-
lon.

Do voorwaarden liggen voor belanghebbenden
ter inzage ten bureele voornoemd,

Soerabaya, Namens den Resident,
acn 5 Augustus 18G2. De Secretaris

(1088) W KG K KI E ES.

Pc Resident van Soerabaija maakt bekend, dat op Z.i-
turdag den 30stcn dezer, door het vendu-departement al-
hier, ten voordetlc van den lande, zal worden verkocht
de oude stoomketel van de bennet, bij de Fabriek voor
de Marine en het Stoomwezen te bezigtigcu.

Sof.u.uïaija, Namens den Resident
den lirfrti AugntUs 1S(!2. Da Secbetams,

;113S'> WE©BSWKBI.

KOFFIHEILINB TE ?mm,
"De derde kofiij-veiling ia dit jnar te Padailg zul

worden gehouden in de maand Sej.temler aanstaande, den
eersten of tweeden dag na aankomst aldaar van de stoom-
pakketboot van Batavia.

De voorwanden van deze veiling, zijn dezelfde als waarop
de laatste, in Junij lSfitï gehouden veiling te Padang
heeft plaats gehad, en liggen voor gegadigden ter inzage
op het bureau van den Gouverneur van Slimatra's
Westkust en op de residentie kantoren te Batavia,
Samarang en Soerabaija.

De I'irecleur der producten en civiele magazijnen.
(1144) ilÓTÈlilüG.
De Hoofd-Ingenieur, chef der 4de Waterstaats

afdeeling, maakt bekend dat
op Zaturdag den 6den September 1862

DKS MORGENS OM 9 UKK
ten zijnen kantore te Socrabaija, in het openbaar
zal worden

UITBESTEED:
Het bouwen van een ijzeren loslOOdS bij

de Entrepot Pakhuizen te Socrabaija.
Volgens bestek en voorwaarden, liggende ten

gemelden kantore ter inzage van belanghebbenden,
De Hoofd-Ingenieur voornoemd,

(1096) P. VAN BAAK.

i Woidt bekend gemaakt, dat op Zaturda;; den Oden ;
j September a. s. des irioryens ten 10 ure, ten bureelc van

, dtn Resident van Soerabai a jI EENE lIERUITBÉSTÈDIIVG
zal worden gehouden voor den overvoer <an 1-100

i balken en 10-16 planken van Boenga & Soerabaija naar
| Pangoel, Koetjoor & Patjitan.

De voorwaarden lig.en voor belanghebbenden ter in-
: zage ten bureele voo nreintl.
I SoERABAIJA, ÜB fiESCOKNT,

den I'iden Augustus ISO'. Ij afwezen
Je .ttsistnt-Resident

. i (1149) ' w. happé.

Veiling van doorgetapt KOPKRGEU).
i De Resident van Soerabuija mankt bekend, dat
oi) Viijdag den 12 September ISG2, bij 's land.*
pakhuizen te Soerabaya in het openbaar zullen
worden verkocht

409.009. Amslerdamsche ponden iloorgekapl KOPEuGF-LÖ,
| waarvan een monster bij gemelde pakhuizen ter
! bezigtiging ligt.

De verkoop zal geschieden op de voorwaarden
bedoeld in do Jaoasche Courant van lü dezer
No. 53.

Sokbabaya, Namens den Resident:
25 Juli} 1562. De Assistent Resident,

10-13) W. H2A& 8 B»E.

De lloofil-Inucnicur chef der 4de waterstaals-afdeelinsr, i
maakt bekend dat

op Zaturdiig den 13ilcn September 1562
des morgent om 0 ure

ten zijnen kantore te Soerabaija, in het openbaar zal
j worden

I UITBESTEED:
} liet maken van een 8 el vooruitspringenden KAAI-
| MUUII lang in ontwikkeling 21 el, en een gcmelzeld
i plateau, tot het stellen van de in de fabriek voor de

Marine en het Stoomwezex gemaakte ijzeren loskraan,
nabij de voltooide Jlarixe-i'akiiuizen op het Maiuxe-
ÉïAISI.TSSEJIEXT.

Volgens bestek en voorwaarden liggende ten gemclden |
• •■ kantore ter inzage van belanghebbenden. •
.|

. i
\ De Hoofd-Ingenieur voornoemd,

(ROS) P. VATSI BAAK.

' VEN |)l_D EP ARTEHEN T.
veiikoopisc.

Op $3nniicl:i<<; den ISdcn AnjriislHM ISG2.
Bij de Weeskamer alhier van twaalf huizen van wij-

len den chinees TAN 130KN KING, en van diverse
boedels.

Op Dlngsclag den 19:len Angustn* SSS'J.

13ij Mevrouwde weduwe PEAN, aan de wegnaar Gris-
sec, van Meubelairc goederen, wegens vertrek.

Op Woensdag den 20stcn Angastns ISG2.
Bij den heer J. 11. TEN CATE, in de stad, van di-

verse goederen van den heer 0. KOCKEN.
Op Dondcrdn*; den Sisten Augtistns ISS2.
Bij de heeren LE ItOY & CO, in de stad, van diver-

se goederen.
Op Vrijdag den 22stcn Augustus ISG2.

Bij de heeren lIAYE & VAN MARLE, aan de Ka-
liemaas van diverse goederen. (1123)

op Maandag den 18dcn dezer,
zullen door de tceeskamer alhier,

voor haar lokaal ten overstaan van de meerderjarige belang-
hebbenden,

publiek worden verkocht:
al da vastigheden van wijlen den Chinees Tak Boen-
kikg, zoojiede goederen bchoorende tot andere sterf-
boedels. (1111)

löp den loden Aisïusïus
I zal door den ondcrqcteckendo dts raoivcns

ten tien uren,

I OF DE OTÜTIE
1 van mevrouw de Weduwe Dean

publiek verkocht tcorden :

Een I' FIT? bebouwd met een stecnen met pannen gc-
| dekt huis en dito Peda'c van drie appartementen, alsmede
; bijgebouwen gelegen in Blok No. I Wijk Letter B buurt
kamporsg Kieuw Holland gezamentlijk verhuurd voor
/ 55.— 's mr.ands en aangeslagen in de verponding voor
/ 7000.

'"

(1105) B. J. VAN ECK.

Dingsilag den 19 Augustus
zal door

HAYE & VAN fNARLE,
VENDUTIE

worden gchoaden wegens vertrek,
ten huizo van Mevrouw de weduwe Dean,

aan de Grissesc/ie weg,
van een nette en wel onderhouden INBOEDEL, als:

: beklccde en gpolitoerde BANKEN, TAFELS, STOELEN,
KLBKRKNKASTBV, HANG- en TAFtL LAMPI'N

,

VLOEKMATTEN, ijzeren LEDIKANT, BUFFET met
| MABUhItHLAD; SCHÜTZELS, eenige BLOEMEN in

potten, en wat verder te voorschijn zal gebragt worden.
(1129)

VENBXJTIE
'

Op Woensdag don 20sten Augustus a. s.

VAX

Owrcbleekte CALICOTS, korasie CHITZEN, gedrukte
KAÏNS, roodk wijn, BIER, SIROPS ASSORTIS,
BOTER, HAMMEN, GENEVER, BITTER, enz. (1134)

' VENDUTÏË
Op iJoiidcrdag den 2is(cn Augustus a. s.

IN HET VENDULOKAAL

van

\ap INVERSE COMKSIEGOEOEHEN,
N. 13. Goederen kunnen bijgebragt worden.

(1124)

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
van 119 Pakken
TABAK,

Hoofdmerk singgée oogst 1861
0;> Vrijdag den 22dcn Augustus c. k.

Ten Kantore van de ondergetcekenden alwaar de voor-
waarden van inschrijving ter inzage liggen.

(1122) AÖARI & CO.

""hoïjt-vendutie
.

op Woensdag den 3 September.
VAN

l>!u* minus I(MM> vierkante
IE^LKEIST

la Kapoclran,
Op de stapelplaats van de ondcrgetcckendc.
(Il 10) ZANTIIÜIS * CO.



Op den 27sten Augustus e. k.,
zal door tmehenkomst van het Vendu-Departement

ie Soeraèaija, ter plaatse waar het tegen dien
dag VENDUTIE tal aankondigen,

DRS VOORMIDDAGS TB 10 TJRE,
ia hot •pjtbw m* itn meejlbifcdeiiden wrdej «tlocbli

h partiralier» Onderneming lot aanplant ra bereiding tm

TABAK,
u

Glbntikgak, district Soelang, Residentie lUmbanu,
en bestaande uit:

Een kapitaal steenen met pannen gedekt "Woon-
huis en Bijgebouwen ; tien zoo groote als kleine
Tabaksloodsen, waarvan enkelen niet stoen en
djatihout anderen met wildhout gebouwd, ver-
volgens Opzienerswoning, compleeten Inventaris ,

enz.
De Veilconditicn en de beschrijving der In-

ventaris zullen van af heden gedeponeerd en ter
visie liggen bij den ondergeteekende, Eigenaar
•n Administrateur der Onderneming en ten kan-
tore van de firma ADAM&Comp. te Sokrabata
en van da firma VAN MAANEN & Comp. te
Savarang.

Glentingan, A. BARKEIJ.
den 24sten Junij 1862. (1055)

Willige verkooping
op den Bsten Sept. a. s.

Zal ten overstaan van mij deurwaarder door tus-
schenkorast van het vendukantoor alhier

pnHiek worden verkocht:
Een stuk land ter inhoudsvlakte van ren hon-

derd drie en twintig bunders, twee Tierkante roe-
den en negentien vierkante Nederlandsche ellen,
bebouwd met een steenen met pannen gedekt
huis en bijgebouwen, gelegen in de dessa Banjoe
Oerip en Koepang, uitmakende Koepang, derde per-
ceel noordelijk gedeelte, district Kotta en Goenoeng
Kending, bij de" verponding onder No.
1277, en aangeslagen voor "vijftien duizend Gul-
den, in eigendom toebehoorende aan ds chinezen
Lim Prxa Wan en Lm Ping Lf.b, ten verzoeke
van de Weeskamer te Soerabaija, als administre-
rende den boedel van wijlen A. Lindeman krach-
tens's Raadsschuldkennissen dd. 9 September 1859
no. 56 en 19 April 1853, no. 30 waarbij voor-
meld perceel is verhypotheceerd onder eerste ver-
band voor/ 40000 en tweede verband voor/ 10000.

De deurwaarder bij den Baad van Justitie,
(1100) C F. DAMWIJK.

Op eenen nader Ie bepalen dag
in de eerste helft van Oclober ,

zullen do ondergetcekeuden
publiek terioopen :

, hunne in volle werking zijnde
BOEK- COURANT- & HANDELSIMIIIKKEKIJ,
zo» als die dagelijks Ie is.

LE ROY & CO.
Blijvende deze inmiddels op aannemelijke voor-

waarden uit do hand te koop. (1130;

HOUT-YENDUTIE
tegen 2 per cent.

Op een nader te bepalen dag
in het begin der volgende maand, zal door den onder-

geteekende, voor rekening van de UIL B. J. van Kck & Co,
cp de stapelplaats to Katabang alhier worden verkocht:

Circa 1200 Djaiie Balken,
cenigc Djatie Dolken.

ZOOMKD2:

KNIEËN, WADANG, WALIKOEKONcn BRANDHOUT
alles afkomstig van de Hout-aankap onderneming van den
hser W. B. Loddos, te Blitar.

(1076) ISOODIT.

VISBITIIBK VAM STOOi-WSCHEPKH.
EET STOOMSCHIP

BATAVIA
Kapitein Couteron,

vertrekt naar BATAVIA, via SAMARANG,
op Vrijdag den 22êten Augxutus.

Adres bij
0148) W. CORES DE VRIES.

VEP.TftEi; VAN SCHEPEN

Haar Ijtotterumn direct.
"Wordt eone uitmuntende gelegenheid nang»-

boden met het snelzeilend Campagne Barkschip

Bulgersteijii,
gevoerd door Eapitein G. GEERLING,

zijude het Schip allerdoelmatigst ingerigt ea behoorlijk
uits*eru*t voor den overvoer vau Passagiers.

Het vertrek zal omstreeks medio September e. k. plaats
hebben.

Nadere informatica bij deHeereuTIACEDOEK, Plump & Co.
te Bat*via, en alhier bij den Gezagvoerder ia het
Marine Hotel en bij

De Agenttn,
(1132, Mc LENNAN & Co.

Passage ™ Nederland
wordt aangeboden met het Nederlandsche barkschip

EV3ARIA ADOLFIMA,

kapitein A. ESlosi.
om in den loop der maand September vau PASOEBOE-
A.N via BATAVIA te vertrekken.

Het s.hip voort een bekwamen scheepsdoctor en is
oijzonder goei voor den overvow van passagiers ingerigt.

JSadenj informatien te bekomen bij
D* Agenten,

(1102) P. KERVEL & CO.

AMAÜA AUGUSTAj
Kapt. K. C. de Vekh ,

Met bovengenoemd snelzeilend en tot den overvoer
vau passagiers extra doelmatig ingerigt Neder-

landsch barkschip wordt
PASSAGE

aangeboden «aar AMSTERDAM om tegen den lOden
September vau PaSSOEROEAN via BATAVIA derwaarts te
vertrekken.

Een geëxamineerd geneesheer bevindt zich aau boord.
Nadere informatien bij den gezagvoerder, de Heereu

Jacobson & Co te Samaiang, Saxdbkug BtzoET de Bie
& Co. te Batavia, of alhier bij

De Aqenlen
(1151) MATHIEU, EBB-', RÜIJ3 & CO.

TER BIJLADING
naar BATAVIA wordt aangeboden Let Ned. lud. barkschip

ALFRED
guvooid door Nicolai.

Nadere infonnatien te bekomea bij
De Agenten,

(1140) MAJOR MATZEN & CO.
"T~\e ondcrgetoekcnds betuigt laugs dezen weg zijne er-LJkentelijkheid voor den ijver en doortastende Hande-
lingen van den Hoofdschout L. van Sfredvt waaraan het
te danken is dat allo goederen, aan Mevr. de wed. B.
op den 12 dezer ontstolen, reeds dieuzelfden dag zijn
achterhaald.

(1139) J. A. A. NICOLAI.

De ondergeteekende maakt het publiek bekend dat
hij door de aankomst van de Mary Glover, mor-

gen den 14 Augustus in den namiddag zal beginnen met
liet I»S te detailleren, tegen de prijzen reeds in de vori-
ge week iu de dagbladen bekend gesteld.

Het IJS-HUIS zal tot dat einde open worden gesteld
van des morgens 9 tot des namiddags 5 ure, gedurende
welken tijd daar ook IJS-KAARTJES verkrijgbaar zijn.

(1127) J. M. BURGEMEESTRB.

Een jong mensch pas uit Nederland aangekomen zoekt
eene betrekking, bij voorkeur bij eene landelijke on-

derneming.
(1150) Adre» uitgeven OOSTPOSTIett. P. 8.

Houders van Cognossementen
AAK OUDE*

over
C*li 144/73, 83 kelders TAFELZUUR.
~- S« 32 1 kist

alhier aangebragt per Nederl. schip Trijntje Fenna kapt.
J. Abbixk worde» verzocht zich ten spoedigste te melden
bij

E* Agenten
(UiT) C. H. DE BBÜIJN & 00.

Houders van Cognossement
oveu

50 tons TANFIELB MOOR SMITTEYCOALS afgeladen
door SPICKR & FYTH, per Ilenrielle kapt. van Lobnbk
van London alhier aangebragt, gelieve zich teu ipoedigat*
bekend te stellen bij

Pe Agenten
(1137) SCHIMMELPENNINCK & CO.

~HËf"KANTOOR
van den omlergeteekende, is voorloopig verplaatst, naar
zijne woning, bij de Simpangsche poort.

Mr. FIEVEZ,
(1113) Advocaat en Protvieur.~mwmmm groeno.

OndergetetkenJcn liubbeu de esr kennis te geven, dat, hunas
lIOUTSTOOMZAAGMOLËN

tbana in volle werking zijnde, bestellingen op go-
zaagde llOUtwerken. binnen weinige dagen kun-
nen geëffectueerd worden.

De prijzen zullen, naar gelang der dimensiën
der bestelde houtwerken, ten billijkste berekend
worden.

i Alleen DROOG E en GAVE HOUTWERKEN
; worden afgeleverd.

(715) ZAnrrnui*» & <;«.

k e y a -il u is & a k ïï &' in
PORTRASTEN

Op glas van / 3— f 6— / 10.
Op verlakt leder van/1 5.— f B—/ }2.—
Op papier perdouzijn/"18 f 36. —/ GO.—
Portraiten op visite kaarten per luo

stuks, f 100.—
STEttEOSCOPE PLATEN

Op glas / 10.—
Op verlakt leder/ 12.—
Op papier per douziju / 60.—
Voor gebouwen of landschappen zeer billijke voor-
waarden.

Do betaling geschiedt bij de bestelling.
M. H. HALEWIJN.

Heei en Straat
(744) achter het stadhuis.

ABALAIN D.UR'AN.QVI CO.
te Simpang en in de stad

Maken liet publiek bekend dat bij hun steeda
te verkrijgen is

GEPREPAREERD IJS-
al*:

VANILLE IJS.
FRAMBOZENIJS.
AALBKZIKNIJS.
AARDBEZIENIJ3.
CIIARLOTTE RUSSE GLACÉE in diverse soorten
FROMAGB „ „ „

PUNCH a LA ROMAINK met diverse ïiqueuren.
Deze verschillende ijssoorten zijn verkrijgbaar bij voor«

uitbestelling. (1145)

PAS ONTVANGEN
I» het

DECeox>ozx Modo nxstsrassljri.
VAX

W A DE VEY,
een keurig assortiment

HEEREN HOEDEN.

ONTVANGEN
Een partijtje exquise ODEURS in soorten.
Fijne REUKZKEP.
EAU DE COLOGNE H. S.

bij
(1141) L.. D. GRIMAI.

Gegalvaniseerd ijzer.
Zeer geschikt voor dakbedekking

in bladen lang 8 voet, breed i roet,
per picol ƒ 29.—
„ blad „ 5.50

(8»9) XJE3 ROX cfcs CïOt



NEDERLANDSCH INDIE.Soerabaija 16 Augustus 1862.
Telegram.

JAVASCHE COURANT van den 16denAugustus 1862.
ONTSLAGEN:
Eervol, met behond van regt op pensioen, het lid van

het colegie der boedelmeesteren te Batavia, J. W.
Rudolph.

Eervol, met behouJ van regt op pensioen, de kapitein der
infanterie, P. J. C. ds Ruiter.

BEVORDERD:
Tot luitenant kolonel, militaire kommandant van Celebes

en onderhooriglieden, de majoor der iufantorie 15. C.
van Daaleu.

TOT KAPITEINS:

Bij het 2e bataillon infanterie, de eerste luitenants É. P.
Cavaljé en W. J. Lindgreen.

Bij het 11e bataillon infanterie, de eerste luitenants H.C.
Magnin en G. P. G. Vroom.

Bij het garnizoen* bataillon der stad Batavia, de eerste
luitenant R. F. van Rhijn.

TOT EERSTE LUITENANTS:

Bij het Ie bataillon infanterie, de tweede luitenant W.
F. Wichelhausen.

Bij het 2e bataillon infanterie, de tweede luitenant J. H.
A. van Herk.

Bij het gamizoens babillon ter Samatr/s Westkust, de
tweede luitenant L. F. Nix.

Opgavevandepolitie
Omtrent personen vier pasen voor aankomst of vertrek zijn geviseerd geworden.

16 Augustus.
voorAankomst.

Th. Bootli, ?an llodjokerto. J. F. Neij-nan, van Madura.
voor Vertrek.

3. J. ran Varelen, naar Probjlingo.
Vertrokken Passagiers.

Met da Ned. bark J. C. Schotel, kapt. J. de Groot, naar
Nederland via Probolingo: Jonge hser P. H. Ls Clercq.

NEDERLAND.
AMSTERDAM, 15 Junij. Ten vervolge op een betigt van

den Nelerl. consul te Reykiavick deelt die consul in een na-
der schrijven eenige v«rdere bijzonderheden mede over den
uitvoer van paarden uit IJslan.l, die in den Inatsten tijd, vooral
naar Engeland, meer is toegenomen. Het IJslandsche ras, zegt
hij, is wel zeer klein van stuk, maar tot den zwaarsten arbeid
geschikt, en meer dan eenig ander tegen koude, ver-
ïnoeijenis en ongemak gehard. De prijs van dia paarden is
bovendien zeer gering, daar zij tegen 16 tot 24 Deensche
rijksdaalders (in het boven)aangehaald3 berigt wordt abusivelyk
Tan ponden sterling gewaagd) per stuk te verkrijgen zijn. De
EngeUche paarde,ikoopers brengen hunne op IJsland aange-
kochte paarden in den regel behouden naar Engeland over,
in eene aoort vau stallen, gelijk aan die voor het vervoer
Tan ossen, en waar do paarden onder het slingeren van het
schip vasten steun vinden. Een zeilschip van circa 40 Deen»
Khe lasten kaa met gemak 50 paarden, benevens het noodiga
Wi en water, in het ruim bergen; het schip moet vanstte-
nen en zand voorzien zijn, om een goeden vloer voer de paar-
den te knnnen maken. De besta tijd voor den uitvoer is de
osand Julrj en de eerste helft vsn Aug.; de beste plaats

Reyklavick; hoewel iu dit jaar cene ïadiug paardea wulligt
beter en goedkooper te S'.ikkcsholra ia de Brcdèbogt zal kuu-
uen verkregen worden. j

AMSTERAM, 21 Junij. — Woensdag 11. zijn do aartsbis-
schop vaa Utrecht en de bisschop vaa HaarUm van Rooie
in Nederland teruggekeerd.

— Het Japansciie gezantschap zal, naar men ms-ldt, in do
volgende week het huisje van Czar Peler den Grootc te Zaan-
dam bezoekeu.

FRANNKRIJK.
PARIJS, 16 Junij. —Er is weder sprake van het duel

tussehen den hertog van Aumale en prins Napoleon; daar
het vertrek van den piiris naar Londen nogmaals U uitge-
steld, denkt men dat er pogingen worden gedaan, om ecue
minnelijke schikking te bewerken.

PARIJS, 19 Junij. Er zal te Lucern in het hotel van
de ex-hertogin van Parm een legitimistiech congres worden ge-
houden ouder voorzitterschap vaa den graaf van Chambord.
Men beweert, dat de tee ex-koninginnen van Napels, die
Rome hebben verlaten, dit congres zullei bijwonen. Bijna
alle bewoners van den faubourg Saint-Germain maken zic'i
gereed oin naar Lucern te vertrekken.

— Aangaande den vice-koning van Egypte wordt het vol-
gende verhaald. Hij Lad aan ziju geneesheer, dien hij groote
genegenheid toedroeg, een stuk grond geschonken. Deze had
er een prachtig huis op doen bouwen ea er een landgoed
van doen maken. Op zekeren dag zeide de onderkoning tot
den geneesheer: „Weet gij wel, dat gij zeer ondankbaarzijt;
ik gsef u een stuk grond, gij rigt het naar uwen smaak in
cu noodigt mij uiet eens uil het te komen De
geneesheer verontschuldigde zich eu veizocht den viee-kening
de eer te mogeu hebben den volgenden dag met hem daar-
heen te Tijden.

Den volgenden dng kwamen zij op des geneesheers nieu-
ws bezitting aan, doch er stond geen Luis, ja ielf* geene
enkele boom. De viee-koning was hevig vertoornd, omdat hij
was bedrogen en vraagde wat dit alles Had ie beteckenen.
De geneesheer beefde vau angst en verklaarde er niets van te
begrijpen; hij was er reeds van overtuigd, dat ztju hoofd er
medo was gemoeid, en viel op zijns kniën. Li zijn angst
had hij niet opgemerkt, dat de toorn des vice-koningi slechts
geveinsd was en hoi deze thans hartelijk stond te lagchen.
Hij zelf had des nashts alles door 1500 mm doen wegbro-
keu.

— De vice-adniiraal Jurien de Ltgravièro heeft gisteren
den dag te Fontainebleau bij den keizer doorgebiagt; men
verzekeit, dat de generaals Forey en Leboeuf daar ook heb-
ben gedineerd. Er zouden belangiijke b.-sluiten zijn genomen.
Eerst zullen er troepen van Algerië, die dus half aan het
klin aat geweud zijn, naar Martiniqtie en Havauni wordeu
gizonden, om zich daar geheel 'e gewennen; van daar ver»
trokken zij naar Vera-Cruz, waar zij onder bevel van den
commandant der stal, den heer Roze, zullen worden gesteld.

PARIJS, 20 Junij. — De Senaat zal zich weldra bezig
houden roet eene petitie vau den Heer A. Pasquet, redacteur
van de Siècle, waarin opheldering vau het gouvernement van
twee belangrijke punten wordt gevraagd. Daarin wordt na-
melijk op de zonderlinge omstandigheid gewezcu, dat de be-
volking van het depaiteaunt der Scine sedert 1832 uut 532,000
lieleu toegenomen, het getal kiezers daarentegen met 12,000
is verminderd, terwijl htt gouvrrneincnt in gebreke is geble-
ven, ingevolge de wet, den 4 Febiuarij het vijfjarig overzigt
vau de bevolking der kiesdistricten te doeu verschijnen. Men
verzekert dat de Heer Pietri daarover net woord zal voeren.
Da Heer d« Laguérouière zal het rapport uitbrengei. Wel
heeft do Heer llaroclu getracht den 17 de.e- in hel Wetge-
vend Ligchaatn, dat zonderling verschijnsel uit de achteloos-
heid der kiezers en de feitelijke bevclsing te verklanu, maar
de Heer Ollivier verklaarde met die uitlegging geen genoe-
gen te nemen en een groot deel van ons publiek kleeft dat
gevoelen aan.

— Wederom wordt, bij gelegenheid van het vertrek van
prins Mettcnich naar Wectien, het gerucht verbreid, dat <• e
ambassadeur bij het Oostenrijksche hof er op zal aandringen,
dat het stoffelijk overblijfsel van den Hertog van Reichttadt,
Koning van lloma en eenigen zoon van Keizer Napoleon 1,
door Oostenrijk aan Frankrijk moge worden afgestaan.

— Uit een brief van den graaf van Perijs blijkt, dat de
zaken voor de Zuidelijke staten reeis op den 1 sten Janij zeer
slecht stouden; en de prinsen van Orléaiis zelven zijn zso
overtuigd, dat de strijd vóór bet eir.de van Juiij, door de
inneming van Kichinont, zal worden ten einde gebrast, dat
zij reeds toebereidselen maken voor hun vertrek. Met het ein-
digen, van den strijd zal eehter de rust no» niet zij'i horste'd ;

volgen» den graaf zijn de Lartstogten zoodanig in beweging
gebrast, dat het land nog langen tijd zal noo lig hebben, om
zich van de doorgestane schokken te herstellen.

— De Progrh de Lyon meldt dat de Paus aan iedcren bir»
schop cea zilveren medaille, ter waarde v»n lüO fr. en 10
bockdeelen bevattende documenten, betreffende h;t wereilijk
gezag van den Paus, geschonken.

— Gedurende de laatste dagen heeit te Rochefort een lang-
durige tri» zoo hevige storm gewoed als anders gewoonlijk al-
leen ia den winter plaats heeft. Verscheiden viasihersslospen
zijn hel gevaar ter naauwernooi ontkomen, en twee Engelsche
bribken hebben zware schade geleden, terwijl men vreest dat
de geheele bemanning van een daarvan, the Rover, van Sua-
derhuid, in de golven is omgekomen. Reeds vijf lijken zijn
Vrijdag morgen aan strand gespoeld.

— In strijd met hetgeen vroeger gemeld is, blijkt thans,
pat de Heer de Lnvaletle bij den Paus nog nietten gthoore
is toegelaten en dat de da?, waarop hij door den Paus zal
worden ontvangen, nog niet is bepaald. Hij heeft zich nog
slechts met den kardinaal Antonelli kunnen onderhouden. Kr
is ook sprake, dat in een gehouden conclave een vicaris-
generaal is benoemd, wiens functien een aanvang zullen ne-
men ia het geval dat de Fans Kome vrijwillig zal verlaten
of daaruit zal worden verdreven. Kardinaal Wüeman is reeds
sedert lang voor die betrekking aangewezen.

PARIJS, 21 Junij. De Monüeur zegt, dat het berigt, als
zouden er vrijwilligers worden gezocht om naar Mexico te
vertrekken, geheel onjuist is. De minister van oorlog verklaart,
dat bij alle corpsen dezelfde naijver bestaat, en hij heeft
zich dus bepaald om zelf de manschappen te kiezen, die
deel zullen nimen aan de versterkingen, welke naer Mexico
zullen worden gezonden.

MAK.SEILLE, 31 Junij. — Te Toulon wordt met steeds

vcnnajrderer.de bedrijvigheid gearbeid. Ds eerste
bestaande n!t vier liniesebep?n of transportvaarturgen, zal

j Maaud.i; 23 dezer vertrekken, «u te Alginr» twee baUilloua
zouaven, twea eskadrons jagers en spïlm, bonevers eei««

batterij geschut ni-t getrokken zielen, am b»oul te temen.
Daarna zullen wed ar twee transporten «poe lij rcrirekken, eet»
daarvan neemt te Toulon 40ÜO man aau boord , bet andere

j begeeft zich r,a*r Oran om troepen eau boord te neicen. Do
I brigade uit Hjiuï teruggeroepen, zal uaar Alcxico worden
gezonden.

i PARIJS, 22 Junij. — I)s Man'-leur meldt het volgende:
j «Zoodra de betreuiensivaardig* gebeurteuisseu van Belgrado
te Coßïtaatinopïl zijn b-kend geworden] heelt do Porte aan

: den commandant der citadel bevel gegeven om de vijandelijk-
heden te slaken e:i Akmet-EiLndi gezonden, om een ernstig

■ onderzoek Ie doen aangaande de feiten, die a-nleiding tot
het conflict !u:bben gegeven. De gouverneur van de citadel

: is teruggeroepen en vervatten door Rachcdpachs.
; //Wij zijn gjinagtigd te veiklaren", dts Monileur, „dit

. het rapport vaa generaal Lorencez nog niet djor de regering
;is ontvangen. De verwacht wordende dépêches zullen waar-

| schijnlijk eerst legen tiet einde der maand aankomen".
Do Aigierscho blader» gsven omstandige berigtcn der aan-

komst van de opperhoofden der Touarcgs. De gezondheid»
: toestand van den cheik Si-Othrnnn vergunde heui niet om naar
: Londen t>! gain , zooals Lij lick had vocrg;aomen , en d>j

•; hoofden zijn dus weder naar hun geboorteland teruggekeerd.
1 Si-Otbniau heeft den keizer Napoleon eenen briet geschreven,
van welke de vertaling aldus luidt:

„Lof aan dea eenigen God! Aan den giooten en roemrijke*
keiier, het versiersel van den honkten der troonen, de meest
doorluchtige iler Caesars, aan zijne Majesteit den Koizer
Napoleon, saluut! Gegroet zij ook Hare Majesteit de keizerin
die met eene onvugelijkbare genade regeert. Grooto keizer,-
wij bieden Uwe Majeste.t onze hartelijkste groeten aan, als-
mede al de betuigingen van achting en eerbied welke wij
aau eene zoo hooge positie verschuldigd zijn. Het is ons be-
kend mogen worden dat Uwe Majesteit en Uwe doorluchtige
gemalin van den Himel eene onderscheiding en eene natuur-
lijke goedheid hebben bekomen, welke even verheren zijn als'
uw geluk. Gij hebt ons bedwelmd door uwe vriendelijkheid
en gij hebt ons aan u geketend door uwe giften. Daarom zul»
len wij steeds getuigenis dingen van de vr'endelijke wijzj op
welke onze tegenwoordigheid werd ontvangen. Mcge de .41-
magtigc U eene voldoende beloon ing gaven, want Hij alleen is
daar uï«tig genoeg toe! Wat ons «elven betreft, wij zijn ont-
steld ov<-r uu grootheid van Uw rijk; wij zijn uit een land
dat var» alle andere landen is afgescheiden , nimmer hebben
wij ons zelveu, noch onze vaders, noch onze voorvaders, ver-
toond naii liet hof van ecnïgen Souverrin, want nimmer heeft
een koning ecnig regt over ons gehad , en gij srïjt da ceiste
Souverein voor vrieu wij zijn Verschenen. Wij kwamen omdat
wij gehoord radden van uwe re^tvaardigheid, van uw kundig
bestuur en van uw uitmuntend gouvernement. Onze voor-
stelling bij Uwe Majesteit heeft r>n« veel vreugde veroorzaakt
en wij danken God dat wij tot dien itap, zoo nieuw voor
ons, zijn overgegaan. Wij hopen Jat met de toestemming van
God daaruit in de toekomst groote voordeelen zoowel voor
Frankrijk nis voor ons eigen land mozen voortspruiten. Wij
belreurt.n het dat wij niet onzo fijnste wap?nen en onze
beste kleederen lebben inedegebragt om daarin uitgedoscht, aan
\J\r6 Majesteit fe worden voorgesteld. Doch wij verlieten ons
land alleen met het doel om met Aigieri te handelen en wij
konden niet voorzien dat wij Frankrijk zouden bezoeken. God
heeft ons de reis vergemakkelijkt tot aan den zetel van Uw
rijk en wij hebben zaken gezien van welke wij nimmer had-
den gedroomd.

Wij zijn u-ve tnrgenegnri dienaren, zooa's wij reeds hebben,-,
verklaard. Moge Uwe Majesteit steeds onder de bescherming-
vf.n God blijven! Gegroet! Van den nedeiigcn voor God,
O'limin , Zoon van Sid el Hadj, el ÏJekri el Targui, en vau zijn*
neven Mahcmite en Mabomad, Maiabouts van het land der
Tcuartgs"

DUITSCHLAND.
WEENEN, 19 Jiiuij. — Ten einde een rosten grondslag

te geven aan het jedenkleeken, dat in d?ze hoofdstad ter
eera van Prins Eugcniu' z-.ï v.orJen opgerigt, hejftmen dea
grond ter diepte van 31 voft moeten uitgraven. Op deze
diepte beneden den btganeu grond heeft men vele voorwer-
piu gevom'en, welke voor vele ecir.vcn daarin zijn bedolven
geraaktj rasn meent dat zij afkomstig ziju uit den tijJ van
de belegering der hoofdstid door ds Tuiken ten jara 1527.
liet gemetselde fondament zd eer.e ler.gte van iS, by 3S
voet hieed te hebben.

—Iu de nabijheid vjta het exerritierelu voor da bezetting
dezer stad, zoo meldt uien uit Keulen, baviodt zich teven»
ds plaats alwaar naar de schijf wordt geschoten. Dit geschiede
met zoo weinig omzigtigheid, dal de akkers achter de schijf
gelegen, niet dan met het grootste gevaar kunnen betreden
werden. Voor een paar dagen was een arbeider op 1000 scoren
den afstands van de schijf werkzaam, en bij die gelegenheid
iloteu hem de kogel* niet slechts langs het luefd, maar eer*
doorboorde de linkerhand en sloeg daarop door cene plsnt
ter dikte van twee duim. Reeds herhaaldelijk heeft men
de militaire overheü op het bedoelde gevaar opmerkzaamgemaakt, zonder dat tot heden ds zoo hoog noodige bevelen
zijn gegeven om wijziging in den bestaanden toestand te
brengen.

— Uit Telersburg wordt onder dagtcekening van 16 de-
zer berigt, dat kwaadwilligen gisteren nacht hier en daar'
plakkaten aan de muren hadden gehecht, inhoudende de be-
dreiging dat p.lle maatregelen van voorzorg zouden blijken
vruchteloos te zijn. Men beschouwt dergelijke bedreigingen
niet als gevaarlijk, dewijl te streng toezigt wordt gehouden
om de uitvoering, al bsstond er werkelijk het plan tos, waar-
schijnlijk te maken. Naar men zegt zijn 472 personen ia
verzekerde bewaring genomen. Asn gjnichtin ontbreekt het
niet, zoo als omtrent een aanslag op den Keizer, poging tot
vergiftiging in het groot en dergelijke meer, welke echter op
geene audere, bepaalde wijzs wordsn bevestigd, terwyl sr
meer dan groote waarschijnlijkheid bestaat, dat zij aan da
spanning der gemoederen onder de tegenwoordige omstan-
digheden moeten toegeschreven worden.

BERLIJN, 20 Janij. — Bij het jeregtshof alhier is thans
een uitgebreid proces wegens meineed asnhangij, waarbij te-
ren perionen b« trokken zijn. Ds fcoofdbeeehildigde is «kers
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Jjwfe'dt, thans renfenier, voormalis eigennar van liet Hultl
de Pologne, die, luiden» de aetn van beschuldiging, sedert
eene reeks van jann lettel lijk handel drref ia het afleggen
vnn valsche reden, let verleiden van andere personen daar-
tos en het vervalsenen van authentieke geschriften. Dezo
persoon stend steeds in ecu groote roep van vroomheid en
laat er z;ch dan ock veel op voorstaan, „dal hij in do Mat-
theus-kerk cene vaste plaats voor het altaar bezit"

FRANKFORT, 20 Junij.— De eer-te kamer van Baden
heeft in hare zitting vnn heden, instemmende met de tweede
kamer, besloten, der regering te verzoeken om naar eene al-
gnneene opheffing der speelbanken te streven, en in elk geval

contract rapt de Badensche speelbank mat te vernieuwen ,

maar zelfs zoo mogelijk nog vóór den termijn van opzegging
(1S70) cp te heffen.

WEENEN, 21 Junij.— T.'it Belgrado wordt van gisteren
gemeld, dat twee üostearijksche postwachters vermoord zijn.
Pe daders van den moord zijn gearresteerd. Do laatstverlot pen
dajten waren verschrikkelijk. Het toegestroomde landvoik plun-
derde zelf* de winkels van vreemdelingen. De krijgswet is
rfgekondigd, eu twee personen, die geplunderd hadden, zijn
gefusilleerd.

Uit Buchnrest berigt men van gisteren , dat de president
vnn den raad, de heer Catargi, bij het verlaten der wetgevende
kamer, is vennoord. De moordenaar is nog onbeVend,

DENEMARKEN.
KOPENHAGEN, 13 Junij, —Dat de wetgeving hier te lan-

de nog wel voor eenige verandering en verbetering vatbaar is,
mega hetvolgen Ie bewijzen: Een tabaksfabriekant te Eckern-
förde had zijn koetsier in eene met goud bezette livrei ge-
stoken. Dit is in stiijd met eene in Denemarken bestaande
verordening van het jaar ISI2, die cm de weelde te beper-
ken, verbiedt, dienstboden met goud versierde livreijen te te-
ven. De fabiiekant weid door de policie tot eene groote geld-
boete, en de koetsier tot rclit dagen gevangenisstraf op water
en brood veioordeeld. Hetgeen in deze zaak vooral merkwaar-
dig is, is dat cene geheel verouderde wet, nog zoo streng
gehandhaafd wordt, en aan den anderen kant, de straf
van den geheel onschuldigen koetsier, van wien men toch
niet wel eischen kon, dat hij ceist de wet van ISI2 moest
bestuderen eer hij eene met goud bezette livrei aantrok, die
zijn heer hem gegeven had. De beide veroordeelden hebben
echter tigen dit Salomonisch vonnis appel aangeteekend.

ITALIE
— Gedurende <le proecsie te Home ter gelegenheid van

de canonisatie, liepen ds Jezuïten. de Franciscanen en de
Carmelieten, tot welke drie orden de Japansche martelaars
behoorden, met prachtige banieren. Die van de Jezuïten was
het prachtigst; de Franciscanen hadden alles gedaan om eene
kostbare banier te hebben. „Verbeeld u — zoo meldt eene
correspondentie uit Home — een ge3rhilderd doek van 30
voet hoog en 25 voetbreed; waarop de martelingen, apo-
theose is afgebeeld. Deze banier werd gedragen aan twee lange
stokken, die wel wat van masten hadden en door den sterkste der
broeders in een ctinture werden gedragen. Van den top der
banier hingen zes zeer zware kwasten, die door ware athleten
werden vastgehouden en voornamelijk dienden om de banier
in evenwigt te houden. Al deze personen liepen stapvoets
en waggelende voort even nis koorddansers met een stok op
den neus balancerende; het zweet gndsde van hun gelaat.
Toen de bonier op het St. Pefrnsplein voorbij mij kwam,
kon ik duidelijk zien hoeveel moeite zij hadden om die in
evenwigt te houden en niet door deze reusachtige machine
te worden medegi sleept.

„Eenige passen verder stak er een ligto wind cp; de dra-
geis begonnen er beangstigd uit te zien, zij sloegen de oogen
ten hemel, toen eensklaps hunne krachten bezweken; de wind
was onder de banier geraakt, die als een vlieger werd opge-
nomen en nedervitl, waardoor er 40 personen onder bedol-
ven werden. Gij begrijpt hoe de Jezuiten en Carmelieten
zich verheugden; zij besluiten er uit, dat de heiliuen van
hunne orde Code veel aangenamer zijn, dan die der Fran-
ciscanen".

De brief besluit aldus:
„Des avonds verhinderde cen stortregen de illuminatie van

den koepel der St. Petruskerk. Ik doe u hierbij opmerken,
dat het Ciior»at« di Rnma den regen, die te Turijn viel op
den dag van het feest der constitutie, be=chouwde als een
leelecn van Oods toorn; wat zal dit blad thans zeggen van
den regen, die de illuminatie van den koepel verhinderde?"

TURKIJE EN SERVIE.

Do korrcspondcnt van do Timet schrijft uit Weenen het
volgende:

„Men hecht hier een groot belang aan da laatste gebeur-
tenissen te Belgrado en het is te voorzien dat het bombar-
dement dier stad onaangename gevolgen zs>l hebben voer Tur-
kije. De tot mi toe uit Belgrado en Semlin ontvangen tele-
grafische berigten zijn kort, doch ik lub zoodanige inlichtin-
gen welke mij in staat stellen om een tnraehjk helder denk-
beeld te geven van hetgeen is voorgevallen.

Verscheidene muien hadden er botsingen plaats gehad tus-
Eclien de 'fuiken en de inwoners der stad. Meer dan een
ïnenscheiilcvcn ging in die schcrrr.uls dingen verloren en, uit
den aard der zaak, ontstond daardoor bij beide partijen eene
\vcd< rzijdfche verwoedheid. In den avond van den 15 Junij
werd het doode bgehaam gn vonden van eenen Servischen jon-
gdinï, waarop zich onmiddellijk het gerucht verspreidde nat
de ongelukkige door Turksche soldaten vermoord wa«. In een
zeer kort tijdsverloop verzamelde zich rene groote menigte en
werd door haar beproefd om zich meester te maken van de
stadspoorten. Twee dcrzclve, — de Sava kapic en de Varosch
kapie — werden genomen en afgebroken ; de Stambool kapie
echte-, welke toegang geeft, tot liet fort, bleef in handen der
Turken. Oednrende den nacht bleven de vijandelijkheden voort-
duren en 13 Serviërs en twee Turken werden gedood. Ver-
scheidene personen ontvingen meer cf minder ernstige won-
dtn; — hun juist aantal is echter niet bekend. De in de stad
wonende Turkeu trokken in het fort ei lieten hunne vrou-
wen aan de hoede over der Servucr.o autoriteiten.

In den morgen van den IC ontvingen de Consuls raede-
t'eelinsr (Int het garnizoen van liet fort besloten had om do
stad tj bombarderen, waartegen zij onmiddellijk protest aan-
reekènden. In den loop van dien dfg brak in liet fort een
hevig oproer uit, en men verhaalde dat de troepen aan het
Bjuitsn waren sjegaan cm reden As-'tr Pacha (de gouverneur)

hen niet wilde loC3taan ora de stad te borab.ir leren. In den
avond van denzelfden dag werJen al de personen die onder
de bescherming van Oostenrijk stonden uit de stad verwij.
derd: den volgenden morgen ten negen uren nam het bora-
bard. ment een nanvaug.

Volgens de laatste bcrigten staat Belgrado op verscheidene
plasten in den brand, en de minister- president heeft de
bevolking uit de omliggende distrikten uitgenoodigd om hun-
ne rampzalige broeders ter hulp te komen. Ongeveer 30,000
gewapende mannen ziju thans op weg naar de Serwsthe
hoofdstad en het is te verwachten dat er nog veel meer zul-
len volgen, daar in alle doelen van het vorstendom de woe-
de ten lop is gestegen. Prins MichaGl bevindt zich niet te
Belgindo, doch hij heeft zijne onderwaren doen weten dat hij
met den meest mogelijken speed van ziji-e inspektiereis te-
rug keert. Het Turksche gouvernement heeft het regt oni gar-
nizoenen te houden in Belgrado, Smei.'erewo, Sokol, Scliabatz,
Utohitza, Kl.idawo en Ada- kaleh, do:h hit is zeer twijfelba; r
of de Turken buiten de muren dier vestingen verblijf mogen
haaien daar zij niet onder de juiisd'Clie der Servische auto-
riteiten staan. In paragraaf 20 van het Parijsclie traktaat van
ISSG lezen wij, dat de Porte htt regt behoudt om in de bo-
ven genoemde sterkten garnizoenen te mogen houden doch
ook tevens wordt gezegd „er mag in Servië geene gewapen-
de interventie plaats hebben zonder voorkennis en coediceu-
ring der contracterende hooge mogendheden." De Oostenrij-
kers geven voor dat de inwoners van Belgrado expres eene
botsing hebben uitgelokt oin eene afleiding te bewerkstelli-
gen ten gunste van Montenegro, doch men kan moeijelijk
aannemen dat zij Asier Pacha het ben gedwongen om hunne
woningen gelijk met den grond te maken. De Weener Bot-
schifler maakt melding van een partikulier tcleurrm uit Sem-
lin, waarii wordt gezegd dat de Serviërs zich gisteren mid-
dag ten vier uren (17 Junij) lubben meester gemaakt van
het fort te Belgrado; dat berigt vereischt'echter nog beves-
tiging want de sterkte is goeJ gewapend en lieeft een groot,
garnizoen. Het is echter mogelijk dat de Stamboul kapie —

de pooit welke toegang geeft tot het fort thans in handen
der Serviërs is.

Op den 5 Junij zijn de Turken onder Dervisch Pacha in
de nabijheid van Slano verslagen door de Montcnegrijnen

onder bevel van Peter Vulkotitsch. Het derp Slano ligt digt
bij i'en berg Kitta, die zich uitstrekt langs de grenzen van
Banjaui, van daar dat in vorige berigten melding werd ge-
maakt van de plotselinge retraite van Dervisch Pacha in do
rigting van Billeen. Ken korrespondent van de Vandewr, dio
zich in het Kamp van Peter Vulkotitsch ophoudt, berigt dat
de Montcnegrijnen den 5 Junij 1000 'lurken hebben ont-
hoofd, wiU.e gesneuveld op het. slagveld waren achtergebleven
Ook spreekt hij van meer dun 2000 gewonden , doch waar-
schijnlijk overdrijft hij het verlies der Turken. Het is echter
zeker dat Omar Pacha en zijn cnderbevelhebber Dervisch
Pacha de gewoonte hebben om datgene te rapporteren wat niet
gc'-curd is. Omstreeks 10 dagen geleden wilde de Sirdar
Ekrein de wereld diets nviken, dat Dervisch Pacha ongeveer
270 man verloren had in eene niet gelukte ppging om do
engten van Douga te forceren; en niettemin is het een po-
sit:ef feit dat de Turken bij die gelegenheid 1200 man
verloren.

Op den dag dat de Turken do grenren van Montenegro
overschreden werd te Cettigne do Alajbarjr.k (nationale vlag)
geheschen en werd tot eene iigting in massa order gegeven.
Ongeveer veertien dagen geleden hcerschte er eene grooto
vreugde in het kamp van Luca Vukalovitsch doordien hij bij-
stand hal ontvangen van den Puissischen Consul generaal te
Belgrado en van deu prins Michael van Servië.

In Bouiie worde i toebcreidselen gemaakt tot het doen op-
staan van de Itaijahs. Gedurende de laatste weken zijn vele
Christenen, welke aan do onlusten van 1853 hebben deel
genomen, naar Bosnië teruggekeerd en men gelooft dat zij do
insunektionaire beweging zullen leiden , welke in de maand
Julij most plants hebben. De Mahomedaucn in Bosnië zijn
zoo verontrust ('oor hetgeen rondom hen gebeurt, dat zij be-
sloten hebben om geene versterkingen meer naar de Her-
zogovina te zenden. Gedurende d». laatste maanden zijn uit
Bosnië zoo veel B.ishi-Ba?ouks afgezonden naar het leger,
onder het bevel van Dervisch Pacht, dat er thans een groot
gebrek bestaat aan manschappen die geschikt zijn om de wa-
penen te voeren.

Do Bulgaren zijn nog rustig, doch het is b-kend dal er
agenten aan het werk zijn in do distrikten, welke tusschen
den Donau en den Balkan liggen.

MARKTPRIJZEN.
SIHKKIt No. 16 f H'/4.
ROTTING r cr pin. / 8/9.WISSKLKOKRS t 99'C

SCHEEPSBERIGTEN
Aangekomen Schepen te Soorabaya.

...
.

„
. Grootte rnn *t ra» witnr teatiuffr trtlie rlanti wervuertl .

Dat**,, rhj. J.« h< lil &(» den Geagwerder. ,MjImL„,UH yeJ „ me „. ge:eiu. »*»get*an. hetlemd. *§«***

Auga. 15 Ncd. Ind. Mabpok. Said Ajiil Madehie. 73 Griste. 15 Ailg. geen Soeralwijn. —

,16 • Hing Aan. li.tjo Achrnat, 23 , 10 , » »
—

,

Vertrokken Schepen van Soorabaya,

lialum. Vlag. Namtn der Schepen. Gezagvoerder. Kaar.
Aug. IC Nederl. Fcrdinand & l/ouis. T>. E. Nolting. Nederland v. rrobo'ingc».

,
— , J. C. Schotel. ■!• do Groot id. id. id.

In lading en ter reede liggende Schepen te Soerabaya.

VLAO. BEKAM. KAMEN DER SCHEPEN. \ j GV7AGVOV.niIK.IIS. j BESTEMMING. | AGENTEN.

f j I '" I '

Z. Jf. Korvet Juno. ; Knpt. l/r. 3. J. v. «1. \loore. ! Wachtschip.
, Stonms. ISnlie. ■ | I.nit. . 1 kl. f. d Meuten, j
, m Gedeh. Kapt. I.uit. t/z. .Tonkiir. J.

I ,
; W. I'. vi.n Baders, i

,
» ! ITet Loo. I » 1.. v. Veldt-ti Krdhrink.

, , I Maduro. : Luit. 1 kI.J.J. A.T>. Phaff
, »

: Phocnix. ; I.uil. 1 k 1.4. Ij Nierairaaz.
, , Etna. ! ' luit. lkl.J H. A. de Jong.

Gtinvernementa Stoomer '■ Hertog liernhard. ; Stolte.
»

, j Dr-jak. I A. Smit.
, Stoon.b. | Java. ! IT. F. Ilernnster

Ncderlandach» Bark ,' P. Schoenmakers. ?7I | «T. 3. van Varelm. In Avcry. Fraser Eaton 4 ('o.
, , j Colombine. 301 C. A. Malbrane. Nid. in leparatie. i id.
„ , Ottolina. 377 ! A. Eleman. >cdcrl:.nd. id.
, » Alryone. 240 IT. C. ll»r.rke. id. id.

T.nf; » Syr'ia. j 141 G. Wood CVk. ... id.
Zwcedsrhe Schip Oscar T. I 386 i A. O. Thomron, ... id.
Ainerikannsche • Mary Glcver. ; 296','j *• Hughcs. ... B. J. van Fck 4 Co.
Neder). Ind. Stoomt. liatavia. ! 120 JCijü. In Reparatie. W. Corcs do Vries.

• » Kraion. 28 3. Marlens. ... id.
Ncderlandsche Bark Maria Ado'fina. I 347 : A. Klom Nederland. P. Ksrvel & Co.

„ » Kolimas. ! 315 I J. donker id. id.
„ , Zes Gezusters. i S2O ! R. Rutsrers. id. J. F. van Leeuuen & Co,
, , Alblasserwaard. | 390 ■ .\. ]•'. Srhucliard. ... id.
, . Rid erkerk. j 399 ' 11. Seerlink. ... id.
, » Kiise Sn»ann», j 294 ! Ij. K. firafshMÏs. id. Sehiminelpenninrk Ik Co.
,

» An.aliaAngut.tn. 3U9 I K. C. dn Veer. ... Mathlen Ebbs Kuijs & Co,
, , Jan Doninl. 835 A K Z>iede. | ... id.
, , | linlgerstcin. 305 G. Oeerling. I id. Mc. J.innan&(o.
, , ; Helm rs. ino A. Me«-en' I ... id.
, , j Kiirgein. v. Rcentn 27(5 A. 11. v. Zwaneveld. in rep. id. B. Kopersmit &. Co.
, Srhoerer ; A'ibiali. 210 Sjaricf Abdnlla.
> Bark j Christiaan. 12S Tjoa lloenaing. i Hatffia.

Ned. Ind. » 1 Marie. 290 M. .T. Meijer. iurcp.liat.v.Gris. Gezagvoerder.
. Bri« Trijntje Fcnna. SO9 J. Ablink ... De Bruiju Si Co.

Nedctlandscbe Bark Alosmanie. 320 Scch Abd. Raclim. Ba»a:d. Geronlten.
« • Alfred. 163'/5 Kicolni. Singapore. M-jor Mat7.cn & Co»

Nrderl. Ind. Schoen. K<.rreij. 58 Said Moiiksin Alhnbaftij. Snmarang.
Kngelerbe linrk Vrijhandel. 185 Said Alie Alhaba«fij. In reparatie. Tangcrsn Alhabansij.
Ntdcrl. Ind. Schoen. Ringil Hacr. So'-li Moht. Bin 0.-man. .. ...

, Bark Ardjoeno. 1 Saridjo. ...
...

, Schoen. Abool H«cr. 100 j Serh Abd. Ha-asin.
• Hing ''hi.ij. 25 j Baknr.
, Hark Ing lüe. fit i Oei Hok Kin.
, Schip Kaapiio-rn. 251 ». J. I>ik. Ncd. v. Tjilaljip. E. Ten Uiinck & Ce,
, Schoener 120 T) Ccrvan. ...

„,

Ncderlandscbe. . Hing Tharj. 25 llnscar.
» , Br k Oenrong. 15 Kang Sorlj.ing.

NtóVrl. Ind. Schoen. Fatholhaec 45 Scrh Abd Rilidrau.
. Schoener Amana Toorraclira. 70 Said llndaou Alwnchlaar.
» KulUr Tcdok. 14 Wongao.
. , Cnrolinn. 12 Pa Ilobia.
« , Little Tot. 12 Kaljoong.
« Urik lloatsing. 91 Qng Banping. ...

'

PROTESTANTSCHE EEREDIENST
Zondag den Uden Augustus ISG2.

'n morgens te lialf negen ure.
Ds. MOUNIEH.

«=<©><=> »

Bevestiging tot ouderlingen en
\xs eexev Diaken.

EOOMSCH-KATHOLIEKE EEEEDIBN3T.
Zondngden 17den Augustus 1862.

De Leste H. Dienst te 7 ure.
Do Hoogmis te 8 1/» ur-

e Lof 's avonds te 6i ure.

Voor ieder in dit blad voorkomend artikel, hetwelk van geenonlor
leektning ia voorzien, stelt de Redactis zich verautwoordelijk zoolang
door haor geen ander schrijver wordt opgegeven.

GEDRUKT BIJ LE KOt & CO TE SOEE-ABATA.
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