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Ret ontwel'p VRllwet op het
l100ger onderwijs.
Mr. C. P. K. Willckel.
(Y.n'e!y,)

m.
Een uer weillige li cutzijden yan het oll~werp i~ ~lft,t
hRt acadollisch onderwijs g00dkooper wordt. l\:[I:)U ~al
.Iecht, 150 gulden 'a
betll ien.
Ik roor lllij had bij deo droo ve n .taat der hollandIIche weto.DBcbap gan,roe gezien dat wen do denren der
hoogeschooL nog wijder had opongezeb. Wnnneer onze
H . normde kerk honderdl' ijftig predikant.pl.af,een 011rervuld moot ~aten, door gebrek Rim sollic.itlluten; wauneer ",lJengs gebrek san guneesbeeren wordt govoeld,
en mon tot vergotHijking der uoadlottige olwerachilligheid voor h et in discbo regts wezen , YIU 1/ ontoereikend
regtsgolee rd ltlaieriaa.l" spreekt, dan wordt ha t tijd
nndere kl.o.en aer maatscbnppij dan die . tot hiertoo
dronk eu, aall de bran der wetenscbap tOl: teln.ten .
?tiaar, ik el'ilim het gaa.rne, h et on twerp Geertsema '
is in d,t opy;igt reeds een e 8chreue voorllit.
W ot eebtor wei nig getnigt dll t de ontlvorpor op d.
boogte is "aD oijo t ijd. do lijs! der weteDscb.ppen
yoorzeker. Vooral wii , indisc he lioden. kuanen~ moe-ten
klagen. ~roell de rij"'ksiDstell ing van . ouder\Vija in de
indische .taal, lan~ e~ volk e Dk~~de wer,~ gesticht, open~
de men llet ,"""oorultzlgt, dat b1J wetteltJka regeling vall
het booger onderwijs, Je iuuiscoc vakk en bij dat aan
eane dar tijkshoogeacholeu zoude n z[trnBmml£l'lten. De I
heer G EER l·l$"F.)Ji 8ch~1 !l t bi ~rvau onkuudig tc ~ijn. III
zijn antwerp altb au s, taul lJ och teekCh danrvnn.
Van het indische regt geen spoor; IHlt muse lmauB cb
tlchijnt evanmin der ,'eJ.·tlJtlldiug waard ali:! bet bindooaohe. V un land en folkenk und e van N eGrlnndsl.lh Indi li is ook 0,1 (!6en sprnke.
Wilt de indische talcn betroft, or is in het alge·
me en gezegd, dat de taal ~ n leLterkunde wordt ond erj \ye:lellj welke, JiL is yolkomell onbeatelUd. In et;!;u t.ijd,
dati d e vergelijkeilde tlla.lstudie (die , in bet ,~oorb ijga& u
gezegd, ni Ht geuo t: md wordt) zulli: ceDe vlugt heeft ge.
Domer , mogt Ulen aJthaDts weI ee nige talen hebben genoem d die ge docce rd Uloeteu worden , di ~ roor d eze
onont.baerlijk. liju, b. T. hot arabi8ch, chineesch en
s.nskrit.
EvenalH dUB doze speciale kweekBchool .8ehijnt to
zullen roortbestaan, zoo ~s ook niet gedacut . aan ophellin g van deD ongczonden toestand van het 1llilitnil'~
genecskundig ouderwijs, ell de opleiding van Noll er·
lallds(; ho wilitaire apothokcrs. EV611Ulin, van de z on~
derlinge motbode om voor Ooot en '\-Vest Indie B-ezon·
derlij k militaire phllrm aceuten te vormeo, .als waro
een goheel auder ras noodig don dat voor Nl}d e rland

j"".

I

WOT'cH

hf:l~t.p.m.rl .

I

voor

;.\bolluement spr!js
geheel Ne~erl."IIIdie f 12.50 per halfjnar.

uri_e, vier profossoren niet moer in stRat,' b. v. de elf
"akken to doceren die io do foculteit der recht.geleertlheid door beL wetsoutworp worden nangegeven .
'VaDueer de hoogleeraar Vn.l$DE, om eHUB eeu. bekeuden D8fllll te lloemt)o, ollderrigt moat geven in: de
wij.begecrto \'IlI\ het regt (oen .ak d.t het belBgobeIijk geworden nat uurregt schijut.to moeteD vervangen\
het wijHg~erig (I) eJ} Bt~ lIig strafrogt; h e ~ stBlltsregt;
het yolken!'egt; het DoderJftudl3uiJe udmioistro.tief regt,
dan mug Ulell yerwQchteu, dab ziju onderwija in 1l1~
tuana ~oUll.Uige uezer '~I\.kke[l woinig wet.tlDschappelijk
zal f,iju. Ret strllfregt degel ijk te oouerwijzfW, mag in
onzeu tijd op zich ~~lf reeds cene leveuataak wor<1e.n

geacht.

uo

Nog m ~er is bet onderwijs in
notuurwetansohoppe n, nan eene kl eino lluiversiteH komm erlijk. 'WIlUneer men iu he~ dagelijksche levco over de scbeikuoue haart prn.ten, dlln zou men lUcanen dat het onderwijs in dit vak beat door Cell mn,n kilo geschieden.
Nieti i8 minder W81lr. Men bt.:uoef't de lijst der ver~ohilleutle lWudkundige. less80 fllechtB Dategallo) om
to bomerkeo, dab d~ze weteoscbap zu6 veuchilleude

onderwerpon bchandeH,

riot zij .eigenlijk de gohoele

nn.tuur omvat, on n.llee n de g61ijksoortige !'fOCccicl!
wo.armedo zij ,dIE'S onderzoekb, haro cenbeid daar.s~el
l.en. JJet slechts 01' ha.re t;oapne~iDg t;)n: lOen leest yn.n
lessen in Innd~ouw, induatriCle, pbijsiologiscbe scuoikunde,i vau tlel,e toegepust op bet reg l:swezen, ormeer

bepnald do vergiftleer. Alleen het doen vnn nnaly,eo
is r eeds ecne we tHD8chllP op

hanr zel \' e

geworde~.

Op den oogenblik heof' ieder. Neuerl"ndocl16 boog escbool oen professor in de scheil{uude, en onder deze vrij erge mectiocritlliten. Voog dtie Hinke hooglceraren
to zamBO, bOIlW DeIl gro ot Iaboratorium uls t e Leipzig 1
en go hubt iet.s d~t DQnr VoldocllLng aaD de eischen

van den nie uweren tijd golij lt t, lIet

b est~nnd e

Icidt

DoodloUig t ot opper\'Jakkigheitl.
. Mull begl'ijpe rnij wel. .lIet ie geene b ezlliniging die
lk voarstn ; e~1' het tegeudoel; man,r verdeeling vall
dan urbeid, .iui8~ do or det:en to {'.nn ,~ ~nt."""t""

IV.

Sommige ouderwet:ic he en ve rsleten i,ustelliogen l,ijn
geblc,'eu. Ik noem nll ereer~t de oude dwaasbeid der
pl'ij6 r rngell. Juurllj ks . zaL meo e r tien uitscbrijven.
,\ra,b d" wetenschnp wint bij de behnndeli ng door de
sluderende jougeliugsch,\p van door de professoren uit·
ge dacb te onderwerpcll, he en nog Ilooit icmand kunnon
aalttoonen. R et is middonceuwsch, eene prijsvrang voor

" en bepcrkt publiek van een paar honderdjoogeliogen
niti;esc hrijven. Ret onderwel'p mag b. v. niet te moeije~
lijk ziju, want de mededingcrs ziju nog ma.ur lecrlingall in het ya.k. 1\1al\r doden zo dall ni et beter, met
e eret in de wetenschllp do kind erscboenon Wilt' te onl.wa~s~n, nlvorens verhandelingen te gnan schrijvon.

He. boud. hen van oteloelm.tige stu[he enkel .f. En
·will en ze rolstrekt gouden oI zi\v6ren eereponningen
verdieue n, dt\a.rtoe bestno.t bij een tal van geleerde
genootsch Rppen g~Jegenh e idj bot provincinnl Utrechtsch
genoo tscl.ul,P n.ll ~e.o heefb Do n Londerdbal nog onbellnt-

Toch ie we n het or over eens dJl.t nl die kieine instellingen tot verbrokkeliDg' vaD kracllten leiuen, eil
woorde prijsHQgen uitstnan.
dat het . particularieme olJ d. e hu.lplUiddelen der weteo- I , Na .nl .de sat~ro, door Klikt,p aan ove r tlit onderwerp
ecbap althaus, noodlottig werkt.
Ultgl! 8~Orl;, hac! lk van tIen bee r G£ER'rSEM.\. geeu ge~
MBa. v.. o den heer GunTsEMA i. dil niet Ie varhecbtheid oon ,li t ovorbl ijf•• l uit den pluikelltijd der
wondereD. H.ij t e ch e{:aat het behoud der drie uni\,er- I wete uachap en der hoogescbolen gewllci.lt. Hij weet
siteiten VD or. Niettegenataaude de (ffon ingscho doo r
tQoh, dat fJr zelden of uooit m~er an two orden inkode overgroote meerderb ehl van 'fl'oegere Kamcrs vermeD; gobeurt het a.l eeDs, daD Ie he t to eva l 7 dQ.t Ulcn
oordaeld is, mee nt Z. E xc. Oftt or in hBt 1'roordon dtJB I jui~t n.an het opgegeven oo derwerp be zig WR S, profds~
rijks eene hoogeschool moet ziju, al gi ug tot liiertoe
l5orel1-indoed, of ollld l~(; men meout, dell nrbeid bter
de Groningache steeds achtal'uit, iu getalsLerkte (lll
a!a di8~e ft.fltie te iHtnnon btllluttcn.
geba!t e. Hie rove r is alles gezegll. Hot publiek bese ft,
~ o o is het ook met hot verge\'ou dar rij ksbcur'teu,
dat "eraeniging dar int~l1ecl;u 1; le krnchten Y1m ce n
Ze ztj n op oell f:ltlri ": l1!S be drag gesteld., n L 800 gu idon
klein roUt op ~6n punt, hat iDst!lodlJouden vt~1l cene
'a j!lD.ftl, behalvo do vrijste lling der jllRrlijkache bettl\ing
VU.U 150 gulden. Du.t vcrgov ell toc h zal gUU&tu~toou
g roote maar uitl:ltekeode hoogeschool di en J.!l18lll wu,tl.rdig, !ieter is dan C!" €Iene vrij go ede en tweo stllmperts
hlij ven, ovonala met de thaos boatalwrle het g'wa.l i~,

op 'O& to bouden.

en niet bet gcvolg ...n openlijke lDodedingiog. gelijk

lit zou n og verder will on g3an, e·n oak de U Lrecbt-

-' scbe. opheffen. Waooeer hot outwerp wot wordt en
\ aet de l essen der theologiscbo faculteit ni~t' langer
" de vorrni~g van predikan~e D bedot!ld wordt, maar ill·
tegend€ol algomeen8 studio va n den go de Jieo Bt alE!
yc rschijoaol in de gescbi edeni.ti dllarvoo r in de plul\ts
Lreedt, daD heef't ook . de reden VGD bestaa n der Ut-

rechtsch. boog •• ch·ool opgehoudeu. B.dert vele jare" .
het is bekend, · bloeit zij et:kol doordiau. hare theolo·
gische profe••oreo van eeoo bijzoDdere kerkelijke rigting .• ijn, Wat de regtBgole"rdbeid . , aogoat, het aantal I!Itudenten ,erlUind~rt ja"rl.ijkB, en wanueer me1l
bedenkt. d ..t op 140 bunner in dot ".k .om~ slechta
10, hoogBt,e ns 12, promotWn i!! aen jaa r plaatsvioden
trots allo inecbikkelijltheid dan moet mSD betzelfde
. ••ggen van .bun . gebalto. De CBculteit der gcnee.kun
de , wordt onkel nog door den nn.m DONDEn" en door
de , berciidwilligh.id der gemeente tot geld.Hjke off.rs
J

gab,o nwen· enz,' ·ge8teuud.
M~n moet aan de boogescbool . gele.fu. hebben om

V&Uf,

te .b.g.:ijpoD,hoe weriscbelijk . het is. d.t .e . g100/ . • ij.
. ~ij deD .t.ge"woordigen .om.ang dar wetonsoh.p .ij..

fum de kunB{.scllOleu.

Billdel ijk blij.en de watonacbappelijke ti tol •. Wd!ce
het l. Ull Cll .,ijo, daanan wMclt niets gezeg(l; de wi llekeur der hooggeloorden 8clrijnt te zullell beslit38on.
D o bestaandtl titeltl ~liuk.eu deftig JUaar stemmen W'ei ~
nig met dt) wanrheid overcell. Zoo hob ik licdoll tot
doctor in de ,lJis e n natuurkundo zieu be\'orderen, die

wei i. waar het in de .cheil,unde ver bonden gebragt.

.
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I

met!lItars in d~ zeven ~rij8 kunaten weder in to voereD

gelijk dio in Engel.nd nog florer.n.
Ern.tiger dnn de bewoordiogen [ler titels i. d.t
men YOor de te atellen eiachen, het BBDtal on de ruateri e der daRfvoor gevorder ce exsmina, wederom nieta

bete .. weet dan de profo •• orale willekeur. Al wil de
Ill;uister.' 7.ic u lfoorlJeboud en dour de wet oader te re~
galen wi. b. v. odvokaat zol mogen zijn, het is boog,t
bedenkelijk, dat de wet niets, boogsu&amd niel.s zegt
orutreDt do ei.cheo die aan hen die woteDscboppel ijke
ti lels wen,chen. zullen worden gestold. Hot zij n louter
tH eIs, gegt de miu ister; ze zullen

hoegeuaBmd

gOBn

bevoegdbeid geven tot .hot uitoefenen van maatHcbappelijke boraopen. hot bekleoden von ambten on.. ('),
lIfet andere woordeD, gij kUllt doctor boeteD io al d.
reg ten te zamoD, gij r.ul t aivoreus als u.dvokaat op te
trlolc1e n, ceo of meer etan taoxBmens J.Uoateu daor5taa.u.
Met die titels behoeft ,10 ot.at ziell uu. niet t,e b~
mo eijen, zoo h~et bet.

Do .ta.t niet•• ntwoord ik. m.ar wet d. wet, H et
zq u, ze hebben hUll ge wigtj eu luell zu.l
niemantl kunnen wija maken dat van twee poraoDen

mogen titali

die ~ich tot eon regtBguIeerd "taat8-exawen an.nm e lde u,
de een die slechts Dsam en voornaam I{('D opgeveu
niet in een onguDstigo verboudin g stant tegenOVtH'
den aDd or di e ({""ran,n do varmelding van eon of an·
daren we iu8che n 4..loctorl.itel kan vaatk noo pen. Bovendien we zieu het na. n du goneeakuudige wetl;cm. In
de genee sku::ttlu. r.ijn thans r oa ds do acndemiscbe grn·
don wei nig meer dan titels. Dit De9U}t ni rt weg, dut
ziJ dio er Ulelie vers ier(i zijrll van boll1.ngrijke deel~D
der stao.t:B·e.xaruens voor a(l.D,stn8ude u.rtsen zijn vrij·
J

gesteld.
Ik knn mij h.... t n iet .oorstollen. dat de thnn. bestQ.f!!nde maar dan to ch eenigzins door £Ie wet io g-et oomde willeke ur, door do wot zou worden uitgebl'eid ,

jo lot een stol ,el ve rh even.
En v.ool an g do m.iuiatt1 r niet eene wet voordraagh,

~i~_ ~.~_ ~~.Q~~:~\X~~\~~!l-UvQer~,~U~~eBPvfo"(\~o~ctoD"'lo"JgJ)'l\t
ten. zo"long altllooB kan Ulen de hooglcoraren geen
vrijll.ie£ geven 0111 watcn8chappelijke titel. wegte.chen ·
ken Da"\' hun go.ddnoken.
WoJrtlL beli voorstel wet, dan Iml!c n dt) hoogleerg.ren
iomand uieb meer de bovoogdheid kunnen toe keDne n,
b, f. r egtapract;ijk uit te oefeneD, maar middelerwijl
z"1 niemond onders die bcvoegd heid bebllen. en he.
kan Inng duren eer de lank geregeid wordt. Wanue el'
Illen 26 j"NIl noodig heeft goh.d om dit scbrnl e we'je
tot stand Le brengen, dun mag do eige Dlijke regoliu g
zeker wel Gl'en laug gewa;"! bt worden.
Hot togeuW'oordig 41 0rgnniek beslui t U beBpreekt twc(:)
ga nac h fe rscbcid e n6 zokeu: ue t boogt)r omlcrwij3 ell
de be\'oegdb ehl tot het :.;.itoefell en \'an mfLatllchnppel ijke beroepen, het bekleedeo VRU 80wlUige gewigtigu
ambteo. H~t is ze~r wnar, Jat eokel het eari;te onder·
l
worp YI~n het teg euwool'dig Iforgan iek besluit ' in eeu e
WI, i;
011 hd hoogcl' OUU~l' Wijij te l.m is be hoortj lllaar
bet is toch ook zeke r, dut beide zoo llnanw zamenuangOD, dal. men Uloeijelijk omtrent het Cell6 bt)alislIen
kl1. o J zonder nlthans in boofdtrekken to weten, wn t
nnngan.oue het audtlre !tal gelden. Edt is eoo onbe·
l'eik banr iden.n.l, dati nan de hoogeschool eu kel llllll.r
wetcII8ch8p wordc gt'st rl;)efd ; lIe v(lorbe reiding l ot be·
patl.!d~ lcvetl~kr-iugen ZIlI nltijd elme hoofJroJ~u l.iju)
hn~r to beztJukeu . Ell dab h",efl; oak zijno good" zijd(l.
Otlk ue wfl1..ous chl\ P wiut nieltl door itwle Ulent. R un open
oog VOOI' de beho ~ ftilH} "au Let leve n h~eft HOg uimmer
de heltl l: rbo;d van deu wct~u8cbappelijkfm blik be\'angou. Oo ze oe.leerden moe/en all eree rat mcmclten ziju.
Hun lic ht moct uiet ookt)l billnen oe wanti 4;)Q vl1 n col·
legtdmm or en mus eu m schiHerell. Wanne er d~ roepiilg
. vu. n hat bOllger ouderw i.is, '.00 br~6d, zoo rnim mog e lij k opg~Yntl is het yo rm en der geei'.ltulijke IHi!!tocmi: i e
V:\U de u!ltic, dt\u mug uiet vergt!ten . . . orden , dl~t eeD~
aritJtoc.r[l,
AHeen diu rt!lgt \'u,u bt.lsbllan heeft., wanoeer
lIij \~i t het yolk ltoUlt eu telkt\l1!1 du.aruit weiler voell·
~IIOI . oIJuuemt,
De hoogo, de nije school j@ ni et eeoo st!rrt! van
weuhlep!Rut6n, duur en vootual/,m iugerigt; zij ii, e-1DO
kwtlekerij die veel Boh oon8 moat vo ortbrengtm, IllIlUr
VUOI' alles leve Devatb&Brs.
(Wordl vervolfld.)

maar krachteD8 miniaterielo dispensatie de wiskuude.
ni et verder bBdden beoefeod dan voor. den rang van

ATOBIN.
( V.r. o/y' ,.:", de v<rrif/liltden dor Landmacht.)
G lIr..rt. E. eo
den vorigen d.g 'bego n weder
bet bee:c.~ieten ,van hat bivak aall dd oostzijl!tr e,UHttreeka
elf uur, doc.h wccler zondt!r eenig nadec~ toe te brengen. Ao.ogc~ien zicb somtijdll eell 20 a SOtsl vijanden
ol' , e~ll . puut VOfti6oigde, werd een der ·mit.r aille.UfB

tweeden luitoDBllt der ipfaDtorio wordt. govorderd. Zoo
zijn er ook meestcre in de beapiegelende wijabegeerte ontot ••n ann d. leij cl sch. hoog.school in een tijd
toen Jit v"k aldaa[' ~~dert j:t(en niet meer ond ",rweZijD

I

.1.

werd, IBat stann dRarin kou worden geexnmioserd.

Het is mogelijk d.t men de titels. gelijk in nelgic.
op Ben dar aan diti zijda mee8t vooruitstekenut' punteo
op wat logiocbor wijze z",1 gaB" spli~.e" . m•• r het i.
van het bivalc geplaat9t, en ,dAaruit een paar ecboteo
evenzeer mogelijk. d•• meD den ~ndoren W6g opga ..t I ged.au.
Vau clfl uitwerking kon niet ,nndere bespeurd woren doze middeneeuwsclie zaak nog wat middeneeuwsr.ber
den. dan dat de vijanuen .i.h verspreidden,
m.... kt. dOM .b. v. de doctoren in de Dlu.i.k en de
(') Mi"ehi,n wordt .hi"w,d. het vetgelijk•••• .bedo.ld' mia.
"hi,. ook · d. seachied ••i. der ,t,I"I..
·
•

,

I

-' ~.) .

Of d.e

l~Q roogeD

boogl~erare4 ~~)or be~ .,erieeneD

d,..z~r Wtb. geld xul.

vOrder.,D# ia1ijk tat . heden, wordt .Diet gezegd.

I ' .' _ '

Op morgen zal per atouIDHr B'lroIJ Bwtinck wl'Idl'-r
een 17Gtat zieken, wanroudt'r vijf oflic i erHu uaar I'ad.m!l
worden geevacueerd.
6 M.ar:' Het werk te KOUa·R.lija (KratHlI) ,ordart
goa d; ~e aordev t;lrpla lltsiog is i::; ZOOVthre gtwnrderd,
dat met het plantaeu van g" bOUW8lJ is bu~o Ulum.
Een bark · ia re~d" ollder duk, van drie nndttreo eijo
de geraamten gezet. VOIl:' bet aa:,dwerk worden DU

h,.ofdznkelijk d. Europeanen en Afrikan.n gebe.igd. ·
i~':;~;rs~et bamboowerk en het dekken met atap de
Over het geheel gooomen. WCIJ! d. gezoodbeid.too.
tttimll nog niet guustig, vO..Jra.1 koortihtierschte er veel:
enkele cholera'ge,allen kWRruen ook lIog v~~r.
He:t . venoer. der materiale ll van PcnaJoe t! naar Kott~~RI/:~a geaoluedde Illl per tramway, wRDrbij !trideD,
hlJ wlJ1.e V30 proef, van ossco w~rd gebru;k gamaakt.
7 Mu.nrt. N a.ar llunl ei liillg VUIl berig-ten betrufFtHJde
oorlog7.uchtige plo.Dneo van den vljand, werd Toltoe Nik
Radju J[ot:da Selia er ft,an her iQn erd, dat Ban he m de
7,org was ove rgelaten, OUl den Yljaull niet door &ljn gebied Lo laten kOIll~m, en vooraloUl te wak en , {Iut gaen
volk van.
1[()t1ku~l8 langs IH~t ijtrn.nd onZ6 v6stiging
81\0 do rlVle r-mondw g bereikt. Hij zeide, dat daarvoor
llUlo.tregelen waren gtmoDlt)u,
.. Het volk. dnt gioteren h.t ItBDlpemont aau cle oootZlJ?B uel:lchoob) WitS het yoll[ Van Tokoe llailja Pakik.
Er was reeds driemo.lell b6rao.d8111n.~d over een grooten aau\'ul op Penafo~'l!J en Kot/a-R(ldja. 1'elkou8 ward
de afl:\pr:lak tcr.egeld. door bot staJYteu van ee n ko.rbouw, waar talkens kWluncl.l de ho~loebalanl'J"s en bet
volk vah XXI'~I lltJ(H}/':im'J' ni et op.
0
~\'e[l\yel werd berigt, dab Inatst.ger, lelllfion zich onledlg !louden met het . opr:gtCl.t ,,' au HH'otorking'l5li. Ovk
1.'oko(~ J.Vija laLl!1 van LemroJl[l werd dl,arbij g en oernd,
mila!' uooie het 'Tolk VI\[) II I i.Uoeki;wJ.
Seder. dou dood vao dOll pnn "lima dor IU Aroek;""
zoude het beatuUl' dUI,r w8urg~1l01lleD worden door
Potjoet J1ful{((.Iluul YKU R(qa3, di~ zic h daar eenigan tijd
opbcndt me •• ijo brooue r Potjoet Nja Ali beiuon .toode o ill fl."nil ie. batr t:ltkiug to t den o~erled~Ll pRnglima.
rl'w~e Hiodoca (bokoerden), van klllUpong Baik 8an ·
gc kor~e u ~n et b~~lCJei dwareo, berigtten, d"t bet volk

v.1

~:~ ":-~11l2~~~O~~~I 1l~~~eA~:':al~~ndo~I~;o:a;~:'~ij~~n;:!
... ecl \' 0111:: bijoeui de dl\g van Q&Il\'Rl was [log niet ba~
h"~ .I,}!, v ,, A'J U. I l.l.UllU 1IUW. zunae m or ,~en l OI1lIl,U(l b erWl\arLa
I'.CUdl:lll, die op I 'ueloe BralS uekend iS tell eillde de
plH.n.ts voor de op t e ri gtoD kol e nloods8n te , helpen
annwijzcn.
Do Jlnman Poeloe Btao$ 0 0 Poe/oe Na"i zijn niet bij
de iIlLn.ud~r8 btJkeud.
Het weettl lijk deel va n Podoe J.Yasi hl;lf:'t Pa8ir-IJjaninpJ
lt~ t oos~e l ijke 'l. 'dlok·L(wtillg.
Ylm Puf1l(jf Bras heet het
7.uidelijk.: geu eol ttl Oeler! .[Jaija J da t ouder Taka Nik
sorteert j het noordc lljk deel Ri. 'IOIJ. Ui tgezo lHl ertl Oe·
If.'7 PaiJa behooran die tl ilartde n ooder V1 .ltlol!kima
Cl.'vkoe Na nta) . Tokoe J.Y
. ik drllo g nan op het v~rjtt.ge n
YIW den vijand III d~u om t rek.
D e chole rn. eischte n ~)g ste eds vel o oft~rB ouder de
AtjeJmezeu.
8 Mllart,. 'Vader vielt:n e r I::!o hote n alt.lI de oostzijde
\'I"I.U li d bind"
Dij ka m poJlg L f' mooe vel'~el,i.gd t" u zich
vno t.ijd to~ ~ijd \'ij!,udelljk e gl'O~P t! U. Do u.ft!ta.nd tri
vor zijntle \'oor de mitrni ll c ur~ ell ' ook owdat t\ ... IlIJgst~ed~ Bvrllke bl ol·!!' \' QU et:lll n[~el.Upp.IH!ll n!t"v!~[, wr, r
den op geschikte pUlltun vau don bl\,,,kru,z ,lI 4 klll,OItt4
Vj\O 8 I!:Ul. 7. VV. in bu.tt,e rij g- t·bl tlgt.
Ern pilar Wdrp t' lI
in tIe rigtiog vall L r! lltUQe gl!dl~"II., "t'r,j rt'r.~ 11 d iu ,·ij&lIdelijke groepen, ell dt'duu hel; Bcl.!i~ tt:1n up lit·!.; bi nt- it
ophouden.
Sinds twee LlBg(JlI Will! dt} kOlUpo.gnltl " " i'ting."rt,llc.
ri o werHzunm om e e Ub \' c r .i t, ~nL II~ IIIJ t~ w"'I' I ' ~" lu~
8chell Kolta.·Ra{{i;t ell du l' ivJ~Jr de z'ln~enIU~t!ldt: Pilkall
LiUl:h. D l'z~ "'i~ I'8t'4..' rk i ll!.! :'.nl b··stutLIt III Pt!IIt! '.t";. t tcl
bnrstwcriug mot bM!ti~1Il8 I)P ti t:' IHh.:.lkt"ll, fr ," I
nlltu' het zuid O Il~~ " II , en ,dZ'I J n.t'JI IlOkl"!
lot lmn kilill pong L rJlI!lblrtl,t/l. 1'J.) l it" !I)lI! ,I e 1lV" ~' 1 ·,. 1.1 •
de l' l'ivitJr guleg-t! lItl ~:
t,dt »/\ ' 1 1, " :111 ,, "
L, ·iI
boe bct((.,·ijk tl lH!t·j t.wt't'
titl::ll'kin,!.{ b?iwttoD.
lit) bel,l ll b:lstiolltt WH.f tl n re tl d \Ii . " ~(It ·
D e chef O\' cr de ge ue tJ.:Ik u.,d i .~I'· dIe ~I 1, p'''.!
J

p

.1 ",

op 10 Fllumflrij onder h c h ~ nd,IiQ~ gelJ ! ~ lcl1lij d .:rto'
t t;o t c!; milt 28 .lo'cb rtl uij bij!:)ek u wl!n
'llullwl .
Hillf vnll:

he r.o.teld cn gcovllcueerd •
o\'crlcd t n
0111 Mllart onler beha[).drliIlg gehh.lV1:Hl

/.J"I e: I·I!'

()t) ~

... 6
;; f)

1e i li
17 3 i

lll'~
92· 1206

Sl

S::i
20

b25

&S
' 28

BiuueuJaudsche Ber·!chf,ell .

Batavia, 27 Mu.nrt. Vol~tJ(JB partikulier~ b t' r',~bt;t! l)
van Al.chio is de ~ e&iDdboic.l der Atc bI1l6Zt!(} tt:'U ou·
zeo op~ichte zoodauig. do.t ni~uuuHi zi c h buitt.'D de
verstarkiog kllu W8t~tllJ, founder. oDwindeHjk door de
vijanJelijke voorpo9ten t~ worden bnchoten.
- De . Netl. Lavoo..,verzekering en Lijfrento keert
over h.t afgeloopen boekj •• r eou divideuu uit •• n
7'1. pm.
- Naar ~ij veroeme~, z·a l eenig~ dllge o na a.t1oop
VAn de feeeten. Yoar , do· terugkee~eDde . · troepeu van
.4.tchin, ill de Roomsch·katholieke kelk o.lLier eon
plecbtig requi~m pJaat8 hobben voor de ge8u6uvoltlon
en ' everlecleoen op Atc~iD. Het .angko'>r h •• ft ' de
liedertar.l A.,or4 nitgeooodigd bare med.wel·king te
verJeenen tot de ' uitvooriDg van Bert&lmaDri's .Rt'Juinll,

-

De 121lil Me!, bet feBBt 'VIIn .'8ICorm.gII~Mige ['

D~ uitgeve.ll

rBgeering. ,oal door de lWOmeeh·Ltbolieke gem.oote

togen

ook kerl'.I~k "o'd,.n~.erd" en de dag wordl>o b...
gonnen lDet de ullvoerlng vail e,on 1'. D."",,~u4.,....
Voor genoowd t...t bebben Bleh IU de bum.ulan·
den op v.•r.o.hil~.nd. pI8att.eu. revd.·, kommis..ieu.I!e-

,

hflBr Ban ~t;JU bioneu-regent 'ter haud geBt~ld sene
gift VAll /100 t.en bohoeve Vllil dtJt6 iurichting, 'waar
zij, nu '40 jaren gelel1uD, ala weesm,~it'j~ varzorgd

Btl)ite~

(hune

l~;

J

teu

v()orde~16

Tol komuuo,en dor dora. kl.... bij da, po,," e. t.l.graudl...I.

~.I.~!;:!;::'D.:.~, ~~~·~::·H!.r;'· lleija.eman,

getroklwll

J. J. J.

IN DE RESIDENTIE IlEAl BANG,
'rot griflier bij den iand ..md te Rembsilg. de ,eerata klerk op 'bet
r"ide.,I.. ka.\oor .Idoor, Ie.o •• griffier LU seoo,md. regtlilUlk
I
M.. L. T~l.
.
'lut gnffier blJ ~en ,landr?D.d to Toe~llo. de eerat,e klerk- op bet bureau

:::a:;:D~;S~:~e~~r;~~~:: ~ijnd::~~:~~:~~~!I::r{~~~~t7l~1e::::.

I

l odjooeguro,

TI~t "ri~fitr blJ ~Im· J~odTl!.ad

te
de, eers(e ~lerk up het
a8slliteot·reSld~nh(l·bureal1 aMa>l.r. te.eu8 gt 1f6E!r biJ genoemde
Tot ;;rf~bearntij~'e~~io~dr~~dC::a~i(jrn, tie eente klerk 01' bet ossie.
tellt-re.idtlQti(l.~t1r6an ald.aar, teveos griftier bij ge~()omJtI

regthn"ilk .l, \V, Hornuug.
Ol':PLH'rS'1':

8ij de ststidieke opname vau Java (opnemiugssektie Japara), de

;:~J!'~~(ll~In~el~r:,w\~!~\~I::!I: ~~~I~:\!!:o~~,!~~~~:~ (l:~;t~~r ~!j
hct k3(lrr der ambterl:lrr.ll' bij het biDnenland~ch he~t'lur 1,111

deztjr iU8teHing gezondeu.

V-aD. bet ollHluimige wedel' werd gi6teren (Homl
IH',l'tij
dn,}r twee dievan, diu ongem9rkt de
woning yan eeneu J:il.uropeaau op .lVI6IRttl~l tracbtten

I

bii ,6""r.r.~2s.m...p '(Mia...). d• ..,.I6'1dork gi!.'en.1J1!P~ 1!I.ijp'~:,.
"
:~hul :ir:!:.·~::.d.~~<l ~:·~~.R~;.p~o.~:dura>:.j.~, ,lirriklmn ,en flfi'JiIlilllrdl> .btt sijtl '~.g,
,
,,'
loij bot d'p.,t"'ont ,.a. oud.rwij.; ..r~at
boZo$'ll; ~r 'l'III!hactr '0&.
, ; ];;',li8ttInr"'ilm1'<t40iiSl :"t
en nq......ld, d. klstrk .Id••t D. J. no d.1Sl,~.,
heeft getolgp meb Alphollae eo Delll'eoerllon\lllte Doornit

Tot gdm.t>

'Tot derd;komtnlea

Aau Jen heer Deelken \Verll d()or tJelio olluekt1u<]e

Zel/)

VS,l

I

WZlB.

;:~~~e;e:,a~{~ ~~h~:re!~se ;~~tC~~)~;J'i:~~i~:l?:;;~d~~anDi~~

Moekim Lsmtemga opgegr~l.Yen en tH&fl.l' -dOH v"l:Ilea
wal gobragt. Na Tau den S~ltru:; bokmllen ,terJl.lf
werd de kist - ab men bet yat of den ketel 7.00 noemen wi! - geopend) bet. lijk
l..ijoe Idoedereu bu·
rC!oflt 10m aan den voet yan een bellvel bij .Koewnla
Pantjoer begraveu.
(A. Db!.)

te werkeD.

Bij eeo bezoek
door 6(:l09 dame 8$D dit gesticht gebt'fLgt, werd ooor

mngt}.

Jijk den naam vall den overledano been gegrift,

lll~de

PBOTRST:4.."NTf:lOH W-ElIlS- EN aRMUUIS.

Ujk: overacbot in oen langwerpig ijr;ereu: watervllt ge·
ltleHbaar

Slid.;':"" p'er 'kwar&aal
,'
,

boudlDg eener zoo DUttlg6 lDrlchtlng

( "
.• )
- Er tijD, uaar wij Yerne1Uen, uauere berigten owtrent het Jijk van den g6neraal llixil •. Zooale _vroeger
door ODS werd llledegedeeld: is door de zorg \'a.n d(!u
waarnemenden komma.nda.nt der JJ1ad;1lolti, llBdBt 1j0neraki BixlO aan de cholera gt.'et,ofven Wl\ij, 'zijn

I

inko.mat.n ,11~genoog.

,g
,
brongen, dpor de lessen te stellen op ~andag: on
Doodel'dag a.fond V8n ~ tot ~ uren, .terw~1 8aD do
deolD~mer8 lit overweglDg zat worden g.egt;veo, door
.en "erboogd .Ohoolgeld, <fat uu .Iocn,t. f 2 per
leerlin voor rIP. 1m JeSStJD bddrangt tot: de in8t;aDd~
. g ,
'!I ,
•.•. '

vormd; bIer 10 daarva,:,. ,DOg DIets b.kend. We! 80blJllt
h~t plan te bestaan blJ ~~u ~OllVer1l6ur-Gener8al ,om
dl.n da(( algeme.ne, audleDt,. t. verl."nen on de.
8VO:O(.\8,1O de HarrnoN,le een souper BaD,de lUgeZt'lttJuen
aantebleden. Ook rat op het GymO&SlUm our" san·
lei~ing VAn dat fee~t bal eD vaulhall W~~tH~6~~gu-

eloteD; op welks bo,euz;jd~ IDell zoo

bedragen co.

f 150.-

In de IDMnd, Apr.1 oal eene proal worden genomen,
of veranderin dor 8ohoa.lnren daarin verbeberingkan

In~O;;N~,r.nB~~~:I\~:~Z;; ~:~~JC=~:1.~~ ~:~;~~H.A.
:-;[IN on;JtUEi>MAT1:H:

Vau

biuneu te dl'il1gen.
Ueeds W-:1.rem zo door een opon~tao,ud raalll in
8laapkamel' gekllmen en bt\zig eeu grout paft te

ya!~ ,ie claar aauwe7.ige kJeedingsliukken, toen
RIHlwezigheid door de koJ'kin werd opgemerkt,
aile magt begon te "sehreeuwen.
Do Dui8heel' kWUlll ijlings aaugeloopeu op heL
erf waal' <16 kokkin stand en pSBBeorde dus de

de

da

mAk~n

blJ tegeu eel} Olitluodlllg m.)t zijo vader opztIog. ToeD
'ii Bvuntls to Duornik
t,urugkWQw, varnam hij
bet \'~rtrt'lk van A!phoU!:~e. Op de vraag van een dar
ve~dedigel'a, wafU'OJU get., die Ball de on6chuld ,an

;:':r~p~~}~o~~e've~~::~ke~e:l! ~::~e:n~:r ~:wO!;~.:e~

ttl gaau dienen, antwoordde hij, dat hij bekBnd WBS
met lten lust voor reis3vonturen van zijn neef en v60['
slles gaarne \VeDflch~e, dat de scuaude van aeD pre~

Tv!

evenW'el

~:~ii:~~e~~Veat;6~~~~el~:J~w~:ap~:~~t;:,r{~i9I~;tV~J~U~:~

tu gl'oot yoorgekomou te zijn, mell youd het in du
\'oorgalerij, mnat' V1111 de t.Haven was niota ruesl' to zien.
.he~

lokaal tiel' liandelsvel'eeniging alhiHr liggen
)'001'

b(\lImghehbenden

d~

B~ructie de ... ZRBk zijn belRst gewee8t" Jevert niats
merkwaardig. op. G.t. Malbildo Van Lensbergen,
koopvrouw, herillntlrt zich de omstandighedeo, wasr"
onder zij d. drie laddero, die te St. l'Iichel zijn ge.
von den, verkacht beefl. Zij me.nt iu bet portret dot
baar getoond \Vol'dt den kooper d•• rvan duid.J~k te
hark-eDDen. De commiS8LOtlBU' Van I(uyk herinnert
zicll do.t hij te llrutlsel een jougeling heef~ vergezeld
die op den l\farch6 du li~l'omage ladders is gRan kGO:
pen, welke per tlpoortrein tiaar Bru".itml zijn verzondon,

Tot

vOOrW88l'deu YO or

del' levering van Bclceersrulmte ,TOOT'
£ItCH) I)"ervoee vt\u GouverllemcntBgoeliert"ln, enz., Yttll
Oil unar BlI,uk:~, ta houden dour den Diredeur v:m Ondl~t'wijs, 'E~reJle1l81; ('n Nij"erheill up 15 l\r~i u. tI.
tll1

'I'ut

maa~ kan zich diel18 physionomio

Van dt.~

reede La .Peknlongan is eergistoren eene
Euiker beladcu, nfgedreven.
llodeu kwam het berigL dllt dit \rjuU'tuig bij Datll.Tlg
gcstr&nu 0ll Ju lutliug gohuel vtJl'uJJgelukt.

pt':~~\Uw, tn~t

iB

BIJ DE SCHU'r'NJRIJ TE BATAVrA,
!HJ

D.N INFANTEiUE:
QN'tsr,AGKN:

"~"'''~~'.,''''.. ''''''''~''

Tot

ollltrQut ue toelating van Ie ell 2~
LuitcllImts van n.udere wapeuR tot hot ex:amen
yoor officier der C+eniej

exam~::i af!.HHmm

dEll'

Inif.~onnt

bij die

~~hllt·

~OD~o1:;~na;:~~~~1:~e h:~U r~~~~~~~n d;:; :i~jD d:oo:n z~~~
Hlgescbeept. had nnal' Ametilta. Aan verschillende per-

TEl MAKASSAH.

:ij~e:o~:dh~~ I~~g:~~t\~:~g~:: :~~;a:~::,sp~~:n'dr~~

ONTST•. \CoF.N:

op ;~ri~~kA.c~:~~~'m;:~eus vortnk, do

b. programma's der oxa.mens door Ie en 2e Luiter·
m~llts ran a.ndere WI1POllS ar be leggen, om bij dat
del' G ~nie to kUl1uol1 wOL'den uvorgeplaatst;
Voo;>r au

twecde

aankoml:l~ to Now-York mel,lde, en eeoige dagen later
eeu brie~ uit Niagllra. Eeuige dugen dnl\rul)" ZOo had
de beer De K. verklaard, luu hij" van een derue, die

twectle tuitcIHUl,t."ajudBnt

lnitellant-adjtulallt, de serg:f'ant M. C. Kraan,

'rot

kon\lui.f:!Blcn,~~

\':In llCC

zicb YO or Alphonae Zeer bad geluleresseerd, vernomen,
dab llez:e, door '6l'oe,~ ,Rckweld, basloten had de W&arLJU Z(10n 1,laldie beiotLe gehouden
fln bij zeit' ,had daurolll arm De Pto'lleranda. verzocbt
bem te Gel1~ to (}utmocton om ham- die twee brieven
en de voorwerpt'J] van wuurde, ,lie door Alphonse wo.~
ren lerugqezomhn, ter hlLnfi i.e steJJeu. Die samenkomBt

INCANDSOH BBS'l'UUR

bij § b. hiervoren bedoe~\de

- lieirtteopenbarel!.

tot de t;t1n ui~voerleggillg
ill N. 1. vall lJe~ kouluklijk bealuit vau l!:l Align".
tus 1873, No. G6 (Iud. St.aLsblad Nu. 221) teu
(l.lluzien (ler benooUlbaaruei(1 vall civiela
tot 2en Luiteuant del' Genie bij het leger iu Netlerlandsch lndie.
allen voorkOtliende in ,de' Jllvu,sche Courant van
Vl'ijllng 27 Thlaart 187'l!, No. 2G.
d. bepalingeu st. ... ekkellue

~~ae::~_ ~~~:I(~. ~oo ~:~J~U~·~:.u~~~f ;:r~v!:e~~jU \:;k~:a:i~:

ingenieura

ting voorgelezen eu vloeicn over nl"tl betuigiogen VBn
leedgtlvoel over het vool'gevaHene tt!rwijl zij boloftell
van bet~rschap bt;lheben yoar do tociroUlst. Dt;) presiJ

dent wijst de leden der jury op den door hem afg•.

llENODm:

leg den eed en mal.l.ll~ hell alln ,t.ot een nandllcutige en
gezette overweging de.' zJ),ak. Hduige StdUluetz wordt
weder voorgeroepen en verkillart op de HRRlJ' van den
preeiut:lllt:, dat hij :raul De By llll't bi'pnall herkent
u[t;t den perBooll, die cen bred' op het te!egraafksotoor
te Brugge heeft Illten lig-gPt11 maar dat hij zich bij het
t.ien I'an Dt' .By t.iieu bri~f huriduert. Hd; hof boort
vervolgeuB de gCL-'mptl)ieerdau en wf:rkliedtou van het
epoorwegatatioll te
en eenige iowouers van St.

'J1ot lid, de onder'Kolekttmf raIl 'l'e1ll3D!;goeng,tadcnMerto Prodjn
l~en

extra hijvoegsel del' J·6ynache

De l>

Courn,nt No. 25

0,1'

te

IHell

t vo,

11 <>0

be\'at eene llanlJooning der -rusuitnrtt;lll VIm til'll Sllikerougst bij do ondertlcbeidene in de Reaidelltj~n gelegeu BHikt:rfa,briokeu gedurende het oogatjaur 18·72.

gull \'au JJe. A. v. d. \¥iIIigeu PlOD J bUdtan.ndti
het
hemd f71 b()(!~ I!tui~cJt vaH den rous Oaja_HUij, cell Pinlun-

dl;:lr

di/j 2.U:! 1 1\1..
ovel'leell, I,Hi /;!f.m

ua/.-spUpje

VIlIl

den

WIlH

I

Ul!:tO

fnmilie

Wll

terugkutr.at 1l1bier wu

feU

e:;/> (If;!lt La·

kOIl$(!"

Posp,

dWel'g SiWUIl

(P) IlIl!outHleoliug

gelWl'Oll

WOl'lit

uog de

BUITENLAN D.

dat I.Hluige

bij dio

De diefstal bij De Penerartda.
(Veroo/g.)
lluden ward rod de bebuudeling lle
zer
voortgegaan ond~r den toevloed van Cfln steeU>i
u!l.uwns.sellll publiek, wtlll.ronuer do twlwone Bt>kt-e de
lllDel'lil::lrileid heeft. A. dolphe De By is ever. onverschillig
atf.! gi~ter~ll; zijn oog~u SLu.r9H wtlzoll1oo1'1 ill IIBt;
w

nitgereikt.

S(). H.Ii EPS - BHRI () HTIi N.

be~o~: tJ1~~Ollb:~:~~~i~::~tIl~ho~~~~_~):~':11:~~~oei: 2i~1
niet meer voor, terwijl de koOri;B bijn& geweken if:!.
(J. B.)
Ve:rkort.e balan~ de.'" In.vasche Bnnh:

Dhooaio-:rekeuing. f 10184.227.061
.BelOOn.i.ng.rekenine;.. 2,33~L4g0._
Hypotheken en
St&at~sehutd .. , ',. L740'07~).55Ill!l.llkbillettell
Bele$d.reservefondj .. I ,_7?ij05,J~~ . ij~, omI?ojJ. ... 42.15fj,t)17 . 5()
SpeCltHIJ. de ka~sen '" 3o.tl2t.Ol (L8tl Hal1k·:\':~ lagua'
Muo.tmaterian.L. _.. ,.
7\Hi 775,l{i
tien ill om!." I.075.\Hil.H
Gebo~wen en menHckeuing.conbilair der Bank..
t-O~.4.UU_Ol
rantBRIJ.o'~ ... 2.216.47061"

Di;~rokcUingen; &~.~~~._:~~.:~ I Diverse rak·;5~~~~·.~~~~~
PNllid.eof en Nrer,tt!\r~.!l Jer JavRl)che Bank:

VAN DEN BERG, Pr"luidenf..

Onderwijs. Tot ODO leedwezen varnemen wij, dat
de Herltalin[l6ckool yoor' jooga Ueden, die do dagechooj
reed. v~rlate!l babben, oc~t. 'w •• ndenseled.n .. opge.
richt door d.. "fd ••ling Samaraog. der Maatschappij
tot Nut van 't Aigemmeen, ... Idr~ opgehoven zal
moet.n ~Iord;'n door gebrek. a,n .oldoende deilln •.
mingo Slecht. 13 jong. H.den : maken thane gebruik
flln de le•••n.

Wartiu verzollden , Iweft plaabi gtJul,d, de: werkliedeD
herinner{,rl ziljl\ dat dell \'olgondtHl ochtHud een jODge~
lillg j~ lUorgeukl te oj ur~n Hruggo heeft vuriaten met
den eXprel:lLreiu naar IJruS!wl. Do Itll~t8ten eiudelijlt
verklartm \;)en jonge!illg
rOlldeu !Juelt eu zwart veat
die ladJerB ell eeu plll<jd
01' Ot!1l Wtlg van Brug.
ge buar r11hourout t~ hobb~~[l g-ezitlll.
De. heel' He Ol'Utlut>, gelliwill~elnl&r L~ BrusBel J geeft
o.p dllt deli ,111
\~ U\rJl'gOlla ttl S urt'n nan ziju
kallt{IOr elm
gt!lwmu., id, diu IItHU 15 effecteu to Iwop
uallgdwdetl, UJl"~r weer IJeongegaan
itJ, toell bij he In ()plll(~rk~It:'1II had gemRtI.!,t, dut die
tij.i:Jla lI1ol:liel ijk Witfdll tu plaat~t!1I I'll hij 1;1:} oUllloge~

eu in 174!!J dun,r ~er Bteds

uiLbelllaJd,

Op den 25den Maart 1874, des ft,vondlS opgemaa)(t,
mcbtenE art. 18 'Vnu het Odrooi nn .R(wlement
(SaatsblBf.l 1870, No. 34), 011 ingevolgo besluit ~an dJUI
Gonverneur-Gener.al, M. 14 Allgu,tu. 187H, No. 23.

Brugge
:::!J;Ll;:eil:e~}~~:I~~n~.:CI(~:L' ~:{h~e~:,t~~~i~l~~~:: r:::t::,~

Mel

hunHe echtheid be-

ann hun

0/.C.

Depnrtelnent de .. l\'larine.

to Zau(l\'uol'!" die 7(-) 1/0;, dui Ul lang was.

Bij

(.J

ndrniuistratie,

Tut

Hoc stthlclijk lllWHIUIl1 te lIaarlo!ll h6ef(; volgons de
ll. Qt. ceu pu nr hoogat belaugrijke gC~ChOllkoll

}\angekomen sehepen
(e ~ .. una. ..-a.1l:;.t· ..

Ned. lud. B."i< Heuri,;tto ,Eli."heti:, Oeij Ilok Scoii
Chtlribl,lll} Gm,mg;(Ierder.
'

vaH

i\an~ekomen

SChCpCll
d~r

Ned

j

SlUJ.

VerlJ'Okkcn. sehcpcn
BATAVIA, ~7 !'lIaRd. ~:ll,;. lit. Wybertou, SmUll, 11. Ncderhlld.

Ja~~~r~e;r;;~;[i~~, ~~;:!. l~r~~)~f~~)~3~~r ~.:~b!;I~~.leJ;ijl.\'B:C~::I,~JbOu9:~
kuu.dlge te Huttcrd:ulI, kl'achtell~ lllagtlglug Ile:o KOQiDg~ gl!!lteld fer
bl':,chikktn~ Yilli llen G(JIl,\:erol;ur,Genecaal va~ Nedcrl(lnd!!~It.lnJie. o~
tc worden beD~cm(l lui \Il:;euillur der tweede Idasso IJij htlt uk van
Ilcheepabollw o.ldaar.
Donr il~o Milli~tt'-l' va,,_ !{ulo~it!l 1>J btlt vorlof 1l00.1· Nededalld, ver.
leend aaD, den, a~btlJn~nr H, IIanng, laatst gcr.agvoenler Va~ den Gou.
veruements etooDHi6per Kapilflin vall <1lI, nader verlengd voor dOll
tijd van zeilruatl.Dden,
.

C ivi.) I I,>ep~ .. t e.n"" t.
ON1'SLAGENI

0" v~,rzo6k. ~ni)l.

Iii! '8 land", dienst, de opziener der derde kl:!.rue
blJ het mIJD,wu.en :. Ian Dij~,
BENOEMV;

'I'ot pre8ident van ilon la'ndraad'te Muntak (Bank",), de p·~tlsideDt von
d~b land.~lLad te Demnk (SamllJ'aug). lQr, }r~, .T. TijudaJ1 de Voer~
Tot grJtn.er bJJ den Jandro.l1d te MlJlJtok (Bo.oka), do griffieI" bij daD
laudraad te PBmakns880 (Madora). G, L: VaD Tuuergen.

lliet meer heriDne~

reno Hi~rna. wordt do zittillg opgehevon.
AlvorenB het verslag dar terechtzit~ing voort to zetten
mOe ten wij een vogenblik stilsLaulI bij de door Alph.
De K. fLall 7.ijn oudeu gewndeo tijdiug-eu. Den; 25n
December I!. schreef de aude heer De Kerckbove aan
zijn zwager De PonerQnda, dat hij positieve inlichtingen

Schu.tterijen, euz.

Op verr.oek, ecnoi, wegeD~ vertrek. {le tlVee!le initennot H. yetu.

nm urde

B~~:~tl::o:;o:8~!~:oe~~k~?:tilij~:::w:~I:e~s °d~

be.zitt~rB van cen deel der geatolttu vOLirwerpen. Ge-t~.lge hu.II hem eerBt Vdrweteu, dat hij niet te BrUdsel
blJ hem was ge!lOmsn, waarop hij onkeode do.ar ttl
zijll gewesst; toeu ~k hem antwoorddo, dat het tegen ..
de.el. nct gt'val.. g~weesb \~88, bekendo bij. In de over~
tUlglDg, oat hlJ ollsc_huMlg WRfI, spoorde ill hem 88D
htlt land ttl veriut611, mour op de aanwaning der jua-

getuige
8011hterkamer

yerlieten.

(n
(,t>r

:tnfIiIt

~!~i~k;I~O~ij~u.~}~atre ;~::~~1:::I'on~ijf:ijr:ll ~:::r g:I~~Bvet~

Tut

wIl''''i" ?iell de uie,en bevnUllen, die. zich ZijllO .fwe·
zigoeid. tt;l.U uutte Inl\nkt~n eu ongtlhiuileru het huis
Hei; pak met kleeilingstukktlu seuljuL hun

Nadat doo-r de .~el'dedigin~' ee~ige vragen waren
gednao, word~ du Herda getulge .bmuengaroepen, meb
nam~ I~. De Pellero.uda., nod 39 Jaar, lid der Societait
vaH .Jezus ,te Doornik, di~ dool' e~n brief,vau zijn
zuster, mevrouw De K., van den dieftJtal onderl'ioht .
i~. j heef~. ~ic~ d.aarop llno.f Mecbale" begeven, ten
Ulttt
eef
d
ZIJD '!1
te aprekdll. Daze heef't bem bew

o~onbanH1, maar was. datu'Vlm teruggekorn~D, omdat

\imino
die uit

bet

d:o De

worJeo gevoerd 1\ la SI,ite.

Van

een onderhond gelmd <IIij welke !llIfegenludd AI hone",
hem al. redm ',oor
kO~D dar Iaddera had ~e6 e.
de.ld•. dat t:ij mOelltsD d[t.nen VOOl' ".n gl'ap bo BI!n.
kenbe~gb~,J. -o~ de De- By's ",eoo9geo te do'an. Daatt bij
zulka nahmrhJk en ongodwongen. verbelda, Ii.t g.taiga
zijn vermoedens voren 'en gaJoof~e n.an de wAarhsld
Van hetgeen ~ii had gazegd. Alpbonse bad hem ( etlli e)
toon De .By al~ zaer ouguDstig afgesohilderd :0 vo~rgeg?,en_•.dtiit blJ bet sJachtotfer Was Vall hun verkeerde IUblazlUgeo.

roud, O!l hot is dnidelijk dilli hij Iliut het minst~ beaef'
lJe:ef~ Vl~n dB tegHIl hem ingebmchto bnscimlJigiug.
De honrling vall P8ul De B,Y is '&ollchn.it\ut, en hij
verliest gOl)l1 oogellblik ziju bedanr\lheid; er is n~ct
do milH~te au.ndo\~uiog io bcspeuren Oil zijn galant, dat
steeds "von koud, blijft un zijn Btl'ukke plooi beboudt.
~ijn 811twDorJen getuigen -·fUll eeu VlUth6id vau geeet,
di~ l.idl niet lJen eukel oogenblik \fi·rloochout. Mevr:
De By heeft aterk sprekende treltken; zij ziet o~ bleek
nit) en hlul;} OOgNl zijn dot',
zij iweft outegenzeglijk een lovevdig ko,t'akter. H~~ vCl'hoor van den
getuiga De Peuoro.nJa wordt voorlgezet. Door djjn

Ulnar

pr~Bi{ient

ondervraagd,

llerkeut hij de tel'uggevondeu
wAsl'den en juwee13u alB de zijnc; o,ok cen zllsg ~ie
op ziju grood gevntld~u is, verklaart hij nls zijn e~~
geu(ln!!!. lIij geeft ~ijdl!rs op~ oat under de voorWur"
pen, die bern uit Ne~,YorJ( dOM D~l .K. zijn toeE!6zondiin, behoort Orlo oriljant, door doziJll op 17500 fro
geschat, welke tl'i'xtl.lie hij echtl'lr ~,e h(log beschouwt.
De president toont den gotuige ddt! kl~in6 plaoksll J
welke deel ui.tlllaken van sen kistje, WRBl'iu Alphou~e
De K. de juweeleo, die dtlll hetH' 1>0 Ponertinda Bcbadeloo8 moesten stalleu, zou hebben overgezondeo; een
daarvan draagt ,bet atil"~8: M Ie' Oomte, met blauw8
inkt gesohrevtfD, een tweedtl:, !tlalinos, Bttlgiquo, sen

~!I~I),~~~~:l'l ~ju~\ u\' It ~'~'I' 1~1,~ l\l:t ;~:J n::.l:,I: It ::::IU [~Ie~~~ ~~~ r;i~' 1l~1
J

llI'}Ullli iu tli.1t pH1'lrd:, lll\t 1~\I:Ht beU! vertoolll:) bepu.\dd !i1l'1I UlJ~'l ie h<:rkeJlnefl, ;Iii.) toen zeer
1Ul]l,.6ig gckloed wn~ on vel'lI1oei,l (>l} ttt'gl'ulat scheau.
Nf':da.t hot 0, M., Wj~ll.J·gOl\()lIWIJ Iinor den flUbfl~ituut

gedtul.u. (:leI.;.

1

I

Ul;!jru.Jdx., !'Bljlljijitoil' g~!lIom~1I ha.d stl'ekkende tot
schuldigverklu.l'iug' vnll oaHu beJdju~g leu nao uu bun tou
laste gtlie~dt:} fdlltm Oil de ~·el"tllldjg'ing in Jeu breedo
u~ ollBchuld. dtH' D"" Hy'ij ho() trnchtt:lll 38!J to toonen,
waarbij zij beweerde dat D~ K.. de eeuige. dader is,
die voor bet gepleegJe onreoeht \lerautW'oorJ~lijk moest
J

wOI'deu gel:lteld, heert de jury hel; Mchuldig uitgespro ....
I[~!.l t6geu Illt!'vronw .Dtl .By eu I.aur Z{}OU Paul. Het
hof .veroordeelt daarop eel'~tgeDoomde (I·t drie jaren
gevangenis6Lnf wegeuti Ul~dep:ichliglJt)id tob diafstai,
en tot tWi)~ .;tt.rell wegeus hot Terbergen Vau gostoJen
voorwerpep; eu .Paul wegt:.lul:I boide foiteu tot twaa ja.
. fan gevungtJoiijstrtifJ ~Il boitlen tot sen hoete van ,50
francij en ieuer vu(')r het ge,hetJl iu de g~jrl~cbtskvBteu.
A~alphe Do Ily wQr,IL >rijgeopr"keu, ell Alphollse D.
K.. bij v&rstek
tot tuchthuiijstraf van 'tieD
ja,r~lI, tot verti6d &~nBr burgerlijko e~ burl!ersc~aps.
rechte~ tHI iu du kOBtan vuu h.,:ot pruo~s. ,Wij steJlen
ODS vo~)r morgen op het requiditoir van hat O. M. en
de pleidooien der verdediging nuder terug te komen.

vero(U'fieeld

(Wordt veroolud.)

derde. Europa, vi,8 Hogeland.
De heer De Laage, de volgende' getuigto, 52 jaren
oud, schoonvade'r vun De, Pen~r8nda en', IQ,Ddeigen!la~
te St. Andrtl, heeft r •• d. dndelijk All'bonRe De K be,
scbouwd "I. den dader van den, diefatal enzlin .or·
moadens Ban De PeDe,randa ~edegerieeld, wien bij ga.
radell h.eft onmidd.lijk naar Mech.leo. te gaan eo
Alpbonse ~e bewegen de gestoleD ' voorwerp.n t.rug to

De arrestatie van bisschop
Ledochowski.
In verbaud met het arrefltee!'eQ des heeren Ledocbo ..ski, aartsbis •• bop van GueseD en Po•••• deelt de
NaJional-Zeitung e~Dige opmerkingen made, welke in
hoofd.aak aldus luiden. Het overbtengen dee b....

I·

ren Le~it.r. OatrOwo,. WIllii' hij. in v&l!Iekitl'da ··1 oretooren dat bijT. vall morgen IIf lode.e papler';~ d61"
defieD vuor zijn. s!&wggeudil0l'vOQr het .volr'Dde ,
bewaring itflll/lt.OI.".. Ile.eft. 111.·otllGO. liflA.IteIi.jkerw\J."zeten •. llIl1 d.B. waardelM bBb.ben vao.oen. !!.o.u.deo<loll."r;.ao . . .c.once.t.ton . ~o.e. he. tefall< vao. D.,ouet, 0. en .. menm
gevolge, <laO hlj siitl betrekking van "".tsbiBB.hop ,01·
deren,. dat de Begeoring nog lang biet gonoog pa,pie. . compositio voo. fiuit, oigellha~dig·te. sob.r.aPlleD.
atrekt niet .hail .waarnamen.V".. h.t openb..s. mi· I. gefaIJrlo••rd h ••ft, om tot oeDe .p.oiB~et811.ng. t.. liun.. . In Drouijta fransche M&IIJOIre9, die .w·\l lI,er: volgeu,
i.leria dati. de R<>geerilig."lbst "fbaogen hoe.· nenkomen; korflom, .elk .oong'BovogeltJe" "Ingh I~oals ..staat ,erde.: .Ik. was oeerverhelJgd,.nletmeeuan h.t
~erredi" beperkingoich zal'nm.trakken. Zoa.oal het. b.t g~bol'tis .. IntusllChen ba...gtolllilag!ij~ veela! V~D. hoI to mooten spelen. Bi~ denkoning .wa~. het altijd
DU he~ Topograpbi.obe :Sur~&1i IleBat~.ia. zijn, op
den ultslllg dler beraadslagIDge". D. blnuenlaudsone· •• et warm;zolfa werd or In.den zOlllerdd'WlJls gestookt,
bern bij~oor~oergemakkelijk kunneo Zijll b.. tbe-·
franco Movrage, verkrijgbaar,
ObromolithogFl\pbilch
hee. te. voe.en o,~r bet k.rkelijk .••• mogee van het
bandel durft bij.' " niets te ondern:1Dou.ooIBlIg bet
().p .een coooert ;~erveoldeD de a•• ialleu .i~h en~rJ.n gereproduceerd.; tOfographiBcbe klIartan8~baalv&ll
Bartebiadom . . Het .is defh ..lve vo.>cloopig. DOg. ooaver
~raa~tuk nog .Dlet 18 opgelo.t;de U1tv<~erbandel wor~t
ZlJ dood mo&.. ZlJ moesfien. v66. dat .de ult'oermg be·
1.100.000 der R.~id.ntiilD Samara"fl en Sosrakarta;
. t ek"me •. dBt belwaren werd." ontmo.t.tut weg·
10 olJnenbloel opgebouden, en de. mvoe.h.ndel ,.
gun. ,meer dlln een uur opbunne plaats staan; want
re'paotiavelijk tegea deo. prya van f 6.82.(3., guide"
:~fmi~g . waa;.an de Rege.ring het ontwe:p "p. het
nood."ke'ljker~ij.eoak bevteosd, dat. de uitgiftevan
.66r d~; uit~oerl?g sprak .de kon~~g. me~ .ijnegBate~.
IWeB en tachli,r cenl.) en f 7.82. (Z..... gulden tlDe_ til
baheervan vak"nLe bietioUlmen '",.fting_dien.! . . In·
nag. me.r papler he", .cbade oal berokk,.·nen, Tut d~.
Waa h~ vermoeld, 4..0 glngen blJ .en "Jne ~aatall "tlacnli9 ce.la:) ~er exemplas•.
tU88Chsq,.is net-tOt boden Eirenon[eker in. ho,~ verr"
,erre stUBU de kaosen;,ten gu.uste VBn de p8ptt!rf~brltau'~ eo dan ,mo8sten de ~fgem&t~e l!unhteu8~r8_
Bataoia, den 25 Maart 1874.
de beer Ledochowski gebruik zal willen maken ,van
k~Dten, of v~p heD) uie ~,ol~r e~n, "{arm6erdsrduo pa..
stRande geu oon~ert ,ten gehoore brangen, tlat m9D1gd. hem.erioenda of Inter. te verl.enen vorguuDlng,
p,.romlo0l' O1JO, ,loch <Ieu,t.,ag 'c" Dog.on.eker. Mocht
~aal twe. of drle unr dnu.d •• - Men .al deopm.".·
Da ~ou, Chef van den Generalen ltaf.
d .• wonen voet voort t.
met het be·
bet gabeuren, . dat de meederhe,d, d,e thana beBt."t
kln!( maken, d"t het 8an ...Ue hOVen_Do. tosgaat. lk
(416)
(K. L .. Pfeiffer.)
~:r:~ v::' ~jn billdom.
bet wiut,' dan UlO~t de gOlldko?rs . oDv~rmijdelijk, Btijw~et bet. ?it ·ill ook ,de redan waarom nergsnB zulke

a.

g","

Wat betreft'den iudruk, ,dt>or het gelleurtla op d~
bevolking 'cler provincia Posen: teNeeggebrach",' w~

houdev.ons overtnigd, alduagaat hot blad voort, dat
.. lgenieeri l'a1 worden iugeidcu, dab do Regl:lerlllg DIet
snden beeftJ kunnen halldelen., Uit hoogrnoed vertet
zidl de gee8telijkh~id bier. te ll\ude t~gen, wetten wau.r·
(jan zij ill andere IJto.ten zich gewil1ig Ollderw~rpt.
D r et.rouw de Regeerlug .tB oll!lt'rsteuu6n en elgeu
kr:~htgtfl ontwikkt\len~ zaL de POf:ie~sche bevolkiug
zeer l"eluakkelijk ue (lprijz~Dde Lmzwnreu, te b(lV61l we·
'en ~ k o m e n . '
.
l\'Iet belirl.'lkkiug t..lt dez.u kwe.stie, ',Pgt ~le ~N{/tl~t~(ll
Z 't
in hear Dommer, VRn 4 Ft!brualij (m:01id ed/tw)
ll~~ tl~~'t yolgen(~e: , lIet is l.t}Of opUl~rke!ijk, Jut de
Germ'J-nitJ in haa.r blac, \'1I.I1. ~istt-'rfln HOg meta ~egt tfl."
. ~ht fRU de arrestatic des RartsbisJ'lohopt-i. Hierult
~~:l~
r.ij Jt.~tijdll het wachtwoord liog uiet hntl
ont~~ngell; te,{6tl5 lmt.wau,l t men er uit, dat de Ul8-Qtl'e &1, hoe ourermijdelijk hij oak was gewordeu, yo~r
deg centl'umpn-rl-ij onpRttij toCq nog onverwacht _ 18
'6weest.
' ,
..
:uHltJ het I\rresteereu \·Iln don heer .Lmdoehowd·
g A
lit w~~d~ o. R, hi:\t volgende \lib Posen ll1edegedeeld.
In d~m vroegen ,ochtelld VBU Dinsdag, te 3 urc~ OD"
Veveer, werd eon kompuguie solda.ten opgesteld 1ll de
~llbijheid van den dom, Wl1lll'bij weh!~'n .. sen sterke
~ .1 ''''ieUlacbt zich aausloot" Nadllt de nablJ ziJude brUf7gen
~,';~~;n afge!et, begn.f zich de lweI' St.andy, direkt'enr
vall politie, vergezeld Vfin oen iDspektenr en ee-~
agent, naar het aartsbi~achoppelijk palaia, n.lwaur ~lJ
o~)stret'lt~ 3'l, uren 8snklopte. 01' de vraag: ul-Vu;
is dQarrll v()lgde het 8.11twoord: /IDe justitia pI wnnr-

;a.t
{Y

01' de deur terstond werdgeopeuJ. Onderwijl mud
de portier eon

b~aiendB

llaar den kRpelann des aftr,ts-

~~s:~~:~~i d~:ri~~~r ~:!~~:~~~ki'"a~ie h~~n ~~"be:'l~::

~reratond kleedde dl:' aartsbilllBchop zich aall, waluop
de hear Staudv hem mondeling lUlldeduetd"" dat hij
van de be'i'oegde Ilutoriteit beret haJJ om bern in
verzakerde bewaring
nemen. Er wer,l JtHl a,ar.
biss.:hop een vierendeel. uu_rs gegund, om de noOti.Ige
toebereidselen tot zijn yertrek to !naken. Om ,} ll:~n
besteeO' meu de geretdsta.:mde rijtuigsn, cen koHer
wenl ~pgela.den en weldra aloeg 1lll}U den w,eg iu naar
de stad Posen; eeu trein shoud 8an het Bttl.tlOll gerecd
en met het slSfl-!! vall 5 aroj~ verlit:t 'men de stftri om
zich na.ar :Rawier to begeveu, ,wBar lUtm den spoorweg
varEet en per as naar Ostrow\) \'ertrok.

verhoogde looudll maRen haa. fabrihat ve.1 duurder,

;~8,~\::/j~: :~j~:;h~~~~ (~: 1:n~i.tb~~~~i~r!R!er d!mdr~

scl~ldl.g,.

H

NEW·YORK, 24 JUD.
Aan nieuVt'S uit Washington on.lhreekt het ditn~llal
niet. VO(lreen;t heoft de tluws to Key 1Vel5t in ]'10rida vel'Zllmeldo vloot van 28 bodems, wu-arOllder 8
panhersche.peu en monitortol, brvel onlnmgen om gedurendo de eerstl<OU1~lld6 bvee of drie maandtlll eeuu
serie "au prd.ctltJcho oeftlnlngen to hou:le~ in ds Ho-lf
,an }-fexico. Dit rlenkbeeld vaU den llllllulter vao lllll.rine wordt aigemecll toejuicht, omdat heb jammer ZOll
ziin, wanneer dl:ze Bchoolle getegenheid tot. practiacbe
m.llllloeuvres ongebruikt v-oorbij zou guao; De oefenilp
g('n belov€\n eenE! goede schuol lit;!· wort.en voor de
vi'Jot, die nog ~el eeuS kon gcroepeu worden om ZB
in die zelfde wateren met ernst in boepn.ssiug te
urengen.
President Grant seh ljut eane ~lechLell neus to hebben voor bet kiezen "illl eenen mirjster van juatitie,
Zijne aerste- keus, de heer 'V'illiams advoco.lit generaal
der Yereenigde StAteD, leed I9cbipbreuk op bot algemeon
geuite gav-oelen, dat de co.ndidaat niet bekwlt.aUl .genoeg
WliS; zijn tweede cS!Jdidaat, do heer Caleb Cushlllg een
bejaaru t ervaren en bekwao.m ataaLflmn.n, ruoest gescbl'apt
woraen omdat ,de heerschende republiklo'illsche partij
meende dat hij ,nie,t blinde:ings il8.r& voorichriften zou
Vl)iglll1 t::u J0dJ.u.:V6 6~n ,.Higvll\.:.hikL ·.\'0;:,::'t'U~g zol!- ZijH. D0
derde do heer Conkling afgevBardigde Vlin New~York, be,
dankte reeds bij voorbaat voor dt' eerj uit "reee van
ook fiasco te lUlI.ken en thana t'inde!ijk i.s DO. 4 op dd>
lijst, de heer MorriHoll R. 'Waite die kana schijnt te
hebben door de repub1ikeinBch~ meerderbeid van den
Senast te ",nllen 'worden aangellomen.
)
Tot zOOYel' is bet nieuws Illeer uitsiuitelld van 10CB.a.l belong; er' is' echter in W uabington nog ioLd auders ophs.nden, \vsorbij op indirecte wijze ook de. be
!augen Yiln Europa bet)'okkou ziju. Z{)oald belwud id,
heeft de 1 aniek vmJ dell vorigen hedijt et.~n niet 011belangtijk. deficit in '8 lands schatkis(; doon ontstaan.
De minister van fillalHden wilde Ulnar kortw6g !Jet
outtltaue lek stoppen door ecno Yerhoogue belasting
0p in,,"oerarLikeien en nlldere beillstbare zaken. L~ti:'r
beproeffla men de gewellschte uilkoull:~ten te b~reikeu
door uet veel verstft.l1diger midJel vall besDoeiing der
nitgn.vel'., en dfiBtbij achijnt, bel; V"oorloopig te :r.ullen
blijve'n. IlltuBtfchon IS tbaDs het groote_ vrau.gstuk (lP
het tapijt ,galwJlum, of' en hoe, moll Lot de 8peci~be.
taling zal ko~en. Evtluals )'oor een paar lllAandell,
J

handel

'over ·het' algemeeu, uiat het gevoelen deeJde vuu do
Rege_sring, die zich vlehle, dat de koers Hog meer Zou
vaUen en de papieren l:ollar, dsardoor vfln zelf den
paristaud van h"t goud zou, bereiken, evenzoo is thane
hut gevoele[J van deu bandel lijnrecht iu botsing 1116t
dbt van de meerdsrht)id in het COllgres te' Washing-

ton. Het. groots", g8(leelte vau de debatten dorloa.tBte
dagen wa. gewijd aan de b.'prcking van deze .iuge·
wikkelde Am'dka.nseloo quaestie. D. eoogresledon uit
ole noordeLijke en ooateLijk. Staten ziju tagen bet door
die van b~t ouide". en we.sten g.ol'perde denkbeeld,. om
nog ,meer'po.pier uit te, gevoD, teu ~inde- de in de
laatstgenoemd. Slaten DOg .t.ede b•• taande ,ehaarBchbeid. vllo gelil te doen opb< uden en dMrdoo. I.ngza·
me.hood tob de ge.onde goud.nba.i. to komen. De
eane partij wit due, den om loop van ,papier vergro'oteD,
de· andere. wi!· noglie.er hettegenov ••ge.teLde; an de
bandloJ .wenekht niel. vuriger~.n dat het. Congree .!ch
niet meer op een tortei". "'''ge, waarop bl ijkb...· de
meerde.beid der leden vol,trekt niet thui. ie. WaDne ••
men zoo' 6eDS ,die .'schoone redoioedngeD' bekijltt,', ,'die
Illie dageo iohetKapitoolseb(}uden wordeodan .taat
mel!·inderdaad verl,.... d.overde vreemd.oortiga denkbe"l·
don, die daer over bandelBzakeu geuitwordeu.Sommigeo
meenen, dat de Regeering maar eeDvoudig behoeft te de·

I' t

t

~~~nt~oll~~:~~an v::a:

1t t s
g:~a:1 ;':0; ~~t~jd.ep;;a~~
h t

uitvoer den invoor Inngzamerh"nd gaat ov"rtreffell,

ber

die mate zal Amerikn. minder gOllei behooven
uit i;t:l voere;:-Il en ml~er inzameJen. Nnar deze Ziel18wij~
ze ,is tlus het herva.tten der speciebetaling slecbts afhankelijlr viln het voor of nadeelig Baldo op 's landtl
h~ndelabalana. Geen congres en geene St~ntBkas te
'\Vn.ehinghon Iran tegan die onverbiddelijke wetten van
nallg ou sn:nbotl inwcrken, en in het .belang van Europa. en Amerika ware bet dna te wenl'lchen, dat men
zi(~h te 'Vashiugton maar niet met do zQ,ken ran den
Imndel benlOeien wilde, en sleohta ,daarvoor zorgde,
dat de millioeneo, tIie jRarlijks do,)r den handel Wordell opgebra.cbt, nuLtig ell Diet Illeer ZOO roeke[oo8
be,teed wierden.
(Worclt vervolgt!)

ech~~lijke w~~veruoudiug en de vrees dat ~ooing LodewlJk. orenhJk protesteren kon tegen den lllenwen belu
toeg~JlCbten ,!!lOOIl!. tertraagdeu den doop van ,de~'jon~
~~n Ka.rel LodewlJk Na.poleon meer ~an. twee. Jo.l.'cn,
tot Noven~~er 1~10. He~ feest W:~5 d~ij La. tlUhlUere~l~
der,. en Ke,'zer NapOleon "';l:let zlJue Jeugdlge gemahD
l\Iurle lJOULse van OostenrlJB: stundeo als peter en me ..
tar.
.
..
..
, ..
,Koll1og LodewlJk had reeds den l~lcu JUDI] vall dat
JlltU nfst....nd gedaBll v~n den trooD "Urll Holland en
ziob ala graat ,S,aint. Leu ,~aa~ Gratz, in <?ostenrijk bJgaven, maar vour dlen tlJd In het archlef van den

IlfiJU'

E"EUILLE"-.£10N.

Drouet.
(Slot.)
In het bt;lgiu van 180'i bleef koningin Hortense
eenigen tijd alln het hof te Utr(Jcht. Dat gebeu, de
slechts r.elden. Zij bleaf het !angst en bet liefsb in b~t
8chittBrendo en leveudige Parijs. Zij hielJ. zeer veel
vun uitgnnu.

In een van die dBgen, dat zij in DJrecht wos, liet
de koningin den Zi\:;stienjarigen Louis Drouet lJij zicb
in haar boudoir roepen
- .Mij~beer, ik b~ll in een stemming om te com~
poueren. Ik: beb hier een klein geclicht gemnftkt en
zal u de melodie er van voorzlngeo. Luister goed en
Bchrijf noot voor noot op."
Eo_ Hortense wandeldo neuriend de karuer op en
net'r. Ondl;':rtusschen at zij bonbi)n.s en koabbelde zij

aUlandelen, of bleef bij baar .peelt.feltje .taau met
het air vall Madfun'u Lenormauu terwijl zij do kaart
legde, wah aene \'au haa.r kleine uitspanningen wu.s.
Langzaruerhand kwalU £Ie vOlgonde romance op het
pllpier Vlill mijubeer Drouet:

Pa. ... !;::;.ut PG~;" l~ SY"'~c
Le jenue et beau Dll110is
V cnui t priel' lVlnrie
De Lt~uir sea exploits;
}--'aites, l'eine immortel.le,
Lui dit-il, -ell pfu·tallt
QIl' aime ue I. plu. belle

Je soiB Ie plua vaiUant.
11 ecl'ib !mr ls. pierro
i'honneur
la guerre
eeigtteur.

Le sermeut de
}~t va BUlvre it
La comte aon
Au noble voeu

n

fidele.

erie en oomba.ttn,nt:
Amour it 1ft. 'plus belle,
HOI1l:.eur au plus vaillant.

VitJUI:J,
Du[ioifl,
I'ultJque
J'e feral

filfl de la victoire,
diL ll:' seigneur;
tu fllis mlL gloire.
ton bonheur.

De. rna fill. Isabelle
Bois l'epoux il rinstaut;
Oar elle eot 10 plUB belle
Et toi I. plus v.illaut.
A I'autel do lIiarie
lis' cOlltl'actent bOUB deux
Ct:tte union cherie

Qui .seule rend heufaux:.
Chacun dan. 1. chapelle·Disait au les voyant:

Amour :1 la plus bella,
Honneur au plus vaillant!
'l'et'wijl de )o~ge Drouet nog zijllO Doten Bohi'eaf,
legd~. de Komngm bom de .08rt. Vel'volgen. ve«egelde ZlJ oen brief aau den adruiraal V. maar kwaro
dalLrb~j onvoorzigtig te digt 'bij het ka~l.'sJioht, zoodat
ha.af japon vhun' vatte. Drouet blmicbte_ de vlammen
Wtlt zijllO banden., De. koningill bestceek zijne' hallden
lllet cold,,:-creaw, ,en -hot hem beloven tegen niemar.d
over, he~ ongeluk te sprekeu ~ n,iem,a.nd mogt wetan

Haag ean prote,t godeponeerd t~g.n de echtheid van

Te verge.fatra.btte Lodewijk !etH mee. omtrelltbet
voc:»rval',in bet boudoir ,VaD de, koniogin te' vt}rnemell
door middel van.ijb kleine~ fiuitapeler .. Hij .• t.afts

•• n pas aangevoerde praebtige BALKEN.
op Pen",apon.
door

(420)

P.BUIJS Hz.

Openbare Verkoop:
Op Vrijdag 3 April 1874
des morgenB te 10 uren J
I en over8taan eu in hat locaal van het vendu.departom.nt te Sumarllog, door de eer.te Hijpatheek.houd.
Bter, krachleo. bare onherroopelijke rollllagt, van de
volgende perceelen:

l

en

lan.tsten

ZiOOU.

e

een E R

Znillzijde van de Achter.kerk,traut, Wijk Letter B.
perceel No. 104-, eigondom van

P. I,AMMllRS V AN 'rOORENBURG.

2e een E R F,
bebouwd met een steensn llu18 en hijg~bouweD, be4
l'evenB ·'Vogenbuis HU Stalling, met pannen gedekt,
gtllegen in de elad Salllaranl{, van de N oord~ijde van

de Kooijneu .• traat, Wijk J~"tL"r C. percoel No. 313
uig.n,lom vau I". 1'h. V AN MAANEN, eehtgenoote
vall J . .T!'. H. SI.ORS.

3'"

en

cell ER ji',

bebouwu met cen steellCll -~,uia en bijgebouwen met
pannell gedekt, gelegen buiten de st.ad Samarang, aau

de Zuidzijde van deu Bodjoug,eloen weg, Wijk Letter
1:-1. perell.l No. 900, eigen<lom van L. B. VAN
PO.LAN.EN PE1'EL, ecbtgenoote van J. Tb. d.
WHUE.
Samarang, 28 Februarij 1874.
(328)
Mr. l. R. VOUTE qq.

Uit. Drouet. schittereude loopbaan al. virtuoo" die

Openbare

vroeg een tnama. Men gaf mij het lied der laidBche

lok .. 1

studenten. Mijne improvitlatie had eeD succes, dat mij

waarlijk be.cloaamd 'naakle. Toen ik de. avond. t.
hUla WaS gek.omen, bragt men mij eene ecloone Bere~

nade.

Ik weende al. een groot kind, dat ik dan ook

no~

was. 0 moeder, zeide ik me~ tranl3D iu <Ie OOgoD, ik
wit riiet meer viSBchen, ik wil uiet meer jagan. Ik zo.l
vlijtig studeren om den triomf van dozen ",vond te ga,
nieten. En terstoud zette ik mij aan het werk an ar.
beidde tot laft.t in dllO uacht voort. Den anderen dllg
zonden de voornasUlste beefen uit Alllstal'U8Dl mij YeJa fraaije gescbenkan; bouquetteu, zeldzlune haarlem·
ache tu!pen, anSnaeS8LJ, perziken, akro.i:ltikoDS op miju
nnam, twe~ Irleine pistolen, een klein, zaer fraai jagtgeweer, degens, acbermhandscboenen en mask-era, da.ar
men wisb, dDt ik mij goarne in heh baottlrell der wa.penell oefend~, eeU prncl!tigcn fraaijen newfoundlaudm', LWtJ8 goudeu horlogefi, en de l'ijke baukie\' HopI:!:

een kleinen Appolio, die een lier iu de

hand houdt

met de w\Jordeu vau den wijsgeer Bias: omnia 71i(1ClIm
porto,"
. Louis Drouet heeft daMI'a ai, violist vele jaren lang
EuropJ' doorreisd, tot hij als bof kapelmeester von den
hertog vuu S.k.en.Koburg.Gotha eeu rustig leva" mQgt
intreden. Tegen ziju zeventigste jt18r 6chreef hij daar
~ijn6 -memoires in bet franseu.
Drouet heert bet nog beieefd, zijoe cOlUpositie, in
vereelliging met koningin Hortense gemaakt, bet Pa.rtant pour lao Eyrie, door den ZOOll VJ'1l )/,ijne lev~nijlus·
tige gebiedli1ter weder tot frauschen yolksz:lDg te zien
vel'llllft'eu, toefl llij bij aUe revues in het Cllamp de
)-1al;s weru aaugcheveu. Mnur bij heaft; het ook. ueleefti, dat ziju Parlrmt pour lao Byrle ontler dt, vuinl,ofJ~
ptHl van het tweede fht.[JBche keir;errijk bedol\'en werd,
evell~j~ ouder die van het c~rate.
Voor aIUju? .. Iu Frunl<rijk i, oelf. eeU Napoleon
I"V niet onmogelijk.

Aangeslagen Vendutien.
Woeuadag 1 A.pril. "oor'rekening van Pietermaat
van houtwerken Dabij het nieuwll hRvenk~nn.al door
SoerHua.n on Co. en voor rekening van belanghebbcn-

deu iu het loeaal oM.t bet vondu-Iocaal van en door
A. Meijer.
DODderdag 2 April; Yoor rekeuing van Hudig van
houtwerken te l!tmgn.pou door P. Buijs, en', VOor I'ekening \'au beraogheblJenden van onuitgeloste _pondgoe-,

derell te Krans"n dobr den

paudhouder Koh log

Tjoan.

Vrijdog 3 April. "oor rekening von de Sp.ar· en
Beleeubnnk VBn eenigtj percealall albier door Mr.
V(.flto, tHl voor rokeniog yen" belaogbebbenden van
onrii~g'elo6te paudgoedersn' ,to Pedereasan, door" den

1!"

beuouwd met eell steenen IJUis on bijgebouwen met
pauneD ged(~kt. g'elegeTi in d~ stad Bamarang, a8D de

thana eerst begotl; lateu wij uit zijno memoires nog
een" belangrijke blarlZiij(le volgao. Het was kort naunt
bet Partant pour la 8;lJrie in de wereld was gekomen.
l'ierre !tode, de beroemde vioolepeler, gaf een concert
te AmsterdaUl on had den jongell Drouet verzooht zich
op zijne fluit te doeo hoofen. IIAo.n het slot riep men
mij "an nile zijden toe, dat ik infprovitJeren moesu, II,

op

,rerkoop

Dingsdag '1 April 1874,
dee \'oorwidtlags ten 10 urs, ten overetaan en in bet
vim

het Vandu-kantoor te SOERA-CARTA.,

krnchtens de onberroepslijke volmag,t Rall de'n aeraten
Hijpotheek-houder verieenil, van:

Eon Steenen 1-.Iuis
J~l"f,

met bijgebouwen en

stRande en gelegell in bet Europ'esch,9 Kamp

to SOERAOARTA, in Blok La. C. No. 15 eigendom

A. DEKENS.
Samara.ng,

23 Ma.rt 1874.

De gemagtigda van den
verbandbouder,
lIir. F. W. A. PlETERVU.AT.
(391)

Publieke Verkoop.
Op VRIJDAG den tienden April
komende,

eerst-

des voormiddaga ten hBlf tien ure,
teo overstl\Bn en in een der lokalen V&n het

Vondu-kantoor te SAMARANG,
,,"oor rekening va.n den hoe del van wijlen den Heer

C. A N 1) REA 8,
VAN

Ie een ERF,
bebollwd met een Steenen Huia au bijgebouwen allen
met Pannen gedekt, gelogen binnen daze sta.d, a.an

do Noord'ij<ie vau de Heerenotraat, Wijk La. C.
No. 209 1 than/!!. bewoo:nd door den Heer

P. ZWAGER.

2e een ERF,
bebollw(l met een Blok steenen Huizen en bijgebou..
wen, alleu met Panneri getlekt, gelegen binnen doze

.tad •• u de Noordoijde vau d. Hogendorpstroomstraat
eu .au de Oo.tzijde vall d. Karketra.t WijkL •. E.
No. 554, .556 en 557. tbana bewoond
doo!" deD Heer A MSEL.

3" een En F,
behouwd met eeu .taanen Huis met panneD gedekt
en daarbij behoorende bijgebouwen, gel.gen .alhie.r asn
de Zuid.ijde van den weg van BODJONH in Wijk
La. G. perceel No. 67ob. vraeger bswoond . door den
Hoer PETRUS, thans bowooud door Dr. KEIJZER.
D." gem •• htigde .an de .ERVEN
C. ANDREAS.
(405)
SLOE'r VANHAGENSDORP.

p.ndhollder T'ar. Kam Ngo.am.

KLEI~E

dat zij eenbrief aan deu. admimal"if ver_ege!d had :..:
De_ konil'!g b~d" echter brandlucbt"geroken;"!8"aVunde
h~d er ,aene ,sceDe',met, de koniogin"plao.ts.' Dcm vol ..
gendeD, morgen vot'trok ,'~ort,ense uaar 'Parijs.

Bout-Vendutie
Op DONDERDAG 2 April 1874.
a 2% Veodll-6aIBris,

1810 ~an hot Hof von Komng LodewlJk van Hollaud

Ziijn eersten

Amerikaansche Brieven.

·o.n .de goudkoers t"t .10(1· g~daald W.B, de

gen. Voor ~lel1 ultvoerhandol ,11::1 ~lie U1tkoIDflt weI, IS
mu.ldelmatlge c~~ce~,tell ,wordeu gegeve.n als" aan de
WIJ.Br geenszmfi to bakl,agen, uuch op dt"~ du.ur moet
h~ven. De m,usIC1 zlJn moe dan onaaogeuaam - ge8tem~;
het land da~rdoor verhe~eo, w8Dt.de BP.e.leba... wordt
"J hebbeD zleh ~~rveeld. He.t aangena .. mete oagenbhk
dan. ulltunr,hJk ~og voor la~ge~ tlJd mlllls,clueu wel,tot • IS dDt, wasrop ZlJ de laahte noot van bet conoert
St. Juttenu8, mtgesteld. Hter In ~ew~Yo~k z~gt .~en
hooren..
. .
dRt ,do, m~NJtc l.iQflgreslede~. nan kortzl~bhl?b~ltl. hJdeu
Eerst 111 f:lept~mbol' 1807 k~am :rkODlDglD H~~te~se
,:cker HI he~, dat d~ Wai:JhlDgtousche. optlOI z1Ch. bew~der vo?r eeDlge maanden 1n Nedarland. ZlJ hat
kln,gen liver de ?er~nge vraag nUBr bl·llonvexe brill on
teutood Drouet roopen om. door hem - hare romance
voor \Terzien~ht;lid. -,~oot1!\ardigerwij."e wordt zelfs get~ d06n sp~len. Het ko~~te veel moeite e~r de kODin~
zugd, dat ee_~llge bolleboozen ~Bn go~d~peculanten beegin baar zmgen ko D..Zl] .~oo ;?e~n, enkel~ noo.t v~n
reu congreal,~t.leu ('ell Baudeel 1Il d,e Wlllst hebbell ?e~
het blo.d leze~. Zoo diltWIJIB, ~IJ zl~n verglste" riel' ~lj;
lOllfd, ala; ZlJ do~r de ver~~H~erderlDg van ,~et p8pler
och wa.t ben lk ~r we~r weIDig btJ. lit hob d~t gedlCden goudkoeri::l wdlen opdnJven. Hoe bet zlJ, een hootaerd; lk hab bet gecompooeerd en tocb vergls lk me.
ge gouJkocrs is den uilvoerbau~el ze~e.r, ze,~r ~t'lkom,
]\ia..8f zoo gaat het; .,meo heeft, zoov~le dingen in, ~et
dooh oP, duo keper bescbo~w(~, 18 het felt, (lat :6 lands
hoof~ . ...;\ pro~oB, mlJo.bee~_ Drouet, It! bttt we) JUltJt,
baukpapler ran bal'da !Specll) III wtuulle verschllt, _etlD
wat l~ u geJlcteerd hob P
groot lIQdec.l, om.dr\t d,D solido goederenk,oopm~? zijns
-: Noot vO,~r noo.~, mev~?uw..
..
olldanks ~lhjtl, ruin of rueer spec.u)aut moet ZlJI1. D~
...,..... Want glJ begrlJpt, mlJu vrwud, d~t III Dl~,t ga~i'~
waarde zlJuer goederen haugt JIIet allcen .af van de
n~ met gelesude ve~ren ~o~, pr.ooken. Hebt glJ Dlet
gewoue hand~lstoe£lltauden, grootell t>f klemen v~?rln~r en daar uwe 61gen HJ.eeu III de piaats van do
rand, ,Haag ot aanbod, maar ook "an de~ dageltJks
IDIJIHI. gesteld ~
.
crandcrt'Hldon goudkoen. In plauts dus van te' trach- Uwe J\.1'_aJeststb he~ft to veel talent ow het talent
teu 8R,I1 di8U ()uge'l.onllen .toestalld tJeo eiuda to Illa~
van o.~~?ren nood!,g ~e hebb~.n.
..
ken Wil men het kwaad tn de band werken en de
- GIJ west altlJd leta vl~lJends te zeggen mlJoheer
Willlrde \'Iln hot pn.pier nog ollv..l~kerdel· waken.
Drr~uet. In een Holla~de~ IS ~.8t een ~el~zQ,me ~Rve.
Indien het congroB slechts wilde iuzien, dat de
,Ioeo droeg ,de Komu~m l~lIj op'. tWlDtlg afflChrinen
llB.tuur de boste heelmeesterea is, dan zoude speciebeto.~
van de, romance op fra-,u VttllU puplor te doen maken.
liug n<l. vet:loop vau eSllige jaren v&nzelf bareikt wor·
Dat kostte lUij 4? gulden, die lllen tot heden tn.e
den. Amerika's uitvoer neeult jaarlijltB toe; zijn imToer,
v~l'getcn heeft- mlJ teJ'ug ,te g~ve~: Voor d6 CODlP~E-'Ial aeemt die nog n;et of, znl zaer wn.nrsehijnlijk 'I1iet
~le, v()or ~e. brandwonden n:n mlJus. handen, ~DtVl~g
Y8el lUtl6f to~ne-tneu, Europa ir:J n~et zoo goedkoop
lk e~n WtHlllg cold-c"(1a.IJl. • .E~enzoo IS men lllJ J?lJO
moor a!s het geweest is; de in ~e lsn.tste jaren sterk
traktement voor de laateLa t~en 1Uaand~n van hetJBlu'

Zak~

·Machines,

o;m Veerec Pennen te vermn.ken.
~/8.-

(801)

G. C.. T. VAN' DOEP eo Ca.

M erk ink t.
Vergulde uauldendoosjes, met een
volledig .tel engelsebe naaiD"aldan.
Coagultne. om· gebroir.en glaewe"kte lijmen.
(1224)
G. C. T •. VAN J)ORP en 00.

~ / OT

Lote.teatantsoh
rU .ten<beh.:.Wees·
o8V8. v.a.n.
h...'.·.t Pr.Oo
en Arm··
.. .,.'
huis te Samarang.

Memiuw de wed. ANDREAS . gob. Ke.. ler,
Mevrouw DORREPAAL .• Mannel.
FRAPPIER
. Engels.
','
. '"
KLOESll:1EIlBR.Jaoitak.
, Me, •• LAMArnRB "VAN TOORENBUHG geb.
van der DOBa,
Uovrouw NEIJS gob. Voroto6gb.
NORTIER •
Bischoff.
•
M.,.ouw d. wed. PRINS
•
Waltorfang.
Mevrol!w STOLL gob. Tim merman Thijoeo.
Movrouw SOESMAN go b.
vall Gro!l,
• onden .ioh tot de damo. "Bn goh •• l Nederlandoch

India met het buJeefd verzoek door iL~ t inzenden van
prij"en onverec billig groof of kleiu te .will~n Il\ed ew u"r k6n tot bet; -dw::u:etelJen VRD eeue I.JLlh'tl'ij, WBU rVft,n de
ophreLgflt Eat worden uitgekeerd BBll hot Bestuur ,'an
hot Prot•• tallt8oh W.o. - e, n Armhuie alilier.
Zij . tellen zich T(\6r, d. tre kkio g dozer Loklrij I.
doen pla,t. hobben in den ' loop der maand ' !vI~1 of
Junij aanetaand e' eu rerz oeken derlialro om do Jll to
zcnden prijzeo r 66!' dieu tijd bij een hunue~ te doen
bezorge o teo einde gearrangeerd te worden ,,"oor cit'
da.run te boudon 'renloonBtelling.
l\Ievrouw LAMJI:lERS, Pre,itient;e
NonTIER, SecretMi••
(114)

.

'

zijn te bekomen bj,j

Pate de fciie gras vall

niet bij ande re morken to vergelijkeD, per OONRAD
otitVBngen.

(335)

SOESMAN en Co.

"

,

ScheerUlessen

/I

Schuren

Per CONRAD:

echte Vermouth,

~_

_

~1<'_
. _H_._B_O_
U_M_A_._

_

Pl'achtige Pel'l'ij violet Inkt
ook
Inkt-knrton,
Om
(2~)3)

1\:ra,c a~saarsc_he

Roode VISCHJES.

Toelf violet-inkt te makeD.
G . C. T. VAN DORP en 00.

Cbl'istofie & CO. te Parijs

Gooden ..Dames Borlogies. Zilveren Eellepels en Vorken,
.

it

J

f 60 .-

~Iallilla

KLOKJES,

(153 8)

(1847)

B. KARTHAUS & Co.

Dit de fabrieken van

Perry" Co.

t e I-,onden
~~"I£'_~

Pl'achtige )Vater en
olieverw-doozen.
Passerdoozen
(~ 94)

" G. C. T. VAN DORP en Co.

do. voor Dames met losse
bakken.

Cigarette Bookje. on Cigarette Popiel' groot modol Ille
Stamp.ro.
(184.. )
ll. KAR'l'HAUS en 0(1.

.r 2:>

(1506)

"":JIi'C_~

teven. stofjns, met zijden kragen
G. C. '1'. V AN DORP en Co

.r

en
4 0 .
G. O. T. VAN DORP on Co.

BAZAR.
Carpetten en alca tiveB ge woon 800rt in klei ne en
groote DemsDBWn, goed!toop.
(117)
n. KA1~TH AUS &; Co.

De NieuwsteRomans.

De laatste Guldenseditien.

"aarnit di 0011:

~::~~~~Szl:::li~~! i:l!l t:fI:::~:i~;u:~l:~::;:.g:rQ~~I:I~:'~j~: ~:n p~:~~:~:

Gtrard 'Kell;f.r... Een zomer in het Zuiden.

,p.o rigeloliog .
n :ooa;e, "Pill iio- '-au / I,

Afdrukken ran indrukken, duor deD
Duden ,h"eer Smits en

zijn · vriend

Mulder.

Ton O. j"
(269)

De Vrijmetoela.ij, gesoheilt in hare zedeleer:
G. O. ':P. VAN DORP &. 00.

klaron van goedoren togen aleehte 2 '/2%'
R ekommandeert zieh beleefdelijk voor het bouden
van Vendutien.
Samarang Haerenstraat. (284) P . ZWAGER.

Het Stoomschip

beton g;ij\: IUlol'Jl"I )Iarer alllgtnlfen.

Oude; Holl o"ay'.

b chaDd ~ Ii Dg .

:~I~:ti~e l~j:~")~tt:ij1.~;c l. i~:~~.i~:II: :~~rrn~l~I,:l~:r~l, t':g:~~~&:tI=fd:

i:{::::::;;:·::;I:~;~;~tr~:I. :::::;~::~'~i:E;;:;~::~:::~:;~:~;'
f

ont~tad .

Heid(l

I

mid did ~n

werkeo tel!l:!d,reelti, tO,t

R en ", ft. Pul; •• Z"l h u j I,

I

8 ..

6.
(lhorib ~ u W. e,\ I,I S'I'A Ns &, Clu . 'I'R~al A. J . u n dor VC Oli1'.
Pekalc)Dr:IUI W. R' HANA. Sulu ARNO)lD.t, Co , eo (10ll:NAES.
Itlatten J . n . SI.l.IIJR . 'l1 i11i.(t.ln g J . A. 'tiE JJDEL . Samarapi GOET.
B ART", Co:,' DK 9POO'!' .KC,LFF a. (Jo .• W ANNlillr.. 9 . (J. T.

UN DOIlP • Co,. R. L. DE I,YON' • •
(678)

&:£:

Koning Willem Ill.
aezagvoerder B A K KEn,
vertrekt den len April de. 's morgenB 8 uur Daar
Batav ia, llillito", Pont i8Dak, SingaawaDg, Muntok,
Rionw, Singapore via KlI.tplaalBen.
A.gHiJL~D

D6

(41(;)

Me . NEILL

&;

Co.

Het stoomSChip

~-;}t'f"
~jhii~

Min , Fransen v. d. Puttee
Gezagvoerdor BERGHUIS VAN WOOR1!vIAN ,
vertrekt den 2en April des 's morgAn. 8 unr Daar
Soerabaij ..
De Agenten
(US)
Me. NEILL & Co.

8toomvaart MaatsohappU

NEDERLAND.
Ret Stoomschip

oj> aanvr.. ge Cb. ribon, Tag.l en Pekalangan Bandoen.
B.

Oos'th.: n st van

80B81UN • Co.

J.tt·,,~al

faD SoerGbaia, via Pasoeroeau, Probolingo, Bezoeki
ou Banjoe wangi, nRar Bali-Boele1911g en terug, den

10uen vau elke ill.and.
1. van Batavia, vin- A njer, nn&r 'l'jitu.tjap en ter ng,
den lUden Janus";, lVInart, 1I1ei, Juli, September
en · N o\'em berj
2. van llataria, via Alijer en 1J..Jilnt.j n.p, na Br Patjitan ell t erug, deu 15<len F ebruari, April, Juui ,
Augustu., October on D ecember.
D.
Sll.nu"tro.'s ",Ve s"tlcus1.l:
1. van Batavia, dell 10(1en laouo.ri, Manrt, Mei,
Juli , September en NOI'e mber, vi", 'l 'elok-lletong
en llonkoelen, nll,n,r pfu.l ang.
eo terug:
"in B onkoelen, I~ngano en T elok-J3 tltongj
.1. vall nt'tu,viu, den 256ten J·anua-d, l\iuart, l\I~i,
;fuli, S epte mber en N ovembe r, via. Kroc, Ellgano
un 13enkoelcll, naar Pudang.
'
en terug:
via llekoelen en KrolL
3. \'ltn J~M;n.vi u., dOD lOtlen }"'ebrunri, April, Jnui,
Auguatu a, October en D euembe r, via 'l'elok-:B~ ..
tOllg en Benkoelun, naar Padang.
en terug:
ViR Benkoolen en Telok-Betollg;
4. van llat n.vin., den lOclen 1l'cbruIll'i, April, JUlli,
AngullLue, October ell December van Kroe en Benitoele n, llsar Pa4u.ng.
en t erug:
A

Holloway's Medicijnen
80J,I.o","':, ' . PU,{,KN ~;t~ ZH', _G evAfl. rli~ke Hi arrh ee. _ D, oo r
calten ileitlr ve rn,,,khn ull lie kte S09f.1 f u:hillcnd , eG 1.1.6 wii'le 116ref
uou.lhm ,'1.ou verRn.\ elijlc l.ij ode, gel'flD ee D eru IJ u~lI d e. redtiD un bet

•

qmler8<n.

onderwic bten.
H et uitfoeren van K ommissien en' bet in en uit-

5den, lOden, 15chm, 20rlten, 25sten, en 30sten.
N. B. De batft, die ,len lOden, 20.ton en SOsten
van elke IDBand en in lUaart den laten

via Benkoelen

Door mur en Wate r.
Njonnja Roo en Tant. J.een .
Vijf ja.r gedotacbeerd .
Donker. Vier t;onilell Go ud.
B ..t.. Ken.lm obillingJij . 2 dn.
Dr Jan ten Brieck. De BcboonzooD van Mevrouw de
Rogg.voon. 2 ,In.
lrilun.

Expeditie van allo goedoren na'r de bioli~lil an.
den van Java, naar aile plaatsen daarbUit.nzoowel
alB naar Europa volgon. bekeud laBg tarfef.
Vervoer van producten van af hot station
naar de pakbuizen op do scbaal 'p~r picol 'S uikor f O.l:l
" • andere praducteri! O.lB.
Bij w.~ing aau do Spoor, aanoprakelijkbeid. voor

van Batavia e n Soaraba is 'fertrekt kS1J,

BAZAR.
Reiskoffet"s groot soort~

vnn 1 it:

f 20

1. Vl\n Batavia., vill, Salllftrang, Daar Soe rauala:
2. -ran Soernbllia, do. SSlllUl·t\Ug, nnnr Batavi a, in
de mau,nden In.nuari, April, Mei, JUDi , Juli, Augustus, September, O ctober, NO\Tcmber e n December den 5den, lOden, '15cleo, 20sten en 30sten,
in de mannd Feoruari, den 5den, l Odon, 15den,
20eteD en 25sten; in de manuel :Mftart, den l steD j .

life. NEILL & Co.

t

e~ht Turksche Tabak in Blikken

fan

Hot vertre k del' etoombooten voor de paitketvaart.
dieual in Nederlandoch-Indie, gedureDde bet ja,r 1874,
is vftstgesteld alB voigt;
A.
Noorc:.l1:i:ust ~all Jo,·,ra:

'<'ille,.,loek.

OPieerpersen in verschillende
afmetingen.
opieer boeken.
opieer inkt,
opieer kwasten.

en f ~5. G. O. T . VAN DORP ... 00.

~o

Cigaren Puik Puik.

gedurende 1874.

Engelsche

KLOKJES,

I
Puni;jes,
II Cavitas.
III Cortados.

.... EXPEOITIE EN KOMmSSIK KANTOOIl.

Pakketvaart-dienst

vel'k1'fJgbam' bi)

(1357)

BAZAR.
no.

"'tile..

Dilu,e" ell

demi· chronometer" f 60.-

(296)

FEITEN'.

"ijn ~. -nontnnt, t egN! 13.- fr!!!!co per
po.t f 4,- verkrijgbanr bij G. O. T. VAN DORP
& Co., te Sam a I' a n g.
(1065)
OOURIER DIT DUBIKAR'l'.

it f 3 .het stUk.

Reispendules,
I{onde, staande

BRATA-YOEDA~S

inst.lien van G Lepels en 6 Vorken verkrijgbaar bij
(109G)
G. C. T. VAN DORP & Co.,

ycrgnlde

Ronde, staande

(964)

MOSCH & Co.

De resterende exemplaren van

Ontvangen direct uit de fabriekell

Cb •. BODER.

met en ' zoniler ,Vekker, in .tui ,.

in beste kwaliteit.

8tuk. die in elhnder
kUll ne n geachoven worden.

SOllSMAN en Co .

05.-

recommablleert zich voar het bouden van

SOLOSOH

va,i vier

in etellen

Reden Ontvangen :

i\.f

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

(76)

"operen vierkante Lillialeo.

Toko Bloemstraat

zwaar

t. bekomen bij

(858

io ulnns yoorband e n .

(330)

van

it .1 3..2:> d e Rielu.
t't. O. '1'. VAN DORP & Co.

(252) ,_~_

valence.

Z. M. KAZEN,

Ver~ol'(~

.
-# . '
"
hte.rat&.llige debitenr.oo.. aanbet
.d. Voodo-Kantoo. albie. worden
,
.
herinnord hunne 'Bcblliden Ofer
de ' wo.and December uiterlijlr MBBndag 6 April ' •. B.
t~voldoeo ter voorkomingvan goregtolijke vervol.
glDg .
Het Vendu'-DepartomBnt
(421)
WINTER.

. . . .

Mandarijn Gember. TUIG· en ZOOLLEDER,

Slechts nog weinige van (le overheerlijke

~~ ______

D ORREPAAL & Co.

KONSENTEN,

Puike!

VAN

Doug las en Sijlvcs t e .-

Indigo Fabrieken.

Register

J

B. KAR'l'HAUS & Co.

(72)

go wild o

VOOI'

(174)

geguaraudecrd,

Nieuwo Zil,vel'eu Lepcls on V orken.
1 Etui Compleat 11ufel gurn itu ur,

H ebben S 0 E SMA N ell Co. ,red.r olltvaugen vnn
1.00

Filterdoek

Goad velin PAPIER. · lot vervoer van gedistilleerd.

I

&'00.

H uis vend u tien.

Zwaar verzilverd Prachtlg! Prachtig !

Samarall.q .

VANDOR~

JTuurvasl;eH'ei~

II

(18415)

G. O.T.

ucrF.H,BO,·UMA.,

B ·r ll'lldspuitell ..

kolde do.ijuen.
}'ijne ooort Zakmos seu met en zonder Schaar/je,

1·87·4'•
(1668)

voor doortrekkend. pareonen en familien zoomede
voor vaBte logo •.
Mevrouw ABRAHAM,
(1567)
Tawan!1.

B A Z A , .l.I.

~raf~lm~8Bell Superieure KW'aiit~i t iu stel len

BO DJ O, N O .

de

Kamers Disponibel

" Theijsonnean"

I.<
S.IJEURiAtEMIIl8,
0.

G.C. T. V A.N DORP & . Co. ,
Prij. van bet Lot f 2.-

(246)

:n,~~:' !~~N~ I

(1 9S)

.'.

. ' ten , beho6V6 vanhet
:'
.
"
,
,Prbtestantsch ~ees- en Armhuis .te Samarang. '

,

J •.

'E)/N·

in de . '. '.
.
"
., lioferu .va", I name8."."/IUlw.e"ke",~
I

(.Ill

De A ge nten

.r.

(148)

DAENDELS & 00.
lhero.6aija.

JJallwin, Sam. lI 1"mlg,

HUUR:
in de B Ii n d e·
~hnDd

bewQontl door

HOEZOO.

Ret BOIS:
P. H . SOETERS, .
(419)

te bevragen bij

SOESMAN

&;

Co.

Kroe

Po.lc1:ubfL1Jg:

1. van Batavia, via lIIuntoK, uaM Pal embang, den
23sb.m van elke man..~d;
.
2. van l>alcmbang, via. Mu:ptok, nnar Batavia, den
28ijten van elJw mo,aud:
.
1:
llor.leo"s 'Vcst:UlI.!fIt:
vnn !3al:!n ia, via. lli!liton en Pontia.~a.k, Daar· Sing.
ka-wang en tcrug, den 7 den vau elke. ma~ndj
O.

"Prins van Oranje"
Kowmandan t AUK E S,
z.l in de eer.tp. helft ,ao Ap ril van B atavia door bet
Sue. Kanaal via Napel' nan r het Nieuwediep ver·
trekken.
Pal!8ugierf:l kunn en te Sa.Dmrsn g em barkeeren.
Verdere inli eht inge n zijll te bekomen bij

Bft,Iidjerrnas hl:

van Soerabaia, via Bawcan, naar B audjerwaBin,
don 28atoll van elke mnsDd;
l\-.IQI" l.lI:ken:

van Soerabaia, via Makaasar, r,Robr de MolukkoD
en terng , don 21ste n vall ' elke mn.a.nd j
N , B. Noar do Molukk"n via Moundo, in de maan·

.don Januari, Ma~rb, Moi, Jnli, September On Novem·
ber.
Naar de Molukken, via Timor-Koepang, in de ma.o·
d~o 'Fabrnari, April, J lI.. i Augn»tus, Oktabar eJ! . De·
oember.(8BS)

G e t rouWd :

Soorabaij8,
25 Maart 1874.

J . W. F . YAN V LOTEN
wet
J. C. PE REIRA.
weduwe E TTU.
(41'1)

etrouwd:

G

ALEXA.NDRE 1<'RANCOIS VAN
BLOMMENSTEIN
mat
MARIE FRANOISOA JOIIANNA WILHELMINA
CHlUSTINA ELISE VEB.STBEGH.
MageJBn~1

25 Maart 18'/4.
--~~~~.~.

Verantwoordelijk Yoor de wei, do ·'U ITGBVlIRB.
S••lp...dlUkkerij _ G. C. T. YAN DORP ., Co. Samor&8I'

