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A bonnemen tsprijs

I, Pfi",i8

voor geheelNederl.~Indief 12;50 perbiltfjsar. '"

•

"'l!:eu. '~nde~\Vel'Pwaa;rVallde schrij.:f:i)Ji «len tjtel niet durft noemen.
:lIi 'a,, 8a"":ie. ilegeDhe';de d~I ' No.6 van de"
lti1itairen ,Spectator. oen tijd8~bdft voor bet leger in

':Ned~rl.nolen, dat in de o,er'''eache b •• ittingen, komt

e'eIi9' opgave, ,voo,' ce' verlie.on ' van bet loger ' !lij de
twOedeAt9jlile.oohe, expeditie; ' d. ocbrijver d.arYan
~rekt ,ondor and.ren e~n , parallel tu~.cben die verliezen
tOt, op ':26 februAiijl. en dio vao het Dllitocb. leg.r
ga4!1'"onde dengebeelell'" oorlog ,an 1870.,..-1871 en
komb: tot ',b.t ' Tolgende , reonltaat :
. :,Te' Alajin ' aij,n. volgens do Staatecon'ant, van de
~~'r;dp~an9~_'_ ' g~i~eu9'eld ' of ,o verladen aau belroinen
!"W!del! oCliek,to" 4.77 pOt. van de officioren cn 7.51
pCt., faD de mindervo': :,'
'.
' T".tojin en PadBDg, volgeDo hat rapport fan den
¢hef .~nd.!n g.nee.k~ndigen ' dienat: ·
": ()rerleden (o';,gereke'nd de Se.neuvelden) 6,68 pOt.
" '~n :M ,lolalo' .lerHe der expoditioDnaire macht (met
,. ~e~lp , van ' b8d,iendeD.dwangarbeidero ell "o'uwen)
Gildmelide .den , FrBnoch·Duit&oben oo.log. aan Duitloho '1:ijde:
~,:,Overleden '4,9; gewon'd 9.1 ,pC~. van de officioren en
·;"ind.,en.
npe . 8chrijv.r b•• luit zijo. vergehjking met d.
Wooroen:
.
-~ u"l>e~~'_ ~ijf~r8 · . &ijn · te.:. n~~preku'nd_ dan dat zij DBdere
toelichtingm,ouden beboeven; er , blijkt uit. d.t in d.
weiDiga,'maa,n den die sed.rt bet ,ertro~ de, 2. Expo.
"*e",'~rloopeu .ijn, het , percentogewijoe verlieo aan
'Eo:ope•••he ,t roepen reeds bel,a ngrijk meer ' bedraagt
dan bet .. totale verli"". , aon Duitacbe .ljdo geleden ge·
dUrended"g';'sanden van den bloedigeD Franoebe.DuH·
sOben ".dog, ttirwijl ook hot tot.aal geta] dooden dat
,d ar, 'Qoitecher8 ' bel"ngrljk ovortren."
c,<W.,. willen voor een oogenblik die vergelijking tot
e.nvolgend voorbeold ' uilslrekken:
.', Op: h~ta.hititterreio buiten SamaTang .ijn geduren.
tie ,de oef8ningen der , Iaotste 5 maandeD buiten ge·
~'!llbt, gesteld 2 offi',ieren en 4 aoidaten vau bet 7e
Bataillon Infanteri.; ..10 gevolg ,'an .eroabrllende de·
taIlberlDgeD. "o...dt dat bateillon hier vertogenwoordigd
"do,o r D,iet meer dan boogoreno 4. officioran en ,40 min·
A~r~n ... ,wel~" ann die ocbieloefeningen kunnen deelne·
JD!!"; ,d erbalve mijDbiervaD gewoDd 5.0 ', pOt. van de
oIIicier8n eo 10 , pOt. vao de minderon.' zoodot de
. 'Franach-Dnit8che oorlog'kin der.pel waS in vergelijkiog
!Dot d~vtedes.oefenbgen t. Samarangen de militairen
. .vao, /lier niet beter kunnen doen dan voor hunDe ge·
zo~h~id eeDe overph'.tsiog te ver.oeken no., Atajiri.
. Ziedaar de . logika der eijferB., wauneer men bij ver·
gelijkiDgeD a18 de bo.engenoemde uit bet oog verlieot
',iaQ 'rekOning' te, bouden, met de , boegrootheid der verhOlldingsgetaJlen aan we~rB.ijden,- Dit, laatote tcr
loops ,om' de, dwaasbeid der boveLataaode coneluBie te
, dden , nitkomeli. eo betgebeel al; inleiding. teo einde
liertlg'ermate de belaDgsteliing te wekken voor bet on·
' a~l'Werp dat we wanocben te bebaadelen. doeh niet
. durfden ' lioemElD.
'
Wij vre.oJeouamelijk dal. indien we ,len tit,el
fan ' oDs,.onderwerp aan bet boofd van <lit ovstel ge· ,
plaahlt baddeD; vele!lbet met ' .en ,eroaeblend; hm. het
rblaoterie aobterlaadgeweer! oogale.en zoudon ler zijde
t<\gg"o. N'u meD eobler voorboreid , io. 'da! er oprake '
l1li1 zijn van alaobtoffor.. (in ongunaliger varbonding
dan :de Fransoh-Dnitoobe oorlog eioobto) die vielen
oph~t:"eldtolis.ige maa. ,' toob " ,a edlame Bohiotterrein
"Jjij Sa,mOl'aog, .ull~n ' oommigen uit , ,nienwsgierigbeid
bet , verband . wmen kennao. ,dater beotaat tUBe. ben
' "
.die aI.cbl,offers 6n bet : a.bterIaad.ge"aer.
M~Behien :gaat;, do ,'aan,ankelijke ni.;"wegierigbeid
b,y e~el.9D over in belangolelliog, ten .goede.
, '; :un die, b.laDgstelliDg zon .erdiend oijo. ' wan~ ' , al
' lJ,v~rLwe olimiddelijk de drogredell op. da~ meer ge·
MI'!D<l ,achisbe!d bloGdiger lOll, zijo d~ oat 'an Wortb
,of F~"eUer. ,toohblij(t het ' eene ' waar.eid,' dat danr
iil'ck ,lalltate ,maanden 6 vao de44pereonengokwetst
*ei;l,eri. ,dne, per,oentegewij.e n&genoeg' .Oovee\ ,al. in
' li'ra~krijluDAtzjinte.amen.
,,'
.
., ,,~OIJOp , dil oogenblik worden bi,er in ' be,t groot
,¥ilitMr hoapitaal twee ofli.ieren eo ,n aar wij ve.rn~men
drie" 8old.tenvaDh.~ "ebat.lIlon Infanterie veri>loogd;
Wie~ 'iloge~deerlijk verwond.ijll.door de onlsnapping
:]fllL~mndg~ bij bet ni.nw~ .cbterlaadge"eer. dat
,~~plg9Dtijdbij dit balaillon ' i,n gebiuik" ie.
,.EIIlI di,fll;,oflioi..ren iareeda4 A 5, ma~nden onder gei _ _ lUI~ige bebndaliogell nog allijdap..nt ,lohgeel!
, iI~olit .?P beutel. ,en>zal mogelijkgeheelof gedeel.
"J&j~~!eflie~ yan • be~ ; ge.iobt.v~'Dlogen , , ~et ••blijvend
boon wij atUzwijgelid ' lIoIIlIa'emen~at
~1~fi.lIH
hf~~_t-linelul . ill,boofd~a" &4n<)eniecer be~eDtl

':IlIa.

~
,a!lf'fi,
' '4, ,' ,6';IA,t,~
, '
l,om,"lg,811: el!lW,1l0t,te:b, ei'!/l, ~e, r1i.g
tG~'*J:I , bet B_moatg~'ni~ olldien.
,QaI'
,',

.ti&IIIUG

tG~ JllillJ be~ fill bet$esn volgen IliI,WQ

bepa\en , ons daarbij 101 bet ,;trikti " Dood ...kelijk. in
.
verb..nd , met , on8 onderwerp.
D. loop van het Beaurnonlgeweo. wordt van aob,t e·
re" g.aloten door,een <00gen8amd .Iuitotak. da' ', voor ....:. :
enacbl~rw•• rt. kaD bewogenwordeD: In zijn acb·
terwn.rtecbeu 'stand geeft ,het gelegenheid om de .J • •
ding (kogel en kr~id. die in een hoperen biils .ijn ·
.ame~gevat) t~bergen io bet aehterste, ' gedeelted.r
loop. kamergenBBwd ; in zijll voorwaart.cben stand
oruit bet die laMog 'an '.chtereo oIi en d"iogl.na '
de ontbranding von het bu.kruid. kogel en kruidgao
hl;lti eenigateo uitweg DRQf voren te' zoekoo. Die sluitiog kan Datuurlijk nie t hermetiecb zijn. da .. r zij ge·
Bcbi,dt door een .eu,oudige beweging de,' ha,nd. die
bet sial en aluitotuk ,m et zija voo"lak ,aot zet tegen
het acbteivlok ,der koperen palroonhula. en .icb boven·
dien in baide vJakkeo oene op?oing beviDdt, in bet eeno
tor doorlating der alagpin. iD het aodere tot plaat.
sing van bet ol .. ghoedje. Oak de patMonbul. Pll8t niet
volkomen in d. ksme( de dooranede der eers,t e moet
iet. klei,ner zijn dan die der laatote. om plaata I.
laten, aan b.t ,vel, waarinede de hido , onigeven wordt
en haar met ' gemal' .te kunnen inbrengen-. Men kBn
deze onvolkomsa siuiting . w~aroemen door nB de I~·
di,o g ' in "de monding van · het . geweer · eenige rook te

,

e,:~: vall,l_~lO,' ,W,',oOrde,n,

'

.

Postkantoor Samarang~ ,
DO" , d~

Sltli/in!l
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En!l.l ••k. Mail.

viA .Batavia" l\o.luotol'_

Klou~

Sln/irapore.
Juli ,
Augue.tlll,
September,

26.
ll · n 2-6 .
SeD U.
Oct~be.r,
9 eu 28.
Nonmber,
I) eo. 10.
Decemlltr,
S eo. 17.
S!uiciDg .to Batavia flij! dageo · latar.

Siunatra's
(l eoQ

4.IID

Uen17euvlI.uelkeb. Allud .
Ueo h"n van e lke m:u.ad _

Ba.nd·e rmEl.sin en Ba-w-ean.
lJen 20en vap IIlke mlland .

blq,zs·D en ·optemer~eDI hoe zij, tusscb~n den wand der

' , _ '

Thnor-Koepaua- en dfl
Molukken.
elite mund .

A"t!!l.1h1 met elke Frautlcba en Eagelaehe mail.

kamer en bul. door, een ,gemakkelijken uitging vindt
Inl nucbeo "ordt . lUlU balanghebbeoCl en vrijgelateo, ook 01' andere
laogo eD door bet sluitstuk.
dagen bonne brieveo ann bet pOIJtkantGor te doeo. be7.orgeo. - De
doorzeodiog van hier beert steclla plnals per eerflt l'ertrrkkende polt
Bij ieder schat zou dUB aen gede.lte van het buo·
He' lIur van alaiting ·.fopr de post om de Oost i!J dell 8,00Q8
kroidgB. DaBr Bchtere. gedroogen worden en met bij.
ten D ur ~ ; om de We!t dee margeDB ten.8 unr, en om de Zllid
nsgelijke kracht ala de voorw.attocbe be .. eging fn
met elkeo spoortrein des morgeul:t ton 61 en', \'oorrn. 11 nre,
de cogen van den schut·tar terecht komen,. indien . niet .
op bat oogenblik d.r ontbronding de hermeli.che ar·
Ned.- Iud. Stoom:v.-lU,oH.t",chapp,IJ.
oluUiog verkr.gen werd door do 'pankraebt van het
buok.uidgas. De.e loeb perot in het eerste oogenblik
60rer ootwikkeling het koperen omhul.el 'der patroon
vast tegen den wand der kamer en maRkt hierdoor
I'oor' ziehzelf den nilgang nsar ocbteren onmogelijk.
Die onmogelijkheid hondt oehter op. indien door de
15 J u. li Prini Aleunder, vln Bataria nsar Soerabaya \'ia SamarllDg
bedoeld'. uittett.ing de koporen huls scheurl of niet
eo de Moillkken.
geheel den , wand der kamer dokt. of w.l. indien door
15
Minister FraOilC;D. v. ·d. ·PuU o, ran SOilrabllya Ilalr 80ltavia
via SIlIDaraDg.
.
de drokkiog d.r slagpin tegen het olaghoedjo. het loat15
Mini8ter v. Staat RochuliCD) VIl.Q Pntjitan yia Anjer cn
pt. ; zieh gebcol of gedeeltolijk 'an het bodem.tuk der
TjilatjBp.
20 II Baron ~hckay, van. Bb.tavia nu.r Soer:t.bAya via KuatpL en
patroon 10.maBkt. Dat .. lie. kan het gevolg zijn van
Sllmar.og.
een of maer . dar to Doemen oorzaken: to groot ver..
20 II' naton Sioet "an de Beele, van Sl>Crabaya osar Blr.tnvia via.
Samarang en KUBtp1.
scbil in doorsnede tn. sellen patroon eo kamer. te veal
20 , Konipgin Sophia, no Batavia Daar Atjeh ,iii. RiollW,
of 10 weinig dikte d.r bul.. ondeugdzaamheid barer
Singapore, PtiDllDg. Edi C1l Gigben.
20
Minister Fransen Y. d, Putte fan Bata.via oaBr Pa~ang via
grondotof. bare zameDslelliog llit maer dan een otuk.
Telok·Betong, Kroc, Benkoelen, eD. over die plutsen.terug.
te .wakke beveatigiug van het slagboedje. den aard
20
Vice President Prins, van Batavia oaar Singapore via
MUDtok en Rionw.
en de, hotveelbeid van het buskruid en eindelijk de
22 , Atjeb, no. Batavia naar Adelaide, Melbunru.6 en Sydney en
verhinding vaa don kogel met de buis.
aodere Noord·AustraHsche havens.
.
23
Koningio
der. Nederlanden, van Ba.t a\'ia DaSf Palembaug
])ie opmerkingen zulleo. bopen "e, voldoende zijn
via l\funtok .
om I. doen zien Jat het al of niet ontenappeD 'an
2tt " MiDi.ter l. Stllat Rochuisen. van Batavia Dilar Soerabaya
rio Samarang.
buskruidgao in hoofJ.Bak atbankelijk i. van do, con·
25
GOl1verneur·Generul Mijer, Y8.D Soera,1ara Dasr Batavia via.
etru.tie der 'patroon; .laarom dan ook wordt de.e vo,,.
28
\V.sc~~~:nl~ Vrle., van Socro.bayO, · o~ar BaujerJUuin vb
bet Nederland.che 'Ieger met de uiterate oorg te Delft
Baw6BB.
ftft,ogemaaktj onder touz;eht VAn deekqndige officieren,
3Q ~ Barun Ueutill\lk, van Ba.tavia naar Soarabay.ll. via KU!ltpL un
Samarang.
met dit gevolg. dBt hetdaor tot de booge .eld.~am.
Baron Mackay, van Soorabaya oalf Batavin via Samarang
30
heden: beboort ' wanoeer er ziel. gevallen 'an gasont.
en Kuatpl.
30
Baron Sloet van dQ .neale, van Batavia. Daar. Atjeh via
snapping voordoen; die noodlottig zijn ,oar don acbntt.r.
Telok.Betong, Benkoelen, P4dang ell onr die Illo.ai6en. terug .
De infanteri. patroncn voor het Iadioch. leger be·
De r.tarins-Suporinteod. d.r Ned.-Io.d. Stol)m\'", Mule.
atemd.werdeD ecbter gede.ltelijk te Amste rdam vervaBr•
S. V A.N HULSTIJN.
digd door een particulier. die wanrschijnlijk de leverantie
door laag.te inocbrijving verkregen beeft en nu. naar oud
Vracht cn Panago te b8spnken: ·t e Samara,,!! eo te &i!m/J{lij4 bij de
gebruik. wrg drasgt zijn winst Ie vinden door het Ie·
Ageoteo, de Hee~D Me .. NEILL & Co . en ]<'RASER, EATON &:. Co.
veren van oabruikbare produc\e". In dat laalote ia ,de
man vrij wei geelangd. met uilzondering alleeo. dat zijn
patroDen. nit boofde huoner . eigeD.oh .. p g.,narlijker ,
Nederl$u40.h·104Ioelte Sp •• r".r-llnatsi:hapvU·
te, .ijo voor den Bcbutter dan Voor den beschotaDe.
LUN SA,M4RANG-VORSTENLANDEN.

AT'Eli. Terwijl de Javaache Oonrant voortgaat ,.ich
te outhouden >an mededeelingen omtrent Atjeb,
kUDnen wij ala een fervoJg op ·de reeds door ona \,er·
oproide lelegrnfioehe beriehlen nOg mededeelen., d&t.
de . I.JuitollD.nh .von MasBow en Zwager nan hUD~e
bekoDle~ wooden zijn o,ed.den. en dnt de geveebten.
wao ..an in ons laatste telegram oprake wao. bebben
plaata gohaa b~ een nan ..l op de kompong Garliu;',
wa.rbij' Kolanel Pel het kommando voerd.. Tien
Aljehne.en ble,en .icb t ot het 10.lote hardnekkig
verdedigen, en gaven zich

toeD over,

smeekeodt:>- om

IUf.bebona.
, nen 200" de?er zullen 4 ollicierell met 110 man
van Batavia na.r Atjeh vertrekken.
lIIet de g.zondheidetoeBlaodle K ottn-radja blijft hel
treurig gcoteld, dagelijko aterven er gemiddold H man.
LO: ERIJ.£N.
De Regeeriog heeft nAn du Direktla
van hot Djllttigeaticht vergunning verleeod tot b~fi
houden fan eene loterij ten bodrage van l iiO mille.

MOORDAANBLH . Er is een nanolag .. gepleegd op
het laven faD Prins Bismarck, terwijl hij in de om..
streken van Kioaingon .en waadelrid maakte; bij kr.el!
<iee ernBtige wond. 'ann den pol.. De d.der i. ",e ·
arresteerd.

SOOn.lTEIT AmoITu. Wij verLleIUon UIlL de ltetrek.
king "au kastelein in deze Societ.eil: iB opgedrsg't'n
aa~

Ureu vall ".ertreJ~ "VQor den dl~,uJtlt
tULl1vaug eelloruen den .Qlon l\.1.el 18?'3.
l

den h.er de Rode albier.

l' ASeAGlEllS. Met bet Stoow8"hip Oonrad, dat Dlor·
gon den 17en dezor ,vBn hier via Bataria en PSdBog
naBr Nederlaud ZIlJ. atoomon, vel'trekkeu do volgende
pereonen:
Me ... Gobiua met 2 Kindersn; 1Ia>r. de Wed.
WijOBendt. en een Kind; de heeren Winler en Hilj"; off. v. gez. Benj~mine, ecbtg. eo 3 Kinderen; de
bo.: ·r Woutersz, echtg .. en <1 ·Kindereuj de heer Delager; jongh. Odsenuruggenj Kol. de Roij van Zuidewijo ,
echtg. en 3 KindereD; de heer Diewont met 6 Kin·

l d"r~c, ~apt. iuf. Prins, achtg. en kind ; de heer . van
Bra&m Houckgeestj Iogenieur VIlIl ·Geuna.. echtg. en
4. Kinderen; Me.r. Huguenin en Kind; Kootrol. de

JODg; Movr. Jorritoma en ,2 Kinderou; de beer 1:.ar.
~en, Kapt. gAnie de Vos en ecbtgj · d~ heer Bot~Elr,
eobtg. en 'u Kindereo; Kontrol. Blanke en 3 Kinde·
r :': D; ·Maj. van Vuureo, ecbtg. en 7 Kindel'eo; de heer
van, A.rdenne; Kapl. art. Schneider. eohtg. , en 8
Kinderen eit de h.?~ Ble.krode eohtg. en 8 Kind.·

reo .

Binnenlandsche Beriohten . .
SA.MA,n.,A.NG_
., 'r.& trt~,~S .

, MaanstandlZedurende de
.
inauudJuli.
Eerete kwa.tier III
•
V~l1e maa~
29 ' ,' ,

J_'-' .

Sl1eral)(lia, 14 Juli . Decoratie. Aan den fQselier Be ..
rend.. von de 6e kompilgoie 13. bataillon werd he den
op d e kleine Paa8~b-baan v~~r het front vau genoem.d
bataiilon uilgereiilt de Militoire WillemBords 4. kla.,
.e. VOor .ijn bij de jongote expeditie naar n.hli ge·
hondeo ' ged rag .
( S. 0. )

/l

Atejinezeo.

,

'

- Met de noodig. geur io de lui ten tint Cblnee. Ie
Boijololie geioet.lleerd.
.
Al\n festjl'iteitsD en gelegenbeid om een kaartje te
leggeo beef' hot niet ontbroken.
"
Jammer maar d.t bij _I die pret d. bl'Dg~en, "it·
mnnlt.en door hunne omerig heid .
(JTors/enl.)

JULI 1874:.

r;eer gescbikt zijn voor cadeau &an de

_.'.

Soerakarfti. '14 Juli: Zaterd~gjt · ~.tre.kt ten' 12
nre dertig minuten~ we~d bat alarmaein .oor brand
gehoord.
Welig zag' men ,rook eo' .Iammen . in da.lucbt spe:
len. , inlander~ die uil ~ieow.gierigbeid wilden \Veten
wasr hat was · op . eeQ drafje loopen, en zij die met de
brnn~ep.il liepen. hebl bedaard , ale of gedaobt , werd
komen wij er niet hedGnden t9cb morgen.
De , R.eUent, Ao.isleat R •• ident, 1II.lilaire Komman'
dant en verda"a ,autoriteiten waren opd. p,l aatsdes
onbailo tegenwooruig.
,,
'
De brandop,jlt uit bet fort be.rt "iJno gioede dienste,n
bewezen,. doch · ::liet kUfJDe~ veriljnqeren, dq,t DSRst den
KB.a.rON. de plaate waor de brond plaale , bad; een
Bcboon .. open en zuivero plek ontotoDd.
, D. civiele brandapuilan waran wegeo. onbruikbaar·
beid besehaamd am uit t. rnHen, ' en otoridsn' boJg
en droog op hnnne oude pl.at. bij den Opperwijk-

Dienslregeling del' Sloomscbellen over de Maand

Docb ook ala zoooBnig zouden ze ,a leoht. kart dieDot
doeD; d. AlojinezeD, door ondervinding, geleerd. zouden
weldrs de oogen .luilen 'bij " at aftrekken en hierdaor
hun oogen beoebermon voor don kruiddamp eo bun Ie.
genpartij voor, da kogels.
Hij :dio dooa'inatote opmerking en de daaruit qok
voor ~n.e ~oldatan .oort.toeijende gevotgtrekking on;
juist vindt, wordt uitgenoodigder do proef vau te ne.
men; . indion hij;. 118 ken·niaotlDle van bet· .vl)r8n~taande,
bij hel ee,r.te 8obotlijo oog~n openhoudt of zijn' doel
raak~. verbinden, wij onotol bet .. BeggeD der v.rktariDg
dat wij on8 :in ons' oordeel , ,ergiBt hebben en , ,er bij
het NiiderlaDds.h Indi •• b leger g';~n knoop ontbreekt' aan
d,a ; olopkono vnn een ,.ijner aoldaten. '
Voorloopig eobte. blij,en W.; bij oo.e ',meeniog cial
he,t onverantwoord~lijk i. wan,neer uit' zorg.looeheid of
: ~ebri.le.peculatiegeeot bet doel dermilitaire o.fenin.
gen '~rloran ga~t eD bet , we!iija der individnon wordt
:x::
opgeofferd.

.

H.t aanlal afgebrande hili zen badraagt ongev~ar
derlig. bijna , allen groote.
Oovoorzichtigheid wordt alo reden opgese.en.

Borneo"s Westku.st en 811111;00.
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lIIet het otoom8obip Delebea. dnt e,eDeens 0PlAor·
gen" an ,bier , naar: ,Nederland , stoomt. vertrekkea;
Jonkb., LoijsaioG. , ecbtg. en 6 kin'deron; 2 joogeb.
Haaoe; Kon t ro!. Buij.; de beeren van ,Eilinkhuij •• n mot
eohtsenoc.t, en 4 kiudereo A. llILL. H&rlog. J. Br,o uw"
rius van Nid •• k. C. Bronweriu. van Nideck. twee jon.
gebeeren Yersteeg; de -n.er H.13cboemaker 'Il!.,t echt~.
en docbter. ,d. jongebeer : Plo.in; ' a,e heere" J. ' D:
Jurman mot eebtg.noot en" a kinderen; , Dr. B.
,,,n Deldeo, ,met aeLtg., en kiDd. A. : A. Bier
met ."btgenoot en 4 kind.ren; de jongebeeren 'Ph ••n
A. Bar. de Heer A. ,J. J . Donkerslaot. Menonw
BIQ.im met 2, kind.r.n;de Heeren: Harald. Mat&eo.
Te.~en metecbtg.,lwe';joogebeeren B&rk~y.. dejoo.
8~heeren Rossa.ls, M:entel, l\l:.vrOl\W'~~ der, Mandel"

TELEGRAMMEN.
dar Handalsvaraeniging.

Rotterdam.· 16 .Tnli.
8

'I. ~•.

B8.t ·ord. 2a mule
twist f 18;
grey ohirtioga 9

it,;

. caUoote
I 4.86.
' Wj 6'1 1!&8~w,' ge.o kooper••
8niker . on,erailderd.
Tio Billitoo I 66 '/;·stil.
A.AlrCtllltOMBN ·SCHBPU:. Botbiv.ill .Outl.,County StilIing,Baron Palland~ •• n Ro•• odael, "nDirna.
Wybertonverongelukt.

Handels-Berichton.
PRI.TS-COURANT..
<'Pgemukt door de. Handels-Vereonilling ts SfUNaroNg,
16 .r uli 1874..

K??IB'.~~Otj,ereidingl ·:o~:·~a:(t~i~6.-

f.iVIlrBB, No. 14. I 1475 op lever.ing voor . speciole
nummers geboden..
IDIGO, J 3.25.- iI J 4.40. Soiperioure' :kwBliteilen
.
enliele .enten hooger.-·

!:::D:lfie1~!~~~f~:2~ :::~~~d' ~
RusT. Java Soorten, Ie

s~ort

Bcb • .,.
( 7, 2. soort f Ii voor

cODsD.mtie.
KJ.&pPdR OLlE,

f

26

KA.'l'SANG,.

•

25

Bo~ING ~~kw~l/ Ig~=

i .: ,16iG."!e~~;iI~!:

!seh •• re:

Wieaelkoers op Holland G ' md. dato 101 'i,.
Faktorij 101%.

S(l HHIi PS- BEll I (} HTEN.
Aangckomcn Schepcn
t;e SaJUo.l;IlIl!::.

Ned : stbt. Mill. F "ansen vl,l Pulto W. A. Borglouis
van .Wonr~man · yan Soera,bllijn. Mll. Ne ill.

\7 ertrokken . schepen.
,-n.1l

Sa:n:Jn;I."a. n~.

J"uli 15, Ned. 8bl\~nr. ." l:"nthoo.l !Jail' Rnri e Palembsng
"Hadji Oemar bin Aijl~ URal" l\{Sua8sar:

HI Eng. bark. Oontest .T.

rr.

Hin • • naar Sourab.ij •.

Aangekomen Passagicrs.
Per Ned. Ind. StoOom8 lIIini.ter FrBn800 v/tl Pdt.
gezag.oerder W. A ..Berghuis '.,0 Woorl man de bh.
Plnijmmentoclt en fam. Schram, van Delden, v,. Groll
6n Eebtg. Schloeser en Ecbtg. KeVeDO, Pistorine;
Dro..eRnte. Legel, Gill en Mejnfv. Soesm.o .

Aangckomen Schcpcn
"te SOc1...bai ....
1& Juli: Ned. Ind. schoener Kaltora, gezag\' , Aboe Semab', no.
Pamonhllt bestemd, Dan ~umanap; Zwr:e\'hebe Bark ~llfa, kapt: I"

11:' AIme80r

fla. Batavia~ bellt~md Dial

Boerabnill.

Vcrtrokkcn Schepcn
van Socrabaia.
1S Juli. Amerik. 31m. schlp Cadine, krapt. S', Wilson, naar PreboHo&o; Eogs bark Nil ,Dhlperandum, kapt. A, GriffiB J naar Port
Darwin,

BUITENLAN D.

Een en auder uit Duitschland.
De heer · ,on Bismarck iB op 31 Mei. nBAr Varoin
v.rtrokken. Z~n uit.rlijk to""t, po •• eer bij door zijo
joogate .iekte i•. all1lgetaet. HOG Io"'g bij · op Var,in
~&i ytir~OeVell is 11l6~ bekeud 60 mao wee t niets ten
aanzien vao- de veel bssproken planneD, om· eeoigen

tijd· in .en badpl..a!s te v.rtoe'eo. Dat 'ijn to.stand.
w81'kelijk niet zaer gUDstig is, kan o. 8. Dt)g hieruit
blijken, dat des d.age v66r zijn .~rtr.k bet .VDornemen,
om Doar V.rzin te vertrekkeD, . voorloopig . w.s opg.·
geven; .....t den 6den J uni zou meu b.t cpgevatt.
plan verweoenlijkeD; intuescb.n i. meo 0;> d.t be.luit
teruggekomen en . het oorspronkelijko p!ao i. doorgll• at.
~ ID hot JOllrnat tl". · Deb.ai. werd ool.ngs .en artiltel opgeoomeo betreff.od • . de fecst.o, in 'Nederland
. ·gevierd bij de · plecblige herdenking vau ·'a Koning.
25-j.rige regeering. Bij die gologenb.id gaf bot blad zijno
be.r•• mdiog te keooen, dat ook de Pruisioobe uniform
bij een zoo eeht N .d.rlandBch feest ,er!egeowoordigd
was. (Men herinnert .ieb dat .de .grootbertog ,on
S.kBen·Woimar, de 6chooobroed.r d•• Kooing., in
zijn ·militairu kCe.ding de open bare re.otelijkb.d.n bij"oonde). "Het is te hopen", zoo ging ~~t Jourllal des
Df.lJal. o••. voort, dat d. Grootbertog, bij zijnte.
rugkom.~ in. DuitBcblsnd, bij een booggepillatet persooo
een g.trouw .• erbaal 2al do.o vlln betgeen bij be.rt
waargenomen, w•• rloe bij · ,voorb •• ld beboort, dat N ederla~d, ho.w.1 eensta..t gering QQn uitgebreidbeid,
tach

In

geenen deele geneigd · is

.OUl

zijo ' onafbaDke-

lijkb.id op t. goven, ·of van zijn .rijheid of.tood te
d06n. u

,.Volkomen ·.toog.~e".Il!" .aldue Inid.n de :woordan
die .de Nordd. Allg .Ze.it.ng d.arop laat volg.o. · .Maar
. bierbij hebb.n .. wij nog e.n kleine opmerking Ie m.ken.
Ret· is goed, dat . mei,. in . Frankrijk . • n . overal elder.
wete, dat · Praiseo . d.n g.no.md.n N~d.rl.nd.oben

.tBenel) •. te ·WIIlI""'UI. ","wurl'"'"
Te Orefe1d
riiet,
. er'lerlijtre ~e~len . .
plaats$"h..d Gp.
tweeden Pinketerdsg,<nadat een
groot aanls! jongelieden v~ beider!ei kllone bun eer.te comolOlo/e tad,. gsdll.an;
.. .
'
Het 8Obijoh wei,' zegt de . ar_/_Ider ZBilt"'ll, udat er
verband In.ooben dat alios . bestast. Aile · lIadere b·e-.
.,obo~wit:lg~n '. ~~, di,eo ,4tln~ien .~og8n,.· ~a8r _ h~t · 008
Toorkomt, als o ••r~odil\ ler eijde worde". ' gelaten."

- In spljt van ·al do pogiogen;dO'orde Fransohge;
.ind. partij in ~et.' work gesteld, :oon d. · b.volking vaD
EI~.-Lotbaring.n . zoo" ., e.1 d~enlijkvijllndig jog_ns
DOlts.bland en ·· de r~ksregee! lug · te maken, g.at de
stemming in derijksprofincien tooh io legenovergestelden liD, weI illl WII:.r niet op 9~rmacbtige . wij,le, maar
ge.tadig ·eo rustig .voort, .egtde National.Z';/.";.
Kort geleden bebb.n wij . da.rvan e.n merkwaurdig
voorbeeld ge.ien io bot adre. uit Straatsbnrg, dat, door
ruim .80 de. aan.i. nlijkste burg.rs, dier .sta.d oodert.ekend, aso de rijksreg.eriog ,w.rd .gericht. Uit dat adr.e
toeb blijkt oP . deonmiekenbaarBte wijoe, ,dat· d. wei·
willen de bedoelingen der .Rog.ering ten .80noi.n ,der

nieUW8 pro.vil~cie ten volle ·wo~den erkend en gewaa~~
-d •• rd. Opoieuwis bi.... n. een b.wijo goge.o" :d~.~

ho.t adr.e, betwolk · de ond.rwijzere uit b.tdistri"t
Zabern, geheel in' overesn8t~mmiDg m_e t ~e .gevo'eleo8

van den. onderwijz.r•• tand ioo . EII88-J;otbariogeo . ge·
ko~sterd, d ....· dogen tot don ' Keizer b.bben gericht;
In bedoold etuk wordt den Keio.r daDk gozegd voor
de zorg door de Rege.riog . • aD.. bet opionbaar onderricht· gewijd, .n do kroehtige pogingeo, door b.ar in
h.t ",.rk · geet~ld, om den onderwtizers.tand te . ollder.
steuDeD in de uitoefeoiog zijner gewichtige tank.

D. Kei.er beeft dit adres op d" volgeDde wijze beantwoord. H.t b.doold. aotwoordwordt gelezeo in h.t
Zabel'ner Trocht!nhlat!~, : ~D luidt alo ,voigt:
,Uit hot adr •• , dd. 21 der vorige maand toegezon'
den, h.eft Z.M. do Keizer eo Koning met booge
ingenom.nbeid, t.Ve.s met dankba8rheid ontwanrd, d.t
de verordeoiogen dOO:f hem tot veruefling vOon bet openba.r onderwijs en d.n stand der onderwijoer. uitge.
vaardigd, io de daorbij , betrokke~ kringen.zoozeer ~or '

d.n g.waarde.rd . Hot adres door eeo a.ntal oDder·
wijoers in •• t ·d:strict· Z.born ....n .Z. M. ge.rieht,be.rt
de Ke~zer mel; het ionigste · ge~oegen ontt&o·g en en
.an den onderg.teekendo ia de .angename toak opse.rogeD aan alia onJerleekooBren ,f an · gerileld adreB :tr. Mt!.
hoogsten ,daok .0 erkentelijkheid daarvoor te betuig.n.
"De geheim. Kabio.et.raad
nVON . WUJM:OWSKI."

Hietbij voegt do }ialiollal-ZeitonfJ nag een Bnd.r op.
merkelijk bericbt. Hot deelt med., dat de zoo • beruchta Ligue.t/! A lsnce is te . niet . gegaan." Dit belangrijke feit· beaft geeoo Andere beteek:enis dan deze," a~
dus gaat h.t bl.ld voort: d.t too ge.olge van den nieuweD reebto.to •• tan I der rijkepro.incie d. opruiende
pogingen door de ':P raosche agitatiepartij in bet wfrk

geeteld, geen ingRng m.er vindoo bij de lievolkiog.
DC! vic~ president van, Elza,s-LotbBringeD,

de ~eer

Ledderhoe., i. Li.r uit Parijeop _ Pinke~rdag terug.
gekeerd, aldus Dleldt m.n nit 'Straatsbarq oan de
lVatio1lal-Zeitunf/. MeD IDe.ent ~ d'aaruit te mogeo opma.keD, d.t de 'cllderbondeliogen te Parije geyoerd "fer
de regeling der kerkel iJke grenzen van de ~ran,8che
biadommen, voor zooverre die' zich over EJzB8·Lo~hB
ringocbgebied uilstra'koD, zijn afgeloopao. Vangoed
ingelichtezijde wordt vc .. ek.rd, d.t de bedo.lde onderhand.lingen door geen enkel. oDaaogename discuoeio
zijo ge.toord en · dat g.durend •. "I den tijd, dat d.
beider~ijde werk,ame commi8sariasen hunnen arbeid
bebben voortgezet, .t•• d. de beste verstandhouding
tUB.cheo all.n he.ft g.beerecht.
.. .
. Ten ge~olg. vaa .do oph.ffiog · der v.sting Marsal,
m Lotharmgen, waarflln de oDtmant.liDg opoedig zal
plaats bobben, heeft de minister vaa . oorlog hot plan
gevormdi ·om van die gelegenbeid · gebrOlik te maken
tot h.t nemeD van nisuwe . proeven van. mijnarbeid.
Er .al o. II. een vergelijkeDd oioduzoek, plaato b.bben
tusechen . de .....chillende springmijnen ~n•. .Di. oef..
nio!l,~o zullen op groote .cb~1 ge.chied.n en tot bij.
wonlng daarvan .ullen Hoeslscb.; BadeDsche eo Pro i-.ioehe. mineurs bij gemeldBt.dj. , een ge~nim.o . tijd'
kampaeren.
.
.:.... In d. zsak de. b••ren W.rner, deD kapt .• ter,ee, bekeud wegens bet. g.benrde in de SpaanBcb. wa·
Lereq, ,za.~ eindelijK ,Z~Od(mig , besluit worden genomen,
w.ardoor de qua.stle voorgoed van bet t.pijt geraakt.
De Deut6che R'ichl~Cor1" $p. dealt dienaangaRode mede,
dat b•.doelde regehng der r ••de zoo. laag bang.lIdo
quaestl.oal plaat. h.bboD te Wilb.lmBb"v.n' en wei
in de.· maand ·.Tuni. ~'.rwijl d. B.rlijo.cbe b.riclttge.
gover (Ie. W",,·Z,ilung betreffende . die .. aBngel __g.n'
beid bet volg."de . zegk ·D••ask is op de lang. baBo
gescboveo; . dewijl vele' VAn de ' nuto~i~iteD, . ~n deze
qaa.stie .betrokken, ,aD meoning waren·, dat · de t.rug.
rasping van den g,e noemtien

kapiteio,ts.'·C06 als een

voldoende' .trBf . voor: bet. door hem g.pleegd. f.it m.oeM

b~:~::::~ed~~~k

da~: a~::da~:w~~~~t

;::d';::n
b::n .':';,';;g
be.ebouwen. Zij, die ,an ge,oelen w.ren, dat d~ kapitein W sroer . vour seD; krijgsraad moest worden ·8e.
.teld, oodervond.n d.arbij een beowaat, wasro!' door
niem.nd .cbijnt te zijn gerekend, d. moeilijkb.i'd om
.en krijgsraad .am.ots oteUen te Wilholmsh.ven, de
plaata waar die r.adm·o e.t word." gekoz.n. Ei.delijk heert de reg•• ring .iob over alle b•• war.n he.n·
ge ••t; de oppo.rbevelhebber van ••t lOde. legerkorp. i.
b.noemd tot voorzitt.r. VAn deo krij~sraad • . :rot ·Ioden
van ·die,D. ~aad zijn aan:wev.s~ tW6.8 luiteoBntogeneraals,
tw~e mBJ(lor~geDeraall!l" twas kalonals, twee JuiteoBot·
kolon.I., eno. ";rot aadit.ur is·· b••t.·md de ondste in
rang . bij het lOde logerkorp., willlrv~fl ~e .tatt. Hon.
o,er ie ·g••••tigd.
·.
:.
. .
In mHitoir • . kringen .ogt men allerw.ge, dat de·hpit.in,t...... W.ro.r waaroohijnlijk mot .eer v••1
~~::r~~::d de. uit.prank vsn dieD . krijgBraad te g.'

blliteolillwo~'n

P"!llg

op den
. lB. Hij. .•.
. . lang bill.
taa F_lII1krijk: gewoond en.
hab ,"ollt ?olatr.lIh
nleb. VAn den groat~Q' BtI'ijd 8angaBndo de 1I'Itte ,lag
Bpr.k ..~de, . vergalljkb by. den pretendent bijeen. S~e1'o J c.• i"hli;' · .,~n
k~n .we~mer, .die in Btaldl . ie, .e811 ongelnkk.lgen mlO,
d.le Nrdrlnkt, t. re4deo, doch die baDdenwriogel!de
.b een en ""eAr .op .~et .Or8lld I~pt, klagendo eon jammereade, ·o~dat '~n 11I'embroekJ• . "iet· de jniat.. ·l denr
.
heert, w.lke bij . • erhlDgt.
W.t de Bonapa.ti.ten &~ugaat, merkt <\0' sobrijva';
. op, dat .da verhefliog . vall den laten Napalaon eeo
prot•• t w••. t.gen b.t bereditaire · b.giosel en· dat het
d.arom .en oncang_name · grap 'al! Napol.on .111 wao,'
om de. kro~n van. Frankrijk als lIOn erf.tuk t. eil.h.n.
De kelZerl~ke prm. h.art ni.t d. min.te aaoBpraak
. VerkieziIige'Il
op d.n troon .. Wat zou Ioem tronweDS "anapra.lt ge:
. De jong.te Ier."he
ven? D. toestaod; wa.arin ziju· vad.r .h.t . landlieb · Da
I•• gegeven ann de nUram"btaiioa(,be.PI&$"IYii.ii~~
t3 bop"", dat de
eens .eallenb.grijp"n . .D~
In b.e tgeheel ni.top zijo vader . gelijkt en jai.t b.t
wer, t<f. Galway is,ge!ijk de
te~"oov.~g••t.ld. ,al -doen .van betgeenzijo v.d.r de.d.
Bte slag, welire. de olerio.alli' partiT
.... . .. •. ,
Wa~,om Ion men ~an d.0l:l . zooo kieze~ van ~.~n, va·de~,
ont.ang.n
..h.ee.ft • .D. :e. b.e...r TW.·g.he, de :fe. t."I_pDClIali.jj.
op . ~Ieo het. een ·eerate .voo~"nnrJe ill,. dat :liij niet
daat, werd oDd ... teutld · .do o• don ..,tliobi.l'ehoi"'tt4In,
geloJkun 1II0et P Men he.tt boter" kane iema.ad te ."in.
am eo de g.ti ••log.eatelijkhald; ' die, m < de!k~
v~?r bem badeD .0 '. prediksenj ".n· ..op " ba,l:IItiHlateiij!t\t
wy •• ultvo.reo tegon den' heer '.Powe..; · Nu ·u:et< .ai8.t
AI phon•• Karr g.eft ,.oor oieh.elf d. voork.e.n r .· ...n.
vee\ te ki ... u tUBBob .nd.a ·'b6ida oandfdateJ); :D-e-~.
d~ ropubli.k, m••~ .bij"erkent,dat er t.g.n de r.pu.telmg ,der pri •• t.rs was wellicbt .Iets mindel'. ileli ~lJj].
bllek qpn ve .. obrlkkel~k · en . welli.ht· onoverkomelijk
rO"rhng. e~ ee.n b.• aler :me. tile. Fe.nla.DB daoi dil:/lJ!.Illll
.....~.
·er~
b•• wa~ · be.laat, nam.lijk de . raf ab\ikeinsolie . partij,
doch de.e 18 daarentegen ollafhank.lljkereD ope£'tit~.,
wolke grootendeels b••t8~t nit lieden, b.luob op macbt,
~et bel&.ngriJka vande .•• rkleziog i. "obtel'~. gil.tePll,
pOBten .en goed •• olari••• n,
In It.t Dleuw eo zeer il'tlobtig bewij.dab . .dtt-. . .
,oa :oestand kau du. ger••umeerd WOrd.D: de. reputer •.alleen maobt bepb.nln Iarland :"anoaee. D .&t
bhok IS op b.t oogenblik de ..enig. mogelijko regeede ultra.demo<fatea. en balf-oproerlge,. .
'
.•
rijk~evorm voor Frankrijk, en. de republiek i8 onmog.gaa., dooh d..t hun io.loed gobeel ' ml\oh.
'

;:~ij~~a:~et"~e~id:~!~::a::~~: ~o!;o'i~~, ~:::ijo:

~::r;g;:::1 :;::~~:t:~:k~:Z.~~idee.ro~N'~p~l~nB

Van de verd.eldb.id, welke in Frankrijk he.rsoht,
go.ft; ?e heer:Sarcey eenaardig .taaloje. In de stad
MontrlOQ&rd Ie de ••n. h.lft der . bewonera olericaal.,
de .aodere republikeinscb. Om bet . volk . te ' tr.kkeo,
ricbtten Ae clericllle~ .een vergaderz~al op,'waar letin ..
geo gebo~de!, zouden , worden, . Oooniddellijk · op.nden
de r.pnbhk.lD.n een sehoawborg aau de ove.:zijde vao
d. 'straat, en v.rkoodigden de op.n\ng do~r mot alall1l·
,d• .. tromaan de book"n der . etr4t.n aaodsobt ts tr~k
keD .oor hun omroeper. T.n ·· .iode de....rijgeli.t te
verljde!en, kondigdea de clericateo .en groot vnutwerk
BID, 'vo:or d~n o,yond, , wllarop, de, sobotlwburg r;o~ goopend ,",ordao.De republikeicen, niet ontmooaigd,
koehten bi.rop h.t void, waat de, olerioalen do. palen
.nBndera to.otel voor het. vunrwerk geploat.t bad den,
e~ braken die af, ze bUiten. bet veld werpond •. Dit
laldde tot e~n woedend gevecbt. Men w.rd haodge.
me.D, doordlen de .pastoor met · d. gend.rm.e 'ioh op
d. ropublik. ioeo wierp. Dazen klaagden bug· t.g.npartij .an, en d. rechtbonk veroordeelde de b.lltamels
~~~ d:e:l~rieale, bebalve den paetoor, die vrijg.8P~O.

Vorst MilanvanServie.
G.lijk bekend is, ~evond MiI.n OJrouowitoh, vorst
von Son ie, zieh sed6rt esoigen · tijd te lfonetaqtinoper,

waur de Sultan h.m met de grootste voorkomondbeid
bebsodelde. Ofecboon dit nu "iet van dir.c~ politi.k
is, taoh, zag,t de UniveT8, verdient e:r ~p gelet

gew:i~ht

te worden, dtHvijl h~t over een nieuwe phase dar taken

~:::~~iZ ,;~o:~~;":e~~:el~:~st~Odo~b~:rw.::~ i~~~

. ·.... i~'?I. ~d.n . • ~o Weetfaien : op~nbaar~zioh
ledert :.eenlgon. "Jd e.n g.e~t. YlO' .0Dverdr';ag<iaamheid ·.
, ' , . ,,~Iko fetd.h~h..!doliili IiIIII!,idin& .b eei\ ~ese,ellio;

~~n:·eD~ ~e~ef:I::v:;L:n~"!:n?.':I~~,ij~n~::U;:t· ~:~:
keorde gevolgtrekkiogen aanleiding .ouge.eo. . ". '
Ni.t. tJoh zou . oojui.t.,· zgo dab de tnaeningil'at
de Room.cbe pri.oters . in· Iorland· repnblikein8";~lilld
eo oproerig tegeDde gestelde , machten ware';. · "en
n~etlemin worden zij telkeo;t8 gedre,.il bo~bandeli~g8n
die d. m.e.t r.volntionaire I.ron . to.juicheo. ·W ..t de

~~~~~;e d~~j.:o~~::,a~: ::e:ij~p!:;~~ijtrlijka;waar.
. Zoode pri.. te!'8 ·niet 'al ' hOl'D invloed 'WiUilU ftr.
lie.oo, moeten tij in de ataatkoode· zioh niet" t8abe.
vol k .fscbeiden. Zoo or MR · 8taatknndig doel' il. in
Ierland•. dat d!> K.rk ..... t en . ,. redon beeft 110 ""eeten, dlln is bet H011U!-Rrd8, d. i. de · aDtonomie 'fIIn
Ierland, welke - gelijkniem.nd· .b~ter dan de bi8Bflhllppen hogrijpt - reelot.:reeka· leiden· BOn tot oen g$dtldhten .trijd tot tuosoben d. 18el&60 :eo de geeatelilkbeid
.n indirect tot e.nrepub:icaniime ',Daar Iletba'iobder
];'eniana, d. i. van bet vuur.~ode type, dab. de Kerk
boven .lIes v.ramoba ..t. Niettemintijo oij gedwengen
de Hom.·rulers - verkleede .. Feaians ...... te olldll1'ttllu,
nen, evenal. zij jaren geleden gadwongioil wa....n de·Proteetant.n, dio d. land.igenaara tot ..het .to.kennea vail

~::~::nw!:::· ::::~:~tj~:'~ e~g~:lij~ij~~::h:f:'::;

bij" .01 t.1i minst. nit zijP. niouw.. politiekB ricihtiDg
~it voord.el trekkeo, dat bij io .toilt .zsl oiijn v.raoheideDe Itinderpalen, welke .de inweodige . onwikkaling
van · .ijo laDd · t.g_nwerken, .uit de~ weg te rui.meo.
Zoo zou '.t ,· o. a. aan g.en twijf.l onderbevig w•• eD,
of .le gdwichtige quae.tie betrelf.bde de oervisebe an
turk.~b. spoorwegeo sal eer.tdaa'g • . word.n . opgeloat.
DQ Soltan W8B er natnnrlij!oi : up!1e.teld, d.a t oijn gaat
, teyred •.o heeDg;O!l; . de ·eene · beleofdbeid - lij ·. kome
dan :oak w.b laat .-.is de andere . waard. . .
SilmoiaB.fP/Im,.,~m:1i.t .: .grooted~nkbeeld". kaat V'lO'"
loopig naa, bet magll£go, v.m ter g.sobikte~ tijd waer
'..
te worden . •oor den. dag g.baald. . .
Oogel1ikkig eohterheert B~:vl6I1og ta! nil Illite",

'ningin; A8nvankelijk .oitond bierm.de 10 verb.nd een
.~:o~~.'t::d.de KODingin af te loigg.n.hij dao keizer

bellige1l'''. d"ol"Uij~
Moo . moet deze eigeosardigboid . d.r ' Celti,"ba . b••
vol king van. I.rland . wei begrljpen,' omdah . andere · de
It"ading der pri •• ters, b. v. tegenoterde Feniansge-

~::~~:;:~'d~~~:e~9ioDI!l::~~~:e -::ra~:!s:~'

tige in .de oog~n· zijoer onderdanen eieo vermiuderen,

Alphon.e Karr, .en. sobrijver ·.00 g.e.tig en verstao.
dig alsFrankrjjk er aeo b•• ft, pleit in h.t laatote
num.mer oijn.r Gudp81 vopr bet e.pt.nninm. n ij drukt
de vurige hoop uit, dat ma&rB.hal.k M~o Mabon · .ioh
.~I hllndhAvea Of .zijo. P"'li,to~dat .de ontvlamde part\lwoede een' welnlg .af"eko.ld IB, en Fran<tijk io den
kalmen . ge.a:08!",••t.nd . verke~rt, ~ie onootbeerlijk I.
voe~ de ver~leZlng .: 'Van oeo. b'iJ,eadenr.lleeriqgavorm.
. H~ , •• oord.ele all.· p•• tiJea . op h•• oogenblik alii .maoh.
teloPl .ell "mdae It 4111r ~obt totregeereo OPODjlliJ.

::;!:ni,~d~:r!l:;h!or::.r~~~

~~~:~:~~ :~~:::t:~:ta~tte;:d:;!~~~lI :o~::::::'·

en w.1 op Fraokrijk veroverd - om ·Nederland w.der
tot •• n · onafbankelijk.n, t~t een 'rijen at •• t te moken."

Alphonse Karr over FrankrUk's
..
toest.a nd.

ZDOg .... J"
,,' D. Colne.be IeroD g.lijken op .deNapoIlte8iit 19
onderworp.n eo g.dw.e al. kind.~,ioolaugda
proe.ter a.n ·bun zijd. is; zij . • ijn . ,olkomen beliaid
bem t.ot .olksleid.r ~e make~! Z. O~I""g.• ~Ila 'dit'b
.' e.~w..
. · :,
doclt op bet oog.nbhk dat hI] · "'.In elgan weg' 'dIJIi
n~me~ ,,eplo~eliog uitdagaDJ 00 : harta~li~
voJandl!!e boudmg . un,· .Is · waren .,; 'Dovele ·~
neD, of al. dach~.n .e gelijk ".o o.el. Nap.Dlitt~c1at
"J~

in bot Oosl.n licht v.rspreidt.
Vorst Milan r.ge.rt .n.melijk ioServi. door erfr.cht
en \0 bo.dAnigbeid van v.. sal der V.rb •• eo Port•.
Het tractaat van Pnrijs b~.£t die dubb.le v.rhouJing
bekraohtigd . . Na den dood van zijn oom v.rllet Mi·
11m bet, l!ollege te .Parijs, "BarS8n r;;ijne opvQeding voltooid word, en ,.rtrok onverwijld naar Belgrado. Zijne
jeugd ma.kte het ncodoakelijk, · dat bij ' ann.ankelijk
onder een regentacbsp be.stollrde, en eerst t~ee jareD
vao bun gemeeo.te geheel '8rlo~eD · ... uden hebben. ·Wn.
geleden is hij m.erderjarig geworden • . Me •• ter .• aa
len oij eeD enkeleo !<eer. pogeo lle1i ·man, ·diell !iij Iij.
het b~windt was Eijn eente daad eene reia naBr Li.onder •• rafschuweD, bniten bet Parl.merit te ho!ldeli ·.....
vadia om den . keiz.r ' .In Rusland ;,ijo bnlde te ga.o
gelijk zij nn io Mayo poog<!.n ,... dan worden Ilij .riltied.
. .. nbi.d.n.
.
_
.
.
verslageD.
Die stop trok ze.r de ""ndBoltt.n br.~bt t. Oonata.t:nopel . en on •• ugenaine .en.atie te weeg. D •
Turkeo dacbt.n - van bua standpOlot ter.obt - d.t
Amerikaansohe · Brieven,
b.t aerst. internatiooaal beoook van den j.ugdigeo
Nmw-YouK, 16~i.
yoot:st , den 8oev~rein diende te geldeD, ..Wi.6 08 vasal bij
Eindelijk h.,f,moad.r naatur oiolo tooh dMl'wi<lt8rwa.. W.I verr. echter van die bandeli ng te veront.Iaap uit de .oog•• gewre,veo. B.t. wa. nong tlid, want
acb:!ldigen of. te herst.llen; .erergerde Milan h.ar DOg
bet niez.n en, hoesteo der ) ijdonde. ·meoBohheid·· .\'81'0
door· sijn, ·rai8 nan Ween en eu in Frollkrijk. Bij
meerderde met den . dog, . eo de apotbeRer. kondenn"nsobeen a!leen ·ts . d.okeu. aan · K.i ...., . Koniog.D, pr. w.1 iji.. ·.poed.re.n drllnkj~s geooe~ makoli' D.mod,
sident.o van r.publi.k.o, en . te ,.rgeten · dat er ook
die bet bla••n maar 'oiet moOde w~rd, Bobeen mob
een Groote Heer beetond .
m.t den regeo verbond.n · te hebben,Om ona ._ a
't Is; zoo.e·rvolgt bet ·blad, · omdat · de kl.iozOOD
vao Miloeob Obrenowitolt ' -. van · d.n zwijoonboeder, . eterveling.o op .eo af.obeidev""rotelling te ·. on~.n,
·die d. Oemanlie uit · .ijn land . joeg eo d. sedert ,ier . die bij de vertooningen uit Itet ha.tja van de6. ~
•• UWIIO . verlorell,e onafbaDkelijkbeid b.ratol.lo..,.. de
:;:;t
vertegenwoordiger ;8 van bet ' groote d~~kbeeld . " ,
rijl ont.aogen voorjoa .. mod.s; dejongadall\es (met l1IOi~P g,e faar Yl\D aan de her.inneri~g~n eD bartew8nnig tot bet wel.ijn. 'an papa's. geldbell1'lll} :atet~4e:u
.oben v.ao zijn .olk te verzaken. op gevOiar · 'an iD de
inkoop .anvoorjalU'lltoil';ttenvan dag totdsg ·lI,i~.S~
oogen zijoer o~derdBne~ to dilleo, moet bij er III de
dert eenige dag.neebt.rzijli . eindelijk ovel'jaaa.lIen
gees,tkraoht .ijner ziel aan wijden bet . uitg ••trekterijk
regeDmaotel. op nonlloti.it.it· ge.teld .en met .men' ai'
Doacloan t. bor.telleo, den Donan . eebat.pliobtig a~n
I."go m.er.demi••a'.onsen .katoeotj.s1atIlBBroadway.
Servia te 'make.u, e~ het griehscbe kruis op d ~n. n:n,i.l
der H . Sophia te berplaatseD.
Dat d.bkli•• ld . mo.t hij .erwe••nlijk.n; . lijn ,oor,
tlguurlijke beteekenis moat . genom.n wor4en, \'t1D1'
gange~" ·taen bij ,Bcbeen te aarzelen, werd ver~oord.
Ijohte . kledingBtoll'en,. waDt , .. welenlijke . · btoel!tje8
EDtoch i. Mil.n Obronowitobtbaos in goed. ve1'o
worden .ooral hI N.w-York,.· ze~r ·· wein;lr , ~ ·
et~ndboudiog m.t de Port.. 't Is derb.lv.~ daidelijk,
dragon. .D. doobt.• r. van de . gr"otll .. republielc' ..~
dat het· II groote ~enkbeeld,H zoo . ·Die~ g~hoel. lioe,r · liSniet ioo .poedigte".d.n Il••teltl al8 oOle IhI.elftU· .
ker .tijdelijk. is opgegev.o. De r.d.n vorkI8.a rt . mao
geooot.n eo een pap. of ee.D 1Ii","lef, .dle ~ " en
hierdoor, dat Oootenrijk tot . eeo v.rbond met RnolaDd
.tak' ofwatzijdeo: japoDnea 10 bobjaar opaiet, lIUllal
en Prui·s .,'. . zou .ijn .to.getredeD' Sleohta· op b.t ·ant<!·
heel · spoedig .ondervin4en,·d.' hij . niet· ·.l'On..·:. ~·, ~
gaDisme t.uo8cb.a . Weenen en ·Peterabarg. Itad . men
Do.!!en ·op aarde I.el'l;.·.· •...
'.. '. .. .. '.. : .. . "" ,
g.atenod.
. Om . on tot de lang vorwaobta. lievo le~W
Nu dit ijd.1 ·blijkt, . zookt vorst Milan d. go.d. gun•.ten Y.II dOli Sultan, en bij moge d.ardoor .zijo pres.

Itaat, nog in ,deze eeu'i"I, eenlDBBI : beeft veroyerd-

-:- Naar m.o retneemt, .ot. in . deD. loop VAl) den
aBl)staandenzomer. hot kei••t1ijk bof, of meer In bat
bijeond.er d~ ),;:~oonpl·io., een beto.k ol!t.ong.ri van

~~o~:i~:at~L::::.V;;r~e ;e::~~ill~~:~ldel'

~~~e:~nk~~~td;~:i:~~~!'o,i°ci:tetE!lI:~~~MD~

&ijn;want do Datuorin. Amerika ia_C&bt.~Ie,~.
ala dodo meosch.n,eD kent ;;.eBD . pllli"'ll .c·~l'o

*.

~:.=g~.
!i~~:gBh~:~. ::.:.o.:~n.~.~bra~.W.ti .~:'.Ile.~:J.'. .D!: ...
ren boven de toohtig,· en vtord<lll d's' n1I.ObtellJ'~
&.

"agt"lijk warm,dat or . ••Ifevoo, S'III!\1!u~~e
avondlllcbt well!ig . lleVII"~ mll8» · ia. . ~.

~.t!~~!. ve:.::.n~k.e: l::::::~t:::~.th

...
.BN
..•.•... ,... . ,
dlenstotei.j.a en kioderell· hebb.t1 WIler be . . '
UD de .pnbliok8parken; d~ ga81a~
plaatle((8Ulhkb yo.up liobtekln<bioerr. eli'
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,. ,t.·
Il

~~e#;~ek~n,

~gn~cleU
..W;lll jaIn
..
1l1l~. oPjl.1I!lI'
. , '. ctal;¥~
. ~mt.4eu
.. .i" .' " .~".".' .~
. . . ' ... ~.• ,.-.•. ·' .W. .' teilfimV
... • tw... ~)
...
RI'g aollthll' 1lI 'l!e»,. '\11hlUr·bij~ .. 1!D~ b~atm~~W';·· : '. ... : '"
"'~I!1~~~~~!1.~~ ....· _aef~te _d8a· ·lI'd b9m :. .. ~1iIg ~ ..I . '~1Ir8tt ·~: _ ' III$D-,.wn" ." · fI mij

I

.~ .l.'~.".'$Ii~ ·.U~le1th~t.·,·:. ~-.· ·'.iwi,.b.O
lJ .:..

la. pwoonlljk, 4ea.!!IGI'ge1ll te61l11r ...OD ·: DBOdit,lIlld,' Yol- : . am. ' &fOllf ill·1i6»eell WI*t .P"ft>Il""
':::.·· . '.'. ;;V-a.mJ
. '.:
.•.' .. . .
'..1J. '. ' .
der. . ~iiDg vanl0mijleo OBIl. aol/Q.r·. oatliijlJoovaa ko.me liD . .' ·Getlilge.A.milnd MfClbiud. 1iI!it!D*"-6Y4fkoapo.ta ' ctaAIi'fia&fII" '"
daliol'f1{l!tm (ODgsaunrde besolruit). Dan ••thij&ljneD drat
Ointegabe11e,heaib,den16 ot'llOata~e~mLII'_"8
t..Geb. Brna beabtijdb de' verkIarillgell faD besoh.M1~
'mo.t .tot ong__ UI 1l\III,het.· tJljdsuIt>foor 8M,re. . uwkplAliflt een lI1Wet'ok'f_~"rijf ' ge1t¢i!lBBD ges!eD.
trOll· .·. , .
'. ':. ... . .: • ;
.
. . :~
matige kondehmcb • . Daar1!!a wandelb 'bij tot 5 · of eGetllige we.deenfgeli tiJd noeger .bfdtln 'beer De
:Beeoh.Mitroo: ,Bg be.flmlj :: .die voantelleD ge~
1111. Bn .ueemt ".ijn.. middagmllll, DO . • Ifoop ...waarva.a bij
1& .Tomb.eUe ontbodeil om goederlla . ·ia: he . pakken,
~::~; ~rwijl~j bijde~olmbootl1l)abi~ b~~ par"~ton.
en · L.eserre bl.lp . op .ijn ·,er.onok · riaanain mede • .
wede ••ijo· vo'rolondea . tacltt tot .Dllddern&obt ?:oorttAt..
Na eike waadeliug wordt. bij door oijn "ppasser by·
·Bij .die gelegenbeid 'bedieDde lioh. · gelnige ook .v.n.
. Geti BruB, oHijliegt•.. Ik wist. dat mijuit.er DB. I.
Tn!ilbe!!e geeo g.ld h"d~o geon goldzoll,meobrengea,
daa. blJ RBn do bouwwerken nletlt te dOeo had .en ook
gang · tot den Ilitfk is& 50 .ent d.n p.. r8000 voor bet
vern •.m, dat Mitro!! bekeod had, zag ik .hem met zijn
niets blild he betale~. Ik beb eall Mitro"" 81eobto goa- '
dell · ralld gegeveu"; .
.
.. ~ "!
pnbliek op.Dgaeteld, ' .n: de . ...,ond • . word.n muoiek"ibband teg.n .ijn boofd elaan , ·en . • bmpvoeteo, ter"ijl
voeriDgen .gog.,en, waarbij Weston bobagen Bebept om
bij nitriep:,O die o.ogelukkige I", en daarbij kwamen
In 'de zitting 'an 4 . Maart : :werden 'de pleidooieil
den Amerikaan !iij bot DB'
. Do ao.u te . . .
bem do traoen ill de . ongen. Ik .eide toen: ,Daar
door ' allerlei ouverwAcht. bokk••~roog.n .gedurende eij·
gevoel'd tue •• beo het openbaar mioieterie en de fer·
deren ·...DqfD.OQlllr ia....... . r..i.en •. Nog .elden ecb·
ne roodwandeliog bot Ba~mgostroomde pubIiek Ie ve"
bab je ou de.&aak I" .. . '.
. ':
.'
dediger. der belde 'b8scbnldigdeo • •
tor iI . ~e'doel , der nitBtapjea zoolanglNlb.paald ge·
. Bdlcb. La.e.tre: ,lk maakt • .dio · bewegiag, ·.masr
Nadat d"e voor.• itt.r 'een 'overzieht van de deb"tteQ
ditlllfo,1; De. beer de. Lui.e. i.· war. vao · makeo. Da.t de Dlanove.igeosom .ijne b.eoeo 0\1
bl9f8n
u
longen ,te banijtlen .id, moat ml:'Q . hem ~r ee,r a nage·
I.~id~: ,0 <lie .6churkl , waarmede i,k 'de~ ,.mo.orden.~r . had g-"ge,eo bogofd. ju.y zich io de riladkamep.
. .
groota . robip~n.n eli doet elken: dag ~_n . taf.I de
yeo. Gioltoroo beeft bij b . 24 ur.n gallrs eeo .rotand
b.doelde; ...1. ik .d. beul' W88, . ,ou . ik . h.m met ••n
'. Av.nds te 11 Uur in . de gereohtzaal teroKlfeke;,rd,
ftDbopipte . pCglngon;. om :· ~tge.prek .an die: kost.
bijl .ijn hoofd willen a'olaanl .. ... (Langdurige ;•• osatie.)
van 100 ong. mijleo afgelegd, io dootBoh 14 min. 24
deed de jury nit.prank; luideode, ten opziobtevnn bei~ .. rei~, ..r te leideo; wa"td. zakeo . zijn h.m jn
a••. per mijt. Deeeret. d..g "uoer .. and.lingen b..eik·
. Getuige Raymond P.ondbom .'. b••.eotigt, dat biiin .de beaobaldigden: 80huldig, lood.r verzaobteode omdoatailtalen 't.Yd oterk tegeolleloopen .. Iuderdaad, e8te bij bet enorme cijfor ."n 115 .. eag. mijlen iii 24
d.n bedoeldeo nacht, eenig.. Dren oa het plegon . der
standigbedeo.
~ . d~, : g~ldprisi. n:.~. den . vorigen. h.".t beeft de
u,,"n, cof.ln · door811~e 1l ·m in.31 .•••. per mijl I Zlja
miedaad, beacbuldigde Lasserre op straat oDtmoet .beeft,
Dientengevolge. ,eroorde.eld.·. bet. hoi d.. be.• cboldi.;~del ' ziolin'?8 ' aiet 'an den .obok her.teld~ Exp~r.
.oelate pal is . gewd.ot 9roia. 48 .ee; per ongol80be . en dat de,e bem op oija berh .... ld •••sag antwoordde,
deo ,Pbilippe Ie Vainenr, geoasmd Mitron, on Pien:e
tei\c;. , klagen, " eil " met recbt, over de .flauwte 10
L ••••rr • .tot de efreffo d.. doodo.
dat .bij een ·weiDig ge"andeld b.d, . B.acll. Ii<>pdaarop
.
mijl, doeb ~ewoonlijk maakt hij de inijl in. 14 a 15
:&:1U'i>P'" I.mp~rteurs o,.r · de ~. n 'ter.~· . gorlOge ,re.ag
iJIiD!!,S Doar buia,
miuuten • .op het oogeDblik ' h"eft hij w~1 i. waar nog
op · de . . Amerikaansobe .markteu; ' fab~lk.nteo eo In·
ee'n e zware taak· voor sioh, 'd"ar ~em, in doorenAe niet
Bee-ch . L88ssrre: ott Is Diet waarj ik ben dieD nncbt
; '\andoeb. koopli.~.n. . over .de slapb.id .ao den
Aangeslagen
Vendutii3n.
meer
dan
10
minuten
per
mijl
o.orblij.on
om
d.
e
ge·
oiet
van
huisgoweeet".
~lDnenlandscb.n . baod.l. . .Het . oolonge door den
heel. 500 mijlen biaDen den bepa.ldea tijd to volein·
. Get. : . Ik ·boud etaande; dat ik h.m gelieo •• .ge·
Vrijdag 17 .Juli : Voor rok.oing. en ton buize ran
preiidejlt nitgeap.oken vet? te~en d.. · BQhanc!el~k.• _Ii.
digeo,
( H61. )
8prokeo beb; ik kende hem aedert · lang" . .
d'e~ beer M. J. S"... b op Z.e.traud donI' d.n heer
Daocieel. . p1aa.. en 'de'r Coog.~e~ : .d.o: 'bee!:t oogetwlJreld
Meijer .er vonr r.keo·ing '.0 bel.nghebbonden . .. n on •
. Eon lill dor jury: • Waardoor wiet g..tuige Doe IlIIt
~oter . onbe:il .e~ . e(J~e . oDtlJJlg~ ziekelyk& . herle ~ lUg
het waB pu
nitgel osle paon~oerlereo te Ambengan door · d.n pando
,an dan bandel,oorkomeil; doch betheeft de gene·
V ARIA.
boudel' Tao Hing IJoe. .
Get.: ,Ik had de klok boor.n elnan".
mog ~el.e, die .slecbtu door do.o t?d .kan kom.n, ni.t
Het lijk van eon twintigjarigmeioje Is uit de Bei·
Lid der jury: ;Hoe laat "ija no bescboldigden in
tat. etaodknonen . brengen. Ni.. ta IS ecbtor na. de be·
Zaterdag 18 Ju/i: Von. rekeniog ,an don Laode
ne opgdhaald. Aan dell kuu t had men's morgone ..oeg
deo avond 'au den ·lSJen "au elhader :geg.an P"
~ode berM.b!>.meo weascbeliiker dan ruo t , en Loe on·
' .. 0 oude geldkieten in een dor booodon looalon van
een zak met eenig geld en ean brictf gevoodeo, ,erBesc,h . Mit",o, , T. 10 Y, u.ur. Lasserre had mij ge·
bet Si.dbni. albier.
aangenaam die . • tiletaad. ook .• ij, bet io .Jo eenige ....
meldonde
dat
die
"am
beotemd
wna
foor
hem,
die
baar
gij
lek.r
oijt,
dat
het
lijk
goh
••
1
rer·
zegd:
,
Zoodra
':br. weg b!>~ balerech. p .. ..
lijk IOU ,,·inden. De ol.gelukkige, Anna .I) .... , 'Was do
b,and is, moot "gij brand gaon roepen, eo ik b.n er
" l;leeft. ,dus de beer de. buizes, zijoe financiee!c, be~

.
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zwaren tegen llet reige~ . n~8r de blldplaa.tsen, mama,
d.e op bet I uot derHnancieo minJer IwaartilIood io,

docbter "faQ · een hSDdelareiziger, die de gewoonte. had

IIan.·ziob bet . rei.en niet .uit bet boofJ zetteo, als het
.maar cDiet · n"~ . Buropa beboeft ~ zijo, lC?oale aanvan~
kelijk het. I'iao · w••,· De treurige er1aring, mot de ee01S
1100 gelief'oOlj\e Fr..noebe booton ojlgedaao, ben •• mt
baar allen. weed, am r.icb ·. aan de I.. ogo zeereis to
wagen. , Het ••i-gaan. vao d. Pille d,j -Hi,ore en hot
ferl~a .do. EO/rope en . A.urique .hebhen h.... r . met anget

vao een vrieod, letterzettel ·S80 een dagblBd. Der:e, ·ga-

voor·-d& woedu vaD -daD

lo~ieDdeo

ocea.n vervuld, eo

"Ieijti .• r ook Engelo"be, DDitscbe e'l1 Nederlandsche
getag,oerder., . diobunne kO.Btba.e . sebop.n •• ker oiet
op .coo lafbartige wijoe aan de golven oullen prijs ge·
,.n, . deeolu-i\< i~er in' on met dui.eoden barer land·
. 'genoOten ·deokt . • ij. sleabtli ,aan .de ge.aron der mee·
. dooge81.00oe •••: De dochters .'ijn gAwoonlijk onver·
.aag. gonoeg, on een reiBje nasr Europa'. hoofd.t9den is baar ·"Itijd bet me •• t welkom. uit.tapjo.
De dagbladen hebben
v.olvuldige oogelullkeo,
~.arlllede de . trane"tlanti •• he booLen in bet afgel.oo.

de·

p8~ ; w;~Dt.8I'QiS06D;

.ge,tr:o(fen we~ueo, ,te baat genomeo

om' hnnoo IAndolieden aan t. raden li.fer naa. Ame·
rib;,nach"·· badp!aata.n t. rei.ea en bet gold in bet
Jand ,.ts hOl1de~f' dG.,t,-hf'!t: ;u ' ~et buitenlalld te rertereo.
Bet Iijdt ook geen twijfe!, dst de uittocbt n.ar Euro ·
pa dit jaar : niet no· belangrijk la1' zija als in den Tu·
rig8lL..8(;&ner;" &e~r -vele rei.eluatige AmerikaooD bebben
~uD.ne - ~W'ope08obe rei.s plliDnsn opgegev8n. De etoom·

haa. bij oijn afwe.igh<'id onder bescherming te st ..L.n
buwd on ,ader, bad mi.bruik gema.kt vao .dat ,.rtrou ·
weo en bet meisje een be vige Hefde weten in ttt ·boe ..
zemev, waar~p zij, bagrijperi.de dat ·zij nimmer aao ,baal."
verldider B(lU Itnnnen toebe!!ooren, duo dood. boven de

scbande .vorkoo •. Dit aile.. stood ~e.meld in doo nage.
lateo brier. De r.cbtba •• at.lt tbane oel1 o.de.eook in.
- Onlanga werd t. Argeoteuil een f.brikaot· begra·
VBn, die, van werltmso tot eigenaato"

~eDar

flibriek ?p-

geklommen, op een ooodiottige wij.o om bet leven kwam.
Nadat hij bij een 'uil· en roeiwedst.ijd d. overwinoiog
bad bebaa/d, ooodigde bij zijue Hieode" op een diner
om zijn triomf te viareo. Eeo kanonechot 20U het seio
ge.en voor het b.gin von deo m.altijd . Def.brikaot ..I
oelf b.t kleiDe .tuk goocbut, dut tot aaD de mondi~g i.
volgeladen, af\'ureo, maar het spriogt, en do schergen
r

treffon den ongelukkig. in .d.n buik. Dee aodereo d.ag.
wa.· hij een Iijk.
- Eeo <onderling_ bedriegerij b~elt to . Parij.
pla.t. gohad. Mon le,erdo . namelijk aan de de·
bitaoteo io .terke dr40ken ••atjes, .die op de hoogte,
waar men ge.wooniijk: aen oJoning w&lIkt om den iohoud te onde,rzoekeo, io een afzonderlijk ofde. ling wer·
k~lijk den a&ngewez-en drank volgeDlS . m~08ter befatteo,
maar. overigeDB Diets da.D water inhie~~eD. " Hl3t .gelel·

schap bedri.ger., dnt .icb met die indu,trie inliet, be·
b,..tmaoleobappijendaarentegen willeo door vermin·
utond uit ·'ijf person en, waaron~er eeo k~iper, O.ID de
jlerde vrachtprij •• a denotroom gaande .ouden eo
verraderlijire vaatjos t e verv8srdigen, e·D . eeo persoon
,.racbeideoe 'Hjnen bobben bare prijzell reeds eonig•.
om de drariken 01' monaters ·t.n . verkoop san t e bie·
sins .,.rlaagd. Meo · verwaebt .elf., dat de tu,"chen'
.de.evacht, die tot dWlvorre opalle Engelsohe boote)) . deo.
./ 8» . per petBoonbedregeo heoft, tot up de belft ver·
- A!lD een ouzer ministerien is eeD referendaris
miJIcj!efd ..1 wordeo, e.ne kleinigbeid, waar.an men
die, evaDale zijne· gelijken, ni"t goaroe door. lange au• ekerni.tzeggen kan, .dat· do· stoombooten te ve.1
dientien laetig gevnllen wordt, maar bij i. uiter.t.ebrQom·
"i,flst -D~lQeD! IntuBBcben , zoo .ver 19 h~t nog niet go'
vallig eo •• retaat oi~t •• er goed de kunst, om .icb
.komeo,eo d. veracbillftode Iyilen oullen zich nog wei , d'genen, die worte! bij bem scbieten, van deo bal. te.
~. bedenken, " oordat zij door . ,ulke spotprijzeo el·
Bcbniv9n .
bud.r bet '''roo ' onmogelijk mnken. W.t concuren't ie
Ziebier. wat bij d.arop v.rlonn.n beeft.
o,;'rigens doe.n 'kao,blijkt uit de sterk verlaagde vracbt·
Er staat gean eokele ..toel in "ijn bureau: d. eenige
prijeeo per apoorweg. Da.r. bet weot.o. Sedert coo paar
zo.t el is zijn leuoingstoel, dien hij minzaam 8allbie~t.
..... ken' zijo vooral de spoorwegbiljettea voilr laodver·
Natuurlijk kan de vorooeker niet gaan zitt.n, want
bnisera 100 goedkoop geworden, dat bet belangbobben.
bet biodert hem den. .invloedrijken man · te .ieo .taan.
" deD Diet ooaangenaam . is; om de volgeBdo' .t arieveii
De referendarie 80b.lt deD' dieo6tdoenden deurwaar·
'der .n . • rll&gt :
. cieu· in· te .ion:
eon 3de kiuse Land.erhui •• rsbiljet, van New·York
,Heeft de moobelmaker de stoeleD nog Diet torug·
aa...,
gebr8gt P"
Pi.ttlbOtg kosttevroeger i · 7.10 thao's i . 4;
De deurwaarder geeft e.n· ontkeonend Antwoo.d.
Obieag9'
II " 13
• 5;
Ik han u ,e ..eb.oo, beeft de bilreau<lreat· in ver·
St.·Lonie,
, 15.1j;; •
•. 7.55 :
trouw.n tot een zijne. vrienden ge.egd, dat d. andie••
,10.95;
Pella (Jowa) •
,
, .20.S0,
tien IOod080de nie~ laog duren.
.
8t." Paul{Minn,)kostt. ,"oager # 23 .50 tban. # 13.25.
Zoo goedkoopJmn men lelf. in Bolgi. niet roizen!.
FEUILLETON.
"Dfl ...aAI"'pl.':p",ok~n.go~t1k("lop*" wflterweg, I, vis de mere nil
naar. Dnloth in Jll[iilneao~ ia ' th .. na tot ba.pariog van
geld onnoodig gowordeo; wa"t .de spoorweg v.rl~ogt
De misdaad te Ampouillac, (FrankDllftr bet af~.legenDulutb ·. elechta i 17.96 eo brengt
rijk) Vermoording van den
_ijoa . pa••agiet. veel .poedig•• op . de plante hunner
bl'ltemming.
, . : ..
.
baron De laTombelle;
Buropeailen; '. die h.t Iscd ." iIlen . verlaten en naar
het ·We~~ rei~D,..i zulleo wel d()a~,. wanoeor . zi~

in

Buropa.. elecbte •• n baljot aabr New-You' n.men, eo
btet' el'lOn boooo epoorw.g'rllObt betalen. Aile "poor·
wegmaalaobappij"n hebbeo · in . hare kantoroil /lodrukts
tarievell der .vraohten, eo dear . de een altijd zoo goed.
k.nop v.... oart alo de .!!der., Joopt .elr. de lDeest 00'
00011110, geeD .gevaar ·.bij ', b.t. nemen .van .ijo opoorweg·

:!~~~:~~g: t:a:;o~!e':;ofi~ ::;;~~.'';{:tn~::~~~:~·
bemede lage . ..ac~ten . h'nnenkort . weder verboogd
.,!otdESo; . "ioor .~Bt o~geDb1ik . ~c~ter kan: meo, v.oor eea
• ppaL~.: 3~n ·:eit . D.aar. het. v~rr~ W~~t.~1.l reiz~o, eo ~ij,
di • . Diet Dur·:!!. Olu!e tarie.en banne . ·:.poorwegbilj&bten ; lekOupin., af te . raden.Hoe dikwijle komt het Diet
., vpor,. d!!~ . de · landrerhnizer, in New-:Yorkaangekom.a
llIjn ~I.ove.aodert aonaar eeno andere .tall of
1I1aataID ~et Welte" wil, ••t.okken? Zijn in Europa
·Beko~ . epo~rwegkaartje . uo bij, : al. vreemdeling,
JJWeie1ij~ : o£ iliet conde. groot geld.lijk verli•• ,.rkoapea,OlI . il! 1ge....Ue.n ala .de t.genwoorJige, beta.lt 'ij,
'fOor de.elide .ais 10••• dan eijne reissenootoo, die.
~1UIne biljett.n in New-York . bebbeo ' gdnom.en.
dd .!!roote .alll, de ... oogenaamdo· Rlnk,.van bet
! ~ .lfl~t4..1e bier ·to. stede, · .is 01" bot oogenbl ik
eeaeebte Yallkeeb •• ig,.ij" .ebeooen in bet barddra· ·
....Il.te o.fB~.n. ZijnDailm is Edward ·Payson Weston,
. ago geboortelaad Amel'ika, ofs.boon lDen ~ou gelDo,eo,
d.t ftiji .e"G afotamm61;"g i • . VAD elOo die • .N umidi.e/••
, hardloopera, . die in bet oude Rome dew..geo. d,e .
i'.loiite in . 90Uen . t8nplei>gien b~ ' to bouden. On •• ·
We~Q "'lIeft de . coDderlinge w,ddeooobap aangega.n,

'. III

.:!.~t9h~:::la:bea:f~::·=:t::::;.~~gT:t"ed::~\:~:

!f~qpelllll.BDlli8k . eene .• oort vanrellbaa" sfgebe·

•_

cij"'. jW.h gem9te" 1(7 Eoge1aobe ' mijl IBngis.

ltij. ~,

4l1a .de lukop ·.ieh ·.. genomen om :..n n.

'... '. D_p~ 1 .1JU'

tot .h.ed.en.' . ~.:..Z.ate
. 'r dag) . .oscbt
ia..dil!~~~"jQO= 8500 maleo de a%ebakeoue
n.Ja!_ilf.~
D~ . I!D• •
mogelijilia
bij
'.•
~ . III"bWl.aCl. NII .'.11oop deu~nte 8

e••

,. :'~.,. !.~~-:.~~:. ~ .:. .. . . .. . .\ ' . .. .

het,dat

. .. .. .

Sial.

De · voornao.mste verklaringen . worden · door de ,01gende getuigen al'gelegd.
Getoige Dardi .. , tuinior,bev"etig~ de bijzond •• heden
betreffeode bet blue.cb.n van. den bra.d. Hij verklaart
ook nim.mer eeo maatstok, gelijk die bij b.t lijk . van
den beer De la Tombell. gevond~o werd, io di.ns
bezit ge.ien te bebbeo.
Marguerite : Dedieu, buisfroUW vaD den ·vorigen ge~
tuige, v.rklaa"t otolHg, dat beach. Lasserr. de moerbedoolde kiel Il&ohad, b.tgeeo door . dezen werd ont•
kend; 't waa oon blau we kiel, met wit geeiikt. Geluige
been ook dikwijls d. beid.e boooh,uldigden te uruen
ge,ien, en iD den a,ood van deo 16d•• zag .ij dat
Las.erre een .leut.1 kwam hal en. Zij b.strijdt voo.rLs
bet. beweren van de.e.n Qeocb;, dat d.... .. an baar .• 00"
bebb.o veraomen, La'; bet Iijk van den var.lagen .. lag;
.ij had het lijk ·tern.uwe.oood gezi.n.
. . . .
.Geluige Jo.epb P~ris, b.rbergier. t. Cint.gabelle,
boetrijdt d9 b.... eriog VBn besob. La.serre, dat' de ••
in den .. vond de. mi.daad metgetuige on dieo.801l00n·
broeder bad .ittenwij~drinken ..• Den volgenddo daS",
aldu. , ••volgt ·deze g.tuige, , kwam bij .eo deur bij
mij make.D, e...'. ik u90digde hein. uit om b'jmij te '
blijven .t.n, maar bij :antwoordde mij: ,Nee.a, ik ben
dur op AmpouilJac soweeat om eenbeecbot t. . be..
stoneo, . • n da.. ben .ik .00 Daar geworde~, dnar. beb
ik b.t lijk :g•• ieo", eatoen gin.g hij op d~o grand
liggen en vertooode hoe .het Iijkgelegon had :. op doo
buik eo op d. armen I.uueode; .wen. ioug..e<!d bebben, voegde hij e. bij, dat bij Dog oiet dood w.....
D.proeureur.geooraal doot roorle.ing ,an dege·
schrevea .'etkloriog. welko door gotui,!. wordt be,o.~i8d.
· Voo~ •• . lpt beeeb. La.• • orre: ,·W.lnu, fau wiao wist
gij I\ldi.. ,.bijzonder6ed.u ?~' . . '
•
. B ••ob:: ~ ~lk b.b dat "lIeoniet allogetnig•••rbaald;
.k beb ' ,bem ook ' niot ge••gd, d.t b.t lijk daar ..mol
open· oogen up de deur otaarde,. da.t . meno. baog van
werd • . It ?eb .~I~81' de Jigging beaohr.,~n, . looala
fr.ouw .Pardi' m~ aio 'erbll4ld hll4". . ,..

toen eoumosl naar gaan zitm".
Lid der jury: • Waormede he.ft dan Lasserre van
10 1(, uur 'e avood. tot 2", nur Da roidderoacbt .ijn
tijd doorgebracbt p"
..
.
Vooro.: • Dat . ie .~o geheim geble.eo! Besch. Mitron
beert ,erkla.rd, dat Brus L .... r.. te Ciot.gabelle
aobter het kerkbof op...cbtt., w.. a. bij bem v.rslag
mo •• t doeo 'ao de misda.d en h.t .gestoleo geld breo·
gen. Di.nll&ngll&od. i. echter niets gebleken, en het
i. ook mogelijk d.t boido baecbnldigd.n. op be~ k.steel
zijn gdbleven, om lioh .an bot '~rbrandeD van bet
lijk te vergewiBsen".

.

.

Alg.moeoe bolaop;.tolling wekt het optreden Van den
.olgonden getuige, Bernard Bruo, oad 57 jaar landai·
gonaar eo pachter 'an den beer De la Tombelle, te
t_8 M8~,e'ir.l. Deze geluige was n&metijlr noeger, a18
.erdo cht van medeplichtigheid aan de.e misdaad, in
hechtenis genomeD J doch, dnar de inetractie getlD vol ..

AD VERTENTIEN.
Na a6.oop der vemlutie
bij den Heer

S W A A B,
1~e

op Vrijdna

Ju.li,

oal ,eodutie worden geboudon io .et vendu.lncasl

A. II. E I J E R,
Toor rekening van wiell zulks

zouoe

'"n ,

mogen 8Q.ngaaDJ

~

BH
S R S

136(149

14,
'

kieten !J. 50 . peos

SllIAJlANG.

.,

150/163 15

•

• 50 pees

G('l'~: ~~

1ll

'I.

doende bOlware.1 tegen bem opl.verde, w.o e• .geen
recht-singling lagon bern verieend.

Voor•. tot getuige Brus (die vroeger van m.deplich.
tigbeld verdaeht wae): . Gij bebt den .ed .fgelegd om
de "aarhoid te · zeggeD; doe dit, en bekommer u niet
om de positie waarin gij vroeger verkeerd hebt",
Get: . Den 1~ Ootoo.. hab ik op bet kaeteel onto
beten eu met mija'heer De la Tombelle over mijn reo
keniogon gesproken. Verfdgeo8 deden wij eon' w~Dd6ling vaa t\!oe en eeo balf uur, en liopen bij Las8erre

aan. Mijnheer De la Tombelle vroeg bew, of hij .icb
met eenige reparatiowerken in Lauraguais wilde be-

lasteo, eo La.oerre zou den volgenden Donderdag ko·
men. Daarop koorde ik oaar hoi • . Mijllhoer de baroo
bad mij bal.et, de pachtero Vlln ."uige ,oor"onomen
werk~D' kebnis te geV'lm, lit ver~()cbt LBBBsrre, dim pachter van Buffelirat d.8..an te verwittig.n, en bij nam
dit op Eich; daar bij, naar zijo . zeggen, .ziek was, ge ..
leidde ik hem, op zijn v••zook, tot Cintegab.lle, wanr
ik bem

VOilr

den tnbakawinkol verliet" .

Voo ...: , Had d. beer. De la Tombelle u dien dag
oiet voorgeeteld, 0i' het kasteel teblijven en er te

door ..ewater be8chad'gd gelo,t uit bet N edailandBeb
.ehip'o GRA VENHA.GE, Kapil.in DE VRIES . .
( 965)
.
A. MEIJER.

Vendutie van .Sandel wood~- Paarden.
op Mnnndug den 20 dezer,

7S lJilmfllliel.de Sal.delwood

P AAR :DENa

Alhier van Sandelwood aaog.voerd per Bark
. DJIN" gezag.oerdor SECH MOHAllfAT OSMAN .
T. be.igtigeo MO. deD .Boom.
Met com,oissH:;n goliev6 men to belaeteo .

W.',

a18 io dat van _Bru&, om ODe te d.UDDeD verdedigen

17
•

G.t. Bruo: .Ik beboelde mij niet te verdedigon.-

~: ~~o;fll:;:va.:.~:~:t:~~r.;!a~:j~i:8~:n b~~a;a~~~:~:
i., io 't beoit van mijobeer De la Tombello ge.ien,
maar weleen dergolijken in La,se.r.'s werkplaatsDe reohter van inatructie. oV6l.'bandigde ' mij .leo sleu-

tel van bet koetahui., enwij kregen be,el daar naar
het geld te .oeken; ik trad met · Pampu •• bot koets·
boi. binneo, wa •• wij ·oeo met bloeJ bevlekte baDdbijl
vondeo. Ik ,.rmoedde, dat dit m.t de misdaad .in
verband stoud, do.b Pampuzo •• ide, d.. t het .mi.a.hien
het bloed was vaa aen .ond, die den ,origen dag go ·
018cht was; toen ecbtor de keuk .. ameid ,erkla.rd bad,
dBt hiroi.t daar",edo die eend ge.l.oht bad, etold.
ik de bijl .aan d.juetitie ter baod. - Deo IS October
was ",ljnbeer D. la TombUe ,olkomen g.zond; deD
19 November bad bij raim 10,000 francs moeten 00\'
'3ng80; . hij - bello.rde. d~s geen geld mee te braDgen".
Beech . ·Mitrou: aBru8 is ao.n .de mi8da~d mtui e pii ... h- i
t;~; bij iser weI niet bij geweeat, m.ar bij heeft ODS

beduid boe wij 't moeetea aonlesgon. Men besobuldig.
de mij ook, dat ik mevrouw Gueyraod . vel gifti~d hod,
eo toeD ik .in .den afond 'aa den 16d.n met La88erro
Iiep, •• ide hij mij: ,We haddeo al in den tijd .an
movruuw Gu.yraud willen komoD; •Brus bad mij dBt
aonge.aden, omdat iij geld be.at .... Ik ,eg dit nu, om·
dat gieLeren de geneesheeren weI h.bb.n aangetoonu,
waa.~n JD~trOUW r,osto,",en _was".
n •• eb. Laaoerre:. , Ik b~b ' da~ niet aan MiI·ron ge·'
zegd, en Brll8 been ' mij · altoo. gOild.o ta.d g.gueo",
Bescb. Mitroo: .In 1873 z~id. BruB.mij: ·. ;D~ ba·
ron ko'mt met , geld am. de BU~co8si8recbteD .. van , mevrou:w .'Gueyraud te betaleo; m9n . moe.~t hem .dat ge:d
afueman en hem een doodels.g ge-V:6o", Ik we~8e~de on
_zei,Je: • A.11t hij geld . he~ft • . Iaat het bem daD maar .bou-

<I •• ". In OetQber elii,lo hij mij wed or: .no baron brengt
20 a 50.00C f,noc • . Oleo; IIU mo.eten .we,deo .slag

~~a::ij' :2i:~~.~!~!:~"~I;-j~ko::ie:~ft: :~:!er~:":;i
iem~Da anrlerl' :vi~.d6nH, ~O: den . a~.oDd. V80 ", den

Wegens vertrek.
Op Maa'l.dag den ~Oen J ·u li.
Banstaande vendutie ten hui .. 'an den kapitein der

..

R. BO AS,
te AJUbar""",,,,"a..,.

'an oijoen goed onderbouden inboedel bestaando uit:
Gewane, luijaard, wip, V"ouwstoelen, ronde en ovale

taf.I.,

.pie~el.,

praohtige .ehilderijen in

1.

wart. on

verg ulde lijsten, scbutselB, gewonc en dispODskasten,
etenlltttit%l, butftlt, wasch~afe18 me t eu zoude r m8rm~·
ren bladen, koapon met en zonder lllarruercll bladen,
sene toilette c01l8ole met marmer, een psijcli e, ~ per-

SOOD' (groote) ij,eren ledikaotoo, eene l.eer goede
planino

VBD.

Cuijpers mat stoel en ·mu~ijkb"okeDt eeoe

prachtige broo.en pendule, eeo regulaten ••klok, pr.aoh.
ti ge hang eU etaanJe lampeu van brons, lampeo met
2 arlDen, eoo dames Bcbrufhfel, eC D uitmuntt nd naaimachine van Wh&uler en Wil Bon, een rev olver met

200 pratoDOn .
VOORTS,
Glatl, eu ~rietalwerk, eet· eo th ee6el'Vie~e:l in 8oorten,
keukengereedacbap, eeoe groote hoeveelbeid Etagere
voorwerpen eenige zi!veren arlikclen, e~D peogQaJscbe
8tier, 2 goed spre kende beos, 2 Bpeu, pluimgediert.e
en wat verdcf ,,0.1 worden t o voorscbijn gebragt.
Deo vorigen middag te bezigtigeo.

(967)

Vendntie Op Bodjong.
Op Dinsdag den 21 dezer
zoll.n I.<OESMAN &. Co. veodutie honden, t en hni ••
tao . Mevrou~

W-HITE,
,"oor rekening van belaoghebben·d eo . vall eeoen zaer

compicett-'ll il,boedHl, waaroode.r; M8~8ief mabonij~
bouten .Meubeleo, prachti~e KaateD, Tuilet Spiegels,
Co·oaoles . m~t marmer.en .B adt.lD. gt'ootf:' rOl:da en .01'ale

taf,I., Koaapj <e 010., all on mot marme.ren Blade:n,
pra.htigo Pond~le. metVazeo, groot. Splegels, Bchll·
derijen, Lllmpen, . S8rvIe~eo van ~orC!eleiD e~ Crista!.
VO ORT S,
~~ , ,..
Fraaij" Japoo60he en Chioo.ache
~ BLOEMPOTTEN op STANDAARDS,

PAA.RDE~, V;:g:I~:;..~~;O!:t e::e;o:~er ~~:~:::~:~~
inboed.1 b.hoort.
SOESMA!i' & Co.

(953) .

le~eD

lI'edersuieni· bij iI . vertrqkkelj load-.r 111ft Dlij af h

artillerle

s.

Gutta~percha, '

ieid. bij mij: , Nu. 't IS :01' . 'yan avond b~p.lLid; . d.
'imme~m.n .• n gij. ~ij . • ult ieder10,OOO francs krij.

::fd~:~:~;, ~,:'~t v;;sl:a;a~e~~r'i~nB~n:ijn~:!

SOESMAN & 00.

(940)

overnacbtenr'

Get: • Ja, waar ik bedankte hienoor, omdat ik eeni·
ge boodochappen bad te verrichten. Den volgendon
dag ging ik naAr do h06fO van FerraH en was voornemeo. mij vervolgene oaar Villefranch. te beg.,on,
~a.r am e.n. belaogrijke red en beslool ik Ie Au:'.rive
d. j.armarkt te be.oe.keD. KeDni. ·. g.. kregen hebbende
'nn d.n dood vlln mijubeer De la Tomb.lle, begaf ik
mij teretond na.r Ampollillac, waar ik inet Mitron
eprak. Hij .eide mij: . Mijnbeer io iri de ,Iammeo om·
gekomen, .n ik ben or oogelullkig aan to.; dit io nu
al het tweede .terfgeval bier aan hui., eo, dllar ik al·
zou lLen mij kuonen varden·
leeo op bet kastoel
ken".
. n.,ell Mitron, .lk . aide dllt ' Dowel in wiju be.1Aug

~gen

zulleo SOESMAN & Co. op vendnti.
2% veodu·salarie· verkoopen :

Tandenborstels
(968)

. a.f.3.

Q~O; :J.I~ V4NDO~ClIIOO,

L.'. :.• . O··T·~1!t:l,J.,t·~" !~···!7/.~.:1" ..:!~~:::!ft.·•.·~.·,•.,~t.:

~> "1#,-.; 4~·.'.i;,',;:: .,~(!. ,.:'" .. :,J-:::·:~u;',:..\ ',,' ~;,; t~
I"JOfer.:".D ....e8. . . ."'fhVfJr"enJJ
tenbeh~~v:evan h~t

Sama,.atJl,·

..

Protesta:n.tsch W"ees- en.A.rmhuiste
Zljll

Satnarang.

te . bekomen . bjj

Ha n d1eid in g

G.O.T.VAN DORP &00.
Prijs '''n. be~. Lot I .2.....

tot de kennie vall het

8too'1I1,werktuig

SAMARANGSCHE COURANT.
Mr. R. VORSTM.A..N,

van Dr. WJUSBACH door KUIJPER ~ -.r 10.(S17)
G.C. 'P. VAN DORP & Co.

COGNAC

;,"

,

. :

Regis t .e 1"

I

-~~--~-.-.->-

metde la!,tst.eboot nit Nederland gekomen zal den

OTARD
(916)

D~IPUY

& Co.
DOlmEPAAL & Co.

bij

B A Z A R.
Pas Ontvangen:
GerDi"te Chiuescbe ~J;.u.ttell . .
lUaddrUn G-.elDber.

PetrQlelUn Kook-lDRcbiues.

n.

(960)

KARTHAUS & Co.

Roode en 'Witte Portwi,jn,
Ro(!onvnle8c~nten.

YOOl'

1<' H. BOUMA.

(667)

BAZA:R.
Reiskoffel's groot !iWort.

do. voOl' Dames met; losse
bakken.

(184,7)

11. KAllTHAUS &. 00.

B A Z A R.
--'~ polina.ris 'V.L~ 'I'ER
wordt

eer~t;df4~~gs

gelmi1: uit de KOHTENAAR.
B. Kt\RTHAUS on Co.

(688)
---~- --,~----.'--

Ea.u de Cologne I-I. S.
EN4c:;}ELl'-IA'~.D

(664)

.&: Co.
.1". H. BOUMA.

Yoor Liefbebbers

de Redacti. van d. SAMARANGSOHE COURANT

Geillustreerde werken

iedel.email dekamerverala.geriwarnenbehaodeld.in
don yarm van Haagsche briercn.

Erckmann;.Chatrian

en

de \'OOr-

De SAlIIARANGSCHE OOURANT zal _ijne lezera
steeds op de hoogte honden Van alle gewichtige BuitC'ulaudtl(lh~

politicli:o en Kndflftl gebeurtenissen.

De SAlIfAR_oI.NGSCHB COURAN1' ?al zoo, eel mo·
geljjk steeds oOTspronkelijke li'€UilletoDs levereD.

Bii aankolU.t van .jeMail zal de SAMARANG.
SOH'E COURAN'!' bev.tten een met zorg gesteld
1\f a i 1- 0 v- aT l. i c.h t, en het- vDornanmillto Nmlerlo.ndsch en ander Europeeech nieuwB.
Belaogrijke berichteD

J

een korte inhoud van het
de Benoemingen

VOO1'UBRlllBte muil nieuwB, zoo ook

worden aan de SANIARANGSCHB COUU.ANT eteede
per 'I'elegrnaf medegedeeld.

Abonnelncnts prys per balf j.ar
f 12.50.- doeh van 27 ;Tuli tot ultimo Decem'ber slech.ts .f 10.~
D e U i t g .. ve r •
G. O. T. VAN DORP & Co.

BAZAR.

~o:~~:l:rst~:l :!:r~e~:~~~ur.

"

een

band

I 4.--

__

van 1 't&
Cigarette Boekjes en Oigarette Papier groot model me
Stamper•.
(1844)
B. KARTHAUS en Co.

in blikken ran 25 pond
]'. H. BOUMA.

Confidences d'unjoueur de Cla.rioette.,/

Le .luif polonais.
lIfeseire 'l'empu,.

in "en band (4.50
\

Le bourgmeatre en bouteille,
La treBse noir.

Baron Sloet

Le talion.

'

L'inventeur.

Hi,toire d'un cOlleerit de

i"5~::a~~o,;herese,

1813'l
in

"en

band 110.'--

·Waterloo.
AUe deze werkeD zijll rijk versierd

keningen.
(1571)

lIiet fijne tee

HARnONICA'S
a

met heele en halve Toonen

.f ~~O.-

-. -

PRACHTIGE

-~-- .

geecbiedknndig . Tafereel
:I deelen f 10.~
franco per poet 10% varhooging.
(1806)
G. C. T. VAN DORP en 00.

Echt

Meerschuimen Tabaks-pijpen,
met Barnsteen Mondsl,uk en
cbristoffel zil.orh.slag.
in etuia f ~O.~
(295)
G. o. T, VAN DORP .nOo.

HARRlB.

S.

De Secrel.·. der L:J Mstaram;
BEUNINGEN YAN HEJ,SDINGEN.

Commercial Stea,mship. Com..
pany· Limited. '. ..,
Geregelde vaart tus.che.n

JAVA.~nROTTE.RD~l\t.

Het Engelsch stoomschip .'

"HAItIPTON"

G.O. T. VAN DORP en 00.

(1109 TonsR.)

~F. H~BOUMA,
recomIlHmt!~e-l'L

r.it.·.h voor hel hOlldell fan

L-l. ni8 ven Cll~l tiell.
(95'/')

IIF

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

EXPEOITIE EN KOMUISSIE' KANTOOR.

Expeditie van aUogoederen naa. de binuenllin.
den van'

~Javo.,

naar aIle plofltsen da8-:,buiton. zoowel

----~--~--~-I als naar Europa vol gene bekend Iaag tarief.
Vervoervan produoten van af het slr.tion
naar de pakhuizen op de sohaal per piiWi

s~.ni:_Ti./'

Gez8gvoerder R. J. DLACXLIN,
zal in de Iweede helfl van' JULIJ a. s. naa. ROTTERDAM vertrekkoo.
Voornoemde bodem.ie uitmunlend ~oorPa88agier.
ingdrigt en voert een,: geexamineerden" 'Genee8he"~'.
Voor v<acht . e"paeeage geli.ve' men c oriobtemm.
den tot
De Ageuten
Me. NEILL & 00. Samarang.
MAOLAINE' W A,TSON &00•. Bl\tavfa•
(794)
FRASER EATON & 00 •. Boer&b.U.ja..,_

'\S\\\»S\Aa~:n zReU~~r~~rsvoor.

1";.12

,
. , .• andereproductenJ 0.18.
Bij woging .an . de Spoor, aansprakolijkbeid voor

(963)

Z

VELTMAN
ee, t ro. ,id:

onderwichten.
Het uitvoeren' vall Kommis8ien en het in en ui~

met Trom enKlokjee it . f 300;(297)
G; C. T. VAN DORP en Co.

Fransche Omwenteling',

YAN

(495)

Speeldoozen,
Carlijle'so

'fe bevragen bij
(888)

Bestuur

~ DOO!:!l~!;n :i:~~:i~S~~t~

Prachtige -Water en
Olie-verwdoozen.
.r.40.

D.

17 .ronde

BATTERIJ PANNEN

PERS zjjn de oridergeteekenden in: ... taat aile soorten van:
<1rul .. vverk vI 11. g' en tot buitengevvoon luge prijzeu of teo leveren.

in stell en" van vier st.uks die in elkander
kuunen geschoven worden.
G. O. T. VAN DORP & 00.

~{)en

nieuwe

des Brande te 6 ure.

(478)

(294.)

het

Op Donderdag 23 Juli 1874 p.'.

B. KARTHAUS en Co.

.r ~o /

P"(lchlige

he~

Receptie in. den. G:. Gr:.

(96G)

Te Koop!
gegoten ijzeren, in verechillende ,dime~8ien waarvfUi ide
grootste ie van 8 .oet in d. m.

DJOC~TACARTA"

J ,r;.LWSFEtJST,
ran

v.<d.Reele~

Gezag,oerder HAGERS, •
vertrekt den 1.Sen de.er de•. inorgens 8 uur. nur
Soerabaija, Maca.ear en de Mol ukk.n.
De Agenten
tH62)
Me. NEILL &. 00.

G. O. T. VAN DORP &90.

St.

ENGELHARD & CO.

Passerdoozen

IAAT80BAf{ll1~

La taverna du jambon de l\rlaijenc9,
nmoureux: de Catucrirw.
La. maison forestiere,

H. S. Eau de Cologne,

Engelselle Roode Menie,

.:o.,,- _ _
• ._._~

NED. IND. STOOMVAART

LOB

inetalle.tie

Iloperen vierkante. Linialen,

De Agent.n
'c ':,"
J:.DAENDELS en OP.'"

~ _~ _,:",,",_._.,....--'-<'~.r~··~ , r n _•

viering va'n

echt Turksche Tabak· in Blikken

ta embark-eeren.

L'ami Fritz.

G. C. T. VAN DORP & Co.

:1cht.e

Ufe

(934)

Le blanc et I. noir.
L. e.abaliste :Uans Weinland.
Le citoijen Schneider.

V...t.N

I
Punijes,
II Ca.vitas,
III Oortados.

(658)

in

La. pecha miraculause.
La' vole USB d'ent'antB.

,,0:. van

Manilla, Cigaren Pllik Pllik.
no.

KOllJllJandllllt J. DE RIDDER,
ip.stgeeteld op _V ;ij.j~g 17.f ull e. k.~an Salllll~ilp,.
Pas.agier. wordan verzoohtde. morgena . ten' fI9.ht

La combat d'oura,

Maitre Dani.l Rock,
L. tieserand de la Steinbach.

Media Regalia Lqudrefl<

BA Z A R.

A.l't:t>:.:

!

L'illust.re doetenr M.theus,
Il ngue.-Ie-)oup,

~ "Loge Mataram":fit:
(1668)

';~

Hi.toire d'un paijean, 18 revolution francaise f 7.Hietoire. ,I'll," homme du peuple, /
~: ~~";~::'
in oen band f 4.-

De SAMARANGSCHE COURANT zal zooveel
doeolijk dagelijke bevaLten eeu .Hoofdartikel.

llltteu alle G-ouVel'D~.tUautB Denoemingen
llQ.smabe G-ou\'ernementa besluiten.

.. . De 'Aganten"~'
" M<!,NEl,Lr<~n~:,'

vall,

Een Handels.correspondent zal ieder msH b~ri~ten
levereu omtrent de voornaamste iu- en llitvoer artikelell.

D" S.4.lIIARANHS0HE COURANT _al .teeds be·

IDDr~.nsnaari.'~I1L~.:

.

NED ER L

DBor IndW de medewerking -verzekerd van eenigo gun-

De SAMARANG.8CHE OOURANT Ml .teed.in·
houdt?u bet voornnawste Bionenlandech nieuws, ,,"oor,
nBruel~ik du,t, vim midden Javs.

des

;; ~i-, 'i _', l~j

I1ENGEVEL,.I' ,ia.:

Sto~mvaartMaatsoh~ppij

Samaral!g.

.tig bekende ,ebrij.ere, die ale Correopondenten zuUen
optreden.
Ean Stenograaf YaU de 2. kamer .orgt datgeregeld

CIGAREN, al~ :

Fenix Imperialos.
Buttania.
Real.
Londre•.
I .... u Inthnldad flol.' tino..
flor.
Superieur.
Flor cbineoi ...
(697)
:F. H. BOUMA.

.
. (951)

G. O. 'P. VAN DORP & 00.
(70)

lIfr. R. VORSTlIfAN heeft zicb ,oor zijn vertrek

Delicieuse CI G~ ". EN.
Havana

;ir~:;ate:n l~:~~v~:~~r

I.e bokomen bij

It'll vuarden.

V AN

Direct ontvangen echte
Regalia fin •.
Exepion l'totchild.
Regalia Sup Jina.

Gez.g\'~9rd9rVA~

tot vervoer van ··gedislilleerd.

:merk

~ :',

•

van

KONSENTEN,

Holloway'S Medicijnen I
JiOLJ,QW ~ )"'", --PILLl"N, J:N Z:A~·F. G~vanrlijke Diarrhee. - ])6
oorzaken dezel' 1'tr7.w.akkenile Zlckte zoo verscbillend. co de wijze
harer _:ulD-v~lhiti zoo"'verandeHjk' zijilJe, ,gevrn- ,cen, voldoende reden
van bet helangrijk Bontal hater 1I16~toffer9., Onder Holloway' .. ~ebl1n.
de1ing• .al is de oorzaak .duer- ziekte .in ,duilliernis gebut.l zal de
g

~!~l;~ti',ex:n z!t'~iS!~~ 7~jcn'zi~~\Z~j i~J~ "r;::nt '1.ijd:e'~~lte:fm~;e~~%~e;Dr::

~al.f goed op de zijdeo,
det cni!crbuik ,in~ewr;::.
veD t : bel~ugeleD - de . zwelling der bloe~vnten CD. regalen ied~re -ger·
keerde werking, ,woarnit die Dolt onhtaat. Beida middell!D ,_.werken
regtstreeks, tot h'l!uteilen ,yaD Jlet juitta, e~'cn'IVig~ tnSSthen ge-lOelig·
h~id <',n prikkeJball~}J,eid, ziekelijkl\ en gezonde arilchei!Ung natnor.
liJkep,oblliteuRpOrl,ll,cioz;iog
DooSjC8' "'illan "(1.0 f 1, f a. {lU f 5, l'otje9 Zalf vao.f 1. l S

gecomr.I\, l';n l.ijn

..

f-~·

CheriboD W~ CALISTANS'-& Co. Tagal A, J.' VQD: der_ YOOR1\
Pek.loo~.u W.. E. HAN~ ~olo.AnNOLD ~ en Co. en COENAES.
Kbtten J, D, SUF.l<. l\loge!"np; J" A., ZEIJDEL. Samarang GOEr·
H&RT.eo Co . DE GROOT KOLFF •• Co. WANNEJil,O. C. 'r.
VAN DORP en Co. H. L. DE LYON e.
.. .
(078)
SOESMAN en Co.

klaren van goederen tegan aleohle 2'1.%.
•
Rekommandeert zich beleefdelijk voor bet bonden
van Vendutien.
SamarangHeerenstraat. (2840) P.ZWAQlE~.

NHD. IND.' STOOIVAART IA.ATSVBAPPlJ.
HET STOOMSCHIP

~1=
Min .. Fransen' v. d.Putte.
~:',!~:~;\P:.-"~~~_~

Gezagvo.rder BERGHDi~ VAN WOORTMAN,
dan17.nJuli IS'r4,dee. morg~ns om.S Ullr
naar Batavi., Beneoelen, Telok_Betoug, Kroe, Padang,
Muntok, Riouw, Singapore, Penang, Edi, G!gb~n en
Atjeb.
. De Agenfen
(952)
M9. NEILL & 00.
.~rtreltt

~5'til Een HUI.S:
in deB lind e
(7111)

S.. pllk

8

hau Ii'';':

•....•.......

~":

_f~«tNJ.·a.~e:SlID.·.~~i~:

.
than. '. Dog' bew_lfr
den H.·ee.r .KAFFER tebmsgen, bU ..... ~.·. .'.• MiJIIoJ·
............... .
(961)
.1£. ,~...

