IXXe.Jaargang.

Zaterdag 18< Juli.

Verscbljnt dagelUks, Zon- en Feestdagen nltgezonderd.

Hoofdbnreau:
te Samaraflfl bij de uit.gevers G. C. 'I'. VAN DORP en Co.

Het· Lager Onderwijs in Nederland.
It Is een ~ollg8:tbelangrijkB vraag, hoe men 01' de
bests manier znI kunnen zorgeD; dst de school 8teeds
van een voldoend aautsl bekwame 'ouderwijzera voor
"ian ~ij, vooral waf> betreft hat 'bulppersoneel. Die
quaeatie is BaD de) orde. Zij staat ill direct en india

rect v.rband met all. andere Hagell de Bchool betreffende, ja, zij is It die deze bebeerscht en overheerscht.
Zo{)lang zij niet bevredigend beantwQord 1t\ za.l men
Hchatten gelds weggl}oien, zonder te verkrtJgen wat
men verlangt1 want (het is schier laf zoo'n eellvoudige
waarheid nog Weer uit te sprekeo) 't zit'm niet in de
lokalan, niet in de schoolbauken, den rooscel' van werk·

zaamheden, de boeker:, het .choolbezoek door de,kundigs commissien, de onderwij'wravereenigingen of wat
,'an dien Bard ge wilt, It z;it'm in de menechen die
• an het hooM ata.n of die onder bet oog van eell
chef van dienet hun kleiner komlllllndo'a voareD; 't zit
'm in de ziel, de harsens, het hart, de nieren van de
mee.tere. Al wat men doet om hen voor hun taak
meer geschikt te IDllken, geeft duizendvoudige rente.
AtB do meesters niet deugan, dn.n kaD men veilig de
rest Qok wel laten wat ze IS. Verknoei geen geld aan
een mooie gouden lij.t om een Blecbt geBchilderd por·
tret!
Onze vaderen hebben zich Dlet dB hier besproken
vmag het hoofd niat bijzonder gebroken, of.ehoon d.
kla.chten OVBr bet onvoldoend onderwijs even oud zijn
alB de school. Maar t.ij meenden iD gellloede, dab het
anLwoord op aIle vragen omtrent de opleiding rU.n het
personael vaar de !land lag. 'Vat was meer waar, dan
dab de 8chool Yoor zich telve IDoest zorgen; dat de
meester der toekomst zoo jong mogelijk onder de leiding Tan den regeet'enden mee"te.r llloest komBu; dat
het dODs en de veertjes van kennis en tu.ctiek nergens
weliger groui&n d&.~ l!~ h... :', wnrIDB nellltje; aat niemaud
h/i::ter dun een ervaren
bet oogenbtik zal
bepalen, w&arop de
van den jon.
gen gclleerde kan a!lllDemen,
gevaar te loopeo,
d.t hij de .cbool bederve? ..
Inderdaad, er is rOOr die opvatting heel wat te zeggen. Kennis zonder tact blijft vaar de Bchooi ouvrl1oht~
baar, en aIleen door oefeniugen Of> het t·errein zal de
jonge offichr het kOUlUiando leeren \'oer~n. DlWh tegeuliver die voordeeleo staao groote nadeelen 1 welke iu
het verloo£ lan tijd ma.ar III te helcler an,n hat licht
zijn gekomen.
De kweekeling 1eert heel licbt alleau de routiue
en verwaarloost de weteuscbappelijk.e basis, waarop
sHe onderwijs 't zij Jail hooger of minder hoog1 berusten moet. D~ haI,dheden van bet orde-houden ea
de prikkels van het mee.etertje-spelen in de jaren
waarin nij zelf IJU_ eu dan nog lichnmelijk behoorde
getuchtigd te worrieD, ferst01llpt de Rmbitie vau den
kn&&p en d.,et hem licht voorbijzien, dat 't examell
waaraa,n hij zich straks moat onderwerpan, het aangewezt!n middel is om zich te onders~heiden. Hij ziet
in den eX8.ru~ndwang veeleer niets dan een willekeurigen maatregel met onbillijke voorkeur ell partijdig.
heid toegep&st. D& verplichting om sen acte te balen,
IS eeuvoudig ecn hindernis op den weg, waarop hij
zich reeds IBIlg, niet zander zelf'voldoening, bew-agen
heeft. Of is er e.en enkele reden waarolll hij morgen
Dh bet exam en beber ZIl.ll{unnen schoolhouden dan nut
Vraa-gt eens nall dDll bovenmeester of deze niet des~
noDus de zaken aBU hem, ziju veelbelovenden kW6ekeiing neel -n1ieell zou durveu overluten ..•.
Eu (teaa.lniettemin komt hij morgen misschien terug
met de boodscbap, dat de heeten hem te licht b.vonden hebben! Ba!!
Wij houden' geen openbaBr pleidooi en behoeven
dUB niet ill wat er \'oor en tegen bet kweekelingenstelael is aBDgevoerd en kan fumgevor.rd wordell, te
vermelden. 't Zij genoeg, dat de quae.tie in hoofd·
zaak op 't zelfda Deerkomt nls de vraag of een KuneteDsar op het ateU8r da.n weI op he-t cODserv!l.toire
Uloet worden opgol?,id 1 of de !Jolyteehnische school dan
weI lihet werkl! It beste leerterrein voor den aanataan,
den _ingenieur iEl. Alicen meenen wij te mogen opmerkeD~ du.t de vruu.g bij den grooten oUlvllng van bet La.ger Onderwijs in liezen vorm reeds . lang geen vraag
meer is, dat wij wei bebben te bcspreken in hoeverre
e~n min- of meer wetenscbappelijks opleiding met prac.
t19Cb~ oefeningen kan gepaard gaan, maar niet, of de
laatste de ~"r8tgeI1oemde ook zouden kunnen vervangen. Hoe laag hii ook bij den g,ond blijve, moet de
onderwijzer zelf, teneiode oak mllllr ecnigszins aan zijn
roepiDg to kunnen voldoeD, een breeden grond,log van
kennisgelegd bebben of lie.er door ernBtige Btudie
zieb gevormd tot eell man met .en helder hoofd. Om
te ki •• en wat. hij den kinderen leeren wi!, be"oort hij
"elf feelte I."\oten. De degelijkheid van ZijIl eigen op.
leiding is de eenige, moar tevens €len vo!doende waarborg tegen o.erlading van de kleine boofden zijner
leerlingen Daarbij mogen wij wei vrngen, of die opleiding "en atelier, hoe geflchikt ze moge waZen voar de
vrije, oDtwi~keliDg van' het genit4, wet in ao.nmerking
kan komen bij bet lager onderwijs, waar wa geen ge.
nieiln, maar eell groat annt,l Ili~ke, degolijke onder·
wijzer8 van verschillenden rang noodig hebhen.
Wij voor ODB· verklaren gaarne, dat da opleiding
door 'middel van goedgeorganieeerde kweekBebolen,
verbolldell met d. geleganhvid tot practi.ehe oefeningen, on8 't mee.t doelmatig voorkomt.
Doobdan ook met den klemtoon op (foeti !J,or!Jalli·
.eerd. Heen cursus aan de, een of a!ldere inrichtingen
van I.oger of Midd.lbaar Onderwij8 aangeb.cbt; geen
&',ondloosen: -teo beboeve van een personeel 't welk
o,er dig rsedB mBt inBpanning in de praktijk gewerkt
aaeft, maar oar kweekaohool· die gahB.l op .iohzelf,
met een voldoeIld,. aileen aan die inricbting verbondan
persons.I, ds stad.en der toekomatige hnlponderlfijzers
leidt en regelt. H.t gon.eruement, 't walk tot heden
1108, maar oDvoll~dig zijB plioht in deze deed, gar even.
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Prijs der Advertentien: vall] --10 woorden voor 2 plaatsingen fl.--

12.50 per halfjaar.
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weI het model aan. Wij zonden wen8cben dat elke
gemeente, die de balangen van het Lager Onderwij.
behartigt, .iob daorann 8piegdlde en, in afwBahtil'g

Binnenlandsohe Berichten.

Uitbestedingen. enz.

SA.M A.H,A.NG.

van een ruimer

Mannstand gedurende dH
lUannd Juli.

Op Ding.sdag den 15 September door dim Resident van Samarang
van de huur- van 1l9!Jz bQu-ws woe!lte gronuen, gt!legen in bet
di!ltri"t Bodja, regentschap Kendal, lJij kontrakt, eindigende met dell

opvatting

der reg90ringstaak,

plaatselijke benoefte naar dit modal een
Btiebtt..
'

voor

kweekachool

Eerate kwartier 21
V oUe maRn
29

Hfer en do,o,l' wordt dit punt werkelijk niet zonder
ernet besproken doch, gelijlt alle vraagstukken van on-

derwij', Btuitell wij ook biar maar al te Hcht op d.
gcld-quaestie. Daarom moat ieder, wieo bet onder·
wijs tar harte gaaf;, er met aandrang op

wijzen,

oogst van 187Y

II

,

Postkantoor Samarang.

dat

Sluitin,q "au de }/ranscke Mail,

het Lagar Onderwij8 Dooit bloeien kan, ,0olaIlg niet
overal voor een behoorlijke opleiding van het hulppersoneel gezorgd iS I dat etrenge eXQ,mens weI een ziektevetschijoBel aall het licbt kunIlen brongen, maar op
zich- zelf onmae"tig zijn om de ziekta te gene.en.

vhl

Sing.t-tlpor,~.

Bnt.fl.via

2.

Juli
Augllshlll
Se.ptember.

Voorts verdient nauwgezet overwogan te worden of
geld,

October
November
December.

ale 't grof geld kOBten moet, dan iatB gebrekkigB voor
een koopje.

vja

't niet- beter is iets goeds te bebben vaor grof

~

:: ~~

.. IB

en 27

:
..
"

En.qelscR,e
J3a.tH.via~

Oproeping va.n Debiteuren en
Orediteuren.

1
en 18
11i)en29

dcr Soe!'. WeeskaIP-cr Ie Kediri in Jen boenel
RobinsoD, biDDen 2 )Ilaanden na 27 JtlUi 1874 .

~[ait,

Muu.tolil: .. R,ion~

Sin"apore.

Illgezolldell.

luli,

11 en 25,
September,
8 en 2'2,
9 en 23.
Oetober,
November,
51'.1119.
December,
3 en 17.
Sluiting ts Batavia vUf dagen later.

Samarang den 17 JuJi 1874.
Am~

de Redaktie

t)a1t

!Slllna-tra'~

de Sarnarangsohe Courant,

West;kD.Mt"

])tlTI 4-en eo 1geu vall elke
IltlD 17en vlln elke

hlR.Rnll.

Borneo'S Wes;tkost en BiJJito,n

Samarang,ehe

!len hn

Vl\n

elke lDa-aud.

BandertnRsin en

Ik wil niet ontkennen, dat enkele berichten oomtijd.
juist zijn, maar din bepalen zich dan oak tot zeer
oukel. ell zijll bovendien zoo hatelijk iogekleed, dat
ieder fatsoenlijk man en vooro.l degene, die wed welke
gering. hulpmiddelen der polici. ten dien.t ••taao,'.
met sen verll.chtend of Hever medelijdend l3~houder
ophalen tar zijde legt.

nliUI.U,1.

Palernba.u{l'.

In het wegens zijne onpartijdigheid (?) 7,00 hoog
geroemd bIad /Ide LocomotiefH komen bijna. dngelijks

hatelij.e beri"hten voor omtrent de
policie.

28,

Augustu~

Den 20t~n
.i'~~~~l,-aS.f!ifa.r,

VI\Il

t1lktl

HR~eful,
m'!.Rnll

Titnor-Koepal.lg ",n
l\lolukJ.. e:u.

Dell 171m

VRIl

tllke

iJ~

maIUl,!.

.A,.-tl!ljin .rnet elke }'rausche ell Engclsche ill:i.iL

I

Intu~schell wordt nall b!;langhebbenden.
dagell hunDe lJrieven Ran het postkantOQr te
aoorzendillg van hier hp.eft steeJlI pl6:\tI! per eer"t
Het tlllr van
vaor de post om. ne ()o~t j;j des

post.

ilid"
van
aen

;:Ixonds

De tlleeate berichten zijn ecbter als 't ware uit de
ten ~ \tr~; om de
morgells ten. 8 lttlr, ell om de ZUld
lucht gegrepen eu wanneer daaromtrent op betame~
met eiken spoortrein des morgens ten 6! ~n '5 voorm. 11 nre..
lijke wijze opholde.ring wordt gevraagd of baters lezin~ .
geD worden gsgel'6n, dan wordt ar weI redres beloofd
Nt'ld(~ r Illn 1111 ch~ Indhwhe Spoor weg- Mn Ii I'lf ,·.IUll'" U
T,IJN SA MAltANG_VO[{S'I'~)Nl,ANDF1N,
lnaur die belofte nooit nagekomen, torwijl de redaktaur er zich eenvoudig too btlp8alt te verwij:t;en nsar
e~n zijner geemploijecrdeo, met wien bet publif,k eigsD-

lijk niets te moken heeft.
non l4en (lezer, dUB in No. 161 vall b edoeld blad,
worut o. a. b.richt.
/I Dozer dagen arriveerde te Samarang van
Batav'ia
IIper 2toomboot Baron Mackay gezagv. Bierings een
JI zev-ental
ketLinggangers, - Bij aankomat f\Bn den
.Boom bleek het, dat er hoegenaamd geelle maatre·
Ilgelen waren gonomen tot de in ontvangstname dezer
117sroordeelden ..- Ben mandoor van den Boom gt4~
• Ieidd. hen ongeboeid naar het kettingkwartier. -

I

Soerafmij((.1 6 .full. Het gerucht loopt hier da:!; de beer
X. eenigfl dagsu geleden bij zijn tehuiskoIDst een bank~
billet groot f 1000 lOissendo en dttar-vall dar politis
kennie gese'ren hebbendo 1 het ha[1f gelukt is den rirjder vau dnt geld te ontdekken. De zoon van zekertl
weduwe mDet! n. 1. fum zijr.e Bchoolkll.meraden Yertel(l
hebbeu dnt hij onlangs op B~rnat eBn 8tuk J?llpier op~
rapemle en h.etzelre ,HLU zijn moeder overhutldigeude
bet nlstoen bleek dn.ti hei; gevonrhme een bnnkbillet- v~n
f 1000 W"S. nat verha.l; .poedig bi] UB politie bekendl gat' gisteren tot een onderzoek RanleidiDgj de
moeder moet echter ten stelligste ontkend hebben iets
van hH-!\r kind ontv'nngen te hebben. De zaak is in
hanJen der JUBtitie.
(S.D.)
TELEGRllTE.

~fal"ng

Waren zij eenigermate op de hoogte geweest van
IIden treurigell toestand vaG de Samarangsche policie J
I dau zouden zij zioh voorzeker niet zoo bednard nsar

""d,1

drie maau-

~:[orgen

zal bet telpgrRRfkantoor to

geopend worden .

II

DIEFSTAL.
In den nfgeloopen nl\cbt \Vera eeu
diefstl11 gl'pleegd in oon Villi de
kautoor-lokalen
der rechBrche alhiel'.
Bij It open8ll van het kllutoor van Jell heer H.
aldfHu' werd bevondon datj .ol'schooll :,;00,,-a1 venster
nls deur nog gned gesloten W.I1reIl l de sorn nm ongevetJr
300. ~ uit d~
Wfi~ olltrreelUd, zoodat
vel'lllobd wordt dnt de
mel; eell valseben sltJutel
binueu been wetell tiB leomen en r.oodo6nde de gele~
gOllhoid yoml genoemel bedrtt.g te stelen nit; eene laua,
eli" un ledig uaast do> I:H~hrijftat81 -wetll
Zooals wij onlRngN tue-Iddeu werd
BeU
Jel'
klerken va.n denzelfJau IHHH' 1{. reeds Hoegor geld
uit dat kantoor ont\'reomll.
Opi'whoan du po!icio oak tbH.l B
den dadei'
UpBpoort mag getwqfeld ward on of
hnRr :'onl geLuk.
ken Jen Hlimmen dief te nchterhnlen.

"hunn. toekomstige verblijfplaatB hebben doen gelai.
I!eleu
"Gelukkig voor Sam,rangB iogezetenen Bahijnt let
b' hun onbbkend te zijn geweest, dat zij bij eventueele
fJontvluchting tien k8nsen tegen een badden, op vrije

.r

voeten te blijven, te lUeer daar zij DOg niet gedoscbt
waren in de bekende blauwe kettinggRngersuniform
maar gekleed ale gewolla inlanders.
IIZal het niet to veel gevergd zijn van clon ijver
/Ivan den Ass. ReB. voor de Policie to Samaraug, zoo
II wij ZEd. venoeken in den vervolge voor do behoor, lijke in ontvangstname der per boot arriv-eerende
llliwangarbeidera zorg to draglm?
II Het
ware wenschelijk~ ja lioodzakelijk, dH.t zich
ItfUI,O den Boom attijd Ben of twae policie- oppassers
1/ bevonden;
zij zijn er echter noait. - Mogen wij
II ook Jib
onder de nandnchL orengsn van onzatl
lIijverigen B.saistent·Resident?"

1/
II

/I

Dit bericht is geheel ouwaar. Waar is het eehter,
dab meb ganoemde boot op d~n 7011 de2er "Illl 13P..tavia hier zijr.. aangebracht- 1Jeflen
veroordeeldeo, die in deZie Reeidentie

worden.
zijn

niet door

een

maudoor

20

/I

20

,

20

II

Baron .Mackay, \'110. Batavia llaar Socrabaya via

Omtrent de.e aangelegenheld werd op den 153~ de.
zer den Redakteur vall meergenoamd blad be~oorl ijk ill.
lichting gegevcD J en hem venocbt zijo oojuist bericht
te redreBseren, 't geen hii beloofd. nog dien dag te
ZUllOIl doen.
Het Behijnt ecbter, dat die Redakteur niet genegeo
iB om began .. fonten t. herBtallen.
Met de opnam. van het bo.onetaande .al Uwe Re.
daktie .eer verpliohten
Eon vriend dor wa.rbeid.

VO.LC+"I~N·S DE J.A.VASClREl OOUltA.S'l' \'I\U giliterell 1t4 bij
hel:llui1; vau den Gouverneur Genernal Bl1l1 dOll H~Ol'
SOeStn_fUl op zijn verzo0k eervo} ontslag vel'leend
ule. komulImdsnt del' Schutterij te Snlllnr!l.llg.
Of in dat besluib clo woorden t~ leZf'1l stO!1.ll~ OJ} de

J. H.
Ku~tpl.

en

Samarll-Dg.
TIar<)n Sloet \'3.0. ue Bedel van Socrauaya anar Biltavia ria
Slllll1rang en KlUlpl.
Koningin SOllh;n, van H:t.1avln. unar Aljel\ \Ill monw,

fan

den Boom, maar door de zorg van den Agent der
Stoomvanrt.Maatschapplj ten huize van dell Water.
Bchont gebracbt, van waar zij onder hehoorlijk gelei.
de niet oaar hunne toekomstige verblijfplaQtB, maar
D8ar de inlandacne gBTJangcnis gebracbt zijo, wasruit zij,
De. ontvangst vaD hun ontslag-briefje, wader zijn ontBlagen.

~Iaalld

lULl 1874:.

inla.ndsche
behooren

en hier ter plaatBe Blechts bUll ontslag- billet te onto
vangen haddell om daarna op vrije voeteD ge,teld to
Die peraonen

Nett .... Iud. StoOUly.... ~.lft.ftt.""'("'hl't-pp1j.

Uienstrcgeling der Sloomschelien over lie

Singapore. Pensng, Edi en Gigl1Cll.

22

Minister Franlien v, d. Putte vau Datavia naar Padnng via
Telok-Betoog, Kroc, 13enkoeien,enoverdieplnatsca terng.
Vice Prllsident Prio!), vau- Batavia naar Sillgapore via
Muut{lk en mouw.
Atjeh, vall Batavia our Adelaide, Melbollrne en Sydn!.lY en

23

andere Noord·Australische havens.
Kouingin ~er NeJerlandcn, van Batavia naar Palembang

:.!.5

via ~hH1tolr.
}.Enider v. Stllut RochUli.scn,

20
20

van .Bntavia D6al' Soera.baYB

"ia Samarang

2&

"

Gouverntmr-Gelleraal Mijer" va Soerll.baya naar Br.tBvia via
Samar&og.

25

•

W. Cores ue Vries, van S,oerabaya Dlla! BaDjermasin via

30

~

Bawean.
..
aarun E.:;ntin(lk, van ,Batavia Dllar SoerabaYIl via Kust.pl. en

Samarang,
30

Haron Mac}{ay. \'I\D Soerabaya naRT Bata-ria vj~

30

Baron. Sluet ran. d~ Beeh. van Batavia. naar Atjeb. vb.
Telok-Betong, Beubelen, Padang en over die l'iaatiJ6D terug.
De MlLrine-Superbteud. der Ned.-Ind. Stoomv. Maale.

Samarang

en Kuatpl.

S. VAN I-I.ULSTI.:JN.
Vracht en

P~!8Bge

te bespreken: tc So.maranu eo te Soerabaija. hij d\!

Agenten, de Reereu Mo, NEILL & ,Cu, on FRASER, EATON &- Cu.

king ell liOg eenige waarde hechtell~
hicl'OlHlt:'I'
een staat van dien~t van den beer Soeslllln volgcu,
w81lrbij in nllnmerking moeu genomen \Vord.ell, ont al
die diensten zonder bezoldiging- werden gepru.etlteel'J 1

en dat de beer

Soe.m"~

in April 1860 reed. in de

termen viel om vail den schutterlijken dienet, te

wol'~

den v.ijgesteld.
ST.l.AT Y.L., DIENST_

1844 Maart ingelijfd ale Bchutte.·
1849
be,ortlerd tot korporaal
1850 Februari
II Sergeant :Ul\joor
1852 December
H
2e I,nitenaot
1855 Juli
Ie Luitenant
, Kapitein
1856 Juli
1866 M.i
" Majoor Kommaudanl
1869 Mei •
LuiteDsnt Aolonel.
D. beer Soeaman draagt natuurlijk al •• dert j.ren
het .erekrui~ roor 25 j~ren IftIlgdurigen di.not.

IPro tes tants ch

: . ':roeninAug: lS'i '2een dopulati" van ,o ffici.rende r
.•• butteriJ den beer .Soeo~ .,.rzochto.m inlr.kking
.sn .ijn ••~.o.k om . e."ol ontslag uit .ijDO betrek· .
. king, .... <and 'de 'Resident: •• n · Samarang bij ·mi ••i..
dd. 12 d'.orm.and No. '7852 · dat •• r,oek om ontBlag
lfoaD hem wrug, en eindigde "ijo · Bchrii'8n wet; d~

'8 morganahalf 9 .uro,
Da. PRINS.

),oomsc'h 'Katho' II'eka Eeredl"anst,
l)
ZONDAG, ' d.n . ' 19 . Julij .1814.
De ..oegmia 'a morgen. to 7 ure,
o• .HoogdieoBt .om balf 9 nre,
'a a,onds te 6
het LOF.

.sel prijo up wordl: geBteld ': dat UHEdG, bij d.
. c'ui.t.rij in dienst blijfl',. bij de oV"'tuiging, dat bet
bevel O\'er dnt korp•. sau geen. beter. · handen kaD

or.

SCHEHP8-BHRICHTHN
;\angckomcn Schcpcn

worden toe rertrouwd,lI
lIET TRAN81)ORT v~t-n zo ut ui t de pRkhui1.Cll ~e S8mB·
t!3 S oerakart:a godurende 18 75, 1876 tlll
1877 is bij de gollOlldell 8.lmbested ing defillitief to~·

te

1ang U!lar die

lli~E .d..A:NKL.!.OUT ,

dngen ver::!:llweclden zic:h
cene mn B~ n jGvtm en b.ij de ko.boe pa ten te Koed cei!,
tel' eiude hUDne opwQ:cul;ing te mnken bij den Reg ent,
\\"! en zij met hn nne grieve n wilden bekeud lDll.ke n te~
gen doD. Mao t ri-goedan g koppi6 tier pl:l.lltse. H ot

k wam hun

lHl.lll Clij k

D cl7,C :-

VOOI'

VertI'okkcn schcpcn,
'~n.n Satno.ro.n".
N.d. St. Boron Sioet v. d. Beele, H, G. IIage r.
D88l' Soerabaia .
Ned . S . Oelebe., O. A. Bakker naar Bata,ia.
Ned. St. b.rk Djeilani e, SRid Aebmat bin .Moh.mat
llnllf J3ntn.vi a.

Stl'aat Sunda dOOl'gezeild,
IB T I· .l t

J'nli

zaalr

YL,\6

:;'; . 1) , JCllt:l' E:-.'"

() Fr.

Ker· Aimee ...... .'rumchct'........ C~ bu 8 ~:Iei :Melbournc.

~ ];:~;.~~!~~~.:::::::::::,.~~;:~:~~~.:~:::.Si"llg·g9~ J,~ni ~:;~Y~;k.
Ned, AnQll1ili:! abcth .Grec'c" ... " ... Ault t, 12 Apr. SaIIltltil ug.
. ~ ED F;-. Coun ty of Ayr .. M'asllis .... " •• .. lJ:..t:rv. 8 Juli New-York.
- Am. Herculcs." ....... Onkcr.... ",,".'ah·ischvo[lgst.

}\angckomcn Scbepcn

'I'E J"O ..I.. ~' ol, et3!.l dcr beb:1 nd 'd pLta{;,en \"\'l.HU· veol
word I; biu ne n geMUl okk ~ld , ow n\·11 dna,' uit
Dil llr cld~ l's tc worden \'et' \T o e l'ti . w~rdeu iu den
lo.at:!te n tijd. borllfLnld e l~ik 1'J'ij b ~ lan,~ r ijk e llltllhftlingen
ran dil l; heulsap
Op 15 dc ~er
d DOl' etc go..: dt) c'.L1 rg ll ll mn
den
V,re dOll O Y:lU Mafo(tjl wedel' eenc hO ij r eel beid vau ;3000
t lu~i J s ljan doe en 2fi knt,ti e8 r\1 ~e awthHHl hij ee n ehiu eeS gcvollde u.
A...l E! de
tE) J'olliln zoo 'lo ort
:mll t> n df:
tee l'bD
eeJ.' lnng een e l, ~t.i" r.::~
hunn e waar mo ete n r. oeken.

G EZAOV.

\'A.l'l

AOENTF.N,

.I uli ~ 1 Eng. Cold i ircam."Rllnjf!lce ..... Sratrutr:l.Ug Btllling Sohriitlal' &. Co.
.- 1\m. Cro ru ,,·cll. ..... Richardson."Manilla

VCl'h'okkcn Schepen.
vall DatR,Yilt.
llA"I'lH{

\'LM~

N, D , scm; pF,N

C;f,ZAGV,

N.lAlt ,

,Tllli 10 Eng. !tllLy_........ " ........ ,,, .. Chopa.rd ............. , Palcm bll ug'
l ~ ,\nl . C romwell .. ., ...... , ...... n ichard:1on .. ....... . Boston .

.-\ aUll,'ckomen Schcpcn
to Soc l.·a. b .u.i,...
I nd, kotter Pauliufl. ka.pf., Kietjer >rill Pa~ocr()ean;
" .....____ __ . . ,.: .. . :. _. Fi slloor Hflhi.n, gezag\', lIIoba mat Sai(l, "au
sl oom!o. Minister \'3 U StraatltoChi1 !!leD,geZQgv.

C. fl, Bakker, n:tar
gczag , Sji oug Sjing

BUITENLAN D.
gen hudcf)Il
S mid on \'an
clan Berg
dnt ,'elhool'
over de vervnlschte
van deu \'elldu ·
L lJ.wick vnn Pa.bat nan den R esidell t te Djoc.
j a dd , 5 A-llril J 872, w:]'[lrin die renciU Ul(l(>8ler :-'.ich
,emi\t~voo i'dde 01> ~ eo c door den Dire kteur 1'fill ll'iu!lu,
zijne !tclm illistrniie -l ngebrncb te besc huld i·
Smid ueefii 'fcrkl n.nl'd dat llij die mi8sire
ell dnt beH Apfel tn e t een stul<j e
bij he m was gekomeu waa rop hct rcnvooi gewas, 't we lk op d.e vl' naischte llli8:3ivc voorkorot; Apfel had gezogd, d.t de A,.istellt R o.ident
l1"1et gaf om (lii r envooi ~e maken, S mi d zeg t. di t ge{'i:lan t e hebbell : mu1.at hij an.n bekl. \T. R . gev raagd
iJf~d of d iG I:lEit imler(l aml van hem uitging, waarap
ant \fOOrU ont \'ung eo had. B() kl. Y. R.
hij ce ll
ontken t dj t
en 7.egt get. Smid niet e e r S te
kennen. D(1 beld . A.pfel yerklanrd e de Do tU. ()p het
rl"nol' get , Smid ueuo elde stuhj e papier geschre ve n te
hebben "onder dic.tee vnn be kl. v. R . 'Daze outkent ook
dit t en stelligste. D o d001' den heer Smid afgeleg(te gctnigeu ia wordo be vc~tigd dUM den get uige f.
zl ·B er f[.~ Oif~ ve ridaart jUlsb met den held. \'. R. bB'l'ig
ge weea t tc j'. ijn deu brief van 10 April lS7:l na n
den Diroktenr van Fina,ncien op h" Ul nkeu, toen Apfel
VOOl' !Jot ~c hri.iv eu vIm d ie nota dOOl' bok!. r. n.. werd
biunGugeroe pen, en oak gar-ien aT) geh oord tB uebben
ilat. do getuige Smid een ooge nblik dna.rn n met Apfel
binnenk wu llJ, d en bekL \'. 11 noeg of dez!;l den lnl:!t
to t ~ ern,nd eJ' illg iu -do roissi\'(\ ge gel'e n had: en danrflp
oem uovestigend ::utwo ol'd krecg . G~t;. v. d.
J

kbi.art o.

f••

U Or~ d i~.i..:

Apfol voir :wu oem haJ6den

':.'P last -v nn held . \' . lL ,ralsche~ vt!u du accopton tot {\eu
l,e"rug m e j 4·0, 000 !\fgegeve" to h"bbell. De "ok!.
v, 1t. verldaart op de gc tu igen issen \'a u den heer v. (\.
Berg, oat [tIles ouw1:t:\r is cn me n ce n kOlllplolj he ort
g6smeed om hem dd dupe ntn 1\1 Ji e wnlvlJrsa ticn to
bel"O t:l pt r.i ch op hot f(:it dab df'o '~e r·
!loeu zilfi .
"alsc bt;
met audete brievon door hem zehlen Uft~
den R echt-cr.-CcUllll it'snris is Qrorgelogd, It geeu hij toch
'G elrer n iDt ZQU ht~bbon gf. dn"f~n, lorii oH bij d e vervlLi·
9ching ha d gepleegtl.
J

l\:lUZIEli UFrVOERING"
Op 2nturdag dell 180n Juli 1874.
On (l ~r loiding vall den Ifoer
W. RoSEL.
.PrQgl.·unl.UJa~

16to GEDE:R[JFE.

No. 1.

F east Polonai51Q, .. ..... .... .
2. O nve!:'[;lu'o Rii.bc1JQ.!JI..

3. Luehtb"ilon W.ls ... .

4" SOll\'Bnir Je C.1:l,l.. ..
2<10 GEDEEI,TE.
5. Vivo I. J oi. Polka .... ... ... .
" 6. Solo Olarinetto ...... .. .... ........ . _..
7. Melodie Slij ri enne .. ..........
8. j;'auet :101.rBch ..... ...

.. .. Kiihnel'.
........ l!'loto \\·.
..Sc hwauingcJ·.
..Thomnf:.

..:.Sta.oi .
\Tedi.
,..... Kiihller.

... .. B o.el.

1I0NDAU 19 Juii.

1. FAust l'Iarsch ...... .. "., ... , ... ... .. ... , .... ..... H oael .

;: ~~:;!~:;~oMa!:~~::::::::::::::::::::. ::::.:.~~.~;~%";.• r.

4. Lieel' Polka ..... :... ..."" .. " .. ..... . ...........~N.um~nn .

Buitengewone tevredenheid van
den Czaar,
A..1\11 d ~

Times worde n dt! woordun ge telegra pheerd ,
offioieclQ dag bla(l van P etertl burg gOWI\g'
ITHmlct "no de orit\':m ~. f!t deH Keizers in de vars chil·
Itmdo rijken {{no l' ht'tll bez()clit.
II D", golH"!cld Europeesche p ers b.eeft d", b~iz on derbe.
den Uledeg ed~ eld vrl,O" de reie dlj!J Keiz:era, (Joder uit;..
W[lal"Ulsdu h~t

drukkiug'v'n

op re"h~.

sy mpb.thie von r Z. M. Van

den dug l tbt Z. ;\.f. te llerJijn ann kwow, toli den dagdllt uij t·e }J IJlS te ba.dkuur bega n, heefc Illeo ovt~ ral
eeu di ep gevocL n1.ll eerbied betoond voo r de verheveu J
lUen8(~hlieve nde stun.tkunde van <l~u gekrOOll dtl n kalupioe!1 n\-~I don Ruropeeschen Hede. Te Be rlij u Stutt·
gart-, Am sterdam, L ou den t' o BrmHel it! Z. 1\1. ha.rtelijk
verwellwmd dO ~)J' ~,iju brocder-Bouvereineu en tiw bgeest.
dr ifr. ontvnngen door de inwoueri!, die i n ootelbare
weu igte bij eenkwulllon, om den RU8s1l:miHm keizer luid
on \Tudg t oe te jnicheu. De gehoele wereld \'oe lde
Jlchtiog Yoo r d ell boogon gast e n vader, die lIl ~ t ongecllltd het oog-eobl ik- verw ncllttE', dnt hij het onbeschrijfelijke gel uk genieteu zou, om uog eetiij )',iju innig geliefde eenige d oe ht er te omhelzen. D e lIlerkw8!\rd ige
woorden, lloor 2 , M . geuit in ant\\'oor d op de toellpru ken to t he m in Londen e n Berlijn ge bouden, bebben nid J.\ugolntoo in Blie Europee8cuB staten tle u
~ch (\ to \'erwckke u. De taul, bij de~r::t gelegen ueuen
gebruik b uoor den hoogverheven b08cheriller vun de n
vrede Europll"~, zal een diepen on b !ijv ~ lldeu indruk
mak e u op allen nnti i£n der werold, dio er meer en meer
nnar beginnen to ve rlangen , om zi c h de onwaardeerbarn zegeninge n te verzekerea yau vriendsebappelijke
internntioOll.Je b t) trekking~u.jj
D e C?nnr, va.n wi en op dezo wei ecmigtlzi'l S hoogdra\' e nde wij ze geBprokeu wordt in hot 'l~ussi$ehe regec ringsorg:Hw, is buiteoge woou teneden ge\; cost over
rl~ Eugelsch e politi!;!, wi er orga.niBntiB hij zeer be wondcrt, e n WitH' mani er om orde La haudlltu's u e D zieh
te do cm ee rbi ed igeu, door hem Z\1er gewnu.nleerd ?ierd.
flij h~e ft iwlollcl HeuderlwD, {len hoofJcolDllliasllris VtlU
L ou don, er. n pnchtig gouden kiH tje dOlJ n ttlr hand
tltell eu, I'cr.iierd met d9 voo rl etters des Kaillors iu diu,man ten. Arm ulk der cOln lnifH-ltlt'isS t:lU is eeo dio. maut cn
r illg t or baud gcsteld door g rallf Brunllow, den HugsiBeheD geztmt; do iDspect\llu'8 ell ag ull ten kr ege n ga ·
!ichenken Ylm ;"'j p. at. tot H 1" I:tt.
Da.a.r het Ban geen Eugelscheo oudernaltoD geoorloof'J
is, eeu huitenll4-udsche ridderorde aBn t~ nemen of k
drageu, ha.d do CZllar in Eng-elaud ~ich het boofd er
njet merl e te brekeu 1 wien uii al of ni et ee n li ntj A
zon geven,

Zwendelarijen in Duitschland,
en Rusland •
De kamrr Yan crimine ele zakon. VRO het gel'ecbtshof t c B erlij n I~ eeft n.rrcet gewezco in ee n zaak, die

zeer bijzondcr

a.

I

I

diet firll\_ VO~9I1a .de vOCll'lobri.ftellder wett. doen

van den fallS tagende dod. welkegiug gelAlegd

word.D,p'~'tl&;de ell;' IOU bJj -tootp".ld . jijken
.lOnder oia!>;' dotIr d~deuren ta :bllr,lol'desl'IID, .. Iotlef

plaabi blf\lbedl,,-werd een nomrteele allta opgemllkt,
". \leoeta.de te40en ..blijkeo, .dat aUe verei,chbe gogeveoa

:,:;;~e~:n~oo~t~:::~nrde '. dil .• Ieonlo . ~.m .• gtClotet~

;=~:;g w:::~t:!.':~~~·:i:~~o:v~/:o~ro':s~~
.00. ' 10~:00~ thai. anndeel in d. za.kg..

.•

Soydler . had

.De beeren lui.t.rden met ilpothnd flreurige geSloh;'
ten, ,.0 giogenhnligang. In de aaorlstie . vonde!laij
de Ee.w. moeder. overate .onate. Marla .Go tl'lldi.
e.nig. alld.re ,o!igieuz.d, meeahllen hoogb~jaard:~~
v•.rtook .a.o d.• E•• w.. ' ov.rote, .Jas een g' edelegeerde
vau he.t . vlcarlaat, dIe adminiatrateur .ao het' kiooate,
is, •• nprote.t voor; terwijl vao deo kant der bee,en
de notari. proceB.verba.1 opm.akte, ,e.kla.ende fer"
der, io noam der wet, dat de klooBterveraeniging . der
Zueter ootboaden wao; elk. zueter .bad bare ~rijbeld
terug.o kon gaan waarbeoo .ij wilde. Van d .. 85
Frflnciocaneoeen waren er al.ehte · 20 aan"esig:....,. de
andere ,ertoefde~ ia hare .ellen of in hot gasthuio
- doeh deze tw.nhg antwoordden nit. "n ·
d dat
sdj zich Dimmer VQn elkandet zouden 8cbeid:O~e~ ge~
trouw loudea blij,en aan 'haren regel
Daarna ,verzoohton" de notans en 'de mannen van
den offi"iCelen roof, om hot geld' en de atnkkeo van

nOI~en, . de.

,.kooplDnn IItldobrandt voor 150,000 ~hal"
d. u.el'lln 'on .Ferber,.an der Oaten .0 Noa.k •• der
vo.r 200,~~0 thai., de bankier B."bBteio voor 100.000
tha\. ea .nJf IlDder~ peraoneo te oalDen 'oor 50.400
tbal. Al be~geeo. bl~r .er~.ld werd, bestond slecbla
op het pa~ler, die lDscbrlJVlog was slecbta acbijn, :en
geao p.nDlng hadden de voorgewende aan.d eelhoude..
gest~rt.
. .
.
NlettegenBtaande geeo kal)ltaal aanwez'l! waa, had
d• . bank toch .eer go.de . • akeD gemaBkt .. 10 het ver:
.Iag: ultgebrucht ·ter algemeone •• rgad.rtng op 7 J nit
1873, werd 0:'. lD.de:edeeld dBt bet k•• tael 06em·
JIltz met omhggende g. onden, en •.. OB aankoop, wa.

overged~Q.n

mot eeae

zuiver~

'Yinet

Ee,n meolgte andere .vergl,slngen

l~aD

200.000. thaI.

kwamen In dat

verslag en in de gehouden bo.eken ~oor: Dit waren
eebter .011 •• cer geoo~~oofd .. felten, die zlch zeer ga·
mBkkehJk en deugdehJk heten verkla,~eD, nsnf het be·
waren van d en II doctor 90 professor:

waarde. Het wei.oige dat er was, Damen 'ij mede.
De ]'ranciscBU8S88D hobben geone grondel)" of hili-

II.t bedrag der ge,order.de stortlng, d~or do .B~'
deeJhouderB to doen , ~88 .m et gestortj - blJ mo c h~ dlt

zen: .Z~ leven van aalmoozen. 10 bet kloo.ter '00 bat
Qu.lrJDaal haddaD zaj eenige ge~on8olideerde atukk-eD',
baaf door wetdoenera gOBchonken. Die atukken waren
ton deele op noam van den houder eo de ZUBt.rs had.
den ar niet over beschikt. De die;en war~Q Diet boaloten; maQr in peUo moeten zij zich toch mioder plei.

gaaf erkennen, maar d8arln lag vol8trekt geen bezwaarj
ook geen ontduiking der wettelijke voore.briften. Dat
geld ha d men geleend, om bet t,,,, Yertoonen bij het
opmaken der akte; &an dtt 6otioDarissen had men kre·
di et vt:lr:eend, - zij zouden bet later wei atorte n, en dasrmede was inderd8a~ aall ~eL voor~cbrift dar
wet vol daa.n, want de wet Hisch.t met, da.t teder Baild.eelhouder nin perSO?D enlJ uit eigen middelen de storhu g moot bewe rkst~ltlgeD.
,
. Wat d. ~ edeoprtcbte ro d.r ondernemmg betreft,
die ala getUigeD waren opgeroepen, onder oczan be vond
v.ioh o. 8. de Ip8rLiculier~' von Biilow. Bij de behaud eliD ~ van. bet procea ?e.l~e hij mede, dat bij door
de bmda duecteuren) dle zlcbzelve n baddan benoe md
nanvaukelijk was beBtemd tot · hUD mededirecteur, Op
grand van Bll~rl.~i 18Btig~ ~r8geo eo. tegenwerpiogeo,
door belD vau t~d. tot tlJd lD het midden ,~ebra~bt • want Ik versta D1~ lB va n het ban kw ezfn, zBlde de
heer vou BUlow, - werd ik do or hen gedegrBdeerd
tot lid van den ran.d Vlln besluuf) waard oor mij de
verplichting werd opgelegd, om voor e lke zithing van
deo raad. 10 th.1. in ollt,an get te n ~men: Overigens
hau liI: mets te doen. Deze degradatle het de heer
von Biilon~ zicu welge fallen, zonder daartege o te protesteeren. D e medeopri ohters verklaBrden ten stelli gste,
dn.t z~ ni~mer een ~ece pis ~a.ddeu . onderteekend en
dat .ZlJU Ulmmer eomge admlD1Eltrat1eve dS8d haddan
,·errlcht.
N "dat nog een reeks • vergissiogen," in de boekeo
gepleegd, io het belderste licht W . .en ge.teld, werden
de beida directeuren bij arreBt van het hot veroordeeld
t ot twee jaren ge\'aDg6nis8tr~f. H et bof paste het ma~~.
mum der fltraf or> de ex-dlrecteuren toe, ond e r hlJvoegi n g van deze woorden: d ll.t het hot', lllet de wet in
de hand, tot zijn leedwer;en geen zWllnrder. ett'af mocht

zierig ge'(leld hebben.
. ~1oeo de plundering was afgeloopeo, ward elke r aIIg16UZO geroepeu om he~ stutr in OlJtvaDget ttl namea
dat .ba.u.r rec ht ga.f, oller 4 maanden, op peDsioen. VoorJOOplg moete n de arme Zueter dus maar zioD, boe zij
.an den kost komen, en nadat het quartaal .erstre.
ken zal wez~ o, krijgeu zij to weinig ow te levoD eD
t e ve el otn te sterven.
IIat gebeele kloos ~er hebben. de agenten onder.oobt;
c elle n, rafte r, d:oor eDZ. Atlee zag flr even arwoedlg
uit: de }'raDciscIlDsBs8n slo.peo ge hes! geklt-ted _ ba~r
gew &Bd bvstllBt in eeu baaitm kleed van de grofste
ooort - zonder m.atra~ of kussen, eeovoudig op een
plauk. Hal'S foedlng 18 a1 even ee Dvoudig. Indieo ~ij
niet vastan - betgeso ~ij herhsBldel-ijlt doen _ is de
eetdge spije, die zij ge broiken, gro8oteo, gekookt io
water, met een weiDig zout; slec bta een ankeltt maal
in J. "eek eton zij visch .. De. Dliddcrnacht. Btaan .ij
op, om tot den dageraad In het koor te b'ijv60j van
de 24 uran brenge n .dj er 8
9 in do' Rapel door.
E erst na h ~ t H . Oliest!l verguut haar" de regel een
matraB,i. maar meestal ~weken zij op de plank, · die
baf.r hJd ens hasr leven tot rustptaats:' Yeratrekte, te
mogen stervell.
Dd BmbtenBren stdden z-ich va.n at die 'l;&KOn op
de hoogt •• n de moeder·overste d •• lde ze hun lDet
den grootsten eem'oud mcd e. Va~ lief et'Jed ~ vel'aoder.
de n hUDn~ gezichten en zag m~n Dr in pls.&.ts van
8potzllcbt ee n mengse l "an afkeer, be woDdel'iog eo
e~rbied op gc teekend Z~ wilden zich zelfs verontachul ..
digen ... . /I Wij ucbijoen u wei 8Cl huldig toe, mijne moe:
dar," zeiden zijJ ' ~ aar wat wij dt'sn moeton wij doeo .
Vergopf On8 .... - "Of wij u Y"erge\'enP" zoo klonk bet
eehoona antwoord. ,. Gij brellgt 0,,0 .. at wij Gode dagelijka vrage n: tegeDsp!>ede n . Wij wil1en iets VIlO de
StOJHten en de verlatenueid van Oll'l;en goddelijken 1ClUB
lijden .•. . Hij is het niet, die u zendt .. . .. 0. , neen.
Maar Hij gedoogt, dat gij komt, e u wij ~H:lfen voor u

J

tc Ba-tayia.
I) A"l'U l1 YL.10 N. IJ . $(JIl"Cl' E.:ov

uiet ~:ij ll ,
de
mn·rJ 01' ge uocmde wij r.o be·
wiel'd; ell It ' kIlO oms duul' om slech ts yel'b !~ del1
Gilt !.Iij ook 111 ch"ze n \' 0 0:' zijn bt;:! :mg durft
opkomen

NAAIt

OEZ.& G'·,

_

.r

t. 8

Sa.lno.rft.Jl~ . .

Ned. bark Au"a Elioabe~b, G. R. de Gr.eve van
Amsterdam, Dorrepo'll an Co.

Jat zij nn. de ye rhoogde beb,-

l ing \' Ull do koillj m iude.r geld onfi\' iogolJ dan vroege r,
' I; gB811 zij nerge n~ lLnd0r.d llan kond en ta eachrijv811 COlI
nun eeilC ~igen3.a.t'dige lntHlier ra n wegon, dio r~ ed s.
In·ngu1). tij-l in hun uHdceI was g e weesL
zo voot den
Vol gens Imuno beroireuiDg
het GOllvcrpika! niet. m 6el.' diU! f 7 ;\ l 8,
AaIJ den k Oll'
TIe m~l1 i; danryoor
14 had
iroleili.' va ll Koedoel3 is het

•

st.",

ZONDAG, deo 19 .' Jnlij. 1874,

woorden:
,Ik kan uiet nalaten va n deZe . gelegenoeid gebruik
to lUaken, om UIIEdG. d. ver•• kering te .g.ven , er

gowe:.'.en :ltlll den cbioees lJ.:an Siok So e, Legan betaling Voll f 36.90. pe, koijang, I,lzoo f 2.01 'ninder
dan in 1 874.

e~' E eredi a n

Raurl.cht hooft getrukkeu; bet geldt

hier cen ~oogeIl H&lllde "Grtinder"·zuak. De aangeklang.
deu ziju de Yoofml1li ge direct(!ur~m der Hypl>thekar-,

Credit· und B&ubaok, indertijd 10 'dier .tede ge ... tigd.
Een der dire(die UrelJ, Hildebl'llnot gehf)(.!~en.l ~oemd6
zieb koopmall eo tegeu do.. qualificat.ie bad bet bo!
geen bez~o.ar. ,Do ander6 dir e ct~ur daartl utoge n betital de zid.l steeds ndoctor eo pI'OfedSOr"; ~ij onderzoek
bleek bet, dDt de hee r Surdl er, zoo hoet de m.dedi.

reeteur, da,rtoe "ol,trekt niet wa. ger.cbtigd. In
boofdzoak komt . hun procea hierop neder.
In 18·72 ricbtteu de geno8iUde dirccliaureo onder de
gerueldc firwa ~e o IUsn.tlichappij op, wtLllrvnil het ko.pit •• l bed~oeg 1 millioen tbal., ve rd.eld in.. 10,000
aa.d •• len a 100 th.1. elk. ·.T eo einde d. inBebrijving

a

to epn88~u .

De lJ7escr-Zeibmg bevat een reeks mededeeliogs D
a.o gaande betge.D in de jong.teu tijd is belteud
ge worden
betreffende de verduistaring VAn rna·
ter ieel en~ . tl'll na.dee! e va.n de groote SI:,oQrwegtnu.a.t8chapplj, Het 8cbijnt, dat men de bed riegeruen reeds
vl'oeger op hat spoor was, want op de in 1872 gauo urlen al gerueene vergDdt!ring van aand eelhoude rs is eoo

bidd~ n ."

IJOmmitl Bie b anoemd, belast me ~ bet in vt! lJta,riijeerso der
mugllZ,ijueo op den W'arschaue r- eu den Nicol ai-spoor?leg (de u jHo8ko uer· ~p oorwe g) , R et rapport d it'r com·
missie is thH,U~ openbaur gemaakt. Duar ui t bllj kt bij
vo orbeeld, dn u gedurende de jODstvoo rafg llaDde .oegt:lU
mnfl.Dden geen enkele poat was gebotlkt. Hetgeen vlln
dien Har d geschiedde, had leUerlijk ni ets te be teekenen;
alh eb zoogcll8H.md e boekhoudeu WIlS louter schijnver~
toOD. I n vijf mugntijoen "tond de geboekte wU8:;-d e dt!r

De lo.ats~e daad Jer Bge:lte n wa R de inbezito~miDg
van den tuin; do eh zij tro oattell J~ arms Zusters met
li et ,/oornitzicllt, dB ~ het gourernelDtwt haar niet oit
hare celJ en \'erjage u ZOU.
•
10 ruscheidene kloosters bebbtm zij ecbter hetzeJf.
de gezegd, t3l\, tel' lJauwcrnoo:.! vertrokken, verecbenen
pOli tie-age nten eo sold:.ten om de weltige bewonertl
wag te jage u.
- .-----

Eene school voor kookkunst"

voorwert'Oll in gee". verbouding hoegena.md. t ot tI.
weze nlij ke waarde de r nanwez ige voorwerpeo. Zoo was
er o. s, eo n som ,'un 604,862 zilv. ro tlb . uitgegeven,
zouder tint ietd kOD worden aangetoond, dat d!larvoor
was aangekocbt. III de CODstructiewerkplaaf8en werd
druk gearbeid, ' mallr niemand bemoeide zich verder
met de task en men wi8t de rhn.lve niet of d e ver
v8.lll'digde ¥o orwe rp eD bruiiibnar waren. Danrentegen
-was een sa m van G25,OOO zill'. roe b. beschikbaar gestaid tot hat varvaardigen van r ijluigen lUet staappl&atsen . Ret u jtg~t rokke n bed rag was uitbetuul d, maar
of
rijtuigen aanw ezig wareD, dit punt. wordt in het
rappurt oiet opge belderd , zegt het blad . Op de hoe·
ve elheid steenkolen miste meD -12,000 pnd of 16,000
centeDlJ.nr.:;
o

ue

Verkoop van Kerkelijke
deren.
( "it

~ et

Goe~

Kath . Mad ,-e Tija. )

VolgeoB de oillciOele l~jBt del' verkoopingen V~ll gees·
t\jJijke goede reu in dt'Jo Kcrkelijken SLll at hebbBIl de
JJ li quidat:mrs,j in de vi e r eerstt'J llltl:J,odco 'Ian het loo~
pen de jaa.l' ~~433 koop~n toegewez6v, l~ge n eene BO lll

,

In Lo nd eo is togenwoordig de 8(: hool 'foor kookkuoat,
(li e aanvankelijk tijJ.elUk was geopend, tegelijk met een
te ntooDstell !ug, voo r goed ge \'estigd to South Kensington. Zij, die dcze ieBsen getrouw bebb ~n gevolgd, kun ..
n en eeo tes Li monium krijgeo. Prmck glJeft den raad oiD
haar oXl\men te laten {l oeu; hij foor onderstelt, dat voortBan wal iede re Ul au, die eene vrou.w r.oekt. ~al begionen
lDet hsar te vrngen: II" hebt glj eeo certificaat voor bet
kokeoP" en eteld~ de vol geo de examl!lO vragen op:
1. Wat is nw brscbo uwing ove r gesmoltoo boter P
2. Geef eell nauwkeu rige beschrijvillg van bet gereed mllkeo der foigeode tu keu :

•. Aard.ppelen.

o.

Ei erljll.

". Varken •. eot eletjt·s.
d. P.nD.koeken.
e. Wild.
,f. Koffi •.
3 . -Welke wijo en mo. teo gepre.euleerd .. ord.n (n)
bij oe.ter. (0) bij schild".rl.oep, (c) bii. .alm, (d) bij
het des.ert P
4. Hut; zoud t glj Imndolen, .~ e st elll tte09; uw man

94,676, Oll bracbtan deze de" St •• t ·Hi,G37,897,60
lires OPT
De Staat heeft zoorloende reeds eo n totll3l ran 011geveer } milliard Eres opg~8t;reken, eo het la.nd is or

zona u ee n t eleg ram, ong evee r 4, 30 no. den middag.
dnt hij een pa.sr vrielldeu 7,QU weebrongen t~ dineren~
t erwijl gij niets dan koud Yloo~ch, aa.rdop,telen en
groeute met eeD pudJingje 08 hadt, geuoeg voor u
beitien 1 lOatH' niet voor vier persouen . Stet be t etens·
uur op zes uur eo aw e keukenmeid uie t in een stem ..
ming OUl nog hRllstig boodscbsppen to coeD, t erwijl
slager, poelier en groenteboer OOR: aUen nog 81 heel
ver van u af woneD, en gij niets in bUla hebt daD
brood] weel, boter, appelen en eielen, maoaroni, rijet,

gCe ll ct}otiem. r ijkel' {loor; illtegellde~ll do el1cude wl)rut

een . tu k .pek, eon goede k •• a en een schotel a.h.l.

van 11,7<;,1;,732,79 lire s.
V,m den 26a Ooto"er 18 U7 - het tijdstip ,.n de
inkrR.chttrtltiillg del' liqu idt\ti~ wet - tot het einde vaD
bet vorige jaar,

b ~J ro eg

bet ge ta l toogewet.ien koop eu

d.g olijk8 nijp. nder.
'll e ROlli::; zijn tot dusverre 90 kerk 6n . en k! ~os Lb.· J
geplundetd. D e wij ze, w8.lI.rop men hiermode te werk
gna.t, is () V~rige DI:I z&or bele afd. De " ge nten, met de
uit voe rin g belBst, komen JUe t den boed i~ d" ha.ud bij

hUDne .lac htof!·.rs, oiju deftig gakleed, bebben in bet
oogvo.lleud fa.tsoenlijke maniereu - kortQIll we n wordt
in all eo gll yal netj ss best.(}l e~; dl\t moat gezegd wor-

d.n.
200 ,ertooaden .. ieh b. v. den 11 n jl. omo're.k.
1 uur de. nalDiddng. G 8 7 h •• reD sao de poort 'an
het kloostel' der FraDeiacaDeaseo 01' dell Quirin ..l·
8l~ben heuvel, geeD 15 meter verwijJ.erd Tan de wa·
ni ng der prioij cs Margare tua. De el.~rW. pater Pu.usti4
no da CKsleinuoYo, rector v~u b~t klooster, twae re·
ligieuzen en eenige aedelegeerden van bet licari"at
baddeo in 108t. i!ou age:lten den toegang tH ' \Vei g~reo.
Van hunne zijde badde n ec hter de ooderdanige, met
den h06li in de hBDd staande, zoat glirulilchende, be·
deeede agentt);t bevel ontvaDgen, des ooods met ge",eld .ich dien toegang te ver.chaffeD.
RunDe aorilmo.ti~ werd . door dan EtJrw. pater. rector
be8.otwourd met eeoige kraohtige woorden, waarin hij
den geweldenlULra berilloe rde usn d~ CEl 08ureu · eo dtm

grooten ban, welke de heilligBcbenoend. beroovers d.r
Ker', alsmede diegooe ksn traff.n, die h.t lo •• !uohta·
oord . der .naagden .d e. Heereo ontbeiligell. Pat.r
Frau.lino foegde er bij, dat itij in. oaam raD God ell

viech ?

5 Geef biogra!i.eh. ach ehell 'an hen, die zieh naam

ue

m ao.kte n al~ koks eu noem
VOOrll&am8~e keukenboe.
ken, die er uitkwameD seder~ A a ltje.
7. Welke spreekwoorden ' .ijD er octleend .an ·d.

kookkunat, behalve: ,,~e .eol kok. bed.r.en de brij ,"
8. Hoeveel bater, eieren, aard.pp. len ell brood i.
or wakelijks benoodigd, voor aen buisboudiog van tea
Volw88sen pel'sonen ?
9. Hoeveel tijd ia er noodig om ••n ruodefrib Ie

brad.o ?
10. W sar ligg.n d. ,olgend. pl.sf.e n, en waar aijn
zij .oor bekend: Bolo~n.,· Stilton, W.stfalen, Mad...,
Mokka, Messina, Perigord?
11 . G ., die een inkomeo b.eft von .( 6000 's janrs,
W. or hij •• s kinderen vaD 1D0et olidarhouden, verbeeldt
ziob, dat hij f'eDS eeQ dine moat geven vaD I1lJht Ii
tieo periJonen, Maak sens eeo menu . (voor de mund

Il)ei), d.t reltening bou,lt m.t do ;eurs

VaD

G. eo de

verwachtiog van zijn vriendoo.

12. Hoe .ult gij ooDtr61e bouden over de uitgaven
van de keukeo, zondp.r het eurge,oel dar keakaQmeid

te kwet&en?
18. H08'eel tijd i8 er Doodig ·om eeo ge.o~~ keu·
k.ukachel tepoUooden, hoe.eel om' kat.l. ·.•".,te
roodoarden en om atoep eo ,traat to doen ,ao 9&11
gewooa burgerwooohuio (in h.t laatat. ·gova! natnurlijk pr~atj ... met bakker,llager elli. lII,a,dr.kend) f

k.~.

~

~

~lIiaD.

~.

b~.!J

paIOh. ~

•. Geaf 88.11een
. ...b811O.brijrlng
. '. ..'AD
. . ,. horeb
ea•.iI. en
Pat."',eDB
ulr;ee
. D.' .van
fib.. ' ., ..de
naDd
.e.' .•. .mstan.. .•g. ba.s~elle
.' d. k.i1Im
.m.ddelen.ga,.n
..m
. . ark'
.w
. .0. rdan
.•..'. B,.• '·I" ,.:.·, t~tdat;
to
. t iB8: bl&d
geel en'
wo.rdtl.'
. d.an
laat gellll
me. n; •• rd ·Bgn.
..en."Gelobl.d.·
.en atoOk.t . , ·mRg
O
..
_.oo.•r het min.late.r!e
.,a.n•.
.. am
Oo'.10
.g 8IIdeeltJe
I.a. g.eaO.hI
. 'der
'. d.
eft1.4atU.rt.tuk,
' lOlIada,eeD'
teganwooM'g"
. • er.voer.
b8S~at
ote.1
gebeel
welg6BOhlktgosoht·
worden
clab
Wijie · WIl8tO[ial dio atukteIi ~braden moeteD,",'"
ertus80ben de pogmg to. desortie eo .·,de vohoerlDg . dlt n!~t vol!t.>mon door bet vnnr, . clan kao m.n 09
l)eyolklngouler stad,. loomeldt mon nU SNtoblll'g,
'lien. ." . '
:.
. ' '. , : ' .. ' .
dikwijle aloobte. Mno s.b ....d.,. Oil deuom moot m.n· door ' laLo. hng.n .~t .••. door. de~ wind ': g.lniverd .cijn: . bo~wolk. ~oor . eon Di.uW' beleg II ; .bodlIDht, eooi!!, ,er-

de

. '., ' l~. Wat. is het ondersoh.!d tnuohSil. kokon, .stoyon, ..

i b8kkea, braden, rooateren, .omelteo e.n aoddereoP . :'
• ' ".

'.

'.'

.

.•• ..

GeIllengdnleuwsuit Frankr-\lk.

~To.n de p~8ident VIU> do r~.btbaok vao koo~:
b d I de beer' Daguin zijn 0pW8cbting maakte blJ
.::~ :i~ll"en minister .~o koophaodel Grivart, en. over
den etdotaod .anzaken. klaagdo, die bet ge.olg ..vaB
van de oD.ekerb.id wsarin het laud .erberde, gafde
M·Olot.r t. kennen dat bet gouvernem.~t b.sloten wao
o~ de woordeo d";'r don MoarscbBlk eevro.al tot de
re.btbank van koopbandel ·geoprok.n. in toepaosiog te
brengen eo het ge.ag vao d.o . M&arKcbalk oe.en ja.r
.ou · "eteu. t. doeo eerbiedigen . .De Fr.Ncai, viodt bet
belangrijk: .Ie . aandacht . op de.e verklaring to ve.tigeD.
Doob de Temp' ·beh.ijfelt of die ,o..ekaringeu van Gri·
vart wei , ..I .. ulleo oitwerk_n; Zij lij. - scbrijft lastst.
genoelDd blad _ reed. meermalao gog.ven, oak door
den ' Ma.rsch.lk , zehe •• docb bebben Dooit d.n . ha~d~1
te Par!j8 e.o be,er idee doeo krijgon vao de .olld,telt
d.r RegeeriDg. Het i. oak inderdll3d niet geDoeg te
roepen: de Mao.rl!lchalk zal r.eveu jaar aau bet bo(,fd

van bet bewiod blijveD. De maooen '8n zaken wetan
zeer go.d wot wij bezitten en wot I)n' ontbr.ekt. We
bebben cen man geroepeo om voor zekeren tijd zeker
ambt wear te n~men;, maar wat we niet ~ebbeD, is dat
gebeel van iustellingen. w8Brdoor aan .dat, ambt waarde,
reebt vaD be5taa!1, Boliiliteit, duurz8amheld wordt ge·
geveo eu de middelen Oll hauuelend 0]1 te trodeu. D d

lIlaaracbalk beRchermt ons. ma.r niet. be.cbermt deo
~h ... cbalk. Er .. It op goen tookoru,t te rekenen. te.·
zij wij eeue const itlltia rerkrijgan~ warbuiten de M·anr.
a.balk niet kao. docb die wei bUlten Jeo Maarochalk
kan.
_ VolgeD. Fi!1 aro i. de be.r Guizot zeerong.oteld.
Zijn geneeaheer is naat V~l Rioher ontbode n . Meo v~eest
het ergot. voor den grij.o.rd. die tba •• ruim 86 JBren
oud "if'.
_ Te Parij. heeft men dezer d.geo de ontdekking
gadaon , dat eon aantal benoemingen tot Heem(le rld~
derordeD) (Honduras, .M.edjidie, Stalen Krooo, Ster vall
Epiru •• de orde van Karel III (Sp"nje) .ocwt de Pi(Jaro)
1'.I.ch .ijn. Het Petit Journal moldt, d.t .r wee r da,
2000 zuLke v8.lsche decoraties uverkocht" l.iju ~D lloemt
de orllen vaD I •• bell. de Katho!ieke, VQII Nicham Ifti·
har (Tunis); van de RoDs van Brnzilii.~, VBn den Leeuw
Pe .. iii en de Medjidie VOD Turkije.
_ Nu het a.i,oon der weldodigbeid •. bat. I'Qorbij
ie, tracht mun te PBl'ij~ op audere wij~e eeoige Vtr·

,.n

zacbtiog in den nood der armen te broDgen .

Ouder-

. cheidene domea uit de hoogote otanden hebben ,icb
vereenigd met het doel om den 4deo Juoi in bet
II Concert
llesselievrs" op kl&arlicliten dag een r eusa chLige raout te geveD: eell gruat dorpsfeeat. Do
dames.patroneSS6D zuBen als l&mlulei~jes '<erkleo d ill
kraampjee "au allerlei te koop aallbiedeu, tot bier en

waf.len ioclui •. Zij .u1len de gasten bedieuen .

Een

k i Dderba~, een tombolR, yerscoeidene spele n worden
gClirrangcerd. Voar 5 fr. !>:~!l 5eder zich eeu taegangs.

biljet verscboffe!! tot bijwooillb'

"D dil fee. ~. dat

wAafs chijulijk 8M} de arm@D eenig geJd, maar zeker
tum tel e n ,·oJdoeI.,jng bunner ijdelheid en bUUDer zUvbt
naar vermaak vurschaffeu zaJ.
_ De Ddblltl is nog a ltoo8 be zig met de ca.ndida·
tUUI van et'n Duitacheo \"orat lI"ar den Spaanschen
trGIJD. Gn"r Hah.feld wekt, VOlgODS een Jtfadridscben
co. respondent van dit blat), alier nie uwagierigbeid.
Men zou zoo gasrne tijue zeDding doorgrond ton. Nie·
m&nd begrijpt er i~ts VBU ; zelfl:! Diet het PrllieidCh

gezontsehop te nIadrid.

Genoemde correspondent ge·

100ft ni~t 8t~ rk aan gezegde cBndidatuur, noch van
Leopold von HohcnzoHern, noeh van prins F riedrich
Karl (door de "reener .1,Yel:,e /,re-ie p(~'&f~ genoe md),

maar scbrijft het verblijf von VOD Hot.feld in Spauje
Ideraun toe: deze arubnssadeuf, of boe men he m noe·
me~ wil, tracht een yerbond te aluiten tUttscheu SpBn-

je en Pruisen, een verbond gelijk dat waarochijnlijk
tu •• eheD dez. I•• t.te mogendbe;d en Halie gooloten
ie . In Splll1je i6 men zeer verbitterd op Frankrijk, om
de bouding door bet FronBcbe gon,eruemeot tegeo.
over de Cliorlisten Baogeoomen, eo

DU

is von Hatzf~ld

b.zig van die .erbittering portij t. trekkeD. De Cl. n·
didatuur noomt de eorreapondeot ee. fobeltj c. Moge.
lijk zeggen ondelen beh_lfde 'nn bet door hem
medegedeelde.
_

De Parijo"be dog blade, lat.o door middel voo

p08tdniven huune poJitit!ke bericbten nit Versailles
overbrengen en bespft~en daardoor 'veel tijJ. E~n geOd~Dd wieienatlr legt den 8f~t'lnu. tUHBCh~Jl Ve1'8~illdS
en Parijil in 45 minuten af, de expre8-tr~iu . in 30, de
l'ostduiven in 10 tot 11 miDuteD,

Desertie in Nederland,
MO de A,nbemache Courant ootleenen wij bet vol,
gende:
~

Uit een eignalemer..l-stant van de personeD, die ge·

,p'

durande bet j.ar 1873 .au de lnodm.cht eD het k..
ma.rinien ui ~ Nederlaud gedcfJertc6rd zijn, blijkt op
niauw, boe dringeod onze miJitaire stnfwettcn be rzie·
nieng behoeven eo boe gebr~kki~

vooral de bepalio~

goo betrekkelijk de deoertie aOD bet doel beBot"oor·
deD. Die ataat toch bevat Diet miDder dao 196 namd.
'an onderoflicieren eo maoschBppen , die zicb wederreehhlijk aan de krijgedieoat hebben onttrokkeD , en
Ci;.d.~!" de£6'D hsvbden zich 74 koiotlialen, die zicb met

het bandgeld uit do voeten hebben gemaakt. 'iVano.or
mon daarbij . io aaomerking oeemt, dat van de laal.lgenoemden .65 vre.mdeling_n ZijD, en onder dezen ai,
leaD uit d ••tad Rija.el .ckitiell. doo ••1 men 00. toe.
stemm.D. dat bet meer don tijd ie Om krachtiger
mltatregeien .te nemeD lot voorkomiog vau de c.1e8er~
ti •.. Bobalv. bet geldelijk .erlieo 'ao duizenden gul.
den. ·dat. bij de tbaDB vigerende bopalingeD. jaarlijk.
Ban de scbotki.t wordt berokkeDd, i. dd omolaodig'
beid, .dat Nederland de riae dreigt t<l wordeo in deo
vreeinde _ zooal. otellig te Rij •• el tbana bet ge ..1
js - dsarvoor afdoeod motief.
V66r ·all •• moet daarom aao de oplicbterij t~ Hor.
d.rwijk een .inde worden gemaokt. en dat kBn ten
de.le. gea.bieden. oak zODder d~t d. Dlilitaire wet.
boeken word.nbe,.ien.
Zoo,.l. men weet oDder.cbeidt het Orim, Wetb. Y.
h. krijg8v. to laude twee Boorton. van dewerLle: d'e8f:lrtie
.in tijd vao oorlog . en de.ertie iu tijd van frede. · De
18l1tate wordt natuurlijk ve.1 lichter ge.traft daD do eer,
B~. ~1'~1 ge8cbiedt 00 de man binnon 4. w.ken l.ijds
vrljWllhg te,ug komt. wordt eok.1 ~eno discipliDaire'
Itr.f toegopaot. Waoneernu ,en opzigte .an de voor
Indle ••aDgeworvell '.rij~!lIigera bepaald werd. dat zoo·
lang de oorlog met AtoJID duurt. Nederland be.chOllwd
wordt io oorlog.routand. ta zijo- 60 bie .. oor beota.n
aIlRin. termen ",",. dan ZOU. 'olgeo. art. 181 0; w,
:.mJwiUip terngkom8~ oiet me.r ali e~D ,~rsobo~:

I-

ZII
. '.

strongere b.pal,lDga.od~ poglngon . ~~o.bten. tegen .te . . D.e o e.rcteo ,tiJ<I

de IUlverlng mo~t ., m.n la arne·

tronwen.o . ~. boezemen. De wal 7a,(heHort bij Oher-

hot ~ver b?talgo.meeD goe~, ~n benade.lt wjinig de
ver~IB.bt•. ,nsm.rlDl1' AI. "J lDgepakt gele~d I~, moet
d. ID.morlng geechleden door m.t zoete oho fhok be·
.meerdeb.nden, De lugo mo.teo reel.t in do .aten gelegd w?rden eo t.r markt gelo~den.
~fo.'.I~k . hn een planter. Z1JD gewas goad voor
Mel of JUDI voor d. markt gereed hebben (bebah·o
de lugB) die. als d. balans .ao het gowaR, zoodra.ij
ter . morkt zijo gezonden ••• rkocbt kuooen .worden, .Bet
ge ... as b.boorL ook io bet Bigemeen verkocbt te wor·
doD al. hot ter markt i. gebracht, 't lij hoog of laog, w~nt
Ik kan de ve .. okoring geven. dat iudieo een plaoter
g~ld .erdie.t door m.~ zijn oogst te .pecoleere.o. door
dleo op te baudo •• d.. e Boderen d8areotegan ten laat.
.te daarb~ .erli ••en zullen . . De op.culatia moet ""n
de speculBnte. worden o.ergelaten, .~. do planters
moe teD bun gewa. v.rkoopen eoodra z~ het .oor .Ie
markt gereed bebben •.~f d. prij,s ?ocg of IanI!' zij: E~n
en BDder staUDt op mlJu zevenJarlge ondernndlng ID
den tab.k.bandel. met eenige .rvariDg te'eos alo
planter.

100 onverwij.ldte wordeD g~b •• igd. De overige Corten
,erheugen .,obove." .eeo . Olet mlndor gnnstigen · toe·
otand. Ooder de leldlDg van den generaal. voo Hartmaon, baddeo groote . ';'lUitai.. oef.n.iD~~O plAate en
lie•• I"?dde,, de bewapeDlDg der af.ondorl~ke Cortea ..1.
ware a~ v~and voor de poorten.
""
DewlJI de forten eerst sedert korten t'Jd "'In aan·
g.logd en do grood nog weiuig va.tboid bo.ft, ondervond meo bij het io batterij stell en dier monsterkaDoonen groote mooielijkheid. De Iware ijzoren wiele'n zOn'
keD rot aBn .Ie aSseo i. de. bod em. Intus.cben kwam
IDen bij •• rbo,gd. inep.nDing binneo weioig tijd. rot
bet beoogde doe!.
.
Nu de forteo op den rechleroe.er des Bijns gereed
zijn, z&l zeer spoedig een aanvang wordeo gema&kt
met het bou"eo der gedatacboerd? forten Ban den
tegenovorge.telden oe,er; de opmetlngen en bet afba·
keDe. der ,ereiscbte terreinen zijo reed. gescbied.
---..----.--~--~".
--- - - - .

Il10.

:e":~v~~:10~~~eg:!7~il~~a~"u.:lJb:-;:;:a~~~:::~ : ' ::i~t .;:~a~::na\:!g~o::t~:t:~~P!11 w~::~~; dB! . . !::::!:~:i ~~; :~o~~~:k~;/':,';:~dep;f:e/~~:'~~~~~i: .
of al~ verlofganger. 'm.t de .. 200 guidon. handgeld in . den,lenigo,o e~aat verkeert. :en pakt Ie in.Dit foe~
eal.ringlrano.nn.n, aile van '21 ••ntimeter, gereed Om
IU n

oak. eenB naar betnaoatbij gelegen station olaaolegplaat. van •• 0 otoomboot te. wande.l,eo ~etv:~orne.
mon om te de•• rtolen, want, vIDdt blJ blJ Banaomot
geeD. ~~nBtige g~leg.ob?id am t. vertrekL.eo,. dan
keert" b'J eeo~?udig op "lJoe .acbr.d.n terug en" waoht,
a1. '~D stroftlJd vao 4 of ~ d~gen provoo.t .~n ver,
.treken. eooe b.tere g.l.genheld af om over de gren,
z~n te komon. Weot '00'0. aspirant de.ertonr ecnter.
dat do mioste poging om to ont.luchl.n, ja .olf. de
oversohrijdiog 'ao .eeu scherp ",fgebakeod raijon. 100'
der oebrift.lijke vergunoiog. minRtons met e.nige mBan·
den dot.nti. ge.t.... ft wordt, dao z.1 bij sicb wei twee·
maal bedenken "S6, bij &an .ijo ,o.rnameo g.volg
tracht te ge.en. DBar de w,t. alleoo spreekt 'Bn do·
teDtie. lander tijdBbep~~iog., zou men ale regel kunneD
"Bnnemen, ,d.a t het BIJk .,ch de onkooteD v.~ .en·
'alDe OpSlllltlDg getrooet. tot <18t er gelegenheld be·
.toot am hem met andere troepeD. VOorlDdie beRtemd,
regiatreeks op beb trau8port8oblp te brengen. Het exet#

ceren kan bem don in Indie worden gel~erd, voor zoo·
verre daodoe aon board goen gelegen~eld beat..t.
Wij gelooven dat., wanneer op die wijze eenige voor ..
beelden gesteld wordeD, DlA,t'r r,esllltnat zal worden
verkregeD, daD door bet berH~. ht In de d~~b18~~nJ ~at
er eon pBar deserteurs gebo~ld . RarJerwlJil: zlJn bl(l~
nen ~~br.a.cLt, en w~~romtreoti memand later verneemt,

dat "J voor eeu krtJgsraad te recbt hebben geot.ao.
om .olge.s d. wet to wordeo ge.traft. In olk ge .. l
~a.re ~a proef gemakkelijlr to De~eDJ (laar . door de
'D\~erlDg voo ~e. bedoelde bevallDg oUeeu d. zoo·

dBn'gen •• u "~~wtlh ge d,e •• t.emIDg ofgeoehrlKt zou·
den wordeD. die b,.t ~Iec ht. om bet boodgeld to doen
IS, en aan deleD 18 met veel verloren .

SlDyrnalJche rrabali:_

Onder de tabakrookera in Smyrna i. "eo paniek
tlDtStia8D,

tevgevolge eener kennisgeving,

de straten trell keD,

1HEJNGEL"WERK.
De Geldcrisiw t.e HavBna.

Oug.aeht aile bewegingeD vao de .trijdende leger.
of den CarIiBten~Btrijd in Spuoje, echrdef een correa·
pOlldent uit HavaoR. van TheTobacoo lel1f, in 't l8fL.tSt
van M:~i jl is er eene groote macht, did een spoedig
eiude aan den verwarden tOI!t:ltllud op Cuba duet
voan-ien, en die is; de fiDaDci~i5le quaestie. Ret
yolk wordt wakker gssch ud door de nacbtmerri 9
van 60 millioen en meer verloren fODdseD, eo tbllDtI
is Jie nacbtmerria in werke lijkbeid overgegaaD, voor
ieder zicbtbaar, e o uitbo(J fde van de oDvar.ruijdalijke
gevolgell, zear gevreead. Het gaud r~st l'oortdurend en spoedig, en iedereeu wordt JUin of lUe~r
door deze oogedachte wa8rde.depreciatie getroffen.
AIIlJcn de planters worden goed bolooDd voor bunnt!
voorzichtigheiJ, en tocn zijn er onder die klaSBE', die
in bet al1ereerste begin van het fleizoen op goud pa·

pier verkoebten en nu elecht. d. helft krijgen .an het·
geen hun product w.ord is. De elleade der behoeftige
klft8Btl is ouuitsprt;)keli:ik. De tallooze naaisters - want
uanien is in C~bB bij~a de eenige tuk van best411n
voor de vrouwen - ster ven acbier den hongerdoQd, eu
::Llleen'lum het gUDstige klimstiot cn het zaer 'weinige
voedasl dat het levea tot onderhoud ei8cbt, is hat te
daukoll, dat zich de llfgrijdelij khedeo ni et voordoen, di~

dat

zekere

nieuwe bepaliogeD eo beperkingen op de bebaDd.ling
eo deDverkoop van t.bak in die .tad. zouden ioge.
'Gerd \l' orden. In deo morgen '00 Zoodag 15 April j , I.
werd 800 de tab ••• baodelaaro het bevel uitgev •• rdigd.
om aan de uu.toriteiteu bUDDtJU aaawb'igeo voorraad
ove:' i,O geven, en, bij het vooruihiebt "fin oeoe .Ia.rmeer~nd~ rij zing "fSD den prijs der tabak, braeht dit
in de winkels der tutundjies een vrrle8elijke be wegiog
telveeg. Heele. Rcbaren roo kerB zag WI,n h.ostig door
beladen met pakkeD, doozen en

Aangeslagen Vendutien.

M.andag 20 Juli , Voor rekening vao bel8oghebben de in bet loconl Van de Weeo· eo boodelkamer
alhier van eenige perceelen en vtn pBS 88.ogebragte
paarden achter do toko

VQn

en dtlor Sousman en Co.

AD·VERTENTIEN.
Sandelwood·-Paarden;

Vendutie van

op Mnnndag den 20 dezer,

blikken vol met tabak. om olie in bunM buizeo op to
slosn ahOretlB hat naderende uur van beproeving was

zulle. SOESMAN & Co. op venduhe
2% ,andu·solnr;a .erkoopen :

aangebrokeo. Tagen den s'lOnd werd al de oover·
kochte tabalc aao de autoriteiten overgegeven, en de .

;:; IJUmunlellde Sa'l,delwood

wink.l. bl."co ledig
officieti le keDnisgcving
men .oor bet vervolg
handel vo lgt;ln Z.QU, en
die Inillste

en gOBloten,

Er werd goon

gedaan omtrenb den wag, dien

met betr8kking tot den tab.k ••

de geheele quaestie werd, zooal ..
bericbten meldeD, in duisterni8 ge huld.

Wau.olD de t.b.k in beBlag genomen .. erd en wat
rutlO

voornemens

WIlS

er medo

te

doeo,

kOD

oiemand

zeggeD; I])aor hot treurige feit aroDd wast. dat aile.
weggevoerd en o.cbter slot en grendel geplaatst werd.
Dear bijD& elke inwoner van Smyrna overmatig rooktJ
ko.o m e D gemokkelijk nagan.n hOt) verstoord zij ot"!!r
deze bundelwijEe zijn.
D e bevolki ng van Smyrna gevoeld e r.ich iuderdand
in de positie van den gewo.lI.nden Tichbofne, wieu do
cipier daags na 1iijne gersngenn",ming, zijne "feel ge·
Hefde Aigareo ootoam en zijn sigllrenkoker voor vel3r·
tien droavige jaren wog.loot.
:lloe

~n::ela.ud

zieh. 8JUuseer·t.

De fasbionable weruld to Londen amuseert zicb
tho.nfl m et, tf lJts de zomerbitte, I3chaatsen t~ rijden.
De schao.tsen rollen op wieltjea, maar zeer sne l en

de effeM a.pbalt.dakte vall het Priuee,·erieketfield te
Brompton ge. r~ gelegenbeid am bet ach.at •• orijden
volkomen 11& te bootsen. De hoofd1.nak intua8ch en ontbroekt, nam elijk, de fci88cbe, veraterke nde winterlucht,

tegan

P AARDENa

Alhier van Sondelwood oaog •• oeld per BBrk
• D.TIN" ge.ag,oerder SEOH MOHAMAT OSMAN.
Te bezigtigen aaD den Boom.
Met commission gelieve men te belasteu .
(940)
SOESMAN &

00 .

Vendutie Op Bodjong.
Op Dinsdag den 21 dezer

."II.n ISOESMAN

& Co, .eodulie houdon, ten
'tan Mevrouw

huize

VVHITE,
voor rekening van belangbebbenden VRn eenen zeer
comploett'n inboedel 1" waaroud er: Massier mahonijboutoD Meubelen, praahtige Kluten, Toilet Spiegels,
CODlwles met mn-rmeren B lad en, groote rondA en ovalt'
tarela, KD8l!pjes elc., ail en met Qlarweren BJadeD,

maar, dit daarge!aten, bellntwoordt de uitspaoniog ,oIr
kome n nao het doei; 7.ij onJalaat fIe groote wereld van
hare sHjve vo r-men en stelt ba8t' in etBllt weer onge·

prachtige Pendulca met V~zeo. groot. Spiegel., Sehil·
derijen, Lalllpen, Servie1,en VRO Porcelain eD CristaL
VOORTS :
~ j\~~
Frllsije Japft"Cscbe e n Ohineeecbe
" , :.
BLOEMPOTTEN op STANDAARDS,
Wagena. groot" eu good gedr ••• eerde

hand met de ,Ioling VBn den koer •. Meeting, door de

dwoogen bijeen te ziju. De aud.

PAARDEN, eo nUea wat tot eenen zeer uitgebreiden

verschillende gemeenteraden bel«'gd, leidclen tot geen
resultaat. De macht achter den trooo, bestaande uit lie~

gelegeDheid om DIet elkander te prateDj tIe jongere
om met hare aanbidders zich te onderboudtm. Boven·
die n biedt het 8clian.tsenrijden eene aangename af\Vie·
Heling l'lln vun den gebruik.elijken rid in de RoU e u-

.ich in het koudora klimB.t opeDbaren. Aile. atijgt.
niet alle~n in evonredigbeid met de waardevermiudariug van hat papier, maar zelfd door du artikeleo op
~en gouden bacia te atelleo. De ecoige art ikeleo, die
ill waa.rde verllinderd zijo, zijo de loterljbriefjes en
pr~mieo, en da ze vermindering gaat slechta baud aaD

den die niemand .iet, .erijdelde elk plan.

AI. do

Spall.llache bank dertig

of veertig millioen van hare
uitsbaande gelden iD"fOrderde en ze converteerde in
aal1deeleu VBn dezelfda inete lling, zou de criaid Bls
~e.t Ben tooverslag gatji ~digd ZijD. De overblijvende
bllJetten zouden nAuwtlhJke voldoendd zijn voor de
circuJtt.t~eJ en het goud EOU uit zijn8 schuiJpiaatsen te
voorB~h~n komen, .ter wijl de papieren dollar spoedig
a parl zou stann, 1n plaats van cen disconteerLJg van
155 P?reeot; op dit oogenblik i. hij ,Iecbta eertig
cents 10 spaaoftcb gOlld wurd. De importeurs lijden bet
meest, en. aIle weigeren bunne wasr te verkoopeo, leD7.ij
voor speCIe eu naar een epecia-koers. Dit is zeer lastig
vo~r de kleinbnndelfLllrs, die ge wClon zijn geworden om op

drte, lea eD negen maanden to ko open. Zij bob ben geen
gereed geld om in be koopeo c o rakeu uitgeput; voegt men
daarbij de bij iedert:en waur te ne men lustelooBlwid in

bet koopen, dan is de tookomst Vao den hnndel zeer
duister. De hoogte van de critjis fial cerst in hot be~
gin van Juni bereikt zijn, wanneer de meeate suiker
,.rscheept wordt en de on(vong.t van geld en d. ge,
legenheid om wi •• el • . op New-York eD LODden te
trekkeD, b~j gevolg zullen vermioderen. Sommigfm w~.
Den dat bIDneo de aeraten veertien dageo het finan ..
cieCie vraagstuk beslist zal wordeD en Spanje oen aidoelldBn B~BP za.l doen, t,oeinde een algcmeen ban~
&roet en het da.rmed.. onRfscbeidelijk ,arboDdeo ver.
prije van

het goud te verlagoD, en bet .cbijnt dat .en tijdelij.
ke veri aging tot Rtnnd gebracbL kao wordev. dn.r de
bank weigert eenig hsodelspapier welk ook, te dis.
~onteere~ en dit de importeurs natuurlijk belemmert
lO het dl~co~teeren der openstaande rekeningen van

huone prm~lval.D en dus bet geld ta krijgeu w.or'
wede de WIssel moet gek-ocht worden. In eell oll zi'Jut
kau deze beweging Dut hebbell, manr in een ander zal
bet de invoerders beletten BaH bUb06 verplicbtingon te

voldoon, en

000

zij genood.BBkt worde.n bunne sehuld.

brieven te verkoopen aBn
ligen disconto-prij8, zullen
vurlies bij\'oegen van den
zoo zullen de zakken met
komen en een nieuwe en

speculaten voor een nn.deezij ,eer nBtuurlijk er het
prije dar goedereo, en nl.
geld vall de consumenteu
indirecte belneting van hat

,olk gehe •• n worden.
Z-w-are

AlDerikall.D8che

Tabak

lli: ,~

row .an Hydepnrk, waar oak de etiquette den .tat'
zwaait.
E eoe 8ildere ligchaamsbeweging, die wader luaer
in zWll.ng begi nt t e komen, i8 het velocipede-rijde n .

Het iR niet wn.rachijDlijk, dot het

voor~e.ld

,

iuboodel behnort,
(953)

voor

het Bult.... land.
Een eorrespondent .. n de Statesville N. ·c, Tobacco
leaf echrijft bet ,olge',de:
U w ve;zoek om eenige mededealiDg aangoandu da
bebondeh~g van z..ar& t.b.k die ver.cbeept moet wor'
den, beb Ik optvaogen. Teneinde een behoorliJk anI;.
woo~d te geven,. is oet weos..:lbelijk to bag inn en mat
den 8anvang van den oogst.

In de eerete plaats i. het noodig. dat de grood
vrucbtbaar en goad toel"ereid eij. Ret bras moet on.
derdrukt worden. Ook i. h.t 'ao bet grootote bel.n~
de 8cbeuten en wormen to verwijderun, . want iedereftJ~
.al weten of beho~rt altbans I. woten, dat de worm
d. plant afknaagt On . ocbooteD de plan~ benad.e.
leo • . dWir lij de bladeren hunDe kraobt ontnemen.
Ala zij Seb~.1 rijp ia, baDgt men .. op in d•• uhnDr

SOESMAN & Co.

Op de vendutie van W oensdag
den 22en de zer
zullon SOESMAN en Co. in . en der

Duna'DY Cuotle. Onder de overige leden zijn hoogge,
ploat,ta officieren eo oak vele geestelijken. Voor de
club Ariel itt zelfij het door de ~ee omslot.tm Yadel'land te klein ; zij is voornemens lHue togten DaRr bet
vR~teland u:t to br~i den. De eerste onderneining ,'an
dien aard is 3 1 mei vaD New·Raven Dasr Dieppe ver·
trokken. Do deelnemer. helJben plan .ich veertien dB'
g.n in FrBnkrijk op te houden en io dien tijd Nor·
moodije eO noordelijk Fraokrijk ta doo,krui.o", Het
oindsta~ioD is Pllrijs, en van daar nemen z.ij de terugrelB over Aruiens en Boulogne.

vail

DOR.R.EPAAL
foor reksDing vim wien zulks ioude mogen aanga"u
verkoopen:

o

1/ 29 29 Balen

/ \ \-I~K?jfie zakkeu:
r\!J
!

J

mill Of. ill.e.e.r doo r zeewRter bescba·
digd ;:eloot· Hit het Nederl.ndoch
.ehip WILLEM POOLMAN Ka·

pitein PEETERS,
SOES~fAN

(971)

on Co.

Op de Vendutie
van Woensdag den 22 dezer,

Eeu zOllderliuA{ za.unges"telde

zuUeo wij nog l'erkOO poD :

Het Eogelsche jurY-8yatee m brengt zijne eigeD~
maar ook
iu de Engelsche koloui en mede. 10 Gnn.ads, wear veIe Franscben wooeD, die g~eu woord Eu gelsc!t veretaan, wl)rdeo vel e recht·ezakon bebandeld door een ju·
ry ~ de medio tat,e li nguae", die uit 6 Franscben be·

aar.iige bez ware o Diet aileen in EogelRnd,

P H
7;9 3 kisten INDIGO.
A K & C 1;7 7 ..
G W 40;49 10 kn.
RK
G W 13.14 2 ,.
D

at•• t, Voor ee D dergalijlre jury te Montre.l werd on·
laogs een proc ~ 9 behaodeld, deb de heer lIouBBeau rlen
heereu Dougall, directenren van het dagblad the MOlltreal h ;'~/te8o!, auudeed, wegens lneterl ijke aautijgingen.
De a.dvooatdn spro.ken de jury fLchteraenvolgoDiJ io bet
li'ransch eu Eogelecb t.oe, doch bet Fmnsch der ad·

vocaten eobijnt niet volkomen deugdeiijk t. zij. ge.
weest, want DaJat de jury eenige oogenbJikken weg
waB geweeat:, om over hUD uitspraRk te rORdpIegen,
kW'amen de twaalf terug, ... erklarende, dat de zes Engelscbe gezworenen van ~6 ZB8 Franache, en de 2e8 FrBn·
8cho van da Eugelscbe geen enkal woord venfaan

konde., Een be~> digde tolk wern huo nu .eretreot,
docb oak de.e scbijnt niet duidelijk te .ijn go"e.ot.
want toen de jury ir.
gerechts~8al .terugkwam, ver
klnarde ean Fraoscb gezworene: Momier MOUAA8tJU ~~t
nO't coupable e n l:en ander zeide: Momieur MOU8a6a'4 elt
bon homme, terwijl drie anderen in het Engelscb uit.
riepen: ~d4J beer Mou8eau itJ otlscbuldig". De recbter
maakl. bet bun tbaoA duidelijk. d.t de beer Moua.
.eau niet te rocbt stoDd, doch de beeren Dougall. di·
recteuren von het bl.d. dot .an laB,e, beRchuldigd
waR, Eon licbt ging nU o? voor de jury. die nlt on·
mid,1" !lijk deo directe.r Bcbuldig be.cud.

ne

locolen

de Heeren

van deu

voormnli ge n TIi.ioieter Lowe, welke, on dn.nks zijn e verregaaode bij1.iendhoid, tach een hartstog telijk veJoai·
pediat was. biertoe den btoot heeft ge geven ,
Er hee rt zicb tbaue een velocipedistenclub gevormd ,
die den ni et ongepaaten D&am van Arie l draagt en
onder Zij08 vele ledeD,. zeer groote beeren telt. Yoor·
zitter iR de Right HonourablJ J abo .Plumkett 'an

ju.ry in Canada.

li~8

vaD bet eiland, ta voorkomeD.
Er worden pogiugen a&ngaw8od om rien

dame. bebbe. alia

4

DO> Ver.terklu,,; val!) St..aat..bu.·~.

On longs h.d de bewapeoiog plush der g.detacheer.
de forteo, welk. Straat.burg dekk~n , ' H.tgaell te dion

SOESlIIAN en Co,

(061)

Up JI'oe.lU'flfl 2~ t'(~ze,·
zulleu wij voor rekeuing van wien zuJka zoude magen
aangaan yerkoo pon ;

1l!;/~6

G kist.n

~2

inches

X

24 Yarna Greij

Culicots,
a.

100 ps.
door zeewater beoc~Bdigd goloat uit het Neder!. achip
... GRAVENHAGE". K,pitei o DE VR[ES.
(978)
SOESMAN en 00 .

"out- Vendutie.
Up Woensdag 22 .fnll
Wegens RUiming
van terrein zullon .. . tout prix worden verkocbt:
BALKES', PLANKEN, OE:lSOEK,S, KARIIOUT,
KROMHOUT 1'00» Proouwen eo auder. DJATTIEHOU'1'WERKEN, !eggoode aan deo Boom.

(976)

. WBBl\lUT!J,

·1_·i.B;'BfmMt,

in de

ten behoeve. van het
Sama,.any.

(198)

reooll!",andoer~ olob voor beD baudeli 'an

Lofer-fl·v".Dame8• •Qiul.,erkeft~

Banket BaKker

.

ABE1S ·S

r
•
Grav'eert .opSteen en op 0
Metalen.

z!jn te bekomen · blj

G. C, .T. VAN DORP & .00.
Prijevan het Lot f 2.-

(246)

O'rARD D1J PUY '" 00.
hij

(916)

DORREPAAL & Co.

On.tvangen : .
Versch VOGELTJES ZAAD.

Dlet. ge."leu-rd~ pla a.t ,jc:"JIIB

U··, R. VORSTMAN,

F. H.BOUl\fA..

(927)

lllet ne InMste boot uit N ederlsud gokomen •• 1 den

B A· Z A R.

27·..• J UL I

pas Ontvangen

de l~ed.eLie

Puike Zoete ~felk8ch e K •••.
Culiforllisc1w Zalm, Abrikozcu persiken PeereD.
Oester,s en IJobsterfJ} Chnmpigl1!.lDS en 1~ruft'eI$, nlierJei
groenten van Schalektunp.
V'lee,eh blikken, keulselle Friendel, O.,en ell K.lis
gebnkt, zwezerik, gebnkke? paling, L eng viach, gerookte
J

t'lu \'cracbo Zll-lm, HnrlD g .

R.oohlee.cb in heele en bh'o bli kken, gerookte O,aeu
H:ulB.
Rolpens, SaunijB, kettiog Su.ucijs, gOl'ookta ""' orat, Spek
in Btopflc.eh.
Sallcijs de llologne, Sanciseij huff~, pate do foies g ras.
Secretar1s Suca,de~ Snippers cn dev6ntet' Koek. Banket,
Suikel'goed, Yer llllcelli en :ruac~Il' t)n i i n t rollllliols en
stopfle.~h ,

Peere~"

A..ppeleu 1 Kren ten, Itozijucu 1 .A.mandcloil
Suca,de Snippet's, Augurkeu gemcJ.lgd 1.l111r.

J

J

..1.ndij\"ie: Bloemkool, Zuul'ko ol, Ro od0koo ~) Krops la,
.suijboClloIl in k(lulsc he , Potteu.

A.lkmaaI'Bche Gorl;1 Vogeltjes Z'Au:.td.
(290)
.E. KARTBA.IJ~ & 00.

111egon

j'

B

Z A B.

bui ~f)ngewoue l 'tge

pl'ijz'ou, \'cel g{,e dk\J(lp~r
als ill de ChineefH.dlO li<ltUp.

~

V\'3 chlig KalolHi ~lcd:unmassccrd ri,jll lal'l'lIilkeII !lOClI
mel.

I'illili.

\'a.n 13; 4, rui m 10/4, en cirell .lO/~L A lI lst. E llell I.H'{'(~d .

llalf Linnen dalllnslcn lal'dldeeJcfI CII Servctl.~lI.
Hadhandoeken T1Il'ksehc lillII'll, Wiltl\ Katrwn t'. 11 !lri.is
gcslrerptl
1
•

do.

ilnssiscilP willi), met HOllies,

B A Z A R.
Ontpakt een keurig factulU'

fHlIlvnarden,

lYlr. H. 'VORSTlIfAN heen .ieh voor .ijn vertrek
Ilfl.nr Indit:\ de lUcdewer king '1'erzekerd,' an eenige gunstig bekeud e ~cb ri.ivf) r H , di e ft.Is Correapondenten zullen
nptreden.
}~eu Steuograaf va n (Ie 2e kamer zorgt oat ge rege~ d
iedel.emAil de kamervera)agen -wor{l enbeho.lJdelrl.1D
den vorUl "nit IInagBcho brieven.
E en Hnutle ls: eorrespondent zal ieder ma.il beri~ten
lcrcre n omtre nti de \'OOrmUlmste ill- eD uitvoer artikelen ,

De SAMA.RANGSOHE OOURANT •• 1 .ooveel
noenlijk dagel ijks bevnHeu t;!e u Hoofdartikel.
De SA:ThfARANGSCHE COURANT .al a!eedB in·
bout/en he-t

D" SMIIARANGSOHE OOURAN'l' zal Bteeds be·
mttoD aile Go uv ornemenl-s Benoemingen en de voornarc.m8te Go n ve rnem~ nt8 ueBluiten,
D" SAMARANGSOHE OOUHAN'l' zal zijne le.erB
. Leed, 01' do boogte houden van aU . gewich ti ge B ui·
hm lnndsch o po l itieice a u Rnde r e gebeurtenissen.

De SA.MAIlANGSOIIE OOUR·AN11 zal zoo, eel mo·
ge lij :~ I:Itued." (.)ltl'SP l'OU~ el ijke .F€ui l le~ons loyereo .
R 'J a:u~k OIUi)b \'JlJl .Ie Ma.1 1 zlIl de SAMARANG·
SUHE COURAN'l' bt'l vntten ~ell met zorg gCBteld
1\'1 a i J - U \' H l' I. i c h t, en het VOOfJlaamate N erl er ] and~ch

\'001'

13elallgrij ko lJ erichteIl, een k.orte inhoud VBn he!;
mil il ni ellwB, zoo ook de BenoemingeJl
wordm, aan do SAMARANGSOHE OOURANT Bteed.

V<J0l'J.ll:~a.mst6

D e U i Ii g e ve r s
G, C. 1'. VAN DORP & 00.

Rout- Aankap

gOBc benJ{en.

( G E D .A. N G A. N.)
BeBtolliugeu op 611 e .oorten van DJ A'l'TIE-IIOU'l\
WERKEN wordell 11,n.ngenomeu door den Admml.troteur
G. lIi. GRIBJJIN G.
Adres per .poor R.U. Geda"!/,,n,
(970)

HRIMAULT & CO.

Tongen.. en Angurkjes.
F. H . B OUlIiA,

Zoo pas ontvangen:
Puike i Puik(~!

HAMMEN.
F , H. BOUMA.

Zadelmakerij
Mosch & CO.

bekende heilzaamwerkende meaicijnen ,
p. fl. f 4.Sirop Raifort iode
, 3.60
Sirop hYPOllhosp. de ChlLUX
II
~ 2.50
Phos phate d e fer
, , 5.Elixer de pepsine
, 2,50
Fer Gerard
, D.-Injection matico
1/
5.Capsules de mati co
Sigarettes Indiennes (VDU ' 't A.hma)
1.50
per doof:lje
Hoofd depoL Snmarang
(1675)
(1.. O. T. VAN DOHP & Ou.

Eenige pracht Exemplaren

rAN

VAN

van LENNEPS-~ ALBUM.

SnTUU,rs.a.u g.

Ruim voorzien van alle AIt'rIKELEN,
hUll vak betreffen<le.
Bes'celllngen (1) Wagelltujgen ala .mderzi ItS worden
met I'3pocd en accuratiesse geeffectueerd.
~M ALI.ES tot minstens even lage
"'....
pl'ijzen ala ergens elders te be·
komen.
(1916)

P bot.ographi t! 1L lIaar t ee keniug ell

\'HII

,1e

V()OrllliambLu

IWMANS mn TJENNEl'.
" f 1.2.-- fraoeo per post / 1.3.(40J)"
G. 0 , '1', 'VAN DORP & 00.

~IOSC.II &

Nieuwe Aanvocl'
verschillende .:fijne soorten

Dondorlf Speelkaarlen,
waarvan

t:",

Bobterkant dor Kaarl; bijna u og
boworkt i., .Jan ' de binneukant,

Iij;;O:;jp':lL;.!tl~:!O;:~C ~r~~~:r

fralller

In 't groot . en i;' ~t . klein ,

Voor Societeiten met Rabat.
(784)

G, C, '1', VAN DOllP en 00,

M.f
l)()tje~ Z9.lf
l.~ l ~
j!J.
OheriLoD W. ,CALl S'fANS &. Co. Tltl(111 A- .1. van del' VOour.
p .,lI:alongiou W: B. HANA Solo AltNOIJD eo Co. eo COJo~N AES.

5.

VaD /

1'.11

~~~~~ e!· , g~. SJ/~t~!R~crTla~~if,~t'~:~,:.o~~N~;;E~a~. ~~)i:~~
VAN

DO~P

(67~ )

In (io. ' H. L. DFi f,YON en

SOES1!AN , . Co,

IIF'

G. 0 , T, VAN DORP en Co.

EXPEDITIE

I~N

K~NTOOR.

KOY,UlSSIK

Expeditie van .all o goederen naar de binnenlanaell van .Java, nnar allo ,plaatsen daarbuitt'D zoo!ii61
als naar Europa volgenB b.kelJd laag tarief,
Vervoer van producten van "f het station
na •• de pakhlli.en op d. o.ha.l per picol Suik •• 10.12
, • and ore produeten! 0.13,
Bij waging aan d. Spoor, aanBprak.lijkbeid .oor
onderwich ten.
Het uihoereo

VAn

Kowwi.Jaien eo bet in

en

u it-

klaren van goedBren togen slec bta 2 '/.% ,
R ekommon deert ,i eh beJoefdelijk .oor bet houden
vau Veouutien.
.
(284) P. ZWA6-ER ..
Samarang Heerenstr.at.

NED. INn STOOMVAART MAATSGHAPPIJ.
Het stoomschip

a

w.

Cores de Vries.

Commercial Steamship Company Limited.
RO'lvl'ERDA~I.

Gerege!tlo v.urt tu,scuen JAVA ell

Bet Engelsch stoomschip

Tooverkulisl (I11lsluijCI'IL

l

HA.MPTON"

"

Ass, ltlaatschappij.
]IranI! rorzekering Mnntschllppij

"Mercurins"

Ri~it:O 'B 1tJ~1l1l Zullllli;: Villi \'oOrllocrudc

e'l Brarldg~~alJ"- wortll;'<O 'Hlu~ e fl?IIl'l1l VUIH rtlku
l'IIaIJtsehapPlJen
oi;

O. A, REIJ ER8.

(23)

Vereeniging van Assuradeuren
te Amsterdam.
o~ ulltlll rgeteekeJl(lell Agen ten van IJO\'clIsta ;l/Ide \'dretmit('i llJ(, horiuucrcn mils dele iJel:Uli;btll,iJe ndcn, dat, ~ I f.e~!' roor tf~ r"r~e ktmlcO
v"rpli~tclld is, bij rcclame f311 besc.ha dl gtlllt'ld <1110 liO~UEnEN Ie
Amsl «!!niam verzekerd cn alhier aall@'cbragt, de u\'t!rle~gHlg \'~n cen
Ot!c]:l rn! oir, (tO OT hen ais Agillllr.ll va n hlJvclI ~'\lI! tlhle V crecnlg.~ug af
togC \'CIL \'uJ!;'eus het da:u'van iJmtaalJde ell ton IlillillCl,1l verkrUKitaar
llludo] i dill ,'oorts aIle schrifluren, Avar)'-t:'rliS Hekclll!!,l:eu eu verdure hCWijf.L)(T, alhier ler piaatsc opr:emllakl, um de s()hade, lOOwcd flAil GOIWE HEN .als aafl SCIIEPgN tc ,11mtel'ti!J1II vt'!l'wk errl,

~~Il!~I~ns~~:~~':/I:i~I~~or U~LI::~~~~ !~~I:~:,~e~~~~~I~~n~~k~.~U!lteli

vau iJt'lYen~eI_)orri'=, paa.l ...~ Co .
li9 .! til

l'hll!ar3J1~,

r\,l\'i)wb r-r ltSillS .

,.-Wordt Gevraagd: .......

500 KRODlUOUTBN.
H. W. Buys.

nns

vertrek

(973)

Dftsr

EUROPA.

~BD

,I. H. WOUTEnS,
en A'chtUe1loate.
(974)
Su,uaraog, den 17 J'uli 1874.

. V~JRGADERING.
D8nr

;1;~~;·~ ·
~~~,'!.(~~

rle vergadering vll n de Afd ee liu g

Samarang der lIiaotBcbappij Tot
Nut van It Al gemeen,

Op nlaandag den 20sten dezer
des avouds te haJt"nagcn ,

in bet zijlokaal der llOge teu doel bcefc d. bel.u'· ·
go. der GY.>iN.lSTIE- en H erhali ng Scbool benoveD8 ,l. Vol kBbibliotbeek te b •• prekeu, 1.00 worden
aile " belang_t.llondon , ofsoh Don ~oen l,id .ijDde, uit'
selloodigd hovongemoldo ,.rgad.rIDg blJ te ·WODeD ,
De Sttre/fi,i,

(G77 )

17 ronde

BATTERIJ PANNEN
gegoten
grootsta

ill n~r8chill e ndo Jimenflie n , WRarV&n de

Villi

8 "oet to d.

L, C, POLDERMAN,

JD.

i[\" uc \'ragf'lI bij

HARRIS.

(8S8)
...

l\vre HUIZEN na,,,t d.
T"ko .-on Chs. BOIJEn

~

p. n naltHt de woning van· en

te be"'geb bi!

(\l59

( '" 150 Oub , meter) n •• r Ocrust door
(972)
P . BUIJS Hz,

R.)

Te Koop!

t-~

VAN

bij

(1109 'rons

Gezog1'oerder R. J. B.LA CS:LL~.
.al in de tweede h. 1ft van ,JULI.J •. s, Daar B.OTTERDAM vertrekkeD.
Voornoemdo hadem iN uitmuulend voo r ,PaBsagiera
ingdrigt e~ voert een geib:ftwineerlien Genees,h eer.
Voor vral~b t e!l pAssage geliflve wen zich te weo·
den tot
Do Aj:ooten
:ale. NEILL & Co. SBlD.rang.
MAOLAINJ<J \VA'l'SON & Co. Bata.ia,
(791.)
FRASER EATON & Co. Soeraboija.

.
~

Schcepago legeilhe id Votlr h~t traDspor t.

b.rtelijk va ..rwel toe.

r.¥~~~;i~;~~{l;i~~~~~~;
{~¥~~~~
;\.

VAN

(495)

O. 1. Zee- en Brand

en k elJnissen

~:~f:~F:i~i:~~:t~~~fi~i:~~~~~~:~i::J{~I~~1:~~;~~i"~1~:

Doorhet in rzebruik~tenen
eener · derde SNEL,,:,
PERS zUn de ondergeteekenden in .. taat aile . sooi·ten VaD
druhc'Werk "r.,l u g ' en t o t bUitenrzOl!'WOOD lage prljzen at t;e .leveren,

franco per post it J 3 .. 50 .
G. O. T. VAN DORP &. Co ..

(H3)

zi ekte niet in de gelegcuheid
~
gll weeBt zijnde p ereoonlijk a ~sc h e i d
t& kuunco Demen, r oepen wij, lIlidrlel,t' date, \'rlenden

Scbilderij Glazen, Holloway's Medicijnen

(672)

~

....-z.

OF

rill Hehcimcil der

p. p. c.

Co.

tot d.• groots!e afmetingen, verl<rij gbaar bij
(73G)
G, O. 1'. 'VAN nORP en 00.

Goochelaars Handboek

~,f~~ Door

TUIG- en ZOOLLEDER,
(858

G, O. T. VAN 1l0RP & 00.

NIEUW

--"··f .

SOLO SOH
in beste kwaliteit.

1 874:.
(lti68)

[J

G·e.ogroerder ,J A N SEN,
vertrekl de n 22en tl ezar d eB rnorgans 8 uur lJa~r
Batavia, ALjeh, TeJok-Botonlj', BeDcoeleo, Pndong viii
Pecalonga n, Tego!, en Oheribon.
D e Agenten
(980)
Me. NEILL &; 00,

S(jlll~UnKA 'jl~N IJ I~ns

Sam" 1 Jan. 1871.

'.I'E PARIJS

SOLOSCHE

I

,t· f 1 per doel fraDeo per POBt.l 1.25.
Het mol. n~j •.
Avontur.e n vau een .taltenlooper.
D. kleine Blaobtoffers,
n o oudo klui.ena.r.
Eon wakl,are jongen.
Een o"d Bprookje.
Eene geBehiedeni. uit oeno dorp •• ehoo!.
Se herp.e hutters.
De qa volgen eener ollbezonnenheid.
Klein maar lief.
Oh ristina'. ke uze.
Van aile. wat,
De kinderwerold,
AI weer wat .udera,
Klein. v_dellingen.
K •••je Krummd en . ijn broer.
Lina,
De klei De lIiarie.
Grietje of Roodkapje de tweede .
Moedenil.:)gon.
Hot kl.vo rbl.d.
H.ide'pruitj •• ,
D. bron in het dal.
Nuttig allerlei,
Famili.levell,
De regen, de brandnetelil en de nieu we wt'rtlld.
n e .pa.rpot en de valoch. nnnb.nd.
De mn.eh en de koekoek.
net bloemenkorfjo,
LentobloempjBs.
(873)
G, c, T. VAN DORP en 00.

modegedeel d,

A bonnelnents pr!j;;; pe, balf jnnr
j' 12.5() .~ doc h van 2'7 Jnli tot ultimo D~c em 
'ber ,Iecht, ./ 10.-

P resent-glazeD)

(427)

en nndl;!t' EUl'Op ee BCh nieuws .

(!l17 )

Present.kopjes, 'B ie r eu LillonadeglR7.en met deksel. Goudviach- kowlllen .
Groote ell Kleine Spiegels met, verg uld r eo 7.WLu'k
lijBtell.
Toilet·spiegels.
H eere n Boo!-'ujos nieuw mode l.
Heeren Hoeden VIIU Ellwood nieuIV mod.l buiten·
gewoon ligt.
Kinde r-wngeus.
(715)
B, KARTHA US & 00.

BinnonlnndBcb nietlws, \'oor~

\'vOl'JHlotLll1ste

naruelijk d.l, "fin midden Jav •.

Kristal met zilver gemonteerd.
Eizonder geso hikt

vlIn d. SAlIiARANGSCHE OOURANT

pt'l' r.I ~~ e l eg- l." aa,t

B. KA.l~'I'nAUS.

(366)

Kinder~leesboekJes

SAMARANGSCHE COURANT.

'

(9~')

Sam.ara.r~g.

Protestaritsch VVees- en . .1\.rmhuis te

COGNAC
-.uerk

..

H l1isven.d uti~:ii.

CHASTEAU.

UUf4\$\\4J

Eell H U I S:

in d. B lin d •
(;12)

Spekotr ant.
HOEZOO.

\0 llh

Met 1 Au.ustus •bat
U 18 in de Bloomatraot,
nog be woond do(w
den Heer KAFFER t. be",agen bij
(ij61) .
H. K 'BONSET.

~~t}\»l'¥ II
....

1Iiiii........

t~ans

,__ Deon(lorgote.keude ~ betuige~ bijrle•• hu.·

oeD bartelijkeo dauk
YO?r d,e 'fel",:. b~·
wijtl'D v~n deelDcming, oodeno od eo blJ ,~et oyerllJden
J

\'G" hunne Doehter en Eehtgenoote .
.
.
J<" O.WILSEN. '
O.
H.
YEOIITMANN,
(969)

B

HY811en van et.1D ' ZOO" :

MeITou" KHU1JMEL,
BERNET.

SamarBng, IS , J uli 1871,.

(979)

oo,apo.Jig b.,'allen 'au .en .D
. oe btor de Eobtg.noote van ;
L. DE STURLER.
Bosito-Koodoe., 17 Juli 1874.
(9.76)

V

V;;;;;t;;;;"d;iijk~UITGBVBBII'
S..lpondrukl<er\i -

(j , 0, T.

·VIoI'! .J)(IJlP

_00. .........

