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DE MAIL.
H.doo namiddag kwamen wij ill " ot be_it der
Strai.ts-Times fan 17 dezer", iuhoudeude de volgcnda

Telegrammen van Reuter.
Lo"d~".8 :n..IB8.r t In eello rergBderill g \'1\).1 h~t kabi·
net_ op Zatur,<lllg j i, wdigcrdt1 G lacl ston8 Let. vo o rtit·

terachap dbr liberaltm up r.ich te nemeu.
nevige regeo8 en w(,!rfeiwitu\tm belo mw cren den
terngtogt vau 1VolBeleij.
LOildon, 1 3 1tInnrt.. Volgeu8 een beri gt "0.0 'Volselaij dd. Pfahu 16 ~'ebrutlri hsoft de kontog d t;l r A8 bsotijnen dui;;eod om~en goud gezllnlleu als ocrdte at'los8in g dar 8chuld.
Woleeleij onlviug het ge.ontschap doa l·ien te ]'ommabah en zonQ.'·een afschrift vnn /;le u vrude8V6rdrag
Da8r Coms888d t erug.
Slolor trekt terug llfiaf ...4.cera. Al de blRnke t roepen 'zijn op weg Daar de kust. Reu JU.!\LBtl.l detnch\j ~
ment erubo.rkeert deu 22'Dll. De konin g van AdnutlO
verlaat de ,A shantijua!! eli worJt ~en bOl?dgenoot dcr
Engelscben.

Landen 11 l\Iaart Kapitein Sartorius he aft tu dL 20
fall Glover's exped itietroepeu de r uinen YUll
Oumaasee b ezochh e n te ve rlaten gevonue u.
Cbarl •• Orton beeft eeno vorkl8ring 'geteeltend ,h.t
bij do brooder is "an dell oi.eher iu bol 'l'ie ~b oroo.
procea.

man

London, 12 ~Iaa-rt. De koni ngin 'en de hertog en
hertogio vaD Edinburg he11ben hUliuo openbnre inLl'e~
de ill I;o"dt!n gedaon. Niett,egenstnanfl~ e ell au eeuw·
storm was de weg van P.a.ddingtou . ntJ.ar lluckinghn.mpalace bezet met een opgetogeu 1118uigte.

r",.J".

14 lbBrt. In ~"n ~ehrijveu vall G I. <j,to,,"
.erkl.Brt hij genegon te z~n .au hot hoofd te blijven,
doob zich de vrijbeid yoor to belH>udeu IHtt.lr ala zoodanig ni te treden of~ zoo zulks gewI:Jn5cht mogt word<:$u,
onmiddelijk.
Londe1l~ 14 · :Uaart, Dlsraeli mll:}kt in cen ndrea
&an de kiezers bekem1 dab hij d t! nllti o l," 1 t~ inste ll in.gem ·wil oar:ulbavell ell de r egten r an nIle stl~n\l e u r erdodigoo_
LondtJ1'lJ 14 MnfLrt. De troepe u san d c f:j'o1.111kl1st
1iju gce robarkeen1 luct uitzolll.iering der boogl&lld t::rs.
\V oleeley wacht nadere bc,'clen rau d~ regtH:' l'ing.
( Uit dt Ce!Jlo1l

OU~(3rtJtr.)

LQ.;zdel!., 1 .1\rl1ort". Ret sch.ip 1Vultcr H nleigb i8 don
12en Fe bl'Ullri ve:ongelukt, llet; yolk wljrJ gtlr<: u.

Lomletl, 3· Mallrt. Te l)o.uanm he efb OOn IHH'ige
bra rld gewoed.
D J koningill heeft cone ulmkbetui giug n.an Sir
Garnet Wolseleij gezonden.

Porij•• 3 ./.r"Brt. Dri. republikcillell ..,... LecIru, Rollin (Led ru.llollin?) en 10 P etit - ziju gokozen aI,
Ilfgevaardi gdij-u in de Fral1sche Yergad6riug,
4-dmiraal . Topete en 1-iaarilcu"lk Serra uo zijn to
Santander aangakomen .
5 ·Mu.art De ]!'rallscho ncndowio 1.Jeeft ooha·
paaid de ootvllngst "~n .E .lUi le Ollh·jtl r . nitgel!te ld ten
~t!yoi ge ~ijuer w,eig~,r t l)g }Hll Je lofl'ed e~ ot' Nnpoloou
Ill. in d e ,g. brlllkehJke toe.prakclI tIer Ol € UW benoemde
laden U(!f a~Bdemie tegen te gH!l.U.
.At!en, S. ':nJ:anrt, De Arracan, mt.:~ Hte(lukolou "oo r
Bombay, io H rbran(l tm op ~eo vcrlati..'IU; lit) gez n.g·
voerdar i. te Aden.

Parv,;

De geestdriftder jeugd.
Ze :~ijn zoo erg be t' e(/I:lu ee rd.
~Ee~ wciui gje meer~ gec!:Itdl'ift ZOll ODl'ie j et/go gee n
. kwnad doull. De· j<?ng-Olls· ~ijn uict 8i i:l clJte~ dau wjj,
si t~0u 't o~ze beurt "Was om op de flc hoo!i.mnk.efl , 1iO r.it:
"ten. Die J at zegt, l:l!:ItH' L of W:!tJt. ' t n iet . ManL' do
, j,mgeDS zijn baredeneerder, koud cL' van b~Otla (o u a,Ybtermatieeher van Ijart. ~o ¥.'l•.rden hee l Dloeilijk wn rm.

,J)t, diDgen .waario zif r.icil 't li ef;:st bewegen ziju ui et
• van d~ell Q,ard , dat ze er voor KUDuen ont,sioci(m . .Koel• hoid v~n b?ofd is bij ba.u de le ve1l8qua~sti c, Ou lW ~'u Q
.geIlh~id ~n o!l,c hterileid worden huu aaugopreckt o.ls
.II d~ , eige~A~bGPpeD van iemBnd, die 't vet lJrt1uge u kau
Uiil :.de ' wer~ld. , Zc. rl.ijn op bun hO fHIe tcgeu
uet ~u. ot~ou8iasme. Als zo eens' heel vrij durvtln ziju, dnn
Ii lac hen zij ODe uit met ouze illusion en idonl'en. 't Ziju
Ifal te mils I JODge koopmanuetj.,s. ,Bij aliA' w'nt ze doe n
uof lat~n, berakeoen £ij dB kosttJn. Zi:3 geveu Ilie la root
u~iet, Diet~ z'ouder d8d~lijke rente ·eu ' ~oidoe lid eD wanr.b~, rg~ ~ Wat weten zij vau . eOD varl erland; Ctll1 hUle
"DD. eH, waaraan bet hart g:eheel 't levon door gc hee ht
, ~I~ft. Z . . .orden ter OQuweruood n og verllofd. Wij
• w.ren in ooze jeugd nltijd verli. fd, op all. ledon vo n
II dH 8chooD:8
sokee, foonder onderscheid van ot!iod of
'•.r~Dg; SUilt;·e r berekening of bec ijfering, d?or · het mo-

:~:~j!'ij ;e(e:~:a~!:I,ij~I~~:::~' ~a:~n ~:~~u;tjk':;' I:~~~
.. de~

I

dag~lUks.

Zon- en Feef!Jtdagen uitgezonderd.

Abollllemen t sprijs
f 12.50 per halfjaar.

eerlijk. Onze jongeJ1S Zij1L borede ne erdor, tlau wij eenlllsnl wuren. ·De werald ,Jur ilJut:liOU l wnluosu de Geuest~~t met weemofld !;erugdo.cht, bt! EI~a:,t voor een groot
aantal vau hen, die , op scuool zijne vtlnen. lazen· le ..
zau, niet mt:~r. Wut baat ' t of wij het ontkeDDen.
Inlst 9ns het ftlit kloe k oudur de ooge n v.ien en oolt
geen illusion mo.ken . _ . omtrtjJlt bunno ilI'l1sies.
M en zegt, uat er· retluocll van veroDschuldiging
zijn, dn,t de Y'erbeberlie mdbod e \'1\0 olHlerwijs de o(\r~
za llk e n Jo Bilul eidiog van dio vDrRU(.leriug is; dllt
ouze ktl'lpen m etlr ttl werkeo, meer t o d~nk"D , lllBer
~a bec ijforeo hebbe n d"" wij; d"t do tijd bun onturce kt om aan buo fll.ntBsie d en te ugo l t" viereo on
zich te verdiepen iu uet rijk der hloaleu. ~ICl n wij!St
ook op het aau dee l ,1t.)r critiok in deze" op heft f~it,
du.t cit) zegeu n m het licht doar lmar op ta.l YtW ptlr~
BOllon en ftJitc n geworptl.G eell \'l ook yoo r do poeliil;\.is
ge worden. Docu iii roor mij we rp dio st'gumelltull ver
weg. Ik UtltlK er gt:leu oogeu blik fum de crititlk haN1
to yallen of to will e n t el'ugkee ren tot de uagen der
OlllJoozelholtl en Jer doruru e dweoperij, 1\Illar ik wenecll
dHot wij bij het gt!Dietell vall t1iJ weldaden van het
wsten de oogen zull en opeulJOudell voor de uiugen,
d io huiten het wetoll Iiggen; dab wij onzen ,jongeutJ
titeed8 zuUen yoorhourl.cn hoe de meusch vall brood
ull ee u niet leyen kau; r at wij elk.e ,vonk vim g~e8t~
drift, d ie wij maar ~Ven zieu g loreu, tullen an.nblaz6n,
vooral ODS wachton door onverstllod en ruwu ~ id de
rookeude viaswiek Ult to blu88cben. \Vij kunuen de
geestu rift ni e t Bcheppcu; 1D9ar wij kunue D hAor in
beec bm:wing nemeu, wij kUllnc n haar 8RUtlloedigen,
bl\tlr eerbietlig hejegeuuD ale eon 7.Onn es trai11 Ult booger'
wereldordening.
Laat uiet too, vaders ! dllt awe j onge ns in UWe tegenwoordigheid lllchen om d~ gee8tllrift van nnderenj
lOo bcboort buu heilig te zijn a1 deelell zij el' uiet ill.
AlB de viaggoll ult a.ll e Vtll1&tors wBaie n en de ge~
heele stu.d zich in fe-estgewoBd Lnlt, dau klillkt een
ml(lotweren.opmerkiug uit lIoll mau d "fa ll aen kUllup
VRn 15 i 16 j""r als eon schatorl.ch uit do bel. AI
mecnt de jongen 't zoo uiet; ik duld uiet, dat bij er
ous nan d')c denken.
D. gee,turift iB als de d"uIV op hot veld, die plant
en krui(l verfrischt en niouw ieycn sto rti i!l a Ile bloem~
kdke n . De g~~Ei"tJ.rift ia nl e ee u veraterkeud bad, dat
dcu r~ izi g0 r weer dcet voeie n, dllt er krae ht ill ~iju
spieren is en hjj hel; doel van liijn iUSpftDUing met
HI8Sl!bt) 6chred eu l'.:\!lel't. D e gee8tdrift is alB ecn b~i~
lige ge cac htc, die ous hart af"rtk t van het Ingo en
n lled na. gsc ~lt) om hct llaar boven te r~ cbt e n, al weten
wij r.eer goc d .:lab het bogrip vnll uovcn co 6eneden
Ulnar betrekkBlijk is. Nu toll dan llloet er ieLs fjjju,
' t welk Oll5 g~heel en al irmeemt, one van top tot
teen vel'vuit, ous bezigLlQudt van den morgen tot den
!lvflnd. Hlj, die zulk e oogenblikken nooit beleefde,
zegge niet dllt hij Qoit gelee fd heoft. ~iet, hoe een
gl\·uBch yolk ala hel'b ou)ll is 118 cell nu,tionale feestyiering. A! kOlllen tltl'u,ln~ ti t' oude Yee ton, a~ oude
pll.rl,ijen, de Dude kleingeeshigb aden tl':'fUg, ja, a1 elatm
sOllltnigen llluut u ii: tle Leilig:e Lerin u eri ngen Ran het
foest verbonden , ue n ig e llleen~ g o estd ri f~ op ziohzolf
y,w(H~fli boven 141 d io tlullpzflligbedcn been. Men be~
boeft e1' maar op te wijzon Oul do hl\rt~ll o pnie llw to
doen outgloeien .
.
0, a ls dnu i!OJUS rIe waugen vtln uw zoon gloeieu
~oo.lJClJt' bij in getlstd ri ft outbra.ullt voor e~l1e beil ige
ztluk pf ziju e \'erontwnar diging. niet kiln bedwiog8ll
O\'er uet e en of suder IH.:ilucdnal, zet hem niet te
kort.nf, to ·l'UW of Eiju pll),nt~, at gnut hij dfmrbij t o
ve r nl slaat hij wat aoor. B;:ter doortllunu als een
joug pn8.l'ci, dau zicu aL,i ecn anoe k iu het voorjuo.rs.
fiOnJletjl~ koet:ltereU"; be t tlr Wl~ t te has.stig in het ()or~
rleeler. dan Jrout! en koe l vo or nl wu.t niat ill rechtatr~ekach v01'lmnJ mot et6ll en drinken Stl1At. Ik ueb
u irumers gezegd j d"t de geet~ tdrift z old~f\fLlll is bij (16
j ougll onter dag tm . Lillt t OD e due op prij~~telhlll wat
wij er nU etl tllUl vnn t~ zieu k rij gen , l\lisBchien steekt
het \'uur von eenen enkelctl nile kl~m·e t:"llell a~ lJ . VOOl'
(~~tl WereltHJl'i\IIJi op til t gobied itt irnincrfI gOl'n gevnl\r!
~[j oJ WI19 dUo,f ge\,fmr \'oor, wr.t Hood, ILl bri111dde tie
werel tl ,'un ogo'isu1C, "80 kl eiugeestige berekeuiug .
\'fOi;:g rijp!. e: d e n j ~ ug Ji ge ' d9!'tigb e id t ot op dun groorl
t oe ui', ik vra l\g u: wat nood r....
(N. v. J. ]).)
J
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Sam.raog, 16 M.urt I SH.
De .POEItmee8ter

H. A. KLERKS.
E eu firma te 81)10 ontving
een ape I Mpeelknn.rteD Vlln S8111llraug. ne tjes in gevakt
als monster zo udur wau.rue, geCrBokeerd 111t~t twee poet.
zegels von f 0,10. Deu zelfden dBg werde D di ezelfde
kallrt~ n 11911r S01U"fnOg t~rugge&ouden en met f 0 .20
getmllk • • rd. Aun bot po.tkantoor te Solo oi.cbte men
f 0,80 frllnkec rgeld eo wilde het pakje niet yoor miu4
der verzeudeu. ; \.I weder I;leu ll ewija '·au de schromclljke
verwsrriug diu nan de pOatkaotof6D beerscht.
Sotir l1ka.1'Ia, ·20 Manrt,

Aau de opi um jagerB en spionnea kunnell wij de
verulijdeDde tijdiDg med.deelen dat op Douderdsg den
12e ~raart 1874 met den middagtrein zijn aangebraob t
zeven pukkell te zamen wegeude: Vier lwni4rd twee en
derti!! li'ilo, on dat die pakken opium hebben iogabouden. Dnt deze opi 11m voor bet jager~ en spionn en-per80 1~eel thana moeijelijk te viD~en zal wezen is zek ur,
en vi eruo ·· de rt.! twes en dertig kilos is gtwn kleiuig·
heid. - Wanneer wij weder vun dergolijko Belok .eltirijen in bot g root verDemen zulliD wij zo laDge elezen
wag, ter zijuer tijd, tar ke nriis89 van tIe jagers en spion ..
nen breDge n, ten einde het publiek in de gelegeohcid
te .tollon ze hartelijk uittelach en.
- Uit DJOOJA wordt ons bericbl dat de veilig.
heid daar op de hoofJ plaate nog al te wens chen over·
Illat. Do H oer d. G . kreeg in een betrekkol ijk kor ton
tijd, tweo Olaton naohtolijk bezoek van die ve o, die in
z~n hUla in de stad Wal'en gedrongen ell danr BU t'S
wegnamen wo.t zij van hUllllS gadiug acb.Lten. K euk e ngerel::idschap, l epels. messen, vorken, e~c. etc. E en
Blldere diof koos bet hn~, vall don Apothel,ar v. G.,
aan deu weg beDos t.n het oude kerkbof, tot doe I zijo er
operatieu . Hij k10lll den muur oyer eo mBukte Yble
goederen buit, wnal'OO hij zich ijlings met zije roof
verwijderdo, zond er onhll· ld; Lo worden lliettegenB taan~
de ill de unbij heid zich eond go.rdo e wac ht baviudt ;
titl diof hau VOOL' d~ oV81'1dirnming de ladderd van daD
be~r \'. G., gebruiltt. Do duistern is eeheen den m"n~
neL d ar wac ht bele t te bebben de n · brutale ll ui~i' to
zian; dnnk .... ij \l~ It.o rg \I,"e-Iko m"n Stt)C c18 voor Djocja. '13
etraatverlichti ng draagt! Trouwene, Burv.,illa uce bij
fH~cht over de g nrdofiw lI ~hijllt dan (,ok hict" g r. beal to
ontbrekeD, wau.l'OIO de .lieden die de wacUt hu iRjeH be
zetton dsat' binneo oven gerust s:lapeu, als t en hun·
Do ut,
de d. ieveu daarvt,u eu Vllll
EYlltische
duisternifl weten te profiteereu, svreekt "all z!;.\ lf. Hoe
is dat anuera lllogelijlr, indian de hellen van d e gardol;l
Inm plicbt doe u? Beweert men nog, dut de politi. bi ar
behoorlijk o w.aha.mheid uitoefent? Om ee n eokel
staal ljo V11 1) de acth'itrlit der politie te noomeD, kau
Btrekken, lla.t de. moord iu het vorig~ jn.nr op een
ja,\'nnn sch Dloisja van omstreeks e1f jarell mi.ddeu op
dOll dQg ~e pl eegd , op ee!l voctpad dat over heb open
ield bezultlen de ni e uwe wijk. Biennnn loopt, di cht
bij de knli 1Jod,. e, tot bed en nje t tot klo.rhoid ge4
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~::c~)~l~~: ;:~d;:iu~~dv~:~k8d:~e ~:;I::a~~~DilLeUner:a '~:I!
,lien af,ch uw.hjke n moord aenig "poor t e outtlckkcn.

(J?o"te1l Z.)

,

lJata~) ht,

18 ,Mluut. Men ZBer veel genoeg'en vernemon \,Ylj, dat onder lie oftlcieren een inteekenil)gijlijijt
cirkuleert, bet od 01 doel bdoogoude een som bijetln to
brengen, t en tli nd e daarvoor een lijfreute to kOlll,.len
\,oor den l sten lui.tenaut, OOllfurius, die gelljk lnell
wee t-, t o At-uui" I'. iju beicle oogen YflrlO(Jr, eu volgani5
de b e s~ult ndt! vrijge~'iga bepn.lingeu}' 1350.- ptmHio~u
's j lllUS ontl'nngt, Acht ell twiutig j!\ren ou'!, blin d e n
met ~ulk i:! t:l ll go rin g iukomeu, vOQ cwaar, zulk eon t oeIWUlst is ali os beh u.l vl'J rootlk ie urig. Z ou het te ve ol g~
VrlUlgtl ziju, waUfltJe r voor daze tm so()rtgtllijko verminkiogen c e ll P l' IJ Si06 U wo rd vsstgesteld, lli6t m iuder lJ .
v, clan l' 2(;00?

- Do H oe re n Oa v&iliuo & Co. e ll J~D 880n & Co.
g nan op Atch iu tum ~o ko opeliGn. Mt)t da J olln lh"mlJull
wo rJ on ee n meui gte goo dereil derWK"rtB gezond e n.

Het Hoode Kruis in Nederlaudsch-Indie .
'lVe.kel:{jksch bl.lllct.illa

Dall Sr.t'ell 1\:[uJlrt wtJrdt:lu de 1ijJer'rj vnn Atc ldJl i n
het milit"ire bo&pitulli Rlhier opgellomeu, bczooht uqor
de n pro@tdi~ [l t. Allcll zauder otlderschoid waren hoogst
t !Jvredl";\ ll ...J.:,~.t.~l uIUl e ve l·.zorgi(~g an ",erplegiug. D~ c hef
cler geneoslc'1l:11il ige di eD st kolonei n. E. J. H. D r- ek in g,
btmevena e~ lIige f\nU Iwt h08 piLaal gepltu\t;,:,to milita iro
geneo8 hp.-I:.' ren, wuren bij dit bez;oek tegenwooilli g;
D en lOden ~fl.l 8rt werden alii eon ge vo lg van da!; be·

Siugnpore.
April
Mei

JUll ij
J ulij
An ~~ ulitnfJ

Scr'.c:mber.
Dl!cember.

It e ~ uur van ~ llIili ug . il It66Qe de' , nn.mid,Jagll til." r, ure ,
lDtllueh8D

dll~lm h'lD.De t,deno aRb ltet IlOltkan.toor til dOl!n

fio;IA. l'-IA. U "A .N<.:oI.

Sluifil/g ram Ud F1'flM c!te jJlall,

N(,\· ew~er

Voor iedere volgende 5 woorden

Postkantoor Samarang.
1\Iaart

9cto!,cr

Prijs der A'd,vertenw;n: van '1--1 0 woorden voor 2 plnntsingen fl .••

voor geheel Ncderl.-Illdie

den

9 I,ll 22
t:
5 19 en ~O
.. 16
e:t29

;;12

tn26

ea 2~
6n21
".j,
en 13
,,1
eo 18
• 116 • • 29
.13
..('D,27

,,10
,, 7

~ijB en min~e.r ·egoletisc!J - we waren 0~1:l; gel ukEtlfjel ,ell8 Jl1a.il •
• kiger, na·a r ik mecD."
Zi8da~.r · een ',klacht, uit den Hlond van oell buievavjaBo.t.tl\:[Uut91"Blou"W"e:nSin"apore.
der 0ll'g eteekend.
Mao!!
..
d,. 27
, .lb; ' won; ~at ik baar op _if koa leggen m.t de VerSumatra'" 'W .... tku .. t.
kla"iDB dat· ze onwao.r" in allen deele ,onrecbtvaa"dig
nen .4-(lD fi ll "lli ell V,," clke PlRf'lul.
i8~ . lk . WOO~ , d.~ its:: de'v:rijmoedigheid ,bad de wnpeuen
P'uloDlbo.uQ: .
te:g8J;Ld~1.l bu.i.ev.llder zelven teo rich ten en he~ te ver·
OeD Ihu YII.n elh I,III.IUII).
.taBD "met hot melrp,ebruikte, be.IJ vao dO~ aap, die
Bo;.-neo·" 'We""i;k .... ~ eu BillitOll.
-.oP.. ~~ ' oud~n dag ~ver de ,ha~~beid van de Doten be..
• ' .lhln leD va" ,.,lkt;' 101'1"0[1.
.
¥on "te , k1ag<>n' Woot nog b&rderdan de hBI'ds~o lloo\
Haudernuudu en B ...........n.
.~ . ,J1e.t ~ opg~v6n van de :bao~. dar . :. ~oekom!!t· ,waurvQ:Q •
1) ~n .20,m YaU elke IllIuuHl.
OD" 'juDgeDa d.. drage.. 'ijo, de verwachtiug ' dat , zij
, Mak...... a.r. Thnor-Koepang eu do
sullen, iDgaab tot onBeU ooget, met' hot ' g~~aD, da~ w,ij ,
'
'
Molukken .
~~deJ),' ni8uwa" ~obaUen '2~e18n .. · ~o~.b . .:erHjk: it
l~ol1 17ea ,~.a ,'u", ' land.

zoek,

n~a~~~~~I ~:P~~~,~IRi:~:~~:'Qg

loren, werd voor rekening van Het Ro~d'e Krni. voorzien van een kUDStoOg en va.n een Bchelpbril.
Aan den waarnemenden direktour der landan Pondok, G.deb c, •. werd gsseind:
wEr worden VBn Padnng en Atchin vole gakwet,te
li en zleke ofliciereu. verwaeht t di e door aen nrblijf in
n de koeJte spoedig zoud.en he rsteli en. De tegenwoordi~~.o hitto hier ia voor.: he~ scl:.g.delijk en oodragelijk.
QHet kOlllit~ van R e t Rood.e ·. Kruia wi] oan aominia. trat6ur ~ n in Nederland teltlg raD.eeh a verguouillg vra,gell om Groot" Sesepan tijdalijk to doeu okkupearen
n uittfiuite nd door officie reu, dUB door e80e fl1tsoenlijke
, kla•• e. KUDnen wij er bijvoegen, dat uwe,.ij~. dur·
/l t ege u geen bezw tl.Br be81Bst ?"
In deu mo rgen vun de~en nag werden eeo ige van
A.tc bin 8angekomon zieke en gewon d a milito.iren bij debRrke wtlut tum den BootU va n wdge Ret Roode KruiB,
eenige versnaperingen en verfi aElehende dr~Q ke n ontha.ld ..
Den 14den ~IoBrt kwsm van Atcbin .n PBdang .en
groat o.nnto.l ziekell ou gewonden DH.D, voural dWIIDgor.
huiuers, EVentWB daags to voren wcrdtlu uun eenige
drauken en spijzen e.n do ge wone versonperillguu ver·
Mtrek t, be8tno.udo uit wiju, stroopen, kracbtigtt drankao.
Yruchten, rijat en 8agokoekj es, de ren, t",buk en mear
speciaat voor de inlanders siri, pinang, kalk en gam·
bier.
H et comito betuigt hierbij openlijk d.nk "D da
heeren J . OelboorD, G. K OBte rm a ns en P. Gaaton yoor
huune wellViiionde eD belanglooze hulp bij de "illl . ..
ling von deze versnapsringen,
Op boyonotsBnd telegram ontving hot oomit,. bodeD
het volga nd antwoo rd :
.Het .pijt mij to moeten me ldea, d.t Groot S"a'
, pau uiet ko.n WOl'den beschikbanr gostetd."
Na dit weioig bemoedigeml antwoord VtLll den heer
J·hr. vnn Bevervoorde~ beert bet cow ita go meend voor·
eerat geen gevolg te moe ten geven nan h(;t ¥oornemen
naar N ederlo.nd te seinen aan du dRfl.r guvestigdu eiganaren.
Volgen. mededeeling vall dOli direkteur van h,l
D1ilitoir bDspitaal bedroeg bet B.oto l lijdero 'DO Atohi.
heden 124, wowel van de laud- al. mu d. ,aemDcb t.
Elm 20blll brievon door Bomllligell huaner geschre
von Aao hUU1I6 betrekk iDgen in Nedcrl~lld, werd door
het comite gefro.nk ee rd ,'erzonden met du franaobe
wail.
'
D ell 15den lI1a&rt be.oe hten de pre.idont ao d.
Bekretu.ia onder geleide \'nu den diri geerenden official'
van gezondheid der ecrste kl.8BBo, Ge n beer D, J, de
Leeuw, d e ziektln en g{lkw~tabeu, die meeat aHen a80gesproken ·werden· en van wiu ale uit ee n mond ward
ver nolUCO, dat zij hooge1ijk tev reden wanlU met hun·
HO verzorging, zoowel van de zijde del' mitito.ire gence~heel'{)n alB. 'fan wa;e net Roodl;! Kruia.
Vall het vertrek V.1l Z. ~r. sbooru,ohip Soeralaija
dirtlk t llllt\r Atehin, ward gebruik gew uakb OIU belilllY8
d e reeds vroe~eL' opgegeV'en artik-:len, voor de land·
on zeelllacht nog derwaarts te ,'er zollden:
2600 pompelmoo.en,
3200 chin8,appolon,
3000 citro ene n,
cene g roote hocvceolheid trOijlhHl pisang,
3 kie~en lektuur e n
1000 eetle pels,
bentH ellB een groat aa.ntnl vi e rste mm :ge gez4DguD hIt
bat oprichteu eoner Jie dertafel, gedee ltelijk iugakoche,
gC(leeltolijk ten geschenko ontmogeo "an het g,noot·
B~ bIlP ~ Aurorn.!\ a~n he twel k daan-our bij da&e open·
l'Jk d" ok wprut; betuigu.
D ell 16den ~fanl't werJen gezouden aBD hat wili.
t!~ir hOt'pita.al alhier:
GO f1eBBcilen frsmbo'lien azijn ell
60
1/
!f
8troop.
Nut,r a.aoJeidiug YI\ot! de \'ool'tdurt!lale uriugcmde ann·
vrn.ge o Om pijpeu voor Atchin,. Padflng, Riouw en Ba.,·
tnvin e u do vO]8lngen onm ogelij khe id om dje plaatsa.
lijk te. b ekom en, wr: rd fU~U h ~1; huotll·eoulit.e te 'M Gra.
f}l'1Ih.ogfJ ge9~ind OlD zoo lllogelijk lUet eem) dar cent
ver l.r ekk cnde stoo wbooLc l1 afte r-cn Ge n 10.000 pijpell
bjj voorkeur hou te n pijpcn .
Dd per HtOO llltlCbip Juva von Atchiti ell Plldllogano•.
ge kolUo n& r.iekull e n gewoQdeu , oolUede eUllige :;ieke
dWAugarboidto rs, we rduLI nam e ne Het Roode Krui6 on~.
baH ld ell ve rtrokkell cell pBSI' u ran Inter, zaer erkeu
tt:llijk VOOI:' hot gcnotl:!Jlo, de ID oeate o per IIpoor,~reiD,
enkelen iu gewono fij ~uigen DUll\, Wottt:lVl'cden.
Gf:l reen. ter verzending naRr A tchio per JohN .Bramall:
~'!OO p'JUlpellllOuseD,
2$00 cilinasappelen en
3000 citraenen,
;1:32,.5 goudt3cbec pijpen.
o

4

verzonden.

1
• gekh·u rdo id.,
12 atukkeu z warb I[rijt,
2
~
gO IU \l I~litlk,

Den lad,. M.nrt bracbt .le .ekra'ori. .on bezoel,
aan · dti lijdel's, · yoor wie \V.erd~n afgpzoDdef:J:
48 . fie.~lh~ "tl.O . po~d e r.,· cb.ocoln.dtt,
50' p.kk • • boll.ucl •• be rook tiibak ,en
~6 blikk"" .ruchte.n op wator.
Boo .erg. ailt die, door , .obot .ijri reobteroog had .er. '

·

.- Gistero.vond bad in do Har.moni e eeB vargade.
r l ng Vau Ba.tuviRacbe jngAzet e n~1I pInata om m!l.atre·
geie n te berameu, ten einde oen troepen bij hun td:
rugkOlUij t Vim Atcbiu fef:l8t~iijk to ()DtvaDg~u. Eene
komt~ i:H§ie van oogovee r 70 persoll en is gekoztlu. Tot
presiaEnt i. beno.m,1 Jo lIeor J. ·lI. KI. ijn. tot Sekra·
taria \1t~ lJe~r l\-!r. ·C. A.. Henny, tot Thes8uri~r de
H oor T . ·Prvce.
In· de .ko~mi88itl zijn &1 de ElJropeec ~e n·atioDalitei·
ten tlier ter plBnts8 en alle standeu vertegenwoordigd,
zo od~t met l'tlcht DlRg geteg~ wordeD, uat zij goed ia

12 vel tuokon·-p8pier,
1 ~oos teekQn-potloodo.u,

Daze ' tettken-bobodt,tHl werden· op eptlciaal verzoek
va.ll · ee ll vu.ur lijdors verl1trl!kt~ die zich met teek l3uen
kUI1Il 8 n , b e ~g lwuJen.
Boveodien wtJrd yoor' een ,uer 'gekwetste ·,offici a reD
eon lessennnrlje 'fervlmrdigd, dat z66 nfl.ast ziju llItoel
k8ll wo rden , geplautst, , ~at, hij zonder moei to zich Ul~t
l e~ on kan ,occ upeeren.

f 0.60.

nm enge tlteld.
,
..'
Het doel i~ de troopeo, ' wano oe r zij te gelijk tarug-

I

klijkom
.utaD, onthalen,
ean ft!8atelijkeon intoc, ht te be,reide, en feeate~
,;,n tevene
de 01' At-cbin seMer·
U

OU}

gebleveu troer-en danr ,eeu fe ast to bazorgen. Koman
z'ij bij lS~deeltell terug" dllll verrslt, gelijk van r.elve
epr•• kt, dafee.t.lijl,. iotocbt.
Do kommi ••i •• ,,1 zicb ni et h. p.len tot B.e-vi. illleen, mnar Lara werkzaalllbe:id uitetrehken onrJllu'•
10 mil.itmire. afdottHng 'en · d o ' buitenbazittingeQ, ttl·~w:ijl
",ij h ,o opt, da,t oak te.,samar8ng.. on te Soeroboy. k,om·
mi .. iao voor een gOlijk doel oich zulleo .orm.D. , lD
dit geTalwon••l>t ~ij de.. . n , uit 10 ' n9o,diB~n , oDl milo

•

'A~.ftdAt gedeel: , I' . ovb~~wegeQdl·'

.i:

" h~diJgbilte~d8nmidd5g

eD.f'·E""

', ft';'

d,t de tv&!!darillJ n.:.!',8t,k1aagde ' .alll ·
waren '1l1\ de landingaplaati "1 '· • .' ... . .'
I' T' 'IlItI."r..t
d
b
,an
. •an
.ts!eb'
.
an;= '.'
Py '. '. , .II! Jl4;"
de 80m di • . bij~ngob"\,,bl ~orat. Bin~el\ .on Piliit' doren dugs v~g ter pohOI~. kantore te . br~ngen, DIet ' Atjeh afkom8tig, die bier ' or stoomer LUiten'a "t' Ge'.' ·· Amerikaa.nsch ·Nieu.W8t .. "':'~
gen .worden de tnteokenlDglJlijaten rondge.onden. I. bot
·aanne.mbaar,., voomamohJk door. hem bow:eerd wordt · ' .' ' . '
.... . . p ...'
lIoodig on.o ",ed.burger. &an teaporon totlLild. bij-van . bet vinden der geit eu het ~erugbron~~n ,in : ~ijne
neraal Kroesen, louden wordon aangebragt. .•. . .
.. ' De eb ,ID '0 land~ Bob"li!'lst i8 in demttte dlliZ~
dragon, to. n .einde do ,kommi.sie dO.n , te.~, ugkeerende~ . w~nlng· d.oor ... he~. booge.,n8a.md DIet. ,aan .zyne bUI8g.a : . Onder. ~e 1.ootoe.n~. ." ren d. aartoe .r~eds . donoodlge . nog meer god.ald
. , . '.T. e.lfI{J.. ur .•.~.a. O~!,d. • .. ma...&treg.o1~,
.
ktijgaiioden oen w"",r feest kunbe &an~lodob P. . WIJ . noolon ,erteld . 18 gewordon; . . . .. . ...
.
'erversoblDgen aauwezlg en 'bovonden ziob ook: da~r ver. . worden. genom~n, wat .~~n noe~t ~p~kez:~ me~ . Ir0llP.C
golooven bet niet, wouneer wij ono herlDn.ren, bo.o
O.~~w:egeDdei dat de vorklarlng '~n ~eklaagtle · nl.
oohilleode ooldatennouwon, die met oDgodnlj' de te" " olaa~". b~t .nlet moellyk ,.le OIOD, "aar tnaartoe ql
.. uim teo vorigon j.ro . . word ingolookend .. Toengold
zoa hlJ ~n den . a.ond, .',"oarop de ge~t Ult bet fott ont.
rugkeoi-oDde .trijdoro verwllcbtt.lJ.
. .. ... . .•
glla~ . .Het ,. de zBIlIr v~n het ~on~o8 om thana &.11h.t ,1.ohtB den troepen een I>.wije Ie go,eD van on.o
vroomd,. goworden, blJ don boeodlgdon. gotulgo B.
.
.
delen~~ op Ie t.~eden. Do B~cretofle Riohard,oll. bewea1'll,
wanrde.ring , vau hunue dapporbeid; thaDO ke.reD zij
O. gowaest .ijn om ovor oene praauw to epro~en,
Dat godul~ word evenwel . op e.ne . zware .proef
dat h~ aau ":' J. v"rphch.t lngen healt vol~n dCl\lrde
al. over"inolar• . terug en ~.rdi.ncn zij een trioDlfAD.
door genoemden getuige gohool wo.rdt tegon.go.proken: . go.teld doord,oo de b~ot eerst in den ... onu arriveer.lo
aandac~lt Yon het· Oongre. op d~n ~oeil~ken ·toe1tllD.1.
t.elijkon ino.bt on eo" triomrontelijk fe.at..
. Ororwoga~de,' dat het fort, wo.rlD· .de ge,tgobargen
00 ' h.t debarkemeot dertroepen d.rbalve op boden
. t. vestlgen en "".n te .."deo de'. DkolDaten te ,ermee..
Op a. e. Woon.dag 081 weder e.u vergadoring ploat.
"ao, inge,olg~ ..r~. BOB van heb Wetboek v.an Strafhepaald werd.
dereo door de bal.Bst~n~eD to .erb?ogen. 'Noggeen
de ' eel, BOm te .bS8temmen tot olltbaal

~e J::.' !:~~t ~~:e~!ltPw!t~~ a.o.• ~~r~:~.~ge.n

. ~~:n~,~!D~d:a:

~~.I. ~iji~'r: gevon~$~,d~:r

.~"lJI;:t·t~;.:r"~28~:~::::kbof"o:[ek:e . :.~:::ra: :~t

" , .........".

I···

~:b~:~ie:·drin

bep(.~~ P;;b~.

men traehten zal oon
vt
.
_ De be~r Gi{.bert., kontroleur to Sintang, i.
voorgedragon ~Is ~p\'olger vau. den B.oieteol r.aiuent
Stol l.
(Ali!. DaU bl.)

- De beer A. H . Boscb, Direlrteur ~aD do N. I.
~~~~~~~!(~~~"~::f::;;~~il::~e:R~~S;~~~~i~d:' :.rd~(:::;

ond er ook d e Rt'i~idljut en. andere hooggepl Rl1.tste Hm v.

~~:1 ~~o;2 d:oJll~~)d:~e:n ;:r·~~e:I::~~~';;;;kdtle a\:t.:~

het d ro:..lgdok, e li

gelogenheid hebben zol hun de uit.liekende gelegenbei,l
te doen ill oogensehonw IHHllCU, wolke Amsterdam
88:obiedt voor het OPl'lchten vnD do nitgeb~tti.d e ut&~
blisaementsll die dhllr zullen vO[l' ijzen.
(J . B.)

Indl. (.taatsbI. 1872 no. 85) en oJ> art. 25 2d. ah·
neB \"fm dt3 bep aliuO'en tier regeling vn.o eeui O'c onder..
werptm van stro.fwetgeving, welke eene dadelijk a YOOfziening f"ereisc beD .

URB,'

~.t ,iland AUI. t, rdam, wa.r

pJ~l\~ ~nl Rnnwijzem \'01)1'

hij hun de

reedstoflode

~

'0'-

R et bijgeloof, is OY~I.' .de g eheele wereld ve~sprei{l e u
Jus oak op Bomeo's \Ver]tkust to vinden. Z cl fa: trait

men bij do berolking :lidan1.· vrij l.ondm·llngeB, begri p pe n
KllD, di6 lllon bij ande.l'o "olken Diet ontmoet.
De viase ilers bijyool'be~la ter Borneo'!:! W t:/itkusli z~jn
gewoou hun -risch, 'foorllnmeJijk gn,r nnlen , op eene m nt
t e (!rOOg6D , clie eeil bapna.lden "fOl'1ll heeft eu den nna m
va.n

Ii

Stuuir':

drn!.\g ~,

Dit is TIn gee n kWnfHl - maa r zu.lk eene ml~t heeft
eene wOIHle rbll~ll'lijko kraoh t. Ind icu oon ,; iz!!scuer ef;l ll~
clergelijke lUn.!: a18 'lei! gebrllikt, wanneer hij IU{'t zijo
Tsnr tu igja DRnI' zoe gnat, dau hand!1lt hij r.eor onge·
aodoafd.
Het i8 ni eb

:-I ulle eene too\'ermat t e gebl'ui ..

ken, wllnt. _, • . .
gJi.ru alen van geu.

zou (loor tiie Illa!; ongehoo.rd veel
_

.

Dat mag n lflt. Concurr'entie if:! goed, zelfd ·onder vis·
.schera, maar nlhlC ll eerl~lke con clll'reutie ~ouder ollga~
geoorloofde Itnlpmidd elen .
Niemnnd W8S ,an de waa rh eid d ier leer 'LO O OYor·
t uigd .Il,J g Ambo D jiki o een VisBc bie r Vlln bel'.oep .
E ij zou \'o or g ee n ge ld ter wereld de uroogmat
liil.ll1.1r als zeil g~ brn ib~ il.
~fnar hij ktln ellmrnin d~'!'\N)1 d ~t andere he~ doen.
Zij!l8 verontwaardiging was dUll g root, toen hij op
£ekel'c,u d8.g un,fll' l.ee 1'ooienue) eell aud er~ visschl ll'
tag-ell kwnlll , die iu een tmmpan zat 6ij alB zeil ue be·
do.lde lOat gebrui kte.
Ambo Djikie begon tl adelij k den onoe.lijkou eoneul'r ent uit te schelden ell m.et zijn r oeispaaD nanr het
zei t to slann, doch hij miste en de man 'm et het too·
ve rze H -WM weldru uit hat ge7.icht.
D en vo)g6ude n tlag kWAm de beklaagde, v:\dol' VAn
flen vi:wher , wel ke het ';tti·.).~r~, tei.l op zijne !lampn.n
. had gEH'.oerd, .~!.Ubo Dji~aiBC~~~ . z/~6fl.p v,~n.gen vrt-n de
onbeleetde WIJ Zrl , 'f\"1\llrCrV {(eZe' l"khtSW" zlJn zoon bad
b.bBnd.1J .
Ambo Djik.i e yerLa.alde \Vat er gebeut'll wtlS ve rw eet
deo beklsaguo, dat zijn zoo n een fer ho(len zeil op zij.
De ilsmpn.n \'oerdo eu c indelijk bogonllell h eiden lusti g
met hunne pamngs of houwers to vech ten f t en gevolg~ WBsrvall .Ambo Dj ikie erDstig word verwond.
D e La.ndraad veroo rdeahle den overWilln f\ ~~r in dit go·
vecb ~ tot drio j.ren dwaogarbeid bulten den kotting.

Iemand, die zijn eigen geit steelt.
·~·01gen8 mededeelin g , fan on zen berig tgevor WAa do
geit vau de .. iulouder P • .•• op "o keren d"g door de
politie opgel,,,kt, omdol .. loa liep.
Da politio.oppa.se r br.gt de geit in het fort, 't
. wel k in de I<om de.r ge moente Jigt eo bood h.t die r
daar aau ceu boom vast,
'~Sud.l~s ';.....H'J tJil J\:I d,jUI.' oli Vtloll hu~ ro di utlho(Jdijk
ges).>ten, m"-I\r die del1ren schenan Diet veel tc batee·
kenen, win t den volgendeo dllg W1\ren zo open eu

de gl' it Wft,B weg.
M e n yond 7,e terug bij den eigenn.ar, den

~~~~ld;!id~~~ ~~~ffJ~~:

Volga"e bier ontvaogen berioht vertrok het .boom-

Na don val vau het paard, ging onze kolonel te
';(let sa.n het hooi'd van 2 Europecsche kOUlpRg niell
het centrum beatormell d ar ·700 al lange v"ret erkin ge u
va~ de bijssigit en beklom hij den 10 voet hooge n
lUuur. H ier\'nn ufgesprongeo, gaf ZHG-EdG. bilt uen

de lI1i •• igit

DOg

d. Doodig.

beyelen . Van

pijo w••

hier ..,·oor dien hoofdofficier e ll andere gc kwetstou geen

.prake, plicbta.betraeb tiDg tot he ~ loat.ta to,' , wao oller lem~. - N a de iunemillg 'Vall de Missigit) trok
mnjoor Cav Cl(je de atevels vim d~n gebieseeer(len kolo"
nel uit eD wns ~ HEdG . Diet llleer in stuRt een voeb
to verzette n.
Bij deze geleg~nheid waflgde de vij.lId nog oen
wanh opigtl: u anDv"l on do or 4 man onderateund, bleef'
ZREd G. nog het bevel voeren. Dllt dUllrde tot 3 1/,
uur, alB wnnn ee r de bevel voerende ge nct:aa l de n last
g.f dO.t de kolonel de R oy zou terugkeoren - ho~g.. n
met weerzin gel3 c hieddo.
D e gen erllul "au Swietell, zegt hi oromLrenb in zijuer
dngorder ,ru n 24 In,ouari: • het innewe n van d e Mil!lsig-it is et3n meeste rstuk, dat u all en eu uwen brigs·
cIa - kom mauuaot ear aandoet."

boklaag-

H et stRut nu t e bezien, hoe de regee ring Meester·

do . Wat gobeurt?
:0. mOD word t I'oor deo Laullraad gobragt en ,'oor
het stelen you 'iju eig"n geit n roorde old tot ....
zeven jaren kAttillg' a rbeid.

stukkCDj w~et te beloon eu . In clen lllststen tijd ia llleo
daarulede wei eCD we inig vlugger, t.locn uiljt gullet'

Het vounis

luid~

r.. ldus:

IN i, .u~r DES KONINGS I
• VONlITS.

io de.' ZlI.filr van D., IJ., inhwder ile r negol'ij ..:t.~. ge·
borea t a H_, oud nan.r t\nn~ien 4 6 jaar, wooo neh Lig te
n " ~au br roop sogookl opper, beklangde.
De gao/Due L a.lIclrnad t a ]I,j
Gezie.u ~! e b.e~iC hikki ng vaD den OI) utrol oUl' \'an B :.
.:ld. 4 . JuHJ 1 8'13, waa rbij de b~IegtiDg d ezcr zauk
naar . dev,E) reg t bn, nk i...~ verw6ze.fij
G ezleu (l e a cte vall bC8Ch uldigillg, do or den dja.ks1i
bij t.ie-zen r~ad tcngoV'QIgc dier beESchikkin g {"Ipgemaakt j
Gelioorc.l de dll bu. tlieU tet' ollenbaro tereg tz ittlllg \'au
hedeD;
.

GebooriI de 'verklariD gon der oi.t booedigde getui.
g en, zljnde de ~chtgeuoote en zoon van den beklaagdej
.

GehuJrd de vel'klal'iugen

del' bec()di gde getuigenj

Gehoord deu bekl.'g,le in zijoe middeleo van verd edi ~ i!lg;

!lit ue verklBrillgen ,van de in
ge hoo rde getIli gen woltig en over ..
tuigend 16 b e W"61.0IJ, dnt de beklaa.gde zi.ch . Aon die"f..
Itt.al bij JjBch t dool' iuk lilnming hea ft 8c huhli g gemsukt;
Overwog an d ~,. · dat bellaR-guo door go ~n oukel be·
wijl het banJ.. tell la8t~1 ge1egde ft'lit .kan ontZiJDUWeO,
maar integend ecl zijn~ ge dano f orltll'.ri[]g, als zou hij
de gait aan het begin dar lll1gorij H . hobben oatl ge~
troff~Il, toe.ll . hij met den 1,e~elligd or. glitl.ligo L . 0 . '

Overwegende,
juilicio ond er

.8n bot bo,ch kwam. g.h.ol door geuoemde getuigo
wordt tegengeoprok ,," ;
.O,erw~goo.de, dat de vernriete g~ it .volgons verkin·
~DS: .'""0 de eehtgenoote en deu '",-,~ n VQQ. beklaagde
door ·Iaatstgenoomde des "vonds penoonlijk ,i.n fluis it!
gobragt;
O~er.)VegaD·de, dnt~ volgen~ 'dr~lari~g · ~a.o den be..
iiedigdQIl g~tuige K . T ., b.klaagd~ b'em eon dag V90r
dat do geit ' vermiet word het boeot te koop b.oft aan"boden;

ell

l'egtbeb-

6chip K oni ngin der Nederlaudel1, gezag v. Braat, den
2l Februnri jl. Vau N ieuwedie pt deD 26en rlier msnnd
van Southampton en den 16eD MafU't jl. van Suez.

I

TELECRAMMEN
.

Bat~via,

de expedilie tcgell At.jill. Aan de looding6v l.at. werd
ZRBti .G-. verwolkoln<l d oor e(\~jge 'o ffic i ~rOjn, «I \O hf! ~
gtlrni~oen , SC.huttcl'ij .ell IllI~ri llo yt}rtegeDwQor ci igqen,
tor,:wijl do nt!Bil3t~'D t; rctlidellt voor de cowptu.biliteit, ' ' 'j).
gt:ma afwe7,en "'lll dfHl resid Ei nt, het {Ii viel beetuur ra·
r;~:~DI~:~:!:~!~ cone kort. begroeti?!!.-"",d de Ko-

k~l>iteiJJ ,Yaugen, de
kontroleur BOIl.bach, d. fus.lier Erouw er eo d" in-

landsch6 t:lergesnt S idin.

EIlRVOL VERlI1ELD: de "piteill Lubeck, d. lui·
t enunb d er Artillt!rift SpiU, de luiten.o.nt Sc.butlll~ijcr, drl

_ Mon ded t on. uit B.cgkalnD (~r.dura ulede:
Do c hole rA. 16 n og niet yau daze p14n.ts gewektlo,
doch h . ..... eht hocfd"akelijk onJer de inlandeebe bevolking, waarooder ,zij DOg al alagtofi'ers mau.kb eu aim ..
7.ieolijkt.~~j nocb ge rillgen splLart. D e meest bezocbte
wijke~ deze r plaals zijo kampODt; nOQ Jja~an s an !.ee
on kaDlpoo~ ·M •• Hi git nabij dell ' Kraton van don Pa.

nemb8.ban. Ik Vt-lrnU(1ID, daL hier weldro. een groot feest
(1oor , Z ..il. zr..l 'wordsD gagc;en, tar viofing van zijoe
benoewing. tot Kolonel bij do infonterio, welke delior
dagon ie"fgokomen . · Do krooDprinB Pangoran :Adipa.
tie i. volgona betoelfdo borigt tot Mojoor beDoomd

(S. ml,)

eell:

opto~ht

zou gebouden ·,:,otlleo van

De

r~~~tjt: ~1:~:n ' @t:r:~::: ~:~d~~d::r8~~::;Jb~!.

groote pleiu ~n was Den onlzetten da.. volkema8880 bij~e~.
toe Jl e~n k.ltH ne optocht van Vi erklledeo 'ds.a r · voorblJ"

~~~hl,~'~~~ltero~~st:"O~h~onsl:~r:~I~i':!a:;e:ed~it~~~ti;:;
g

jage n, ecbter ni.:t zonder ' !8t bebloede koppen iuui
het buretll t e rog tc Ireera n.

-

Z.)oo.ls ne e n weet, is de tltr ike der

8poor~egb~~m~ ..

t:n i do~r tu •• chen.kom.t vau de Broeders.bap .vIm IIi-

~ij:e:~~m:~or!::fl~e g:::~:t:ke:~i: e~e:~:t~e: ~or~~

zorg\'uldig geheiw geLlOuden; ail ee n is er ~it ~Iek.t dab

b~t .e.1 moeito beeft . gekost om ,Ie .mt;vrodeoen
wegens de l[Orting van 10 pOt. op de loonen to DO en
ds werkstakillg 0p te ge,"". Op de Isatote •• rgadeJo g

~y:~~ ::: (~:I~~~~~:yI~:~~:mg;U~;:1 z~iI~~aJe:oJ~::;:

voeg~ll om heratel \' un \Ie vroegaro loontm te verzoekso.
Deze c(HulUiasie werd zoer wei uoor deo President
onh-augen. Gaame zou bij aan hanr verzoak voldoeri,
Joc h llIeD WO(!st wcteu, ,1at liet p t'rstlueuverkeer IiOO'
all~zienlijk. waa verUlinderd, dat er 'iOOrtoall een
tr~ ln e Jl mlDll ~r per dB,!! zoudeu m oet~n loopen eu in
hat tarief' eeu l'cducli u WOrdtlll gebracbt_ Ook be.t
goederenvcrvoer was zoozeer afge nomoll, dat, w"ar
voorbeen 140 trau8portwRgene na.rloa w"rden .o.. on.;
den, 11"1110 "iot meer dnu 40 wage liS gaan. Ton·.lotlo
gar hij de Behriftelijk. verklariu!: aau de oommi.sie,
dat hlJ, zo odra ti t' olhijt'wdighed~' n zoudeu v~rbet.cren,
de loouon " I' lmll Hoeger . t."dpunt <ou hont.lIeu ,
Nuuw~lijkt) is de o ut~ vrc dellbeid lllJd er de spoor·

d:g::~e~~b::: i~C:~Sb~t:!D~:I:~~ij:::i:~jt~i:::.n U7~l~:~

Sc~uy l kill ·gebeid zijn b. r io hten onhangen, dat de mijnwerkt'ra 't ee ns zijn gewc rt!e n {}mt r~D t bet lo on dst .

zij zuUen . i.chen; t vt dou l'7n Jnouari oouden zij af.
wa(,.! J-.~en of bun eitltJh wordt in g6~iIligd.
of auders

6:ijo ~~~It:i~~li~:l1:~~a~t::?:~:: ·z;:~ ;:rek~

~~O:;::'8~:~d

liera Moddel'muu onllert·elink on de ziekeJloppUB:1Cr Ve r·
zijl berg,

staking tot be't bogin \'11.11 ~Iei '·01 to Louden.
Da Italia!l.D8 C h~ pRdroues in N e w·York te weten do
llie e ~te rs vau de kleill o S(lvoijard~ worden
de lnat·

vaD gezondh eid Piete rs, de zecoffici t·r D£4rx,
ue HergeBDt Voros(:}l, . 1.6 fouri er ' U,ooB l! udnn I, d6 fuse·

Het procca in d. zaak Bourooo-Ohombord i. bogon;
DeD; de ei achers ht:bben 68 pU Dton geformuleerd tot
alo."ing lIun oer l'ecbtmatige vorderiug.
LtlmRrmOrB zal te n gevolge Vt100 'a regeeri ng'fj af!ceu·
ren llet mllud80at ilia liCgevaardigde n e4r1eggell.
_ _ _ _ _ ._.___.__

SVHHEFS-BERIVHTEN,
Aangekomcn Schepen
"tc Su.naruug.

..

Nederland8eh bark F.thool Hoir Radji abuul h.·
met vall Baudjerma8sin Meim.
Nederlaodsch .Ioomb. VI". Pre.idollt Prills W .
Veltman vao Soerab.ij. Me. Neill.
Ned"rlandscb etoomb. Luit. Geu. Kroe.en J. J. do
Hart vao Bat.via Me. Neill.
]!'raoscb stoomb. :b'eneloll Lo Bouch e r van Siu ga~
pore nfe. N eill.

Vertrokken

SChl~pCIl,

Nod . • ~oo mb. Vice Pre.illant Prins. W. Voltman
naar Ba.tavla.
•
Siam. brik AUlaij P. }'. Vo igt. DRar BangliOk .

Aal1gekolll~n

Passagicrs

. Per !led. Iod . Stoow. Luitenont Hencra«l K roese l1,
~.za8YOerder ;T. J'. d. ITart. de hi< Uhl eo ecblg,
Guttleij eohtg en Kind, Brouw er., l\1lJtW Ul' echtg I;lU
ktnd. l\l e ijer echtg en kindereu, B O()nH~ en t)chtg, J oakiw I R ockwell, Gltij, Bacon , BijtO ll W, B i8cilOi'f, ,,",n
dar Wijk en c,obtg. tm ruejtit'vr. J{UiS~ Ula.D.
De he( r~ . ~oDtraij van Soerabnijlll ell .A.polinBire
Oll

ech tg

vaD

Singnp ure.

9hiu., A rll.bie1'6U, 1111. Z.

M. troopen . en onun . vaD . Botavia.

Straat Sunda doorgezeild.

vall olio offici .r. n voerdo do Atdeelings komma ndant

bohoeft te "ijn, of dM.• vordien,tolijke hoofdofficier zal
een .i era.d vall he~ Indioehe lego. ~Iijven uitmoken.

3"a~uarl

20000 pOlOonon, die goon work kouden Vlnden.

_om(}i~r

D es 8.v·onos br'l,2i;en het g Broizoen, 8chutterij au lIla ..
rino dOD Kohln el Wiggera cene serenade. Ui t n&n.m
het woord, bet"geoH door Kolonel Wigge rs op harto.
lijko Wij 7.{J ban.n t.w()o rd werd .
. .
Ni eLtegerJstllfu,d e de bekomen wO llden en doorge ..
stane \:ermoeij<Hlil:UH'U, zi et.Kolonel Wi ggera v. K erchem
er gezund e n knu: htig Utt., %.oodat w eu uiet . bevre"d

dd. heden.

Oelebes: de ,majoor l\leijer t de

van Swh:'li'en, di e Idet gul W I!t ziju l ot'tuitiugen is, ge ..
zegd II du.t zijn gooo barisan.ns maer !>I
(S. Ct.)
- Giste ren middag omstreekB vi er lire .arrh'eerde
HIlli er do KolOllCl 1Viggord van K tl rohem, t erug van

13d f"n

paar

,.

Do mail met berigle n tot 13 1·'.Orllari i. alhier
Rll.ngekomeu.
llENOEM O: tot Riddero de r Militoiro ·Witlemaord.
~'4 k1. wege utl uitat ~kenu gedrag bij de expediti e op

dan vroeger.
Van de Madureesche bariasanB, kan ik u malden,

dat zij den 15 Fe bru.r~ 0 0 ook bij vorige gelegenbe.
deDI ft.l~ leeuwe u ge\'oc Lte n hebben . - Hot ziju waur·
lijk Iliuke Boldate n} nhzij mftnr niet up Madura zijl.l.
- Wagons hUll llO Irmnige lloui.Ung hee ft de geDornal

~eer. ?ntevretien . un wrevelig : ge8t~Dld.
laldend Comito hod bekeodsomaakt dat op den

langer. hoe
HUll

da!nd:e
vooro.l up g6uoelU,len 13t-tu JaDuari was ' bleD .· zeer ." beducht, dBt ar ~e l1 oproer zou uitl>arst.co. , Op een' de'r

gulle ontvaDgtlt. beraid, die hen fan de sympo.·
tl~te van buune !:luperu.lUl'en e o van So.marang's burge.

G:eI~13~1 CMlt de goed~rou, welke "Is etukkeu "au

Soer(Juai([t 21 Mnu.r~. Atcki~~ In con 8chrijven van
het ourlogs tOllueel 167.01\ wij bet vol ge ud e:
Z O"O nl a u weet, is d e kalon el de R.oy oan Z'tijc;-ewijn
fum uet beeu gewond, - zij u . pnnrd werd door en door ge~
Bchoteu e n heeft ~8 dat 8chot lJog 1/2 uur dien6t~gedaan,
all!! WaGll cor be t dood te r a:H'de storUc. He.t rec bterbee n van den k()lonel is ee ll pnlm bove n den uuke l
gerRak b ~ gelukki g is de Achille8pe~B t!U bet kllitbeen
opgodoe rd gi,bl ovou. - Gij kunt u gee n denkbeeld
makell Van d~D storh'6ge o proj ectieleo, -;velke o m O!l~
been vloge n: bi DDen 20 mltl ut"'Q tcldeu wu 11'7 doo·
den en ge kwe !'E1tuD om ODS heen.
1

:~~eO~:r~!:"'o:~:c~:t 1~~~.~~:~::!:I:~:OO~~~~:iij':'f

. tot aau ·l\1aine eu Florida, in allerlei Bommenen .lom.
matj •• uitge.trooid. Op devraag in bot Oon~re8: .'!l\t
men '0':' doen, als de roservo . wae nitgeputP' he.eft~.
•• cr.ta". go?ulwoord, ,dat de R eg.ering in dat ' gev.!

Batav,iBBche
eeDige ..dagen geledtm bier Diet
de m.1 Dste n~~It;le gc~om6n ZIJD van d" auukQrusL dt!r
ve rml ukte krlJgore, dltmaal ~e~ d del.l terugkeere~d6n

rij bl'jk gaf... Het vijftigtal oulonge uit Holland nange kow en IDllItau8ll, dat met dezelfde s toomer van
Bat,o.viu werd nan gebragt tl)t kompleteriug der bier
aanwezi ge . blltaiHoDs, kOD hi erln een bew ijs zieD dnt
do outberlDgen wordon erkend, welk. dez. l eruggekeeruen zj~ h hebhen gelroost
~ie wclligt sp.oeuig
oak den lIleuw aau gil komen a u : op t oorl ogst~rl'e lll ta
",acbten .toan.

gedin g;

(hac-hte lledactttlr !
T US8C hou BttUujer ula.s lng en Soera-baya. best aa t sodert
lung ee ne goregelutl BtoolD Vaal't·cowUlunicatie; .t l i~t
tusachen Bandje rmasing en Du tavia. - En toch blijft de
I-tcsi do utie Zuid· en O os ter.Afdeeling van Bornc!) nog
8.1 tijd be h ..m ren tot het r egtage bicd v&n d en R·aad
VH.li Justi tia to BatlwiB,
terwijl het rabioll.ucl 7.OU
gewe est zijn di e r eaidcllti e r eeds Bodert lang to breugen tot flej; regtsgebied van clen Raad van JU5t itie
to Soeraboya. Wonderbaarlijk! Expliqllo qui I ou,',".
( TI'. v . h. l!..)
S.

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

p olitio ver~etto zich legen dit plun, : waarop . de. secrata~is van bet . C o~it6 terstond aan gou.,e. ~Deur .. Dix
s ?lDd ~ om verguomn g. De gouverQeur ~olgerde e~bter
zich In de z8:lk te mangen.

oe~e

be m overzulkB tot .~e et.f vou dWftDg·
n.rb~lll lD del~ ke ttlug voor den tlJU "an :l.even a chter..
eBnv o lg t3~ dt'l JI\r e ~, voor d~n ~OBt v.ollde~ loon, t~ on·
;~e:~~:~t t'~~tP~~!~:i~l~ ~:tb:ll:~ec~.AmLolua, do or den
V"roordee)~ .hem lel.ens in pde koslan vau het regts.

uver\<IIglllg hoblleu gedlend, aan do da.rop
b.e ndoll zulleu wordo ll teruggege,'tm.
Aid". gedR"n en_z._ _____

..

oen Ran WIJD, ler, Iimollade~ br.oodJes J tJi ~n.ron
.e nz., he tgee n ~~a ~'el doo~ ~~e ~org van hot l~oode Kruie
als vall de qnltta.1ro autorlteit dallr aanwezig was .
Mogt d oor eon 0118 0llv9rk:lanrbaur vfjn uim van . do

a~t?riteit

:s:.,

'

I~:;o";deelt

rijt.ni gon gedragell terwijl de o\'crigen J

d gael

T
Regtdoende
.
"' crk la arb (le n beklQ.8g~o p'. D .,. wl.unde r \'8U
fehoren to H ., out! naar all.n Ztell 46 .I~llr, wooo?chtig

klb~' !~cl~':~nb::C:I~eB\~~~~~P~~'i~

Clivlele
van bet
inge.e;
moe.ten
10 Dur

waarouder met blozend en ook wet .fgemat uiterlijk
:r.icb onder d6 genoomde looha n rniUHwhoutli kondo~
tid
.. b'
.
.

Nug gelet (lp bet Shtatsbl. 1858 n o. 6S.

LANDRAAD TE PONTIAN.aK.
Zitti1~ll vaIL 2 J uli} 1173,
Velo«i!t.r. nrr . .T. O. ;T. ran der Sob.lk.

"~r.l1

.

to~n ,bet stOOll UOOtjO' eerst von de re~o' Je~.Dgl{.wam. I ~~:~~~:U;8a~:reO;e~r z~: ~;~-~rij~ zdije:·m'!r:ij:p~;::8.:!ij~::
DrJt~ zwsar gekwetsten w~rden ODffilddchJk ID go..
De leeg,loopende arbelders ,te. New-Yqrk ~ord8n, hoe

~~~r f~:l~:!:~d ';~:tb~:~(on~::, S~r:;::;t Vr!t~~~m~~~
ueeft plaat~ g'ehad;

Gelct "P art. 64 fan het reglem ant (staBtabl. 1825
no. 10) IlI.liOdo 01' (ut, 30 l !l0. 3 Bub a van bet W.t··
boo~.. \"All 8tro.fr~st \'oor d ll inlanders in Nftdorlandsc~l

tenaren) vergev.elten

R.o~.

t.en 7 ure.
hodon morgon de
011 . m,htatre automelte.. beDoveue do ledeu
Roode Kruis en vereobillende , beit\Dgetelleoue
tenen aan de landing.plaal·. aaowe.ig tloch
op hunDe beurt hun ongeduld bedwio~~D tal

bo"oond buie·
O.erwegeudo, uat volgoos verkl.rio ~ van de boe..
digdo getuige . A ..p. de buitendeur VOD het fort, die
de. avond. ge.lot~o was, de" volgonuen morgen ,",oog

. .. .

~ ~'~"~"~

.D.-\'I'IJ)J

VJ.AI.:

~ . 1). ~um: i'GN.

lJ EZ.-\'OV.

MaarlltJ N. D. IlIo ......... . ,,_. Bannall ... Zebll .. ". 25 lo'ohr. LObd t D.
~
16 Eog. Edilh '1'roop .. Smit....... Cllrdi.lL 7 D tlo. Singapure .
..

_ ])t4:IU T u r4i~jJkj1;Qld. ..

Sircn seo. Kullenh. 2 1 No: . .Blaf~.d ..s t ~ k '

Aangekomen sehepen
lJATlHr; "fJ,.HI.

N. n. SOll _:l'F.N. ·G}''T.AnV .

'"A!i

.",Q}!NTE ~.

!llnArt 17 N.t Il'nrtar... " . . .......... Jo'i'iaog"kee.Pekaion·,!!.1t. 1l Co nlster.
I>
"
Vic", Adm . }'abiu, .... B .k ... " .. "Soerab:\:a P .:Landl»erg & Zo.
.. _ Ellg. Jobn llraDlall .· .. "H"o,d ....:..... Samarng l) ~ et· &: Co"
n is ',, ' OlaMhe ............. "B,lmurongb.Li,.erpool ~[nrtiQ,Dycc& Co'
"_N.l.Sing!lpor" ......... ,, .. v.Odem ...:.. Soerabaill N. 1. St. Mij .

V ,,~rtrokkell schepcn
r.to.art16Ned. SUlQatra .. " ............. .H.aia.o ................ Siogap<lre . •
N

"

16 N. ]. Wilh:Dl !,.!" d&r Nee. de Wildo.
,,
\II ., Cores de 'Vriet ..... Jansen.,......... ........ Tjilatjap .
" , ' Prine H. dor Nod...... Saadman ......... ,...... 8iilitou ,.

-:-

in

~;,"gi~~d S:~~~~~ds~"~~e d:it~~~~!~(t~~:~~:~· ~:n:~;k:~
blauw van de konde, ..I:qot een 'lier in de kleine, ver ..
kl eumdu hu.nuen laogs fl,trnten en plainen zwerven,
zijo weleprekellde get uigeo HI.D de brut ale misbflude~
Jiu g hUDDer meesters.
.
Maar geven wij acbt, zegt .Ie ,. f riJune, of wij all ell
ODe niet m et dezelfde misdllad bezoedelen , Een t"le·
gra'oo uit Boston, da.t hot 'wonde rkind, de zesjarige
kleine violid, is overladen geeft 008 sbf tot nadenkelJ. N c)g k art goleden WRS de Jdeine viduoOB ·lI er ..
hanl delijk te New-York op coocerte" opgetreden. Op

een uur dal kin deren van zijn leeft~d in hu~ bedje
mooteu liggen, ' stont! bet ventje voor .en talrijk pil.~
bliek Ie .pelen. Lat. r ' ertrok bij met zijn . • ador ".ar·
Boeton, woar 0P d.,.lfd. IVijze ..jngo.tel werd ondermijn d en zijn rro ogtijJ igo dood , oorbereid. De vermoaieois ell uitputtin g stonJuD spoedig op het gelaat van
het kind tt3. 1.e~(I l1l het apele u werd he:m v ~rbodeD
nQg ean pallr dagon • . . t;n
was oVdrladen I

het

~'eelbelo,end8

kind

Is be~ pllbliek hier ni.t evcn Bchuldig ala de dwalie', ve rblinde fader?

Een en ander uit ·Rome.
net groot belong, dBt uw corre.poudoDt st.lt in
allea wat opvoetiiog eu onderW"ij' betreft, .~eed . bl' m
Ilaar loIoule·Citorio apoedon hij de . heroponing der
Kamer, 08 eeo DHl.llnl.l Ke rst\'n~an t ie. Naar de ledige
plaato.n to ooruoelcD , Ill ee k d"b"lang.t.tting van ' he~
publioH: grooter ta .ijn daD bij . d. Kamer!edeo; ala
bat tot aeD 8tt· ml1.:en had lDoetan komen, ZOl1 ' bet wottig getul ontbroken heb beoj in de tweede zitting waron eon vijf~nt wiuti g.t~l afgevaardigdett. meer, ' onder
welko Salla werd opge(uerk.t, en heJen wo,den ar ,oar
't Jllillst ~og zoovo)en vE:lrwacht.
_ "
'
Yanwaar tocb die. trage Qpk01ll8t? - ' noeg ik aan ·
mijn buurli.de.n, die voel doeD &an de !tali.ansche
politiek. Oh l ontwoorddan .ij iD boofdzaak; indien de
work.a.mheden in do afdeotingou botrelFende de ' oanluuigige. fiuaTlei ~ele wetsontwerpen zoove~ ill: ' orde '\'Va..
rl'lD, dat ze vvor de Ka~er ,ko:,den worden gabracbt"
gij zoudt oeoo oion, b,Oo de afge.eardigden .o~de_ijn
toegosneld. Maar nu bet .we teontwerp ter.. benioDing .
van bet Lager OoderwijB het .erst aao deorde ie,
zij 't. dan oak d.tb.t d.orbij niat mindo. geldt dan
bet vel pliebt on koeta~ oo. ondorwijs, lijkt 't. dat ,ulEe
-de. bloeite niet waar{1 ia 'voor de. hdereD · yer~genwQo""
diger. der nali •. In drie dwaliug.n · •• rvalt·.Olen daa""
door, - 't zijn mijn bureD~ die zoo redeneeren, ,- 10.
deafge,aardigdon donken erDiet ' altoos aan,datal
d. ~·ettellgelijk .• ijn , dRt de eeDa van .niet minder
gewicbt is dan ~e au4ere, tegeDOYOr den pliobt TaD .
bdt Parlement er · beraadslagingen ov~r ,to houdeo '

Ob

ze te .erwerpon of goed te keuren volgens . beel;t>,.,.ton en geweten. Moar in stede un <lot' t. hodenken,
wordt er in de Kamor oodereobeid . gemaakt tUB8Chea .
werk.taamheden ~n . werhaamhed\.,n; ~.f'~ . bQud~ m&el':
,an gene en ' legter .iob lUeer. ~ptoo am a18. 'hot",are b et recbtte bebbeo hot zoo nllUw . niet te moeton
·nemen lDet a~dere; . Dlen . laat · .ijn ,' keua ·.dllllt'\Iij .:aQID'
afbaDgen van 'ympatbie.~n·. 'en aotipatbieeD, die e.onmin vrij .ijn VB .. cnpric.' al. do mode.; 20; Jaarde
volk8vortegenwoordigIDyovenIlUos. · gewi.httooDb·"

heoh1l>o'1t:Uflle tjilaelitJiiil, hetBnauoiewe.llllrakende, ./., de openbll1'6 ofbijzondere gS.Bthnilen verplegen, en wij 'I·'door deeigenaa., del .l{Qarlemlohe, Gelder80he ell

::.d!l;.
·~on.d,'.'~.p.b~.e. :.~.~=,~§~:r. ~!~:r,".Og:::u:,::=~.
geen bet land niet veel om de bandelingen o!jnar ,er-

,,:~! :~!r~:..g~:!e,:".~~~~i::~·~r.a~. t~:j:.~

.··~.o~~.~~~Oh.", ' ..b..Uiteaverb.lij,.OD.. ' ,aSD' onZe' gBathul!eD ge.·.

l' '. ..'. '

".

. ",.',
tie.

m"?n. ,hoapltal.n. ala b. v. St. Oe~roe", Chari"gcr....
UIIl.er8lt!li enz. en hed'!; m?n bovendl.n een lango rec ks

..
' ','. , .......' Aa..ngeSlagenvendU.
n..
Mell laat hot ank.1 naomdat men er niet san denkt.
D"
d
Dooh men laora. denken~an den lijdandan medemenscb. . '~a v~ngs "g 24. ~.&rt. Voor. rakanlng ran On ten huiWia w.etof doRsad vari Amslerdam niet eindelijk
B' ~ den kaplteln Infanterle D~verge op Ktlrang
eeo voldoendgasthui. zonde. ge"e" san de Btad,' zoo
Idara. door Zwager en .voor rekenlDg van. belangheb.
de verb"alding der leden eenweinig geoefand werd,
bende In het vandu·looaal van an door Boelman en 00 .
an men hun soms herinnarde a.aD da belangen van
W~.n8dl\g 25 Maart•. Voo. rekening van de firma
Iijddr~ en weten90bap. lIle denk.n ar allean niet .an.
Dcrrepaal van hOlltwerken nabij het spoorweg station
Well.cht. was het oak good. 000. man geld bijoenbracht
en voor rokemng van' balanghebbende in het vendu-Ioom don geheelan rBad franco 1I8ar LODd.nta.end.n,
oaal van eD door A.',Meijer•
hem aldaar b••. het St,'P;'oma,', Ho.pitat in oogen·
Donderdag 26 Maart. Voor rekening van belangheb.

de afkeer ,van. bet- stellen rBil volk9vt'rtegenwoonllgtng,
maar weI 8?D. Boort vaD l~ombeidJ sen apatlhie ,die

gasthulzen -voor 8peclate zlekten, r;oodat het aaLllal 'fer·
ple~gtle.-?- ,bijoa v.erdubbeld kau wO,rden.
...

sc,",ouw deed DemBD; en. dan in Amstertiam liat stem..
men over het stichten van een nieuw gasthuia.' ·Wfll..

door de,Itabaan.cb. etaatsheden betreurd wordt., z,n·

d:: a::·'II,e~j~~~~t t~\;:~~~I:,:lle::

,Er .'In b. v. vier groote ga.thulzen voor tel'lnghJ-

Iicht werden de leden het Jan !linnen .e. jaar eens

tegenwoordlgarB ala . BOodanig en stelter •• Ifs. ",einig
of geen bell\ng mear in. D& u_te richting~n. Rood
ell' J1,iwart, maken or buitendien1J'ebruik V8n. voor ba&r
doal: de staateinstellingell te.ondermijoet; die uiter·
• teriobtiog~o •• bi/dereo h.t Purleme.t in baar pe·
riodiek~. pers en. do?r mid••1 vall karikat~re,~ .ond?r
tel af alB e.n mach.ne,. die alechla g •• oh.kt '0 en lU
etaat geld at tepersen van de bevolking doa Schier• ilands. Zoodoande ODtst,,"d .r nog wei gaen, b:p~al.
j

~:;~;t t~j .~!~!

. gaiO:,'V,:,:.'
_yn
in bet ,vorig jaar me"r dan ,aon half millioan perao·
nenverpl?egd. ladien man de bevolking vao Landen
opS mllhoen rak.nt. h•• fi dus. van elka Be. perso·
nen eon bij.tand ont~.ng.n in de groote ga.thuizen.
Doch behal •• de.eacht algemeene hospital.n St,
Thof/Ul8·,. S4, B.rtlrolo ....,·.. Ouy·•• tire Lonrl~n. Kino',
CoUep<J,.. the M,t,opolila., the Mirlrlteaell:. Ih • .Oreal Nort-

her'!. B'JO or. nog wei •• n z,'atol ande·.groote alga·

~~:",;,;:"d'(~;:~~:;:;o,~~o~~/~~~: :::,~~::~~:t~;~n7~e~::

spathie. die .ieh Bcbijnt mad. te dee leu van de kie-

inrichtiuglschier onovertreffelijk mag genoemd worden.

zers aBn de gekozenen, vall dezen wedel'keerig op
genen overg,aat en zoo wordt onderhoudenj 30. de afgevaardigden 8cbijoen (l,r geou acht op teo slaliD, da.t het
land door bun haodelingen z-ou kunuell g,um tWljf~lell,
of bet niet Boma tor;- ,prooi is gegeven aan m?'8tifica~
ties. Het geldt hier tucll e~u orgnnitlke \'\o'ct biJ uitnemendbeid, oen wet ,'ao diep ingrijpende hCi'V'orming
en 't ,is juisb het woord bervOllUi ug, dat van het-eell6
einda: VRn lIet laud tot het audere wordt ingeroepen
ala ,een goneesmiddel veler kWRlo~.
En welke hervorming yerdied beter dien DRam, is
nuttiger en erD8t~ger dan die btltrt"fi'tllldo 'hat Inger
Ollderwijsf EJU hervorming welk"" door het onderwijs
verplichtende te makeu voor iedereen, de toekomellde
geslacl.Jten wH trachten to vrijwa"ron voor de akelige
bestuetting der ouweteuheid, het redclijk wezeu, den
meni!ch, zoo alleszins onwaordig. AlB echter 7,ooyecl
plaRtsen 01> de b9.11ken der volksvorhegeuwoortligers
ledig stllan bij he~ di6('wlaieeren oyer een dergelijke
'Vrucht UM vrijheid a~s heL aanhangig wetsoiJtwerp is,
hoe zal dan hel Itallll8.1l80ho publiek lllU&~en oOl'deelen over het woord hervormlng en Over de Y~rwaehtingeu, in' dat woord ge~teld? - Zoo de opmerkillgen, diu _mij WtlrJ~ll gelllaakt,
Na, een W8,:rm woord nm hulde, aUIl de nagedtlchtenis VBn Nino BL"do -.-:. indert:ijd eeuige Jaron Kl~merlid voor Genu", zijn geblwrtestQd door oen
,\,oorziHi:)r der ~amer gewijd. e~l betll.ltwoord door ut-'u
afgevaardlgde Cairoli ell dell Mlllister.president., bO~OIl,llell, de algerueeno beralltblngingfJll OVer het gflDoulUd
wetsoDtwer~. ,DlI.arbiJ l,iete,ll zich uitsiuitend oPP?santen
"au den ~llUlster :Scln.lma booren, en zulks III bvee
openbore vergaderingeu. Om hot .lmrnldedJ'Jtip.ke diel'
disCll8Siiiq, mogen de voorl1aamste d~llkbeelden er Ynn
worden 8augestipt. ~ignor }fet'ZQl"lO bes~JJ'(lekt iwer
uiivoerig dt'D -toestftud van het lll,ger onderwijs ill zijn
vsderlnnd en stmnt too, dut dio, zoo nllerbelangrijkste
tak van Jien~t UlOt;lt wurden uitgebreid} lliaar hij boudt
het er VOOI:', dab dit wetsontwerp rdet t"o:-reikeud is Dill
aan dit doel te beantwoorUe1J. Signol' Livy lll80ut dfLt
bet lager ond~rwijl'l rODr Itnlie geen noodv,akelijldwid iti.
Dat onderwijs is yolgens hL1m uoodzakr:llijk iu een land,
waar".de srllle klil8,se~ ee~ tegem';i_n ,~eblJtm it~ bet 'OilderW1Js, maRl' dnt H:' ii!. 7.1Jf' lIt-ud IH:t geval met.; dau,r
heerscLt onder de arllle klLl.sseu vGl'langen onderwezeu
te worden. Maar ar olltlH'~~kt volgelHI spreker ~ds
anders, te weten: de economisellO yoorwaarden, die dat
verlangeu kunncn bevredigen. '\Vat cr ontbreekt iB
de hulp en de ijvet' der llleergegoede kla~sen ill hel;
verbeteren eu vermeerdCI'CIl der t:!cholen. De I:lchool
ontbreekt, niet de Jeerling." Signor Cairoli toont zich
lll'3de eeu sterk voorstnud(:lr Yfl,ll bet verplicht nuderwija, mal,r hceft be1.\\'nre"J aat- dit wet~olltwerp zal te
kart scbieten. Signor OllstigliG haudt Ben langwijlige
rede 1 opgenlhl met wij8gee,'ige besdwuwlllgen .::n uespiegelinge l1 } tW1l!wijlen zeer metu.physisch; zoo b.v.
trachtte hij Ran te j:oonen, uot de mensch aan Ben
hoogere wet is ollderworpeu, aan die wet, door Vieo
fifUlgeWeten ill lI:iju: Sci&;;;;{l "tluova. Spr. verk!a.urf; zich
eutbueinat YOur ,het Iilysteem \'an geuut!mden '\\ijageer
un leidt cr het niet.vervlichte Ylm het ollderwija uit
td~ cODtI[:aleerende dat het genie ten allen tijde in 't
Llinst geen aandrang noodig had om zich to openbaren.
Phidins en Praxitdes, Ecide Lij, kouden noch lezen Doch
.6chrijven. (Groot rumoer in de Kamer.)
De task
den ~fini8tel' ~'cialoia streiIb in hoafdzaak om de erDstige tegenwl;'rping te wederlegg:..en, als

En -Zijll zes gasthuizen ;'oor kinderen, waarV8n eeD,
het l!)i;el£n4.~"{)spital door bArQ£i von Rothschild ter
herinnering aBO zjjn vrouw gesticht is .. Ret, staat
a(lO de overzijdo van den Theeillt:! (tile Surrey side)
en wij heriUliereu oris levendig het be'wel{J dat'wij cen
p~ftr jllllr gt'leaen Ban dllt model~ gasthuis brachtell.
Hat is in 12 afzouuerlijke ufJ(;eliug-en geplitet. In een
Rflltltllillg, welkt!1 zoo we one we! berinneren, I1fgezon~
derd is van het hoofdgebouw, worc.." :,1 kinderen, di~
Ba~ kiukllOest lijdeu, \'erpletgd, in -cen ,R-nder gebouw,
dut gehee~ a-fgezouderd stnu,.~, worden de jeugdige lijdtlra aan typhUS en beBu:--ettelijke koorts opgepsst.
Hf;;t gastbuis bevo.b honderd bedJon en de jllarlijk.
sohe kosten vaH dertig bfldden worden door dell stich~
ter bl;lbln.ld. l\re~ andere woorden: hij drau.gt eon dorde
dor k08teu van daze voortreffelljke iustalling.
1u C.h,andJt~r8'8.Journal van !) J ulij ~Wtun veri eden ju.ar
cell lntikel voor, wflarin over-onkole Londeusohe killder~
gllsthuizen belnngrijlre bijzouJ.l~riJeden worden medeged~l::lld. ZBer treff~nd is yo.ornl, wat in ht)t o.rmoedige
Oost-Eiudt3 "au LondoD fOOl' de killtloren gedaan ia
door edel \ menschen, whm het san gold outbrak,
die hUll gdwele loven g~wijd hebben fum de verpleging
der k]eill~n. Zuo liestaflt tlr ill Ratcliff Cr08$ (een Ycr~
t!chrikkohJkl'l buurt van !lP.t, oobek_emle Londeu) een
gn~thuil3 ~ genaamd: the }j)a3t London Hospital for
ch'lldrtm. ZllO men in baron \'Ill) Rothl:lChHd's E'CeZina~
H08pitat "dles ziet WI~t do kelluiB del' eerste geneeBa
heeren aan een Bchatrijk edolmoedig 1lll\U hebbt!O kunnen
alluradell, zoo merkt men daarentegeu in bet nede.
r~g gustbuis, dat door mr. en mw. Heck.furu'iii opgerl~'bt, slechtH dfJ.tgenEl op wat men met v.eer geringe
unddelell tot shu),i J"~n brengen. Geen hooge ruime
v,erlrp.kkelJ, met, reulOIucbtige spiegelruiten, voortreffe~
l~k gev811tiJaurll tH1 vtlr"'lu'nHl, met badko.mers, speelkRmers eu cen grooten stat' voornBme g-eueesheereu!
}ieo Hll1aJ1e, steile kBP brellgt 111Ull'.ecu ruimeu ~lOlder,
WtlJk,'l Hoe gel' dieust deed. Ills 1.e;IenmakerB-pakbuis.
Vijf.en dertig bedjcB bevutten 35 killderen, dit;:l dO(lr een
vrieodelijken kUlllligcu genetlsheer en door en acuttal
jOlJge meisjes vetpleegd worden. Deze ,1ll6isjes wordell
nib h:mdige zeer knndig-o ziekem'erpleegsterl:l geroemd,
eu ot~Ch{)Oll zij allen arlU
boden zij eellS, toen al
het geld op was~ a!lli om
lli~t tl;) blijveu dieust
doen.
VI1.9.k warBU de heer en mevrouw H(lddord op bet
punt, hun poging up to geven door gebrek aim foudsen,
lioch steeds werden zij gl;lllOlpen, Van anonymo gevers
1I1'eg~n zij tot. uric kBt:r toe giftell VOll 1000 p, Bterl.
en nile ,~RaLlllllzen hebbcn dezelfde ondervinding. De
on~zaghJkl1 S0n11Uell" welkt~ de Er:gelschell alt.. de ga8t~
hUH'ieU /;cbel:.IH~[J, !Hogen OIlS weI totliedt:ltigheid Btemmen.
Parlemen~ en gellcentebestuur zijl.l mild -en voorlll
VN'l:d;u.ndig gt:lLoeg 1 om krnchtig medo te werken, <loeb
d~ mueaLc ga8~hui,(.tlll wOl'uen tocu door particuliere
giften oudorhoudeu, gelijk lIet Kimlerziekenhuis in
Amsterdalll.
'
I[et nu.lJ~-&l det' gnsthuizen voor particuliere ~ieken
i~ l~gio" ,De lijijt er van lecBt nls een catl\locrus van
a1 d~ zic~t8n, Waal'blW de menachheid lijdu.
wat
lllelHWheliJk€l kelloiB en ervnring vermuge_ll tot net
verlichlen van pijn en kwaleD7 wordt er aatweweud.
Voor kiespijnlijuo18 zjjn er twee gH.sthuizen, vooor kQ.u~
kedijderd zijn er toevluchtsoorden, waar zo IUOgen blij~
von "tfJtdu.t de l{uusb _hun lecd verlicht of de do_od
er hen van b1:lnijdt.'l Huidziekton, ~ogl!:ieh.ten, cholera,
pokken, t.yphus en hotlJer(/elt IUHlere zlekten wordell in

.ou de Sta.t ge.n recht hcbben het onderwij9 verplich·

ufzondcrlijke ga,thuiten door .pecisliteiten behandeld.

tend te stellen., De l\lil1irlt(!l' bl'noht dn.arvoor do be"kellde argument-en in het mhldtlll en deed het Ulet
weI8ptekelld~eid.
:Rubinstein: gaf tB dezer stedt) reeds Lwee piano COlla
certen in de zaal, Dant~" lI~t ligt hier miDd~r <iP
mijn ,weg daatyall verslag te geyeIlj luat mij ecbter

Behnll'e deze gft.sthuizen yoor nfzouderlijke ziekten
he~ ft men nag gS8thuizell "(Jor afzonderlijke standen.
Do kiuderz;ekeu-buizen behooren biertoe, doch er
~ijn ycle nnd:'!r9. Wij noemen slechta: het Ilerbert
liosjJitat voor milit.u.irtlDj het Seamm's IIospital, het
Jtul/i Ho&pital, het hospitad voor Spaaosche en Por-

""UI

~::d.'!:.

bende in, het vendu-Iocanl van en door Bouma en
voor rekening vaD bel80ngbebbendd van onuitgeloste

pandgoederen to 'Kali. gawe door den pandhouder

plaata. waar het gaBthui. gebouwd dient ta

L..i.em_I.Ja.n.B.i.ng•._ _ _ _ _ _ _ _ __

ADVERTENTIEN.

De Fransche v1oot.
Dezer dag.n gaf het Journal des »,b.t. e.n belang.
rijke beBchouwing over den st.at d.r koopvaordijvloot
in F,ankrijk. Iedereen weet •• aide dit blad. dat de '68vaart kwijnende is, maar er zijn I ersonen, die er belang bij achijnell te habben, um die kwijniog zoo over~

drevoil mogelijk voor te stellen. Zoo heeft een iDgO·
niour der lUarine een tubel ontworpon eil door tJt.'ll
protectionistisch genootschsp doen vereprei(isD, waar-

uit blijltt, dat in 27 jaa, Fronkrijk geen vloot. geen
echip. g•• n matroos maer hobben zal. Om dit te betoog.n
weet de ingenieur op kUDBtige wijs de cijfers te groe-

p.eren, JIij begint met b.et gotal tonnen op te gaven,
dat van 1850 tot 1871 in en uit Fransch. haveus gevoerd is, In 1850 wae dit 3.735,152 ton. in 1871
10.266.273 ton. Itierin ligt vaeleer •• n reden tot blijd.chap dan tot rlro.fh.id. Ook kan men opmerken, dat
va6r he~ bandel,tracta.t van het j8a' 1860 d. gemiddelda j.arlijk,che vermeerdering 312,000 ton en n.
gellOemd jaur 354,000 ton bedroeg. Wadorom red en
tot blijd,chap. D ••r staat echt.r t"g~llover. zagt de

ooch

ingellieur, dat het sandel'll, hetwelk de Frau8che vloot
hierllan geuomen beeit, verminderd is. In 1850 grt!ep
43.6 pCt. yall de zen iu eo uit~oer onder Fro.ilsche vlag
pl".t,~; in 1853 40.4 pOt .• in 1858 44,7 pOt. en in

1869 .Iecht, 37,8 pCt, Zoo deze doling blijft aaDhou·
den, zal na 27 jsar de li"raD6cue koopvaardijv-Ioot zoo

.1.

opg.~ouden hebban ta beet.an. - Het hn,
volgen~ het JOl~rllal des lJeO(lt6, niet ontl,elld wordeI\

go.d

dn.t 'de cijfclfS diel' daling juist zijn. l\faar even

waar

i. het, dat onder Fran.che vlag in 1850 40 pCt. meer
i. in· en uitg.voerd dan in 1850 en dat in 1869 de in·
an uitvoer onder Frausche vlag liet dub.1 .un 1850
b,,,lroag. Hondt men

di~

in h.t oog. dan begrijpt men,

dat de bewering, dab de Fratlsche koopvaardijvloot
over 27 jaar v,Rl te liiec zijn gegBau, oen misbruik
makell is van de lichtgeJoo\'igbeid van het publiek en
van zeke)'e h8udigheid o(n - onder- den ecbijn von eta ..
tiHtiek - met cijfers te kUnlien speten.
Dit neeUlt eVl:!nwel niet weg, dat de Franscbe
vlI.ll.rdijvloot niet z~6 toeneemt ala men weI weuscbte.
Ret gehl tonnen IS sedert verscheideno jaren betzeif·
de gebleven, terwijl de vloteu van vreemde lllogendhe·
den €len belangrijke tuen,emior nsnwijzeu. Men moat
middelen zoekeu om oit to verlJetereu. Hat stellilel van
be!cht~rming baat Diet; hat if'! veroordeeld. Het Journal
d(J8 Debat! noemt, op gezag dl~r commissie tot ouder~
zoek ,"'au den ataat der koovvaardijvloot, nltl een der
oorzu.keu vaD -dit verval de onverschLliglleid van het
yolk voor het zeewezen en zijG. geringw ll,;;st om nuar
andere pIHu,~I9f.!'U ttl ti'€Ikken. TWrle ell negenUg percont
vall het :Fransche yolk ledt en sterft in het departe
mf:llJt~ waRt-in het it! geboren. :hfu.ar boveual moet geweZ61} worden op dlJ BIle perkeu te blliten gSl\ude belaatingeD, waaronder in Frankl'ijk ha.ndel ell nijverueid

koop-

4

gebukt gaon. Hi.r komt bij. d"t ondank •• l1e revolutien en1-., bet ,Frn.nsclle yolk in hooge mate een slsa.f
vILn de alenr en van de rvutine is. Particulier iDitia~
tief ~ordt bijnu. niet geVOJ.ld~D. MisBchien moet de
scbuld hicf\"an op de staaLkundige beroeringen ge~
.achoven worden~ wII.ardoor de noodi~e zekerbeid en
veilietheid V.)or g~ootscbe ondernemingen ontbreke?
Vooral op -bet gebled VIU! de zeeV6art Imn men die
slour opmerken. l'rankrijk, zegt htlt Jour!lal des IJt!6att,
doet uitvinding op uitviuding en laat die door vreem-

AI,

den exploitecren. FroDkrijk be.it bitter w.inig .toow·
fichepen en toch is het een ]'ro.DechmRu, Fre~eri? Sau~
vage, die de slJhroef beeft uitgevonden en in ]1rank~

rijk werd dezo uitvinding het eerBt toegepa,t. 1111869
tolde Groot·Brittanniii 1 .toom.chip op 12 z.ilschepen
en in L,S71 op 8 zeil.c~opau 1 .to,mscLip; Duit.chland' telt 1 stoo!!!schip tegen 25 zeilBebepen, nlaar
]?mnkl'ijk 1 togen 35.
SooolUigo dier oorzaken van vertsl kl1uneu niet uit
a_~n wag worden geruillld. Men kan een volk, dat de

~~~~~~~:~~~ ~~:d t~J~k~l~j~~:tll~~~:~~ieI~~~~li-~l~ g~~~D~~O:'~

~~~~~:~~loeIJJ;~d~~,r..gelHt~lUd

geveo. Tocb bleef ook_ de critiek lliet uit; er zijn er
n. 1. niet weiuigen, - eo, 1at weI, uitl~lult~lHl lta!ill'
nen wien bet voorkomt dat de groote maestro niet

Eell paar dugan gel eden spraken wij van het merkwnardige lumLu.l Dultschers, dat Londen bevat. Ret is
cen bewijs to Ule3r van tie buitengewone grootte van

sleur Hefheeft. niet eenklapB in een yolk herBcheppen,

dit aantal. dRt in hot jm 1872 aileen in dit hoaritaal

man deu handel en de •• evaart Diet ."1 doen bloeien

:::~:ij. h,~~o~a~~o;:r:~.:~j:r:!e~eL:~lij e~~~i~ 1:~~:~J::

v~rheven

re ZIJll
het Noorden.'"

muzit;,k ook zij.

Hij is een zoon van
.

Ean andera hulde. m.ar .Utl de healdetld. kiw,tou
gewijo, werd hier op 19 1.1. gebrn.cht in het ]1.e111e
Instituto di Belle Arti ili S. Luou. lJat inatituut, op
een ge-heel nieuweo YOet iugericht, we'rd dien dn-g met
groote l'le.cl'tigheid geopend; de l\iinister \'an OLlder,
wijs zat danrbij -,"oar en hield de op,:uingarede, wllal'in
hij de reden_en ontvouwde, w(\Jke hem hadden genoopt
tle Accndem~a geheel te hervorUltln en ,heldt.lrde in
z~n tweede dee_l de voornsalUste artikelen 0[1 van het
meuw r2glement. 'fot direeteur yoor dit, Bchooljfl.ar
wer~ door ,de' gezamenlijke professorell gekozen pro·
fessor -:Prosperi.
.
(Vaderl.)
J

DegasthuizenvRr... Londen.
De Pi,....

,b.~oteen

merkwaardig ortikoilwLreffende

hat Londensch~ 'Hospitaat ~oor Koortslijdere. N aar aau~

leLling hiarvan ochten wij het zeer belangrijk de a~n
dacht Ie vestigen,op de ,oortraffolijk. inrichting der
hun narital en bun nut.
Ten eanenmalaonmogelijk i. het n 'at. dat de
Am.trrdamsche Gem •• nt~raad door' vergelijking vau

u13eHi

lIolilll/, hot

Cit1'Ulan

len, voor doctoreD, ,wien ,,'ze kennia en ervaring ge\'en"

In Engeland bagrijpt men betonwaarde.rbore nut van
gasLhuiZ\lIl betor daumen bet hier doet.
Allestailden,mokeneraidoar gtbruik van. want
men~et, ,dat V&Ja .i.ktenon.indig beter behandald
knnoen' ,worden in .en ·GOEn. INGERIOHT hospitoal. daD
in eigen huis.. Zij,<lie z.er rijk ZijD, ovar d. be.te geneoBkubdige. bulp, verpleging' an gen ••smiddelen kun'
Den b;esehikken.· rnime, w~lgev.ntileer<le kamer. be.ittfll,l"ten doh niettemiQ in ernUige· g.,allen .vaak in

VQ.ll

"luIeu wordt verzocht 8,o.ll het bureau dezer courant

liktGektm op de linb.er wang, zwarte met Cell pUUt:l.
phOrUfI:blu.uwen tint doordchoten krullen en groote,
Zft.Cn~6, b!'uinB (logen."
Die Hove jN~f,,~~':.n!lw met pbosphorus.blauw- haar moat
zieb, gelijk de v!i{;'.j~rtentie verder meldt, be\{inden of in

N e,lerland, Of in Belgie. Of in Frankrijk. Zij wortH ver·
gezeld van ~en ongtwaer zev"en en twintig jarig jong
uteusch, dio er uitzidt A~B een wili~air en blond h&dr

heen. met een ,cheiding in het midden; ook draagt
hij een kleinen knevel.
- SchoolopBicner tot ean knoop: - Welka zijn
eigen.chappen d.. warmte?
Kuaop : - De warmte .at de Hgchnman uit "n da
kouda trekt .e bijeen of verkort ze.
ScllOolopzieuer.: -:- Geef wij daarv&n eenS een voorbeald.
Kn.,p : - In, d.n zamer Bijn de dag.n lang an in

Rijke lieden. die groote Ialldgoederen bezitten, jag"rs

a.

~~::~~k~:~bevll~nh;~~:~:a(~e::~ ~i: ~t;dae~:dr;~:: ~~:ej

hulpalooze publiak. of ook zij denken BOrn •• on d.
Op nHe stf\tionB zijo ,grC)(ltD busseD, w8arin

l.ie~ben, op de

rei!, kunnen

werpen. ,DUB ont,aogen

honderde patientell leetuur.·
.
.,
Hoevele mandan bloemeil,vruobten en wild worden

(377)

SOESMAN' & 00.

Op bovenstal>nde Toko Vendutie
zuBen wij verkoopen:

VE. 1 kist inh. 6
1
2

groB TABAKS·PIJPF'N.
"SIGAREN·PIJPEN.
,. PARURES.

(378)

SOESMAN' & 00.

Op onze Toko-Vendutie van DINSDAG
24 dezer

Ia kisten Indigo,
zullen wij verlfOopen:

X
XX

No.1
,2
OWL No, 2/3

waarvo.n de monsters in het louRal to zien zijn.

SOESlIlAN en Co.

(379)

Vendulie wegens Verlrek.
Dinsdag den 24 Maart 1874,

Op

ten huizo van den WelEG. Heer

F. J. A. DUVERGE,
liaran~

Ka.pitein der Inf"" -te

Hida.ra.

Van ZEG, nett. en goed ondarhonden inboedel
AL S:
Ronde, vierksnte en Schrijf-~afels, Bata.viaBci"te Wip ..
stoelen, Kleer diepens- en Kinder Ka.sten, sen regulateur (gaguarand •• rd) een Lediknnt compleet ~(Dieuw)
Toilet en Wusch-taf~ts compleet, oen
Eet..
servi:s,)\feesen, -LeptAs en Vorken en groot Borden.M

Porcelein

rok Kel1ken en dispeuB Gereed,chappa" ent.
(864)
ZWAGER;

Op bovenstaande Vendutie
zal ik nog verkoopen:
Een goed ,verkenda Hand

Naai- Machine.'
(388) .

ZWAGER.

Vendutie
Op

WoeDsdag den 25 Maart e. k.

op de .t"pelpl.ats nabij hot SPOORWEG STATION

vau eene belangrijk. portij B A L KEN
(wnaronder van groote dem.DBi;;o,)

Kromhouten,
Balken,
Ribben enz.

het beschermend stalsel.

het sdres op te geven vnn een jonge dame, die zich
heimelijk met hoar beminde uit Duhlin heeft vel'wijclerd. De JODge (lame is negentien joar' oud, maar 2iet
er ouder uit; zij is groot ven gesta.lte, heeft een oristokratiBch prolial, een gawolfd vQorhoofd, aen kl.in

J

d. r.IZlgor. de dagbladenen boeken, w.lk. oij gele'an

Toko Vendutie
op DINSDAG 24 dezer.

DORREPAAL & 00.

_ III een der lo.atsbe nommerB YBn de J..Iondenache
Times Iczen we deze advertentie:

Y

ge.s~b,~i~en.

Ben factuor geaBsorteeroe provisien in kleine

KO OPJ E S.
Een factuur Mode'W'o.ran ao Garen aD ••
(384)
SOESMAN & 00.

Gemengde Berichten.

men ill Landen voor de jijdeode mellf~chheid doet, nog
iet' loop!! de aandllcht vesligen op al do inricbtingen
yOOr herstelleude patienten, welke lllell buiteu J"onden
in gozondo .plilltLSen, tus~cheD de dennenboomon of Ilail
het air~mu der zee, beeft ol'lgericht.
Ble det' groote
gll.sthu!zen hebben een zoogel1~amd SamaritaanschJolld8
d.Bt dient, om h~rstellende z~ .1ken, die vooral veranuermg van lucht noodig hl,bban, dH.o.rtoe in staat te stellen, raletH:ent llome'Q Villdt men overal rondom ~01ld6n
als buitenw(l,rken, gedetl~oheerde, fort;an dar beschB.'1_1ng,
Te Ascot, W&1to~laon-Thatllefl, Ockham enz., vindb ruou
deze tekuizelt, £lit nUll hat I:Itrand der z~e verrijzan ze
,ala 7.00 vele lichtorons eCllor wijze meuschenliefde. i'e
}'ft,stbourue, Boguor, HI\JUgsate Dover, Seaford, vindt
men Ze voor yolwRBsenen en VOJr kinderen.
E? at~ aen .ander bewijs VIm de algemeene be11l.llgstelhng In de _gaathuizelJ, ruogen we niet "ualtl.ten, oJ)
~en auaer f'cit te wijzon.

weten, dank en ~an beD, die lijden en b~proefd worden.
Eugelsche ouders, die uit oudt:rvindiug Weten hoe veel
(le Idnderen van bloeruen houdeD, zen don groote manden
vol voorjaarsbloemen, vol rozen, reseda'ij en geureude
plftli~en .~laar ~e ,kindur~nijthuizen. Zij 'weten hoe gelultklg Zl~ de klbmB paLienten tnl'ken als zij der trouwe
z?ster, dIe hen oppast, bloemen sanden, die d~ kleine
vlDgers drs vol v:reugde omklommen.
Zelfs de Engelscho Bpoorwagdiu;~ctiefl zijn niet ~oo
bezig JUst. het verminken, dooden en ergerell Yrt.u het

Een factnur HOEDEN 'van verochillend. ModelleD.

(370)

Wij mooten, om een denkheold te goven van h.tgeen

den, t08stllnd del' gnethuizen; in het rijke Amsterdam,
met dien dar' LondeDsc~e h08?i~81en, eindeli;l~ tot bet
inticbt, kome~ ~8t het bezit van' got,de gasthuizell' eon

groot gemeenlebeloDg iB.
GsathniBen geven ni.t all.en verpleging nan lijden.
de meri8~heD. maar. ze zijn 'tevoDa d~ beijte hf,ogescho-

door de invoering

velen werden opgeno'mell !

en vIst:lOhers, die veel wild gsschoten, veel visch ge..,..

ouUen wij nog verhoopen :

Een klein partijtje KOFFIJ.

dat durft te wngcn en werkzall.m is. Mo.llr het bestaan
van die liefde voor de sleur is ook een bewijs, dot

;i~~~OgatDi~C~Ceb~:')~:r~:D :;~~il:l:gia:~]~::Dk::e~~:::

En~el.che;· gaatbuio.n,

Op onze Vendutie van DINSDAG
24 dezer

don winter kort.

,

Schoolopziene" tot eeo' anderen onaop' - Wat weet
gij van lien hoeko.k?
Knoap : - De ko.koak legt .ijn eijeren niet Belf.
Nag tot eeD andaren: - Wsarbij b.hoorL de horing?
Knaap ,: - Bij d. hu.oreusla.
frot ean .ierden: In welk. leveosjaar is priDs,'Willem
de Ee"t. gestorven P
~
KDo~p, di •. een .trikvraag varmo.dde: - In ge.n
.Dkel levallsjaa., daar hij gestor.an· is in het j.ar van
.ijn dood.

Commissie Vendutie
Vrijdag 27 Maart 1874.

1~·.(.31741)••••

lbl:I·IAI'.W.ERIMIIUIT.HI·•

Op Vrij!iag 27 Maart 1874.
.ullao zander RESERVE word.1l verkocht:

60 vaten Koolteer.
2' kisten Australisclle BOTER,
in blikken van 3 en 4, pond.

500 kistenwasch' Zeep.
200 picols Dedak.
Een partijMo.r.rneren SteeneD
'To. 62. 47. en 42 Ned. Duim vierkant
2 ki.teu i.der. inhoudend. 100 blikje.
Sardijn1;jes.
2 kisten ieder. inboudenda 100 bUkjes
~etits Pois.
Een partij Auetraliecb Zo.utvleesch.

(876)

G. A. WERMUTH.

Pro-I.

IRisioo'stegetiBrfll~en.·:

L O.TEN

Loterij
.ten .b..eh
. .ceve
..·...v.en
an
.. Arm-.
het
tellta.ntsoh
Wees·
... . huis te .S~arang.

... ind~ ... ... ...•.. ...

. . ...

Mono'; .. de wed . .ANDRBAB . gob. Koeel., . .
M.vrouw DOllREPAAL • Mano.l.
}'RAPPIER
• Engels.
KLOES~mrJFlR. Janilak.
•
Mon. LAMMERS VAN TO ORENBURG geb.
van der Does.
lIIerrollw NEIJS gob. Versteogb.
•
NORTIER ,
Bischoff.
•
Mov,"uw d • . wod. PRINS
•
'Valtorlang.
Merrouw STOLL geb. Timmerman Thijoell.
. Mevrou,.. SOESMAN go b.
,·an Groll,

· Loterg"Q'.Bfl.fJ'tJs-

.

"Ord'UM8Dr.n~~'~!~~!1

.:

HaDtlwer~efj~ :

ten behoeve van het
zljn te bekomen bij

Wendt'lD tllJh t ot tie dames 'fan gehe~l Ne(lerlondech
Indio met bet belee fd ve.. ook duo r hot iuzondell van
prijt.en onversohillig groot of klein t,o wiilon m~dewel'
ken tot bel;; dU&.t'8teUell-vn.n eeno Loterij, waarVlm de
ophreLget zal worden uitgekeerd nnn hot BeEltunr "iun
bet Protest.ntech Weeo- en Armhui. alltier.
Zij st-elleu 7.ioh
de trekking d e zor I Jote rij to
doen pla.t.. bobbeu in den loop .ler maand Mei of
JUDij aanerlloaudo eu verzoeken der halve om de in to
Esnden prijzen y,~cSr. diell · t.ijll bij ~0n huuner te dl>en
bezorgen tell einde geBrrangeerd te , worden voor de
da.rr.n te houdeu Ci.'oD tooD.teiliDg'.
.Movrouw LAllIMERS, Presidento
(114)
NOnTIER, Sec,eiao·;,.

landfln."

G ·, C. '1'. VAN DORP. &Co.
Prijs vaD beL Lot.f 2 .'

~:'':~iij~,~ ~::!~~~a:naa:::~~t~~~tegen de

aJ

a I' ~O.-

KAAS.
Hollandsche BO ~rE}R in blikkon van 2 pond .
(385)
IVERMU1'H.

Uit de fabriekell van Perry &:. Co.
te Louden
~~~ ._ ~"".

.

C

~
J •. ~J-~

van. RUIJVEN:---j

13anket Bakker
BODJON ~

.

(19S)

.

SalilarallY.

.

- --

---~-----

GRIMAULT & CO.

~~:r.w.:~

_
iill. 111

'J.':l<] PARIJS
(1506)

G . C. T. VAN DORP en Co

Kleine Balkjes, Planken
en Spanribben
zen yonlkoop bij

(1629)

P. BUIJS, JIz.,

SOll/anw!! .

.T. nUSSEL.A..A..l1., Solv.
BOEnS So Co.,
J),io(iaca ria.
Agentoli houtamlkap llepa-kiu/!.
- - - - _ .._- - - - -- - ---_.-

Brieven\vegers,
f 3 .-

J 6 .-

.... ....

me

voor ieder Landheer,
Y~JIOU(1t, i.lwt gail-

of .on ;(\/ler
J)iel'en of
lustreerd. V~e-artsou~jkulldig

HnUlIlJoek,

HEKMEIJER.
Leeraar aan de Vee-artsenij school
te UTRECHT.

" 5.l.[)O

11

&;

Co.

BAZAR.

Zeer lekkel'c ]Iallila Cigarell
al"

Puik puike .Hiel·en
Canarie vogel Zaad.

van

00.

&;

Hooger voo r f 20 tlm ns voor

J

otlrznak ut)r :tIckle, ell a OIlr dit lit3.tslc (J.'~ Mag llc;;in ) ill zijnen wi\·c·
Htau.t We' ll] ' lid 7.ic;h ill ao Pill t1ll met ij;"cl', iut.lium en 1I11l.gur"lIll Burin d!l Huissctl h(lvimlt , tc ~cbl"Uiket), v('rmij dcn de ;;r.nrt's~
Olleunstigc ge\"Ul geu en hurlliel.win,;;, der zi~kt p: .

I-I 0 L L AN D.
Knpiteiu G. J: BOO N,
heeft ruimte VQOI' · 10 psst'agiere Ie k.laslie.
Gelegenheid \'ot emiJRr<]lloren t. SOERABAIJA,
SAMARANG en BATAVIA; .ermoedelijk v.rtrek
tweed. lt eW Apl'il n. B.
IuCorDlai;;;n to bekomen bij
De Agenten
:r. DAENDE[,S &; Co. (aSO)
B~lIllVitt, Bamaranp, lioera~"ija.

8toomvaart MaatschappU

NEDERLAND.
R et Stoomschip

de ON.l)lil H.

met nu.otoakcn in gen
Dooa

J

G. C. '1'. VAN DORP I'< Co.

(15M)

JAVA

voor planter s en f"hriekllol.ltoD
teokc.n in gon vnn de tnbnksplnut,
J

lIobanheimGcb lUodel, eon kluiten
ee uigE'l tabRkeloo(leen, en eene

,< f 2.50.YAN DOW. on Co.

ALGEMJ;]EN

NBDERDUITSCB-MALEISCB

WOORDENROEK,
IN DE IWF", "OJJKS- EN LAOE TAAL,
Met aanduidillg der woorden, wclk ~ uit OOf:jter8(:h~
en ·W ~8torBcho ~'nlen cntlcend zjjnj
VOOIUFGEGA.A.N

Het Ned'. stoomschip

GltnlA Ur:r

v fl.D de

'r,

~~~!, ,J;;;~~ri:~"3~~II:~~{:I~~ij~J:I~~:.;~~:,~~~i:t~:~~i:~:i~::i'~::~!~".:I: ;~:

10.

Mr. C. A. DE JONGH.

H. C.

P. ZWAGER.

Nederlandsch-Indie,

DOltP & Co.

Cultuur en bewerkillg

tabakb.al
(1536)

(284)

Passage naar Nederland.

YOO R

17erkl'ijgbam' :

T~B!\I(OP

Tering QIl Bloedarmoede.

Het BuI'geI'lijk Wetboek,

SamfJ1'all,q.

eene haodl eidiog
:plet geli~h ogr:lft3eL'de
het blad, oen ploeg.
breker , drao.gtocHtel,

Samarang Heeren.traD!"

Een onfeilbaar mi{l(lel
tegen de Tering.

Verminderde prijs

lot venoe.l' yan gedislilleeltd.

lllet pr"chtige Marlllerbladen vs,n divursc Dime n9ii~n.
(279)
F. H. BOUMA.

rc dufe r et tic 1U8gucaia) \·a.n BOltll:N DU HUISSON, I:;ocllgl'kcunl

Dortllillu ter IJR.ger Di el', Stoins Bier, Valk Bier op
heele ell h l\\ve flusache n, Ind. Coopo Eng. "Bier.

13. KARTHAUS

van Vendutien.

Ontvangen:

de .PILI . ~;N fliE'!' 1JZElll ODIU~l }1~N l\L\GN~SIA (Pilulos ocjuJu·

als:

(116)

ond orwi!.:hten.
Het llitvoeren van KommisBieo ·e n bet ill en uit.
kl aran van goedere n togon slechta 2'/.%.
R ekommande.rt zich bel.eCuelijk voor het houden

Ronde & Ovale Tafels,

~t~~;:j~;~:~H;~{~~{{:~::~i[~~~~~)!:::~;~l:~f~~!t:~:.;~~IIt}~:];i

.OortndoH ill.

KONSENTEN,
o. 'r. VAN

.Uu u contant tegen f 3.- i"n-nco per
poot f 4.- I'erkrijgb.n, bij 0. C. 'r. VAN DO.liP
& 00., to Sa 1lI n r R n g.
(1055)
OOURIEU DlT DUBlKART.
.

l)e I'I1I cIl mel I J'l. cr en J i'llulU (Pilulcs ile Jo!lur(lll ~ I'er) wor~leD

MabllIlos no. I . Cavitns, I~ OlldrtlfJ ell

It e gist e r

G.

lIIe. NEILL & Co.

De resterende exemplaren van

Expeditie van .110 goederen naar de . binnenlanJaVA, no,. aile pl .. t •• n daarbuit. n zoow.1
alB naar Europa volgens beke nd laag tarief.
Vervoer van producten van af het statioo
nanr de pnkhllizen oj> de schaal per pieol Suik.r f 0 .12
II
II andertl productenl 0.13.
Bij we~ing ann de Spoor, uaneprakt)lijkhoid ,oor
d.n vau

Per Noach I.

Porcelein Tafel e-u Thee-aervica8n, Kofr~ en 'Theesel viesen, 'VoBcbstelle n in porcelain il U aa.rdcwerk,
Poreelein presGntkoppo n, H erllletisch flluitcnde
KHmer-potten.
'.VaRdooz. porceloin Slabakl<en Orale eu !'onde
Schoteltl, groene Sobalen met deksel, Borden.

J

(76)

(1357)

Pas ontvaligen:

Het werk il5 uiet l\lleen cene hnnd.leidillg . om Di c ~
ren to fokk en mila!:' g-t;!eft; teven a de wij:!,e arm om
iedeN~ ziektLI dio tic h V(loruJ. bij Pnnrueu eu Rund·ve e
voordoeu op d~ aenvouLligBte wijzo te genezoJJ.
Na besprekin g \' IUi iedero ziekte v.~ord t oen recopt
opgege,·en .
.
.D e uriis "fl.1l ,lit Hei lhmtreetde \V8tk is r 12.::Suitan Sa rn ornug Illet vel'hoogiug der l)O!:ltgcldau"
(143)
G. C. 1'. YAN DOnp .& 00.

G. C. T. VAN DORP & Co.

FEIT'EN" •

1>JOSClI & Co.

if:! door· dezen bckw!\men Vee-nrts ve rge-ten.

t. bekomeu bij

__

BRATA-YOEDA'S

K 0 F FER, S.

cl 11 ti en.

_ _ EXPED\TIE EN KOMmSSIK KANTOOR.
(16G8)

- - _..•
. - - - -- - _ . _ - - - -IJilmc:,.. CII ".dIClt Jl'iUCl'tlocl.,
vcrkrijgba(t1· bij

. _ - -- _ . _ .

(.cdc.' n,'cl'f.'okkclI

(102:3)

buisdier noel.. soort ysn }{uod-vco of PaRrd

GeOD

DORP

zieh voor heL hou<len van

1..1.i s VeIl.
(05~)

,, 2.50

" a.-

It. nOlre.'lltm' en

f S.-

Een bijnn onmish.,r Book

VA...~

H

" G.-

Hoof<luep6o S.marang

(lit

oor de vele blijken va n d •• lnoming eo belaDg.
.telling bij bet overlijden van niijne .diep betreurd. echlgenoote RADHEN AIJOE ADHIPA'rTIE PANDJIE NOTO HAMIE PRODJO
onbangen, botuig ik laogA dezen weg, oak .namena
bare ·kiod.ren en bebnwd kind.r.n inDig.n dank·.
Kendal·
De Regent van X:en.d al.
20 Maart 1874.
(882)

V

,,2.GO

per uoosje

(1671i)
O. T.
---- - -_•.._G. __

.

r ecolUlORn.l oB l"t

I 4., 3.GO

Sirop Raifort iode
p. II.
Sirop hypophosp. de Chaux
Phosphate d e fer
"
E lixer de pepsine
,
Fer Gerard
,
Injection matico
"
Capsules de matico
Sigal'ettes Indiennes (voo. 't A.lltna)

Landmail

en J ~O.-·
.Dle \"Im .r 2 0 . - zijn in dell \'orm "flU eell
,V eeg6clu\l~1 ell hubbo n Koperen Gowigtjes.
l\let bet DOg' OJ} de lloodzakelijke fl'uucceriug van
brieven v11n t,f 1 J·jmuari 187~! bijna ollmlSbail.l' in
icner hulshouden.
(1808)
G . c. T. VAN DORP '" 00.
van

B l Z l R.
NiemDe amlVJe,' van:
Albums in Soorten,
Bijollterie doo".n met lIfu,i"k,
H eeren &. Dames Neces8aires,
Dalnes werk maodj ea met icricbting,
P orte flacoDs- porte Monaies,
Pr.ohLige Waa~ers,
names Stoel & Voetbank met lIfuziek,
IDktkokers in Soorten
eu vale andere goedereu.
B. KARTHAUS en 00.
(184G)

bekellde heilzaamwerkende me((icijnen,

t.e¥6nB sto~jas, met zijden kragen

G. C. T. VAN DORP & Co .

4

Aan mijn. Vrienden .il goede
bokondeo reep ik . • on barte·
lijk Vaartwel ! to.,
bij mijn ,·.,trek "8ar Nederland.
Samar.ng, 23 JII.art 1874.
(880)
c. W. W. MOL.

versohe

Puike Zoate-molkBche en KOl.Uijne

3 .25 de Bien..

(72)

G. C . '1'. VAN DORP & Co,

.(1823)

Ontvangen per Prins van Oranje

ge~

Goad valin PAPIER.

in ldstjes van 50 @ltuks

k:iet je

alhier

E. MOORMANN & Co.

(2607)

n :l erk REGALIA FLOR FINA.
p(~r

~.

DORREPA AL ..1' 00• . .

Tweede Ko\olliale Zee- en 8ralid-A~ut Uaatschappii" .

ECHTE HAVANNA SIGAREN,
""~ erpakt

leD kootor8 v:an'

(317)

geve.tigd te Dalaoia.
De ondergeteekenden tot Agenten benoemd' ·zijnde
vall gelloemde ~IaatBuhappij, zijn bereid ricico's t"egen

Wederom ontvangen een klein partijtje

vovr,

ERWTEN- WORST.

Brand.A~~urnnLtp.

Protestantsch -W-ees- en Armhuis te Salllarfmg.
. (246)

. . ..•....

. 8:nct~:~~~~I~b~e~ea:Q~nB~Q~~t8!:~r.~:t:h~;:i~.
·
.Genooltobap.
~I: t,88~~::Ont~~~ir8~~~;,:J::g3 ::::: :~~~8::; .,d~euN~dG1.

YA~

Holloway'S Medioijnen
HO I.I.01't1. "8 PII,U:N ~: H 1..H'. - ~ ft\' ''''rlijh Ili~trhre·. -. D~ Ol, r
uk e u lll!M~r vtl rt"k"kklwit .. titlel\! tOO Mnchilt ~ lld . en de wijr.e )\luo/
liuvttHCD t uO ver"u.h:lijk J'.ij Qde. gOVCQ eene,ulitotllde rellea \""P.:! IItt
bellluj(rijar. "",nl fl l "lIrer I tagtoffen. Olltler Uulloft'It:". b~tl aadeliDg.
al i , .It. oortMI.k dClU ·t i~k ( ~ ill tlui ll ier uil KolIlIIIJ %a l de " i ob>!: ,u'l'Ja

~~~:~t.~~:.i~I:· 7.il~·t\l~ij i:I.~. WI~l:~'~ij!: .~~;I~~ o!~~~t!~~· !:1 ~ :::::~~~~ ::
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