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C()rr~JP"ndentie

van. de Sam . Ct-)

Den Haag, 7 Mei 187,1,.
Men berinn .. t .ieb hoe een paar jaren g.leden d.
WBt gedru is op·
trad. • 0 in ha.r orgoon het Noord.,. bare stellingen en
haar .tr...n bout verkondigde. Die partij en dat or·
guo· vonden ecbter 01' deo duur weiuig fiympatbie eo
. geavanceerd ·Iiberals pBr~it met vrij

weiDig steun. De oude libe ralen, die wat langzamer
in ·buune btlwegiogen geworden, wareD, werden door
de jougeren· uitgemaakt voor It uoetrioairen" en .elaapkouattn" . en, in plash va~ "ieh aan de spite to stallen,
kee!'den de jongerell zich tog so· de oudereB en maak.ten

oppositio. Dit b.,·iel de notie oiot, en zij deed einde·
Iijk bare .tam hoor.n. Profe6~or Vi ••• ring in .ijn brief
aan 't lid der tweede Karn.r, GrBtama, tal 'aD kie.,
yt=Neuigiogen in ~UD ·a Jr6Esen van ad~ae9ie D.&n ditm
brief, toonden klaar al. da dag dat het dank.od. volk
on't e,reden wal over zijue vortegenwoordigers. De jon ..
ge lib.ral.D moeotan wei hoel door oijn g.wee.t als
zij er oieta van g~merkt hadden. Dat b.t indordaad
tot hen doordrong, ...erd bewe.en door h.tgoon de
beer fan · Houten iii au 2~t Hng l" !! il den 21eten April,
. ,·uor de eluitiog fan bet Atij !n-debat) ~13 iJe. Hij; mede
behooreode tot d. jonge Iiberalen, uitte Loen den
....noCh, dat de liberale partij in de Kamer ala geneel
geDomeD, een programo::a oDtwerpen IOU.
.
Opm.rkalijk io b. t, dat vier dageo later, op don
25.ton April, aan do ord. ge.teldwerd . bet voorotol
van den heer · van Houten b. t,olfende d.n ki~d.rarbeid·
Dit Yoofetel, op deD 27Bten .Fttbruari 1873 iDs""di"nd.~
was duo reed. m•• r dan e.n jaar ond. In J·uli 1873

I

AbonnCDlcn t SprUS
VOOl

gUDatig .werkt. net b&a.bermde de kinderen, die, hoe
jong ook, to~ bui •• lijke en perooonlijke di.lIlIlen en
tot ,e:darbeid g~br"ikt en . dikwijlo mi.bruikt worden,
niet. Aileen poogd~ bet e.r ,oor to oorgell dat de
kioderen zooveel moge:1ijk: on~erw8zen werdeD.

Art: 1 werd &angenemen. met . 46 togen 26 atemmen; art. ;! w.rd ,erworpen met 50 togen 19 .tommen; uit art. 3 word de ,oorw"ard• . van bet ontvaDgen van goregeld ooderwijo geB.hrapt met 48 togen
28 atemmen, terwijl ten .Iott. het gebeele wete,oor.t. ! aangenomvv werd met 64. togeD 6 .temmon.
Ooder do .e. tog. Detemme,. beboorde dr. Kuijper.
Dr. Kuijper nam een groat aandeol in bet debat.
De kleine, ble.ke, jonge man met 'ijn donkere oogon
en .lange .warte haren, begon met .ijn sympathie ,oar
bet voor8tol te be'uigon. Maar toon daarop de boer
van Houten, eigenlijk onnoodig, uiteen had gelet dat
hij Diet zoo zaer aen philaothropiaob 'doel ,oar oogen
had, dan wei de m.atoobappij be"ormen, beb oeko,
nomiBche kwa.d, ult kinderorbeid ,oorhloeiend, keeren
wilde, de .taodaard 'on b.t loon .erboogen, · geboor
geven wou aan d.n wenaoh van de arboide" am den
kind.rarbeid te verbieden ; t.rwijl bij wenacbw den
ataat tot olen vader t. doen "ggep, , _00 gij wilt profite.r.n van d.n arb.id Qwer kinderen, wil ik eeD
w... rborg dat bet kind niet warde g.exploitoerd tell
zijn80 Dadeela u - nadQt de hoer van B;outdD zicb alduo al. 800iaal be..ormer gepoee.rd had, .verande~de
dr. Kllijper van bouding. Met die revolutionaire bervormiogoplanoon kon hij niet meegaan . Hij .tel,' e nu
d. reede i~ zijn eerste red • . aong.koDdigde ameode·
mant eo foor. Die am8n~em8Dlen etrektoo om in deD
cODaiderane, in plaats van het tegoogaan vau over·
matigsn arbsid en verw8arloozing ,.n klnderen", te
leaon: dat de wet a"cnerminu behoort t •• erleen.n aan
minderjarigon die tot loongevenden arbeid gebe_igd
worden, en om art. 1 te d08n luiden: ,Loong9~ende
a,beid van minderjarigen in . fabriekeD, in mijnen, op
I<erkplaato. n en op bet void, i. gebonden aaD de bopaliogon deller wet."
Mon vroag nBtuurlijk toretood: wellt. welP" Do b.·
doeli!lg wae; om, "aoneer bet &D190dement op art . .l
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kraobt "an deanti':'reyolatloDaire partij, Dllme.no wollEe dr. Kuijper g.aprokell bad; eU de vraag op de Iippen b.aobt of moo bi.rte doeD h"d met een atandaard van hoogeo .of yall lag.·.. kDerii ... ..
En .r was oi.inand,di.· d. hande.boen foor dr.
Kuijp.r opnam. net wao oogelukkig m.t b.m afgeloopon; mon b .. d hem ·va.t go.ot; .. bij bad .~o preatige
rerloren.
Don vOlgend.n dag mengd. cir. · Kuypor .iob oiet
moer in het deh.t: dit waa altbana bodaobtzoom. Hij
had ook de . orig. dagell v.el miDdor. moe ten .prek.n
envooml, al. hij ~eu vOD ..tel wilde doen, 100eteo
.org.n d~t dit fliuk en pr.kti.cb was. Hij i. te bard
.an .tal geloopeu, b.eft to v.ol ,.rlrouwd op d.n
iodruk .an cijn woord eo kellde de Kamer niot.
Mij d,et bet I.ed; waot in de Kamer zijn zoo .eer
noodig mann.D van talen t, overtuiging eo beginoelen.
Do bopaling dot de kinderen bene den de twaalf
jaren, die men voor buia.lijke .n per.ooolijke Men.ten en op het veld zou mogen gebrniken, ook mo ••·
teo ooderW8t;60 wo"r deo, ward met medebulp Tan eeD ige
libondell tiit bet wets,oor.tel goliohl. Men meende
aan de rechter.ij versebuldigd te .ijD, ni.t .ijdalings
op den I.erpliobt terug te komen. De.. courtoisie
i. ieta nieuws io de Tweod. Kumor. Het ge,,,lg .r
van was · dan ook, dat bet w.lo.oorst.1 •• If bij . do
eindst.mming zulk een groote meerderbeid verkreeg.
Hot be,waar,. dat b~aannem i ug ,an de oor.pronkelijke
arlikolen 2 en 8, bet getal loerliugen op de openbare
Icbolon oterkaangroeien ' 0 0, wunn bij do klerikaleo ve ..allen.

/I

mocht 8BIlgeoOmtlD worden, die I.:iepaliogen walrvan

...erd er ,erelag over uitgebracbt, en de commi ••ie
hot eprak to doenontwerpen door de Reg~.ring . M.ar
vaD Rapporteurs ferklaarde aan 't 810t ,an dBt vorslag aat
<.lke am~nd.menton of v.rkleed. motien otalt men
..ij .de opl(l8siog der bier· besproken hoogst bol.~g ..
niot voor.
rijke "aag.tukken" gaa.ne .ou hebben .oorb.reld,
Tborbecke plaoht gedurende de · eer.to jaroll dat bij
mear daarfan t.rugg.houden woe doordat twe. barer
lid der kamer wao, .ltooo betg.en bij to .oggen bad
leden uit de Kamer troden . Het yoorstal W8B dus
te lezen . 't W 8B dWl nooit ondoordacht, onbeoui.d,
• igenlijk ta slapen gelegd. De heer van Houtoo .olf
overijld. Tborbocke werd bet eminont boofd .ijner paryerklaardo in d.n loop dor diocus.ie, waarop wij atrak.
tij . Uf. K uyp.r I. e.t n.i~t. I " t,egendeol hij .pre.kt wran
t.rngkomen, dat bij to verg""f. getracbt had I.den te
acb tore.n .,,,do" .elf. een •• kelo aaDte.kening to raadvindeD, die h.t .,ooratel met bom dven wilden. Men
plegeD; maar ••.•. do ledon der obri.lelijk bi.toriaobe
bad bem al:eeo laten atsao. ED OU werd .ensklapa dat
partij vol~den .ijn vl.g . niet; zijn am.nd.ment fond
.oorsiel aan de ord. gesteld, b.handeld en aaDgenonauwlijks onderateuniog geooeg am in beraadalaging Ie
men. Geen wonder d.t me-n dacbt aa.n een eerste
kuonen komen, en, die hot oDdorBt"uB~eD, ysrklaarden
"ncbt vao bet verbond tua.cben liberalen en g.aven·
het uit belo. fdbeid t. bebben gec!aan; ' V66r d. stam·
ceerd Iiberalen.
ming o,.r ..rt. 1 bego •• ag dr. K, .ioh genoodzaakt
Het debab over den kioderarbei,l duurde zes dagen.
• ijn omo ndament iD te trekk.n. H ij wilde eigenlijk bet
o poeuig r~e<i 8 n~·tIl Utt voorttteHer heG art ikei over den
hillI time .ysteom hi.r to lande ing.voerd bebben en
loerplicht, dat hij in .iju wetaontwerp gobl'ocht bad,
den arboid .au kiDdereD, van wei keD oudordom ook,
terug. Het voo ..tel weru dBardoor nog korter; bet be·
Diet verbi.d~u, maar de orbeideDde kind.ren beaoberYatta DB elechtB zea artikelen. En toch was er zekare
men. De natuurwetten, zeida bij. ,b racbten tooh meda, dat
.trijd tus.clten die artik.len.
werk, betgeen weinig kmcbt on inspannicg vorderd.,
, Bij artikol 1 werd verbodeo kinderon beD.doo twaalf
oak. door kiDuoren moest ytJrriobt wor~&n.
jaren io die •• t te nemon of in dienet te bobboD. AI·
Men deed hem opmorlien, dot •• ne regeliDg vall
zoo sen o.bsoluut verbod, behD!V"6 aUeen voor ouderiJ
den arbuid ran werkliedeD tot bun 23.te j .... r toe, veel
die .ieb io bon ..erk door h Ull kinders" lateo helpeo .
bad van de orga.n i.ation du Ira.ail del .ocialisten.
O,or dat .b.olu~. ve, bod werd , eel g.'proken, en
Mon . ond dat .ijn tweede en derdo rede we.rsprok.n
d. voorotoU.r zolf .erklaarde o. a. dat bij b.t g,hr uik
werden door tija aerste rede, waarin bij o. a. verklaard
fan kinder.n op ziclt .olf alB een miebruik be.eboDw,
had
e e D noodbrug to witle n elaau tU8BObeJl de antide en w.ren wille. Eo tocu Bchre.f hij in .ijn 2de
re,.uluLioDairo partij en do aeti.ve Iiberalen. Hij voer·
artisel, dat gemeeotobeoruron bevoegd zouden .ijn
d~
bet
woord uit na8m .an die a.n ti.revolutionaire par,ergunning te verleenen om j,ngena van tien tot tw•• lf
tij, moat de I.den .r van in de kamer li.ten h.m aijaren in fdbriekeD t~ laten werken, mits niet la.nger
leen staao eo .elaten zich ~~ n bij eeo. amen dement
dan .~eB urea per dog en mit~ zij ged~reDde wiustelJ8
van eOIl huuner, dat de arboid van kioderen beneJen
drie uren ood.rwij. s eDoteo . Eo in oijn 3.1e artik.1
do 12 jaren .neen in mijnen.n f.bri.ken - due oi.t
,.rkla.rdo ... bij, dot buie. lijke en pe~Boonlijke dieoaton
ill ·werkplaat. on of op h. t veld - wilde ,erbieden.
en 'veldarbeid door kindoran · moebten yerriebt worden
Dr. Kuijp.r bad eedur.od. oijn derde rede 80me mooim.its lij gerogeld· onderwljs ontviogen.
ta ·om, al i•• ijn .tam. 80b. 1 g.liaeg, het g.drui. in
Dadolijk· opringt bet iii 't. oog·, dat hier iota hokt.
de .001 t. b. heers. ben. Men wilde niet ·meernaar
Kindor.n vaD lion tot twaalf j&r•.n .es uren daage
hem lui.tereo. D . presidiale bamar kon, sohr.er b~t
bandenarbeid . to laten verricbton on tian nog bo,.nHaag.c~e Da!1biad,. 80ms bet v.elb.toekeneod gadrui.
dien minsteD. drie ·uran to I.ten I.eren, i. w.1 wat
_ . de .• traf ·voor de ,armotelbaid om .ioh te po.eeren
. kr••. · Bo,~ndien EOU dit aigenlijk aBoen to. doen . Eijn
_ niot m.o.ter·· w~rd.o,t.rwijl dr.. :Kuijper . in · eeu
op die (abrieke", waarbij, .0.0 .1. io Twentbe; .cbolen
dui •• lingwekkeudon .troom V~D .woord.B. . ~oortiwom,
• op. d.' f.briek .elf iDgericht ·.ijn . Maar in de m.e.te
diod.ar onde. ·zijn ,ormorz.ld· Iigg.nde noodbrug on·
fabriokeD "ijn . geen •• holen . . Een tweede biaat was
het 'rijlaten VOD .eldarbeid ..door kioderen . die gmgeld . atuimig b.en brui.k
N~g .rger: hij werd be.pot, men .iJieulise.rde oijo
onderwijli ontvang.n.Het .on maakt bet. ander, .Itbans
speech en oijn a Ulend.meot eo bet .WIIII nag wei de
gednron~e ':en tijddat b.t drnk op 't veld ia, onmoheer. 'an Kerkwijk, duo v.l.trekt geen matador, die
gelijk .. Daarenbi"eD otrijdt betook wed.r tagell 't abo
onder Inid gel~cb, zelf. van : ant,ir.volutiooairen, bem
8{)luut ,'arbod.
onder het ODg .bracht boe m~n bij de Regeering g.en
Dearti.k.l.n 40 en 6 bepaald.lI · de .traffeo. op d.
wat. b.st.llen kon,hoo de regaling van den arbeid tot
overtreding van .rt. 1 go.told, .n art•. 6 b.b.lade ••D
bet 23.ta jaar · veel te radika.l woe, boe de door beon
nvergangabepaliDg . Bet "eteloorot.el WII dua eigelllijk
gel.gde noodbrug lerotond ing••alle" . wal, b08eiod.~
folatrekt . Die' ilf..Hat .eweeg un de kinderen bov.n de
. 12j.~oD, . f1I0r wit ill. Engel"lId ite' A.V-lime tfiteem l~k hetamslldemellt nleb pieltte ,oar. de . lestllable, •

De Mioi.ter 'an Binnonland.obo zaken, de beer
Geertsema, die da ...dug.cbe di.cue.ie trouw bijwoonde, .erklaarde toruggekomen te • Un vaD .ijne
..oegereme.ning, dat o.n wettolijke regeliog von
de. kind.rarb~id groote be_wareD ontwooten zan. Hij
oordeelde nu die regelin~ nood .. kelijk en mog.lijk
en' lOll dUll gaarne maew~rken tot voorbereiding van
de ma~tregeleD om uitvoeriog to gev6n aan hot be~
gir.s.I: ;verbod .an arbeid va:l .kind.ren beneden .e' ·'leeftijd.
1.'Ot"".10 . ~"" ..... ' v......... . ·' 5 - .-... - - ,, - - -- .
aprchen warJ,' fiat in een ' dar logos, van de vergadurzaal ~ _ man, die tieD j,ren gel eden den 8efatuD
kra.htig.o otoot gaf aan de beweging hier te lande
om de ki.der.n, die in de f..bri.ken mishandelol wer ·
don,. te ' bu·,·/ te komon. Een fabrikant, die oo~f m....
lijden mot d',. kinderen bad en bun lot op '"Jue fabriek venaobt"" wekte Cremer op om eeni~e f..bri ...
ken to b,zoek. n eo d. ontvangen indlu~ken in Jeo
vorm van eeD V6rbaal weer te gev8U. C"remer deed
dit, 00. to~n zijne .Ftibriekekinderoll" voltooid . waren,
noodig<ie bij in den ·Ilaag de .Miniete.., de loden ~.r
kamer eO andere autoriteitoa . uit, om er de roorlezlng
fan te komen aanhODreo. Mot b.t bem eigon tolent
en met al bet meegevDel van ' .~n worm hart voor de
ong.lukkige .obopoel. die hij aan 't wark ge.iell en
met wie hij ge.proken had; Btalde hij hun lot in . hel
Iicht. Vervolgen. begs! hij .icb naar den MIDI.tar
van Biunenlandscbe ••ken, doetijds Tborbocke, am op
bot ·nemen 'an maatregelon .... o te dringen . .TbOl·beo k•
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Opl'IJlI. Naar \Vij vero·.moD ·is het den .pioDnell
van . d.n opln!Dpaobtar 'ODr deove ..olge toil ·.trengato
verbDd.n am .iel> op bet perron .aD .· hot · lipoorwogstation t. begeven bij aankomst dar trei.Den. .
..
PAllA.DE. Mo~gen ocbteod .111 albie., bij. gelegon·
beid der ,.rj ... rdag van H. M. oue Koniogin, eene
p.rode worden gehond.D.
Aanaezien do Aloon-Aloon wpgono de draBeighoid
Van ·deD bodem da.rto. oak nu wedar geene gescblkle
g91.genb.id '01 .anbieden, zal de.e inilitaire vortooning
alB gewoon,lij k op den BodjongBeb.n wog plaats hebb~D.
POLIOIE. Het gelukte der poliei. dez.r dagon boogot
belangrijke inlicbtingen te verkrijg.n omtrent do ., ermoedelijke dader•• an de veroobillende di.fetallen waar·
van ·wij onlangB melding maakten.
Een santa! arrsatatien waren daarvan 't geroIg ·on
loiddon tot b.I ~rug,ind.n van b.L borologi'; fan dell
heer 8., de g •• tolell procio.a'. vnn den beer v. K. en
tot 't ontdekk.o dor vermoodolijke plegero .im deD
brntalen di.fstal met inbraak in de toko P.
Het Bobijnt dat de.. verachillende dief.tallen ge·
pleegd .ijn door e.ne en de•• lfde bende waarvao, zoo
te bOpOD i8, 'iob than. de hoofJ nanleggore in hand en
der poliois bevinden.
POSTDIENS". Wij maken on.e lezere opmerklAam
op d. beden aang.vang.n oiouwe reg. ling van bet
vertrek dSf PORt nsar Batavia en die naar Soerabaija,
welk vertrek voor de We.tpoet than. i. vallge.teld op
'. morgene 9 ure, en voor de O oatt>ost op 'e avonds 7
nre; en zulk. dagolijks, gebeel onafbankelijk .an de
aankomat dor oorr.e.pondeerende posten.
In het publi.k bel"og i. hilll'mede dus ni.t alleon
gewollnen, dat thana eon vaat Ullr voor bet vertrek v~n
aile poaten ia aallgewezen, maar ksn men thaDtI boveDdien verzokerd zii ll dat ook om d. Ooat .n Wast ge.
regeld ied. rcil d"g pOBtp.kkotten worden geexp.di.ord.
D ••00g.uRn ",rle dag~Hjkoohe post in b.doold. rigtingen is tot tlU9Verrtt voor. Samaraog maar al ta dik:~
wijls eene flctio gewee8t; 00 wie bssft ,ooral in den
ITu·g .riloetao-···onr;wnre-u'j··ull-v--Ibfj:1J\. ~- .-..-.,.4- ... ....... 1.........t,,1. ..
hier ton poetkantore bleven Iiggen, aileen omdot de
corraspondeeroode POlt nog niot was BaDgekom8o..
Voor.1 .oor d. oorrespondentie met de buito.nbe,itlingen wae dit eeo groat ongariof, omdat de gelegonbeid
derwaMta van Bata,i .. en !loerabaij. aan b.laogbebbendon oolenapt., .n aomwijleD eerot na een. maand
wed.. terugkeerdB.
.
H et gevilar va n riulk e"no miarctuming iii thalli a1 ..
wader zoovee) minder gewordan, 00 erkenoen wij d us
ga.roe dat aD •• Pootdirdcti. eindelijk oak aan Soma·
rang bet ,oorregt g.scbonken beeft, ~8t vroeger alleon
aall Batavia en S.orabajj. wae , ergnnd.
Voor b.t personeel van bet Poslkantoor t. SalDa·
rang heart dtJ J;lieuVio regoling da,renbovon dit voordeel, dat hierdoor de nalJhtdisost verv . dleu

is, die

natuurlijk ,oor niemaod bijzondor vaal .antrekkelijk •
kon bebbon. Sioebt. op de ,ortrekdagell der Stoom·
Boh.pen om de W.st .al d. dien"t ,an Bommigen do.
morgens ••er floegtijdig gevorderd · blijven. In den
regttl

ecbte r ie dit

mlnder dau

tw oe maal. '. weoks.

tocbt en een Iijvig rapport uitbraellt, wAnrin tal van
a.noeg intuescbon am bior alo tor lo~p. nvg •• n te
bij_onderb.den - Diet allen intllaseben even geloof.
atipptm, dat deze venending over·zt\e steeds Kia eons
waardig, Moals Mr. ,an Houten aant oonde - wo~e.n
aODg.name gelegeohoid .al gew.ardeord blijvon, 01
madogedoold. D. meerderheid Van dl. Comml •••e
m06ten · de brieveo dallrroor ook Ileftlt des Bronds te
durfdo "venwel g.en bepnnhl advio. t,t het ontw.r·
vorell aan het PootkaDtoor worden bezorgd.
pen van wetteEjk:e bepalingen geven. Cremer k"am
toen nogmaal. op de .aak torug en ricbtte eon adre.
PB01'EsuNTson WEBS EN An~muIS TE SAM.!.n""G.
aan de Regeoriog; maar de oaok ~Ieef elapen, tot
Na ona laatot. beriobt omtrent het in. ouden van prijda.t eindoHjit mt'. van Houtan met zijo vootstol voor
ZIJO VODr de L Dterij ten btJho6ve delier inriobting, ia
den dag kwam on •• n triomf bohaalde, waarvan Dan
zoo men on. wededeelt, weder bij ver.cbillende dames
oozen Cr.m.r e.n goed deal toe komt.
van het oomil. eon keur ,an bacdw. rken ontvangon.
Men verwacht nu d.t de Minieter Goort8omB het
Hoj.onder. vermelding verdient d. ontvanget door
v{)Ors~l in de Eerete Kamer ver?e di geo zal • .QU ~at • e-~"b. de ~l2Ir dame! VAn een pracbtalbuID. op welks ear·
b.t stoun .al vill.en bij het lid dler Kam ••~ de~ be.r
ste blndzijde die Wael.1 am R!eh, gedrukt et"at, w.arop
.3tork, . .. If fabrikant, mao' eeu dergenen, dl~ Dlot 1'1·
een .portrut voigt .an d.n Duilschen Keizer, dll arna
leen de kinderen gebruikton, ~aar oak voor bunn~ antde portrettan .an ,eracbill.od. l.gerbooMen uit rlen
wikkeUng .org droegen . Iud.on bot vooratol .'n. ~.
jODg.too FraDo.h. DllitBeben oorlog; torwijl hot voorto
Ee.ete Kamer doorgaat, .al b.t de eerote wot olJn die
~eD 200 tal keu.ige photograpbiscbe afbeeldingen b.door het jDitiatief ,an een lid der Tweado ~am.r tot
ut ,an verlobmond. depeobes uit dieD oorlog.
.tand komt. Een paar voo .. toUon tach, d,e fro.ger
golukkig genoeg wa~eD am de EersteK.mer t. boreiEEl' ONnERWIJZEn .• OD een hoogere burgera.bool
keD wUl'dao daar ,.rworpen. De s,aote mooilijkheid
voor meisjes: ~llJag aBn. oene dar leor1iog!3D, waarom
i. ·dat do. ,ooreteller .elf.ija antwerp in de Eareta
bier in bet F ranecb-bi or.--:-duo vrDuwelijk w••.
_ Ik goloof - antwoordJo. bet meisje - omdat d•
Kamer niet verdediS.n tan.
(Wordl ~er"oI9d.)
beeren or zooveel vau ·houden.
I

Binnenlandl\che Beriohten.
SA.MA.R.A.l'1G-

Ma.~nst~n.ci Q;edurende de
xnao.pd Juni_
Ee~.te k;"Br~i.r
Volle maan

,22
•

SO

WIJ;;. ¥ee~ en maer n~em~ dv \.Vijovervalsohing
toe' loowel in Frankrijk
in: Duit8ebland .ijn fabri ...
ke~ en grooto handelebui.en,~ie b.t ..bni~enlaDd van
dece .wao.r VOOrZltfn • . ·At bestelt·· men WlJD. Ult Bordeaux
van ioogenRamd soli de . huiaaD, dall ia meO .geoD •• ioe
.ekerniet e.n .ur. ogaat te b.kom~o. ,In ~t.ermarkon
~obb.n de wijnbouworo eiob tot do :. RegeerlOg g8w"nd.
om dit bedrog tegoo · te gaan, daar d •. w.rkel ijke wijnbouw er groote nadeele.. van oDder~indt. .. Dat die "aDffUS am bulp Dall de B~g.eriDg · lii~t overbodig. il,.

.1.

.
t··.·· d& ie .oln ,a !1~ellleb Ullar Europa bedoeD overkomen;
...~.' .... . .,
.• . ,
. . • . . Zoo geschiedb (10k meb de beendereD• .die vroege.1II0
. P.er N.e.d. Iud. S.toome. Konmg Wlllem m, gezagv.,. . fl'anOlpe' 1IOl!l lro.t.tan; t.hGll8 kO.Bte.n. zij • 250 tot 800
DnitBobl.nd mijn knDatwijnreoept VOor houderdeD thaJ. H. teD Noeve. Bakker .de bh •. vWl Deldeo •. 0ae •. '. fraoe ••. '
..•.. .
1er. wordt varkoebt. beb ik b.aloteD. BaD die .wendeeo eohtg. v~DStorkeDbDrg, Apoa~, vaD Z~ntwlJk en
.VEllEISOIll'EWVAli GODDD PDTIlOLD1nl. De veleongelarij het hoofd te biedeo. door· den prijs .~an mijD ~~fam. vaD. LtDdt2 Eorop. Behepehogen en 'Olaoders..
lokken,in de. I" ..t.te . jaren .door . bet to.nemend geeept .oort~ao op ! 20.to atellen•. Om mlJo k~?stw'Jn..
. .
.~ .
. bruik van petrolpumverooroallkt, habben' aanleiding
te wakeol." geeD .hem'B.h~ keUDlS bOodlg.HIJ~ordt
.gegoven tot talrijke onder.oekiogen, met bet doel om
.~~d.r dr~'ve~!?oft of rOOI)Oell gemaakt. De lUg.e:.
. '
'.'
. de b.stlloddeelen, die de meeat gevaarlijke zijn. van
dIeD len ",)n bl) .~.der.n dr<'Ir19t .te b.koPl.~. Geen t~~.
.
. . .
.
bet petroleum t. leeren kennen. zoo mogdijk de.e te
.tellen. ofdergol~ke worden .er.,sobt. De e.mer (gallJk
B"
dd h d
verwijd.ren .eo vast te Btellen, welke keomerken peaon 66 kan) ko.~t slecht. 0P.! 8 '/.te Bt;'an; bouquet
atavla,
- e en.
troloum als dengdelijk eo .oiet gevaarlijk waarborgen.
van be~.8olde wlJnstrekeo of .erg•.'.' woru~ teg~n ~,f.
Benoemingen,enz.
Natuurlijk .kan door e.11 omslaobti~ scbeikoodig ondor.. '
. '
zook dnaraRoword.n voldaao. Aaitge.ieo dit ecbter
"onderIt)k bonor.rlUm geleverd. ~IJ voo~Ultbetahog.
Iemand, die 20 gulden voor t gebelm o.er b.ad.
VERLO}' VERLEEND WEGENS ZIEKTE: Bao deo
door .leebts weinigen kiln wordeD ingesteld heeft men
zood dot bedrag aa~ be:. opgegeven adre~ eo O";VlD g
kommies Bier.
eeoig. aigeo.chappen opge.poord, die gemakkelijk kno.en antwoord, waarll,t hI) ~.o CD aod.r III de },. Fr.
BENOEMD: tot ommegaand regter be Celebee Mr.
nen worden nagegaan. eo die goede petroleom be.it.
Pr.... mededesll .. In .de PNJocouront .oor de verseb.l·
de VrieB.
teo moet. D. kleur moet zijn wit of lichtgeel •. met
PENSIOEN VERLEENlJ: bij gemotiveerd be.iuit
eeo blauwachtigen weersuhijn, de ... uk zwnk eo oiet
leode recepten! hI) dl! allt::voord gero<'gd, komt o... a.
voor: Eenvoudl~e goede" WiJD ,~et den gewoD~il wIJn~
oDlumgcnaatnj !.tnt 800rtgclijk gewi,cht bij IJ)o moet
aroma .f 20. lVlu.c~tW1J~ ! 2a. Malaga, Tokal.r,Mo.
aao der. Kapitein van bet Departemeot van Oorlog
niet beoedon 0.795 en Diet booger dBn 0.804 ,iju.
dera per recept .f ~o. Dner•• klauren. rood. donker·
van D.alen.
W onneer men petroleum, met eenmengoel vao geiij.
OP VERZOEK EERVOL ON'l'SLAGEN: de oBi·
ke. deelen water eo zwavel,uur uit deo bondel schudt
rood, donkerg.el enz. per kleur J 5 . .
Aan het slot .chrijf, de.e wakkere lua~, d,e met de
oier vao Gezoodbeid I~utb.r.
moet het zuur slecbts Iicht goel' gokleurd w~rden e~
e<lele d",if tot••1 gebroken hooft: "Het .s .een onderbet petroleum lichter wordeD. Verwnrmd tol 340, moet
ncming, \faarUled~ ge !'ijk knn~ ,,·orden; .. lit heb er
het door dtJ D8bijhcilL van eell brlmulwll lichan.m niu't
reeda menigeeo op de boen genolpen. FIJne ~ijoen.
van den Opperbevelhebber te Atjeh.
terolond in br~nd vliegen en voortj"anden.
die in Weenoo boogelijk worden .geroemd. ")0. en
dd. 14 Juni.
VLIEGENl'APl~R, ZONDER VERGIF. Hot gewone vliegenworden volgoos mijn recept met 5 ,,600 pOt. wlnst
J)e vijand blijft in den omtrek steeds talrijk.
papier is door zijn gehalt:e aan rattenkruid een.gevaa.rvervaardigd~"
Hij
deed
giBteren
eoo aanv.1 op al on.e ctabli.,elijke etof. In de "Industrie Bliitter" wordt een voor
Oowillekeurig rijst de vraag: wat drioken wij?
den mensoh ooochadelijk vliegenpapier aanger.den, door.
monten. N~ een bevig geveoht trolt bij met verlies

AanO'ekomen .Pllss:igrers .

blijkt 0. G. nit d& volgende III1IIOOOe, io deOostoorijk. ,
aobe c1agbladeli .voorkomellde: ,KlIllsbWijn-fabriek! Met·

f 50 kapiteBI jBar.lij ka dui.eDd~o ~e winneol .DaRr io

:M

TE'LECRAMMEN

DE BrIm-WE M.!.lLROOl\ Prhlse~ Amalia, vau do Stoom ..
ra~rt.Ma.t.cbappij ~~',derialld, welk. in Junij van Nieuwediep naar no.tavill tal vertrekkeo , bloet i? pra~ht eo
doelmatigbeid .. lle .toomschepen orertrofien. d,e tot
dusverre mn uit Nederland de reis naar Indio Sema.kt
hebben.

Aau onze zUde geen gewond.aD.
Doctor Hoffillan is overladen.

doorgegotou afkook,el nog 2 dee len bedraagt, kookt het
bout nogmaals met 2 deelen 'wutor tot er 1 de.1 over·
blijH, vereenigt de afkook,el. en lost aaoriu '/,-1
deel suike. op. Men dreokt met de.e "plos,ing gewoon
filtreerpapi.r, dat eerst gekleurd en met een liguur of
gebruiksaaolVijzing kan bedrukt worden. en droogt bet.
Bij bet gebruik logt men hot zoo toebereide papier in
een scboteltje met wat water.

Simpang OHm bedreigt Edi.
Oorlog tu.sehen Edi en Perak' i. geataakt.
P.rak bied~ onderwerping aan.

l'E P.A.L1:n,MO, op Sicilie, is aene courant verscbcnen

VAN DEN KOMMA.NDAN'tDER
MARINE.
dd. 10 Juni.

onder den naam van Niellw&blad c[m de di6ci1elen "an
Satan. De vereeniging van jeugdige vrijdeukers in die

stnd begroetto de verschijning yan~ dab blad met de.e

woorden; • Wij verblijJeu ons over, de geboorte van
een biad , tla.t den DRam drnngt vnn den waren go.d,
den god der wetenechapJ der vrijheid en dell YOOrult·

trokken met een 'a.fk.ooksol va.n kwaatliehout. Man kookt
daa.rtoe 1 deel kwo.ssiehoub met 5 dee len water, tot bet

terug.

Beoo,ten KlVal. Maridji, been de aanleg

BUITENLAN D.

plaats

T

vau een zeehoofJ voor debarkoment van troepan. 111l."oe ..

ga~~'a;a~etd::gg~~~;!~ijk;~ :::Bbgi~ld;: Tif:,t~~'~raan

pen van Deli zijn gebaald en beoetteu eene .trandbanting te EdL De vijand deed een •• ",v.l op onze

wij dit berichb ontleencn.

sloepen, op de rivier en op vjrsterkingen in ~ro.rRh.i3A'

PEPEmrFXT-OLIE, .u,s

l'lJ"SSTlLLE]lD

VLAA.'fSfH,TJK

W rigbt zag tijdons r.ijll yerblijf in Cbin~,
dat de nan allngezlchbspijn lijtlenden pepermunt-ohe
met een peo6eei op de pijlllijka pil~u.ts Btr.~keD. S~dert
heeft hij uet op gclijke wijz~ ook bij Lie J,lCh\. aangewend en bovonden dRt he!; (ie pijn oogenblikkfhlJk deed
bedaren.
MIDDEL.

n.IEVlt. Loyso:; echtgenoot van deu gew6zen l?ater
Hyacinthe, beeft ill de New"Y~rk8ch~.b\~den.. pttrtlJ ~e.
getf{lkken l'Ol)f de ~ TF[.liIi,~"!- 'ruky T,- /E.,
ZlJ Inoedl~t
de vrOuwen ROll tn han~ ~trijd ttl. volbardcn" tOll BPIJt
van tegeustand en bespot.t.1Hg, Zlj b6paa.l~ zlch ccht~r
dao.rtoe- nietJ maar zegt dat het kwaad nIet aIleen III
de krocg tlchuilt, maar in de gcstellen, b~dorven dO,or

een verfoeielijk .aeding.stelael. Het geb'Ulk v.? kollie,
theo en specerijen llloes,t ten Btreugs~_t:) foor klDdere~
verboden zijn. Een rat1ICQ-Ie hervormtng van de fawl·

lie-tafal moet nls blLl:!is in den oorlog tegen (le droll-

~~~~cmRn~i:~:JwlJg~. gekruid~ ~pij1'~I~_m~..elte:A ~~i~~~:

Menou .. Loy.oo heeft .eker Ilooit bet middogmaal
van eeO ~Tederlandsch werkruan gezien; dan kon zij
hare tbeorie laton varon.

Burgel'lijke stand te Samarallg.
Von af den 23.ten lHei tim den 16Jen J'unij 18'14.
L~ ONDERTROUW AANGETEEKEND. F. A.
Klepzig met J. C. Loeters.
HUWELlJKEN: W. A. Pla,mon met 11, E.
Heuse.-l. H. B. Uogewoniog met I,. E. C.. A.
Ruitenbach.-G ..A.. Vasmer met II, E. GroBn.
GEBOORTEN: 111. III. Cli;nett geb. Roos, ooon.J. C ..E. 1<'redriksz geb: Smlt, docutt'r.-C. L. 'I'ij •• en
geb. Mierop dochter.-L. W. Fredriks" geb. l<'redrike,
docbler.-J. E. Van Temmen, geb. Roebart, docbler.J'. W. 'I'ietemann, gab. Me.m.o. "oon.-C. L. .T.
Deketb, gob. van Deventer, dochter.
STERFGEV~U,LEN: M. F. Krol, meisje, oud 7

r~i::rl~Q m7n'::=~d~~~ji.· J.e;;:~~~~~'D:O!~r~e ~~~
rl1im 1 jaar.-R. M. A. BrBs, meisje DUll 1

jaar en
Ii maan-

7 maQ,ndeu.-P. G. yQn Groll, jongan oud
den.-L. Rotba, Ecbtgenoot van M. Hcur, oud ruim
24: jarsD.-H. Verdier, meisje, oud 9

j8ren.-~I.

Fer-

dinaodus, mei.je, oud 4 rnaanuen.-D. K. W. Tinkelen berg, maisje, oud 10 jaren eo 4 mao.nden.-H. L·
van iiemmon, meisje oud 3 dngen,-B. O. Veisiuk,
mannelijk. oud 39 joren.-B. F. H. HeHma", oed 32
jareD, kanuoDoler 2de ~lasBe.~~:L E. J. DupuiB t ourl
25 jaren, fnilelii::l".-, II, Dirk~ Glul 33 jnraD, fUBelier.-

F. Freij, ;uaunelijk, ouclerdom oDbekond.-C. J. van

Het oorlog.chip Siak haalt materialen te Singapore
voor het te moken zeehoofd.
----~------------

Technische en lndustrieele
Mededeelingen.

a

GEBnuu.:: VAN' l'HOSP HOImn.O:KS. Deze li:'ge.·ing blijft
zeer de aandBcht tre:tken, yoofoQmelijk VOP1 pletroUeD
en watarvormen bij boogovena. Vau de uih'inders, MonLe6.aj e-Levy en dr. Kiinzel, was ter "Teener tentoon ..
stelling een nitgebreida venameling van modellen ingezondeo, die bij de artillerie, de wapenfabrlekatie aDZ,
toepllBsing vindeu. GilleRUl: tt;) Chotleroi en BJoude8llx

hebben de legering bij pletterijan io gebruik genomeo.
en deelen hun driejarige ocdervilJding daaromtreut me ..

de. Voor groote en koniscba raderen san pletroHen is
bet pbo.pborbrons met uitstakend gevolg gebruikt ••elfa
voor Jie, welke gedrevt'n wtlrden lUet 170 tot 200 pOllrdekrachten, en waarvan de walaell 60 omw~ntelingen
per minuut maakten,' bij een gewigt V1\n fi ton. Men
hoeft wBBrgenomen dat radertln van gehard gidtijzt'r
zaer ligt breken, dllarom werden die v~rvangen door
ge .. oon brons eo later door pbo.pborbron,. De gswooe
bronz~n hield~? he.t doorgaans nist laoger dan vijf moan.
deo U1t, terwlJI dIe van phosphorbrone gemiddeld!le.
gen ma8nden konden diell/lt doen. Ook bij aesen is deze ll;lgoring in tuopll.ssing geb!'ogt; door bare hardheid
eo tao.iheid. haddan deze voorwerpen een veel grootere
d~ul'Zaamhetd. De ~saeD van pbospborbrons buigen veal
m~nder door daH dIe va~ geemeed ijzer, en zijn veel
millder breekbaar dsn dte VUll gietijzer.

Do ..

ze Bcbijnb, nan.: de uArbeit?"ober u to oordeeleo, hoe lunger hoe meer IllgBog te vlneen, Tot beden ZR-O'en de
grootere afo8mers! bij name de spoorwegell , (jr 1:1 tegeo
~p, lIaat te gebl·ulken, .omdat zij vreesdcn dat zij nitlt
In vold?ende hoeveelheld zou te verkrijgen blijven. De
nn.tuurhJk_e sweerolie,. welke uit de ZWllnrste petroleum

van 0,88" s~ort. gewlgt getrokken is, wordt narnelijk
n.og slechta In beperkte mate vorkregen, en do.flrbij is,

nameD onbakend, maunelijk. oud 33 j ..eo.-P. P.
Wanrooij, oud 21 juren, kOrpOrRBl.- Vlek, voo:rolunan

Stilts

haar maar. algeme~n gebruik, de prijB aauzienlijk:
gestegeu. ~e.D 18 .001 dIe reden begonntlO, om Jigter

a:n r~~m~:Ii~:!e ct:m;:r:)::j~~: ~~nd!\J:;:

j:ng~:,de::::d,o:b::~:~~n:~~~rw. JBlo!,;s:~~:ar:::~

:-eOrr~::: :~e

nelijlr) ouD.8rdum

nor·tentoollsteliing- de prijs-medaille bebaa.lde is het
gelukt door midtlel van een iliel!w, door Dr. '1:1w'eddle
uitgevonden proced~, smeB>~olie van uitol;!lwende deuO'.
delijkhei,d ~OO~ elk go~[uik te ve.rv~a.rdigell. Tengevolgo .\'an miwhLmgeD, (he het Pru1fu~tBche LaudelslUinister~~ I,BngB offieiolell weg in Amarika. verDUW, Eijn aHo
'pru18s18cne stfl.o.tsbaneo door een ndnieterieel SObl'ijven

otbekenll.-J.

Sineck 1 WeUllwnaar

G. L. van 08senbruggen, Dud 63 jaren.-E, Krol,
Jongen, DUll G maanuen.-J. J. Weevers, _ mannolijlc~
ouderdom onbekeud.-R A. Donkol, jongen, ou,l 4
maanden.

SVHHEPS- BHRI (} HTliN.
Aangekomen Schcpcn
te Sa.maraof:'.

Ned. Inu. Brik. SaijaoM.ohoor, Hadji Mobamat
Ar::!it, van Riouw, Reim.

Ned. Ind. Bark Djoadool Karim, Sech Mobomat
Bin Jo,eph Bin Jacob, van Sumba"a, Ge.ag,oerder.
Ned. Ind. 8tb. Koningiu Sopbia, B. 0 .. d. Jong,
vao Bat•• ia, Me. Neill en Co.
NeJ.Illd. Koofng Wille", III, J. II. teLl Noe.er
Bakker. van Soerab.ija. Me. N oill en Co.

Vertrokkcn' Schepen
van SaDlara.n~.

ve~~~k~:r~· :a~h; ~:;~~~r:Vill~n

III, J •. H .. t.~ N ?e.

Eng. Stb .. Jo~o Bramall. F. Hood, naar Batavia.
Ned. Ind. Stb. Koningin.Sopbia, B. C.de Jong,

lla~r

B_t"iu.

.

.

1

vao 3 Nov. 187a OjJ de ali. van de Eclip,a Compooy
(welke oak in Europa hare agenten heeft) opmerhaam
gemaakt cn zIJllen bin~enkort uitvoBrige proeY'en er
wee 'nemen. Een overzlgt van de bohoofte del' Pruisai-

:~~eu;tt:::sbtn~:~'i~~

Bij den Raad van State is thaDS
aanbaDgig het wet.ontwerp tot aanlog van .poorwegeD
met ondersteuning vo.n Staatswege.
- De tooneslvoorstelling, den 2den Mei gogeven
doo, de onderollieieren io deo Haag ten beboeve van
de gowoode krijgsliedeo io Atcbin, beeft opgebraebt
1369.30. Eeos commissie vu.n onderofficieren stf'lde
dezo 130m den Minister van Kolonien tor hood.

Bouendu.i, meisje, oud 6 jaren. M. ~ra.rlevelt, oud 33
jareD, Echt,genoote van J. H. Krol.-van Zeijl, vaor-

Y(ln

Roiterda;., 7 Mei.

f

HORLOG"t-VEEREN YA.H AL'UMINIUM-IIEGEltING. Aan de
horlogl,'lmaker Lange is in ~e Veraenigde Staten octrooi
verleend op het gebruik: van aluminiumalegeriog voor
horloge-veeren (Bpir8~lvt~eren). D6 !ll~e~t doelmAtige
compositie ZoOll zijn van 100 do. aIUW1111UW eu 5 dee
leu zilver, of van 5 dealen aluminium en 90 deelen
koper. Voor zoove31 uit do speciHu~tie is op te waken
worat de draad zoo dun als mogehjk i. getrokken of
gewu.lat, daaruQ, lUet een eigenoardig 600rt van eobaaf
bewerkt en eindelijlt op een .Iijpstsen tot op de ge·
vorderde dikte Bfg.olepon. De dr.,ion worden dan in
vormeo van .• t.al gelegd en de,e I.otsten tot aan bia.uwe gloeihitte verwarmd, eo da.rna afgekoeld. Voordeelen dezer veoren zijn: dat het specifiek g~Jwigt 1leer ge
ring iSj da.t foe niet rOe!stenj dat ze niet:, mo.gneti8cb,
ml.}a[_-,,!~~' veerkrnch.tig en hard zijn, zondct~_.brQ'ol te_ zijn

AMEllIKAA.NSOUE Mun;R,*-T,E OLIE OM :L'E SMEnEN.

NEDERl~JAND.

t:: l.rt~~~,~~~c~:~::~~~: ~eoe:;

in.oeriog vao die. olie ongeveer 100,000 Tbaler.. zou
sparen.
GJlBIWIK VAN VAunOLZUUlI. 'VOon TN TERVOEnBN' HUIDEN
E~ ]J~ENDEHEN. Ctl.l'bOJZUUf sohijut, ZOO berigt hat Baier.
Ind.·nnd GewerbebL, goroepen, ook in de techniek
en den hundel eeu stoectsgewigtige. rol te opaleu. Vel.
gens don .Ohronique del'indu,trio" wordt bet bebalvo
ter, belwarjn~ v~u .hout, te~ de.ii:linfectie van. gof;en.enz"
nu on ..angB ID Zllld-Amer.lk~ en Auotr.lie ook gebruikt

~::.. ~~~e;e::.r~ij::!e~::n:e t;o;::::;:=o. t:ti~edOe~ ~:;~

wijls verrot en onbruikbaar .Rnkwamen: Vroeger moe•.
ten de.bniddn doore~ne ,.er omslagtige .e" .dure be.
hand.ling ioge.outen wOI'den; tbaoa dompelt men .e
24 ureo lang in eeoe oplossing van carboltuur (2 pro.cellt), 011 droogt ze .. daaro., hetgeell valko men voldool1.

- De H. N. bode meldt dat het kindergeschellk
den l3den Mei, 's voormiddags te elf uur, iu 't Pa.leis
te Amslerdam. den Kooiog .al word.o aangebodeo.
door tien jougeuB en evenveel meisjes, allen uit Amsterdam. E~ll tier jongens zal Z. M. toeElpreken, eon
d'Jr meieje8 Ilt;t geachenk overhandigen. lIet ceotraal·
comito voor" 't gesobenk en de beeldbouwer Stracke

zullen d ••rbij tegenwoordig .ijn. De Kooing been
daze wijze Yan aQ,obi(;}d~ng goedgekeurd en tevens vorkinard, diep getroffen te zUn door de h.rtelijke go·
voelons der N ederlaodsche kinderen.
_ Z, H. de Paus b.eft Ban aile Katholiekeo in
N ederlaod dispenBatie verloeDd vnn het gebruikelijk
Vo.Bt~n-

in de J(ruisdageD, die dit jaar op 11, 12 en
13 Mei met de nation ale feesteu Bo,lIleDvuUeo.

Ding d~r; ~d~~~lg~Sve~trgJ;]N~3er'~~ldsBC'~: ~~:::!~~~~
ned.rgelegd, om Z. M. deu Konio g bij gelegonheid
van bet aRnstaunde jubulfeest, te worden aangebod@D.
uSire! Binnen eeoige dogen zal Nederland de wei..

daden van U lVer Majesteit, opperbestuur. gedurende
het vierde t;)~Der eeuw hebben g~noten, en de N"der..
laudsche natie, ala uit eenen mond, de uitdrukking
~:~~r erkentelijk~eid tot U wer M.jesteits troon opzen.
,Hoe weI op anderen bodem levende. daD dien, waar.
op bun wieg stond, geboorzamen de ondertaakeDdeD r

ge.amenlijk N eJerl.nders, aan eeoe beboefto bUDS b.rten. door bunna .temmeD bij dat koor der dankbaarheid te voegen.
"Immer8) bet wei en wee des vaderlanda vindt bij
hen eveo diepen weerklaoK als hij de ov.rige Neder.
IBn~era .en zij atellen er prijs op, om hivr,

op U "er

neveD81i41/lr8n U8/121riaheo ~ee1' ~eh!lltee.
anderll gtW.e.ren~ .Reb . waa dWl'\l! '.'te~.~bhre~.
Dat het ookgeen klelne Oosb·IDdievaat'iiel' _
•. lbn.den. beer.
bliJ.·ken ait h..t.b.. e:.!!grijk ...
je, getiteld ,Sweij.' Nserlanrl .Zooe en r8lldu/J.", ':f;Sf4
,waar het achip opg.geven wordt. all. hebbende' GOliO
grooteVlln 891 gometen tonnen,een . inhoud die, ala
men al. de OOBtindie ...allrd.... · io dat w.rkje· opg4lgeven, nagaat vrij .oke. beel wat boven bet gemiddeldeis.
Er zijo verB.belden grootereederijen. die geeo aebip
vlln die maat in de vaart hebben; men Gie bet 111mgch.alde boekjeBleebta door.
Het spijt 00. voor den beer Blusse. maar wij knnnen
den vooruitgang van den . Rotterdamschen wllterwog

I

BlnBs~.

'(~*!

Diet ontkennen.

Schultze en Muller in Nederland.
Schult.e en Muliers zije vrij populair.
1I100ht de kortswijl. van hunne ge.prekken niet aitijd van goeden huize tiijn, bUDtle reisavonturen mindar belangwekkend voor lezers, die een weiDig goeden

smaa' be,ilteo. hunne namen en heiden dad en zijn be·
kend en gewaardeerd. overal, waar de Kladderadatsob
wordt gelazen en gbDoten.

Zoodra eV.dowel een duitsch. uitgever op bet dellkbeela komt. am aan do alom b.kenae namen vao
Schult.e en Miiller eeDa doorloopende persiflage .an
Nderlaod te verbinden, wordt de.e populariteit bedeokeHjker. Juist verso been een .Schull•• "nil MUlier
i" I/olland" als er r_eeds tal van dargelijke ,reist,ochten
door bet beroelDde twaemaosehap in al de deelen der
beide balfrondeo het Iid,t heert ge.ieo.
AI. w.t batelijk, leelijk, boos.ardig ofoo.iooig van
Nederland wordt gelogsn of gelasterd.vindt eene ecbo
in dit boekje. Natuurlijk wordt de boertiga bokeling
vau do genoemde reizigersfirma weI g'eeu nationale
ramp voor Nederl'and, mllar toch is bet a_en stnitend
.e .. schijnsel. 00 •• langgeoootan dueo steeda hun best
J

eenige ruimere kennis over Nederlo.nd _in D:.:itscbland

te Y"rspreiden - nog oolangs ech.eef de beer deBeer
uit Goes een yoortreffelijk artikel in een duitBeh tijd·
scbrift, en voorMurand vindt men bij de DuitBcbera
een zeer boog oordeel en een zeer lang vOQroordeel
over Nederland.
Geleerde mannen zelfs verapreiden in bunna raiaBcbetsen de zonderlingste voorstellingen over anA va-

derland. Karl Giitzkow verhaalde eeoe menigte . vau
onjuistheden in zijn a HotllJlIdgallr;" - l'bans' komen de
Schultzes en Muliers ons nog Dlet de D fit, e fleur" van
bunne spl)ttel'Dijen tergen.
'~ Is alles reods lang ge,egd en be,baald, N dderland
beeft vie. goe~e eigen,ehappen: kaae. boter, vlsch eo

sardnppeleu - voar de rest: a hort bei ihnen- die Gemiitblicbkeit nufl" Ddsrmee is ala het ware hat duitsoh
ultimatum gegeV'~o. Boventiien hebben we in Nt-darland geeDe ~ DroBchkenJJ en geeno II Stiaft!lknecht~'t en
daarolll dt3ugt one luau uiet. Gutzkow k18sgt er steen

en beeo over. Bij Sobult.e eo Miiller goat het nog
treuriger toe. N ed",lar.usche vrouwen en mannen moe- '
ten de o.lIeroDaangtml18mstt! verwljtingen !woren. De
. goudascbe pijpeu Bctijneo een ate en de'iJ aauBtoots,
schooD Z6 bijua geheel uit bet gebru:k verdweneD zijn.
't Io oomogelij" alle zDutelooze aardigbeden op te tellen, die steeds ten koete van onze nBtionaliteit zijn
yo.orgedragen en bovecal is bet ocmogelijk, a1 de {to·
JUlstheden te weerleggeo, die sinte ettelijke jaren in
de europeescbe pers de ronde doen.
Erger is bet, wR~neer de 8anvl\1l~n zich z;,lfs op bet
SRDstu,sud Kro..:mjubtlee ricbten eu Muller Dan Schultze
verhao.lt, dat de oatia een gesnbenlt zal aanbieden, be8t8a~de uit eene pijp, va~ plaMna met diamanteu bezet,
of lilt a_ell pyromiJe Van otchineeache beenuereu. Iu
het &lgomecn Bchijut de geachit'l.ienis onzer kolooiale

lolitiek Duitacbland veel st,f tot kritiek .aao te bieden. Da.t de "mijuheers" of zoo ale een hambur0'8cn
blad ODb noemt: de ~Ja.DtjeB-kaasll bet. boofd sti:ten
tegan den Kro.toD dab in ooze rtl!lidentie eeo merk ..
waordig failliet plaatB greer, s' rekt thana oak aan
j

Schultze ~.n MuiJer t~t uitgangepunt voor grove ironie.
En daarblJ wordt DOOlt verg-eteo, dat ~eJ,ig~ amllkeloo ..
Ze auteurs met cene ouderwetscbe asrdigheid DuitBCh..

land Muffrika bebben ganaemd.
.Een p~.r. rnalen had ik de gelegenbeid· eenige
dUltacbe ldeeen over Nederland te booreu, die mij op
de ong~.dwongenste wilZtt openbaardeo, hoe er sows
ov~r. mgo .aderlaod wordt geJacbt,
, \V.e te Hamburg. E'n ba.rlijke zomeravond had
langen (ijd de wandelanro roodom bet AIst.rb~ •• io ver.am;ld. Seboou.r stad_wandeling dao langs deo r.us-

M.)est&lts geboortogroud, op de.en dag luide te kunnen verkondigen, dnt zij er trotscn op zijn, ~ich onder
den scbepter .on des Zwijgers nakomeling ta blijveD

Bciltlgen Aisttlr-da.m bestBBt er w~llicLt I\i~t in- Euro-

s!Jhnren,
/J Vergun ODS clan ook,
Sire, bij de allnbieding onzer hulde ~ll de uiLi.lrukking "ilU OOZen W't!IlBCi.J, dat
de Voorzieoigheid over U we l\itljesteit en Ho.ar Doorluchtig gezm bij voortJuring al hare z(~geniug0n moge
uitBpreidt!ll - d'e vark{QrLog to voegen, dot, mocbt
ODze geJief\le geboortegrond ooit in gevnsr vel'keeren,
wij ous met e\'enveel toewijding, eeuBtewmigheid en
licfde, als ooze overige ,latJtigenooteo, ronulJm Uwer
MajesteitB troon I3charen, en, evenals thaus, uit bet
dieplit onte hal'ten, illstvmmen zullen met Nederlands

:~:;':~~~i;;.rd'G:~le::; ::;l~~~~;e~~ ~~eaa;:~~:t v:~n d;{~

krijgs. on vredeskr.et.
Oranj'l en .Nederlalld /11
J)nnrnu. volgsn de hRudteektlningen, die reeds vrij
talrijk ziju. Het den KOlling sun te bladen adt'es zal
eeu mC8Bteratuk van achrijfl\unst wort' en, tot wtllktl
ve~Biering ook, bet t~oken8Lift za1 l>ijdragen. Iuzouuer ..
held znl het vau sao prachtigen titel vilorafgtlgao,n en
rijk in'gebooden wordcD. Bovendien zal zich -de deelDeming der Nt'derlandsche, kulonie, te Brutlsel, niet
bij de ao.ubieding van het "Jrst:! bep81ou. Imrn6-rl:l, J.e.a.
J Oden d~Zel' zal een concert wordtm gageven, W8srtoo
I.:'lil gehoor en kuusttlnao.ra uit.s:uitend Hit N ed~[laodefB
zullen zijn fUI.mengesteid. De oflbrcngst' van ilu.t feeflt

is best.rod, Ont door het bestuu, de.· Nederlandscbo
Veraeoiging von Vi'eld.digbeiJ, in.en der verbiijf.
plaBtsen

voor ouden

\'an dagen, cen krib met den

n.om vun Z. 11:[, deo !Cooi ug der Nedorlan<1en te

!~:rn ;:irc~~t:i~in~el.!~nb'l~jev~:~gell

dnge ter beBcbikking

D. Belgiecb. Uegeeriog ,al een buitengewoon ge.
zantacbap va.n 5 perl:lonen zendtm., dnt -den Koning
der Nederlanden, nameos de Belgische dynastie, t.
Amatl'rdRUl ,zal gu.an gelukweDscllep.
- D~ J..Yed. StlJompo.st zegb
Wij kunn~n onea verwouc;i~Hing nie~- ontveinzt!n over,

de mededeehng "aD den, heer BJuBse, in de' zittiog d~r
~weede Kamer van de .staten·G.neraal van 23 April
JI. nopens bot fregutsoblp Ma ..,lu;" .dat den 19den
~~~~sI1~~r b~:=e~~~~rn R,tterd,,,,,.cueo waterweg te

Vol gens die mededeeliog. waa . oamelijk de di.pglog va~ dat .fregat, die van eell klt!~.nen Oostin,lle·
v~arder als die leeg i••. eu bad.. het schip. io Engeland
een deel zijner ladiog gelostbad; .maar ons istooh uit
goede bran geble~en. dat het aohip.toen bet ta M.a.Bllli•. biuIl80viel, gellldeD had 7650piopia kolBe, be.

pa. R.t drokke op· en afvareo dor . geillumineorde
atoom.~ooten, de altijd wod ige

eD

bonte menigte

vaul

Your mij nicuw taftlreel wlird ik n.o.ngeaprokan don
een burgerwBIJ, die mij OIll \'uur "oor zijn cigssr vroeg
Ik Infulkte vall de ge!~gt:luheid gebruik, om bem eeni
go tegenvragen te dllen. 1.1ij aotwoordd() zeer hupacl
en vuegde er 8flustondtJ btj:
II Sie Biuel wohl eiD :FJ't.~Uld~r? II
Ell alB in sen adem' g:ing hij \'oart:
/I Doea keill ]'rRllzost-r If
TOl1U ik hem geJ'u3t had gestelrl, v{.lgde, een atroon
VIID WOOrd(\[l:
,:
If A~so Sio sind
IIolJ31J.ddr! Dann hnben S's die dum
me Geachicbte von _ALe bin tnitgemacht'. ...•
't Was in Aug-u~~ut3 van 1873 en ik kon hew

du

:~~;:~it~:t v::r:~a:l~~~ll~ ;:~~kt\T ~~;!~~g e:ni:~e:~:~~'

lUlsteren en aprsk zl;)er uit do hoogto over ons ouve~
mogen Olll ODze groote koloHi~u te b~heeron. Daarn
kwam DOg eeno yinnig uit,gesproken waarecbuwillg tt
gen ,lJnze nederlandtlche perB,
" I f D~,s ewige ZeitullgBBclireibt!nl. riep hij uit, terwi
hlJ 1ll1J .v-erbllnsd Hat stRRn. lI~ehmeu Sie aich' in ncb
Bo~at wuu dar DiHmUri.:k Sis ruLig annaktirall mussen
t Was maar een i.111-~chtr~cbt burgecU1ao met ef
pet QP )t hoofd, doze tionegietol' VIlU bet trotboirr ,wa,n ,~

.oor het besohaafde Duitschland wellioht de scboude
zou opb.len, doch bij aprak 01.' ruwewijze nit w ;
duit.cbe huffelijkbeiJ gewoonlUk .. rzwij;t.
Eeoo aDdore maal .• at ik aan d. opeutaf.l t. B.
Hjo. 't W.s in den zomer,..n 1871. .AlIeswae v~
vu!d van den roem dar duitsche wapenen Juist, eel

ge dagen ...oeger had het pruisisohe leger zijo triuD
tocht doo,· de hoofd,lad gehouden. Het ge.pre' d
t.afelgasten _was nstunrlijk (lau lIlilitaire stofftm, gewi
Eao oudacbtig heer met e.ugondenbril keek vao t
tot, tijtl veratoo'rd DQar' onB been,;' nls men de nam
van Bismarck, Moltk. of Voo. RhooD met bewonderi
noemde. Eindelijk seheeo hij al den lof moede en r
uit:

6

Aber die lPranzoeen haban auah vieles geleis~ et

Ni.mand dor Duil,chers,. dio dit teg.n.pra •.
. Ik waagde eohter . eone b••cbeidene bedenking,':
lQn~,rde (lIlD bet ucoeur lager" __ vun Emile' (
... ier.aso de fijoe ve .. taodsontwikkeling .van Bene
ti, aao de BlobkollBOO en de knonpen van Lsboeuf. ,
dekogeltJens van. Sarbriioken en .""nde kapitnl,
vao Mat,. De· oude .beer met· den goude'!' bril w
le~r .on~l1$lig· ell 80hlldde stilDWijgolld' hot hOQfd.

"1

.1...oradtnaie jebb ••••" besonbij. .
om metlloodanis ' yoord.e81..'andbouw t. drijveD, dab
III .•p~
..,.. "./lam · baleeH
. . d.oJdelljk b DIll. .k.e.lI . de. t, 'k.'. meD D8 verIOOP.' ,.an d'.kW1JIS ·e.oD 100.' .kleln D""tIII
, ;' ,, ' jarsD lIIeb een mear of miDder groat CortWD rewtr!·

~eD l'iillJil\maa1' eanNeqerland8r W8&

i~hS:n~ll~~~:. f,1Id

F"'DtOaeD~&alilid

···Z':o II,::~

I

a..

bat..ldell weerlllet fteVe1denWOllJt'b6WOD~g'1881l'; '
. Ook moeb lk, e.erlijk ..'beIreJl.nen;... dat. het -\In IOb.Uld.. Wi! "lie.
niet w.e, 100 de vriend.aupsbilDdon Yellolieurd ble· fameen h.

:t;,f~:::~e ~:o;::. ·ijAflt~~o:la

r:n·l:! .n1fJk.J~I,p:

. keiD
p. .
en i. in hare o.erblijfaelen
GOlltert.•• ' .'
...
Re~ ;~eele .~ ... Ieobap ..•· bara~te. Inlaehen ,lit. De . m.nte cUI.tuut Buivere~nelef en hlerin.iedegrootete
e,ndweeg8 to gemoot.
.1...
.. '
.• ~..r.ohIlW4e bij . ~
oadarbtlse beer met gouden bri! had reed. dri~ weken.
oor.~ak s:eleg~o, dat voore.1I na, met uitzonderin8 van. '. Do.oh wij "aren ' ni.t goaeigJ op o~o b!,url sijn . . ter ',anaijn .barl;, &II; ,
lang &all d., tafel pogente b.w~.e., .daL Nederland . koOie en , eUlker, 'aUe Gou,.rae''',entl!onltnron be.bbeu
h?,ehngen te worden' en "ertrouwdon "\In 'Tr,.nd.ohap
Gebasi had. a110afeel
~ell onafgeb,okenbowonderingBlln}'rnnkrijkbetoonde,
moeten opgeheve.worden,omdafi.e bijg.brekaan , DIet.
.
' , : .' : :" . '
,'"
.. "
otu .te komen,
hij .n. · "
en do ..r.te . Node.la.der, . die , bem in BerHin outmoet.
laodbonwko .. "i•• an deu grondloggor ell van bet cui·
.. ~Ieobte oen was e. , onder 011', 'die .• iob liet bedri•• ' uobtk.nl Iri verdeI' en •• ra,
te, lOud., jni.1 het legeodeel volh.oud.n.
.
tuur.t~l.elgedreven werden toa koate vao den grood en
gen. Hij. ontil.g den jo~gell . geleerde, ia zijn huia en
tegenover.. anderen bet ·tuiaote
, Het .ij •• ulke Nederland," ' al. d. oudachtige boer
'au de . bovolkiog. Vao .bier VOot eell .·goed do. I, dst
riobtte
bem , een ·feeatmad aft" ,' : Doub op dat
:Ik. hee Geba.i in b.t oog g.hon~
met den . goud.n bril, die . de on.riendelijlte en ;rooi •• be
nB •• rloop vao e.n klein •• 0t.1 j.roa d. kofliot,uin.n
foealma.lto; Gebazi boe noah ba, ",uar !let .ijn gaot.
dan iemand in staat avorhem t."
etemuiing in Duit.ohlandni.uw .oed •• 1 ge •• n . .Wat
al. improductief afg•• chre,en moe.ten \lorden,au dat
he.r io · d. mee.t ya.lkomeu on.ekerbeid of bij eon
geloovemeu··mij op wijo , 'woord alo . .
baat het ('Of eea m•• '.0 d.S.I\ik. wahoschappeHjk.
d. kum.boom. di. · eldors 86n BOjoriga" eo .olfs nog
eer bow •• on dall wei ••u eet !Conoteo . b.d. Alleoa
egoi8me hom weldr. eon tweed. Datonr
ontwikkoling, als Opzoomor bet good reeht vanJ;>uitoch.
boog.ren I.eftijd boreikt zonder onvruchtbaar te .wor., gaf bij h.m de verzek.riog, dat 'I bij z.ijn . ari.'oora·
't Zou . w••ed .ijn, do laateta belftluD oijn I• .,
land b.ploit, te~ . • loUe. blij.oo wi] N~derland ... eteede
d~~, op Jav. !ell:, h~og>lt ••l.obt. 12 tot lv, .z?er dik·
I:.ch....i•• d.n Di.t ~jnor on" lang zoo g•• ellig ni.t
h••1 .too t. rekenen, Iodien k... uk.illni~hoi"
de . ,o.gemoodohjke. voortbrengere vsnkaas, goudecbe
w~le elecht. 8-10 J.ren olld wordt.
Vao h,er, dat
wa • . ~.arop ,Ieend. h~ •• 0 .guldeo . '''11 bem, om aan
de·.toe.eke _baa.h.id voor een misdriil epb.Ct,.'
pijpell en j.ne,. r.,
'. '
.
.'
Old" groo~e · uitgestr.ktb~d.o , wi.s.lgrood.nb.bcort eo
d. mOld .1. fooi uit te ·roikso, . en,.vergat later d~n
Goba.i vrij vaD .cbuld geblev.n; . wan.t nooil wa.
En do oehuldhgt m et alle. n .nan Dud.chIRnd.
t.lkoOB 010 uwe aa.plantmgoo doen moot, 9mdat men
gulden t.rug te geven. Ouk ,. h~, yoor zoo,er Ik
mand z66bot el&ehtofl.r van eigen : dwaasheid. Znodc
AI. Schult.e .0 Muller aH.tI. i hatelijkhed61l o'er
d. k.,oi. mist . ow 1100 g.,~d op den duur io ·gooden,
we.t, Dooit te,'ug, g.weest, Het. to.v"l wild,e dab bij
Behroom of aauoling; verwo •• tt. hij zya lev.nsgelnk
Holland •• ggen . ell d. ttnneg'eters .ao d. hamburgs. he
vrucbtbareo on de boomen In g•• ouden en vruebtge.
be.1 kurt na t dlQeree" paar nl~UW6 kenn,.oen von
eli dat der vrouw, dIe ziin unnm dl·oeg. Doab d. webourge\li8i~. 006 .1 8n:::.~ctir()u,'· : d~n . beJeD~e we.n hoe
vanden staat te houdeD.
. .
.
.
.
leer huogon raug bad opg,,?aau .en ltd geworden waa
reid hee.fti It nooit of6.oieel gevreteo. Men mooht; er
herh •• ldehJk on •• d.gbla,lpore In bare OllDst .orheve·
Goh.el het oangek • .,rde b•• rvAn IS de mtens.ove
,ao .e. gonoots.hap, wa.rm drte prof.Beoren .aten
o'er flulstoroo, hardop word 't lIiet .beprut. AI de
lie tolken Duite.hlaud heet't be.chi mpl .n v.rdacht
landboulV, die b.tr.k~elijk groote kapitBI.a ,ordert,
tegenee," ·g.woon mens,ab.
.
uiterlijke vormea ' word.n oorg.uldig in 80bt genom.n.
gems.ltt,
", .
owdat er vaorechotteu allo de~ grond mootoo worden
Spoed'g ~loOl Gcha .. '• • o,~ nu h?og.r en boog..
!,iettomin,. het f.it hestond. Niet mo.r dan .tien jll.'
Er is m ~\ et'. De frstJocbe 81 Dlpa~hwD In Nederland
gedano, W3BfV&n biJ. de ext6lJ~19V () cultuur geeu s~£'ake
bOV6~ de kUD. Weldra ~a8 ZIJO posltl.e 6v,en vast ale18 er Doodlg g ~wee8tJ om tot den lll"tsten 'fonk 'an
fJtre~keD niet, om ' ons prelit.ige ale volk to verboogen.
is, Dla~r de ourz&ak ~ordeu. vaD grouter produotle en
of by .~a~ den voet VAO, oeD trOOQ wae gebor~n e~
Hefde tU880ben Gebazi en zija vrouw geheel uit to
N og gestedig dooo .,ieh lofredo".are VOOt van het tw.~e.
beop,BrtDg van volerlel arbeld. ,
kon h~ .. cu op de klelOe en groote. ,ernedermgen
doo,ell. Silld. "aB de h.ard t • • ijnent koud, al roolt·
de keilerrijk, als wddl'O wij de loef af~te ken a.an En4
Blj een goetl gedrev en lOteoslere oultuuc· neemt do
'~n vroeger g8ao wrokeo. Hear eo mear kwam DU
te de schoorsteeo alB een balk.oven.
gelsoll e.! · be t _engeleche hof; . Wllftr meD de deerni~gran d in .vrucbtbaarheid t o e . .
.,
r,lJ~ waar ~.aro.lIt~r aaD bet · lic~.t. ~ij sprak over de
(Slot volgl).
waardige overblijftllt'leo vaD het BOnt1pArtiew us met bloen.t dlt gee.De bolle, 6cho\lDkhokeude tbeorle 11f, vrl6uden zlJD.er Je ugd alsof bJJ nOOJt buD. . Dllam had
Aangeslagen
VendutU~n.
.:~~ ·en · festoeoen DOg eenigBzin s oogelijk poogt te rna- ~~~.~: ~~og~~ !;:ie~t~:n Qat)z~~~~Q:itg:ij~~:k!~ei~i,C::= ~~~oo~~. o!ita:e':pl~::t~a:, ~r::::: ~ja:l ~~gd::n . na:k~

11'",

'00.

Clement Duv.rnois w.s in 1870 mioioter \'on den
mao, w",lken d~ gamine· Bnilingtlet noemCD, en ie~er
weer hoed ani ge tr~uriS6 beruchthoid t.b Al1B DaD dlen

~::I~~~l:ca~'e i:a:::al~~jn~:~oe~l~~~\~li~~!: d~et~~~a~~~

op J.va gewiddeld \'oor het Gouvotnement slecbts 3t

en bij particulieren alechts 4.:1- ~icol8 oplevert, (git'
'Vota~ blbdz. 3 e o 4) en zulss nl~tte gen8.ta"~,de vcr..

~:~:;a'v~:~rd~a d~tofP.:to6~~de~8C~1k:0.;~ U~~I:IJ~j:8~:

't W •• genoeg h.m e.u rlieDst t. doen om Zijll do ad·

, ijaad te·. wo:rden. Hij al~k zijn neus in den wind en
Bchafte zlcb eon .pBar 'leler~ ~~D,· dio . bem o~.eral ver-

~~::l::Ud::r ~:w~~jrdsoOkb~~~en Hi6~~:~: ~!r~lJ:n n::~

. tische ex.4Ulinistcr in ~l fiza.B goytlngou zit, toe~~ellll gen
\ford en . gemaakt, die .C.Hl!8 bchll.lve Ylei ouu ziJn fon r
de. nationale ear. Dit aIl e" lUsllkt in Duit.!3chlaud ee n

Ody to_n.

hooget ongunetigeo iDdruk - do Kliluisch. Z.itnog
heeft het onverblocrud uit.-ceprokcn.
Schultze en ~Hitl e r· morrebu lUet hunn e pOhierl ijke
Rl\rdighedo u nu juiet weI gt:)~D. too nge\' erB l.ij n in Dui tsehland, het ware te wt!JuBcb en, dac or ee rlau g eene iemaud

j •• rlijks in 't algemo.n aile. teruggegeven "ordt, wat

~:;:~6:eoilu:;r~io~'I~I.1~e:~~o~: ~~;:zi.~: S;~~~:f:~ i~~;

!~e'i~mldU~~i~IJ v~e~:~ld::~f;:~;~f::n~ijd~:~;:r~:~ j::r!~:~

~:t~::(~e g~ern:~i~~. °Ge~::f~~e~;t' c::er;:t~e~ijor t:~~~

Dlt!ler b"keud mnak t D. Vdlc Duitsci.le rs vonddu steeds
gosttrije· o nt\'8ng~t op Jlotierl&ulitlc1.wn uodt)nt - mij
blijft de boop, dat e~ n van det.eo het vnorbecld "ffl.ll
den beer de Beer zal rolgen en weldra w~der iu eou dar
duiteche tijds cluiftc D de blufferi ge reizigo rBgroot~praak
vao .Schultze (? n !IiHler ;:,al tub zw ijgon brellgso.
Heede zicn wU dnsfltlu de fooi'tcck cnll ll in de .nin·
:ke ad,ertcn tie fall eeniga in Nodert1l.ud won ell de Duit~~~ersJ geplnatst in ue B.iiZ,•• Zeit.l1lfJ en die ouz~ lczeri:l

den planteng"oei noodige .Btoifell le vermee rd~ren. Deze teruggave toch betreft aUeen de mi1.l.erotrl, of aaeb·
beshnddeelen der ui tge,o~rde prQduJten, in ZUk6 d~
Roffitlbo nnen. Deze Levutttln, ,·ol ge t:ls eell opg!\U.( VGO
L iebig 8 .19 pet. minerals 8tU', w~lku aalllen~e8tetd is
nit 42.11 ksti, 1.1.0·7 rfatroD, n.o! magnesia, 3. 5 8 kalk,
11 .24 phosphor:;uur, 2 95 id ezellouu~'J O.G5 ijZVl'oxyt.ic,
1. ("l7 chloorn lltriuUl. ~I~t 10 picots 800103 worden der..
ba i.vo aau duo grond outll oUleu ongev ucr 4:0 -,\ wet.
pOndl'lD minerale 8to~'t:HI, w~l ke, in dien "e, .' oor ' t 00'
genblik alth&DS, op Java niet te bekoulou mo c hte!l
zijn, gemakkalijk geuoeg uit Europa kunnen wor.jeo
au.n gevoerd.
N. R. C.

rerolutiotlBir werd bij nooit.
Hij WRI:I s lim g~noeg om to weten dat die riebtin ..
geu niet lang \·oltaouden. En voor martelaar deugda
hij in 't gebeel uiet.
ToeD GtJhazi bagreep dat het tijd was om zijo ,es~
ting oak van didn k~nt te vt!uterken, werd hij verlit.lftl . Hij graep danrbij too haag ale hij mAar grijJ!c)n kon.
Er was oon ouderlooil nicbtju van een zijner aristocratiscue wriendoD, dat bem blijken van bijzondete
bdwond~riDg ger,e ven hlld. 't Was· dec Bll e rli~f~t kind,
met goede manieren eo geon preteueitJ8. Zij bad 6ig611~
lijk mQar hatf BRoapraak op den ualw vao f['eule diall
men baar g~f. Hu.ar lDoeder wile van zuiv8r bloed ge·
wees t, . maar bsar vader had eon weI futsoonlijkeu, do c n
det adellijken o8am gedragen. Ofecho on zij een vrij
neven er nitlt aaD. J!Je
nnrdi g fortuiu harf, durfJ eD
bcschou wden 't ale eon uitkomet toen (Jehazi zic:" ganegt1D b~tOODJ.d hiler ta tl'OUWe D. '~ Was weI nog aUijd
een mesa.i/larice, mQar G 6hazi bad een mooie positie
en kou 't DOg \'cr brengcn in de wareld.
't Li eve kind was ofergelukkig. Zij offerde aall haren

:seker uit het Nieul&$ vall den Dolfi kenDon.
( lV. V. d. D'

Koffiecultuur.

bem door de geGee lJt:) en uitgeYo~rJe produotOD out11QWen is en indien hac beginsel getrouw ill acht ge oom en wor<it, blijrt de grand niet aUeen 8t~etls in
dezelfden. t~~staild, maar hU nfJc mt in vruchtbaarheid

If'E UILLE:rL'ON.

De heer E. O. E llkluar is in ]{ederlalld en JaV(l,
'rot Dllt v. d. J tlvuar., opg'~ "
ooor d~;.u heer A. C. J OOl:~t.en
in bet Indiech Geno '1 ttscb.aF yerdedi gd, dat bij do gowe:ilCJeb~e oYCrdrac.!lt der Gouverncw~d8 koffi~cu1tuur
UD. parculie.ren de peroeeldu niet kleiut)r bt::hoorillu te
aijn dan 1000 bouw~. DtJ 500 bouW"B did den bee r
Joosten wat klein voork omen, Bcht de beer Ellklaar
ro:tko m"n , ja meer dan gelloeg, wader dat. hij daaruUl
het aftlto.an vaD grooter perceclen zou wi l !e~ uit,s!uiten,
indien ~i c b LllU'rY"oor gugurJigtlen opdoden. .Dit zou
echter ook de l1iterHttl gral) s ZijD 1 tor. welk l:l Lij zou
wel1schen to gaau, omdut eene lLtellsi~va cultuur, welke b~t worden mOt1t, vo or r,og grotlter perco"lell al to
groote kapital80 \"oruert eD de oprichting "nu cult-uurmaatachnppijen Doodza.kelijk waken zou, die hij voor
't s !gemeen zoowel al8 vl)or 't bijzondere belaDg niet
weufJchelijk. ac l..t.
De pereeelen tnoeten llj~t grooter zijn, dan dat zij
door Cell of boogsten s f. w~e Yerdelligd~ aigenaa rs nauw·
keurig kunll~n worden u8g~guaD, eu bt:lst,uurJ., t gee D
bij ~ root.r uitg<•• trekthedun 'dan fan 1000 bou", ua·
ge~oeg OOd06UhJk is.
Zou hij derLalv. 1000 bouws al. hot maximum wen·
8chen aaDgeno.meil te fii ell, .zoo zou Lij 500 bOU\\'8
geel'Bl.ius 0.18 het mitdmum we nsc heu beecbon",d te
bebben. E\'cnate bij OIlZtI~ lundbouw btihotJTtW er per·
cealen fan _ ze~r veuchillendtt grootte vt!rkrijgb:.ar te
r:ijn, evtm.redig aall de kopitalt)n w.au.rover bijzondere
perso nen te be8Ch \ kk~n bebbt'u , eD er i8 geen eukele
reden aGO to "VoereD waaroru koJ.filuin eu ,·an minder
dan 500 bOUWB winder iutellbief behADd etd zouoJen
moetHll worden dan grooterej g(-\tjJl enkele red en, waRr·
( 'm h, \' . g eru'm fl.in nf"'prd e
f\mbt·:mar ~~n die !S!ccbt6 oyer
tieD of twintig du ize ud g u~ d 'J ') t", beschikkt.m moc b t~ll
hebben, viet lO~t llt~trl;:ktw!ijl, c\'en grooli vuurdc el et:U
tUtU vau 100 of 200 b uuws zoutl en kU IJ Il t' D exploitee·
reu, dan de weer gegot'uell gro(.tere. ll~t tt!ge ud eel
is 2elfe waar, want de meaet intellsic \'" en me£"st woor-

ltnalt:lod blau oer lIafl..t·!i~b.
~{ODlen tegon de Btt!iii Hg,

J

~;~l~f~DJ:n:e~:~=le~n ;e~1re~:~1,er~~8l~~

::fese~~el:l~d:e~[it~

onder het bczicb t t;;1] z e k~ro lUe.iewl·rking va.n dcn
onde·,·nemel' gescilit.'l(i t en wllsrbij zo\t':;, indi ell mOD 't
e·r ernstig op toi}! ugt~ zij 't ()ok. lft ng7. itu,m, kap itlllll.
v:ormiu g plnata hebben kn.u. De bepnliug vau de groo tt e
der percuete u moot gehH cl ovurgtllaten wOfll~·u aIm hct
vtlrlaDgon van dell oud"rui;lul er, die op zijne beuru te
Iftd e gal!ui moet Ul ~ t zijne middeleu.
Zoodaoige uHgi ft, bij vuol'keu r in erfpa.cht. van
kloiuere . pcrcec l ~u '-ou \'oo r Indie hot 7.0ozeer te
Wt\DBCUCD gevolg bebber, dHt er zich me er en weer
eeu bl ij\·ende Em,ppecscile bevolkiug v"'f:ltigde , die
zelve welvar"nd zijude 1.oodt'r iu woehle te btl-den,
we:va·ort en beschaving ooder do in lauuere v~rdpr~i.

den zou.
Dit .Ues onderstelt eohtor, dat zo owel do grooter.
.1B de kloioert't a:odernawer de vereiscble Ii. undighedell

be.it.

De uito.feniDg vau den I.ndbonw in.'t algevooral 'an den .inteDsieven lu.ndb ouw ·ou·
derstelt en ·· vereiscbt kundighe de n, dlp [Qell nhtt 1U
den. uroom; maar. all e~n dour el'ostigo Btudie f erkrij gt.
Dit io tot bed.D motbetrekking tat Jeo Iodi8chen
limdbouw veel te v.el uit het oog veri oren. Doet
men .. bij de "Indischo laudbouwoudcrnl;'mer:B onderzoek
mee~, moar

pear eige.nJijke landbuiflhoudelijke, ·voornl JOser w6~eD.
Bcbappelijsl' begrippen, dan zie~ . It er ov~r 't al ge meen

aU.rongelnkk.i g.t Ult. lIun kenni. be.t •• t i. . . rrew.g
de· inee5~ gevalh;n. ee:H'Qudig in "I\r:~elec rdtl routine,
en indien veieD daardoor grooto fortuillel;l verworven
bebbeD, "zoo it' het lIi~t 'lQU hunne kc nnis, mallr aaa
eOD somenloop "faD gumtti"gr OIDlilo.l1digbeden en deo.r~

aan to. te schrijveo, d.t de I.i,'dbo·uw. opgroote ui.~·
gstltrektheden, ~xtt;n~i6f, gedreven w.ord tj 't getlD' CD
mioder kapitl\81 ell minder ken:t.ie · ver:eiacut. l utensiete Jandbouw danrenlegen i. Jalidbouw door kapit.al
en grQodig., wet.n.cb'Pvolijke kenDi., di • .tol bede"
hi 'Indio boogst .ald ••• m i.. Van hi.r ook het ali.'
lIleOlle ; beg"ip, dAt groote wtgestrektheclen noodig .ijll

toonda zich op ~~Ie

......

WUlselgrondeo ZlJU blJ dlJ mtensleve cultuur geeDs,
r;ius no od ig. De20 breugt meda, dat san den grond

Een man zonder hart,
(Ver.olg.)
begre. p d.t d. vrioodoo bem li.t••
ziUen, ontw8tlkta da ijver om zi cil lidr' te holpeD. Hij
zou toou~n dat Qle D Qol!: alJeen zijn weg wei viudtju

To.n G.he.i

san, dut r;ijn t<"putatie 88D de nCtld6Wie nil!t gavlwu
sl onver,!i ..,ol!. w. ~ ge w~ el9t. Hij had nOQ:t gewerkt,
mllar bij kon wttl'kel). 't Wa.s bum yorklt~e lljk(jr voor
gekoUleu de werttld op zijn aluffdo door ttl drent.alen.
~'\ u z~ hem .~u de n stde k H~t, nu zou bij ~ij u laarzen
aaotrekkon.
.Er was io di en tijd een quaestie aan de ortle , die
do gebeele gele erde weretd in rep dO r oer bracht.
G I~ bll.zi begreep, do.t bij die zi~1.t van dt! ze quaesLi&
wist meeBt,cr to maken, er i.n aene bovenop ZOIl Zijll .
Hij schoof dUB your een balf jaar aHe anoere boe kelJ
op zij, eu wierp zicb als een razeuJe mi.iden in het
hsu gcnde vraagdtuk. Hij verzuimde er zeifl:l in did
mate ziju Ilw.bt door, dat d~ curator~1l vao het 8li lie
gywuaaiuw, een ol£d.zeekapituiu en ettn geptHlsloneerd
awbt~naar, 't licb asntro'lkeo en bew. dreigdcn met
.et·ll vQurt.irac ht tot ontslag. Gtlhazi etoorde zich claar
Diet aan. Hij r;6t.to 't 0p bllreo. en ~1Ua.r on en z",i

9D

4

hardop, dat bij w.1 wat beters t. do. n b.d daD lampe
jODge"8 knap Ie m.ken.
Aan 't einde vaD .en halfj •• r bad hij de quaeBti.
geut-cl onddr de kuie, en ee o hu.o,hlcorifli gereed waarvan bij zi cn wondereu vl>or8p e ld~. Met een kort
woord ru.u 'r'drscuuo uiLJ g, \· t!0l· zij n lang' 8til~wijgeot
wi erp hij 't in uen vorru vall e ell broo bur6 d~ werdtd
iu It: anngezicht en wachtte gelaten de uitl-rom et af.
Dio uitk"IDHt O\'~rtrof de atoutste v~rw'4cht.iugen.
Niet o.tleeu het oogenbHir, alles was beul g Ulll:llig. De
gttleeru~n, die zich ..Itt zaGk haddeo oangetrokk \! JJ, Wdorun doodmo e eu Dtligden tot de n Hade. Zij ho.dden
e lkasr genoeg uitgeecho ldOD en guudt:m uu d e eer aan
iell~rtHw, did maar een Di en w g ezh~ htspunt. ,·O.1f de
t}ulle.~ ti i) w i t!~ op te t\poren . Ret plot8shng o ptreden

van G.u"i

werd

wet uitbundig gejUlch b,sroet. AI·len

has!1tt~ 'j

zioh den I!cbiju d~r jalolJl;ie va u lich af te
wcrp ell, ten RI.I.D zie n VRn eim jou kruao, di e nu g nooit

i.maud klV"ad ged.on had en op eon klein pl"atejo
in ,l"u o.c llt\~ rhQek zut. J'D., er oostoDd. eeo wa re wedloop ow de '¥taag 'Rie IIt~t u ie uw olltuukte geni e 't eel'et
op r.iju armen zou u emen.
1/ 't Is eeU Bcba.ude \'(.or de wl,;l tens Jhap dat hij nog
altlj<l daargillder zit,/' z~i er een .
111:c.e",de aan de acadcrui g tuo ~ t bij fl.l zijn mode8ludenteu over~r{,ffe ll h.)bb911 /' m6 e!~de 000 twcede.
lilt W orlit. hoog tij li dat men
how op r;iju wuarde
ecbo.tte/' begon Ce o derde .
.W~lk &en ma.ta VAD i( en nls in zoo'u · kluiu ueetek!
Let eODS · op of bij nict een VBD .onze grootste mannen
'Hordt,!) profetea rde een 1'. i6rd~.

DuL hiolp.

Drie rnannden

no. de veracLijning "an

h~t

vlugscltri ft bood .01.1 8 gou veroemen t, op V{.Iord racbt
een paar illvloedrijke geietlrdoD , Gebazl · eon be~
trekking 00.0, die hem midden onder. zijo vroegere
vrienUCD te r~gbracht, en ~em bijna vergunde als bUD
VUll

gelijke op Ie t,r.d .. o·. . Met .andr.n g kwameD •• dan
·ook. om hem· goluk t. w.DGebeD eu feest.lii" io t.
halen,
Gebazi foonde gee n zweo m "fa.n verbatiog over hun

belangotelling e. deed hun goa • • "kel ,erwijt. Iut.·
geod •• I, hij wa. niend.lijlt .al. altijd. lJ\j bad h.n
nog. noodi t!' ~na tijn en true in de kriugen VAn den
goed.e n to~ !\ h makell , eD in zijn nieuwo poeitie ziell
in te meta.I"" . D"arbij wa • .bij bun iD .ijn hart dankbau, dn.t ze door bUh ontrou't".' hem. blldd~D· daen in ..
zieIi waRr zijn kr~c.~t hig, bOt) . bij door ~i gen .iusp~n~
,lIing .er kon aome.; . Uit b.t.· oogpnot "". beschei·
denh.id go.ien w.o dit zijn ' .cbitt.reridste p.riod••
Wij, die hem ' reeds lang tv mi.1l wafen gew9rden,

vendu-Iocasl van en dOOf

H. L. de Lyon •

!c~ rde mannen bl.leen WRren.

Vrijdag 19 Juoij. Voor rok eo io g ,an en ten buiz8
vlln den kolonal Frappier in de Generu!\is-woning op

stan zich tob een

Bodjong door Sosswa.n en Ou.,

plao.tsen

waar !oornsme of ge·
VereeOlgden deze laat·
of auder doel, werd er eon peti"

tie of iets dergolijks op touw g... t, G.ha.i oorgde
er bij to !iju un flcurecf zijn lIa&m ondtJ r den hun·

~I;~~d &dat;~k~Di~' ;~., t~r~~1; h~all~itt~feld ~%ar uu~i~~
gaan?

..
It 'Vas 10 d it tijdperk van zijo le~eo toen w~ wee~
een dun Btrsaltjij VAU houp zag eo blinken, dat Gehazl
tot ziclizlJlf zou kOUleD ell to t onB ler~o keeren. Ds
H~mel waet, h Od bartelijk wij hem, ondRt.ke zijn afd\"81~", zoudeu ou tva nge o hebben. AlaN' hdti81:1! be t
ogriisme was ro ade te ve el me ester van zijD bart. Hoe
warm ook de lelltezou der Hefdd 8chtle n, bij sloeg geOD

anl\er.u bhk op h.t le.on dou de gierig •• rd op . ijn
bezaaiden a~ker. Hoe kon bij 't me est voord~el
trek ken zonder de mi.ste kostoo? Hii profit.•• rd.
reed. ri"dolijlr. Zij" engas.weut opoude bem deuren,
oie tot nQg toe voor hem gealoten waren gtlW668t.
H.t gar hem r"cht op •• nbevelingeo, die bij nooit
had dnrve. VrB!(.n. H •• riep hem tot betrekking.u,
waarv.n hij nuoit bad gedroowd.
"
De famitie van zijn a&netaAllde vrouw k008 de wlJze
partij.

Zij bazuiDde zijn \lerdieosten uit, om den afsbnd tusBchen bern cn haar ktain tl r tfl wa.kon dan hij
was. Ala Gehazi "jll eigen burgf'rlijke familia m ear
aohtar do schermen bield, dan bad meD ar niets tegen
mot hem in 't openbDtIll' gezien to wordeD.
.

Nu, da." 00,' zorgde bij, Gehazi begroef plecbl"1l
o.l zijn btocc\verwanttlD, 8181)£ bij zonder \ ader of moeder in dB wereld gekomen WafJ. Men vertelde zetftl,
dat hij zijn arme tuster; die buiten betrekkiug geraakt
waft an zijo rR:ad kwam inwiunen, bele~.fd de. deur

b.d uitgezet. Doch ond.rtusochen lI'.e bl) .60 hef ell
voorkoruelld vo or ziju aaostau.nde ramitie al8 dcze maar
verlangen kon. Voor zijn meieje W08 hij iets minder

li.f.
Toen 't er mBar even door kon, is Gebazi getrouwd

eo beeft hij met tijD JODge VtOllW E'en ;ei8je ~aar
Zwitsarl~nd ged.oo.Bij buu terugkomat w,.t het I,eve
yael vall rijku bot.,tcs en
groot.
hed t.u or.der de toeristen, maar letterlijk Diets "Van de
natuur eu gczell i ~e tete-a-te te 's te vertelle~. ~e ba.d.

kind beel

iutereSsAnte

'an onuitgeloate

King Roo.

ADVERTENTIEN.
In het Vendu-Iokaal van

H. L. DE LYON

..1 wordell verkocht: or s, s. DONDERDAG,
door ,Zoe.wat.r b•• chadigd, ~.Iost uit h.t Ned.rJond8ch
Iodlscbe echip LOUI~E, K.pitein VOGI:!1LZANG.

- 1 1 4 0/46 '7 vaten inhoudende
M
7 X 15 Btellen

1_

IJzeren Pennen.
(788)

Nog zal worden vel'kocht:
in h.t Vandu·loc.al ven den on"orgeteekende op a, s.
DONDERDAG,

l\'OILLI .. PH.>\. T rot (Ju.
100 kisten ad. I dozijn
No. 1 .2 1 /220

g.lan! onOliddellijk al wat ze nan liofd. in ha.r hBrt
omdroag en nam elk tUner kteiu6 attJ:}nti es, juist om~
dati bij cr Di~t mild mea WtlB, nle e en bruid8gful(~heok
~n.o. Haci loe uitlt g(~drootlld 'fun eeo UlBD di~ kracht,
etl t el fstandighcid aau een boroe md eo :OUUllll \' 6rbooJ?
Eo bad wijleu hss:r \'ader, toan zij Dog heli voorreollt

en

pandgoeder.n· te Pekodjsn door den paodhouder Tan

neD. Hij was zee r meegaaod. Ellten morgen ala bij
o.patond ke uK hij nlUlr den wind. Waei deze uit den
lIberalen hoek, dan was G~bazi tot twaalf uur Jiberaal.

de

Gehazi.

Dondordag 18 Juoij. Van ODuitg.losto. pSlldgoede.'
r.e n te Gang Itiengeer door den paDdhouder B~ ICwat
Koog, en voor rekODiDg VBn Sl:lbnitzler en Co. in 't

Vermouth,

door Zoe·water be.cha,li~d, gelost uit hoi Ned.rl.ndoeh
IDdiocbe . chip WILL'EM POOL MAN,
Kapit.ill PEETERS.
N , T" DE LYON.

Vendulie wegens Verlrek.
Op Vrijdag den 19 dezer,
zullen SOESMAN &; Co. in d. Gen eronl. woning
.oor reke.iDg .ao den HoogEdG. He.r

A, A. G. FRAPPIER,
vendati. bouden •• n ZHEJG. netten iDboed.I, w....
ondt:!r Tarttts , BaulteD, ~~Hoel on. Knaopjea, CODsules,
Bi&m~t, WftSCh-tBfQls, L edikantel1, Hang- Kroon- en
Tl1fel·lampcn, Glue cristal porceleio en pleetwerkeu,
D'8peri8' en K~ukeD · gt'reedechappeo. Eon fraaijtt col ..

lecti. Blo.men, Een T.ntwagen. Een .pan deugd.
zame Wo.gen-pa.o.rden, eo wat vcrdar ta voorecbijn eat
wordoh ge bracbt.
SOBSlI1AN & Co.
(705)

Op Maandag en Dinsdag den 22 en
23 dezer
verkoopeo

SOE~MAN

& Co. teg.D 2%
vendu-sata.ris

6S0 schoone en fraaie gebouwde

A
, l'

'\

~

. .

Sandelwood

Pl\ARDEN.
Ooder d•• e ladicg heaft meD
epanllen V&D. 2,
,

.

veraoheideno

"..

4 en 6,

:lIIet Com missH~n belasten zich

(777)

SOESMAN & 00.

den den Rigi beklommeo iu go ••I,ohop von drle Du,t·

se he berJn~en cn t·wea Poolsche grft.Ven . wier 6cht·
genooten de aardige HoJiandscbe dadetijk. ~D. iii.l):tit;
hadd on genomen en den
dag bezlggeboud~n!

go.nschen

Or DONDEROAG den 25 Jezel'.
oullen SOESMAN & Co. Weg •• e Vertrek
VeDdutie bouden,

torwijl Goh •• i m.t tie heeron acbtera.n kwam en op R'g'
St.ff"1 drie kwarti.. io 't gra. goleg.o · bad ow t.
. diBputeereu· ovsr do · poliLiea van Oostenrijk en de
toekOtnst 'an ItaiW. DtlD ,'o}gendeD morgen, toeQ bet
heel. gezol.chap voor h.t opg •• n der . on op d.n
Kulm. .e'gaderd wa., droeg Geba.i .de zorg voor .ij~
vrouw aao de nieuW'e vrienden op·. en .. • ~ kroop bUlverend woer in .iju bed.
M.ell zou zich evenwel fergissen, indi~n men nit
df\ze en BOllrtgolijke nou chalances ~.ilde_ opmaken dat
Gehazi in Holland terug~eke. rd. ''In he.e wederbolft
avon i~rgeloo8 bahandelde. Z oodt,Q. EO weer ondo&:' bet

'eleganto Dam •• • ScloriJf.t.fol '.11 R o.onuout, Toilet
Spi.g.I, T.r.1 met ",arlUereD Blad~ W.o,oh.tafei. met

koma.d hoe ..ohtmoedig G.b •• i .ich nu .voor baar be·
to(''lJ e. 'noab . . ~ was st. niet Dog een besle r~ek8 van
epor'en op do. m.atscbappeHjkeu ladder bov.n .ijn
bo. ,fd, en 1D0e.t· hij .z['.b·, niet • .angorden · ,oor elgen
11'.1 begrepon. b.laog r
BoYe~,dien. ' Gehali walgeen duivel, maar eenvoudig

Boeld.1I met Support., Bro.,ze. Haog. Krooll' eo
Taf. l.lampen, pracbtig .ingende KaDarie Vogel., Glul
crista} porcelein on plaotwljrken.
Een groote collectie .e.r , ol.d.ame PLAN·
TJES eo BLOBMEN, Y 0 0 r t e :
.Een Europ ••cbe Coupe. Eon Mij)ord,a
ep"n uitmu r t.nde WAGEN-PAARDEN, en w.t ,erd •.r
t.~ .eon.n compl •• leu · i"boedel· b.boort.
(766)
SQESMAN & 00.

oog der voornowe ve rwanten · waren, ~~d bflt jonge
vrouwtje du;zeod redenco . om h8a~ kl~lne. en groo~~
grieven met eigon band · Ult d~ berlonerl?g te verdrlJ"
veo. 't Wos asndoenlijk tB .rilen boe hef, boe voor..

loor rakeuio·g vaQ ·den H:eer

Dr. J. J. BRANPRE MOLIERE
te Karaog-Bido.ra"
'ao ZEdG ..... r netteD ell goed ooderboudeD ;oboedel,
Eitn Mabooie-houteu AmeublemeDt.
MahoDie bouten Tar.ls met marmeren Blad, idem spael.
en canap" ~.fe's, ·Ma'"tiie,hout.n fInug· · .n L.gkaa.

beslo.ande uit;

tan, Glazen ·KasteD, ~atavial:lob6 Bot\ksn-ks8ten. Een

idem,· LedikaDten. Eeu

~

Hsod·nt:.lllmn.clllne.

B.r aolen

L O•. ·.T E··N
B

p
.•~. Dike.•. . "I.~ dU.,c.VD.·
.0
. ;'. . ·

in de

Banket. Bakker

I.

(663)

..

;£ofer1l vtlDDtI_es-Dfl/lltlwerken.

OIH 01'1 G.

8r~

lJ Grayeert op Steen eil op

Metaleri.

zijn te bekomen bij

Heeren .Mode Hagazijo,

. . . . .. .

ABELS

ten behoeve van het
Protestantsch 'W"ees- en Armhuis te Sam.arang.

(198)

.

d

, (672)

G. O. T. VAN DORP & 00.
Prija van hetLot /2.':'"

(~46)

vlln

J. H. SCHMIDT· & Co.

L OTERIJ
voor

Pas Ontvangen:
Zeer goedkoope HEYDEN,
De 100 gewilde Ellwood HELMHOEDEN.

TE
SAMARANG.

Liefhebbers
VAN

JU ANIL LAS I GAIt E N.
De.t~~~::!:t~:~e~~e !a~~::! .g:~~!:~

IJIr

~t

LING te MANILJ"A ontvangen:

Puike! Pulke!
Manilla Sigaren (Jovita's
Begunstig~rs

kunnen gerudelijk ~1l~nn6 bestellin~en

hier op doeu 1 blj

volgeDs
neareD.
(HI)

advel'~enti6

r.ldi~n

dez\;:!ro

met

beantwoorcten

kl\U men del/eive fra"ao retour-

H. L. DE LYON.

- Ontvangen' per Warrior:
Zoetcmelksche en Komijne

KAAS.
Erbsen--Wurst.
WERMUTH.

(787)

BA.ZAR.
Pas 01ltvangen:
Porcelain Tafel en '.!1hee·ijel'vieBen} Kofl'Lj en 'rheeserviesan, Wascbs1t:Jlen in pore~lein ~n atlrd~wel'k,
Porcelein prc8entkoppe11 1 Hormetlech slutt.t~nde
KRmer.pott.en.
WaarlDoze poreelein Slabakken Orale en ronde
Scbote],. groene Seh.len nlllt deksel, Bardell.

Zeer lekkerB 3Ianila Cigaren
Hn.vano::i no. L Cav-itntl,
Cortados III.

Londre~

en

Puik puike .Gieren
als:

. op

~eo:l~::t~~:1~81~;a~~e:~. S::~~s d!i:~~ ;~:" ~~e:
Canaria vogel Zaad.
(116)

ti Twee Gulden he' LOT.

~!~mn,
(781)

John BollPotted ZoIlll' HaDi- Beaf en 'Tongues, Yarmoutb,

8.

India Pale ale,
'fcnnents Porter
bij

(633)

F. H. BOUMA..

Per Steamer Lotus.

B l Z l R.
NieutJ)~, f{ant1o~r- f7an~

Albums in Soorten,
Bijouterie doozen met Muziek,
HeefeD, & 'Danles Necessaires,

DAwes werkmandjea met -inricbtiug',

Porte flacons-porte Monaies,
Prachtige Waaijers,

rni.~:~k~:~etn &S!~::~ank

mat Muziek,

eD .vele. audere goildereD.

(15'6)

B. KA.Bl'.H.A.US 01100.

(70)

Ontvangen direot uit de fabrieken

Christotle & CO. te Parijs

Zilveren Eetlepels en Vorken,

~~~:~~~essen

geguarandeerd,
Nieuwe Zilveren Lepels en Vorken.
1 Etui Complee, T.f.l garnituur,
If

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!
B. KAR'l'HAUS & Co.

kamfel'houten

J A V A..
Ret Nederlandsche Stoomschip

MOSCH & 00.

(1023)

eEL E B E s.

ten kautore van
DORREPAil &. Co.

Kommandant C. A. BA K K E R,
Dit praohtige en V(lor den overvOfjr van PasssgierB
bijzonder doelmstig iDgerigt Stoomscbip zal vermoede~i~~t:::::D.medio Julij .aD hier n".r het Nieuwe·diep

Tweede Koloniale Zee- en Brand·Assof. Maalschappij,
gevestigu ~l1 Baiavin.
De ondergeteekenden tot Agenten benoemd zijnde
van genoemde 1flaatachappij, zijn ber'ciJ rlcico's tegen
Brand- en Zeegevaar Bantenemen tegon de albier gebruikelijke pre mien en conditien.
(2607)
E. 1I100RlIIANN & Co.

Voar Passage geliev-e men zich te adresseren ean

De A.genton
E. MOO.RMANN en 00.
(759)

Kamers Disponibel
voor doortrekkende peraonen en fnmilien

Wegens vertrek.
EellS zaer

zoomede

Mevrouw ABRAHAM,

~ DOo~!~!!nZt:~~~i~S~~t~
PEns zUn de ondergeteeken-

den in ",taat aIle soorten van
dyu.kvverk vI u g en t •• t
'Woon
lage pruzen at te lev-.ren.

in een der vor8ten!andeo,. op voord~e}ige voorwaarden;
reflecteerenden gehavell zlch fraot!o to a.dresseeren aan
de nitgsvers von dew courant onder Lt. X.
(64,8)

Te HUUR:

buiten~?~

\495)

G. C. T. Y AN DORr en Co.

ar;rF. H. BOUMA,
recommandeert zion voor be~ bouden van

Holloway'S Medioijnen H uisven.dntien.
Hor,r,owAY'S PU,l,EN })N' ZU,Y. Gevaarlijke Dia~'rh\'e. _ De
(lorzaken dezer verzwakkcnde zie ~ te zoo 'lCrschillendJ en de wij:r:e
harer a8m-allen zoo. varandelijk zljoda, geven. eene vold()~ndD reden
valJ. ~l:t bO!laogrijk' fu~nhl harer slRgtoJferli. Onder Hol~(jway'8 beLanJeliuf!, nl is de oOfzaak dczer ziektc in du.iateruis gehuld :oa1 de
nibb,g ,e~'eD gUDstig tijn. 'h~h:ij, de 'tnang, de le~er of kleincrt! in~e.
wanden d!'l:zetel !;'ilD. de zickte 15J Inmt zijoe plUen met oordeei .in4
geoowcu.. en zijDI.1 7.81(, goed (\11 ,de t:iJdeo, der onderbruik i~!!cw!"e.
,~D. bdcuf~tl!(ln de ].wdliog der, bloedv~leD. en regalen iedere 'lorkeerde ",erklng. wllaruit dil:!,ook oDtstaat., 'Heide middelen' 'Werk!!D

!e~t8t~eek8 •. lot hef8te~len ,.van .~et, juiate ~venwigt tue~\)hen gevoelig~~Hl en )lMkkdballrh~ndj Zlckch.Jke en' g6Z(lDdo afsehelding, "nBtullr-

IIJke en bnit~IHl l,orige loziog.
Doosjes I1illen nn .I .1., / ~,-tJUf5, Fotjee Z"lf un /1.

"

_

'

j:1

:

Cberibon W., CALIS1'ANS & 'CO.' Tagal 4,:' J. van" dcr VOORT.
Peka.lrlug .. U W. E. IlANA fsolo ARNOLD en Co. en COENAES,
Klat!.. J. D. SIlER M.~.I"K J. A.'ZEIJDEL. Samara.s GOEr.
HART en Co. DE. GROO'!' KOLFF eD Co. WANNEE, G. C. T
VAN DORP.o Co, H. L. DE LYON ..
(678)
BOE9MAN ID 0 •.

~

het aangen.om HUIS in de K 0 Ii ijn enS tr a s t, thans bewoond doarden Heo.
GEESDORP.
VEL1'MAN.
Ze est ran d•
(648)

4U$*w\, Eell

DIF

mEUlTIE RN·

KOHHiSSIEKA~TOOR.

a.marllDB Heerellltrallt.

(284J)P. ZWAtJllIB.

H U I S:

in d•. B 1 i n deS p e k • t r a at.
(712)
HOEZOO.

(954.)

Expeditie VAll allo goelieren naar de binD.enlan'
den van .lava, ,naar aile piaatsen 'dRarbnite~ zoowel
al. naar Europa vol gens b.kend laag tarief.
'Vervoer van produotenvon of het station
naar de 'pakhuizen op de scbaal porpiool Snike. f 0.12
~
. , "
andere prodnot"n! 0.18.
Hij weging nan. do Spoor, 8aD.prokelijkheid Toor
ondarwiohten.
Het uitvoerenvan Komlllissienen het inenuit.
klaren vau. goederen tegen Bleobt.2'/2%·
va~.. ~:~~.~~~~ert .. ZiChbeiaafdelijk voor. het hOlldeD

bloeijende

Wagenverhnnrderij,

foor vQste loges.

'loloa"!l.

Batavia, SaMara,,!! eD Soera6afja.

TE ROOP:

--_._------_. - - - -

(1567)

1(0 F FER S.

ell f5.,

Tons R.)

Stoomvaart-Maatschappy

.I g het stuk.

landen,"

-----~-- ~---.

J. II. SCHMIDT & Co.

(1110

Kapitoin M. MON'l'REY,
re.d. _te Batavia aangekomen en .01 tegen einde Junij
direct van daar Daar Rolterdam vertrekken.
P8888giero en familien worden op daze uitmuntende
gelegeobeid attent gemaakt. Voor vrachb en passage
geltE've meD licb to adros9sren bij de Agollten
!;amRrang.
Me. NEILL & Co.
MAOLA.INE WATSON & 00. Batavia.
(718)
FRASE)R EATON & Co. Soerabaija,

G. 0 1'. VAN DORP & Co.
Samarang.

(H7)

.

(584)

"HARBINGTON"

I tOt~ be~o~,l:'~~i~r van gedistilleerd.

De Koloniale Zee-- en lIrand-A ssur. MaatHllhallPj

Hobben SOESMAN en 00. van Ohubb en Son.
London direct ontv8ngon. Een factullr Solide EDgelscbe Goederen fils letter, Dispatch and writing boxes
allen ,voorzien van, Gereedschappen Cast en Paper
Boxe. met 8oUd. .luiting vun dez. FabriekaDten.
Eoht London mad.tootb Brusbes, (TaDdbor.t.ls) enz. enz.
(499)
SOESMAN en Co.

Pas Ontvangen:
Prachtige Fl'allSche Dames- en MeisJesen kinuer BOTTINE$. bij

vlln

'KONSENTEN,

n tee k en ill g an,

Lamdmail en Lcdel' overtrokkcn

en

ltegistcr

De Bataviascbe Zee- en Brand-Assnr. Maatsch"'P?ij.

G. C. T. VAN DORP .t Co.

(1845)

Geregeld. _aart tUBscben Rotterdam en Java. Van
dez. Maatacbappij is bet A I Stoom.ehip

In BUe o.imensiCn verkrijgbs8r bij de ondernaming
I'labijde halte GedangalJ.
(6;10)
DORREPA.AI,
00.

Het Brand·AlSurantie Gel1oo1achap.
De Assuranlie--Maa18cliappij tegeu Bralllbchade
en
lie A88urantic:MlIoalsobappij legen Brau(lschade ,,,de Neder~

-18 11 Z 11 B ..

II

Commercial Steamship Com·
pany LImited.

Djattie Bontwerken.

DOOR

.:::

iL I 3.50 de Hieln.
G. O. '1'. VAN- DORP & Co.

(72)

worden aangellomen voor rekening van:

Mr. C. A. DE JONGE[.

_~~l~S.~L.__

SINGAPORE.

GezagvocrJer 0 D E M,
vertr.kt den 17 dezer de. morgen. 8 nur, Daar
Bola_in, Padang, Benoo.len, Telok Betong, PalembaDg
en Muntolr,via TogaJ.
De Agenlen
(779)
Me. NEILL & Co.

Goed velin PAPIER.

VOOR

T.f.lmesBen Superieuro Kwaliteit in stellen en en.
~
kelde dozijnen
Plom , Fijne 60')rt Jakmesseu met en ;onder Schllarlje,

Ontvangen:

Cameeeu en Lava,
HOROLOGES .•n Gudere vencuillend. Goudwerken,
t.g.n de aiviel.te prijzon.
GEBROEDERS MASTRODOMENICO.
. . . . Blijven aleebt. eenige dagoD alhier.
(5(;6)

NederlaDdsch-lndle,
met

BET STOOMSCHIP

Bijouterien in Bloedkoraal,

Risioo's tegenBrand-en
Zeegevaar

Bet Burgerlijk Wetboek,

~~o:Rt~r~ll ~t:;d~!~:,kO~~~t;;. ~~l?C!~:!l~r~~~d~:=B~!::~
~ic~k Saus.ge6, plumpuddinl'., ox tongue wiltsbire b"""k-j

.n:ios.::~:~~~,s~::~e~~d ~tie~n~:~~c:n~~Il-rant,
~ _~~~~2____ .,, ______
~ ... ._.~~~~~~_.~~ ~~.

Djocjacarta.
DAMES en HEEREN !

Q

Troeger voor f 20 thana vaor flO.

een uitgezocht fa.tuur Provi.ien ontvangen be.t.ande
uit: de bekonde IJorksbire Hams· in ZOilt· en Sniker
verpakt en in blikkeD, Worchesterhireking of Dude

~~~!~:~ o~at~ho~~:~~~ ~~;~~vTS~:~:

HOTEL MATARAM.

(1096)

.Verminderde prijs

CROSSE en BLACKWELL.
.Per Stoomboot "I.~~;'~~:~ SOESMAN en 0..

Gouverneur Gen. Mijer.
G ....gvo.rd.r LINDEMAN,
vertrekt den 17en in.tede den 18 dezer ·de.morgenl
8 unr naa. So.rabaija, MaoA.sar en de Jl[ohikken.
De Aganten
(778)
Ma, NEILL & Co.

G. C. T. VAN DOR);> & 00.

in st.llen van 6 Lapels en 6 Yorken verkrijgbaar bij
G. C. T. VAN DORP & Co.

PRINS.
STOLL.
SOESMAN.

-

van

fllBt Bacon.

1 874:.

(1668)

Het Dame. Comito beeft de Eer kenni. ts geven,
dat de trekking sal plaat. hebben op eeo Dad.r te bepalen dag in den loop der maand ~AUGUSTUS of
SEPTEMBER, welk oit8tol Doodzakelijk i. go worden
om de ""a.n Nederlsl!d, inkoruende PrijILOD, waal-onder
die vao H. M, d. KONINGIX, of t9 waohton.
In berinnering wordt gebracht dat de StoombootMaat.cb.ppijeo N edorland, Java, do N ederl~nd,cbe
IodiBche Stoomvaart Maatschappij, de N.derlaDd,ch
Indiache Spoonveg 1Ia.tsch.ppij op bare beWe lU'nen, vrijdolil VBn vracht hebben verleend voor den
overyoer dar Prijzen die te Batavia door mevrouw
GELOUDEMA.NS, zunen ont.aogen wordeD, ell van
andere plaatsen direot san de Presidente kunDsD ge·
adretlseerd wordeD.
B.holv. bij sl de Dam•• vaD het Comit.; zijn Loton
te bokomen:
to Batavia bij movrouw do LEEUW, gob. BOM·
MEZIJN, G ELOUDEil-IANS· gob. LOllS".
te SalDarang bij it. Heeren J. J. II. CLIGNETT.
G. C. T. VAN DORP en Co.
DE GROOT KOLFF en Co,
H. L. DE LYON.
J. A. VAN DER LINDE,
,
"
SOESMAN & Co.
te Solo bij d.. Heereo JONAS PORTIER· & Co.
H. MAC GILLA.VEIJ,
H. DEELKEN Jr.
OV]!RBEIlK, Tjepper.
.,
EAMBALDO, Mandjong.
,
te Djucja bij d. H.eren LA.WICK VAN PABST.
•
,
BOERS en Co.
t. Soerab.ija bij d .. Hoeren MEIJES WIEGAND &. 00.
•
.'
A. WIJNVELD'l'.
te UacaB.ar bij den Hear H. C. K...~APPERT.
te Pad aD!? . ,
APPELIUS van HOBOKEN.
te Rotterdam.
• NIJGH & van DITMAn.
to Boijolalie "
"II. W. J. A.{}AS'l'ER KaraDg,
S.maraDg, 15 J unij 1864.
Mevrouw ANDREAS.
DORREPAAL.
FRAPPIER.
KLOESMl!lIJER.
LAMMERS VAN TOO·
RENllURG.

1l. KAnl'HAUS & 00.

ENGELSCHE Pl\OVISIEN,

PllS

SCIIEunKALENnEUS

het

Protestshtsche Weeshuis

(608)

H

eden i. voorep. . oedig bey. allen van· een· MeisJe :
Mevrouw DEKErH,
gebort'D ,VAN DEVEN'l'ER.

J. DEKErH.
Samarang 14 JlJnij 1874.

(7e4.)

.
V

I

oorspoe.digbevallen van ••n Z.oon'
J'. W. TIELBMANN.
Sam8l'llllg, 13 Junij 1874.lIIiEsMAN.
Algem.e.... """";'0.0..
(785)

Verantwoordelijk ,oor de wet-de UlTGBVlIRS.
8nolpondrUklr\l - G. O. T, VAN llou", Oo.&awtatl.

