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··VersclaUnt dagelUks,~on-
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IIooftlbnrenn:
Ie Samarall9 bij de uit.gevers G. O. 'I', VAN DOllP en Co.

BERICHT.
1\ icnwe Abonnes

I-Ioc het au1'e"" van 1'11.1'. 'Vinc)~el
00]':

de aanbieding' aan de

Uti

COIDIllissie ",Tun vel·zoekschl.~i:f
ten in de '1',yeede J:i:n.Ill"1'
be.'~ra,vel.l

(D.oor

('ell

mcdclr:erker

"vol-d.

rl~r

Sa,n. Con;-mlt)

Hc~ was Yrij ,lng den S~bm ~roi. DIl 'l\-reede Kamor: WIIS dell ganB eben Jag bczig geweesl m et een
juriJiek \retje, WQ.llro\'e£ tl (,\ d i9J Us~ ie de n . vorigeo dug
l'eeds begon ~ t?~ 1l WU!j d to ~ wij'l.igiag )'till !it; t burgerlijk wt:lLb'Jek WilL d(~ bcporktlJ bandli cht.iIlg betrf!ft.,

Er \Va:) nog: 211 tegeu g:~pra.a l;: 1m,ron vun Jlijn ,len bad
sao ~e ll l\itlliate r fun ;Irrstit io gCYfaa go. , of hij bet
wctsontweq)

Ulnar

ulot inr.r ckkcn

Z OU j

I

:utJsh e')f

y an

Zinnieq Bt:'l'gulallll ha.d itl ee u lange relloJ, door nllel'lei ioc.i,t euten opl{~J u i 8t::!rJ, betoog d, da ~ uok Jit Wetijontwerp w,-'er atr ukr,e o m d im op3tnD ~~ der kil.lder en
tBgen het oUllcrl ij lI gezllg n:tu to '"UreD; terwijl c indelijk mr. ra n J~d( bezwaar had tegcn hob beskull \'an
het geheele, "oouls hij het noc muc, rcch.tsill~tii(!"t, <lnt
is: he t geven vun h et r \'cht Imu m imhn'jarigen rn.n 18
jtll\r om o~' er Inl c. n(-l ~a,!H' l:J 11;- JeslJhild t:e n,
N~ \'" eel gf;lpru.~t ell nad~t: t1t' IlfH~r van I.Jijnden t~en
ntuend e m e llt ,·uorg-este!,J I!U Wl"et· i u~e trukke n lJ u.d,

werd heb wdje meo ,.t6 1:egtJu 10 !:!Lelnmcn Illll.l gc nomen. 't ·\Va.s dUB ce n sborm geweest in eo n glas water.

wij~igi ng ,~a[l

d e we!; np

de

hel; -wclaontwerp wenl u. " . VOQl·gt'":lt.eld, {lt~ ~ r c:cl lte l'o)
zouden lnltlJi~n ontsl ag<!Jl word e n weg tl ll S onges(jhilttheid
door ol1derdoJU of 7.it!kte. Aldus) ZDO mull wil, ee l!
aantusLiug .au b ~t b eg i J1~e l del' onaf'zeLbuarllCi ll nm
Jeuf;!u der r ec h tu lijk e lllRcht.
R et \rnS reeds ll\t~t gew ord eu, ~;et \.. e j~ollt\Vc l'P kOll
d us ct3rat lIen volgeutlen Ilag , ZflJerdag, in dis uustiie
kOlLen. MSl\r da lud eo hUI.I IH~ rd cH l)t\ ,l r !l u is. ~ ij m OeSteu den 12den in .Arn8terdl\m zijrl eo hUll ~ odL llum
nog gn.o.n halcll. Did Voorz illia r dtl iJeer Dutler~ , wist
dat hij de .ll:lden. ui e ~ lnlJ ger in deu nnag: hounclJ kon
en zou dUB yoorstello! ll 001 de he riu.d~I"g in g over het
Dog ann do ord e gy s~(J!du wd solll werp t~ \r erdl.lgen,
daar de diecu~die wnarscb ijulij k l:tu gtlr lla.n een dag
J

dilleD ZO U,

lJu.u

J aitr t(~geD.

lllocstO D ecl:lor nog
eellige \'erfllageu uitg"dbmcht wordell. door dt} COUllllissie vo or do VUZ OOI!8Ch rift ~~ u. DI'~ zou we1 gnuw Ilt'·
loopen. Er

woo rli

Wrul

EL'

c r lli~Q.r oe u o lHier, WUQro\'er mi silc hi eu

ge~a~gd

kon wordi::l u: dat V,ln mr. ' ·Vinck el.
Men . hoo pte no cutha.ns dl,t mr. ,un .Bull wd l.wijg tm
zou. Op UI3Il ~2 .:t te Il April, dU8 vecrt·ieu dngen geil:ll.it:lll,
bad .de Kamer di~ zank b1! hl\lHlUld en bet ot.!s luit \':HI
den Gouvcrneut· Gd lleraf'!, wlu\rbij het vcrblijf iu Nt;lderlo.odsch rnlii o /:ill[! mr, '\Ylilckel ontr.e gd word , \'OOl
kennieg:e vil,lg aa.ugeoom e c. JIl, h·. d;
. ve rlr.ockt!chi . ft " a,II
mr, ·W. wes toeu weI tour ufllooning 01:' niel.l ',v in I.H"11den VAQ de Com !oit.'lsie yo or de \ler1.Ue l~~chl'ifte o go·
steld, maar dtJ heel' (:lotle fro i g.d' nIt! wQ(lrd voerder
van de COUlmis:IIie dio rllpport ha~l ui tg(;l b rl4c .. ~ oyer
het belJ\uit ,an den G. G., LA kellfl e UI dah W'anneor
de Kamer gez.egd bealuit va 01' noW'(m~ie zou hebbeu
8.soge:lomen, de Oorumiijsie . fOOl' do verzo cksc hrirten
niets onderB kon ·.'oorsf,ello u dlln dllt de K umel' om trent
het adred overgao.n zou tot de orile ,iW den c1<1g.
BeD

Dit staide de <.:o mmissie voo r d e yerMck.schr iften
dan ook ·op Yri.jdRg dt-'n 7dcD ~Iei roar.
Me. ster van Eck, die op den 22,tell April verklnord
had belangeloo, do .aak \' 011 den heor Winckel op
t .i ch geno.~lt'u t t! fJt.~ bbc D, o lnllnt dio haer iugelSchrevcll
was ale adfO~dftt bij den :~IoogtHl Thad, en cmda.t hij,
van, Eck, meende dllt den heer '\V. f)nregt W&B aango.
d.oao -:- meeat6r van Edt bad toe n gezegd, dab iD het
beslui.t · ·\"Il~ den G. G, \'o rsohillende onde rw(> rpAn be-

haod.eld Waroo . ./Jet bell'of toch ni et alleon de onto
• egging van bet •• rblijf in IncIie, tna.r oak do .f"t.
ting alB a uvokaat en prokure ur, de bctlr-eigiug tot in,
hecbtoni9neming t ego n den he v~ · 'V, gC! ric ht e n lie bodreiging tot DluiLing l'an de drukkorlj u0r -S(lm ~ rallf!
,c~~ COl~r,ant.. D~ be~~ . va~ Eck meoode, dat de Kilmer
. OV!3l' . al die ·· puDte~ D4Jer. zou · hunn~u oordeelen, ver• . mit! .be.t . verzoekscbrifb va~ den lieer ~. o·P. ni c~w· in
handen vau de commlssie · voor de verzoekachriflcn
zQn ge.tetd ·wordeo .

Meokendo ae ... tboudendheid '''o ~ den: he~r .au
Eok.. Maar eoo Kamer die O.ar. huio· wil . i. · moe ie••• • h~.ou dus nu '"al zwijgaa.

lijk to b~aiall• .80

de helJr ran J~ck wil nooi t in ziju BIJeec hes den ,Jor"
zitt(' t' nao.spreklJ u - scherp door ,16 1.11.,,1.
lIij bowee rdo, dat de commis;::ie voor de verzoek~
8ch riHen ge roepen waa nddes uit to breogen, niet a lloan O\'e r de oDtzeggiu b van verblijf ill Nuderln.odscb
Iollie, [UUllr oak O\'i.!r tI e rHld~re punteD, wlloro lut.rfmt de
CO lnllllssie t ot onderzol:lk nm het bes!uit VQD dell G. G.
ve L'klaaru hnd geen oordeul to kuuneu uit8pr~keD.
De bnn de litl gen \'u.n den heec ·\V. als redactour d er
Sama}'rvlpJeite C:ol{f(mt g e pleegd,

hadden, .b (; weerde de
hae r va:.! Euk rt;'"rd(~rJ Ilicts te tllt~keu met zijue ad vo·
ent ia . ..Ari:. 1!J 2 \Inn hlj t re gle lll oub 01' de r ec htel'i ij ke·
o rgan i 5a ~ i Q i n N. 1. b ~ pl\"'hlo, dl.1 t, inge,·al d ~ prl4k t izijrltl bij de rechberlija:e collegii~ n toegeJate n, zich in
d ez~

htHln e bo trekldn g misdroegon, zij konden wur Jon
doo r u:Ju Gouv.-Geu. De helin' 'V. IMil ec hge zondigd l\ld Ild'{okn.Flt of nlg prolmr eur .
nrJlcht nu bet besitlit tot uitzeb titlg \·I.m z;} if ollta lag
u ):I ndvolulil t ell prokureu t' mee, dnn beuop-Lie £la t ou t-

I\ f~c ~ et

uiet

s lag toc h nog n idi oolle r don \'u rm

Vnll a/:tdt.iN!I gagijve u te wIJrt!cl.l. Zt:lfs 111~ de G. G. lIen heel' '\TincI(e l hll,d mo cte !] /jl'r /Ja~'lut rerklanm Vllll zijne Let,,<,lld(iug
drukt.e ook cillU DOg ({/:-etti'llg dat. u e nkb\..'c ld uh ? - l \ m
slo tte wo e~ 110 he el' Vlt,r.l ]~ ~k e r op, dat JU en teer \,Ol;r,

;noest met do r ech tor 1ijiH1 lUitcut ell
eu did; lilBn eli e, in II b '3! I~o g vau
vno 0.0 burge t' ifl besche rm eu lllu8et.
~I;Je8t<~l' "an EJk hillt flO g' e \' dU den tijJ. gGitl4d
zij:.l !(t'edd(m 'l;f7. n de oU}'fliJr{j,n wrHrvoar bij 8ode,t
j 'U'Oll . ~oo clik\\'ij!s .iu <it! K.No me r h ~ t wo ol'd \' OCI'UO,
w~z co

Ulet

Idl e
ow

25
oo k
hi l:! r bij tc bre ugen ; flJ :lI1.r de fOIl en Wu.r1.~ D t e ol1 gell'JId i~ dau uu t hot h ern

wi~r g~ !Jeul ti h'~ l'V" () l'udllg m e ll lliet tu et! l'

Ni ~ lUllud

Misgereke nd! Nau<H hud (le co tnwies io foor de verzoeksch rinUD , bij monda VB.n dt'u beer Tdding van
Herkhout., an dus f!cbi e r onhoorbaat',· Yoorgesheld, Gat
de Kam or ten opzicute van dit verzoekschrift, 1.0U o\'e r
go·au tot do orde VRn don dag, of de heer Tall E elt
vroeg h "d t wo ord. }~n tu~scaen net ongednl ,lig getDor
dar led~n, klonk weldra <:ijn II Mijne Ha~renl1 - want

hp. r

(' ,I) U

gewu eet

zUn

oo k
llOg uit t~ wei den over
met in hechteni::llHHlli l!g t0ge n !ii r. W. gericht eu over tlie to ~ alui-

t ing nm rl e dfllk!rerij leg-e n den uitgel'er der

Bm)la~

f(fllfl Sche Cultra'll.

D ,· he er 1\~diug vtln Rel'kh out lllo€'at 411;1 rupporte ur
« or CIJmmiss ie \'oor d e n~rz;oek8chrifteD antwc)orde n.
lIij z eiJ~, dab in bet adres "ao (le n he or W. ailee n
t~co }JUrlt~rl verlan gd werden: dat de Kamer cen 6f~
kcure nt.l tl vrueel zou uilsprt!k(to O\' er d e o otzeggin g ran
H:l rblijt'; ell rla·t zij ann all R~gce riDg in o\'erwegiug
go ron z.au lI !;'n UdreEH!a.ub te vergunuen weer nSll.r Indili terug t tl kcereu. Omtreut die bcide puoten uu kou
de KIUU tH' geen and e r bcsluit nomell dun Olll ove r to
g aftH to !; tl~ ordo )'1m den dRg.
U~ Iw ~ r \'an Eek toplirJeerde. Hij hiald \' 31 da.t RBn

de ( !oultuiSII;) voor lie r c rzoekschriften waa oFgedrarten
gc wordeu, ~e n oordeel !.li t t~ spl'eken o\" er d e puotc D,
doo r du Oo mmi8sie tot oudorZil ek van !Jet besiuit \' 8.,n

dtHl G·OlH'. Gt:! n. wei o.l1ngowezeu,

l.Ualn'

Wu.Brover dio

Oonlllliiisi ~ nie~ oonl t:e le ll

moc ht.
com misaie "oar dd y er~
zoeksllhriHeu alleen to mu.lten hlld met de klnchton V6 0
A:lUgenoll)en

ecbter dllt d El

W., dan lllo es t zij niet ye rgeten u o~

do CO Il c lu~i e vau heli lldr ctl t e lezeu ijto nd: ad ILL
reqU l! dtrullt nun de Statetl-Ge np,mu.l verzoeht d er Reg0ering
il\ O\'el we-g iog te 'ge\'en, hem to verguunBG naUJ.· zijn
tw eede Y.~ , l e rl :Ultl tt!rug te kee rrTI eu ,lUlU ziju be roep
tI
nlt~ vo or dewn uit te oefc ueo.
D ~ luutste w()orli e n
bel:roffBIl rio kij~cht Over nf1ieltiug a!t! ndvoknat eo prukllff-ur, welkt) klacht ill It udrt:a br cedH)O rig oD twikkold wa' .
Do La ur Ttldi ng \ ' LlQ. Berkb out yel'klnarde met een
cokel woord dn.t i.ij zich niet vtireenigfto kon met de
OO fl(~lu:ii e door den bee r van Eck nit d e pra e miede go trokken, le rwijl de hee r Godt-frol u og ~ye !1 ann too1l{! ~ ,
dat do COLUlllissie t.ot ouderzot!k vlln bet b~alujt van
don Gouv.-Gen. niet had vuorge~bul d oat 'Jcsluit t e re ll~
\' cijel:rl' 1l llaa r de co mmisaicl "oo r de verzoek8chriftcu,
opd ut deze eon oorue!:'1 zou uitsprokeu Qver de nnd or e
pUiltell die, hehalv6 de nilzeLtin g , in dllt htlsJuit VOOfkWl\lUen, maar d:~t eenvo udig wa.s voorgcstel d het adn11
,",ader to r e nvoijeer en.
De humer n\U den V oorzitter viel eD wndor stem-

l\fl·.

,
I

Abounem en t spr~js
f 12.50 per hnlfjnar.

Prijs der Advertentiiin: van ·1"-10 woor.dell voor 2. I'lulltsi·lIgen 11.--

voor geheel Nederl.-Illdiii

4

dit Blu(l voor het
2e · hnlfjaar ont.vangen- de nog verschijncnde nU1Ulucrs over dezc maund Gratis.
0 ;)

Feestdagen nitgezonderd,

ill

oe

J

ming wc.rd on~rgegn[m tot d e ordo vau den dug, ~ct
was wel Utl t ougelu k kigste ooge nblik ga wee6t Din de
ztlfLk van d en he er W. nogmnuht ter ~prlluk to bre n~
gen, l\Iisschien hnd de he lw van Eck beter g."! daao,
l1:lot \'OQr to stel!ofl do bel'tladslnging to vCl'dagon, on ..
der bedrdiging dot hlj ung' heel Jaug ov er de zuak t o
praten hall. Nu wilde Ut} KI\ .r.er nser iJuis en han ze
1.00 ko~h ge16den sl gClloeg over de r.aak gehoord: ze
had er nu geeu ooron naar.
Het juit-t() oogenblik dOt!t,
taire vergadering, zooveel nf.

\' OOral

in ee o I Rrlem e n~

-

BOlJOLA.LIE.

Voor iedere volgellde 5 woordell

Sedert 2 .egg_ twee joreo, i.

aim de brug B I ijolalie No. 2 niete gedaan, W&t tot
gewooD onderhoud behoort. Indien de verwaarloozing
z~o blijft voortgaan, zol het praehtwerk van den vori·

gen Architect niot Iaog blijveu be.tanD.

-

Do brug Boijolalie No.1 verk.ert in een olleo·

dig cD tOt:stnnd, werd ze vroeger. van tiji.l tut tijd eetl~
opgolupt t~u.ns is dit een oDbekeuJe grootheid Met
eon benBa.uwd ·bart pusseert meD dian brug.
J

-

D ••• dert 18(;8 be.taaode uoodb,ug bij Poel6. is
eeQ goede

wegge spo~ld. lIet is to hopeo er apoedig
brug ge!egd worde.

-

KLa'I"L'EN . In don nacht .an 17 op 18 doze.

ontving d6 clliu eea Ho Kint te Srowot een be1;oek VRn
IIkoljoes/, die zich de yrijheicl hebben veroorlo ofJ ALLES
meilC) te nem e o.
Of hie ~vn.ll zooveel ~al te recbt komen, 0.18 fRO de

t ell .crig • .inre 0p die halt'; plaot' geb." h, bbeode
roufpartij, betwijf"len wij.
(17or"I",Z.)

B(I./rmin, 20 JUDi. H ade D morgen ie ostlr Atohin
\"(~I'trokkeu eeo detn.ch 6men t

troe p cm. sterk ongevet'r
SOl'llia.

200 man, per atootnscLip lionillgi ll

Hl't gerucht loopt, dat d~ nl e uwe belaatingen,
wlIurw cu wij Mdt!rt itl.n g bddreigd worue", zi c h zulltm
r~ (ltlCC' ~Nn tot 91echts
t"nkela, tot het garing be·
dra ~ \'no 20 pCt. lIer huurwau,rd e. Ret is ni ... t de
U1(J~ite wllard ur veBl ruoui~lijkheid over to makefl,'
iClULtntl, dio u. \'. in et' U huis woont VUII I 20J,- s
mll a n d.:.:, z:d ill het jltnr sieclJls f 480.- btJ la:Jti Ilg be hO ~\,l;} n in be talen • .cl;;!aaliiugscbuJulgtm, pust op uwe
-

coo

J

z~~ k liD 11 !
- De PilUl/J.!I Gazette van 6 J·uni, met de .Ams1erdam
hi e r hezo rgll, we l.lt, dr.lt do rcgt:criog van Quoenslll.od
\'nll pI all is dl'l TorreB3trant \'I1U -ruul·torerlS ttJ voorzit!u.
En 8t1tUt. nil:!t bij, J.~\b Jit uit aandruug \'Om of vrees
\' OOl' hl:l~ N. I. gouI'r.roem Bllt tal g't! Hchiedtln. Dd ni euW ~ IUl&il·ditwst Lus:-fc heo Singapore en ~ uslru.!ii} zal
to t ChitIn wurde n llitgebl'oid OlD d", cmigratie \' a.n
dunr nit te be\,orderoll.
- Eun Oliil:ees nUder, haudeloaf in tabak, deed
g il:lt \'t re n mr)rge n tl ls lIU:lr gewu· nte zijn pakhuis opt' n

en bf.!\werkte tot ztja uf ~t gel'ingeo ~chrik, dat mon
h~U1 btlsbolen bad. Naa.r hij opgc ~ fb, '~rmi !3 t; hij 36
krnudjilogs zij ner ko op w~Rr, du.t he m een g r oot v~rli6s
be rok kE1I.l t, ds Ul eo weet, dat .ell(e kraudj!lng hb"k
~eu e

wnardo van

onge\"cer

f

500

ve f"e~oowoordigt.

De mojJor d er Ohine.eo h,eft oDlOiddelijk de ... k
onderzooht, doch voud op de plaabs zelve ho egenll.omd
geen .poron
br.ok of aDde r g opleegrl ga weld. AI·
lee D vertool.1de hat sl ot van de pakhuiadeur e.6 uige
tet:lk ooen, dat meu beprotlftl had h et to 0penoD.
Oodertuijscbe? wekli . htlt verwondtlrillg, dut, ala hier
werk el ijk "nn Qlefdtul eptaice is, de dieveo in . eeoe
buurt 01. de Ohi ue.cil. kamp geteg.nheid he bben kUDo
n ~ n \'ilHh~1J Oill au mallJ en tub.llok, wagendo \'e raChdid e n honderdeu panden, ~ngehinderd te verVOt:lre n. Voor
eene I:'xpeditie p er kar, zouden miustens vier dezer
voertlligeu benouiligd zijn, geweeat, terwijL eon tran6~
p ~.l rt t.o wube r per prdll.U\V tWdO ve el onw8.arsl: bijnlijkB
hetlft. \Vel h eeft het p~khuls eon uitgang aan d~n ri ..
vierkaut., manr hetzij de gestoltHl .koopwBar (lp.r kar
of per prolluw is van'oord, wall,r blijfli il1 ieder gev"l
de W.Bflk1.Bnmbeid der g nrdoel3 en DQ.chtelijke patrollil ..
Ius? W' <:lIken wog dt) dievan met hUll bllit ook D1och~
t t: : n gl;!flOOWll b e b~tln, stt:!eJd mooten zij gd.rdoes pas-

,..n

s ee r en. De polic ie doet in daze zaak ijverig oorlerzoek.

- Zl~ke"d iull\oaer, b olast met bet innen van reo
keninglm, had blj nfr~keldug met ziju me~8tor een L9
kort "1\11 I 9(;j dat g el d~ zeido hlj, W09 hem op celle
liclUl nddijke wij1,e ont~ tol,'n. Op Zt! kcJ'on dag, Bieh witleudt:) b~\llen ill do r i\"it' r bij ,ta WillemslmJg', had. eeo
hn.lldigl;\ (lief v,ijn6 kleed ereu lll~d ege r.ol.llen, te gelijir
met bet geld. Met verhnat hall zoovtle l wuars.,}ltijnlijks,
ho t g~ lua~

Yd.U

den zoog:aoaamdell b~stQlentl \'ertooude

dllubij m oved ~rou\Vhnrtjg9, dllt hat gebeurdd door
den IUccsl:el' voor· w8nrhtli d werd 6,ulgenomen en er
bepnale! werd, dot de inlBnder het te kart korn.ode
g~ l i.l zou trachten te vergoeden d oor den verkoflp yftU
tijn hui li.
E un 8ud ermnat miate dtl rekeuioglooper wader ceu
bedrag vau r 24 bij .ijD. afrek.Ding eu th.ns beproef·
da hij (·en uudcre wijz~ om dll.t t a vt!rgoelijken. MUnhet!r wns zoo goad, teide bij, an zijo huill in d ~ k,llu·
pon g h!l.ll zulke driogundt} reparll~i a u u\,odi g,

dii.t bij

bet geld "IlU ziju heer tot het bakustig·sn daarvan hBj
nung,. ·.. em!. Oud~r tiranea verunnldb hij 0.1 verder, dat
zUu buia door dio vel'batt! dngen "eel ill waar.lo was
g {~ rC! ze n eo, iodieD hij au !!et geluk ho.d hut IlUis YO or
een goe d prijllj '} te verkoopeD, dao was hij lIi~~ aileen
in staat het guld terug te geven, maar zou hij bo\>eu ..
dien DOg etJu nu.rdige wiullt helJhe n. In dut geval bad

bij het geld va. ,ijll heer ,leeht. geleend.
N un ooder.~.oek ~racut eoMer aan het lichh, dat het
hui9 VRn den inlander ~eer bou\.f,·allig wos, dut claaroan g'+..ler.e .... e rb et eringen h.add~n [ilsate geronden eO
du Europea:1Q do dupe .:WIl6 geweest Vllll de dit·ftl.cbtigtH:)id eD de list VliD ziju looper. Hij gar deten in
bundeu der policie.
(B. Bbl.)

-

Numens den Gourerueur-Geuernn.l van Neller-

lands-.!li-IUlJie, mao.kt tid algemeeno aekJ'emri~ bokend,
da~ op venockon vau IBods-,I.i"nareo om . bevorl~t.'rjng of
ovorplall.taiug voortaau Dit;!t metJr arzemderlijlt ZIIL worden bt'schikt, - zulleDdd e'tlDwtll op die verzoekeo
w<>rJ~n ~eI"t

bij het "ervulieD .der be.t rekkiog . WaBr·

voor Ulen zicb beeft sGobewoolen .

ge.

~ Hit PtlJ'ija wordh nan de .1niiJrerldQ,!oe lu!lge
.oh~e.en: . Moo w.el d .• t. keizer A.'exaDder dOD 12
...
;
.
. ...
M., t~ A.m.tordam ..~I..~n .. o.,er h.t geh.dheebt
. .. .
A H. A N (:>I.
.
. . . , . men h.er" groo~ gewlCllt BaD de tcgeowoordl~he.d VBn
.yo~ra~artal ~~ Juny. OnOL'E~.6.. Van.geloofwnR.rdi.ge Iljd.e .. d~D CZAo.r in het.lau~, hetwelk t.U tta d,oor. de .,ee.rzucht
van von· BiswArok bt'dreigd acbt:e, eo men wit in de
verllemeo WIJ dat te N!{8WI6. de$e ziekte ·is uitgebrokeo en nog III elllohtofl'.rs e •• obt...
.
.reis .an den Ru.eisohen sourereiEl een guastig te.ken

:Biuu6111andsche BerichLen. ·.
lOlA 1\-1 ·

f 0.50.

.ien voor '1e handbaviag vaD den Europpetichen
de."
( I.di'r. )

ne·

-

De rijke cbine•• Oog Pit Hien, die, wegens bet
toebre1Jgen van slagen aan zijoe vrouw, bij vOlluis. yan
den I&udraad all.ier, tot 6 m.anden dwaog.rbeid is
. veroorde~ld, eo walk vonnis in revieie is bekrachtigd,
beeft, Dao.r wij vernemao 1 zich tot ~6 hoags Reg-eering

gewend met ,erzook am gratia t. bekamen van de
hem opgelegde str.f.
(i. B.)
-

D. hoer Platon i. niet tot ridder .ao hot Ie-

gioen Van Etlr boooemd voor .bewt3zen ditlDsten in den
FrOionscb-Dliitacbeo oorlog, mlltH' voor het levtlruD van
euikerrietetekkeo ten behoeve der plactages iD C ochin·

OhillO.

E""e

heeft bij d.arvoor eeue av.hiD OhiDescbe

orde bekomen, die alij een voorlooper van hat legioen
kon l\8ogemerkt wordeD. He~ auikerdet moat geelaa.gd
zijn en deo DtlaID dragon Yah nCaouea Piston ."
- Heden zijn per stoomer KOllill!JIJ' Sopki« nallr
Atsjin verzonden 2400 N ed~rlanrlacile pondeu. buekr uid,
teD behoev~ dt!r achepan yau !Jet 8skuder, teJ'wijl per
ma.il pr.,visien en echeep8beno")di~lih ... dt1.fl naaf ~ i llg&~
poro zijo geexpedioer(l VoUf hat Jlelald" Arltif, alt.ilur
iu tiuHoering lig~oude.
(.1, EM. )

S0I1.bai", 23 J uni. lIf,m doelt 0110 het ,olgeode mede: IUTUund hier tt! r stede ootving dt>zer dageu een
brit'f uit du binoenlanden w8.arin met v€'rwond~riog werd
te keDDeD gegeven dat de aliretlsanle alsllog geeD out~
vaDgsl. had geWt.'ld vun een hoar toegezonden p08twis~
sel, grout I GJ. (zl'stig guld~n.) 1J.\!n~oIJd JOB:'OP Het
dt"£e I1UU het POI,:.kantoor iulichtiugetl vrdgan of Diet
eels aan gl tt-!ekt'udu bril,f nllu h"ar adrt,s oulaflgB was
aangekoUll1u, .IIe:t &1J~wourd luiddd bCVdstigollo, maar
t~veDa word er bij~evoeg l l dut hd b ·!drag van den da·s fin ve rvalteo postwjijsei reeJa door dt'rfl~l.I Was ,l(l:locBaaeord, kraciJtena vo\t.nac~t vau de geaQdreB~et!rda per-

Boon.
~Itm

danke zi~b de VtrbA1;ing vou de dame, die ale..
nu tot de olltllekkiug kwam 41at ni"t allet"o haar brief
vark eerde haodtm was gakorneo, Ulllar de h()utier
daarvao ook hare nflQlllteekening ha.d gtibdZigd 010 het
beJrag' "-tlll den poatwisBel o{Jt~8tekeo.
H~t zlll wei ounoodig- zijo te wij 7.00 op de straf wei ..
ke geste td is YOor rler5elijke prn.ktijken, m :'Dr hot' de

in

dader a.o het Iicbt moet komen, b:ijft de "Bag.
Ouwilldkeurig denken we nan het !Jut der nfgcl!chafte
al w.. bieraan dan oak bet •• lde
. . ..ak v.rbooden.
(ol. Ct.)
o'r.di.~ie- buekeo,

IN n"T Bat. Haodelablad I•• st mea:
Den WclEdgestr. Z. G. H.er.
Du. J. P. KLOOS.
J1'eIEJelgellre.,ge B,er!
U w protetlt t~geD de aanw endiDg van eeae a.mmo.
niak,erbinrliug oak bij cholera gevaUeo i8 mij door
het 1,«1. Balld.llbiad tor hand gekomen.
Het paat mij Diet tegen lJ, - priester aan hat aitaar
der W .t"ll'c~ap '00 A.eculapiu, - In hot 'trii<lperk
teo tredan. lit ben in casil i!leohts empirist en p~slti
visl;. De eenigo weteD6chappelijke tint d.ie over bet
door mij aangepre zeo midJel lig~, is de etelliug: dat
er door woermengiog vau AUlIuooia wet Kristo.isuiker
aen Stlcobaraa.t YdO Amwouia gevormtl wordt, eveoBls
dit plants beef.. bij vermeogbg me~ ka lk, pot88Cb eo
Bods, anz. en welk SIl,CCharllllt in de IDIl$g well~r wordt

oDtleed.
U za1 lllij ev ollw el moeteu tOGstewtllen Jat eeoc] zoo
geriuge dOBi;3 Ammunia m ut rUlln() n eutraliserende eu
rerdunnttnde bijlnldn!J~eler, eo. hare voorzigtige toeJiening, 1.00 als di e door mij wurtH aungegeven, gevolgd
door Eweetdrijnmde wurille druuken, oDtichaddijlr is,
en clue op zich roelf, of rermanga mot de gewooe cllolera-wedicijneo, gerutlt QQIl eene" vt'rlnuedt>lijken cbo.
ler"lijder of bij dit1rrhetJ kilO worJ~D toegeJiend, in
afwnch .. illg Van de kOUl:-Jt 'lEUI deu geneesiJeer, did Diet
oViJral au voora! Di~t in d e bilJUenlaudtm, tertJtolld tegeuwoordig is. "'Vel Dul ieder orlzer doe t. iju plicht.
Hoar ovsrtuigiug. Dc} mijtltJ id gegroud op positive
feiten.
Nog Dimmer heb ik, noch bij mij ze1f nog bij anderon, do ruinste ec haJelijke werking: f"d.D awmoniA in
d", door mij aangeo{eve n d osia er: anllwoen diog oDdervoodeu, masr sllijJ hll:p en redJing.
VI~n opium-berc:ddingen (>11 morphine het. ik gt'B08
pOtlitive oud~ .. vi.tdl[lg, WQnt ik zelf Ldb die nimw~r
tuegodiend . 'Vat ik dll"rvau bij ontlllrtw gezien beb,
~lGt;:t mij er tegl'ln gc wRafse·hu\\,J, t>n tlaBrom dOD lit
dl1t oak lIodereu, want bet is Jt'l ta.ak V/I,U den wetenachRppolijl(en gen~eslleer dit' roort~scb rij\'dU eu totltedieneo.
DllBr U mij d. oer heeft. •• ugednnn "oLa nemen
va.n mijn echrijven in het Bat. Ha~dcd ,bl"d, in stede
,·an bet doot! te zwijgen, zoo btlU ik b'ctleefJheidshtd ..
\'e verpli.!ht, dut ook Van bet U He te dODD, moar boop,
dat daarmede de r:a.llk nieh \~erJer een onderwerp 'Rn

pol. miak .aI worden.
Ik teo mio,te •• 1 rnij mot geduld an kBlrote ned ••J~ggen bij alles, wat ruOD tegen ht!t door mij aa~He
~ezen mlJ lei ZQI inbreoge.", tot . zoolB~g mt)lI . iets be-

ters daarvoor in de plunte . stelt, eu dat is

zoekeu, zoota.ug weo uug 50 pereent

In afwachtiog daarv311';

bog . V(H

ijt~rftfi

te

bf:!efc.

Bt~l

ik U roor om proeven
met het menlo(Bt'!l vau 81lJ010 0;4, hriet"l·euiker en wa
t~r, ruih Vt:rdUDd op dtJ RaogegovtJ" wijz~, te Deman
0[> verachillenda diersoorten en w8,Qrteuomeu wat ~r
4

dao gebourt.

UwEJG, Z. G. dw. dieD.ar,
J. A . .KBAJENDIlL'IK.
VXllYIST. De inlandorl'ak Sawidio vao ka",pong
Kaboeputeo stuurd. gisteren lijo . YijfJorig .00ntJo naar
dOD paeser om g!atik. to k00i>.a.
~"t kiod; al. ge"'nool1jk gek.oid met eeo p •• rgoudan armband.n, · giag wol;;emodd deo IB.t Van .ijn 'a:
der volyoer~~; J.o~ ;,;~alll Diet t~rug.

~obt8

~,

I'

Mon. bel!on anllaks en
...
doob tiiamaDd ..k".1l.d.9II
. w
. . ilbbO.PIss
.. n ,.de' eonlge __
. . . aWijlin,
. B,.
omtront Bijo ' klDd doeo.
.
.'
. .
,wij ' bopen dat bat &aa de polltle' moge~
deo .,ermi.te to oDtdekkea en tegelijkedijdde gouddD
b d '. d' b
bOO lOOk d
k'
arm aa ea, . ,e' ooget ~aarec IJD IJ . e oonu v~n
diens spoorloos ferdwijoeD lullen IIju. geweeat.
EergistereD ma.kt.. wij meldiDg vaD
"OD in kompong WootganGool gepl.ogdea diof.tal vaD
oDgera.r'H kleeding.tukkcn.
D. po~icie gar ook DU blijk "D .oorlvarendheid
\fiji .ij read. giot.ren den inlandor Njono to Prioggodiu!>arr ·ot... rd., die.1 spoodig tot da bekentoai8
kwam, dat hij dim di.,.tal gepleogd had.

oogat roor

8noie1. kraobteo .. niet ODt••g om al bet mogelijke te
d
.
kk
k
btl I
oeD, wat 8t1'8 oa . on tot.' e we a agen. .fAn · bet
foor .de inlandaohe. opge.otelhlD fan D$mak zoo oDmi.bare ·padiogew.s.
•
De buze der rtigo.riug. om den Hr. D. M. er ,tot
Assistent Resident te beaosmeD of t. plaataen,mag
waadij" voor Ben. golukklge 'worden aeugemerkt, waDt

Dl£FSTAL.,

HEDr.,.- heeft 08n openba.r e...;;'.o bij d.1e Gouv.
lager. ·.chool l,i •• to gehad w•• rbij d. Reaid.nt tegaowllordig W8S.

OH~;

het "Igeoleen hcblren .Ie leerHoge n dier Bebool
ge too nd in !Jet ofgeloopen hulfju,&r goedo vorderiogeo

te h.hhell gemaakt.
OJ' 22

DtZTIR

heeft den heer lieij,,;.c/r bet beetuur

over de resider;.tie Xt!dirie aan\'Ilnrd.
eene z,eer oude bepaling, we lke !'.log "An
krach t i8/ kl'ijgHD iulnndscho hoo fJefJ en arubteuBren hunno ~tlnB~el1i[]g zoowel ,-an het Gr}uf'()rnemtJnt a.ls vn.n
de !'oofder. vun gewestelijk be.Luur op onge.ageld papil!r.
Van de poiic ie-oppnssers ocht~r, die slechh eeo
tra c i;~ w el1t VAll f
10 's llI!londe er13 Dge n, worden
th ana iugeyo!ge
v!tn 11l1tnvia oDtvau ge l~ Jaet , zo·
g els Yll Q .Eou guldeu gr Qo~, ge nnngd, om dRarop hun~
Qctl.3 yall anllstei!ing te Bchrijve o.
NlltuurlUk dab zij dit vrecmd on onbillijk vindon.
VOLGE:S-S

eell

d~k~~r.lI&II.a el1f8rm~ibarA aoqeD,

bet bel.eld. .oa de laotte dan. i.~b~
. a vud.oa .al.'

daar met bet boogete .g~h bekleedeo Burop... ben
.atiltltenaar.d8Jl Hr. D. M,•.dielnapaDDingeJ1vaD Iiobaam..

.ija anderbalfjarig .0rbJijf aldaar, ho.rt voldiDgtnd
bewe,en, 'd.t bij de m.ii is op de r.cbteplaoto, en
ton voUebo..,kend, ,om datdoor , vroeger waDbob.er
zoo .a.moodig enongelukkig geworden.gew .. t alweder
t. verheffoa en t. brongou in oea .tant van
Diet gekendo vr.uobtbaarh.id eo wel •••rt.
net doot 000 eebler leed, biorbij to moeten
dat de Hr, D, M. 'er Diet long .al kUDDeD
om de Huehten .aD ziju onvolprezen n,beid Ie

I

a,

~~~,~:i~ ~~.~k

venuuo.cceptati e.i.l, die verdacbt

• )

"

~

"

Dornak I,ebheu wij met het gr,oot.
ete .genoegen vtlrnomen, dat de padi.ooge t n.lr1nllr tho.na
bescbouw", kaQ wordon .1. gaheel .rgeloopell, enda~
diooogot rijk, j. zeer rijk i. gewee.t. Om dit la.tot.
to bewijzen, kan ditmen, da!; er "erltcheiden6 bouws
.owa'. ' ,ijo (van 500 [J Rhijol: roede n), iod.r opl.verende ::;t: , 70~ zegge v.o"en~ig, picols padie~
De · inilUl~6~h6 op~ezeteneu aJdaar, kU0060 ·zich moei~
jelijk · berinD.ren; ooit .~Iko uitmullt.nda · re.ult.ite~
'on do saws. groodaa ODder Domak' 'to . b. bbeD .ge.ioD,
en w. t regt kan ge••gd. WOfdoD, ..dat ~ij di~u iuiwan

•

~[

t

C. C SOg4

~~:::~n."iel~o~~~~~ ~72~; ~e: ~~~t,!
26
23

KA.N DE

l\.artLau !l 'fooe P.cijmeriag
~ l:J 69;i

HnhllOff 1 ki;t pi~t l)le.ll
ED.B Elgenbuil!eo 1 ki ~t

/\

\ / •. 13

,
,

lscha.ra.

U md. data 102 & 102'/.

SGHIi HPS - BIi RIG HTIi N
AangekomeR SchepeR

.

I kI.t

VC[,tl'OkkCIl Schepen
van SQ.Ulfl.ru.ng.

25 Juni N ed. I .. d. Bark Batavia, Lim Kwan Han
naar Pelll\~on gao.

25 Juni N ed. Iud. Bark Alm.chl."r, Suid SalilD
Satl'ie Ililar Socrabllija.
25 Juui Bog. lsell Stoom~. Boot.D, W.

Y.oppelt

Daar Cheribon.

Straat Sunda doorgezeild.
111 Oost.Vicl) Ammira GUo l'eglltthoff. Tomicbe Cardiff 100
d. n. Singa.pore!.

Aangckomen Schcpen
t;c Bata.via..

.

J~Di ~g ~:~: ~~l~;~~~~:~ ::.::·.:~~~~:;~·:~::;~~siD~npo~o~:" G~~:~~!~:
John Drlr.moll .. " Ho'?d ....... " .... Sllmarang Ruin &: Co.

Vertl"Okkcn SCht ~pcn.
Tun Bat·Byle.

,~~ a~:~~il1 d~()\rb:i~~::::::::::::::~:a~::.~. :::::::.~·::a'Dj:;!·a~i0.

I.
..;... . , AI OjlUaDi.. .. .......................'Snid A.egaf... .. St.lnb!l."8
- En~. C()14~t· r elltn .... " .. ......,..... . ... BoDifacc ......... Sawarang.

\"all

Il V
H M 1;2 2 kisten
Y HI kbt
Hor!t I ,'at

Is~\

1143

1 ;oa.t

W. C 1
ki ~ t
K H n . 1 lid.
Me. Ne ll & ('0 .
J ki~ ~ 2;16 Aigem . PllkbuizeD. Bal:nia
•
,, 1 kist lI ')lIel
17 JUDij \"lUI. der Wolt 1 kid

"

Ned. Schoaner Kitn Liong Hin, Lim Goan Ling
vo.n P.a9ir, H e im.
N.d. 1",1. Burk Hariool B.rie, Secb lIIohomat Bel,
f.ge van Oheribon, naim.

"

,

"

id.

1 id .

vall Iter WoH 1 kht
ZonderAIerk 1 itl.

22 .Taoi Nell., Tull. 3/m!!chip Al(iulk, gezagv. Said AgH bin Abdnl
Raehman .Mlh,hoor, "'Ill Tjilll.ljap

Vertl'okkcn , schcpen.
vn·u Soera.baia.
~ouv. Goo . Meijer, kept!..0. C. J.
Li~dt'TJ\lD DaA.r ~l:tk!Ulur; ~Dg ••• toom •. . ViJ."r,. k~pt . R. .BarroW".
oal\r SiogapOrti Nod. Ind. but HOAlietto, kept. 1. R..: Brouwer. naat
22 1UDi, . ~e d.. Toll. l!t)I)UlI.

Tju.tj.p.

..

': .'

DEWEEGltBACllT

G1C-

::T~~3~ed:~~::g~~:I~~~o:: e(~:r· V:~nl~::t:~::eli!~~~:
blootgesteldj de spanuiu~ vun dit ga!1i ui, wanneer de
temperntuur
het ,·at A 12
20
booger
it!, dan dt! owgevolide IUf!ht, 1 tot 3 t&tmospberen haoger
zijn dan de spaoning in een Iludel" ook. mtt zwave·
ligzuur gl')vuld va.t B, dat slechta dd telllperatullr heeft
van de omgtH'ent.il' lucht.
Op gron(i \'80 dit gemak..

van

Technische en Industrieele
Mededeelingen.
DE P.NEUl!A.TI80UE !,Osl'. Iu de up 21 JlI.nncrij 11 .
a:ceboudeu ziUing vall bot OOjtenri~k8ch~ hui8 der af·
guvaardigd.3D w~rd door d~n miolster van fiuancii.~u
een sllppletoir.crctiiet van 2[,0,000 fl. 0. 'V. g'~vraogd
ten di~u8t6 VO.O een poaulllotil!.ch bllizunn et in 'Yeenoll
t t:r expediLia Va.1l telegrammen en brifH'en in ",VeeDell .
Btthslve in Parijs Ztjo, gijlijk met wt}tJt, ook in Loodeu, Dublin 8D in andere Euge18cb~ stedeo zulkf' lei·
dinge n voor de diou"t van depech •• tot otaod gobragl,
In Berlijn be~lau.t) than~ tlrte po~umQ.ti8cbe leidilJgen
vo or bet locale verkeer v;; u depecbes, nawelij t eene
,'an ht!t c~ Htrole klegruRfCJtntioll in de }'rllntlche etnat
nnar het heure ·Iocaal; eene tweede naBr ue t'OUd8lD
m~r poort, eu eene dcrde Daor (l~ Bt'llUdarburger poort,
op welke puuteu kleiue telegro.uf stlitious opgt!rigt r.ijo.
Bij he t voortdureud t00uemeo van bet locale "erkeer
in B~rlijn zal in den lool> VftD ..lit j"llr 6t1uo i.ilCbrciding van die leidingen plolltB vinden.
Datu nu het tot flt.o.nd komelJ van een pneulI)Qtiscbe
poot in v.r"enen eene YBBtge.stelde tank ie, meeneD. wij
met de Dill. G~W .• I ., \Vaaraao wij dit ontleoueo) 00·
.zeo lezars eeoe kleine dit'Dfft ta doaD lOet sDkele 00g.ublik~en hunn. aR"tlacbt to bepalen tot do in P .. rij.
bestaaoda bui.en.l.idiog.
Hot bui ••• ,oy.teem io P.rij8 beotoat tba.1 uit 16
afzoudel'lij!f.e buizenleidiogeD, elke W8ar\,an oDgtoVeer
1200 met.r Icnglo b.eft. Ue 16 bui.en komen ov.r.en
wot eon ~elijk a.ntal etationo (pl •• t8olijke tel.graofbur.aux) Het oudate gedcelte von hot bu: •• nnot il. door
V Qu~h, telegr •• r directour, oude. Napol •.oa lli vervaardigd eo· vorw.t het uit buizeo ge,ormd8 , hexagon
botwelk hot centr..al-.tation, de ruo Bois.y·d' Angl •• ,
bet Gr8nd " lIOtel, ·het ·beursplein, bet Theatre francais
en de rue · dee Saint8·pe~e8 omv8.t. Dt'ze zeahoek mau.kt
alo bet ware de ruggegr.~t von bet P..rijache bui.eneysteem uit; . d", overige l~idiDgen bangen daarmetJ a11e
te zameo.
V.c bet ceatra.l.otation uit loopaD elk viorde uur
t~eine:J van gesloten wagentj~8~· · .wa"riD telagrammen
geexpodi.ard worden over ~et geh •• le Det. ·D•• rstood
.an . bet · contra.I·.tation .t ot aan. de uitor.t~ puuton
vail hot ·c . t wordt "door de treiaB. in oDgaV"Cr ' aeD balf uur af/iel';gd. .Het .f ertrek · VAO ~:k' dier traineo
lJ

,

!\angekomcll Schcpcn
t., S()crabaia.

A.La

Ia Poggeudorf!". Aun.l.o d.r Phyoik
u. Cbe.mle Vlnden W1J. bet volgelHle: Macbines, tot
omzettlDg vnn warmtd 1D meohanislJheo arbeid, beros.
ten op het princiJ,>e, dat een vlo~i8tttf of een g8S,
waarov de W(1rmte i 0 w~rk t, een rnoh!culaire · vera~,de.
ring oodergaat, waardoor eei. z~kere me~hani8cbe
werking rerri gt worJt. Dd ver8oueriog', duor warmte
bij V1to!\te lil!b8lDeu to weeg gebr8ch t, is te goriDg, dan
d8~ deze zoudl:Jn kOOD"O worden goLruikt tot omzet·
ting der warmto in arbeiJ, of;:lcllooo ook bier door
1Q01el'ui"ire verandt:riDg ceo zekere aracht wordt·vaart..
gebragt.
Go •• en worden alo bewegi ogoDliddel in c.loriache
en gaBmacbines g-ebruikt, m8ur mut bet gerioge verichil van- temparatu'lf. dot hit~fbij jutreedt, kunnen
ze lliet met voordedl tot dit doel gebruikt worden.
Er blijft dus niets over, dan eeo vlueiatof to gebfllike!l,
en meer bepaald eeu vloei8tof. WUQrvau bet kookpnnt
zeer l/Jug ligt. Zulkd vloei8t ofF"o zijn er \,~t8t~ h~itlene,
o. a ·. zWllveligtuur, met hylchl()ride, methylaatber, eUf:.
Zwav",llgl.uur verditmt echtcr het macet. de aandocht,
da.r dez. stof vero.hillon<i~ voor <lit doel outtiga
eigeoscbappen bezit. Aau het gt.;bruik stuau ook geene
b ~l \\areD in d ~ D weg. t~ rwijl ~ttD geWOlt6 stoomketel
zeer goed ale reservoir is te gebrllit"u.
Men I:Ittllle tich uu 8t'n machine foor, op de vOlgEIlI.

G S C 6/ j6
ndres Mo .• ,.. WilkeDs

foeer achaare

a! };,;;:-!ed~.ikd!:

Wis.el'{09rs 01' Hollaud
Fa'<t~.ij 101%.

ZO:SN'&NWA.R1I1T.E

DRUIKT 'Y0nD~N?

vn

RO~rING ~~ kw~L/ l~::.

N'Jr

1 id.
lid,
S vatu
I kist

7661 kist

RUOT. Ja.a Soorteo, Ie 800.t f 7,50,20 800rt/ G voor

,
,

1 id.

Haodel.-Vereeuiging te Samara~ll,

K~~FIEI ~~~ol~ebereidiDg I ~a!~·ha~:ei~5~:boden.

J~l1i ~

I ki ;t

C 506 1

W
"B
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" E 11. 2822 19

SUII!:ZR, No. 14, f B 75 op levering foor speciale
D:.lmmcra gebode n.1lI0IOO, / 3.25. A / ~,40, Superieure k .. aliteiteD
enkele centcn hooger.-

,

~i:~ ~~Det~ ::~rd:f~lj~:;r v:~f~e:Okte~:::,!:

D 11 1 kist
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Uit Dj o~ja zenrit W~D OU8 ond~rdt.aand. 8cbrijveu, met
venoe': tot opname iD . di t blad.

Uit herichton

9

25 Juoi 1874.

Iugezondell,
De .Afdeeling 'Demak in eene
nieuwe phase:

N .. 1 ,Tanuarij .
r, Mrt J l:I ~6/1i1 kist Eat) de Cologne
6
•
J ~ t'

PRIJS-COURANT.

JUDi

2986

'-.. /
1 pakj6 Onbekontl
1 kilt Sehloff.

Handcis-Berichtell.

•

b?'ZeD'8t~tion is z66 ~~nvoudig ~ngerigt, dat
t~r be.orglOg v~n de looal. on d. doparlemontalo
dl6D8t 81e~hta due ambtenoren noodig zijo.
Dit weinige mage over de P .. ij.oho .taate-t.logrefi~
voldoende zijn. Tor ,0ldoeniDg aan het inwenuige 10cale telegraaf-.orkeer .an groote otoden .al •• lIs bot
meest uitgebreide nat ,an t>lectri6che draden niet al ..
tijd voldoetode zijo; want bet aftelegraferen eener de.
peche zalf~ lDet de bldtrekkelijk mO~Bt volkomen appa·
raten ~erelscbt Bte~.d8 eene zekere tijdruirote, en bij
?phooplDg van talrlJke locale tel"gra.mmen, gelijk dit
In. zulka Verke6rS-clmtra oDverrnijdelijk is, zal de ge.
w'gt'g.te deugd van telegreSsche expeditie, de snelheid, bijkano opgewogan worden. nier ligt d. grans
van het and.r. zoo vorha.eDd Rroota voortbrengoDd
vermogen vaD electriacbe telegr8feo.
Om aao de verk •• r. behooflen .aa zulke sleden te
voldoen, 0-001 eon .nder middel fan ex'peditie bij.pringen, dat i. bet bui.oanot ter depecben-trsoBport
met b.bulp van strooef.ri.cbe drukking op eene lijch~
ledige ruimte. Stipt genomen io dit alochlo eeoe ..1_
k
:::d ::,
'en depechen (du, brio,eo) rervo.rd. 10 Parijo kunnon
echt.-r, daar de bui.an .I.chls eeDe kleiue middellijn
bobben, aileen depechen geexpedieel'd wordon. In
Weenea tal bet huizonnet, gehJk reed. iu don eanvang gezegd is, ook voor het traDsport van brieven
ingorigt worde".

1 ki .tje Onbckend

/s.~
'-.. 0.' /

Benoomd , tot I.ndsadvocoat te Samarang da heer
Mr. J. R VoiH.
Iuschrij\' ing Factorij foor aangebodsn 8cheaparoimts
wns a:s vdgt:
Voor geh.ol eo gedeeitolijk iuga.chre.on.f 68,98
tot f 8,1.73 .
De .tad Middelburg sohreeC tot .f 102.50 voor 260
I •• t in.

•

~:~eaD~~t~enT~~t81~!~ c:~~~:::.~~:ti~~C!;b ~~~e ;:::o~:e~!:

centrale

~ M one:crki9~je ~. OS'c BN~.5:1
1 krandjang Vuursteeoen

Batavia, dd. heden.

KU1U<G

.0,:, het vorkeer vaa d.e beure, van het o•• riga ge.
8ClleHlen, EO? naauwkeuflg mogeJijk· (e , mo.ken, is van
I~~t beurspletn ~o.ar het contrlle net eeoB . supplement..
hJu van . t\fee kilometer lengte zooder ·tuBBcbenelation

H D. 1
1 id. H. C n. 1
1 kiat C

" 4 WII@eo yeet~n
~ 1 kist J. Knebel
1 pllk :MUH. Olla.nd Geb, Bulman.

I

TELECRAMMEN.

l

~~!:~w::n h~~~~~:e3~~~i~;:!:at:!at:~6,e~l:it::

i

0.

~ouau.mtie.
KLHPER Oum,

::~.e:a;P';[:::u~:tk::Dd~:rd"J~:e~:~e~d:D·et.Daoet·oeronvdaOn bdooenelbeid vau bet geluid de ar.taDd van het pontw'.r_
aan de depec!te-cylindo, 'aotoit, bere,k eod , word~D.

kt. MetaleD

~'~''Hn~. 7 \ S J(noopeD
S II 2170/2

id.

,,
;
:r:tin,~ ~o~e:. ktfg:b?~ebDe:eDd
" , ~ k~~(c~'A~'s:rrOij~
id.
• 1 ~"mb ki,' S ~l K
: ~ bv~~~n klee~~kist ~~:~kend
1 \i,1 A W 2624
1 id. P W S D. 1
•
• 1 id. V D I, No.8

!l{ataraffi, 23 Juai 1874:
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: H: :l~f{~v~p~763;~.

.1.

opgem&akt door

D• •

..)
id.
V It 132/~
: : ~~ :~k~j:~r:~ ~Wkl~~\war~ai~tkend

sen, niet all e n gesc hikt tot beratel van zijoe geschok.
w g~~ondh6id, IDBllr ook ter verbeteriog 'an zijoe
ru.atsehappolijke poeitie. D. r.geeriog moge al.dan
bern door p.on nD der do en vervaogen, met dezelfde
hoodanigh.de n en bok .. ,;omhedea to"gernst
de Hr.
D. 11.1.

-

~ F

Onb,k.. d

)

uit erkenoing vall ,ordieneten 00 opprijseteUiug van
bek,ro.amheden, h~Dl Door Den gewest moge overplliat..

j;e Sll-lDu.ro.u~.

rUB T t)lU.I.
DIj p05tkar "au l~/:'aloll"!I(m heeft; in den
l.otBten lijd w.der geregeld 20 !J. 2·'" uren noodig om
Samarang te bereiken.
H.tzelfJe trojed wordt door roitigers in 8 t1ren
• fgelegd.
D. groolote yertraging heeft plaato tu.scben Baia"u
en Kendal, mllar reeds van nf l'agal ie, DRar men ODa
verr.okcrt:, bet toezicht; all ere Jl~ndig8t en ontbreekt
oat g~ he e l op ~lie Bt8tio!ls tU8BC holl P('k!fl~ilJl:u ell Tug!Jl.
D \..· (lllarden 'fan die lroj ectell tien er broodlDoger
en verwal..rloosd uit, tcrwijl het. ni et zelden gebenrt
~o,t do koetsier bij het neerval!en \'An eeu ,.·ijtlor go.
drukte 6n verrnagerrle paarde ll , D& ecrst ZGlf de noodiga ruet ge noweo te bebbeD , mnar het oento 't. betite
p fl.uru dub hem gesehikt voorkomt wegnclIwt en, blet
acbtel'J~tiog van l.ijn verwn.gerd be9tl t, voor den wagen
spant.
N.tnurlijk gcaehiedt dit .1Ies tot groot ongeriaf
van de in de nuhijh~~id wooende de-noBbe-wone!s.
Zulieu de botr.kkdij"e po.tadmiaiolr.tiii •• icb dit
bericht nanlrekken?

Vat

J

1 MODsterpak: ~ H n. 21/5,

~:;:kdob:r:~ d~:r ~a:e ;o~~o~::e:: ::::::~a:~~~!:!:

---

werp in do buis ' t.rug, ~ID d •• rna · 'oor do I.atate
maal gere8ecteerd te worden oa de membranen "ode,
iD be~eging teobrongea. Do· tijdru;.nto,welk .. tnssobon
de be,de beweg.ngeD · ·der mombranen Hgl, word. op

28

C

id.

. .ga. .~. . . . . . . . . .

bed ra,geo t~ zijo, dan de
der gehoudell ve[ld u~jes.
De bcklaagde Apfei i,",,(b bakoud, dat hij die rendewellton door iuvullit;g van gefiogocrde posten beeft ver.
uoogd, OIll op die wijzs in bet btlzit t 9 komen "fan
geld tot aflosBing van zijne 8cb.old nan '8laods kas.
Aa n den getuige. A. R.eesinlc, wa rd op venook Yan
den "tm.ltldigp r van dan bek laagd~ von Raow\v gevraagd
of hij het olllDogelijk Hchtte, d.t de bekla.gde Apr.I,
di e tuch 7,OL,'n b~kwnam venrlu8chrijve[ was, in staat
zou 2ijn om IDnilTersu.tien, al~ waar\,sn hij ·bescbuldigd
word t, op eir;f!n instigutie te p! ege u. Dit' getuig e antw oo rdJ.~ dltt i:tij den bHkloagde Apfel weI slim ge not'g'
a chtle om dio mr.lverBatieo t an u[hoc r te brt1::lgen
mU'l r dllt hot; initialiief daartoe zeker dool' tjen aDder
va.n Illeerdere ontwikkeling moet zijn gegevl?n.
01' lie vra.~, hoe getllige Iteasink dea beklaagde
Apfdl vroeger bad leBren kennen io r.ijlle boedanigh~iJ vau veuduwhrijver en in zijllo Je\'eDewijE~, nnt.
,voordJ . getuigc, d.t hij ApC.1 a lt ijd als eell eerlij',
eLi I en fat.oenlijk mao had gckend, in wien bij vartroulven
eteld., het-geen d_1I ook da.ruit blijkt, d.t getuigo in
hoeda lli g h ~ ic..l van venduhouder altijd deD ,end ural
teekend d YOor conform, ,oor en alear dio afgesloteo

~:";:g~e m::~~aa:o:~:::~ . t:~naa~aa~.t t:;:~~~:o:~:::

i Mo~.'erki.tj; ~ D.

.0ggeD,
blij.en, .
kunoen

nen zieh verplillht ge.oelen, de< regeering am overplanhing te ,'ragen, dan i~ hot wenscbelijk, dat ...zij

~'erkelijke

.t,-

. . : :::::. ~ ~, Jong
• • lid. E B D.•• 2

vroeger

zieD plukken, want .ijn · g.zondbeidotoeatimd l.at in
h i
·
den laatoteD tijd feel te wenoc en ovor, 88 een goyolg .ao bet <'ngezoude klimaat, betwelk de aCdeeling

werJ eu fan

'~ll.~'dqCl' .fl~ ~O. ~. i. WI1

.

~Ea.A
~d."\'K vox TI.A.:S"zow.
In de tere chtzHtiDg van baden
zijn ccbLtien getuigen gehoord. G~deelt~lij!t ZijD bet
pel'dOneO, wier- nt.men vQol'kom en in de ventturollen
Y[H, den ve ndumee~ter ta Djocjll. tnaa.r die verklaren in werkelijkhejd niet op de in ge s~. hN'e4 ten,luties gekocbt t. hob ben, en gedecltelijk di e 'HI
beuben gelwJb t f zoomede be taa ld en un.tUrOQf k.witall~
tie Onh"lmgeo, maar wier gelde n, "olgeo8 eig:en be·
ken te DI., door den bekl.agd. Apfel niet .an den
r emlumees t er z~n afg adra geu, danr hij ze ge bruikt
het!ft t~m zijne Beh uld au.ll Ie hH': I! S kllS gedeeltelijk
af te bet. le n,
DriB der
~ijtl verboord ter zaire ran t·en

11~.

.-EGAL·
·EN·. ' .' :.' ,." . . ' I'. .
.
.'
...

t ... _ '. "
' . ii
,
wordt . ·u. 48
. ._
_
,.I.t a.
......
. .
~.
te .ke~lItllt.li_~ 'Opelk._ _~' M iJIJ
."
. .
•
. .'. .
. ' . oyhndl'llohe ngMltJea de t.llegtamme4 ,.,Oor betfl"blj
. YOOi" _
, Januai"U 18"4 IDhe~ a..lI'aJen .,
in.lled~lde gedeelte v.nd~ ate<! ontllDl1WlI•. eli t!J. P'
. P~u1. te S.~raDll'_D'WezJ~.
J~kertiJ~ d8"aftenndea depoaiiee or' hl~, "'arita
9 P~r: 1 ge~ot ~bok",d ·
de trelnl~n ' donaere,! wog voortlet. Met inbogrlp
• • 1 POll' BlIJo, •• Marlo
van beb' opoDtboud op de. ItatioDa leggen ' d. trein.n
' I-~
volgens het ph.D in Gen kwar:t ler un. eon. lIlijl
I kht ' ~ -~......; . 818Bel&agwekk~DdI8 dewij ••, waaropwordtnagegun
• • I la., R. H~
waar i," de bIlicenleiding , hat .0ylindrilJobe depBchen:
I . id" C, C.R B••,
wagent]e door de eeua· of audero stoornisopg.bouden
1 k.ld" J••. Kemp'D
is. " Terwijl rrooger de bodo,m moast ~pgegraven wor\
don, schiet m, .n, thB, nB aan ,bet, vrije einde vaD d. huis
) 't J
k't' / .II \
e.a piotool af, Eoodat de door , bet sohot t ....og ge.
pe ro ,um '8 \ /
bragto otoot ia de buis tr.edt, daarin tegon het beletsel stoat eDnaa' bet uitgaDgpunt terog gewo p n
:
Wobdt, . wftar zij tegeD eon aaD bet oioel der bais :.:,

tot graden·

kelijk te verkrij!{en 8panoings. of tomperlltuur8verschil
kan een machine gl>con strutje rd w \~rde D, die " ill principe met do sloomwachi :le o'teredostemt, slechta metdit
onder"cllaid. dat hut \Va~ t:' r dO!lr z\\'&veligzuur en . do
bl'lLUtlstof door de zOLiue wnrwle vcrYl~ngen word~~ Zoo..
lang bet. gBdrf!:Servoil' A nan de EJl.meat.raien is bloot-

geoteld ve"'lOst bet de ... toomk.tel, en het io da
eehaduw geplaat.!. vat 'B d6D eoode080r, Het ...a,;"
lig~unr condeu(l.ef7'rt, nadat htlt in de macbine lijn
werk verrigt hee ft, iu het vo~ B eu kau d~or een

perspomp gewakkelijk nsar a. worden t erug gevoerd.
.tI et werkverrnogen van zulk . een ma ch ine is na.tuu.rlijk aflutnkelijk van de hoe\'eo!hdltl WBrmte dis aan bet
vat A. wordt toegevoerd . of zlll m'ooredig zijl1 aaD,
ilet. verwafmingl!oppervlak, dot aan dd z~nneBtrlllen is
biootgesteld.
Denkt men .ieh dit tnot r.wavoligzuur gevuld .. t
nu boven op ceD fabriek, turwijl b~lIedt)u een machine
Daar dit principe geplsatst il.f, .dan zal · dezu klfHnen
werken zoolang: d" zon echijot, maar geen kra·cht
uitoefdDen :oodra de t(): ) het va.t nidt meel;" verwIIormt.
Bij toep.ooi ng von .00 .tork • .afko.liog baoed.n,
bljv. do.o r ijs, zou de IODneachijll ' kl;looen .wordeD. 'b~.
'angen door de warmta qer J~cht, WDDD6ar de . lem ..
per.tuur vrij boog waSi dit .at · 'ooD echter .Diot allijd
kUD.oen doell en mea mdet 'due zoe ken .uaar tlon· mi-.! ..

~j~:r:n~'b;::t:teb;'~~

':;::::~I~:D w;,.~~~:~\~

d:.
condensotie .aD kool.uur do · mogeiij~h.id . BaD, Wann6dr e.an vot.rrraad van .kooIEuur. iu eeo groot reservoir,
geliJk een. gawoue gaabouder, voorbauden· was, dan
kon men d.aruit don tooatel ..a Natterer vDAdell. In
aell eterkeJi 8meedijzerenciliuder, · die op d.eze lfijze
....nhoudeod m.t .Io.ibaar koolz.ur ward gevuld gohoudso·, zoo meo . Illz!)!) eeD he:langrijken .voorraad m&obaai8ohe kracht kunnenopzamelen, d.io ter.enanging ,
d~r z~nnewarmte ,.~n .d.lt . wo.mac~ioe kon w~r4en . gobruikt.. . Na volbragt'D arboid .wordt . bet goevorinlg
gew:orden ..kool.u,". 'daD ' opaieuw in den gashooder
'e .... meld. Ook IOU Dlet.,de ,~o.ma~biD. oeo .ijs'maobiDe kODDeD worden gedreun. waarr.," batprod~ot,

io ' l!ijden dat .delon . lIie~ . aelsijot,· tob afkoellog· van
deD o""d~.01' de1<,' 1&OB!U~hlne '. Ion kIluDea !VordeD

gebruikt.

. '.

.:

.',

. ';

Tbeoretlsoh I• . het due ceerml\g8lijkee.o voorWo·

rood ', werlrende loo·mac!>ioe I&me~ te , .blleo. In de
prektijk is bet.· eebler nogoiet gelukt de coooewarmte
direct .00. meebaoi.cheo arboid die •• lbaar te makeo.

' BUITE~LAN 0 :
Eene helsche machine.
Uit Koo.laotioopel wordt. iid . ~8 April. aa. de In,
dependa"ce beige . .bericbt, d.I meo door middol ee.er
balache machioe ·... aa •• I.g baeft geple.egd tegen bet
levon 'an Dimitraki-Bdy-Ariatarchi, oud BE'c retaris , an

;:~:::~::J aO~:;!:~:~r:l~~r';8~~~8~~:~;~jt"~~Ie~:ltge

e:.

dier briefeD bevatt a de:J 8leutel

bet

dd
gen ten buize ' ~ao Savfet-Pach8, den miD~~ ter .van o~·
derwij •• ·doorbracbt. Op o ek.roo d. g, ter w '!I. :Ar, otare h~ :
B.!y eeo ige bez~.lektSP br .. cbt, werden aall ZlJD a drd8 blj
Sa,fdt'PdCho eHq. d OOR en t wet). brieven buzorgd. :R~ n
Vall

de duo8 en

bericbh. dot .ich doorin rooktaba' befood. hem do?r
den metropoli taan vaD A d rinn opel, een oud vrlend &lJn er fuwilie,. t ocs eto ndeo . Arista rc h:-Bey had oauw de n
sleulel in het s lot ·, ..0 de doo!t gestol.eo, of e r ,ol gd e

eeDe •• rsohrik kolij k. uitbar8tiog. Do·ongelukkigo stortte
onmidrlelijk neuer. De 'Vtln9terg ltt.E ~n werd er: vt3rbri.jzeld~
de r.olduringen \ft: keo, de IUuren Bcht'"urdtHl, he t g:m-

,.fI

H. A. BRANS,

~~t e:: ·~~~ti!A~i~!:~e~i~ ~~~:e !~:;:~e~ij:tet:~~~~

bo" .I TO reoo b.t nieu we larie f we,d toegepa.t. werd
~ e .. eiy,. rd . E.n ni. uw lijdelijk verzel iD naom dar
40.000 •• oJ eol houder. volgde. Den :':50 April ont.ing
do h.er D o L.s,opo .ao den Khadi.e do meded.aling
d"t de t er tnua qan iuyoer iug van het nieuwe tarief
op 29 April bleef bepa.ld en bij deeneo 18.ga.weld zon
de praaidsot de wa r ·
kol ijk e aanwezigbeid d er wilitBire mac bt eo tevsos dat
hij, .1I0en 010 die ooodiotlige v.rhouding Ie doen ei n·
dige n, bet lJ it.! uwe taricf deed toepssaeo.

ct.i. dit pakj. bij S. vf,t-Po cbo b.ezorgd ueerb. Men vcr·
Uloedt dnt bij zic h door een g rIJ ~e n baard ell blauw~n
bril onkenbaof heeft zoekeu t t! ru~ keD en trac ht du.s
den huutkoetl!ie r op be S p Or (lD , d ie hem gerede u beef~.
W at de oOrJ&8k is ge weest ' Gil dot en g r u wolij ke n GAn·
Bl dg is onbek eud. Tn oOl'decion n ~ar de f e rw~.e ~tingen )
door d~ r.:e belsche ml\l~hil1 e ao.age rlCilt, zou tlJ 1D staat
ge w-eeat zijc honderd menS" ~be!1 to dood en.

Een zoen.

Amerikaansche Recht ers.

on~=:g:o~e~:rke\~~I~ ,~~~;!~::n,~:~ i:~~!y~~~:f!oo~~Ce~
daao.
De hfteren Muc G ui r~ en John Stre lUwler mnken
beiden Annsprsa k op de (unctiOn t nn 1 ccbter in bet
poli t ie-tribu fl aal al daar. n~ ido h bHwe re n eu boude n
met gelijk6 krac ht staand e, natu urlij k ieder "oor zic h,
,1 at zij door het vcrtrollw eu huu lJ l:lr metle - bu r!..;ets tot
di e functicn geroepeu zijn. G tdij k men na melij k we et,
wlJrde n i n Am erika ver@c hill eude " recbtera, o. n. de
recbtere fRn politic, cell 800 f t ,ai' re l~ h te ll ijk e a mbtenaren, . \'oor we lk e aile p t! rso uc D moe ten r ~r8c b ijo ~ u ,
die in d~n loop "an den da.g, om welke rtl d ~n oo k, in
hbc hte nis gena wen zijo; niet doo r ~le r eg- t oring beDoemd, maar door ' L voib. ~ ij we ertlsth ei d faD stemmen gekozcn .
W at .er nu in dit gev al ·Ban Je ste mming nlOge geha perd hebben, Eovveel i.e ze H ~ r) dat i e .j ~r der be ide
h e ~ren reden mecn den Le bobbeD om bet er voo r te
hoc da u, dllt hij de wt:\lttll~ .k.e meerueth eid \' a ll stemm eD op zich r e re e ui gd hRd, " ~l. dn ~elij k bij dell nu n-

::::e\'~:er:i: f~I~~b::~p::t~~:: i::~~~ra~:i~eua~'~l:~r~~~~

deel d~ r bBfoegde nc btf5bl nohtJ e u bt idf n ver kr·!gen
eOD vODniB, dal b~ider, in h~t ge lijk. ~teld o en t e r gun~
ata 'an btitlt:T A:lll Sprnl[cn lui JJe. llet vr ij DIl t.uur!ijk
gerolg bito r run was, dat be ideu, ieuer lll tl t het voor
ht' w gUll folLig luid@nde vO Dn i6 g~wnpen d , : icu UlL8slten
016. den fs can te n zetd t6 betette n.
Do ee rstaangekom uDo was Sl"re wm le r. T tlt'D l\Il1c
Gui re de gercch t zu l\! binn cut rad, ,'ond hij zij n tegtml:I tau der n·cds Roe d OIl wl.~l gt'iu~tlllleerd en geree d Oru
Tf:":J ht te flpreken, 01> bd Qngen bli k (la t Mac Guir e
daa r k wam O lD l'et;z<il ft.le te do~ n . Op ,ii ~n t! Ha ag', wat
zij n teg enwoordi g heid op d e ~e n zete l te ballui de u heeft,
baalt S~remDl ler het \'0; nis to ,oo rtl chijn, dllt h~w Lot
rec bter verklau.r t, wllarop MrH' G uire autw no rd t \.,oor
op t ijn beult he t vonuis uit d~ o zak te ua ltl ll , dat der.el ft.e \'erkl ur ing t e Lij rl Cli "a llid e u bdn:h t.
St re mwler 6c ll 6tm dieD dag wat. z\1 ukrn oc,lig ; 111th&U8
hij laat zic h b ~ w ege n OlJ1 den zet~ 1 te ou tru irn eD,
waarop Mac Gu ir" zlch ters to Dd install t·e l t e n op
B t l~a uden yoet zijn fuoctiOu nU D\'lt.ngt met .... Strellimier
t u \ eroordeeltlO t ot vier duge n gevangen i8st raf en tlun
gd.:!bv"t., ;.... i.i 25C t·lull ui·ii. N" IiU \\ io ..l it; \' ou u i ~ g~we
t en, of .;en poli t iedi e Doar lteedt haRr 90re u, ,' at SLre mmJer Ball eD breugt be m 8chtcr il lot, tenv ij l ~Iae G uire
zeer d :fdg zijn recJ.t t.= prftuk voor tzet.
Viar dng,-,n duarnB keert Streulluler, zi eden de VSD
wroskzuc ht, uit d~ ge vo.ngen if:l na ar de gcrech Lz8Al te~
r ug, neE·rut
zetel wede r iD, en, vas.t b~lJ l o te li dit·
mu,l Diet w~ d e r d~ plllat8 to' rui m ~ D , wa cht hij zijo
conc urrent af. NR\l.welijks is da1l oa k !\.I a c Gu ire de
gerec btsza.al biuoe ngetreden, of Stremmi e r veroordeel t
hem tot precies detelfJe atrD.f, d ie hij van Zijll Legen·
Bta ud~r te verdure D. uct: i'l ge haJ. lih al weJ;:r tre edt
de politie-dienaa.r, we rk t ui geJljk geho orz&W t:!U(\t, Ban de
ran den re chtBt"ttl1 kom ende uit8prl1kulI, onve rsc hillig
~' ie er op di en zEttel zit, n8s r voren, VRt uu Mac Gui.
r e aan en breDgt dt:!lWO voo r d er dagen acb ter slot,

tien

t erwijl DU Str.mmler bedaard en plochtig d.
s prn.a.k voortzet.
E llel ar. g dit, w<eG renn eD 0 8 0.r deo u zete l en
?'ijd acb veroordee le n nog tal voorWul'eu ?
totd a t de court 01 circuit, wi ~r oo rdeel in
de rJillge z8ak tbane is ingerl)ep lJ n, tot ee D.
beslillsil;g zal g3komen zijrl .

. eehto.

dit weder~Ii s i!lc hi ~ u

deze ZODafJ.oende

Het .protest van De Lesseps .
D it zoo . geruoht.oo.kend prote'h. deo 260 April .OD
Z. K. H. den Eofprio. Mobamed Tewfick P oebo Ie
Coiro iogod ieDd tor op.endiug n•• r Koo ~t.Dtioop. l,
be.at. 10 boof,'2a&k. het .olgonde :
·No Ie b. bbeD uiteeDge •• t dat .00 eontrach . leeM.
bij ..mino.lijko ochikkiog vlin b. id. part ij. n k.1I war.
d.D gewij.igrl; dat er ,ehonding pla.t. beeft. z,od .. "
een · der partije n willeke·u ri g dB r ande re de wet wil
otelleD, wij.t hij er op dol derd o•• die b•• " ••• had.
don ' gemaakt. tegeu .rl. 17 vaD b. t bij firman b. kr.cutig.
de contract, door twee I I~ ogge re c !J hhovOD zijn veroordeeld; dat ·treemde gouverne menteo !&fl g S dipl o waLi eken . ~eg· zond er · e~nige competentie zijn tu s6chenbt!itle
gekom.n;.Q. pre.,d.nt der Sue•. m•• t.choppij verzoeht
tO~&l, dat. de kJaoht~n van ·d iH 4erden y ~ol' een s clu~ id ll.
reobterlijke of ad.mi~IBtr8tletO recbtbB·u k .zoude n wordon ·gebroobt. Toen d. E.gela.ehe g.z.ot '. ie b ..... tl.
tegen · ee';! ond.r.oek door dOD Staat.ro.d • .d•• r !leen
eDkel . ~rtt.ch o nd.r~,.o ai. aaDI'lnger teKen de M.atlohaPP\l · optrad. prote.teerde do bror De Lea •• p. tegen
,Ike vreemde .illlllenging. Daarop volgdo een. met reo

Aangeslagen VfllldutiAn,;

.ADVERTENTIEN.
Veu".dull·e· . w.eg·eus Verlrek•

,6c!Je gebouw we rd op :tUne g rond\Testen gescho kt e n
begin \' IUl l» r alld uutetond . .!.l.' erw ijl w ell deZ8 U
blusebte hn.d m e D .l(e n t"!e B he~ren gehaal d . D~zlj .vOGd ~ o
den t oe; tand van Arieta rc hi-B",y t orgwek kend . Z ij n ge·
heeie l icha.am 1& etS n wonden. l\1~n VI. seat, dat, YO(,) hij
hdt -leven lUuoht bchouden, bij toch hot gezic hl· znl heb·
beD verloren. l\lauf, om de zW31ling \'ao lH.' t g t'.Jau.b,
kou men daa u81l Jlog niets wet zcke r beid z~ggell . De
poiicit:t doet a :t~ moeiw, om J e n maD te ootdtik kt'D,

l'IU D

Ie

Clmkleede bealieaillg van de Porta, geheel ."er- '1 I_era wei beller. A propol. hoor
!log we\ een8f&ll .,.
. '
880ftomatig de reobten derMantllobappij, Maar .de : . de plannen
je n'GmaPoflijo die lind • . de expli.
,
: E.gelscbe go"n" geeteaud dour twee Indere gelaoteD, . catie tusBohan u in da dool .g el'Ukt P .
.'. . . . ',.,-::--:'' ~.-:.-.,.,....,'-:--;;..;r;----.:...;...,......'"'""-.-:-,. 10 b~b er ,oolt. meer van .. geboord, ,an,twoordb .... Vrijdag .2GJunij : ·. VoorrJlienlDg 'aii balujlheb.
I . eiach\e da .orml~g ·.aD 8eD iDternatiooale oommieele,
teo elDdo ee~ tar,ef '00' ~~t tODnegeld , ..tte ltellen
O,lIa, - e~ .Da .~OD ~.ij lao~ pan... berne•.mfi leaar· . beDden te AmbenglDdoor . den ohlDee • .·Sle TjloS '
o~oreonkom~II.g dell we~kellJkon Inbo:ld;.der 8ch.~ea.
.e!ond:"E'geoh.!ltspijt ~et my, H/)orl~tte.,~•• dab lIIama
Liong en . voor rebniog ell tan bullO .vanden .. heer,
D,e co"!D1 ... ,.. wnarb'j o. •• .~If. 110 Ver•• Dlgde
OOlt op het oo~elok,klg Ideegeko~en . la" :
.
Braudta·' op het Ze.ltrand door Soelman en · 00;
Slalen Dlel .wareD. verlegenwoord'gd enwaartoe . ook
:- .Ja. dllt .Vlod Ik ook, Aleof .dll' Gerrlb... voor JOD
.
de afge vaardigd.o de. oODtracteereudo pa.tij.o· ·oiet
zoo'o praebtaluk was 'an .een man...
.
.
Maar't .obijnt ·dat d.o voorb.~ig~ · . Henriette Ilob
war.D bijoeogeroepen •. nam .... D toooem ..t : aao. waar. ao de berekeoiDg alloroDoan.wkeurigot ble.k te' _ijo.
• ••gi.t bad. Altbaus , 0,11. kreeg eeD kleartje, - eo
D. Engelscbe ge•• ot Dam op .ioll .oorde invo.ring
.ei h•••tlg;
.an het nieuwe .• yoleem to lorg.n, Nu varklaard• . de
...,... Oob ne.D! - i k m•• n . dat. mama .r mij Di.t
·
.
..
pr.sident-direct. ur der Ma.t8ehappij zion bereid lot
o~.r bad moeleD .pr.keo ; • . ; ; .Ho. H.Driette,.- beD
hot · aao'gann .e eoer .tra n..eli •• die voldo.oing zau sobon·
js al 'klanr lliet je toilet voor morgeD?
.WaD.t m.D moet ·weteo. dat er den volRendea :dag
, Op VRIJDAG den 26 dezer,
k.n aan de eiseben der Mogendh.d.o aD waarbij .t •• eD·s
d. bel"ogen dor asndeelhondera iD h.t oog .oudeo
een groDI hal lOll g.II••• n wordeD bij d.n Heer Mijn:·
wordell gebondeD.Dal voorst.1 werd •• rworp.n .0 deo
lieff. deo groolen coneortiuoo.kapitali.t; eD all{emoeo
'lIlieD SOESMAN & Co., op het Z e e 0 t ran d
Khe~. ive la. t gege•• n d ,.noodil geweld te gebruiken.
Hap bet gerucbt. dat bot e.gagem.ot vao B.rDard
vondntie houdoD voor rekeDiDg ,aD den
l'oe n .ol gd~ bel form.ele prol.st 'an De Les •• po,
Koster J r. dieD dag publiek zou worden. eo dat bij
WalEdel.n He.r
waarbij hij ' . r~laart oat hij. daar .ijn .. nige krach t
op d. t bal voor 't eeret met . ijn w8euwtje te foor·
ill djll reo bl be. I.at en b:j oen ooo.lIoltig conllict wil
schijo 'ou kom en. Op die wijze w..d aao 't gespr.k
van ZEd .•eer D.lteD iDbo.del, be.lailnde ait:
ver lDijdeo, zieb .o orloopi~ onderwerpl. teven. e.oter
t~ ••eb:.n do beida vrieDdiDn.D eene wendiog g.go.eo.
Bankeo, StoeleD, Kasten. Lodikant.o, Tafels eDz,
de s"hending vao .rt. 17 coostaleor.noe. De nanvrang
d,e m'J .lIe kano oDtoom om Cili .. •• oordeel ov.r G.r·
V 0 0 R T S:

· denen

~e b r ui~e n . Daaroa COflstotecrde

(r'I'vOlfJ·)
roe u ik laler 'laaaeb t ov .• r 't g"D ik had kuoneo
zegge o, kr~flg i k eSQig barouw, dat ik deD vauer Diet
d. ooge n g.opeod had omlr.nt d. b.trouwbaarb eid
(L r berir.hten d oor zijn tO~D gegeven . A priori viod
ile bet al w~inig wuarscuij n1ijk, de,t eon student on ~
gevfRBg d en za nder geb e im fJ oogwerkeo, zal verte lltm ,
d~ t hij • beoreu" heeft. Togelijk ' .. aoo wij de ge.ehio.
de nie · voor cle o gceet vAn de n kue, WRllfuit zic h G~r
rit te n kosta vao Ci li •• - of' a lt hana le n kOdte dor
wanrheid gered had· Ik had er sedert oiots meer vaD
• ernomen. - belial.e dat ~r roulV K roo.twijk kort
nil de ontdekki ng van h& l'O rergistdng, ee n an de re kalU6ni er iu d i" flst ge uo meu had, - 't geen e venwel bij
ballr man ~e rd ge moti\'tle rd doo r de slofbeiJ eu de
alord ig heid van Hetj e . Msne er Kroo~tpv ijk bad tot dus ·
ver go,en r ed an om de oprec btheirt van zijn z,Ion in
b.ijfel t. trekkeD . Moest ,:k .ijoe achterdoc ht wekke" ?
l\lijn eerste beweging wall ge weeut, bern slies to ve ft ell . n. lIiijo. HOUW, - die ik dikwijla io oulk. d.lic.t.
punte n cousult.ecr, waot vro u w6 n kom en d oor gevoel
tot V"~el betfJre resultate n UIlD wU door redeneering _
ried het; Dlij a f. - 'V"t kan 't jou sc helen, vroeg
I1 e r ~.ine, hoe d ie Krootltw.ij k o~er zoo' o lougenaar
.1. zU n zoo n denkt? Van .t ,eo joogen komltocb oo.it
wst \.e rec bt" e n bete r ve rdi unt dat malle lUe o90h 'ao
eu no m oe d ~r oo k Diet:. Is dat eeue houd ing voor oe oe
moeder, - b!ij d te .ijn . ool.ng .ij zicb •• • beeldt. dat
hsar zoon ZI Ci! tagenover eo n fa.tsoenJij k: meisje onf. tsoe nlijk gedr..gt, - en I..ter, alo.e de 'ergis,iog
oDMekt heeft. eoo ongolu kkige dioD. tbodo d •• " oor
ttl dOeo b o~t e n! .... II
. "O m d~zjt1 n fJ.o :mJ a- r ed ~ ne o bl eaf Menser Kroos1.wijll
10 do n Wtl.IlU \'e rke;ercn, dat zijo zOOQ t o LdidtlD
w.,1
wot. lang en \Vat duur studeerde, maar to cb studeerde,
H~ 'k,.. moo t beke nn en, d at de houdin g van G arrit, ale
h lJ S l e n toe IH· I; oude rlijke huis bezoc bt, gee n ADOJeidi nR' gar (l m hem ta wfloot rouwen,
Wd ve<toonde hij .i eb oi . t d,kwijl. : maar dat li gt
i n de n nard da r zll."k, ell G tl rrit wiat zoo f ele redenen

••

~~t t~~,~:o~~;U K~!:~~:~ :~~~I~:: ~e:~ei~~:: t~3~~~kaec~
ltar-

to ij khlj hl bCBc ho uwd e.
li lJe Cili a del:l tijds ove r hnBr neef dacb t, - wie l.al
he t zeggell ( 1::1 tl r voor ee n wun iet8 ter wereld lliuei!ij kcr dlln het oorJeel vao ee o twioti gjari g m&ittj e Ov e r
dt!Ltm ' of g~ n e Q o ugetro u wde ll beer t·l.~ wdten td koIDtm? E t!n zee r z .ild "am e uitzo ud erin g zou ik kUUue D.
w llk ~ n v OJ) r e nkul e zUBte re, die tun be boeve tan eukt'l~ brooders wt!l e eUB ~Im tirjt! Villi d'3D si ui ar lichtec,
(il e hun uord t) dl over JtlD geh~ ertm pJeeg t ttl bedekkeo .
~at wordt Inter ailes and e re, als 't meiaje getr ou wc.1
HI: e ige n ouden iod iog e n 't goen ik vau mljoe yritm.
dt) n huo r. le er eu mij, dot tU&Ach~u ma a on vrouw gee n
v ~rb loe lDlU g van geds t.! !JteD p !aats vind t, bt' halvo in
fro.nscbe rOmo. l~s, - "0 dQard oor wordt het mogt'lij 'c ,
oo k voor .:le n Jl) uggezel, om de gedachto o fall ~t;lD go tro ~w de vrouw t e bes pi f'. dt! n. Vo or oeM per iode in
Ci ll a\~ leve u o.otb.r,:e k~ mij derbalve die jui8te ke DDie,
z OIJ dt'J t welke lk In dlt waa rat,cbti ge terbaal ni et..e dud
aflirmeer.~ n. Z l;l !f~ ~t'llri e tte . ~ an Roove!!, de gerueoD~(' hav~)e!IJke "!'Ie nd',n va~ Clilu. en van ~ijoe vrouw,
iHl gelelddraad als t ware va. n den B ~roo m der ke nDid t.u~sc h e D de dames iu 't hu is van K rQostwijk 00
ir~ 't ~ ~jo o (hi or b.i' zij t erstood gezeg d, da t di e g~l t! i
d ltlg Di et door DllJ gf.'pro vocAt'rd maar ee n natuurlij k
gevo!g was va n de verb oildillg tuaBl1h ~.(\ de drie dam es,
-:-. m~n m oc b~
ddD~B n, dat ik ee n ge beiml;t po.
hl lU In de .b ul z6o mijoer vrie nden er op no.b oud!),
z el ~d H enriette
}I.oo yen kon in deze o ge en ui t .
elUl tse l ge ve n. Dl) ee ni ge ongelrou wde bee r o mtrl:mt
wl eu Cili~. tog en Over H en r ie tte aim vurd ae l ' u itspr'l lc,
wua a.l vnJ oud, - en wet ru~er ~egt, hij Ihnd juist
op het puot (_IUJan. ZOO 't beette) djD. gulden vrij.
he ld nan ce n flJk a, wc:dgedano wed uwe van veertig jaar
te ve rp.. nden.
- M~ lJ ~,e r B ernard K09 ~er 0 d ie n v! !1d ik oll er lar .
digflt! hud OiJia eons gezegd. In 't begin waft. -ill wei
w.~t . bang VoOr he m, want IIij ziet er aUoos uit a19 of
IIIJ J. Voor deo gek hield, - m.ar VaD Da bij b.sebouwd
is 't een do od goedo man.
- . ~k bu~~ ijp ma~r lJ i$t, merkta Her. r iette op, W8ar.
om h'J oP . z'lo 1• • ft'Jd nug •• n .~ Iro u". n de " kl: bij
heeft bot 'm.~. ro b•• I mot .ijoe uuiabondst.r. die bij
.1!tJd zoo P"J8t .
- Jil, eu dan met zoo'n dikfre 1\iovrollw to trou~
wen o.ls di e M evrouw Suij .;! ker ! M eneer K oster is Bardig ge noeg om, ale bij wil, een veel betertl vrouw le
krijgeo.
- II., hal laoht;e Ho nriett •• mij. li.,e CII. bob jij
ook plana P - J aar valt millscbieo IJOg wei . wat aan
te doen. D e num van H ermine kent. Meader Koster
h ~e l in~i ~ m e n .. ~l e hij hem ee n wenk gAf, dat jij ....
E.n ' ''D lg tikj. 01'. ,!o hand d •• d boar opboud e~ .
- Ik gelvor. Henr,.lte. dat· j~ 'het er ' op . • at . mij
altooe booB t. m~l<eo. Ik. kao loch wei zogl('o,. dat
MeMer Koster t.good ·,s foor Meor.Sa Uck.r. zondor
nog ...
' - Toe, IDe, ' kindli.r, h,nd j~ maar kalm, Ii. woe t

anders
van

plee~moeder

.0

F .E UJ.LLE'rON.

Vl\R h8.or zoo n aid ee n b ~ w ijs van buileogdwond

ritI:~i~:er;:ar~;:::nOilia

bare
jodiacreet
vond. - mij v.rwooderJe 't Diel. W . lke verboudiDg
IUBBebon de b.id. damo•• - .edert. Odia'o oo,.recbil.
ligbeid omlreDt Gerrit '00 duidelijk aan den dag ge·
kumon wo.? Mo,rouw Kroootwijk bad er Di.t m. er
VRG gerept, ve rtelde Cil ia: neen, dat 181 Vlel uitkom e n !
AI. iom.o,1 in eig.n eogeo ooit een . 01 figuur boort
getll ~akt, dan ul 't wel M~vrouw KrooBtw ijk bij die
gelegenh eid ge weest tijn. Er waB eeDe oorzR",k VaD
t.rughoudi ng ont.taan tussehen ple.gmoeder en pleeg.
dochter, die voor het vertrouwetijke karakter d6f laa8t~
genOtl mdH hoogst onaangeoBam moest zijo_
lIIijne . rouIY Jacht daar oehler gebo.1 aDdere o.er.
Uit het geaprek dat lleori.tt. baar in aile kl.ur.D
g.ureD bod medegodeold diolillserd. zij een Vermoe·
den. dat mij .eer onwoar.cbijolijk voo:'wam. "AI.·t
zotte kiad, zoo sprak. zij, niet meeT dan goed foor
baar is a. n dien malioD BOp .an Oen .tudonl deDkt.
Cilia is eDkel boos omdat
d.D weet ik b. t Diot. .ij t. w.te. ge komeo i. . w.t voor een loabol baar
n •• f io, on •• Memt het M.r. Kroo.twijk kwalijk dal
die b.ar iogelieht heeft. Zi.daar aile.! JOIl ,eroDdor'
olelliog. n raken kant uoch wal! - En ik "ed. d.t
Mevr. K roost wijk weer • • eo hard al. ooit te voroo
san 't intrigse re n is voor G e rrit.
- Nu vro uwl ief, 8D t woordde ik. wij zullon .ien.
W.ol ik uoud van hui.elijken "ede eo .al Diet
Iieht iu disou,sie Ired.o over _ulke DiotighedeD al •
de'lie, vooral uiet met mijae vrouw, die in Bommige
o ms!a udi ght den voor overtuigiog minder vatbaar is.
l\iu.ar ik durf iede ro6o , ragen, of w ijne exogeB8 van
d o woonlou va. Cilia Diet oooiDdig b.t •• den toet.
eeller aprioristische oritiek kaD doordtaan dan die van
Hermin e?

liel bal bij den H eer Mijnlief had plaats. maa. bet
e ng ll~e llle Dt f an B ~rnard Koster Jr. blae k eeo prar.tj e

te zijo, wa nt bet ward n iet publie k, - eveomin ala
eenig aDd er e ngagemont. tr rouwens, 't was nog JanuBri,
eD Yoor h.lf Maarl mag gO.D engage meol in 't Am·
sterdam.cuo hi!!k life publiek word. ". beh.I •• juisl
fB ll ZOO'D zestigjllrig oud-vrijer. nat heeft zijo goode
redeo8u. D tt tweet ge lisveo bobben e lkaar voor JaDuari

ontmo.ten zij' elk.ar (otel) Ileh tmaal. - op bals, sou·
pers, of diners. N u eio"u.o demoralil.it en d. publie' .
opini. bij OilS dat twee meoschen. di buo geheele .ol ge.
le vell foor li e f an leed varbollden zulleu zij n, niet ale in
}'rankrij k, 11& eau enR ele ontmoetiog en door een
actum. inter az,:o, lUlU elk aar gecop ule erd word an; zij tUoe·
t6 D eJkaar door en door ken nen, zij mos ton weteo wat Eij
.ao ol'oar hebbeo eer zij zich engageeren . D.ar Dn d.e
kenoi.· makiog met .ruchl .1I0eo op f.eot en kan ge.chio.

~=~, e:ene~w~~;:::~:z;o~~;:: ::tU~~:ie;::!~!'D db~b~::

eer mOD met f.t.oell m, I zij • • lia fJ . voor d. n dag
ken kom. ,"; - ee da. r dat galal f • • tijneo gewooolijk
ee •• t leg. " midden Maart wordt b.r.ikt. i. eeo enga.
geuleu t
elien tijd. 41s ieta clllnd"etioo8 ta beacbou-

"oar

Eeoige Europ98oba DUIVI1-:N, eD wat vsrder
te vooraohijo ..I wordeD gebraoht.
(798)
SOESMAN & Co,

Op de vendutie
teo bui.e van den Beer

H. A. BRA N S,

op Vrijdag 26 dezer,
zallen wij voor rekeoing vaD wie n .ulke .oudo mogeD
Banga.n . erkoop. n:
J J C No. 14"~'/8 2 kiet.D Beeldan met P ..
troleum LAMPEN,
,
• 14Q 1 kist ioboud. Dd. 1 PENDULE.
door Z .... wat.r be.ebadigd aangebragl door het N.der.
laDdeeb .cbip WILLEM POOLMAN.
KapiteiD J. P. PETERS.
(815)
SOESMAN en Co.

Op de vendutie
ten bui.. 'aD den Hoer

H. A . II R " ~ S,
0p VRIJDAG 26 dezer.
'OlleD wij vOor rekeoing .an WiOD lulk. coude mogeo
aaog.aD verkoop.n :
Eeb kl.t 36 i Ruwe CAL leO T S,
100 ps.
door Zoe· water be.cbadigd gelo.t uit bet En~elaebe
otoom.ehip JO.\lA, Kapitein J . JEFFRlJ.
(8~6)
SOESMAN en Co.

J eo R"
423

Op bovenstaallde vendutic
<ulleo wij alsnog verko op.o.
,oor re ksning f&1l wien zulkll zoude m02eo Rangaan .

Hot door Ze.-wat.r be.ebadigde

/o~~

'\0

gelijk ik opmerkle. - in ' t g...1 van
een o ud vrij ~ r faD Z~Bti g jaar. Van zoo ie maod va r wacbt
d. puU i. ko opioie ge. " ma:!e eupen. - en beg •• t
bij er een, welbU, or ig aBn zou'n ouJ.'rij~r weIDig
verloreDj Qan zorgzame mu eders kart zulk aen g£l va1
Ztll fd ee u we lkoma gelegeobeid aaub idd~D om lIa ra
Z,",ullg v{t(J r ' t lang oogehuwd bHjve u te waarscbuwen.
U il d •• ti pt. b.tra.hting van dez. g.",ooDto laal
bt't zich verkillreu, WORrOll wij eveoala drj Eugelschen
kunnen bow. ren dal buwdijken in den homel gesloton
wordflD.

M • • r dez. uitweidin g b,'engt mij ge heel fan mijo
stuk. Ik bego n mot deo hlm.n afi oop VOD 't b.1 bij
Mijulieff, - en h.d bet .ooroemeo al. togeDelo n iog
iets te er o ntroerendiJ mede te dtt91 t' o. nat sty1istisc be
effc:>ct ia ll U niet m~er t e bereikeo, en i k r:al nil eeo vouJi ~ mot! lell verhal en dat Mevrollw . K roostwijk bij
he l. t'buie kO (l]rjo van ' t. bal een briof yond f an M e·
vrouw f Bn Kieuwe n, de buisbllzin va n Gerr it, mel·
dende du.t deztJ ziek WII.8, en dDt zij gsa.roe de veront-

woord.lijkheid der f.r pl.ging .ao anderen weDseble
OVer te dra geD. Deo . 0lgeDaeo dag verlrok Mevron ..
K ro ostwijk naur L eiufJ D, - en daar 't gevsl zeer
ero ol.ig hl.ek te zijD. word ook M. D.er o,ergol.leg,a.
fe. rd, - . n Cilia, die toch niet alleeo in huis koo
blijv.n. te logeeren gesluurd bij d. famiiie .on
Hooven.
Ziehier wat er met Gertit op de t. dag voor 't bal
bij Mijoli eff gebeurd wa. . D e bij.ond.rb. doD dien·
8fmgaaode kome n grootendeels uit deD koker van
l\1~ vruu w van Kieuweo en van d SD officiar v:m J u, H·
tie te L eid. o. die ... . . maar da.rov.r later.
rt'8~~ n aan uur of ti eo was een der beete vrieDden
van on •• o ~ t ud.ot bij bern op de kame r gekomen : Ge rri t hod hem oDtvaogeo m. t do woordeo:
D e D OUW tt is over de brug gakomeo, Piet. Kijk,
- d". r u.bjo l 600 - die hij mij 8tu,ut .oor J oog·
maus eo H a'.Dberg - en oog l 100 'aD mama. omu.t ik een o.r.Ien gro.d gekregeD b.b op mijn
mDtils8is.
- J oogan •• jou oudo lui zijn gemakkelijk to be·
dotte. . Is .i.t maa, zoo zODder mo.ito gegoao ? Ik
wou d.t mijn pip. ook coo .tom was!
- Ja. hij beeft mij w.1 .ell l~ngon brier er bij go·
sdlreven wasl·in bij oDtzatt~nd loept ovar 8chuldoo en
over 't lange studeersD. MaRt" 't ~ oornaam8tc ii, da ~
bij mij gold otuurt. omdal hij eene notie be. fl. d.I
<Go'n ·plcerl belaald mo.t worden a l. bij wat lovert.
Met •• v. ouond.rd guld. D kaD ik e.n ' beeloD liid uit·
~ingpn, dat is 't vooro'aamsLe. Daar :nag weI Gen
U. ech op st.au !
En ' meteen haal.!. bij er ~rie uit eeno waodk •• t OD
•• 110 ' 0 llIet twe9 glall80 op .ijDe lafot.
- lk ' .ind h.t tach Di. t olim. d •.t je m.t j. mo·
th •• i. Rema. oeuvreerd hebt"egt de .00rziebtigePiet,
AI. dOD ouwe dol m.rkt. dsn i. 't yoorgo.d mot . je
uil. of bij moe.t "nog ~oDoo.eler . Zijll dan bij is.

(11'ordl omwlgd)

45 ki81eo 24 inc h.
Jards .ffon

X 28

T. Roods-Katoen
a 60

po.

~76/8~0

gelo.t nit bet Engelsch•• too m.ehip HA.llRING1'ON.
Kapileio Mac. MI)NTREY.
(827)
SOESMAN eo Co,

Op MaLndag den 29 dezer

we n .

B. hal••• -

gede.lt. vaD:

zulieD SOES:lfAN eo C... te~.n 2% .e.du·.alari. v.r·
k"opllIJ) ee ne uitmunteUlie ladin~
SUMBA.WA PA.ARDEN. be8taaode uit:

160 stuks uitge zoch te
PAARDEN,
(803)

te be.igtigoo .ao don Boom.
Met commi •• i• • bela.ten cich
SOESMAN eo Co.

Vendutie van de Tweede La.ding
SandelwCiod PM DElVJ

Op Dinsdag den 30 dezer,
t. gen 2% veDdu-s.lari..

b •• tnand. uit :

76 uitgezochte en fruni gebouwde

P A A R D B N.

Te bezigtigen aao den Boom.
Mel comllliasieo b.la.ten .ieb
(B14)
SOESMAN eo 0 0.

Openbare Verkoop:
Op DINGSDAG 30 .Junij 1874,
des morgens t.e 9 ur«m,
ten o,or.laoo en io het 10e•• 1 van het vendu.kaDtoo.
van KOEDOBS. door den e.,.teo B ypotb .. k·bouder
kraehten. dien. onherroopolijke volmag~.

van een E R F,
bebou"d m.t oeD . • teoo.D bui. mel P.nnen godekt.
gelegoo te KOEDOES (K ria n) eigeDdom TAD de.n
Chine •• TAN TJOE PIR:.
(773)
Mr, J . R', VOUTE qq .

Openbare Verkoop:
Op Woensdag den 1 Julij 1874,
zuUen door de Wee.kamer albior • • rkoobt werdeD.
de tol de Boed.l. van "ijleD J . CLAEIJS. E, N.
M, DE GENDRE. eo B. C. VEL SINR: behoor.nde
10.. 0 G.eder.n, "aaro~d.r eeD partij Muzijk.
stul~l,en.

Samarang, 24 Jaoij 1874.
Namensde Kamer,oorD.
DeS •• retaria.
F, W , MAOAlu:,
(828)

L'OT'ERIJ
t1C)or het

LO'r"'I1!";"~ ' .

·1'

40

in

Proto stantsc h oW Otlshui IS

....... ,

Lofer""",,, .JJlJmfJ8- .D"nfJlIJerke",§

T.E

.Min...•·van· Stnat ··Roch1lS~~

ten behoeve .van het

8 AIUA;R.ANG.

t~ Twee Gltldenhel '~O'I'.
IIet Damed Ournite 'beeft 'de Eel." !~eQni8 te' geven,
dat·d e , tr,,,kldng zal.plaQts hebben "op een,nader tabepole" dOll in d." l.",p der mnann AUGUS1'US of
SEPT'EMBEII, welk mt.t", Doodzakelijk i •. gowordoa
om de ra,[j Nederla.nd; jUki)Ull~fldd' l")rijteo, wa:n.ronder
die mn II. III . .I" KONINGIN. af te waehtoa.
lu 'hf.'rlIlJlering ,yordt gl.'brn.cht dat de, Stoomboot..
:MantjO:0hnppijen Netletland, .Tav"" de NederlBll'dtlCbe
.':itoomVlla.rt l\fnatsehuppijJ do Nederlnudecb
Spoorweg nInatll-chnppij cp _hare beidl3 lijnncht hebben' 'i'erlee!lJ voor d~n
die te Batavia door mevrouw
""'"'-"; ')[".'.'"'1'0. zullOli outvll.ogen worden,

en van

(1e Pr~tddente kUll.Den ge-

ProtestantschWees- enA.r:r:p.liuis te Samarang.
Bjjnte bekomen bij
.
G. c~ T. VAN DORP ~CO.
(246)

Goen:ij.T ;:~:~;r:'
GIDS

.r 8.-

.r

fraIl co per post
l~iitSO..
G·. O. '1'. VAN lJORP & 00.

~hC

of

Bijbelsche verhalen

Koning Willem· III..

VOOI'

Jonge Kinderen.
it / 7.-

(75'!)

aan ziekten cler GeBl,acuts, werl[tuigelJ,

Het stoomschip

Kinder-Bijbel.

I

voor lijders en lijderessen,

EXTRA BOOT.

tlevrouw van ltIeerlen.

I

il. /3.50 de Riern.

li
(401)

D•. .A.geote~

ct.

C. T. VAN DORP en 00.

UILEN -SPIEGEL.
Almanak voor 1874.
"/2.50·(753)

G. C.

'.r.

VAN DORP

Gez.gvo.rder. TEN OEVER BAKKER,
vertrekt den 28 dezer 'des '8 morgens, '8 -Uor
Soerabaija en Mac!lssar.
De A~eDteo
(824)
Me. NEILL & Co.

--------_.

-~~--. -~--

.

.a

HET STOONISCffiP

00.

.~iii~~~~~:

INSULINDE.
m;T U.ND VAN !lEN OR.lNG-()E'rA.N EN liEN

(1(;08)

G. O.

cr.

l'A.RAUIJSVOGEL.
door

VAN DORP & CQ.

nit het

EngE.Ja{,~h rertaald en Hlll aanteekeningen

'·oofziell

VAN

CIGAREN, Illo

,

£lor.
Superieur.

SOE.SMXN.

(7S1)
......_•... -

~,~'

'i

-.~,

le. H. BOUMA.

.....

- .,~

.J. &0

BAZAR.
Rciskoffers groot soort~

nUJJYEN~

VfiU

do. voor Dames met losse
bakken.

I3.a_kI(el~

3-anl.:et

BOD .T 0 K G.

(1847)

B. KAI1'1'llAUS & 00.

Samal'dU[I.

I ... (ID8)

Eau de Cologn.e I-I. S.
E.NC.. EI.... .E-.IA~H.D &

Liefhchbcl'S

BA Z A R.

YAN

n1\ NIL LAS I GAIt ]~ N.
:regt.

VEl-

cbte

H. S. Eau de Cologne,

~i,nU'eli

CavUIl'§

ENGELHARD & Co.
(6SD)

B. KARTllAUS en 00.

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

Opruiming van eenige

n.

L

DE LYON.

~iode ~Iagazijn.

iiccl'en

van

J. H. SCHMIDT & Co.
~J.a,!'ooi

OI. ltvlU-llgen:
llBi\lDEN,
Elll"ooti HELlllllOEDEN

Dames-Necessaires.
(751)

ii / 30. on f 15.(} C. T. VAN DORP en 00.

B A Z A R.
.L~ polinaris

VV ArrER

word, cer,td.ago gelost uit de KORTE~AAR.
H. KARTIIAUS en 00.

(GSS)

(!J08)

Gouden Dames Horlogies.

'Voor l-'-1eeren

,\·/05.-

Ronde, staande
t1,

wij

tt;>U

W~dN't1ll\

€cno

IIIHI\'Oer

verscb

Natal Indigo Zaatl,
per Euge!i3c11O

(830)

(290)

I{LOKJES,

f 20 en f .25.-

ct.

~Iauma

I

J

Pun~jcs,

"HAllIPTON"
(1109 'l'ons It.)

Gezug,oerde,' R. J. BLACXLL'f,
..I in de tweede h,.lft vo" .JULIJ" s. Du.r ROTTERDAM vertrek:{oD.
. VO?fnot'lHde bodem is uitmuulend voor PastlBgiers
H1gt'flgt en voert cen gl:lextltnifJeer(l~n Ge.ceeebeer.
Voor Yrll(\ht e!! pns3age g€lif'v,~ men zich te w~n.
den tot
De AJ'ellten
n:Il'. NEILL & 0,). :!l !:5llmarnng,
MACLAIN~ WA.TSON & Co. B.tavia.

(7fH)

FR.A.Sl<Ja EATON & 00. Soer.haij •.

Bet EllgcIsch stoolllschip

------

Heer J, CLA..EIJS~ \yellsch~n te crlnllgell) wordt Vel'zocht, zicb ten spoedigste bij de "Veet!kamer alhier te

willen Il.aurneldeu.
Silmarang, den 2;:} Juuij 1874.
N am~ns de kamer voorn.
Da Secretarid,

P. W . .ilfAC.A.RE.

(825)

------~~~---------------

II'F'

IIXI'EUITIH EN rm.llIlISS/l1 rOYfIHllL

Expeditie van

aile goeJt'rcli nanr de Linnenlall
den van tlaYR, l>llSr aile pluatsen dnul'bui~t.'n zoowt:l
ala naar Europa vo!gons lJt>k-OHd lallg t,u.riet:

Vervoer van producten vuu "I' he~ .t.lioa
nBar de pakhuizen op d •• chaal per picnl Suiker f 0.12
IJ
, Andel'O proaucrenJ 0.13.
B~ We-giIlg flaIl de Spoor, IUH1f1prnkelijkheid foor
ond~l'wil~hten.

Bet uitvoeren YlUl Kommilllsien en het ill en uit..
klaren van guederen tegoll 8lecht~ 2 tl,!%.
RekollllDSIldeert zich beleefd~lijk nH)(' bet houden
yan Vendutien.

S8murang Heeren.tra.t.

(284)

WARRIOR
(1400 r.ron .. R. )

Knpitein JOlIN RUG lIES,
zal \'ermoedd~;k in ,de eer$te ,agen \'tl.n Julij van
SiHUU'llJlg en tegen 10 Julii t'. k. ran Dat-a.via Do.ar
Amst.erdalll vertr~kken, Aan bool'll be\'indt zio:!h eeD

geueesheer.
Yoor Y!'ach~ ('Il pilSl.:lD.ga goiiDHl lllell ;dch te wenden
tot
De. Ager.t.a
.I. lJAENDELS & Co.
(805)
Ba/o:;v;", S,WUlf{mg' en Soerabaija •
..,-----------.-.-----. ~

P. l'IWAGER.

Twee Pakbuizen,
geJegen in d~ .i\lulei~che I~.n11.1p ~lhi~r in
Wijk La. _"-.:'. No. sa a tegeuo\'t!r d'2t zuogenaamde

recollllllandeert zich \'oor hot. Loutlen Vll-n

_H Ll.isvend 11 ti ~jn..
(054)

Ban n J. e r ij, i.e bt;\'fugp.I1 hi,!
(813)
Mr. 8.LOFJl' VL\N HAGENSDORP.

c,~~~~~ Eeu H U I S:
in de B 1 i

II Graveert op Steen en op
Metalen.

(;12)

11

d e S p e k s t r ~ a t.

HO.EZOO_

(672)

----_.-------_.._ - - - - Stoamvaart Maatschappij

Cigal'cn Puilr Puik.

I I Cavitas,
III ·Cortados.

Ger.gelde v• .,·t t","clieD .JAVA en ROTTERDAM.

~ ~A.nnr;::\udi;el~:~~5~a~ij ~l:nn~~jle?O~~:

O. 1'. Y AN :OORP & 00.

:Ma.il n!daar nangeuragt.
SOESMAN ea Co.

BAZAR.
no.

staat is om er op yoor allen bo\'attelijke, bel:Lngwek1<tmde wijze ov~r te "lJrekcn. Zijn rchlYorhaal kan door
elken bel:lChanfden lezer nl.U hot begin tot bet eiudo
gmlOten worchm, en toch zal oak _de lllcestge\'ordcrde
in de kellnis van nard-, plant-, diel'- ell \'ulk{)Ilkulld~
lJt)t niet kUtilleU tel' hand llcmCD 1 zander op iedi::re
bladzijde feiten vermeld to vinden die zijne aalldncht
ten hoogste \'erdiellen, en zieh niel.-tW8 gezichtspnntcn
g~opelld te zieIlJ die COil blik Vel'gulluen op niuuwf!J
balJcn "an wete1l8ch/.t.pJ)(-:l1~k ondel'zoek. ]~el1voudiglteid
en .klaarheid fnll stij1J aansehouwelijkheid en sclilldel'Ilchtighehl I'au \'ool'stt:dling, eet.l fjjue gare nm up merken die tot de kleinste bijzonderheden nfdaalb ell een
gellia10 blik die de \'et'spreiue fei.bell wtlet BItUlCn te
nlLteu en Cl' gevolgtl'ckkingcu VI.I.Il indrukwekkoude
stout.iIeid en VOl'l'1l8SenUe nieuwheid uit weBt uf t~
!eiuen, - ziednal' eenige del' YOOI'Illlamste kamktBrtrek,
ken, waa.rdool' zich dit. schoone wel'k olldel'scheidt.
De H-Imteekeningen vall Prof. ·\T}JTIT"
belangl'ijkhltid de nandacht -z61fs yan llililoenlund,sche
geleerdon tl'ekkoll en alB asnhaugse.l
bewerking
hct iloogduitsch l:tll.l~~n
geYOll an!l
HollalldBche vedaliug (Jeu
,rsarde, zeIt',:,
het oorspronkt:dijke
(64·6)
G. C. 'I'. V AN DOHI' & 00.

V AN

Puike! Puike!
illlanma

00.

F. H. BOUMA.

(66,)

Commercial Steamship (Jompuny Lnnitetl.

2 dIn. in roijaal SCi,) met ~laten ell Knarten 1 .f 25.:l<Jlke blad<ijdo van dib boek venaadt dOli mall d'e
Zijll onderwel'!) volkofuell llleE:'Bter, ell jUlflt daarom in

La InLhni<lud ;flor .fina.
01'0 [,L.

De Agea'eD
.!He. NEILL & 00.

Prof. p. J. VETH.

]3{lttanin
Real.
l.-O[1dl't'!s.

](ENBURG.

Gezagvoerdo" 0 D E llf,
'8 morgens 8 uur naar

vertrekt den 28en dezer (les
Soeraoaija,

(829)

Deliciellse CI GAil EN,
Dir,,", ont,augon eelite Havana
T{,egulia.;. linu. EX0pion l~Jtchil(L
Hegalia sup litH',
:~.\:iedia Regalia Londres.
l!'enix IUlperia!et!

SINGAPORE.

ALFRED RUSEL WALLACI£.

fool' Liefhebbel's

Me. NEILL &()o.

(821)

prij. ,,,ohet LotI 2.--

Goad velin PAPIER. I

";r.

G.zRgvoerder 0; VAN EOB:
vert.okt deo 2'1 de ••• des ;a.morlleas'S ,,11M Dnar

Holloway'S M:edicijnen I

NEDERLAND.
Het stoomschip

echt Turksche Tabak in Blikken
ynll 1 'It

Uig'\\,OLl.o ]"'pior groot model me
13. KAWI'HAUS ell Co.

liken-h~nten

··I{istjes,

i,ohoudendo ,ecn .yolledig slel ·

TimmermallS

{~ereedscbappen.

(. j~,KGELSCll 1~1ADRJK:AAT)

.f~O.

(752)

00

/af5.~

G, O. '.I:. VAN DOEP eD 00,

CON R A D.
KomwandaDt J. DE RIDDE.R,
,.•1 vermoede:ijk tegeo oinde Julij e.k. vaO Hot.via
doorb.t Seu,. Kaoaal vii, Napel. naar hot Nieuwe-

mopv"trekllea.
P".a8gier. kunneo to SamBrsng embark.erao.
Verdere inliohtingoo teo bakomen bij
De Agenten
J. DA.ENDELS en 00.
(8S1)
Bata.ia, Sa ...,anv eo . Soerabajja.

0

1'.. 21 de.• or overlocd teo Nijmegeo .eer p.lotsaliog
in den ollderdom "Bnbijoa 74 j.ren mijn ga.
liafde Vader, de Hee. G. Q.ROMBOUT;,).
E. ROMBOUTS.

~~~~~::.~

. (8112)

Ver811twoordelijkvoor de wet, de UITliaVRHS..,

S.oIplIl',drukkerij - G. C. T. VAN DaRPa. Co.l!Imaraq.

