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Abonne men t 'SPl'ijs

aomcn, zijne deokbeelden van vrijbeid in het leger
overbrengt, Diet gowoon gezag' uit te oefenen dat gezag
onderlnijut, den milito.iren geest doodt, de kllm6raad~
SCbflp 8chendt.. het vertrollW6n verzwakt, de eenbeid
verbreekt.
En v.ij, die geeD hegrip vau mili.taire oischen be!Jb c n, doclt de wijz.e, waarop vroeger lh:~t officie'r skorps

Le ..

Net.lc~'!J..- Iu.n{ls("~ h ..1"J.l<lie.

L e1.c r, l'"erbe eld u ~C ii ma ~tt~eh!l.pplj, ·waul' bij onttiteutenis ~an
pl!~,:~.:;beldueJur8 "Oor fJ~nige
b l-l t:'t!k:tillg, in (lie
\' oorzien wordt dool' p ~rsolJ en, wier w e l'it~riug md de VRcante e.o ni;:;<3 llf"eL·OOn·
ko mst he eft; in llll~m, y·.a.nrneming of in do richtillg
dH !!.tuJie W(}t lt" <lie waa rn eming noodzake lij k llloe~
,"oorafgaaL1; zoorl ab bij r. de fuucti Eb "nn drlll geul,eii'
beer worde n Inl8fgenomP-1l dooi.' VCtlBt'tr;elJ, ~iie VlUI den
Hch ocn nt door ZU ~. kwll !lt'n e UlerR, die \'IlU dell Ilomino
d oor kiLpel aa u8 en~. , of owg:eke~r~.
Yerond c r~tdd vcrdllr,

U1Iot r. ic h die gc"nllen tlikwijls
\' oordoen, wllBrdaor 1augzu.merlll.m d. al de ledcn dier
tuaat,sch oP l' ij ve rplicht worden, om bij \' oorkomende
gelC'ge llb eJ en bij :ulk e plautsvel'vang ers t e rUlle te
gBan' en bellutw{lord dan ell) \'mllg, of di3 toestunu
or
Jell du ur hondb,lnr l of dill ~fi\lltl:lchllppij gewnu j~.
Da.t ant:woorJ pa~ 1; nol( up deu t oestand , ' 1),11 het
·Nededl),ndsch -ludiscb leger,
Daar wortlen teg enwocrdig de plaa~sel1 der officio·
ren \· 0.0 ge1.ondheid aa ngt:\'u l{l door tlcheepildJkter s
flD vreemdll gc u~ c ~he er e!!1 die J ~ r g :,w ie door ci,iele
lngenieura en offlcieren "Van audere wnpelul; dill tier
J 8Q,t8t~;) wed e r do or niet gei.;xflulin eerde olld~t'ofilciere
n,
uia d t) r k'>\"artierrneest ers dlh)[, kl el'&:en van uet minis·

terie of nmotennrl:!lI tEl'
n ,C' 'r!:l!';;:dijkil1;; :dloc : : . ZllU
\CO J,1;Jt:lll tl tj ¥.ijn
Olll bet tegenwoordig hij I.et legc r ge,'ol
~d wordend
etyst ee m te \' IH oordce!en, indi e~ er ni et feu ollstan·
L1ighoid was, welke bare jui~theid 8cbijubaar log em~trnf~
t:ej dete olmeolljk, da.t hier de ~e\'olgtln nie~ zoo
tlpoedig in 't oog spdngen ula dit in de burger waat.
8chappij het g evfll zan l.ijn.
Een t eearts, die cen jouga dame nl~ eC ll pnarJ CU~
reer,le, Z Q U @poe!lig- door de res uitQttl n zijner htt.nual·
wijze tot do o.'ertuigilJ~~ kOtnfH!, ,Iat hij lJiet t he l'ight

ma.n :l.t t be ri~bt pbwe WIU~, of in elk g ~ \'al :Gall zijne
l:latlonte tot die weeuing g,~hrnc ht wO)'lieu, E~m officier
der infanterit:: u.is geniI:! nJlicier of een Jderk uls lid
L1er iuteudaoc., te yelela werkza3.oo, ~';UlleD echter een
maS81 dwaaabe(l en kur..nen do~n, voordat hull.
patient, bet
leger~

deze!fJo wanrschuwend e 's,Y roptomcll ve l'too nt;
JDAar omdat de co natitl;1tie \'Iln Ge n leg er eterk
or is
Jail die vun C(-lU · j ~ !lg:u t.l;~ me, blijvcll de gc\'olge u
~;eDer slechta beh80cleling "oor ltd ccr ~t~ eveomio uit
j

De Opgllovo der oorzalum van het besprokene en yan

ongun.etig

in ..., 16ndeol, j~i~1; djo Bt e. rkt~ 1,lll hier na.ueeligel· wer·
ken' 'naM' ·mate zij t o langer (le bewijzen n aat' buiteu

yerbergt en bet kwalld de gclegeoheid gee'i t QngeDlerkt bet geheele ligeilaam nnntC'taeteu.
yoor uat doo~ ftommigen d e o p ~!lerl(iLlb gelll8akt wor(it,
dat ,een . scheepsdokter , burge r, iogcllieur of klork iu
bUll vakhenuia e'\;en !:toog Imnnen statton ltis dit VOD
een offieier vr,n gezondhoid, (ter genie of der adminl8tratie knn ge{l ischt worden, wille n wo dit lieve r
llaostonds toegeveD, zelftl zondN' in aanmerking te n emen, dat niet. de best.H: ui t i6dere betrekklug zl{;b
z~lIeD aaomeld~n, . dlLar die in tIa burg crmn.atscbapp
ij

meer kan.op . wel.lagen Ioebbc". Die vakkenui, nlleen
maakt, hen · ecbt~,r niet geschi~t een ~anS' in Iwt leger
in te .nenien; de mi~italre 0l>leiding ontbreekt bUll ge·
beel. eo f.lol. en bet leger, waarb zij ~oeten leven en
bunne kenni. toep••• en i. buntotaal . oDbe"end.
Ieder die .in can · l~g~r lets andere ~iet · dBn eeD ver:
~amelii:J.g van ~nd.iYidue.~,. ·NBarvan .een elk.cen '. bepa;alden
werkhiD~ is opgedrogen, gevoelt boe . noodlottig b.t
op betgobeel moet werken, ...nn .... in 'ijn~erD. bet
ofll~ierakorp., een vreemd·, elellient, wordt toegel,,'en, ;
: \lBt, HD~8 'en· ~eebt;, uit de bnrgermaQtBcbappij overgd'

indiou hij o\> origeus onvoorbereid in die positie pltlilts
Dum ill het leger. R eb gn.o.t hieruw(} ala met het \'ertsteUeu va.1l eon kleed ; ied cre nieuw e lap, hoe deugti-

har] ek ijll~pn.k,

mi:i~uirell di eost cen lD~ompieet

DoaD officieren heerscht
en dut due de ricbliin g bunnel' rerplaat:stng allec!J oo.u toonb, wa.ar de b eh oeft o ~eb ,tringtludst it'l, of Wllo.r het
gt: lua kko lijkc;t op onregeimatige wijze in datinc()wplec t
kno \'oDrzien worden. VOal'a! dot IRatsbe is kaoluerk ", od \'oor d an hoilllodsch e n getJs~; IH~t ia Dog in geen

ueW"il}dd~ebbe r opgekomen om de officieren der
genie
zoud e r exarncn een brevat van be'(ocgd heid uHtcreiken;
zij tOI:h kunne.::l morgen geroepen worden een for~ La

bonwen, e n ai, d.t illv.lt word~ bet publiek door dit
i;/f,stbatlf \{e rJi :.'s nan gel ll op de onkuode r&.n den

in-

geniear- atbent gtHuat6kt ell zijue beoo e ming aall het
bestuur vel'\yeten; een oUl~ier d el' infanterie of ka\'uUerie echt.er wordt wt'l zondor voorafgao.nd exawen
HtlC.gtlS t8lui zijo onbekwaarnbeiJ 281 morgen tll
echts
ha t verli ea VI\O tle uige menscuenlev e us ten gevolge
b ~~bbeo, e n bo\'endi"o is bet ee ntenB niet zoo spoedig
110. to gUIlO)
d~t oolmllde bi er vao do oorzaa.1r is; ten
twccde bemoeit v.ich het publiek hier minder mee,
OllltiU.t het fiutmcieele uadeel. nist zoo duidelijk
in
het oog spril.!g:t. Op zoodanige redenering luoet ook
het geo.tcbipper gegrond zijnl waardoor men llU weer
d o ,·.eatur •• bij de genio trach~ aantevullon uit de
officiel'en 'iBn andere wapeD~, om bUD 1,Iaats te dot:tn
innamen door uiet geexo,mineerd e on<leroffici ertJo.
V;ieu we llU wat IlfgeBcheiden van dit naueel de
gevolgen ZijD, wel ke die ma"tregel foor bet leger moet

hobbeo,

"'Il

OUI
de vereisehten tot orergang bij bet wapen
der genie te voldoen, m.oet de b etrok~en offici tl r getooud hebbuI\, t,en volle gescltikt to v.ijo voor ziju e igen
wapeD, en beL dllar\'oor sfgolegd e:.tSlDen com plete~
r en llIet de speciaal kennie \' IUI den IogeDieur; u.lleen
DUJ,lrent dit lu.u,tHte zlll hlj oudt)rzocht wordoll. Ieder

Oil die zija In,atst eX;Wten [) a 10 jasr achter
den rug
l.IBert, za l Uo. eenig zelf'onderzoek toes~elilmeD, dat bet
gebonwtje zijnel' toenma.lige ale:ueats.ire kenDie hier en
duar een yoeg itt loegeraakt eu een steen i::l uitgemlleIJj ook bij den aspirant is £lit nRLuurlijk bet geval;

ao.nge'Zl0n

hicrua.ar

geen

ondcrzook Ul Be r zu.1

geuuac word.an l tet hij heel Jmlw op dit w.Ilggel eQd o
fonda tnellt oenige nrchitoktk ennitt ou komt zoo beIda..
ge u voor ds cOlll missio VaU ~x,,!.!!.elJ, Ddr.e, Ul e~ he b
oog Ol) do dringoUile beboefte, is verpli ch t wat wntor
in hftttf wijn to <lot'n en herecbept a! zeor spoedig eeo
g oad ollie·i er van een dar andoro wap en8 in een hoogst
Uiicldelmati g ge ni tloii'lcic r; hij neemt nu plaah
tussohell de eerate of tweoue LuiteoalltB von dat wo..
peu, terwijt Zoijn \'erlaten plaate: wOl'dt ingenolUon door
ee!J, ooderofficier, zoodat bij s lo t van re!'.ooing bet
legcr een genieofficler rijkfJr en g()eD eokel officier
armer is.

I

gaatj ieder joug UleoLich ziet in, dat hij, aan di~ eil:lchen

kuooonde .oIdo.", in do burgcrwaatso h.ppij veel be·
ter kan vooruitkomon . Ik kaur de baodeling mijller
voorgangera in wover af, alB zij gcstrekt heeft om de
vollun'l3rtoge nwoardiging onkundig

dien.t ap do bonoodigde eterkto : ku~nen· ·gehaudenwor .

den" en~. Ho~ WA.:'J tot-dat rOBultaat gekolnen ia, wordt·

niet ~eog~deeld; op zoo'n mecdeeling tach IOU eeo
ooo"t.l mod.,. vo!gen hoe aun dien tOilstond, welke op

bet geheele venal des legera moet Ilitloop'en, Ben einde

olutrent

Doodwendig Bffl~uiteo op die meeDing.

Zoo giog bot ."nig Illidd.i om bet klVaBd te her·
vedoren, door te ver gedreve n begeerte am

BteHeo

den schijn te retlden.
lit htlb de eer Dan de Kamer de bes~heiden

Ofer

te leggen oIDtrent den wal'en t,oe.tand van het Indiscb
ol.liciorekorpsj zij tal er een nB8.uwkeurige opga.of in
viodan van het getal der VRC&nte plBotseu en van die,
welke ill de laatste jaren op ooro~elLDatige wijze ,bezet .ijn. De nntie, .Ia e.nigot bevoegde zal moeten
beoord.olen of bet met baor belong en bare eer .Is
tweede koioniBle Moge"dheid overeenkomt, dat de oi·
ficierapla.taen 'aD het leger, hetwelk haor in die po·
sitia moet baodhaven, woruen te kQop geboden &&n

.de minst eiachenden of iogenomen door ongeachikten.
Na k en r.iBoeUliog van den juiston atand des legers,
waartoe ik vertrouw d.t de overgelegde stukken den

alautel zulleu geve., beboud ik mij voor .an het oar·
deel der Kamer eBIl web te onderwerpen tot reorgs"
niaati. dor pOBitie .an den IDdiachen oilieier. Ik ben
daarbij uitgegaan .an het gronddenkbee ld, dat bun
toeBtond mo.et gebracht worden 01' het pail eeller
o\'ereenkomsLige positie in de burgermaatBch appij, al"
eenig middol om de lu.t tot die n6tnemiug bij de
N ederlauu"be jong.liedon weder ga.nde te maken cn
zoo deo tegenwoordige n tOesbSDd tie doen ophoudeoj
van c.ar da t mijne ,ooratelleo .eel .ulloo ailVijken
van de iu den Ino.tsten tijd. gODomen maahrogel, om
bet lot \'IUl den officicr eenigziu8 te vorbeterell; die
ruaa.t ragal heeft mijot1 in~ieD8 door hare bnlfheid mear

1'lVaud duu goed gedaan; g een jongruenach zal zioh
ook nu uog tot dieDstnemillg laten verlokken door die
traktementsve rmeerderiog van! 7,50 per mnanti, en
dell oflicieren moest dit slU'c6etieoh bowijs "au bBktmd.

fJor..o.eo's 'We.. tkfl.8't en BUlIito ... ",
lleD hUl"lIn .. Ike Ilillaut.l.

Bau(lertn asin en Ba.-w-ea,u.
Il eo 20eo un dh mund .

1'.lu,kaS8ft r, Tlrnor.Koe pauf;:; en
lUotukken ,
Dell

17~Q

~tH

van t\lh maAuJ .

A"tE!!i;jin met elke l'n,nsche en }~ngehrhe mail
lId "lir f"an IJaiting iI steeds du namidda~s
!l lire.
Intuillchen wordt D.Il.U belanghebbt:odeQ Hijgelden, oak or and ere

"0.

dagen huone brieven sau bet p08tk::mtoor tc doen be1.0rgeD. - D:t
doorzendiog Vall bier hctft ste61J, plaah per cent rertrelckende POil

Samorang, 16 Ma.rt 1874,
De Postmeester

H . A. KLERKR,

ne

SoeraIJaij", 30 J·unij. Wij waren in
gelegcnheid
gisteren mOrgell bet ptacbtalbum t~ bewouderen, du.t
de alllbtenaren dazer Residantie hebb eu bestemd tot
eeu geschenk vo~r den beer van De\'eott!r, . \"roeg~,I'
l.dhiel' hoofd VBn geweatelijlt bestuur, t:haDs rand van

Indi •.
Groot van fo rmnllt, in fluweel g:ebollt.l~n. \'e rtoont
de voor7.~de (le Ho}\aDusche Hlaagd~ in 7.ilver g!!dre-yen, met de hand ruetende op eeD schUll, waarop het
Na.ast hnar ziet m en d~ symbolen vnn kO(lphanrlr.1
en Z{) CntlU't, eVt'-ua.tB de matLgd, pmcbtig \'a.n uitfOf!·
ring en geheel b eant~voordend e u.a.n de verw~chling,
die t" tl ll van het werk uit de bcroe mdo ftlbnek fau
va.n Kempell te VoorslJuoten

kOtsterd e eene

fa.bt'i e k,

die met r egt koninklijk heel en lV;er klln.tprodukte n
van edel metaal in mee.t ver.chillende n ,~ijl "ok blli·
ten N etlerlllnd zeer worden geWo.!l.l'lleerd,
.
Rondom d . NeJerl.nd,che l.lasgd 'iju ze, .cl"lde u.
w:tarop da staat vnll dienAt d es heel'eu ntu Derenter
ttl lczen staat.
Ann de achterzij(le is een scbild allugebragt, Wa,3l"op de opdragt gt'S(~ hr6Ven ill, in hetzelfJ~ gcnr.~, ale
~an de "oor~ijde, uitge werkt,
Van ebbenbout g.3mBukt:) beh oort blj het aJ.burn ~en
tafeltje, waarop het onder gla. wordt ged.poDee,d en
waar\'All het blsd kall worden opgeze!:, zoo men den
inhoud vall het album bezigtigen wi1.
Dit tafcltje, en vDoral de foet, iii fr88i suijwerk en
geheel in overeeostemm ing met he~ gedre\'en guud.
eo zil verwerk van bet album.
H et gebeel uraagt algemeen de baw,o ndeI'ir:g weg e.n
ik \Toor wij beken gaarut', dat ik nomt zoo lets frn.a,~
heb ge.ien,
- Indien in be t ,·orig elltretil~b gesprokon i~ vau
ambtt!llaren, dr..n moet,e n Jao,t'vo,u worden uitgel.Ond erd
de te cbnici, welk~ op eigsn gelegenheid hun gewczen
Heaident oen souvenir hebben a:tngeboden .
Ook dit bestond in een fraai album, w et gezigten
ui~ S oara-baja. , en omstrekell.
Ik ben n"iot in de gele~enheid geweedt ·t.lit te 7, i~u I
doch meD heeft mij verzekerd, dll.t oak UBt IBat,ste eeu
k euri~ c,denn moe~ zijll.
( So,;',
E,)

n,

A.A.N Dl;Sl'JWI:SH,

Bij (le hed cn door den Onder IlltendBDt gehouden 88ubcsted ing j" de levering gedu.
rs nde 1875-18·77 va n bater, \'~raQ h varkeDsvleescb e n
rouzel voor he t garuizoen en hospits81 h! Sa1ll(l,I'0I1!7
toegewcz~u aan den minst en inso !nijyer, J.~ Chine£'3
Tan Siak Soe, tegen betaling \'00 / ;J .- per N. (i! bo ter, .f O.'~6. per N It! spok ell f 1,20 Pi" N. 'it: rou·
&01 of to zamBn volgens de begrooting /' ·W,OSO !s janrs,

VOLGE~"s ootvange n berit~ht is oent' rerAodlZlring
in
bet reisplllD van· den kowruannltnt dar zeemaoht gazoodat ZHEdg. nil op deo oJ. dozer "{":}'u PaUlt'
hei(i wet hUll toestRnd, gepasrd nan de hierin opge . .
• ti.;r "erv;acht, wordt,
.
sloten liggende keoniBgoving, dot er voorloopig geeD
V91':':.\dering in zou gebracbt \vorden, pijuiijk aandoen,
PD.l.RlliOIE. 'f a

tOOD hun dio bOBcbikking gewerd op, het oogenbiik
dot hun voor Atjeh de oogen werden uitgeseboten voor
d. belange n dea .,derland •.
'Vij neezco, ltlzer, dot die laahte uitdrukking' weI
Wilt

oopllrlomentoir zou kliuken in d!m moud van een
we geven hSllr dan ook voor eon betere, en

miDlsl.er~

wllchten C?p de wet.

I t.ragt,

beginnen met deu 4 dezer za.! Ja
halfj.arlijkaeb e inBpo.tie o'er de . ivi.le "pathekell nl·
bier plaot. hebben,

VOLGENS (leu albier olltvallgen telegrafisch
beril? ht:
is de Ie Luit. Baron Sioet van llwa.enbul·g te Atjeh
aa.n zijoe wonda overleden.

BRAND. Heden morgen ontatond bmud in eene bam·

Binnen]a ndsohe Beriohte n.
!!JA,MAH.ANG.

Postkanto ol' Samaran g.

wauncer de minister van koloniOu aan de volkavert&- ·
geuwoordigin g do in slaapwiegeude ,'erzekering kan
diBCho l~ge r gunBtig; ni ettogeDstaand e er ·~icb 7leinig
jont;eliadeo Voor den millbaireD dieDst oBDbieden is het
getal officiereu iu de verschillende takkell . van dieD

laten

m,.:mll.

wapen van vIm Deveuter prijkt.

den waren toersbmdj zij woest tot nu toe in de wee·
Ding verkeereD, dat er ovareeost.emm iog heer8cbto tua.
achen vra"g eD IIBnbod, eo iader vooratel tot radicllle
r erbetoring der positie van den Iodisohen ollieier mo.,t

Of het. offieierakorj)B door zulke combinaticn meer
nan innerlijke kracht vel'Ii •• t daa h.t RnD getal.terkte
wint, wordt niet govraagd; het doel schijut bercikt,

geven: uO"lar het aJgemoen is de tocGLand van het In.

ta

~.Ike

Palemban~,

ncn 17.n vaD elke lu allOd .

het offiicierakorps is zoodanig iocompleet

verpliobtingen voldaen
k&Dj d6 onregelmatige wij,e, waarop men in deD laat.~eu tijd getmcht heef~ hierin t. voor.ieD, door
aa.·
sLelliDgeD ' ~oDder voorafgaand voldoend exameo, overplantelD6" 'an offioiereD vao bet eene wapen DRar heL
andere of <loor opnewiog van burgers in beli Kader der
oftlcior~n, wl?rkt zaer ten Dadeele van het leger. J)Icn
heeft seilleend tot die ma.tregel te moeten o.ergMo
omdat d. natuurlijko braD, wa.ruit de aanvlllting ge·
.chi.don moot, I,"g.amerbond uitdroogt. N oeb bij de
Milit.. ire Academie, nocb bij het In.tituut voor Go·
Dtleskuudigen, Doch bij de korpsen bieden zi~h een
votdoend oQ.otal geBchik~e ospiraoten Bat:j ~e ootzskeo
hiervLl.n liggen vaar do houd; de eiBcbail, dte men den
t agenwoordige n officiar moet staIlen, zijn Diet lIleer in
overee~8tolULDing lOet de toekolUst, die hij te gemoat

Sen 22 .

9 en 25.
I) on 19 .

n e ll 4.en en 1ge1l rSQ

dBt bet Diet longer aa" zijne

.telloD. N u even ai, ?oorbeen i. hot noodz.kelijk, dat

In het N et.1e rll1, ud~ch-Iuu.isch l~ger 1.iju reads \'eel
van dio lappen,
Voor wij de oorznken hi e rl'tl[l DlI.gaau, willen we eerl:!t
sprekeu (H'er lIe tweatla \'erdorflijk ~ 1U.~tr6gol; d u over·
pluat5ing va.n officiereu van uot eeue wapou naRr ht3v
ft,utiera. "\IoOI'llf z ij opg~ruerkt do.t in elken tsk va.n rIen

j

11 en 25.

December,
a en 17.
$Initillg te Batavia o&,/ dageIl later.
Silmatrafa ; "Wcstkulilt . .

bet .onig midc.1 tot ber.tel zullen w. zamanvatten
iu de inleid.nc1e',red e •• n.r wet, die we hopen dat,
vaor het t. IWlt i., door den Mini.tor 8an bet oordo.1
dor volksvertegenlVoordiging .BI onderlVarpen wordon:
Mijno heeren,
De toestaod .an bet NoderlandBob·Indiach leger iB

g een rau g, zel fl3 geen graad in het J~ger warde logen omen door persouen, di e niet ,'oorat' eeD6 militaira
opleiding geuoten hebben, zoodat zelfl3 een korp()!"aBl~

zaUlli ODic, W"Bl1.rV&n kleul' en' g rnndetof
Diet Of Breenkomeu mel; die vaD dat kle~dJ bren gt l10t nnder tot

Augnttns,
September,

October,
November,

• an ingrijpenden aard zoo moet.n zijn) ZOIl ook de
ministeri ••I. portefeuille in· gevas. komen.

el orciig ward omgceproogen met 't h~nds fioanci t;n door
eon kostblu'e mi litBire opl ei ding,' die nu blijk~ onooo·
dig to ziju, of weI drlt Leden de belaugon van het
l egt}r e o dus oolt die deB Jandtt Ulaor dan vroeger ruoe·
ten wijken va or het fin.neieel beloog,
Ollltrent di e e erdte meaning kunDoo zij zich gerust

doch

I

gemaak~ kan worden, en bij mogelijk. eobipbronk van
d.~ .oore~.I, (botlVelk e.on al. de te beatrijden kwaal

werd vol~.lIig gehouden, .erg.lijken met de tegenwoordige, mo eten tot de meening komon, oi dB. er eer~ijdB

een

I pri.jS der Ad. ver.tent.iiill: I'RII.loolO woorden voor .2p .lnat Rill lten fl.oo
Voor iedere volgende 5 woordell f 0.50.

voor geheelNed erl. .Iudie! 12.50 per .halfjaar.

hoe welenach'ppe lijk ook alltwikkeld, nadeol zau doen,

l"lusluit. dd . .Q.1 1\.l"Lnrt.

nan"t.b1f YCUJ. Luu.lcre

I

Slf4itin!l t'an de } 'ramcllB Mail,

vi .. Bata.vla
JUDi
JuJi

Slu"lIpor e.,
dOD l~
..]0

eD 2ti
2i

~o

_ 7

A0l.'uatue

September.

..

October

R

November

8018
1 · :, en 18

• 1
• 18

December,

on 91

4

I~

on 29
'en 27

vJA Bu.l;tt.vJa, Mnutok. 81o~W en
SiDjj(a.por e.
Jodi den 2 &n 16 en ~O.
Jul :,
HonSS.

boezan woning ill kampong 8lLW", welke zich spoedi~

tot d. omliggend. bamboezen woningen nitbreidde,
"oodat drie dnorvon aldra eveDecnB in liebtiaaije vianI
,tonden.
Door epoejig a"ng.hrachle hulp van bet kampong·
yolk geluk~e bet den . brand on verloop van eim bal f
uur moester te worden en de D:lbij gelegen met pall·
nen sedekte bouten hui.en voor het vuur te bevoiligen.
DEFtJT-K01rf.PAG1HE VAK lIBll 3~, B.J.T.ALLL05. Naar
wij veroemen i. van bet Legerbestuur d. IRat uitg•.
va.rdigd, dat de acbtergeblevoD Yrouwen: der : militai.
..en ~on bet naorAtjeb vertl'okken 3. batoilloIi. hun·
ne ·mannen r.ulleD mosten rejoigneot'f:1D, ooozij ~ " ork",.n d. baar tot Ii\l toe door bet militair departeDleQt ve••trekte . ,oeding te verlieaen ~D ' de ~aterile

k
'.p
·1·'
.an.g.e o. mer,l. . ass.ager8,

A.

nitgezet.te worden .. Die. mnatregel .wekt· ,"geme.ne., de doJreonverschilligheid, wlIIIJ:.van,.>!iju Qigeo gee~t-.I' .--.MarfMr" isdetitel vaO'eennieuwviermaande.,.
b.eVNle. "'. diUI!'. eo. ,woNt. io mi/itai.r•. kri, ng.D ••.• r... ge. .ve.wante,.n. blijk. gs.• eD, hadden ~ijb.in vro~ger "?D Bt!"k .lijk8Cb tijdsobrift, dab binD. on k~. rt.vereObijne.n, '~I. bij de .'. .. ... '.
ge.tel hevlg .geaabokt. Het WBS. be on r."gl~k B~oe
firma MOnGAN &/IEBRON te L.oDden. Verde. wordt door
Per Eng. 8tooms. Warrior gezag.oe.der J. ;a;llgb~8
eeDe oorreSpoDdenti. '"n hetoorlo s~ia, waar.anbeste be~~ehngeD t.l~eos te ~Ie? . verdacht gemRakt
het At~eoaeum a"Dge~ondigd de nitga,e van een nienw.
de hh. Coneman~E.htg.: eD8 kinder~n . en 4. rOlaD~.
.. .
.
. . , .. g ...
.. .
en. vanllln onv6rmoelde~ 8rb~~d, lD.onde.r~aid ten nnt-· . MagaZlJn,onder den tltel van: Ph•. W"t.",· Maga';..
ders.
WIJ ID ODS blad van glstet;en eenen .8nder hebben
to van don Javann, betrekkel1jk BOO well11g vrnobten
of General Literature.
...
.
Per Eng: Bar"achip Coldstream d b · P
'E
ovorgenomeo, lijdt de Boldoat te· Atjeh vrij wei mia.re, . t e .ieD. En· toob ZQoe.n, .d.an verdi.nde .bij, ~. Belf.
• . . _._.,_ _
.._
Per Ned. Ind. Stoomo Willem K:oon;:in8·dv.~nN::
enoU de militai,. ioteodaDce zelf. niet i.staat schijut
verloocb~oende men.cbeb.~rt.nd, de. wasrdeortng eo
. NOG ·.IETa OVliR .Lr.rKENVERBRANnIN.G. De Figar.
derlanden gezagvoerder D .• de Wildll de hb •. Aeilkema,
te zijn hom meer en bet.r te verstrekken dan rijet
h?ogacbtmg van all~Dd Hy w~r~~e Dle~ voor ~en .pa....
deelt mede, op welke wijoe tePhiiadelpbi. een gaysl
Eobtg.Path vld Plao,. fan 8on,Zoetelief, '/d Blij
en een ratltsoentje v\ce"ch, nn wordt het Bautal te
~IJ! maar s~re.d ,oo~: e \fBar 61 ~~ ".t rec It; ma~r
.an lijkenverbmndiog heaft plaal. gegrepen. Z.kere
eo Echtg. Mavrouwen Liev.~oed en kind, Dumoulin
JIlIBth:aa;omt ~.rd :IJ door d~t part1jb dIe ~oor Indle
doctor. Franoi. Opdyke, te H~idelberg geboren, beeft
en 2 kinderen beneven. Z.M. troepen en bannelingen.
voeden personen nog vermeerelerd door bedoelda vrou.
.
mac.", e e en oven . ec .. en avree. I. VOOt
den 18den April jl. bet lijk VBD zijn zoon ,erbrand
Per Eog. 8tooms L"gislutor ge""g,oerder K, Craeg
weo, diet. ki.,cn bebben tu.schen het URar .Atjeb
waarb~~d, ala e~D ge.aarhJk v'land v?fv.olgd metean
en .wei in den kelder van het huiadoor bem bawoond;
de bb. Brown an La,io en 20 Engelacho zeeli~den.
g ••n, of bet. .fms,ocheeren uit de Kazerne. Ruim
doodehJken baa•. En voor ben was hlJ IDderd.adg.North l!',u th SI t N ·1949 E
t
d
---een hond.reltal dier vrouwen hebben het eerst. ge·
vaarlijk. ~i.oo.er b~riunert .icb Diet .~e.•an ~;estSunday
t.ek;:~.u~t d;o' n:oo':\~:po~:: ':noe.a;

IR~kt. Zooal. geDoeg b.koDd i. en o. a. Dog bleek nit

.r

kozen 'en zich daartoe aangcmeld,

.icb verzeked, dat er

~eell

mal1~

,men hou{H

twintigtnl ".l opkomen.

als bet oogenblik ,an ycrtrek

gekomcn zjjn.

Zill

1\IET de gif:lteren nm Soerabuill nnngekomeu boot
zijn hier to:" plnatse gearri ve~~rd de In~pedeur Zoete~
lief en fie kontroleur Ylm del' J~ju'ij, Eerst:getloemde
komt get.uigenis der waarheid ofieggen in de zu.ak you
Rsm::ow c. B.! WfHlrtoe h\l voor de tweede maal gedl,gv8srd is, omdat het gene,~BkuJl{1ig (.~ertiticn-at, wnnrmcde h~ zijlJe non-comparitie oJ? de et;lrs.tB dngraarding
¥erantwoordde, niet op
ge8chn~\Ten 'ifns~cn door
den RRllo. Vlin ~rustitie Ills
gtlldig werd aangemerkt.
BehalvD het on:tl1ugenumo "an~ ondl1nks zjjnB ziekte,

toch nog te ll10eh:H

vel'~cbijn~n~

Ioapt de Hear Zoe·

teiief nog geraut' de

hI u\oe{;eu otl(lel'vtude;).

,'Em het;

llll1ieueH i'au

z-~in

go·

dl'1:iJ gloelende geschrlftcn, wRBrmede hlJ 10 _~atlt) en
18ij(J ~~t Nederlandsche volk opwekte om .. ch aan
zlJne z~Jda td Iic~aJen en weer goad ~e ~naken, wat
de nntle aon J~~ 8 bad te kort ~edQ.an. Die stem vond
ook woer~la.nk .~n del~ ~Ilnde. Ult alie ,o?rden VOD ODS

IIl~d ?DtVlD~ . hlJ btltulglogeo ,vao.. adhu891B en By~p~t:"e; 10 weIDIg. monndeD telae zlJne MaatschappIJ, dIe
y.lCh teb doel ~?U steHen ten ~utt~ van den J~vaao
wetk.zaam t6 ZIJO, bo~.derdell, J.adUlzenden leden .en
bet scheen wei dat ''In hnchtlg optrede.n plotoel.lDg
cen, :~ee~punt zon worden 1.0 de baRtzuchtlge koloOlGle
poh~\Ok. tot nag. toe door NederlaDd .g~~olgd. Maar h~:
I•••. de ge •• tdrlft week even Eehtelyl. weer .10 OIJ
geko,w~n wae. Wat Bo1ach geechreven bad v~nd men
rrncntlg, IDq,ur men eC.leen te ,meenen, d~t hlJ . aileen
"ot we~k wei Iron doeo. AI. het op de nltv.oermg van
de h,eglDselev, w80rVOO\. zooveJer: ~ympBtllle h.addeo
~t~~~~~dGent~~~:~~' o~~:(;l:te:Uikdeer:r~:.nrlen hem In den

d~.

zi~h

J:mWI.JZ]~N. ,Ou,;e-

VRt.rS,PHAAJ( W1Xl-E};:8 (+KBH}~.I\

Ein~lelijk,

Bosch liet
niet afrlc?rikkeu.
de oogen der natls we! openga.a.n.
Onn~rm~eitt blccf uij op heb:elfdo u.anbt:eld slaan, oo~
verllloeid ble(d' hij de waarheid verkoodigen. Hij is
met d" meening oijn doel niet te hebben bd'
mRar het llngeslacbb~Rl billijkeroordeelen. Wei
hij zijn j\fllutBcunppij iu kwijDenden toes(;and
nan !tud9reD overgev-en, waar zij!1 streYen en werken

J)Ia:\r ..

tllwht htl! 2.:ouden

h..;

,beer het volgende verbaal op: ,.Ik ,verheug m~· u te
zi.n, dBar uw blad, naar ik opmerk. de oa.' derhkell'
verbrn.nding sterk VOOfl:Jto.at. Bier oi, den Bchoorateen_
mantel ziet go bet orerscbot van Dli'n ZOOD. Ik ben
op daze wijze te wark
e aao: bat li!llBam van mi'n
zoon beb ik ill een ijzer~ng kist geJeLfd, gebeel Daai~t.
Die kist heh ik op den haard gapl"..'t.t, welken ik ge.
heel -met bout gevuId had. De lui ken van den keld'er
stonden opon. In de kist had ik onderscheidene ~a..
tell laten maken om do ontoaapping der gaBBen (!!!!)
te aemakkelijker te doeo plaats ViDd.:D. Ta.eu bab ilt
tot -vier nren des avond. de ki.t wit gloeiend geotookt
co d.orbij anderhalf vitam hout verbruikt! Ik doofde
het vuur uit en had eerst plsn om te middernacht de
kist ta openeD, doch, bij Dader na<lellken besJoot ik:
tot den volgenden dog te wachteD. Ik vond doar toen
niets meer van bet licbaam von mijnen zoon over, dnu
ongeve~r e~m li~er grijze sscll, die ik in sen urn deed,

::l!:e,lk c
f d

\~8~~nhe:.~~J;:akc~::~ o~lsd::n s~:::i~::~
fornuHI .. , .. , ..•
urn
...
hout
.. , ,.

/I

da:~~~~e r~i:!r;~l~~~~, n;:l::;set:~~ill~ijol~;:!~I~e v~~~

zoovet:l

ollClilrco·lIecLeut·, die reeds zoo lang
Illet Ie
.Ja!Junri
ill do desoetretTtlll.

tijdelijk

den kommieSrkasholH~cr
pl<lnt~,e.
werkelijk
het plan bestaat DIll fJok -in ander8 ufde''lliugen BeDe
dergelijke combinatie tl)t etnou tH brengel1: zan claar·
uit de benoeming van onderacheid8ne kom.miezen-kashouders moeten volgen, eO deze l'egeling Jus zeer zeker ten goede komen Hftn i;weu zoovele kantoren} wan.t'
men sinds jaar en dag klaagt over gebrek nnn peranneet in '\crbllud mot de ultijrl. Yermeerderende w81'k.
zaamuedsn, :r.:ren houcle h1erbij in het oog, dtlL de
tegenwoordige ondercolledeufs t:tm groot deel des
arbeid hebben te verrigten. VO'.1f
~"ij den mnatregel nog niet.
De
Zijli(~ tlallri'nn zll.l zcker doze zijn, dnt
de
tu\;
in '1:\ lunds civielen dienBt
fOOr.
worcIt open gesteldj
iets, WaarOli'2r wij OllS echtc·r niet onbepnald verblijden
kunnen bij ue
dnt de geiegonheid ill
rier.elfde mu.t:e roor
wee:- zou beperJd worde;;.
En dat in een tijd nls dczen, wao.rin menig inlander
r.lch yoor het zoogollullmd kJein·n.mbtenanrs 0xnmen
aanme-Idt, en Dl-et Don diploma van go-ell rme ers van
{laar terugkeert !
BET doet ODS genoeg~n te kunnen ruedecleelen, oat
de leverancie van wijn nan de
in N eder ..
landsch.lndie op nieu-w \'oor uen
van £I,rie jaren iK
toegewezen !lun de Hnnnfl de L:mge Oll Co en L. PIa·
tOli. Deze nadden diel,c1fde lerernncie gedurende
de
vorig~ drie jaren; muar konden
l~idella de expeditie
van Atjeh
geen g~noegZQlU~ hOlweelheid wijn Ie·
veren, 't geen te.ngevolge hnd, dn,t het Homrernement
bet onlbrekende inkocut bij de firma Dornan:! en Co}Ed.
Toen DU het kontrukt met ue eerstgtmoemde firma's
ten ~iDde Hep, verzochten U81.C bij rekest OUl verI en ..
ging daarva.n, lUlu\.r int:usschen 'iTDCg ooh:: Ed. Bornllnd
en Co. om de lovernncie voor do \'olgende drie iareD, niettegenst::l.I111de do b~i, hllar ingekochte wijn
ondrinkbanr en, dan ook te Atjeh ufgekeurd was. Ret
gevolg daarvan wus, dn,t er oell'J uitbosteding werd

gehouden, dio echter niet niliep .coals 1•• lstgelloem·
de firma wei bud gcwenscht:__
DR. W. B08CU. net VaderlnTld wijrlt de .olgende
woorden sao de nagl;ldnehteJJis vall do:tun geut:leekundigc:
IIDen 20r.ltllll l\lei verlOOf hat '1uui':l!"lllud, weuerom
een zijner meoat verdimJHtelijko stnataburgers, een
wakker strijder' voor wo.arhoid en reoht, den Bticb·
ter'fl~r,Mabtscbappij" tot Nut Tau'den J:n;aari, dr. W.
Bosch., De :edf~IB t:"rijsaard, die het,' groots~e doel va~
zijn welbesLeed levan ,~erk~Jla:m was in het'beiuog van
zijne n&tu~rgeboo\:~ll, ,~tierf, 'op zeeeneevenlil;?jarigen
leeftij,d, to. Ato::hem, waaf hij r.ijno 'laatate ,le\'etlaJ,8re~
te midden van Zijll '-fnruilie ,be~ft doorgf}brncbt. Zijn
dood kwam nog' 'onverwacbt, hoewel bij re'ads eenige
maaDdeo lijdeode was. Dt) grievendl1 tt:lc)lrsteJlingen,
di~

bij moest ondervinden, de· laote.· waaraan· bij tot
in het laa\st. VAn zijn leven blootBtopd,Ill~,a. vooral

TiR~I'~r]'mxn)lJwt5 .. Dr. Uichards.'l)1} wleos :onde-rzoekingnu over den invlocd van alcohol, taba.k, e[jz~ op het

physieke en geastelijke I.,en ganoeg· bekeod .ijn, heen
een nieuw werk bij, de firma MAOlHLliAN fier f'erse 1 ge ..
titelrl: 'lJi$ca.'!!{J oj'tilOc'-ern life',

.- Het Athenaeum berieht dat a.n de ve ... meling
V/ln' '~V ::.'rha.rdelingen 'eo andare' poliLiBche geBchrlftan
van' wijlen IJord LYTTON,"_ :welke bij de firm,,: BLA.OK·
WOOD ter ,persi3 is;, zal wordeu , toegevoegd: eeoe Biographische 6chets en, esn, overzicbt, v,an zijn politieken

100pbsBn, beide uitvoerig b"schreven door zijn zoon.

S·ru.EN STOOMk:'ITELS.

Reeds voor een twintigtal

ja.ren werd in Engelaud en DuHsch!a.nd -

en ook in

AANG'I';'(~O:ME.N ~(J,lnlPEN: Lepanto, Emilia, Secnudo,

Frankrijk bij wijr.e mn proef - st ••1 gabruikt voor
k.telfabriekatie. Men werd hiertoe geleid door de be·

Sophie, Wheeler, Ville St. StJrvan, Guileto. en Gles w •

hoefce aan ketels voor hOIJgere spanning (boven 6 en
10 abID.) Wllllrvoor het ijzer ~eu dikte moest hebbeil,
die men !lid gaarne gebruikte; daarenboven waH goe/i
ketelijzer in die lauden zeIJ1.uam en duur, Y ooral
bij d~n bouw van locomolieven gevoelde men behoefte
nan een materieel, dat bij de noodige sterkte door
a:ijD gewigt geen hinderpaul ward.
Het ~roezell'8taal (aoder!:! had Cleo toen nog niet)
kou e('hter geen bijval "inden, en 0111 den duren prijs,
t'.fl door de bijgeloovige \"raed foor dat :: gJasharde
flta:\l/' Tach rerstonci men toea ook al de kunst om
middelhard staal te maken. Door het 'Be~!:emer procea
kwam men echler op de hoogte OlD staDl in aUe ge~
wemwht .., grndea van barclheid to lUlI.ken; net metaal,
\'roegt:!r elechts voor snijwerktuigen g.!bruikt. food Ider~
dO(lr een zeer uitge:~,t.rekt velli vau tuepa.ssing-, einde.
lijk ook voor stoornkete's; grootere kracht bij minder
gewigt was 'dan ook} rooral bij Jocomotieveo; eene zeer
gewen~chte zaak.
Hoe oogegroud de HeeB \'001' staal ala materiaal
V00r atoomket,~~s is, en hoezeer het gebl'uik daoI'vau
dan ook reeds is toegenomen, lIlog-e hieruit blijken,
dat sederb lR65 uit eeut) fdbriek in Duitachland, te
Nellberg j reeds 142·1< locomotieflretels eu vao deze
687 stuk. llitaluiten.l van .toal gema.H, werden at.

Handels-Ber1chtoll.
PRIJS.OOURA.Nl'.
door de Handels-Vereoniging te /Samara,,?,
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~~::::D:t<iel~!~~~~f~~~3le:r ~~~t,!
Rusr. Java Soorteu, Ie

a~ort

"eer Bcha...

f 7,50,2., soort f 6 voor

consumtie.
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op

.1~~~e~t~;: l.choar•.
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OVER

Per st.oomer "Celebes," kllpt. C. A, Bakker,
van .Nederland.

l'YRO~[E'l'ER-CON~n'RGC!IEIl.

Ret

meten

van

hooge temperaturen wordt bij de steeds toenemende
oDtwil[keling det' techlliBche \\'etenscuapp~n een ?ollsk
van groot bela-ng; tot [lOg toe ktt.n (laara.u.n slechta olJ
gebr~kkig~ w~zeJ volJo,au \vorJeu. De (}Ud6te pyrJmeter
van \Vodgewood. is vo()r nalluwkeuri;o afmetingen ge~
h~el onbereikba.:u·. Beter zijn do meta.al pyrometers,
berustende op d~ verschil!tudtl: uitzettiDfI VIIO twee op
e~n punt met elkander Ye: bonden metal en; tech zijn
oak dew' voor tdechlK lHltrekJ(t~lijk ll\:.{e t~mper8tureu
tll gebruiken. De bekende PYl'Dtcchuiker Tiemens is
nu op weg orn ~en pyrometer, op geneelandere grond.
slag-en berus:tende, te vervallrdigen. Bij flell eerste
jnrltrument, door hem zBlDcngt'l:Itaid, wt:.'rd de tempe.
ratuurv€rhooging van /;len zeiwr gewi!:tt water door
meto.iell kogels (\'an kopel' of platina), JiH tot Ran d~
te !Deten tempra.tuul' ve-l'wllrl1ul waren,
en
hioruil op eenvoutlige wij:te de tempemtuur Ul'r mei:llsll
kogelt,l. Do, ver!wuding VUll Vt)!urn~n tU5Muen den
metale[l kogel en het wut;,r wn.s c1lla rbU
gekozeo,
dat 1 grnad tentpertLtuurverhoogillg yah hat \Vnter 50
graden der warmte·1)ron 8Ilnduidt:. Ben Dieuwere pyroIDBter·constructie yan Siemens berust op de eigeoBcbnp
deO' me~alan, om J,,,n deu rloorgllng van eeu elektri~
scben stroom cen met de teillperatuur toeuemenden

bt.>rna1u

zoo

SGHHHPS-B BRIGHTEN
Aangckomen Schcpcn

Driit.

(:fwarteo iet, so konnen wir

Aangckomcn· Schcpcn

Technische en IndustrietHe
1'Iededeelingen.

Kollij 58 'I, v.at .
Suiker No.9 j 25, no. H f 31 n.auw.
Tio Biiliton / 57. stil.

per'
Deutschen Buchhi~nd16r, door den voorzitter op de,'al- ;
te Sanul.I,-ang.
gemeene 'Vergadering van 3 Mei 1874 voorgelezen en
in he-t Borsenbla.it VRn 11 !fei in zijn geheel opgeEog. bark Cold,tr.Bm W. ~. Bonif.ee v.n Batavia
nomen} komt over da veel besprvk.en petitie der
DorreFoal en Co.
sche auteurs en boekhaDdeill.ars tot bet sluiten van
Eng; etbt. '\Varrior J. Hughes van Soerabai"

ZU'

. . . . . . ~~~::::. . . . . . . . ~O~::b~ija.

to Soerabaia.

BJBt ord. 2" mule
twist j 13;
8 1/, 'i£s. grey shirtingB 9 1/,;
c8licot.
,( 4.35.

Bor8ellVer~in

"nen Scuritt.e nicht vergeblich tllnd und daas dRS be·'rechtigt(.-; Yerlangen Deutscher Schriftsteller uh(i Ver·
:~:~~r'lon mn'ssgebenuer Ste~lo Beriickeicbtiguog ficdet)

van Bat;Bvia.

der Handelsvereeniging.

2 .Tuli 187~L
gawotlc'}
55.- tot 57.id
\V. 1. bereiding.~ naal' kwaJiteit gebouen.
SUIl{ER, No. 14 . .f 14.75 op levering voor specialB
nummcrs geboden.!NDIOO, f 8.25.- iI f 4.40. Superieure kwaliteitan
enkole centen booger.-

.uns doeh der Hoffouughingeben, da•• (lie jetot gotha.
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"

u.1L:ms in den cersteu nood te voorziell, verzocbt hij
de Regeerir.g eeuige honilerden kilo's chinlea nnar de
tWll-,\r g2-teisterde sheken te r.enden, maar hij ont·
ving eo!] weigerend o.ntwoord-. Dc Regeering w:lde de
el1tmde bedekt !louden, en door de cbinioe be zendell
_zou iUliners erkend worden dat de Dood groot was.
In hor. belang van Nederlalld moest de Javaan worden
op.gecfferd.
Neon, dnt kall ons volk rtitlt willen} dachb de ede.
Ie Ulan.- Hij ging Hoar Nederland om zijlle medeburgers te doen zien wat in hUll nantu 'op Java gescbieti~
de. Hij verwachttt'} dat de chdstennatie terstond sit!
een man zou np,!,taan om nan dell to~stand eelJ elude
tt~ mnken. Hoe deerlijk werd hij teleurgesteldl Ondank
en iRE-ter was ~ij[} loon. Ze1fs tot Ban de laatsLe da.
gen zijns levellB h~eft 'men hem verguisd en verdacbt
genHw,k.t. Yol ksvertegenwoordigers 1llsakten van hon
ollschendbaarheid ill het Parlement lUiabruik om hem
en zijn l\Iaatachappi.j te belasterell, en nls hij dan BOtn~
meerde die insiDlmties in te trek ken, dan zwegen zij.
Mnnllell, dil' ooor hunne booge pOBitie vel'trouwen
wekten, durfden beweren, dat hij het publiek met valbe:hu ..,ijft}l't'! l.ru.cIiLle te fuppeD, en nls hij dan hen SOlD.~
meerue om onpartijdigo lllo.nnell uitspraak te laten
doen, Jan zwegen zij en trokken z',ch terug. Zelfs nog
in de dugen dat hij aBO zijn :1.iekbed gtJklui8t~rd lag,
liet Lot reactiouftlre blaadje VIlU de plants zijner iowo.
niug' ~een gelegenheid voorbijganu om den grijaaard
in een kwnad dagIicht te sbellen.
Dll-t zijn vijauden thans DO. zijo dond zullen erkeD~
nell gedw:1ald t.e hebben, is niet te denken. Hoogstens
Ulag men verwach~en, dat zij nu ten miuate zijn no..
godachtenis niet met llieuwe Bctllmp z.ullen vervolgen.
JUaa:' wij, zijn geestYerwl1.nten, mooteu trachten goed
to makeIl, WI~t wij bij ziju iefen door onze ollvcrscuil.
lighcid au.n hem misauan hebben. Dat kunnen wij doeD
door in zijn geest \'oort te werken, door lllet nieuwen
lUoeu den nrbeid op te va.tten, dien hij met ?Doveel
geesLkracht b::>gon. Beter llultli-1 knn onmogelijk ~an
zijn nagedachtenis worden gebracht".

uIiiicilE'ter Ze~t nicht

'te Ba:tavia.

~~~~~ ~f,;.~;,~!~~.~~~·:·~~~~~:~:.!.:~~··s~:;~::.gw.s~~;:!:'n.

Rottet'daill. 1 Jllii.

1,O()

u Die Petition bat bel,den Mitgliedern des Reichtaga eine
• w\,ltlwolleode Aufonhme gefunden und wenngleich der
IIAbschluse (;jiner IdtturRl'coDvenlioll mit .Holland in

Aangckomen Schcpcn

VAN BATAVIA.

~pgeUlaakt

~::ri~8~~~~:r~~~]~ ~:~~:~~;:~~O:-~~~I;~;~i~~r~::tW:~:~:
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Aangek. Pass. in Nederland.

~~:;:~e:u h~:!:t::~loo~~n g~:,:8k~:;;:n d~::l:~~}~. d~:

In het Veralagvau het

Falmollth.

TELECRAMMEN.

g~f~ld~ngu:ij~ I:e:~o~~~ge ::str~~kiute:el~(t

COlllER"EOHT.

NUB

dollar.

~~4

de inlanders ttl verbeterell, lllaar \Vat verruocht
t;egen dH lethnrgie van zooveleDJ terwijl bjj oaK- op
medl;lwerking 'Vau de Regeering Diet kon rekenenP
Vun' gllnstigg zijde liet bij ~ich YO oral kennen bij den

JUBtitie.

' VAN

Tataai . , .......-M~~dolla;~-

Indil:; en ziju bewoners, cn cell weldadigen invlocd ge~
oef8Ild op de ruaatregelen nm Regeeringswege geoo.
men, Al is veel VRn het- zaad, dool' hem uitges(;rooid,
in GIl Vl'uchtbaren aklrer gevttllen, \'eel heei'b, wij zijn
el' ze;;:t::r van, wor(;e.l geacboten en zal nag vruchten
fOor de toekomst. De naam van Willem Boach
h,ot ],agetflacht ~ellof!md worden als de llan.m
Ylm cen man, die met j}fuUatuli en Van den Heuvel
at! Nederland:sche natie het eerst tot het besef lJeeft
gebru?ut; dat oak de J·avao.n 8fUlspraak heeft op recbt~
ya,ardlge beb8nd~Jiug, op ontwikkeling en bescho.ving.
D(lor ziju 18ngdurig verblijf in rudie, het iaatet Rls
cuef' vnu den geneeBkUlldigeti dienst, was hij m~t de
.Jaranen, hUll lanria,ud en hun Illaatschappelijken toestand volkomen bekend~ en Illeer en meer rijpte bij
tllm, de
dnt onder het stelsel in 1830
moederland als kolonie heiden
paS!3er,

50
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VLAO N. D. SCHEPER GEZAO'V.

JUDi 24 Am. N. Bay.nton ........ Nichols .... Ballgkok 22 Mei

29" JIm" Ned. Ind. stOOI.!lS. Koning Willem IIIj kapt.' 'Bakker,
VIla i:'iama~a.n~;'Ned. Ind. stoom3. Singapore, kapt. C. H, van' Odem,
vall Batavla; Eogs. gtQome. HamptoD, kapt, Biacklio, VQll,samllraDg.

g P . " ,
~a t, e uocO/or mete en een rekenlDg dttrgemuakte onos r,u.
,

A.n eon "st .•.. . . . . . ..

Straat Sunda doorgeze. ild.

nI.,TlTM.

Daenuels. eO Co.
Ned. stoomb WiliOlu kr. Pro der Nedcrl8ndell D. de
Wilde van Soerabaija Me Neill.
Eng .tocmb Legislater K, Craeg ,ao Singapore Me
N~ill.

Ned. bark. Ingbo O(Jij TjiDg Tjaij vau Tegal Ge·
zagvoerder.

Vcrtrokken Schepcn
Sanu"rang.
2t1 JUDi Ned. albt. C.lebes. C. A. Bakker
Soerab.io.
:30 JuniNed. Brik 'i'art.r 'i'jio 'i'ian Hoe nn" Pe·
kalo!lgnn
30 JUDi Ned. Bark Uo Soen Go.n Liom Tji" noar
Indramaijoe.
1 Juli Ned. Ind. schoener Goan Goan J.n. von
~lHg6n no,llr, Singapore.
2 .Tuli . .Ned. Iud .• toomb. Wili.m Kr. Pro der Ne·
derl.nd, •• D. de Wildo na~" Bat.,ia.
2 J ul\ Eng); Freg.t Courier B. B. Alston
Koetai.
2 J nli Eogi. .toomb. Legislator K.. Craeg
Australia.
vall

I

weerstltod te biedeD.
HUISZWAM.
Met Im;E!zwam bedoelt men de vege ..
tntie vnn een Bcbimmeipllmt, die- zieh, ,even 81s aile
plaoten dezer 6oort, door I:'poren ()f', zaden die', door
de lucht \Vordeo omgedrllgeo, rermenigvuldigt, ,en zich
overal snel vool'tplnnt, waar zij 8le~hts €len geechikten

bodem vindt, Zoo klein. ell nietig .Is. zulk .en ecbilll'
melplantje is, zoo groot en 'schadelijk zijn ue gev,olgen t

wanno.r bet de geleg.nbeid vi.dt .iob voort te plan.
ten; in 'dili geval vertoonb zi~h binnen &eer, korten tijd
de wcelderigete Bcuimmelvegetatie~ -die_ ,&oow~l -,'che..

miscb ala pbysiscb de.totfen aangrijpt, waarop oij
.ich gevcstigd been.
Even ala de cholero-sehimmel ont.lbare offers .• au
meno.ben· eisebt, de schilllmel .derzijd.rups den oogst
.ao.een gebeel land doet mislukken,. da aardappelschimmel groote \'erwoestingen o8nrigt, en die van
dea wijnBtok een· groot deel 'an denoog.t, vernioUgt.
zoo ruat ook de huisr.wam niet" voorda~ ~ij, de voo,r.
werpeD, waaraan ze, zicb beeft v&stgebecbt, volkoc::en

beeft verwoo.t•. a .. woonlijk i. houlen. mUIl~work d.
mc8st geliefde plnsta" w~arop &~ zieh neerzet;, van
daar den naam. ito'!t- en . muur.wam. Vocbtig hout·
en ,muurwerk, maar vooroamelijk' td vrJeg geveld bout
zijo, de stofftlD t wanro.nn zij bij -voorkeur' ~aar _',v,ernie~

linl(Bwerk pleegt ie v.rtoonen.
De sohadelijke werking dozer schimmelplsnt bestaat daario, dat aiJ soow.1 door bare' eigeue vegetati.,

Ills· door de-na baar . afetilr,en iotredeDde obemil!l.ibe
omelting d~r. . pluta, waar lij . .iob geveBt.igd .had,
JaDSs cbemieoben· eD .· . pbyoi80ben wag de bOlltcell~n.·
en m;ll'9D ....!lgrijpt, en . fiikwijl8 in .eer ko,t.n tlJd
gabeel urnielt. De werking isgebeel de.elfda; ~I. ~et
verweeren VBn ~ot'se~:n. I. de . ,of~lerveDde 8ehll:~~el
.h ereidt.. ,aao &en volgende vegetatie eGO YOC:lftdurend
beteren bodem · om zioh te ont",ikkolen, met dit on·
(lel'8obeid "echte.r, dllt. het week~ hout eo de ?oteuB,e
s{;een ,oor ' Bcbimmelvorm iug veel .·vatbaarrler .us, daD
de bardo rote, waardoor . de .invloed bij de · eer~t. stof·
ten dan ook oneiD~iig 8ueller . m~rkbaftr wardL

I

.
gnnetig.NQoi t .waren de ke,stge.lIChenken zoo Blnrijlt /liethebberij
is, :waal"ia a.chlans opliohlelf geea kWllAd .
als di'maal. l\Jet v.rBobting sagen de eens " .0 0 sevoel.
steekt. Hat leolijke d~r zBllk is ecbber, dab Kutsch
loooe koopsr8 op k08tbara gond. en .n.erwerken . ne.· ·",n
de.e · liefbebberij tab een allerscbandeli jkste .daad

I

:~~; ~:: :~:e~i::~e;:r:e;!':,,::~:~e;.:,,:.~ ~:~t~f;;:

.BUITE NLAND .

die van de geschiedoDi. der horticultllre te Florence
e.n belaogrijlr ore ... iebt gaf. }", Koning heaft zieh
met de "ournuamet. mannen van het rak onderbollden

glo:. I~~: ,N u znlt.. Ke eens extra f"t.~e~hlk be~I••~,:
of l!r.. rIJd met u bOI~en n~ar de .e~eiLJkoeld.pohtle.
en bt) maakte daarb'J .enlg. to.spohngen, walke om-

er: Ban vdlen zijn

bijzonderc terredenhe id betuigd.

- Eon mi.daad of .elfmoord heoft voor eeni ~eo
tijd plaats gobad in een der huizen v.n de rue No·
tre·Datne-de .Na,o"tb to Parij •. IIet olacbtoi!".r, oekare
mtlvrouw Beaulieu, werd a cbterover ligg&nde iD haur
stoel· ga.onden; de hal. waa afge.naden met een .cheer.
mes, dat nallOt ba.. op daa grond lag. Haar ecbtgo.
noot, op wien ZWare vermoedeoB zouden rusteD, is iu
urrest geoorueo.
- Overleden i. kolonal ~[.rmier, een dor I...tste
ov ergebleren en uit .Iie Oot'IO!{~D van hat oerste Keizer·rijk. Du 90jfl.rige grijsu,!1rd \\~dB nid t.:-de·camp van Ra.pp
geweetlt eu cuet' van den genera.leu star d ot ecnte militairo afdeeling, toen ter tijd onder bovel vau gene·
r ••1 Pajo!.
- Eeu vl'"".olijko hr.n,l heeft gewoe(1 in d. rua du
Citeaux Van den faubourg Saiut-AutoiD S. Zes .buizea,
bewooud doort'uD groot aBDtu.l gezinnen \'an handwerks·

li od eD en kramere werden eeu proai d er vlarnmeD, die
ook e~llig~ olUliggende gebouwen en inricbtingen ten
dea le verlJiddeu. In den lute n n.vond yan dieD dag de bran d begon 's nnmiddag~ 5 uur - bevonden zich
w eer dun 200 werkm"Dl3gezinDeD zonder hll:sveeting;
yt>J e n buuoor werden opgeoom~o ill het bospitnn.l SaintAntoiu ~, dn,t oak "no de ,Iammell had gdedeu,
Er zou
atlU kinl Zijll verbra.nd 011 eon mau, di e bezig WQS mn·
tra'38 Cn uit;eelJ raBm te werps[], zou zijo evenwicut hebben ver10nw ell d ood ziju ge\'aHeu.
- Een wit vasudeJ, v-eraierd met !elien en uaoron-

der de "oordeu: Viva I. roi! bracht o DI.oge bat stille
Cutel sarrasin, uabij Toulouse, in ops~budding. Door
v.eker scbiJuer, Dubarry geDsBmd, die de fanatic van
geme euteseeretaris vervuld e, was het nnll het bale on
Vtlll iU;lt gomeontehuis geht3cht.
, Leve de Koniu g!"
klonk het nit dan mood •• u Duharry, lVaarop da ver·
zamelrle vo1ksIDeui gte met: ,L ~ve de Ropublitlk: 1J' BUt.wo ordde.
'
- Vier person en zijo verbrllnd of gestikt ten go~
volge , au een o ntploflillg, die voor eeuigen tijd ploRts
had io eeD ijte rgi e cerij te Aubrivcs. n~t roosterwerk
en de d~ure n van duo vuurbaurJ werden met brandende sbukkeu at{1 enkooi rond gesliogerd, nJlerwege stralen
van vt)11.eDgenden stoom verapreideDde en zelfs ~e o
muur omvH werponde.
- De 1100Bparbisten behbon in Eugeland vijffranes.
.tukken doen 81aRn meb de beeltenis 'nn den kei. erlija-au prins. Arm dell eeDen kant ziet mell aut beel..!
wet. (l~ '.'1'voraen: ", Napoleon IV, erupereur" en hetjaartal 1874, aan de aDdera zijde het kei•• rlijk wapen wet
de vermeJding der w8arde van !!et sLuk. Die munten
.. rsohillen van di e, wolke Dan de }{unt warden ga·
Idogen, slleen dBardoor <lAt np den l'3nd niet staan ver·
meld de woordeD: , Dieu protege Ill. France." Eakele
dSBrvao zijn in l"'raokrijk ingevoerd, waar zij D8tuurlij~
Diet in circulatie ZijD.
-

Omtl·ont den brand in de vuor.bad Saint-Aotoine ,

te Porijs, die waarscbijolijk aan

onvoorzichtig beid

is

to wijlen wordt nog nader gemeld, dat 700 parBonen,

mannen, vrouwe n en kiodereu, dieoteDgevolg a van IlUis-

veatint zijn beroofd. Er iB een inachrijving g.opend
om de ougelukkigen tt) ondersteunen; met dat doel heeft
de Ministar van BinDanlandsc ha Zaken 10,000 franco

De "Daily News" over Nederlan d.
.Het was ee n ge wichbi t; t..ijdsl.ip \"1m een 1;~Ia.ngrijk

jaar, toen de tege G woordi g(~ kUIIio g d ~r l.~ederlanden
van Londen "e rtr .,k F'l.nu,r hot laud, tot wttlka tro o n
hij door den dooll zijus ratlel's geroepell wenl. .Europa.
waa in den volleu stroolu "aD de e ll der r Ohc t H~ tegeu
d e revolutie, tegen ni e uwe doukbetddeu co groodwet.
tige parlementen eD do broederijehnp der volkoD. De
Oostenrijkers trokken 01' oudlu Rlld etzki, Om Knrel
Alber~ to Novllrl.l. te vcrpi tllteren, Eenige dag\~u
lut e r
7.0U
Ilenera.&l La MarmQra G~nur bOfilL ardeercn e n
1,011 Ouater.; rijf( etm ci!Jdo
mtl.ker. nan fllIe i~jlU(JugirJg
vau Prulsen m et nl\tiOn!ll~ pariomellttJfI t.e I l'mu ld'ort;,
en . aao de kuip erij en tot b{H llu ch tigi ng mn do Duit6che
kei zer~kroon . Nog ilJh Juter en de }'raJJ.!whe Natiouille
Vergadering besluit tot ge wape ude tu a~d.t.'ll koIU8t ill

Jen

Kerkel~ken

Staat.

Ret waH in het jaar 18~t~), dat op dl!n 12de n l\{ei
In gekround wt'r ..i. en de gl'ondwct bez woc r.
liei; 25·jarig .ft:e:st zijn er r ege"riug is w~ 1 waardig o m
met zp of eel pl'a~ht eo plechLi gbeid d oor N ederlu.nd
gevierd te wordeD, omdal: zij, tlchouulDzulk Cen moe ielijken . · e~ ~ewogl!n tijd beg-onne n, over het gchcei ge nomen, zoo bevreuigelld en · v.oorBpoedig gewecst it;,
Goen lar.d. in .riuropa. beef!; een rus tjg ~r t ijd van g~i5tfl
dige v<?o!'uitgan.~ gekalJd dan Nedtlrlaod in d ie n tijd
to beurt v·iet. Ed 25 .jarig ft!'etit \'an '8 KoningB regeering valt earneD Ulet h etz e\fde ff!c&& net GrolHlwet.
Deze Grondwet, iS eveDals vd e andere Eak en Wllftr
N~~.erland· Ber op il:l, g rovfondecle te oaltke:l att.~ ziju
uitnemende~ 8taat~maD r.rhorbe cke. DHU tege nwoordigeu
:KO!1~~g ~onit d.<j·· e~r toe Van houw - to 7.iju gcble\'cn

Willem

J

aen · d. liberale . beginaelen dier Gro ndweb, welke door

hem. is bezworaD. Gedurende eAn 'der groote o': eraLroo.
wingen toonde .hiJ een -persoonlijken olUed de traditi t! u

van zijn :Hllis ,;,aardig, en hij hee ft ftltijd alB ,0",erein de 8.chting . eu · lopmteit zijner onder,lauen onaervonden.
.T oekomatige sDbrij vers. en · kUDl:~tenflnrB :mJl en wart.r.chijnlijk Diet bij vocrkeur vorwijlen . hij · NederlandB
~acbiedenis ~edurende die 25 jaren. H.t h.4 Oloei.·
hJkhe~en ~ .~v~rwiu~la n hij h.-t iovoeren van de l>tgn:n.isatie ,an . bet otlderwi~H en met de ho~di.Dg der ~i~
~~a~.aD a&ngaaude dit en anderu puntelJj ministtlrieele
Crl'l!~en ha.dd~n ..tlu, en 4110 plaats; 'H~t In!Hl . !.tall zijn
kolODtale . lDo~HellJkh~Jen eD zijn klei00 . · ovrloge~,. en
w~rd ..nu ~~. dan v~rontru~t! DIs het. roor . bet oogen-

bh.k .mogol!Jk 8cheell, dat "jnnationale onafhsnkolijkbeld bedrelJl~ _werd door de· kr~cbb van. eenigen til g ..
liqobteq nabunr. · Do.h voorapoedig .in booge· mate

gearing" he m volgeuM die taxatie 40,000 fro VUllr 't geIJ eo l boo d, wilda hij ar n atllurlijk ni eta \'a n hooreu.

l'iu heert hij nangeboden in Konstantinop el eon mu·
eeum op te ri ohten, onder voorwaarde dat men hem
zon ner c()utrol e op 'rurksch grondgebied nanr sc hutten

h.,at grav e D. i\Ie u k-an Ilet ecbtt!f niet cen., worden en
u ~t Turk8c h gerechl:; aanLnogig' gelOllak t , dat llltijd ee n gevao.rlijke kans voor hem is.
l Ieu orervJoode beg int men DU ouk. in Gri ekB nlnnd
nanaprnllk op den schub t e rllaken , waJl ~, tOO l'eueneert
metl) daRr A~amemn()n 1.1roje he-eft "eroverd, is alka
uuit een beUig nationnal eigeodoUl der H e llenen. De
in 'Ii JlftUW gebrtH'bte bezitLcr dreigt nn HHeF! iu alkau.
dcr t o Blaan eu te verswelten, indian lUen bem een
atuk vuu zijn zUur verworven eigondoDl wil ontnemen.

de zaak is nil voor

E .f-;N a.EI..l!K )UJ .~ES ONG~r.TJK.
D~ ,..Krach," lioouJa
mell Zl:'le r eigeoQBC'dig de 'V·ooner groote beurl:l-c
risis
\'rm 't vorige juar noemt, lteeft volgetvl berichten van
daar ook zijn6 goede g~volgeit. De b eroemdete · prof~8~
Borell en doctoren in de gen(!aslmndo verklnrell dat
huntle wetenBchap in geen jaren zoa weinig ' llieDat
doet a.ll! tegeowoordig . De voorUawo dRm~9 belrrimpt'Jn
zich en Bcilafft'J[1 hare zonuweu nf; tie g ezo.IDsr.1ijke be.
sLuureleden van a!16rlei oDdernsminge n zijo rlutaeling
¥eneZ?D vau bunD e jarpulo.nge , migraine'J cn slechta
10 h~~zen wan.r de. weelde voortdn .... rt, duiken
van tijd
tot tlJ(1 ~uDuwnchtlge VrOQW61.1 op. Bartkloppioge n) Tar.
kOlldheld, algeme ent' slapbt-dd oorsui-ziDgen, mngen die
van streck ·zijn, die vroeger tllechts door b J middeling
van den bui15dokter koadon verdreven worde n.• tijn .ov~r--o
nl zonder erb!lrmen door do patient6n zelf ·a fgeJ!cbaft

of gecureerd. Mon kan zich tagenwoordig nog slocht.

een typhus in opt.illl~ flJrma.. of and ere erDB.tige ziekte
v?roorJoo\·en, maar voor zallu~~Moorbcn ziju de t ijden

:~Z:i~:~~nBI::btD~) :~~~:e~:r::~4·~~~r~~:te;:~r k~:~~,. ri:

Dloest gezocht.B, prOf~880l'eO zijn uit ~e.

mode

eo een

eel.britoit in opwal,kende mi<!d.lell ri op dezer dagoD
in wllnhoop ui~: lI~ij f:'on ,oigeoden ,Krtiocb." ·s,lenon
de menBCbe~ z)oh nog VGn sterven en dan : ·i s het met
de geheelefacul teit gedann."
Dit wat d. heil~ame werkrng op · bet lich.amba.
trait. Voor den geeat werkt de .Kraob" Diet lDinder

Ta Hardarwijk onlstond bij gelegenheid der Kro.
in het etablissement van den heer
Bloewkol'. Deze bad een veroioring en illulDinati.
aangebrarhb, die mim f 1500 k08tte, doeh op hat
oogenblik dab bet gRB zou wordell oDtatoken, vattoo
eenige 10\"""erl1 vlooip"pier \'lam, betgeen zich oogen·
blikkelijk mededealde aan bet danmaaat .~ verder
.hande deanagroaG. In aan oogenblik stond allea in
vlam, die ovar bet dak beenaloeg en op da belendeu·
de hlli~en haar vonlteD uitstortte. Door de tegenwoordigheid van geeet van een1ge miHtairen 'ao het kolo·
"i.al woddepot Dam de brand echter oi.t don loop,
wltnrvoor men Hoesde. Twee bunner klommen op bet
dak, en niettegeostaan de de verzengende gioed bun
de kleederen on het hanr sehroBide, rukteo zij alles
nssr bencdco wat brandde en ma&kte D oj> die WijZ6
da blu.scbiug lUogelijk.
_ De landverhuizill g ODder do Ieren neerut in zoo
groots mate toe, dat de Bchopso, di e y,ich met bun
o\'erbro ngiug beluateu, tltijed9 hooger ~i8 c hen t!telleo.
Dit \'erechijnsel if!! moailijk t e V"erklareo, ale men in
oo.nmerkiug n ee mtJ oat de 100neD, vooral "oor veldar·
bei ti, 9chier D Og booger zijn dan in Engelan<l. Daa1"'
enbov en kom~n er bij v-ool'tduring uit; Amerikll tai V811
brieveo, die de ODgUDsuigst t3 berichten inboud en over
dell ~ jestand der lara. be immigranten iu dBt wereld·
·deeL
-

EeD j.argel,1

V3D

200 pd. st. is door het Engel-

bureau zou rijden.

Kutscb _ want d. automadon dar droachke was
niemand anders dan <leze koetsier.liefe. bbar _ bracht
6v eowel zijn pnst:"lBgiers IlBOr de MolkellDlRrkt , reed onmidd.Uijk op ean 'der binnenplastse n
het politiebllr.all aao, waar hij "iob 88nmeldde, terwijl bij . het,

'''0

jeugdig pnartja \'II,n zet!f oubehmelijka haDdeling~n
botichHe, en drong er op 88n, dat dtt jonge dame on'~rwijld aan e()o (·nderzoek zon oodarworpen worden_
bij weI ken aandrang, DROf het schijot, een der _daar

.. anwezige benmbten hem onderstallnde. Thans eer.t
kon bot mei'je een blik wer pen in clen ui terat pljDlijken toeshnd, wBarin zij door de verfijnde iist VAn een
ruwen eUondcling gebracht was. Luid weanende k"",n
.zjj. eu met baar husr verloofJ.e, in·vorr-et togtHl aiken verderen mnatregel teo opzicbte van ollar persooD, en de
politiew8chtm eester - wien, gelijk uit zijo verklarin..
gao alB getuige bleek, derge l~ko geva.!18n, wBsrin koetf:liers van buur:-ijtnigt'D oo ger ocpell ale bellnibten der

.edelijkheidsp oliti e willen optreden, volstrekt niet
vreemd WOoren ver.wees het jeugdig pall·r DBar het
bureau del.' politiewijk no. 1 in de ,b"ii:lcberetrasse, Hier

gaven do verontwao.rdig d·c joogeli~den de vereischte
iniichtingen omtrent hun pertWDen, en werden daarop

in n~heid galaten.
Gelijk we: van •• If aproekt, gevoeld. de jonkmon
zich uiet !>le.~htt3 togcnover r,ijo verloofde en 7.ichzelven,
ma.r ook legeno,er het algameo" belBDg verplicbt,
deze ga wetanlooze handaling van den .talbollder Kntscb

ter k eDDis van bet openbaq,r minil1lierie te p,rengeD, en

dientangevolg e .toud d. liarb.bber-koat~ier voor eaniga
dagon voor het sbedelijk gcreeht.hof to B erlijn, tweede

)tamer, terecht.

1I-1et eea hoden'alijk. oD.ekerbei,l in ',ijn verk!ario·
wDfl-rbij hij op d ~D duur zichr.elven tegenspreekt
allarlei onwnarBchijnlijkhedell t. bel·de breDgt om
.. iju beIYaringen te .t.ven, blijft d. bekl ••gde voibolldOD, (lilt hij oodt'!r ht::t rijdeu eeDig~ wBarnemingen han
gednnll, die zijo zedelijk ge voel kwet.aten an bem sanJehling gllveu om ziju twee jeugdige pneesglHrs nOSi! de
politie ta braogen .
_
Een geheal "ndoren indruk mBkeo de verklBringen
g~n,

ell

dezer beida jongeHeden, thanB Bis get uig l!n geboordj
zij hebben do overt..uigende welsprekendLl eid der wast'h eid voor zicb, en, ofsellooD de \-oorzitter, mr. Luty,
op even kieBche als indrukwekken de wijze er do jongelieden op wijst, dat eeD oogenblik Viln hu.rtstocht·ook

01' de

be.~a •• denjke grondBtellioge n kao iubreuk ma·
ken, en dat Dlen met beb oog op het erostiga dar

nankJacbte wei Z-38r mOl'!Jt overwegon, alvorsD8 in ,.iju

verklaringen ean voor den beklangda be.wareode ge·

tuigenis to gaven, tach komen beida jongelieden met
ve rontwuardigin g op tegen d a . beHebting, door den
koetsier to hUDneD opzigte gBdoaD.
Ret opcnboQr ministerie wijst in krachtlgo bewoor·
diugen op de verochtelijke handeliug d~B beklaugden,
we lke tlij o. 8. eell kolotiBalen aanslog op db openbarl"

Het bof doet, nadat beida jongelieJen bet vooretel
tot bestraffiDg wegeos las ter bebhon ingetrokken, Ilit·
Bpraak, eo reroordeelt Kutsch tot een gev80geniutr af
van cen jn.n.r eu drie ill8lullleu, lnut be\"""el tot ouver·

ning~ftleBteQ brand

sche gouvcrnemcnt toegckend aan de kioderAD van I r.
Livingstone. D .)vendien zal worden olld8rzo~lit of er
nog audcrt' vcrwanten van den bel.'oemdeu reiziger be·
stalLn, wier omslnndighod on bun o.ansproa.k zouden
gt-H'en op ondereteuniog van staatewege. -."

~:! t:~i~~~I:ij::: :::;~e~O:::ijg8!~~!:18ico:;~1!~:~

het rijtuig gesehaard badden, me.nde de jonge koop.
nian than. zelf het verlangen te mootaD te kennen ~evea, dat de droachke naar het na'Btbijgalege n politlo-

vangenisl1traf \'au drie jare D.

-

PIUA:lIUS. Dr. Sohliaman, do beken.
de graver nasr Trojalio8cbe oudbedeo, ge\'oslde zicb
y.no ge lllkkig in het bctit "VIl n lien schat van PJ.'itUUU6,
zo on.!t;I hij de t.alrgke voo rwerpen dQor bem uitgegra\'en n oe mt; j8.lUlller dat hij zich geenszins in het rUtl.
tig b~1.i t "UD a1 die heerlijkhedcu lUag verht;ugen.
.D~ ~rurktwhe regoering waakt er ancsprssk Oil,
a1tOauK Voor de hal ft. D e lIiuder he efli deze ala afkoop.
SOUl 20)000 fro gebodeu, lUaar toeo d o Turksche
reo

k?etsler ope r....de bet portIer en rlep ZIJll t~ee ' p8S8a-

veiligheid noomt. l'erwijl .preiter da heBcbuldiging van
voorbedacbtel ijke v"loche beti chting laat varen, doch
die vau poging tot afpuraing (§ 2li8 .trafwetboek) en
van ID.t.r (§ 187) staando boudt, eiecht hij eeu ge-

gezonden.

Gemengd e Berichte n.

~~~h~~kto~~~Zo~:d::!:";:~~a~i:lj:!n~Olgende

relaas
Ind9n .avond 'an 18 FebrllBri jl., omstroeks 9 UUl'
verg...lde .en jong koopman zijn verloofdo nit een
. ge.eleebap nsar de ouderlijkewon ing . . Op deli ho.ok van
de. Kooiga- on de Neue Friedricbstrss oe Eagen de jcnge g~lie.en oeD droB~h~~ stti~o; zij · stnpton. ~~8ri~,
om zloh nnar de ouderhJke WOOlo~~ van-· het me'8je,lD
de AlaxaadrlDenBtrasse, te late~. rlJ~en . Er .. oel· een
koud~. e~ gura wlOd, W&arOm OIJ belde vaostars ,.n
bet rljtulg. olot.n. De . droBobke .~eed door Aeo · Lustgarten oGar. ~o Schlo~.• pl.atz. BU bet R~tbe S.cb10l8
gekomen, hle,d bat rtJtllW ecbter. plotaehng . Btll; de

openingBr(~de werd gehouden door professor · AncoDII,

DE SDILl" VA_,"

•.

govoolde . oll\boe.eming en o.erhandigd, velsn oelf. vonden hat hartelijker een .elf,·er.aardig d gedicbt nan da
scboone huos barten · til lenrieo. Voor frankeersn werd
zonde.r uib,ondoring lorg gedragan. '
.
De Intorllationalo bioementento oostelliog te l!'lorence is door Koning Vi.berEmma nuel. geovend in
t.genwoordigb eid v.n vele Mini.tars, het corps diplomRt ique, "ngevee, 300 . botanisten uit nil. declen der
wereld eo eeu groat "ant.1 v.e.mdelin~en. Het niollwa
marktgebouw, welks arcbitectoniec ba waarda zear wordt
gero.md, ia voor deze . t.ntooneteUin g . ingerieht. De

wijlde inh echteni8u8mln g.

lI-Iet d.t al een duro liefilebberij ' oor
willon spelen I

Aangesla gen. Vendutie n.

H&\"aodeparte ment olhier nau ecnigo anngc8po~lde houta

werken door den H ... nmee, ter hel.,t ",.t de Strand·
,onderij.

•

ADVERTENTIEN.

_._--

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

Commissie Vendutie
Vrijdag 3 July.

Een koetsier wt liefhebbe rij.

b ij

gevolgHo zijoer

handeiingen te ova .. ion; Joch dit .eront8obuldi gt den

(850)

G. A. WERMUTH .

_dader ·nitlt, .a ltanB voorzoover aaa eon uit dio bundeJingen voor~aprlJitende daBd .en blijkba.r. ~oos op.zet

ten grond.lag ligt . . Zoo ook zlll me. welnlg gezlDd
zijn tot medalijcten jegena den s.t albouder KutBch,. te
Berlijn, die daa" ~I. verDiotigd- door de ge.trangbeid
d.r sbrafr.chtelijk . uitspr•• ~. togeD hem .geveld, vaD
de bank der ·besohuldigda n oprijoten waukeleud vo"rt'

gan'. ....

Kutsch . is. ollar

.., .

.

biJ beweert, .·een

vermogend

man

en hui.b.er. U'.t bij.,odere gebechtbeid aan .ijn vroe·
gere gewoont." i. hij eveowel nog altoos Koetsier ge·
bleven. Mell ••1 toe,e,"D, dat dit .on eigena.rdige

te

Vrijdag 3 Jnlij : Voor rekeniog l"anHudig van
boutwerken to P e ogapon door P. Huijs en yoor reke~
Ding van beilloghebben de in hat yendu-Jocl1ul van en
door G_ A. -Wermuth.
Zaterdag ;I Julij: In hob bureall ,"n iIlr. Embrecbts
Vau iu beslag gellomen goedereD dool' den daurw8arde bij den raad van J ustitie VAU dt;r Waal 8D bij het

~:t:ENGEL~.ERK.

?lienig mensch is niet io staat, de

koalaiar

.-

Vrijdag 3. Julij
IBI . worden g.rllimd,
Ean. sroote paltij gegahaniaeer da ij ••ren

EM ME RS .
(861)

G. A, WElurom,

LO,TE .N

Zonder Reserve
zaI VRIJDAG llJulij 'Worden verkocht:

in de

Eenpartij

Jjole'rll 'Van Dame8-B"'Dd""erl~en~

Kadjang-m8tten.
(852)

ten behoeve van het

G. A. WBRMUTH.

Protestantsch "W""ees- enArrnhuisteSarnarang.

Op Vrijdag3en .lezer.
H

eel" b 0

,Ioomsohip

Op Hlijne vendutie
va", ,T"fill"" :1('"., (I(~.ze,·.

Voor Liefbebbers

l';llllen Dog worden yer.ti.ocht;

Vermicelli

in kisten, lli\r eJ'i3c D~'ank811)
Ohnmpagno, SelJ.er\i, l\Iou$seux en v-~ltl n.ndere
rtm meer.
G. .c\., WERillU'l'H.
(8GB)

Op mijne venc1utie "an aanstaancle Vr~ic1ag,
zullen 'tlO~~

!

Ben part.~
Een llmtij
(861)

•

CIGAREN, ai, ,

VAN

ENGELHARD &

CO.
B. KARTHAUS en Co.

De uitstekendste

tina..

flor.

Eau de Oolognc~ H. 8.
.ENGEl".&i,AL~I,>

& Co.
Jr.

(OGle)

i~ ODS

vnll wien

u.

BOUMA.

BAZA.R.

OI:IDC
J C H V' ]~ " I,i.iccll

I;[nniUa Cigaren Pnik Pnil{.
F)ul1ijes.
Cavitas.

I

n.o.

II
III

(868) "

Oortados.

echt Turksche Tabak in Blikken
vau 1 'Ii;
en OigareUe Fupier groot model me

Op bovenstaar.do Vendutie
v-oor rekeniuf: 'nm wien :mlks ;r;ou\1u Hlug(' \1 aallgarm.
EL\tl

doz:jll

tii~ ll(~l. stnolluebip
BAKKER.
SOESj:L1N en ClI.

door
(869)

, --

CUSS)

}~ngelsclle

door

P. llUIJS Hz.

(861)

----------

so

li'ullen
E S Jll AN&. Co. op Y8ilillg brengen.
Een uitgetochto lading Sandelwood I'AA.n.DBN}

besbul-llde uit

~

160 groote en fraaic

~ ~ 11~~~ l-~')-,I',{",..01~j'Nil ..
. liL11
t_
P
'N

_

Delie lading door cen
tocht, kunnen wij gerugt nnn
PaBrden aanbevelen.
Te bezigtigen aao den Boum:
adreaeero men

(854)

_____

~J ••JQ

__

van

_

RUI~JVEN.

ook

a

G. C. T, VAN DORP en Co.

Goed velin PAPIER.
,

~(jlll~llllKl~ IJ~N nI~ns

("

1 874:.

G. C. '1'. VAN DOUP & Go.

(tG68)

Zuidkl.U!ioi't

Dr. Goenrij .. Duvivier.

:~. \~~~n P~~~~1-~ja,

werkluig611.
per post /8,80.C. T. VAN DORP & Uo.

Boukoeloll,

P~~::~'a,H~~kl~i~:w:nsi~~l:;(;r!~~~~~'Bllg,

Ontva,l-lgen:

Zeer goedkoope BEMD:EN,
(60S)

PCI'

z.
(806)

<len 20StBll \'fUl 131 ke Illnand yin.
Padang ~n Atjeh.

llllu.r

J

J. H. SCHMIDT ,& Co.

')utvlngon wij

lIlalHl(l lill-n,r

en tcrug:
via ]!adang, B~nkoeleu en om de lind.:;;:.: Il't,:lnrud
via I\:ro8;
3. VfiU Batavia, dtlIl :JOsten nm dice u\fltUJd via
Telol{-:B~t()ng, Htmkoeloll, on Padnng un-at Atijt:"h.
en torug:

~iolle ~lagazijl1.

De zoo gewilde EllWOOd. HELMROEDl<JN.

Celebes:
klein factuudje

M. KAZEN.
80JlSMAN &, Co.

V oor :I-:feeren
Indigo Planter;;.
Per e("ste direc'te Boot: van SINGAPORB verwnd,ten wij- wedcrom 'et'ue ,nieuwe nanvoer vanch

Natal Indigo Zaad,
per EogeloebeMaii 'aldaar aangebragt.
(saO)
SOESM.A.N en 00.

R.)

Gezag\'oerder H. J. IrLAC!rLIN,
"I in de tweede b.lft voa JULU 0 s. naar ROTTERDAM vertrekken.
Yoornoemde bodem is uitmuntend "{)Of Paaaagien
iug~rigt en yoert 9l\D geex8Jllilleerden Geneesheer •
Y oor vrRcLt e!! paesage geliflYo men zich te wenden tot
De Ageuten
~1('. NEILL & Co.
Sal1lQrang.
MACLAINll WATSON &, Co. Batavia.
(794)
]i'RASER E!TON &, Co. Soerabaija.

Stoomvaart Maatschappij

NEDERLAND.
Het stoomschip

.,:In.yu:

1. van Bat:tvia" den lOllon van elku
Padang en Atjeb.
en terug:

voor lijders en lijderessen,
i. j" S.(401)

"'~a.n

1. "an Dataviu., via Anjer, nnRr rrjilatjap en terug,
den lucien J'nnuari, niaal't, Mei, J uli, September
eu November;
2. van :Bat:u.vin, ria Aujcl' en ~rjilatjllpl llllar Pn.tjiR
tau en terug, dell 15den :F.'tlbruari, A.pril • .rUlli,
Augustus, October en Decembor.

van
Pas

Het Engelsch stoomschip

vaIL Soeratmia, vij, P~lsoet'(le:1n,
ou Banjoewangi, nanr RaliaBoelelellg
J.OJen van elke tnn.nd.

attn 7,ieldem der Gesh,(~htB
SatJ1rzrfW[I.

Geregeld. VRart t"""hen i.JAY A en nOTTERDAM.

G. C. T. VAN DORP & Co.

(72)

GIDS

BOD JON G.

(198)

Commereial Stenmsbip Compuny LImited.

(1109_Tons

1. vau Bull,Hilt, vin. Samnrallg, l1!lar Soerubltlll.;
2. van Soerab'l.ia, v:iu Samal'ang, nunr Batavia, in
de maanJen J'anuo.ri, April, l\lei, Juni,J'uli, AUgUSR
tUB, Sep~em ber~ Oc.tubcr:; N ov-embllr en Decem
ber den 5lien, lOden, loden, 20sten (m ansten,
in de manna Fe~ruftri, den udell, lOden, 15den,
20sten en 25sten; in de ron.and l\ln.nrt, den ls:eu;
Gden, lOden, 15de:u, 20sten, 25atetl, en 30sten.
N, B. De boot, die den lOden, 20sten en aOsten
van elke mannu en ill nfaart den 'lsten
van Datlniu ell Soeraba ia vertrekt kall,
op nanvro.ge Cheri bon, ':l'agal en PekaR
longan aandoen.

lnkt-karton,

Banket Ba.kker

Heeren

Het ¥ortrek der stoombooten \-'oor de pali:kehaart;...
uienat in Nederlallt1sch-Illdie, gedureude het jstl,r 1874,
is vastgesteld ab \'olgt:
A.
'Noordlulst 'v,u,1J J.n'''~.u:

onl zel f violet-illkt to maken.

met; commitlsit:;tl

~~M~~~_~

Roode Menie,

f 3,50 de Rie:rn.

Hezag<oerder B I E R I N G S,
verlreH Jeuder'lcn .lulij 1874 n~ar Soerab.~n.
De Ageuten
(858)
]lIe. NEILL & Co.

"HAMPTON"

gedurellde 1874.

Pl'nehtige Perrij violet Illkt

a.

~~4¥:

Ilaron Mackay.

Pakketvaart-dienst

-,---------,-,---~-------

(2!J8)

van af het station

Het Stoomschip

:B. KAR'l'HAUS en Co.

.

~-------

Op llIaandag en ])insuag dell
6 en 7e Julij

Vervoer van producten

n •• r de pakhuizen op de .chaal per pico'! Suiker f 0.12
" "andere productenl 0.18.
Bij weging Ban de Spoor, 8ansprakelijkheid' yoor
onderwichten.
Het uitvOBl'en \'on Kommissien en het in en uitkla.en Van goedoren tegen .lecht. 2 '/2%'
Rekomm.ndeert .ieh beleefdelijk voor 'bet boudeD
van Vendutien.
Samnr.lIg Heerenotrnat.
(284) P. ZWACiER.

Sleohts eeu paar exetuplnren zljn voorhaudtlll bij
(507)
G. C. T. VAN DORP en Co.

VV ATBR,

in blikken "an 2[) pon~l
F. H. BOUlI'fA.

(658)

Expeditie van aile goederen naar de binnenlan.
den van .Java, naar aile ploft.teen' daarbuiten zoowel
.1. l1ao. Europa volgens bekendlaag tarief.

ij n

No.~H W}jBS'l'UR j A Dictionary of Lhe En.glisch lttn~
gunge; exbibiting the origin, orthograph)r, Pronuncia
tiOll and ddllJillons of word~, to wldch nre a,dded, 11
synopijis of w(lrGs differently pronolmctd by different
orthoepists nnd Wlilkers Key to t.ilt:) classical pr(lnun~
cintion of Greek, Latin, Rnd scripture proper Names.

wO:'dt eerstdnugtl gelost uit de KOR~r.J;JNA.A.R.

na.b.!:} h.c~'t. STA~l:',IOX,
ii 29~ YCndU-fHdu,rjs

Op Vrijdag den 3 Jul\j 1874,

!

Nouvea.u dictionnaire FranQaisHollJllldais- Ho!hmd"iB-]!'ranQais. Contensut: I.J3 siW
njficl~tiou de tOllS lea mots. l'Iudicu.tion de 18 pa.rtie
du di8coura tl. la qUHl1ti chllqu() .luot appartient; celie
du genre, du nomure, du regime. La prononciation
des mot. Ie, plus diilieil." U II
J'exemples propres II., eclaircir Ie t'!eDB des mots
n. fairs connaitre
It's diforentes {l.<)ceptions, qu'ils peU\'!olnt avoir au propre et au figul'6. Las locutions provorbialcs et it'S
provol'bes. Lea lel'Wes propri'.eI del;! 8ciellces, ues nrts
eb llleti~r5. Une table des noms d'hommoB et de fern·
meso Un yocabulni.re Geog.rllphique. Un tnbhHUI des
vcrbeB irrcguliers. 2 dl. in Half leueren band. f 50.-

B. KAll'l'RAUS en Co.

,,~" polina,ris

zich voor het bo'udeo van

L~is veIld u. tien.

J. KU..unJns J·z.,

B A Z A R.

--

Hout- Ventlutie

WOORDENBOEKEN

F. II. BOUi\fA.

ll. A. WER~IFl'R,

-: ~ g /J 11(~
i~ist, ii1hoUllr]](h~:2;:;
B 0 r s t r 0 k ken,

H. S. Eau de Cologne,

Superienl·.

Tafelmessen in dozen.
Zijde.

er ~ e t'

)1~cbte

Loocil'C:';!.
(1)t;in~id::uitloI'

recomD1Rndeer~

H

..... EXPEUITIE EN KOYDISSIK K,\NTOOR.

ROI'I.

T.,,"

p- F. H~ BOUMA,
(954)

B A Z A R.

Delicieuse CI Gl Il EN.
Direct ontvRngen echte Havana
Hegalia fina.
E~epion Rocchild.
Reg~diu, Sup lion.
:Media. Uegalin I)ondre~.
J!'enix 1l11periales.
Bllttnuia.

Op morgen den 3ell Julij
zulleu wij

B. KAltTH.A.US & Co.

(1847)

VAN

yerkGc1Jt

WOl'Jen

do. voor Dames met losse
bakken,

SOESMAN & Co.

(867)

(672)

BAZAR.
Reiskoffers groot soort.

thans aangekoruen.

G, ,~. II'EH-ThIU~,'Jl.

100 zakke~:l Dedak
50 kisten I>etroleun:l
100 kisterl ,/\"Tasehzeep
1 vt. pnik Pllili: Zoutvleesc.ll
1 partij T~bijn--.vjjn

Graveertop Steen en op 0

[J

Metalen.

Indigo Zaad,

s,

kapitein C. A. BAKKEH-.
(862)

G. O. T. VA.N, DORI? & Co.
Prijs van het Lot l ~.-

(~4(J)

200 dozijnGordels,
zeebesch.digd gelo8t uit hnt

ABELS Sr.

zljn te bekomenbij

"01 worden verkocht,
V 59. Een kist irihoudende,

v

Holloway's Medicijnen

4. v;:n
Edi
en Gigheu nttar Atjeb, den 20stell vau elks wlllJ:.nd, en
terng o\'er dezelfJe plaatSt111.
E
1:Jaletnban tor:
1. van Bn.tn-vitt, "in. "nluntok, ntllQr Pithnuuang, den
5den "nn elke ruaa!.1tlj
2. van' Palembnug, via Muntok, Hfiar :BtJ,taviR, den
28sten vnn elb.:e mannd.
U:ornVO'f!!!J 'VCSt'.J'U8t:

van Dlit:u.yia, "ill, Billiloll en Pontil1~mk, DaRr Siug·
kawnllg e"n. tOl'ug, den 7al;lli ,'an
maand.
Bu.ndjeJ..anuu.... in:
van Soerabo.ia, via Ba\\-ean, nsar "BaDdjermaBin,
den 281lten "a.ll elka lllualHl.

elke

G.

J\'.£oluJ..::h:en:

11.

van Soerabaia, vi~ Makllssar, naar d'e :i\Iolukken

N.e~. te~;~rd(~: ;l:l~~~{ev:nvi:lk;fe~:~~~in'

d9 .maanden Januari, Th{n~~rt, 1vlei, Juli, September en,Noyember.
N •• r de Molukken, via Timor-Koepang, in de maan·,
den Februari, April, JUlli Augustus, Oktober en D ...

oomber.

(8S8)

CON R A D.

Korum8ndnut ;r. DE IUDDER,
"ermoede:ijk tegell einde JuJij e. k. \'an Batavia
door bet Suer.. KfLnaal via. N apel8 usar hE"t, Nieuwe
Diep rertrekken.
PIlsEmgier8 kunl1en te Sf\lllfl,rll,ng embarkeerou.
y lIrl:cr~ itdichtingen te belwuieu bij
Do Agentell
J. DAENDEI.S en Co.
(S31)
lIa((fvia, Sa.manw.'1 en SoeralJaijd.

Itft,!

a

~~."~

•

~ }~n m:~D!n~r~!n~' ~.

to

Twee Pakbuizen,
gelegell in

de, l\'lnl~!sch~ I~an'tp alhier, in

Wijk Ln.iL'l.. No. 83 8 tegenol'er de zoogenBamd.
B a and e r ij, te bOHLLgen bij
(813)
lVIr. SLOET VAN HAGENS DORP.

Een HUlS:
(712)in de B lin .d e

V

(865)

,O

S p e k • t r 'k"o~ZOO.

oorspoedi g bevaUep I'an con welgeaehapeD ZoontJo:
Mevrouw .A.. C. RINNE,
geb. VINOENT,'

F d,en 27e,n JU,Oi jl. overleed to .A.Ton:rN Ban ,de
ge,olgen van een bekomen wund, deWelEdel·
G.atrenge ,Heer DIEDERIK GREGORIUS

BARON SLOET YAN ZWANEN.BURG Ie.
LuileDant bij het w"pen der Infanterie.
SLOET VANHAGENSDORP,
JiJellige en<, alg••"'.' k.,m;8gaoe.
(8'10)

V;;;;;;-t;;;;i-;u;k~~--;';r~d~~7e'-uiTGE~
B.olpor.a,.ukk¢j - G. C. T. VA.li DORP

,0..

1WIIanI1Ig.

