VerschUnt dRgelUks • •·Zon-ell Feestdagen: ldtgezonderd.
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AboJln~m en t

te Samaral'glJijde nit.gevers G.o.• 'I'. VAN J)OltP ~Ii Co.

Ollze ]Uadlle.

B}>riis

wen hehij vaa ij •• r, i>m~I •• d met bout en .• ink, het·
tu volgaD. bet oompo_ite·etel.ol met \'er.terkt verband.
1 Dc Ut o!1wa 1tli!lister wit de gepautserde 8cb ~ pen in

I

, Engel und doc!] Louwi-I1, o~dAt voortier~·t aU o kr~ c hteo
van If! lan ds wervo n teo Amstordam r'e eda iu ge nomen
Ong8 nit!'UW8 Mitiiatef voor het .~eewez~u, 'T~altnaD
~ull en l.iju "oor dD~ &:rmbouw der 8cn roetlitoollll!cb optl.li
,K ip, .heeft., Zi.i.Ol~· bt' ;!ro(I~.i.n g bij de TW~~6do' K~mer inen "o mdDt , · tell ·tweedo,: in H~ · bij heb bo.uw~~ to A:.':U.
gerliend. . . .... .
.
stardom, wat · de 1 ~ []gt6 ·d or 8cbepon Qangan.t, gebonHij . ,achtt~ i ie l! \'erp!i (lhb, ds&rbij tt.J\'"8U8 zijoe denk
den ie na.n de afru etingen . der stlli,en in· het N 0.0 rd·
beelden t~ \... nhrikkelen 'omt.rent de eischen, die ges.t,ei{i
( hdl&' lld~~h kaoaal , ~ n W"t do ~ reedte a.8Dgaat, "'tlU de
kUDD"en 'word~o u,n" oDie, w .iHnae bt..
wijdte \"3 ll de oostc.rdOkitIU. i.~ .. .De Behepen nn, dielomV.'oor Zijll ,~)p tre de D ale ~:rlllii;ite,r werd c" ,' ,tnsschen
d.~ ze voor Ind ie bestemd .ijn, niet te diep moeten
h'e m' en het ,MiDiaterie: daar{lv€'f in It; llreede gespro..
gaun, zu!le n in ceo f~ roo te leng te en breed te hunDe
ken.
wat cr pl aRt~ing Illoeten v~ndeu.
De Indi,ehe Merino beitoo rli, fol gens ~~jo e meening
D " niemve Mi~ist~r crkenb, · da.b ~t;l toestand der
bieb te huis op de 8la~t sbeg {'oQtiLlg, en s Gdort 18G7
mutrozen veal te w~n8i.lbell ove rlaat, doar de lust am
komt zij ter vers.ntwoor4ing vll:n den niiuiii~~ r van ~o
op 'slaud!J vloot dieuflt to I:.o ruen in de loatste jaren
looiep; Be ~::l ce Mlni~t,er rn n MB:'lull- .cr slf.!chts indio
Zee.!: ve'r m iodcn.le. In eon .liijd, waar:n baudel en ll ijrect ·moe in · aaDrAki.og.
verb eitl zu!k e,~ n hODge \'lu c~l t gono me" hebb en en op
dell ni en'
D e JYednlulld.sche ze em tleht mo ei:-,
voor dcel ig.} Voofwllsrdeo aau Zoo\"eel · bnndeJ:!. werk verwen Mbieter, 'sl rek ke u in dti a t;l n~ te
rool' de
scbuil:'cH:!, eu wllnri" de yl'!,o~ UBar er·\'D.reo 8cheepsv~lk
vt!l'dcd igi.c g fOD hct laud. · Vl;rv clg e~8 moet cr we-te n
voor de 'partlc uli ere va-ar t Btoeds toeuecmt,· tUftg men
adD nuxiliair ellkader in Oost-Iudie DIU g~b ruikt, h'\
zioh Di et doien veal lHH'u.ren matl'o't:en tot het d ieust
worden bij d e ·verdedi giug OUi;er bt'zit.tingen tegen can
lleUl tlri op de "loot over teo ha. len. l\-.!6il :tal jong ·"olk
buiteoln·ud.3chen vijau:l en. O lll (Ie R}ge mtlene belangt'n
moeteu ·fun wen en cu· np leid6u 6 D moete n trs.chtsu dit
van · Ne(lerlsDd i ll \ .et Ovsta n te st:~u.uen. Voor~8 moet
Bl\n den dienst te vel'biuLitH} door I'erboogiog r an .:301sr &ijn ,eeo kleine·!ich tH3pa!llacht iu d8 'v.-ept to!; bl)"
dU, vl;:1r betering vun pUIlsioeu enz:. Ook de pellsioerren
ec.ht'rming van .ons gezag ~ldaflr, (In eiudt.11 ijk lllJeLOn
del' zOGofficic t en zulien. iu veruaud lD et hun ditHlst iu
wij eaniga eche peJ;l he~l;,eu . ow ous p~rB~!lee l in we too
Oost en ·\-V-cst, opnieuw ger·egeld moeven wOl'de~.
oet'enen, on'8 vlag t ao vt'rtQo 1len oiJ oo:.;e b(lla.ogelJ to,
BU het corps l\illriuiers heubon do tledtlrt Io J anuari
bevorderen.
Y:lU dit j:.u r v ~ r[lOogd iJ lumdgl'lldell en iwldij reeds
Tot rerilediging· r:'\1J ht;'!t lmHl uchoo rt d e scb eeps ..
odO r! gilo8tige ui twerk ing gebati. l\Is n rekeode op een
mac bt de v~ rJed lg il! g8 w f l.k o~ . to ia nd Ilau t e f uilo n .
175 rekr ute n en 25 jongehIigen in het jallr, . terwijl
De RegeeriJl!~ ved:i Jst .:: ~ ht:er
y,oov eel
nn in vi£'!.' tC.!J..Jl Dd~n ree·dlS 127 reb'ute Ll van de zeeb(}uwen van vaste st03rkt:cu; bor on
~ d jR trm
of leudUl nch t e n G7 jongoliugen QIloge WQrveu ~ijn, "'d~
Oleo op 8l! hepen. E en vl\lko~ell tot dell strijJ hlgericht
eel'8ten l oga n J 200, de lrHl t~~ell t~::e l~ f 100 banligeld,
vaBrto. ig 115 tOC!l zeer kostbo: p.f: zoowol wn,!; Let: ee!,(lt~
Zi edlHU' de beg-iuBolen f.' ll d"'nkbde-Id ~ D. vlln d{'lu Dieu~
Q.Rl I 8chajf~ll nle wat li ef; ,o n..ierbond betreft-.
wen l\:Iiuistej.' voor ons zce wezen,
V ijf rawsch e·pen ·, e if Lllonit.~~8, 2$ tl t·O()i1\~Anol1 D Ci7r'
R et llafl,qsclw Dogbltld ," ee nt, dab dno.rdoor bet af~oot e n er; eve,i ioo \'cl tt grlpa:l taer!it', ell oi~t go pun t '
ke urc~d " ,A I.Ull, doo r de · ~Pwoedt) Kilmer in D ec ember
esrd e rivi ervu,r tuigen eil t<J rp edoboote!lJ bor.. e v~n B een
1873 tl1' ge u d~n 'forigen MiilisLer Broc;s; nitgebracnt;,
reeerV".e "1m ,drie moni tor.!, .-.:....- d ~t. wo rdb do o r a,tin ni ell '
ge recltnw.r..ligd wordb,
wen Minister \'oor Ae vardl'digiug va.n het land vol·
Gobee.: k!tu di~ ni et t,oegageveu wordeD,
doende geac ht. Y(tfspe rri ogcn o n ~orp~ do's woet~n er
De vorigc l:fiuislcr zeide n og op 11 December: . Ik
nBtuur:ijk ·oo k to e · · bijdrs g~ u,
heb hi . r (in. de T weode Kamo,) nltij<l ver-Iedigd,d.t
Het . auxi(ia~r e·skade·r 1.DU U\ o~tL.!U toIle!!: Lwee gcooze marine. zou rnoetoq hestd.BO nit gepantse rd en
paoteertie I!clfep.e u, 1 (If 2 s.clIrQc:8too .m schep~n e~ rs te
8.udel' materiee:; nOQrlig fo or Oll LJ kust!"erdedi ging, docb
kla8se, ' 1 de r~ 6 en 1 l:ie rd e kIna se, ben e\"t:~18 de no o'
b~p ~ l' kt biuD ea ODS finn.noit!el \'ermog tlu: yoor IudiO
di go ·kleine iostrucli en\;'l't uigoll . Voorts Z:)Udt:lH i:! r
gep [mtaa ru Dlateri oel tel' besc hermio g 'V an ooze . I<olo~
moeten zijr:l: 2 schrotlf~t-oo m3Chep e tl eeUJte JdasS0 r oo r
nii{u, eo dO BrnR8st Bchepeo, die, ~1$o.r dnt uo odig is,
de , We~t .en l' filcb rQr.flStoomschip de:i'<io £'11 1 \' ierd~
Onz.d \'lllg kuon eu ycrtoooen on die te'va08 t ot o efe~in {'
kl~88e voor o (if~n ing en v ,~ r ~ooniDg der fl ag. Eindelijk
hunn en stre:,ke!l "o[)r ?iOOf f"r gese.hikb . pera:oDeel da~
ale reserve· .1 gepn.otscrd 8chip, 3 of 'f 8 chroe f~tooill '
toeluflt.'J
8c.be-pen eerdte, ·1 derri e on 1 "j erri e klas3e. A.l zoo te
E \'CneeJl8 zei bij : 1/ ;:;00 ale do t'Jestand thaD8 ie, kQ.u
Ill1eecn de Minietor VAn kolon ieu verantwoorde1ijk biij.
3 gepautl!lerde l!C beper;,
feD v ~~r de IneZiache militRire marin e."
'7 tlcbroefstoom achepen tetl;! k;h~~St"
H et ,1eI,el verBcbilt du, niet.
3
id em
BdJ
. 'Vel echter .e ~to de vorige Mini.ter uiet ,eul kmcht
3
id"Ul
<Ide
'oeb ter den Raub ou w van hut materia.l, dat hij zelf
lp .da jaar komen· of ziJn. gefced ;
11(lOoig oo rdoelUeo. \Vij wanBc hGl1 ~ij n op ,tolge r \-vat;
6 ramlilchepeD, 10 mon it o:B, 108LoolllkauOll t. s erbooten
mear V{lorlvarend beid. t{lO!
en 4 riviervaartuigeo. I ~ (tau b Oll \\. itt eeu gepal! tserd
,cbip. Vo.o rts h9bbe o lfij oasehikba,ar of krijgoll wij
dit jaar· Dog: 1 stoomfregll.t., . 5 8c broefstoolllst:hepou
eerate, · 4 tweedr:,· 4. J erde, ell:1 vierde kl il6se; 16toom .
Oeachte Redade1lr l
tran'porl,ebip : en 1 ro rlcrstoom.ebip. Op ""poi "tRn~
Dog· een 8i;oOliJfre~at.
ILl
de Loc()inotiej van g iaterc'm komt eon l.rLike)
Van dcze thana aa pwczigl\ sqhcp!J:::t z.ijn C~' xau'r
r oor over _het bagrHven in ~rap!:m" wt'l k stllk ·door
.vijf ni euw· eo eou·;'gotJ'n:8 ~w':t'(o~ .a ko m8-tig de elBchcll
de It.d. d io .Idus· wol'(lt ingoleid ,
van den··tegp.o:woor,dige n t.ijd iDge richt. ~"Voor driH er
II Er jll oul8r!1gs uoor mid de l fOO ceo
dagblau Il~b
fatY ..kan meD ,op ni.et J8.llg.:r. dan cc.u·doziju j l1re~ rekc·
t be.ri oht veritpL'eid, d~t da ):likado, cia tot ieta ni ollwfI;,
neD. , Er· is· due in. de 'volgende jt\r ~ n ze.C!r Y'~'3i Ran to' "tot La e t (l!loluggen van begrdafpirtu.ts6n z~iu i'OOSltV1nactieft'en.
,ruing zou s eg~ve o hebben,"
BiQD~D sen 'korter ·of langer ~ijds\'erloov moetell,
D • • cbrijver . vno d.t .rlikel meent daarm ede volbehulve ·1.~ . 9(.:.he~en t.ha~s uog in aanbouw, nieuw .wor.
d oenae t ", hebben oanget (Joud, du.t bet ee ne ubsul'diteit
~en aangeechaft: 4 mClnitofEl, 14 f! too mH4no nn·C'erbo:).
is 0111 ,te . sprtJ ken van bet II ~ .4!!!ll~ggelltl n n~ n !)F)grnllf~
te~; · 20 .r.ivi.e r.~.aartu.j ge:CJ ~n torp edobo.oten, 2 gepant, I p:lltihen . in Jllpon, nlsof ~t iets Dietlw/3 ware!
8erG.8;.,,,apbeVeo, 1 .schroefBtoolU~chepen e~r8to, 2 derd e ,
D$sr ble~ v: ermoedelijk s prake is van eeo Fa ST"
eo 2 vierde kl ••••.
I ..SORIPTUM bij Ilet Bc lil'ijYCIl orer /1 Jl et ve rbrand cn Vn.tl
, De•• scb:pen zoude,, ·iu tienj.r. a aauge bouwd kun.
lijkH.U/I ~pgeto llJen iu ~w'. nUW IQ e.: "110 . ge. pa~"eerden
Den wo~d: e. D; :de k08~eu or·. :an .. ,w orden g~'r~'a:m~ ,·op
Zaluruag, ben ik alB inzenue r van di eD brief Qnn .. de
-pl~8 miDoe 9ijf .en twiutig eu eeo balf mill ioc D. Yo OI'
eer
va.u .. d.zau.k
en .' ••
.. .t lar te01kom
. v.erPliCb
. t Ill
:·v6rar.ock
".t."e. n.. ik ' uw
.:·ooook
.. r.d
aaobouw· ~B , Yoor ~874 . reede tQ~g;: Bta8ll ~nlgeyee r 2 t
op .doze,
turug
en, eo

I

j

Illgezonden,

!

W
.

U£l' .YERDRA.N-

Souabaija, 13 J~Ii.MlLtT.llIu. Tot plaat8elijken
kom.n.nd.nt
Soer ..blii. i. benoemd d. Luitonant·
kolon el 11'. T . En.qel, t~r verv.nging vRn d.n ·Luitenant·
kolo ll el d. J. lJiep.nbroek, .di. tot inspe.tour .van deo
baris88n: to Madura is henoemd.
.
De M.joor F. d. Gil. i. bel ••t .m .t bet kommando
van htit opt.richton str.f·detachement voor Inlander.
t. Ng.wie.
(So ...; Ct,)

t.

.j )....

Silmaran g,

U wEd. l1ie D8tw. dionaar.

X.

10 Juli 1874,

Bi.UJi enlandsohe Bericht.en,

Verl{.ort:e ba.lans der .J'a.vlI.sobe Bank
Op den S.ten J ul i 1874, de. Monds opgemaalrt,
kr.cbtens art. 18 van het Octrooi en Reglement
(Staat.blad 1870,.No. 34), en ingevollle beeluit van den
Gouverneur-Gener.al, dd, l4Augu.tu. 1873, No. 28 .
Disconto.-rekeuing· /10.992, 706,77 Kapitaol., ... f 6.000.000.-

A .t\·I .A H . A. N G .

~;

CVlunnstund g'edul'ende de
lTlRUnd Juli. _
B-drste iHvRl'tie.r 21

Volie t::la1\G

Beleening-rekeuiag

CaJ~

Sl'ilitiug
Jllii
A. u).?;u ~ iu~

Sr.pte mb f'l
October
N<,l'cm ber

J' ,

..
"

Der.en1b~r

:Mnotm!l.tcria~I., ."

y:Ui Bu ';: n.vi A, l\.[un.to1J:,
S iua:;.l.po ...· e .

en 21
en 18
1
en]8
115eo29

"Prosi J.eot

nai:\.i[l VI)/

dfL~en

en 27

later,

'\Vestll:l.lst
.:n 11)1;1] nil s lke ffi :\l\fni
I?nlelDbo,ng
Y~lJ

17·;n

elk c

rp.i",.

tIU

60~

7:.:9 ,876 ,9.0 6

f~

Directeuren der Javs80he Bank:

!YNidml .
Dirtct..,r-s"",,(ariI.

IN E EX artikel tegen d. lijkenverbranding maakt de
Tijd de op rn e rkin g, dnt noegor, toen de doodan in ·de
k~rkan beg ra ven werd e n de n: coscbeD vet>l gezoodet
en kracbtiger woten d.n tegenwoordig. Voort. wij.t
bij op het , eroc bijoeel, ' dat de aclJtoruiLgang tan het
weD6(·.balijk ge.l.cbt oageveor inlrad, tooa de Rezond·
beid. · In •• tr'gelen RllengB grooter uitbreiding hegen.
J)e Tijd bt:!weert ht1 t niet maar in ZijD8 opmerkiD8
ligt bet toch opg.elolon, dat, boe minder zor~ voor de
gezontl heid ge ll o men ~.'ordt, zooveel to gezonder en
kroehtiger de men.eh.o zijn. Doze m.thode tot .erbe·
terin g van den Rlg.'II. enen gezondbeid.tooet&nd be·
veclt .ich onge twijfold s .n door eenvouoligh.id en good,
Koopte,

Rio tl.'"\o"'~

~. ~ U

i);.1l

Di verse

Y..l.)/ DEN B ERG,

S 1.1.nJ.atJ.·l:\.~.s
n ~ll

196,lU,62

Reke.o.ing.courant saldo·s... 2.4.0 n. 269

O. N. VERSTEEGB.

!l ell !la.
5 e n H) .
3 L'n 1 7.

])t!cembl',r,
Sluitin~ ·te

874 ,\){;8. 11

" '9. 1G 3.0G~.9 1

14 ell :.18.
11 en 25,
8 en 2-2 ,

:ltlg u~tu s )

..

4 &8 .760 .20
D ivor.ael'ekeningen. 1.257737.25

'"

.., 1 3

Octube r,
Novcmhcl',

Resenefonds...

Gebon wen ell meubilair tier Bank .

Sillg:-t l)OI.-e.
,,10
.n2;

S('+ t~.mlJl1]',

91 2630,-

ea
B:tD.khi.lIl!tteo
St,uu!icBuld. ", .. l,709,9 3n.7'
iD. vtptuol"" 38.165.992,$0
BelcgJ. re~ervefonds •
t'9 aSl al Ballk·al!ligna...
Specie i n de ka511en " !l2,Sfi G 904. 63
tH~D iD oml..
1.740,812,88

de 'j'rnnl ch e Jlait,

Jtlli,

JI

Hypot.h ck ~1!

20

}>ostkautoor Samarang.

ItlF.1i.nrl

.Bor ll e O'f9 "\Vestlcust en F,HU.I "tou

Bo.llde.·J1l9l,l8lll e :u )3a..,.,....eo:J1.
20~n .I':~n

ncr.

r,;Iktl t'Jr.;; nd ,

EEN CORRESPONDENT van bet Utrecht,ek Dag~lad .be·
we ert, dllt bij ge l~genlJt;lid vun be t; k.rooniDgafeest in
N ~ded Q.nd ' I SO o[l.terwijzer8 den Pegasus beotegen en

.I\.:£ali:{I.ssar!, TilUor...Ii:oepo.ng en do
~.I ()luldtel.l.
~3n

II .".,,· J 711 1!
..L.\...t~jill. w et

t:l ke 1U !l.!lud ,

fee.l.ungen ged ieht b.bben, terwijl bet tolaol a.nl.1
g.drukte liedj"' het f.bel.ebtig cijf.r v.n 800,000 zou
bedragen

dlcll Fr:tD!lche ell Engelsche mail.

In~ussch c n

"'ordt ·!lnD uelll.Dg:h~bb eIHltl n nijgeiiitcD, ook op andtlre
dagen hllllll f;l uri eve n fi:Oo' !\I~ t llo~tkant. oo r te doen bezorgen. - De
doot1.cndiug n\n bil,r llcci't stee,Ji!. I'~3aitpe r eent vert r. kkcllde post
Het uur '\'an duiting ,('lor dc l)Ost om de Oo:; t i~ tle s avond<J
ton 5 ur'i om de "Tll~t dll5 morge n!> ien 8 uur, co. . om do Zuid
met aIken 5poor trein lIes morgeBs , tl)D, 6!
' g roorm. 11 m~ .

BnrrOGEN.
D. brugg. u tU,Bcheu Cberibon, Tagal
en Peku.lon gan ve:keereu volgeus de getuigenis vso
reizigera in e rbarmelijken toeetaod.
Di. bij Tandjo"g, tu. sellen Cheribon en Tag.l, weI.
k8 88dert eSfiigcHl t ijd is weggl:loiagen, Bchiju t rooreerat
ni et t~ worden vernieuwd; de reit:igers worden dasr
.teed. met pra.uwen, .wa.rop. 8a •• kken . ;jn gelegd, .
overge.et, De brug bij Gedo,!g Kes.mbi, tulie.loen
Tag.1 en Pekalongnn, is gedeeltelijk wegg.elagen eo
wo rd t slcchts IllsD li gt6 Ul!i. ~erialun en Sll6sk!len opgelapt, zoodat d", reizigor8, die d~aro\rer moeteD ~ niet
Y(1or ongolukken g~vrijwaard ziju=

Ned .... Iud. Stooro.-,.T... l\.lRo..t.l3:cl.o·ppU.

Hip,lIslrcgeli:l!1 del' SI.oollischepc.n over ·lie

llaanll

;lULI 1874:.
15 J nli PriM ':\!.:::(floti.cr, \' :'ll Hp,taria
cnil c Molllkkcn

Ila;lr

SocriluilY;\ via. S:nn3l'sng

__ 1\fiD\~~!C~;~~~~:,~~:, v, d, PuUo, ~n~ SocraL;;),\!,

15
11>

l\Iiaii,t,cr

,'T.

noe hus ~c lI ,

,'SCa:..t

. . [lij

Uilaf

Data;'ia

l'aljitr.n via ADie):' en

'l'JduIJap.

20 ,-

O"~~";~;':!;r- <o n n,.t'l'i, "" . 80mb, )" ,;a

20

illlrS:II~~~ue~.g .:~ ~eus~;·f~ICJ \'nu SueuiJaya noar Batavia "ill

20

/J

20
20

22

Ku.tpl.

aodHO NooTlI,Au ~ t r a l il;c h ~ h3VC U ~,

2:l

1/

2rr

AImEST.l.TIE . Eeuigen I.ijd geleden d.,erie.rd.n drie
inland.che op,'.rendeu vaL bot .chip
Couri.r, d.t
tOOD hier, ter reede lag, nadat · zij drie masDdeo voor..
.ehot op huu tracteUl.at h.dden genaten.
Aeht d.gen geloden .reeg de Water.ehout albier
kODni. dat doze illlou.!",• • ich in de nabijheid der
wODing van den mllntrie policiu ophit!rlden E"n deed
dosrvao to en rceda Uledcdeeliog Bsn dien inlandachen

de

'0

Kouiog:in tl oph .n, van Drllnda naar At j~h 1 i a Hiottw,
Sing:"lJlore, P~ .!HI O~, Edi en GighcD,
Millisfer FJ1I Ur.CD v, d . P uuc '>(1.[1 Hahvia naar r lltiflng via
Tch,k·R ct{Jng, KfCJc, Bcnkoelen, cn Qvc.r die l)luat~!lJl lcrug,
Vice Prriliuliut. l)l'ins, van JJatn vi(l nlar Siugnl.l0ru via
Mllutuk e.ll Rioltw.
Al jell, va~ Bab\"",ia· na.tlr !\ t1dnid 6. :Melbourne cn Sydacy t. D
'

Konin; iu · de,' r-.;{:Ikrl;\u dcn·, \'au lJutavi" ntU!. t ralewb:lllg
"iil .Muntnk,
Mi oi.;.lc r ...... Staat Roelllmclli mn Bnt:.l'ia naar· Soembaya
\'iu Satna mug.

2.&

/}

GUI\\'erm~llr· Genc rn3 1

28

~

W

Ii

B;lron·

... :)

~:C~~~~Il~~ \'I itl ~,
13 a I\' e: ~ u .

Bentin~k, \"\l.t

Mijct. vau

Socra b~

D[l."l' Hahwiil

\'i ~

Socrnbaya nnar nal1jerlllalHu ,...! a
'
nat~l'ia .Mat ~oerab :lya via K'utp l. e ll

ta n

Snmnr:'lng,

Daron Mack ay. n o ·Sor::.l·abaY3 03l r B:ltada via Samaraug
eo Klti t pl.
Baton Sind v!l u de r;,!elo, van Bata.\'b nnar Atjeu via
'l'elok-Hotoog, Dcn4:.or.l<:u, P4daug eu Of tr dIu IJla.ahcll t crllg.

30
30

Or. ,\("' ti. ",..S~\lltriD. tell.{l. dllt N~.~ ,-TDd , Stoomv, Maat •.

S , VA.N HJJLISTI.TN · .

daaryoo r weI aeo 90einig plants tie wiJl~Q inru imen.

D~ :. t~e~ · ~lwant8,e~do ~cuep~~ I/~O~ het auxili. ~ir .ea. Igewr.akte bericht, . gelijk t rouwen. · duidolijl, g.lloeg
kad.Ldienqa in vier. jaren ' 'gebouwd te oword.D;. want
blij kt , ··fllO .elde ra is oY.orgonoUlen, ·on 'dllt · derhalve . d t)
l7we.& ; ~aD . de~e . 8~bt;pen ~ij(j ·ioloQ.je . npo{iig, · en al~
brier.ehrijver doze bU.on(le,heid oen"oudigopg~t.g
au hat achip: de Kon'''9 der Nederlanden, dat in ' •. Iastot
v.n andoren he. ft . 1lI.'ged" eld.
.
van 1875 ger ••d kornt, in'tjlar da.r•• nvolgenda. n'ar d.
Bij n •• I••.o i. mij gebl.lien, d.t bij de,. '.ah,",·dilei""
~\J8t .¥ertrekt. sal 6~n~ ni.uuw j ~ 1877 ·moeteu 'wi ge n,
moet ~ebbcJ! 8~n g()trQff~ n in de LocolilOti ff va.o · 15
e~ ~ '",e·) (!e . oieuw ' t.w:ee jaren 18t~!r dau · Konin9 der
JUDi DO. 136.' alwlnr ODder do berichteu nit of over
N81IMtrntien behoor.n af Ie 10••on..
Jap.n z"elijk h.tzelfde wordt vermeld, ~at iozijD
• Die twft; "1h~peo, i~... ~.tbuitenlilnd t. b·ou"en,
1' . .s~ . Ie lazen .I.taat. }J ronwel ooa da.ar Diet als · e8De
,uHell,.aameD . zeamiUioea ~08t.D, Van den. bouw V.D
oor8pr.~nkelijke ~ed8doeli og, maar .bo c~ eVeD~ e!JL zonder
houten sehapen. moat.oor ·goedworden 'afg•• ien; er
de. ~iD8te' op - of aaDmor~in·g, gelijk ·.• da· liuiiiir", en
, .o uDiet .eDBiangd.~ameik.nbout. voor te v.rkr~gaa
wiew•• t .welk ander bl.J, d80rin do.tijds . w•• v09rge.
fl1r.~,~ .al<l~de8cbro.f.too~.ohepeamoeten bo.u· ' goaa: .

WELl

':l,=, te " t;.westio o~~1' i gen8 u~g
schUnt te . v.rpi,eho", mng het publick w.ar.ehijnlijk
van dOll .8C bl'ijvt't' in D de. Lo:,.'omotiff" tege mtJet zi6n,

G~kcl

II< wenechte Dbmelijk te .·. doen opmork.n,. datbet

.f 10.000 ga.tol.n. G.ene enkele deur of jslou.le
was gofof(!eerdj ·.sUeen QD~~rak : , van · een der rame~

ann dell bilin.nk.Dt de ·ij •• rea pen .in daa .Iallboom.
Meo varmoedt d.t da ' die,eo met .i.maad van bet
per.one.lde. huizo. in betr.kkiDg b.bben ge.taan.
(,1111' Daubt.)

·: otN "A X LUKEN YElIBIEDT,"

De ~pht:ili tH'.iocil

.

"'0

,"oon:

lJr..sClIIKlJAAJt T}) STELLEN. NU Dl:l

l~-lO woorde.lI voor 2 plaatsingenll .••

Voor iedere volgcnde 5 woorden f 0.60.

.

It D e . AUl,'onITEl'CE N '.rE . ~IA~-l..\'TA (NIGA.TA.?) ZTJii BE·
DWONOEN (a: WonDEN, (BlOND
E~;N . DEOitAA.~PLA.l~8

j

I.

I Pl'ijs cler Adverteniiiiu:van

. Hetdoor Dlij thauo b"do.lde herio.hl io d.. Loc.moti.!
v.n 15 J'uni jl. luidt . woordelijk · ald~. :

I

miiH~D; . i.n . d8 : eerBt~ . vijf jar~n zou wat' meet, ' ~D de
vijl' volg~n"de. ·wat,. miu,d e r ..· irioet~o .toogeetann wordcu.

.

voor geheel Nederl.-Indief 12.50 per llalfjaar.

v·,.~c~t· eo P:u·~rr.gc t~ IH!st)rckco : te ·&'mal'.'J;Jg· e ll !e SoC~atj{,ijtl bij ·tIc
':Agt otco, de Ht!e.rcn .Me, NErr, ~, &: Co. en ¥ n'\~ lnl. gATON & C~:

Batavia, ·'11·.J l:I.1i ,·· In de gi8~oren ·gebouuen vergado..
r~Dg ~au ,de ~:uuer van ~?opl.'o.ndel ~ en ~ij\'erbei ~l is
o. a. behande ld ti t} prij8ko.ur811t, dia . d~'or den dire":tour, van fi rUIIlci 6 0 ·iu de afge.loup 8oe ma.and is . rastge-a(,eld tar helling "Qn . de' ro· en uitYoerrec bten ged 11rende het derda kwartaal van dit jaur; er werd bealoten·· om dieD ho ofJBRlbte·noar over daa.rin ·voorkomeode
prij8ierhoogi n ;~efj '~Kam"u "t"~ wara u k6r1babf te ~.ken.
Oak . i~ gisteren dorr de ··Kllwer.. eene missive · 8fg~
I&ondeo aan de regeeriog,' bsudeleode o,er dt:\n epaorweg-aanleg op J....
(l_d'-ir,)

-

HedeD

a~,,~~ ie bij

m.:frOUW . B. 'oor e.lI&

waatd, .

~

poHc ie b6lullbte .

,

n ot blij k\ evenwel dat de di.n'lijfer
poJic ie yed to wen'~ch e n ,overlRltt, W8Ut
le. fdon d. de. ertour. ong •• to ord in die
~ij gldtaren winder aa[ ga naalll verroot

der. inlned•• he
iD ,ai dian tijd
buul t totdat
we rden door

e6i.ll

b:.:..",.!;':k

·Vf\U

don wateracbout, rHe ·hen al'rreBtearde.

Gi.toren werd iu het Cbine.·
Bebe .iokengo.tieht albie. e6n6 hoe,eelh.id · elande.tiae
opium IIchterha.ld, die eone ehinee•• he vrouw da.r
a~ade "erpleogden ~I. vor.n.poring verkoebt.
OL.l.N.DESTI'·E o rIUli .

STOOMSOl1Bl"E~. . V~.os:' r.ekeniug .vau de ·· reed~r.i
Ruijo en 00 te Rotterdam.ijn th ~ n. op d. werV<ln.ao
Ch •. Mitchell enCo ta Low W.lker on Tynein a.a '
bou.w t~e.e . 8tOoIfl8o~opeD, :iedc.r 3~OQ too.n en gi'o.~t .e n

. be.temd. voor d. vaart· van Rotterdam n ••r Java.
D.e . machiae. v.n -100 ·paRrd.nkr, word.n ver~aardigd
door de Nortb EaBtern Engine Company te Sunderland.
Die .· booton .ull~a vermo8delijk. in . de m.anden F ....
brua~i en !.pril nRar .Jav. vortr.kken;. de 6<\n9 oal
wOl·den ge.oerd . door kapit.in B.kk:. rvan ,de .Ariad.
ne'',,' ~n de tW'ee~o) . ~aarvaD eel'~t .. de · gezag~oerder
HoefUlan bet . kOUlUlanolo zou krijgea, . door' . kapitein'
Alb.rs van de .'~. Gr.venhaga n •
POeT.BBIJEN. Albo.wel de .po.tpaardea ,algena d.
beelaande bepalingeu · n_ le8 urea ru.teu. >reder (58'

='J;

ce':1;~;'_i~::'
st&m.g~Ut
PGstpll~
1$. 00\.

mei11!4nmt.:'inind~!l4

&&

lni8~ en

uren iilllll'op f'lldf ltI:

f.. ·.......~~:::::.:::...:;.':lCSJn:::l::

ton 1I'lIObten,zoodat· hij . dan genoousllftkt zou aija ga;
weeeb Om 111 dian tijd ODde.eell. opens p08li1:1'ods te

Den lllden M~had in ·M1IlI8a(jl,illlJette .•..
tend onheil plaate. Honderd Engelaohe DIijle1l ten
weeteo . \'lIIi!. Boeton .llgt het .cIal Y&1I de Mill RiYer.
Dese stroom, die ten DOorden VBO Springfield in de
Ocnneotiont <i.der vollb, geeft in ·de . vaUei de heweeglUDms.HedoD m()J'geD· gaf weder een deZGr jeogkraoht .lI8n eeogroob, a&otal fa'brldkoo in. devijt dor.
dige dieven Ilene proef Vl\n zijne behendigheid.
pen .Haydenville, Leeds, .. WiUiam~bory, Shinoeroille
Bet was hem nameJijk gell1kt eim gat te makeo io
en Northamptoo, wasrvan de beide lIitel'loten.een gGede
send.r zakkeo met. kollie, die ~p een pedati lange
twee uur gaaD8 .,,,nelkaoder. af Jiggen. ·De.elaDge
reeks fabriekplaatsen wordt door.ongeveer 3000.lUaoMeillteo werden. vervoerd eo, zooder door den karvoel'soben bawoonJ,terwijl de oaburige bergen. door 6000
der . te wordeD opgemerkt, een bandvul koffijboonon
zielen bewooDd wordeD.
op tavlUlgen.
TtlQ einde den watert.oevoet" voor 'de machinerie dar
Eindelijk werd toch .ijne list . door den karroer·
fabriekeD te regel~n en .bione" het. bedwlllIg der fabri.
der ontdekt; de JODge .•ohelmzette't op een· 100'
kaoten te. breogen,. gijo drie reu80cbtige reservoir.ga.
maakt op d. plo.t., wasr io he~ gebergte de twa.
peo, •dooh werd door den karvoer :er IIchterhoald .en
stroom~n ~_ameDloop8n,. die _de :Mill-River formeD.
dnchtig afgerost. Tooh zou 't den kadet gelokt gijn
Uit de.e kunotmatige meren wordt door oluioen de
te ootkomen waODepr niet een iolandsoh .oldaal to.·
toevo'er van het -water ger~geld, Roodat, ,de _~ ri ,jer, niet
ge~.hotenwfls, die hem onder de hoedederpolioie 'deoeeoen dag te v.el, deo nnder.n dag te weinig
water aanvoert. . D. reser.voire zyn gemaakt door bet
stelde.
sluiten ,'Diet d.ijken,' vaD drie onder elkBnder gelegl-!D
hoogdalen,
.wasrdoor. de rivier Ioop~. In die dijkeo
KOFFIJ. Ee~e maaod geleden werd vaovereohilleozijn desluizen gem.akt. De <lijken . waren .anige
de zijdeo ge~la"gd, dat de
Doerner voor het· traDe·
jaren geleden Ro.ogeleg(l en' zee,r ,onlangs ~erstarkt.,
port vao Gooyemement.-koffij Diet aao oijue .erpliohlin.
.oodat men dacht, dRt •• zoo veilig mogelijk wa.
goo voldeed, waardoor op vole plaatsen de opkoopvnn
reno Dez6 lDeeniDg is, hel8R8 _oDgegrond- geblekfm~
Deo .10den lII.i brak de afoluitdijk vao bat t,weede en
kollij mo ••1 wordeD gestaakt, doordie·o. de binnenlandgrovtste, meer door, d~,8 lilorgens ten 8 uu~. Du ODtzet~
sohe pakhoi~eDvol wareo.
tan de, watermassa. wierp zich op bet derde reservoir.
Thane eohter bieden de koffijIoemboeng. te Soma·
De dijken barBtteo uiteen alB waren.o V80 papier ge.
rang 'bijua gt3en ruimte- meer aan, om de 'door den
maakt eo met oen dODderemI geluid .tortta deze wasanneme,. aangevoerde kollij to bergen, terwiji in d.
terlawioe zich nn in bet verolwdcoldo dol. Een' dar
geredden l1it het ceuto dvrp 'meIdl, .dat hij, bij het
binneolandeebe plkbui.en nog veel kollij •• nwezigi •.
!lOoren, van H'fBChrikkelijk donderend gel'ummel in de
De kollij-ooget is dit jaar do.. GOK buitengewoou
vert~, \lit zijo hnip. snelde, doch geeD Wftt,er zag. Eon
gnnstig gew"e.t. Vermoedelijk' ••1 bet Gouverooment
muur van opef'ngsstapeldo boornstammen, aarde, steeuit Midden J/lVa hei' dubbele moer he!,tt •• ,In. in het
oeu eoz., dertig voel hoog en velehonderde voaten
"fg.loopen jaar.
breed, rolda en' tuimelde kraktmd en met OnW~4ilr8taan.
baRr geweld, met eeu', suelbeid van twintig rnijlen in
DE OUDE KALIE. Volgene gerucht ZOIl hot GOllvt.
het uur, op· de. dorpen af,Van· Huydeowille uf tot
ann de Connecticut rivior toe, werd al,lea waggev8agd
het vooroemeo bebben, om de oucle klilie voor deo
VRn ue ,aarde, Er, waft. uQuwelijkB tijd in de Vtlrstfor.
handel te sluiten, z~oda.t' aileen VIm het. IlteuwE'
wijderde darpen Ofn .lechtB hot; leven te redden, want
boaal moet wordeo gebrn" gem.. kt,
bebal re het lo~·ieud geJuid ell de lucbtstroom,' welke
Indicn dot gerucht wat\~boi(l, bevat, thm zat bet;
ht\t wal,er foo'rafgingj \rB~ er niots - ~at; wftarscbuwd~.
Gouvernement de oude ktiJi dll~ wed_or laten verzftuden,
In ,enke!o dorpen wn-s do belft der !'iui1.cn op ,d~ berg.
helling gebouwd en deze,huizen Maven hoven dBn rioed.
om later ala de Bluis eellS cene reprtrat.ie mOe} noo . .
Doch aHe bruggen, boomen" fabriekeD en gebouwen in
dig h~bben, weder opIlieuw ni' to diepen - ,l.n
het d.l ..1,. Iv"rdell letterlijk weggcm&aid. In. .uet
ecbter te ISfit om e~ne ,'2cheelf! i<ll:I'emmi 'q~ tf" voork0<
dorpja ShinnCfyill(\ werden 15 bruggeu, 12 fubrieken
men.
(lO ~5 wuonhuizcn weggovoerd. door dtlll stroom_ Twoe.
Versohillende kleine prtu\Uweu t die ,llil roor bupne
honderd meo5clien yerloren het; leven. Gaheele hUlBhaudelsarttke'len bij 'vooJ'keur de Duda rhit'f volgen,
gezionell kwanien nm fm ecnigo tooneEllen waren h$r;t.
verscheurend.
%oullen gedwongen zijn ern ~'''''If)r hl'1Jl minder g~~chik.
On-d€f de ~ \1()Oi't~flnOiEto fabriokdn,- welke gdbeel vcr.
teD omweg te nemen,
nield zijn, behoOl'el1 de vol geode: de kopersmeltel'ij van
Hayden, GQ(e en 00., de grootsle ,anhet laod; de
kn.toenspiDDerij~n l,n weverijen van, de }layden Manu-_
f.ctoring Oompony; do Diamond t.bak.f.briek; de
Nantuck zijdespi~lJorijon en weverijoi1; de Northampton
.chuierfabl'iek; do N .r~bampton me •• enf.briek; do Ole.
ment and Hawke's hndbouw.inBtrumeotenfabriekj de
internationale schroevenfubriek; Skinner's zijdefabriek;
tal VAn hObtzu,ag- en meelmolens, 8ZU'.~ anz. De s,pa,r.r.
bank van Haydeeville v(rIoor onder' auderfJD een
groo~e ijzei.'Bil hrftudkaBt, die 350,000 do!!ars in geld
Batavia, dd. heden
bevatte ell "un d~ ll1UreD -_':Vas l'3atgeklooken. De ge.
weldige _l3troom foel'de ~Jle8 melie, en de "kist ligt -'JIU
Bij hat nameD .der vij~ndelljke vereterkingen werd
wet 'duizendeu andere, kostbaarheden in de diepe W8,#
de kapitein deJongh 'waRr gewond door klewaoghoutst'on faD ,de Connecticnt ri l·ier.
_:
weD t waarvan drie ~em door Atjehresch~ vrouwen
De gemetseldo steanen JUuur, welke het 'water. van
werdeo toegebracht.
hat tweedo reservoir 8:fHIoot, was 12 voet hoog, 8 VOl3t
breed aaD den gro~dsla~ em 2 voot 'uall den tOll. Bin"
Devijand vorloor 400 mao aan dooden en gekwoteten.
DeD dezen mU,ur was Ceo grooten Hsrden dij~, l2 voet
Do.e oederlaag heeft den gewenoehten indrllk op
breed van onderen en 16 voet t'8U boven, Het meertje
aen vij.oJ gamallkt. (")
logeeron.

"a
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SIlBBEPS-BUIIlBTBN.
ilangckomcn Schcpcn
10e SaJDarang.

. Ned. Bt. Celebes, C. .A. Bakker van So"rAbaia,
Moormano en Co.

. Vertrokken schepcn.
van

~alD.arang.

'

Ned. Bt. Kooing Willom III, J,H.Ten Oe,er
Bakker naar Singapore.

Aangekomen

Pa~sagiers;

Per Ned. Ind.Bt.Celebes, gezogvoerdar C. A. B.k.
ker, de heer vao Hemert "80 Soerabaia.

ilangekomen Schcpen
-te Hatu.Yia.
l).6,TUlI 'VLA.G N. D. SCHE-PEN

OE'lAGV,

VAN

A OENn';N,

Jllli 9 N. 1. _XQoiugill Sopbia.Worthington Soera.baia

Coul!lter
" - Eog. ,Warrior ............,.. Hughes .•...•• 6ainarsog J, Daendels&Co.
,. - Fr. ' Nev8 ........... .-....... Ravin ... Siogap?ra.W. Suermondt WZD.
;, 10 Ned. B~UitoD............... ~.Meijer ..Texel.........l. Dal)ndtle & Co

Vcrtrokken

SCh(~pell.

van 'l!a1oavia.
DATUl:I

VLAO N. D, SCllEP£N

OEZAGV.

N.A.U.

lu~ ~'~'Ji'D~:~I~~, ~~~~:e:ge~~.~: :,e, E~~~::::-.':::::::, ,::!;:baia
11

-

•

Prins HeDdrik, der Ned" Sandmann.; ........ BilHtOD,

• '- " Ati&.toel !\'lrm!B •••• ,; .• ".: •••• Said ,Djahia .. ,." .. , Boender-

Aangckomcn Sehcpen
10e i!loe1'a.baio.
11 Juli. Zoe, ,W, J. ~e t:aia. KlODt"{ en Singapore,

Vcrtrokkcn Schepcn
vau Soerabaia
ll.Juli. Jnduatrie, Weideoaar,- Nederl~Dd.
,~~~~b~l~~~ai~hf:m Satrie, Sandelb'J"!
"''l.laba, Waronta"PossoeroGan.
"III
Seen Liong, Pa Si~an., Baiie 'Boeieling
Balie Bildong. ~alla,' Ballo.
St. ,Glend&lTook.' YaD den GeVel; A:uatralie'_vlb 'Samara0S"
11 Kon. wm.lIr~ Tea Ouv8f,Bskker SiDg. la., ",' id,

: -:
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~~ee~e;~

muur en was cll~nillJellijk (:e paard gerend nA.o.f bet
aerate d~r'p, om nlurw te geven, 'Hij bereikte H8yde~
rillt;t, eniele minuten \',66r het. water, wnut de dijk watt
een paM' our us zijo v,t:rlr~lt doorgebl'oken~
,
Door het dorp !'ennende, riep hij: .Bergt U; de dijk
is door, loidt de alarmklok!" To ·William.bury was
het water evau .poedig al. Lij, ell het .cheelde 'lell
La8r breedle, d,~t hij in de draaikoih:en ran den ~'oe6.
teu atro?m gezogetl, was. Hij "ont.kwftm t'chter op hooger tl"ond,

18 nog gebrok&n
. anstean
brnggen l)eergeWOl'pen.
. .. . .
werdvoo.ldtgeatuwd;. ha,b . .
.
. er Over hee.n
en· gebruikte huizen an bl'Uggen als stormrammen om
"lies te .vei-DleleD, elf zij, die. op boogon
io
velJigbetd waren, .lIgendezen atroom der versohrikking
met. een geromm~l al •. vao een aardbeving en ee~
!londerend ratelend. geloid al8 .vall honderd donderslageo,. he~ vruchtbare nijvere d"l in een woeotijn vel"
-IIJ.1deren, hnke en recbt3 gebroken hout en lijkennederwerp9nde.
'
. ,
Dit ontzettendongeluk .<&1 menigeen de gelijke rl\mp
in berinneriog brengen,. welke in.· 1864 pI.nts bad te
Bhellield door het doorbreken van. den dijk vao het
w~ter.reservoir) e~n onbeil, dat, op zoo meesturJijke
w~ze door Cbarlee Reade beB.hrav.n i. i".ijn ,Pu!
gour8elj in 1Iia place~tt

grond

Een conflict tussc.hen Ohili en
Engeland.
Chili beefG· ooaangel18amheJen . met EogelBDd gebad.
Volgons het volkeoreoht bad Ohili ongelijk, doub er
zlIlIen weiuig Engelsohengijn, dia- de handelwijze van
de regeariog van. Chili Diet. voV,omen goed begrijpeo
en. gelf.eenigo.ioe billijkeo..
De Tacna, een BritBohe .l<iomboot van de Pacific
Stealn Naoigalian Company•. van \Vellte Joon Hyde kB'
pitein was, verHet den -7de&1 Maa'rt 11. Valpsraiso, om.
langs de kust vao Z~id-AlDerikn Jlaa,· LV8 Vilos te
stevenen. Het weder \'V,88 be£'rlijk, de zea etftm, de 'wind
liebt. ToeiJ het eebip nil een p.ar uur goans overuen
boeg ging ~m van koers te veraDder~n, boapeurde men
dDt het naar bakboord diep ,verb.ld •. De kllpitein gaf
laet d. bootvoor den ·wind te brengeo, doch zij luiB'
terde Diet meer n&&r het roer terwijl aIle baoden be.
zig waren om de deklading over boord te werpeD, begon de -'1'':'008 te zinken, eo binnen een blllfuur, nBdRt
fRn koera vtU'a~derd was, rustte het scbip op den, boJem dor .e., met 19 p ••••gier8, groot.adeel. dames
uit V.lparaiao. De booteD had. me .. niet in gee kunnen
laten, omdat de tOllwen, waarS3n ze, b~ngen, verwBrd
~aren en de booten ,zel va volgeladeo waren. Tw~e dar
booteo dreven boveo, en bet meerende.1 der baman.
ning, met .den kapitein. en .. r.ten. stUltrmaU, gelukte
het in debooten te komeo eu naar het .traod t. roeieo.
In V"lparaioow.s de verontwa.rdl·giog algemeen,.oo.
weI onder de EngeIBohe iowone.. at. onder de Cbilianon. '
De Britsohe oonoul, do,beer Drummood Hay, riep
een commissie ,van onderzoek bijeen, best!lllode uit
twee E.gelsobe •• eollicieren en· andere' deskoodigen,
die, nil ecn onderzoek., van Be_ht dagen, bevondan' dat
het zioken van de l'aena bet gavolg w.s van bet overladen van ~.t ecbip, .ooral 0p'dek. enzelf. op het
,barricaoedsk;" dienteugevolgo wae het .cbi? op .ijde
gevallen en .1 ••• 0 .teen gezonken. D. kapitain eo
de BgsotsI;I der _ compagnie, 'onder wier toezicbt bet
Iadao ge8chiedde, wertlen veraDtwoordel~!t ge.teld voor
deze ramp. Na deze uitspraak Dlsakte . kapitoin Hyde
zieb gereed om naar Eugaland te yertrekken AlB kapitein van ,een Engelsche stoomboot, die op vo!le zee
\'ergaao was, was, hij aHean veratitwoordf!lijk san de
reehtbank.D van ziju eigao I.nd. Hij vertrok met de
Britscbe atoomb~ot IUimani, docn Duuvvelijkt< was dit
bekend, of Valpilraiao en Santiago geraakten in oproer.
De Regeeri Dg werdseherp v.roordeeld, omdat oe
IIzulk een groot miad,uJ.igel"_' die -aan Chili V'erantwoording sc~uldig, was voor den' dood "au zoovole burgers
van d.t luod, had I.teD out.nappen. D. Regoering
werd door bet veronllva"rdigdo ·volk gedrougen hot
volkeorecht te sehenden. N.a. Lot., de ha,eo waar
de boott!ll naar Engeland steenkool i-ooemeD', wer..i het
bevel getelagrapheerd om kapitein F)yde uan Ie hou·
den, ~D terug to zenden nfllU ValparaitJo. Dit gescuie.lde. Spao.nscbe gevU[]guni8~un zijn niet aaugenaam, t.m
hij ward geboeid in zuII< eeo kerker geworpou.
De coosul eiscbt. d.t hij onmiddeJl\jk op vrije I·oeten zou gestel.d wordeD, 8[1 toen dit geweiget"~ ward,
dreigde de heer Rtlenebold, midB~t.!r.r'e8idtHtt ran .,,-En·
geland te SaDtiago, met het oDwiddelijlt afbreken der
diplomati.ehe .betrekkingen tussehen Groot-Britt.nnie
en ,Cbili, waarop dl'J regeering nder fdtsoenlijkste aUer
Z.-Amerikn.aneebe repub:ieaen" - geHjit de limes Chili noemt ~ uit hoiizamo' 'frecs roar do Britwhtl rloot
toegaf. K.pitainHyde werd up vrije voeien geeteld
eD eeo schad.loo.stelling vun f 300,000,un helD toegelegdvoor oijn oDverdiende gevangeo"oh.p.
De zaak is due, _Zoover Obili aaDgaat, geBchikt. De
inbechtenisneming W8S dUB e'en daad', lan willekeur,
een Boheading V3U volkenrechtJ eDZ. en het, is- nuttig,
dat Cbili daa",oo'.1 301),000 bet... It. Doch · n. d.
uitapraaK van _de 'commiesie .v'lD onuerzoek zRl de Brit·
sohe rechtbank de .auk Diet bl.uw I.ten. en kapit.in
Hyde zal dan ongetwijfeld toreebt.t •• o in Louden.
PoiliiBeh e rechtvaardigheid g"U .0. B • • ischen, . dat hij
tell, cerste v6t"oordeeld ward tot uitbetolins der drie
to.n VaD Ohili aa ... Ila nagelate. betrekkingen VBU de
.·.tien ongelukkigeo, <Ii. bijbij kalm ·'w •• r, op e.o.
eWen zee, onder de golv~n der Stille Zuidze~ heeft begraven.

. Vall .1Ie .ijdeu ral) Amerika .endt men geld, love"6'
middelen en kleade.ren naar bet vorwoeste dnl.
Een ooggetuige' geeft do '\'olgonde bescbf'ij ving vau
net storten VRn doo hong'en \vntermuur op Wil;.
Iiam.bury.
e
"I,,· het kleine ,Iorp in het dul
hot dagwark
begoonell. De f.b,ieke" warea gevnld mel werklieden
en hct {~en,tonig gesDor ut!r u~deren verkondlgde c vera I
dat in deze menscbel~ike, bijenkwf wedrl' {~ngeveer
2500 IDeoschen bezig wareu.
.'
Plotacling ,wordt een dondereuu geluid '(eroomen.
Men Btroomb op ell'aat en ziet den hoog~n watOl'mUur
nlldcren, die dertig voeb ,baog, hout: flQ,rde eu steen
voor zioh uit .tootte en .ehuim en wat(>rdroppeleo al.
rook omhoog wierp Het WJ,d can oogenMik van Olla
be.ehrijfelijken dood.angBI.Geen redding ".a. mpgeJijk.
Nn&r de zijda der henveleD - 0 zoo ....re weg! _
'Zag uum met wan hoop uit. De naderende watermaSSB
sneed den wag ua4r de !iflrgen nf. Ho't fJnelete, paord
Zelrd kOD deD' stroom niet ontloopan. Vao aile ,zijdtJU
ingesloten bieven all honderdell de Good.bl •• ke gee
zict~ten omboog, o:u ~ot opgeLe,'en bandeu nan' Goela
Et:D der fOOrnao.mste, rddenen. vau de zegepJ',Rsl der
genade bun lot toe te . vertrouwen. Dao. stortte het
oonservatieven bij de'lastste ver_ltiezing .is de woedu gewater .ieh vao de hoogle OP""t dorp. De spook chtige ootgatting ,·an d.ien 'wreeden morgen. moet onb.sohreH'n, blijven. Ret gillen .van vrOUWen en, kiud.erHn
drank verkocht mocht "t)rden., In' aen' land V~\D zoo
kiook door .o"ea heeo. In stomme, bulp.looga.waohoop
ultgebraid ki.sreobt .. Is Engel..nd i•. h.t ee .. · foit, dat.
"!"geo .sterke mann?n .den~nvermijdeHjken ondergang;
de .·lijt~ro .an .terkeDdrank eeo grooteo iOfloed heb·
• e konden hungellefden DIet reddeo. Weldra 11'•• er
ben, en, .~t bUD, klsuteri w~rden door beD Ballgespoord
niet. te booren da~ b.t d90derend geloei Van hetnll ••
om toge" eeo Reg.edng t. .tommen, die .ell .d.,..·
,erbrijzeleDde water: Huizen kraokten, plomp!eoi" deu
reehten fdn vrije Britt.n ve.kortte, bet recht namelijk
etroom en v~dwcneD,; de elacbtoffera werden in de
om na halftwaalf dos oacht8 zicn in ean kroeg dron·
draoikolkeo. getrokken,. weder .DBnr boveu geworpeo,
ken te drink.lI. Da eerete maatregel, welka door bet
roodg8lll\Vaa,d en gezwlerd, voorgoed bedolven, ofop
mioisterie ,Disraeli werd genomen:, was am den druok. booger· gelegen "Iaat.en ge\Vorpeo al. Btrootj •• dool'
verkooperA toe te .sta.n, tot half.en des n •• hle hUD
den wind. NielDand' .kon oatuurlijk zolfo denkeD ann
kroege,Q en bierb~ize,D open t6 bouden.' Deze- conse .... ~
.wemmao. Ale moo oiet te pletter werd ge81agen tevatieve. heldeodaad wordt door ,eeD groel. deel vaD het
gen hui. of boom, of onmidqellijkverdrook, bad. meD
de kana om.links of recbls . weggeworpen . Ie 11'01'400
uUrden hoogeo watervloed, doeh geell men8ch IVO. in
goed om dankbaarte .ijn, moor mOD moet iijn dllok;
stout .elf iets tot die .eddio!!'· bij te dragon. D.· reus.
baarbeid j.gan. d. geallieerdekroegbouders toch niet
aohtige rotablokken v.n deoaf.loitdijk en de grond.
o.verdrij~eo, D. Lancet aD de. Medical Ti.... hebben dM
slageD d".hlli.en:u:erdeD, al~ ~obe!PJea door .de 'ee,
groote. nadeeIen. vao het door, de . oODservatie,·eobe·
been en w~der geshogerd. De .•troomgreep diep ge.
wortelde elken, rukte ge uit deh grond en . wierI' oe .
verre wog,gelijk een mane.n ~tuk onkrnid weg zou· om bekend te. maken d.t .. een grooLd~el der onge.
werpeo. Tegen.ware· murenbo .. kte d •• troom; de De;
lnkken, welke ...n porsonen opstraat overkomen, DB
dervan~~de sfukk~1I Opll~melide· en 'f~oht~ en ·linb. , middernaobt ·pIaat .bebben •. Doo' kroegen na .bal/'twaalf
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De triomf van bier en whiskey
in Engeland.
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om
verplegenl eiDd& de ~et Is
maand het g••aI." nus
dlre.teurell. van gOSthu:!JJ80.
i. h.t versBbiJ nog veel
Deze. nuttlgo lI'~t is Chans
gelroaken, maar seb niouwe
hat hal •• ulir,waarmede.· Gladstone
verminderde, een half nul' edrs.
reMt;, in E')J!'e14nd wordt te reohtde W\,IIlmtc·.If4II" tml!ll
en wbiekeygenoemd. . •

BrievenuitBelgie.

' .""c,'

BRqSSEL, 2 JuDi. De Sonaat beeft eenekOl'te.
bUeenkomoto gebad,waarin e.nigedoor. de... KllliIdr
goedgekenrda wetteo an de be(l'Noting volll'" ope~'
. bare .werken .ijo aangenomeo. Heteenige lJl~rr.'"

::.a;;~~e v~:ci~:~t.

'~~~vy~~~e~~w::J1 e~

h:::
dedigde, welke,. vOIgens de doordeu heer ... Bara
in de audere Kawertegen Item ingeb'''oht.. b••
aohuldigiog-, door hem ."le lidda. Gedeputeerde BLa.

~".:

J:::: t~os:e:~::t~nZijheta~~hr1~n v:J:e:~aale~;::

ricbte brieven to '''-t.'IranderoD J . teo airid" " zekerder ' til
.ijr,dat 'UDe rapport~n, betreflende de irg.brachte
bezware,o, t.egeD de kiez6rslijstso f zquden worden 'a4iJ~'

r:n~::;;k~~gd:t!r~:~~e~:fll:;~abb::d::,(.~:tH~~

van 12. en lallI.i) HU ·bewe~rJe,.· dat de baerBarB
eledut, eeo samen weef.eI van ver8chillende vol.innen
nit zijne brieven had g.ma.kt eu een. eortven mo.
."ek duarvao hadgegeveo, en betwi8tte voor!s aan de
Ieden del' K.m~r het . reabt om Sennatsleden Inheb

open ba.ar te aeoE;ureere'n, ~aarbij zicb ~e priDs -de

Li._

goa voegde, die eventeer tegen zoodaoige baodelwijze
protest .a~teekenrle. De heel' Bar" heeftin d~ dag.
bladen "augetoo!Jd dat de bewering ."u deli heer Sol.
vyn8 onjuist was en dege gelf in· een aan belD gerich.
teu brief zijn· recht. erkeod bad om dergelijke .hando.
lingen io de aodere Kamer tel' .prake te brengen.
Het gebeurt hier me.rmslen, dat de .bera ..delagingen
in de wetgeveode Kame.. door quaeshieu, ."eemd aan
bet in bebRlldeliQg oijnd. ondetwerp, \Vorden afgob,,,,,
ken;
Zoo werd, 1.Ifl,ngendil' de discllssia ,ov~r' de.' begrootiug
von op.nbaro werkon in den . Senaat, door een lid,
den heel' TOI'Doeo, beweerd, dRt het tractemenl .'ao
een Minister niet hoog geuoeg WIlS en va.n, 21,000 of
80,000 fro moest worJ.n gebraeht,. To recbt wordt
echter buiten de Komer opgemorkt, dat men allereerBt
behoort _te ,zorgen foor de ver3{'oging' van do 'truktementen dar mindero ft,mbtenar~n, ,_alvorena: aau die der
ministers ta den ken, waar~ij nog kan gevoegd' wo;den, dot deze zulk.mindernoodig s"bijDen te bebbeo,
fl8:ngezien zij het voorre(~bt geDieten vrije woning te
hebben en in prachtige hot~llt gebui8v8-st, te zijn, ,het
geen in andera landan, h. v. if) , N ~dertand, niet, het
geml iB. MeD ie op <lit oogolllliik b.zig den acbt~r
gevel vao het Paleis dor Natie,
de Kamer en de
Senaat zittingboudeo, in deDzalfdo" .tijl op te trekken &ls clen voorgevel, wasrtoe, I)nderscbeidl:!n 'hnizen
outeigcod ziju; en da~ zuUen de minisleri8o,-' weHtA
nu reeds ,,'oor bel; grootfitt'l gedee:te In ,de _- onmi4dell\jk. nal)ijheid .ijn, .Ilan' rondom . voormeld pa\eis gll.
6chaard worden, hetgeen zeer daelraa.tig en, van g'root
~erief 'zn.i ?ijn voar de ministers en de laden 'der
Volli:evertegttowoordiging: Bet tege~w,oordig ](sb:net
heeft zich over de \'orhooging, der minister~e9le traittement~u Di~et uitgelatdo, !Olar onder een.'vroeg~r li·
bera.1 mioI"tarie, toen z:cu dezelfJ. vr.ag. voord ..d,
varkl'Brde de heer Frere Orllao, d.t Je Regeering
zioh tegen zoodanige verboogiog voor bet ",ervolg' niet
\'erzette, doch de destijds aan het 'I'ocr zijnds .-minis..
t~rs daarvan geeD gebruik tOllden makeD., De qnaestit'"

11'.'"

bleaf nu, eveuRls toen, or.beslisb.

Na, de

aanneming

vao de begrooting voor openbo;re werk,en,' ?;Q.8rbij 'four
het lDgereDdijel locale, balangen ter 'sprake kwamen,
is de Seuaat Yoar dit ltltttD'daH gestoten en <Jnder
den k!,eet V/l,U: uLeTa de KU!lin~lJ, uiteengegaan.
'ran gevolge .v.~ de.l.a~.t. opmerkiogen der Duit,..
Bche pers, betreffd'nde ons'..Ia.Dd~ waarvan in' uw blatt
melding io gemaa~t, beweren de. BelgiBohe bladen,·
ttat die opmerkil)gOf1, hoe weI van vr"de1iev6oden, aard,
varsterkirg outer ~rl'nzen noodzakelijk makeo, teli eiil~
de o~ ol1e eventnaliteit.11 b.d.c:.tte oijn. Onder bet
tegenwoordig Kabinet eu ~.ij <it'D - m:nder' -~nn8tigen
toesta.nd van ltl lands nnanrlfHl iF! echtl~r" d.tsman ,oor
het oogenb.ik niet f.o

dau!I:ea.

De 'ploBts ~(~bad hebhende :,\'e-rk,iezingen VOOt - de
provinciaio ratien IlCbboo' geeoe, Il,Ot,m0-DBwll_a.rdige -ver·
80dering ip It~ Y<Jrhoudiog der partijen t~weeggebracbt.
.MaD- verwacht four 'dtj liberal" pnrtij btJt:;lf -resllIt.8~t
bij d~, san&tallodt! algemee'ne ,'erkieziogen voor den SenBllt eu de Kamer van Ve~tegtmwoortliger8, vooral: in
de afoudissem;)nt Cuarleroi, Gent, Vervier~, en ,:8o-i.
goies. Iro ~uik kan meo, gelijk' _sltijd, de verkiezing
dt!r libt~rn.len als seker beschouwen. In' de liberale _as.
t'ociatie aldai:r, heert men vl)oruameiijk ' &BugedrQngen
op de noodo8~elijkhaid eeo.r Qntuiddellijke berzieninll
vaD de wet van 1842 op het Inger onderwij•• l)ie nood·
g.kelij~beid, .eide meo, werd .lgeUlean d?Dr .de linkergijda gevoeld. Strenge toepa•• ing van beC· begin ••l
van. seheidi~g nD. Kerk en St.at, versproiding. van hilt
onderwijs in het u.lgemeen, moest,_ meende", me~," de

leu. der liberalen en . het .. programma huonerver~.
geowoordigers zijn. Meer dan. ooit aobUe.: men DIIUWII
a8~Bluiting en eens,5ezindbeid' n~odiiak-elijk, om onl8
vrij.iooigo inotellingeo te be"oedeote~end9 getsreu,
waormede lij. van uftr8,,)ontn&nsche Bijde . . b,dreigd 11'01'0.
den.
(H6I.)

VARIA•
DE ,BI~CLE" GEBTIUFT. - HebbekendaPllrija~he
blaJ be.ft deotoornvan de Fransobe. zedelijM!elda;
regesring .ic~ op den bals gebaald door h.t. ¥lirhaal
vaneene non, die t. veel gegeteo had on om
adell

iHlt
d:kt!":ijm.~::. ::~stb':~::~~8::·:!:". IHet'i~e:ua::oD

de operatie door de .iekenopp....ter . onmogelijk WII~
geoordeeld. S~ikkend . riep·. dao ....p .cia.. non: Leves 1It;J
peulepetit Saint Joseph!
. ....
..
N .. IIl

.A.A.NLEIDIl'IG

vao de (!neenigheidtneeeben pl!inll~""

!:~~::;o~e;b~J~~a~a~:oi~::~e\~~j~enWd~~b=lij?

harrewarrerijeD, dieQ~ai ontstaaD.aan "uuwen liadden
te danken, io de· f4milie derMett8l'0ich. geen zeld.
e&&mbeid waren. Voor omBtrlle!la ,eertig jallr.nl._
eobeen prin ••• Melanie, de echtgeDOOt.. van d"n fLoen,o

:~it~ ~0;:e~:oh~~t8=8:~:s~~~=:m~

.

Ill-

::I:ij. brat

Mitron ..1£ hOD> bad va.klnard. dat
dien maatotok
g• .,once" bad, eo dat".uig •. vrouw~Q. dieop. hen..•
t••l gewerkthadd eo. di.n daar II&dden gezlen. Maar
Miob.ud. Mitron.n badoe,lda ..ol1w.n JDgenotrajf9o
ook. d .... b."ering.nta n ._telligete. ..
.' .
.
.In · den oobt,end van 17 Ootob ....indelijk, bpc>d
L..... rre •• ioh te A.mpouillao b•• indende••iob bij P.m·
pUla aan om de lijkkiet voor deD heel' . D. la Tombel·
10 te m.kon. en ,.rl.. ngd. wet .en aaDdraDg..welke
g.noemden .f!~tuig. yerbaasd •• bij ~et lijk ,te worden
to.g.laten. ten.inde d. mast'd •• rvan t. nem.n. Mi.·
.cbion wild. bij , den maatetok , teroghal.n. di.D bij bij
bet bedrijvender mi.daad had lat.n .allan. Zijn .er·
laDg.n Ij'erd eoht.r ni.t iug.willigd.
, A.an . &1 deze k,aebtig. b."ij.e. voor d. ;,obil!d, vao
1;•• oer'. pareD zicb nog aodere foiten. die de mede·
de.liogen fan Mitron ,ten voU. ·,beveotigeD. T ..:ee hui.· ·

EQ · VlWUWlILUn 'l'BOl'EBBOR. M.juffrou .... Rebocca
'. Nio.i. beoo.md tot prof...or in · de wiekund. &jID
. beD college t. Yellow·Springa. in ' Obio~ 'Zij h•• fb vroo·,
ger iaog.n tijd hi Europa g..tuJe.rdci> moot bij.oo.
deren aanleg voor dit valr bobbeD.
..
VBBlIB!l'JI1IDr<l VAN .JBUODIGB GElVANGE.NJ"i. · N.w·York

~~'~:~:~:~:!,o,=:;t: :a~' ~:ie:eb~~td:~:gV~~~j~l:g~~;'

. r.aog.nen a.ngaat. beoit d" sl~d cen navolg.nowaar~
dip Inriobtiog . . · D. 1m. pen . d,. door don .. recbl.r
, e""!)liliiad.w.rdon. wo"J.n oaar eeo .• eoboole.bip'· g••
. lond$o; om d.ar· door do stroDg • . luc~I ooo,o.ll11ogo.
lijlr ..rb •.tard en tot dougdoame ruoD.cben horvormd
te .wor,leD.·GewoonIijk ~e ..lt bOl avontuurlijke , •••.

~oekingen ~.erddn · acbte,:-eenvolgeua in de wooiog v_a n

<

L ••••Jrre gedaaD; bij de o.r.t. vond men eie"bte .e.,i·
g• . pa. !l.wa.schen . h.",d.o,he~ toebeb.oor.od •. Bij
de tweed. bui.lo.king .oebter vonJen ·de ger~obtoper.
aOD.n e.D zwarl 1I0weel.n pot. welke .La.o.rr. , ala de'
. ijoe berkeu,!e. maar .Ii • . bij boweerd. in : geen: twe.

m~Dalt!iTeD , &8er goed AaD~d~. kU8peo en gro6ieo zij to~

Rink. mal.;-o.on op• . Het aob.p•. 14ercu'tl geh ••t.o. doot

gewo~nlijk langdurigo kruiotooht.n •.opdat d. ;kllapon
$00 min ' .ogel.ijk we~ laudbewODSrB tD aanr&kl~g zou·
deo kom.n ... ODla.g. bo.ft h.t oo.hip oen weteDoch~p . .

:f.~r~~le~:"~~:~ ~~::~·~e~e:db~~:, d~:~~J!,et \:.~~:

La8tl'~rr..,

in den nacht dar misd88d droeg; maar ook·
de vrouw vao deu m.to.laor Cadot. bij ivieo L .... rre
.icb in d.D a.ond van den 16d•• na' ZijD avondm.al·
pelijkob.etemmiDg bekomeD ; h.t wordt thauft geb •• 'gd
tijd ·begaf. ver •• kert. dat .ij. die b.rkeut.. dsar zij dio
om d. dioploo dtir ' Eeeen t. b' l-al •.o.
ill geooemdon al'onu op' bet hoofd v.n g.Do.mden be·
Ro01'8IIII I",BoLIVIA"
D ••toutmoodighe id der roo·
8cbuldlgdo gi'lzien beeft: LBBserre ha.d vaorta bdweerd,
vera in den, .A.merikaBo8c,hen. staat BolivJa ne6~t ga·
dllt hij .ieeutB een' kiel be.. t. di •. n.melijk. w,lka· bij
lijk.n trod . m.t de tosD.m •• d. regeeringoloEi.b.iJ iD
aanhad. D. tweed. huiHZoeking •• btcr h.efb ruede ge·
di.n ,laot, Sedert de boogot. ",.ardighei d. die van
leid tot rle ontdekking van eeu t ....d. ki.l. welko blijk.
pre.ideDt. ·.Ieo,bt.bekl.o d wordt nadatde . voorg'ID!!e,
baar kortelinga gelfas~ohan wae. Laeaerre '. bvudt w81
op ..eenigerl~i wij&) uit den weg ge~~imd wordt, d em io waar vol. dat dRor hij dio kiel •• dert· laog oiet g..
••0 de roooe... letlerlij.k ,oJr nieh meer terug.
dragen bad, hij zi ~'~ .niet meet· lunoinnerde , die te beKort
gel eden ov~rvielen ·.ijftig g"wa~end. Ii.den de ·.tad
zitten; ,doch Mitron herkenl . haar st.llig aan een bij·
La Obiuiba. plunderd6n ·d. bui.un
,.onder kenteeken .al. de, .. fd •• welk. La~ .. rr. in, d.n
slaken iedor
n.er die licb vermetle. In eeD naburige .tad b.d men
nocht ,.n 16 op ltOetob •• . aaDhad .
.,eowel ,ao bel, oogo.al gehoo.J; 16vrijwilligero
1/ Er is eobter nog me~r dau
4it - aJIes: de;, w'~rkelij...
gorddeD .iob ten.lrijrle .n .D.ldeo de .tad "er hulp,
ke bekenteniB8en na.mt1lijlr, ·door L~Berre H~daan. It
De roove ... . olouu.nd. op huo getalolerkte. wacblten
Allereent den lSi". toen hij I. Amp'ouillac vern.m.
. 'bon garust af. · - doob .ij bedrogen .iob deerlijk' No
dat J\litron .ijo Oliod •• d bekend had. sloeg hij be ide
••0 bloedig ge,.cht . io d•• traten , trokken d.
b.uden ·.an .ijn boofd • • tampvoette en .. ri ....: , 0 dio
bandle·
tan met 881i' verliea.. van 13 godooclen, ,8 gewouuen en
ongelukkige ," . en horolt. in tran.D lOB. De.. h.vige
10 gd,,,ngeaen- . t~lug; h~t -verlies del' -dnppere vrijwil.
Q'mdo6niog aaD8chouwcnd e, sprak l\:1i~hH~d tot een
li .. er. wal betr.kkelijk g.ring..
.
.iju~,· werklieden: . Daar b.b je d. . .ak". m.t
welk.
De· roo,.rboofdmaD. Fernando Zarate...erd op d.
woorJen lJij ,zijri o 7 ert~igiDg nopen'a de schuld van LaB·
,ineM gegrepen en door de "".olking gelyocbt Se·
serre wild. t.e ken t .n ge,. n. Vaort. beeft ' L ••••rre
dart ,aijo llOg vera~hei.jeD':.' Iddeo de r bende gevRn g efJ
bep •• ldolijk zi,ia mi.daad b.keDd oan Antoioe ,Pari..
genomen.
Victor Paill. en Jean Paul, g.n.amd Boloehi. ZijD m.,
deg.rongen.n td Murot. , 1k h.b wei den baron zijn
DE 1TALf:A.i.NSCH:i: ,. G:;.'A.F F-jcltaa. itt
onlslJgl:I tu,,·
aCbeD Orvieto ' (lD l\1orit.e,fl&8cone - d ool' rOOVllra
O\Ter· . kop o["ltg.oioge "". zaide bij d.D a. No.ember jl. lot
Feris; "it£" Z:J U dUB deu l'~ c hter vaa ins_tructio un· zUn
v_al~eD en".. toen b,~t ,loegelJ _van ~50, 000 liro:; d et
kamcfd.d ook w';l rakon". GudureDde d. e••ote da~en
... rd· belaald, ve.",oord.
fan December de ehle bij 6e n vrij ~olJedig verbaal der
DE •.:fISA-RO" breuR,t on'd " r · llt:t <>pec hrift; "Ca billet
misdaad· Ran Pai!i e mede, wien ,bij doorbij verzekerde,
de SileDoe" het vOIgeDde verelag van . eoo onlang. ge·
dtit A.fitroll, au niet bij, den bee r De l~ TombeHe de
honda ...· illting duro. }'rlwsehe ~at.ioDfild VergQdt'JriD~:
doodelijl'. olageD bad t.oegebracbt. en dab Brus bon
.,Nnuw · bad Baudot de tribune bestt>gt'n, toeo Tail·
tot !let piegt>n ,aD · dien moord had af!ngez3t. Bij een
hand ', reeds iu diepe rust ' WSSj , hertog D ecazes liep
and ere gdegellbeid 8n~woordde hij aan Balachi, die
OlD de ~ijf . min,u ten . weg OlD wat v~r8cbe lucht
bem zeida, d&n Mit·ron htJm fan den · lDourd bf'lm hulte
.obeppt'n; generaal Ci... y ..t meb bet hooM in d.
digde: lI E 'l ·b\j c an l . beeft bij niets gedaan ?"Bet ·bloed
hand ' hOv.n •• 0 bUDd.1 ,tukken; hij Bloeg .ehter geen
kW3 1U ba m tot z66 hoag!" Eo bij die woorden weee bij met
enlle1 blad om; 'om 4 uur tl"lld Ern.t~at Picard met eon
de hand na'ar zijn voet, en duidde aaD, dQt de schoeneR
Jacbend gelicht op hem toe, 8cbudJe hem tien aogen,:
vall M,tron tot op d. hellt d.,r oolen, in ' bel blood
blik den' arm en.. giog, w~gl toeD hij zag dat er 'geeli
hadden geetaan. M et Gelie drie getuigeu geconfronJeven io te -krijL';80 waa, r.ijQ buurmau toeftu,etenmd :
leard. dio geeDerlei belang h.bben om hem t. b.ecbul·
.bij .Iaapt." W.lk e.o heorJijke g.leg"ob eid om het
dig-so, .heeft Luserre ttJverge~fd '1()lg~boudell, dat bun
M.i:uiBterie te doen val!en!"
•• rklaririgeo logenachtig waren,
/I Ee.uige tlag~n
.. oar de wisdaad, den 12 October,
DB UBB H .• igenaar •• D.r g.oote r"bri.k• .pln.tot.
had L ••• erre ... n den timmermaD Paul Prat voor~e:
e~u 'ann0l:lce \\'urin uij · een koetaie!' vroeg. S.pot.'dig
stl;:ld, zicb. met hem voar bun werken to · RS8ocieeren.
da.gde eenkandidllB t op. die. nsa" zijne papioren go·
en had bem daarbiJ gezegd, -dnt bij hllt '1oor. die lUI'
vl'8.t\gd.- a(·tw,o .ndde: · - L"nt mij eeret de uwe, eene
Bociatb noodige geld zou be~beD, daar bij binnen ' drie
zien. , Toen de . h~8r H. rroeg wat deze onbe, e haamdof vier £lagan eeh 80m va\! .300 of 4f)O fr8~C8 moest
b.id bete!,keode. aDh.oordde· de kootoio,' zeer b.d .. ard :
ontv,:,ogen, wageD8 to AmpouiUac door hem · verricbt.e
.1k bab thana i~ eeo jeer vier IleereD ~ ... had : do een
werkzllsmbedeo. Lrl8Serre he~ft, in weerwil van de bem
b.eft : bankro.~ gamaakt. den aDder w.·rd ZijD rijtuig
tegen8pr~k~DI,e . BluJlige verkloringeu, der g·e tuigoo,
in b....s. genomen. d. d.rd. beeft b.t;. mo.t.n ver·
vcr·
get;fd g~tr8~bt .lItaande .te houdeo, ' da~ ~ij tegen PrAt
k~opeQ -a:m aijn kindere ~ eOOn te vor6cbBff'",n en
zo@
olecbt. vao ' eCD .om vaD 230 fraDco ge.prokeD on ge·
gaat b.t voort,Ik beb .IbaDe b.oloten goed uit mijue
zegd ha'l. dat bij dio .erol b.gen A!leh.ilig.nda g. en
oOg8n te o£t~D; ;rarit 'I; is Jolstrekt n ieb preltig (lIke
niet, ~innen drie of vi er dagen, n;toeet onhulIgeD: .
drie maaodoD op...JIen aodereu ~ok te klim"Hm ,"
.V,t e.n .n Bnd.r blijkt L •••• rre·•• chuld voldoen·
de. BllitAndien is zijo vroeg6devens,!{elirag "eer ~lecht
FEUIL LETO N.
eu staat bij teoCiut'egabellu in een «waden roep. De
vrucbt~D ran zij'l arb~id verttlerdtJ' bij voordure~d
, in
llerbergen en k,ro{'geo., D do. lll udbotlwer .Darge.ot ,v ~r..
De tnisda.ad teAmpou ilIac. (Frank- . klaart.
':at hij . hem in 1870 in e.n kolli.huie b•• ft

.0

riJk) Verinoor ding van den

. baron De la, Tombell e.

Zittingva n hot hof van asai • • " i D hd
d e ·p art e m ~ h b H 8 U Ie· (} a ron n e 'a n 2. 3
. eo 4 A!laa r ,t 18741.
(Vervolg;)
, Doer de... nieuwe getnigen van log.Dtanl overtuigd.
"8~klaarde La,s6r~et. d.t 4e !ma.~~ wegeolll' het awr.ven
,an ,den ,hper Dela Tomballe bern dermate faD .tr.ek
bad gebracbt,. d';b bij niet meer wiot wat ,h ij •• ide;
Tbana. kwu'\ by ' op ·,oijneer.te &Iibi terug pn."rklaar·
·d . , dat ·hij • .DB hij Oadotgow •••t te . ,ijD.te 7! uu.
oaar huia waa ~rngl!eke9'd en sicb te. ruate bad ge·
leg<!. Maa. oak liill" wordt hijdoor de krachlig.to en

i,~~!~~.e~~:~~c~:I"!ri·";:f~p~:~::;nt;;::,db;:

oende 16 , OlntegabeUe naalt bet hui. van Las.rre.
bopft dozen nameHjk in den naoht der miod.,. d om.
streekB2 of
uurzien buiBwaBrta keercn. Rij .tond
epetraa't 'eD bad eeo p.troleumlaw p in de bRnd. to.n
Lp880rre 0p ., .ijfof .... acbr.den .an bom ,voorbijging.
Bij rroe,dpn ~esoboldigd., van,w aorde.e DOg. zoo loat
kwa~ eo ,d ....o, ·,door die ,..aag, . ontstold. gaf bem
.Ioobto ..n: .• lIe, hel" tanantwoord . Proudbom her·
baald,.,eehter.~n vraag.t.r'!ijl hij , met .~n lantnarn
.uade.!!i) k"I!"" .w aaropL88Ber r. ant.w,)ordde: , 'k Reb
8eD-. 1I;
. ~e iewandeldn. -,La.oerre ' boodt intusooben
'01, ' " . ,by, dian oa."?t .ijn huis liieh h.aft verlat.n"
en}!. "Pt.• udhom '10], ,ergi.t.
, . , .,.. .
,.mil DOg lD&er.E.otlm mermansmaa t.tok metvijf
g
=.ogeleJ: : : lbe:a.!n
de
DD beer De I" Tombell. b.,at er geen
· eJldea~ ....atlltok k'>BdQI al.obts ~an '
dim moo . - D. totbeho0I'Ol\" die , bem ,door onach!;.
_liefa· had ,11ltIiIl7 fiOlleo. L~olierrli ' begt.cpRI bet
gewio~ , dezeiitluaoboldtg8Dd&lSntdokkil\g; dsarom booJt

2*

.,:.I~e~oi~k ~:~ v~~~i\l:~~

'.11 ,

,

~flUl6
, Ij.,.~•·.EfflE
. :il,"::.e~··.j.',g.logellltraf
M-.
, r. g.e:~,'km!;"to~i~
.::w; J',,.b_~~.e:,:"t,:',getulgen
t,die

~:~:;~ ::~~~~\~~~:~: ~~O~~t 1~7t:l~i:·:Ui~:ott:e.on~::
za.~ co die nat\r Pdrijs wild.e breDgen, OQl ze dssr io

' werkin g lie doen

8te~ ltmll;

N. de v.oorlezing d... r akte van b.Bcboldigi ng. gaat

de "OOI'ZI~te r over tot bet verhoor vaD den eersten
bescbuluigde) Philippe Ie Vainenr, geoaamd Mitron.

Voorzitter: . De beer D. la Tombell. W.B den . 9
October op .;el ka.te.1 aang.!<oill.n. ,M.n· ••id.. d.t
bij tw •• • of driemaal million .. air w••. · Gij wiot dat...
k.r p"
..
BeBcbuldigde: , Ne.n; mijnh.er Broo .eid. mij. d.t
.mijo meesttlr ~eld zou medsbr'3ogen, bad ilL zito raad
g.volgd. d.D badde ik reeds in Juui gedaa.D. ·wal ·ou..
~ater

geschied is".
_.
_
.
> /I Brus' is _ "de
heecbuldigao, omtreDt · wien
e~o , wei~ering : vaD . recbtsingBng i,B uitgesproken. -Hij
,
w,at. dat de be.r · D. la . Tomb.lI. · ~o.htg.'den oou iu.

Voorz.:

• Ell '
. , i n die; ttmJohontijdP"
bet. goval
,oor
Voon,: .o.m hom dall ' «leo· gonad.slag· toe . te
breDgen;mll arde .,tweede .Iag bad hem reed. gedood;
dlC·bewijot met ho.veel om~lobtigheid Blju·moordeoa",.
to werk ginlreu .... ,
B.soh,:
kwam terug_ en ..,ide tot Latesrr.:: "Ik
b.b nlets g.voDden", - oDI.D ga Ik . ••!f eena .• ieo".
Beide bij, Hij gfng in . de geldka.t IO~keo; duoh ~ond
wer~el.ijk oieta in het maodje, wsarin gewoonlijk b.t
papl.r.ngeld I..g. Hij wilde de aDdord laden opeDeD.
;'Oat g•• ft niel .... ·.eido :ik hem; ·, d ••r .it nieto Vlln
wa.rde in". - .Wij oam.n , sigaren oit de ~ame. 'an
mijnhe.r deD haroD. en gingen naar b.neden, La••• rra
..ide mij: • W'j .bebbeD bard gewerkt on nieta uitg ••
'ci.rd .... - .l k •• id.: ,IlL bad ' bet uiet willen doen" ...
Voor •. : • ED 'daarombadb ge hem de handbijl gego,e. P"
Beeoh .: ,L .... rre .en ik gin~Il . I.ugo d. A,riegede
si$ar.o .rook.n .0 keerden toeD :naar het ka.te.1 tarug".
.. V oorz,: "Zijt ge Diet, ,toeD ge do kamer van qe~ beer
De .1. Tombelle verliet•. weder naar het Iijk g.gaanP"
B.och.: "Ja. am ,de .Ieutel....ederio den .air ' oan
mijnh'eer den baron I • . at.k·en. Vervolg.DB gingen ·w.
OD.e bandeo wa..cheD; ik W88 b.bl~.d. doordi.n ilL b.t
lij" had ' opgolild; en' doordiou bij dep tw.ed.n .of d.r·

d!Ud:~:e~~~ :;I::~:~:::,n,..:~::;~r.

_.n

~:~ :~~g ~::k.~I~·!r~~k:~m.gn~OP~:::g ~:s. wa~o~~ :~ .
moeaten
· aan vaugeo . .LU88erre, ·8DtwoorJde:

Q

We

moe.-

ton bem .erbraoden." Daarc!, giDg i~ dagbl.,len b.·
I.n. die wij rondom bet. IUk plaatateD. met e.n dih
boek.r op. om :hom go.d te ,Io.n verbranden; wij
Btak.o dat in brand. en ging.D toen h•• n."
ThanH wordt ofergego.BD to~ hat verhoor yan La.s·
se .... d.Dtwe.deo be.obuldigd.,
Voorzitt••: . Gij I,.bt g~hoord wa, nw medebeschul.
digde daar verkloard h.eft. Wot bebt gij doarop te

aotwIJordea p"

-

Beochuldigde.: .Ik ben daar

en ik heQ lJi r h gedaan."

b.,

n\e:o!.~~a~M::~'~:;i~i:o~ ~~:=:'~b
VaD ,niete boegen!lamd. .. Van trie and.lIftt·dan

ba~e~!~~e: ;!8!::tO~;. !1e;e:~rk,:e::~'

zijQ, maar gij .. vt'rte("rdet uw verdioo8te eldera dan in
uw gezio: in de kroeg; en uw vrouw en kinderen Ie,

te vermoordeD P"

n.ach.: ',Ik h. b daaro,.r Dooit m.t Mitron g••pro·

ken."

VoUtz.: .Gijhebt ver.chilioDde alibi'B roorgew.Dd.
Wij zuU •• z. DJlllr volgorde behandeleD, Gij bebt g••
zegd. dat gij den avood iD bet . C.fa Paria. bij Cadot.
haa doorgebracbt en verrolg.,. u t. ruot. badt boge·
'.D . AU. get)ligen h.bben u te di.n op.iobt. bepaald

gelogenstr"ft."

.

Beoch.: ,lk liog ni.t. ik zeg d. waarbaid. Ik ben

oDachuldig."
...
, Voorz.: IIMsQ,r W81lrOm hebt gij daD, toeD · de recb·
ter 'liD ioeMuctie II bet ijdGla Uwer bewerlLgeo onder

b.t oog· bracbt. gezegd: . , Ik . west Diet m.er wat ill

zeg; aedert bet sterven van mijilheer De la Tombelle
ban ik geheel vaD streek gersl1kt U P"
Beech.: ,.It I~ wair, dat heb ik gezegd."
De procure ur- generaal geoft nu voorleziog van . eun
passage uit de ,·erklaring van een kind, w~lk8 ' gf\tui.
geoid doo~ LtLBBerre tot beve8tigiog · VAO eeo alibi ' was

ingeroep.D, dOCD dal ulmede tegen hew goluigt.

Voorz.: ,Toen de recbter van inetruclie ,de gutuigen
gehoord had. ,eidet g. tot UtV kameradaD: "" Ik zal
mij aan dat dilik e zwijn en nan zijn kameraad wrekBo;

ik oal bon GeD kop . inblaan. n.t zooalo aan deo

~:~~elta.!:e~ei:e!;bten,~::tif~:~~h,!::jo~~er Do

Bo.oh. MitroD: '.10 ·t . belliD hebben La_reeD
:9rll. mij wei op het hart gedrukt.da tik ', oieta IOU
.eggen. ·en dat ik dan · ook Diet v.e roordeeldlon . worden •• n .Lao••rre .eida.elf•• dBt hij lierer zijnboofd
ZOIl verliezen daD te · spreken".

Voor.; tot b.ocb. L ....'·re: , Welnu, wat . 08gt gij
hierop P"
' .•
BeBcb, Laoeerr.: . Ik zog ' .Ieohts de waBrhoid; III
zou m.n mij in Btnkk.n hokken •. zon ik ojot... zeggsn
dat ilr eobaldig ben. terwijl i, oDscbnldigb .n".
D. procurenr·generau! ··breDgt hierop aaD d. lodoo
.ror jury verscbill.nd. in de nkte van b•• cbuldigiog
•• rm.lda om.tondigbed en.in borinoering. w.lke Mi·
tron g.leid hebb.n tol bet doeD .ijn.r bek.nteDislao .
Hierna wordt overgegasn tot bet hooren der .ge·
tnigan.
("'.rat ufflJolgtl.)

Aa.ngesla.gen Vendutle n,
Dood.rd ..g 16 JuH: Vour r.kening eD bet bui ••
.van den H.er BenjamiDo op Bodjong door A.Meijer
eo voor rekeniDg van bel ..ngb.bbenden VaD oooitgo.
loste p.nd~o.der.n t e Pedere.san doo~ den pandboit.
dor Tau Kam Ngo.am.
Vrljdag 17 Juli: 'Voor r.keniDg,·.n ten hoila . van
deD h.er M, J . Sw.ab op Z.eBtrand donr d~D heo.
Meij.r e~ voor rokening von belaughebbendon .an on.
·nilgeloBt. pandgoeder.n te Amb.ngan door den pando
boude. TaD ~ing IJos.
Zalerdag 18 Juli: . Voor rek.DiDg van d.D Lande
fan oude g.ldkioten in een der benedeD I~oal.n vlln
b.t Stadbui. albier.

ADVERTENTIEN.
Vendutie van

Sandel wood-Paa rden.

op Maanda g den 20deze r,
,ull.n SOESMAN & 00. op vendntie tegeil
2%· vaDdu·salari. v.rkoopen:

~S

lJillfttt.llt ellde Sa,uIelw ooo

PAARDEN.

.Alhier Van Saudelwood aBngevoc.d per Bark
.DJIN" ·ge.ag,oerder SEOH MOHAMAT OSMAN,
Te, bezigeigen MDd.n Boom.
Met COmlnil!l8ioD geli",v8 men te belssten.
(940)
,
SOESMAN &

•

B•• ch.: . • Ik·. heb dati Dooit g.oegd; ik ••1 wei op·
pa8sen, zoo i~ts te z a g g e n " , ·
.
Voorz.: I1Ja, ·nu, da",r" ben il! zaker 'IUD, zult gij

~,iet, tegeo deo re~hter faD inetructie zeggeD; maar
te Ciotegnbelle ';faQrt ge Ol!:t zoo ingetog6D.".
B cso b. : /Ilk heb Diets ger.egd, of het moest in den
droom. g'e weest "'jn, terwijl_ ik san de bukenteni8sen
von Mitron docbt l l •
Voor".: , De door u· voorgewende alibi's zijo g8ble~

Co .

-Vendutie· Op Bodjong.
Op Dinsdag den 21 dezer

zullen ISOESMA.N & Cu. veodueie bOold.n. teo bniEe
van Mevrouw

"W"H ITE,
Yo.o r rekeniDg van bel&oghe bbenden van

eenen zoer

compleett'o . inboedtll" wa~rooder : Massief wahQDijk.o onwaar to zijn •• n O. a. blijkt dil d.... , uil. dat in
hou.eD Meubel.n, praobti~e Kaoton. Toilet Spiegols.
d.n oacbt van d.n moort! Proud hom U' t. 2 uur onto
, Coo@ol p8 met marmare n B ndtjn, aroote· ror;de en uvale
moet beefL".

B.ooh.: • D.t ia niet waar·' Ik beD dien nacht niet

uit mijn huis' g6weest, en Proutlhom vergiet zieh".
Voorz. : .. ISen toO mogeltjk DOg bl!l!WareDd~r fdit is
bet voigende: Me~ beeft (D(lBC-ben de beeoen vaD het
lijk een timmermansmalltBt.ok met, vijf houten geledin·

gen g.vollde•. Weluu, diema.tstok

m.!::t:t :
V QOIZ.:
zieD P"

be~oort

,;;!I :ij:~r:':d~~~.~?~I j.ren
II

i\:£aar men hC'tJft dien

~n

u toe".

gebruik ik g.en
uw

ha~deD ge~

Besch .: . Dot zogt' mOil. maar meD vergiot .ic"".

tafcole, KlJaapj-!B

etc.,

allen met mnrme.reo

Blade~,

pracblige P.udul e. met Vaz.n. groo,to Splegela. Schli·
Cristal .
VOORTS :
'f"
Fraaij. Japan~ch •• n Chine.aebo.
.
BLOEMPOT TKN op STA.NOAARDS.

derijen, .Lampen, Serviezen '"an PorL\elein en

~
,-

WagelJB, grootfl

eo goed

gedreaacerde

PAARDEN. eo all •• wat tot eenen zoer uilgebroidell
i uboed.1 b. boort.
(953) .
SOESMAN & Co.

Voors.: .,Gij b6bt gezegd, .dat die -tu8Hcbeo de bee·
nt-n van bet lijlr g-evonden masl,stok daar verloren " .as.

Ho. we.t .gij datP"
Beach.: .Ik weet bet van Micbaud, die eveDalo all·
d.,e arb.id.ra te .Amponillao gewerkl h.d".
Voo ...: .Toen ~ij op h.t lL ..teel o.tbodeD "aart,
Dm b.t ve"brande bo.cbot te .tUtt.D. h.bt .gij toen go·

t ien wat er in de hamer voorviel ?" .
Be.~b .: . Neon".
Voorr;;: DYen Ile~t't bij n oan huis uw linoengoed,
eu ·dat.ronder een kiel, vereen ~ewa9Bchen geYQodenP"
Bdseo ~: IIDat knn wei wozen Ji •
"

V.or.:, .
neD; maor gij , wiet dat tocb oeker o o k P " v o o r d.n Haht gij u Di.t aangebod.n .om d. , lijkkish
beer De la TombeHe t. maken ?'"
Bescb.: ~ IlI. wiet b~t n·i et".
B"aclt.: lI~eeDI. E!OD vrouW', dio zic~ · da8r bevon'd~
Voo ••.: . In den avoDdvan den 16 October ' .. ai,. de
zeid • . mij: "Blijr hier; gij .ijt arm •• n da.rom zal
beer Dol. Tomb.lle op b.t kaste.1. V.rh.al ono :wat
wen u •• kor de kiot · voo. mijob •• r. De la Tomballe
er to.D io YOorg....II.n...
, '
. ..
'
laten , maken •. . da... gij ook de. k:st Yo.or'mevrouw
. B<8cb:: .. . Nod!>t mijDboer d.e baron , . ged.io •• rd had
Gu.y,aDd gemeakt . heW'. ' , '
.
- ,k moet .egg.n. dat Bru! eo La•• erre mij verbo.
Voor•. : .Gi] bebt "mtrent d. gest.ldbeid van 'bet
den ·hadd.n 'ete te ••ggeo - waobtle i/, '· L ..o',rre .r,
lijk .an Pari. verbazeod jul.t. bijloode.rhoden lliode·
bij. kw.~ .n wij traden de kouk.nbiono n .. • Wol"n";
god •• ld. Vani;a ..r wist gij' dio bijEond.rbeden p"
z.,d" bU; . nu ,zullon we belD pakkeD". - . N •• n' ik
Beeoh,: ,lk heb bem e.nve,udig .erhaald w.t ik v.r~
Diet"•• oide .ih ; . , bijiemij. t. st.,rk". '-, , Heb j. ~i.t
nomen bad , ,anvronw Dardi6. dio hetrijk ge~len bad.
<,e n of aDder werktuig bij de haodP'" vro.g hij; ala ik
n
•• lf boo niet in b.t K.abiD.t gewe ••t".
.~ op. g.da.Lt. bad. bad ik ·.eD bijl m.eg.brllcht" . Ik
VoOtz.: • Vrouiv Dardie end. gen.eeb.er . betuigen
g!ng . toe~ d. ~~odbijl bal.n. Hij trok liju eoboan.o
.cbt••• d,tmen ·.ulke bjjzoDderbed.u , ni.t kan mod. ·
nit; ,k DI.t .. WlJ kwame.. d• .kam.r in; ,. bijgaf een
deelen, zond.,· ze oelfo gezian. te b.bb.n. - Toen gij
.'ag. wu~~d.. or mijnbo!r ,de ,ba.on omver.iel; daarop
vern.aml. dat MitroD ' b.kilDd , had. w.endet gij .p"
brao!.t b~ hem DOg .drle .lag.D to.; : ik .etood . achter
B.ach:: •.Ik ·w•• ode ov.• r het lot vaD m~nbe8r . P.
L •••• rr•• allD wi.n ik d. handbijl gegeven had; lk had
la' Tombolle. maai' "iee over dat vaD .ijD moord.~aar"; ·
geeD waPe.o".
,
..voorz, tot · be.oh; MitroD: • WelDll gij boort . het.
VOON,: '.Maar. da.r d. bear De .111 Tomb"lIe ,'.~'..
L .... rre ontkent .11 ....;
.terk wao; kon, bij, al. bijnial, door', deDeorat..ns la!!
Beecb.Mitron : .lk bob de waarheid go ••gd".
!!.dood. wae.zicb o~wondon .n tieb 'oerdedigeilP'"
Voorti, tot
:aoBoh.: . Ik daobt niet.dah. L •••.• r~•. h.m sloog. . u . kwaad w. beaoh: .LasBerro: "Denkt aij· dat MitroD
iI P"
.
'.
.
Jk, berhlllllbel; Ik ·hlldg.oo waileD. ToeD
. Beeoh •. Llllerto: . B~ . moot ,job ceker . OT~r . i~to op '

Q

:v

la

dag niet g.w.e.t.

den geb.ck. U., ¥rouw heoft wenocb.n geuit.. welke
ik bi.r ni.t wil b.rhal.D. Gij werkt.t voor den beer
D. I. Tombelle. gij oDd.rBt.ldet dat bij v.elgeld, !DO·
debracht. en toen hebt gij mot Mitron. b.alot.D. bem

'.11

lielD ,nieta
gezogd bebben",
.
'. '
De torecGtzitting wordt Voor tien minutao gesoboral;'
. Bij de heffatting de. tittiDg. verlr.lsarb MitroD.lII\d8r
ond.rvraagdz ijade: ,Ik plijf bij mijo besoholdigiDg
tegan L ...sorro.1k zeg Diets ' daD , do wllarheid. . net
do.t mij inDig leed, moar . ik log nieta IInders. dan' ~a'
er werkeUjk. io voorge.alloo",
OOr.. tot b.e.b. L ..... re: ,' Wat b.bt gij hitfrop te .
.eggeoP"
'
,
,', . .
' . . ...

.
di~n

Voo ... : , Glj b.iden b.bt . Bam.ng.spaoneD ·om . ,1.n
hoer D. 10 Tombelle ' te vermoord.n en Ie b•• telen.
Gij ""aat. geen geld. Gij moogt een goed w.rkm.n

baron llu •

B~I~b.::m~fI""D' · 'oIk lDotB~ , lIlit lib' :a.lIS tor baud
Dod •• . 001 .6rdeelen ion." .
,. •
,
tot beech, LaBSewe: .Gil hehe fll de gem.
genla '.•••D' p. an
. " gezegd. dab gij alre. ~e4aal1 · j,acltpn.
Belioh • .L ....ere' .Dat klu Diet .l(ar ~l dIAl III

Pas Ontvang en:

GeraU.. Ohinesch e 1\1,,"".. n.
Madar-Un Gember.
Petroleu.... Kook-lDR.c hin.eM .
(9GO)
B. KA.RTHAUS & Co.

Wasch-stellen
. en

EET-S ERVI EZEN ,
'oor 12. P.r.ODen.
F.H.BOUM A.,

(459)

EET SER' VIES EN, .
yooi'
12 pe ... onen,

Waschstellen cOInpleet.

(665)

F. H . BOUMA,

.Puike . Hanilla SIGlBEN.

C .nvitns , Hnbano en' .Cor.ti:id o.
(666)
F. H , BOUMA..

1Veder' voorhanden:
LIUWlSOH.

2. dlo.
(1668)

Handbook der Mecbanisobe TeohDologi~
65.. '. , ' ,.', ' , ., '
'
Q. O. T.VA.N DOIU'.·& Co·

.r

J •..J.vaU .RUIJVEN.
'''f ~

!', :. - ; ; _ '

.

L,OT'E",N'

~

£otery """.~;:;~::.o~".,,erkeD.

BanS:efl·. BQkJter

r

ten behoeve van het

Protestantsch W~eH: en.i\rmhtdS te Sarnarang.

__ HXPEDITIUN KO~HISSIE KA~r0IJllt.~~'

zijnte. bekomen bij

Beerenllode tlagazijo.,

Expeditie val\ alle goede.en naa •. debinudnlml, .,
den von,Java, naa. allepl • .,t.eu daarbuiten. 10O'W&1'
ala DIl81' Europa vol gena b.keod ·laag tariel\
'
~- Vervoer van produoten van af. bet stlltion
"Iiaa. d. pakhuiz.nop d. s.baal per piool Suike'l Or12 ~

G.O. T. VAN DORP & 00.
(~46)

Prijs. van het Lot

I~._

van

J. H. SOHMIDT & Co

SAMARANGSCHE COURANT.

Pas. Ontvangen,
Zeer gocdkoope BEMDEN,
De.oo gewilde Ellwood HELMHOEDEN.
(608)

metd. 1"at81. boot uit Nederland gekomen· •• 1 deu

OOGNAO
merk

27 eu J UL I
QaD v!larden,

optredon.

Buitengewoon fijne

Manilla Sigaren
(Neiiyo)

Cortados. Habanos
~OO
Sj g;'

en Cavitus
en 100 atuka, zeker
pen .Ihier niet .~n·
SOESMAN & Co.

Handels-correspondent

:it"t iedel'

in

,illt\.il, beri;~ton

omtrent de \'OOrmHlOll'lf;e ill-- en uitro~r artikrlf.m,

De SAMAR.ANGSClIE COURANT

<oi
cloonlijk d:tgf;l~ik.8 bevEtlten eou Hoofunrtikel.

w()".e)

:BinneDJfl.nd~ch ni\C>\lwl\

bond"n lwt fOOl'naamste

\'001'

nn,melijk dal van midden Jlty!l.

verpakt in ZQut- an SuikN' wilder

Dd SAMAHANGSOllE COURAN'l' 1,.1 ,teed. be·
I'at,l:en ulle GOt1.I;'Br/lellH.1ula B~\nQemjng~!n en £It< ,'norIl-ftRmBte Gouvt)rnements tJe8lniton ,

SOESMAN eQ

Overheerlijke ~

Do SA.l\fARA.NGSCHE COURA.N'r l.al zijutl lezel's
8itcda op de hoogte hOULlon vall aHe gewichtige. "Bui,

Z. M. Kazen in blaas.

h:~nhUld8cbe politi~l~tJ

per stoomschip CELEBES, pa, geioel;.
(956)
SOESMAN ej 00

en Rudel'e gebeurtenisson.

_steeds

corsp~'o)l:r[>jijke

Jl\:uilleknl'1

kleine ,P&I'tij

Cf.Jll

ilppoU"al'i6 JJ'll'l'J'JR.
(957)

Versch .Indigo Zaad,

v(}OrOnamBta mail niollws, zoo ook

inhOl-id

\'II,U

l.h~h

re<!ornruanJtlert

te SAMARA.NG.

Agent.chappen.
te Batavia ,leRn. TmDE~fAN & v"'N.KERCHJ~M.
Ie Soerabaija"
FR.ASER EATON & ·00.
Ie Maka"ar "
J. F. v. LEEUWEN & 00
Ie Patio,,!! .,.
" . DUJ\il\lLEl~ & Co.

aldaar met de meeBte zorg v6iznmeld

mail flUll

gezonden thac!! OjjCfangen e!!
komen
bij
SOESlI1AN

e te

be
(958)

ODS

r

~Iedoc.

Min. Fransen v. d. Putte.
Gczag,'oorJer BEHGHUIS V.AN WOORT ,IAN,

l.

do Oude StadhuiR straat boven de lIn. G. C. 1'. YAN
DORP & 00.
G. STELLING.
P. H, SOETERS. Dlfekteuren.

vertre_kt'den 17t:lll Juli 1874, dee m"l.rgenJ, om 8 ll:u,llD.ar ButtHiu, BellclJtlloD,. 'l'elok-Betoflg,:Kri.Je, Padang ,
1\Iuutok: Riouw, Singapore, 'P~~nallg, Edi, Gigben en

Agenteu van

Aljeb. .
(952)

De AgeD! en
Me. NEILL & 00,

NED. IND. STOOMVAART MAATSGHAPPU,
Ret Stoomschip

~});i1Kl:~

de, BtHlOemingen

r

r~o.-

-----~----

18

StoOImaartMaat.schappij

Uitkeerillgsiontis.
,.T,a Constante et Fiaele"
'rE
SAM, AHANG

NEDERLAND.

Noordkust:. van In.-,,-u:

IIet rertrek van:

1. \'an Batavia, rill. Samnrang, llnar SoernbalR,
2. van Soerabllia , vi:," SlllUarang, nnar Batavia; iu
de tn.aunden Jannnri, April, ~lei, J'uui, J'uli, Augus~
tUB, September, October, NO'fembcr en December den {JUtllJ, lOden, 15den, 20steu en 30:'lten,
ill de mound It'ebruari, don ihlen, lOden,
20Slten en 25Bten; in de maand l\Iaart, dun
SueD, lOden, 15dfln, 20sttiu, 25stCll) tin BOsten.

Het stoomschip

N, B. De boot, die den lOden, 20sten on 30sten

fJ 0 N RA D.

elke mal1ncl en in' M'flJl,rt den 1 '::lten
van llntsvia en Soeruba ia vertrek (i ko.n,
op aanvrage Cheribon, Tngnl pn Pekf1,longun aandaen.

!fall

J. DE RIDDER,

I

OostILUt'!i't Yall .Jayu.

is I'RstgesLf!hl np

17 Jnli e. k .

word~u V(wi'"y:ht

CHAMPAGNE.
Mocl et Cbandon 1e. kwalae;t
RHIJNWIJNEN ala: Schlo •• JohaDneoborg.
Steinberger Cabinet.
Rudesheimer Riesling.
Steinwein,
Marcobruoner Oabin~t,

Od.'3o

ViUl

clke maand,
VUll

.JH.''\'''U

Batayia,. vin. Al1jor, DIl:J.r 1'jillltjup eu terug,
den 15den JIlHunri,.: l\Jaart, 1\>[131, .J uli~ September
Villl

en November;

B A Z A R.

. . }.til.2I1t~
.~

Suulntra

Hollowaij Pillen en Zalf
EN

l. van Batavia, dOll lOuen

VItti

"PH." mnnud

N. A. W ANN]~E,

Ulla-r

Padllng en Atjeh

HAGERS,

t.lll.~nd \lin

en terug'
via Padang 1 Be'ukoelen en Olll de fludore
!'ill Kroci
fl.

-~-- ,,~~g~:

Baron SIoct v.d. Reele.

('n f..erug

\'ill Pg,daug.
L van Batadn-, den 20sten
Bt'ukoehlO, nanr Plldnug en

G A U V IN P I.LLE N ~
(464)

mu,aud

vertrc,kt den 18en
deB 1ll0r~e.nB 8. Ullr liasl'
Soerabaijll. 1\InL1ni?lBlH' eu dl.! l\Iulll\ken.
De Ageuten
(()62)
"\I..,. NEILL .& Co.

"all Batavia, den 30.len

Te Koop! . .

1'elQk-13et(lng. Ueukoelen, en

en
vio, Plldang,

HOLLOWAY,'S PrLLEN EN

(560)

B. KARTHAUS

&;

Co.

.BA Z A B.
,

Koperen Bouilloirs.
(66~)

Gel ~adijkl.! Diarrhee.

-

_r

De

oorzlI.kl!o dezelo,verzwBk,kende ziekte zoo ,verBcuiilcnd,

l'uike Hammen,Zoe~.m.lksohe en Loid •• h. Kans,
Kruideu,Wijn a.ijn -' CappertjeB, Apolina.i. water.
(860)
B. KARTHAUS en Co.

We~r . onivangen:

ZUf

ICD de
wijze
,vohtOIl~dtl reden
van: het. belll.ngrijlc anotal harer Hlag!offers, Onder Holloway's hehan.
deling,' al is de ourzfl.nk dtier ziea-te, ,in dui~lerDi"'geh\lll 1.1Il de
uihlal!: even guoslig iijn., heh:ij de,IlHl.Iit(, de levrr of kleinere illgco
W8DdilD de zett:l_HI.n de_,ziekte iii. WElnt zijtltl pillen'met oordeel,illgeDOtnCD" CD zijn zalf guud op de zijileo, det or.derbuik in~ewrc.
veo, betctlgelen ,de 1.\\'cUiog der blotdl'lltCD en ~e~t'.li.'D ie-dere -rcrkeerde werking, waaruit die' (10k Qllt:taat, ,Beid~ IDlddc!llD werkcn
regtstreeks, tot,berstellen van Jlct junto evcllwigt hnsl.lheo gcolOclig-

nater .aanvallcD zoo~ "erandelijk, zijode, ',gevcll cen

Prunes d'ente Fransche.

F: 1I. BOUMA.

s.cht

Hotstoomschip

j

Holloway's Medioijnen

ROLPENS, in .• topflesch.

Sftm~rlLng.

IN~:.')IND SmOMVaRT !!HT!GBAPPU.
,

2. van Batavia, via ..:1.njer en IljilutjapJ nallr
tan en terug, den 15den }'ebrna-ri A..priL
A-UgUSl.'llS, Oetobor on Dec.ember

tOl'l,lg:

B~nkoelen-

en'

~l\;lok-Betollg.

4. VBn Batavia, via Riouw Singapore, PeollDg, Edi
en Gighan naar Atjeh, d~n 20attm \Olin eJke maauu, en
f:erug (lVf,lr' rle1.elfde plsatsen,
If,
Pulen1bnll":
l. van -Bata"ia, -viD.° "l\luntok, U[U11' J?alembang, d~D
5deu: Van elke ma~!ldj
2. van Palenibllng, via. l\!Iuutok 11IH~r "Bntn-df!.l neIl

17 .ronde

j

HAMMEN, .puike W~Btfaalsob.
HARING, puik. ie vastje •.

\'AU

d(>s morgDDs t,?n

Soerabaia, via Pasoeroeltu, Probolingo, Bewoki f ure
t,m Baojoewangi, naar Bali-Bo~leleng en hll'Ug', tlf';u
\'all

Zui<lls:ust,

Cotes Fromme,

De .Agenten
Me. -"'"'EILL en Co,

(951)

.vnstgestdd ulf! volgt:

-II.

G, O. '1'. \TAN BOB!' S, Cv,

I.

:Ba. Medoc.
Cole. :Bourg.
Ohateau do.· trois Moulin •.
enz. env..
PORTWIJN Roode en Witt. ·mzo b"kand. 1. kwaliteH,.
MADERA.
VERMOUTH ecbte Nally en Prat,
VERMOUTH de Torrino.
B. KARTHAUS & Co.
(660)

den 17en de7.er ,1~~ mnrRell8 Doer AUEitr14!ie,

Tagn-l er. BIltavi5,

Ret Yertrek der stoombooten . . oor de pn.\.;:kdvfV\rt~
~ieDBt in Nedorlnudsch.lndie, geL1urende he~j6H-r'1874~

J

Marcobrunnsl.'.

..~--~--

Pakketvaart-dienst
gedurende 1874.

(l.UiJ8)

T J EH.

,l.

Gezngyoerder YJN DEN GEVEL,

(672)

B. VAN LEEUWEN & Co.

Hochheimer.
Liobfrauenmilcb.
Van Dem.
BORDEAUX Wl.TNEN alo: Margau. Superieur.

"';:::o.""''''c-;;,",,'::;~-,~~

[J Graveert op Steen en op CJ
Metalen.

van
HaantJes Bier Vlin P. S. Rendorp.
Yalker Bier van Vollenhoven en 0"
Norwaij Pale ale .
Engelsch Bior van Cooper en 00,
Cognae Jules Robin, Oampredon
John . Albertij,
MartlDean.
Likenren van Fockink.
Roode en witte Porlwiju
Madera, sherrie WijD.
Cnerrij Cordial.
Marasquino, Cnartr.".e.
Yruehten op Water en Brandij,
:Bitter Longa, Vitae van Fockg.
Vermonth.
Moet en. Chand on Champsf(ne
Roederer Obampagne.
Sparkling Mo.elle.
,
Dive•• e Rbijnwijnen.
Tegen bill\jke I'rijzeD steed. voorhandeD, bij
(458)
F. H. BOUMA.

VRlI

lIfaat,ehappijen in stant ge,teld ieder bedrag te tee.

•ken~n zoowel op staom' en zeilscilcpen ,,"Is op Hnizell,
f.~bneken, 'productien, goederen eut..
Het kantoor is gevesliiHd in het loknttl vroegcJ' ge~
occupeerd d.oor de J\Ted. Ind. Spoorwegmaatschuppij in

bet

D e U i t g e \"B r ~
H. C. T. VAN DORP & 00.

voor IJet huu,leu

gesteld door de vereelllgil1g ",'un. RSBuradeuren lie BatnNia en is door orereenkoIDsten met de onderBliaande

A.b.onnelnents prUs pet· half jaat·
f 1,2.50.--' dorb VftH 2'7 .full t."j: ultimn Dp.l?em

(947)

P.ZWAGEB,

RET STOQ1VISOHIP

\'aar tegen premien en condition voor Ned, ludie vast-

p~i' r:relegru~f medegedeeluo

her ,ie"i)to

(284)

NED. IND. STOOMVAABT MAATSVHAPPU.

De Samarangscbe Zee- ,en Bl'Rnd-AsBurantie l\fuat.
schappij sluit verzekeringen tegen I-Jrllnd en Zeege~

worden aan de SAMAHANGSCHE OOURAN'r .teed.

Po.tnat..; duve dOll Heer COr.ENBRANDER

nit.

(n5~)

(344)
13elangrijke berlehteu! een korte

, I

en

_"F.II,BOUltIA~
FITl] sven cl uti en.

Zee- .en Brand-Assurantie Maatschappij.

SOESMAN en 00.

Wijn Sf.. Julien

8ftmarRng HeereD.;r.... !.

De Nederl. ludische ZBe- en Rranil-Ass. Bu. Ie Batavia.
De2eNederL"
..
""""
De Nederlandscbe Lloyd
. Ie Amsterdam.
De Urand Ass.~laa'.scbappU" de Of/sllwek" Ie Soerahaija.

SAlI1ARANGSOHE OOURAN'l'

Per s' Gmvenlwge :
alhier ter Beede, ontvangon wij

E~n
h~~oeren

behaJl{leld~

De SAlIfAHANGSCHEl COURANT zat .teeds in-

Yorkshil'e Hams~~
(955)

Eon Stenogriiaf va.n de 2e kHmer zorgt rlat g~regeld

iedere ma-it de karnervoreillgen wor,.l~J]
den form VZJ.l.l HaRgBche briBrell

Ilp~or: a:a~e:;.~~:~~~:~{ ~!~

klilren 'van ,goederen tegen slechta 2'/2%'
v..~~::~~~:~:ert zieh belP.efdelijk fOO. he~hoQden

De Sa.uaraugsl',.,lte

])1r. R. VORSTlI-fAN heoft zieh ';'0. zii" ,.,trek
naar Indie de medewerking 'I"'tlrze4ord van eenigtl gunstig bekendp ~cbr~ivert!, di~ nls Oorrespondent-en 7,Ul1oD

Zoo even Ontvangen:

W.~iDg

Bij .
•• ,,' . d.
onderwichten.,
.
Het, uitvc>eren ',van 'Kommissien' f;~n het, in

D.. P. ERDBRINK.
N~taris te' iSalatiga ..

(1520)

d. Redacti. ,.n d. 8AMARANGSCHE COURANT

OTARD DUPUY & 00.
(916)
bij
DORREPAAL & Ov,

in ki.tj •• van 500,
in jaren .ulk~ I.kkere
gevoerd.
(954,)

Risico's legen Braudgevaar.
Worden voor de Afdeelingen SAI,ATIGAen AM.
BARAWA, Bangenomen voor rekeDiug va~ de Sama.
rang"eh. Zee· en Brand Aoouran~ie M •• tschoppij door

heid fD prikkelbaarheid. ziekelijke cn getonde, llfscheiding
lijke,en buiten&porige lozing.

Ql'ltWl!'~

D~o~eB PiIleD VlI.D f 1. 'f 3, en f l). yotje!l Zalf flut /' 1 f 3
cn fl),
CheribllD W. CALt'srr.4NS &; Co. Tngnl A.- J, ~nD det ·100n'p.

Pe'knloDKl>u W. E. HANA Solo ARNOI~D -e'l] Co" eD COENAES,
KlaUen J, D. SLll!:R, MageJaQg Jo Ao ZEIJDEL, Samarang -GO.lH.
HART •• Co.' DE GROOle. KOLFF
<:. W~NNEI!)•. G. C. 'l'
VAN DORP
S, L. DEI,YON on
(678)
SOESMAN •• 00.

e. "..

e.

BATTERIJPANNEN

gegoten ijzeren In ver~chillende 111m'ensWn waar_v&o de,
grootste lS_ .Yan' 8 Yoet, in -d. -,m.
T~ b~\'rag'(,ll bi]

HARRIS.

J

28sten vun· elk" maand.
J:Jornco's ,V\Tcs'tI(u,i!it;

Ecn UU IS:

van Bo.ta\·in, viJl. Billit:ou en Pontian:~k, Da8.t 8ing~
kRwang,',Em terug, den_7den van el1$:e IDaand.
Bandjer.ruo.'l8iu:

vall. Soerabuia, via, Bdwen:D"
,l.n 2S.t.n van elk. UlBan9·

DaRI"

,'Bsudjermft.sin,

l'.Io1uol,;,-eil:
fan' Soera.btl.ia, "via, MaJt8SSar, n~ar d.e, ~olukk~n
en tbtUg, ,den 21ste7l' van 'elke masnd,

N. B .. Naa.· de ])Iolukken via Menado, in

d~

maan·
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