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Bij deze Courant behoort een bijvoegsel.

BERICHT.
1\jeuw~Abonnes

0) dit Blad voor het
2ehaUjaar ' ontvangen'de :nog verschijnen-

de llUlllmcxs over deze maand

·Gratis.

DE 'MAIL.
Aan de

per . Koningin Sophia. hier Bangebrachto

brieven ' e~ pakkettdD der }'ranecbe wail met berichten

tot 8 Mei jl. ontleonen wij hot volgend.

Staatkuildig Overzicbt.
Etlgelt",d. ' Hot engclacho Lagerhnie hoeft gedureodo

de ' laatite dagen van april bernodslall.gd over het budget van. Mar:ue; d. nieuwe eerot., lord der Admirali·
teit 1\'ral,'d HUllt beefCi een6 scbitterendo redevoering
gehouden bij de opening 'v an bet dubat, wRQrin bU de
groote gebrekon d'e r eogelache l\'Iurioe zoo duidelijk
mogelijk deed ·tiitkomeo: d~ 7.00 gewilu l~ sterkte, WII(Lr·
fan JUeD to Jande droolll dc, was bedrog; Diet de helfL
'~n

de panta!:!rvloot, niet mt:Jer dan 14 van de 30 acbe·
pen waren in staat. zed to kie~ell; \'an tie audere Bclh,~·

lien was een 8&otal rergfwD of yerslt:t~lt, fwderen huti·
den groote beboefte om gekalt'!fu.terd t e wordul~; lie

maoschappen vroegen meer geld en de officiereo kh.ag"
den over weiuige piaatsin g en zeldzame promotie. On·

geJuk'kig: eoht(lf ia ~~Bl . . ~o den !?druk van Hun~,s re~
devoeriog veri oren gegBBD uoordat do Regering geene
,oontelleo· do et de zen eUen rlige o toestH,na te \"erb ~ te·
reD ; daar wi( ' men toch iliet aan op bet lu.nd, was bet

'argument, dus nagfJn wij cr 'ook lDaar niet am. To nt
'(omme c}ze;noIlA.
Inantwoord op eene inlerpellatie beeft de beer
Bourke in bet LagerbuiB ve rklaard, dat or bij de R e·
gering geen " oar-nernen . bestaat ow dan rang en den
tltel .d er britscha getBoten aan de boveo V811 Belgie
ttn GriekenJlu.. J ts \·ermindersu. De britacba vertijgell'
woordiger ·te Bern zal tot 'winisterresident verheveo
worden.

luhet Hoogerhuia
oit, etrekkende om
gen op bet o.erleggen
de, de vooruitzigt<n 01'
Europa~';

lolita 10rJ RUBB.lI eene motio
bij de Regeriog aan to drin·
\'an • aile documenten belreffen·
bet belJOuu van den .reda in
dOl!umenteD, die bestaau zouden uit corres

poildt'Dtieo van de Regering ,met de

gou'I'ernementeu

.ao Duitschlaod, Oosteorijk, Rusland on Frankrijk. Iu
zijn antwoord fenekerde lord Derby, als miniBte~ \'ao
BuitenlaDdscue Zaken, dal:, bHjkeDa aIle outvangeu modedeelingen er thalls geen ookela oorzoBk bestBot ow
in de naaste toekolllst eon \'rtldebreuk in Europa tu
vroeten. ,l\Iog,t · oorlogsgevaar zich 'v;oo rdoBn, dan ZI)'U

Eogeland al' bet . mogelijke doen tot bcboud vao den .
frede, 'sonder ecbter!ticb . telf te laten mecslepen in
~eD ' -sLrijd, wRarmede zijr::.e belangen niet gemoehl wa·
reo. Elk' intttr~Qtionaal traktaat, welks naleving in den
tegenwoordigen tijd ondoonlijk worden lD(lgt, kon aan·
leiding geven tol ge.cbiL Toch.ou Eogeland .ijoe
tua' QU gu~J.t) i.l'Ou.~ ai" ~' erpu.IHl bescuouwen hij ue in·
teraationale over.enkomsten, ' die bet in de laatote ja·
ren Bangin g. Op grond raD ea n en anJ ~ r wcigerde de
minister ,de gov,raagde. stu t,ken o.var te leggeu.
In Durham, ,in Engeland, i$ thUON wedel" eene werk·
Mtaking onder de mijuw erkera uitgebroken. Om den
omvang \'&,n die g~bcurtenis te begrijpeo is voldo6hdo,.

to weten dat .bet ui.trict 40,000 noij. werkers telt en
jaarUjks 1~ miHioen Lon steenkoloD opJevcrt. Door die
werketakiog zulleu ook de otnliggellda 'ijzerfllbdt:k~n

den_ arbeid niet kunnen vl)ort-z,etten eu dew te!!(!!l me e~
dan 40 1 000 . srociderl:l. O(lk h(;lt g.ei;(:hil tns~chen de
pacbters ·. eo htinoe arbe;d~r5 wordt erns~i ge l". Dilgelijks
wo~den er I!~D 88.0to! onta!l1gen en d ~ I llndvt.'l~h uiv;in g
X:8ar Amerika wordb onzaggelijk groot. l\r~t den do.g.
neemt bet goL relc arlD handen iu da lilodbouwende
atreken toe.

en

dag~lijk!!l, ' Zon- ~nFeestd~gen

Abonilement sprijs

1
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.

voor geheel Nedert-IndiiiJ 12.50 .perbalfjaar.

de commisaie, voor de begr~otiDg, Verv~lgenB

leg it.imiet daar volstrek t geeD kans meer h e bb ~ll om
ge ko7;eD te worden.
In d~ ]"dJpe1l-d,UlCe ie thnos opgar-omen ,het r cl nn8
Vau het ovcrleg der nt·gering, hot walk yoorafgiDg Ban
de beruobte vel'klBring door den hcrtog de Gramont,
als mi.nistwr nUl BuitenlalldBche Zakell, in da zitting
der Kamer flUi den Oden julij 1 8"iO voorgelezen, weI·
ko ,·erklariog de eerate, l1hiu,r b~!disse fld6 S~RP WI\8 ~ot

den oorlog met Duil.ehlaud. Daaruit blijl<t, dat Napo.
leon aa~vanl,"lijk gen.~igdwn' om den Vfo<le te hand·
have.:J, maar dooi' d en invloed der Regel'iog er. too ge·
bragt was om den oorlog te \'c rklareo, ofochoo n bij lotllf
at bet gewaagde van die onderooUliog iotag,
DU1'{8c'hla1ld. Het pruisBisc he Huis VAn Afgevanrdigden beef, 001< de ov.riga artikelen der wet op het
beheer van V3canve bivdommen bij tWtlede lezing anu·
genoW6D. AUeen ia verworpen de bepaling, dat' waD-

neer 81" niet binne n zelrereo terwijn ~vor'dt 'foorz ie n in
de va.c"lur~ vao den bisBchoppelijken stoel, de B egeriug
h~~ regt zOol hebhen om zoolaog ail e traktelllenten in

te bond en, diG de leden van bet Doml<apittel nit '. lood.
kas geni.teo;
D e Boodsraad heeft d. drukperawet ,astgeeteld. zoo

Het bczoe k van den keizer van--:Rusland t o Berlijn,
wordt door de ollicieus6 Norddeuf8clie Allgemeine Zeitung
volge"dorwij.e toegelic bt.:
.Koizer ~It'!xlmd t)r, Duitachlands beste vriend, heoft
wed",roUl twue dagen in ODze hoofJ etad doorgebragr.,
welke in he:,u ni~t ail een den geliefden bloedvt!f\vBot
van het cige n koni.klijke buis, Illa.r ook een lang be·
kenden Heveo gast met opregte vreugdu - in hoar mid·
deu heeft welkom gohoelen. De laatste tieD j.ren zijn
voor de berlijnBche bevolking rijk, mear clan rijk lUlD
groote ell gewigLige historitlCbe gebeurten iaseo, gewe est.
1I1en zou het baar bijkan. niet kwalijk uemen indieo
zij in dit opzigt tleoi gaills ver-weed W8t1, en zich ea
die z6g6vierende iDtogt~n en Da de ztlmeo komst der
drie kei~er8 minder ~atbaar' voor dergelijke ind'rukke-Q
betoonde , Maar .Ie uitermntc hart.lijko ontvangBt, welke
op zDndag aan kei.er Al euDder van de zijde der be·
vol kin g t en deel viel, bewijat dQt dt'l bewoners der
met do lotgevallen van bet regcrende huis · en .Vllfi bet
"aderland Duau .. verbondeo hoofdstad door de gloria
van de. jong.ten tijd de ecbooust. deugd van een
volk, de d.nkbaarbei(l, niet ,erloron bebben . . Wat de
Bl!l'Hjuerft op zondag in zullte groote massa's deed op·
komen om dOll ezollr te begroeten waft niet alIcen de
eerbied voor (le deugdon van den met oozeD geliefden
ke izer zoo innig benioDde n \' orot - bet was bovenn.l
d~ d.ukb.arbei.! vaor betgeen hei.er Alexander in de.
moeij~lijl(ste tij~eu van ODze ni eu we re , geBcuicdenia
voor Pruisseu en Duitschlo,ll{l gewot!st is. Het wae de
zich steeds vernieuweu do be\'eatigiog, dat ODIl volk... iu

Het o oatenrijkscue Heerenhlli~ nom bet
wetsontwe,.p, regeleude de. ,erkenning der godt:ldiensr.ige
gonoot.choppen · door den St.at, zonder d.bat aou.
In de Ka~er van Afgevaardigder werd bealoton tot
de beb."delidg der artikelen van het ",etsontwerp, be·
trefr~nde de , organisatio dar L&ndwaar, Over , te g88n,
nadat d e ~iDiBt,er vun Lan deverdedigiog, d~ heer Horst,
met warmte het antwerp verdedigd bad.

tutionele wc~ten vOOr te (.tellen,; ondanluf den w t: n8ch

der legitimi.te~.

1rIi.schie.n is de .h.er de B rogl .e

~:ri:;o:ar.~ij~:~i:;}~;;~~jftg":.:~~::~;:=:f ~:n ~~a:l~

bord nog altijdbet plan toe, om in ]'rankrijl<te ko ·
men' en zija8 , aanbaDgera ' om ,zijnen .troon te Mbarob.
' lI.eeds hebb.1I in d. \Jere .ijner padiJ de' ultra's .de
, ge~~tilld.~p; ~vet;~onn~n "en <,I.e .NIl~ioou.j.e Vergat.1eriDg
~enoorlo~ 'erklaard; o",dat. a... geweigetdheaft _ioh
llls_t d,~ " w:t~e vlag, te fore ~"';3e~, , ~Iep ·yoorziet · daaruit allarloi .. yerwikk?Hngen tus8cben de. regter- en
."ite~s~e . , regt~rzijd.'. 'rat weinig . • trekken zat tot b~
....ti!ll:Dg. ~Bn bet verbond deD 24.ton mei . door baar
gealot6~, ,, "" . '. . . . ....• '. ' .
Z~~d~" . <lo lfa~icn.leyorgaderiligw.ed:er bijeengeko:

trouw met wedetkeerige t rouw

W6Gt

to beantwoo.l.'deo ."

OOJtettrijk.

T"rkije.

De Kupl'eHanieten te Konstantinopel heb·

ben de 'fO?rWl1at~eD v'all de nota van den . grootvizier

volledig aangenomen. De Hassouni.lea · hebbe. in 't
midden gebrsgt, d",t het regelender rerkiezingIiunnor
hoofdeu oone zaak is vau lonter · .g.e.teHjken . • ard.
Dientenge,olge. hebbenzij eenige vertoogen aan den
groot,i.ior gerigt. Deze heeft ,erkIMrd ' dnt, .. _aD do
HBBliounisten ' do in de nota. ·verrnelde voorwa.ardc,n riiet
, ga.f aan~e"'.eo, . hij de kerke. de gooderen der gezindto
ter beschlkklDg zau .tellen ~au ,do. KuppeliaDieteo.

~pa~jj) ...\ .O.mtrent "'oe .over.wini~ ing door ; de r~publi.
kelneo b.! B.lbao behaald berig. een ooggetuige; . dat
OJ! 2 Mttl 'a m~rgen8 ten ·G, Jars ' do o&rl i9te D, _wicL" trolS"
pen g;,c~ncentreerd .. w~r.n ' Auee.hen · Portugalete en
, Bilbao, . door de. republikeinenzijn · anngetaet•.. Bij_onb;:
de.h.den omtrent het geveeht .olf,ontbraken nogm~.r
bep"lipg~D,. zijDvastl!'1l1teld voot:d~ ovordr~gtvan het menkeat bot . bol.8ngrijke g"volg• .·D.e:.Mondoieeds
: IJIIztg.,P.I', ~,ee.~ligDe ,.al ,,01l1ge nleuwe . bi;lii.tiugan' r~kte het:. derde leg,e"korps ' 'Bilboo ·.\>i"n60, t~rwijl, Ser;'
, .ltP~~e,n\lm ; hete.enwigt .in, b.~ bildget .• ali '.' 18.740 ' rano .den oolgenden dag . _ijns · inbred. "zou .. handeD:
til .ve;k!:~i~.Eefatss'.\Iie",d voorstel z.~1 ~aar 'd'; oom. Valgelis : officielebo.igten waron :da oarliaten ' in . volJ!lilflit'fiii aerM~e/;l wordell rermoDden, bet' IARtale 1\1111 Blagen wliDorde; van. 4Ul1Do ' _ijde ' wOrdt, eOhter. uit

:::o~tJ~;;d:pv~i"~~~~~e'jfa;::'. ::i:~n~.t~:~tn

( Uit 'rle Strait. Timel.)

IOlldell, 2 J uui . Ve .. eheideu. Parijoche dagblade n
be w~ren dnt er in Ma.drid Ofer wordt gedach t een
Dui tscb prius tol kandida.t voor den Spaa.,.b. n Iroon
vaortcetellea.

LOlld,,,, 3 JUni. 'De DuiL.cho per. 'iudt het denk.
bee ld va n de kand idatuur van een Pruisiscb priDs voor
den Spaanecben troon beo pottelij k.
LOI~'clr;'n, 4' Juni. D e paus is inge~tort, heoft geen set·
luet .ell hovige lIoort.; d. geoeeeheeren vreezen bet

ergste.

Binnenlandsche Berichten.

r Iluio

.

'"

LOlla,,,, 1 J uui. Rochefort ie te New·York aangeko men en heuf't \'oor ee ne op"nbo.r.a rt!ceptie bedaokt.
Hij heeft een brief openbnar gem nakt, waarin hij de
' br audstic btinge o, de ex~cuticn ell d~ verdere ho.ndelin·
gan d ~ r Commune rccbhaardigt, de allend o, die de
verbonnenen lijden, b.,e brijften lIInorscbalk Mao·III ..•
hon besc:iuldigt.

B ismarck, gezondboidstaeetaad wordt gesl.dig beter.
Bij eODigloiml warmer w"der zal bij ziob naar
begeven .

meDS van bet .f~an8cbe G~,uvernettHmt,

'z,elf va~ .o~Jrde.~I" dat 4ez6 . niet gflva~rlij~ meer, zijo,

.

Telegrammen van Reuter.

a le die in d ",~ Rijks dag was sang-eoome n.

.1 zijne kln .. an ecbte vriendacbap boog w.et' te "aar·
deren e o, troto alio wiaseLiog der tijdeo, betoocd8

dagen had d. invloed vand~n berto/( de Broglie de
bo~enha.Dd eu ·met bem . die · van- Ud . Ullirer.. .. thau(I i9
de. linkerzijde · op .den voorgrond· getreden eo met de ...
do · Pre6se. Het Go.a.ver:nemsDt !Jean het vaBta vGorne.
men, om ~rBtond, ·no.' d~ . h~tvat'tiDg 'van bo.re werk.
••• mheden aan de, Nationale . V.rgadering de c~n.ti

.prijS d.er Adv.ertentieo: v.an .1 --10 woorden .voor 2.' PIlIl\tSi!.lgen /1.-..,
;
. Vooriedere voIgende 5 woorden f 0.60. '
'.

.'

Bayonn. gemeld, dat wei i~ waar Conch .. in Bilboo i.
binDOD,gerukt, en dot . zij voor. de t~lrjjko artillerie dar
de orde worden g •• told de beraadelaging over de kie.·
republlkeinen buoco positien hebbeo moeteo verlatoo,
wet, waarna de 'commissio voor bet budget hoar .rap'-·
po·r t .. zou uitbrengen j ·terwijl de zil,tiog voor dazen to-.
ma~r' dat: 'h"n lege.r tach ongedeerd, i. gebleven, . ter~
mer :eiodigen BOU D,let d~ stemming G.ver · het · 9nt.werp ~
,\,ijl. po vij~od.lijke ~rmeo 16,009 man a.a n dooden,
betrefrende de Eerste Ka mer. Dit is bet plan de. ~'~IIl·. , gew~oden, eu ziehn . ~ad, .oodat .ij tot .30,000 mon
pagne dat de Regering zil?b vooratelt, maar dat untuur ..
wI!" gereduce.rd,
lijk door thane niet \'oOrZieo6 oIDstandigbedeo kau warVolgen'- .en later berigt ,wae de gezondhciJs·toe.
,len gewij.igd.
etand der .tad . goed. De ri"ier w.e bevrijd va D aUe
DB llliuibt~r van DionenlsDdBchc Zaken hoert, aan
biodi!rpalon, die d. gemeen.ohap met bet buitenland
Bommig'} hoogloornreo bij tIe uui\' ersiteit op bedekte
.oudeo kUDoen belemmeren .. De bevolking kon vrijelijk
wijteL:tJ kc;DJl,en gegeven, llat het in dozen tijd niet
uit e o in de_ s tad komen. Er bee rscht tJeD~ groote
VOJfzigtig WHS om alB republikaineu op den voorg roud
geeetdrift bij het legeren de. in ...oner. Van Bilbao.
ta trdden en ala f,oo dnoig een' man dallt volksvertege n·
De lao tete berigtenziju van den OdeD lIfei.
woordiger nBn to neman . VolgeD'j de correepondelltieZij melden dat d. republike.inecbe troepen d.
HavaB zoudeu eenige vaIJ. ~ij ne wenkeo, die het karak·
sto.d .Zornos8 zijo binneogetrokken en ' van ' daBr naar
t.r van feit en haddon en de publi.k. opinie bet meeat
Durango' zijo opgeru-kt, waar ' gelijk men weet, dOD Cor·
hadden, ge8chokt, tot ee n ondenv8rp van interpellatie
10. een wijl(pl~at. had' gezoeht. Vol gens een telegram
worden gemallkt in do zit~iDg dor l)crmanente COlllmitl~
uit San.t snder, 'haddeD" ue carliaten zicb biDD~~ Awesie.
zeDoS ternggetrokken. ' Deu 'Sen Mei zou Coocl.a Bilbao
Den. 24,I.n 11:I ei moot io het deparlement der Nie·
verlote o. Setr.no is te Madrid teruggekeerd en werd
vre ecme vcrkieziog plants bebben foor de Nationale
old.ar met de groolete geeetdrift out.angen.
Vergadering. Generaa[ DLJorot beart nl8 vertegonwoor·
A711erilra. D~ a'werikar.uacbe ~iDist6r . van Finan·
diger zijo mandnat nedergelegd. D~ lJo Dserv;~tiven in
tieu 'heeft order gegeven om in nlei 5 millioen gaud
dut ki e,di.trict zullen een bon.p.rLio' kondid •• t'8t.llen.
to verkoopen.
Da.nk zij de politiek \'8n den grltof de Broglie, zou een

zau ,san

Franlrijf~. ,M ag meJl eene officicmte mudedoeling
uer_Corr.tsllond.m,ct! Ilflfiaa gcloovcn, dnti moet er eene
geb ••I• .omkeering h.bbon plaots gohad in d. voorna..

Voor weini ge

·I

uitgezonderd.

I!i .A.IH A.H.A .N(,,1.

njocjacarta. - E en inlander diu vau zijne · zinnen
beroo fJ. is, zwerfc. uier rond OIl baeldt zioh iu, d$ t
hij eell be kwlam praktisoerend arts is, die een
ieder vnn aile ~iel{t~i, geneZ",D kao, ja zelfs epidemiC u
Iran bez\Veren.
Yt!rleden Za,terdl~g morgen znt eene Dude (·hioeescbe
btmoordeu de padtHlr voor hnre. woning. Zij is
law aBn eeu :trw e o een beeu. Op ee DS Doderde b!loar
d.e ge kko kerel VflU ae!l~e reu en taU e baar bij de: baud,

Vl'OUW

die bij ter.to ud bego ll te kn iip9n (pidjettau,) onder h,t
pre\·elon fall eenige on verataaobartt 'woorden. Zwijgend
let,do bij vervolgC'U B zijn arm' Dill d()D bale der vaD
aoglJt eidderende vrouw, !eunde tege n llaar aBn en be·
voclde eu beto.alte haur boofJ, kin tm ollgleden op zulk
ee be ODZllchte wijze, dat zij _ in \"orwarring op eooo
band eo voet binDen '8 hu ts kro~p, o m tich Ban ferd(\re

':"";Tot on.e verwoDdering . zagon ' wii gisteren middag twae arabieren .ich naar de e.pl.nail.e .an tie
O.tadel begeven, om de ald.ar .anwe.ige, op Atjeb
buitge maakte, kaoounen to bezichtigen.
.
.. Naar bUD' 'kloedinlt te oordeelen waren zij ve~ mogan~
d••ral>iereu, 'die met aandacht de op.ebrifto n vou de
han.o nnen la.eo, en het gele.eue op een .tuk papier,
dat zij in de band hi.lden, opte.kenden.
Het iB opmerkelijk, dat oaar wij . verne.ueD, nog
geen arabier ~He kaDonnen is gann tien.
Wat DU der.:o twee ar8bi eren io bUD BehilJ Voeren
wateo wij niet, ,ma.llr zeker is bet, dat zij m~t het eeQ

of ander geheim doel daor kwamen, dat wcllicht spoe·
dig zal bekend worden.
- Eeo onzer geac bte stadgenooten, de beer W. J.
J . III. Ja"B8en, Komponist von de .Atj_h'. Kroton
Marsch" en van Io'Noer1ands Roeml! ,is',

Da

een kort-

.tondige doch hevige ziekte, beden nacbt overleden.
(J. B.)

Soer06.;;.,. 13 Juni. Huiae. De . priester .tegenov" r
den krijgeman ... , treffende tegeostelliog, en taoh met
.00 vele aa'rokingepuDteD, w.ar bet aankomt op bet
voldoon oan eer, waar bet geldt lofwaardige pHcht••
vervulling in beider stand. Do eoldaot va n bet be·
melecb koninkrij"- en · de oorlogabeld. atrijdend. ooor
vaderland en voret, beiden iodachtig aan oen duur
gezworen eell en io de uitkomsten vnu bun streYeD
000 vaak elkandsr de band
reik.nd in onderlinge
gelijkeniB.
Dit was de gedachtenloop die gistera,ond oos be·
zig hielJ, loeo d. kolonel Wigger. von K.rchem, uit
naBlU zijnor wap6Dbroedere, het woord ri chtte tot ~en

a.lmoe.enier en gedelegeerde van bet nood. Krui.
t. Atchiu, den verdienBt.lijk en po.toor de . Bruijo. D.
krij gsman

waardeerde ten

volle

'Wilt

de

prifldter vel."

w..

I'i"ht bad op Atchius oorl ogsvel d, . Het
hom en
dOD zljnen lliet ontgaao hoo pastoor de Bruijo, g.:rnar
eu dood Irotoeerend, manhaftig ,teede da geoe ten
uitvo er bad ge bracLt waa.rop ce n w8!lrdig priester, L1i tt
Zij 1l6 tegenwoordigheid daar ter plRatss begrijpt, ·met
recht Voor God zicb verh. f'on mag. Niet. w•• deu
o,aiUlo8zeoier fan bet N . I. L~gc r to "'eel gawcut OUi
tt' mid de n vaD bet krijgstum oer IJOul eu t.rooet 3llUto·
br8og~D SltD de gekwettJteu e ll zic ken ~u hen tt' ver~
kwikken met d. middelen die d. gode.Ji enst aon de
hand geeft. H ij bezat bet bart aller bra,e soldatan;
Yoar aileD, zond er ondersclleid van gezindbeid, had hij
sen aanmoediguod woord tan beste, een troollteDd
woord voor de elBcbtofidrs deC'· Aziatiscbe r. iekto in
bUD stervenBuur, eene ' uanmoedigillg voor do DOg ' on·
gedeerden in den Btrijd ,met vijand en cbolern, kortom,
ind ia n nan de dapperen van Atchin, bier in ga rnizoen
8nowezig, werd gevraagd of pastoor de Bruijn zija

r licbt bad gokend, een ee"parig gejuich .ou opgaan
uit alia rsogeu om den heldsnmoadigen priester d6
ear te geven waarop hij in zoo ruime mate aBo9prBak
beeft, de.ejfde leu •• ou met gee.tdrift de hunne zijn
wao.r mce de thana nanwezigc D, aanheft't!n eeu 1: lang
le.e pa.toor de Bruijn !"
Ddt wa.s schoon en naar wllardlJ gesp roken
Vllf)
kolonel Wiggers 73U Xerc hem, en het gojuieb d8t inviel op zijntt \\'oorden, ' get ui glle dut
deze de rechl. eouar hadden getroffen . De weI ·
kowstdro.Jk bleef niet Bcuterw6ge, paEitoor de Bruijn,
de held van to ewijding en me nechenmi[], verzocht bll t
aotwoord te wogan geven, op ee ne red a die hem uaa r
verdieD8te had gellJc bB~. Kon hij- zoo y·iilg hij 8.l1n met
zicbtbare aa.odoening het bUwllBtzijn lll~t r.ieh drBgun

miehaodeHngeu vao don .inloo,e t. onttrekkea. In

.ijn pliel.t te hebben god. an aI, aalmoezeoior van het

Europa zou meo d$rge lijke crt'aturon in een krankzinlJ igen geBticL:.t doan opoemen, in
Djocja. echter Jaat
men di" ongelukkigeD, zoo Cleo zieh bun lot wit &an·

N . I. Leger, bij bad krtlcht un steun gttvo~deu I u but
voorbeeld hem gegeven door den brigu,dd kommu.ndant,

trek kon, doo<leen ,oudig io de ge,angenie opsluiten.
-

A.ls getuigen in de bekende zaak van den gewe·
zen 8aBisteut·rellid~nt en venduklerk: vaa Djocja, I:ijn
uit de," plnots mede opgeroepen drie geDeeebeetan en
nageooeg 01 d. secmploijeerdeo op b.t reeidentie kantoor, zoodo.t wau neer zij allan. voor het gerecht TerBchijDC!D, waaraall wij nidt twijfeleu, de militalre doc·
tor de eenigo is, die van de vier doctoren bier Eai

overblijven, terwijl bet kantoor net zoo go.d ale ,er·
laten ..I zijn.
( 17o"lenl. )
Batavia, 11 J unij. Volgen. mededeoling van deD
Chef der 'rel egrafi e is de - gemoenscbllp met S.t!! gep!..~·e
her.teld.
- E en ieder ' herinn~rt zich bet vonnie va.n den
Laudraad alhier, uitgeaprokeo den ·lOden Maart jl"
w.arbij Ton Kaw Laog, de Cbioe.cb" opiuwpachter,
tot· 'ijf joren dwanga,beid buitenden kettiog veroor·
deeld werd. GiBtoren is dat vonnisdaorbet Hooggeragtebol' vernietigd en Tan Kam Long. van all~ regte·
vervolgiog ontelagen . . NOIlr men zeg' was d. -aak,
nllOr het odrdeel .an bet Hoi, door den Landraad ge·
'beel verk.erd opge.et . .·
.
. ..
Hoden .beeft bet HO,oggersgtabof, . bij breed gemoti.
veerd vonnie, uit.prolakgedaaD in de .aak van Mr. Van
Angelbee,k contra do regering •.an N, I. Do eiBob ,an
Mr. van Angelbeek i. oP., aile pnoten ont.egd eo de
.
.
eiecher ,eroordeol d in de kOGten..

- Een nog 'weinig beken.d NederlondBobe,.:teur; de
haer J. E. S.Ramondt,. te Zwolle, beeft aap bet Co·
mito vanhet Roode Krui • •albier een de,tigtaI oxem·
p!areu doen geworden van : sene lIetuwecha novell~,

}Jimtj. vall 't ·reer gob.eten. en beatemd om te belpeli
vo?r,ien in de benoeft. san 'Iektuur, welke .ioh bij
het garniz6en van ' Kotta Rsdja blijft openbaren.Niet
,aileen ,i. dit eene attentie, ·die verdient op prijs ge·
.te!d te worden, maar oolt.het bookje in .iob .• elf beeft
wlIOrd •., lIIe~ig Bolda ''! dos;ltir.UB zal ondarbet , lezen
dez,e r aando:enlijke. dorpaverteJliIiS. goede berin.o eringen
"bij zich vo.elen opkolOen· en Ingedaobte deD Bobrij,er
danken .oor.ijllkDD~teloo~ .erhaal.

(..dID· ·.Dbl.)

die .00 weI had begrepen ",at eer en plicht gebood.
Waar bij ooggetnig. wa. sowee.t hoe alleu, 'als om
Btrijd zLcb IIchaa.rden OlD hat vaandel- VOor koniog en
vaderland, daar gevoelda hij, het gcwicbt zijuer 'te.ak,
dRaruit putte hij krBcht 6U moad om' ill zijnen werkKring een beD ijd~n8wa~rdig voo rb ee ld nutavolge n, dd
zou bem tot apoorala.g etrckkon om ge hoo r t~ gaveu
aaD eone tweede raepstem \Vlmueer de plicht \'on den
priester en onderdaan dar regeer ing nogmal\ls zijne

diensten vergen 100cbt. In hatt"lij ko bewoord lllgell be.
daokt. hij den eprek.r voor d.llUltle hem ge brncht
met zoovoel blijkeo van erkentelijk;.ei(1 en eYlDj>atbi.,
d itJ zijne verw8cbtiog ver hfld de n o\'ertro ffeo.

DB !.te·

rinne.'ing aan de zen a"ond .ou hem bijblijveu ole e,"
de,r ,1.,JI3LBbe gewaarworrlingeu welke bij tot dusver in

zijne gee.telijke loopbaan oud.rvonden had,
Do wGoi-den van don w:uardigen rastoor de Bruijn
droegen bat ke omer. van' die oogekuustelde wel.pr,,·
kendbeid wa~rbij de reder,aar .ieh z.lvell gehe.1 ."D al
vergeeteo doordrongen blijkt vsn . het grootsehe " der
laak die hem wae opgelegd, d. m.erder. eer dee AI·
Jerboo'geten in ~et weldoeo aao de~ eveDmenscb, _ e~n
IItrev6n, dat, waals de kolooel Wiggers van Ke~cbem
_iob uitdrukte, waardeering . iodeD zo u bij God die
nedeni.top bet ... rk ,d~or pastoor de. Bruijn verricbt.
Priealsl' en krijgB mlln. bezegelden onder de juicben·
de tonen' v~n hot vade.landsch lied de ondorling go·
waardeerde · veretandbouding, .die zoo klaorblUkelijk aan
dell aag kwaol op de .. n gedenkwaardigen .tond waarop het bnmaniteits 'beginsel zoo eohittero,nd op. · den
voorgrond trad.
- Sedert een drietal dagen mist" ecne famm. albier
een liJ van bet ge.in, een 12 jarigen knoap,iotdat
bet een ouderen ' broeder, no veel zoe ken . g<lukle den
al. verloreD be.obouw4eli. te . ',inden io d,, · nabijtieid
der 'woning van ' een .voornaa lD :Arabie". dez~r, plants.
De berkenning was .lIiet gemakkelijk en.ODe identi·
lIeeringwae wei degelijk cnoodig, want de verdwaalde,
een inlaodach kind,' wa.L gemotamorpbo•• erdiu eeo
orang slam. De joogen droeg de kleediog,.. ·der ,olge·
lingen un den proloet,&ijn tioofdhaar W48 tUgosobo·
rell: en een. witte k~.tae bedekte '. ijoe krQin,' HeC. bleek·,
Ila ..!l~Zi:,,"ging, ..;t tijne on.ollodige. 1!aken6enie dat
11181:o"D hem .'011' pronlietblldwillell ..,kell, tot

red~tie"

bO. ~',itte,

t,

dOll~,te." d-IJl ts"l:f

g
W81k ,d,·OOIOiadO.
,. ".ij oak eel/Ig seld, had, "n,w,',n en./.2, 0 ,( rlobton
"]W"",
, '1ollltrent
,1,',, 3.0 .Mei.
, ebij. de,' BIOkw I'ijno,erbebal·
{n,p,: ,k,'OIll8ll
, ba- . sition
W1j on de ngemllllDschap
"._ ltj8h llilt.
, dlnIlO
",e"
in
,'
oaar,het
b1aek,wur~aD/.lldoorbeIllWllf!Wgebrllikt,
de D
beers.bonde
dQarbtlaa
h ,'" verO,
• •f e,rda
b ' " po •. " (·gevo
hem,.lg.
dend,le.,
'lIdenM'
" .. ' .•,' ,8
e'!t~....,
te.wijl bet reetant was gorostitnoerd.
,,
.
gemeeo gonomen bevrodigond. Zoo ter boofdpla.ta P •• ' . k d 'c
,
. . 0 en II nle , verlll- .ndeldo '
bli 0 ~.or ..." ti ,,~te In '. en
Doealk bevindt .ioh in :haoden VIllI , denoflioi8l." _.lang ala in de hmnomandell i. hat hovigoksrakhr dor
or... ,
.
"
' ,!
• .
'
m vall" ~naJ"en,
,
-. "
YIn jostitie aan wienl boloid bot upgedragun Is te,n
ziekte bijna gebeel gewelren on doon zieb nag Ileohis
Do" VlJInd hoadt onl overs,1 iagasiotenon ; dig ' en
N '"
",
,
-, - '-,' ,- , ", " "
a.le , hot noodige to ,erriebton, ter ,oor,koming eener
enkelo op ,ioll lelf ataande gO'lIlIen fan obolorine .oor.
nlobt lIIoab ODS gesoblltholll , op eerbiedigen ' a£Stand . D'~~ ~Ll!HDr:G 'AD . eOD voll, lofl!ihcbrff'b; ,hi
dergelijke berbaling .VlO gedaanteverwieeellingen v&ll ' In bet algomean' wordt met zeer veel lof gewlg gohaDden, terwijl .telkenB koaipagniiloinoeten uitrukken
nn.' Ir~o bettn ond... den ~ tttel .8iJAllifoq ,uttti
Europeanen in Mahomeda!len'. Het ontbreekt er ' nag
m""kt · 'an den onverflauwden ij.er, waarmede de h;e.
om hem vnn tuBsohen 000' " t' ' .
..
t
.'.
0 an, e , ell eeoly! ,fa Nederlandwonen.
maar Ban dat d weepouubt ol\n hadjiee en oonsorten
ren vao de gan, dians! ",llIier .ieb in de.e VIID bnnne
T h h . ".
0 ,POBI len ta ,erdrijra?
.
~e. DUitoObjr. de volgende ad,..tentie in de KIJIIll.ch.
van 12 jarige, kiDdorol! r.neg.teo mak8n, . Het·. ges.
moeielijke ,erpliobtingen . lIebben. gekweteo.
00
e~ft biJ. gelegenbeld . ga.ondon om nit , de
•• tuno gep a~tst :.
trengst. onderzoek met toep..ss.lijk?~traf 'ij ..aobevolen.
. 6 'JUDi. Nalir wij vernemen rrijo de kootroleara Ploygers
tnsB?ben .bler en Petjoet geplaatste sappie.stallen sue·
• Zi~aSo~~~:'~ e~o~:::~t~. r ~
. '
- De op bedengehcuden vealmg va.o .160 Btnke
en.Ge~r"'em.voor den tijd vaa , drie mllsnden ter ,be. 00s81evohlk 7S.Btn.ks wag to balen..
..
ni.t;ok voOr Ned.rIAnd'f~O/·d:et e~:'IeFr::::id enz;,
Sumba':,a.,r. p~d~1I boo~ opgebraoht d" som van
1IC~lkkmg gesteld 'an den ~omm~od8n! der 'marilieme
D. oommnnlcallS ":'.el. de, reed" 18, .... r onrslhg en
kraobl P En , geldt , de ' sprsllk ':n do.z.lfden dl:b~'
.1 1248, ,~~ G., rolm .1 77.- per paard,
mlddeo ter reede 'an Atobl~, en" s de, telegrafi.t Wig.
'Gorldnrend zeer moelJeI~k. "
,
,tor" Den ,1I.qAt." Mann mOl" 1lUIn itrac.e.n, tftr 'Mi'
(Soer. Ct.) '
gere "o.ergspleat.1 nnal AtoblD.
E.zijn op oerre OA geolle, voldoelide debarkements.
6edac4t "a" or ooll6rinpt, nie! oak t. Leip.; P"
lioh.,ar, 9 Juui. Nog Altijd . ,waait de ohotera
- Tengevolge vao de 'menigvnldige rsgene bier ' en
middelen, oood •• d.e. Prioa Ale.ander, die met BO
.' De adferte,utie is gote.keod: IEeoige iii ~ederl.od
haren geweldigen ge.s ••l op geducbte wij.e ov.r de
in de. ·bofenland.n ge.allso, is gisteren de Padang.i.er
kO.ijang8 goederen. hier ter reede · kWllm ell daar bijna
:.~::~!: ~:dt::I:';;':~rsv,oo:.~~~~ ~vnensllsO r~or ~lle~8.
plasts onoer inwoning en andere plastsen op dit eiland,
bnitell. bare eever. getreden, waardoor oeoe rrij belang.
drl. etmalon bleef, met bet groot.te gedeelto zijoer
hat.elfde z~o,"
.
P ertlgbeld nl.et
p
' lo

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

' ,",

.'," ;
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t.l dagoo , oier ledeo, .oodat hetzelv. op' ... 0 na is
uitg••torven, "
Ook bij PangkaOjene w•• 'de ' aterfie ill een kam·
PO"g ee" tweebil weken ' goleden , allerscbrikbarendat

grootoodeels oog iii de goajereoloods voor bet kaoto,or
der inkomeode eo , nitgoande r~ohteo opgestapelde ki..
ten eo balen bebben ,oorat .eel geleden; de, gabeele
loods .to.nd onder water en dreigde .elf. met bot .nel-

ladiog wader mO.lt torugkeeren.
De voorrBad ' ,ivres is ge,beol onvoldoende. Brood
i. er 'Diet meer on de mBnaobappeo, die sleo.M. twee
nllOhten vrij oan de wacht hobbeo, ont,angen drie maal
daag. rijot.

grO';i.
::.:i::
tier plage gevallen 'ijn,
}Ien bedenke e,enwol dat menig oterfgeval door
,o.broiuers ,an nieuwswareu op rekening van do
epidemi. wordt geooboven, torwijl zij ,er PlII't , noeh

of Z"aar bescbadigd zijll.
Teraoht n.agt men nu, . wie in dit go.albet kind
van ,de rekening behoort te wa.en, het gonvornemeot,
dat '. ieb op geene foroe majeure kall beroepoD, omd!lt

Er is geon plaats meer in de overvulde hospitalon
en men is niet in .taat aan de .ieken het .oadeel te
ge.en wat ze tot berstel noodig hebben. O.begl·ijpelijk
is bet dat men vau Batavia niet gsrogeld met iede.
re baal, 'ereobo groenteos .~ndt.

?ofli~i;~el:ij~ij!~~B ~~~

~:!i~n~illcbtoffer ~~~~:~:::II w:::r h:~~nw~:~~~~n g~eoo1::d~e~;O~:!d~::on~

~:;!.::~n~e.ft;

gnind~ri ~;::::"!!j~:~s ~;a::: :::bet~t:r:enb1:: m~:'t~~;~

wij bDllen dit op geede
Eene iu alles ruatige laefwijze, waaruit de ruotige
gOllloed.toe,tollden gokweekt wordon, is oeker eeo
be.t yoorbeiloedmiddel.
Wij ~Ioien don. h
de , gedae~t~ dat het ergste
~~o~~.ij I' en e OVIS eid der zle te nu afnelDen-

ID,"\

- Z. M . sloomsebip , Sumatr." ligt gereed om nag
in dew "eek (w ....cbUolijk morgen middag) to ver·
treaB.tJu nsar Boneratte.
Dit. eilaDlije (gelogen ten .uid.n van Tanab.Djampe.,
ten zuiden van SulBijcr) is ecn oDheduidend klein

otokje grand van kon.lbanken omringd, daL zieb uit

len von ~oorzorg had mooten nemen, _ of de bandel,
die gedwongen is 'ijne goedoren op de ..angewezen plaat.,
onder de oogell der kontrGlo op te s188n?
- Voor de tweeds gouvernements koflie,eilIing wa·
ren heden in '.,Iands pllkbni.on te PadaDg ootvBngen:
Piko!e KaLties
Bo.eolaudscbe koffie · . . . . . •. 14555 11
Aier-Bangies
·
.
•
•
•
.
.
••
440 54
Painsn
AngkolB
: : : : : : : ::
60
Mandholing
• . • . • • . •• 2059 96

~~:

zee verb eft, eertijds toe behoorande 8rm bet "rijk van

Bani, mo.. later ocbatplichtig geworden .an bet ne·
derlaodecb gezag, dat er een rogrlilf; 88Dstelde, ter inning der belasti ng voofnlulelijk.
Do bewoners, boat&o.nde uit meoBchen vao Celebes
vooral 1 honden ziel! olliedig met handel. zeavaart en
"isBcberij" hoofJzakelijk tripangvangst. l\iisscbien zijn
er ook £e~roover8 onder, want Jiedoo vau dat bedrijf
1,ijn er ean pallr malen ge-r-on deIl, al wa.ren Ie er maar
tijdclijk aaowezig. Ank ergrollu nwet er in de nabijheid
niet zijo, wel meer oOBtelijK onder K"lno. DB grond
hv ert behlllvo k!nppers e u wa t dj tgong niets op; in
eGn woord: he~ is er armelijk, nogt:l.D6 brac hte n de
Haden ee uiglJ j"ren nch te reIJu gcwillig hU!l boofdgeld
op, totdut z,ij nn dit janr wcigcI'3cblig bleve n. Men
zegt dab, Z6!rSfH D:t,:,ilg P1l.trl1.Hsi, een oDderdaRu von
:Soni en een wan np. ~ r 't Bcilijot vn,ll eenigon iuvioeci,
'd en Heden verbood bun CijD8 !li.m het nederlandsch.
gez,,"£, optebrengeo, dlso cij utl ei!jchanJ,1.l "0->1' Boni,
welk: rijk- er folgens hem de mcester 'fan is.
BJneratte moat tot redo worden g BbralJb t eo (taar·
t oe vertrekt .n u ue II Sllwa.tra" met d ~n g lJUferueur nan

board d.arbenen.
'.
Om cid' arguooetiteu, des voreiacht wDL' de!ld e, klem
t. zetton, znllen ook vijftig mao illfButerie (iulanders, m ~t Ben"ulUont· geweron) van Mllkassar' d garni·

b~

.z(}OD,

onder bevel van den laton luitenllut Hobb~JRar,

op de Sumatra inscbopoD, eo den tocht modem.keo.
- In eon' partikulieron brief, hil}f llotvangeD, wcrdt
gemold dat twoe .eeofficierdo (de ~ c ereQ C. en B.)
die vergezeld van -aenige mariniora op hat eiland
Paeloe Brae, bij Ateuin, ,~og(31B waren gaau acaieteu,
• ormiat zijn, da.r zij niot teru~gokeerd .ijo.

- Vsn gooderzijd. vernemen wij d.t hier binnen
kart oen klein stoom.obip mag vorwoeht wordon, d.t
be.towd ie .oor d. band.lsv".rt in dit godeelte oa n
den Archipel, met boofdot.tion Maka.sar.
Het scbip, L' Avenir, (k"pt. Bacbelerie), hier reeds
gu •• tig b"kend, heet~ ~I..oeille, waar hot van daan
komt, aL verla ten voor de reize bierhoil6n .
Wij wsoacheo' dezer onderneming, waaraan hior be-

hoafto is bij de gebrokkige cOlllmunicatio op de kleinste
nf.tauden zelf., allen voor8poed too.
Ook IlOorden wij dat een iod ustrieel .an bet vak
er erostig op oint te de •• r stedo eene ijofabriok op te

2e Soort . . . • . . . , .•. , • ••

.

gelijk voorkomeodo zwarigheden, w8.Brondcr miBBchi~n
het ,vinden van eell tcrJ.'e ill, gelilchikt voor het da.,rop

uitteoefonen gecombineerd en veelzijdig bedrijf, gereede1ijk overwonnen roogen worden.
D. "Koning Willem III" kwam hier vorl eden zater·
dag middag oan J .va .00.
De dan'lllode aan gab r~chto tijdiDgen fan en over
Atcbin maakten over bot algemeen een niet guneti.
gao hldruk. Maar in trouwe, wij kunnen ons niet
fooretellen J.at er mBnscbBn zijn gewee~t, die over den
loop vao de Atcbinquaestie soders d, i. snn8tig dach·
ten, weI dat .ij or ande .. over epraken of oak owogen;
daartoe konden redenell bestaan, Wij voor 008 beaamden steeds de artikelen van de Java-Bode (belloudans
bet wnt apodiktiseb beftige), hadden in de zask ooit
ofte immor geen optimiome, en hebben bet Dog niet.
' Men zit daar iu Kotla Radja niet ' op ro.en, dat
God gebetere !
MARKTBERIGT VAN MAKASSER.
Wis»Blkoere op Holland 6/m dat. , 001%.
id.
,Eneelalid O/m zigt J 11.97 ~
, id;
, Biagapore 10 d/. . • 2.65,
Sovereigns
. ' ,' • . • • .• 12.45
Agio op den zilveren golden
• 4%
Rijot, Ball,
f
71 pro pic.
9,-,id. Maras,

Ki~~: t;~~:~~~~~):

Getab pertja,

:~

Numinl.

9 1/.

. Rottiog,.
Hliideo, Koe

:Biji:~w~s~illfel-

!;:= '
40.-:-

,

' l;~:=

180;.
7 '/,
Schildpitd,.
• 1200,-:- "I I
Gambier,
•
. , ' 22,Opium, Beoareo,. , 1600,':" pro kis,t.
Jtaijoepootie-olie ' :
29,• , (Mar.. '861.)
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VOLOElIS eea bericht van den Nedarlandsoben kon.
snl te Port Lonis, vau 4 AVrll, is oen he.ige orkaall,

~!: °Ee~:~[~~!~e~e~~:~r,he~!ik:o:;8i~0~~0 d~o~:~~

a 40 pOt. minder tal oploveren.

18438 21
499 6 3
18937 84

geraamd was, 30

(Sum. Ct.)

..I scbrijreo .oor lIet Parijsobe Odoon.

KAJlETS, Het gebraik, dat tegenwoordig hier en
daor gemaakt wordt van bel woord k a d e t, heeft
eommigon naar de ware beteekenis daarvall doen "a'
gen, anderen aori de jui,tboid hunner opvattiog van
di t woord doen twijfelen.
AIlD aen oud iogezetene TA'n Samaraog, !;even8 beoefen aa.r V"Il D de J fl.Vnansch e talll, rlanken wij de inliehtiog, dat met het woord k .. d e t (de klemtoon op
de eerote lettergreep) onder de inlanders wordt a.n.
goweoeo: ieder. jcugdige ,traatdier ofstraatroover, onver.cilillig van welke afkomst.
De gil!lsing: wordt gewUAgd, dQt daze benamiog, naar
bet .cbijot meer bij.ond.r eigen aao Samaraug, onder
de Javanon in riwang gokomen is, lijdoDEI en V"an wage hot beotaan alhier der Militaire sebool (later groot
}Iilit. hoopitaol). In ieder gdvol eonstateert b~rigtge
,er, d.t het woord k Ii de t g.en product i. va,lI den
joug.~en iijd, da.r bij bet in de opgege,en beteekenis
bier roed. 'oor 25 jaren he. n leeren keDnen. ,
UIT B.t".in wordt ona bericnt dat de H.er Sohuur.
rnan, directeur van de Javasche bank, binneD kort naar

Europa .al v.rtrekken, Ais plaatsvBrvangor wordt
geuoemd de Heer Ve.koutoren, thans agent te Soera.
baija, Do Hoor Spengler , zou alsdAn te Soerabaij.. en
de Heer Groen.v.ld, thane te Maklll!ser, als agent te
Samarong worJon benoemd.
IN DEN HAAG liep bet gerueht, dat de KOlliog als
hij op 12 Mei in de NieulI'e Kerk te Amsterdam de
ledell der Statell·Goneraal bij zieb ontvangen oou, am
hunne adre8llen &&11 te booren, hun de mededeeling
oou dOD~ van lIet .eMe buwelijksplall van den PrioB
ran Ora.je met de DeenBche prin.es T4yra.

ri chten verbonden BaD ceDe fabtiek voar ijzor en me ..

t.al .... rk.n, repareoron van schopen en scheepobonoodigbeden, helling als allderzints, oaken van welke men
ala ze goea inge.et en lIangepakt worden met Ben
deokundig oordeel, billijkerwij.e wel.lagan mag verwaobteo, met bet oog er op dat op teebni.eh gebied
M.kM,ar nog erg teu I cbteren is.
r,oat ons bopen voor de stod onzer inwoning dat
het opge.otto ooornellleo .ijn be.lag krijg~ en d. mo-

De dwangarbeiders .ien er uit al. geraamlen omdat
oe vee I moeteD worken, doob onfoldoande goroed
worden.
Dat de Geoer8al van Swieten de troopen in .nlk
een toeBtand aehterliet eD dan nog als heIJ en Over·
winn •• r werd begroet, wekt bij all' hier aanwezige
officieren de diepste ,erontwaaruiging."

MEN SOIIIlIJFT ons nit Bodjonegoro:
• De.e. dngen werd het lijk van een kamitoewa van
uit het district Tin.woon drij.end. govonden in de
kaliH Soio en daaruit opgevioO,b t.

Men moet hier .an eeo afsobuwelijken moord den.
ken ~n ditmaal klalU'blijkelij~ niet nan een offer, door
den Seta" dec kalie Solo g.eisebt, want.r .ijll kenteekeneo van gepleegdo gruwelen.
H et KrooDiDg~fee8t is bier nie~ gevierd; wel was
men in de meening dat in don nnebt van 12 op 13
Mei een bengaBIsea fuur ter eere van oozeo se.erbie.
digden koning word afbeetoken, doch lIIen had .ieh
vergi.t: bet woe de roode ha.n, die in den omtrok
kraaide.
'
Pleizieriger plaats dan Bodjonegoro vindt m~n ' op
gebeel Java niet.
IJ. beeft men er niet. DOodig - de Harm()nio m4.kt
het er kond genoeg - terwijl de paddi <eel bel ooft."
BE"lenT AAN ZEEVAnmN ..\BN. De Sebout bij oaebt,
Kommaodaot der Zoemaoht maakt bekond, dat door den
g~za,g.oerJer van bet Goi1¥.. Stoomschip Hertog Bor.
nard i. g'erapporteord, dat hij op reis van Padaog naar
Atjeh oen eiland heert verkend, hetwolk niet op de
ka.rten ooor~omt, vol gens peiliog liggende op 0° 2'
Z. B. en 97 0 30' O. L.
Hot is laag begroeid en strekt ziell N, en Z . •1 1/ .
mijl uit .
Dit bericbt b.eft betrekkiog op de,volgellde kaarten:
(Hollands.h.) Westkuat Suwotra, ,hI •. 1
(EngeIHebe) Admirality No. 2760, WestcoaBtSnroatra,
Sb. 1 "
•. ,
AA:N .".. parli••lierB correspondenti. ~ uit Atjeb dd.
26 Mei jl, ontleeneli, wy 1I0t volgendo :
,
• De :to'.Bhind i. hier ,~el nettilig~r dan men .iobop
Java en eldera ' voor8telt.
~.Java-Bode overdrijft vo.1Jitrekt niet, zooals Bom.
migen bewereo, en het i. oobegrijpelijk datnog . nie.
ma~d ~r toe o,erging onle poaitieeen8 naar waarbeid
te · beaobrijyeo.

.
UlT RET VIllaD}) lllIlVJ!lROUG DIIIl STOOMv,U.1IT
lLUTS01Ul'l'll NSDBIlLUO blijkl, dB,t de e'ploitatis hi
he' 8fl!oI00p~n jaar, gunHti!!e , oi~ko~8~D , heefli opgele.er.d. E~ o~n 9, nli;. eo 8 tllvlareizon ., gem,a akl ,me'

~:io::rme~~odr~:ob~~te~er.!,!..a!~~:~~pijM:::t:'~~p~ij~i:-

(Iwe. daarvan Voor de e.peditle tegeD Atobio) t;
.amen .duo 12uit. en 8 tlluisreizeo, tegan tini!;.' en
tbnlorelz.n , met eigen boolen In , 1872.' Er ' "Un 'ervoord aan goederen 6823 Ia81 naar Iodiil ,{8138 ,io

!:!~i:~a ~~:: ]::~ ~~t7l~~:8 (~~!b~~d!!~:~;e:::

799 4840 ,tuoBebeadok.) in 1872; van Java 1208692
tnssehendoka) tegen 71.1 (tu •• ohondekll 412) , ill 1872.
!:~ :ua;:re v:;~:op~~n6~~ !!7!crdeO'b-:!~::m~~ 3;~:
derland 1289, due he!. gtootate gedeelte 'all bet por.
sooonve.. oer. Voor b.. even.er'oer werd ootvangeo io
1878 /8268 .91 togen 13~62. l8 in 1878.
, Het groat. &antat tUSBcbeu,lekilpassogiers .proot voort
Olt trGopen'ervoer .oor ' Atobio. De oommand.o~n

~:~~::d:!ee::b~:~elti~:.ed~ij~~~~e~e~~:~eZt'e:ej: ~:;
Vervoer niet opgeleverd, omdat de tarieven t. laag

iij~. a~: :~~:':~in~e~e~~~~d Im~:~ t~:a~~O!~rd::ar:::.
dat

ME" horieht dat Madame GEOROK SAl'D een drama
VOLGElIS de ]i'igaro, .01 h.t Ticbborne.prooos bet
onderwerp uitmaken van eeD op te ooeren opera en
een drama ie ooven ..oten.
PROFESSOR OWEN, die tot hor.~el oijner gozondbeid
den wintor in Egypt. heef! doorgebr.cbt, &81 binnen
kort een boek nilgeven o'or d. (Jeologie .an Egypte.
IN DE 4nut. Ct, leest men: Weder wat nieuwe op
het gebied der Oharad •• D. vraag io: een bloemkrans
z66 t. Ieggen, dat zij 's Koniogs beeldtenis te .ien
ge.ft. Moo 1D08t zeggen, dat de.e ao.digheid Ie merit.

d. fOl'ro/,o, b.eft, en oak als ooedanig welkom oal .ijn.
De uitgave ge.cbiedt bij Jan Loeodertl, die r.eds me.r
charade. io dit genre, tot groot vermaok 'an jung on
ond, in het licbt heefl geg..en,

DOOR DEli UITGIJlVEIl lIIarlinns Nijholf in Dell Haag
zal word en uitgtigeven esn .AZbum 8tud;olorum Acaderniae
Lugduno Batlva. MDLXXV-MDOOOLXXV, waarop
de inteekoning 18 op&Dgeateld tot c en dllg dor uitgave

op 8 Febr. 1875.
'1'ot blijoeode gedacbteni. aan de beroemde manneD,
aan de Leidscbe HoogeBebool gerOl'md, bebben Oura·
tOL't1D

dier Hoogeec.bool, Daar aaoleidiog van eon 'oor..

.tel der Geocbiedkundige Oommi•• ie oao de Ma~tocb.p•
pij der N ederlandsche Letterkundo, besloten am bij
gelegeobeiJ oan bet Derde Eeuwgelijde op 8 Februari
IB75, naar het voorb.eld.sn andare Univeraiteilen,
dit album uit to goveo. Dit we.k .al oene belangrijke
bijdrage zijn tot de letterknlldige ge.cbiedenia yan
aUe LaDdo. vao Europa. net be.at belangrijke bouw·
staffeD foor de biogtBphie van gele.rden,vo,.r d. ge.obie.
denis der booefeoaar. van elke ..eteoscbap. lIlen wordt
verrast bij bet doorbl ..deron van bet Albnm, door het groot
... ntal bekeode namen, die daarin voorkomen. Het
werk is met degrootete nauwkeurigheid afgedruH
oaar bet oor.pronkelijke Album in liandscbrifb der
Reotorea, dat bernBt in bol Arehief .all d~n Acade·
miseben Sen •• t, door ue zorg der b.eren ds. F. H.
G. Van ' Herson, prof. L . W. E, Rnuwenhofl' dr. W.
N . . Du Rieu, d•. H, C, Roggoll 8D prof. J. DJ Wal.
DEl'f 16den Hoi id in het Nieuwediep ovttrgegaau, aao
board von bet vi. Snez naar Batavia bestomde .toom·
Bchip t,Conrad", een detaehement 8uppletie·troepen,
tor sterkte .au 170 militairen, wRarood~r 8 ondor·
oflicieren.

Het bevel over dat detaohemont i8 opgedragen aan
den luiteu80t,kolonel dar .. rtillerie van het leger in
N.derlaDdocb Indie 0, n. A " Raedt 'au Odeabarne·
velt, terwijl med_geleiders .ijn de 10 luilenant der
iofADterie .au dat Ieger L. A. '1'. Nil en de 2e lui·
teDants fan d.t "apen N. H. J . Ricbell., J, G .
Hilbrio., N, Vall d. Roemer au J, A. J : T. E. E.Ber.
De beide eerelgenoewde omei ~reD keereo vaD verlof
noar Java terug.
Te.ens zijn lot vertrek met I'oormelden bodem aan·
gewezen de oolanga benoemde 18 2e luitonaotB der
infBntorie. d6t officit~r van gezondheid <ter Ie g.lncs6
D. D. Mooij, verge.eld van oijDe ecbtg~ooot., be.e,eo.
de 2. lui~onant der artiUeri. E. Stoppondoal.

_ HET HOOFD·coMITii van het Roode K.uil deelt
mode, dat geldelijke bijdragen lan ' de Domites 'on van
.ele bijoondere personen voortdnren.d inkomen, en met
do grootete erkontelijkbeid ontvangen worden. Op die
wij"e voortgRaode, ••1 het Hoofd-comite aan de aan·
vragen nit I.diii steedsgeregeld hunneo vold.en,
Het Haag80be Oomit' h.oft in oijne ,ergad~riDg
van 15 April 11. buld .. gebracht aan den beOr Von
BultzingBlowen; · wegens s~n ,moad ell toewijding in
Atellill betoond.
DE IlIDISORE eCHOOL. TE LEIOEN leed 5 Mei 11. eeo
t.effond .erlies dGor den dood van dell hoogleeraar
Taco Roorda, dengrondlegger de • .studie van"het J..
osaneoll en den voornaalLston ke~ner der tal en en let.
torkande vao den Indisollen Arnhipel in Nederland.
Sedert 1864, toen, :1e RijkaiilsteUing , .oor o,ndorwija
, io ' teal· -land· ' eo oolkenknnde, te Leiden, of de 000·
genaamde Indi.ebe Behool in de pll.ts der 2de aedee·
ling van de ' voormaligo . Delftacb. ,Academie kwam,
woonde Roorda 1£ Leidoo. hoog geeerd in don
kring der boogleeraren, .W8arvan hij .eell der grootate
sieraden ,lIitllla.kte. EenoDgelu~kige val bed geduren.
de bijoa leD hlf jalr eeD .Ieepend~ , oDge.t~ldheid ten

~oor 2200 _mijten 6 ceot per mijl wordt aitgekoerd

torw~1 10 I~dle door de Regeering 20 cent' en door
land.er~ui.e~s in Bremeu en Hamburg bij. aIde , 000curre?tJe 9 a 10 , cent bet~ald wordt. De geringe sam

.an 6 ceDt sprult voort nl! hot oorspronkelijk cootraot
met de Regee.iog gesloton, om 200 man over te V08·
rell tegen S~II prij., bepaald in een tijd, toeli' de 'k08.'
ten 40 pOt. lager waren. De lI:taatsohappij noag in
1873 v~or ~et .er.oor van meer dall 200 wan baDger
vergoedlllg, doeb uo ,a:o aBnbiediogoo van naolll.
stoom.ehepell maaktou daC zij zioll Itin de .. eigoring
moe.t onderwerpell. De gerllobton dat hel troepenvorvoer grooto voordeelen WlO de Maat.ohappij hotift 01""
geleyerd, oijn dna onjnist,
De kosten der reizen ble.en onveranderd, bebalv ..
vermindering io nitgaren wegeno meerdere geoBfendheid
van bet per.oneel. Met de r.i.en i...en winst behaald
v.n/396,167.79 of met de bate op d. wilsolrekeningen
on ull ouJ mater1aalf 404,603, 73'iD.aruit .ijn bellr.dan,
algemeeoe ookosCen/ 41 ,000, nad.elig uldo der iotorelt.
rekeiting / 12,000, gol.Ileening f 8800, ar.obrijyingen
J 163,600, to .amen / 210,724,88, coodat er een zni.
vere winet is bobaald van I 193.879,25 of 5 1/. pCI.
op lIet kapita ..1 van 3 '/. millioan. Het ,erlies JaO
vorige diolls~D ad 1190,172,16 i. dOl teo vollo ga.
dak!, en er blijf' per .oldo nag 1-8707,09 ove•.
Cl}mmissariss9'o en diractie zolldon gaarne &en mi.d-

del go,onden bebben am uit de werk~lijk bebaalde
winst .an 1878 een dividelld uit to keereo, maar bebben toch bealoten niet af to wijkeD 'Sll den regel, om
de ' afochrij.ing 01' de balsnswaarde der stoomsohopen
101 bebbeD dio ook grootere verkoopwaarde, in rebning
te brengen en do winsten onaChankelijk te maken fan
die fluetnatieo. Zij meenen te kDollen .oor.pellon dac
het tijdstip, dat di.id"od kan worden oitgedeeld, aan.
8wnde io, dasr do "ioeten 'an 1873 niet aan bui.
tengewone omstandiglleden oijo too te achr~ven.
Op bet einde 'an 1874 "nllen •• s .ohepen iDde
VBllrt Ilja (drie: Prime! .4maiitJ. rOO1'1laarU ,8n' PriM
Hendrik, zijn te Glasgow in aanboD.w) te lamen me.
tende 13,985 to'lDen ell met 1600 p .• k. eff. Het aobip
Pri"" H •• drik .ervangt dat van Ilelijken n8am, dat
den 271ten Sopt. jl. io de Rood. , Zee is .ergaao, met
reddiug der op,arenden. D. waarde 'an bel acbip is
door de a.. aradeura oergoed. De beer Tegeleoborg,
luit. tor oee, io 1873 tal directeu" bonoemd, ia to
Nieuwediep geve.tigd, b.llIOt met bot epoeiaal toeziollt
op bet per.ooeel en bet moteriool.

BUITENL A.N D.
NEDERLA.ND.
Rotierd'I1Il,. 0 Md. Op 2 Alai ia hier a!-,ogekomen de
mail uit N.d, Ooot-Iodie dd, 28 M.art.
- De Slaal. ct. bell.l.t d. vulgeuae opgaye van de
op don 30. April 1874 iu de oDderotaaode entrepots
aRowezig. boovealboiil bnitenlandaob •. rawe Suike.:
Amsterdaw .
. 29.360,050 kilogr.
Rott.rdam .
. 21,081,113
Sehiednm •
000,431
Dordr.ohl .
.
959,212
Middelbarg •
• 1.456,042

Totaal • • M,766,B4Skiiogr.
- Slaat,hZad 00. 63 bebelst de ".t van den lSdeD
April 1874, lIoudende be~roohtiging '\'ao kredieten, door
den Gouverliellr-G"eneroal .an N ederlandech Indie ,ge'
opelld bovan de begrooting 'an N .derlaodsob Indie
VJor bet dienotjoar 1873, 'notgeoteld bij de wei vaa
Hi No.ember 1872 (S:a.I.61ad , ••, 127) en . ,erhoogd
bij de wet ,an 17 J IIni 1878 (St""I.6Iad 00, 89.)
- Een "nO"a r om.ieele gegevetll ",ervaardigde teoke.
nillg van den kraton,.el'gezeld ,Gnopheldarendell
tokst, oal eerlang worden uitgege.en ten ooordeele der
nagel ..ten botrekkingen ,an de gesllellvelden ·io Atobill.
- , BetroW.nde" de'iering 'OD , bet , KroniogBfoeal
door de I,e Wi •• baden g.,estigde Nederlauder. 'ernemoo. wij nader: ,,',
"
"
, '
Op 11 eo 12 Mei zalhetltedolljk Beetaurde' Hal.
I.ndaobo "'lag mel oranjewimpel vall bet KnrhOlll" en
audere pnblieke gebonwen doen ...pperen. ' Op ,de
aoiree muzie.le zullen aileen Itakkell , van S:olIandaohe
compon aten citgevoerdworden, to beginneo met eell
atuk oaa den beer MourioNahilijo, "d!e .ic~ .oot. dele
feeetvierinil ',eel moeite getrooat booft. D. ilIllmioatie
van den Ku,garheli, bet Bengaal.obvaur' 011" het ,ynnr.'
werk, alomede ,lIet fooltbiil;' worden door ,de iltad bekostigd. "De Knrzaalwordt . . meb' .,Hollandscho . Vlagan
ell met bloemeil gedeeoreerd; I>e programma'a III1l0n
prijken met een rand >an rood, :wit', en bLauw. '
- D~ Nederlandsohe kuoBte.bilder. wilfen dOD Ko.
ning . e~n geeohenk aaobiedeo, be.taan~ein een Antal
• 1l>.!::~turen,.llll1k,o\ ill .on lijn _,"reeili.~

-liet ,e/looDdohip 11'• .4. SoAo/l8ll, kapt. J,li~
root 9000' tODnen, tOebilbOOrebd& UD de Nederledeoh.
1ineri"
....iI.obe I$to;,mvaart ~"'.b"Ppij~ · i. deD8de.. D. .
111' d N' Guwe Water\Vag bmnengekomlfll.

I·

~::eti ~toOmecbip . P. C4lmtiJ, tan deNe~erlaudocb·
ADleriiruDB~be StOom •••r'-Dlaataobappij, .met goed ge·
· · da werf vaD de beeren R. Napier & SODS

1

r:v~f van te water gelaten. .
,
.
,
:.. ~~:~ ;a.ond' wubet feeet ,voor .de Ve~en.ig.

f::! t:~
·

.

. 0nd.NederIandecb.lndIBcbe .tt'ijders. dId BICh
It.d. ge.ormd h•• ft onder don .o~am: Je Main·

iiin4rtii.' De oieuw. baoier .de • •Vera.D1glDg .wer~ oot·

aio'

huM
groot.e 'plechtigh.id. in teganw,ordlgh.ld V&~
den bnrg.m ••st.r, Jeopp.rb •• elbebber vao schlltt.rtJ
eo garnizoeo. olliciereo van ••,rsobHleoden .. rnog. c~r.
oration en •..De .t.:fm·nzi.k 'an do achutto ..) eD de he·
~ert~fel' Harp'. D.oi., .. orkt.n mod. om het feeBt
op te . lllietereD.~{eoig bart.lijk woord. werd gespro.
keti dat .an Ii.fde voor Kooing eo Vad.rIand g.lulg·
do ~n· bet ·b.wija Ie •• rd •• dat men met bbt J.Main·
ti•• drai ook bet ge •• g van Ned.rland in I.di~ op b~t
oog bad. · Dat bij een.n· aoder d. geb.urtonl •• on 10
AtchiD berdacbb w.rden: opr.ekt van •• If. Het f.est
word m.t •• n boI beolotcn.
.
.
H.t BOBlnllr h.d v.n d. gelegonh.id gebrlllk g..
niilakt OlD &ao Z. M. den Kooing eo •• n Prln., H.n·
drik .ijne b.tlliging •• n ,.rkDocbth.i<l •• n t. bl.d.L.
wa.rap 100...1 noruen. Zijo. Msj •• t.it ala door den
PrioB per tel.gram h.u.cb.lijk i. g.ilnlwoord.
~ Dea · 6d~n i. in te ~"woordi~beid ••n Commi..
....iOBen .0 Ho"fJ:edacte~r.n der Nie.we &lierdanuche
C<nmmt en .an aoder. b~IaogsteUeod.n, d. eer"t•• te.n
voor be. boaw dBt ten' boho.v. . .n die courant .ill
de Wi~te ~e Wilh.traat "ordt ge.ti.at. gel.gd door
den 0 riebter der Courant. deo he.r Nijgh.
~ pNaar men vern.emt. worden poging... ..•• g..

wend· om gelde~ bij ee~. t •. br.ngen teD behoev. 'ta~
den Standa.rd. Siagen ZIJ DI.t. dan .a~ dlt bla~ m.
Ju.i op!\Ouden ,te b••t~ao. ~ ••• rkl.rlng vao ei. ,er·
eobijoB.I. d.t dlt bl.d 100"0 zorg.h)k•. om't~n.dlg~e~
den·.kon· g.r.ken. mo.~. g.. och~.word.n III b.t "tt:..
bet.'D de oog.e va.n 'Ijo. parttjg~no",t.o op polltl ek
g~bled .t • . d.mocr.hBch en op kerileh)k gebled t. radloa.I Ie.
.
_ De b•• r J . A, .Rueb. te R~tt.rdam. be~~t 10 d~
Frr.nBcbe t~I onder d.n t.'tel 1~ ta, !Jaon 1DV h.",.
op.nb•• r gem.akt .een " 'lmoedlg woord .ao .lIen.
"ien de tookom.t van d.n b.nd.I .ao N.derland ter
bs,rto g...t," eo wei o .. r aanl.eidiog .ao,de r~d •• o~.
rinlt. door d.n Eng~I.cben ,1rI~D1Bt.r .an ]i lD~nclen. ""
Stafford Northcot_. I~ ~. "ttlDg van bet HUIB ~er G.·
me.nton .an 16 Aprlili. ultgesproke~ ter toehcbtlOg
va• • yu ,0~~teI tot af?cbat1log der .ulkerbelaetlOg, D.
beer Rueb JUlctlt den. 10 Hnge!lIod geno~~D m88treg~~

tot, afschaffillg der 8ulkerbt'ls8tlllg IlOogehJk toe, ~n blJ

betoogt de w.n.chelijkhoid om de bij d. co •• entl? vao
1864 .a.t;~tolde Iy~en sf t •• c~.lfdn en ook h,.r t.
lande de ,.8mkerbelastlDg te vermlDderen.

_ Er i•• onder anspices der K.tbolieke gee.tolijk.
beid eene g •• Btolijke Milit.iroo-....enigiog opgofieht.
In Bommi ge git!"f!i>:'VDI!6D eijn Ilfdeelingen ge vestigd, Te
Maastricht ward den so! d"ten dar licbtiog '6U 1 874,
verled.n Zondag. oa hot le.en der mi. in d. St. Ser·
••a. K.ork. v...ocbt .icb · 10 weodeo tot d.n Zeereerw.
beer Rutten, Jekeo, of tot den Eerw. beer Nikolaet3,
kap.llaan, beiden van g.m.lde SI. S.rv••• Kerk.
-

A.1i de L , idecbe hoogeBchool .ijD. na verdedi·

ging vaD etelli:1geD, bevorderd tot doctoreo in de cec hten d. b•• r.n H . J . Jordena. geb. te D.,enter .n J .

W. Tydemon, gob. t •. Am.tard.m.
- D. he.r Loyaoo (Por. Hyacinte) i •• b.h.lve te
Ileiden. DOg opgetreden te Amsterdam en to Utrecht.
Bet oordeel over inboud on form zijoer impro·d8ati~8
loopt UihSDj Bommige zijo over beide in extas6, audtl~
reD r.ijo er minder' metltt ingenomeo. Op bt!ide p:aslr
wa. 'd. begeerte hem te boore." ~e.r groot. Te

•• 0

Ulrecbt "erd.nd• . • ntree·kRarteD
.tllk verkocbt.

a 11

.oor flO bet

Mi..nINE ES' LBGER.

De kapitein.luit.oant ter z•• B. D, Van Troj.n en
d. officier ••0 adminietratie d.r '2Je kla•• o }'. W, J,.
Hire.bmanD. I.at.t b.boord b.bbend. tot bet eskad.r
in Oo.t-Iodi •• n d.n 2~,t.n April jl .•• n daar in N.·
d.rland teruggek •• rd. word.o met dien datum op Donacti.iteit geBteld.
ACA.D:&lUENIEUWS .

Dr. Fraocbimoot heeft bel ambt v.n boogleer...
aan de L.idsche hoogeschool .aofa.rd. met eene red ••
",oaring oyer .de ,erecbillende ricbtiDgen der cbemis,
blikk.n io b.t .erleden, bot beden en de tookomet dier
wetenecbap."
KONINKLJJIO::: BESLUITEN,

Bij Kon. b •• luit is d. olf. van adm . 3d. hI. H.
Kits van' HeiDiogeo, OjJ zijo verzoek, met den laat.
eten April jl., servol uit den zeeuietJst ootB~ug6D en
met d.n 1.teo Mei da.ra..DvoI8."de benoemd tot 2den
Iuit.•kwartierm. ~ij bet I.ger in N.d,-Indie; - op v.r~
zC'lek,. ",aD dtm meL varlor in Enropa aaow E-zigen off.
Yan gez, 2dD kl. van het leger in Ned. IlJdit~ G. J.
Wienecke, met ioga.ng

Vdon

den lsten l\ldl 187,.1" een

eervol ontolag .erI •• nd uit Zr. MIl. mil. dieoat met
took. ·vaD pensioen;
Z. 111. beeft de 2de luits. A. F. Balab"gra. F. T.
M. Van Duli.man .n J, D. KI .... n, olleo 'an , bet
Ijde reg. inf., in raug en Bnciunoeteit ovt!orgepl,,&tst
bij het "ap.n d.r infant.ri•• ao hot leger in ~.d.r.
landaeb Indie.
Z. ·M .. b.eft san de .oor d.n dien.t in Ooot;.Ioui"
beatem·do soI.dsteo J .Moul · .n 0 , B. B. VOll Winkl.r
de . vergnnning .erl••nd tot bet dragen d.r Dilit."h.
medaille,' ing••teld t.r horinn.riDg aan d.n v.I dtooht
tegeD Frankrijk iti 1870 .n 18'11.

Het antwoord van den heer
Nieuwenhuijzen aan den
lleer Niersti'a.sz.
Volg.DS bet Bifblad .an d. Nederlund.che SlaallCou,
Tane heeft d. b.er Nier.tra•• goodg •• onj.o. in d. til·
ting . der .Tw•• d. x:a·mer VaD de Stateo.G.oeraal .ao
·den· SleD de.ar. t.r g.Iegenbeid der be.nndeli.g . van
u..iut.rp.Uati.vao d.o hear Me.ecb.rt .all YoUen.
bO"en, .hetreffen4. de .... ngeI.genh.den m.t Atojio. o.
a. het :volgende . in· b.t ·midd.D t. br.ngo.:
• De . mlnieter ••rklaard. dat te .• eeI iom.riging .ao
het Opporgezo8 In de indi.cbe taken .• ork.erd la, -:· d1ti Ie mijn ade 'p unt. lk ' baD dit volkom.u eeoa met
'. den ·mi.' li.ter, .inaa.....g toob: · waarom . b.eft do . mi·
, Dieter - ell dit ·beh ik roods iD eene yroegereredeYoa.
rlng ..el8gd, dnsik baal b~t.Di.tuJt gebeime .luk'enI../; geg.._OD, met .ebeodlng '~an d. w.t. d.n. ,io.·pr..
a!den~ vaD deD Raad.JCln .NederlandBcb..Indie alere.
ge~~.oommislari8.. naar Atejin "t ••endenP De aanwijsing v.neen heptaI!ip.r.oon &an den .Gou.ernenr· GeIIoraal "at ,1Ie'D' te~gt'.. rdisen, wanD.er 40 uit.

1

komat beweson bad. dat bij ' werkelijk deoBDige ...~~
' loMite. perBOon voor die ~lIk 11'111 gIIweelt. . .. • .
.
. Men moetd ••e ,uk wt een .oo.8teraob, .Dlot !lIt .oeD
. w.eter.ch oogpunt besobonweo.Het was noodlg d~t
'e.en hoag!lepla.llit ambt.nlar, bekend m.taIle . • 0rmeD
eD ;gebrmkeD. van een OoaterBeh 'orlt, mot dozs boogal
deheate .aodlOg werd belast. En waldoet de gOIl.er·
nemeots-commiBsari.P Hij .endt den brief namene d,:n
Gon.ernellr-Geoeraa! a~~ den 811lta~ . mot een koells
naar den waI, t.rw~1 b~ aile .anrl!klDg.n mot oost.r·
eO,he . • orst.o, "alf. m.t h.n die~.a" oo~.ooderg.acbikt
.~n, ·bet overbra~gen 'an , d.rgohJke brte.en .m.t b~t
grootste ceremoDle.• l·"pI ..ato b •• ft.~••rm..l.n h.b.k
tot varvel ens to•• ml)ne ~roote nn.'.form &a':' moeteD
tr.kkeo o~ zoo 0 ~r1.f. 10 gele .~~.g.wlkkeld en
met eeo I)ap voorzl.o. onder .oretehjk. honneurB, de
e.l.o'•• an bet g•• obut, het pre•• ntereo van het go·
weer en bot roffeI.n.•an d._ trom, Ii~~r den weI te
brengen, wa... d. brt.f op lIe•• lfde Wlj.e werll ont;.
"ligon.
.
.Voo~ Ooste~Iiog.n, aln 81 dlO vormen .oo .•~er
gebecbt, ~aB dlt r.ed. eene zoo groote boleedlglog
al. m.,;, zlob tegello,.~ .en ,orot deoken kan. De VI·
?o.preBldent w•• dUB D'et d. Il8Oge,:,:ooen porsooo. waot
of h~ k~nde de .0r~eD nlet. of hlj b~d red.nen van
peraoonhjken aard d.,e bam b.letteo Zlcb te bege.on
onder bet rUWe .t8Jme,che ~oIk.,
,De, gOIl.ernemeot.·comml.BBrte h.d eobt.r een ao·
der .mldde' am .~~ b.e tdoor . h.~. oye~ t. breng~.
maOlf•• i kracbt bll t •• etton; ~k vmd dlt In b.t D~.t
g.h.lm. Ituk no. 18. In .don .br,er .an 20 ma~rt .obtljft
d. gOIl •• ~?m.DtB.comm,,~arls dat••ood ... hI) er oeker
.an .2al ~~n dat h.t ma.,f••t In baod.o .an ,den 8ul·
~an 'B. ~Il daar."~ door b.t w.rpen v~n •• mge pl ~:
jochlen ID of noblj de~ .ult.o. ..rbItjf. waa,un ~,~
·zl.etcthent•. 3600 M. v.r"lJderd wae, kracbt .ou doen btl'

trekking .tot dBvoraten, bondgenooten · en leenllWUleli J te~ geblo't'en billD81l 4'lt8DUII, dlo.mlj 1001l'&ll1oor
bsatllllo . terllalr• . 0 ••_lJkomsteD of, · am b.~ 100 · 88D8
m8ljW~ael· _.In.;lhtu
•. DO~' .aI.erlll
·. ID1.!D .II.8tlO
.. dD.;,d ".er'dl!eD
...dl.O
·"op.rd.,a'Do .....
JIoo
•te D~.m~n, ..Ilwet ~eldeJlde, · "eeIIIl
. 1I0g 11It dOD Oom. . 1 v vu
"' •
_
dl
v
p..gntesli,I'1. berkomahge, UlQotlen.
k.e n heeft bew'len,dat fir bij hare nilliDg nlst miat••Ite.
.. .,D. etreIrking . daarvlJl ii ' eohter geen .h.OOOD 'ID .
" 40. n: lOude.· hebbeuverkICllltd, dab de · e1leditie
eerbied aan bem die den brief oDt'angb, maarwel ••nuiet ' terllg bad hehoeTell &e' k()mon, dab · mon Yeillg had
hem van wI.o die komI. . .
..'
kannen blij.en.
Een. g.oot, .erreweg bet . grootat, gedoelte der oarBeDodergelijko ·Yerklariog , iB .lilm.mer door mij geult
reBpondentie · m.t d. iulaodsobe .. ,orateD .geB.hi.dde
eD · 11l geen enkel indieoh:'dagblad Loh ikdaarooltYAD
eohter .op de door mij ge,oIgdo w~Be, die de beer N.
cien g....gen.
000 bitte~ meent t. :moete.~ wrakeD.
.
..
W.t i. 80bter d. . .akP Ik had mij gevlaill dat, nn
,Had Ik ceremoDuiD bl) de be ••rglng O&D mIlne , senm •• l mel . ~l, .igt ~t · Atajin d. Rnbicon 11'61 ov.rbrt.venwilIeo d.~.n in ..obt namen, dao haddeo · d.a.
ge1rokkeo. meo op Ja.a d. middeleo ."011 bebball we·
..ege •• rat ood.rbandelingen ,moeten .wordeD geopond,
t.n t •• inden, om aandendaar ooderronden · tegell.
ell daarmede :waren . tal 'an .dag.o .erb.u.eld, am
spo.d ook' h.t hoofd· Ie bIij'eo ' bi.den. en in elk ge.
teo .Iott. tot oi.t. dan nOg m•• r beftige .erbitterlog
,aI de gen.raal V.rlpyck, .v.rg••eld en g •• oIgd door
te lei den, ter ..ijl mijlle in.trnetie .oortvar.nheid en
.00T.e1 magt, koeIi •• ell krijgBmiddeIeo als maar eeni·
b.t ~ot e.n. oploeBing brengen der ootat.oe dubb.I.
germate war." bijeen te br.ogen, derw...rte zou ,.iiD
zionlg•••rboudiog, . ,oorlohreef.
g•• ood.n.
Ennu den p.raoon, dien ilr tot b.t o.erbrengon yao
Ik heh onIIlngl in een indiaob blad .iell b."eren,
mijn briev.o.n do oorlogavorklaring hebgebe.igd, vol·
dot ik daarvao .olatr.kt g.eo geb.im bad gemaakt,
g.ne deD: he.r N., e.n
do~b dit i. olljui.t; lk bOD bet deD . koion.1 .van Da..
De •• WBI .d. aan mijno mis.i. · door d. Regering,~I.
len, drie dageo oa on •• ontmo.ting .ao 17 april aan
tal,I< .voo~ d. atsjineeche taal toege.oegde Malel).r
board van Z,. M•. stoomochipSo.rabaija, io bet bi·
SaId.' ~ahir. e.n in aUe opzigten ".t m.n noomi,
.onak. g&ao meM.elen.omdat ik bet n(Oodig oorde.ld.,
doftlg mI.nder.
dat .oor de •• rder door b.m mad ••am t ••cbt.n mi·
Ik voud b.m t. Penang aan boo~d van Z. M.
Iitaire maatrogeI.n, .ijne aandaoht opdie .,.ntu"liteit
. toom.cbip M4rniz, en bet etat;.major Y.O dien hod.m
go.eeligd w.e; malr beb .. l.e de •• o, beb ik or niemand
bad toen r •• d•• edert .enige m.anden Iogi•• en tafel
andere din den beiden mij te.go.oegdeo ambteoaren
met bom g.do.ld. zander dat .ulk. eenig b.walr om·
fan doen blijken .
tr.nt bem bad uitgelokl.
A.u het ontstaan d.r Eng,,!I. hob ikdirect Docn
M•• r ",..t hom in d. gegev.n om.tandigb.d.o, h..
indireot· eenig deeI; ,e.rti.n dag.o nB de expedillohaI.e .ijM keon;. laD twol .n to •• taoden, · bij.oDd.r
olir. magt, en weI doo 23.too mei. te Bata.ia 'an
.Igende. om aIs mijn .ondeling to fungareo. waB .ijno
AtBjin W.R t.rugg.k.ord. vond ik ha.r bij e.n b•• luit
b.keodh.id bij d.n lultan .n zijne vertrollwe:ijkbeid
der R.geering .all vijf dagen te voreo, iog.et.ld.
metI .edr.ohiUende at.jinsob. grooteo on pereoDe. van
De boop. die ie ko.et.rde. dat middelell .ouden wor·
I~V o.
den ge,oDd.o, am de eeom... I oaogevaogeo ondoroe·
• EeD ieder keot den ongelukkig.n sHoop •• n d.
. Hij ~enig .an oU.o die iIr ter mijner beecbikking
miog door t. zetten, beeet bij bet n.m.n von dien
..rete exp.ditie, Aon wi. i. dit t.wijto.? Erzijll go·
bad ''''.1 da.rdoor niet ,aU.eD gewaarborgd d..t b.m
ma.. tr.gel hoegenaamd niet kuoneo wegen. 1mmere
rucbt.1I v.rspreid dat men toen op b.t puot gow •• et
in Atsjio g••n I•• d IOU w.d.rvaren maar ook g•• cbikt
eeret den 28 m.i, du. ti.o dagen na h.t uitBcbrij,en
i. om bot doe] to bereiken. maar dat toovallig. om·
om de b.epr.kiog.n te boudeD d'ie D•• ens de o•• r.
d.r .oqu~t., kwam die tar k.nnie•• van den Gou.er·
.tandigbeden zulk. belet bebben."
h.. odigiog der bri.v.n, in bet b.-lang der u.k. gevor.
o.ur.GeneraaI en onhing ik naar aanI.idiog d....ao
"Ik b.cbt a.n dergelijk. r.de.o.riogen apr". coup
d.rd werd.o.
de nitnoodiging. mij deBw.ge te '.rkIBren.
al w.inig w•• ~d •. Na .1 d. moeij.lijkheden .0 me,lI·
Van w... 011 tot de krenking '80 d.D .llllan. door
Eo wat nil .indeIijk het cijfer .ao het mij oaoko·
BcheDleven •• dIe de ~w •• d. mB.1 go.ord.rd beoft. DIet
h.t be.ig.n vao Snidi Tahir ale •• nd.liog,wordt b..
mend. peosioen b.treft. de regeling doanan i••• n.
om b•.t doeI te ber.lken, m•• r om den, ~r.ton te De·
oloteo, i. mij dlli.ter. De aotwoorden v.n d~o eultan
..ak niet 'an gUUlt-, maar .ao to.pa.eing eener r.·
10.0. 10 h.t ml.lllkk~n d. r e.rot. OXp.d,tl. ger.gt ..ar·
01' d. door hem o •• rg.bragt. Bcbriftureo waren .toede
gI.meolaire. voor .Ik bllrg.rlijk ambtenaar iu N.der·
d~gd. Maar w..a~om IS mOO teru~g.gsan .n beeft m.n
in courtoisen .orm. ZeiCI bezigd. bij d. bewoording
land.cb·lndie g.Idend. bepaIing.
Dlot d.... r.terklogell .aD Bat.vla ofg.wacbt? 1k 1I0em
•• n d.n door Saidi Tabir o.ergebragton brief met .er·
Ell bi.rm.d. I.at ik aao ieder ••rlijk mon b.t oor·
d~arvan d. oorz •• k hem di.n d. min!.!er .an Kolo·
bied te b.bben ontvangen.
do.1 ov.r. omtr.nt dA qualificati.. w.lke d. in tion
D.'on m•• r~aI.n gen,0emd he.ft , the rlgut man ,on t~.
20. Hot bijzetton .an kracbt aan bet deu .ultan ge·
.nub.f de.er, door mij uit hat Bijblad o.ergeeobreyeo
right pl ••• , nom.hJk .d.1I g~u'.ro.meDtl.com~I ••• r18,
zouden manifest (d. door mij namens d. Rogaring p.'
woorden •• rdi.lI.o.
Deze was van .ono U1tge br.lde volmagt vonrzlen en
daoe oorlog ••erkl.ring) door b.t werpen .an •• nlg.
AnNBEM, 29 April 1874.
kon aile. doeo wat d. GOllvernour,Gener.al ZOIl doe"
pro;.ctilon in of n.bij .ijn .erbIijf.
NIEUWENHun~N.
()ud-fJice-pu{Jident van de"
w~~neer btJ d88r aanwezlg g~weeat ware. HtJ heef~ den
1'0 vergeefa zoek ik naal" hetgeen daarin afkeurene . .
kflJgsraod 'Voorgezaten, waft.rm tot het terugga30 Dssr
BAt•• i. "i. be.lot.o •. maor heeft niet de groote . erant;.
woord.lljkh.td op zlOl~ dur,en nemen. w. lk. oP. hem
rustte, en naar BataVia getalegrnfderd om magtlg1Ug'
toi terogkomen:, M.n I.ze de woorden .on he.~ tel.·
gram. "a.rtn htl d.o Go~v.rDel\r·G.neraol k.nols go.rt
van d8~ to~~ta.lld , t\D bet g~voele~ der l~rijgBbeveJbob.
bdfl:J, DIet ZIJ~~ elgeD meenlllg, ultdruki :
. ,D. oxp.dltle wer~ terugg.ro.p.o; ,;" emllnd -;- en
Ik cooe!at.er ook DI~t geo.ro~I Ver.pllck -:- hall .lOh
In {len Rasa van Iudle teg-eo <lId terugro eptng verz t,
maar w.t hoort DI.n I.t.r! M.o korut op Batavia teo
ru.g e~ bet wordt r~.cht.bQar dat de ~ouV"erD~mente.eo mmi ....... d. ma,n blj U1tltek g•• cblkt om .en. ,zooda.
olga zaak to lOlden, verklaards dat de e~~edltle Diet
torug ~ad beboe.en. t • . kom.n, d.t meo V?tllg had kun·
non bl'j ~eu. In de t~d •• ch ••• ooral olliol" u••, blad.n
wordt all berhaald.l~k b~epro.ken .n d.amit put ill. de
aerate ooua.1t .vaD ,oD-eeolg~etd tUlSfI,cheu dOG gouver·
n8menta.commlsear18. doD. nce-presldent en ~eD Ganverneu~.GeDera81. ~r wor~t eeDe enquete mgoeteld
over dIe arms offiole,ren,. d16 dQ8~ als let.' ~weD gestro.
den hebb.o. m... dl.e D1~t gereu •••• rd 11)0. maar de
g~~Y.raementB · colllmle.art. wor~t op de U1~.8t •• "olIe
w9 ze - b.dankt z?oveel 01. bll maar wll ,- ont.l.·
geo met eeo Pt'DSI080, dat bter to laode In bed rag
all?en o••rtroffd~ wordt door h.t traktem.nt .an deo
Pun ••• n Or"oj..
'''
'
,
, A.n kolon.I van Dsaleo I' ZljO p.n81O.0 gewcl.
g.rd!
, lk Ha.g of men io Ned.rland hoo!!! leer h~og
staan moat ow. or z?ker faD ~. ku.o.oen ZIJD, dat !lJoe
.aak, zoo nood'g, DIet beb~rltll< ooderzocbt ...1 wor·
d.n. en "OB zulke g.beurt~Dls."n, wordt eeo ... gth_b.
be.n~e .~u .peoBlo.n g.wo'gerd. I. bet blor DIet of de
~Int.ter, dl. d. overtredln~ van de w.t g.~nan . neo.ft
zICh .elf h ••ft mO.~.D "aD geBtraft? Ik ZIO dUH 1.0
d?zo zaak vooral .dl'IS p...onen b.trokk•• : 10. do, mI'
n.'ster van KoloDl8oj 20. de gourernewenh·oomwlsl3o,
r l H, en 8~, .de kalonal 'an J?aal0D;'
.
" ,D. mlDlet.r .an Kolom.n ZIt, .~I.ttegenst•• nd.
Zljn. ov.rt~e~lDg van dd ... t. nog alt~d to voli •. fle~.
aan de mm,s tertafc.l j de gouvernemeDtB·com~18sarlB
hoaft f 12,000 pen8toB~, en. aUa ~er en a8n~!8D; de
k",lonel .an Danl.n kWllo,t, tn 1D~I •. "on ,.rdrtet w.g:
hlj II. . . ede g.~a,s •• rd, 'Ilo 'O~?IS 11 ~lu. reod. go·
.elt ••u ou welg.rt moo h.m "jn pO •• loen. Ho. hoo·
ger du. in N.derland. boa veilig.r dot.r ge.n regt
zaL gesproken worde,u nls men o~~rrrede~ beecft"
..
D~ plll.t. ~.ar dIe woordon "jn geult. noopt mlj
•• DIet onwecraproken te Ioteo.
10. III "ou de verelscbte vormeo Diet ten &sDzien
fan den BUlt~U ,~u. At.!lj ~u !o ncht b~~beo genomE,W.
. D. bo.damgh.ld wa.". Ik t. AI_jl,n v...cbe.D.,w..
nlet dlo Vou ovorbrefig.r van .eo brl.f of m?nlf.st
van den Gouvern.ur·Goooraal. m•• r al." pl.olpoten.
tiari8, der Reger int? vau N~t!~r:&n d8~h-Illdil} , die z~lf·

.ta~!I~a~s d:~::·:~!.::~.d:Db;:::~ ::d0!~1!:.~:~~~~·,

riog ging.n dau oak uit 'au mij. ni.t va~ d.1I 0..11·
verneur.~en.r.al.
.
.
..
..
Had Ik h.m nil mls.cI"on mljn elg.n brteven moe·
tan kOI?en

~verba~dig~Q P ! .

"

"o,li..

wflardi,,. zou zijo . Ret be t: ft t och geen oogeoblik in

&tad va" Ned. [rulli.

i.maol. bodo.ting geleg.n. d.t wij onB sIeehh to~ .ene
schijn.ertooDi.g ..oud.n bopaleo. En .00 de .ult.o 2iell
clao r die projectilen tot rade liet brellgoD -

Aangeslagen Vendutien.

iet& wat

in geenen de. le onmogelijk was. en dua. nad ..t aile
.nd.r. bl'uikbare middelen 'an o.err.diog uitgepllt wa·
re n, beproefJ moeet worden - ware de ~Bnk: daarmede
uit ge\'Veutit.
30. 1k ben d. oor.a.k,dat men i. toru~g.gaao en
d. ver,t. rking.n v.n B.. tavi. niet heeft .fg.wacbt.
Ik. wall Van een uitgebreide vohnmut voorzien en kon
aile. doell, w.t do Gou.urn.ur.Ge;.ra.l .on do.o,

Dios.dag 16 Junij. DeB •• ond. 'an boek".rken in
e.o d.r localeo van de Soci.teit Amiciti. door P.
Zwaqer. en io eeo der pakhuizen '.0 Me. Neill en Co.
t. Poelo. Njamo.k •• n 1500 t.kk.n Bong.aIsche .. ij.t
door So •• m.o .n Co .

ADVERTENTIEN.

W8DD6df hij daar RRowezig ware geweest.

Ik h.b don krijg.raad .oorge.oten. wa.rin tot bet
teruggaQ,1l nfLa.r Bdotavia i8 he81oteD, maar niet de groote
•• rantwoord.lijkh.id op mij dur.eo D.Ill.O, welke op
mij ,ruotto. en n •• r Ba!",ia getelegrafeerd. om magli.
giog tot terugkomen .
'
Ale regeriogu commissar-is voor A.tajin was mij eon
zuiver politieke task opgedrageo t ontbloJt vaD eenig
mi.iitair gong. Bij mijll6 inetrnctia was van mijne be..
voegdheaen uitdl'ultkeUJk ,titge,lotenJ ellee 6e!liuing omtrent
hee bel.id der ",iii/a ire op.rae...; ter .. ijl de opp.rb •••I.

b.bb.r der .xpediti., '01ge08 zijne io."ucti •• mij .Iecbb.
' in groole tTekkell had Ie anderriglell .." de ,n,'litaITe op ••
rati('n en hare 'trekking en va,. de uitkomden der Itrijg,.
verri[Jtin[Jen. mel betr'kkiIJg lot a,1 .laatkund'[Je.

To.n duo d. upperb.volbebber mij op den 17d.n
april, op d. da.r.oor door b.m .ong •• oerdJ gronden
_ die bij h.t proee.·verbaal •• ao · onze •• menlpr.king
o;>gemaokt •• t.an omsehrev.n _ bet voorstel deed. am
de op':' ratieo te staken eo met de aanwezige landmBgt
na.r Ja.a terug te k.eren, .... b.t e.o Iogieob g•• oIg
mijuer positie _ .eno pOliti. die il< ni.t w.aal<.omdat
ik ale burgerlijk ambte.a.r. ootbloot van de ••reiscbt.
special. kenni •• an militaira en morille aaogeI.goDbe.
deo, geen aod.re kon innemen _ dot ik h,em te k.n.
n.n gaf. niet g.ro.pen te .ijn daaromtr.nt eeDe be.
aliasing te nemeD J maar die bij den Gouverneur.GeneraBl to maoton inroepen.
Hi.rto~ !ling ik dan ook OVer ell b.t ge.alg daarvan

wa., dat de R,g •• ring "- niet il< -

b•• loot tot e.ne

stak.ing dar expeditio t 100al8 ten ofanleeda wordt bewez:oo door haar communique, opgenomen in de Ja.
vasek, OO!l,.nt v.o 22 a~ril. luidend•• Ia voigt:
. B.tavia, 21 april. D. Reg.rins beeft besloten, we.

gOOB bet hoo'st ongun.tig ja.rg.tijde w... rdoor d. go.
m•• n.cbap m':.t deo waI wek.n lang' v"rbrok.n kan
zijo, de expeditie teg~o Atajin tijdelijk te etakco, om
b•• r met kr.obt t6 bervattell in gllD8tigor e$i.oeo.
,Du kll8t .aI intue80ben door de marioo gehlokkeerd
wordell,lt
Maar aangeoomso foor een oogenblik -

c:!C8 neen

_ dBt ik de onbop.rkte .olmagt. bet oDbegr.n.d g ••
zag mij toegedicbt. bo.. t: welk ern.tig man Iran wi!.
I.o d.t ik dOBr.aa ..ou bobb.n gebrllik gem •• kt. om
in de aaDgelegenhedeo· ,an Zl1iT8r miHt"t! of !!\~,.ine.

~:I~~:ir;!.;:':a;~:.bo~:~:e~;~;: &~tb~;~oeI.n

van de

Mij koo niela ..nders ovenchieten, dan bet g.moti.
.e.rd .00ret.1 .an deD · opperbevolbebbor der exveditie
bij den Gou,.ro.llr.G.nera.I ov.r t. br.ngen om d•••
wage, DB iogewoonen a.iviee van de beerokkod boc'gere

VENDUTIE
Op Dinsdag den 16 dezer,
voor rekeDiog v.n d. Hoer.n

Me. Neill & Co.

in •• 0 bunll •• pakbllizen te POELOE NJAMOOK v••

oc2J 675
Gonie zakken'j
630
idem
15~1 ~::ae:en
L~192

Dr.:;;;;- merken.

B·ru~~i:be

u

14

~~

io ka ••lingcn ,. an 25 .akken.
SOEs~rAN &;

(767)

Co.

Op Dingsdag 16e. Juni 1874.
.ullen wij in 00. '.Ddn·loc ... I t.o 9

UUt

pr.cieB

vBrkoopen :

Het door Z.e· .. ater be.chadigde g.,leelte van:
J O~oV R
No . no?' 1130

30 Balen ruwe DRILLS,
g.lost uit bet Ned ••chip WILLEM POOL MAN.
K.piteio PEETERS.
(775)
SOESMAN &; Co.

Op Dingsdag 16° Juni 1874,
V E

.ullen DOg worden verkocht:
No. 2 Ee:u kist Juhoudeut.le

9 KOFFERS .
30 heeren HOEDEN.
24 heeren PET TEN,
EN
V E

No, 3 /4

T'Wee

kh;,~ell

iuboudeude

12 Kinder-wagentjes.
door · Z.e·wahr be•• badigd. g.lo.t uit bet
Nederlandsche .chip WILLEM POOLMAN.
Kapitein PEETERS.
(776)
SOESMAN & Co.

Dat .k ml) 8chrt{i;.,hjk en m.t pet3000hlk met deo
,u,l,tan .in aanr~kiog .teld~. waB iu ov.r ••n.temming m.b
!Dyne lo.truct,.; door mldd.1 v.n . eeu docum.nt had
Ik d.n Il1ltan d~ redeo van. mug .kom.t m~d. te de..
1.0, en opheld.rlDg to H.gen . omtr.~t "IJn g.dra~.
~aar ook d.n ~ouverll.ur.GeneraaI dIS, ,noor .ao}...
dIng .on eeoe In ' don Ra.~d v?n N.d..Indl •. plaal8 ' ge·
bad .bebbende g.d. ohteuwl8B.ehng,· 'an mo.nlDg eolle.o,
dat ',k meer tot .enep.rloonlijk." aanr.king o.igde.
bad 1& bepaala mo.ten b.lo.e .. mlj d.orvan te ouIl.n
oDtbouden.
.
.
Rede.en Dan pmoon/ij""" aard. die "'Ii 6.letletl , om rPij
t. 6eg~.etI onder net rowe .tliine.che vollt. bOBtond.o
dn. Olet,
,
' .

mHitoir. autoriteit.n to Bata.ia _ de Iegor.komman.
daot.n de vlootvoo~d, cbefs d.r d.part.meoten van
Oorlog en Morioe _ t. · be.IiaB.D.
Eo dit ie. oonole . ik hierroren r.ede zeid., geecbied.
De grooden .oor een .takk.n d.r o~.ratien, door
don opperb •• elh.bb.r :o,a nge.o.rd, zijn door de R ••
g.rinJl; .00.1. mij '~itdrukkelijk ie o:.degedeeld, af.
do.nd. ge&ebt.
En bad ik dio DU in e.rBte en hooget. relBort moe·
t.n .erw.rpen?!
Ho. toeb h.d ik anders een terugtrekkeo kunn.o
t.genboudeo?
. Ver.t.rking van B.ta.ia Ie nie,t ge.ond.n: boo klt.D
men dlln na willeD, dat de.~ bad bebooren · te WOt·

Op onze Vendutie van morgen Dinsdag
16 dezer

d.n afgew.oht.
'
.'
. Overig.n •. i • .de b.w.ri,,;~, dal er onder mijn ~r ••id.IlDle.o krtjgsra.d ~ou: "Jo : geb~~deo, ge~eeI Uli d.
lucht g.grepln •• n dl •• .dat . .11< · mlJo. meenlDg omtr.nt
b.t gevo.l.o of h.t ~oorstel .an den opp.rbeve!b.~b~r
ni.t IOU b.bb.onnltgodrnkt, teo .eDemale atrtJd.g
m.t.~ ....~arbeld, '
..
•
.
B\Jbet blootleggen
mIJne .meeDlng beD Ikoch·

Op morgen Dinsdag den 16.dezer

ga.n.
.
.
.
.
In'.· d. geg••• o cm.taodigbedoD ware bet .cbter
oi.t•• dan •• 0 overgo.ftijk • . oob.eai.dh.id g.w ••et. ·
Datbrl •• en &an inland.ch. vor.t.o ;net oeremouien.
800
de he.r N, be.obrijft, worden .o.ergebracbt. i.
jaibt, .maar · bet it eeo. dwaIiog, te m'oo.ni · dat die'
ond.r .• Ue omstalldigb.d.n wurdeilb.tracbt•. Met be-

I.i~:, .~:! itto~~o~...~:t:~~·~:~b:i:~r ~~: ~~::~:

.1.

'.11

lull en wij &I.no~ •• rkoopen:
voor r.hniog .an wieo .ulke loude wogen aang.aD.

o~oo ~~tfJi~~216ki.t•••

2 Bat •• n 20 P"

Rnwe DRILLS,
door Z.e·w.t.r bo.chlldigd gelost uit b.t N.d.rland.
.obe .obip WILLEM POOLMAN,
Kapitein PEETERS •
(786)
SOESMAN en Co.

lulleo in .ons'endu·looaal : worden
verIt;oobt : .
. ", .'

'

L &C lOlvaaijes Doter,
door Z.... "ater b.eobadigd gelo.t nil b.t Nederlaodsoh
•• bip LOUISE,Xapit.iD VOGELZANG;
(7Se)
; •. SO~SMAN 'D 00.

Boeken Vendntie.

De ,opden R, dez~r tengevolge zwareregenll ~itgestelde

Boeken Vendutie

LOTEN

Ii

,,'

Lofer"

"al al. nog plaats babben,

opDimidag denlG dezer
des avondste 8

"Oft

ure,

Pl'otestantsch

in de

ten behoevevan hat
"W"ees.. enA,~Inhdiste

SOCIE'I'EI':I:' AMICITIA~

verkuopen SOESMAN .I; 00. tegen 2%

Sandelwood

fiT-Ieee GlIlllm. Itet

en b.

]Jet COlurnissHin bO!llsben zl!Jb

SOESlIIAN & Co.

De geannonceerde Vendutie ten huize' yau
den lIeer

'I'll. J.lee

"r

Bijouterien in Bloedkol'8al,

In berinnering word I gebrocbt dat de Stoomboot·
Maatsehappijen Nederland, J.va, de N.deriaud,eb,e
Ihdieche Stoomv •• rl Maat,ehappij, de N ed.rlandsell
Indi.che Spoorwag 1fsatseh.ppij cp h.re beide lijnen, vrijdoUl van vraebt bebben verleend voor den

HOnOJ,OGES on andere verschillendo, Goudwerken,
tegcn dB- civielste p .. ijzen.
G.ElIIlO}lOlmS JHASl'lWDOMBNI00.
. . , ' Blijvell ,Ieehts eenigo <Ingell nlhier.
(505)

zlIllen onhoDgen wordeD,

J.{.a.I,·a1ll~·t(J,{:'·:i:_~ie.

"
II
DOERS en Co.
te Soerabaij. bij de Heeren UEIJES WIEGAND &00.
•
A. WJJNVELDT.
te Ar.c .... r bij de" Heec H. G. KNAPPERT.
te Pad.ng
, ,
, AFPELIUS vauHOBOKEN.
te BotterJam, ,
• NIJGH & van DITilIAR.
Ie Boijolalie" ,
"H. W, J. A. HASTER Kar.Dg.
SQ,lllsra.ng, 15 Junij 186,.11.
MevroulV ANDREAS.
DORREPAAL.
FRAPPIER.
KLOESMEIJER
I,AMMERS VAN 1'00-

]~en' DOg wBini2- gebl'uik~(i l\lijlord nit de
li'abl·iek nm l1,ACL.~E l"I{,BHHS t'J1 00.
met
een Engelsch onderi!tel "Bil J!'. '\V. en .J. 'V AI/KER

W ALOEY HAUPTON.
De kooper "aU de~ W~\gOt1 toebehourende ua.u ~len
\/felEd. Reer Th. R,J~E, lmn nog gedUl'ende £lfln JU,llt'
garantia_ genieten van de l!'abl'iokantcn, yerder: nfllr~
te,~anen, keuken en
Gel\~edaohuppell; uieuwe Itotti~gmstten, en~\VnL
te .,Toorschijn zal 'worden
gebragt.
&;

RENBUR~.

00,

Prachtige Paarden, I
I

E. J. EROM ANN,
1 Bruin 'Rij pBnrd ~a.nde~woorl hoog 4+ vt, 2" 10 jnrcn oud.
1 Schimmel shek Rijpasrd S.udelwood hoog 4 vt. 2"
7 jaren aud.
I Bpim Wagcnpa.RrOen hoven de 1; yoet en AustraH ..
"obe Wind·hond.
SOESMAN & Co.
(701)

BODJQNG

Samalalil/.

Heeren Mode

~lagazijD.

van

BAZAR.

Pas, Ontva,llgen:
Zeer goedkoope HEMDEN,
De '-00 gewilde Ellwood HELMHOEDEN.
(G08)

inhoudende een volledig olel

A

not)'J.'

lll~~n

~" E 1" B

Verkrijgbaaro

It. II-

E 8 ~

BAI, KEN van nile nfmetingen, J0101lfHOUl'EN .oor
wnter wiolon en OhineDsehe KOFFIElVIOLENS; PJ,ANSPA1~RIBBEN, PANLA'l"l'EN, HOUTWER-

KEN,

KEN voor kurren cnz.
Ook worden hontwerken op IDl1at gezaagd.
Nadere inlichtingen to belwmen bij de agenten,

Terwijl nog ,meerdero -vorwacbt worden.

H., L. DE LYON.
(742)

~ Doo~:l~!tn :r:~d::i~~jgt~
;'!~t;;; :t~~t d:ll~n::;ri;::!~ekv~ri
vI u g en
tboitencre ..
'\'\TOon lugeprijzell
af te lev:er~n;
<lrulnNerk

P. BUIJS Hz. te

mr !/o,Jkoop bij

SiWIIINIIIIl.

(1629)
P. HUlJS, H""
Sotiutra,,!!.
J. BUSSELA.aR, Solo .
BOERS So 00.,
Djo'jacaria,
Agenten houtaanlmp Repaldu!J.

ABELS Sr,
U Graveert op Steen en op 0,
Metalen.
(672)

recommauJ.tleJ'~

zicl! foor het uowlen_ vun

Expeditie van aile goeJeren uaor de binnenlan.
den van Java, naar aile plllatH~n uBsrhuiteo zoo:wel
alB f1aar Europa vulgeIlf:l bl."kend laag tarief.
Vervoer van productenvan af ,het otaLion
naar de pakhuizen op de ochaal per picol Suik~rf 0.12
, •• ndere producteof 0.18.
Bij we~ing R.n de Spoor, .an,prakelijkbeid voor
onderwichten.
Ret uitvoeren Yan KommisBieD en het in -en nitklaren van goederen tegeo slechts 2 1/,,%.

Rekornmandeert zich beleefdelijk voor het bouden
v.n Vendntion.
Sam.rang Heerenstraol. (284) P. ZWAGER.

Koning Willem III.
Ge •• gvoerder B A K K E R,
verlrekt den 16 d.zer des morgens 8 ullr

De Agenten
1IIc. NEILL &. Co.

(780)

RET S'l'OOlVISUR[P

it .f 30. en f 15.G; C. T. VAN DORP en 00.

~leYfouwvall ~Ieerlen.
Kimler-Bijbel,

kistjes VRll 25 stuk en Intili.ddas superior, fenix Londres fiuos en flor cbinesca in Idstjes yan 100 ~tuk.

of

Bijbelsche verhalen
YO

Gouverneur Gen. Mijer.
Gezngvoerder LINDE.1IAN,
vert,rekt den 17~n 1llsLI;'de den IS dezer des worgeos
S uur nsar Soerab:l.iju, .MncllEsar ell Utl Molukken.

D" Agenten '
Me. NEII.L & Co_

(778)

or

..Tonge Kinderen.

".r 7.-

(7M)

G: O.

cr.

vAN DORP eu Co.

UILEN -SPIEGEL.
!iii (I III, '"" n 'II fJ.
VAOANTIE 18 J'uni-tl Juli,
(771)

KELLENBAG.

Ii warn van de pers
de Boekhnmlleiarcil

Onlall~'s

SIN GAPORE.
GezRgvoerd.r 0 DE lVI,
vertrekt den 17 dozer des

VAN

G. C. T. van DORP & Co.
Oost~Ind.

mcrgens 8 -U:ur_ n-aar

Batavia, Padang, Bencoal"n, Telok Betong,Polomb4ng
en }fuutok, via 'regal.
, ,De Agenlen
Mc.I~EILL&Co.
(779)

Een HUIS:

de DE it D E druk van hot zoo gnostig bekende:

Lie fit ebb e r s

regt8~eeks

Door Singapore.

Dames. . Necessaires.

a18:

!If ~.50~G. C. 'r. VAN DOUP en 00.

t ..

G. C. T.YAN DORPenCo. '

('.In,,)

J, BUSSEI,A.A.R te Solo.
BOERS & 00. te ])Jocdjakarla,
en bij den ondergcteekende te Rnllol1s.
HUDIG.

Fl.

Almanak voor 1874.

Arent voor' Midde>, JdVA.

(934)

Imperi.le" Regali. Re.l en Reg.lia Brittanin:·l in

ItU

eell. OALEOHE,
cen Vjs D. ,Vis
cen. MYLORD.

(EN(}ELSCII FABRIKAAT)

Een klein pnrtijtje echte

Puike OAVIl'AS en RABANOS no. 1. 1I1.nilla
OIGAUEN.
Turk,ebe TABAK - 'Cabnke-pijpj,. en lange Dnit·
sche Pijpen.
(687)
B. KARTHAUS & 00.

levering worden, met don' m.,e8t~n

. . . N.Br aanleiding van bovenstaande odvartantie
g ••ft de ondergeteekende kennis dat reeds zeilenda
zijn:

tien.
Timmel'manS Gereedsclmppell' L-:Lu.is ven,d'Tl
(9540)
a f ZOo en .1 :35,IIIF" IIXI'EDITIE ~;N 'K01llllSSm KHTUUII.
(752)
G. C. T. VAN DOl{P on 00.

(751)

B.A. Z

B. '. L. deLY "9R,

G. C. 1'. VAN DORP & 00.

Eiken-b{luten ,Kistjes,

'

stead. Rijtuigen vanhunFabri.knat.uUen .oorla~ig
zijn, te~wijl teekeningen Vnn Rijtlligen austBlan voor be.'
:~:~~~~D~P lUIuvrllge .toe\ls,ter bedchtiging. ,wor'<l~'l

Opruiming van eenige

Carpet-ten en alca~ives gewoon soort in ,kleiue en
groote Demens;j(~nJ goedn:oop.
B. KARTHAUS & 00.

(753)

J. H. SCHMIDT & Co.

It ! 3.50 de Hielll.
(72)

Zoe, lekkere Zoctcmclksche en Komijlle IlliS.
(686)
B. KAUTHAUS So 00.

lIa,'unll (JJ(.AREri

ta~:~: !~~~:EN=I

Goed velin PAPIER,

Kleine Balkjes, Planken
en Spanribben

B A Z A R.

zullen ook worden vOl'lwchb de yo]gende:

toebehoortlnue nan den Heer

NEIlS.
NOWl'IER.
PRINS.
STOI,I,.
SOESMAN.

(7S1)

Op bovenstaande vendutie

(198)

ge-

te Batavi. bij mevrouw do LEEUW, geb. BOllI·
BREZIJN, GELOUDEl\IANS gab. Lons".
te S.marang hij do Heeren J.;r. H.CLIGNET1'.
G. O. '1'. VAN DO.RP en 00.
DE GR001' KOLl<'l<' en Co.
H.L. DE LYON.
;/. A. VAN DER LINDE,
"
,
1l0ESMAN & 00.
Ie Solo bij de Heeren JONAS PORTIER & Co.
n. lIlAO GILLAVRIJ,
H. DEELKEN J'r.
OVERBEEK. Tjepper.
,
,
RAMBALDO, MBndjoug.
te Djocj. bij (Ie Heeren LAWIOK VAN PABST.

ten huizc ra.1l (len Hr.er

J.

en van

kunD~n

Oawtleen en Lava,

Bch.lvo bij a1 de Dame. van het Oomito ,ijn Loten

Tb. I-t E]~,

•

der Prijzen die te Batavia door me'vrouw

Ie bokoman;

Op \Yoensc1ag den 24cn J'un\j 1874,

SCJESnfAN

Djoc,jacarta.
DAMES en HEEREN!

GELOUDE~IANS,

VENDu'rIE

(G99)

HOTEL MATARAM

om de \'8n Nederland. inkamende Prijzen, waaronder
die nu H. M. d. KONINGIN, .f Ie wachten.

andere pillstsen direct 88D do Presidents
adreaseerd worden.

SOBS,MAN en 00.

(782)

G. C. T. VAN DORP&' Co.

Het D.mes Comito be.fl de Eer kenDi. to geveu,
dat de trekking z81 pla.t. bobber. op een nader Ie bep.len d.g in den loop dor ma.nd AUGUSTUS of
SEP1'E~1BEH, welk uit,lcl nood,.keHjki. geworden

('Iver\~oer

oensdag

'~()'l'.

llib&j\'htlb8b~n

Midilen ,JAVA ,de ,Hear

1874.
(1008)

SAMARANG.

1~,'
. :\. ~ ~;~~d~~g~~;:
~""_'"""'~=_~"""_~'j,
zal thans plaats' vindeIl op
den 24e1\ J'UIl\j IS H.

I .SClIIWIlKALENlllmS

voor het

Protestan ts clteWeesh ui s

,!jtJ schoone en fraaie gebouwde

(771)

T. VAN DORP & Co.

Rijbuig-fabri&liQnten'1l'8n de· iBilb biJI

L daeer,bekend ,temllm. dat bij 'httn'a.gan&~\!lIDf

apo~~S~!!~~~::r:.p

LOTERI~T

vendu-Balari~

c..

Prij. , van bet LotI ,2.-

Op :M:aandr.g en Dinsdug den 22 en
23 dezer

:

Sam.arang"

zijn te bekomen bij
~.

' :De: Jif£e6iren'i

,.,...'INGENH6l18Bt\l1TBNWBG,:,& Go, ,

Bomes';'Df'lDdtverkeo!#

CATALOGUSSEN zijn bereids, verapreid.
Met kommissitin beJast zicb
(772)
ZWAGER.

~

.:, /'

in de

iu de B lin
(712)

Kookboek,

ue

Sp

0

k • t r a • t.
HOE ZOO,

Getrou w d,:

G. A. VAS MER
on
H. E. GROEN.
(774)
SamarsDg, 12,' J uni 187.4.

IJIr _, ,- D,e 8t~~:~::~t::~e~~e J al~~::!, g:~~~~o~: ~~t
UNO: teJlIAl,"ILLA ontvBngen:

Puik~!'

111allilla

edeni •• oorapo, ed,i g b, eva,'llen, vnn ee,nM.iSJe:
Mevrouw DEKEl'H,
gebor<n VAN DEVEl'1TER.
J. DEKETH.
Samarting 14J",nij IB74.(784)

Puike !
Uavita's

H'

Si/l.·aI·(~n

Bagunstigers 'k~Dneu geru~telijk bunne- - bestellingen
hief Op doou"bi ",I ,lion dezelve uiot boantwoordon
volgensadvertentie kan men dozelve, frqllco retollr.

neaten.
(711)

J

voorsPOedig ,bevnllen

H. L. DE LYON.
NogoEiuige exemplaren

l.tchinen

deAtchineze~,

door den Kolonel GERLAOH it r~.(128)
G, C. T. VAN DORP en Co.

;:IW.•~iJ;1~iri.NN.:

Samaraug, 13, Jnnij 1874. '
"flg,meen. 1renili'9~.e.

VIID

~.

(11'&6)

~"~~,~,~.~~~'~, 'oJ, .... ~~

Veraritwoordelijk voor de, web, de urrGB~llS.
SOESMAN eo Co.

.ii;,lp",druk~orlI,

-

6. O. £VAN DOllP Ii Co.

liallwug.

:i.•

::(~tf~~1.'~~'l1:~T.~~~Oh~.ri~, tf6~1e!t~m;" .

Obreen,W, R. en M. J~, Pi,.reo, DO~~feoh.. .
Oostendorp, . O, en M. B.R~r~ri A~pe. ·, .. ..... .'"
Oo,~bo.k, , J. , eo M. Hoo:\endaw:: VI.nr.Qloge' ~mb•.oht.
Rodel.tort.; O. A. L; eo" 11\ ' ~ '·J.1P4t, Railrlem.
Saobteleben, H. W', ~~ b.' M• !o.ter;A:mk~
Saur, R. B.W. BoA: l!I. A..:K""11e~, .Den lia.g.
Sohenk, O. en ' E. ,J. RijiOoWi.I,- .lm.t. ... , . i
.': ';
~lemp~I;4. VII' der, eo H.pob~~: ,d. Boer,Amat.
'Te Nu,\'!, M. eh S. E. Bro ..... e, :A.m,t.
.

.1. .

BUITEN:GAND.

k~tDogi,l~d

~:~~,.;' : : ~·.Y~{;.·~!:~n~O~~e1.oh.f~.

' ,;
Vi •• er, P, 0, J. en S. G. 0; Van Brakel Sohilnme!
. A•• eo.'
. ' . '
', '
Wallion, K . K . eo ·.A. Smit, A1!let ,
.
.
.
Wansleven, W : C. eo S .•r. VAnder ' Heli,Middel.
burg;
"
... . • ' . ,
Weeldeoburg, P. A. eo H.M. J . Vnn Rossem"Rott.
Weiier'e,J. on -So Van Boek, . Vierpold.rs.
Wil G •. , A. A. ne au .M. D. J. V•.o Berkeateijn,

.A.tsjin.,

"d~o M~i,::;i..r ol.idi~g

oobre.f deo
....
vlnhet beriobt, d~t ,ge"er.a' Van 8wieteo ~., Bata.
vi,a i, aauge~men: ... In ",Ik i ..,raLia, h:e~, tebetreureo.
~t ,!Ie .~tellige veneh.ring, door gen,raal Van S,!,ie.
teD bij tUO komst io Ataiio ': gege.en; .an het laud

t:~e~' ::~le~D:~~~;'i~ '~~1~:~~a8~.~tt~;;;~;n:o;:;1

Zw!~:r;:'ooV;n

olet a~dere dan .eleel>,t "".rho : ~an. M.er nog daD op
d& wiliteire Rijd~ der .o.k, been men intusscbeo te
latteD ' op de .raag: · boe · B,t.~t . bet' ~st .~. , toak, .V80

der eo 'A. E.

~';en·tvaar,KraliD,geQ.

B.EVA.I.LEN.
generaal .Van . ~.wiete.D ;:aI8. ~jvieJ B.~ge9~iog8.commjfl88~ Anink, H.:-;-Leur~ng, D." ~mpter4am..
,
riaP .Dese is niet a11e8n nitlt Yolbrao.h t. lQaa~ D&UWS- Balguerie Gu~rjD;' S.~·Van 'Stolk~ D;, ' Rotterdam.
lij~8 bagoDDen., Een ~t~~:~_a"t, : i~ Diet Y8r~regen; de BD': Biegel, A.-BoJlenLlll, D., AID8terq,am • .
nenti. i~i ni.t ~old.ong~~, ja,. )!let de ,~oorber~i~ing i. Bloye van Tresloog,A. ~,-'V"nBlomme~tein. Z:, Epe.

," . '
op .ijo best .pel! ,!\\!lI,vang gemaa.kt,. ,H.d .do ,opperbe· Boogaard, S.-Mezeubroek,D., Rott.rdom. .
",lhebbAl., ' '''~;_.~eo :" blijven, al war., bet .lIe.n als Boon Hartsiuck, B.C. M.- Von Val"eoburg, D., Amst.
~i",;el Rer~rioge·c~~~iesQri~ vo?r - de onderh~ndelin. DosmoD, G.-Kl1orn; 'Z'I' ' .ALk~a&'r.'

ge~:tQt~ -..~~~i:.t ';;nd~';kbaar. da~ de geDe...1 op =~~!-:~~::~r~lG,:~~:~v~~'ieP'·Z~';io~:.~g~m.

ei~e,o ·. g$,.ag ' zljllooAfge;Y.rkte ta.k ,opgeeft eDv.r·
moedt dat d~ R.geeripg, b~m laat lerugkowen .• W.ar·
om? Is d. t~~ul!k •.e.r .bJijveod of ~ijdeliik? Pi •• ragen
~i.cQ,,-odd,~.~d :)!f~.ut\Voording. Hoe grooter de lof
la, dOD , generAal , _~o~gezym8id" des· te meer- eilicl~t ,~t
v.rklaring waarom zii9 ' moeilijke taRk DU .1, DB. een
meer oD~ergepchik.t boofJoffioier. wordt opgedragen."
Het Daf!6lati vOlI,d het .cb~.e~ gerade" ro~;i. den vol·
geodeD dIig ,~ f de.e - "agellte ,b.antwoorden. In eOD,

B·.,xBtardt, lII. J. W. H.~V.u Emjck, Z., Rotterdam.
Brauer. B. ~. H.-Voorn-B,o en, ' Z,., Rotterdam.
Brink, A. M. V. Y. d.-Van Gro'DiDgen. le.enl. Z.,
Amsterdam. : . '
Brink, O. C. l\'I. Ten-S~herlDer, :Z:', Ameterdam.
C.lde.w eijer,J. C" L.-Kriluer, Z., L.ngeriob (West.
., f ;ien).
. _.'
"
:, ' I
C?hen, D.-Oroetein, Z .• Jlolt.r,dam,
Corum.rell, W. J ,-Van , del' Wasl, D., Helder.

I~~ ~t. h~,tJ . do~r.- R ~~P HoIIBD~C(' . iDgez~ D(~ en maar
'.lBbOl>fd#tlkel ,;:geplii.~.t otuk .~ er<l. de :pxpeditie zooveer on zoo kwaad •• rdig mogelyk geb.keld.
1. ,- " .~n~oIl6d.ig en ' ~Dvoldoe,ndeu hee.t.eD bare reault~teD.
~:e~ .i~ ~h~li": : .~.~genoeg -even ver , ~IB DB 8flo~p, .d ar
·'eerste · pxpedltie" - It"t is" waar, bbanB i8 cell v,ast punt
,io bsndOJ!; de.r ~,ed;,rI8nders, dochook lIiets me'r" ...
.zij ziiu in de gelegenhoid gewee.t' deu kratoo te be-

'D am, N -, Vnn - Van den ,.RrRGde, D., Rotterda.m.

Dieprnalll, M. E.-HnverJU.u8,Z., Rolterdam.
Dur• .: S.-:-Koniju, Z., Charl"i..
.
,

Elke~\i.I, J. S . .W. E.-",!,:Sw,~n, Z., .DeD Haug.

FI&t~lli!l, Z.-l'iolhuis, Z., H~ogeveen.
G~Ua~! B'-,Ze.e·JnRn, Z., BelJevoets.lu;e. :,: ::,
G:iCllt, ..A. Vau ,der-Yun Gilst, :0:•. CborloiB. ,
~rij.o~ls, C . A. D.-Ploner, Z. HaarLem .• "

.:!:~:~;:,8!~~;!~,~~t~.t~~rn;ij::r~_~:::D·vZ:~',n~~;~t g~:

~:~~~nA~D~~~~~;:tz~:,ub~e;'A~bia~arlaDderveen.

!::.~~o~;!,~:j'~~I::~~~~: . . ::r:u;:~~d:.:~:~!~~~~-;~ I~~:::,' :~t:.~:;:V;.~ ~~~:oo

Z. , Rott.

dUB .~i~t:s.•, ,~I.l' - i ~II.~D Bp~~djg veramelteo.""""7"' Df\ At· I Hartog, S. De'n-Dell H artog, D., HeerjansdsUl.
chin~ezen- ztill en ' niet st ilzitten . • 't Is wa8r, een p~D:r ~eea, -A. P . VA n~13o rg- h o la , D" 'Arnst.
S.~a,tjee " zij~ toegetrod.u, docb dat ••• weI go, R eube!' J. A.- Ho, •• lenbe,,;, Z., Rott,
weest' zijn :itLcoacJu8. D"8reDbo~ ell die Staat;j,~~ m.~et~n ~Oildt/ a.,D,--Wolff, D., Rott.
nn ook bescherm,l woruen, en daar dat , ?nmogeoll]k IS, I IIlg-en, A . E. Vnn ....... Grin! , ~" Amsterdam .
. zul.le~., ~ij ; ,'Y~1... 1~~,r. even epo~dig tot ODZI:: vij& l..Ideu gt~· I logon Luijtl~ H .-Kramer, D .• Gou-dA.

klaiDo

t.eld ~ . kunheQ .,worden."

.

_

!, Kl:luter, C.-Br0ugertJ, Z ., A lllll1rlar.

BU:o!i~~~O~~~~~.I! Z';~:.~4:ri~to~:~.!j~:1. d:e~_B:oSr:[~~ll~'~ r~~~!~~;" ::~~\IIn~I\.~ . ~'~e~!~, D., Arnst.
~~e"~~~~~:d~:~h~on~f~1 !:; 6::or~:'~~r~o~: .llr:!~j6~ ! ~~l~~::;.:T·s.-i:~~: t~~~~e~~,~iO,~msl.
ler,_ uiet ',teo verk_it.lf;e~ ge weest.? Bij doortB8tend~ ~8~,t • . Lalln, A .-Uorli b , Z., 'VorJlltJrv€o r.
regeleD ' ~~u .~e oorl.og · 6po~ciig . tot. e.c:~ . guo6tig ain~~ liJ~ Lange, H.]1. D e-SpijkOlan, D ., Hott.

g.bracbt. D. cbolera?Welke,afi6,d'"g zou·m,. er opw?k.
"' n d.ijn voor den eold.at dOli hetgo.eqhlP , A.ordw.f~en
"Ielen oem, " vooruit" iseijD lau8. ED : 4eA.tchiDeez~J)r
c~ :,'cn door onopboud.liik geelogen te wordeo, kun·
nen zij word.n ten, oDder ·gebrnchl. De IDdi •• h. viJUDd
moat geen tijd hebben zich , t~ bdratellen. Dl1artoe was
de m.a.eh.t ,to. cr.ei.,k.e...n.d )' de. g~c. s t ~e)~ troepen uitu)u.lJtelid.

I

Lang., M. Do-Jall,en, Z., Am,t,
.~edobo . r. A,W'.- V .. u MOtil'len, D., BorDe.
JJeefc!lOo, H,~B tlne dictAl D., Awe:t. .
...
'Louwer.e; lI1. M. n. W.-Kub·u ')1 .,- Hil.ersum.
M•• gank, A. M. C -Ki el'its, D., Welteren (Belgie).
.r /nat, J. :U.-BlJknuw, Z, AutB ~.
Rl,.UViliO I A~ Ut1i28.erif);.!1 D., Utreoht.

Y

Jt.-faaf It mocd ·en stoutw.>edlgheld ontbrnken, Blat den RoyanrdB, H.-·Kltj nvd d, D., Amst,ardam.
troepen, niet de.~ ofliciereIlj ubun ,bauden WQ,reo .go. Schoute, 1\i....:..-Pckelharillg, ~., Nijwegen.
ll
bonden ; ~"Qat , da'D hat bevel over (!e. 3e exped'tIe 1'.'f:iltory, J.- ""r. _D l~ HS'yniut Z " Am~ttp.~d8~.
worde ')pgedrag eD ao.n eeo gc nera.al .dle "an m~er Uhlenbe.c k, A . C ._rl\-' J\ lloflch, D., NJeuwed.l , p.
kra ~h t"' ollen -I~eftijd is, \",rjells karaftter llleebrengt met : Versnel ' A. D.-Rodenbul'g, Z'I Rotterd"m·
meer voortvl>rendheid en "'achl t. handelen, die zicb Ve",veij : D. c.-Dij ,klll e•• t"r, 2 D" Wijk-bij-Duuretede.
miuder met b.rorumende ~n niett! bod.uid el1de proolaD1R_' I " ramst e e ke r, H . C.-:-Logctl, Z .~ AI£\\t·~ rda.m.
tieD .·drin \W,:el : ~t et · , hi~ ~ et()c hten e n . m ~~ he~ rUEltel o~1J II wee. nin g, S.-Yu u R ouij£Hl 1 D ., Amsterdllm.
vervol ge ll van den VIJ811d zal be~t1g houdeu1 e!, die Weetj ijU , 'V ..... RooseboolD. Z., Amsterdam.
zijn tro~pen uiet verlo.ten ·zal, voortlat hij ten · Ult\'oe.~ Weezel , A. J . Van-Do Bl'llijn1 Z.) Auutdl'dam
heeft ge l?,~a~ ~,t ~ ~_t. y~og~l1mm a:. clk kso en zAI.. DllJ W eier, J ., C.-SimoLl, Z ., L eidtHL
op deD bodeD) van Atc hlO ve8 tlgtm, eu daar b~l]Ven ' Wely, J. }'. VIUl - Corsini, lev ell!. Z. en D., Rott,.
tot dat l:et l~ij~ iH' ten onder gebracht, en ,een trll.c, Wijk Jurrinu.ns o, A .. O. Ynu-'V:itte, Z'J Statton
·.taat gettl~te~ :.t~l : ziju," - ~oortl eIi, di e door gen tlraal
GJOJlS (Bl'l gi,,).

I

I

:e~;al ~:i:::llu~~::e:e~jn S,n!t8rl~ u~~~,~!Jrev oD'

doc h RHes

0

)r

~ it 11 li }) ~ ~

.

De man , die (lit artik t1 iscilreef, rerkJal1rt geeu krijgs· A ndt'l "\Yoijel'H , DI. ll. ""Van-Yan GOOl', Beverwijk.
kundig e l~ zijn. Dit to zeggen waH o{orbod!g. D oell Bl\lel.: di ~ , D ., 37 j., Jj eHeo.
bij ve rklfl8r~ ook nlliet zijn ve rsl'alld ta rarle te gnRn", Dijning, L. P., 1 j., R oLL . rdam.
en hij berbaalt dele verltlarin,g ee nige keeren Of de })!('Ul, ,J., 56 j ., Dor(lrHhb.

lilan

nac . ~,-

d.t twijfel hier.an mogolijk i,? In elk

ge -

, al ~ een Hollander" is f< du" H ol !u lltler niet. OH~r·
baast 'oordeeJen ;' vool-barig, ligt nieL in onz-en \TolkIHl-fU'd,
DOg mi.odeJ:'· o~daukb8Qrh G id.

'Boer, ll. J'. D. D", 40 j., 1,oonon a/ d. Veeht,
BI,mm el, C. \T•• _Vall Gulik. G4 j, Haarleru.
llllterwtll!M, A., 82 j)! nolter-dllm.
Uouwer, N. C., 6:3 j ., A ril 'l~.
Bree, W e d. W , .l i. Van-Schmier, 56 j" Laiden.

Buren, P. Vau, Ro tb.
C.e •• r, P .• 74 j " Quokellbriick.
])hOl.IGt., M. H., 32 j'J ltott.
Diepenh of tl t, H : ~ 7!) j., Strijen.
DroB, 0 ., 73 j'l L(dden.
·Aa',so, J. Vao en A~ M. Dreb •• , 41O.t.
Duboi•. P. A. II., Dell H.ng.
Admir.al, ;T . ..eo M. Tuinder, Dirkslnud.
E,·hel, J. V.", 74 j, '1'i el.
B.er. A~ J; H :' Van 'en H. M. Wijt. mR, 1'ilburg.
]>'riedhotl', H, C., 2'l j., Rolt.
Fuodt"r, F. L ., 65 j., n e" Hnag.
Becker, J. J, en G .. E : Pla.ier, l~ott.
Blok!.ui., .G. A. ell A. E. W . J. Roinecke, Du,.el · Ga~a .... ill. C., 16 j., D.l f.have n.
dorff' . Arnst.
Gicabergtr, A. V., 46 j., Amat.
)3os; :H. J., en"'J; P. E[ Van Weijgerden, -Vianan,
ftut'koop, G. J .; 8H j., G.oedert)ede .

NEUER-LAN U .

Trou,..., Geb«;)ox::te- en Doodbe ..·ichteu.

.~.~;:~,' :;'.J:.~~Il ~:;~w7.ei:·tt::&n

,M •. J'. A. SLe~blaCorb.lijn Batta. rd. C. H; J!'. A. OIl J . E· A. Huber,
HaDrlem.
.,
. '.
.,
Co.to.. , H . A. ' eD M. C., J . Doll, Arnst,
Crooekewit,,- J. ,}'. enS. J. ' HoogbrnYD, Wijk'bij-Duur.
• tode.
Delden~ ., },. .G. Van eo .}'nmbrecbt, IlieLton.
Eeftingh, . J. II . en ·<r B~rsch, ~mttt.
Focke, F. en .C.W. IJ .. Reilh, AUl.I.
Focke, ,J. C" ~n .M. - ~'reoi, Utr~cht.
Gens. G. De .n G. Olij; Se.e,·o,,·,r.
Qi41B, C.,J..Pe .en L'. · C.Boron, . Ro.lterdam.

g;E6:r,~'w,~~~~e~~. ~an8·t:;.nd~~i!~s:·nJ.

A.
L1Ilijteo, wed. '"uJ •.' J : De . Gruiil~ r, L.kk'. rkerk.
HeoDing,H. ·H.en G. B. Meije~, Amst.
'
Re.ltel,j..... G., wedr.•
J. E . ;Maoridaw en' P., Plai,
ei,,~,- .!ed. J. Van NUgteron, ,Ridderkerk . . , '", . .. :;
HOM.maker,- ·D .. eo O. P. -VBn ' Veen vaD YeldbulJseo
Aiitob
JilibllDj J; .D.8D d.A; ' V&D4~~ , Z)'I.ag; , [lnidbroek.
lIuijpD; W. L.en O. J. A. M.I.b .... . Bobiedam.
lke9Ie,':.A,.' eo T. : Uijterlindell, Zegw'ftrl"'
__
.. .

on

Kr.~~~II:'J~ .: A..l)ee~

J, ,' ~' . Ro~eob1lr!l'.,.

~:~'~:~::"d~~~~~m~~~~;;j~,b~:~g a/d.

'ZasD .
Hnllegroeff, II. C., Breda.
"
H.rm Ko.te .. , Wad. S.-E •.ke •• 83 j., AmstIhl ,i, .J . R. D. VaD der, 69 j', R otterdam .
Reume". II. Vau, 80 j., H ••rlem .
Roebo. r, W , T. J. 21 j."Nijmeg.o.
Horierl; .J . C. .ill. Van dell , Go rinderu.
J'on~; ]\': J .. De-, 4~ j., Blnd (' uw ~
K8st~l () ill . 0" G~ j." Aw.t. ,
K(Il.'/tnan, 0 .. (W j'J Atu8 bl- l·da~ ·,
KorCr,We.!. M.H:-P.fijC.'8, 4,j, . i ·,A~st.rd.m . '
)(r.'.,le'I, . J.A. Van,-Hardellb,rg, 61 j-,Rotterdam.

~~~:~~:~~t,CD~4, J'.;;.,~ P%;.h~~t.

La.are' E .-Polak, \lOll. i :, nell Haag.
Leed.n, IV.d, T. Vand.r-c-Heikoop, 82 i., Leerdam,
,Luden. J., .. A•.• 69 j .• Amet.
Ma ....II, H., 14 m., . Amot.
M.k~; P,O., Amst .. "
?4orcbeo, F: C. L. B,o 'l6j.,R"tt.
M.er, M. J. Van der- Vao .Ho,ute,n, 7.6 i., Nifiu,,·
, Helvo&!;.
'
': , " , : . : . '
MeijeriDk, J. J., 28j,,. Burlem, : ... .

0..... : ~~~:.':"~/T~~~::I~~~~ i~81t.::::~m.

Heij; Abrs., J. Van der eD A. De JoogDrd., "ed, Mus,P. J., 61 i., B•• ms"r.

Neumeyer, H.,1i6j" G••61ob.tMtt_~~"",

Nlerop, :t!J.-Ionge.b• . /SIS. j.; Be.lr4out.

OOlRlMrij~, H. G , A.'~lOkkentr&ef'l;, 24j.,

~:~:Q<M

Ki'~lingeil,

j.,
1i'elt, .Job. I., 48 j./Rolt, .
. Pieje.~ D. G., (eohipbrenk van de Nina)PI..ier, ·M., 28 j.,D., Rott;
Raa, yr. Vau de, 4· m., Amat.
Rabder, T;, 20 Ill., Am.t.
Regt, M. E.De, Arnhem.
Rei.e, F. W., 19 j., Zoo a/b. Emriett. .4drianIJ, Oardiff, (Hogeland).
. .
Aaogekomeu'.
Roe.t, A.-Han ••• , 23: joo Amat.
w.::'?UWERSu',i.VEN. 4 . M,I. A,gld".&i P •• lilIo, d. Gi'ooi, li...i.••.
Roetericg, G . .J., 61 j., Noordwijkerbout'.
Scbaarwachter, '0 . ' wed. ' E. H . Budde, 65 j., AlOat.
do.T~~Lp!i~;~ulo!:d~!~:::~,·~··Ba!~t:ill~J;va:oi~!=~, ~:'U:r:
Sebilperoort, J., 46 j., Kralingen.
maD, Bnta"ia laatat v. PCIlIlDg.
Sehippero Sr., W., 87 j., Ridderkerk.
Vertrokkell.
Snel, O. Hoo Arnst
Stl;'fkens, wed. A-De Keijzer J 7~ j., ~orinchem .
H'J!1U'"FlVO'!llT, IS l\fei. Mary. Pijl. 'AGtuia; HlI.mptClo, st." JaVa
Swam, H" w~J. A.- D~ Geu~, 73 j " Grouiugen .
;!:i:,Q~i~:~~~~~ v.-H~;~f!;.I\~a~~~':~.: 'B:.ta,ia. - . Bi~Ii~~D •. It., B.·
Tjeme, Echtgeuoote vall 0 t '!'illemaoe, J ., 6 m., Rott.
Velden, O. H. VaD der, 85 j., Arnst.
Verbeet, J. E., Rott.
SUEZ.KANAU;
Viruly, joogot. Zoontje fan A. S. J., Rott.
Vlieg, wed. G.-LegerBtee, 84 j, Zwijndrec ht.
GeptHI~eer{l D. de Roode Zee
Vos, 0., DelfzijJ,
27 April. HnrriD~:;~s:!~'r{r:~t.d:'~:i~l"d~' Zoe.
Vrijhl'C, wed. A.-V••11 den Hoooaard. 62 j., Heer28
.t" Java •.

801111P8 .. 8 BBlaITB! . "
. Zeetijdingel1. .

o

Vreemde Havens.

Wyb"too,

r~r!~:~Il;"_~·,_-r.r-t:; 'Lo~~~n!~

~:~. ~i~/~.~·A:':r~ ~:~, ~o~~~"·Rott.

Wt!l!:Jt~n van Rhijn, J . M.
Wilbrenniock, M. C., 62

Rott.

AaDgekome D.

C.-Voo~n. .BoerB

.i'l 'V"arns\'eld.

tf.I~~~~~~\~~~~~~;!~?;~J~~;£~;;~~·~~~:~I:::;mOD; 1U~g,

. Haarlem. B:wjue"ff. n. Am st~T'd::ltn .
:
GRBNNOCK, 30 April. Orient en, Hook, Soera.bll.ija. CARDJl~F,

rI. MeL M!l.lbH, Altmann, v. Amf!terdll.m

Uandelsberichten.

D.

B9.tnia.

Vei trokk en.

OARDlt<' F. 3 ~fcl . AaDII, v. O\"erklift, SiDg'lI~re.
FALMOOTH. 3 l\Ifli. Nettie ;\ferry maD. BoIliD~, Banjoew. n.
Rotttlrdllm; Zui<1¥Rolland. Uorrr.ndnm. Datuia.
Gf'p:useerd .

Rotte1'Clam, 7 J£ei.
Ku lfi\! h~er, ,;;oed onl. lJa I."L .T:lfll 51 c. Snikcr f I ,, 3/, ond ~ r

~O~f;i~j.8LG~~I~'~1~~t.l:~h~i)~~t:~:~~:: !l;~\W;~k D~~J::N:~jk 2~'~~~o~!t

i~~~o;on · ~~~o ~~'~3~:~hl3:~1:~1~fij'~ ~~p~18~lJll~ .;~~r .r:C~eDC~~Jl':~

42· .000 kt lo BroIlS tot f IS II 104.1. V'In. Lhndl'otfHw nl'lwllld ~]O
Ili eui;! . Kntocu om'crflDder{l \'as!. Vno Ill.uigo GO kn. tot Z<lb r \' U.S ~U

Ptij~() ll

1 . Mel

Gt~~~~~IiA~~1.lT~~~ ;e~:~~. ;i~l:~:to~,lu::.~jlo~~~e~r J::~~ende.

Wilking, O. J.-MisBet, 57 j ., Arnst,

I'erkooht.

DOVER,

2Mei. Znid-Hollflod,

Borrcndllln, NeWclLatlc

D.

Batavia.

Gepra.ai(le Schepen.

I

]2 ."llril, OIl :Ho ;10) NBr. cn tWO WII .• .FletI F't-aUlJch 8chip. ". '
Slll1lllrllnll 'n. Bello r~ l e , toencnJ{c
Stgnaal. 4de oo.derachel.

r.rnryats

~!~~~t~~~~;i~;t.~~t~~;~
~i~~~~~~~~~~;;!~~~~~;:1:~~
G;,te,"o
J\l.JST

to

A.m,'"d,",

J1~pi~~CI~;~~;N 1!anl'..-er,

oon

~cheel)stU(lingen.

do

la, Noten 11,10 a. 200 (}., 20. I SO a ]90 t.

It'ocl ie LS f) 3 11)0 c_. Nagelea
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~G

HO'I"j' J!;nDAM, 2 MeL Ret

~t" lJm~cbiJl

N~der.

p . edand, faD de

~::ri:;!l-~~::.~r'\':~~(;d~~:a:r~!r~~. 5~,al~i~~' ~V~~~.h~:CDG~:~o~~e~e g::~~~

{\ 27 c.

g;c!a1clI .
nOl'TEn n ;\ ~r, j

HUi-l, r::-roo!: SOO O

MeL TId·

I I) UMtl,

j;t. !) ol\l~ cbip

W. A, Scholten, k:\pt. J.
(Ie Nederi!lD(hcl\·Atn(lri·
tno rgen ten 21/2 nur de

tll~.heh(ll)r ~ ll<1. t1 Rn

1"~1t' ~r:l ,(': 8tll(IIIl\·anri. n"id!'(~h:~p!.li.i itt de1.!~11

\M,TBI1D 1\\f, 1 Hel

:j"~;:ij~, ':I,'~;~:'t:;~I: .~ I', {~,5!~r ~:':; .~:,~".

Ii,

~~\;;~,H'~'~;':';k~~:~"~;,2",t.,~,thio;~ 'l~mr'~ l0\~ ,j!i1~ "~ dflkifi~'

::,~i~i~:~;~~~:~~'!~~d~,~:~~:~~~:;~;f;~::; ,~~:"::d:,~;ChJ~:' I' :~: ~~:~:D~:~~3;~;~~1:'1: i ;~~~:I~:::~:t~~:~~I~~I:::~X::;:tt,~;1~c~~~.;~: ~:!
'M er "Iasl e pij l,CII koope r~ .

Aan~ckomcn

~1it.~~~~\i:j:~~~~~ i~~~;(~:~~;i!~!~:
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KOFFLE in iUl ftJ (Jo1.0 C. tClil lIliDg . Gocrl ordinni r

.h\' lL

Nieuwcdiel"
l'er Hol !:. ndin , knpt. Hi!"ink! de h eer Edw. Grevclink eu 2 kola-

w(mIt td

~;J,:::~;l~;~~~#:~~::~l:::?f:~:~I~:~,:r~:~~~f~::I:,~lt,:::~,~~~~l~}:~
ex ~i/~~~~'~~ ~ D~' l'r(lC(j 3:~O balen h \';J, ex Hn.\'llol!ojl{lr, 2:h.'O bl!cn llit o,

HrOlHYer~bllVOQ.

de Groot: mevr. A. de Boer en .",

Amstel'dam, 7 J.lIei.

ni:llclI .
P.:r Ary Schcft'tl t. knl,t. B,·s~ eli ng: 2 gOplSp. milibiroo.
'l'eUarseille.
(l ',:}' .1+ aimdw ll[/lJ:I.)
Van

ve~\~(~~cl s~.i~~t~ODdel' III)CIllCnsWallrdi~ eu onlze/.; de pdjzeu l'.ijn Oll.-

$iltori as
dcheer

Aa~t~~:~;; , ~~06n~li:~ l;;;::!~;~;ue~c1~if~t~'n i;:!~~:die5 ::~;t l\.~;' kO:;I~'
Sl1.lW EHl.Tf;N. Bij \·oortJ.uur \"lllJt, maa.r slit
1Je bij in ~ebrij 'i l'g nnngcbodell
N oten.

135collis

69 collis }I'ol!lic,

t~~:f H~:~~~~;:'~~~\Dl:F~'o~:~:;~;~~~::~~~~;lC~~::~\I£]:~;£::j:

tlfged:\3u lO S pk. D/ Kawi,:!l:.! I'k. 'Ji Kawi, 20'J pk. DR & C/~hllill ·! .
2'~8 Ilk . 'fB, 1050 Ilk. PSCr klilar, ~71 pk. PS()rKBlitnrAt3 "Ir.
'flb ir'3 Kr.cltl'ic 312 pk. J!lW, J..j.Q l'k . Kidnl, 1:>1 Vk. I.cCltlr.
djulI g; fcrwijl .j,?/3 pk. SA & nil' lliut gr.g ttUlt wcrc?n. Nog werden
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Dcli·Mij. M. 168 Ilk . Deli·1\fij. A, i0 3 pic: . 0 & T/ Df'ti . 6 Ilk
JH/Dcli, 2 f1k . Aeli LM . De vOllrrl3d ill. de cerate Imnd betlrnajtL

Sumstra.

brdll:ll 6140 I)k. Java, . 725 pk .
53!}S pk. Gem.~Quf. . Jllr.A.
Af~edu D. "26 Ilk. Jara SA, por HaOlpt'>D en 8 pk.
'viu

Sumatra.

LoudoB.
8HjDRQTTiNG tllluw. T ot Ingell 'Ptij~ warden a(sedaaD 850 pic.
'p er Scbitd8Dl., eu 100 Ilia. per Dlyli.~bt,
Jilva lNDIOO. Tot vorige prijr:ell ,oo.den wedor ca. )40 ' kll.
nemon .. BeDganl atH.·
.

g'. ri~ge.n.

h.'bb.'..'
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&eima~

Tborbcc~c, Kh,cn. l'lilllio~ C:)Dst EleoDoro, . D1oem. .

.
8atavia, Sarnnrang ell S.'crabQija, (Do.o r het Snea·Kanaal) . W,be,.
10.', Smith.
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' . ...... ,.
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