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A bonnemen t sprUs

graven gewezan weru. IJa n de kweetie van het niet

BERICHT.
Nieuwe Abonnes 0tl dit Blad voor het
2ehalfjaar· ODtvaiJgen~e nog verB~hijDen·
de nu'nlme~8 · o~er deze maand Gratis.

Hangscbc Brieveu.
(Particuliere Correspon~lc;tlie

call

df!

B illil-.

Ct· )

Den "Has.g, 7 l\foi 187·1.
(Slol.)
Ik kam thans tot iets anders.
De bandelwijte VRn den b(ltU Ni~uwcDlluij ze n , oud
pre.ident 'an den R.ad vnn Nederlandsch Indio, aI,
gOllvernementi:ll!oIDtoi.tlMris bij de eerste exp~di tie

te-

geu Attljin, werd bij de lantsto discussio over
oorlog scharp' ge kritisecrd door den onlangs 0.(1

den
z~n

vertoek, met r!lng van knpitoin-ter-zee, gepansioneer..
d~n h~or Nieratra.sz. De gekritisee-rde, tha ns in

Arn·
hem gev estigd, is op lmlme ~u w8llrdige wijs in de
AnlHeiil3clu: Couran t tegen zijna ,'eroorfl.eelhlg opgekomeo. Hij tooDde naD, dat het eeu groott-~ onbesni8dheid
zou gewe.e&t zijo indi an hij get;rn cht I!ltd zich persoonlijk: tot den 6ultRD van Atl:lji n t o begcven; dBt hij zljne
bricV"en deed Q\'or brongeD, ui et door een loeti,] :>iooa.ls
de hee r Njer8tr~z geliefde .~ e ;;pggen, l11an.r doo r een
alis talk hem to~g:~yoegden tl eftigen loJamler, d ie met
{len sn!ttlu eu \'elt! nbj i nees ch~ groateu b e. k~nli \'{at"J.
Yoorts merkt ue tll~t:lr Nicuwenhuljzen nan, d11.t bij,
gelled ontbloot ve~ m.ilil:l.il' ;~i<::lg, niet b e.~ tid8 8 n k0t1
ove r haL \'oors tel, uoor ueu cpp ;: rb~'ielueubt! r Vila Dlla·
Ian gedaan om ltv operatien te staken. D c bett lissing
VUll don Gou,"erijeur-G·eneraal moost bij
dllnromtrellt
iDrOep':lll . Hij }lucl l.ich gl-;1jl~i(i dat er ni cuwr. troe pen
uit Bstavi.8 Zionden gezo nd en zijn, doch had darL rover
met DiemQ.au anJe u al:J .m .e t ko Jon61 van Dall-I eu g "'.

8proken. Aa.o bet iO:itellen deof tmquCte hac hij hocgenaamd geen de e I. Ten slotLe zeg t hij: II dOLL hij nu !loan
ieder ee rlijk man lI et oordecl o"\erl af\.t omtreot de qua.lificlLtie, die het do or den beer Niel'Btrasz oral.' hem
gesprokene ve rJ ient.
'Vilt verner de 1.lkeo vau Aliejin b ~tre ft, zoo den ken wii bier, nat ue terugkeer vim generaal vun
Swiete~ met de hoofdmaeht ni·llr Batavia de oVf:lrdreven bei d en ouj uistb eid del' geruchten omtrent de

,oortdurende vijan ,;,chap der AtojiDeezeD bewij.t. Blijkbaar heeft de gODera.l he~ 8~e I.el ge,olgd o m de
Abjineezen zoovee l mogelij.k met rust te lilteD , totdat
ze van zelf uiteeolol1pen. \VLj bBg rijpen zaer weI, niet
ttl kunnen a(gaao op het o!lgeuuldige oo rd tlel cn de
oobesuisde Yoortvnreodbei ,l vao jeugdi ge olliciereJ!,
wier brieveD nu en dan in de t.llt.gbllld.cn wordell opgeuomen, · noch (Jok op hetgeen gesch rev611 wor-db in
den Jaca bode, wien8 reducte ur zijn neef da hand boven
• t, booftl hl'lHlt. G"Ilerllal ,,·nr. SlViet~n i8 €IC"!!. te e!"!l~tjg
en te eerlijk maTI om tij u p03t te verluten eer de tijd
daartoe gekcmen iB.
In bet engeische I,agerhui. been ook een iuterpellatie plaato gehad omtrent At_jiD. De beer Kin Daird
Yroeg, of er bij dtlu geV"oaroe n ooriog wel IIttlppan ge ..
dBan waren OUl de !orplich tia geo nB t.o kamen, die
Engelllnd bij bet tractaat nl.ll I SH) tegenor cr Atsjill
op ziell genomen bad.
De premier, DisralHi: lll1twoordde, dt~b d e rral!g jr,gewikkelde transllc&icn botrof, ontstaan

Hit het trnc·

taot ,"n 1819; maar dat het op grolld

van I,ct trac-

t&at vlin 1871 tU9schen EngelnnJ. BO Sedl."l rluud, ze·
delijk outnl1gelijk was onuel' do bestan.uue ol1lst~ndig
hsden io At8j~n tU8scbeubeid a te treden.

Men "erinDort zieh dnt Di,raiili .bet zolf,lo tmelant
fan lff/i ais e ~D der \\""r.pe uen g-cbruikt ueeft om
GI~dBtone· Le · ~oen vallen. Zijno \'erklnri[]g is d UB nog
al b.laDgrijk. '
Over ooriog ' Bcbrijvende, dtlnkt lli (lO :l!lfi dc dood,
D. kwe.tie van het op eeD .ndero \\'ij. dan door
voi-rotting jn den grond wegruimen . mn lijken, komi
meer.· en· meer ·0.80 de orde,· 1/ VtJrbranden" van oe lijkeu
i. geen gelukkig gekozen woort!. Mon denkt dan aan
brand,ta(>ele, 'rook, viammeD en atiukenden walm. M.ar
,~itering . van · htit ·lijk Of door .'erk verb itt. lucht, or
door .tark eplossendo chemi.che middclon, i. liet pro·
CBS van ·o ntbiuding ·Hrhaasteo· en, ik durf zeggen, veredelen. Want zODder af.cbu.w kac men niet clallken
Slin d.e . wijze· van · vergaan ,{er lijken uuder du narde,
aan die· vormlooze,. gistende mI\.S~R, di~ bade m, lucht
en water ver.peat.
Velg~nde · geslachlen zulleD . hoog.t w.ar."hijolijk
met me~elijde~d 8chouderopbalon terugzi oo· op ·on6 go'WUr~ met ·on1.e b~graafplaDrtsen, op ooze . volgeue de
. we~ ·ilangelegde meehultC'il 'oor ,errotto I!? ·rotl;entl '
mena.henvliie •• h, Ong.Srijpelijkio bet . dot ·. nogzoo
ko.rt geleden in N ed.rlaud •• ne wet op bet begra~en
behande!d env •• tge".ld goworden . i. 'ollder .dat er
'tAlI · de~ell of ganen. kant o.p het· absurde , .n datb.'

moer begraven tI,ano veler oondacllt e n sympntllie wekt,
kau toegescbreven worden aan verlichter godsdienBtiga
meeningen, \"ooruitgang van de gezoD~beideleer en het
maar populair worden vall natuur- en Bcheik:J.oue.
Aileen vooroordee.l. eu .bijgeloof kao AOU de vie~e, stin.
keude graven doen h eeh ~.D.
Mot belaDgstelling zien wij hior den heer Willem
I.kan<!er, hooidonderwijzer bij de kweek.ehool voor
iolandach ouderwijg ap Sumatra's West.ku8t. te gCUloet.
n eD ilr weI ouderriebt. d~D zal de w •• taoh.ppij tot
lIUt van dim J dlJnaU zich lllet hem in bebl'e kkiug teachten te stelloD.
Uit de verte tenden

wij eon heil groet nan den

oersten fl.nkeur-houorair vau 't NederlaDd.eh IDdische
leger! ZijD mocu OD hu lpvurdigheid worden ook hi er
op hoogen prijs gestelJ,
Wat de lIIei.f .e,ten betrefr, zoo vertelt men elk.n
del' ala sllrpri~'eJ tint de Konin~, ala hij 01> den 12den
in de Nieuwe Kcrk t. Am,terd"ll de ledea der ,tao
teu-Ge nerual bij zicu ooh-auge n ziti om hunn o :Hlr~s·

hooren, hu u de ruededeeliog doen zal l nu
\'an hot ec.'!te huwelijksplan Tall · den priotf van Orn.uj u

fleD 11I),U to

W IJ~ de D eeo!!c lw prillse~ ':rllyra .

De opgewondeuheid karl hior

i ll

den Hut; ui et

'7.0 0

hoog stijgun als iu All18te rt!tlm, Wtlu,r ze tot b:H'en de
wolken gekloIDm en is. De vooroaalllste stl'.1ten wordell
Ull hier wel cloor du .bew ollAt'.:I geztlmenlijk versierd,
Illao.t' toch op cen goedkoopj ~. V an de burge r eerc·.vacht zal n ia t vee l kOUl OU : da.t p!a.n \'indt g aen s)" IUpltLuie eo is ni et door iu viotHlrijk6 mfluriou op tQUW
gezer. D r;; ee rewa.chb van da Jelwe88e doretf zal h!3~ dan
wnar aIleen Illoete n doen llleL hn,re steel-j as en stlOlve lSI
t~\l'wijl de dall1o;}s uib do groot·e we r~ld den Koning a[lO
hat stutiOll ee u mom~terbouquet wiUeu unnbiedeo.
.Men Z!3gt da. b het Tt~ lJu.'UJt, 01' da n 15d eo voor 't
palcis in 't Noor(ieinde til ziugeu, bcgel oid za.l :.'.;jn
dllor milltaLrl) rutu iek, kaD ou ell goweenTuur, arenale
bij fie ontbulltog Yan 'to stllndbeeld VAJ Sc hiller, WGnr"foor b ~t Ii.,l} ger.at weni. OVr3r igo lltJ l"ijr-en hier "lOlU
K ermis-t.eub:Hl en krtUnell~ cer el)Oorten, Di1alden, vla.ggestok ken, en ptJ,lem \'ODl" d ~ illu.mi naLie uit den grond.

Op den 13J en ~lei <al den KoniDg op het Amsterd·&msche patois IHl t k1nder-gesc henk, door den becldhQuder Stracke olll:wurpeD, al\ngebodoo wOl'den d oor
tien jongeu3 en tieu meisjciJ. Een der jongens zfl.1
dau Koning toe sp reke.J. In d en briuf wBario de Koning

tooatoud dat het gesiJ henk lJ(;m zoo zou B:\ngebod en
word eD, heefG h ij ve rkl n.arJ, diel) g eroerd to zijo door
do ulH' ~e l ijke ge voele DB VIlP. de Nederianilsc be kindereu
en g:tarne zijne li~\""e, trouw~ klolne oDderuBDen to
zullen Ol1tva,ugeu _
De April wat'Ulte is, zooa.(s to uenken was, opgevolg d

tloor ouweder:3, nachtvorstan en koude Meidagcn . Galukkig hebben de vruchtboowen eu gewMsen nog niet
ovont veel gei c(len. Wij Ulogen dankbaar zijn als we
er nog zoo af k,.nnen.

Biunenlandsche Berichten,
!!iJA~1:A.n.A. NG.

~'1aall stand ~edl1.rende

de

lnannd Jl1.ni.
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Java-Eod8.)
melden. De

toest.o.nd is nij weI dezelfd e ,L:" '~ uleveD, to.ll millsto "oor
ZOI) \' ~r be t ren 0 01.6 vereterkingen en
t rotl peJi . JlJ e n
gunstlg rap port OVer (l en gez()udheitis toest;lll.ld kiln ik
Iliet gCVOl1. Nog altijd i~ duarill maar gcea vorbetering
waa.r te nemen, en l.lij mo et beparzZJ. QUUltu8tiy worden

genoemd.

zijn 'dr~1c bezi g 'mot h~t ;a.nl·t~g~eu· ·va·o e'un ~eg
aBn don Kruton naar Mu.mkea, e n l~e t sc.ll iju t dat men
hefi voorucrn e o .!lceft, de trllnlway van Kotta. Rodj'lo

Wij

naar j}[ara.ksa door tl:3 tr9kkol1.
Eenige na" htCin g(l~edt.ln Lebben wij met de mortieren va~ 1 2 Ct~ . ,geworp~ 1l op de veroterkingeo, diu
den lU.n April JI. deor M.joor R OlUswicckol werden
aaDgevall~D ~ J\.fe n meenrlo list daarop een aL~ncqne
Van oozen kant zo u volgeD, lunur zij heeft niet plants ..

gehad.

....

,

ting te gel'l,ken, en het moet u niet al te :eer ve,rwondereD, wanneer gij rerneemt dot dit .hem. gelukt
is.

jjata~itl, 12 3" uni.
In (teo afgeloopen naeht beert
to Tjil.bo.t eeD 11100"\ plant' geh. !. E eDige inlander.
hebben can Ohinees den bal' ufge.n edo".

-

De heer Pollock, dirolrteur van d. KWTo E x-

n nUTIO.N ~rnoUJrf.; is

voarnemeD! eeo

beuefi~e

vo or-

....

De vU.and gnat 8t~ed6 door ~ot' h~t ~p"'~rp'on 'va~
,.er8te~~ingell . fre.n Oosteu litO ton zui,.lo·o ·heeft hij on8
nlet ~ljll v t~ rsterkillgen roetl!;! zoo goed ala bgesloteu,
en ?Il trach~ nu door nile midd.lo!l 008 geheel ta
om8lDgelen, en de kommurukatie nf to soijdeo.
Om dat doel te .bereikIJII, wenduo hij ill ·.den nncht
van 21 .op 22 dozer eOn poging a.an om eOD ri vi.e r.
~ersterklrg ·op te warpeD tU89{~bau de Marine.bentin ·:-en :dG · ~uizeDv~l (Pe!lajo~ng)J .e n wei .z6o, .·dat ·eerst
genoemde beotmg butten de -linie zou vallen. Dit werd
oehter doo; de akli.. i~eit onzer troep.n belet.
N,ettem,n baud lk· het o,·. ,oor, dat de vijand Dieto
oabepreefd zal laton am tot eea een ,oIkemeli illslui.

<

•

D. Komm iesie 'oar · de regeling van het Kropingafe.et h.eft nam&lijk ,ermeend geen ..waardiger b..temmiog .an dezere bani.ren 'e kUDa~1i geven dan ·door
ze al. herinneriDg aall de wij.. w.arop do burgerij
'. KOlling' jubilt\ beeft gevierd, ."nden resident,al.
,.rtegeDwoordiger van Soerabaia'e burgerij, aall te bie.
den.- De resident, . 'an .1ozo bede81ing enderri.cbl;,
baelt met warmen · dank iD naam ,,,n · Sollrab.la', ingezeteoen de baoieren RsngenomeD, eD het voornemen
te kennen gegeveD, dezen eon· w8Brdige plaats in bet
,tadhui. aa n te w~zeD.

Iroog behl dan Su!tau (?) 'l'oewa.okoe Daot}ci Shah, die

- Gi.teren arriveerue aU,;er '"n Batavia de ':S;eer
A. G. Boscb. D irecteu r van de Nederlandacb·Indiscbe
Droogdok Mu.tec\'.ppij, met he~ doel een g.sobikte
plaats uit te zoeken voor het ij.eren drij.end droog.
dolr be,temd voor deze atad en betwelk over .eDige
dagon vau Engeland ••1 uitkomen,. en verder om gran·
den op to .poren voor daarotelling van een nitgebraide
.ehoepe~immerwerf met bijbeboorende ~.kbui.en, lood-

ll it:t me!}}' !Iezeteld is -£1' de"

seD, hellingen, krQ.Den enz. enz.

8telling to geveo, ' t "ij ten voordeele va n het Roode
Kruis dan wei ten voordeele fun de Dngelaten be J

hoef~ige

betrekkingen dar op Atj~h bezw~ken krijgere,

of voor de verllliIikten.
Ret plan doet den heor Pollook ee r aan ,
13 .TUDi.

Iu eOD brief. welke Tijl ricbt aan ZijD

Kra/oll van Groot Aljetr.,
hi.i o. '.: ,het Nederlond.c1lo Volk wenscht geen
bloeuvergieten, .][l:l1' WEXSCll'l' OOK XIE'J.I DEN
OXD ERG·ANG "VAN Uw J,AND ."
Tijl U ilonspiegel heeft gelijk. B loetvergie/", wens.ht
hot Nc(le rlaudst! b ~ vo lk, na"r het Bchijnt, niet. Wij
r.egge n nallr /I et ~ckijllt. ·"Vnnt eigeulijk weet het N e·
<lorlond.ol.. Volk niet Wilt hot wi!. Merkt 1I10n ons
op dnt ll et dll,U. tac h een Volks·/ert;egeu",·oo rdigillg heeft,
di e wetcH mod wat ziiIl wil it! eu \V,lt zijo weosch en

([;Ul blijve u wij lievet' he~ 30liwoord scbulJig, en
met mo(lelijdellu lit;) schouden op be hnl en.
Ret N ~cl a r)u.ndlScho Volle wem;:/it OO/.: n£et del~ ollder ..
(l'W !! van A/ieit-. D~t willon wij Ito} eerdtJr nanneutt"Hl .
\\' (mt de oode rgang VIlI1 Atjeh zon gansch niet vom'"
dedig 1.ij n voor N ederland, u8.ar het p eper ;:rl&llte n duo
ook wt'l oons zou kuonen t.a niet g Ufl.O, Eo al moge
het IVaor ziju dot het ·p·ublielr hi.r iD ludi,; ,"~l
\""an gepeperdt) lektuur houdt, 't geeu nog volstrekt

t ijo,

V"018~n.iln

nieb worJt tocgegeveu voor waver do lOiudere gUl.lsti.
ge brl~e e kon i s betrcfc welke dtl [ndi,:" lierum(/ll publici~.
t~ n in Noderla nd iu die woor den scbijoen t~ legge D.
J!ltt zeker en olll{)cderleytJlwr rung
wor,len aangenoweo,
dl\t men in Nederlaud op paper tou/. p ur \ ' £8Z0'1' is,
bijna c-ven erg nls ap do kollit'.
Het Nederhl.llltsche Volk wenBi:.~ht Alj u h'~ ondergaut;
tJiet. ~st\r wat h~t 'foel \' crll1n gde W1'J,8: dat Atj eb'ij
RultAn binn e o 21j, unm lIen . ouj'er:,; tt. n ~ .. V8.n \i':ijn Ri..ik
floedkew·d~ , en d!t.t Atjeh, uutuurlijk sumler blQ[dIJtTg icten ,
tlch Isst amw:.ceereIJ!
Welliebt zal 1.'ijl Uilan'pi.gel Jon tijd nog belove D,
dat Schul~" e en Mil!!er, op de . eerste bI.dzijde yall
Z. M.
de KI.d derad.t,eb. oen brief scllrijven

"ai,

KOlling lJ7iUotn dC'I'

N edcrlo.tldt1n., d ie ,,,jet

meer gc.:etf:ld

i, i" dt: hoofd~t(. d van Nederland.
Wij weuKchen OD bidden dat. d. olll.tandigh eden
d""doe no oit leiden, m •• r ... , ... . do grappige (?)
l'ijl Uileu.piegol zou wei doen, do 1U0gelijkheid er
,,·I\ U niet uit bet oog ta verliez.en,
'fijl .al de spre uk wol kennen:
1/ Wat gii l.li~t wilt, ocz". Ret zou Diet kW811d zij o.
zoo Ilij die in 't oog bield.
(,T. B.)
Batavia, 12 ;iUlli. Uit een partikulier 8chrijven vnu
Deli, d cl. 30 i'-feiJ ,:ernemeD wij dat eene kompagnie
Van bet llde bntaillon, met acbterlaadgewere n gewa·
pend, onder l{apitein van G roesbeek op verzoek van den
kCJlnlllandant der n£ariti eme Middelen in de watereD
va n Atchin, 01' 28 1I1e; per Z. M. stoom.chip Limo.;,..
van LaboeBn naar Edi vertrokken ie, WUBr de RadjB au"
machtig f3cb ijnt de Nederlandscho vlBg ta beacberm6o .

- Mot het 'toamschip Celebet, gezagvo.der nakker,
ia hier a :: !Jgekomen ee n detnchement Bllppletiet.roepe n,
sterk 8 ClHlerofficieren en 142 mindere milita.iren, on'
der befl?l vau den vnn ve rlo! terugk eerenden Jllsjoo r
der h fr. nter ie W. H . cie Coenen6; medege leiders zijo
tIe ls!o luit. der infanterio J. de Kt"ijger, de l ate Juit.

-

26 nIc i, 18·7·j!.

Veel nie nwe unn ik u <l itIDa.I n'e~

Voor iedere volgende 5 woorden/ 1).50.

der genie G. H. W .. ron Haehen, do 2de luiten.o t.
der info A. Hollnnd eD W. :t.I. de JOllg van Lier en
de ollici " r \'On go.onaboid 2de kl."e J. D. M"t~hieu.
(B. libl.)

Brieven uit Atjeh.
(Plt"lit..~ulit'nJ

I

Prijs der Advertentiell: vall 1-.-10 woortlell voor 2 I'lnntsingen 11.-

voor gelIeel Nederl.-Indie f 12.50 per halfjaar.

Ala e'Jn merkwRardig 8tnaltje rau Arueriks8ll8cbe
S!ta rp1ft:.~s vinden wij in een der hedan olitvaogt'lD No ..
derlandach e bludon b"t volgen do JD.~d ogedee ld:
Ben beambte van zekere .BBnk t6 New-York kwfl.w Oll'
lo.ngs bij (:jell sc herpzinnig advoknat en zjji de: /Ilk hob
ongeveer 100,000 dollars· ve nluisterd mBo.r dBt is Dog
J

onbd kond ; wat moet ik d qe o pit Ga DllBr uw Bank terue;.
Wl1S !.Ult Botwood, en steel nog .200,000 dOUtHt4, Ais

gij din g.d.an neb~, koul dan weder hiet'. De be.rubte
deed iwoals ·hem gezegd was. Daarop sohroef de advolennt aUIl ,\e <lirectie d.r B'lUk dat"ijn olient 200 ,000
dollars had \Ttl rcluistcrd 9luru de h61ft wil de tcrogge vc ll
. Ie de . aak in den doofpot werd gestopt. De diroeteur.
nnmen do 100,000 doll a" en d. beambto ~a.t op dit
oogenblilt duor voor .en .erlijk man.
(AZ9.D11.)

Wij hopen dat ZEd. in oon en under .aI mogen
Bla.gen, nangezien fleD dok te dezer piaats6 voor de
seheepvRUrt een zeer groote behoefte mag g•• obt
worden.
- :t.Ien b.ricbt ons dat in otr.at n.lie o.n den
grand ie geraalrt het Ned. bark.chip Willtehnina kapt.
Willenbrinek, met een l.diDg Gouv. zout voor Tjilaljap
bestemd . Do lading, gedeeltelijk uitgeworpen, wordt
verder gelost. Er zijn weinig hulpmiddelen, zee veet
water ,taat in bet schip en weiDig boop blijf~ er op
behoud Ian bet vaartuig.
- N!lsr wij varneman, is door do militn.ire societeit to AUlbarawa, hot ee re-lidma.tschap oangeboden
aan de n Heer G. 0 011 Butl:illg,lihoe..
(So.r. 01.)
Verl~Ol·te

balanllif der .Javl.lsohe Hank

Op den 10don Junij 1874, des avonda opgemaakt,
kraollten. .rt. 18 van het Octrooi en Reglement
(Staatsbl.d 1870, No. 84), en ingevolge be.luit van den
Gouvernenr-Genernal, dd. 14 Augustus 1873, No. 28.
Dhconto-rekening. f g.OZS.iH6. J7 1 K~pitaal .·. ·.f ~.ooo.ooo.
Beleening.rekening ..
Hypotheken en
Sta:l.t. ~sohuld ..• ,
Belcgd re~erveJond5

1.866.313.3-" ReservefonuI,,,
Bankbilletteo

126,124.62

1.712.430.74
in \)m loop. I> 39,2BO.012.50
It
89.381.:31 . Dlluk-uiign:t..
Speciei u.de k~se n ,,34.346.1166.23 1 tieni.u ami..
·998.962.66
Munt ma.te.rianl . . .....
U9 :l.7QI .U Rekeo.i ng-COQ.
GeDoa wen-e1J m elt"J"&ftt·!lflIdu· •. ·,. ~.,)'J! "iJ.~J~ . J.~ ..
UenbiJair der .Dank"
458.700.20 Diver!e rnk.,. ] .317.)20.04 5
It

Diverae rekeD.logoD" 1.472 .3 78, 42

f

50:OG7.4:i3.B5

f

60.067 _433.8 5

President en Dlrecteuren dllr Javallcbe Rank :
VAN DEN BERG.

Itui>kn •.

D. N. VERSTEEG", Direrltur-Stcre.'af'i.I.

POLIOIE. Hot gebeel. Inland.che policieperoaneel
is door dan Re.ident van Samaraag eea. onderbsnden
genomen . Te beginneD met deD Duden ragent, die
weinig uitvoert en Iie<er beraadsI.giugea in zijn dalem
hauot o<.r bet al dan niet wenechel~ke dat belijder. van v.rochill.nd. gelooven bemoeijel~lrt worden,
tot de minet. inlandsch. gecmpla~e.rden bij dieD tak
van dienat heeft ieder het noodige gehad, terwijl lie
wantrie policie van Borljong i. ontslagen uit zijne be·
trekking.
De"e ma&tregel OChijDt geholpen Ie hebben, men
verzekert on. n. 1: d.t toch hieraan het oehterb.lon
van versebillonde aucc.s.ivelijk ge.tolen goeder.!! i.
to daDk eD.
H e t ia ook niet wogelijk dat be~ Europee,ehe poli.
tiep.reooeel good kan zijn .1. bet ioI.nds.h. niet
ijverig medewerkt.
ZiAK RA..NZOW. Ia tegenspraak \'s n daafomtrent
ve"preide beriohten kunnen wij !Ded.deelen, dot de
eerste zitting in dete zaak morgen zal worden gebou
den in de gewon6 getegtszalll t·en s~adbuir.e aibier,
terwiji Yrijdag a. 8 • .te beband. ling dezer .oak .81
worden voortgezet in bet lokaol der Loge.
o

O'O)>:nonAI'ING. Op de ondcrn eming nembe. heeft
gisteren naoht .en dieMal met oudergr.viog plaat.
geh.d, waardoor den .dministrateur bet grootote gedpe!te r.ijoor. gocdereu en raken van w8ard" werden
ontstol£ln .
Naar tIe di •• en wordt tot nog toe te vergeefs ge.
zocht.

J

ZOO DE INDI~R verneomt zal de LnitaDant-Geoeraal
van Swieten in de eorate dagen der vol geode maaad
Baiavia,Yo]gens ecne oilicWle mededeeliug vao
naor Europa terugkeeron.
den Konsul-Generaal van Frallkrijk albier, heert de
gouverneur der }""IfaOSi:!be kolouie in Cochillr.lr.ina met
PARADE. Heden mergeD bad albier .do Qangekondig,
wijziging v.n de ·be.t.. n,le bop.lingen op het h.lfen
de parade pla.t. op deu Bodjongeohen weg 18ngo den
van ankerage·regten in dB hn.V~ll van Sa(qo1t, bepll"I (!.
.A.loon AloOD en werdeD de a.llwezige troepea iafan.
dat, geral,.nd \'nn 1 Julij lSN,. die rogtoD door Ja
stoom,chepell, welke .lie pI.at. ger.geld bevareu, bij • terie, 8ebu~t.r;j en artilierieg.'1l8peoteerd door den
alka rds lulleD mo eteo votdsft.o worden, blijven.d c ten
wd. afdeeling.kommandant, kolonel Frappier.
8an'loieo Vall dt,.· geileclJepeo bet v~or8Uhrift '&0- krBcbt,
d~t 2.ij de ftnkerage ,regten slechta '!l!DS in de vier maan ..
Brs.,.unCK. Aan b e~ Utr. Dagblad wordt beriobt,
de:! t. veldoen bebben.
dat, nRllr ran goeder baud vernomap. werd, prins· von
- Vol!:en, eon berigt .van den re.ideat der Oo,tkn,t
Bismarck
bet voornemeD bad om de reesteD 'an 12
vat' Sumatra )'SO 5 .1 .hi jl. was te Soengei J).jQ1Ci-Djawi
Mei te. Amsterdam·· to komeo · bijwenon.
(Bila) Lubo.all BiI.k .(PalDi) eeoe epidemie uitgebroken,
di.o nile : keDteek.(;ner. \' aD ~holera tlro~g, en · ~allraan
In het Amotel-hMel . zouden volgona di.a beri.btge~
per dag : 10 of 15 m.nschen bezweken.
(.i. Ct. )
ver acut kame" voor den ontvallgatvan diea forst
Soe.ra.Qnija, 11) Juoi. · Met zekerheid· kUl1n:en wi]
in gereedbeid gebracht ~orden,
meded.aI en, dot beden oehtend da baDieren die bij
De juisth.id van dit bori.ht. wordt eohtar ••• r beden optoebtop 12 Mei II.. gebruikt zijn, door · den
twijfeld. ·
.
.
. re.ident · tall Soerabaill ill ollvangst ~iin gellom.n~

del olldemammg
was 7811 geI1oemtioli Biobael. die te!£sr.l
derwijk eeD Bgent Lad, :Wiitrloh . _ d . Biohlel wiet

l'lm IITOOIlllB /HIIgtJPDl'8 amvoarda hler glstereu
nieuw benoemde kOIDmw8IIt dlllllJ Afd88l1ug, kolonel Dielll"fmt.
___

Bu OllLmlfNBEIDVlln een

~~::;;,

ter

1'J . dh ~ gil

~8b,

op

II~

III

Maart j.l. te

:i~~ ff:/::d~De~l!e:::te~~I~:~::~ !~e;:

k'

S:W'lb 1
" .. I be I d'
we;d
!:deD
va.noorlog, volgde terBton~ daarop het oDtslag van den
hutenant von
broeder,van den
onb!~gene vro~g eene, andwut.e b~ .. ~.n KODlog, doeb
dew~JI men ..w,stwaartoe d •• e 'Ud':~~t'''i.mdeat strek·
ken, ward SIJO 'farzoe~ rand.weg va~ ,a an , gewaz9n.
De bedoelde .oota~agon lUlto.~nnt .e ~on Hanovoraan
vau g~boorte, die vo6r ,1866 dlt)nde ~lJ bet, Ho.no,e~.
sche loger eo. beke",d et.at wege.~e z~n heVigo W elli·
lebe ge\'~Blen8: In . pla~ta vaD In~~ f8d~rlan~, DU be.~
met PrUlsen . J8 ver~en'£:~~ to bhJ ve~ dlaneD; bad hg
I!e~acbt eeo . aao~telhog .b.) het S.k •• s~h~Iegep-to ve...
krlJg.e n , waarlD h'J ~as g:8~aa.~d. T;eo tlJ~ o~fep~te,
oDv~gzame b~!ld~.lwtize . e ~D wer J poog e e u r.a.
BakBI80be p~rtlJ ZlJn~. ~elgerlDg ?m op d.~ geliond~e~~

t~.i!A ~~t f:~n be~!~e:
;e':.a~~~
UaBlar.Glel.~.be~. ~e

met .lmJp van een blll1dllll1sar~ O&rl Tanner, die noeger
lIedarlalideobe dl1lll8t
gew~~et, vemboiden

':iD'~::;

18

~::~":::'~:-teGf::~~!::~~eo~n~:~~::~) 's ~a!~:

hei.melijk. nsar Leopoldabi;heen vervolgeDs per spoo~:
trem ' our Nederland werden overgeb!'lll!l Zoodra . BU

!:nH:::e::~k e~a~: ~:=!~:e~:::::D .OD~~~~a!.~:i~~

;:: ~:: e::,s~:ne!:l~e:n t:i::~D~:~Ja:r~!;l~~~~;:~J

de helft aan :iobilel InOeBt nitkeeren.!Het o.orige ge~
'deeita van ,bet b8udgeld, zoo , het Bcbijnt, na aftrek
der reiskosteD, mogt ieder oongeworvene hOlldeD. De
meosten eebter kregeo, moodrs dit vert.eerd was, berouw. en'scbreven naar bui6 ,om geld, ten. ,einda slch
108 to koopen. Aan .ommigen gelukta dit, aan anderon
Diet. De uitslag van hot :' p~OC98 'un ,wag,' d~t . Biebs~l
werd veroordeeld tot twe~ lliaaoden gevangeniastrafen
200 francs boete, met ' ,erlieFt van burgerregt voor:den
tijd van twes . jareD, EijD9 vrouw en Tanner als. made.
pligtigeo tot oon n:.aand gevangeni.straf aD GO fro boete Tanner bovendie n wet verliee van burgarregt ga.
d~l'ende twae jaren. VoortR r.ijn zij allo drie te zaman
gecondemneerd tot voldoeoiog van 4 / 5 en twae andere
beBcbuldigden elk 'an 1 /10 uer koeten.

boop, dat de Koning (van ·Sak.an) d.ardoor op bet
ten aanzien fsn dien luitenQnt genomen bseluit ZOll
terugkomen. He~ bleek epoeclig, dat die verwachting
Di et BOU worden verwezenlijkt., want koniog Albert rer·
klaard8 OpBlllijkJ' ds.t eene zoo onvoeg~B.fIia handalwijze J
ten aanzien V4n den opperbeV'elltebber VIC het Duit·
sebe leger, oiet kon worden goduld.

MEN LliBST in de lIaafJ&c1u; Nieuwl6ode:
Voor .lecbt. weinige w.ken ie de beer J. O. Kin·
derman, emel'itus-prediksot de,r evaogeliech-luther8cbe
gemeente, lRIlt-stelijk to Doetichem, en ale 8chrijver
met eere bekelld ODder bet pseudoniem. VBn Chooia,
alB mede-redacteur van het Ya:ferland opgetreden. Meo
deelt ons mede, dat de heer Kilhierman zich thanB
raed. weder uit de journ.li.tiek hoon terug,etrokken.

te doen doorgaan voor een bewije: V6n , vBatbeid van
karakter," en' ~zedelijken moed," Meo koesterde de

I B!1 DI!I PLAAT8'I!ILI.llm
lNLUnlSCHI!J SIlllOIil!ll:~ flI JORT VAll DIIIR OJ.~.
•.
onsuUlf,'
.'
II. d. Dpenbore IageN ..hJ>01 I. P_b.Jl.ggo Wage.. ,.mok, .....01, oIa lid.
O. P. WeIl'u, olIlI... ddW1iIui·j·.I~::~~~! !:~":~':b.re I~er 'Dbool PoorbDliaggo
gIog ~oor d. door hom .~:",::'~Ir bo_ .u...Ioot.
.'
1~~O~~h~'1 ~ ~:=:.!~PD~t''.titohl. d.op ••bar••onlo Tot lid. It A. Bakker...plraDe.IiootlOl.ar aI~. ..
.
, Tol Did.1 ._ghob"'r '1. d. SolaNlUa.d•• (Timor). d. .mbt.•••r
D epa r t e
en t va. n 00 rIo g .
B~I::~~:r~. E. " Klei~.' I..tsl.lijk oivle! go"g••b"'r fl.
.
VEiL...
opuobaP 10,.,. 1dI••1 Ie Pamaklllll
~~a~~~.~ij!.~ d. op ..h,. ...,1. I..
boo1\lQII~'" a.g~pe'ru, ... r'8"~ ',011001 Ie Ohor!boD, 40

Tat hoo!dQlla."rij.., 1111 d.

Tol

hoofd.Daonrij.er

J.

Ie .

1'.

ttl

b~ h.1 bo~?h,!IZ" op Jar. '." M,dn·
tw~ede kJIsse blJ dUIn tllk van dlea,t P.

Tot op.I ••" dor •• r.l. kla".
der

;~.:~ L~;~~~ar

D:O:~~:iS~~Ri~T~~:~~~S~~U:~~~!~
SOHE.

SCHHIi PS- BHRI GHT.fiN.

O.""..

U itwendige aaowendillg van

h e~

Vcrtr'okkcn Schcpcn

'"

~;rt~l~n::t~D:o;:~:~~:I~a!:k!~~ri~~DI:he::l~rie~,~~~eH,9a:p!t~;~;;

Eng!. .toomb. Harrington, Me. Montreij,
n8-a.r Soerabaija.
17 J un i. Ned. Ind. stoomb. Siogapore, C. H . van
Odem, Daft.r Batavia"
17 Juni. Ned. Ind . • toomb. Gou •. Gen!. Mijer,
O. C. J. L i Dderu,.n~, na.r Soer.baij •.

Aangckomcn Passagicrs.

de :~~::~~i~il~:~:e~~ ~:n~1:n~~~801;:~eg.\-~09U5~ l;~~~~~r:~
pbieen vervaa.rdigd voor W ODdbul'Y en Page te Batavia,

IIDn zouG-/ 1 zegt de h'Jer Mr. J. 'J1. Tersteeg,
/I waarmede
de uitgevers van dE'za courant Do.ar eell
opfolger .an den beer H oek h.bbeo go.oebt, i. 'tellig
een. voldoende verontbehuld igiug voor den laogen
duur van mijn a.d interim, mioder kort dan de lezars
fan h.t Rata"iaascl. H ."d<lshlad bet recht haddMn te
verwaehton, dan ik .elf mij voorstelde, toen ik tijde.
ilJ" d.e re<iActle op mij Dum. Dd tJUlil· JOUl· uullUrloJ)'"
den teleurstelling mage rnimschooh word on vergoed
door den peraoon van den nieuwen reducteur J den
be.r A. VA.," ASSEN. die ometreeks 1 Septe mber al.
zoodauig zat optteden. Zijn WerKr;aB.m laven, zijn ve la
lotowisoelingen, zijn rijpere leeftijd zijo zoovale wa.r·
bargeu voor zijn praktische kennia eo voor den ernst,
waarmec bij zijo taak opnemen en vervullen zal; hel
doel, d.t flij in Nederland aan bot politieke leven
hasft geoomen, als lid va.n' de Provincials Staten vlln
F riesland, vao den gameenteraad ta Leenwarden. als
.eu van degenen, die in Amsterdam den publiekon
geest hebben opgewekt en aaogewskkerd, waarvan o.
a. de KiesvereenigiDg Bur[Jerplicht 8sn der retlultaten
was, 'ijn kandidatuur voor · de Tweede A.mer ""nb.·
vo1eD door de liberals Frie8che Kiesvereenigiogen J
een en ander getuigt van zijno vrijziDnige beginselen,
eo eindelijk kunneo zijoe dagblad.artikolen en ,ijoe
studio over de HeNJormillg ",aJl.. ona oela,tingatel.Jel ..16
bewij Een gelden van . ijn · voortdurende balaogetelliog
in de algemeene zaak.lI
DE JAVASOIDl COURA.NT van 12 Juni.i ba .. t o. a:
10 Af.ondiging van he, Koninklijk bealuit van 13
Maart l874 no. 17, waarhij is bep.ald, ,lat per post·
wissel geldverzendingen tU.Bchen Nedarland en Indic
kuonen plaats hebben. met de daarbij boboorende reo
glemeoten .n ",odellen.
20. Eene ordonnaotie houd. nde regeling VAn het
t06zicht op de scileepvaarb met de vnartuigen, opge·
noemd in art. 1 lett. b. C. d. 8. en f van bet Kon.
best. SO Januarij 1874 No. 16 (St. 113).
30. Een besiuit houdende wijzigillg \'l\D art. 2 van
het beeluit V"n l!I Julij 1854 (St. (6) 01' de nitroi·
king vau bl·ieven van natllralisRtie.
Een besluit wa.rbij de aan don resident der
Pr.aoger regent.chappen to.gekonde per80Doia tool.g.
van f 3000.- wo[dt insetrokkoD.

"'0 .

HET Am.,t. liaodelshlad zegt omtrent den brier

V80

den heel.' Nieuweohuijzen het yoIgende:
Het doet onB vecl genoegen, d.t de heer Nieuwen·
huijfien deze gelegenheid beeft na.!!gegrepen, om zich
openlijk te .erdedigen t.gen de vele besebuldigiogen,
die vooral door deu heer Busken Huet in . 'ijn Ai!!.
])'961• •. N.·I. teg.n bern .ijn a.ngevocrd. Zijn kalme
en waardige taal eteekt zeer gllnstig af bij de bittere
eo verdachtmokenda woordeD, die de he.r Nierstr.sz
ziob ' iliet beart oDzien, in 'e lands vertegellwoordiging
te bezigoD . Uit d. oph.lderingen van d.n beer Nieu·
weohuijzeo ' - die de st.king der oer.te oxpeditie. wat
bet:eft het aandeel,. dBt de militaire autoriteite n en
d. Gou,eroeur·Geocrasl daarin badden. niet volkomen
,erklareo - uit die verklariogeu blijkt ocbrer duide·
Iijk, op boe lose. (;Tondeo en onvoll.dige gegel'ens een
lid der Tweede Kamer, sterk door zijne onecbendbaar·
heid, aantijgingoo hJuwt on tot nebterklaJl de baod
leeot. De beer Nieuwenbnij.eo kan overtuigd 'ijn, Jat
oiamaud over de qualifieatio, dio de red. van den heer
Nierstrasz v~rdient, in' bet on::eke!"8 verkccrt.
WlIUVIIiO. Voer de correctiona.le rogtbank t. Bern
hebben, naar de N. R. O. mededeelt. den 10ten Mei
taregt geetaao Johann Bicb.el eo ze. andere perooneo,
.d eeerstgenoelllde besebuldigd vaD gebeimo ••nwor·
viDg .an man.obappen .o"r de . nederland80be expe.
ditie Dsar AtojiDj de zee overigen -.an medepligtigbeid.
:UI~ bet ,proollt is geblekaD,d_t de ' aanwer.lng eeD

P er Ned. Ind. Stoows. Singapore gezag,oerder C.
H. vao Odem, de bh, DiolUont, echtg. en 3 kinderen J
mn Sijll echtg. on 1 kind., Sto op, Keaeberij. Knut·
hoffer, mevrouw t ea Boaob, mev-rouw van Kesteren
en 1 kind., mejufvrouw Maijer, da Regent van Pekalon·
gan en familie van Soerabaija"
Per Hboomboot Gouve rn eur Hene raal Mijef, gezagvoerder, O. C, J. LindoUlanI1, de Heeren Weget\er,
'Wothman, Bukker Overbeek, van der Stock en ecbtg.
Kloppeoburg, B e.i er. Oldentahl, ton Have, van Aff.·
leD, Ohastenu, Biems, mevr: Rombacb, majoor chinaos
Be Bi~uw Tjo!\u en familie van BOltuvia..

ale zoodanig bewezeD

Tot lid, W. W. van Berckel Bilr~ pr8llident der weeekamer te Bat",..
Tot lekreiari~ en thetaurier. J. H. r.1Qnter, eekretnri9 de r ,,,,,klmer
(s Dala.te.

Door dan Direkteur van BioD8ciand!lch Beltuur

to

INGETROKKE.N:

Do o'"erplll,lI,ttiiog Yin dell opzigler dor 2de kl1188e A. N. P ieters,
b~t t!~O~e;:t~eed~~e~daeg~~:~tsn:;lk~8a:~oez~t~lij~e~. bepD.1ing dat

Dat de benoemde 3IIpirant.ingenieur Th. W. C.
Demak (Samarang) werkzaam zsl btijven.

Herckenratb tc

UU DE POST· EN TELEGRAAFDlllNST.
BENOEMD:

1'ot

~~~k::~~~:!:id ~lJh~tl. tJ:;~=f:~n~oe:r b:~l~~n6~te~~!d~i~.wordt
OVERGEPLilTST:

Van hd po,tklnwor ta Arnhoin8 aaar dnt. te Weltevreden . de kom·
IDlel der 2de kiuse H. J. W. Scbeffer.
Vall het postkautoor te Wellcvreden uear dat te Amboi.na, de :'Olllroie. der 2do klane L. 1. Bedijo; met. bepaliog dat hij ai, chef
no. dat kantoor Jlll l optredeo.
V3 n het pu.t- eu telcgraafkautoor te Pa;]aDK nanr het l)OstkllDtoor (e
Soersbalja, lie adjunkt·kutnmies G. C. Holtzapffe1
Van bet telegnllfk1\utoor te Weltureden naa r hl'l t r~o~ t- en teltgraaf·
kantoor te Padting, de kommitls der :Be kbsse J. llam'l'o'ijk:.
y an be ~ ¥eldpoltkantoor te Atjeb. oaar het algeweell behecr der
postl!rij(lr., de kommies der hte kla,se A. J. H. Plijen.
Von het BIgcmeen bebeer der -posteri,ien naQr het tel~g.~aafk.1Qloor Ie
Welki"redeD, tIe kommiell der 3tlu kla~~Q J. D. Volmerinck.

Door den Direktellr van Justitie
Iht door den I,andr.ad te 8aQ,dollg (Pre&oger.Regenbchappeu)
IS BENQK)ID:

Tl,t buitengewoon Sullitihlllt-g:riffier bij die regtlJank, buiteD bC1.W'aar
fall den laane, 0, /t.. W. FranzeD.
Door den GUl1yerneur fD.D Sumatra'. WeIltkult i.:

"'Vall

Bat.avia..

N. 1. st. Koniogin SOllhia, de Jong,

Samarang.

Wegenl 'flrtrek, eervol, als lid, D. H. P. Audreae, onder daDkbetuiging ,cor de door ht'.m ale zoodanig bewezcD diens/en.

t:e Soerabu.ia.
13 Juni. Eng. stOOlD!lt. Wilrrior. gezagv. l obo. . Hugnefl, van DBbda; Eug. stooms, JoniOl, gezag\' , J, ,Tell'erij, fill Samann!;; Amerik.
ba.rk Lepanto Cijr us, gezagv. }o; , lSbples. nn Datavia; Ned . IDd.
bark de Taif, gel . Said AbdoeracblD.all Alkaf, vaD Dandjermauiui
N. lo!l . sclioenor Sarit: Klaijao, gnagf. Mohd. Napiea, Ull BandjermauiQ.

Vertrokkcn schcpcn.
U J uni. N. Ind. I!.tooma, Baron MlIocl:aij, gemgv. 1. C. :Biet ing~,
naar Batavia; N. Iod. stOOIllS. , Luit Gen. van Switten, geMgv. Zuij:
d.trhuUlit, Jlaar Poduu Lalit; N . .1llll. 8tOOW~ . KOlling WiHelll III.
gCZQg:v. J, H, Bakker', naar SaOlllrllng co Si ogapore; N.lnd, I!toom~.
liientang Soerabaia gnagv . J. IHeder iks, unar Probolingo; Frnnllche

Door den Gouverneur van Celebes eo. ol1derboorigbetlen i,:

BU DE PLUTSl'lLlJKE SCROOLKOMMlSSlll TE BUrA,
ONTSLA.OEN:

Nfl ij ~ , onder dallkbelvi ging
,oor de door bem at. zoo.iauig bewczen dien.d en.
Wegeus vertrck, tenol •• b Jid, H. E, D. ED gel bard, onder dank·
bettligjgg: "oor de door hl!lM als zoudanig Leweztn litolten.
BENOEHU;

Tut lid, j\[. TI. Witbot ~ FellgeD, kontrol"ur der tl\'l'uto Ida sse aldJar.
Tot lid , J. Elcbbach. a~pirll~t.kontroleur nltlaRr.
Dour don Rui(ieut der Zuider- en Omter-Afdeeling \'an Borneo

Amerik.

:N. In(l. stOOIDS. Singll.l'orc C. II. Van Odem, naar

BIJ DE PI.AATSELIJKE

Bij KOlliuldiji lIesluit nn den Z7.tcn April lSU, no. 7, i8 au
{len lJeee Mr. J. LondoJn, Gouvero!Jllr·G t oeraal nn Nederlandach-Indie, verlof valcend tot het aano.Cnlcn tier ver;;icrAelcp van Groot·k:r'lis
dro.r Hcrtogelij k Sak8hche flu i" \! rde fall :Erocst. Hem door Zijnc
Hoo&heid Ilen Rerto!; van Sak, cQ.Col.mrs·Gotha gcschuDkeu.
Bij Koninklijk be.luH van den 27stca Al"i l 1874, no. 13, i~ 140
.len iuitt',Dallt.k oionel c1er artillerie J.J.d e JtocltelUunt, adjudul"aD
den Gou\'ernellr-Geaeraal "au N ederl " lIJ.i ~h- llidie. !:erlof ferlund tot
J~~t a;).nllcmen det vcrsierl:lcieu, van riddcr der 'hJe k~a~se det Hertoge.
IlJk Saksillche lIui,-ordc VII. U .~rGe!it, heln iloor ZiJue Hu oghtlid dtlo
Hertel!; van Saksen-Coburg.Gotha guchonkeu.
Door den Minidor van Kolonicn is het verlor nant Nederland,
vcrleena. llaD den onduintaodant de\' tAfleJe k!a~.e H. W, C.
Brederode, verleogd VQor den tijd van zes maanden,
'rot adjlHlant tan den Gou.erneur·Oeneraal. de beer W. A. Arriene,
hdtenaot-ter-zec der cerete klM~c,

'I'E

Wtgem nrtJek, eel'vol, Ills lid J. de J OD!,:, onder dankbd,uigillg
f oor de door hem ah zQodanig bewezen dieoAten.
'rot lid O. O. nalmD. predik.ut bij de l'rotestllnhche geuleeote

ahlaar.
81J DE SOH U rl 'ERlJ l'E I'!DANG.
Op vetloek, eervlll,
Arolldlt.

wegens 'dekle, de tll'eelle luitenant E. L.
BL."IO.f.lfJ);

Tot tweede h.:.iteoaot. de gew-cwo tweede luileo:mt bij de schntterij
tc Di\tadD. H. Yelu.

Up ~cn;oe!c, CIl~vol, Hit le lllnds dicnllot., de gtlwczen telegraJillt der

aerdl! klaSllc 8. A, Ile Q,ullrij,

than~

op wacbtgeld,

~:~7.~:;~t~e~~r~~~c Il~~j z~:: :::~~~).~~:~' O~e~cAnV: ~~k~?a~~r=l)~~~~
W. Mullc!" ,
.LUU:Of: )JD;

Tal veudumcester, tevens'kouier bij ' het veudu-departement te Mabua:r (Celebes eo OD dcrboorjghe~o n). de RUlbtenaar op wachtgt!ld
II, ..1. G. ~\arll, loabtelijk kOJlIwlea dl.lr eent.. kla,ssft llij de posh
en telegraafdtenlt, cllef vau bet telegrBarkautoor ta BuiteDzorg.
Tot p~khuillmcelter te 'J.'jil,atjap (Banjoe~a,f:I), d6 ambtcnna!' tip wachtgeld. A. H. CligDett jr., lao.tshlijk eerate kommioa bij" b&t depor.
.
tcment d.::r ,lal1rgerlijke opeol!lIr~ . werkoa,

.T ot hoofdooderwljzer a~u de ('Ip.,Qbare la~ere 8chool te · MaIaug (ra'

~~r~!' ::~;.6::d(M~~::'~~~~i:b~ka~~il~e~eDbarD l1gor.t

die marine D . W.

der

}~areDlkecn.

der Mari~e in Nederland.oh-Indie il:

BIJ

DE GOUVERNEMENTS MARINE.
INOETIlOItKJiN:

Wanbestuuren hongersnood in
Turkije.
De berichten Ofer het Tur~s.he Rijk 'ijn in de
laatote tijden eeutonig, .teods afwi88eliog in bot
beetuur van hoog tot laag, - foraaderiDgeo wa~rvoor
Inen in den regel te vergeoflil DSBr eenig motief zoekt,
tenzij ruen .ann.emt d.t bet do.rlliee te doen ie
om tijdverdrijf. In de opsomming 'ao de ' namen van
de MiniHters en gouvernOUr8 van provinciCn zal men
wei geen belang Bt.lIen.
Lang •• m .. rband komen do berichten uit de provin.
cien io over de gevolgeo van don .eld.aom harden
winter, bier en daRr gepaard mdt bongurBaood" die te
.waardor "ebbe" gedrukt, omdat meo bovendieD reod.
genoeg beef~ te lijden ond.r bet g.wone wanbe.tuur,
Smyrna, de ecrste handelsstad van Klein··Aziil, de
paarl van de Ioaisebe stedeu, · wordt bedreigd met
a.n bongersnood, door de ge m. ons.hap over laud ge·
heel geetremd iB en het onde middel van verbod van
ultvoer van grann geblekeo 's gee a invloed uit te oeftluen. M et de meeste overbaaB~iog heert meD Jater
den vrijen in voe r .V8n g raan toegestv.nn. 9p .Les~o8
zijn a1 de citroonboomcn en een groot deal van de
olijfbooman veri oren, terwijl de voorrB.:ld olie van het
vorige jaar niet bo.t is.
Ontangs ward te Parije vau een hongersoood in
Klein-AziB en voorul in Angora gesproken. De corre.pondent fRn d. Aug.h . All!1 Z.it. oebrijft dd. 21
April: Hst zlet er in Augora treurig ui~; voar tarwe
werd do vierdubbel. prijs betoohl, eu h.t dreigde nog
duurder to worden, daar er steaMs voor veortien da·
gen voorraad msp,r was, Dt) stu.J.hourier meeode te
kuonen voll:ltnan m et een mllximum ~ bepalen van
den prijs vaD ds tarw6. mtu~r dnardoor verergerde
natuurlijk de Doodj zij die Dog slechts esn geriogen
foorr3all badden, aloten hUD w iuke Je • .e D VRn buiten .
at' kon Diets worden ingerotlrdj tef elfdaf Ufe gaf de
Reg-eering last ""n de ve1'8chilleOtle gemeenten om in
eveoredig heid fan l.lt)t
muilezets te leveron
am bet vervoer VBD graau mQgelijk te wI.keo. De
voorD8swste rijktlom van de provincie, beataaode ' uit
Bchapen en gaiten, is door koude J banger en ziekte
bolaogrijk verminderd; de thaus ingevorderde tieoden
bebben sen verminderin g van '70 a 75 pOt. H,sngewe·
zen.
1'u'Bchen Saida (Sidoo) en Dam •• eue zijll ten ge·
volge nn "o"'breuk.D meor d,," 3000 ,chapen, geiten,
koeien en p8ard~n omgekorusD; 280 buizen zijn ioge.
Btort en eveneens de verbiudiug&brug tUBschen de b8i~
de .tedeo.
De Armeniseh Kntholi.ke kerkqu.estie i. opgOlOBt. of
Haver er is eeo eind aaD gdlUliakt. Men heriDnert zicb:
dat de Ha8souuiaten of ultraw ontanen genoodzaakt wareo geworden d6 sleutel ••• n de bot"iate kerk te Kon·
etantinop.e l over te geven usn bet Turkscbe bestuur;
de dasrbij bedonge n voorwasrde was, dat de tegeostan.
derB vau die sleutels geen gebruik zouden mogen maken. 'Vat zau de Turksche Uegeering ccbter met die
sleutela doell? Zij zond Ztl naar de u Arwuniecben pa·
triarch met vertoek at' iu de eerste \'iertieu dagen
geen gebruik \'an te mnken. Nil dien tijd hebben ber·
hRaldelijk bij~eukollJst~u pltln~8 gehad VBrD vertagen-

tielclltal

:~:,::~i;:r;iC~:i~l!~l:::o~~:dne~dd~t :~j ~~~i-:l!::m~ij~
geworden. De FmuKc,ut! gOl':LLtlt Vogue htleft overseo'"
komath" de :FrsDflche tra.ditie <it} u\tramootaa.nsche par-~ij 7.oQ~p-el mogelijk g9~1O ! p '3 D~ mallf zander 8U.C(H!S; da
Duitsche geunt heuf!; DB d" groo~o gebe urtt:HllS86'O van
"70 meer invloed of liever dtt aogst vall de 'rurksche
regeering voor de We8t~r8ch t) hed ro:giugeo is gewelten,
en zij haodelt mcer nsar e igt'u ;.;oedduuken_ Hut go·
voler bierVOD wae dat r.e G rootdzier op zekereo dag
de leden der gemeugdo comruidtlie, die hat toch niet
eens wer:it:Jn, naar huis liat gOoso en telf eSD o~twerp
tot regeling der Chi~belijk~ kerkZ8k:~n opgafj die regeliT;g moe.t v66r 1 Mei worden ingovo.rd. D. grond.

~l:~e~::r\'::r i;~::::!~:ill~n~:: ~:!d::l~:i~e:tU::n

'n:::

Suit.", ,,,rwijl de potri.rch <loor de Regeering hn

Door den R.esideat van. ?thaado ilt

werdeo afgo.et.
--------------~--------

'fE KEMA

~]~

TE LlKOEPANG.

ontsL.4..G}:N;

wegen, tickfe, :l.8U den hoord~oa6r"ijzcr aan Ilo openbaro lagoro Echo.1 te Puoerocan M. A.
'l'envu, en alll den.hll:ppredikor bij de protelltant$chc gcmeenie
te Bt.Qkoelcn }' . KiJrteobelt.
Een hveejarig verloi!laar Nederland, wcgens meer dnn vijitieDjaren
ouafgeb rokcD dienst, aan dell civiel gen,bet'\'Cr op de Solor.
eHandan (relli<lcntie 'I'ilnor) L. O 'Hri.;n.

betrekking

INLANDSCH ONDERWIJS.
B1J DE PLAATSELlJE INL.\NDSCHE SCHOOLKOMMlSSIE:-I

Depar ·. ;elueut.

EM t ..... cejarit;: verlof I'..aar Nederi&nd,

lutl tclijk' dis

J

enz.

Schutterijen~

' EBLt:£ NJl:

Op

SOHOOLKO~nIl SSIE

BANDnmMASIN.

Besluiten en Benoemingen.

Civiel

fl'ot lid, C. A. E. Neeb, eente luitenant uer infaaterie, aldaar in
garoizoen.

Wflgtns vertrek. eenol, aIs till. W. }'.

van Socraba,i u..

~::: ~~It~nJ{:isgti'ng~~Z;~1~~g~' 3:1~~6:i~aarn~:kaior;::!:ogo;

PADANG-PANDJANG,
ONTSI.AGEN:

Aangekolllcn Schcpcn

15 Juni.
Bata\l'ia,

fS BENOKMli:

B1J DE PtAA'rSELIJKB SCnOOLKOMmSSIF. TE
D.

a~r t.feer~

Tot tweeden macbinid, de machinilt-Ie.rling der teNte. klll,e 'bij

BUITENLAN D.

Va n Oheribon. Daar Psdang (Sumatra,s Westkuat), de ingenieor der
lite klane G. A. Pet.
Ya. SeraGg (Bau.tam) oaar Cheribon, de beooemde ingcniellr der
htc klano H. J. R'1elaDd.
Via Cheribon Daar ProboJingo, de inKeQienr der 2de klul8 J.P.
VGn der Ploeg .
Van S.roar,og DIU BaDjoemss, de opzigter tIer 2de klane A. O. de!
Viller.
Van <Ie hoofup laatl Soerabnija naar Dotllder (Soerabaija), de opzi@iter
der 3dekllme W. van derGoes.
Van de boofdplaah' MaJiuen nllar l\bgetan p-Iadioen), de opzigter
dor 3de klll'u! W. A. Schoggerll.
Vall Poerworedjo (Bagelen) naar Samarang, de opzigter dar 3de kill I'
G. lh.~

ilo ............. v. il,West .

12 ,hni.

BENOEWb,

~:~::k~i~:b~:~d~,w!:::: ~::~~il~3:Jtd:~~~:aarDem~ng

De benoemiog tot machioilt-lellrling lIer 2de kiasee, J. H. Miolie.
DfjNt)~~tD:
Tot macbinht-leerling der 2d~ klaeee W. J. Kuchlio.

Eerrol, \vegen s verlrek-,ah sub,titullt-gr:nier hij die ro : lb:,ll.k', buitcD.
betw.a r r~\u Jell. ln~!le, P. C. vae. Vrijbe rgbe dd COlli ogb.

Vcrtrokken Schepcll.

BIJ DE GOUVERNEMENTS ' MARINE:
Tot eereteD machioi.t, M. UD

Door dell Direkteur der Burgerlijke Opeobare Werken it

J~e:l~W!~n~ g:.d.~~:~~!~~ri~O~I~\~::~~:;~~~ui,I:~d~~~~' :.g;eJ;,.~jl!~~~

NSW. agt. Int. Cr. H. v. _ la N. I. st. Mini~ter Franl80 rail d~
Putte, Uerghni~, v. Soefj),lIar~, agt. N. 1. St. Mij. R U:!IM . oorlog

Depn.r.te.m.ent der M ·arine.

Door den Kommandant der Zeem2.gt en Cbar ~au bet DepD.rl.ment

9ub!titl1ut.~riffier bij die regtbank, btlitcn bezwMr
no. doo bode. 1'. C. ' DO Vrijbtrgbe de Co niogh..
tlat dO!1r den Landrand te Blli.teuurg

a ... t.H,, - iA._

II(

IS BF.NOEN:D:
BIJ HE'll HOSCHWEZEN OF JA.VA EN MADURA.
Tot op,i,n .. ad. kl..... E. J. G. Ducommun, He ...". 2de \.ileo ••t
der infaD.tuie.

'tot buit-eng, n- oon

Aallgckomcll Schcpcn

•

If'

Emol. uil Zr. M•• milil.iro dl'D,I. W'"D' OTerg••gm ',I••d,
burgarlijke dienlt, de g'~G!en, inte3d5nt der' eDrsta kilt."
(boofdint•• daDt) ••• d. militairo admi.lstrati, 'f. J. C. Kroc.
.en; met vargunuing nm do aD.1l dien raDg "rbondcu aktifi·
leitonuiform I. blij'" drog.n..
.

BENOEMb:

BEPAALD:

van SaDlLLl.'"fLJlg.

16 J uni.

CLtloralhydraat door

Oochiu •.
Beschrijvin~ van de, t er \' ~rkoop in N etlerlaud,
afgevoerde lava kina-ba tlte1.l, uit; elfin cogiit vun hat
jaar 1873.

.

Aangckomcn Schcpen
t:.e Satna.raug ..
Ned. Iud .• toomb. Siogapore C. H. van Odem, vno
Soernbaija, Me. Neill eo Co.
N.d. Iud. .toomb. Gouvr. Genl. Jl:1ijer, O. C. J.
J..Iindemn.no, va.n Batavis, 1\ic. Neill en 00.

.

ONT.....EN:

BE·

AFDEELING.

~~::~te:~DklletujgiDg Voal' de door bell

·

:~::h~nk~~~~!~i:~. ;~Dstn7r~~i~~er Gbij ~~'rt!gi~:~,cfo~~t::

.

81J

OVl!RGEl',LAATST:

DEEL V, 8fievering (j, ni euwe serie, van he·t
I. Tijd..hr. coor N. 1. b.vat de volgo nde opetel.
len:
Purpura S. Peliosis Rbeumal,ica door A. teo Booch.
Sopplemunt van den catalogud dar G6DeeskuDdig~
Bibliotbeek, opgc ms"k t door G. O. de Groot.
:'iidd.l tegen Lepra medegedeeld door deu gapeD •.
oft'. V. se •. Ie kl. W. A. P. F. L. Zijuen Worte!.
Ad vies ys n de vereelliging t~l' bevordering fall do
geneeskundigu wutensehappen in Nederland.eh·Indio
over bet onderwerp der immigratio DQar NeJerl,\udsch·
Indie.
Het drink water in de kazernes e n in het klJ.mperuent
te Tjitatj"p in 1873 door J. B. Nagelv(Jort.
De Graolo.tbootn en de wBlI.rde vaD bet extrllct uib
de sebit zijn.~ tokken.
Een geval van Throlllblis \Tzlginae uoor Dr. fRD
der Sto •.
Emplacement sLaat Vall de goue cskuodigeu in N ".
derlahd.cb Oost.lodie op 1 Ap"il IS·H .

ND:

E•• t"..j.r!~ YOrlo[ .oar N.derl.nd · w.g • t

Wegena vertrek, op ferzlJek, cenol alit lid, H. van Heuckelum.
onder dankbelui~ing yoor de door hem ais zoodanJ.g btHVC~ e D
dieoeleo.

.
BENOElID:

Tot lid, Jbr. W. .fl. W. de Kock, kODtrolenr

BlJ DE I'LAAl'SELlJKE

) NL~\NDSC HE

V3 n

de D.(Je.tling Kema .

SCHOOLKOMMISSJE

1'E GORON·rALO.
ONTSl.AGEN:

Wcgenl tertrek, eenol, tll5 lid. 1). J. KOOreIUD.D, oDder daDkbctuigiog voor de iloor hem !lIs zoodanig bewezeI1 J.ienlten.
DENOEltD:

Tot lid, O. W. P"llO, koatl'olellr aldna-r.

BU I'E PL.U'fSELIJKE INLANDSCHE SCHOOr.KOMMlSSJE
TERAU.
ONT8LAOF;N:

Wegan. vertr"k, eeryol:uls lid~ C.. F. Krijg&D1a%nder llan"~a't.uigiDg
fD,n de door hem all 7,oodaDil; bcweuD. .ditnlhn,
BENOZU.D:

To! lid, H. F. '\ • .Co ....... kD.lrol.ur ald .....

Bilbao ontzet.

Bilbao heeft zijo ouden room gehandb •• f?, de at.~
is de onverwinlijke gebleveu. Dell 2deo ille,. "erd · . ~I)
door de regeeriog8troepeo verloat. Voord~t de QarhBteo, ,an alle zijden door CODcb.'eeo Serrano's .. t.~o~pen
vervolgd, bot beleg bebben opgobrokeo, hebb.eo .• ~ eerat
neg eon8 d. sind hevig gebo ulbardeerd; . we.l.k o.u tte·
1008 verDield vuur door de bel6g.rdeo krachhg beant·
woord werd.
.
.
De vormioa van het 3. logorko,ps to Laredo moeet
nlltuurlijlc on;ekerheid .t e w~e!" br~n~eo ' ~n h,st ' leger
der Oa.lieten; bunne vdrded.g.ngshme, (lIe vao .ae af
met een groote QPc,ht zich tot BBlmaaeda. , uitstrekte,
werd daardoor on.-oldo.nde; Ooneha zou ' gemakkelijk
hun link6rvleugel hobben kunne. omtrekken •. Daardoor
ward uitbreiding VRO hunn~ Iibit) .v an "\'sraLerkiog a~n
don linkervleugel nood,akelijk en zij verBterkteD .• ioh
..rder van Balma.eda tot aan I. Nestosa toe. Delijn·
werd daardoor "el ve61 grootBr (bijos cog e008
long) 'maar natnurlijk veel 'minder kraohtig, ' t • . meer
omdat ' Conoha . vaD' Laredo nit even goed over oee een
korps iD dell rilg der Oarli8tal!: bid kUDDeD plaatnD.

.,d

wuidoOr oak

, , ',

.

,.

'\1 erhebaaldoD'flIi'lociht hemook gonilraal , Serrano,

de I8tIlijde door de Oarlisten ll1at DO- :

~~

I'·.ij Vroegofer ook~n

I kil'O Bohlng'lD over te brengeo ,Zabalaver- '
W,orden. De vormiDt
or ,
hlj
dankbotuiaiug, dab noab, aigonb, elailg
• IeWD, 'lID het 8e l,!gerkorpa ~ ,Laredo ~ra , us 0
noch &taatkllnde" hem deed viletklemman nail den post,
c.ebt ftn t aeOsrliatiaobe 8telhD(!an. ,
d" b" b kl edde maardat voor'toogenbliklijooonig
' Den 1!7a en vertrok .ConaLa mt L~redo en began
dI~ I~.s eal~ ,liul middelen ,vobr, bet leger 'bijeen , t.
de,' omf;rekkande . b8~eglD~ m, . den. ,hnkarvleugol d;r ' .:;elen om zoo Sen vre,de aan bot Lan~ terug te geven, , ,
Oarli.tuo. Dat hlerbIJ ,de ,~ennl., dlo. ,OoDeta van ~
D't h" t ernst te .ijn ' want ,de Ga.eta vaD 8 Moi
b:va:ce;:beelnit, geda~ord van ,San Morlin, waarbij
i&nd.treekhad. o~t.teke~d te paH,kwam I." gebleke~; ~~~k
hoo,,61 de ' ~gQODr zULe troopen genomen ga aa J a i l.. 'on alieden die dan 3laten Decembar II. huo 19de
wAS eo ",oer , goed , g~lage,nh.id tot veroel. h:dd .angt
. ' Jhe:ben ber.ikt ,tal den krijg.dionst worden " opbolien, de ,tegenatend der , Carli~t~D" die , "c , ~or de
Jaa:, n' m~nwit~u het O.rliame met wortel eo lak
8Dor~e uitbreiding van honne ,hm'oZeer ,verlw•.,.t ha· ~~:r':::::n; oolgon. de 16eria .ou 'ar, sprake van ' .ij~
den, , • .~lIUeloos gebleken.
,,
' . ._
San
de 'Baekisohe prorincion en ' Navarra JP miUtaire'Vii.e
der
te .bezetten, en aeo leger te
dat zo'o
TerwIJl: BerraI\o filortd.urontftD
Pedro en Santa Jul •• na op
,
'I'll d afbet rand ebied dier gew._tan afloo~en moet totdot
t
aile 'ba ii!tiBche benden volkomen opgeloet. z~n.
Carli_ten bombardeerde; maakten da var·bo
deeJingen vau bet derda l"l?~rkorps ZlC ~e groo.:
r
• oelbeid ma.atar v. . d. po.,hen La. 1\1ugn.c•• eo ~
F.EUILLETON.
Cortes, op den Iink.r.leugel d.r Carll_teo ?n dan.'l~).
April waede omtr. kkend. beweglUg .oltoold doo, <10
..rmoe.t.ring van de hoogten van bet Galdames·ge·
berg te . Eena afda.ling .an bet 1.te c'''ps, onder b~vel 'an L ..erta, werkta vau den anderen kant tot die
vermeestering meda en h.r.t.lde teven. de verblDdmg
tueschen de leg.ra 'an Concha on S.rrano.
Door de verovering van ~en Oaldal1le. kon men de
(Slot. )
po.i~ieD der C.rI;.ten bii Sa~ p'edro da Abanto en
Banta Juliana fan ter ziJd. be.tfllkao, wu.,ow .e door
Doch ondertn.schen klom /Iii snal op. Zijn talenten
de verdediger.:l in den vToegen, morgen yan ,deD len
werden !Jooger en booger gewlIoardeerd, 81 bouwde bij,
Mei w~rdeD on~ruimd. D e Oa.riteten tro kk eD zlcb terug
getrouw MIl zijD etelseJ, moer op 'tgeen itij niet deed,
DaBr de Hnie ' van CastrejaDB, aan den oeyer ,a~ den
dan op 'tgeen bij we I v~~richtte.
..

' ~erd
, edlll,d moabt gelatea

dO

0,

k?:'d~e ~j~e

I

dar!c~~;!~:~Cll;:~

.orgBniBee~en,

II :0 •

La~g

GehaZ'l..

Een man zonder hart.

Nervi.Jo . D6 troepen va[l S~rr8tlO lla~HHl Oll bezlt vaD
de ' POSitiCD, die . in .A~aarli 6tNom en . bloed v~rg~ef~
haddeD gekoat. -De' Carli~ten h ehbe~ . tlCU ruoedl~ ver·
dadigd; dri. dp gen lang hebben ZlJ g •• tredeo ; door
den recbtervleuge l van Concha.'s lege ~ ooder bevel
van Mar~inez Campos, w~rd.eu BOlDulige loopgra.vtJ~
l'ermeeeterd en w~er opgegofen; w6er~na~1l b .:e~I.lOot
men olkauder op vijftig pas afstand ., In .::serran o So Iege rplsBt8 sprong eell krui~O\Qg ~ziju )n dl;l lucht waar

door .e. sold.ten ooo"nbllkkellJk gedood en . vela go·

wond werden. Na de 0 'ferschrikk~lifc uitbarsLwg k~·a.
men de Carlieten u it huune .-ersc!m,nsio ge o ,"nu 1\:I~.
riets. voar den dBgl stootte n een l~ideD juichkreet Ult
en vuurden op de . Ulutl i3chap pon, di e toegeaneld war.ell
om de gekweht~n te helpen. Gt'l ukki g wu re u a ile ZDS

.tukkeu van de batter~ op don borg ~.u eo geladen

en gaven deze gelij ktijdig \' unr ~p Murlt~ta" wBardoor
de luidruchtige n tl ugde dar CaI'~ls~l"n spocdlg b odaard o. Den 29steo "fcrJoo r !J et. Carllstlsc he l ege r eeD aa~·
voerder, Hven wakker ell ge wi ~!~ti~ uls 011 0 en Ra~,.
ca, n. I. .Cutor Aod~chl\g n.. litJ het st-ee,us on rorbld ·

dalijk elken CILrlist, die b' plOefU. over to. loop."o .~usilitwren en

WAS

de 1;iel "an don opstnud

III BI8CftIJe.

M~ob:z~ ~!D~:r:I;~I~~l d:~:dnP~;:~::(;t!t:llOS!~~~l~~::~
iotocht binn en Bilbao. D<l. A.r de Vt1 l'fH:liU lend o gevec hten
ove r ee De lengta \'lIon mae r dnn 25 mijL pILl."'t~ hnlillen
op eeu terreill vol berge n en d,,10I1, spreekt lH!t Yan
l el f, da t eerst veel Inter geregeld Ul edege dee!d kau
worde u Witt voorg . . vnllen is, ci nar elk oogge bu. ge met
tlen beste n wil ni et nlld ers da. n wat bij op etlU bot.rekkeJijk klein terre in fiRg kilO beschrij\·cn.
Vel'iJazend i~ do 'Vera-i..lLturir, .S', di e fie u lt raru ou.taanfiche bladclf. moesten mak en in uunua besc hour.lO ge n
om trent ut'u Cnrlia tis ch ell op!-!tauJ, De fltrij d.macl.i~ U0 i'
Cllr1_!!:tton, die nu het luuen pad gekozc n heb benl weru
d oor Aro.nda. del I\fartiD ezl de n corroo pllndent vnn dell
Gentsche n 'Rim l 'ub/ic ala voi gt opgegeren : IG,OOO
man met 20 b.UOhU ~ r) (Jn~e r de gell (.'ra ~:ld G-~ lI)llodi
eo Lirio mo e ~ teu Concha obscrVa p. reD. DorregarllY,

:r~t d~~D ~~t::n;a~a~lli~;:I~j:~e~.:~~~~ d~~/e~~}r;~;~~\~~l

Tagen niets WfUiI Ge~~~l. maar o~ ZIJO hoe~~ ~aD. to.
gen het noru~n Van iDltlatlef. NOOlt aprak- hlJ 10 een
vergaderiDg zij1. meening uit, dan Oil berekend te h9b~

ben dot de meorderb.id op .ijn hand WQa. Dan eve~wei sptak hij !Det vuur eu, zoo 't acbee?, met overtUl~
'0(1" kortom hij bebandelu.e de zaak (.he "an de or.
~~ t">~ a8, 3l snf' nog n leIDand er eell e;Dstig woord over
ha. (i gezegd.

Ge weet all en, 'Ioe die manier ;n onze wereld fan
ijdelheid opg.at. Een enkel complimentja reebt. en een
dito links veuoende de vrienJeu met het de okbeeld,
dat r.ij ie~er ~oO r een klein g edeelte bestolen werden.
R et geheel, de conclusie van nller overlegg:ngeo eu
overweg iugeo , behoorde toch zaer bepBlltd 8&11 Ge ha~i.
DA!l.rblj was deze nOQit r.ldicaal. Radiel"l is . In
Nederl.n d bet •• lfd e ala onbe.choidao , ge welddnd.g,
Napo leontisch. E~ G e hszi bad niets, letterl ~j~. n.ieta
VRO Nllp~leon. Hlj was ban g ,"oo r bet vnnr. lllJ blt~ld
grBB.g ie dt'r ee n to vr iend. Hij offerde fLlles zonder on.
ders c iI",id op nan zijn eigen I!uc ue s. At was een voor8~eJ, waa.rill bij de baud ba<l geh a d, precie8 bet tegeo..
ov orge.telde van 'tgoen bij bij audera gelagenbeden
gezeg d had, hij zettd er zij n naa.m ondijr. Karakier.

looaht}ld

is de docbter

der zel t'z llcht.

Toea Gohar.i een paRt' jan.r getro uwJ was l schank
i'.ijn e \'rouw he w een zoon. Eigeulijk ia 'b woord tlcheuken vc.or dit feit slecL.t geko ztlu . Geha1.i zette eeu deftig hu isvnder lijh:: gez ic ht t OCfl de bllk.er. den kOBDp iu
zij n :trrnen l~i, maar was met de nnnWlrlst maut' ~lalf
ing\;juomen. N ie t da t. hij tege n ce n sta~llOuder op zich.
zeit' gegronde bezwQre u Lu.d of eeu. klUderloo.zen echt
VerkODl:! , Ulaar uo jotlg p.h etl r kW IWl hem op dlt oog eublik zeer ougelege u. D rl PQPn. 'iVa." nog steed:! be-zig
zi ob in a!ln~ienlijke kriu ge n nu..llr boren t e werken.
't 'Vas duarv oo r onmisbaar Ullt zijo nouw bluegi og,
dn t Z8 nu en dan g88ten om bUD di ec h vareeni gde n.
D oor dC! moederljjkl;l zorgen \'o or J-en kleinen werel d.
burger, weed 011 dit pllm \'e~ijdeld. Reedit de blij~tJ
v~rwach t. i1Jg hnd kl oio e J.lloeielijkueden opgeleverd l dw

~~n n:l~tod~~e:ijlo h::n~~~~~:r d~le~~D~'a~o:ij:O~~:t~~~:~

over dat leoer. D~ lil1i~~ van Aban to, Purlugu.lcte en
Csstrt>j:LLB ~erdeo bezet door de uene raul e St-ermuudi,
YelaaCQ e n Lizzilragn. mot 2G l 300 maD e n 22 ka~
Donneu.
Een r easrveleger van ~O,ooo man met 28 k.o.nQunen stond verdcr bij C:t ~; bt'eia lla onder AudecLn.gua c~
E iio <'oreeu Olll Of era I toe t e f:Ulelien Wnar de re pubhk t"ine~ de orcrliau d 1ll 0ch[e f~ behu1 en. Verder stonlil;ltl
nO.<7 12,000 wan onder R"r) R, ilugu(!t en Mnrl,i ~ le~ bij
E.tell", eDZ . . - H et grootBpr~~e o ~ aste di~ . cor~.eHpondent · oak t.oe op 4'C z~keI1 III ~.iFlO ()n mlddc lhJke
nahijbeid, zonder to be~e tfen boe hlJ d4nrdoo~. de o\'~rwinuin C1 van de r e pu~l llH· ir.en nog vuel scluttt'! render
waalr.t °Het totnnl \' Rn .Serrano'::J nlacht iS I VOlglH18
hem 50,000 man, 10,000 zi uk"" modegeteld en 102
kanonu on_
1'i.jd enfan t Itrribld Vaal' r.t) C;lrl istiscuo blati eD,
want aa n du Bien Public t.ele grnphccrue hij hat ,'o lgeude: MCll8freja na, l · l\lci. Sedl.!rt 24 uur worJcn wij
dnor 90,000 man (d en ,'o r ige!. liug waren ~r nag manr
40,000) van bet repub\il,einocho loger a.nge vallen.

tij d nllll het hnisclijk suruenzijn te wijdeo en 't kon
gt! beuren dnt ze kero lieuan van ziju keDDie deswege
hew sentimenteel noemuen . 1tIeu8cheo ala Gehazi zijn
doodRbaog voor sentirnentaliteit. Hij deed dua \Vat bij
niet laten kon e n bleef meer du.n vroeger bij vrouw
en kind, ItIQBr zette, ale er nietnnod bij was, zoo'n
v.uur gez-icht, dat zijn vrOuw ballf tranen nauwelijka
kon bedwingen.
Och, ze had zieh den loop der diogen zoo heel aadere vQorgestel d. Z a had zoo vurig geboopt dat de
kle ine ellgel, die op hsat' BC!Joot, lag, den tooverstt,f
zou mee brengen OIU baar idealeD te \OerwezeDlijken.
Geullzi was zoo knapl zoo \'er boven baRr verheveD.
Strakiil t "IH hij zich over den klolne heenboog ow hem

tU<'8.1*,lte verlu.tcu o m on:j op d" tweeue liuid bij Caet·
r efana., die ·,; e~ 1 bcter verstl' rkt, is t t:l IUg to trekkeD.
Er zijl.l bier en t e Durango . 45,000 (den dug t", voren

hooger waardeerde, kon Z8 mioder van aa.lmoezell Ie.
van.
Voora.l nu kon ze ' t oiet, DU ze elk bewije van liefe

n'e

te ku.aen, dao ,ou bij

met baar gelijk zijn _, mi.-

Bebic u kJeiller dan zij ! . . ..
En 't tegsndeol we rd het ge n.!. Ala G ehazi deed
wat zij " erwacbt ha d, WRS zijn glimlach ijakoud eo
zijn kus zander bezieling. WAnneer zij ballf de el ontviog van de li efkozi:lgen, die hun k ind ta beurt viae

l en, dan voalde .a hoe de zelf,,"oht ook bet edel.te

f.~~~e~:t il'~~~~~ ~~tSa~"~~~~o, "~iau~a~:~i:~~aa e~'10tr~ ~:.t:·i;;jt:'~~r ~~~~a:;;~ehal:!dre;::e~:,~ ::n~:~":\Il;:"an:;
;".g

v~;i?e~~1l~~"; ri;p:~;;;7eei~::r~~IlP~~~ire~ :~~S~b~~~ :;e~~o~~; ~:;I:natm:: ~~n~:1:: '

!::: ::I~enbe:~~~:~

eeoc andere dcpoc he uit Castrejano.. II D e lp.pub!ikei-.
DSD zijn P ortuga.lettc, da t wij v~rlat 0 u bebbe u, hiDDenge komcn, wij wnchten den :vijaod bior rust ig nf j de
Koni.1!J.": beeR aene r~ v:lO gc bouden o','I: r ' t g~!l c ela ieger. Ooze YBrliezen liju ou bed~ide(ld. DorrcgarflY heert

had . D oor de t ran en d, e lallgz lllllU l8.ogs hare wangen
glede-n, ,ds z e zichzelve wau W.ij8 maken da t ze ge lukkig \Vas, los zij op 't oU6chuldig gezich tj e fan baar
kiud do tr~uri gst e bla dzij Jen uit bet le venElbol:.lk eener
,'ada-bene, wie de wereld benijdt om ha.ar gOZiegend

bet korp. van Cab.ll o"o bij Lodio vorslagen. Do Ii·
n ie van Castrt'j ana ii!l de vers l'llrikke lijkst~ die wij vool'

lot !

Bilbao bebbeu."
D~ volgeo8 dien ooggf:tlli~se we: dcgolijk 8trijJ.
De republik eiue!l woeteu weI aen zeer goade zaa.k IH~bben t o verded igeD ; want vol gena offioieelc Cl1rlietische
bruul:8D toc h ilS iu het Jegcr van Don Carlos gcen
gebrek aan ammunitie, geen ge brek aao lUanschap~eb ,
geen ge~rek. BaD energie ge wt est, 't wcnl geacb rangll
door 't geloof, geeteund door de teg anwo ordigh l.'id van

dan Koning en toch . . de hoo p van .1 wat ultram""·
taanach W8B, i8 in damp vervlagen. De zaa.k die de
CarlistaD verde,di gden, i,o do ware .a.k der mon.chheid

D,,; bl1itenwereJd, de eerbewijzen, de sc bitter~nde
carriere,
8an Bprak ~u op hooger poaitie _ Zd gingeu,
Rcb, nlll.! n hu.nr liefdll l d e gezelligheid .an dell huiBe
Iljk(~n haard, den etillen vrede binllIJ u e igon lUuren
ver to baven. G ehl17.l spoeJdo l iever voo r Jmec bt 01' '8
werdlda Bchouwtooneei dnn 't zic h thuiB l)rettig tl) llia, kan iD zijn c luunbercloak er. de [>aotoH"t! ls, die ze eige n.
hZlondig '('oo r he m gc borduu rd hh{l. 0, i'.ij beboorde niet
tot die vrOUWOD, wier afkeer un de cODversstie in

ue

a

huisb.kkenbeiJ van de

nl.es~ hUigerlijka soor~ ver-

traosLin g zoektiJ mall.r tach was 't

hDrd

zichzelve t e

mo.tcn belii" •• , dat ' ij de macht niet bnd ha.r m~n

:~e~ti::e d::~~;;~~:J!e~e:2a~~~h:~~~n ai~er~~:~ di:e~l~ij.

~~!~k~!~d~en m:o~d~leo~at

matig to.komonde, bijna aiscben.
Ho. 't .ij, Bilbao is varlost en b.t werd tijd . Del.at.te
b.ricbten voor het, ont•• t ' maakten meldlUg , van eeo
groote .sterft'e 'o oder de. inwoners door t.yp i ~use koort.eD, bet noodlottig gevolg .an .Iochte yoedlllg.
De ·ct:trrespoDdeot · van de indt!pe1Ulaullt1 d ee~ de ee Dige
bij,oDd.rbeden mede uit d •• tnd, godaleerd van den
J.9denApril > M." , at toan brood, voor 40 pCt. uil
bo(menmeel ·8aamge~teld. H l!t gartJ.izoen· sprak van
overgave', mo·a.r dtt 'Vrijwi~ligers' en de :bevolkiog wilden da~rv&.ll niets wete.o; hetzelfde .ws8 !o-1836 bet gevs!.
Er .tie..en per dag Doge.eer 20 paraooen, dat up
bet ·tegenwoordige getal iDwoners ·vnn 18000 zeer groot
te i108meu il; men rekende toen, dat ,do stnd bot tot
den ,lllden Mei had ,kuDnen nitbonden.
Groot i. ...n'.tun.lijk <10 gaestdrift , gewo.at" ,die te
Madrid heet8ohte . na bet .VarDemen vnn de iUIiBwing
van Bilbao,; de , .tad ,""ord geill~min.e.rd, de ayunta·
miantO (!lemeenteraad) giog den Minister van Oorlog
~G!\ibOllloben,lIIet deoverwlnni08, door bet noordor: ,

delen 't zoover '1veten te br.nge n, d.t bij .en ridder~rdok,o eg. 't W.o maar .on klaintje wal i. waar;
een vaa die, wnarw eo Jlle:;} virtuo8en van den derdeD
rang 'en bofrneo!u:.ni o!, aDd ers gczegd goochelaars, pleegt
to versicren. hfaar ' t was er t och - eon. Andere, van
uooger or~e, konden volgbn. G.hozi kaodo IIU da ka.
Dalen waardour ze vl oeien, den pl'ijB wnp,rvoor zo wOr'
den gekocht
D. goheel. stad waa ever d. ,: onderacheidiog " vor.
rukt .. ..: Over.1 .feliciteerd. lDen hem, verheugd dnt
zijne· va.rdie~8ten e;,rkend waren . .Zelfd lieden, die ~em
benijdden, zonden bun kaartje.
Allaen .ijn vrouivlaa '. Bvollds de eoursnt, zODder,
lIuar'~ scbeeu, ,de benQoming op te me.ken. A.lleen

hem
De breult, aldus oDt.tann, w.rd mot d.n dag treu.
rigar. G. I, •• i ging weldr. weer zijn eigen weg en
.ijn vroow li. t hem g.an.
Alras bu.d ook hij DU t o zW83rder grieven. EbU voorbe.ld uit bouderd :
zij

00

haar kind zelfs

Geha.zi had .lOOt geoorloofda eo ruin

eervolle mid.

I

geldelijk Y!IOrlJael ' AI\DVerbolldall
wrevel over baar kortllobtlgbeld
niet lion vorn,oppe,n en, 't, b
, a,a r Vertlel,de., A.llee,n , I\j
maaktu de onoaogoname opmorklng wei O?OB !!eboord
,te bobben, dat 't soml meer,. ondo1'8cheiding 18 ' geen
Iintje in betknoopegat t~ mogeu striklren" dao " wei.
Aileen lij herinne,rde alohdatde.elfde ,idderord8, kort
te voren was b bourb govalien ' san een , ambtenaar.
van .wi~n Geha.i zelf had veroekerd dab hlj 't land
dertlg ,J,.r laog bad bealoten.
Ben .00 waa 't met alia •. Niota van, 'tgaen.Un' za- "
lighaid uitmaakto ging ' baar I.r harte .. 't Was of zij
.ioh golukkiger zou g.voald "?bbe'! met een daglooner, dnn m~t .eO man voor wlen. Iedereen den hoed
aCDODl eo dle haar zoon een m09J~D naa,m zon nala..
teo .
Gaba.i vond dit niet aileen grieveud; hot ergarde
hem'.
Hier was een walopgevoede vrouw die bet ha.rdvuurvorkoo. boven de '00, eenetil Loakjebovon bdtmarkt.
plein, 't ontinnig gebabbel vail baar kiud boven verotan
dige ta81!.,.
Wa~ voor gem.en.chap kon ar wo.en tu••cben die
HOU" en hem I I ....
Of m.ende za 80me dat hun kind baar zou blij.en
Iiefbebben boven bam? oak al. de jODgeo groot gaworden wa. en '~DS vader. verdien.ten I.erde waardeoron?
Ha, dat was al te dwaa.!

,WIll; ,dlt , mn hij

't Willi al to dwaa, - - en tooh gab.urde 'to Toen
Geua.i . ijn jon~en oud genoeg kourda am san de ne.·
terijen der m'Joderlijke, teed.rheie! te worden onttrok·
ken, 8:ch, toeo kroop hot .k ind tu.lIl!1cben do plooien vim
mom a's ja.p.)n voor bem wag. 1'OGB hij hem maenu.m,
opd.t de "eraldsche ijdelheid .ijo zoon mocht .ege~e~,
verkla.rde. aile hakenden, dat de .tambouder weIDig
B8nl~g tooude o'm zijus vade rs V()otstappen te drukken.
Dezelfd •• uc~t voor hat kleine en alleda.gscha, die hem
dng Bnn dng in de moeder geergerd ha,I, v.roetto .iob
oak bij den knaap legen elk .ijner plannen. 't W ••
dui dalij k dat bat ventj e e.o doo,:ordlDair mensch zou
worden, dat de•• al 't klate.goud, door vsder .zoo .orgvuldi~ blj ee n vert.ameld, zou , kunneu

weggoolon voor

cen "US van ·mo.lD.8.
Toen Go llo.i dat begreep, ontwankto .ijo haat togen
de vrouw, die hij eeus 11Ild liefge had; 'Btraks B~?OP de

onv ersebilligheid voor eigen vleesch en bloed"Jn bart

.f

Toan ,GehUl, beiwekeil waB"baafln\1! ",ereld ean

tijd doet alser een grat gedolven wordt; nu en dan
zelf. taD ' ko.te der ".arhoid.
.
't la ,sen bewlja dat wij hi massa niot zoo aleabt
.ijn ola, we .cbijnon; of Iiever, dat Ouze vaak zoo booze s~menleving ar nog altijd een ,harl ,op nabnudb.
Er "erd ' een ,.ohat van, wierook ', VOOr den Q.erlade.
na gobrand.
: Rr ward in al\8 kring.n , een kJeioe blograpbievan

(':::0~~!~Ife~\,::~,::;nlo~~::~d;~el~;~8r~~~:w:::no~f
al. een nood ...kelijk gevolg .ijn.r daugd.o vermold •
In Bile cOUl'llnten vorscboeD een kort boricbt van
.ijn dood, ll)ot een kart woord 'an buldo.
In aile geoootsobappen, waarvan Gaba.i lid waa ge',
lVe •• t, sober pte de .ecretari•• ijn pan en .Obl'll8pte d.
voorzitt.r 'lin koel om, in dO~ .orm vaD rouwbakJag
aan de waduwe of vall ean lofrode voor ho" ...,bief,
het nage.lacbt op de hoogto te bonderi.
Zelfe w•• er in een clubjo van Iieden,die :;gr,88g
initiatier nomeD, oen oogenblik .prake V8n .eo· be.ohei~
den gedenkteekeo op .ijn graf.'
"
"
Doch ' spoedig bleek hel, dat dit plan niet kon wor. '
den uitgevoerd; dat de de.loeming, op ",olk. meu' ge,: .
rekend had, oiet tegen de nachtl ucbt bestand wa •• De
lOeeoten b..dden de lijlit van inteokeniog teruggego,on
met .er.oek deu .olgendon dag eens terng t. kameo.
Men wou or .ich op beslapen.
Nag v.ertien dagen la\or eo de critiak stak bat
hoofd op, om .traks hanr ploats in ta ruimen aan de
wangun.t an den langverkropten haat. De waduwe en
baar .oon hobben er ond~r geleden.
Toan te kwader ure bat plnn van 't mooumentjo,
docb nu door een gebaimen vijBnd van don doode, nog
weer Ie aprak. werd gebracbt, .tolde iemand in eroBi
de volgeodo woorden nls op.cllrift voor:
B ier ligt Gehazi, een menscb wet buitangewonen
aaDlag, groote verdien.ton on volhQrdenden ijver, do.b ...
zondar hart.

binne n.

zijn g •• lacht go.tl cht .. ~ .... Voor WI en ha'l hlJ d,t aile.
ged a.n ? 'Va. 't niet uiteluitend voor . ijn zoon en opvolJ!er geweest P••••••••
NeeD - . WAf! niet uiteluiteud,
was in g'f3snen
deel. voor .ijn zoon en opvolger geweest. lbar Ga·
hBZ l nH~ll kte 't zich wljs. Hij WOOijt een reden beb·
ben am ,.ich mi.kend t. nobton . Na.rmata hij ouder
werd, drong ?tie h de ijdelbeid van
gee o bij zoo
rust-eloos had D&gejsllgd wee r en mae r Q,Bn bem op.
Mijn God! QI de opoiferiDgen, die bij gobracht bud,
kond en tac h niot ijdel w"en?
G ehazi had iu dl'Z6 peri ode van zij n loven vaak
Blaptl J~)oze nachteo. DaD was It of 81 de vrienden, die
bij von .ich ge.tootall hod, hem be.ochlao; of al d.
arW tl bloedverwantell, van wie het leven hem ver·
vreemd had, ow .ijn . pondo vergaderd _ton den. Do~h
d. nillvarking w•• gee n and.r. dnu dal hij allon, d,e
ove rdBg lOet hem ill annrBking kwameo , met to meer
boog bart igheid beiebauda . Wal voelda hij D U en dan
een onbeac hrijfiijk verlangen om het leven weer van
voron af te kunn en beginoen j m8ar de wereld oogstto
dallrvnn geen 8ndore vru c hteo dan den wraDg8t~n

It

It

It

menschenhaflt e n de

b~tto rste ve r ~ chtiog.

De eer, dIe

men hem bewee., werd G.ba.i tot I.st. Het loon,
dat hem recbtmatig lo~kwom, br.odde.'n zijn band.
Hij bego n .elf. den .chijn .an .me nac"ehJkbeld en baJan creloosu tli d te vorQc hteo en h ep lllet Z-1JO zelfzucht
te \oop, al.of er geen plicbt en geen godsdienst
be.to nd.
W Q" 't wondar, dat hij e.rlang ook .ij n la.t.te
vrie:::: den verloor?
De wereld i. rachtva.rdig, zeg~ men. M •• r de we·
reid io in haar rachtvaardigheid ook wreed en op ba.r
beurl zelft uchtig.
Eenma.1 op den weg gebr.cbt, begon .ij Geha.i te
tn-l:esrsn - , buproefde zij uit te rek ~Den boev6el men
van hem ga tro kkan en wat men ar voor b.tanld bad.
't Bleak toon boe .t.. k het geb. ugen do r wereld i.
Zij uerinnerde zieb dot Gebazi ale eon arme dram·
mel begoooen WRS en nam 't bern, van naderbij be~
kelten, kwalijk, dat hij ooit een arme dremmel was

ge~~e~~riDnel'd.

~er.le

zich boe uij, bij .ijn
.cbroden
op den weg van It 8U CC6S, .zelfetandig was opgelreden
ell Z8Ct dnarin nu geen verdienate mear l maar eenvoudig e~n brutaal trotseeren van de gebruikelijke mothode.
Zij berin nerue zicb ullt bij een zuster h.llct, die DOg
altijd voor zicbz61f lD06f1t zorgeo e n trok: zlcb, B.lfI door
e.n plotseling gevool van recbt &angegrepon, die ,uo·
ter fum.
>lij harinnerd. .ioh dat wij, die nu ver bonoden
hew B~ODdou, eens zijne vrienden ~ eweest warenj en
ze riep ODB te wapen am bet pale is, It ~.elk bij m~t
eigen h.uden h.d opgetrokken, boven ZlJn hoofd In
brand te steken.
W~ g.. an . im die oproopiog geen ~e hoor - , maar
konden Geho.zi ook lliet mear redden Hij zou ontl o.f~
geetoobt.m h6bb eu, aiM wij hem de hand. had.d en g~rt)ik~_
Bitterheid v.ronlde .ijn .iol; hooghartlghe.d spr.k Ult
elk r,ijcer woord en en gebaren.
D~t leven was gee I) l~vl3n. 'ferwijl h ij ~e boret vO?,ruilstsk ell do wereld nittartt., I.ed G.bnZl onbesehryf·
lijk. Hij Wile ms t mel&atsc,~beid. geelagen . ~ij voc!Jc
du.t zijo bloed bl;!uorven, ZlJD splt)ren slap, ZIJU zenUwen ·yerprikkold war.n. Hij wi.t hoo man acbtor
ziju rug vp hem wee8 1 elkander w8arscbuwde, dat
men hem oiet ZOU "onrakeo • .Eenzaam, vsn allen ver..
laten iodareen wantrouwend on de ganocbe wereld
hatt'~d, li ep bij voort en grijnsdo wet bitt(:lre m:oachtin g.
't Kon bam niet sch.len. Hij was .icb.alf genoeg.
Hij hQd nltijd .~n weg wei weten te vinden. Hij kOD
'ear goed , zonder Iiafde .n vrionschap levon, .. IB .e
hem maar n'Ulr de oogeD zagen, maar uit den weg
giogen, ,ijn .erzuebt ma.r be"odigden, bern b.nijdden
en toch niet anndurfdtm .....
't WaH niet nl.oo. , Hijbodroog zic~.• elf en wist d~t
hii .icu,elf 'bedroeg. 't Wa. al.nu, .~n Y!oek dat ~IJ
dit doen Dioe.t, dat hii' Diet kon ,.rogkeeren op 'Un
w' g, dnt uij ,do vrij"eid bQd. veri oren om oprecht te
'ijn, "Fecbt jegen •• ijn bart en .ijn God.
Geha.i is aan da meiaateobhaid be,waken ; Zijn
vronw ' ~u zooo' bobben hem tot 't IBatet, toa opg.pa.t,
maar 'ijn lijden ni.t kunna,n ver.nch.ten. Ale,~ be~
daelnomiog' wildan betoon.n, wee. ' blJ 'ben terug. HIJ
was volill8al,t; wei. Hem deerde Diets. Zijo zon rees
lIog .teod •. Ieda,r .die voor ', bem op .ij giog, ,nam diep
den hood af. Zo 1D0esten hem in '. bemal.naom "ie&
mot hun aaDt,i w ... laliteit lIan boord tOlllon; Elj wae
oen mlllli

poes

' ~~~~:o~~t::.nt::ro:a~t~:O;a~II.~~::nd~':idi~J.

Aangeslagen Vendutien.

Hij had gewerkt, gezwoegd, .ich gek~omd QI. a~n
I.aldier, bet juk gedragan - ; nu w.~ bl! er, bad ZlJn
popitie voorgootl, ver o,erd, eOn .klelD6 dy?86t~e voor

If,

~, ';'~t h~t

. Hel••
I.
IOTOn .1,
er IIletl lD.e. flD:
lian ~n~e "kelen. di~oll.e 1'oaten pijoIlj\t , ~o.ndelll
G1Ibui'foetae
.1lelVllu, Mur tllamalld: htt\1 dab
ooi~ uit zijnmond vernomeD. ': '
.

Dooderdag 18 JUDii. Van oDuitg.lo.te pandgoederan te Gang Piongeer door dan pnndhouder Beh Kwat
Kong, ell voor rekeniog van Scbnitzler en Co. in 't
veodu-Iocaal van en door H. L. de Lyon.
Vr~d.g 19 Junij. Voor rekening van an te~ hui.o
VaD dan kolonel Frappier in de Genemnl.,woDlng op
Bodjong door Soa.mon en Co., en van, onuitgelo.te
pandgoederen te Pekodjan door den pandbouder Tan
Kin g Hoo.

ADVERTENTmN.

- - - - - - - --

..

In het Vendu-Iokaal van

H. L. DE LYON

tal worden verkocht: or •. a. DONDERDAG,
door Zae-water be.chadigd, gelo.t uit het Nadorland.ch
.cbip LOUISE, Kapitein VOGELZANG.

- , 1 4 0 / 4 6 7 vaten inhoudende
M
7 X 15 stellen

1

IJzeren Pannen.

---

(788)

Nog zal worden verkocht:
in h.t Vendu·locaal VQn don ondergeteekende op a .••
DONDERDAG.

rt/OILLI .. PRAT & (Jo.
100 kisten ad_ 1 dozijn
No. 121/220

Vermouth,
door Zee·water boschadigd, gelo.t .iit hat Ned.rlaodacl.
.chip WILLEM POOLMAN,
Kapitein PEETERS.
(7 89)
H. L. DE LYON.

D~

Boeken-Vendntie
in de

SOCIETEIT AMICITIA
is Uitgesteld tot

Vrijdag a. s.
P . ZWAGER.

(792)

Op de Vendutie
ten hnil" van den WelEdG.

Heer

Kolonal

A. G_ FR :~PPIER,
Op Vrijdag den 19 dezer

.~.

zullen wij "erkoopen:
E en DOGK.A.R met Paard· an· Tuig en oen zear
fijn gedre .. eerd troepen RIJ-PAARD toebehoor.nde
aan Dr. PARE.
~
Eon "pan dengd.ame

rnII',

~

W.AGEN--P.AARD.EN

~

van den He.r O. J . VAN BUEREN, en v e r d e r:
aeo nieuwe Dos-a-Do8.
(795)
SOESMAN & Co.

Op Maandag en Dinsdag den 22 en
23 dezer
verkoopen SOESM.A.N & 00. togen 2%
vendu~ealari8

..fjO

schoone en fraaie gebouwde
sandelwood

A

' . " "PI\ARDEN.
"
,

"

'_

,

,

O~rlerdoze lading beaft, m~n
.pan~en v.a " 2,

,~e~~b~i.dene

Met ,Oommiss;t;D .b allsten, .icb .

(777)

SOm)MAN & 00,

L' OT·E··N

nt.geaIQlOnoeerd...
'. e. Ve.nduti.·Cden huize van.,
den· Heer

.

Eo de
.
Lofer• .va,. BtJmes- .• aotlmerkeD!J .

B.Bee
zal. thane.plaats vinden op Woensdag
den 24en Junij 1874.

G. C. T. VAN DORP &
Prij. van bet Lot l 2.-,

(246)

ten hui.e van den Heer

EE,

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

Op bovenstaande vendutie
zuBen ook worden ycrkacht de yolgende:

. . PrachtigePaarden,
toebeboorende all.n dell Heel'

E. J. ERDMAN N,
1 Bruin Rijpsllrd :::ian del wood hoag ,t vt~ 2" 10 jaren oud.
1 Schimmel .hek Rijpaard Sandel wood haog 4 vt. 2"
7 jaren and.
I span Wagenpnnrden uoren de 4 voet ou ..A ustrali~
• cbe Wind· hand.
SOESMAN & Co.
(701)

Banket Bakker
BOD;r

0 N

(f.

Sama-rang.

(198)

~lagazijD,

Heeren Mode

Protestantsche Weeshuis

van

Ii Twee Glddell he' 1.0'1'.
Het Dames Comit" heeft de Eer kenni •. t. geven,
dat de trekking zal plaats bebben op een nader te be·
palen dag in den loop der moand AUGUSTUS of
SEPTEMBER, welk uitst.l noodzakelijk is geworden
om de van Nederland, inkollenue Prijz;en, w8.sronder
die van H. 11'1. de KONJNGIN, of te waehlen.
In berinnering word! gebracht dat de Stoomboot·
Maatscbappijen Nederland, J'ava, de Nederland,ebe
Indi8ehe Stoomvn..r! Maatocbappij, do Nederlondsch
Indische Spoorweg Jlraat,euappij cp bare beida Iijnen, vrijdoUl VBn vfacht hebben verleend roor dtln
overvoer dor Prijzen die ta Batavia door mevl'OUW
GELOUDEMANS, zullo. onb-augan worden, en van
andere plau.tsen direct BaD do Presidento kunnen ge ..
adreeseerd wordell .
Behalve bij al do Dames VIm hat Oomitc zijn Iloten
te bekomen:
to Biltavia, bij mevrouw de LEEUW geb. BO~f·
ME~IJN, GELOUDEMANS geb. LOUS1'.
to Samarang bij de Heeren J. J. H. CLIGNETT.
G. 0. '1'. VAN DORP en Co.
DE GROOT KOLFj.' en 00 .
n. L. DE J~YON.
.T. A. V AN DER LINDE,
SO}JSMAN &. 00.
te Solo bij de HeofU'l JONAS PORTIER &. 00.
n. MAO GILLAYRIJ,
H. DEELKEN Jr.
"
"
OVIlRBEEK, lJepper.
"
."
RAlI1BALDO. M8ndjong.
te Djo.j~ bij do Heeren I.AWICK VAN PABST.
"
BOERS Gn Co.
te Soernbaij. bij de Heeren MEIJES WIEGAl'l"D &. Co.
,
A. WIJNVELDl'.
to Mac.s.ar bij doo Heer H. O. KNAPPERT.
te Padnng
, "
"APPELIUS Van HOBOKEN.
te Rotterdilomu
II
NI.Jrrrr. "I'u 't'\n DI1'!iAU.
t. Eoijolalie, " , H. W. J'. A. GASTER Karang.
SalU.rang, 15 .J unij 186·t.
Mevrouw ANDREAS.
DORREPAAL.
]'l1APPIER.
KLOESMEIJER.
I,AMffIERS VAN TOO·
RENBImG.
NEI.TS.
NORTIER.
PInNS.
STOLL.
SOES~aN.
(781)
j

S1 GAR EN.

De .t~~!~;:~t~:~e~:e l:~~:~! g:h~~do:~

!IF'

·~1t

- . ~ - . --

KAAS.

I A

eDZ. 8DZ.

Koperen .Bouillofrs.
(6I1S)

F. H. BOUMA.

SiR

Geconsigneerd nan den Agent der Ned.
Ind. HANDELSBANK Somaraog.
1 I,i,t SCHEERMESSEN aan order

~ DOO:::l~!;.n :i:.?~::i~~~t~
PERS zUn de ondergeteelLendeu in ... taut; aIle soort;en van
d:t"ukwel'IL v I n g en t; .. t; bniteuze'Woon lage prijzen at (;e leveren.
G. O. '1'. VA.N DORP eli 00.

~F.ltBOUMA,
recollllllanJ~8tL

Bijouterien in BloedkOl'aal,
Cameeen en Lara,
HOROLOGES en ander~ verschillendo Goudwerken,
tegen d~ ci vielste p;;ijzell.
GEDROEDlms MAS'l'lWDOJlIlmrco.
..... Blijven slechta eenigt} dagon alhier.
(5G5)

H

EN
N. A. WANNEE.

"'"'" EXIIEIlITIE EN I(OYIIISSIE KHTOOH.
EXpeditie

VDn

aIle goederen nsar.:lt) binuenlan.

den "uu ,Java, l1anr at Ie plnntscn danrbuite-u zoowel

Goed velin PAPIER.
it / 3.50' de R ien}.
G. C. T. VAN DOHP &. Co.

alBV;;~~:;O~a~OI~e:~;~~;[~~ l~:~ :a;ie'~~t,

station

DaRr de pakhuizen op de SChllill per pieol Suikerf 0.12
1/
_" andere produdenf 0.13.
Bij weging ann de Spoor, 8flflsprakelijkheid VOor
onrierwichten"
Het uitvot)ren vall KOlllll1issien en lIet in en uit-

klsrer;J' van goed~~ren tegen 61tlcht~ 2 1/ 2 %,
Rekommandeert zich beleefdelijk \'uor het !wuden
van Vendutien.
Samarang HeerBDstraat.
(284) P. ZWAGER.

Commercial SteamslIip Com-

pany LuniteJ.
GeregeJJe vaul't tus.:H,dH~n Rotterdam e:r;t Java. Von
deze lIIn.t.chappij i. het A 1 Stoom"chip

Samaranp.
~~'-'--~---

Sft,J"al.·lu.l~sehe

I

"AN KEIWHEM,
FRASE11 EATON &; 00.
J. F. Y. II~lTIO \VEN & Co.
te l'ad'lII.q
" " DUliIML]JU &. 00.
Dc Sallln-rnngsche Zce~ en Brnud-Atil'mrantle nrnatBchallpij sluit verze1iel'ingen tegen ]lr~ud ell Zt~ege·
\Taar tegen pl'emien en (:onditlen ,-,oar Ned. Iudie vast·
gestehl door do vereeniging 1't1.l1 lUSSllrudcm:en te Batavia ell is d()or Dvereenkollsi;en met de onderstuande
lvIaatschapPijen in sta.nt gesljeid iedol' bedrng te teekeneu zoowe1 op stOOlll e~l zeillSchepeu nJs oj) Huizen,
fubriekcll, produeten, gocderell enz.
Hot ka.ntoor i~ gcyestigd in het 101mrd Y!'o;:.>gnr g:1 '
occupeerd door de Neel. haL Sl)Oor\~egltltlu.tsch:tppij in
"0 Onde Stadhlli. ,tra.t boven ,Ie lin. G. C. T. VAN
DORP &. 00.
G. S'l'ELLING.
.
P. li. SOE'l'ERS. Dlrekteuren.

t. Soerubaijll "

,

te MakaBSIH'

jj

U

l.

"HAMPTON"
(1109 'l'ons

Holloway's Medicijnen
HllJ,!,t)WAY'S PILLEN EN 7tJ\I,~-, Gcvaarlijkc. Diarrhcc. _ Dc
oorzakell Jcwr vcrzwakkcorlc zlckfc zoo vCfschillcncl, un (Ie wijw
harer nanvallcn zuo verandelijk zijQile, gevcn ceDC roitlocml!; rcdcD
. vall bet belangrlji( aautal harer ~lag:t()lf~rs, Onder Ho110W;\y'd h01lao-

~£~~o :h~,~~I~:r~tD':E~·i:~~:~:~~~·,:E:'I;~:·oor,!F~~~d::t~~:
:~;:~:~~;~:{i~~::;:!!;"~;e J!;<db~:i~(:~~:ei:i::e~\~~2:d:~:::~:~
he,t jnistc cn:nwigt tu sso.;hcn gevoelig·

,gezonde'

nj~!':~ t~i~!:!~:~i::i1~zf!~~Cli~ke un
nf~chcidin~ natuur·
DOOl'ijC8 'PiH~n :van f 1: f 3. cn.r l). l)ofjes Zaif van f L l 3
en f 5.

De Nedcr!. Illdischc Zee- en Bmd-i\ss, M(j, tc Ilatavia.
De 2e Nederl."..
"
De Nederlandschc Lloyd
teAmsterdam.
De Brand Ass. Maatsebappij "de Oosthock" Ie Soerabai,ja,

Een ·.UUIS:

~~~;D_.e~· g~. ~iE~R.~crTIK~'tF};4.~nZ.,~:.D:~N~a;E.~:a~.g, ~~Ei:
SOESMAN on Co.

in de B lin deS p eke t r a .. t.
(712)

V

Risico's legeo Brandgevaar. B

Worden voor de Afdeeliugen SALATIGA en AM·
BAHAW A, aangenomen voor rok.ning van de Sam.·
rsurrsehe ZOu' en Brand Aaourautio Maat,chappij uoor
o
.
D. P. ERDBRINK.
(1520)
'Nut.ri. te Sal.tiga.

·..

Metalen.

(612)

eden is voorapoedig .beVftlle.n.: van ~~~ '.'MeiBJe ,;
lIfevrollw DEKErH,
geboren Y.I..N DEYEN.TER.

Samarang 14 J ullij. I8H.

V .

[1 Graveert op Steen en op 0

HOEZOO.

oo"poedi g bevallen van ee. n Zoon:
H. E. A. WAERSEGEBS,
ecbtgenoots' van
H. J .. JULLIEN.
Gemoe (K""lal) 15 Junij ISH:
(190)

(344)

:VOOR,r'l

n..)

Kapilei" R J. BLACXLIN,
reeds 'to- .Bil.tiLviu RsugL-'lkolUen en ZL;,1 tegen medio Juli
direct VRn danr UnitT l~vtterdnm vertrekken.
Passagiers ell famiiioll worden op dez6 uitmuntende
gelegenbeid nt.(:eut gl;'UlHakt. A.nn boord bevindt zicb
een geneesheer.
Y oor vracht O!! pnssage ge1i{lve men zich te nares.
seren bij de Ageuten
lIle. NEIl,I, &; Co.
~amarang.
liIACLAINIl WATSON & 00. Batavia.
(79~)
}<'UASEU EA'l'ON &. Co. Soerabaija.

Agentcn van

VAN DORP eo Co. H. L, DE LYON en
(678)

ntieIl.

(~54)

t e SA IIf A It A N G.

GAUVINPILLEN.

VaD

zich your heL houden vun

LLisvenc1

te BIl/al';" de Hn. l'IEDllMAN &

Hollowaij Pillen en Zalf

regbtreeks, ,tot bersteHeo

De Agenten
Me. NEILL en Co.

(79G)

Agent'Bchappen.

Cheribon W. CAUs'rA'NS &; Co. 1'3iC",1 A. ;1.' van "clef
Peko.longlo.u W.. E. HANA Solo ARNOIJIl t:n Co. en ',COENAES,

Weef ontvangen:

1

B .
S ft 6

Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij.

B~

PORTWIJN Roode en Wilt. onze b~kende 1e kwaliteit.
MADERA.
VERMOUTH echte Nolly en l'rat;
VERMOUTH de Torrino.
B. KARTHAUS & 00.
(550~

Douders van Cognossemenlen.
van Goederen •• ngebragt VB" Nederland per Engel.
Behe Stoomschip HARRING1'ON KBpit.in Me. MON.
TREY gelieven zich teD .poedigote bekend te etellen.
B S y,
6 ki.ten lVIAOHINERIEN.

Djocjacarta.
DAMES. en HEEREN!

De

--

~

VAN DEN BROEK & VEEOKENS.

(791)

(~95)

~---~~

F. H. BOUMA.

(464j

Stuurrnan.

HOTEL MATARAM.

(7G)

STEEDS VERKRIJGBAAR:

WERMUTH.

lerste' of. 'f'weede

Een geexamineerd

G. C. T. VAN DORP & Co.

Rotterdamscl1e· Apotlleelr.

Erbsen·-Wurst.

OHAMPAGNE.
Moet et Ohandon Ie. kwaliteit
. RHIJNWIJNEN al.: Sebloss Jobanllesberg.
Steinberger Cabinet.
Rudesheimer Ri.~ling.
SteiTlweiD t
Mareobrunner Oabinet.
Mareobrunner.
Hoehheimer.
Liebfrauenmilch.
Van Dem.
BORDEAUX WIJNEN als, Margaux SupericLlr.
OOte. Frons.c.
Bas Medoe.
Obtes Bourg.
Obateau des trois 1I1oulino.

G. C. T. VAN DOItP & 00 .

.df!en& voor Midden J.dr.d.

"".. Gevraagd:

te bekomen bij

Waschstellen compleet.

..

Zoetemelksche en Komijnc

II>

1874.

voor 12 persoDtm.

Ontvangen per Warrior;

(181)

SCHI~unKALI1NDEns

B. KAR'l'RAUS &. 00.

(665)

Co.

tot vervoer van gedislilleerd.

EETSERVIESEN,

Begunetigers kunnen geruF!telijk In~nne bestellingen
hier op doen, bij sldien dezelve lII.t beantwoorden
volgens adverbentie kan men dozel va franco retourneeren.
(711)
H. L. DE LYON.

&,

van

Prunes d'ente Fransche.
(560)

H. L. DE LYON.

KONSENTEN,

~

Puike! Puike!
Manilla Sig'81'cn Uavita's

- - - - - ...

B. VAN LEEUWEN

(lU68)

MYLORD_

(742)

Hoant]e. Bior van P. S. Rendorp.
Valker Bier van Vollenhoven en Co.
N orwaij Pale ale.
Engelseu Bier van Oooper en 00.
Cognac Jule. Robin, Oampredon
John Alh.rtij,
!\fartineau.
Likeuren Van }<'ockink.
Roode en witte Portwijn.
lVIadera, sherrie Wijn.
Oherrij Oordial.
l\{u.rasquino, Ohartreuse.
Vruehten op Water en Brandij.
Ritter Longa, Vitae van Fockg.
Vermouth.
Moet on Ohanuon Champagne.
Roederer Obampagne.
Sparkling ~fo.elle.
Diverse Rbijowijnen.
Tegell billijke prijzen steeds voorh.ndon, bij
(4G8)
}<'. H. BOUMA.

j,'. H. BOUMA.

I'IAl\:lMEN, puike Westfaalsche.
I'IARING, puiko in vaatjes.
ROLPENS, in stopfleseh.

LING te MANILJ.A ontvangen:

een

Terwijl nog meerdere verwacht worden.

Register

B A Z A R.

VAN

~:~ ~!~~~E,

G. O. T. Y AN DORP en 00.

(72)

Puike Manilla SIGlREN.

Liefhebbers

IllS'" Naar aanleiding van bovenstuande advertentis
g.~eft de ondergeteekende kennis. dat reed. zeilende
zlJn:

van

cavitas I'labano ell cortudo.
_(666)

Beote.llingen ·op levering worden . met denmeesten
spoed Ultgeroerd.

Wijo Sl. Julien Medoc.

SAMARANG .

Pas Ontvangen'
Zeer goedkoope HEMDEN,
..
De zoo gewilde Ellwood HELMHOEDEN.
(608)

~IAN[LLA

(302)

TE

J. H. SCHMIDT & Co.

Co.

Sohilderij Koord.

(I

tT. ,T.. van RUIJVEN.

B~~ed. R~~nigen van hun. Fabriekaat zuUen' vQorr.adlg
z~n, terwlJI teakeningen Van Rijtnigell en Blalenvaor lie.
:~~:~d;n~P aBllvrage Bteed. ler be.i.bliging worden

Groen en rood

LOTERIJ
voor het

Karangtoerie .•

van ZEds. good onderhouden en bijna' geb.el nieuwen
inboedel be.taande uit:
Europsocbs en B.taviaeuhe moubelsn wasronder een
pracbtig gabsel nieuw compleet .meublemen~, bekleed
met blauwe zijde. spiegels, schilderijen, otatuetten,
• peeltafel. en grootedito me' lUarmeren bladen, Hang.
Kroon- en Tafellampeo, oen ui~BtE)kende Phmino van
O. H. L. PLASS extra voor dit klimaat vervaardigd,
een daarbij behoorend ka"tje VOGr het bewaren van
MIl.iek, Mahoniehouten Toilet tafel lUet spiegels,
Ledikanten, W.ocht"ielo, mopeno. en Kleerka.ten,
Glaa, Oriotal Por.elein en Pleetwerk.
VOORTS,
Een Dog weinig gebruik~o Mijlol'd uit de beroemde
:;"abdek van l~AOINE 1,'RERES ell 0,). alhier met
eell Engelseh onde.. tel van }'. W. en J.WAI,KER
WALOEY HAMPTON.
De kooper van deu wn.gen toebehoorende aan den
WelEd. Heer Th. REE, kiln nog gedurepde een j •• r
garantie genieten van do Fubriekall.ten, verder: M8r~
tevanen, keuken en stal Gereedacbappen, nieuwe Rot~
tingmatten, en \vat verdeI' t.e \'(lorsl~hijn zal worden
gebragt.
liOESMAN &; 00.
(699)
...... .... - - - - -

'l1trec!l!t:~;,

H. L..•de.··.·LY··Olf,

zijn te bekomen bij

Op Woensdagden24enJunij 1874,

aande BUb/)ij

de eer bekenn Ie. rnaken dab bij hun Agent wor
l!4idden JAVA de :a;ee~

Protestantsch . YV ees~ en· Armhuis te . ·SamaJ:'ang.

'VENDUTIE

Th. R

:aijtnig-fabrlek~nten

ten ·behoeve van .het

SOESMAN en 00.

. (782)

:Qe Re.@lltiJl.; '

~ . INGENHO~ BUlTENWE&:&:a~),;.~'

J. DEKET!I.
(784)

oorepoedig be.BUen van •.•11, . zoon.:
.
.T. W. TIELEMANN.
S8marang, 13 Junij 1874.
Mru!MAN.

....!.~~
Verant,,~ordelijk VOOl de wet,

6'.'~:;i~,",ter\j

deUITGBVEBS.

-. G. O. T. VAN DOlU' 8: 0 •• ' S_lg.

