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Een BUIlt ill Iudie.
I.
Uetkall niet outkend \Vol'dell' dat de quaestie in
bovenstaauden tite! nangegeven, vlIn .tand verauierd
is. Want hoevrel in het voorjaar door een ZOlldor·
lingen ·zamenloop van omstanuigheden liet werk
vande staatscom eniasie tot ollderzoek van het Jll unto
wezen in de 'l'weede Kamer een .locht onthaal
vond, zoo is de I'uulieke opinie thans naauweUjks
sterker dan hierin, dat de toestand van den gelds.

I

A b01l1l em ell 1; sprUs

voor geheel NederL-Indie f 12.50 per halfja!lr.

~erwaRrts

de
t.e zenden. kolvniale producten. net
Hjdt goen twijfel of' VRn Austl'uliii uit znl Java .ic\1
goedkoop~r van gaud kuuneu voorziell. dan <1001'
het ontbieden van goud "it Engelnlld. InCaleut·
ta berekent men d~t het Australische gond aldanr
2 '/, % minder to 8t~an kaml dan ~ud nit Londen
UfLtlgeVt10rd, (**.) en zeer waarschijolijk zal 'het ver~
selli! teu gun.te van hat Austl'alisl)he gou(l hier
nag icts grooter kunnen genomen wOl'den.

omloop in Nederland ell lndiii op . den duul' niet
hondbaar ia. De .trijd dien wijleu de heel' n. J.
Lion dertien jaren geledon op zich nam tot ol'rig·
ting valleen Munt ill Neder!. Indiij, zal wnarschijn.
lijk binnen' karten tijd een in elk gev:.l morkwaar·
,lig maar tevens een historiseh. karakter krijgen;
want is Nederland eenmllnl gedwOllgen bij. voorl.
durande dsling van het zilver zijll loevlugt te nemen tot het gOlld, dan zol Indie zeIt' dienen te
munten en zij die' dat reeds lang verlangdoll, hun
zin gekregen bebben. Vroeger werd van den eenen
kant beweerd dat thans reeds eell MUllt in Indie

Misschien staat hst u nog voor hoe de onver.
!lIoe''\(Ie BrU'
t" Ier voor. d
' t'mg van een munt
e oprlCli
in Inddie, boe nil wijlen II. J. Lion. alsluatBte be·
WijSIlll del
voor de Iloodzakelijkheid vall dien
m.atregel. met hel denkbeeld Ie berde kwam om
toen reeds ouzen zilverell standaard door den gouden te vervangell, lk trachtte het in mijn ant·
woord duidelijk tc maken, dat het niet naugiug om
een dergel(jke diep ingrijpende hervormin~ nan te
he \'elen, nUeell om zoodoende Rail een cenlUaul opgemt denkbeeld te kunllcn blijven vIlsthouden, Vat
er olllstantligheden denkbaar waren, w:wrollder de
muntwot van 1 :Mei 1854 niet langer in stanll ZOtl
kunnen blijven, stemde ik' volmolldig toe. mllar

voordeel moest

kooplieden

voodoopig werd het bestnan van dergelijke omstud'

geen zilvergeld heneden 11 0 a 11 1% lIit Holland
konden ontbieden; Van den andcren kant werd
echter betoogd del eene muntinrigting ons veel
duurder te staan moest komen dau het transport
van zUver.epecie dBt lIooit hooger kon klimmen
dan tot lOe'/,~f. ',*) E .. later heefi Hongkung one
lot overvloed eer. Bf,~hrikkend voorbeeld gegeven
daar het in 1868 genoopt was zijne MUllt na eeu
bestaall van vier jnren op te lieffen.C.... )
M.ar zooals we zcjuen. de stand del' quaestie is
verlludel'd en bij verschlllende motieven komi men
than, ten slotte
hetzelfde I'DsuItaut. We laten

digbeden door mij ontkend, ell mijlle tocnmnlige
meening vatte ik samen in de opmerking dat zij, die
de leus: "Eene mllnt in Intlie" in hUll vuan"el voerdell, door de onverbidJelijke logiea gei\wongen wa'
ren er de regels. "Wcg lIIet de wet van 1 Mei
1854" outler te schrijvcn.
Spoediger dan t0611 door een onzer kon Vaal"
zien worden, sehijnt die wet,t,haus werkelijk banr
einde nabij te zijll. Hnal' 11ehou(1 komt mij, in
strijd met de meaning del' staatseammi.sie, even
onlllagelijk voor als het bohou,l van de nmnt'Yet
van 26 November 1874 VOOl' Nederland. Misschicll

oplevel'ell,

omdat de

to~

dan Dok den strijd van Vl'oeg-cr builen behimelelilar.
Ret is 005 voornamelijk, te doen om eell werk van
elm heer N. P. van dell Berg aan te kondigen, ge·
taeld: de 1Ilunl'qnaestie met be trekking tot Indie.
In de drie' afdeelinilell waarin het belangrijke werk
verdeeld is [l de Munthervorming ill Nederland e(l
hare gevolgen voor Nederland~ch ladie. II de reo
geling van het Illdisehe MuntweMII, III Muutwe·
zen en geldsomloop in Britsch·Indie) vinden we
ruimseboote stof tot een oplossing van de quaestie
die one .11ier .betighoudt. Dat de quaestie werkelijk
een andere geworden is. blijkt ook uit hetgeen de
beer van den Berg scbrijft: " .•. door het goud als
etand.ard aan te nelne~, valt de grondslag weg,
waarvat·. ik· oteeds beu uitgegaan ill mijne versehil·
lende be~' n~en d ..t het uprichten van eene mUllt

~'.::!e:"J,:vi~ ..d,;,'.'.. ~".~enwoor~1igell toestanc! nag eeni·
lkilsch..lndie, ill hetgeen thans in Ellrol'a gebellrt,
aanleiding ,lnuen om (Ie plannen weer leI' hUlld te
nemen. die reeds lang bangellde zijn tel' invoering
van den gouden standaarJ, dan komen wij OfJmid.
delijk in het geval. waarvan ik in 1863 schreef,
dat wanneer in aUe ons omrinO'ende' landen het

Ilprii.s. oer .A!lve.rten.tiii.JI.:..VRri .• l-.-10.WOO.J'(.'.lel..lv.ii.OI' 2. . PIRR./,si.U(l;p,nfl.-Vool' ledere volgeJlde () woortlell f 0.00.
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olim, e-;;to .Iug om .• iolt' door' eene .. polioie. die
noch .Iug noch oIimis.tl' laten vangen, De
Chinees die hot vuurwork. wilde invoeron en d •• rtoe
nan

dOll

boom het ooodigo; verrigtto, wount in Gang

ien en eenig boutwerk. beonemd,oor de .debark.ment•.
middolen te Ali,•.
not wedel' w•• ia d.laatste dugen.eer bnijig,

B.n~;ID. en heeft reeds sodert jaren den. nnalll dot'

Billnelllandsohe .Berichl;eu.

dtl ontdel(king tot DOg too -is', voorkomen door eene
bescharooing. die hij zicb v~n do zij,le dor. polioi. wist
te vel'zekaran. Ook thana wader, nu ·hat aan, ~Ien' boom

Postkantoor Samarang_

~mo"kelh.udel op groote Bobaal. t. drijven, w••"an

~I,:.k d.t hiJ de, persoon Was wien de aluikwa•• eige·
~ toeb.hoord.
en duaruit
grond
king
w•• Ie makeu
dnt tan met
.ijnen
huizedenoggevolgtrek.
wei mear
opium wu .nnw.zig zijo.o daoeen visitati.dierwoning
alleozin, noodz.kelijk moest g.a.ht wOr<len. werd door
de po!icie vlok af geweigor,l een onderzoel, t. houdeo,
toen de pachter d•• rom Het ""gon. Eorst don volgeo·
den dag. Zate"bg morgen, on z':"lk, nog op bepanl.
deu Inst van den rosiden~, vingde polieie een onder·
.",,1< in de B"l<,l<k"lznak .an en gillg tot een ,i.itati.
,.~" het hui. in gang Bengan over. lUnar vowl daar
llleL. dail de Inc/,ende tronie 'an den Cbinee,. die
dOll 1l1",,,)O!'d.r van I."t onderzoekingadetaebemellt toe·
,"c·g.!", 'll lwmt to laat,; ik heb d.zen 'llBCht lijll ge·
.,llueg g.'had am do opium bij tiont.lIeu van pieols in
• ,eiJigh"i,1 to brer,gen."

gill~n~~~'~~:::IU~:U~: ~:,';o~;d;::,a••~::e:~~oe;:ns::g~:~
die t"gen bezoldiging vlln 8 rijkada.ldera per' ma.nd,
naa board der .. angkang die .Ie lading aanbragt. dienat
"eed, en ilOogr",.wu niet. "i,t von den inhou" der
kisten nccb van do hier boataando bep.lingen omlrent
den iovoer van opium.' De," man. die niet o! ,Ie
prauw aanwezig '<as w.al'mede de ki.ten mnrwerk
",erden a.ogevoo"l. rna.r na do out(lekking 'vau
daarin fervntle opium. nag ,an (Ie waogkang moest
goha.I'! 'v orden, werd door den persoon die bet vuur·
werk inklanrcie, voomitgeschoven als hvoerd"r del'
opium, Ills z,)odllnig a."genOlllell en genrreBteerd: l\Ien
IJeeft dus et:Il Cllil1ecR in (le gevanbe.~iel mn.o.r do B'iI"k b
1
.
.'

,i.

~7:~i.1 i~1 z~~;(:~i~t.re.I~~l~~l:rii,f~i,'e,!i'lJ~t·fli'cI~l'. ~gJl,'\i

do pol ieiu Za,onlKg morgen z~lIe woning viailetrde.
Omlrellt de hulp d.l. de amokkol.... Bchijuen te
genieten of "el het geluk d.t hen bij hunne operatien
dient •• alt nog op' te merken dat de.. kistell met
murwe,k w.arin de opiUln verpakt waa. van Singapo:
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•;ngel!lcbe"
tle~ ~(V(j utl~ lllll

8

Htl'

~1"llft.t.I'"(l".s W':~l'!ift.l'UMtJ

TeloJ, Be-toog,
tJellkoelen, Ptuln:.u:z; en At'jeh.
J)~n 14~D ~D 24-!ll \'~ll ",Ike

mll.llllii.

l\'Iuntok ell PILlelBbang.
\Jell 17t:u van elkeltlKiI;illl.

Uorllt-,o's 'Vest,.",,!;;£. ell '.:litlit" ..
Oen Illnvllnelke

11101\11(1:

Uaudje.·IIJ.I!L""ill en 811."'-onll.
Ih~u 23"0 \'&11 ell,,: IUlliiod
l\lftl"l-'!~u!jnr.

Titnor-Koepou", en

,t.,

Molttlch:eu.
Dell

J7~u

vnn c1ke

lnafl.lIU,

J-\..(jeb met elke. }1~mQliche IlD ]:ngel!ll;ile mail.
Intnslche.D 'l'fordt·QQn belangbebbeoden vrijgelahn. ouk up aod"r"
J.agen hl~Dne bde.,.~n aan hilt p09tkaotoor te doeD bezorgeo. - II
dootzcndlng van hH~r. heert ,gtee,is plaats per eent ,ertrtlkkeude puat
llet uur van 8,!uiting "Oor de post om. de Oo~t i~ des lVondl
ttlll 5 IH"j om de West (les morgen9 teo 8 lHIf. eo (Ull de, Zuid
met e1keu spoortrein des-morgenil ten'6! en '~ v()orm. 11 ure.

llluund SeptemberEerste kwartier, H)

Volle Maan
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Batavia, It September. neden morgen ten '1. 9
ure zetts Mr., Keucheuius zijn pleid<;,oi in de zilsk
.,
ro te Cheribon, z~t,l itYJ~voetd en vervolgens van Ch~4
van den beer van Daalen voort. De ,~erdediger be·
zilver ophoudt den grondslag van den geldsomloop
ribon weder naar Samarang,zijnuitgevoIrIZ; .oodat d.
han4 e1de ~le derde, ge'incrimineerde zinsne~e, _ inhou~
deD(le bet ve~h8al van _d", redeneo, die' deD gener~al
Ilit te maken, Nederlandsch·Indie alleen niet· zon·
I.diog hier .ankwa~ met conoeotbiIlet, hatgeen de
V .~.pye.k t~l, het vragBn van ootslag Iradd~n geleid.
der bezwaar aan den _ilveren standaard zal kunllen
visit.tie .ao den boom veel VRDbare seherpt. beoeeoot.
ZEd. Gestr. toonde aau, boo beklao.gde Dh,t Boderl
blijven vasthouden, en eene hervorming van het
D. ·;1tV~et' op den .e~nen d.g en "iil,oer op den ,,,I g.';.
had gedaan, dan opgeve. w.t den. generaal Verspyck
muntsteJsel hier evenzeer noodig zal worden, hoe
d.D
van d""elfde koopwanr, sehijnt bij h.L tolde·
had bewogen ootslag te vrageDj bij worJt dUB verAD~,·
n
woordelijk ga.told wogen. h.t,;een door Ve .. pyek I.
groot het ongcrief ook ZOIl mogen wezen, dat hierpartomeut 10 Oberibon den argwa. niet te b,·bb.n opgedao.D, hctgesll 11le.t aan~aat, daar beklssgde op ~ijD
uit voor het maatschappelijk verkeer noodwendig
gewekt. schoon zij toeh alleazinB ouapeet moeBt ~oor.
best wegB~O bet versprt!ldell van eefl vaillch berlcbt
moet voortvloeijen.
komen. Verde,:, V rijdag morgen to elf uur waa bet
koo oijn verv.olgd.
Even goed als Nederland zolf, z!lI Ind;;; vroeg
hie. bekend dat Ran den boom eeDe nanb.ling.an een
Toob naemt bekla"gde gaaroe aile verant"oorde·
or laat _ en
inzieu. kan die tijd !liot lollg
en .on halven picol opium bad' plaals gehad. maar
lijltheid' op zieh, doch eischt dar:. ook, dat ziJti geBcbrijf
1n imiil: ,,~~~0Gldl. onnoodig 1nOIJ~t, getlc.1Jt. w~rdellt
dien gehoeleu dag· u,am d'c poli,til;) Cl' gccu· uoLitie \:a,n
beoordeQhl worJe, ahot' de geru'lraol zelt het ill dtt
Die grond.Jaj,l was eenvoudig deze; d.t men "ich
mtblijvcn - gedwongen worden am aan het ,.ilvel'
en zou er w.ar.ohijnlijk tot hctlen nog g,eo notllle
gegavell owebaudigheden gescbrevru had. W,flnneer
de hier benoQdigde zil veren speCie, zoolang de wenll no. hetgeen bij d;6 inte~pel1at:ii.~ en de motie ]'abiua
bet karakter vall wettig bctaalmiddel te ontnemen,
van g.lIomen of oodenook lIa.r iuge.telu hebben. zoo
in dtt 'l'weed.; Kamer was voorge,vullen, ,de geuel'aal
reldbandel geen vohhtgen omlVelltelil1g ondergaal.
en het gond er voor ill de plaats to .tellen, Iilunthet boofu I'un I,e.tunr niBt Zotun(.g 7,iclt in ue zoal,
Verspyck ,in ,1ezlJlfJe bewoorJillgen ullJ DU' bekl~ been
Iliet yoo"leeliger kan aanschaffell dim duor onthiewezcn en geldsomloop gehoorzamen averal arm dCM
g~lUeng(l e~ don fR8t ,w~'gcveii hUll; dat do p~Jitie tic:1
godllull, ue ,rede,H,en \'nn ~ijn ontala.g vrags? hnd
eu
ding Ilit Nederland. 'l'en Ilanzien vllll het goud nil.
zelfde wetten, -en die wetten, ,waardoor ,Nederland
lll~t de ('lank bcmoeien en URnr do Bcbuldig
onder·
meegcdeeld, dau had ar llOOlt Bprnke kunneu zlJn vall
"'ill ik de verdediging vall ,lezelfde stelling nieL 01' mij
bOOB opzet. Beklaagdo Hrkt'erCl~ ~n dezelfJe omsta~·
genoodzaakt wordt zijllsondonks tot \let goud teo
zoek doen zon, Intu •• chen wa. echler do' goode tlju
dighedeu, bij 81!hreef naar au.uiSlllltlg \'an de pas Ult
aunen lIemen: want, in ome ollllliddclijke nnbijbeid
rug te keeren, znUen zieh tG', op.iehte . Villi lndic:
verloopen en h.dden. veleu do 'bewijze n van schuld
Nederland !JDLvauJen barichten ove~ tle_ intl;lq~allBtie
hebben wU Austrnliii. oat steed, vool'lgaat belang·
even goad doen gelden, Ook wiS zullen grallg of
kunnen verwijlleren. De aauhalingen vu" 0l'iUU1 beb·
en lUotit.'l li'abius, en hij' 6chr~ef dat _w 6t'l1l mall·over
niet het zUver moeten verlaten; wiJ znllen ecrlang
ben sit}chta weillig uut-, inuien zij niet vergezelu go.an
rijl!:e' hoe,eelheden gO'Hl nan de nlfil'kt te brengen,
zicht, dus voer, Nederland, In de kl1mt·~. nu, bad
's J !leob den generaal V cl'spyck eel~ _\'erw~Jt gemaakt
e()u gonuell munt in omloop moeten breugen. en
of gevolg d word.n door de ontdekkiug en arr •• teering
en met welk lantl \Vij ongetwijfeld ga'lIIdeweg in
VtlD ziju vragen vaD ontl5!ag: beklit.ll.gde 'wIlde de o~·
naauwere handels:betrekkingen znllen geraken. voor·
is die ti]d aangebroken. dan zal hetbezit vall een
del' eigenlijkeomokkelo.r•.
gegroodb eh1 daarvon aantOJllen, Wllde de wMrhelu
al wanneer het Australische goud worelen kan, wat
naIl het licht brengen. Van Zuijlon, Stielt~es, Rntge_fa
eigene mnntinrichting wnaraehijnlijk ollmisbaar blij.
--------------van Rozenburg hadden de.l. d. benoeming v.u Yerspyok
,het tot dus vel'. niet is, een mid del van remise VOOI'
ken to Zijil am de goudcirculatie in Indie behoor·
Verrigtingen der Zeemagt.
tot op.perbeveJhebber der 2de expeditie, deel. d. ver·
!ijk
te
verzekeren,
en
.torende
schokkell
to
,oor·
(_) Zie ,Bedeokingeo togtlu lie, AanlDerkinge~ op ,~o brochurr, g~.:
Z.
Ms
.•
Loornacllip
Banda,
den
.alaten
Julij
naar
de
dieusten van diange".raal geconetate.rd; bekl •• gde
titeld~ , .. 8escbouwingoo o,er den geldlomloop lD. Neaerl.ndlch-lDdle
komen."
WeHtkuBt
vt'lrui'')kken
met
eene
zending
DIlUf
Analaboe-,
had ill _bet eerste grond gellotlg voor r;iju llle~t.leelingJ
(Bat.via, UD Dorp. lSS;!) waarin we ats bijto.go do volgeode filekwu.m in- den namiddag van Ci Augngtu~ t~r !nf;Ul0 ,~1tjeh
ih hat -tweede eeo sleuD ,'oor de hulll"", ail;) hem moat
Het hlijkt dlls hier 01' uieu\V d"t Iudie, vocral
tuur 9iod.a:
t.rug.
Door
dien
bodem
werd
op
.ijoe
t.rugr.i.
do
wordell gebr.ch!; w.ar ,hij .' m.egow"rl,t had om Ji~D
60 kiltjes ,uieuwe NaderL Twee en ean halve guldl!!D stlli.i.eD.
door een levendiger verkeer met het buitenland.
Elk kiltje- S ,;?;8kken a. -j 500 zijn 400 zskken
l ~OO,OOO
bark 1'eck,:Smg, ~8n PmtltlL' DRaf l'ampat-~oncan en
gcneraal'- VOOl' het \·o.derland to ,behoud(,:'IL Wnt da
onder dezelfde oekonomischc wetteI) komt te leven
Maakloon ,an 60 ki~tje."",_.............. " • .f 37.50
A,,,,la"o, uitgek) •• rd •. gevi,;teerd e,n in ordo bevocd:".
beno.ming .el.ve betr.ft. d. mini,ter :Fmn.e" van d.
400 zBkkeD ••••.••••• ,; .. "'.,.,~· ...... ·,········· .. ··"
20,
alsBuropa en danrdoor, b\i eventuele illvonring
Ook Z, 1\10. Btooooecbip ".1",./ can NeB kwam deu oden
Pulte moge ba.r ontkeDU h.bben. zij blijkt ui~ d.
126.10
01' AI/,It's ·reede ten anker.
.'
.
ofergelegde geheiw~ k.binctsmi.s;"e. uit II. eg.rd.
~r~~~'_o~~'~:~t:r~u:~~e~'~:::i~·i;~'~~~:::,::: !~,eo
van eell nieuwe wet iu Nederlund, eell del' .hoofd·
Z', M~. atoolUachip }7ice.Admiraat Koopmllli begn.fzlch
die tegenover Verspycl{ werden lU ,Reht genomen, Ult
126.10
f 200.126,10
voorwaarden wordt ve,rvuld . tal, "crendering van
dun Gd'en Daar Poeloe;..Bras om ,den eteonkolen,yoorde do.gorder, door ~en G .. G: tot. do tl!ru?,gekeerda
Cc.lomis!lie l%
l.OOQ,Sa
het muntstelsel en het oprigten van eell Munt ill
rlulll aan te vulleu.
e.,r~te exp~dit.ie ,gerwut, W81l.rln U1tdrukkehJk - word~
1,201.126.73
De.S. .. ira" atoomde den S,ten uaar J)"li.
be!ilofd.d.t zij oD.der bevel von den ~ener,~.1 V~~Plok
Nederlalldsch
llldii'.
Vracbt no Rot,lcrdam DaLlr Loudo!l;£ 13.l0.HI
z.
stoom~ehepen
Scll ouro ell,,'en L'eli'kwauen die.n
tao tweeden male %al worden UltgetondtlJ~. , Dat ,wall
R.
'V.
Onko&ten te J,ona8n~"_ .......... i .....'... ,,
7.2
dag ter reed.; e"rstg.noemde ,an Gig""', I••t'tgcmelde
het woord van. den° G, G" maar omdat tocb latilr von
Vrachl nil London nur SiD~a:por.o
Swieten, -'to~ 'oppel'bi}v,elhi:lbber -, ward _b~~moewdJ -wOt\ d~
van, P(wmgan. D~ _Deli bragt het lberlgt ',melle ,V.RIl ,den
21%
f. 17lS0 .......... ·,,, .... , .. 3:n~
(,,'H),' ~ir C, Tro'l'elyan.8 Minute 'on a gold C'.1l,rency for
.tatlon8.kommandontter Noordku,t, dat "I'den Oden
G. ' G.' nog geen woord,·arbreker .. De omatondigbeden
l,D,dla; p. ilDj' 001. Smith. Remark! un a ~flld, curr6DC'.Y,; rOl.' Inilia,
Augustus te . Pasanga •. met do gebruikeIijk. plegtighe.
verauderden, 0. a .. ' doord.t de beer Nieuwenbuyzen
London 1868. p, 24.
4,YQO,82
den -de Nederlandsche flag was gehescbt'lll.
niet weer als regeering'skommiesaris, ::zou meegu.an, ,:e~ ,
Den 9den kwaln de .toomer Barqn B ..iliiwk ter
deG. G" die de eens ged.on. b.tofte niet ver,vulde.
1 206 ,117.55
Atlllrantie van f 209,6QO-:-ll%'f 11142.6L
r.ed. en vertrok Z. Mo. stoomBohip T1'olerO'''' naor
behartigde ~:nvolidig·.I~nds bela~!l' At was .batfeit
I 8.146.51
polil"
~j.
de Wastkust.·
, .'.
zelf . van '\jne. I.ter. nlet·benoemmg krenkend. voor
20V.268.06
Na den steenkolen.voorra"d op Poelo.·Br•• te.h"bben
Verapyel,. algaf. b.klangde d. ware. redenen op .~"
O.k.••Io..•... _to 'SiD..gaporc
1.626,06
Opheldering.
Vracht1lwBatlt.!1a
asngevuld'
en
den-'
kODti'olt.ur,
PluVU6rs,
geemb~rk8erd,
te,
diena vr~gen om ontalag, daar0!D. gaat het nag nu~t
19,82
g
LOS8eB te Bnta.-ia
De. modedeeling, Z.terdagll. in 4e Locomotie/vo"r210.U08.90
lJigh,,,,'
derwaartl
medevoerende
Gvrijgelatell
Atjehoobe
·r.o,
dot bekiBagde . den
G,.. een.woordverbroker
komende, dot. de eigenlUlr der opium die men beproefde
... '.' M. S •.B. t.o.om
....•. 0. h. i P .1)•.I.,.•. d..• n..•.. 12. d. e.n .no. sr... \ ;aa."., .•g.. el.l.l.k•. ,.d.... .801. e va. n b,."0.0. h.. U... ldl.g,. lD .. d.O. e.t.'. . te.. ,.. bO. w.'.ee •.
h•. eb.b.en....,vert.ro.k Z
S.-l4S.4S
krijg.gevango. , old"ar te huia behoorende.
.
. beeft genoemd. . In een z.IJner bl'l.eveo 8un.. G:~oen '~n
en
om onder •• no partij vllurwerk bino'o" te 8mokkeleO',
Dien dagkwam de .tilomer ArdjoBflo .tor reede, me· . Prinlta,er, ••gt ~'borbeoke tot d••en, .dBt hlJ .~n .woord
1 21 6.a51.'O
in. arreat ,il gaoomen, ia mindel' juist en bebo~rt t.
dab.eng.nde twee praauwen, eene atoomlier, tw.eeboei·
niet "heeft gebol\deu, .doch doet dlt, !onder In bet
(••) N'. P . •au daD' BerSl de MIlDtqnauUfI m.t betr.kldag tot,Indiij,
worden' gereotifioee.rd. U~ oig~n'ijke ftmokk.elaa •• zijo

dag

lll~ns

ATJGB.

Ms.

.ver

Ingezonden.

I

.?'.
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'.liee~GrOell'l

VIIrdellk~'l"

'l~B ".

~

f

'I

~aDd. ka~

doo~td~~enkomat

~Ap'lal; to.i~a.

mID.,
rede troinrtG
onde • .1\[• • B; m, bel Ira.memoriaal . UII.
blijit · wuria
\'OOrPob!b nfl.
werd georsagd,
La\fiok '
vall
lllt.nmin v.lt beklaagde eOD oordeel ove. de goode ' .de afglfte vall etortingabewij.on tot dat b.n.ag,1il.ar . ~. be.hnll. nil b~ parilol1lteren godieooute ••de aooep·
Ie aaDgotoolld, ' bij neb Boan.. Tjon, IT, ...: .. ' '.' .
Iit'onw yaDciQlI G. G., ale bij meOdeelb! dab Verap;yok . dn te kort werd gode'" me.tgelden~.n den Sultall .· taoad f lll!6<1.7.9B,en op netopmakandoor \lolr.J ••an .' 2•• . De drlog.nde, hallend". . on sm.kelld1l 1f'l.jll8,
(1.11 .01If181~ froeg, d~. d. · I.~re h~,,,g vall de~~: . .vail Djooja. welke . eenot_ijll teraggege,en nadatbe- . bet belr.onde re.keat .oor ,:d.EIII, bonda. di~r aocopton . ... waarop dl • . geIJell door kapt• . Ohb ••1 ,.n Beb Beallw
ill'nal:~~d ;a~~~~a~!: d::g:::I..!'e~:~:~ w~o~d. doeld.endak8l1too. oijo ~labet . bad aaDge.uiv.rd: SuI. A. en L. be..er.n Jal dl~ ~oepl.n reed. voldaan wa· Tjoante leen we~e" ge , raagd •. ,.' .. , .' ... . . _
:!.rbreter woroit gOA.bt, i. dit goo.raa~ ,Ali. S..ieton,
.t ab's .erklaringou beveBllge~alt. De b.kent.1II8 ,aD
~n met .en door bekl. Ult. S I.nd~; ua gege.e~ ., oor·
1l.••.Do o~BtaDdighod~~ waaarond$. d!~I""'.1·-· . : -~
wasr . bij Diet bandelt . o.ereer.komltig bo!. in lijn. . bek!. lil.,t hier e.b""r .opstob oel.e, dear d~t Ie .korl
~.bot eD dat .oor"bel alortlDg.bewlJl La. P. eeu bon
kapl""'D Oblo••s.&aII WOlJnooboDk on ~.•b flo. 'nW '1'jO&D
proolamati.ge.egde;, d,eoo voorbeeld bemJet, hoo
niet nit de boakell geooD8tat.ord en du•. lIIet be .. e·
afgeSe.on, torwlJI de gelden Van L . v. P. 'oor d"t
ter leen werdell geneagd..
.' (
meD 'iill ..ooro D.i et kanhoudeD eD toob de~ boogetell
••11 , • • Bet o.erigo to kort .,an 85 mill. (120~45)
etortiugebewijs loudeu lijn MugeweDdto' . uilwisseAan beidi> d.ltijds nag .Ohllldig. rui m I 400/1J>.. bo·
~f a~:~ .:::.~r.::, :~C'::r
~:~d7!:"~:;' r~:::
orot.lI.en door Apfel, en La","lag ~ewe.rd, eD blijkt
ling .ao ond~ bona. Ve~dedig.r acbt h.t oobewe~n
bah'" IIog/ 160/ 00. B.~ 'I Gou •• roamoot; ,.rhoodlng
ri: .' in de,e afk.aren . . ...:.. H.t .arayfoersn .all
ook niot uit de b08ken.
.
.
dal balaohr~v.n en op~aken .,," .... nbedo.• ld~o brief
van kapt. Ob,n••• .d••t~d. tegeno •• r B.b Beau .. Tjo&n
de g"oorden . I./A: .n .1<1' ...xmJ ·.a' den /Q'1flooopd, wear.
. Omtroot dan I•• t van bekt tot •• rvaIB.hlog .der
an bet .r.k.ot . <ouden 'IJU geBobled op in.tlgall. .an
eD da de paoblkong....
in de acto .au beecbnldiging boce ·op.et liet, ia niet
bo.ken. i• .behalfe Apfel ••an n.oaboek lie .onlge, . bek!. De '''rklaringen VOD •. d. Rlol gotuigen dat hij
Z.ICbeboud.
die .egt die .. la.l. v"Of. R .•el.en ootvaogen te bel>tot de indiening van .. bol rek.ol i. aaog•• ocbt.loor A.
4.: Orie. ,.r.ohill.ode ,.rklaring.ri· ·.vari de~ kapt.
het geringate bewijo .lin minachli~g: bet ko".'t io olk
g.v~1 i~"..!:~
V::~Y;:k ~':~a ~.~~:::~ ~~~; beD. Kri.genberg ...gt all.en 1.01 daarto. g.kregs o ~ez. beeft bel ong.bruiktconcepl bew... rd en in ·judi. Chiuo •• omtrool d• . b.st.mming der donr bem lor
::~~. de v.r~t~o~rd~lijkbeid, dankan!n meermalen Ie h.bb.n 'an . A. fcorgevond. namens v.. R· Bena· CIO o,er~~legd om ~ekl. .1. la.tge,.r .te kllnoen no.· le.n g•• oobt. gelden.
b.ek'. verkl ..r~~g .toat ~us a~l•• n, eD de.za h.eft er
men. n.oi~; koo lII~t aBo.pr •• elijk worden goateld
Waitrv.o tWe.
Weijooobeuk eueen a8n
govolgde gewaonto bij drukwerk in d ••• hom niet
sobadeo; in d. ploa'" vao :ulk bad eveogoed b. v.
meer beloDg bl] OlD A. Ult ..,end •• bap. (Invlo.d 'an
.oor do brl.veu vao den Re,ident B. aa.. d.o Dir.
B.h Ik Sam .
A'. familia) dao '. R. uit erkentelijkhaid to help.D.
v. Fio.; hij heeft E. geconcipii:or.! up. di'poaiti.. ~C
6 •. De aallbieding vao go.der.o in paDd; in af• .
genoemdeo kunnen .......u ; hel gold niet dlln peraooo.
maar do handeliogen Tau ' deD G. G. Als eeD bt:',
Hoe kuunon klerken buiteo medeweten 'Bn v. B.
monu~liogid '~egevunfl 'an dt"n HesiJerit, wont het 18
wachting ,van ,de bablliog, 4er ' ,l Bent door 1000 "
d~:~e~ij' d~e~~c~~oi~ir.::· :~:~~pb~~;\~~;rg;:o~:: 000'0 omvangriik work op bet kaDtonr v...igloo? Waar· oonano.melii' dut de,e, hOJ lui eD.'otll.~ ook. brieven bloeder .an k.pt. cbiD •••• b.veotigd door .an den B.rg,
geDetrijdigheid beelt gd8cbrpve,D, die zicb ·voordeed
om cou A. Bleb tegenover ~V6~1:J c. iii. ovar ,ver,al zoo ,oetetoota tau getu"keu ,1 h abbe~ , waariD lulke
'an ddr Elet, · D~graQa tnl de 0pp&S8ttr8 Setjo : Widjojo
in dav.rklaringen van den G·. G. omtr.ot het t.rug.cbing b.klaagd hebb.D, .10 bl] met ondur den m.loed
pertinenl. I.ugeoo .lo,,,lon. V . orol obaonbem.lijk i,
en Siogo P.rmono.
galD der eerate .'p.diti., gelijk dio voor.k~m.• n io d.
.on R .• tond en ticb daaro.er be,woord gevoelde?
het oUld.t in die dag. n da rec·8m.o der Java.Bank
60. Tordi<o aanklagt van Lie Tiam LiDg Da doa...
genoemde dogorder en In het .tuk .Hemo.edlglDg. Oak
Tegeno,er die two . . .agen .an ,Ie" Off. van J. olelt
uoboudend II or.n eo d. cor .... pood.o t' ~ .• an do Dir. •.
loe docir Boonemmer ell B'h Ik SaiD te zijn ·gedwongon.
~~a:~imiD boe:l~~kl~t:: b~::kde~a~~eG~c:~~v;:.~a:oo~;: verd.diger d. ,olgend.: Waarom heef•.A .. niet go, Fin. dringeud . ell dikwerC .cherp en de ReBident
A. nwijzing.n .oor het b.otaau e.". r .errekening
'61breter~ !ve~D1ln ~Ie de rugeering, waar lij door de
klaagd RaD zljn BcbooDv,a der, met wlell. hlJ ond~r een
toeh weI nota heef~ -moe./e" lIclnen 'BO de briefen
tUl::Iscben ·R . . eo kapt. cbinsea.
om.leodigbeden gedwongen froeger gedaD. boloft.n
dak woond.; .. aarom DIet aao den R.aldent, d,. ver·
die hij ondert.ekende.
1e. Oor.g~"n"tige betaling dar pacbtscbat -- oak

I.

.

.:: .

':::0

.8..

eo

;!,

Diet kan ,ervullen ; h~t Btaatsb!ad is

vol van zUI.ko

klaard heaft .1, lIup-ariotendllont vencheiden n:a16D met

Verde diger hecltt gCCll waard e !lBO de .verklaringen

oo,ervnlde beioneD, .n d. officier druHo duo nlot
to ,e.1 op b•• uw ja lij ja d.r r.g~er1Dg, waar .d.

A. o'er de aamini.lratio van B. O. ge8proken t. hebb ?

dor go.uigen '. d. Bert . Pr. d. !.Wooiltijue en Evero,

~::~a::~e~~t~~eD ~t~~~~eDo~.r U::i:ht~:d~::o;IO~~'::;

Di.1 worden <erYuId. dBa .. an al bet . ~en en O. Ret eeoige wat den beklasgde ten opztcbte Vlb de
derde gelDcrimineerde volzin kIn worden ,ten laste
gelegd, i. bet ,erpreiden nn e.n •• Iech . berl.ht ( ... t.
26. DrukperBrogle men!). en de beklasgde wensoht Dlel.
Hever, dan dat, alt! hij nu wi wor~.e~.. vrijgeeproken,
de officier, gewspend mct het ofbc!cele at.u.k, dat

bij niet f.rtooot, e.ne tweedc vervolglDS te d,er za-

::0t~~enm:::n;ald~~el~I;~;ig:';. (V.o~gto~~:r ve~t:~';'~~
de.e weI teela.lb.ar zijn'
Lion'a vrijopra.k on bet ,olloi, teen geveld moge
een leiddraad .ijll bij .do behandeliog de •• r ••• k. Niet
d.n per.oou .. n deu G. G. b.lroffen de woord.n .an

~eklbtJ:a~e::~e~~:!O~e~f;td~l~:~de:i~iD~er:~~c~~kl,

op .ich durren ne men. owdat ilij nagenoeg ODvoor·
w.ardelijk zou ""II.n ooderschrijveu. al wot de,:

ov~.r

~:Ike~~r\:g d7e~, !!~i~~e~,e~~;n 1~li~:~et:~~~ee~d~n a~('e;~
t.roggevoodeD.
n. .erdediger besert•• icu verplaats.nde op het Itand·
punt van den bei l., wat er .in diens gem oed moat om..

goaD, ou bij door het O. 111. wordt vervolgd. ~.dat
h" 1'1"
.
n 0 )-1 wei rua' ,. g.

Ja'ieo.· i~ j:ij~ ::rOijd t;:;:~'~:\ne zaBk,

d'ie

b.em met

af~

keet .... uld.. aekl., drasgt dieD amand gaarne ill
b&t belang der publiek. zoak. moar ook .1I •• n in d.t
!>elang wenecht hij Ie worden vrijge.prokeo. Het kan
tot e.r noch vall de regeering nocb van het O.~.

:~re~:e~n:i~li:~~8gt ::~o~:dDee~~:!b t:8Db~~:o~. X;~::~gd~
c

.

0

:r.r

~i!~::~m~:~~ •• ::..~::kej~OI~'::db~:: ..redgee:r~:~li:~e ~aak

·~et

~digillg

tweed. punt
i8: inboeking
.an niot ont"aLsen geldon (bons) en .fgift. van otor.
.
b
I
tIOga ewijzon (aarvoar.

Bekl. heeft dil' reit ano"n erilend t.n .Bo.ien
.an de pooteD vaD 5 Mei .n 16 Oclober 1870,
reapectivelijk 32 en :38 mille, zoogennamdlJ credie.

;,';;o~~ vWi/~u~en.~o=~b;;'~e~;eidte :~~!~~.I~oo~ge::;
de beer Nanniog in hat minst Diot

Batavia to ,.rlaton.
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(dip. D. • . N. I ) '

goarresteerd. eo heen

d

k

u. nile. kuoneo b. opre en met

~::~':da~70~~0~a~4)~:~ i~;~~r!e ~~81!:~~!!m::!

GonvernellJ'-Genel'1lal. dd. 14 Augnotuo 1.873. No. 23.
Diaoolllo-zekOlli••. '13.240.98a.661 Kapil ........ , 6.000.000._
Boleen~Dg--rokouiDg" 2.2U8 .02 ~, ,_ Re&enefoudll ."
126,]24.62
anothe~en en
.Bllhi.billetten
Slaat..cbutd. , . . • l.923.703.61.
in omloop .• 38.327.48'7.60
.8elogd f0!e:rvofonru.... 125.381,31 Bank--aasigna.-

=~~~~~.: 28·~;~:~t~:~~ ~~:::g::~'_.

346.208.67
en mbU'
.
rant l aJdo·•. ,. 2.246 .235 20"
bUair dar Bank.
459.025.uO DiTene I'f\le." 1.333.540.893
DinrterekoiDgeD" La3D,9S0.~1
,48.378.602059
, 48.378.602.59
Geboo.1I"£.OlI

President eo· Directeureo der Jafa8cbe Baok:

VAN DEN RERG. &.,;4.,.
D. N. VEIISTEEGR, ·Di,.,.t,"-'&cul";'.

Resume van het pleidopi van
Mr~ Pietermaat; . verdedigervan
de.n belQaagde von Ranzow.
Het ·aerate · puot .van

be.tibuldiging, · aan .·v. 'R. ten

Ia~to gelegd, is: over baling tot -" eo peroaoolijke w •.
de~erking . aan do .e.. alacbing von de .enduadmini.

It.atie VaD Bakk.r Orerb.ek.
. Verdedigerbetoogt dat b.!daagde .geen belang~ad
10 de te.. aleobing .aD die admini •.tralio. Het beetaan
vaD.een t. kortvaD 120 mill. in de kaa vau b~kl.u.g
de 10 Augostus 1e70, door het Openbaar MiDi.teri.
heweerd, eD ,angem.rktal. de a;'irl~idiDg ' tol bedoelde ,orTlilaebing, wordt ala Di.t .b.we.en · bestibouwd.
Bekl. be.ft aileen erkend eell te kart .I\D45 mill.
olliltaati door' bet creditel'\ln .all bet ,endQkantoo;

iedere

5•. A. O. goeu dapol bouder ,au den pa"btar.

Dit iu wf'.rkelijkheid tocb zoo zijndtt· kan 't niet
RDuer, en mo~t men dUB aanDe·m an, d4t B. in prj.,
kracil.om particulier. ov.roenkomst met den .paohler
depositorio' was
dieoe goldeo; b.otemd tot betaling
van door It. reelle voorg•• chuteu oC nog t. vervaU.1I
pachl.cbat.
Ergo wa. No d •• lijds vulkomen berooid uo ~ zondor
goedvioden van dOD p.chter de onder h.m in pdv'
berUl:lts!lde gelden te verrekeneo met aBn partiouliere
schuhl die du •• de'tijds aan bem had.
.

ka.. Eu dit· blijkt ui t b.t proo.o-.erba.1 vaU overga·
.e ddo. 12 Augustus 1872. II.clamea I'au den Sult.n
over die gelden betrotfoD 1'. R. iu priv • . Gelllig. L.
h•• ft d. eanwe.igbeid vau dat geld b•••• tigd, aile eo

.id.u! ?
De vierdo b08chuldiging luidl: rer,.toching fan den
brief van JJ. V. P. dd . 5 April 1872.
Di. brief werd door bekl. ..I.en g.produceerd ; zou

De

and ere

.1.

A. is

dBarme~

in strijd.

slaat duo op . icu .eh·e
men. oriaal is 'foor

d~

.0 ia

.,slsebe

B ek laagdt:l'e

beke ntenia

oDopUtabaar; in 't khs,
illboeking geen

bewijs

t. viode., en oit hel proce ••verbaal vao orerga,. ~Iijkt
bet tegendeel.
A. en L. bewereD vaD meer crediel., en heroapen
.iob op d. teo l"oc.8.e overgelogde bon,. "'Dar die boos
r.iju eerst eSDi.go ma$nden nB .A..'s .beiIeDt oniIJ ·op zaer
curieu•• wii'. uit de bro.k..k (.an . L. te ,oorecoijn
\lekomeD. D •• a beeIt .e sltiid in bewariug gehad. zagt

lUtJL

~ell

·88HIO Vau

O

tu c.. zooa. ga 10 eu is bU d. ontvang.t der
pacbtochat, .wanrvoor uij op .igon boutje kleiu. kwi·
taD tie. gaC. A. en L. spraken dikwijl8 o.er bono, au
da~ mogt Dagroy' d.arbij ni.1 tegenwoordig zijn.
W,st bokl . van d,. bODe. dall tOU hij zo bij zijn al.
Ired.en "'01 nit den weg geroimd en Diet bij L. io b•.
worlDg gelateu habbeo. WaarolD zou ~ij ook 'aD de
daarop gedane afbetalingoD ni.t eVen goed al •• an de
bet.liog der paohlschat aanteokeoiDg ~ebben gebou.
deD, de rokenin g opgemaakt en het Baldo verrekeod
toon bij de tw.e obligalion t.u faveure ,.n A. af:
gaf (ddo. 10 Julij eu 16 Aug. 72) of I.tor die scbulJ.
b.ke.t.Dio.en op 26 September 1872 inlo.te m.t wi,•• 10 op N.derland.
Verdedig.rwiilt up den omvaog 'an boklaagde.

werkkring te Djocja, zoouat dezQ weI geno,Jdz~akt W8S

bij zo o iets doeD, a.la de brief (joor . hem

ziju voorloopig. verhoor nm dieo brief gl!on gewlIog ga·

maskt ? A. heefl and.,a tach geeu midd.len g•• pao,,1
ow b.kl. zoove.l mogelijk to bo ... ren • .en geuoog be·
wijs gegeven e.c uilst.k.nd geheugen te bebbcn.
A. hod .1. pl.ger 'an .. I dio mal ver8.li;';. belong
bij d~ vef\'",~Bcbiug VIlU deu brief; da brieven ,~"u L.
v. P. maca leo wet die va" deb R klo ppen in de data
van ~.taliLg.1I
ofgifte .Jer etortin gobewij.eu. Die

op de

U~(!('~t~u

te hf·bbeii geet·t: ld. 13el(1.

zij:t ::r·~~~·ieroo~.er~:;enA;n ~: ~~:::e~t~dbe!~ar!~
_ CD .ijne pariiculiere zak.n op 't k~utoor beband.lde .
Doch n1 wordt ook 't bewij •• onr het be.to.u eeDer
8chuld .an hapt. chiD'.' aan R. be.ezeo _ ••gt .. de

,ofV"lscht

w•• ? Dit i. uDaallneeullijk. En ".aroUl heaft A. iu

.0

.1l1I

beroe~t zlc'i,

op 't kssmemoria4', waarill ue . bdtaliug ill ing obOd kt
op 10 April, t)tiU zondu!I, to~n 'tt Jands kal3 geslotnl wall

Bov.neli . u "r'.,,,I L.v.P•• elf d,1 do iub".kiogY8D.t. beta·
liug der reeda ve.,a!:e .. aocepte u zeor onregelwatig
geeohiedde. En •• ugenomen nog .eu8, d.t bedo,lde
brief op 1••1 vau ·bokl. io vernndo rJ. dan blijk! d•• ruit
nog Diet d.t L. v. P. dit nie t .weten mo"t .

O. V. J .••lao mogt S.kl. de f 40/m ·in kw ••tie nag
Diet op de kop' ti,ken, omdat die geld .. n niet van
k~pt. chinecs W8ar van de paclJtkoDgeie warBa .
Di. redellering g•• t ochlor lIiet 01', want da p.c~t
.Iond d •• lijd, [1872] op " •• Ill van Li. 'I'iam LiDg
eu h.d R. dus ni.t. met de kong.ie te WAken:
"1' w•• eeu c purtieuli .. o ... k tu •• ehen R.. en kapl.
cbioees.
. AI b~wer illl ook dd kB68i erB Jut l.ij de ·pauhtechst
h<>I·" .. l t !nn olllrJat 't,il niet bett.l f \'titlbm . d"1J is 't .to·cb
ttJ"'r ~· e l lllog elijlr, flnt, de kapL chi ne ...:! qua pachtt.r
du.ara!lD eene audare b{,Eltemmiug gaf.

Dd kapt. chioees k?u lln v(l rscheuriog der bUD ga.
wu.kkt!Jijk It. lJ ~tttB an p.allt:r scuuld aau R . ell f:f)e~ e1.ew
~e f t!rre ke ulUg we t d~ tot be~ali.Dg der pacM8chut Ovt:r
JllUij I;est{lwd~ ge\lun onlkenuun.

Op grond : vall 11.1 dttzu ~UDt~ D v80. "e~ded:giug con •
cludetrde pleil.er tot \'I'ij8p~8ak . VQO zijn cI~eDt.

0

De 5" en 6a f~ite u zijn: ontvangeD, ·uiet inboe.
keo eo v6rduisteren VBIl de am~oeDpaebts:cbat over

Juoij 1872. eu inboekeD, als oulv.ugeu lao o' •.r Moi
'72. to woinig betoald. pocht.chat .<1. 9 wilie.
Ba kl. ootkent niet de outvsoget [ts 1 Julij '72

V&n

gelden v.. n dell paeLta,. m•• r beweet:t uut die ge.trekt
hebball tot voJdo~uing eauer oude sebuld van den
pacht.r a.u b.kl. w.gens voorge.cuoten geldeo' lot be.
tu.liug del' ptu:.dJl~chtl.t 0111.11' Nu \! . e ll D eo. '"71. D~ J~"J.'
vaar afgegev eu ban luul bt!kl. v~ rE!.ch eurd, OUldQt de
8cbuld verrekend wo.s. Do ptl.chtlwbat Walt due ;·~ie.t

belaald o,er Junij '72.

Lecsb men in bov·enetaflllU pl~jdooi aile motiefen
om d" onschuld van den ge wesP D Assieteo t .R esident
'(ON .RANZO W II.I\U· te · tooDen, in het · onderetB8nd pJei.
dooi u~o J).:(r. Slut:t V"lm Hllge oado rp, a (hok,u,t 'an deo
beklflag~teu APFEL, dat wij va o · de Locomotitjf over..
nemell, .ziet me n bela 1'0.0. ,,1 hat. kwa4t.i, IBatBtgenoem.
den b d kJa.llgd~ ton l~iJL~ gelegu, .owgekeerd ,,~o RaDt~W
wader de 6chuld wordt gegevt:'u,
.

Extract uit de Pleitrede van Mr.
Sloet van Hagensdorp, verdediger
van Apfel.

De kapiteiu ChineelJ outke l.t d~1:I bewust badoelde
d. adminiotralie d.r h. aan L. ovar t. laten. Voor
Presidcllt ell Leden vall d.ell Raad.!
bon to bebben afgegeven. i\:hQr g6t. WeiJo8ch., EIBDiet cr imi~
Ed. Acktb. Heer-en.!
bout eo Lawslag hebbull ze. gtn.ion on daaronder d~
nalitor worden aon.prakelijk g.stold. JJ. ontkent wd,
Ten
laatste l fl.o. · ~eu arbeitl \"[1.1) drie wmmden, beeft
bandtoek.ning
.an
<ion
Kap.
Ohiu.
dat b.kl. aUes aan h.m overlie I. maar dat i. natuur.
"~t onde rzoek tu ch vrflc !.J ten opgl'll~l' er , 1.
Nu de bon versc :leurd is, twijf~lt!u 'Y. en L. llaD
lijk, daar hij and.r. zou word.o vervolgd. L. hadDe
wlarheid,
di<1 al.lJ het wlJ.re in eCD.ot":Vul· gu·h uld
ds echtheid, maar \'{, kon lli et opgeveu of tlr iets
00. dit erkeDt hij -' e.n toogenaamde kl.iue kas 00'
lag, ~s thanti olJtbloo~, en leer~ nus, dnt, .e en . mao .ao
vreemde waB in do h4o dt~oKening. L. dBareutegOll yerder .icb. die nooit door b.kl. werd opgenom.n of ge.
de
op\'o
\:diug
alt;
von llufuow met v~rkrachtiog fan
klaart voor den RuaJ portiueut dat ze oj:> de· bOll precObtrole.rd; hij kon dUB met A. ecbarrelen loovael al.
r.ijn eeti, tmhaud~lijk miebruik tnAidd~ \·au: ·Zijll .· .arnbt
bij verko08.
cies overoenkwaw· wet de ht):nl door dOll Rnad vrren een ocrlijk waD &18 A'- pfel.· ceD tnau r.onde-r · ODt ....
toonde IUlodteekeniogoD rnD d ~u Kap, Cbin. Hij erHet tan pro.e •• e ov.rgelegde brieCj. van bekl. aan
wi kk c li ug. in een pocl van · jammcr en ~lI ende beeft
kant bu,.urlien diu bon v." 1 ~:Io.rt tot N .1ulij '72
L. dd. 5 F.br. 72 wordt 010 m.terieol bewijo aanae.
ge.torl.
bew.ard t. hebben.
morkt. dot eer.tgenoomd •• icb weI deg_lijk m.1 ~I.
Wi. io Apr.lf'
Iu bet verBcheureo \'An · cttO bon diu u i ,,~ wordt tea
leo b.mo.id •• Eelf. met datg.De .... armeil hij ni'e t te
10 l S·U. te Samarangwe,d hij g~boreD;. uil ouder.
~akeD bad; maar ~at br.ie.fjo .enld een gehee! pllfticu~
ruggeoomeJ;l is, uieta vrecmdt;:,
dh het w8arlijll: oiet (breed. hadden, wijl tUn 'ader
here .aak. A. had fan bekl. 16 mille I. goed die
Het O. M. bewa..,.tb &..lab Ul.' ··· paohtscha.b ·Qyer J uoij
vun e~n flergeanta· pODsio611 le"fcJe ~ ~Op t.wlUlJfjarigeo
de.e in d. geldkamer had opgeborg.D. Bekl. ....; .i.k . '72 gedi.nd b.ert. tot g.de.ltehjke d.kkiDg V80 ' _.11
le"ftijd bad hij alleen.ijnroder tot steuo; oa dieD.
eD scbr.ef aan L. die de gelden oDd.r .ij ... berootiDg
doorbokl. zelvon erkend t. ko,t .v.n 66. milia in .ijn
dODd
ging A.pl;'1 naar tijll zUBt.r· t·e Djokdja. dio al.
had ond.r b.kl. 's •• ranl"oordel'i~beid. om aao A. 5
ko •. Maar d. Off. y. J . . vergeet d~t bekl.. boh.l.ve d.
d•• r, mol" .eo employe .an uen H . •W.ijol. henk go.
mille to gev.n • .die de.e . met nog 5 mil·l . fun Kiibler
40 IDlIIe YAU A. gelee.c d, n.og "oor 85 wille a.. u wishuwd wao. 'l'e IDjokdj. ginghijter 8.hool bij den
wegens ,e..anen aco.pteD binnen 8 dag.n b.talen .EOU.
s.18 in .ijll .ak had, terwijl . il. oDtd.kking ·d.r val8ch.
Hr.. Re~el •. wei b.'eod te S.mar~ng.die bem .op zijn
Verd.dig.r conolude.rl uit bet bo,enstaande ' dot
acc.p.t.D on inlusslng der bon ••• rBt plaats bad .i ud.
te8tl.od.e. Jaar •. wijl bij . m.delijdeo. uiet .den haap bad,
het 2de :reit .ook .Diet bewezen io. eo zoo ai, dat bel
September; uB.int tie ~81!1 12
·te Yor~ o was Overkwe.k.hog maakle .op de Gouv. lagere .• ouool,op
- DU de .kao door b.kl. b.hoorlijk i•.ovorgeg.ven_
geg.ven .
cen tr.ctem •• t ..van /25 s'md.. Apfolgar ooder.
niet ·m••.r olrafbaar ' k~~rden g••teld.
.0. radou.ring ya" .d.u O. V . J. gaat uuo Di et op.
wije .in het A. B. C., fordor h.en hij h.t. niet .kunooD
B.kl: bO(I g.eD ·geld genoeg in ' kao; 001 d.ie .voor·
lIet d~rd. tenlaste gelegd • • Ceit ' ia ;
breDg.n. (Spr .. rel.veert . dit. ruet het oogop d. b.80bolten te kunuen daen - zogt de O. v. ' J,
w.riDg van ""mllli g.n. dat Apfd 000 oohrander · IOU
~Ied.plietigb.id aao d....fgifle eo b.t di.oooteren
Bekl: bad geen red.on, om· den paohter ,,-oo9"eel reno
BajO .
• ao gebeel of gedeeltolijk· . goftogoerde ncoepte. · tell
teloos foor te schieten _ .egt de . O. V. J.
Eenigeo . tijd l.ter ma .. i.te hij keuDi. · met de do·c b.
la.te van ':011' vetldu·m.e.t.r La .. ick va. Pabal - bel
Beb.lv~ h.t 7Br.ch.uron van d~ bon wordl .Ie .erni.t inbooken eo aan .. do kao vao geDoemd.o vendu.
ter ,aD d.D Hr . B.geman en 'erloofd. oiobm.et baa~.
moed.n t.gen . den B.kl. R .. aaeg.voerd zijn longon
waor
de positie val. . Aprel w.~ uiet f~ldoaod. : ~m
meeeter . oDttrekkell vao .oor. dezen betaald. bedrageD
omtt'eot do Gt!ldverrDilselillgetl ter...,. .ij l V()or bem·· plaiten
~$. kuut"eu trouwun; dnar~.tn ~ag · bij ·.oaar ·ee.os · a~·dere
~,. e~n e.n . ander tot ailo •• ing van door A. afgege,en
d. volgeDde Om.tPlidig'/f/J... di. · h.t hestaaD' .eDer
betr.kkiog
. ait. · na.rna . is hij Eijo . schoon,.der, . op
bODo 00 to,:, .ina.~41 mille 'all d .... n ter le.o t. b.kom.n.
.cbuld '.n . k"p l: Cbin. .a. IWkl. w...raohljnlijk m~.
voorsp~~ " 'aO :de.. eo don Hr .. · W .ijn~cbenk, · "pg"
ken.
.
'
,
De.. b~.chuldigiDg beruatop het dict.ren door bekl.
folgd In d. fuucti. van •• udu•• brijv.r, nad ..1 de Br.
aon g.loige v. d. Berg van d.en brief da. R.sideDt.
le. D. door .kapt.Ohi" •• ,oy'~r~ , te. l •• n gezoo.bt.
Begemao hem eerot geDoeg •• am op;. d. boo!(te .. bad
.s an den Direklenr . vaD }I'iu8lloieD dd. 15 Febr. 1872,
gelden, b. ,. ~ij : Weijnaob.~k. bij deD feodumeeater
gebolpen.
... .
.
L.'s mah'ersatieD kiln bekl. weI civiliter,

Verko .. te ba.tao,. del.'" •• a.va..ohe Ha.nk ..
Op dall~den September 1874. de. avondo opgemaakt.

Van

JDs8nd.

En doet w.n .1 oull.. bekontooi •• e• • dan gaat dit in
den rogel gopaard wet veruer •. coofide Dtie., waarvao
oobl.r uit d. ferk!llringeD vau gcn03md. g.tlligoti uieto
blijkt. In d~""il. w.ton Eij niet I,e IredeD.
Verdedige. uerh.llt hier d. vrllBg: w••rom _ ,Is
A. zo.) gebukt giug on ,le' b.kl:. invloed _ uiet ziin nood
in ve rtrouwen gelslaagd Ban zi}u 8cboonrader, ow nog
Diet te oprekell van zijne "hef. l~ V. P. en den ·Re·

Resid ent.

Il'd! 'an getuigen hebben verkl·B nrJ uat L. de (acto.
tu.· m W8e op b~t kalltoUl' fafJ den A.lg , Oot,.; biJ' onl.
~
d
v:nK:n f et4al Ie all~, :ikwijl. buiten medowetou vall

::~g~:il::.al~~:a!.~;i':t:~~a t::rt~ek:::, 2~ele~:~~~:

reedo b.taalde paohtsobat 101

ie. PMcbtsohat verv4lt eent rlt' D 20ateo

(crediet.u) ootkenl bekl. Ook ol1tkeat uii d. uol,aog.t van bon. voo Apfel voor do 32 en 3S milIe. DID d.,. t",e. credieten t. kunoen v.rleenen
leende bekl. geld.1I van den Sultan·- eOD b.wezeD
r.it _ en otortte die in " lands ka.. W.t dlls word
iogeboekl
ontvangen. leaa Jeittlijk ontvaogen. "iel
van dengelle die . 't betaleu moeet maa.r "an eeD der.
de; dat gaat ."hter niolliolld .au; de gelden ware n in

den

log tegen Atcl.tio ooze laatate aDDexatiekrijg, de Atcbin
verJo)ging de law.tste verv olging zij wegeDs drukpen-

b.,.taat tot bet v.e rEsnden vao brieveD, drukwerken
en •. door .tuBBcbenkomBt der po"lkantoren to Batavia
Weltevred.n enBllitonzorg.
•
- aerbaald.elijk i8 in doD laotaten tijd bewe.rd. dat
de. hoer NaoDlog alhier aaD het boofd geplaatal zou

Vftll de
'Rloc he venilu·
accepten. A, is DB zijn bekellteuil! n~)g 8 ruaauden 0,
vrije "oeten gt.\bleven tc Djocjo, t\~rwijl beld. reeds was

die getuigen. 01lsUoonewelijk \8 Ut!t dat, lamana zulke
bekfUlteu·ieeen aan a1 zij ne ktmui.Bsen ta gelijlr: doet.

fum

;"i~ A~~Jl:~.~:~g~:;~~ V:;I~~UfJ

M.

~~:.~.~: ~:ek~~d~~6~e!u~~e:~:~!.~~:Ou:I:\ ::~. ::: b"~~;Ogl'::';;Us~;~~n ..an
dwongeD bad tal het afgeven

bedrBgen

ten

:~~:li~~~~:e~~n:~ ;:~~ui~e:::tht::uui~:!~Cb:ed:~r <i~8::~~

overtrading ZEdG conclud •• rt tot vrijepraak
Nadat h;t O.
en d•• erdedigsr bij r.- 'en duo
pliek blinn •• us'.ou." nader hadden v.rdedigd, en de
bekloagd. . .If 'an v.r.der. v.rd.digiog bad aCge.i.n.
• eretaat d. Rasd de Ultspraak t. b.palen op VrUdag.
18 September d•• voormiddaga t.D 10 ur..
(Bat . Bbl.)
11 Brpttm6... D. IDsp.ctonr der Pool.rijen maakt
b.kend, dat met de eXlratreinen. die oaterdag namid.
dog. te~ 4 are (I minaten .an Bata,ia naar Buiteo-

no. of erg ang vau de pacht in ··handen '0.0 de. .ko Qg8i~,

,Ieohl. te Djocj~ . in ."ang.
2 •. Acute,stand over Mei.

J

Aug.

...
..... .A.pralge
..tUllId
, g;.lijn
hU. bU
. eoo J. 'on." '...iD.
,...rouw
. Bud,
l.a!lgmD.
' 81'"
. Ila . Ipto.ht
.e. ,erdw!
. oor
In. t..'. ' delOO
e. BaI h. at.m
...•. .{'...U la
.. d., en.' ...
I.Of.
O..
. '.dle
. k.AP.U'.,1b"iNlalden
.,. gem I.,k. opmerkeD,
.k.,.ome.lI.. me,
dell P.pe.
. kom
. 1II.lea, Ta.. U1l
.. U
. ...811
. !I .d9!1ka
/'. "'J.Ioea
200 ,·mda.
en woonde
bij.:
echooD,ader
De•. /. dall
Iloeo.
ui~t bij
deuplObter
••
wlnet·
o.eteen
ma.r
Ik moat
dat..., rle
,. . 116
. .P.!teiDder
,~~. .Ar.;'t.,..Ule.
.eDdDme8,tera Mo. GillafflJ, Millpeibiom B"IIer .. en · dervlog'8; ,
.
bet door m~ gekompouee,de mllalek was dlo II beeR
. . VEBLOF 'VBRLBEND, voo. dan ·tijd 'an .... 0.
Gee..w bebbaDS.~oeg .. me 'orkl.rl.gge8av~o omtroob. .
tk .1JIIdr"'.9.... omda.' deaa 'II!mers lijn onubr•• ggel.
masen boor.o.dat : ik .bet ben diebe60elda mu.·ok
jareD ...n den kapitein der iDfanterle do .LanDoij.
~~ . rootlne en de ""rlijkh~id van Apfel. d.~ .• d8t i.k
den. oiet~n oDtvangen alvoc;ene dll bet amfioen i~.
mel '''O~~! • k?rpe bab IDgO~tudo~rd, eo eindelijk dati . .... '. OP VBBZOEK: .BEBVOr.ONTBLAGBN: , d~l.
bie~traot b.boef,;.it Ie , "ijdeo. Teveno_rdt . dltgolevord I.f
?od.r mlJn ieldlDg de varralamg, Waar'"n U epreekt,
luitebllotkwa.tiermolter Jeitea. ' '
I.n bot I~..n werd. ger~epeD..
.
.
. PENSIOEN VERLBEND: ••n 'd eDka Itein 'dar
ciaardoor ~It~n; dat Apr.l. ne .n~eding .,a~ ~n
v
. ol

t
. I' .

,eodomee.te •• CltIk8na ,bel ••t .we.rd m.t de.· hquld.tl.
der vB~duadmi~i,tratie.
' .
Uit bet oDdenook blijkl.· dot R O. geen, ac~urate.·
• e aDD deo dBg legd •• door het ii.I,!va.r~ig "rediet
,e.l..n.n aan d.biteuren. .. .
Ver.olgene we..leo na &lID u.od. boos ad 4.2 mill·
in d. kaa goyondeD'
Wat. tu •• oben B" O. en', . R .•• rh&ndeld i., w.teo
'wii Diet.'
'v. li., eo dit kan n.....!! Hjden, be.ft tijden. :.ijo
'.rlof. to , Am.t.. dftlD •• to ArnhelU al. ee" ludi •• be
Nabob .gel.ofd.
.
Vreemd i. bel• .dat B. 0., toeD bij na.r Bata".
'.rLrok~ wei .tukken vall b.lang m.deu8m, en geen g.~I.
den, die meu boweert ·d.t bij bout. on onaanuemeh)k
is het, d8t hij Gd.srnm nietl! Dan zijn br0eu~ r IOU ge·
legd habben.
VoIgeD8 mijn ilitieu moet B. O. ru~t v. R. Bamen..
gepanneo h e bb~nj van waar anders I.b bnDa in itse?
daar v-. R. hem een ' cretiiet in's Janas kll.s op61H1e.

Ret· _tweede sl~chtoffer ·W88 :I.·Rw-i ck '''U Pabat, daor
,. It Diet wist hoe 'of hij aau. m~t!1' geld zou komen,
waardoor ' J •• ohu\,) van Apfel, tijdeu8 13. 0., geuelgd
werd.
D~or ziek te W8.8 ~"'wick van PRb8t, dikwijl8 lliet in
Itaat am pCr8(1011tijk ue veud utieu bij tc wo nell, waar·
om Apfel bij mondciing t1 au toriutie vaD den ResideLt
a.lleen vendutie hi~lll, W"aarlioor h~t hem .due zeer ge·
mak.kelijk Tiel de a :" l minie: {r"t:i~ "an Lawi'1k te Ytlr,slechen.
Apfel kwaru dikwijl\lo. bij v. R., dr ohk zelfe koff~~ met
bem, dit j" toch geen bandeliug fao . sen ASSIstant·
Re.aident, die . :011 nooit met de vtud.u·adlOinistralie

bemoeide, tegen over eon lUau ,an d •• Lempelal, Apfel.

V. R . wilde 'JAB ..' Europa, btid h~ld noodig, en had
d~ kapiteic. Chilleeil, aill bet ware ·/tilgizogen, ~oodut

BalBVB!I. · Tot Zalurdag dAn 1gen d.l.r " riamiddagl
II e.ur b •• taatlen p...tkanlor. albi •• golegonheid tot
,erunding ' flO brie,o •• mooate.. on ' drukwerk.n. uil.
,Iuiteod voor NBnUL6.ND, te versendell per .to",~..
ochip Mador..
SOIR.~i: 'AMVS4N:i B. Gi.teren a.ond t,ebbeo Saw.·
rang. ing~.eteneow.d.r iete •.oboooo geh ...rd,Het
door eo rOOr Mevrouw l!'lorij georganiseert.la oOl:lcert
i. ,olkoweo ge.laBgd. Vooral hsl 'IIozykat. · g.daelle
word .t•• ds dav,·r.od t~egejuicbt eo v.rdi.u,l. dot
ook ton voli..
De Aria uil do oper.. Fideli. en b.t air uit d.
Barbia' d. S•• iIle werden meeaterlijk gelong•• ; '\ wa.
aileen j.mmel' d.t bol aocolDpagn ... ent bij het . eo,"t
goltoemde sLult wat hard ,wae, zoount de auden hd·
a~l'd B.opraoen DU ~n dan duor de piano werden overshellld. O(lk h"t kUD8lige p iaoodpel werd zeer gdwaar·
doerJ, hoewel het· one voork:wam Ju.t eeD der pisno' lJ
nie t op groo tt! y.ui\'erheid van toou kon "I\u8proak
tnQke!l, w-aardoor veel van bet scimone verlore-n ging.
Ret uieuw opgerigte manneniroor gar gistoren tev en e
voor bet eerot b1ijk dBt er by meordere .Iarkte d.r
parLijt.;n veel goed. Van to wac hten ie. D~ gehoude n
voordragten bevieJen one lllirhier goed; bij het recit.f ~
ren vBO ecu refS Wftg men ODzes inziellS niet aan
eon tooneel doen d~llkun; wat wij mis ten was w&arheid io
opvatting flO aen\'oud in voordr8gt. Zoer appr~cie.
reD wij ~chter den goaden wil lau ben dit) oak daardo or bet buunB llebben bijgd bragt Olll de 8oir6e zoo goe.d
td doen Idagen.
Eone ht-t;.,..lillg zou ,,·l;ileu r.eker hoogst welkom zijn .

DE REGENT VA" BANDON",

Radon Adipati Wir.

NJlt.n K eeoe ma, van wiens overlijdeD wij roous onder
DilEO tei('gramm.en melding maSideD, WIUl rocus in .Tu.

d•• e geeu gold meer h.d, . u Apfel weru tea I.alot"
wet d ~ kap iteiu bij \'. R. Ke roepen~ OlD eoce vQ\l!Ohe
acetJpln-ti~ IlJ 40 mille u.ftegeren doch de kapiteill
trad bier niet in.
V. R : ·daeM dal de 40 ' milie, I" " Apfel gel"end ,
,.-aD djen~ echootr,.ader u.fk oTUstig waren, ZoU f. R .
dimken dllot, de bralro Dude tUB-ll, :00 mll,Qr zijn 8pB8.r-

lij 1846 tot die .... rdigh.id beno, uld ell "eef~ uue
fuiln 28 j_reo laog 1118 zoodllDig den IJli.ude Irouw gn.
diend. Hij W88 geliecoreerd met de ordo va.u deu N t! .
derlafldech eu IJoeuw, m ~ t de Oostenrijkscu e :FraU8 _
Jo •• forde en met de derde kl •••• d. r Kroou.ord. 'au
PJ'u ie8e[l.

peDoicgeu weg ~O~ gd ren ?

Brl G OllTTS BEUlII." dd. 8 Septelllber 18H, (S t•• t.BI.d uo. 211) lB wijzigiug geb ... gt in d• • rt. 2, ,1 . 11
23 dar ll~gin ilelon on bdpalingen omtrent de uit;oe f~ ·
niD:,: der- j:.lstitie :In policie op d~ !Ruden vau Pd.n~c.
lan a.dip8.li ario l'fangkr>o Negoro, gt!arrt.!ste <" rd bij bl!• I"it dd, 24 }'ebru.rij 1848 Iitt. I (St•• tabl. no. 0)
eu in art. 13 van d. da.rbij va.tge.t. ld. io.trnktie
voor de ho()fdgoenoenga. In ODS Dummer van gepn.s·
see rden Zatul'dag werd biert8D rt.\eus onuur Je te legralUmen melding gewaakt. :B~cJoolde wijzigiug is op~
gtHlOlllon iu de Javaeche Oourant vau den I1t!ll Jez\, r,
no. 73 .
Bij G o",I•. beBI. dtl. 10 S,'pt. jl. (8tbl. 212) i. uu
rt!ede \"QU Sibo!/a (~1upa.noeli.Bliai) varklaard gelegeD ttl
Z.ijD bUooften don ol,)~tklltlt vlln het eila.nd Pon /jali!l Ke·
(jil en weI tu.ullCbeu de Ilj ue o, get.r okkeu:
a. laug. PoutjQug-Ketjil ("oorJk.llt) en OoJjoeDg·Batoe·Boeruo;
6. lauga Pontjang.Ketiil (.uidkaDt) .Ii Poeloe.B.bi
(uoorukant).

J

V. }t. lUnge met go~d 8uc d~:j vt!l! t LU zijo leven g~.
logft.n bebbt!o) dnch in de;..-:e is hij z-ce r wiu in r,ijo k~u~
2-d

geweel1t .

lk vttt.sg: wdke de illJl'u r~ ;~j tlio au T()lJnoulli ge
bek entenil1 VIl.U A~fl·d, ~e v..·rk!u.riu geu va.n de galuig un
B" uwgarteo, PrUidt! u~ .. r dH lli 1Yocl t,ijuc, ~au Br.>Dck·
.h!lr8~., o
W . v. d. B ~ r ~, }i\' ~ r t:l, --segelllfLn, en I.awick
voo P.b,t \)ij den Hlla,1 "ebben gom.okl1'
A Il~ n heefL Apfd tvch deolgeDoot gc maakt fau Ilot
'ree s8~lijk gt> lli~ill1, dIll hem f,)lterd~. (',eu bcwijs dat
hij zolke n i ~L op l'igeu iostiglttia buJ re\"'eo h.e eft.
.Dan het !J.[.I~l\"l)OrJ un v. n. fla de uildl"ukking Vtm
den Hr. \V eYllsch .,l.1 k: JIJ~an zQ w! }l,mzow! w~t bebt
g ij ged&.ild· OlD zulke "dlUl kl;llstrek\.11l ll ib tc; ~oerHll ,
eO. waarow Quliure-n 111 hut ongelnk IHtH1H te 6t~Pt!D t '
10 3..ch, iii. k"O~:l te k ort )u ka&l' tlllt. Uat is gt1eu ltou·
d ing iBD et:'U roan, 'a u de gebillte 11\11 v.
De bonJ die afge rt'kelJJ Wllti, \,1l1g~1I8 v. ]t's eigeue
'~l'kluring, heol't hij \'tH·~clll.!Urd, terwijl die de kB p i~
t.t!: iD toek ,,·am, nB. Ilfrekelliug.
Dal, alt ctJ Iee rt ons] tlut nid l:t f. "R" teru~ bic-Jd OlU
63.1.1 ' ",ijn ODvenlJ"lelijke g-eldzu('~t te VOh.l.060 , I)i~ta wu
hem heili~ l . 'II Lao.·ie kll!, de veuduk&8 VAU B. O. di6
van den Sull o.o fRD Jier.s hon fdord ounaus Dr iessen eu
fau Lawick yaD Pabst.
VOrJ zijo ger:cag ailS Ass. R~ltid . mft8H~ hlj lUi.brnik
;;. Il .; ~).l ~ r.;.; gd,l ~~j !~ !k:n~tl ~ r h~ lH·ij g~ll .
De 'tirvaltlcuil.lg lief rnis8i'~9 heeft gedieud om het
G ou" in slsop ti) wiegen en tlaarduor ti.jd te winoen.
AUee.n eon mau als. 'f. R. i8 io etaot om r.ulke bau·
deliogen te doell, bU did twe8 acbt~recuvol~ellde jareu
nit te IpinLeo.
Ed. Aohlb. HecrsD.
Vraag ht':l· aUe gt!tuigen,:··vrat'g I.et de fo.u)ilie fun
ApfeJ, ,re_g bot de r.waar bel t:edi gde Lawick 'all Pabat,
vtaag het .zljne vrienden of' .Apfel in staat itt die fail en
0, ~igeD instiga.t i lJ te plrtgell.
Zwaar ~ ijn de duden, (! oc h het hart van Apfd id
ni~t elecht. dit blij~t uit zijue openharl,ige b l;l k~ntdDi8,
\l it d'" '~rkla·rifJg· VBn ~ ldl,wlck val) p"UtlL, Jat Apffilol
.ijn loat.te peDniogen opuff. rd. om ooov•• 1 wog. lijk
te ,.rgoedeo wat hij mi,daan bad.
V ,"ij .pl.~iten r.al ik Le~l Diet, alle~n wen~cb ik den
boetvaardige in de goedertierenbeid VBn ~en Rechle r
a.a u· ·te beveleD;- laat de 8traf eeD loutering voor zljn
~ol geDd leren alin, doclt gedenk zljnl) .arme · yrouw en
kinder.D' die "a den {load Ian do. Hr. Begeman, geoD
.teuo ouileD babben.
Mij'n e Heereo! doet uw plioht, ,loch bod. nkt. dat
gij ' •• Ifm.nocb lijt, .e o dnt gij eeu oorde.1 uit.prookt
over ·bet lot tali uweo· e,enmen~cb .-

B:.

J

0(» VlI:BZOl1K van den Hefer Markull nemeo wij het
Joor . bew Bau d. Java·Bode du. 10 do ••• iog"oou,lo"
81 uk l.Jieroud.tlr oyer.

Aan den muziekalen verslaggever
te Djokdjakarta.
Tol.'lli uu oulanga de .eeucl't juren beroQmu~ piun ibtlJ
M."ouw Ar.bell. Goddard to Batavia e.n drie.t.1
koneerten gar en 'I publiek door blUl•• pel 'errukle,
was er niettemiu eeD atem u£t !tet tJolk, die baar, te.
gelijk met haar vri~llllio alhier, uit den r ij Jer Itr!isiclJ
w.geijferdo. Ik a.rzelde d•• rop uiel, baBr v.rdedigin!( op mij to nemeo (referte enkele uommen van
het A/gem,," Dag~l"d ,an Ned. [.d.
1I1.i
JODi jl).
Uit my aan de LocomotieJ iogezonden ver8~ng be trolfood. Beu door mij gegeven kone.rt t. Djokdjo
(o.ergonomeu in den JaM·Bod. van'" de.er No 207)
hub ik d. ondervinding opgeu •• II, d.t th a." ik door
U ult deu rij der muziekale a.rtiatsnlbcn wegge yo..sgd.
p.a. het nu nog te be.ien .at .t•• n of wol iemand
te Djokcljn deh.ndaehoen .oor .. ij . ••1 willen opv.ttell, ben ik g~noodzaak t . daadoe zelf over to gann,
wa.nt ili zou gaarne nog een weiDig op het t.erreio
dtr lUu.,.k willen blij.eD lUede do. iI. n.orom zal ik
trftchten uw scbrijven zooveel · Jfl ogeJijk to wederleggen. DBI U hatelijk .an k.rakler zijt i. "'Y reedo
lung bekend ; d.t i k U .la muzik.l e autoriteit nimmer
klUl erkenlieL, ·w.1i U beaeDd ; 00 dat U tb~o·. ' .au '
bo.enm.tige •• Ifove.acbatting lijdcnde oijt (zi. uWe
muzikale k.ritiek) ie, meeD .ilr, nu ~ et pubUek b~ke~d.

..n

"n

Wenscht men te kritisorcu, . dnn buboort ruen twee
puoten daarbij in hot oog te houden, n. J. keullis 'van
zaken enonpartijdigbaid.
re.e:d8 in bet :voriga jaar . bij dan persoon van J. 11'.
Kt:n .~~a'·. van za~en DU 'uliat U gcheel cn 01,: want
Scili. aangobaald Amfioe;' . HetvooniB vanden naad
U h.eft Diet e.n. konnenond . rach.iden iuwelk.
waarbij . bOI.engonoemdel'e .. oon , erDord.old word , i.
boedaoigheid ik te' Djo.dja ben upg.treden. Zooal.,
gedote.rd 31 ',Jao. jl " eD ' 'de bokr4cbtiging vaD dot
met uitzonderi.g ~~u .11,.iedore.• 11 b. kelid i., was .ulke,
VODDi. had plealil 28' April danra.Dvolg.oce.
Ilia Orche.t.dir.ktour,· korupoDiot en arr."geu.', w&.rin
mij, Daor hot .ebijnt• .nag al eenig aueee. ten de.1
Door d..t :amfioeo ni.t, aan .de Regeriog o.er te
ge.en. geeR 'meD , duidelijk' to- kenoen :niet 'te w.ton,
,i.I;. Ten' miD'to U .etr . beeft. bel, · alo. i. bet oak i.
dot_oodoendo de , Regering. d. puebter en de betrok· . b.dokten oin. Diet durre. ve .. "ijgen. Dat. U oak .an
.k.OD ..anDemer banadeeld worden ,
'.
'
d. :tweede... v.oorwaardo .mank . ga.t, heeft;..,U bew el.n
de .11".9"';.0, .mdat amdo. n dat lang staat, uitdroogt \ . door de boofd'allk al. bij .... k .Ie behaodeleo.
:
Wijdera.egt U dathe.t orcheot . van de Samaran~.
BOCf; pa~bter g.e& nilgedro~gd amfioen wil ontvAogen;
T
,ill paohU • Dmdat.beta,i et ..eemd i• .dat . .... n ,am·
10he ' Sehutlerij bijwod.r good ~oJ!leed •• oodat I:ot pu.
11080 dat . lang .onder bowaring · blijfl vaD' 0'ppll8sers bij
bliek" ,'oor ' lijD fliDk enlamble bepaald verraal werd'l

0.1' HM" B:A.li~J:OOR vaD uttn Raod van ju~titi~ alhier,
be,indt liob, ·zooala mon ObO meedeelt. nog .teed. bet

Zo.u d,l ook m,uob,on biJgo~ralen b8~b8n bt de
g.ao.m.. rdo .temmlog,.welk.e d,en ",.ond In h.t kon·
..rt lok.al ooder bet 8I1nw •• lg. publi.k heersoht.e P
Hed1: men bel tat, deleD trap iD do aohoooot. aUer
kunoten g.br.oht, .dan mankt moo .iob mioder ooge·
rUBt ... anneer moo vau u v.roemon moet. d&t ge mij
bij .ergie,iog ale 'iool.irtoooo bebt b.eobou ... d. IOnde.
door mijn vioclap.1 b.vredigd te .ijn seworden. Ver.
,d er kaD itt u de mededeeJing niet onthoudao dat, DU
ik .. 010 ••1 'oor Z. H. den ' Sultan 'ao ·Djokdj. beb
mogon ,pelon, ik .olk. zeer .poedig oak voor d. Ko·
ningio 'an het Oo.ten boop to doell .
.
Nog doet 0 het I'oorkomen aloof de recett••• n
f 700 •• n .chat ia. Valg.aroe b.'en ik ' d.t dit boo
drag door Djoiuljo'. inge •• teueD ",oei.lijk bcoger h.d
kunn en worden opgevoerd, doch voor eeD artist die
vall ~a.tByilL kOlllt en n.n 8nmllro.og nog ear. knp sl
ran 21 penoDoD tne t!ebrongt, mag did recette lutlel
ge!l~~lDd worden.
Dat Olen Illij niaUamiD groote \\·cfwillendheid betooDd beert" stem ik u VOI~Bo.rn6 to~, doch ik moet
erkennen dBt mij die ereneCIlB Je Samsraog en Solo,
doob wal nag mo.r zegt, reede oedert 9 j.ren t. 13a·
tavia ten deul viel.
Waarom heeft tI niet even edelmoelHg g~h andeld ,
(\Torgeef mij de uitdrukking)?
Zelve bekt'nt u, d.at mlj door Djokdja'e publiek rer·
giffenis is ge.echonkeu ·"oor miju \'iooI8pol ; is bet daD
nlet waarlijlI lttrzHck schlecht "an u om t~ tracbten
mij, 08 die o.beolutie. altm og in del' ban te dotm ?
Bit l!taat echter vost, dat "die hoben und all er·
buc heten" tiel. Dimmer ~"n t.lergeHjke hondelibg an
zullen Bchuldig nt.ke n.

lk boop ook dat publiek even welwillend .. I willen
zljn jt'geuB U, en u vergi fftlUia 8cbeDkeu vOOr de wijze

waarop u· voor 't ee rst;. op muzieka.al gebied, getr8clit
h.e f, Djokdju t. v.rtegsllwoordigen.
Mocht aala d~zo wederlegging nog iete outhrekso,
dau ZQI U Eulkl!! keobo.o.r wJrd cn uit ceo der Bat .. ~
Vio.8uhe dagbJo.don, wBnrin ik betrefft.m de mUn belang·
rijke rei. ".uige. ooh.l.ou hoop t,en b".t. ~e ge'en,
OHl r;
met de etoarnbooten der N. 1. StoomvIlRrt.. Malt.t.
8chapplj van Blt.avllI naAr Samura. ng eu t.erug;
ce u betOtlk aau het Samflrft.lIgeche ProtelftButtmhe
W' ceahuis en de gevolgen dallfvatl:
t. t' t Krooniugsfut;;ab des K8i z~ rII van Sv)o: in den
Kraton op don 12 AuguetuI!I jl, eo
e~ u koncert vuor ~, n. den Sultftn raG Djl)kdja •
k.rt..

H Ol' TAN A."ppf:;J,

tu

Bru~8el

heeft uitspra.Qk ge·

Leri tt iugeetald, von h ot \"UJ) l.ii a d er R ag lbauk in de
IJtl kclHle trt1 urige zaak vt\1I hut JUtll de l' III:ereu }'o nLaiulI.!I eu .T.Jehemur", welk e . Jallhte ftall do go\' olg un
t.ijUl·r ~erwondiog overl eed . H et allf b ~e ft alie door
de Reglbauk uitg •• proke" .lr.fI'01l .aom erkel!jk 'er·
hoogd; de hoofdsr. huldige FIHltain88 ~s vero ordeeld, in
plaate Vd,n tet eeu juu.r g uvaugooisettaf on I.CeO frauk
boote, lot Iwee j.re" en 3000 fraok; do getuigd D.·
h:roSBtl, in pinata von t"llt ";sne maand gevnngenis8traf
"" 100 frauk bo.te, tot vie.' maaDdeo en 400 frank ;
de c)\'eriga geiuigun: Vlludevin, l'::feution ell Herman I
in plants vau tot eeU8 maaod geV/l.llgenli.l8traf cn 200
frank boote, I"t 3 ma.Dden en 300 fratk ,

D}] K UST T6.N GUINE.I.. D. beer G. A. Hellty
spreekt in een artikel van het Glogl"opltita l Afa!Jozine
over de toekowtit der :Fo.ntijuen en .AslJlt.ntijn6u, eu
uit o •• r do qu • •• ~i e of Engel.nd die kuot.trook zol
bt! bouden of ferlatell, eeno weening, die zee r opmer·
k.lijk m.g ueeleD. Nadat de .c~rij\'er beeit aange·
to ood. dot de Engelaobe b•• c~ .. ing op de daar woo
[laude n ege rstlLmmen volstrekt gcen il1vloed !tau oefe·
neD, dat do g.riDg. be.cho.ing, door de A,ha.ti·neser.
ao.ogeoomeo, {·okol eo alieaD van 11oorechob oorevroug
i8. komt . bij tot ue~ b•• luit, dot Eogolaod b. t., do.t
die Ilu.tell te varlaten, De tandel. (lieu wij daor
drijveu, zeg t llij , is \'1l0 geen . b&teukouis. P almol ic
lo.ort d. kUBt heel weioi g, en bah.lve goud ,indt
mOD or gt~e n ander belauJ::rijk "Q.nd~leJlrtikel. Bo\' ell·
dieD , meD kan or ban del drijfeo , zonder eeD eokelen
S(.l I~BBt in dieDtit te hehbeu of ,een voet grolld td be~
Ei Ltcn. En wat de beschavibg aan ~ aa.t wel ke wij cr
bragle • • n brengo " - alo dBt ged.eite ,.n Afrika
I)oit· beBt~ bBftfd v.al worden, dtUl moot het door du
l\loo ren· gescbiedell . .De verspreiding van hdL l\'i"lw·
:.nodnnisme over het laod dar FantiJocn e n A8han·
t,ijnen zou ill ",lie Optiigt.6:1 oen zegen moeten genoemd
worden.

~ E:l 11 de~ .B!da~r te hlluu eD . kerUlie prijl£,on

zijn

AaDvoer te SamaraDg.
Pet

Ned. Amer:

kapt. F ieldl,
N."York,

Sehip .Learij "
tan

10500 khten Petroleum: Ordf.T,
Per Ned: Schip .Aria en Bebij" kapt. R!I;O
"0 S~rabai.i8
.

",nut

Per Ned. En g. Sohip .Gwiodillioc" kllVt. M, Jallock,
8allMt.
'fao.Aatuia.
Pr:r Nt!d. S t oo ~er .BeDtau" kapt . ~1oppett
nn SiD~apol'f!
:lOa z.kktlU Mecl, 766 collil traslie, 462 collh Yi."h, 11 ku.
Sigaren l BS3 collh koopmaoscbappen: order,
Per Ned. E ogi. Scbip "Weelillo~ Sing" kOJi t. 'I'be KiDg BoeD

'filD lti ouw
7 16 krandjlol,!:s eo 250 7.akk eo. gambillr. 32 z8kho C(}riander
'lad 19 zaklun Aoijuaad.

SOUllEPS·BRRIGTHN.
Aangekomcn Schepen
1;4)

SUDln.raug.

'}lrn.nscu8 Bark Les B l>n F ile, E, MOr8~l1U VI.o .Ba.
tavia, H ermaD, 8a14JmoD81}n en 00.

SCh,~pCI1.

Vcrtrokkcn

vall SaJ:nnratl.:-_

Ned. bark Balgiea, Said MohaDl.t Bi" Ali. Segaf,
naar PamakaBsan.
N ed. brik Fatbool Mobar.k, Saiel Aehmat Bin Aloei
'
Alkof, naar K.nd.1.
N.d. bark M.brook, Said Al oei M.d.hie, nur
Batavia.
N ed. Stb. Konin gin der N~~.rlaod.u , E. J . Orre,
nao.r Batavia.
Eng. Schoen. Whee Liong Seug, ~1eh Kim "BoeD,
naar Singapore.
EDg. bark Phaeton, Oll . Gilson, naar P,,~ulong.D .
15 Sept. Ned. F rog.1 Ne,lerlond, W, r" Mabu.
Doar Batavia.

8 (} HHHPS-8 Ii BIG T Ii N.
Aangekomen schepen
f)AT llll

VLAG

Sfl pt., 7 N. L

N.

D.

SCIfF.P£:; 4JEZ.

l'oe~pa .... ... " •...... O!!f(3.

Snkoda Bali COllister.

:! ~~:i. ~:~~~~1:~~:~~uf~1~;;;~:i~{.:.~i~~~·t~~.&~~ij:
:= I; ~riat~~:...~~~..~~~·n dEo~~~!~·)~lil:~~tor~o~(~t~~.Sl.
~
Hl"Ileoa ............ P ijioo ........Pam allocho Rey ud & Viojll .
~ -- Duih . lria ........... " .. Hoyt'Il· ...... ~ iogapo rt~ )hci. Waboo eo. Co ,
.. 10 N. 1. Djeilanie .... .... Said Moh. Hllo\nt Coula ter

118&.U in h ~ L · l..IOoge r· bero t:' p, t!OOl' IH·t Opelluhar mill i l!l'

N.BUZEN~W:EpSTn1JD. II'e 11oudttt!J ,in Jlelg~ e

••

,, -

(m'et Pilganini at! !!e .)
H ·I!lT

!riCllnterie d~ Bruin ~n
0 den ienlui~n&nt ,~o
Stuwe.
.,
BENOEMD. tot l.n kommi.e op bet ,e,idenUe hn •
toor te Amboina .ali H.erdt.oD .tOt.ioBp.oteur der .. baba.
koning. kU8tverlicbtiol( en . loodow ••• " de . Ond •.r io.
spe.teur BourioiuB. ____ _ ____ _ .___ _ .___.___ _ ____ _._ ._____

te·

uitg~l oo fd

voo r den uilleton, den Jangaten .en deo ~l ei n.ten· neue
eo een el,rp:riae voor tl E' Q aardigsten naul. Ie~8>r
moet met ' zij~ D~.tuu~lijkeD · ·neua ' ~·omen ; yaj~cbe n6U·
zen worden uie_t toege.late.u :
.

-:.-1f~~~"?":.I~~.~:~2~';" '·; ~~~~~~~~::~T§,~~i,:

TELECRAMMEN.
Batavia dd. hedeo.·
Benoomingen, enz .

VERL()],' VERLEEND: .w"gen. .ieKte, olIn den
telegrafi.ti der 201. · kl.e.e Handt; •• " den leD kOIllmi.o op het R •• ideDtiebntoorte AmboiDa ,.Gro"n e ,eldt; 8IID . d,en burgerop.e/Dcr te aeleb. . K!oer; . aan

Mij .
• -I'
NoorbaJl .... Oomkena .••• Meeuw llob . P. Landberg eu WO u
• - Ntlil ..Mr. J . v. rJ enuop . bel'lk:m a o .tj'trcl B.\' , L~eUfienIl110u
" - E og. Conaty of Bute. CULOw iug .8 .-Ayrtll M"l:l., wl hoa en C".
_ - Eng. DllkeofRich woml Hra ildel·. Cll p~t o Wl1 Bll.!liog, Sthri>der

,.",l)llujw".. "

"

Co

tll

L, 11 It Schnrperton .....
" - - Ned. Ada .... · .. Wi .. ben ~~ B r o u"e r~lI . C, 8abre & G. Kinder.

Aangekomen en Vel'trokken
Passagim·s.
(;10

en van Batn.-via.

VIW Singa.pOla, milt beL Ned. Iud. It. W. KrOODpr i.n. der N,der.
laudeo, hpt . de Wilde, de beereo f .1IA Menu cnech's: . f. Jtija,
Alb recht., SmU l, Ssal nier, Kroese, U1l'juvr. lJoekboh t eo.2 ki.Dlle rlllo
benftVen& Z. M. trOtlPCD
Nur Sh.l~lll'ore, per Pr o Ito() m~chlp Ntn, kapt. Haria, tie
bee reo NiellweDhuij,. )hari tz, Bool en echtg, · r.o I t ill.d. Schlett• .
O~y nn Pi ~tiU II ,. Hoo ft en I!cMg. " o ~ l,. , ,chtg., en " kipd ~ fell ,
1'10ege, Collvlj, SIefk en, Hagedoot lJ, l,urralo, Pierre, jufY". Hoch.tetto,
Naar Atjeh , met . bat Ned. Inil , ItOOllHCb lp UnroD Sloet "an de
Berle bIll. Ragers, de
Gro()~' . eD f\l,m ., Mcijboom.
Slee, Lu gt., Schenck, "u den Bouche, Otttrbein, 2offir.iereo, J o!tr .

beeull

!hrkhoht,

b e n!!vc Q~

z.

VlIlo

lrlJ~peD

M.

Besluiten en Benoemingen.
C i v ic 1 D e P

1); ••

t OJ' nl e n t •

ONTII):V£N:

Op

ver.-;oe k. eenol, uit '.Iudi dienst, de klerk: op bet bureau

UII.

d!'o gouyerOllur TaG Sumatra's Wutkul t A. de Ha:;:e WiDk:c)ra;o.
d.d d.oo r dflG Re,ideot. \·aa Sumatra'. OosUu.u'
JlIJ DEN RESJDE Nl'JE·IlAAD TE IlENGKALIS
ZlJ]o/ J:l;I::]o/OE.MD :

'l'ut St:woon l; d, H. O.

\"a D

Akh.re. banilelaa r alda:n

Tal buitcogun oll I~d ~

j~~, \.~~ ~~rI·SI~ij~:·hB;
J. II . Meijer. gltag:bt uboT dt:r eenle

kl.n~

bij dlt gOllforat lnoo.h

Oluill e, to

M. J. HODig J kootrolenr dtt etrtlta khu&e bij tat biDne~laDd. .~b
beatuur 01' de bClzitiiDgell Imit tll. Jal'l eu ~llOd\1r,

n .. pu.·te.uent
OJ'

van

(.)OI·IOIl.

~:;~~~~j/e~:::, b~ttouZ{ y~~\~:Ii:;lir;e"l::~;t~,\y~~:D' v~!~::~!::
~t!zO Ddh -;id !lor Mute kla!ile ~'. J . ' t Hoofl., ODder
\'I\D deD tilub.it~ ~ · rang va.n Ihri!o\erend officiu \':),u

tOf. kClnDing
gtzondbeill

del tweedll klaaae .

I") e'p n r .t e In en t . d e t·

i ' j,

n .. i n e

UENOF,IoI V '

1'ol i.llgeDieur der cente

kla;;.'I8 .voor- het val:

van

anbeep8boutY ill.
Nederlo.udlcb·.lDdie, H. KrI1 U. CllllUZ"90 IJ . gelllelJ. t e r beaohikkioji
u n d,o Gouurneur·G eocraal, .om tot :·,Ii& betrekkiDg tll'!'ordu
bfuoerud
oalangA uit Nederland 1:l.llgeiwlllt'u . .

eo

Gl: I'r,AATS 'l':

Bij het mr.riDe6tabli slflllltlot te So'!n.haija, t1 ~ iD gc ll ie u~ der eentfO
. k-laue .foor bet n k van ~cI , eel"bo u W" i~ Ned ~r l a od\lcb·rDdie. J.

1~ . fon Lncheo

n.t

11£J'.-\A£D'

.llt,r

de deb.ohoriog u n d('u .1uileu.ant.ter.z.oo
lw~edCl klaue ~. u
de Konioklij1ce Nedorlaod6cbc m. lr i~ o S. F.• L tod .bij hot mariot
ifa.bliuempot tc · S1)crabaija , t)U\ te " orden htillst met de "erk·
zaamb e~ en VIll1 eeo deringeD;ieurs voor bllt vak "aulcheep!boll W
aldaar. ,tot 1 April lB7t'1 ,",oral l:ieltt'Ddigd,

Aa.ngesla.gen Velid.utH~ll .
W oeD .Jag 16 September . . Voor rekeniug van d.
firma ·J.cobus Hijmnlls in bet 1004al , •• 0 •• door A·
Meijer,. en voor rekening van beluDgl~ebbenden vao
ouuitgelo.t. pandgooder.n in de M.leiecbe K.mp dcor
dell p8ndbouder Kob lng' Jjoan ,

.

·
8 A%flt
.··.··.I'ldJ*B,ffi1ItftJl'ttIlmO.BAWb:·I··~F.·'W'~'·~~,
.. ' . 8'.·.
B
oil
to
.
..
. J ! & t stoomsc1:dp
..' . .
.,,\Ver.1aa-c-hl~
t'<~', ,"~b~iil
. . . '. ;f.•.a'·
ii'au'. , d·s· Oo'logne. .
. ... . . . . . . .. .
.. .GeM
bti 8'4 e d lim: u

,AD'VERTENdN',

/

•

Vendntie

EN:BL~

Op Donderdag 17 September 1874,
fcor .ekening

VIlli

DORREP AAL& CO.
nabij bet 8 p 0 0 r w e g - S tat ion,
fan .en partij prachtige BALKEN,· en " tont prix
van e,n partijtje KROM-HOUTEN, door
(1827)
P. BIDJS, H.

De vendutie van den HoogEdGestr.
Heer

P. B. v. BLOEMEN WUNDERS
te :i\:Iagelaug,
i. tot. een nader t. be palen dag

uitgesteldG

IZ

B II

Paarden Velldutie
Ma and a g den 21en

B A IA

dozer

OHAMPAHNB,
RHI.lN'VIJNBN

Eeht; Bimanesehe

d

PAAR-

DEN.

DeEd PAAJtDEN] in iang hier niet a3ugevoerd, .zijn
bekend al8 uitstekellde B 0 r g-g 0 e d e Irek· on RIJPAARDEN ( te!looper., )
IJ'e bezigtigen Ran den Boom, met commlssieo helaoten zich
(1322)
SOESMAN '" 00,

B;."e,,; _Filte.-doek.
IJcrkl'ijgbaar bU
!lfe. NEILL & Co.

(1357)

Bout- Aankap
( HE

1)

R

.1"

B~

~Ioct ot VbRTlel"" 10. k .. nlil:o'l

!J.. van ]lUI.lVEN.

Ij'hee·

~~;~:~:i~ ~::~!~~~~~~eni)n ~or~lc~:~et~:cb aQ~:~~:~~

1

800rt

a Is:
Habunos no. I. Cadtss, LOlluree en
Cortados III.

J Z ER L A. K.
.I<;

00,

van

bij

'/1

IJepot·lioudus

SOESlI-lAN & 00.

.B A Z A.B.

II,

~

R II. BOUMA,

Zadelmakerij
Mosch & Co.
SfUn"1.·rl-l'~.

Ruim voorzien van alIe AU'fIKELEN,
hun vak ·betreffende,
;~~

rv-

ALLES tot minstens even lage
prjjzen als ergens elders te bekomen.
(1916)

B. KARTHAUS & Co.

SOLOSOH

]'Ioscn & 0.0.

Pnike landarijn·· Gember.
F. n. BOUMA,

Water·-en'

---Praehtlge
Olie-verwdoozen.

un 1201 25" ..•n./40.
G.O. T.VANDORP. en

HOLI.OWA-Y'~ Pll.LI~N_'EN ZUll . .....,; ,Gevllllrlijku Dinrrhtle. Dil
oor~alum dezer verzw_&~ke,~i.lo tickt~ ~()Q ,veuchillIlDd} en. tle wij1.e
hater aanvnll cn ,7.0(j veraD.(lelijk zijude, gev{"1) ('CD. voldocDde rcde'a
V'n~ IH~t btl~aDgrijk anntal hn.rer ,la~lofrer~, Onder, Holloway'a behrlu,

;.1!:~~. :E!~\'~~~~lj:"'i~~;;fi iF:':~~~:;~:l;~~;r::;:~I~:~~{j~r~~
~::~~:~:u::I'az~jn

::If z~:~i:: ;:/ii1~:d\'f1!e: 'e:D;~~~~~k icl:rSee\;:~

keerde werking, waaruit die, -ook ollhtao.t. Beide middnlen ' , werkeD
re~t8tl·eilk8 •• tot b_crste!len .V8D .~et jll.i~te 8\,~DWigt tua8chflD ge ... oelig-

~ii~~ :~ 't~i~~:!~~~~::lt~z~~~~el~ke co' gezoncle af$cheiding'
(,"3. D.iSt~8' PilioD vno" f
L f g, en 16. Potjes Znlr vnD f

natunr-

1. / ,8

CbOl'ib •• W, CALISTAN8 & CQ,Tngul A.. J,. 'AD . de, VOORT.
PekalQugbu' W. E. H,~NA. S()lo ARNOL.D en 'Ct)o en' COENAES

Passerdoozen
(294)

fln

\",,01'1180 ;lanienomOIl 'lour

~~~~n :~ ~~, ~~E~R~~~'K~tFFA~n~Eri;D~~N~;:'''J .10Ei-:
Go.

Kammandant

B. ORDEMAN,

reia van 38 dogen

~ollthawptun

van

C. A. REIJERl!.

(23)

to

tegen 20 Sep-

V oor passage td adresseren '8a'0
De Agenten
E. MOORMANN &. Co.
_(_1_18_0_)_~~~B_at_a<_.ia~,S._a_m(/_ra_n!J~~_oe_ra_ha_ii~

(eke

bij

VOtlrllfH.1Ullle MaatscllBrpijen

Risioo's tegen Brand-en Kamers Disponibel
Zeegevaar
r.I'e '~T
l'-OOP·,
Ot~

rn.miiiUIl

l,oomede

Me1'rollw ABltAilAAI,
fi,watlg.

(1007)

"fOiJr relHming' ,IlII:

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

van· de dertiell

actH~n

oud

II

l .(100.-

zijn nog slecbts 10 aandeeJen te \"6rkrijglJu.
'I'a bevrllgen bij
SOE811fAN &.. Co.
(1323)

voor het traDsport

500 IRO II lOOT ••.

Te Huu..:

lU(o>t cen

(,~ctobel'

H E'1.' Tel 1.J 1 S
ill de Sie61lrl}ltstruat thana bewoond door
LuilellRLt

MElJLEAIAN.
H.

r.

VEl/NUN,

Z eest raIl d.

(13H)

FI,Ii IS ve u ( I

'1

t, i ell'.

"

1111

VANDOIlP o. Co, H. L, DE LYON en'
".,
(67S)
. SOESMAN. en Co,

'l'we."TIUI:t:.EN

~"W})\¥,.
ill de
::-; p e k ~ L r ~

(!)5~)

B

..

t-,

'

~r.UOAltDIE,
(II s 7)

[j

K"ran!l~motl.iQ.

------Outlelij k te

Graveert op Steen en op []
Ul'etalen.

.&'am:r~

-

(1260)

2m/rand.
-- - .~--,.~.----

"\U\t}\-htl

fl,:' !'i,

Eeu H n I S:

in de B I in d e
(712)

h.bben thoua ter ofacheep ger.ed· eene· e.omplete
D Size STOOM-SUIKERBIE'l'MOLEN· met
Oylinders \'Qll.30 X, (j~ tHl boi-t~ngewoo~ starke zu.men ..
gest.lde olorbrcngillg boweging, IIori.oritole STOOM.
MAOHINE 1100~O drukkiug met REVERSING eo' EX·
I'ANrnON GEAIl, LUOHTl'OMP en CONDE NSOR,
benefoDs S'l'OO1\f-KETEL vOl,C+ALLOWAY~
De Machin,) deaverkietelHlo' ook verkrijgbDRl': zond~r
lUQhtporup 'ell ,CondtlllBor;
Vl)or' ns{ltlro inforlllll.titll1: omLrollb prijo -ODZ. ,Relieve
lUun zieh tc yer_\t(!(~geu tob de ondergeteekendcll.
'l'THHli),S SLAl'l'ER,

Spek.tr.ot_
HOEZOO.

P.'E. nEES~
Offiei.r de. Artill.rie,
en
J, C. E. VAN·· IH.rK.
weJuwe v.uP. H. DE WAAL.
SalllllrRIl'g, 12_ Sept_el~b~r 1874.
.
( [311)
E'''ige kenni'!Je~jng ,
i

I

n' 0 n 11

t',r-t-~;i.l l~ w

a an,_g e tee. k.•...n.d.. :

.T. G. A, lHSCHOFP,
en
.
J. E, A,O'rTENHOP.F.
___Som.r~ug,. 12 September 1874.
(1324)

~1(lfnt ,tJoor Jura.

(1307)

scraut.

Ir.at.t bewoond doo\' de', Heer '1'RIEB EL.
Ilirorm.lien bij
wed. HEUSE,

H. O.ROBINSON& Co,
e

HUIS,

lOde
l~ollUneli

De He'e l'eu

"II ,.i

Aa!ivaarden.--

Het . aangenaam

~'J.!'

tie

TUIG-eu ZOOLLEDER, HoUowaY'sMedioijnen
(663)

nW&,' Villi

"Mercurius"
ZuBrandgevadr

ttlKtlfl

LONDEN enGLASGO\V.

Zwaar verzilverd Prachtig !Prachtig!

(858

IIrltlllherzekering 1II1llltschappij
fliljiw'lI

e~ne

~~~:~a n::~gel:~;~:d:~ ;:~~~:~:~i!k

VAN

Schnren,

in·· beste· kwaliteit.

no

~~
I] B.JI •

.JI D

(IfJlr F.H~BOUMA,

II,

(1845)

Ass, 'lllaatschappij.

(± 150 O'lb, ,ueter) .... r a.rnot door
(972)
P. BUIJSH •.

Nieuwe Zilveren IJepels en Vorkeo.
1 Etui Compleet Tar.l garnituur,
_

.6~

O. I. Zee- en Brand

:BcBtellillgeu op Wagentuigen ala ander'ziw\ worden
met spoed flU accnratpie~Be g(loifedueerd.

Ta-telmessen Snpericure :Kwalittfit in' etellen
kelde dozijnen,
F'ijn. o.oort ZakUleSsen lDet on zonuer Schalll·tjtl,
"
• Scheer.rnessen gegullrandeerd,

Het Nederlandsohestoomschip

geocbi.dkundig Tafereel
2 deelep 1 10.frallcn por poot 10% v.rhaoging,
(1806)
G. c, 1'. VAN DORP .n Co,

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

;;;.l/.•!1 bij tt-ll'ug be'l.o]',

refracti •.

I!iifoolllVaal't rtlaatscllaIJ()ij
.I it. \T It..

}', H, BOUMA,

(902)

Oogst 1874.

(1070)

Carlijle'so
FrallSche Omwenteling',

van

HAMMEN.

ra6 O"'va,,utm.:
f

G. O. T. VAN DORP en Co.

Suheepsgel~gelJ.heitl

'ft'nnentsPorter
(G33)

Javasche Raffinade
en 'Vil.rkrijghnar in trommels :\

Gezngf"erder .KAIJSER,
fertre~t deu 1780 ' dezer des,_ morgens 8 uur naar
BatavtO, Pou~ng, Telok-betong,. Kr.oe, .BenooeleD I
M~ntok, Pal"~banll" Riouw, Singapore, Pins"g, Edl,'
G'ghen, en AIJeh,
De Agenten
(1310)
]1;10. NEILL & 0,•.

om Veerer. Pennen to verma ken.
1\ /8,.

(301)

]o'l.OWER on SONS,

Puike t Puike!

80ESMAN & 00,

(1254)

Alexander.

KLEINE

Zak- Machines,

""... Wordt Gevraagd: ....

Zoo. pas ontvangen;

Bloern-Zaden.

~5,-'-

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

Samarangsch Pr,lau wen veer,

Oil

hebben wederom per Mail ontvangen:

alBmede:

KLOKJES,

en/

G. C. T. VAN DORP & 00,

B, KAR'L'HAUS & Co,

India Pale ale,

S 0 E SMA N & CO.
van

~o

Pas Ontvangen:

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

ging der trolUlllel. f

-y

Canari.e vogel Zaad.

GROENT,EN··ZADEN,

HET S'l'OOMSQHIP

(1,

voor cloorLrl;lkl{elllie peraOl:en
voor vOSle loges.

Oor!; m.ier Lo.gol' lEer) ~::It(iin8 Bier,
nlk ~3ier op
heele en hfllvu fie~~chen. Iud. Coope Eng. Bier.

(lIt)

van Portnatal door don Heer OOLENBRANDER
aldaaf met ue meeate zorg vcaaulcld en per mail aan
ons gezondell thane ontvangen en per k 8 t t i ~ to bo ..
komen
bij
SOESJ1AN en Co.
(958)
..

als:

(284)· P. ZWAGEB,

Gouden Dames Rorlogies.

Snm., 1 Jan. 1871.

Puik .puike Riet·en

Verse" Indigo Zaad,
- - - - ' . ,'_... ,.,---,,-

porcelein Slabnltken Orale en ronde

Zeer lekkere Mauila Cigal'ell

SOESMAN

(1104)

G.

Schote!!.I, groeutl Schelen met uekae), Bordon.

Wederom Ontvangen:

SaMareDg Heerenstraot

en .r :Cf4'i,-'1'. \' AN DORP en Co.

~O.

if

BAZAR.

Samarang.

F",rste en 'I'wecde

,) I

(2n6)

Pas ol/tvangel!:

(l,

(198)

tnhouJetl(le eCDvoliedig .otel

Timmerl~~~~!"0I[q?al:~~2~chappen. NUD.IND.· STooiviARfMAAT80HkPPlJ.

, \ / 6 .... -

Kamer-J!ottcn.

BOD 1 .0 N

.... . . II· . ..
e,n-·h·outen
alstjes,

Rondo, staande

l\Iarcobrunner.
Hochheimer.
Liebfrauenmileh.
Van Dem,
BOnDg~UX WIJNEN al.: lIf8rgnu1 Suporieur,
Cotes Frt)Dsftc.
Bn. !lfedoc.
Cotes Bourg.
Ohateou des troiB Moulin •.
enz. enE.
PORT\VIJN HoDde en 'ViUe'Hlze bekende 10 kwalitoit.
JlLo\.DERA.
VEltMOUTH cclttc Nollr ell Prot,
VERMOU'l'fI de Torrill,),
(55!)
n. KARTHAUS &'00.

"\,ranrlooze

Sp~o.: a=:;,~retijk::f O~!;

Bijweging aan de
onderwiohlen_
net uitYOereDfan Kommi.eieoenhet iD~, en uitJ.
klaren van goederen legen sleohle2'/,%, .
,
v,.~;::1I~~:~~ert .ieb. beleefdeJijk voor bet hondeD

De AKenten
Mo. NEIL:r.& 00,

Ok·

BI

Sehlo •• Johnnne,berg.
Steinberger Cabinet.
~u~esh~imer Ri';;'81ing.

P?rceleitl Tldel en 1,1hea,sen'iesen, Koft'ij en

Vervoer vall produoten vanar hebl~tioi.
Daa. de pakll11izen op. d. BObll81 per piooI Snikar 1.9-·12

Soerabaija.
(J82B)

llPiD~ri..'·~~:-~:1·
Jl

Exped1t1sVIIDslle goeMen naalHiebln1\l!.lUo.
den .vsn Java, naar aile plaat.en·da..bttlbel\.~C\tl~el
&Is n"ar Europa folgen.bekend laag.tarief. . . .

Ge.agvoerder DE WILDE,
fertrekt den ·1Ben de.sr de. morgen•. 8 nllr Daar

Stcl;;wmn,
Marcobrunner Oabinet.

A. N H .A. N,)

BeBtellillgen op nil" BOOl-ten vnn DJA1'TIE-HOUTWERKEN worden nBn~enomell door d~n - Admilli~
'trateur
G, ~L GRIB:LING.
Adr •• per "poor Halt, add/lgall.
(070)

.J~

;;.

an en.

I
1\.

(752)

zulltm S 0 E 8 ~:[ A N & Co. rendutie houllen van:

120

~

'

NittlfOe ttan"3tr "an:
Albums in Soorten,
Bijouterie doo.en met Muzi.k,
Heeren, & I>RID~e NeoesfJRires,
Dames wbi,kmRQdjes met, inriohtiug,
Porte flaC008- porte Monaie.,
Prachtig. Waoyero,
Dames Stoel &. Voe!iblluk' met Muziek,
Inktkokers in Soorten
flU velo' andere gocde1'811.
H. KAlt'l'llAUS en ()"
(lS'!o)

(1321)

Op

& 00

(689)
B. KARTHAUtleo Co.
WillemKroOIiprins
__
._____.___'--___
~~_~
I ·d . 'der. Neder. ..

de drllla

"'f

Go<!

of
Me. NEILI, ·&Co. . Smnara_g.

Societeit Amicitia. V
ALGEMEENE VERGADERING,

.oor8POedig be vail en von .ee. n. z.oon'.
H .. A .. L.PHILIPS,
echtgenoote 'van

Somarang,
14 September 1874..

Op WOE N SD AGden23en dezer,
ingev.olg~

(1826)

"rtikel 27 van be.t r"lllement.
De.: Seoretari.
H. WILKENS.

I...

W. N.KIM;
(18110)

Verantwoordelijk RedaoteuI'Mr.R.VORSTMAN.
Sat1pondrukhrtJ ':"" R•.. ~,~.VAN.DORP " (:.,~,

