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Aan deze en aan gene zijde van de Leitha moet de
oppositie tegen het staatsbeleid volgens een gemeenschappelijk programma handelen. In Praag wordt de gezamenDe Engelsche Mail, gisteren middag alhier aangekomen, lijke oppositie der Czechische en Croatische partijen op
bevat het volgende nieuws, tot 5 April reikende:
touw gezet.—
Men zegt, dat Rusland over de veelvuldige Pruisische
In Duitschland schijnt wederom een eventueele candi„afrondingen" volstrekt niet gesticht zou zijn. Dit is zeer
datuur
van ecu der prinsen uit het huis van Hohenzollern
goed mogelijk; want hoe ijverig een voorstander der afnaar
den
Spaanschen troon, stof uittemaken der gesprekrondings-politiek Rusland zelf ook wezen moge, het schooken
in
staatkundige
kringen. Men spreekt van een prins
ne van dit beginsel gaat verloren, wanneer het bij de budoch
zonder bepaalde aanwijzing van den
Hohenzollern,
van
ren te veel navolging vindt. Het moet monopolie blijven
het oog heeft. De candidaat van
prins
op
dien
men
hier
als het vruchten zal dragen.
doch
Leopoll,
1870
was
de candidaat van 1872 schij*»t,
Trouwens in Azië zet dc Czaar zijn „afrondingen" ijvewerkelijk waarheid ten
dat
de
aangenomen
geruchteu
aan
rig voort. Dc Russische troepen zijn reeds tot Kasnovadsk
aan de Kaspische Zee doorgedrongen, en sedert een stam grondslag ligt, Karel, tegenwoordig Vorst van Rumenië
der Turkomannen, d'Atamurat Khan, zich met hen ver- te zyn. Natuurlijk zou dc Italiaansch-Spaausche Amedeus
eenigd heelt, rukken zij steeds dieper in Onafhankelijk eerst onttroond moeten worden. Juist daarom kan meu
Tartarijc voort, om het allengs geheel en al van den Rus- aan de geruchten niet veel waarde hechten, want üuitschsischen Knoet „afhankelijk" te maken. Volgens een cor- lands belang zal toch waarlijk niet liggen in een gespanrespondentie aan de Times maakt dc Khan vau Khiva, nen verhouding met Italië. Spaansche bladen verklaren
die thans door de overweldigers bedreigd wordt, zich tot dan ook hoegenaamd geen gewicht aan het beweerde plan
krachtdadige tegenweêr gereed ; maai overtuigd, als hij is, te hechten.
Het blijkt uit officieele mededeelingen, dat door dc aandat hij voor de overmacht zal moeten zwichten, heeft hij
neming
vau dc wet op het schooltoezicht door den Staat
terzelfder tijd een gezant naar den Keizer aller Russen
afgezonden, om een verzoening tot stand te brengen Men in Pruisen een geheele verandering in het personeel der
begrijpt, dat deze berichten in Engeland veel sensatie ver- inspecteurs zal plaats hebben. De Staat alleen verkrijgt
wekken, want weldra zal het machtige Rusland zóó ver het toezicht, alle te benoemen beambten, benevens degein Centraal-Azië zijn doorgedrongen, dat het de Engelsche nen, die in hun tegenwoordige betrekking zullen worden
Koloniën in Voor-Indië aan de noordzijde geheel en al gehandhaafd, zullen als staatsambtenaren worden aangemerkt. De locale schoolopzieners zullen voor het grootste
insluit.—
gedeelte van hun functiën ontheven worden.
Het eenige wat waard is uit de Eransciie Nationale VergadeDe Kamer in Beieren heeft met een meerderheid van
ring te vermelden, is het discours door Thiers uitgesproken, 118 tegen 9 stemmen hare goedkeuring geweigerd aan een
om de leden niet huiswaarts te doen keeren zonder hen door de Regeering voorgestelden post, groot 20,000 gulden,
nog eenmaal te heiinneren aan de nieuwe belastingen als subsidie aan dc, ministeiïëele dagbladen. De President
die, volgens de uitdrukking van den heer Thiers, ver- van den Ministerraad had vroeger verklaard, dat zelfs
eischt worden om Frankrijk zijn vroegere positie onder wanneer deze subsidie werd geweigerd, de Regeering toch
de Staten van Europa te doen hernemen.
wel de middelen zou weten to vinden om hare inzichten
Vooral een omvangrijke uitbreiding en versterking van behoorlijk door dc drukpers openbaar te maken en later een
het leger acht Thiers onmisbaar voor het moreel prestige wet tot schadevergoeding te doen aannemen.
van Frankrijk in het buitenland, en voor het ontzag voor
Was de deelneming der Belgen in het Nederlandsch
de wet binnenslands tegenover het woelen der machtelooze
Apiil-feest
over het algemeen niet noemenswaard, te Antpartijen, die onvatbaar voor verbetering zijn.
heeft
werpen
men toch meê willen doen. Reeds vroeg in
Thiers ontkent het isolement van Frankrijk, de vijandige
den
morgen
wapperden
vlaggen, en
er drie zegge 3
houding der kabinetten van Berlijn en Rome, de inwendige
wel:
een
Consul,
vlag
bij
Nederlandsche
den
een Belgische
verdeeldheden, en meer zaken waaromtrent dezer dagen bij
den
der
kolonel
schutterij,
en een vaandel met onhergeruchten liepen.
kenbare
kleuren
op de Groenplaats.
boven
een
bierknijp
Bij het meerendeel der leden vond dit discours geen
De
verdere
deelneming
bepaalde
voorloopig tot het
zich
bijval.
bewonderen
dezer
feestbanieren.
Eerst
des middags lokte
De heer Thiers zal waarschijnlijk, met toestemming van
het
de
muziek der schutgelegenheids-concert,
gegeven
door
de Permanente Commissie, de vacantie te Parijs gaan
feestlokaal
terij,
eenige
wandelaars
naar
het
waar spoedig
doorbrengen.
Hij schijnt bijzonder tevreden te zijn over de verhouding de weinig harmoniëerende strofen van de Brabani;onne en
tusschen België en Frankrijk, en zich verzekerd te hou- het Nederlandsche Volkslied zich broederlijk dooreen menden dat België gezind zal blijken te zijn zich naar zijn gelden.
Behalve het concert zag Antwerpen er uit, zooals op
commercieel-unanciëele plannen te schikken.
eiken
Paasch-Maandag; edoch ten vijf ure begon het feestDe kardinaal-aartsbisschop van Bordeaux, de heer Denwaarbij vele stichtende toasten van stapel liepen,
banket,
net heeft den beiden priesters te Bordeaux, die zich verdie
hadden
ouderwerp
tot
het broederlijke feest?
klaard hebben tegen het leerstuk der onfeilbaarheid, door
Karel
,
,
Mis!
V
11
Eilips
den hertog van Alva j dc
een pohtie-commissaris doen aanzeggen, dat hij hun gebood
de
de pauseinquisitie,
Jezuïten
last
nol least
en
het geestelijk gewaad afteleggen, onder bedreiging hen
lijke onfeilbaarheid!! Behalve deze en andere bijzonderbij weigering voor de rechtbank te zullen dagen.—
heden meldt het Journal d' Anvers nog, dat bij het desOok de Engelsche volksvertegenwoordigers hebben voor sert een enorm pastjjgebak figureerde, voorstellende eenige
een wijle hun parlementairen arbeid gestaakt om in den geboeide monniken, die door de moderne „watergeuzen"
huiselijker! kring dc aanstaande feestdagen te gaan door- met waren heldenmoed verslonden werden.
brengen en zoo noodig van de doorgestane vermoeienissen
Laatste telegrammen uit de
uitterusten.
Onder de nationale feestelijkheden, die
Parijs, 22 April. De orde van den dag werd bij de herook in Engeland
op Paaschmaandag duizenden zullen doen van huis gaan, opening van de zittingen der Nationale Vergadering gekomt de eerste plaats toe aan de
groote revue, te Brighton regeld. De regeering begeerde de nieuwe belastingwetten
te houden. De zwarigheden, die daartegen met recht van het eerst behandeld te zien. Door verscheiden leden werd
de zijde der aldaar wonende
landbouwers waren ingebracht, op de discussie van de legerorganisatie aan gedrongen. De heer
daar deze voorzagen, dat hunne bezaaide akkers door het Thiers antwoordde dat hij eenige ophelderingen van de combezoek van zoovele duizenden gasten niet
weinig schade missie voor die wet wachtende was en het daarom van groot
zouden lijden, zijn uit den weg geruimd;
een inschrijving, staatkundig belang is die beraadslaging drie weken uittedoor de commissie geopend, om hun een ruime schadeloos- stelLn.
stelling aantebieden, i s j n kor .eu tijd volteekend, zooLonden, 23 April. Door den heer Cardwell is medegedat de revue te Brighton doorgaat.
Wellicht heeft daar- deeld, dat elk jaar op 31 Augustus in de vlakte van Satoe ook Ingedragen de bedreiging om haar te Portsmouth lisbury groote militaire manoeuvres zullen plaats hebben.
te houden, hetgeen naar hun meening een vlek
Londen, 24 April. De heer Gladstone antwoordde den
zou werpen op hun immer betoond patriotisme.
heer Fawcett in het Lagerhuis, dat hij de beslissing over
De ontvangst van Disraeli te Manchester is
een ware de wet omtrent de universiteit van Dublin niet wilde betriomftocht geweest. Omstreeks 30.000 personen
deden schouwen als ecu votum van wantrouwen, waardoor alle
bij zijn aankomst aan het spoorweg-station de lucht van verdere discussie zou worden gestaakt, maar dat de aannehun eindelooze toejuichingen weergalmen.
Nadat de heer ming der wet de aftieding van het kabinet ten gevolge
ballender, de voorzitter der conservatieve Vereeniging te zou hebben.
Manchester, den gevierden aanvoerder dier partij had verDe kroonprinses van Duitschland is van een dochter bewelkomd, werden de paarden van het rijtuig, waarin hij vallen.
had plaats genomen, afgespannen en trokken omstreeks 30
Tot gouverneur van Malta is benoemd Generaal von
man hem naar de woning van genoemden heci Callender, Straubenzee.
onder het oorverdoovend gejuich der
De heer Goulard is benoemd tot Eransch minister van
opeengepakte volksmenigte.
finautiën en de heer Eesserance Bord (?) tot minister van
Een dag later had een groote optocht ter eere van Dis- koophandel.—
raeli plaats, waarbij hem 124
adressen van de verschillende conservatieve vereenigingen iv Lancashire werden aanSamarang.
geboden, die daarin ook den wensch uitdrukten, hem spoedig weder aan het hoofd der regeering te zien. Men kan
Maanstand gedurende de maand Mei 1872.
hieruit opmaken, welke toevloed van nieuwsgierigen er
Woensdag den 15den.
Eerste Kwartier
bij de vergadering in Eree trade Hall
Donderdag den 23sten.
moest zijn, waar
Volle maan
Disraeli het woord voerde, niet minder welsprekend dan
Laatste Kwartier
Woensdag den 29sten.
gewoonlyk.
Van een geheel anderen aard was
POST KANTOOR SAMARANG.
een meeting, die te
Glasgow plaats had ; in de City Hall aldaar
toch werd voor
Engelsche Mail.
een gehee verschillend publiek het woord
gevoerd
door
Batavia,
Via
Muntok, Riouw kn Sinoapokk
den repubi. keinscbge2inden
j|au hen we
volksredenaar
Brar
mnpiid
In
de
Mei
den
20en,
over „Monarchie en Republiek." Ofschoon
men
zeer
be„
„
„
„
Juni
«en
en 17en.
ducht was voor een herhaling der
wanordelijkheden, die
„ len, 15en en »«**"
„ „ Juli
op andere plaatsen bij het houden van
dergelijke toespra„ Augustus „ 1 2en en 26en.
„ „
ken plaats hadden, en er daarom
door de politie buiKen en 23en
„
„
September,,
tengewone maatregelen waren genomen, is de
rust niet
October „ Hen en 26cn.
verstoord en hoorde men den redenaar tot het einde
toe
Ben eu i2en.
November „
„ „
aan, met uitzondering van een paar malen, dat hij
in
dc
rten
en !Oen
„
December
„
rede werd gevallen.
Fransche Mail.
De Oostenbijkscue
Via lUtavia en SiNOAroutt.
Czechen schijnen het ernstig te
meenen met hunne sympathiën voor Kossuth.
den
16 eu 30
In ,1e maand Mei
Eene deputatie rteels uit Zuid-Slaven, deels uit
„
13
en 27.
Juni
Czechen bestaande,
is naar luryn vertrokken
J*-1'
Uen
25,'
,
'
»
,
'
,
'
om den ex-dictator te verzoeken
„
8 en 22.
naar zyn vaderland terugtekceren. Middelerwijl en zon„ »» Augustus
r*
der den uitslag van dit verzoek aftewachten, organiseesen 19.
„ „ September „
„ „ October
ren de Czechen een verbond tusschen Noord- en Zuid-Sla3en 20.
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„Slraits-TimesJ'

,
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„

In de maand November,,
'i en 17.
„
„ December „
1, 15 en '29.
Sumatra's Westkust.
Den -ten en löeu van elke maaud
Palembang.
Den I7en van elke maand.

door het Kanaal. Indien de hoeveelheid van den omzet
een kenmerk is van een voordeeügen handel met de Oost,
toonen deze tabellen den opmerkelijken graad aan, w«arin zaken van belang zich van jaar tot jaar ontwikkelen.

Het volgende beiicht nemen wy uit The
is zeker voor paardenDeu Jen van elke maand.
liefhebbers niet onbelangrijk. Het blijkt, dat de hier welBandjermassinenBawean.
bekende pikeur, de heer Cox, in Australië niet stil gezeDen 24en vim elke maand.
ten heeft en wij door hem, die zoo goed op de hoogte is
Timor-Koepang
Macassar,
on de Molukken. onzer behoeften wat paarden aangaat, spoedig een partij
Den 16den van elke maand.
goede paarden mogen verwachten. De Queenslander zegt:
Het uur van sluiiing is siceds des avonds te 'é/ ure.
De heer M. Dillion Cox. is volgens de leak downs telegram
Intusschen wordt aan belanghebbenden vrijgelaten, ook op weg door dit district met paarden voor de Indische
op andere dagen hunne brieven aan het postkantoor, te markten via Port Darwin. Hij bericht ons van de heeren
doen bezorgen. De doorzending van hier heeft steeds plaats Kelruan de BV stoeterij te hebben gekocht met het recht
per eerstvertrekkende post.
om het merk ook in het Noorden te gebruiken, daar deze
stoeterij over geheel Indië gunstig bekend is en zeer geSamarang, den 1 Januari 1872.
De Postmeester.
waardeerd wordt. Hij heeft ook de Colloary stoeterij ge-

Borneo'sWestkust

en

Paarden.

Billiton. Queenslander van 2 Maart over en

kocht en heeft te zamen 500 stuks met vier volbloedhengsten. Uit de beste merries en hengsten zul hij een
stoeterij vormen, die hij nabij Palmerston (de stad Port
\i..ii'rlan<lsch Indische Spoorweg MaaUcliappij.
in het Noordelijk gedeelte van Australië wil opDarwin)
ir (mi van Vertrek en Aankomst (ler Treinen. richten, alwaar hij reeds een
groot stuk prachtig weiland
Vau SOLO Daar SAMAItANG. || Van SAMARANG aaar SOLO.
is
zeker
Hij
heeft aangekocht.
van een goeden uitslag,
hy
gemakkelijk
uit
de
haven
de paurden nam*
daar
van
Gemengde Tremen.
I GemeiiKlle Treinen, j
STATIONS
Britscheenig
No.
van
en
Nederlandsch-Indië
kan
|
gedeelte
Ko T2.
4.
81-ATIONBj-j--^ ,No 3
erl
en
Uren van
overbrengen. Wij vernemen met veel genoegen, dat dit
"Uren van
HALTKH.
rlr.|A__k.|VBrt. HALTEK Aa^"k ,?ertr.|Asnk.| Verlr. slechts een begin is en dat de heer Cox het voornemen
heeft om teiugtekeeren voor den aankoop van ander vee,
iNamldd.
Voormidd.
Voormidd. Namidd.
koeien, euz.) zoodra hjj zijne lange en moeielijke reis
(als
12.5»
Solo
6.41
B.—
IH.K) 3_.m_.ran_;
heeft
volbracht. Er zijn meer personen, die zijn voorbeeld
1.1(1
8.14
l.lu
I.IS
7.2
7-5
LIS
Allus-Toewa
Knli-Osso
JB.ll
1.26 1.20
Salem
7.1 a 7.22 1.3(1 I.SB Bioemliocug
i 8.26 8.2»
zoodat wy een aanzienlijken handel hierin tegevolgen,
1.47 2.66
5.48 8.11
Uwasi
7.37 7.4X1 1.51 IS4lTmjoenj
J.SB moetzien.—
(Bat. HB.)
Goendil
8.6 8.10 2.19 229 IKedoeiig-Djattie. 9.11 9.21 2.1
9SI »■■» ""■.« »■*-!
Serang
8.24 BJ7 J.4S 2.46 Pad as
9.62 9.66 269 8.9
Telaw»
844 8 47: S 4I 5.14 I'elawa
Omtrent het overzeilcu vau liet Engelsche stoomschip
Padaa
10.1» lv.l( 3.20 8.29
9.4 9.7 8.84 S.S? L-ieraug
Rona
door het stoomschip Ava, van de Messageries, ver3.44
351
_i.JoIn.SS
Kedoeng-Djattie 9.1 C 9 26. 5.46: 4 Wndili
4.2 4.28 neemt men dat in den nacht van 14
11.1 11-4
9.40 9.4' J 4.SU 4,23 l.iuvanjr
Tansocnn
April, op ongeveer
11.18 11.21 48? 4.41
Broeniljoeng
10.8 10.11 4.42 4.46 Salem
mijlen
aauzeiling
20
van
Oksen
de
had. Door den
plaats
461
467
illas-Tocva
10.99 10.26 4.60' 4.69 Kalic-Osso
1136 11.88
11.66
6.U
fcmauug
10.86
{.lu|
schok werden de kapitein en de tweede stuurman op het
fiolo
dek van de Ava geworpen. De eerste viel bedwelmd
KLATTEN SOLO.
SOLO KLATI
De Ava kwam met ernstige averij te Amoy aan.
neder.
Klatten
I
I 2 lu->oio
I
4.
646
12' i
1229 1532 49 Ui Aan boord van de Rona bevonden zich, buiten de bemanTje|iper
7.1 74 236 229 Poerwodadie
7.16 719 241 2.41 Ilelungoe
Delangoi*.
'12.62.1266; 484, 48» ning, 60 a 80 Chineesche passagiers, dr. Thomson, van de
Poerwodadie
I 7 1 li' 4.47 46
7.8»! 742 3 4 8 7 Tjepper
Solo
7.H
66
geneeskundige missie te Swatow, en een dame, wier naam
816
Klatten
j 1 26j
niet bekend is. De Rona zonk binnen twintig minuten.
BRINGIN-KBDOENG IMATIK. KEDOBNQ DJATIE-liltlNGlN. Veertig passagiers, benevens de loods en de le en 2e maBringin
B.l4l'Kmloeug-Djattie
*""»' chinist werden gered. De dikke rook vau de Rona, die
Gogodalera
| '■■o 3 9.66 met een stijve bries li-*p, verborg dat schip geheel, zoodat
8.29 8.32 Tempoere*
1031 i034
8,53 B,H|Gegodalem
Tampoeran
I",4
men wel op de Ava een oogenblik vóór het ongeval, rook
| 9,141
illrn.gin
Keiloeng lljiittie
meende te ruiken, maar geen enkel licht bespeurde.
Februari
is
en
goedgevonden
1872
verDen 18den
De heer S. J. Goossen, oud-ofticier vau gezondheid bij
staan :
Z. M. Marine, heeft ecu „gezondheidsgids voor zeevarende"
Dispensatie te verleenen van art. 1 van het Kon. besluit van geschreven, waarin hun wenken
en raad worden gi-geven,
3 Juli 1856 (Indisch staatsblad no. G4), ten behoeve van om zooveel mogelijk de gezondheid te beliouden en ziekten
den inlander Mas Kerlo Redjo, zoodat aan hem vergun- te voorkomen aau boord van de bodems, waarop zij varen,
ning kunne worden verleend om als huurder van een per- bij dc aankomst, op reis en gedurende hut verblijf iv de
ceel woeste gronden op Java optetreden.
verzengde luchtstreken. Een aanuangsel handelt over de
Taart tusschen Nederlandscli-ludië en de Golf van Perzië.
Den 7den Mei 1872 is goedgevonden en verstaan:
Zoodanige gids zal voorzeker ten nutte van alle zeevaTe bepalen, dat de laatste zinsnede van art. 38 van het renden strekken. Het werkje zal
eerlang het licht zien.
Reglement op do. verplichtingen de.t admin'strateurs en op
(N. B. H.)
het beheer der tinmijnen te Banka (Staatsblad 1832, no.
Van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia
45), luidende:
graven van erts en smelten van tin door particu- ontving men de volgende caeographie, nota geheeten :
Hem die met aandacht de verslagen heeft gelezen van de
lieren, behalve de in deze bedoelde orangsgoenoeng, zal
„zooveel mogelijk worden tegengegaan," wordt vervangen Kamer van Koophandel en Nijverheid alhier, zal het niet
door de volgende bepaling:
onbekend zijn, dat dc heer J. Kloppenburg reeds voor
eenige jaren het denkbeeld voorstond van de daarstelling
Aan particulieren,— chineezen, inlanders en anderen,
het
daarbij
bestuur
bekend
en
in
het
gunstig
staan
die
eener haven alhier, aan de oostzijde van het bestaand ka«
register
worden
zijn
toegekan
ingeschreven,
bestemd
naai, meer speciaal bestemd voor de stoom-, kust- en
toe
staan, om de erts aan dc uiteinde der waschkanalen en inlandsche prauwvaart.
Toen de Kamer in den loop van het jaar 1871 door de
de tinslakken te verzamelen en uittesmelten; om nalezing te houden op verlaten terreinen, zoomede om door regeering werd geraadpleegd over den bouw van een zeegroote mijnen overgeslageu gedeelten in ontginning te bren- breker ter reede Batavia, om aan haar meer veiligheid te
gen en verder om overal elders te werken, waar ertsafzet- vei schaffen, noodigde de Kamer eenige deskundigen uit
tingen voorkomen, die gebleken zijn voor eene mijncongsie om haar van raad en voorlichting te dienen, liet waren de
te klein te zijn of door deze niet met voerdeel zijn te be- heeren Kloppenburg, de Bruyn Kops, Maarschalk, de Lange en van de Velde, waaraan zich op verzoek der Kamer
werken.
Ook de op die wijze verkregen tin moet ti*gen den vast- later nog aansloten de heeren Landberg Sr. en Van Hulstijn.
Het plan van een zeebreker moest echter in de met die
gestelden prijs van 13.50 den picol in 's lands pakhuigeleverd.
worden
heeren
gehoudene vergaderingen wijken voor dat van een
zen
mijneiken
dien
op
voet
werkenden
particulieren
haven,
Aan
oostwaarts van het kanaal, maar op een meer bewerker zal tegen contante betaling en tegen tariefsprijs duidende schaal dan het vroegere ontwerp van den heer
maandelijks eene zekere hoeveelheid rijst uit 's lands voor- Kloppeubuig. Immers de haven moest voldoende ruimte
raad kunnen worden verstrekt en zulks naar de reden van aanbieden voor de grootste stoomschepen en aan een ruim
één picol rijst voor eiken vermoedelyk door hem te leve- aantal vaartuigen een veilige lig-, los- en laadplaats schenren picol tin."—
ken.
Daartoe door de voorlichting van genoemde heeren in
De invloed, dien het kanaal van Suez uitoefent op staat gesteld, kon de Kamer met gerustheid de noodige
den weg naar Oost-lndië en China, zegt the Economist, is voorstellen doen aan de Regeering.
Die voorstellen werden aanschouwelijk gemaakt door de
uitstekend aangetoond in: East India, China and Japan
Shipping Register (Edward lliggin k Co., East India avenue). teekeningen en plannen vah den heer Maarschalk, die ze
De geheele hoeveelheid katoen, welke in 1871 naar de Oost bovendien door uitvoerige notas zoodanig wist toetelichverscheept werd, bedroeg 1,752 millioen yards, waarvan niet ten, dat zij den bijval verwierven uiet alleen van de audere
minder dan 1,446 millioen via Egypte en het Suez-kanaal deskuudigeu, maar ook van de regeering, die de noodige
werden verzonden. In 1870 was de verhouding van de fondsen aan het opperbestuur tot uitvoering van die planover Egypte verzonden katoen slechts 933 millioen van de nen aangevraagd en beslist heeft, dat intusschen de noodige
1659 millioen yards of omstreeks 9/16; zij was in 1871 opnamen en peilingen gedaan en dtflnitive plannen en
14/17. Van gareus werden verleden jaar 31 millioen van begrootingen ingediend zullen worden, een en ander in
de 52 millioen via Egypte naar de Oost verscheept; in overleg met den heer Maarschalk.
Het heeft der Kamer leed gedaan dat omstandigheden
187Uvolgden slechts 26 millioen van de 62 millioen ponden dien weg. Uit dezelfde tabellen blijkt het dtt er een van zijnen wil onafhankelijk, haar iv het Krawangsche wonenvermindering is vau katoen naar Calcutta bestemd van om- de medelid, den heer Ki-.ijnibrink, buiten staat stelden een
streeks 6 millioen yards, doch ecu toeneming van garens werkzaam deel te nenien aan het besproken gewichtig onder
van bijna 5 millioen ponden. Naar Bombay is een ont- werp, dat door hem overigens in ecu afzonderlijke brochure en
zettende vermindering van 4" millioen yards ongebleekt in een der plaatselijke nieuwsbladen behandeld is.
Haar ander deskundig medelid, de heer Dceleman, kon
en geverfd katoen, doch leveren witte en gedrukte katoedc heeren deskundigen door zijne ervaring
daarentegen
nen een toeneming van 10ya millioen. Daarentegen wijst
voorlichten.
Hongkong een toeneming aan van 29 millioen yards kaDe Kamer koestert de hoop dat geene onverwachte
toen en Shanghai van 123 millioen, maar Singapore en eenige andere Indische havens zijn achteruitgegaan. Verder gebeurtenissen tusschenbeidc zullen treden, om een langwordt aangetoond dat in 1868 2131 schepen, te zamen gevoelde behoefte tot een bevredigende oplossing te brenmetende 1,709,149 ton, bij den handel op de Oost in ge- gen.
bruik waren, in 1869 1880. metende 1,572,551 ton, in
Uit Japan wordt gemeld dat er met het leggen van een
1870 1665, metende 1,523,397 ton en iv 1871 1770,
Telegraaflijn
tusschen Nagasaki en Jedo groote vorderingen
metende 1,679,351 ton. De afmeting der schepen is dus
gemankt.
worden
toegenomen en het verschil in het cijfer van den tonncninhoud, die thans gebezigd wordt, mag veilig gerekend Uit China. Bij Jehor hebben zich eenige onlusten voorworden als gevoeg voor de snelle uitbreiding van den han- gedaan. De Onderkoning van Szechuen heeft bekend ge[ del over Alexandrië en van de verscheping over Port-Said maakt, dat er in zijn gebied groote ellende heerscht. Chüili,

H. A. KLERKS.
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BIJ DE
AFDEELINGTELEGRAFIE
hervat. Na onderzoek der geloofsbrieven werd de heer
Szechuen en Kwantung lijden allen tengevolge van
lot
derde
de
telegrafisten
klasse,
leerlingenBENOEMD:
der
hevige
Om
in
de
behoefte
voorte
W. baron van Goltstein toegelaten en als lid geïnstalleerd.
legens.
buiteügi-woon
telegrafit-t C. Kuitert, J. C. .VL E. Isech, G. E. A. Cordromp, 'H.
200.000
taels
moetin
noodig,
naburige
Ingekomen is een missive van den Minister van Koloniën,
tien <.yii
en
ne
E. Huff, G. jV. van Sprew C. van Swieten, L. C. A. Gronovius, 11.
streken rijst naar Szechuen zenden.
Een Engelschman v'eeninck, J. F. Stoelmnn, A. W. Palm, F. H. Hoedt, W. E. J. meldende dat by Koninklijk besluit is toegestaan een
te Niot-ch ng vestigt de aandacht op de steenkolenmijnen Fagnotti en W. A. van der Liüden. Tot leerlingen-telegrafist A. la verhooging der hegrooting voor de Kust van Guinea met
dichtbij zijn woonplaats gelegen en een uitmuntend product Fontaine, klerk ter algemeene secretarie, A. J. Canter Visscher, H.
20,000, ter bestrijding van mogelijke kosten tot uitvoeC. Schreuder, klerk ter griffie van den landraad te Soera- ring
leverende. De Onderkoning vau ( anton heeft alle noodige Willems,
van liet tractaat van afstand. Met 21 tegen 7 stembaia, en J. C. R. Bos, met bepaling, dat de drie eerstgenoemden
men
is een voorstel vau ileu heer Cremers aangenomen om
voorbereidende maatregelen doen nemen, ora ook Hainan bij het telegraafkantoor te Weltevreden en de twee
laatstgencemden
voor den buitenlandschen handel opeutestelleu.
bij dat te Soerabaia zullen worden werkzaam gesteld, en J. A. van de tienden wet, waarvan het eindverslag gereed is, MaanKeeken, met bepiling, dat hij bij het telegraaikautoor te Djocjo- dag aanstaande in behandeling te nemen.
Uit ArsTBALiË. De Koninklijke Schouwburg te Mel- carta wordt werkzaam gesteld.
—De Minister van Financiën, daartoe gemachtigd bij
OVERGEPLAATST: Naar liet telegraafkantoor te Tjiamif*, de Koninklijk besluit van 12 Maart 1872, heeft de krachtens
bourne is door brand vermeld.
der tweede Uaase M. Margadant. Naar het hoofdbureau,
Tu-schen het gouvenu ment van Victoria en dat van telegrafist
den
de telegrafist der tweede klasse J. il. Muller. Naar het telegraaf- Koninklijke machtiging van 21 October 1869, door
Nieuw-Zeeland worden onderhandelingen gevoerd over een kantoor te Tegal, de telegrafist der derde klasse J. C. M. E. lieeh. Minister van Binnenlandsche Zaken aan den heer W. Cormaildienst via Nieuw-Zeeland eu San Fraucisco.
Naar het telegranfkantoor te Samarang, de telegrafist der derde klas- nell Jewett verleende vergunning tot deu aanleg en het
De schoener Maria, die uit Sydney naar Nieuw-Guinea se G. E. A. Cordromp. Naar het telegraafkantoor te Cheribon, de gebruik van ecu telegrafische verbinding van Nederland
der derde klasse L. F. Persijn. Naar het telegraafkantoor
vertrok, is totaal verongelukt. Schepen die uitgezonden telegrafist
met Noord-America, welke vergunning is gewijzigd bij dc
te Pasoeroean, de telegrafist der derde klasse L. C. H. Gronovius
werden om de equipage en de passagiers
de Maria Naar het telegraafkantoor te Peealongan, de telegrafist der derde beschikking van den Minister van Financiën van 14. Maart
bracht landverhuizers over
te redden hebben velen ge- klasse A. W. Palm. Naar het telegraafkantoor te Lahat, de telegra1870, nader gewyzigd als volgt:
vonden, maar nog altijd worden er 35 gemist. Men ver- fist der derde klasse W. E. J. Fagnotti. Naar het telegraafkantoor
a. Artikel zestien der gewijzigde concessie, luidende:
dc telegrafisten der derde klasse L. J. van der Straamoedt dat die ot' door de zwaiten vumoord of verdronken te Soerabaia,
„Deze vergunnii.g vervalt van rechtswege, wanneer de
ten, J. F. Stoeliuan en W. H. A. van den Linden; allen van het
zijn.—
ondernemer
na drie jaren, te rekenen vau de jdagteekening
telegraafkantoor te Weltevreden. Naar het telegraafkantoor te W eldezer
aau de bepalingen van de artikelen 1,
Domis,
vergunning,
E.
G.
N.
de
M.
Senerpont
tevreden,
de
leerlingen-telegrafist
Uit Britsch-Indië. Den 2en April heeft te Madras
JI. G. Schhindt Bodien, W. A. C. Paulns, A. J. F. 2 en 3 geene volledige uitvoering mocht hebben gegeven.
A.
Simon,
V.
een hevige orkaan gewoed, die vele telegraafpalen omver- Fagnotti, A. J. Pereira, R. W. Pereira en .1. L. W. G. Koch, van
„De vergunning kan worden ingetrokken, zoo de ondergeworpen eu andere schade aangericht heeft. Verdere bij- het telegraafkantoor te Soerabaia, C. Veer en W. T. van Heemsnemer
in gebreke blijft, aan de bepalingen van art. 5 te
kerek, van het telegraafkantoor te Djocdjocarta en L. H. O Jtente,
zonderheden zijn nog niet bekend.—
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D.: stoomboot, La France heeft daar de
van het schip l. Oriental, dat op
aangebracht
passagiers
een reis vau Bordeaux naar Tahiti en Nieuw Caledonie ter
hoontb van den mond der 11 o de la Plata verbrand is. De
ongelukkigen werden eerst gered door het Engelschs schip
Delta, dat hen overbracht op de kleine boot Iharrua waarmede zy te Rio Jaueiro -iani-.wameii Van Rio Jaueiro zetten zij de reis met La France voortEr liggen nu bij Saigon 65 scb<pen op bevrachting te
wachten.
De rijstprijzen zijn bijzonder laag.
Een bericht dat er weder se*aar zou zijn voor een oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen heeft hier niet weinig
sensatie gemaakt : men was weder gereed alle Duitschers
uit de kolonie te verjagen.—
Uit

Saigon.

Door de Itegceiing is, naar wij ver10000.— ter beschikking van den
nemen, een som vau
Resident van Solo gesteld, ten behoeve van hen, die dooide uitbarsting van den Merapi noodlijdend geworden zijn.—
Tegemoetkoming.

’

De vader vin den jongen die door den Euiopeeschen
eigenaar van den beo bij ongeluk is getroffen,— waarover
heeft den
wij in ons nummer van Dinsdag jl. spraken
onvoorzichtige bij den Officier van Justitie aangeklaagd.
De inlander schijnt van het denkbeeld uittegaan dat de
Officier van Justitie den Europeaan een boete zal opleggen,
welke hij, inlander, in den zak zoude kunnen steken, althans dc man heelt een aceoord met iemand getroffen,
waarin de hoofdvoorwaarde is : Oenloongnja di bagi doewa.

—

—

Aan belanghebbenden wordt medegedeeld,
dat de Gymnastieles voor jongelieden waarvan den Uden
dezer melding werd gemaakt, op Vrijdag avond den Uden
Mei a. s. van 6 10l 7 ure geopend zal worden ; dat als commissarissen van orde voor die les zullen optreden de HII.
Agerbeek en Chasteau, en men, na dien tijd wenschende
toetetreden, zich om informaties vervoegen kan bij den Hr.
(Aangeboden.)
Marcks, Thesaurier dier inrichting.
Gymnastie.

Ongeveer veertien dagen geleden moet er in
wederom
een ketjoepartij hebben plaats gehad.—
het Solosche
Dei.l. Sedert eenige dagen liep alhier het gerucht, als
zoude er te Doli onder de Chineezen en Inlanders
een opstand zijn uitgebroken.
Natuurlijk kreeg de fantaisie daaraan ruim deel. Zoo
werd onder anderen verhaald dat de beer Sanders vermoord
was; dat uit Padang naar den Legerkommandant getelegrapheerd was geworden om troepen enz , enz..
Ter geruststelling van onze lezers kunnen wij mededeeop Batavia niets bekend is noch van een op
len
Deliuitgcbrokeu opstand noch van een aanvraag om troepen.
Ketjoe's.

dat"

—

Heden moigen raakten twee wagens met
Ongevallen.
elkander iv een zoo onzachte aanraking dat het achterwiel van den eenen biak. Gelukkig kwamen de dau.es
die in den wagen zaten met den schrik vrij.
In de moordenaars-laan liep eertüster avond een dergelijke ontmoetinu tusschen ecu huurrijtuig, waarin een
heer en een ander waarin twee Javaansche dames zaten
bijna even gunstig af: alleen de heer die de dames in de
wielen gereden had werd even geblesseerd.—
Diefstal. De diefstal, waarover wy' in ons V>y'dagnummer van de vorige weck spraken, moet gepleegd zijn door
den bediende van den heer 0., die in het Heerenlogement
logeert. De dader echter, die zijn slag geslagen heeft toen
zijn meester uit paardrijden was, is thans nog voortvluchtig*—

Telegram

uit

Telegram

uit Batavia.

Padang.

11 Mei. De kloof is gedeeltelijk ingestort. De communicatie met dc Bovenlanden is daardoor gestremd.

VERLOF V\ I'.UEN'S ZIE--.TE:

aan deu Assistent Resident Du VENBODK VaKKEVIssER en den kapitein der genie Bloeme.
BENOKMI. : tot Secretaris van Madura SciiönerMAKCK, tot Aspirant-Ingenieur bij den ■*> ateislaat SIi>KEKS.
BEVOKI/EKD bij de genie: tot luitenant Kolonel, de
Mnjoor A. Numaas, tot Majoor, de Kapitein G. E. V. L.
van Züyi.en en tot Kapitein, de lste Luitenant W. A.
C de Bloem e.
OVEIIGhiPLAATST: als 2de Directeur der genie de
Luitenant Kolonel J. P. EItMLLING.

Benoemingen,
CIVEIL

enz.

DEPARTEMENT.

: Op verzoek, eervol, wegens vertrek, als commishet fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den geA. A. Cluwen, lid der algewaneuden dienst in de N derlanden,
wegens
meene rekenkamer. Op verzoek, eervol, uit zijne betrekking, bjstuur
ziekte de controleur der derde klasse bij het binnenlandsch
1,. de Vries. Eerin de'residentie Timor, o ; het eiland Soemba, C.
vol, uit zijne betrekking, wegens ziekte, de civiele gezaghebber op
de Solor-eilanden (residentie Timor' J. H. Kluppelt
BENOEMD : Tot controleur der derde klasse bij het binnenSoemba, de
landsch bestuur in de residentie Timor, op het eiland
J.
der Feite.
D.
van
aldaar
mr.
W.
beschikking
jhr.
ambienaar ter
Tot aspirant-ingenieur bij den Waterstaat en 's lands burgeibjke openbare werken J. J. E. van Bergen, daartoe ter beschikking gesteld vau den Gouv mcur-Geueraal vim Nederlandsch in.lic. Tot
eersten ► übstitiiut-grinicr bij h.-t h (jg-gerechuhof van Nedcrl.mdschlndié, de eerste commies bij het departement van justitie mr. G.
H. Lowe. Tut gritlier bij den onigaaaden rechter in de vijfde af»
deeliug, de substituut griffier bij deu raad van justitie te Soerabaia
mr. A. L. Clignett. lot eersten commies bij het deparlement van
justitie mr. if. H. C. van (Josteiv.ee, thans tijdelijk ter beschikkiog
gestel 1 van den Directeur vau justitie. Tot civielen gezaghebber
op de Solor-eilaudeü (residentie Timui), de ambtenaar op wachtgeld
L. O'Brien, laatstelijk posthouder op de Betoeeilauden (Sumatra'a

ONTSLAGEN"

saris

van

.

Westkust).

Door den üirei-teur der Burgerlijke Openbare Werken:
BIJ DE UUKtiEiaiJKE OPENBARE WEBKEN:

OVERGEPLAATST

:

Van Uandon^

(Prean^er

Regentschappen)

naar ProbwliQ l*o, de aspiiant ingenieur A. J. Croramelin. Van i»:itavia naar Samarang, de aspirant-ingenieur G. Oosting.
INGETItOKKEM : De overplaatsing van den aspirant-ingenieur
W. vau der Werff van Batavia naar Cheribon, met bepaling, dat hij
te Pasoeroean wordt werkza-im gesteld.
GEPLAATST : Te Tegal, de benoemde ingenieur der tweede

ltla.se C. Gast.

voldoen.
van het telegraafkantoor te Kediri.
„Zoo de vergunning van rechtswege vervalt of wordt
INGETROKKEN: De plaatsing van de leerlingen-telegrafist E.
V. H. van Haasen en L. H. Nijvenheim bij het telegraafkantoor te ingetrokken, blijven de deelen van deu telegraaf het eigenWeltevreden, met bepaling, dat zij bij het telegraafkantoor te Soe- dom van den ondernemer."
rabaia zullen worden werkzaam gesteld.
wordt vervangen door de volgende bepalingen :
TIJDELIJK OPGEDRAGEN : Aan den ingenieur der telegrafie
ten
Brummeler,
„Deze vergunning vervalt van rechtswege, wanneer de
G. W.
chef van het tweede bureau, de betrekking
van chef der eerste telegraaf-afdeeling.
ondernemer na vier jareD, te rekenen van de dagteekening
dezer vergunning, aau de bepaling van de artikelen 1, 2
DEPARTEMENT VAN OORLOG.
VERLEEND: Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziek en 3 geene volledige uitvoering mocht hebben gegeven.
te, aan den kapitein der infanterie J. van Weeren, en arm Jen er
„De vergunning kan worden ingetrokken, zoo de ondersten luitenant der infanterie P. C. Gaal.
nemer
iv gebreke blijft aan de bepalingen van art. 5 te
DEPARTEMENT DER MARINE.
voldoen.
Kommandant
der
van
Zeemacht,
Door den
Chef
het Departement der Marine in Nederlandsch-Indië :
„Zoo de vergunning vau rechtswege vervalt of wordt
Aan
hoord
Zr.
Ms.
Prins
AZIJN OVERGEPLAATST:
fregat
ingetrokken, blijven de deelen v*.n den telegraaf het eigenlexander der Nederlanden, als kommandant, de kapitein-luitenant dom van den ondernemer."
ter-zee H. P. Klerck, van Zr. Ms. stoomschip Curacao ca lelaal
b. Deze wijziging is niet van kracht, dan nadat zij zal
met de betrekking van oudat-aanwezend zee-officier ter reede Bata
zijn
opgenomen in een authentieke acte, waarbij de onZr,
via, de luitenants ter-zee tweede klasse W. M. J, Visser, \nu
Zr.
Ms.
dernemer
verklaart die aantenemen, en welke acte in
stoomschip
Curacao,
Vries,
Ms. stoomschip
J. C. de
van
dea Briel, A. W. Viukhuyzen, van Zr. Ms. transportschip Java. het archief van het Ministerie van Financiën zal worden
Aan boord Zr. Ms. corvet Prinses Amelia, de luitenants-ter-zie nedergelegd.
tweede klasse J. C. de Borst Verdoorn en L. Dupper, van Zr. M«.
In de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van
stoomschip Coehoorn, de luitenant ter-zee tweede klasse M. C. van
het Koninklijk Instituut voor taal, land- en volkenkunde
Doorn, van Zr. Ms. transportschip Java. Aan boord Zr. Ms. stoomschip Djambi, als kommandant, de kapitein-ter-zee P. van der Vel- van Nederlandsch Indië, den 30sten Maart 11. gehouden,
de Erdbrink, van Zr. Ms. fregat Prins Alexander der Nederlanden, zijn ter vervanging der heeren jhr. mr. \V. T. Gevers
de adelborsten G. M. Titsingh, A. Voormolen en W. Rijmer, van Deynoot,
mr. P. A. S. van Limburg Brouwer en P. J. O
Zr. Ms. transportschip Java. Aan boord Zr. Ms. stoomschip Curade
cao, als kommandant, de kapitein-ter-zee C. J. Damme, van Zr Ms. C. Robidé van der Aa, tot leden des bestuurs gekozen
de
Beele,
prof.
stoomschip Djambi, de luitenant-ter-zee tweede klasse J. P. J. Lu- heeren mr. L. A. J. W. baron Sloet vau
cardie, van Zr. Ms. corvet Prinsis Amelia, de adelborst J. A. Kloek, dr. J. H. C. Kern, beiden te Beiden, en dr. Th. Ch. L.
van Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman. Aan boord Zr. Wijnmalen, te 's Gravenhage.
Ms. stoomschip Marnix, de adelborsten A. E. van der Sande Lacosta en jhr. H M. Speelman, van Zr. Ms. transportschip Java.
Aan boord Zr. Ms. stoomschip Soerabaia, als kommandant, de kapitein-luitenant ter-zee A. E. Fauchey, van Zr. Ms. fregat Prins
Alexander der Nederlanden. Aan boord Zr. Ms. stoomschip ViceDe f«esten op 1 April zijn overal in goede orde afAdmiraal Koopman, de officier van gezondheid eerste klasse J. B.
Limburg en
geloopen
en de geestdrift was overal
Coomans de Ruiter, de adelborsten C. Pels Itycken en jhr. A. O.
uitgezonderd
van
Noordbrabant
gedeelte
het
Cascmbroot,
grooistc
van Zr. Ms. transportschip Java. Aan boord
.1. M. de
Zr. Ms. stoomschip Ardjoeno, de adelborsten S. K. Sijbrandi, J. G. zeer groot. Te Nijmegen werd weinig geïllumineerd; een
Roosenburg, J. B. Dukkers en C. Meyboom, van Zr. Ms. 'transport- gemeente-gasfabriek word er geopeud en op den voorgevel
schip Java. Aan boord Zr. Ms. stoomschip Coehoorn, de luitenants- van het gemeentehuis schitterden de woorden: Opening
ter-zee tweede klasse J. A. Vening en R. C. van der Meulen en den
officier van gezondheid tweede khsse D. Donkers, van Zr. Ms. der gemeente gasfabriek in 1872. Bij het Piusfccst baadtransportschip Java. Aan boord Zr. Ms. stoomschip Sumatra, de de de stad in lichtglans. 1 April werd door geen enkele
luitenant ter-zee tweede klasse P. Zegers Veeckens, van Zr. Ms. feestelijkheid opgeluisterd.
Te Breda hebben allen
transportschip Java. Aan boord Zr. Ms. transportschip Java, de op een kleine bende na
als goede Nederlanders echt
luitenants ter-zee tweede klasse G. J. Vischer, E. Voetelink, J. E.
Te 's-Hertogenbosch bleef 't,
Sickens, G. 11. Thomassen a. Theus»ink van der Hoop en den offi- broederlijk feest gevierd.
feestviering
van 't garnizoen enz. niet gecier van gezondheid tweede klasse B. Loon, van Zr. Ms. fregat na dc officieele
de
van
tweede
huis
Nederlanden,
gezondheid
der
officier
het
van den boekhandelaar van
rustig;
Prins Alexander
heel
voor
klasse J. C. D. Steendijk, van Zr. Ms. stoomschip Banka, de. adel- Heusden, dio eenige feestprenten uitgegeven en voor de
borsten F. Bühtlingk en W. L. baron van Vcrschuer, van Zr. Ms.
had, hadden samenscholingen plaats, en
stoomschip Djambi, de adelborst J. C. Kikkert Schotborgh, vim Zr. ramen geplaatst
Te Boxmeer
werd
het
met slijk besmeten.
winkelraam
Ms. stoomschip Curacao, dc adelborst jhr. R. W. J. Pabst van Bingerden, van Zr. Ms stoomschip Ardjoeno. j\an boord Zr Ms. werd 't feest niet gevierd. De beide leden der lste Kastoomschip den Briel, de luitenant ter-zee tweede klasse L. A. H. mer, daar woonachtig, hadden 't voorbeeld gegeven zelfs
L.mie, van Zr. Ms. corvet Prinses Amelia. Aan boord Zr. Ms. de vla-; uiet uittes-teken.
Te Venlo werden do enkele
ttoomschip Borneo, als kommandant, de luitenant ter-zee eerste
die
deu feestdag hu-dachten en
(Proti
stauten)
ingezetenen
Soerabaia.
klasse jhr. E. P. E. de Stuers, van Zr. Vs. stoomschip
Oranje droegen, met smaad en scheldwoorden bejegend;
Aan boord Zr Ms. stoomschip Admiraal van Kinsbergcn, als kommandant, de luitenant ter-zee eerste klasse K. O. van der A'een, wat een gevecht met eenige militairen ten gevolge had.
van Zr. Ms. stoomschip Borneo, dc luitenant ter-zee tweede klasse Te Maastricht bepaalde de feestviering zich tot het garniP. G. Hruch, van Zr. "ds. fregat Prins Alexander der Nederlanden, zoen,
zeer weinige rijksambtenaren en acht Roomsch-Cade officier van gezondheid derde klasse IJ. liakki r, van Zr. Ms.
stoomschip
tholiekeu, allen in burgerlijken of militairen ryksdienst. Op
stoomschip Vice-Admiraal Koopman. Aan boord Zr. Ms.
Banka, de officier van gezondheid tweede klasse J. J. Dekkers, van het gemeentehuis, do woningen van vele hoofdambtcnareu,
Zr. Ms. transportschip Java.
der leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten, enz.

—

1 April 1872.
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UitNederland.
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ROTTERDAM, 2 April.
De Maatschappij tot Nut
de opgave in haar courant
heeft,
blijkens
van den Javaan
noodlijdenden
de
door de overstroominvan 1 April, voor

706.58.
gen op Java ontvangen
Gisser,
van
het 1 ste regiment infanterie, is
majoor
De
op zijn verzoek, op non-activiteit gesteld.
Het schip Krimpenericaard had in Juli 1866 op de
terugreis van Nederlandsch indië naar het Vade. land schipbreuk geleden op de hoogte van Port Elisabeth in Africa
en niOi-st tengevolge duaivan worden gekub fateerd. Het
behoorde «an de reederij, waarvan de heer H. L O Lehr
destijds boekhouder WhB, en was dooi* de Handelmaatschappij
bevracht met een lading koloniale goederen. De «chipper
mocht er niet in slage.u om het schip voor de reedery te
redden. Gelukkiger was hy iv zijne poging tot redding
der lading. Een deel daarvan was in oubeschadigdeii toestand gebleven. Het voiige deel was beschadigd en moest
uit dien hoofde verkocht worden. Die verkoop geschiedde
door don schipper. Hy kreeg het provei.u in handen en
betaalde daaruit diverse schulden, die hij te Port-Elisabcth
haa moeten maken zoo teu behoeve van het schip als vau
de lading. Daartoe was hij, naar de voorstelling bij eisch
in de zaak van den heer Lehr qq. tegen dc Nederlandsche
Handelmaatschappij, bevoegd. Wat hy nu overhield van
de opbiengst remitteerde hij per wisselbrief aan den boekhouder. De eischer was steeds bereid dat overschot aan de
Handelmaatschappij uittekeeren. Deze was daarmede
echter niet tevreden. Ofschoon zij erkend, dat de schipper
tot deu bedoelden verkoop bevoegd was, verlangde zij, flat
de reedery nu zooveel zou bijdragen als er aau de schulden
ten behoeve der reederij was betaald. Aan dien eisch
meende de eischer qq. niet te kunnen voldoen, daar de
reeders eenparig hadden besloten hunne aandeelen te abatidouneeren, krachtens de bevoegdheid hun bij art. 321 al.
1 van het Wetboek van Koophandel gegeven, zoodat zij
zich daardoor ontheven achtten vau de verplichting tot betaling dier schulden. Gedagvaard voor dc ArroudissementsRechtbank te Rotterdam door de Handelmaatschappij tot
betaling, uiet van de reedciijschuld, maar van ruim/ 70,000,
werd die vordering bestreden. Doch bij vonnis in appel
bevestigd, werd de Handelmaatschappij in het gelijk gesteld.
Het Hof in Zuid-iiollaud, bij arrest van 1 April 1871,
heeft o. a. verstaan dat, op gron' vau art. 321 al. 1, meergemeld, de boekhouder der reederij zelfs bij lijfsdwang aansprakelijk is voor de verbintenis des schippers om de opbrengst van de door dezen laatste gedurende dc reis en
tengevolge van zoo-evenementen verkochte lading a.iv den
eigenaar terug te geven. Tegen deze en andere beslissingen zijn verschillende cassatie middelen aangevoerd, die
Raad mondeling
ter terechtzitting van den Hoogen
door
den
advocaat mr. B. H. Vlielander
werden toegelicht
Hein voor den eischer, en bestreden door den lands-advocaat mr. Q. M. van der Linden voor de Handelmaatschappij.
—De Eerste Kamer, heelt Douderdag den Iden
April, des avonds ten half 8 ure, hare werkzaamheden

—
—

’

woei niet eens de nationale vlag.— Te fioozcndaal (NoordBrabant) heeft ecu kabaal plaats gehad tegen de Sociëteit
de Vrijheid, die ter gelegenheid van het herinneriugsfeest
ecu tooneelvoorstelling gaf, bestaande in het drama Joan
Woutersz. De Burgemeester heeft a'.le samenscholingen
verboden. De marechaussees hebben tegen de menigte
geageerd. Drie personen zijn in hechtenis genomen; een
Te 's-Hoerenberg
vierde heeft sabelhouwen bekomen.
de Catholieke
;
gehad
volgens
hebben kloppartijen plaats
overgekomen
Pruisen
Emmerik
eenige
uit
bladen waren
Protestanten
het aan
volgens
lag
dc
daarvan de schuld ;
geestelijkheid.
de Roomsche
Bijzonderheden aangaande de feestviering in alle, zelfs
in de vooinaamste plaatsen hier optenemen, gaat niet aan;
wij bepalen ons tot een kort verslag van hetgeen den Briel
op deu verjaardag zijner bevrijding ondervond en deed aanschouwen.

—

Feesten in den Briel.

Reeds ten 7 ure in den morgen was geheel Brielle in
beweging; de toevloed van vreemdelingen is groot.
Ten half tien ure worden de leden der Utrechtsche subcommissie voor het Asyl en van gedelegeerden der subcommissiëu door de hoofdcommissie in het kleine feestlokaal ontvangen. Dc heer de Jager, secretaris der hoofdcommissie, heet hen hartelijk welkom. Hij wy'st op de
verhevene herinneringen, die ons allen op dezen dag bezielen, en dankt voor de verleende medewerking.
Daarna wordt de eerewijn aangeboden.
De heer de Geyter spreekt daarna een hartelijk woord
namens de Zuid-Nedtrianders, broeders van denzelfden
stam; Nooid en Zuid, zegt hij, kunnen op elkander rekenen ; bij ons wordt evenzeer feest gevierd als in Noord-

Nederland.
Hij eindigt met een „Eere aan de Genzen!"

Te half twaalf wordt Z. M. in de haven ontvangen dooide heeren Heyn, KraijenholT, van Tuyll en Merkus; de
Koning komt, vergezeld van prins Alexander, in de uuiform van generaal der rijdende artillerie, op het feestterrein; aldaar zijn de heeren Jolles, van Bosse, Brocxs, Fock,
Dullert, Rombnch, enz , aanwezig om hem te begroeten.
Het Wilhelmus wordt aangeheven. Daarna wordt de eerste
feestcantate gezongen; de. geestdrift is onbeschrijfelijk, niettegenstaande het slechte weder. Het. zingen der feestcantate nadat Z M. door de hoofdcommissie gecomplimenteerd was en plaats had genomen op de tribune, was

treffend.

De feestredenaar, prof. M. de Vries, bestijgt daarna de
tribune, herinnert aan dc groote beteekenis van den len.
April 1572, al was ook het wapenfeit van dien dag gering, en heet Z. M. den Koning haitelijk welkom. In
gloeiende taal ontrolt hij daarop het tooneel van jammei
en vertwijfeling, dat ons eenmaal zoo bloeiend vaaerlaud
in dien tijd opleverde.
Maar God verliet onze vaderen niet, en zij verlieten
zichzelf niet. Spreker schetst de inneming van deu Briel
door Lumey en de zyneu, de gebeurtenissen die er op

volgden, den strijd, door de vestiging van het vrije Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden waardig bekroond.
De redenaar noodigt vervolgens Z. M. den Koning, die
dc feestrede staande aanhoort, uit tot de plechtigheid der
eerste

steenlegging.

Ouder het zingen dei feestcantate Holland* Glorie worden de toebcreidselen voor de steenlegging gemaakt.
De voorzitter der hoofdcommissie, de heer Lette, verzoekt den Koning den eersten steen te leggen. De stoet
begeeft zich naar de plaats daartoe bestemd, in de volgorde,
in het programma aangegeven. Voorlezing van het procesverbaal. Aanbieding vau pen en inktkoker aan Z. M.
Onderteekening van procesverbaal. De looden bus, die
door Z. M., nadat het perkament er ingesloten is, in den
uitgehouwen steen wordt geplaatst, is o. a. ook van gouden Willems dukaten voorzien.
Jufvrouw K., die Z. M. het zilveren truweel en het presentoir met eenig cement zal aanbieden, is door den heer
Hein opgeleid.
Zij is in blauw zijde gekleed, reikt het truweel over
en plaatst zich ter linkerzijde van Z. M.
Gedurende de steenlegging werden er herhaaldelijk hoera's aangeheven, en volksliederen gezongen.
Na de steenlegging wordt door Z M. de volgende rede,
duidelijk en hoorbaar uitgesproken:
„Mijnheer de President en verdere leden der commissie voor het op te richten standbeeld en zeemanshuis dezer plaatse!
„Myne Heeren!
„Wanneer Mijne woorden gering zullen zijn, gy zult
het Mij gewis vergeven, want in het oogenblik, dat de
nazateu van dou grooten Zwijger, de nakomelingen van
het Geuzenvolk zich op deze heilige plek vereenigen, dan,
Mijne llecren! zijn Mijne woorden weinig iv getal. Gij
moogt het verschoonen, want het is de taal van het hart,
dat moeielijk kan uitdrukken de fierheid, dc hetzelve doet
kloppen. Ik ben grootsch, zeer grootsch van Nederlander
to zijn eu Ik dank u voor de groote eer eu het groote
voorrecht, welke gij Mij hebt willen schenken, om den
eersten steen te leggen van deze beide heerlijke plannen,
welke op deze plek in de toekomst zullen worden verwezenlijk r.
Daarna riep de Koning „Leve het Vaderland!"
De menigte antwoordt door een luid hoera, waaraan geen
einde schijnt te komen.
„Leve Oranje, Koning Willem 111!" klinkt het door
de lucht. Z. M. met zijn gevolg keert naar de tribune
terug.
Fanfares van alle zijden.
De feestredenaar vervolgt zijne rede. Hy brengt dank
en hulde aan de- hoofdcommissie, en bespreekt de schoone stichting, weldra de kroon vau Den Briel, een toevluchtsoord voor zeelieden aan de weldadigheid, een kunst*
gewrocht in duurzaam metaal, aan de kunst te danken,
In hartelijke taal spreekt hij Janmaat, en den kunstenaar,
den heer Koelman, toe.
Spr. bedankt vervolgens den Koning voor het verrichte
werk, en roemt de aan alle partijen gemeenschappelijke
leuze: Vaderland en Oranje, die één van hart en één van

zin, zijn.—

Na het grootsche werk van Frins Willem van Oranje,
zijn wijsheid, beleid, zielskracht, vertrouweu, godsdienstzin
verdraagzaamheid en opofferende vaderlandsliefde te hebben doen uitkomen, eindigt hij met een aansporing tot
eendracht. Met die gezindheid in het hart, en de handen
broederlijk ineengeslagen, heffen wij het oog naar boven,
en uiten de oudvaderlijke bede: God zy' met ons!"
De derde feestcantate, het Vlaggelied van dr. Heyc

werd aangeheven.

Terwijl Z. M. na afloop der p'echtighcid ten huize van
den burgemeester en voorzitter der hoofdcommissie, den
heer Lette van Oostvoorue, werd ontvangen, vervolgens in
het Merula-wceshuis de verzameling oude en zeldzame
platen van den heer Veihuell in oogenschouw nam, alsmede het model van den nimf om daarna aan het dejeu.
ner dinalotre in het fraai versierde Raadhuis aan te zitten,
verspreidden zich de gewone sterveliugen door de stad en
zochten een gunstig punt om deu allegorischen optocht
te zien passeeren. De drie zegewagens maakten onbetwistbaar de pièce de résistance van den optocht uit, waarin overigens nog de banier der brielsche dames wegens
haar sierlijken eeuvoud allezins bezienswaardig was.
Om drie uur ving het diné op het raadhuis aan.
De eerste dronk was natuurlijk gewijd aan Z. M. den
Koning, en weid uitgesproken door den heer Lette, voorzitter der hoofdcommissie. De Koning antwoordde terstond,
en eindigde zijn toast met ecu hartelijk: „leve het vaderland!" De heer Tuyll van Zuylen drong op den Prins
van Oranje, de heer Gijsberti Hodenpijl op Prins Alexander, de heer Schubart op Prius Hendrik. Dc Koning
antwoordde in naam van den Prins van Oranje en van
Prins Hendrik, onderanderen met deze gelukkige gedachte:
„gelijk dc Prins van Oranje do erfgenaam is van mijn
stamhuis, zoo hoop ik dat hij de erfgenaam zal zijn van
dc liefde van het Nederlandsche volk; gelijk graaf Lodewijk van Nassau de rechterhand was vau Prins Willem
deu Zwijger, zoo is Prins Hendrik de rechterhand van
Koning Willem III." Prins Alexander bedankte zelf voor
den dronk, op hem ingesteld, en stelde voor de glazen te
ledigen op H. M. de Koningin, wier liefdadigheid bekend
is, en op de Nederlandsche natie.
In bezielde taal bracht daarop de heer Hein, lid der
hoofdcommissie en van de Eerste Kamer, een toast uit
op het feest van den dag. een feest der vrijheid. Dc Koning beantwoordde hem, en noemde het woord vrijheid
over 't algemeen een zeer rekbaar woord, maar niet rekbaar in Nederland, omdat er hier geen misbruik van wordt
gemaakt. Z. M. kwam hierdoor op de Zuid-Nederlanders,
die eveDgoed als hun broeders in het Nooiden aan den
opstand tegen Spanje hebben deelgenomen, en stelde een
dronk in „op het welzijn der Vlaamsche en Antwerpsche
watergeuzen," wier trouw aan hun Koning een hunner
schoonste deusjden is. De bekende vlaamsche redenaar,
de heer Jul. Vuvlsteke, bedannte voor dien dronk, sprak
over Jacob van" Maerlant en wijdde een toast aan den
voorspoed vau Den Briel.
Professor De Vries had in last om deu geschiedschrijver,
den heer Motley, [die zich in het gevolg des Konings
bevond], mede te deden dat de Senaat der Leidsche hoo<j-eschool had besloten hem het eere-doctoraat in de letteren aantebieden. Die mededeeling werd met gejuich
begroet; de heer Motley bedankte in zijn moedertaal, en
werd daarop, mede in het Engelsch, toegesproken door Z.
M. den Koning, die vervolgens in het Nederlandsch een
hartelijk woord wijdde aau dc nagedachtenis van Koning
Willem 11. lets later gaf dc Koning het teeken tot het
einde van den maaltijd.
In een sloep werd de Koning vervolgens naar het fraaie
stoomjacht de Leeuw geroeid, dat hem ook reeds des morgens had overgebracht. Het weder hai zich intusschen
hersteld, en het hoofd, waar een menigte volks was samengestroomd, leverde een indrukwekkend schouwspel op, toen
de drie monitors en een paar andere ooiiogsehepen, op de
reede aanwezig, ter eere van Z. M. hun geschut losbranddeu, dat van de wallen der stad werd beantwoord, en een
luisterrijke verlichting ontstaken.
Het was donker geworden, en in de stad begon men de
lichten te ontsteken. De regen had weinig of geen schade
gedaan, en ofschoon in den loop van den avond nog
eenige droppelen vielen, brandde alles, bij volkomen windstilte, voorticffelijk. De stad leverde een wezenlijk prachtig

schouwspel 'op. Geen huis, hoe onaanzienlijk ook, was
onversierd of had zich aan de verlichting onttrokken. Het
fraaiste punt der stad was het Zuideinde, dat door de
dwars over de straat aangebrachte verlichting a la giorno,
die de meeste ingezetenen trouwens niet had weerhouden
om ook buitendien hun huizen te illumineeren, vooral op
eenigen afstand aan een tooverpaleis uit de Arabische
Nachtvertellingen deed denken.
De talrijke menigte, die zich door de straten bewoog,
was rustig en ordelijk. Het ontbrak niet aan gejoel en
geschreeuw, aan dansende en hossende groepen, maar er
was over het geheel meer vaderlandslievende opgewondenheid dan dronkenschap, en van vechtpartijen was in 't
geheel geen sprake.
Het vuurwerk, dat de officieele festiviteiten besloot, was
het minst geslaagde gedeelte.—
Ook by deze feesten zag men het woord van Schimmel
bevestigd, dat de zucht om gtlegenheidsverzen te maken
„een schaduwzijde der Nederlandsche vaderlandsliefde" is.
Enkele zangerige liederen, van Dr. Heije, uitgezonderd,
voldeed echter van den ontzaglijken voorraad aan de markt
gebrachte poëzie niets de behoefte aan volksgezang. Maar
de smaken verschillen. De Nieuwe Rotterdamsche Courant
had bijzonder behagen in dit ruwe gerijmei:

De Watergeus kwam in den Briel,
Leve de Watergeus !
De Spanjaard die kreeg op zyn ziel,
Leve de Watergeus I
Niet minder mooi vond de Nieuwe Rott. dit versje :
De vrijheid leev'
Vooral in Rotterdam ;
Want zonder vrijheid bloeit geen stad,
En ligt de handel op
We hebbeu de twee ontbrekende woorden er niet bijtevoegen ; ze zyn voor hen die ze niet mochten kunnen
vinden, in het feestliedje van de Nieuwe Rott Ct. voluit
te lezen.
Briel is voor dergelijke verzenmakers ecu rijmwoord,
waarop heel wat leege plaatsjes te stoppen vallen.
< >ok April heeft dienst gedaan. Een heer Koster, onderwijzer
en nog wel hoofdonderwijzer te Hai lingen, wil op de
„voys" vau „Die in Januari geboren is" het volk— en dit
is er laf en geesteloos genoeg voor
een gerijmei laten
zingen als het volgende :
Wel, Piet! wat heeft je broek een scheur! April!
Wel, Mie ! wat heb je een roode kleur ! April !
Och Jau ! och Jan ! toe, kijk reis vlug,

...

—

April! April! April!
Ha, ha ! dat was een mooie grap! April !
Daar had ik je allen voor de lap ! April!
Maar weet je ook wat April beduidt?

Komt, luistert, hoe 't verhaal dan luidt.
April! April! April!
't Was, nu drie honderd jaar geleèn, April !
Filips zond hier zijn beulen heen, April !
En Alva, d' ergste in dat geval,
Zei: of ik ze ook eens knijpen zal!"
Om den eetlust onzer lezers niet te bederven, laten wy
het daarbij.
Er is zeer veel waars in dit artikel van de Tijd !

Een Nalezing niet Kantteekeningen.
Na de beschrijving der feestelijkheden op den eersten
April, heeft het zijn belang, om eens een oog te slaan iv
de feestartikelen der dagbladen van verschillende kleur,
die zich van den aanvang af met de viering van dezen
gedenkdag hoogelijk ingenomen hebben getoond. Zij zijn
toch de organen der gevoelens van een groot gedeelte des
volks; althans zij gelden daarvoor bij menigeen. Het ligt
in den aard der zaak, dat wij in dit overzicht slechts van
de voornaamsten kunnen gewagen, benevens van enkelen,
die zich door de een of andere bijzonderheid hebben onderscheiden.
Met verzen pry'kten verscheidene, waaronder die in het
Utrechtsch Dagblad en in de Rotterdamsche Courant keurig

van vorm zijn. De Purmerender Courant, het Leidsch
Dagblad en de Heldersche Courant hadden zich van top
tot teen 111 Oranje gestoken. De Rotterdamsche Courant
was met hare vergulde letters en raud even smaakvol als
prachtig uitgedoscht. Haar stadgenoot, de Nieuwe Rotterdamsche Courant daarentegen, leverde een soort van kermiskarrcmansprent, met een feestartikel en een gedicht, door
den heer W. J. Hofdijk, van dezelfde
kunstwaarde als dc
prent. In het laatste lezen wij van ketens, welker striemen pezen openreten van een half ontmergden Spanjaard,
van een giergen neep, een pletterknodse en onrafélbare
snoeren, en ontmoeton wy voorts strofen even zoetvloeiend
als het vermaarde „de kat, die krabt de krullen van de
trap, gelijk bij voorbeeld deze, waarvan de tweede en vooral de vierde regel een meesterstuk van welluidendheid is:
Neen, eeuwig neen
niet ons gewisse
Den toon des grievenden verwijts !
Neen —wij aanvaarden de erffenisse
Des tachtigjaargen worstelstrijdsl
„Het is iets eigenaardig Nederlandsch, dat geen nationaal
leest, geen feest, waarbij onze
nationaliteit betrokken is,
by ons kan gevierd worden, zonder dat
van alle kanten
de volksgeest zich in het oude Oranje
uit. Feest
boven!
te vieren zonder Oranje en Oranje
boven! te roepen, is
baar
onzinniSe een onmogelöke
"
Met deze woorden begint de
Amhemsche Courant haar
leestartikel, dat verder alleen over dit verschijnsel handelt.
JJat Zy g oed heeft gezien, zal de gang
van het feest haar
hebben bewezen. Ten minste als wij de
stemming in de
overige vierende gemeenten des lands mogen beoordeelen,
naar hetgeen wij in de hoofdstad hebben gadeslagen. In
ontboezemingen ter eere van ons koningshuis gaf zich
overal de opgetogenheid lucht. Het volk toonde daaraan
onophoudelijk zyne verknochtheid in kleuren, opschriften
en woorden. De gebeurtenissen van 1572, de
tachtigjarige oorlog, de
driehonderdjarige
voorspoed, zoo het op
den vierdag aau dat alles dacht,
dan alleen als aanleiding
voor een hulde aau Oranje. Bij deze
gelegenheid, gelijk
oy andere, hebben wy allerlei refereinen
gehoord zonder
slot noch zin, maar geen enkel der toepasselijke liedjes
op
Alva, den Briel en de Geuzen, opzettelijk
voor dit feest
onder de menigte verspreid. Menigmaal echter het oude:
't Is Oranje
't Blijft Oranje
't Is Oranje boven !
voorts regels u,t „Wien Neèrlands bloed",
het Wilhelmuslied enz.
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De Amsterdamsche Courant zeile:

HANDELSBERICHTEN.

—

—

.

April! April! April!

-edacht'e8"

de leuze Oranje boven! een werkelijk Oranje boven ge- hantijn zal worden verleend.
maakt heeft.
In een op den 28en Februari gehouden vergadering
En wat beteekent die leuze van Oranje boven!? Is het heeft de gouverneur overigens de verklaring afgelegd, „dat
een zinlooze leuze, een klank, een galm, gedachteloos hij niet wü, dat de Elmineezen tegen elkander vechten."
aangeheven eu gedachteloos herhasld, of zit er een zin in?
(St. Ct.)
zin dan?
en
— Erwelke
zit wel degelijk een zin in, en een zin die voor hen
welke onze geschiedenis der driehonderd laatste jaren kennen, gemakkelijk te verklaren is. Onder Prins Willem I
ROTTERDAM, 4 APRIL.
en zyne onmiddellijke opvolgers beteekende het de verloshet
juk
geestelyke
der wereldlijke en der
sing van
Voor koffie bleef de markt stil en onveranderd. Suiker in vaste
tirannie.
Oranje boven ! had toen in de eerste plaats deu zin: „verlos stemming met weinig handel. Voor Java Tabak bleef de stemming
zeer gunstig. Indigo stil, fijne soorten tot taxatie alO c. hooger
ons van onzen vijand, van de spaansche overheersching, verkocht.
Tin in vaste stemming; Banca f 93, April-veiling f 93'/t
van den roomschen gcloofsdwang; verlos ons van de galgen 4 94, najaars-veiling
f 867_ a 87, zeilend Billiton f 81. Katoen.
die onze burgerlyke vry heid en van de brandstapels, die Americ. en Bengaal 1 e. hooger. Van Huiden werden verkocht
onze vryheid van geweten bedreigen. Maak ons tot een 261 gezouten Buenos-Ayres. Van Bindrotting werden 288 pic. veren te Amsterdam 930 pic, alles tot hooge prijzen. Voor Kamzelfstandige natie in een vrij land!" Maar toen dat doel kocht
zijn de prijzen iets beter en voor uitvoer was goede vraag.
fer
bereikt was, toen Spanje's tirannie overwonnen en Rome's
KOFFIE. Gedurende den loop dezer maand had eene daling plaats
geloofsdwang gefnuikt was, toen Nederland een zelfstandige van ongeveer 2_ c— De trage
afzet hield aan en zeer natuurlijk
Staat geworden was, bleef toch de kreet van Oranje boven! mocht het dus heeten dat, bij bijna volslagen gemis aan afnemers,
zich doen hooren. De volksoproeren —en zij waren niet de handel zelfs bij gunstige meening voor de toekomst van het artiongenegen werd bevonden om de aanbiedingen van Particuliezelden geschiedden onder de oude leuze van Oranje boven.' kel
ren (11,367 bn.) en van de N. H. M. (81,348 bn.) tot de vorige
yolk
Altijd was het „de Prins" die door het
Het Handelsblad:
tot bijstand prijzen over te nemen. In den toestand van het artikel zelf is ove„Menigeen moge het hoofd nederbuigen van schaamte, geroepen werd; „de Prins" was de algemeen erkende red- rigens geene verandering gekomen. De zeilende hoeveelheid blijft
als hij denkt, welke deugden en gaven en krachten wij te der uit den nood, de Deus ex machina die de stormen klein en ofschoon, bij de bestaande voorraden, velen daaromtrent nog
toonen hebben, die de deugden, gaven en krachten der bedaren deed en de rust herstelde. Van waar dit ver- vrij onverschillig zijn, zoo mag toch niet uit het oog worden verlodat het te verwachten is dat de invloed daarvan zich het meest
vaderen kunnen evenaren."
schijnsel? van waar dat, terwijl iv andere landen elke ren
zal doen gevoelen tegen den tijd waarop de behoefte, naar mate zij
Het Nieuws van den Dag:
volksbeweging eene bedreiging was van het eenhoofdig thans grooteren tegenstand biedt, later sterker zal moeten opkomen.
De N. H. M. veilde den 20n 76,948 bn. Java en Macassar (afloop
„Voorwaar, het zou den lande ten goede komen als er gezag, in Nederland het yolk, juist andersom, in de meermacht
„den
dien
moed
in
volk
dere
van
Prins"
den
zocht
41'/
persoonlyken
van
ons
meer was overvan
4 voor goed ord. Java tegeu 44'/ 4 c. in Febr.) en 440 bn. Sanwaarborg
afnemers, gelijk meestal na eene
gebleven, als wy bij elke vraag van verdediging en hand- meerdere volksvrijheid, van een voor het land weldadiger tos 38V4 -40'/4 c. Ofschoon vele
belangrijke daling het geval is, eene afwachtende houding aannamen,
having onzer vrijheid en zelfstandigheid 't eerst aan eigen Regeering?
zoo was toch de aftrek over het algemeen ieta heter dan te voren.
Het antwoord is eenvoudig. Omdat het volk en „de
persoonlijk aandeel dachten. De spreuk, dat God hem
De telegrammen uit de Vereenigde Staten van Noord-Amcrica onthelpt die zichzelven helpt, heeft immers nog niets van Prins" steeds te zamen kampten tegeu een gemeenschap- vangen betreffende dc afschaffing van het recht van 3 Am. centen
haar kracht verloren
pclyken vyand, tegen de heerschappij der oligarchen, te- (ca. 7'/_ c nederl. pr */, gr.) zijn onduidelijk: wij wachten dus nadeberichten af; intusschen komen alle berichten in den laatsten tijd
gen deze burgemeesterlijke autocratie die „den Prins" re
Het Vaderland:
uit dat land ontvangen daaromtrent overeen, dat even gunstig als
„Onze bescheiden taak is te waken, dat wij op het ge- steeds klein houden wilde, om de gemeente des te onbe- eene afschaffing op het verbruik zou werken, even veel nadeel de onbied van handel en industrie niet steeds meer door onze lemmerder te kunnen overheerschen. Het volks-instinct zekerheid deed waarin men ten opzichte dei' afschaffing zelve en van
naburen worden overvleugeld, dat wij niet telkens en tel- had spoedig begrepen, dat al wat „de Prins" in aanzien het tijdstip waarop, toen nog verkeerde. Ook in Engeland is eene
kens weer achterblijven iv den wedloop tusschen de vol- en macht won, afbreuk was voor de oligarchie en de bur- vermindering van het Koffierecht voorgesteld: het zou van 3 pence
eng. pd. (ca. 15 c. nederl. per '/2 kgr.) op de helft gebracht worken, dat wij, eenmaal een mogendheid van den eersten rang, geuieesterly'ke heerschzucht, die in stilte de gemeente meer per
den.
thans niet van den tweeden tot deu derden en vierden rang drukte en het volk meer uitzoog, dan een oppervlakkige
Bij Particulieren werden afgedaan, uit de eerste hand alhier: 10,158
afdalen.
beschouwing zou doen vermoeden. Het Oranje boven! Java; te Amsterdam: 778 Java, 431 hu. en 83 vn. Ceylon te zamen
„Maar de wijze waarop wij die taak vervullen, laat veel, by die gelegenheden aangeheven had den zin: „verlos ons, 11,367 bn. en 12 vn.
Onverkochte voorraad bij de N. H. M. 449,469 Java, 12,280 Melaat bijna alles te wenschen over."
Prins, van al deze kleine tirannen, wier juk wij dagelijks nado,
18.090 Padang, 6560 Macassar, 10,500 Santos; hij Particulieren
Treurige verzuchting te gelyker tijd door zoo velen ge- op onze schouders gevoelen; verschaf ons rechtvaardige in Nederland 31,700 Java, 20,700 Padang, 6000 Macassar en 2900
Cochip,
slaakt !
wetten en billijke regenten!"
Het geluk heeft gewild, dat onze Prinsen van Oranje
Treurige bekentenis, dat wij Nederlanders, te midden
AMSTERDAM, 4 April
van onzen voorspoed, onze welvaart, onze vrede en rust, bijna zonder uitzondering mannen waren- die hunne positie
KOFFIE. Sedert het
bericht is de markt «til, doch vast.
en hunne roeping begrepen. Wanneer het volk Oranje Verschillende' nummers laatste
achteruit zijn gegaan in kracht en zedelijke waaide!
uit de laatste veiling blijven tot afloopsboven! riep en bij „den Prins" zyne toevlucht zocht, was prijzen gevraag!, doch, aangezien de houders algemeen geretireerd
„de Prins' gereed aan die roepstem gehoor te geven. Het zijn, zoo was de omzet zeer gering. De «lievelingen die in de voOranje Boven!
rige maand het cijfer van 61202 bn. bereikten, zijn bevredigend,
Het is iets eigenaardig Nederlandsch, dat geen nationaal was zyne politiek, voor het volk party' te trekken tegen iv aanmerking genomen het buitenland (alwaar men nog steeds
volk
onderdrukken en den Prins klein en wantrouwen in het
feest, geen feest waarbij onze nationaliteit betrokken is, hen die het
artikel heeft, veroorzaakt door den lagen afloop
houden wilden.
machteloos
der laatste veiling) slechts het hoogst noodige neemt. De voorraad
bij ons kan gevierd worden, zonder dat van alle kanten
Het Nederlandsche volk heeft dit nooit vergeten. bij de N. H. M. was op uit. Maart:
de volksgeest zich in het oude Oranje boven! uit. Feest
Het
is niet enkel een volks-overlevering, maar een volks1872.
1871.
te vieren zonder Oranje en Oranje boven! te roepen is
Onverkochte voorraad
382348 bn.
486399
bn.
overtuiging
geworden,
dat
het
het
volk en het
belang van
voor ons volk blijkbaar een onzinnige, een onmogelijke
Zeilende
64200
327900 »
Voorraad op outvangcedullen...lB6429 ,
223991 „
gedachte. Terwijl in andere monarchien of de adel, of de belang van Oranje één zyn. De oude, dikwijls geuite
geestelijkheid, of het leger als de voorname steunpilaren volkswensch van Oranje boven is werkelijkheid, en „de
Prins" is „de Koning" geworden. Oranje is boven ge737028 bn. tegen 93123' ibn.
van het koningschap, als stutten van den troon, beschouwd
Hieruit blijkt dus dat de totale voorraad ca. 200,000 bn. kleiner
De
worden.
historische
leuze
echter
is
de
zin
gebleven
en
wordt, steunt in Nederland het koningschap onmiddellijk
is dan A°. T°, terwijl in de afgeloopeue 3 maanden afgeleverd werop het volk. Het is niet een monarchie bourgeoise, zooals er van is niet veranderd. Wanneer de nederlandsche natie den 145,552 bn. tegen 173,893 bn. in 1871; bovendien was, volgens
die vau Louis-Philippe— le roi ciloyen —in Frankrijk in hare meest geestdriftige uitingen niets weet dat beter de laatste berichten de totale uitvoer van Rio in Febr. naar diverae
hare gevoelens uitdrukt, dan het oude Oranje boven! ver- havens 67,923 bn. tegen 227,409 bn. in 1871, 117,137 bn. in 1870,
was, maar een werkelijk populaire, bijna zou men zeggen
en is de zeilende voorraad van
soorten Koffie naar Europa ca.
een plebejische, monarchie. Oranje en de volksvrijheid eenigt zij hare verleden en hare hedendaagsche geschiedenis, 570/00 bn. kleiner dan A O. P°.diverse
hare
dankbaarheid
en hare verwachtingen, in denzelfden
zijn bij ons altoos met elkander samenhangende begrippen
Door deze gunstige statistiek blyft goede opinie voor het artikel
zin. Iv hare Koningen zijn hare Prinsen van Oranje be- bestaan
en houdt men zich overtuigd, de aanstaande veiling deze
geweest. Oranje voor het volk eu het volk voor Oranje
is een der meest algemeene en diepst doorgedrongen over- stendigd: het was „de Prins"; het is „de Koning", en in maand door de N. H. M. te honden, niet aan een vermeende verhet Oranje boven! smelt het oude prinsschap
het prins- laging zal blootgesteld rijn; deze veiling zal waarschijnlijk den 17den
leveringen onzer geschiedenis.
met al zijne historische heriuneriugen en over- alhier plaats vinden en verwacht men daarvan 8 dezer de annonce.
schap
Deze opvatting, deze vereenzelviging van het volk met leveringen
Men
heden particulieren aanvoer: goed ord. blank 43 1/_
met het jonge koningschap en al zijne ver- a 43 e., noteertgroeua.
dito
41 a '/_ c, ord. 39 a 40 c.
het Stamhuis, heeft o. a. ook dit gevolg, dat men zeer wachtingen samen.
SUIKER, ruwe de stemming is onveranderd, zaken van eenige
(Am. Cl.)
vrij is iv het spreken over en beoordeelen der leden van
beteekenis zijn niet te vermelden.
het Koninklijk Huis. Een vreemdeling betuigde ons hierTABAK Gedurende de afgeloopen week arriveerde van Probolingo
De
van
over eens zyne verbazing. „Gij zijt toch een wonderlijk
het schip Mr. Jacob van Lennep, voor Amsterdam met 426 pakken
slag vau volk" zeide hij, „Wanneer iemand het bij een
By het Departement van Koloniën ziju over den staat merk O, 215 pakk. merk V, 113 pakk. merk H, 46 pakk. merkCW,
nationaal feest waagt zonder oranje op straat te komen, van zaken ter Kuste vau Guinea berichten ingekomen, benevens de zeilend verkochte partijen: 560 pakk. merk HL, 961
merk C/Blitar, 680 pakk. merk C, 202 pakk. merk 11, en 170
loopt hij groot gevaar iv het water geworpen of doodge- loopende tot den 2deu dezer, waaromtrent het volgende pakk.
pakk. merk PS/Blitar, en vermeerderde de voorraad bij importe irs
worden,
maar over den Koning en de leden van ous ter mededeeling is gezonden.
slagen te
met 860 pakk. Inmiddels werd een quantum van 303 J pakk. tot
het Koninklijk Huis iv hun privaat leven laat men zich
Gaven vroegere depêches van den waarnemenden Gou- realisatie gebracht.
De partijen op 27 Maart bij inschrijving verkocht zijnde, bleven de
openlijk uit met een vrijheid die in andere monarchien verneur de verwachting te kennen, dat zich te Elmina meer
niet zou geduld wordeu." De opmerking is waar, maar en meer de gezindheid zou openbaren, om in het welbe- juiste cijfers van opbrengst natuurlijk geheim. Approximatif gelooft
de verklaring heft deze schijnbare tegenstrijdigheid ter- grepen belang der bevolking zich van veizet tegen den af- men als volgt te mogen opgeven:
63 pk. merk
H& AJ
stond op. In de mouarchiën waar dc Koning als een af- stand der Nederlandsche bezittingen aan Engeland te ontA tot omstreeks 41'/, cj 80 pakk. merk
god, zeer hoog boveu het volk verheven en op een zeer houden, uit de laatste tijdingen blijkt, dat een aanzienlijk Blitar tot omstreeks 63 1/, c; 28 pk. merk BLC/KI ruim 40 c; 370
verren afstand er van, beschouwd en veieerd wordt, waar het gedeelte der bevolking te Elmina zoodanige gezindheid pk. merk TG tot omstreeks 24 c; 590 pk. merk JS tot omstreeks
volk zijnen Koning alleen kent omstuwd van ryksgrooten, ernstig heeft aan den dag gelegd tegenover degenen, die 26 c; 218 pk. merk B tot omstreeks 25 c; 541 pk. merk P in een
driehoek,
24 c; 70 pk. PL in een driehoek, tot omvoorafgegaan eu gevolgd door lijfwachten, wereldijke en fees- door allerhande middelen de overdracht zoeken te bemoei- streeks 22tot c;omstreeks
480 pk. merk O tot omstreeks 26 e.; 364 pk. merk
1/.
telijke, die hem van het profane gemeen gescheiden, houden, lijken en tegen te werken.
H tot omstreeks 24V_ c.; 500 pak. merk Tripa/ Kawi tot omstreeks
kan vau een band die vorst en volk vereenigt geene sprake
Den 24sten en 25sten Februari 11. is het tusschen de 80 o.; 225 pk. merk. D/Kawi tot omstreeks 36 c; 70 pk. merk BD
zijn. De eeredienst van het koningschap is daar blinde verschillende kwartieren tot een openlijke verklaring en tot omstreeks 40 e.; 30 pk. merk D tot omstreeks 37 1/2 c.
Zeilende werden nog afgedaan: 35 pakken merk HL per Jacob
afgoderij geworden; het koningschap is voor zulke volken afscheiding gekomen.
Roggeveen, tot omstreeks 25 c.
de
die
op
niet een instelling van welke de natie zich rekenschap
dagen door de Tapoeijers, Vry'burgers en
Io
TIN. De stemming bleef deze week vast. Loco Banca vond tot
geeft, een met oordeel des onderscheids aangenomen en een vijftal negerkwartieren gehouden beraadslagingen is, f93 koopers, levering voorjaarsveiling tot f 93V4 , 93V_ a 94 en levolksovertuiging geworden instelling, maar een mysterie, op voorstel en raad van eenige der voornaamste Tapoeijers vering najaarsveiling tot f 86'/, a 17. Zeilend Billiton werd tot f 91
door het bijgeloof met miraculeuze krachteu begaafd. De en negergrooten, besloten, „om bij het verwisselen der verhandeld.
Java INDIGO. Van af 6 Maart tot heden werden in de eerste
kracht van zulk een koningschap duurt juist zoolang als vlag zich rustig en bedaard te houden, en geene pogingen hand
alhier afgedaan 22 kisten, als: 7 kisten HS & C ca. 555 c,
het bijgeloof er aan duurt. Gij moet het vereeren en die- te wagen om zich tegen de blanken te verzetten."
3 kisten HH ca. 540 c, 5 kisten FWB ca. 585 c, 2 kisten D
nen, maar gij moogt het niet onderzoeken of aan critiek
Na langdurige palabber, waarbij u °g een hevige ca. 410 c, 1 kist LG ca. 445 c, 1 kist M ca. 460 c, 3 kisten
onderwerpen. Vraag niet om licht, om redenen van we- woordenstrijd tusschen den Ashantijnschen giootvaandrig GFE c. 570 c. De fijne soorten brachten gemakkelijk taxatie tot
10 o. daarboven op; dc middel en ordinaire soorten moest men iets
tenschap, om betoog en argument; de mysterie moet mys- Atjempon en de voornaamsten onder de Tapoeyers,
lager afgeven.
terie blyven om mirakelen te kunnen doen; van het oogen- bij monde van den heer G. E. Eminsang, ■— plaats
Van GUTTA PERCHA werd een partijtje ex Schoonderloo afgeblik af dat het wonderdoende afgodsbeeld van zijn voetstuk vond, heeft bovengemeld gedeelte der bevolking, dat daan. In de overige artikelen ging weinig om.
wordt afgenomen, om te zien wat het eigenlijk is, is zijne verreweg de meerderheid in Elmina vormt, besloten, om
kracht gebroken; het is een doode pop geworden, een auto- den Koning Kobbcna Edjon niet langer als zoodanig te
maat waarvan het raderwerk gebroken is. En daarop volgt erkennen, voornamelijk omdat hy' aan inblazingen en opde reactie; zoodra het volk gezien heeft wat dit werkelijk ruiing van Atjempon gehoor gaf. Tot zijnen aanhang beAangekomen.
is, dat het op een afstand als een godheid vereerde, slaat hooren slechts een drietal kwartieren en de te Elmina
Rabe, Padang. TEXEL. 30Maart
HELLEVOET.
1
Apr.
Nymphe,
de afgoderij in volslagen ongeloof over; de afgod, voor wien aanwezige Ashautijnen. Twee kwartieren van dit drietal Blackwall, Simpsom, Soerabaia.
het straks nog knielde, wordt verbroken en in het stof waren echter weifelend.
Vertrokken.
In de plaats van den Koning zijn, door het Vrijburvertreden. Voor dit gevaar— om te spotten met dit wat
BROUWERSHAVEN 3 April Noach 11, Looijen, Batavia.
wy lang met eerbiedige vrees gediend hebben
zijn wij gerkwartier en de groote meerderheid der overige kwarTEXEL. 3 April Anna Elisabeth, Klasen, Batavia.
Nederlanders vrij zeker, omdat wij van ons koningschap tieren, de grootvaandrig Kobbena Eminsang (oom van den
geene mysterie en van onze Koningen en Prinsen geene heer G. E. Eminsang) en de burgemeester M. Mannan
VREEMDEHAVENS.
wonderdoende afgodsbeelden gemaakt hebben. Onze Prin- Smith tot opperhoofden gekozen en aangewezen als de
Aangekomen.
sen van Oranje —en als Prinsen van Oranje zyn onze personen, die met de regeling en leiding der palabbers beNEW-YORK. 15 Maart Enoch ,Train, Lane, Padang.—l9 MarKoningen bij het volk geliefd en bekend
zyn ons noch last zyn. Tevens is gehoorzaamheid aan Koning Kobbena
tin, Dall, Probolingo.
vreemd noch ver. Er is iets huiselijks, iets gezelligs, iets Edjon verboden.
FALMOUTH. 31 Maart West, Santry, Batavia.
Op
den 28en Februari jl. kwamen de hoofden der voor
gezelligs, iets familiaars in hun koningschap. Wij kennen
GREENOGK. 7 Maart Colmonell, Scobie, Samarang.
hen en zij kennen ons; zij behooren tot de groote nationale de vredelievende overdracht gestemde negerkwartieren, en
St. HELENA. .i Maart Marie, Kerkhoff, van Java, vertrok 4 naar
familie. Koning en volk gaan vertrouwelijk met elkander de voornaamsten der viijburgers met hunne nieuw geko- Rotterdam—7 Europa, Hansen, van Probolingo, vertrok naar Boston;
naar Schiedam.
om, en die vertrouwelijkheid baart familiariteit. Wanneer zen opperhoofden Kobbena Eminsang en M. Marman Suiith Cath. Maria, van Amerongen, van JavaBose,
van Macassar naar AmTAFELBAAI. 87 Peb. Macassar,
den
Gouverneur
wy'
mededeeling
Prinsen
iets
doen
het
doen
vau
de
veranonze
officieele
wat ons niet bevalt, zeggen
sterdam, om een lek le stoppen.—3 Maart Zr. st. Java, komm.
s tand van zaken en de gezindheid der be- Bakker, Nieuwediep
ronduit, zooals men onder familie doet. Het prestige van dering i v
volking.
Vertrokken,
lijdt
stevig
niet
want
het
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onder,
Koningshuis
ons
er
een
Door de welgezinde partij daartoe gedwongen, hebben
Huis; ons koningschap is geen kraakporselein dat men bijGREEXOCK. 81 Maart County of Berwick, Mc. Lean Batavia
MONTEVIDEO. 5 Febr. Anna Maria, Lynberg, Oost-lndië—.
na niet durft aanvatten uit vrees dat het breken zal. Het al de te Elmina aanwezige Ashantynen den zoogenaamden
Arm,
Kane, Oost-lndië.
10
moeten
den
Benjan
tuin
ontruimen
zich
over
moeten
stoot,
en
en een duw; een Oranje vindt zich
kan tegen een
Gepasseerd.
terugtrekken.
wel by een behandeling, die een Bourbon niet zou kuuWat Atjempon betreft, zelfs wanneer hy buiten Elmina
St. HELENA. 6 Maart Java, Bakker, van Java naar Nederl.—i
nen verduren.
9 Helena, van Leeuwen, van Samarang naar Rotterdam.
minder
schadeloos
verblijf
hield,
hij
zou
niet
kunuen
zijn
het
Die vrije onbeschroomde critiek over de leden van
In lading.
Vorstelijk Huis, vereenigd met innige verknochtheid aan dan nu, daar hy thans geheel door het welwilleude geNEWCASTLE.
30 Maart Voorlichter, van Willigen, Java.
der
bedwongen
wordt,
deelte
Elimineezen
de dynastie, is een voor het koningschap krachtig behouNu hy zoo veel tegenstaud van de bevolking zelve ontlegitimismc met zyne slaafsche
dend' beginsel. Wie het populair
Scheepstijdingen.
moet
en iedere reden tot zyn langer verblijf te Elmina
zou
willen
koningschap
onderdanighedeu op ons
vervallen is, zal hij
5 Maart. De Holl. hark Anna Margaretha, Kapt. Voogd
naar verwacht wordt
spaedio- vanTafellmi,
inenten, zou den boom bederven dien hy veredelen wilde.
der tstmten, van Banjoewangie naar
ziju
naar
blijven
weder
land
Rotterdam, is den 2den
put
hunne
kracht
terugkeeren;
vooral
daar de
Dc Prinsen van Oranje moeten
dezer hier hinnengeloopen om te repareeren, hebbende veel slecht wetrato.r
zij
die
hebvan
Goast,
geput
Cape
altijd
op
grond
waaruit
de
uitnoodiging van den gou- der gedurende de reis ondervonden.
ten uit denzelfden
Kaapstad, 4 .Maart. Het schip Macassar, kapt, Bose, van Macassar
ben, uit het volk. Dit is de overlevering van hun Huis verneur te Elmina, hem openlijk en officieel heeft doen te
van
kennen
naar
volk,
overlevering
geven,
de
nadat
algemeene
dit
is
de
het
thans
de
Amsterdam, is den 27 Febr. lek in de Tafelbaai hinnengeloopen;
en
weg voor hem open is, eu
van de lading, die gedeeltelijk gelost is, is slechts zeer weinig betionale, de historische nederlandsche overlevering, die van
Engelsche bescherming op zijnen terugtocht
| schadigd.

„In het verleden ligt het heden, daarover zijn we het
eens. Ook over het tweede lid der spreuk, zal wel geen
verschil bestaan, want de geschiedenis is een logisch geheel. Maar iv een anderen zin geeft dat tweede lid ons
veel te denken, en in weinig woorden veel te zeggen.
„Is het „Nu" zóó, dat wij met blij vertrouwen kunnen
te gemoet gaau, wij en onze kinderen: „wat worden zal"?
„Die ernstige vraag willen wij allen op het hart drukken.
Is het woelig oogenblik der feestviering minder tot de beantwoording geschikt, men keere daarna tot zich zelven in
en dat ieder ze voor God en zijn geweten beantwoorde.
„Wat ons betreft, wij aarzelen niet te bekennen, dat,
na onze overtuiging, het Nederlandsche volk in menig opzicht, bij de herdenking van de heldendeugd der vaderen,
wien we alles te danken hebben en waarop we nog roem
dragen, te blozen heeft. Het tegenwoordig geslacht mist
veel van de deugden en karaktertrekken waardoor het
voorgeslacht groot werd. Wat is er van den eenvoud, de
degelijkheid, den moed en het vurig geloof, den eerbied,
dien de vaderen voor den Allerhoogste koesterden, waaraan
zij erkenden alles verschuldigd te zijn, in het tegenwoordig
geslacht overgebleven? Op welke Rots bouwen icij?...."

-

—

—

Kust

Guinea.

_

—

ZEETIJDINGEN.

—

—

___

—

|hem

— adminis°-

naar'As-

Het schip Anna Margaretha, kapt. Voogd van der Straten, van
Banjoewangie naar Rotterdam, den 2 dezer lek in de Tafelbaai hinnengeloopen, maakt 2 duim water in het uur en zal gedeeltelijk lossen.

Advertentiën.
Woensdag 15 Mei,

en Vertrokken

Aangek,
Passagiers.
Mr.
Jacob
van
van der Sprenkel:
Lennep,
kapt.
Van Java Per
mevr. Berrest met 2 kinderen en baboe, 2 jonge heeren Schreiner en
de adj.-onderofnc. van der Water met 2 kinderen
(Per Engelsche Mail.) Te Brindisi. Mejufvrouw E. Roqué; de heeren T. W. W i.'«cman met familie en bediende en Soolewijn Gelpke
met familie en bediende.
Naar Java. Per Auna Elisabeth, kapt. Klassen', de heeren D. F.
Hom en echtgenoot en J, B. Fenret.

Trouw-, Geboorte-en Dood-berichten.
GEHUWD:
Bylandt. E. I. F. graaf Van, en A. E. Cruys, Amsterdam.
Gillot Jr., N., ca A. A, A. H. Eilbracht, Amsterdam.
Hes, C. M. de, en G. Philips, Amsterdam.
Kieken, J. VV., en il. L. bruseker, Amsterdam.
Loois, A. J., en N. van Selms, Woerden.
Nachenius Az., 8., ca A. C. Pronck, Amsterdam.
Nepius, J. J-, en M. A. J-lans, Zuid-Beierland.

A. Meijer,
EN

Een factuurtj e:

Fijne Odeurs,
(1615)

en

Carpentier AMug—Zaalberg, E , Z.. Dokkum.

.

OVERLEDEN:
Bruning., A, 53 j., Amsterdam.
Brusse, E., 19 m., Amsterdam.
Coster, wed. O D.,—Hemmes, 63 j., Amsterdam.
Datdrup, B. B*. 58 j., Amsterdam.
Disijen, J. H. van,—Visser, 37 j., Mijdrecht.
Dirkzwager, D..—Dortman, 74 j., Maassluis.
Domela Nienwenhuis, J.,—-Lulofs, 24 j., Beverwijk.
Doornurn, G. E. van, Grenzbach, 48 j., Amsterdam.
Dijk. J., 86, Groningen,
frank, H., 67 j., Amsterdam.

Gelpke, L. L., 25 j., Waspik.
Gemke, J. A., 24 j., Amsterdam.
Graevesteia, wed. A. M.,—Kulenkamp Lemmers, 86 j., Culemborg.
Grautman, W. C, 77 j., Amsterdam.
Heide, wed, C. A. van der,—Haitink, Arnhem.
Heyligers, C, 60 j, Haarlem.
Jager, Jr. kind van A. de, 11 d., Rotterdam.
Knottenbelt, L., 68 j., Elburg.

J. C, 83 j., Gouda.
Leeuwen, P, v., 63 j., Aalsmeer.
Limburg, H. F. D., C m., Middelburg.
Lokkerbol, B. J., 25 j.. Rotterdam.
Meulen, H ter, 18 j., Amsterdam.
Mo man, J. J., 2 j., Amsterdam.
Muller, C. E.,—Lefebvre, Amster'am.
Muller, J. A., 17 m., Amsterdam,
Rach, J. C., 45 j., 's-Hage.
Reehorst, W. T. C. ter, 6 m., Amsterdam.
Kranenbnrg,

Rietdijk, C, 71 j , Rotterdam.
Rijsdijk, A.,—van Soest, 52 j., Puttershoek.
Sanders, E. C, 45 j., Heteren.
Stelling, K., 79 j., Wormerveer.
Sterrenberg, H., 61 j., Herwijnen.
Tomei, J. H., 3 j., Maaslricht.
Verweij, M.,—Clark, 's-Hage.

Vethake, L. K.,—Fernhout, Amsterdam.
Vollenhaven, M. C. J., 's-Hage,
Vries M* de,—l. d. Ende, 34 j., Alblasserdam.
Waart, A. S. C. dc, jimsterdam.
Wieman, A. G, —Igelhorst, 59 j., Amsterdam.
Wijk, wdd. H. van, —van der Kas, 80 j., Woerden.
Wijs,' J. G de, B'/_ j-, 's-Hage.
IJsselstein, H. J. J. van Rotterdam.

Zaalberg, H. A.. 42 j., Leiden.
Zinsmeester, J , 83 j 's-Hage.
Zutphen-Lavalette, O V. v„ 31 ] Samarang.
Bresijn, M., 9Va J > **-lel*S9al-Cappellen Dirkszn., P. van, 50 j., 's-Hage.
Coert, A. J., S V, m., Goedereede.
Graaff, L. de, 42 j., Sommelsdijk.
Hoogerbrnggen, C, 67 j., Rotterdam.
Horst, M- O van der, 3 m., Amsterdam.
Joe bs, A. E. Rotterdam.
Jonker, H. C, 1 j., Amsterdam.
Jungerius, M.,—Blijdorp, 24 j., Katendrecht.
Kaemmerer H G.,—van Lith, 30 j., 's-Hage,
Kluifhoofd, N. H., 7 weken, Numansdorp.
Kok, J. D.,—van der Valk, 31 j, Rotterdam.
Kooijman, A , 10 w, IJselmondc.
Laa-, B. van de, Rotterdum.
Meer, P. van der, 37 j., Hillegersberg.
Nederlot, wed. M.'-de Groot, 37 j., Sliedrecht.
Nelemans, L. .I.,—Roloif, 36 j., Teiheijden.
Om i eren, P. C. vnu 6 m., Rotterdam.
Qnanjer, F J., 2j., Amsterdam.
Retemeijer, M„-StonehuUse, 69 j., Prestatijn, North Wales.
Rubbcns, C. J., 6:) j., Delft.
Keijser, 62 j., Rotterdam.
Schmidt, wed. W. H.,
Maarsm-n, 64 j., Rotterdam.
Schreuder, wed. C,
Salumon, 88 j., Rotteidam.
Simons, wed. J.,
Snijders, A., 9 m., Rotterdam.
Clark, 's Gravenhage.
Verweij, M.,
Vi.-ser, H. L , 25 j., Amersfoort.
Vletter, W. G. de, 13 j., Rotterdam.

,

—

—
—
—

Aangeslagen Vendutiën.

Pond.

Wbeeler en Wilson.
(733.

Nog zal worden verkochtEen partij P. Hamen,
A.

(1645)

Prijs

MEIJER.

Op Woensdag 15e Mei,

2%

i^KEF

op Donderdag den 16 Mei 1872,
(1643)

door

P. BUIJS. Hz.

Openbare Verkoop,
op Vrijdag 31 Mei 1872,

Een nieuw werk!

igO^n *h

door
Findet, en naar het Duitsch door HERTZVELD.
Uitgegeven met toestemming van het Collegie Officieren
van het Groot Oosten.

Compleet in 12 atleveringen.
De eerste is voorhanden bij

Pl33iJ pretentien op:

ALBINUS, Opziener vroeger te Genteng Goenoeng,
Getas, enz.
J. STOK te Samarang;

R.
V.
A.
H.

Spaken en Tellingen

HARTING te
BERGMANN
B. v. HEES,
Adres, lett. M. de

voor grobakken. steeds te verkrijgen
bij P. BUIJS Hz.

(1132)

voor dit klimaat vervaardigde

W L. VEESTEEGH, Ze e str and.

(1632)

DE GROOT, KOLFF k Co.

(1637)

Een nieuw welluidende,

Pianino, van Knijpers.

Geschiedenis der Vrijmetselarij,

Mosch & Co.

Cheribon;
te Samarang;
te Kedong-Djatti.
Groot, Kolff k Co.

(1438)

voor f 6000.

zij n ex „Prins van Ora n j e",

Eene compleete suikerriet persmolen met cyliuders van
54" X 26" dikte der ashalzen 9" en 8" Engelsche maat met
Engelsch Zadelmakcrswcrk, inzonderheid, Ronde- en Platte- koppel-as en bos.
Rijhoofdstellen, Stulphandschoenen, Elegante Karwatsen,
Twee compleete overbrengende bewegingen.
Vilten-Schabrakken, also o k:
Eene horizontale Stoommachine van 18 paardekracht
Rijk versierde Zadels en Wagen tuigen, zeer geschikt tot nominaal geheel compleet. Diameter stoomcijlinder 14%
duim, slaglengte 3.
Cadeaux voor de Inlandsche Vorsten.
Een stoomketel met bouilleurs van 25 paardekracht
diameter 4'6 3/.".
lang 17,8
Allen in goeden bruikbaren toestand liggende op Pe(1198)
Engelsche Heeren en Dameszadels.

'

Verwachten per „de Coorad".

des morgens te 10 uren,
in het locaal en teu overstaan van het Vendu-Departement
van Samarang, door den eersten hypotheekhouder, krachtens diens onherroepelijke volmacht,

WOONHUIS

WERMUTH.

op nieuw ** oorzien van:

Vendusalaris, op Pengapon,

bekwaam om onderwijs te geven in de Hoilandsche-, Duitsche, Fransche- tn Engelsche talen, op de Piano en in
Zang.
Adres Lett. Ji. 11. Postkantoor Djocjacarta.
(1635)

Dames en Kinderhoedjes, Robes Elégantino, Blouses,
Het kapitale
Kragen en Mouwen van dentelle dc Bruges, Schotsche en lo_t___f_im__m_
Satijnen Ceintureliutcn, fil d'écosse, Heeren, en Kinder
Zijden Handschoenen, Gitten Bandoaux, Perle d'amour
de hoek van de Ko n ij nenst r a a t bewoond door den
manchette Knoopen, Goudlederen en Stoffen Fransche op
Luitenant
G. A. VOGEL.
Dames en Kinder Bottincs (Oracovienne), Bloemen, Bruids- lc
Nadere informatien bij
Voiles en dito Coiffures.
(1463)
G. A.
(1610)

gp

a

wed. GOTTSCHALK.
Sa m a r a n g.

(16111

EENE GOUVERNANTE,

D. Schuijmer ontving per mail.

Hout Vendutie,

ee,ie

ne-*-

na gcplct-gden diefstal, de inlandsche vrouw MOORTIDJAH
bijgenaamd ALIDJAH, afkomstig van Peealongan met haren echtgenoot KROMOSEMITO, eerstgenoemde ala kokkin,
de andere als koetsier dienstbaar geweest bij

Pas ontvangen :

(te Pontjol,)

-

_[j

'T Wordt gevraagd:

Hand- en Trap-Kaaimachiues volgens verbeterd Singersysteem.
Toko PLIJNAER.
(649)

van ZHEdeIG. compleeten en keurig onderhouden
INBOEDEL hoofdzakelijk bestaande uit:
Petroleum Hang-, Tafel- en Kroonlampen (allen Stobwasser,)
een Ameublement met blauw fluweel bekleed, bestaande
uit twee Banken, twee Fauteuils, twaalf Stoelen, en vier
voeten Bankjes; Consoles, en Knapen met Marmerenblad,
Bataviasche Ovale en Rondetafels, waaronder een met een
blad van 5 voet diameter uit één stuk, Bataviasche Stoelen, prachtige Palembangsche Wip-Vouw-en Luiaard Stoelen, fraaie Palembangsche Rottingmattcn, Mahoniehouten,
Speeltafels, Houten- en IJzeren Ledikanten met toebehooren, een prachtig Massief Mahoniehouten Toilette, Duchesse
met Marmerenblad, Soerabaiasthe Hang-, Kleeder-, Dispensen Glazen Kasten, Spiegels en Schilderijen, Divans, Soerabaiasche Etcnstafels, Schutsels, Eet- en Theeserviezen,
Glas- en Cristalwerk enz. enz.
Voorts:
Ken keurige Collectie Bloemen, a»g_j_3A
m±
8 een Solide en zeer Ruime Myt^L_JT
>»y % ft,
lord, een span deugdzame en É^g£_2_i__«
gocdloopende Wagenpaarden, een uitmuntend Bendipa.ird
(Macassar,) Een Persiaausch Rijpaard (Schimmel ,)
23 Ned. duimen boven de 4 voet, JgIJOS»
jB
___3__&jG______,_ zonder gebreken en een uitmuntend <2KÖ3a
Troepen paard, Een Compleet stel —***—-QX-.
Wagentuigen, een Compleet Harnachement zoo goed als
nieuw, Stal-en Keuken-gereedschappen en hetgeen verder
te voorschijn zal worden gebracht.
Dinsdag 14 Mei, Kijkdag van des voormiddags 8 tot 12 uur.
SOESMAN k Co.
(1572)

weauwe alhier, bestaat gelegenvoor tost en inwoning voor
meisjes of jongens.
billijk.
Conditiën zeer
Adres M. uitgevers dezes. (1281)

"Dy

ËP-ig»

’

zullen SOIiSMAN k Co., vendutie houden ton huize
van den Luitenant Kolonel der Artillerie

e ontlerDcteekeudü recommandeert
T*i
II zich steeds

m___________\\__**'

Naaimachines.

Vendutie wegens vertrek.

huisvenduliën.

tot het repareeren van rij■^
tuigen, het maken van karren, timmer- en
smidswerken.
P. BUIJS Hz.
Atelier Meiaten achter het Officiers-Kampement. (906)

3.50
DE GROOT, KOLFF k Co.

(1636)

het houden van

Voortvluchtig,

Necrlands vloot en rcederijeii nlphabetisch opgemaakt.
Met opgaaf der verschillende consulaten; met herleidingstafels van tonnen iv lasten, Hoilandsche in Engelsche maten, enz., enz.

Portland Cemeut en Inferieure Koffie.
A. MEIJER.

~

F. H. BOUMA

PLIJNAEII.

SWEIJS,

Nog zullen worden verkocht:
Suiker in groote krandjangs
(1634)

'

van

A. MEIJER.

neemt beleefdelijk de vrijheid zich bij 't geachte publiek aan te
(1180)
bevelen.

_a&_____m*,

JIAIQIIVIjui

5 kisten Indigo,

(1631)

—

Breggen, J. van der,—van Teutem, Z., Gouda.
Elfring, N.,— Naier, D., 's-Hage.
Emmerik, C. vau,-Segaar, Z., Rotterdam.
Ewijk J. van,—Kohier, D., Nieuwediep.
Geelen, M. J.,—de Kobath, Z, Rotteidam.
Haan, M. A. de,—van Leeuwen, Z., Rotterdam.
Kooiman, J.,—Standonk, D., Rotterdam.
Maiugay, M.,—Dalen, D., Rotterdam.
Mees, Ph. H. J.,—de Kanter, D. Rotterdam.
Polak Daniels, E.,—Marchand, Z., 's-Hage.
Poortenaar, G. C.,—van Neeteren, Z., Amsterdam.
Recht, C. de,—Rijsckouwer, Z., Rotterdam.
Reterink, F. H.,—van Rossum, D., 's-Hage.
Rive Box, A. C. de la,—van der Maas, D., Vreeland.
Roos, J. E. de,—Dijkman, levenl. D., Rotterdam.
Schaik, D. J. van,—Scheerder, Z., Rotterdam.
Smit J.,—Branderhonst, Z., Amsterdam.
Snoek, E.,—Bosman, Z., Rott.
Tersteeg,—Krayenhotï van de Leur, Z., Terborgh.

35/39
1044 Amst.

wegende netto

Dieperiok -Bosch, H. A., U., Amsterdam.
Dompselaar-l'uyt, C. Van, Hilveisum
Ereseman Viëtor—Binkhorst, A. M., D., Meppel.

Giuntke-Grijn, W., D., Amsterdam.
Aeilbron-De Lange, H. J. H, D., Am«terdam.
Herbschleb-Molija, J., D., Amsterdam.
Hoek J. M Süggers, Z., Roiterdam.
Houd A, de—-Wolr, D., Itotterdam.
Koltf'j.
T.—Verburgh, Z., Rotterdam.
Utrecht.
Kroon-v. Wateren, G. A., D., Rotterdam,
Loopuyt, J. C.-Meerburg, D.,
Middendorp-ten Kate, J. S., D., Amsterdam.
Nieuwenhuijzeo, M. A. van-van Dijke, Z. St.-Philipsland.
Notten—De Jonckheere, G. J. M. O. Van, £ Amsterdam.
Osieck-Lambrechts, A. J., 1»-, Am.terdam.
Parker Verboom -Knoll, J. M. E., D., Amsterdam.
Sasse-ten Kate, A. J. A., Z., Zaandam.
Prez A. de—Bos, D, Rotterdam.
Si-singh, B—Engelman, D., Rotterdam.
Soest-Skeats, S., van, D., Amsterdam.
Sonsbecck—Trip, M. J. van, Z , Amsterdam.
Switzar—Baerken, T., E., Amsterdam
Vlaanderen-Vorden Hake, F. GE Z. s-Hage.
HL, O-, Vlijmen (by i-Bosch).
Willemoe----Van den Eyuden, L. J.
Rotterdam.
0.,
Bienfait, C.,—Schadee,
Bom, A. W. vau der,-Sielof D., Rotterdam-.

A. MEIJER.

zullen nog worden verkocht:

BL

-- Boebaan,
GRAVEUR

recommandeert zich voor

ui-

Op de vendutie van Woensdag 15 Mei,

BEVALLEN.

1

JAVAAN SIDIN

het nieuwe Systeem

c

T

Een partij Zijden naaigaren
(1633)

Dijk.

Ontvangen:

A. MEIJER.

zullen worden verkocht:

Satijnen dassen.

van

(1646)

Op lic vendutie van Woensdag,

Batenburg. TM. J.—Braadeaburg, D., Neuzeu.
Becker—-Matzen, D, Z., H-risau.
Bos —Rutgers, E., D , Amsterdam.
Bossert—Schuyt, C. E., Z., Amsterdam.
Bij ning—-Geraets, W. P, Z., '.-Hage.

derkouseu, Heeren- sokken en nandsclioeiien, halt'liunen en
fijne Zakdoeken, Bandhanddoekon en Sponsen, Badhafidschoenen, Molton "Dekens, Borsten voor overhemden, enz., enz.
SOM RUM EU ER,
bij

van diverse koopmanschappen, bijgebrachte goederen

in kleine flacons met diverse figuren.

Expeditie per Stoomschepen

De ondergeteekenden belasten zich vanaf heden ook
met het ontvangen van pakjes, kistjes of monsters te verzenden
Gordijn- en Klamboegoed, T:ifel- en Servetgoed per el, per per de Stoomschepen der Sloomraart Maatschappij „ Nederstuk en per stel, Franjes, Puntbaiid en Strookjes, Beddeland."
REISIGER k Co.
(667)
tijk en Keper, Linnen en Katoenen Handdoekgoed, llussisch
linnen, Engelschlcer, Piqué, Flanel, Linnen, Dames- en Kin-

vendutie in het veudu-locaal van

Renssen, A. G., en S. E. Nijbolt, Arnhem.
Sloog, D. J-, ca M. A. Maijkels, Amsterdam.
Spekmau, J. F., eu K. M. H. Kok, Amsterdam.
Voute, E., eo A. Prouek, Amsterdam.
Dijk; H. P. van, eu D. H. Hartog, Rotterdam.
T C vaa eu P. C. Al. J. Munting, Oudshoorn.
Riin
J

'

Ruim voorzien van
"Wit en gestreept katoeü,

Va"

tjan gaan.

Molen afzonderlijk verkrijgbaar voor
3000.
Stoommachine met ketel en overbrengende bewegingen
3000.
VAN EEN STUK GROND,
Nadere inlichtingen te bekomen bij den Heer D. F. STOLL Jr,
gelegen buiten de stad Samarang aan het Zeestrand, beAdministrateur van Petjangüan adres Koedoes.
Groote pracht-uitgare Piano-Muziek:
westen het Ni e uwe-k a t en k ana al, wijk Lt. A.,
H. F. MORBOTTER.
Faust compleet
B.— m
No. 146, bebouwd met een Stoomfabriek en Stoomhout- Lucrezia
(1380)
Samarang
April
1872.
„ 15.—
Borgia compleet
zaagmolen, bekend onder den naam-. Oenarang, en van Il Trovatorc
18.—
compleet
de tot de fabriek en molen behoorende Ovens, Kuipen,
met 1 J**--i12.— fIP9VMM '.'.'">
„
v. Mendelssohn Bartholdi.
GesiLnge
Liederund
Vaten en verdere gereedschappen, zijnde het eigendom van Alle
„
B.—
Mazurka's v. Chopin
den Heer W. Bosch junior.
alle voorhanden, Muziek- en Zang- met klappertuin en bewoond door den Heer LORCH.
Catalogus
van
S--F*
Mr. J. R. VOuTE qq.
Samarang,
Werken op aanvrage gratis!!!
A. MEIJER.
(1514)
(1408)
19 April 1872.

Piano- en Muziek- Handel.

.

Openbare verkoop
op Dinsilag 18 Juni 1872,

’

’

Wi. STORCK.

’

Goede Huur-Piano's voorhanden.
83"
Piano- Staal- alsmede omwonden koperen- snaren in alle

nummers!

-

-vv*

'MS öl- Boiljong.

HET HUIS

Piano-leer, Demper- en Hamer- Vilten, Stem- Sleutels en
Tjandi, thans bewoond door
des morgens te 10 uren, ten overstaan en in het locaal Vorken, alsmede alle overige Piano-benoodigdheden. (1639) te
W. BOSCH.
(1460)
van het Vendukantoor van Salatiga, door deu eersten hypotheekhouder krachtens dieus onherroepelijke volmacht
a.
van een recht van opstal voor onbepaalden tijd gevestigd
grond,
stuk
Gouvernements
aan
Salatiga
--^;>/".-_.-v-i-i.:;.:
j
gelegen
te
op een
iet Huis op Tawang,
de Zuid zijde van den grooten postweg waar Soeracarta,
bewoond door den Heer
Bloemstraat,
nog
thans
hoek
wijk Letter W. perceel No. 69, ingeschreven ten name van
te
IIAASTERT,
bij
bevragen
S. VAN
Portretten,
N. C. FRANSZ.
DORREPAAL & Co.
(1309)
Mr. J. R. VOUTE, qq.
in iedere grootte, zoomede groepen eu gebouwen.
(1638.)
Samarang 13 Mei 1872.
Portretten in
fy Pastel.
Dagelijks geopend van half 8
Een LOCAAL met twee pakhuizen voorzien van houten
tot 10 uur 's morgens.
Voorhanden:
vroeger geoccupeerd door H. Salomonson.
vloer,
Samarang.
Tawang, C 240.
(8028;
Olives farcies a I'huile, Anchois a I'huile, diverse fransche
Heerenlogement.
KAADSHOOVEN
(452)
patés in blikken, diverse fransche Siropen, Pruncs d'Ante
prepareés, fransche Vruchten op water en brandewijn, ver(1640)
Opschriften in Marmer.
micelli en Macaroni, enz., enz.

Atelier Camerik

ü%14-5n :%J_._- tegen le Mei

gekleurd of ongekleurd

Miologralie

Olieverf

REISIGER & Co.

Terstond te huur!

—

In voorraad:

fijn en ordinair damast

Tafellakens en Servetten,

Woensdag 15 Mei 1872. Ten huize vanden Luitenantbij REISIGER & Co.
(1641)
Kolonel Betz op Pontjol, door Soesman k Co. en
In het Vendulocaal vau Meijer.
Donderdag 16 Mei 1872. Voor rekening van den Heer
Leno-visch '/i en Vi blikken, bruiue en witte boontjes CaHudig van houtwerken op Pengapon en
pucijners, Karnemelk iv blikken, Lobsters en Oesters, BenIn het Vendulocaal van Karthaus.
Vrijdag 17 Mei 1872. In het Vendulocaal van Bouma, gaalsche zuren en Chutiieij, Japansche Soija.
Alles zoo billyk mogelijk iv prijs.
(1642)
en in het Veudulocaal van Wcrmuth.

REISIGER & Co.

U«
q_

_ 2
K

jg
"

'

s.,

—

HORLOGERIE.

g

Reparatie onder garantie,

■*

"

UUIIWKIIKKN Sc MI'TIKKINSTIIUMK.NTISN.
(3029;
Samarang,
8. VV. CAMERIK.
Tawang, C. 210.
"''""****************************''

'

11 a a r w e r k e n.

g

£

In lading naar Soerabaia,
"VjK
-rtüi\\on)
dezer maand te vertrekken,

Jutte»liet

tegen 15

IM Ind. Brikscfaip Francina,

Kapitein B. C. ZIJBRANDS.
Informatien omtrent vracht te bekomen bij

de Agenten van 't Schip,
J. DAENDELS & Co.

Sa ma bang 2 Mei 1872.

(1534)

Van elk artikel niet onderteekend, i« voor de wet verantwoordelijk
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BE GROOT, KOLFF

& Co.

—

Samarang.

