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Prijs «ler AdvcricuHën.
De prijs der AI)VKKTKNTIËN is /' I.— voor elke

TIEN* WOORDEN* behalve liet zepel.
Advertentien mul letter betalen dtibbcld.

. ledere herhaling tia de twee eerste plaatsingen wordt
betaald niet de helft vau bet bedrag der advertentie.

Voor doorloopendu auuouces kuiineu- bchikkiugen
worden gctroffeu.

DE TANDEN VAN JACQUES D’ARMAGNAC.
Historische Novelle uit de XVe eeuw.

{Vervolg.) . - .

—■ Stil, mijn kind!— fluisterde hem de onbekende toe,—
ik beu uw oom Jacques. Yau Tristan uwe tegenwoordig-
heid in het dorp vernemeude ben ik hier naar toe ge-
komen om u te ontmoeten. Gij hebt het voornemen om
naar Parijs te gaa«; dit viudikgoed, daaraal ik u niet uit
het oog verliepen en ik , zal zorg voor u dragen. Zijt niet
ongerust over uwe moeder of zuster, ik zal hun uw lot
bekend inaken. Voor alles, vergeet niet wat ik u heb
voorgeschreven; nogmaals beveel ik u aan, laat niemand
in de wereld weten dat ik uw oom en gij mijn neef
zijt, • wanneer dit bekend werd zou ik u voor altijd
mijne bescherming moeten ontzeggen. Dus miju kind,
wees wijs en > voorzigtig.

Nadat Coittier zijn neef, welke stom .van verbazing
was gebleveu, met warm> de hand had gedrukt en hem
eenig geld had gegeven, verdween hij in het duister
van ;den nacht. Nog eenige oogciiblikkeu zag llugo hem,
waarna hij hem in galop op zijn paard hoorde voortrenneu.

Bij het aanbreken vau den dag.gaf baas Vermcil last
om de paarden aantespannen. Tocu hij de gemaakte
vertering(moest -» betalen,trachtte hij den herbergier te
voldoen met eene aanwijzing op den Hertog vau Bretague,
daar deze hem de geledenc schade moest \ ergoeden. De

herbergier was echter zoo wijs om dit aanbod van de
hand te wijzen, en eischte uiet alleen onmiddellijke be-
taling voor de gemaakte vertering maar ook voor de nog
te maken onkosten ten behoeve van de achterblijvende
gewonde,bedienden. . -

Op eenen zoo regtvaardigen eisch antwoordde de koop-
man met een vloed vau klaagliederen over dc door hem
geleden verliezen. Dit hielp echter niets, en hij eindigde
met de verlangde soin te betalen, zeggende dat hij ge-
ruïneerd was, dat zijn geldkistje verdwenen was en dat
hij genoodzaakt zon zijn oin onder weg, tegen een aan-
merkelijk verlies, de voor den koning bestemde goederen
te verkoopeu. Van dit alles was niets waar, dc lisligo
handelaar | zeide dit alleen om. het middel te regtvaar-
digen, waarmede hij gedurende de reis zijne twee nieuwe
bedienden koude beknibbelen.

Hevige angsten.
' ~V£j?n' •*•■...•«;■/, iyö -«

Zooals incu ..ligt kan begrijpen bragten de weduwe
Michelet eu hare dochter de zes dagen, welke llugo voor
zijue reis uoodig had,' iu groota ongerustheid door. Toeu
die tijd echter, verstreken was en hij uiet verscheen, ver-
keerde ilio ongerustheid in eenca doodelijkcn angst, welke
vermeerderde naarmate de tijd omging zonder aan de
ecue.haren zoon, aan de andere harou -broeder terugte-
geven. llouveel;malen hadden zij zich.reed» den weg op
bleven langs welken liugo terug moeit komen! Wie

telde de tranen door moeder en dochter gestort! Hoevéél
slapelooze nachten hadden zij niet in gebeden doorgibragt!

! Doch niet enkel in de nederige woning van .le wedu-
we Michelet hadden ongerustheid en bezorgu..:id harctt

i intrek genomen. Zij waren ook doorgedrongen tot in
'de prachtige zaleu van liet Ilertoglijk kasteel. De lïtr-

| tog zelf, vertrouwende op zijne magt, had daar geen ge-
' voel voor; ziju minachtende hoogmoed maakte heui daar-

j voor ontoegankelijk. Doch zooveel te meer werd zijne
vrome en zachtaardige gemalin er door gefolterd; zij
\ erkeerde in eeue onbeschrijfelijke angst, en, vreesde zij
voor het lot van den jeugdigen boodschapper, de toe-
komst van haren echtgenoot en kinderen kwam haar
niet minder duister voor.

Dc vrees vau de Hertogin van Jventours, dat dc
zending der hazenvellen tot voorwendsel ciende om eenc

I geheime en strafwaardige boodschap tc bedekken, was
j maar nl te gegrond geweest. De eenige jareu geleden
door den Hertog afgelegden eed op het kruis van S:iiut-Lo,
herinnerde zij zich beter en beschouwde zij als meer
heilig dan de Hertog deed. Ook zag zij onophoudelijk
voor hare gedachten de toorn vau den koning uitgestrekt
over het hoofd van haren gemaal als een zwaard van
Damocles. •••-* ™ .hwioiiuot si \ '

Diiar de Hertog de uugsten van zijne vrouw met een
\ cmehwnd lagchen beantwoordde, en er eche natuurlijke
aantrekking tu«»chen lijdende zielen btstaaf, gevoelde dé
aruic Hertogin eeue zonderling neiging \ oor de weduwe

ADVERTENTIEN.
V */

~\M Hf T }De lüitenant : géneraal, kommandant
& «Ui van de'Nederlandsche Zee eir Land-

, magt, opererende • het rijk van.
'qj Boni_ (euand % Celebes.) , ,i . ~

_In aanmerking, genomen hebbende, dat het rijk
vanrßoni door.;de .wapenen, overwonnen is, en de
hoofden en.het• volk zich aan het Nederlandsche
gouvernement hebben • onderworpen.

• Dat derhalve • niet langer behoeft te worden ge-
handhaafd de blokkade 1 van deszelfs kusten, afge-
kondigd'op den 10' Februarij 1859.

Verklaart-' de Blokkade j van de kusten van Boni
voor opgeheven en-de

4
handel in de golf van Boni

voor ieder weder vrij en onbelet.
Gegeven in het'Hoofdkwartier te Palakka (rijk

van Boni) op den 1 Januarij 1860.
-

'

\ De Luitenant Generaal voornoemd,
•' (141) («*.•>) VAN SWIETEN.
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; POSTKANTOOR.
Op den 28sten dezer' des namiddags tc 2 ure zul-

leu voor cn de UVtO-
IUISIS.eS brievenpakketten worden gèslóten.

Soerabaya, De Post-kommis,
25 Januarij '1860.7 (129) V) "
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VEINDL DEPARTEMENT.
/ v V'v VERKOOPING.x f T

•? J| ' » if'y /• U Z . j
.yJOp Zalur&ag den 28sten ' Januarij 1860.'

, Bij den kapitein der Infanterie van de Pol aan den weg
naar Grissee van meubelaire goedercu. (98)

Op Maandag den 30den Januarij 18G0.
Yoor liet Policie kantoor van diverse goederen.

Op Lingsdaj den 31sten Januarij 1S!'0.
Ten huize van (de vrouw Tan Kan Nio, te Si-

van Méubelaire 'goederen.. . ?rs
'■■■ 'Op Woensdag den ]sten Pebruarij 1860.

Bij den heer ra» Delden, te Emboug Malang van Meu-
belaire goederen enz:

~ ,
Op, Donderdag den Zden Félruarij .1860,...,

,

Bij den kapitein der Genie van Kerkwijk, in het mi-
litair kampement van Meubelaire goederen, ri ■ -V.

Op Vrijdag den 3den Februarij 1860.
Bij den, lieer Colien, te limbong Malang van Meube-

laire goederen.' "*■ (128)

VENDUTIE WEGENS VERTREK
•.» ■ -

ten huize van den Kapitein «lei* Infanterie
J"«. J. s. xMm poll,

,i v- i,' ' 'deii\Grisst?eschen "Weg.
Op Zaturdag den 28sten Januarij

i rliïbMßlïlf)3?i iod ua / o 'Cjy'o'i ■
• 19. MAVIUTZ .UAI(TIL\§

» ~ r r*""* e r ': \

Van eeneu goed onderhouden INBOEDEL, bestaande
uit STOELEN,.TAEELS, KISTEN, BANKEN, LEDI-
KANTEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, HANG- en
STAANDE LAMPEN, GLAS en AARDEWERK, 1o»b Kff oioJubM ii'Ji . Son'jifnii «m»n t *■ i

eene BENDIE, en bijzonder hardloo"
PAARD enz. enz.

' ■ (124)iHilßffiKil
Van 28stoa dezer '

.. 'J.; aóa c; .-.'ten huize van- 1 jJ ■i« |

J". J. S. VAN DE POLL.
Zal nog worden -' verkochtEEN GOED GEDRES-:

SEERD RIJPAARD' {Sandelwoöd) lioog 4 voet. (122)!

VENDUTIE WEGÉNS VERTREK, i
v? f -<w -: i > i r.Vi i «Ml. ..

PKOSSOLIHCO.
"

.
- Op. UonnJaj Jauuaiïj 1000, : J

ton liTiiao van cLoxx Heer

C. L 'VOFil VALESMTBS^I.
- Van'diverse MEUBELAIRE GOEDEREN,'

(SMÊIMHUISRAAD, PAARDEN, RIJTUIGEN enz. j
fSJLenz. 009)

VENDUT! ÉNS-VERTREK!
Op Woensdag den lstcn Fcbniarij a. s.

ten huize van den WelEd. Heer

F. VAMADELDEN,
te Embong 11alaug.

DOOK.

Bï. 18. VIS ESOECïiSSOIiTTZ. . -.A
Van cen<n 20t) goed als nieuwen inboedel bestaande

uit, een Ameublement \an 2 Banken, 12 Leu-

! ningstoolen en 4 Voltaires van 'massief mahonijv..-
' hout en niet gebloemd zijden-damast bekleed , een do.I do. Ameublement van een Bank en 12 Leuning-
stoelen, massief mahonijhouten Ronde TafelS'mèt
wit marmer, Do. Do. Consoles, met wit marmer; Do.
Do. Knapen, Do. Do. Speeltafels, een nieuwe Pia-
nino van de. Ruiter , Kroonen, Hang-, Tafel-'én
Moderateur Lampen, fraaije Spiegels.en Schil-
derijen, Do. Vazen en Pendules, Bronzen Beel-
den, eene massief mahonijhouten Étagère met Spie-
gelglas, en diverse mooije Étagère . voorwerpen,
Karpetten en Alcatieven, massief mahonijhouten'
Toiletspiegels met marmeren bladen, Do. Do.
Waschtafels met marmeren bladen,' Do. Do. Kleer-

! kasten, Do. Do. Boekenkasten, Do. Do. Spiegel-
i kasten, Banken en Stoelen van Bataviasoli maaksel,

eene Etenstafel van Ingashout, een groot massief
mahonijhout Buffet, fraai Cristal, Glas-en Pleet-
werk, 16 dozijn zilveren Lepels en Vorken met
Hollandsche keur, in lederen dozen, een klein Bil-'

l lard, Ledikanten, Keukengereedschappen, eene
i CoUectie Bloemen in potten, een mahonijhouten
! Bloemen-standaard, enz.
| verders:
' 2 span bijzonder goed gedresseerde, haidloopende, over-

; walsehe H ..

I WAGENPAARDEKF.
j Engelsche tuigen en een Palankijn. nss)

Alles daags te voren te bczigtigeE. A
i ■ ■ . •••: ; ...

öp de VENDUTIE
' van den jslen Fcbruarij a. s.- ,4 •

□»o" saasDaiaó"
Zal nog worden verkocht eene gemakkelijke

REISWAGEN, eenige gezette JUWELEN en
i GOUD WERK, opgemaakte BLOEMEN, en
eenige dames-artikelen.

(110) D. D. VAN BOECH3IOLTZ.

Op de ■■VEÏMHJTSE.
i *■

lan den lieer X,. ,•*

\ 37". -WJ&3ST IDELIDEKT.
Van den 1sten Felruarij IS6O. •

Zal precies ten elf ure, zonder reserve
verkocht, het.Eßtfi? en MUIS

dien lieer bewoond en tocbelioorcnde
aan TISE EtOEN TJOXG. V.

Het perceel zal onmiddelijk kunnen worden aanvaard
■en is te zien' een dag voor do vendutic. Nadere iu-

• formatie»: bij den lieer VAM BELDEN ,
eu deu oü- j

deigcteekende. -r
(103)

.

T. A. KLINKHAMER.
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Michelet, die den waarschijnlijken dood van haren zoon
beweende; ten overvloede vereentgde één belang beider
harten. Wanneer de terui»konnt van Hugo een einde maak-
te aan de smirten zijner moeder dan kon de Hertogin
ten min«te voor ditmaal hopen d.it zij voor haar zelve
en voor de hiren niets te vreezen had. en zij zou alsdan de
zekerheid hebben dat hij «le suppoosten van den konink-
lijken regter niet in handen was gevallen. i

In de nrderige woning der weduwe was er niet één
voorwerp <>f het herinnerde der troosteloo/.e moe ler haren
afwezigen zoon. Des morgens wanneer zij, van slapeloos-
heid en tranen afgemat, opstond viel haar eerste blik op
op het niet aangeroerde bed van haar kind. Bij den
maaltijd was het hetzelfde; de gewoonlijk door Hugo
ingenomen plaats bleef onbezet; in plaats van het aan-
gename cn onschuldige gesnap, heerschte er tus-clien
moeder en dochter, onder het eten, eene'doodelijke stilte,
nu en dan alleenlijk afgebroken door eenige gesmoorde
suikken. Welk eeue hirde ontbering was het uiet voor
hen om 's morgens en 's avond* den gewonen hartelij-1
ken groet, zijne heldere cn vrolijke lach niet meer te
hooren! Hoe muteu zij zijne afwezigheid door den ijver
waarm'de hij in de huiselijke bezigheden de behulpzame
han l bood, en door den spoed waarmede hij al hunue |
wenschen wist te voorkomen. Met zorg had de weduwe
Michelet het lederen ca*que van Hugo bewaard, hetwelk
hem*de Hertog yan het hoofd had gerukt, en welke hij
vervangen had door den hoed welke Hugo byn» roo'

noodlottig was geweest. Elk door Hugo gedragen klee-
dingstuk was voor zijne moeder en zuster een reliek ge-
worden, hetwelk zij met eene vrome <org bewaarden.
Het kwam de weduwe voor alsof, sedert het vertrek
van haren zoon, drie aan het raam staande sleutelbloe-
men aan het kwijueu waren, niettegenstaande Toinette
meer dan immer zorg voor hen droeg.

— Kijk eens hier, lieve moeder! — riep op een dag
Toinette, twee oude schoenen van llugo toonende, — zij
zijn bedekt door een spinneweb! Is hij dan al zoo
lang weg ?

— Spinnewebben !—herhaalde de moeder onthutst.—
Spinnewebben, even als in den grafkelder! Ach, mijn
God! wie weet aan welken boom de spinnen hun net
maken op het ontzielde ligchaam van mijn kiwi, of in
welken * ijver hij tot aas der visschen dient 1 Ach! die
dieitjes hebben de schoenen van mijnen zooniu bezit geno-
men, omdat zij wel weten dat hij ze niet meer noodig
zal hebben.

r>e ongelukkige vrouw kon niet meer zeggen, haar
hart dreigde te breken; onder snikken beschouwden zij
en hare. dochter langeu tijd de met het spinneweb be-
dekte schoenen.

In dezen oogenblik werd de deur zachtjes opengemaakt
en «le Hertogin Louis» met hare drie kinderen traden
binnen.

—Ik kan welraden,—zeide de Hertogin bewogen,—waar-
om gy weent Geloof my goed» Michelet, ik lijd en treur

i met u, niettegenstaande ik de hoop nog niet heb opge-
geven van Ilugo weldra terug te zien komen. Het is zulk
een goede, hartelijke jongen!

[ — Ja, goed was hij, — antwoordde de weduwe altijd
snikkende, —ook was hij een vlijtige en dankbare zoon.

—Ik zie niet in,— hernam de Hertogin,door hare
woorden den angst zoekende te verbergen, welke zij lot
in het diepst van haar hart gevoelde — waarom wij nu
juist het ergste voor uwen zoon zouden moeten vooion-
derstellen. Goddank ! er zijn gecne gevaarlijke d eren meer

|in onze bosschen. De dieven achten bovendien een kind
niet voorzi-n van datgene, waarvoor zij «Ie moeite zou-
den doen om hem aantevallen. D« knaap is te verstandig
om van den weg te zijn afgedwaald; en daar de boon-
schap, waarmede hij belast is, een v n de onschuldigste
der wereld, eene loutere grap is, kan ik onmogelijk geloo-
ven dat de verschrikkelijke Tristau of eenig ander den
armen jongen eenig letsel zal hebben aangedaan.

| — Mijn oudste zoon Uoudewijn, — antwoordde de wedu-
we, een diepen zucht slakende, -was door mijnheer den Her-
tog ook met eene zending belast, welke mm eveneens zeidé
onschuldig te zijn; en toch is het nu reeds drie jarea
geleden dit hij vertrok zonder dat men ooit meer iets
van hen heeft gehoord. Helaas! op deze wyze. zyu al
mijne kinderen my ontrukt.

!• (Wtril wrvoifd.)
• ' " *

•< ' ■ 5 • r! 5 #* "
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Opmbr.re verkoop ten voorderle ran den Landie van
voor 's Ijinds dienst afgekeurde goederen (ijzer,
staal en touw) on den Uilen Februari) aanstaande, vóór
de Mes & Tkeorlezaal in het officiers kampe-
ment nabij de Citadel.

De Luitenant-Kolonel Onder
Directeur der.Genie.

Bij indispositie.
De kapitein der Genie.

(137) EIiMULIKG;

VENDUTIE wegens VERTREK, j
Op Donderdag 2 Felruarij.
len huize van den WclLdü. Heer

VAN KERKWIJK.
KAPITEIN DEB GENIE

Officiers kampement.
Van solide en goed onderhoudene MEUBELAÏRE

GOEDERttN.
1 GOUD GEDRESSEERD BRUIN SANDELWOOD

RIJPAARD 4 voet 2 duim.
1 Schimmel, MACASSAAR, RIJPAARD.
ZADELS met toebehoorèn, .etc. etc. (126)

:

UITBESTEDING.
Öp den lOden Februar'y 1860 des morgens te 9 uur,

VAN

100 STtffcS VERPLAATSBARE ZINKEN,
URINEBAKKEN; model, voorwaarden en in-
lichtingen te bekomen op het btireaü van

Den Onder Int.. der 2° 11.
in de 3° Mïlitahe AJdeeUng op Java.

20 tTanuarij 1860.' (112) lik. VEMIiR.

TE
SOERAB.YA.

Woensdag
aenlS

en

Fetoruarij.

Zullen
door

ondergctcckenden
ojliuiine
stapelplaats

achter

de

Kampong
Bandaran

op
pukltóe

VENDUTIE
worden

verkocht.

-

p.
m.
1500

STUB3
BALKEN

afkomstig
van
den

lioutaanhap
te

Hitar
behoorende

aan
den

Heer
W.
B.

Loudon.
(73)

B
J.

VAN
ECK
&

CO.

VERTREK VAN STOOMSCHEPEN. I

STOOMGELEGENHEID
WAAR

Bö-tcivlii via Salnarang.
r Gedurende de maand Januarij, ml eiken

» irtsiv'Zondag zijnde den 1, 8, 15; 22 en 29, Stoom-
schepen van den ondergeteekende naar boven-

genoemde plaatsen vertrekken;
(1698} W. COKES DE VRIES.

Het vertrek der boot naar de Molükkos,

Jl> de° 28 - "

Aar» bij
(120) W. CORES DE VRIES.

lÉT STOOMSCHIP BANDA ,

r j kapitein Nys.
»

Vertrekt naar Batavia via Sa-
op Zondag den 22alen

dezer.
(135) W. CORES DE VRIES. .

f 40.000.--tot ƒ 30.000.»
Of minder bénoodi<»d zijnde voor reparatie en

i)sï&\ondere kosten ten behoeve van het Nederlandsch
L3^^g^>Bark>chi|)

ACATHA * MARIA,
gevoerd door kapitein W. B. VAN ZIJP, zoo worden ge-
gadigden toor of op 10 lebruarij 1860, in-
schrrvingsbilletten op wissels van den kapilein op zijne
reeders te Amsterdam intekenden ten kaïitore van den
notaris II i et, te Soerahaijn.

Bij gebreke van inschrijvingsbilletten op wissels zal den
11 den Februarij 1860 ten zelfden kantore om 10 ure
des morgens ingeschreven kunnen worden voor de. be-
noodigde gelden bij wijze \an bodemarij en zal den 13den
bodemarij gegeven worden door den kapitein aan den
voordeeligsten geldleener op schip en toebehooren en
des noods op de ladin» ten overstaan van den notaris
voornoemd, bij wien tevens informatiën te bekomen zijn.

(127)

De ondergeteekende, geëxamineerd onderwijzer van den
3*. rang, biedt zich aan tot het geven van privaat on-

I derwijs.
(100) W. P. IL. BOYER.

STEMPELPERS
. V»N

JLiE ROY oc c;v^.

S De ondergeteekenden leveren hun postpapier met naam
of initialen gestempeld, tegen denzetfden prijs als het

| ongestempelde.
! Voor de zoo algemeen gewilde visitekaartjes
'rekenen zij niet meer als voor gewone druk. (1591)

| Eene HOOGE-DI^^^OOMKWEL inwendig voor-
• zien van twee vuurga'ngen en laatstelijk gewerkt hebben-
jde met eene spanning van vier Atmospheren boven de
dampkring.

AFMETINGEN ALS VOLGT.
Lengte 4,80 Nederl. el.
Di<im. 1,30 „ h

Diam. van een vuurgang 0,40 „ „

j Hoogte Stoomkast 1,00 „ „

\ Diam. id. 0,75 u „

i (45) R. Jl. TAM ECK & CO,

VIER ij
met |j

STOOMVHEIMOQBN. I
(14) B. J. VAN ECK & CO*

PUIKE PUIKE. |
NIEUWE VLAARDINGER HARING 1

uitmuntend goed geconserveerd
Regstreeks aangebragt per Nederl schip Valparaito�

(136) HARTIIAIJS & MEKjCHERS».

YERKRIJGBAAR
BIJ

LE ROY cfcs 00.
UEEIIEI HtLSUOOBDEX la fijn gestikt,

ad f 6.— dozijn.
(131)

PAS ONTVANGEN
JAPANSCHE KOPJES per dozijn ƒ 35.—
kanioor lampen per *iuk „ 10.—
EVGHLBCHR LAMPEN BOLLEN per stuik... „ 4.—
BIERGLAZEN per dozijn / 6.— en ? 5.—
WIJNGLAZEN „ „ , 4.50
BiTTER-GLVZEN per dozijn 4.—
VERLAKT LKDI'.R » vel. f ï.—•
HOLLANDSJH KRIJT per p; cof. 10.—
ZWARTE eu RQODE Vl'Ut »V perblik van 21 katlietf 9.—

Verkrijgbaar a Contant

(139) OEÏ AIOELII 111.
Kembang Djepoon.

LEKSTEENEN @ / 2.—
SARDIJNTJES per douzijn 9.—
AZIJN „ „ 4.—
HANGSTOLPEN, SIROOPEN, JAGTKRUID, HA-
GELS, IRRIGATEUR-ODEURS, HANGKLOKKEN.

@ Contant. , ■
,

Wj
(133) POLAK. ±

WEDER ONTVANGEN.
EAU DÉ COLOGNE in heele én halve ELACONSv

, Bij K
'(132) LG ROY & CO. .

I J. LLOYI) & co,:
Hebben direct uit Engeland ontvangen

iAchtkant en Ovaal ZILVER STAAL, ARMBOOREN
met BóOR-YZERS genaamd Ratchet bkaces, alsmedo
Koperen en Yzkuen HOUTSCHROEVEN. (134)

! SINGAPOERSCHE FLANKEN.
| BA>JERM\SSI\G!!I\TTE\ voor TABAKSBALEN.

...

bij
(75) P. KERVEL & CO»

COPIEERPERSEX, THERMOME-
TERS en SACIIAROMETERS.

Bij •

(140) LE ROY tfc CO.



NEDERLANDSCH INDIE.
Soerabaya, den 27sten Januarij 1860.

Door eene vriendelijke band zijn wij in de gelegenheid
gesteld onzen lezers de volgende orders aan .te bieden. Die
van 28 December is eene hulde aan onze krijgers, waarme-
de zeker rik die zijn: land lief heeft zal instemmen, en die
van den Bsten dezer maand heeft bovendien ue waarde van
een zeer belangrijk overzigt te bevatten van hetgeen door
de tweede Bonische espeditie is gedaan.

Order voor de Zee et Land.nagt van de Zde
• ■ • ••. • . >.

BonUche Expeditie.
De Gouverneur Genenial heeft mij bij telegram van den

17 dezer geinagtigd om aan dn krijssmagt, die deel heeft
genomen aan de operatien tegen Sindjaïj en boni HDZ. te-
vredenheid te betuigen, en geluk te wecschen met den goe-
den uitslag van dezelve. "

"

Ik kwijt mij met geluk van deze opdragt en bedank al
mijne wapenbroeders, van den gerinursten tot den hoogsten,
voor de goede medewerking en dapperheid daarbij betoond.

De oorlog kan nu als gëeindisrd worden beschouwd. Wat
nog te doen overblijft, is d* taak der diplomatie, ondersteund
echter doir den sterken arm. Boni is onderworpen en wat
danraan ontbreekt »al zonder moeite wordtn aangevuld; de
tijkssieraden, door de voortvlugtige koningin medegenomen,
zullen worden uitgeleverd; H'a-joe kiest eenen Aroe- Matow
wa en zal met het Gouvernement een contract sluiten. So-
pinq is daartoe eveneens genegen, en moet dan tevens het
geschil met Üaioe Marit verefF.-nen; geschiedt dit niet, dan
zal er nog eene operatie tegen dat land moeten plaat» heb-
ben. ...

Uwe goede houding in bet gevecht, en uwe goede tucht nahetzelve, hebben deze goede uitkomst bevorderd.
Dank en Eer zij u daarvoor toegebragt.

' Hoofdkwartier Palla*a den 28 December 1859.
i i.- De J-nUenant Generaal.

Jdjudant dei koninqi in biitengetetnt dienit
Xowuudt. tan M O. ƒ: leg*r en CkeJ der irijgk-

majt va* de 2* Binitcit Ixj,editie.
ts / («■ S) vAN BWIETEN

Aan de Zee en Landmage
van de

Bonische Expeditie.
De oorlog inet Boni is geeindigd.
In eene maand tijdt zijt gij binnen Katjang, Sihgaij, Boni

Patempa; Panpanoea getrokken; en de rivier Tjinrana opge-
varen ên hebt gij de vijandelijke strijdmagt verslagen en
verstrooid. > * ■ ■

I De koningin van Boni heeft het land moeten verlaten en
is; even als haar oom en raadgever, Dato Satcilo, van hare

| waardigheid ontzet; het volk is in geheele onderwerping
gekomen;

j Het ryk van Boni, dat met Goa in rang de eerste bond-
genoot van het Gouvernement was, is van die rang ver-
vallen en zal voortaan slechts een leen van het Gouverne-
ment zijn.

Oud Boeloe Komba, Katjang en Singaij, worden tot duurza-
me herinnering aan deze ovei winning bij het gebied van
het Gouvernement ingelijfd, en wordt dadelijk onder het ge-
zag van het Gouvernement gesteld.

De Eilanden Boneraren en Kalaa, die sedert de vereenigde
0. I. kompagnie als leen aan Boni warén geschonken, keeren
weder onder het regtstreeksche gezag van het Gouvernement
terug. 7, • i ...

De Bonische rijkssieraden, die door de koningin zijn weg-
gevoerd, zijn terug geeischt en worden aan'het Gouvernemiéht
uitgeleverd.

De onafhankelijken landschappen Soping, Tfadjoe en Goeicoe,
zijn bereid ori' contracten van vrede en vriendschap met
het Gouvernement te sluiten, en het zelfs als opperheer te
erkennen. s

Dato Mario-ri-tcawa, die eene schuld met het Gouverne-
ment te vereffenen heeft, onderwerpt zich aan eene afdoe-
ning. • '

Aan Lamoeroe is de uitlevering' opgelegd van de zes nog ;
niet teruggekeerde déserteurs van de bezetting van Singerie. j

Nimmer is de magt van het Gouvernemet op het Eiland
Celebes zoo groot geweest als thafis. •'

Eene beteren kennis van het binnenland en eene goede
verkenning van de rivier Tjinrana, stellen ons in staat o.n :
deze invloed te behouden. I

Dit alles is aan uwe volharding en uwe toewijding |
voor s'Konings dienst te dan een. Waren de diensten van j
alle de onderdeelen der krijgsmagt dezelfde, zij hebben j
daaraan mede hun aandeel gehad dat niet had kuunen ge- j
mist worden. i

leder der onderdeelen heeft, zoo wel te water als te lande, ;
elk volgens zijnen specialiteit, tot de verkregen uitkomsten j
bijgedragen, en aandeel inden verworven roem onzer wa- j
penen verkregen. Laat dan nimmer door eenigen naijver uw '
aandeel aan de behaalde voordeden verduisteren. 1

Reeds is de blokkade der BonUche kust opgeheven en ik 1
ben op middelen bedacht om het Marietiem station der Bonische
golf geheel op te heffen, en de korpsen-der Lancknagt naar
hunne ie»pective garni'oenen te doen ■ terugkeeren, ten einde
niet te lang door de toeuemende westmoesson .hier te worden
vastgehouden en u beschikbaar te inakén, wanneer het noodig
is anderen vijanden van onze heerschappij te bes'rijden.

In nndeieVations of in uwé garnizoenen teruggekeerd, wees
indachtig aan het uitmunten 1 gedrag dat'gij hier gehouden
,hebt-, en aan uwe verpligting om daarin te volharden.

Ik zar uwe diensten en uwe houding niet vergaten en
hen steeds gedenken als de voortr.-ff dijkste die ik gedurende
mijnen Militairen loopbaan heb» bijgewoond: '

: -

PalaMa 8 jamarij. 18P0,
De Luitenant Generaal, Adjudant des

Konings in buitengeicone dienst, Kom-
• ■ mandant tan het Indisch Lig er en Beret-

. . •, hebber, over de. Land.en Zeemagt der 2®.
, Bonische Expeditie.

(». g.) JVAX. SWIETEN. .

"Wij hebbeu een afschrift gekregen van de lijkrede die
door den kapitein Wiggers van Kercliera is gehóuden aan
het graf van den majoor Kroesen, van wien- wij gisteren
het treuri? berigt meldden dat hij aan zi;ne roemrijke won-
den is overleden. Ten volle instemmend met den, den
overledenen gegevenen, lof, geven wij deze, in hartelijke
krijgsmanstaal gesprokene . woorden, gaarne eene plaats.

Officieren, Onderofficieren en scldaten van het 4*
• bataillon infanterie.

Gijlieden hebt een gevoelig verlies, geleden door het af-
sterven van uwen braven bataillonschet de majoor Kroesen:
die in den morgenstond van gisteren aan zijne, in het ge-
vecht voor Boni bekomene, eervolle wonden is overleden.
Maar niet alleen gijl, ook wij en het geheele Indische leger
met ons, beseffen dat-veilies, omdat ons is ontvallen éénder
verdienstelijkste Hoofdofficieren

De'majoor Kroesen, bij wiens graf wij hier staan, was een
braaf en dapper soldaat, getuige het.ridderteeken der M'ütaire
Willemsorde 3° kl. dat zijne borst sierde; hij was een liefderijk
echtgenoot, een regtgeaard broeder, een trouw vriend, een
opregt kam'raad in één woord: een sieraad van onzen
«tand, een steun voor den staat.

Dat vrij een traan van weemoed en droefheid ons in het
oog welle bij het bewijzen der laatste eer nan dien dappe-
ren Hoofdofficier! die traan ontsiert ons krijgslieden geens-
zins, maar getuigt veeleer dat wij het verlies beseffen en wa-
re krijgsmansdeugd naar waarde appreeïeren.

Krijgsmakkers! verbinden wij 'ons hier, om daar waar het
nog in de velden van Boni noodig mogt zijn, zijn gestroomd
bloed te wreken in het belang van den staat, onzer koloniën,
voor Koning en Vaderland!

Brave m«joor Kroesen, uw stoffelijk overblijfsel ruste in
vrede, in de kille schoot der aardel....

Groote God! neem zijne ziele ih genade tot U, — en dat
hij bij u allen, mijne krijgsmakkers 1 in levendige herin-
nering blijve. *

'

FRANKRIJK.
— Men-ral lich herinneren, dat er bij vroegere veldto;?-

ten wel ern» gebruik is pemaxlt van .luchtballon*, om het
vijandelijke leper te bespieden, mnar dat dit middel altijd
nog een-voornaam .bezwaar, opleverde, omd&t oen de ballon»
nog. niet genoegzaam.roeester *«•. om.deze.m»f verkiezing

in alle 'rigtiugen te besturen of. ieder oogenblik alle daartoe
noodige bewegingen te laten maken. Dat middel is éindelijk
gevonden en 'wél dóór dén Heer Camille Vert, die |n - het •

paleis van nijverheid'dezer dagen,'in tegenwoordigheid van
den Keizer, in het klein verschillende proeven heeft' geno-~
men met ballons, welke hij naar een geheel gewijzigd en veel
verbeterd stelsel van zijne eigene vinding heeft ingerigt, en
die niet «lechts ten volle aan het genoemde bezwaar tege-
moet komen, maar waarbij tevens door een verbeterd stel-
sel van parachutes voor de vtiligheid der luchtreizigers is
gezorgd. De proeven zijn allezins naar wensch uitgevallen;
de Keizer heeft den uitvinder zijne hooge tevredenheid te
kennen gegeven.

— Drn 20 November zijn de onderscheidene ministers naar
Compiègne vertrokken, ten einde den ministerraad bij -to
wonen, welke reeds ten 9 ure heeft aangevangen.

Onder de genoodigden, die naar Compiègne zijn vertrok-
ken bevinden zich de Graaf de Kisseleff en de Graaf Pourtale».
Ook begeeft zich de. Grootvorstin Maria van Rusland naar
het hof des Kei?ers.

— De Pays beweert thans weder, dat het congres niet
alleen eene beraadslagende vergadering kan zijn, maar dat
Europa de besluiten der gevolmagtigden zal moeten doen ten
uitvoer leggen, indien de Italianen weigeren zich vrijwillig
daaraan te onderwerpen; Tot staving zijner bewering, beroept
het blad zich op alle vroegere congressen.

— De academie van geneeskunde heeft verklaard, dat de
zelfstandigheid he'ticine door Dr. Lamare it Parijs uitge- '
vonden, een geneesmiddel is, dat borstziekten en longtering ra-
dicaal kan genezen.

— Op last van de regering verkondigen de voornaamste
hier uitkomende dagbladen, dat, ter zake der geregtelijke
vervolging, welke is ingesteld tegen een onlangs uitgege-,
ven vlugschrift, het Journal des Dcbats, la Presse en t'
Opiniou Nationale, zich afvragen, of htt waar is, dat het
gouvernement er aan denkt om zich het regt aari te mati-
gen tot het onbepaald in beslag houden van drukwerken
zonder de regterlijke tusschenkomst? Daarop wordt van den
kant der regering geantwoord, dat het voorloopig in beslag
nemen een maatregel is, welke ligt verklaarbaar is en waar-
toe bepaalde magtiging wordt gevonden inde strafwetgeving.
Voorloopig, gedurende de instructie, kan die maatregel niét
van blijvenden aard worden, dan ten gevolge van eene reg-
terlijke veroordeeling. Door vrijspraak of het staken der
vervolging moet daaraan een einde worden gemaakt. Zoó
is de wet, en volgens de regering zullen hare bepalingen,
steeds getrouwelijk worden nageleefd.

— Volgens het Journal dei Déhals zal de werkkring van
het congres, welks spoedige bijeenkomst het te geinoet ziet; •

| zeer beperkt zijn. Het congres zal volgens .de Dcbats, niets
j beslissen, het zal slechts eene raadgevende stem doen hooren.

! Uit dien hoofde verwerpt het blad de zienswijze der Engél-
: sche bladen, om ook' de kwestie van het kind van Moitaira
voor het congres te brengen, omdat meri niet bij magte
zijnde om den Paus de Legatien terug te doen geven', éveA-

'min bij magte zal wezen, om bedoeld kind aan het paiuselijk
bewind te onteringen. Het eenige wat hét congres .-.Ou kun-
nen doen, zegt de Debat»,' is openlijk te verklaren; dat het
de handelwijze der pauselijke-regering in de zaak van Mortara
afkeurt; doch eene zoodanige verklaring ware geheel over-
bodig, daar geheel Europa zich reeds in dien geest heeft
uitgesproken.

— Men weet, dat de Fransche regering door eene com-
missie de wenschelijkheid laat onderzoeken van eene gere-
gelde sloombootdienst tusschen Frankrijk en Indie en China.
In afwachting van het resultaat "der werkzaamheden dier

commissie, zal naar men zegt, de regering voorloopig eene
dienst instellen tusschen Suez en'lndie en China. l

— De minister van oorlog te Lissabon heeft een voorstfcl
gedaan, om de betrekking van opperbevelhebber van het leger
af te schaffen. :

"

— Men is bezig met het oprigten van een vierde regement
Zouaven. Het getal aanvragen om bij dit korps te worden ia»
gelijfd moet buitengewoon groot zijn."

ENGELAND.
—In verschillende steden van Engeland en Schotland fijn

inschrijvingen geopend met het doel om een fonds opterig-
ten ten einde Garibaldi in staat te stellen den vrijheids-oor-
log doortezetten en om de Italianen daaruit van wapenen te
voorzien. Bij het weder uitbreken der vijandelijkheden moet
dit fonds kunnen strekken om krachtdadig bijtedragen tot de
bevrijding van geheel midden-Italie. In het algemeen wor«
den aanzienlijke sommen tot dit doel bijgedragen.

— Te Glasgow is eene vergadering gehouden der vrienden
van Italië ter overweging eri beantwoording der oproeping
van Generaal Garibaldi, waarbij hij de ondersteuning van
Engeland inroept ter verkrijging van burgerlijke en Gods-
dienstige vrijheid in Italië. In de vergadering • w'elke niet
zeer talrijk was werd het volseride besloten: — I de hou-
ding van het'ltaliaansche volken van hunnen edelen voor-
ganger Generaal Garibaldi, in den strijd voor hunne bur-
gerlijke en Godsdienstige vrijheid geeft hen aanspraak op
de medewerking en hulp van eiken staat in welke de Con-
stitutionele vrijheid op zijnen waren prijs wordt geschat; 2°.
dat zij steeds dc zaak der Italianen met kracht zoudrn on-
dersteunen en hen aanmoedigen om op den inseslazen weg
voorttegaan; 3 de vergadering betuigt hare verwoaderinï over
de vaderlandsliefde en het militaire talent van den Gene-
raal Garibaldi en eindelijk ten 4 wordt besloten eene in-
teekeninglijst te openen ter behoeve der Italianen.

— Bij een bezoek van den Markies en de Markiezin van Staf-
ford bij den keizer cn keizerin der Fransclien te Compiegne.
trok de fluitspeler der Markieziu de aandacht der keizerin
door zijne vreemde kleedinz; zijn mnsicaal talent verne-
mende drukte de keizerin het verlangen uit oin hem te
hooren en om tevens den Nationalen dans te zien uitvoe-
ren. De fluitspeler voldeed natuurlijk onmiddellijk nan dit
verlangen en werd voor zijne moeite beloond met een gou-
den horlogie. eri halsketen.

— De Lictrpool Mbio* deelt, omtrent de vaart op den Gar*
gut, roede dat de Oriental Inland Sleain Couipa»ij tot dat
doel verscheidene groote vaartuigen heeft den aanmaken. Ia
de eerste duer schepen, welke bijna gereed, is, is men bezig
om de stoomwerktuigen te «tellen, welke vervaardigd tija by

Manilla Sigaren N°. 9 per 1000 ƒ 44.—i
Plilk Amerlkaansch Meel,per val2oo <8 „ 45.—

Idem 'per p0nd........... y —.85
Boter, merk van der Leeuw vaatje..';.... *17.—

Idem. j»crp0nd....'....i.—
Alter portweln, 24/, ƒ. , B&.—
Brij Madera. • 24/, „ , 32.—
CherrlJ cordlal, 24/, „ „ 22.—
Champagne, (Josepli PerrierFils &Co,) 21/tJl. v 82;—
Cognac, John Albertij per dozijn „ 24.—
Superior old lirandlj, (Henrij Hernozant)

per dozijn 1 . „ 20.—
Cognac fine Champagne, (Evariste Du-

pont & Co), per dozijn ;.. K 20.-*-
BOURDEAUX WIJNEN.

Cos d'Estourncl 1848 per dozijn. „ 18.—

Baantjes nier (P. &S.Rendorp) per dozijn „ 9.—
India I»ale Ale (A. Arrol) „ „ , 9.—
Japansclie Solja per dozijn. '.'....'.

„ 10.—
Beste Fransche wljn-azljn per dozijn „ 5.—

g u Slaolie n h u 14.r~"
ii Idem n fleich g 1.20

C enever uit de Stokerij de ooijevaar van J. H.
Jenkél te Delftshaven bij Schiedamper kelder u 14.—

Oember per pot , 3.50
Bitter per k'ut van 100 fi „ 25.—
Castor-olie per fieech. u 2.—
Versch banket per fltsch „ 2.—
Hammen per tt.uk „ 10.—
Ihee (Hoen pow) per p*k van | 1cattie........ „ 1.15
Thee (Hou biew) „• H „ £ „ „ 0.40

@ Contant
(i3B) ( ' Bij OEI MOELIEM.

Kemlang Djepoon,

WISSELS OP NEDERLAND.'Ai* . ...» •'■■■■,'« • : «

Bij
(121) 1 B. KOPERSMIT & CO.

HÖLLOW VVS ZALF en PILLEN
Alle huidziekten, bijzonderlijk die van verontrustende aard,

eigenaardig aan de verzengde luchtstreken, wordein" onfeil-
baar genezen door-deze onvergelijkelijke ZALF, waarvan
onlangs een groote voorraad in dit eiland, Java, werd
ingevoerd, tengevolge vau;het sterk toenemend debiet.
Niet slechts ligte en uitweiidige. uitslag, maar ettergezwel-
len , diepe wouden, zeer, vloeijende zweren,-hoe ook,
worden door dezelve volkomen geheeld, ze dringt door
tot den oorsprong der kwaal/eii behoedt tegen bederf. Het
i» 'geene bloote uitwendige genezing, slechts eeue vei ber-
ging der ziekte om straks een meer voornaam orgaan te
heviger aan té vallen; neen! dezelve is volkomen en voort-
durend, want de.zalf zuigt het venijn uit de wonde eh
werpt het uit in de ontlasting der-vochten.-

De ondergetekenden hebben regtstreeks van Professor
Hollowaij ontvangen een'nieuw, factuur zijner medicijnen,
die doorloopend ten hunnent verkrijgbaar 7ijn in doozen
en in potten van f I.—, van ƒ3—, en vau ƒ 5.—
elk," naar gelang van derzelver grootte.
| (42) . LE BOY & CO.



O s!l)j iildajjjoo; isb-jj \a iiawlfsd ai »lin ai»
jTy[«Lnlj »{ libhirrt'.Jad .mi'rm listal sJ OMqijisWsJ ?v'.!-coa •
; pen. heet'iFawcett té Merseij.KHet,schip isi.2so yoet, lang
, en 30 voet breed en zal inet ,alles [aan vboord niet dieper
..dim twee voet g»ao; voor de reis naar lodie wordt het vaar-
;tuig van eene zware looze kiel voorzien, welke bij aankomst
.aldaar wordt afgenomen. De laadpraauwen, welke de booten
-<le rivier opstoomende op sleeptouw reeds vroe-
ger naar In die gezonden.. ■ Binnen kort wordt, eene tweede

rboot Verwacht ;ter inneming h.irer machines,; .welke daarna
<jok onmi'ldelijk de reis naar Indie zal aannemen. Beide

jstoomers hebben werktuigen van 250 paardenkraQht nomi-
naal, zij zullen elk verscheidene laadpraauwen kunnen op-

.slepen, welke praauwen gemiddeld elk '500 ton lading kun-
ijien'innemen. Het is zeer toetejwichen dat de genoemde
maatschappij hare aandacht gevestigd heeft op den vaart der

. Gangus-rivier. Voor eene stooaiboot-maatschappij is dit een
van:de beste ondernemingen, hetwelk genoegzaam bewezen

•13 (door vorige ondernemers welke alleen door die vaart jaar-
lijks 100 peicent verdienden. ,*r» I to.l i

—Bij het huis der gemeenten in Engeland is een voorstel
.•aanhangig tot daarstelling van een kanaal ter verbinding van
: de baai van.Bengalen met de golf van Siam eu de Cliine-
iicfceiMe. i !«h n-n . •• • 1 i •< -

RUSLAND.

_;T) Buiten Let eskader dat in het voorjaar (1859) onder be-
vel van den Yice-Adiniraal Popoff naar de stille Zuidzee is
gestevend, zijn later nog de volgende schepen met dezelfde
bestemming uitgezeild:—de korvetten Gridin, Pinda en Pos-
sanik; de stooraer OriUchimi en twee gewapende klippers.
*I.Het volgende is een uittreksel van eenen brief van den
'JRussisehen consul te Hakodadi:— Ten einde eene vriende-
lijke toenadering van de zijde der Japannezen daartestellen

.besloot ik hen op gezelschappen in mijn huis te verzoeken
De uitslag daarvan overtrof alle verwachtingen, en mijne uit-
noodigingen werden met de meeste graagte aangenomen. Op

. den avond van kersdag verzocht ik een groot aantal Japan-
nezen ten mijnent. De hoogere zoowel als de lagere klassen
der stad waren vertegenwoordigd, en onder de gasten bevonden

. zich verscheidene Gouvernements-ambtenaren. Onze dames
deelden bonbons en suikergoed onder de kinderen uit en

".begiftigden de ouders met platen. De Japannezen schenen
'zich bijzonder te amuseren ; met verwondering beschouwden
"zij de Europesche kleederdragt van de aanwezige dames. De
Japansche jongelingen welke worden opgeleid op de militaire
school zijn zeer intelligent, zij worden onder anderen on-
derwezen in de Russische en Engelsche talen. Dc Gouver-

fneur der stad heeft mij een tegenbezoek gebragt welke eer,
zooals hij zegt, den Amerikaanschen consul nimmer is be-
wezen. Onder vele andere zaken waarop in mijn huis hun-
ne aandacht vooral gevestigd was, behooren de kaarten van

,de Anioor en van Oostelijk Siberie. Eene door mij aan den
Gouverneur aangeboden reusachtige pastei, op den top van
welke eene Japansche vlag prijkte, viel de eer te beurt van
naar Jèddo te worden gezonden. ; Ik heb op mij genomen

.om hem een model van een windmolen te leveren, wel-
ke hier niet zijn en van veel nut kunnen geacht worden.

— Met betrekking tot de inspectie-reis van den Gouver-
neur Generaal van Siberie verneemt men het volgende, wat
niet geheel van belang is ontbloot. Na Irkutsk te hebben
verlaten trok hij door Kiachta en vervolgde den weg over

..Werchuendinsk en Tshita naar de Anioor. Die rivier afbak-
kende werd de nieuw gebouwde stad Blagowestschensk, digt
bij Nicolajewskij, bereikt. In het begin van Julij scheepte
Zijue Exc. zich in aau boord van het keizerlijk oorlogs-stoom-
schip Amerika, in de Castries baai. Bij zijne aankomst in
de haven van Weij-chai-weij, niet ver van de golf van Ce-

■ chili, werd de Luitenant-kolonel Budogosskij naar Pekin ge-
zonden, ten einde met de Cliinesche autoriteiten de grens-
lijn te bepalen, hetwelk tot wederzijdsch genoegen werd
yolbragt. China kan daardoor nimmermeer eenige aanspraken
doen gelden op de kust van Manschuria, welke bespoeld
wordt door de Japansche zee, die landstreek is thans in
bezit van Rusland <ni bij dit reeds kolossale rijk ingelijfd.
Officieren welke den togt hebben mede gemaakt verklaren
dat de Zuidkust van die' landstreek, vooral nabij liet schier-
eiland Corca

>
onder dezelfde breedte ligt als de Caucasus,

.dat het land verscheidene veilige, prachtige havens en baaijeu
aanbiedt. Een particuliere brief geeft de volgende beschrij-
ving van dit Russische paradijs. }.. . ..... t

De plantengroei is zoo welig dat men die het best kan
vergelijken bij de ondoordringbare bossehen van Zuid-Amerika.

.De schijnt hier al hare giften te hebben
het land levert vele voordeelen op is van de land-als van
de zeezijde even gemakkelijk te genaken. Niet zonder reden

-zijn de eiudelooze reeks van havens en baaijeu door onzen
bevelhebber naar Peter den Grooten genoemd; een der grootste
havens heeft den naam ontvangen van "Wladiwostock. Zonder
twijfel wordt deze streek binnen weinigo jaren de bakermat
der Russische zeemngt, alwaar zij zich kan ontwikkelen zonder
in iets de controle der batterijen van Gibraltar, de Sont eu
de Dardanallcn te meer te hebben; de schepen zullen dan
bovendien niet langer genoodzaakt zijn om een groot gedeelte
van het jaar in eene haven te moeten overwinteren, doordien
de vorst hen het uitloopen verbiedt. In het bijzonder is
deze landstreek geschikt voor kolonisatie.

AMERIKA.
De heer Collins, agent der Vercenigde staten aan den

Aiuoor en ontwerper der voorgestelde telegrafische verbin-
ding van Rusland cn de Yereenigde staten door Noordelijk
Europa, Azia en Amerika heeft verslag uitgebragt dat de

•lengte der telegraaflijnen 14000 mijlen zou bedragen, waar-
onder slechts 40 mijlen onderzeesche kabel zijn begrepen,
het geheel kan worden daargesteld voor 6.000.000 gulden.
Het personeel der dienst voor de telegrafie schat hij op
duizend personen, gezamenlijk een inkomen genietende van
720.000 gulden 'sjaars: het geheel traject berekend op 100
stations zou de uitgaaf voor onderhoud 's jaarlijks bedrageu
240.000 gulden. Deze sommen met eene intrest van 7%
'over het kapitaal, zouden eene jaailijksche uitgaaf veroorza-
- kén van 1,620,000 gulden. "Wanneer elke dag twee liouderd
: berigten, elk van tien woorden, voor Europa en Amerika
'tforden overgeseindj:berekend tegen een'dollar het'woord
''dan zou dit eene opbrengst * geven van 1;500,000' gulden.
Met geiustheid kan men echter die som op 2,100,000 gul-

»■<*. *r»3i «fc HM *

den stellen, daar eene. soin van gulden voor berig-
ten welke om de' inbegrip van het
Chinesche en Japanschë nieuws, als: niet te:hoog(is te (be-
schouwen. De .lijn zou aldoor Siberie loopen hetwelk ieene
bevolking hééft van 8.000.000 zielen met een \ jaarlijksche
handelsomzet van 120.000.000 gulden en door.Tartarije welks
bevolking, met inbegrip van Mongolia en Manchooria-,
50.000.000i:zielcn telt.' :De lijn! welke alreeds doonSusland
naar-den Amoür.>is aangelegd zou natuuilijk in verbinding
komen met de voorgestelde. ..'lov la:i ;3nl.M li ï.y\.. tnr.it

— De lieer Millard Filmore, gewezen President v«nide i Ver-
éenigdc staten, heeft i lden iieer Rollin Gennain uitgenoodigd
om de gronden te ontwikkelen op : welke hij i voorgeeft • een
stoomschip te kunuen bouwen hetwelk houdei d. mijlen in

—.l-t\ CO'Jl is .•« osißsfo RSilarff.
y'if 005\w» n»uur zou kunnen maken. De

, constructie van dit schip
zoo. ( van dién'aard 'zijn^als'bestand i tègénI 'de hevigste, woe-
dé van 'den oceaan,"én de aanzciling.'met andere sohepen zou
Heni, v'ólstrekt' niet deeren.. Deze stoomer voorzien 1 van. „het

;"vollë getal passagiers, vracht, victnaliê en kolen' tot^hét 'dóén
eeiier reis rondom de wereld zou 'slecht9*jèen: diej>*gang heb-
ben van 22 voet, daarbij zouden du(kosten! eener zóódanige
•reis slecht? een vijfde gedeelte'lbcdragen/von'.hetgeenieen,
stoómer, van onzen, tijd veveisoht.i; Seiert dertien jaar, heeft
de heer Bollin Gyrmain 'eenaigeheime .studie'gemaakt van
zijn l nieu\y..sijsteem. vap .mechanisme

. en. scheepsbouw., ver-
scheidene .

Ijeroemde Ingenieurs ;heiben, de verzekering gege-
_V£n dat zijne uitvinding een nieuw, tijdperk ; zou j doen ge-
geboren worden voor de stoomvaart.

tw v 1

Aangekomen Passagiers.
Met het Ncderl. schip de Twee JnthonSjs, den heer Ilesselaar en |

Echtgenoot, de heer Zostcr. — Met het Nederl. schip Kaliemantan, de
hceren Dubbuld met Mev. Gorge. .

SCHEPEN LIGGENDE TER REED E.
Zijner Majestoits wachtschip Batavia §

Oorlogschepen landen , Kathamooi Maaspandan,
Madura, Menado, Postiljon,
Princes Amelia, Macasser, Fathool Jianaii,
Phlégeton, CJS Babken Saugeen, . , ,

de schepen Jledina,
_

Herschel, Fa tal Ma-an, Alhamadanie, I
AlfulcV, 'i '' "■ Naira Balgijer, Neerlands Koningin,
Fulkus So-oot, Meteor, -• ?■. John Herman,
Fathool Slobarak ,

Abbool llassiin, Galilci,
Faildul Mobarak, Joedul Kar ie,

, iik Brikken
Aloosmanie, lathol Madjiet, Risgil Hair,
Ainmana Tulbarie, Pielura, So-Ootdin
Diligence, I Agutlia en Jlaria, Soedul Barie,
Angusta, , Eensgezindheid, Talsnui, ï , / U'.-j ■Johanncs Lodewijk ,

Almelo, i,e Smnmrai
E. AV. v. Dam v. Isselt, Antelope, _ .

Df„ Sc"OENEM

Dóggersbauk,
' Baboel' Haer, Teogaroong .

Admiraal de Rnijter, Mft.haven, troll na
IJssel, Vrijhandel, r ,

AVitch J»n Pieterszoon Koen, JVp ' lcr '
.

Victoria, Fathui Karim, B.ntang Tja.goaa,
Scotia, Carolina ,

la a »

Arracan, j • Nederland cn Oranje, i>r Kottebs
de Stoomsciiepen Bacht Mastora, Riengil

Koningin der Neder- Amicitia, Krabbe,

SUMANAP. ■!

SCIIEPEN LIGGENDE TER KEEDE.

De schoeners Mansoer, Mifrejool Moelook, Maria, Almashoor; 'Fathool

Ilacr, Sumanap en Sophia; de kotters Noorsasie, Sie Bcrkat cn Mabroek;
de brik Fathal Haer. , ■ ,

-

:;rT'"-T" r "

:

Aan-enUitvoerteSoerabaja opden26stenen
den27sten Januarij1860.

AANVOER•

Van Nederland per het Ncd. schip Valparaiso, gezag». E. J. Ro*,
agenten J. F. van Lkuwen Sc Co.

,
i i( .|

Sis collies manufacturen, 100 vaatjes ijzeren spijkers, 100 kisten wijn, 200
vaatjes boter, 500 kelders geneter, 28 collies koopmanschappen, een party
steenkolen, J. V. van IttvWïN & Co; 14 collies diverse, 8 kisten pro-
visien, 6 Hammen,' 6 staks rookvleesch, 3 manden seltrer-water, Majoe

Matzkn & Co; 33 kisteu manufacturen, Füasu Eaton & Co; 100roodc-
kelders -genever, 50 \aatjea boter, 2 iisten «iju, ScniuHSLriKNiNcx & Co;
11 'collies koopmanschappen, Dcusham 4 Co; 17 collies «nsjovi» en ha-

ring; E.' Tin Buste £ Co; 1 kist manulaeturen, 7;kisten?rovisiei, 6
hammen, 1 »t. xookvltesch, 11. van bk Vi»; 1 kilt koopmanschappen,

Anemaet Sc Co; 1 kist manufacturen, K. van Coevorden ; X kist zil-
verwerk, Beijebink; 1 kist koopmanschappen,. P. van Dkokgelen; 32
kisten wijn, Bosscheert; een rijtuig, Davids; 10 kisten wyn, ,1 kist
regaal, Vbeede; 28 kisten koopmanschappen, Martens Si Co; 3 kisten
wijn, C manden bier, E. Twiss; 12 vaatjes boter, 2 manden water, 5 kis-
ten diversen, Mc Lennan & Co; 4 manden bier, Stein Parvk; 1 kist
boeken, van Dkxden ; 100 kelders genever, 100 vaatjes boter, 100 ham-
men, 10 kisten biel-, 50 kisten wijn 3 kisten koopmanschappen, van
der Zwaan; 3 kisten papier schrijfbehoeften, lloogenraad; 1 kist en

1 baal papier, Hauwmn; * kelders diverse*,'Pluigeis; 2 kisten'diverse ,

G. Tromp; 16 kisten bier, banket, chocolade, 1pak onbekend, 5 vaatjes boter,
1 kist. kaas, 4 manden seltzerwater, 1 kist lileedingstukken, J. Crince

Le Roïj 19 collies koopmanschappen, 200 vaatjes boter, 100 kisten kaas,
Order; en cenige goederen bestemd \oor Macassar t ._ r,

SCHEEPSBERIGTEN.
Aangekomen ScÜe p e n te Soera bay al *'}>**

• ■ . . ••• . i .* ■-r- ui » A ,'iiN ylllffifiijntf
lil uianMvu -.I ti« lisiTt .... > -rrm —•

„ «yx>)'w **••> n|ixi!afl[iff OlhiOfill';9tidll
Datum. Vlag. Kamen der Schepen. . __.... [Gezagvoerder. '

?a*
* «

Januarij. 26 Ned,,lnd. M. Stooioschip Ainbon .......AV. <,\0ge1........... . ....... Makasssr. •
,

„•».! i' " i.' ...Z. M. .'», -Java........ liernoster...}.'..., rf, || ,

„
— Ncderlaudsche De Twee Anthonijs C. V.'Rijn van Alkemade...... ........Batavia.r v .

„ — N'cd. Ind Kaliemantan '..Lie 0entat...ï...•„.......:.........;..:8nndjaruia»9iDg.
—

, „ .. Hasing..... ......„.'.'.lutjce Lanang Banjoewangis. 9.Yï
- ■ JU ' ■ *"

• r "

. ....
re • ,• .. y'-' •

1 ' ' . r - «".oiifVertrokken Schepen van Soerabay i. „

-SdMVIioQ t9& )m ...:i SliM .>'■ ■ . ■■■■ » * k ;•"»*»»«

. , . ...i . , t ; r **1 Wlflfflßll
Datum. Vlag." Hamen der Schepen. -• Gezagvoerder. .

.. .}j,,. Aaar. ÖOIIV
Januarij. 28 Nederlandsche Jupitei .'. ;.W. 11. Vq11.., '. „....Makasser. j;|; i#'jliH1

' 1 • •! .. ~ . /lU ,ij

In lading eii in r cparall e Mgg e ndei S c hep en te Soerabaya»

Vlag. .
. Kamen der Schepen, b ...

Gezagvoerders. •_ Bestemming. Agenten.
Nedcrlandsche Johannes Lodenijk .

• au. der Waa1.................. Nederland .......Kraser Eatun & Co. .. ..

Pruissische Delp'nin..;..... Klein *;'l >

Hambargsche Arracan i Kuhlken Inlossing »
.

>
. » »:

Ilamburgsche Herschel Ilauschild Te Koop Mathieu Ebbs Ru.j. & Co.
k ......... Johu Herman V. K. J. Dieckman Amoij ■ » » » »

Amerikaansche Hu1tma0......................... la ïcparatio.. i» w * » »

Engelsthe Augusta Babot GoWes.. » » » » j>

Nedcrlandsche .........Kensgezindhcid Wik Neder and B. koyersuut & Lu.
. Delftshaven SclloaP Nederland

Antelope i Kapt. Valberg a ;... Zweden. vau Hek j
Zwecdscha Caroline :.. f...:...:::..V...V..' A. P. Dyberg..... .....Onbepaald r ..,4»Jj »•, »' »» »

Hollandsehe Nederland en Oranje Van Kuijveu....-............U... H011and....". '' l » »•' » '» »

Nedcrlandsche..'. Postiljon J. C. vim de Poll , » » ,» .. „

Almelo... li- P. Tjelibes.Onbepaald Schimmelpenuinck & Co.
"

!!!."!" Jau Piêtêrz Koen!! .' A. C. Hugenholtz Nederland .«> . »

1 ' .........Amicitia.. 1 D. Gaaff.. ÜLbepaald "">v ' i"
Fransche .........Stoomcorvet Phlegeton... Capt. de frégate , Theodore ' .

.

;
,

" "•

'
' •

. •); I Picard.. ;. In Teparatie:........J.i'P. Kervel. V, i.

Nedcrlandsche Agatha en Maria W. B. vau Zijp... In reparatic.i.... ....f . P. Kervel & Co.
W. Leverstem Od * » \<,;v

NedcrlandscheGaliïei.... I'. J. H. Kocli.Amsterdam...;. » » » »

»J . ' Admiraal de Ruijter.... 1....... B. Koster.. "'"A ,V ? V"' ï *

f n
Engelsche Saugeen... «... H. Versight..... 005tzee...... '... J. T. van leeuwen & Co..
Nederlaiidsche Van Dam van lsselt J. C. K01m... .Terug uit Zee........*

~ , r .

#
?

Nederlandsche Valparaiso. ....Kok. Maca55ar.............. f . * # n yriNedcrlandsche Albrecht Beijling .....Mu11er..;..... Nederland » v
Nedcrlandsche .........Cortgene.. D. Dunlop. ®a

,

tterd?? u-nT t *. r
Engelsche NinaL................ W... Onbepaald.. ...11.11 Co.

TTpni*ii Winrh AiClj liraser Lhina.. '* u n »
**

Nederlandsche Ncerlands Koningin G.' Geerling In reiiaratic K. Ten Brinck & Ca. ,
Engelsche ......... Scotia ,

G. "ffard Onbepaald.... Major Matzen & Co. „

Marktprijzen.
o .uv ... ■ 1 » wjs • 6o« -e.., ISuiker ƒ 15»/4 @ƒ 16.—
Ko»m. ƒ 35.—
Rijst (cakga) "$■ koijang / 130 @ ƒ 150.— >•

;
"'®"

ld.JwmE) , . / 160 @ƒ 175.- <

Koehuiden picol.
Arak legger. ƒ 45.—
OLIB (Klappkh.) . < 'j. .

Olie (Katjang.) i - i ■ ' '' . ' !

Kadjano Matten, fll @ ƒ 12.— * "

Rotting / 8 @ f 9.—
Wisselkoers pari. '

,

.

P.ROÏESTANTSCHE EEREDIENST.
..

' Zondag den 29sten Januarij 1860.
's Morgens ten half negen ure.

• f '61 Ds. MOUNIER. «oiTcilï I •

fj ■ .l i l i.') ) : ■■■' - ■ : 1 ■: ■ - ' M ■ il.li '

ROOMS CH-KATHOLIEKE EEREDIENST.
Zondag den 29sten Januarij 1860.
'*8 Morgens ten half negen ure. ,

.C De inleekening in Nsderlandkan geschieden bij li tan BiKums k
Co te JmtUrdai» en J. VAN 11ahin Nokan te Leidt*.

Voor ieder in 'dit'bid voorkomend artikel, hetwelk van geene onder.
tcekeuing is voorden, stalt de Bedactie lieh' verantwoordelyk xoohiU djo

I haar geen ander schrijver wórdt-: opgegeven J »

i r ~

Gedrukt bij Lb Bot k Co ti Soeiaiaya.
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