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186.3, - niet be ho orcl:de tot -de richting die de ' II eel'
'YintgelJB bedl)e lt. In 1859 w·:?rJen d oor dt3D gouv-er.
neur.genera:\1 Pahu,l Dieu~e mantrcgel vn genomeo en
ill hot StJ.atsbbd vnu Nederlandtich Indi e no. 42, Bfgekol.ldigd, Wi\Brhij onder andere de vcrplichting werd
opgelcg(i een PI'S t o nom~n. Bij ~lk tl g elogenheid dat
ru ti ll o\'er UUM ztlRk f!preckt of scbrijft" wordt de H;r..
o rden i t~g vnn 1 850 kort.w~g gelgnorec rd . D eslijds \l's id
d oor deo gau \:eroeur.g:ent:IRal Ptthud e n den miDi8t~r
vno kl)lJuieo Uochu tlsun ollerwogclI oj' men op nieuw
d on pus Han eeu bdRtitiog kou (lod tl rWCrp8ll~ maar
eelltlternmig was moo ,an oo_rdeel ua.t op dien mRat;..
rt',gd niet kon . word en terug gekomec ."
Niet de reif'pa~ae n, mn, r, geliJIt no miuil:1ter het
d eeu oplll'!rkeu, de r~coguiti6 vlln.f 110 is o.fgeschs1t.
In 1 51) wt'rd di", Illln gelegellheid 2.00 aftllJende mogca
Jjj k' gcregeld. llij bet meergenoe m{it! Stuntsblad 42
dn l; j an.' werJ liepallld, Jilt i\lJer: b ~ t'tij man of HOUW,
be ho() re ~d e lot <It) in la ndsche bel'olk 'ng ouder bet go.
zag- der NoJerlnll ci:!c h,lu<iitlChe regceriog, die ..,ieu t er
b ~de\'fi4rt naar l\II:![dq\ wells(.~hb te bege ven; , gehoudeu
blijft zich ttll'i'o ol'zien VBn cen rei;:lpr.13 bij htlt be:-!tuur
Vnll lJet ge\Vt)st zijni!r iUVo'oniug. De reiepn88en lUoeten
word~u aange vrll.ng,i door tuSS\!houli.oOlst van de be '
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gedUrt111da buuuCl IIf\'h-' zigbeid. W u,UH aer de
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~ ~ ,'an ue reis terllg~e~6t:rde persuoeu zijn guhoulen
blj huon c te ru g: k o w~t in _Nrldorlandsch Imliu ~i c lL 00.
Yt: rw lj lu tH mdd eu bij bet bt!fl!uur der planbll hunoer
ce rste aRukolll~t c n duar hUll rei~pll3 to do ~ n aftetlke1J (:) n. \'erdcl' op de plaatt'\ hUnner beste UlUling naDge~
kOlllen zijtlde, llJ ol;!Len 1iij ~ich onnwwijld aRumelden
bij bet gewestelij lr bUMtuur, wllurvlLlI, l,{)OUhHle nUl bunno
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moe.t betaleD. Intu •• clo.n werdh.t

voorziehtig gcoGrdeeld dio voro.rdening ,af te kon..

d'g.n, hel bk of du. bij een gelo.iw . beBluit. eeo, admini.tr.tieren rnaatregel. Maar reed. in 1832 blook

het dat die recog,nltie bijoa niet werd ' betaald, ~aar
langg allerlei wegen werd ontdoken, zooale door Let
Demeo 'an pass8u naar RIOUW au S,~gapor~, en elvchts
"ei~ige betaa~,deD rle/11,O., .Het .~ez~cbt del" resi~~DteD
ble~f ' dan ook. z~er , gtbrekklfG Zlj ~O~~~~D telke~al
den aa?ge8(:br~vtlD'-. en lIU e~~8, ~:erd blJ de ,Ianr:!rad~n
gevOn1l1Bd ~t ~etallOg von dl;8 80~, dau we~er werd

o&nr bet bivakj om 8 1/ .. Ilur kwam de overate 'au det
HtJijden, met de kava!Lerie in bet bivak to rag, het

riog, ollver.ch.llig of .ij liberaal dBn wei coos.tv.toef
hoctte, hare verplichtiog, inge'lolge art. 05 van het
rp.-get:lrillg-l'Jreglement, ten a'a.ozitm dar naar Mekka trek·

ovarigo der koloooe volgdu.
Ht!t doel van den dBg WAS b:: reikt; om 12 our des
middags was de vorsterkte !s:ampong Bital in ooze

kenda Nederlo.ndsch·luJischo -ood~rdanen, zoo ruim
JUogelijk is ,DagekoLDdn en dat zij eve!lzeer getracht
het;1f(j bedciegerijon tel' gulagaDbeid van de bode 'Bal'teJl
tega u te gO-Qu. nat; deeuiettemill de b~ol' ~intge~s

magt. Ttlekoo Nik die, zoo als dB instruliti.., luidde,
d~ z~ kamp rmg moeei; bezettao, had lang oP, zieh laten
wachteD, maar kwam toch eiodeJijk opdllgen; - bil'r-door lion de terugtogt eerst om 4 nul' begiRDen. Tot

digt bij Kotta·P, tjoet bleveo onze troepen door den

,vijand o'mriDgd, ecuter op v~rren afstand, l o:,dat ,zijn
vuur zet.'r weioig uitwerk.iog had.
Gedureode den gebealeD dag waren onze verliezen
I
t..w~e gesueuvolden en veertien gekwetaen, en w~rd
eeO kft.uon van 8 cm. berg ge(iemoute6rci " door het
etuk Bchieten dor stclHchroef.
D~zu vttrliezon waren hoofdzlI!telijk geled ~ n bij den
aanval op B .tJ\1 -:- l"ijf kaooDs va~ ,erd~bill e ud kali·
bid£' "i~l~n in orztt hanUtHJ; terwijtK \lOlgt' UK bt'rigttm
bet 8aotal gesut:uvoLdou on gekwdBteu bij deD ,ijaud
zlder aanzianlijk moet gewe(,Bt zija.

die lot den gegoedun .taud b.boort eo d. volgende
medodeelingen deed.
Tuekoa Kali bovindt .ich te Tan.b-Abch io het gebied d.r XXII moekim.; .ijn mlk i. link. en regis

d~rviude(j,

ATORIN.
(I'm'.'!! v.m d, ."rigti"!l'" der

OIU

~wo v~el

moge !ljk de

p8~seD

ruo~kims, die greozen aan bet gebied van Toekoe Niir,

be~r'. •ieh· io bondgeDoolschap lUet het hoofd d?r HI
moekim. Im.n Djompet open.lijk legen bem v.. lilaard,
dabrug ovo" ~o.. ko o al~ Tjaugk".f, die In.schen die

von alte

~~~~;,~I~:dl4~~d~i~!li~~Ch:ag~:~i~~all.~!~n~fi:~1J ot~er~!~~~~~n~

be~d'e ditltrikt~n gemeeoB,;hap
~otta R,,~taoo: "oot' kampong

. vember 1872), am . d. n.a, lIf.kk" verkekkende personen te ~OOD ' indacht,i g maken, dat l.ij'. volgeus art. 3
der.9rdonnanli. op de llIekkaganger. (Iudi.ch Staatsblad, no. 42) bij a.ukomst t.Djedcl.. h vorplicbt zijn

pas

en d,t wa. d~ . . b~ de aangeha.lde ordonnantie bodr.igde straf. Ook
aBnl~idiDg to~ dt'u nie',lwen toeetand - , ~ij arrest , van
zuu(len, de bede\aartgangerll, am hen zO?\leel d08nlijk:
hot .Hoog G.ro.btshof : v~n 10 februarl 1852 werd . logan kwado. praklijken t. behoaden, ll1oet..11 word.n
o" er~~gen dat 40 ~e_s?lu~_le_ v~n" o.dober 1825 1(.!)~n
gewR~rscbUW~t dat, n,aar door de regeeriDg ,Yernoman
, , . ~.rb.~d.nde : k"'cbt ~a<I,omdat '.~ DIet ,,~ofgekund.gd ;
w••, .op da .. , t..ru/t.wog o.or · ·Nado.rl.nd.c~· Iodi.;; door
~... d.t arrest .tond de .lud'~che.. regoering · voor .. h.t
d. gazagv.arde.. fan .vre.md • .rob.pen' me.ripal.eo 'op
Ceylon, ,P.nang, ·Mal.kk~. 'of d. ·kust vnn .Y"labar
d.lemm" ,o?, .of do v.rordoOJ.ng .botr.tronde de. / 110
daarvan vroJg••t.ld, tot datOlndel .uk -

potg"iws placbton,. to worde'l- achterg.laton, ten .indo
dezan te no.d •• kon door arbeidbijd. p:anl,e". in
die .tre~en . bunn~ ' gemaakte sohulden 'If te. helalan.'.'
.Reeds in 1863ba'l deteg,nwoordi~e . uWiiAler van

Samarang
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mout; de tweede in bet belnog der verploging vao de
troepon.
Gedurende den loop van den dag kwamcn bij den
8ssist8ot-reeitieDt Kroeseo vele alluweke n \'an Atjeh·
nezen oua padi te mogoo 8Dijd D. Onder de verzoekers
wae eon man faD knmpong Aoskkroong (LamJ>oeg),

in het gebe.l 67 ge.neuveldon waaroDdar 4 orlUlg-toeab,
de me ••ten .ijo gonllen in de gevechten nabij kumpoog Tibaog.
H.ij .eide verder, d.t het volk der:XXIV Moekime.
o tier hat algemefin den oorlog w-oede is, maur alieen
nog !ipteokt , van pla.unen tvt v~rzbt, teo einde niet i,n
= oe ij tii tjkheih·n t.e komeD met Panglima Poliw on ziju

.olk.
Links en regls zwer'6n k\eine bendeu vaD do orang
Toeu06og rOl.!-d, ue meDscben van XXIV Moekim' ve.:"a

[!o.f, afgebroken ell een
Bital gebouwd, van, W8ar

wijt.onde, d.t .ij in bet .goh.in met de komp.gDi. hau·
len. Ook Tookoe Kali moot .onder dio vorde"kio~ .Iaan.

uit bij Toekoe Nik en diuD. g"biod bodreigt. Toekoe
Nik .tigt, dat ta : Bital ' d. rijk.1e eo dappsr.1e Atjeh-

ToekoJ Hoeeio worJt a)e op,olger vau den overladen

u ezen: :wonan, ,en waooeer dio verate~k.ingeD genomen
ZljO, de, VI moekilDlI, ala o\,erwoDoeri kun~en boacbouw.d

bu~ne passoD ,d!'D coriBul tel' viaeering ' aan te bl~d6D,
eu boo , t~ , dOB,n aao8'pdreo zich daart06 niet van, do
tusBchsDktl,lUet , van derden to bedie'opD. '
. T~~ens , wordell m~B~~gelen . ganoloen onf loo,eel
mogebJk ,te voOrk01lleD~ dnt pelgrims i.,onder
uit
NtHlerla.nd~ch InJi~ vertrt!kken en. om te, zorgeo voor
d~. toepMlung dt)r 01' over~retling vaD een en aDder ,

lJo over.te van der Heijd.n was over' bet gadrag
dor troopen .eer tevred.n, de bari.an bad .icb f1ink
gtthouddD en met orde gemaoo8ut'feer(L
13 l~ obru_arij . - . Aan de troepen, die den vorigsn
dag iu aktie WH.r~n gt: wee8t~ ward rust gttlaten; een
gedeelte der overige liet a.en werken in den KratoD.

verepreid, beeft zeer gttleuen door cholera, co ' btleft

Landmacht.)

1,1. Feliruarij - Door .ijne ooderw.rping aan bet
Nodcrla "d.che Gouvernement heeft '1'oo~oa Nik nadj.
l-I"ed. Seli" .ich de :vij."doch.p dar andare boofden
op denh"l. gohanld. T_ekoe Nanta hoofd van de VI

bOt)fueo ,V&O gel4'~etelijk bt:stuur op en buiten' ,Java.
ahlO,og opzett~lijk Ban to ac hrijveu (nugus lue en. i·O.

wor-I '

af Ie .koud'gen"of bet. \I.slu.t mO.t a•• n ·still&trom .te
begr...en GI8\V..arm~d~ men het . b~dl.t.n geboron
,worden; N .. langdurlg ,ov.erleg ... rd, uok met bet. oog
op~flt ont!!,orpenrege',r.ng-reglemollt 011 ~p de wei,

toegevo.gd) rapport.areD, dat cle kolo:mo op wog was

Wn:meer Ulea deze bepflliogen en mSl:I.tregeiec gea
lit"ft to oyerwegEm, moet men erkennen, dat de reg~e.

(Tijel8e"r. c. N. 1.)

reeds

4

I. de beweging vroeg afgeloopeD, dan hn de ta·
rugmarsch over KetapaDg-Doewa genomen en den vij.

voor hel • batig .Iot."

ver;~ui md 1.~L.uon die ter aan ge~~~~:\l~::~a:;I~fe \~B~lO:~5~iS:::~,ud8.~ro~e 51~!~~le~h~~f!

t:en ,bedeYtLBrt neQr J\fekka.
.~il1delijk in ~ctober 1825 is de ,bepaLing ,sem!lnkt,
vc}geDs well(~ aen I'M moe,~t wordtm ,g enomeu, :WMIol'-

te voorkomen dat men zijne mellsoben voor vijllnden
• zou aanzi~n.

La.t werd gegevenlut de iOBcb.ping van de 18de

roispllB te li gt eo of

,l~:I;~uj~o,i~~t~~~. , b!~ !~~;~~ll~:~~~' ~~o~ii:i~,~e;;

lundsch·lodische haien) de Jijaten dar aan boord ge·
nOIllt!Q pa~sagier9 te overbBDdigen_ san den Nederland-

schen con,nl (of Ban den ba.anme.sler), di~ .ioh zoo
opoedig mogelijk van de juistbeid der lijsten bobben
t~ oyertui~a,n, terwijl inmidd~ls de paBsagiers het 8ch.ip
Dlet ('cogen verlateQ, . Verder bepflBlt de ordOOoBotle,

kOUlpa~nie artillerie en de legiot;nen fan Mangkoe
Negoro en Pakoe Alam, welke per etoomer Jo)", Bramalt DRar BlI.tB{ia en
zullen worden over ..
gevotJrd, om nBar bunne re8pektie~a etandplal~tsen Ba·
tavis, Suerakarta en Djokdjokarta terug te keeren. Des
namiddags om 5 ';') llur ward door den. OpperbevBlbebbe r '~eD reVue ovor daze troepeo gehoud.sn.
De ohefd der genie en der militaire adwioiutratie
begaven zich Da&r PinaDg, de eerBte om te trn.cbten
mu.terialen te bekoJmeD voor bet op to ri gten kampe

gewestelijk bestuul' ufl.Onder,ijke. registers zulltlu salt11OUllou vU.n de rO (l r lwdev!la.rtreiO:'.€m near ~i~l{ka. Yer.
lCQuua reispaBsen en dat ill die rtlgiattlrtl mtJIle Bana
tealwnillg lI\'Jet worden gelumdeu Van de teruggekeer.
de bedeval\rtgnngers.
,
Voor zoo ver dU8 door - middel vall r eiMpllesen kaD
\Vord ~ 1I gew4"kt tegen listao, wisleidinl' eu ,valsche
hadjis, i5 dlltlri.1 bij de bel<lta8.oda we tg;viug a.\Iezins
VOO l'Z i Oll. 1\~ ro cht is iu 18.')0 te\' c ut:l bes 'oten 1Jlet
mOl.;'r op 110 reco'g llitie terug' t6 Iw,r:eo . Iwmers, had
man diu behoudeu, men zou het pussenstel~~J niet
\' ~ r:iterkt, maar vcr1.wn.kt hebbeD; men zou de inland ..
ache bedevallrLg:an g~rs op ,leu weg gtlholpen habbcn
ow ge~u rOiit'pd.dSe U to DelUCU en dl£Brdoor , met de
reoogllitie, de controlo d..e r regeari r.g t~ ootlluikeo.
lllijkell8 het kolonistLl ve rslo.g kost htlt 011
veul
mO~l ite de peig r illla te ' overtuigen, dat de nakoming
llur uitgevlllirdiguu fo rmalit,eito~ in hun bela.ng is. Het
ver~l~g to~h z1.lgl: GIll verbanO. m~t dn w~inig~ made.
wcrklllg' die de Neda.rlundache coosul to Djthlah, door
de invloedBn der ~h e ika, in den fl.n.ltva.Jg tlcheen to on.

::ts

De 8rtil.l~rie baeft 40 8cboteo per vuurmond en ra·

serve infanterie palroneo bij zibb.
l'oekoe N.k ward aangaBchre •• u om bij het opruk;
kan .an zijn bende de Ho)landsche vlag te voereo, om

oemen. IIoe mear Mekkl\ bczocht hebb ~ n, hoe moeielijker het wQrdt voor \'aLsche badjis, de gavt\arlijkete
zo~weL voor ''de opeD,bare orde alB voor de be\'olkiog,
0111 bun rol vol tc; uoudeo. EvenaLs dit bij ,de UoomscbKatholiek~ volkeu h"t gev,,1 is, zulleD van .Iie verL-,Ju
tie bedevanrtgangers ophouden l:.et voorwurp vaG bij·
zon J ~re voreering t~ r. ijo . Ann lle a toc ht, die dOlz tmd~n hobben gemaakt, l.al bet onmogelijk be'lODUen
worden voorrechten too te kennan, die steede zUllen
erkend wOl'dell waooeer beb ' slecuta weinigell g~geven
i. hel graf van de .. Prop~eet te bezoekon. Ook hier
zal eeD vrij!{evige, ruiwe etaatkunde blijken op den
~uur guneliiger uitkomsten' te geven, dao de politiek
van bdewmering en oDderdrukking, wier aanhangers
tureto od alarm wakeD, zoudra de inlander sleehte et-D
onder aaozieo vertoont dan dat van gedwea werktuig

b lehm vet kOe rCfl ; dut -au,dereu terngkwnm eo, r. ic h ti eu.
j' i aanwntigdou e n dllafVSO de kl ~ edet~rftcht n.ftnnl\U)en zonoer ooit dd beilige plaabwu
te beblJen bewcbt,; dat va.n 12,085 pereomm, aan wclhe, i,n zes jareD , 1;a6B~n naar l\:1oldcu wuren uit.gereikt,
slecbts 55U:l Wllreu teruggckeerd, vlln welke lUlI.lstll n
een ~iet on ,~n ~ie: D J ijk g~till \'erm oed werd nooit 1tlek·
ka le ,ho,b ,be n 'be rcikt; eo 6indelijk dat cleM toeatA ud
, yete reg(m~D e o hoofde n en nllti tl re ftchtemnf'u.ordiga
Mohamme<laotl.n in ~ndiij crgeruia gaf.
VriJ algemeen is de meen i(lg n rflp n:d d, dat, t~ rwijl
de7.e en tier~'e lij.!i'e Wi8bl.'uikCln de~' Ia di:-:.e!w regeerio~
bek~nd wartlo, ,zij evenweJ. in 1852 nog de ueilt}\'lltll,tgangers "foor , al~ijd onthief van de \' erpljchtio'ge'n om,
vO lJr hun yertr~I{, zicb td voorz io n van E~eu reispn.s,
wal\rin mf'n althaDs , eenig~ti. wallruorg zitlt tegen be·
, drog_ "an ,,'al6c be had j-i a . .JJct js di e mooning, wel ko
de_, hee~ " Tit.tgeD8 QP_zija wijie ' uitdrukte t oen hij be·
weerl,!A ..da~ ~-:- fl,U ~f '18p2, l1 aal1 het ,Mohammedan.uac!!
faDati~me do nije, tcugel is ' gcvi,er,L"- Zij be rust echttJr op een misvatting, welke ': door don minister vnn
ktJlonieu, i~' de ' z~ltillg van 18 uecember, duillelijk in

a

oanl..ie oDd~r suderen &eo bepaliog, die daD schipper,

onder bcdr. iging een ... boet. van /500, de verplicbting
oplegt am oomiddelijk bij aankomst, 'aD bat .cbip ler
b"temder pla.t. (oC bij terugkom't in een Neder-

lei .taod en mUd.lon ~"ust don petgrimBtocht oDder-

e ~ ner bode vao J 2j , tot f 100 voorelke o¥ertrediug.
Gulijke strnf is Vtlll toepa8di~g 0p h en, di~ in ver.
zuim ~ij!l geble \' 6U bij hun vertrek nnB!' Mekka eeo

;:~~et,,~l":,~I:n:~I;e::lo~I:~nn:nu~~·;,:~!<i::~~nk?,~l:1~:O'~:

en v66r dian tijJ eteD. De. troep Memt e~o exira
ranhoen brood, gekookt vlee.cb eo jenaver mede.

Zij,

eu mo et d~£e, io te geowoord ig.

vall' vol(Loenda miJudl en tot het doen
der lwen- eu . t urugrei,s YOQr:l'.len te zijn, of ,co or d~ Vetzorging \'a ~1 bUlius acillerblij\'tHHltl SHiuuen, gedur..:nde ' lmune afl't' ezigheid, llla8.tregelen ge noruoll la bcb-

Daam vnn h a

lpnel vlln der Hdijden; moet om 5 nllr Bfmarcb.eren

/cet . togeDoverge.lolde verwijt logen h.... r rt<btte. 'B

rli~ blj dit oJldt~ rzoek blijkcu ]1dl.ka viet to h~b~~\~r bi~:~ji~h/b~:~:~~:llkfeee~:~n~~r~:~t·l~l:n;;ln, l:~ge;~rft~>:

gaan, '_r.OlHte~

Het geheal Btaat onder beval van deD luitcnant-ko-

bdd der pasaagier:l, v.oowel wat de te verstrekken

overtulgeu, of dij t~ruggekeertl.., wtyi"k ~ Jij1t de' heilj~e
pjaatBcn heeft be r.ocht ea bij bovindiDg dnt dit zoo is
';CILl dual'van ee n cdrtilil'llut uitrt)ik uu, du.t do bij het
olldaru mk llR.llwez igl:! n eo de b .: lo.ng he bbeodt) Wt'ldt1
oLldertt!e1t6Dde n, waRn-nn door don regeot. wordt ken.
ni~ gcgeVl~U Bnll ,h~t uoofJ YI\n ge we8(;elijk besluur.

woo[lpl n~~ts i~ g~l cgo lJ,

':till

mineufa en BGppeUrs

aileen te n;l'klnreu. uit de, oppervlakkigheid waarweda
hiJ pleegt d~ nangeleganbedeu vao Indii,; te bl!8preken,
d,e yoor di~1l tJprl:lker mldde QlIeen zoover belaog habb tm ala IJij meent daaruit argum~nteu t6 Imnnen l)ut~
tQ u, tQ g~n tti) " bOVHnd~;j~' end e riolltiug ...'p kolonialll gebied.
N,o:r v~rder fB gQ.n~ eo, zoos Is de heer Wintgcns
~,heen te qedoeleo, art. 55 La bezigen om de bij art.
112 nan d6 Hpl ammttdaoefl ~er,l~eode ;, odeJieDstvrij.
beid. te verkurt~o, ow bep8sld de beddva.:! rten naar
l\fdkka. ·te bedwioge n, wij h~rhalBn het, eChijut ons
even . od"gorijIlld alB onetaatkundig. Trouwecs, de was.oode .loed der Uakkaganger. j;J miDder gevaarlijk
dan bel beperken dar baclji. tot een gotal, 1,Ieiu gonoeg om hen te omge veD met etlll wa88 '0.0 heili!jheid,
doch nl,ijJ. groot g enoeg om de bevolking op te win·
don tot rUtJtvt'-r8bQriog, indien daarvoor eeoige andere
aa.IJle idiog m Jcb~ bestaan . Laat de inlanders van oILer·

r;icb all.owuldon bij den reg~ut, of lIet deztm verfau.
gellde lUland8~b~ hoof.I, binoe u wicutl rt'S50t't hunrld

'het.wolk besdll!I'Illiog \'flO hnn g-odtHliclllt tot
eel! It'ugen, be!a mwel'lul4
do volllrcuging eener g e ~
l()of~plio.;ilt tali een IJII.telijke wcrk eJijk!lcid nTutlkte,
:LtU~iSCh f; U uioet erJ.:end worde n, dn~ de beduvanrten uit dt)!l Indisc hen Arc hipel hR I.;!e idiog IH~ bbell go·
ge,eu tot mi8bruiken:. IteeJs \' 6~Jr j'Ut:il was her de r
regecring geb;ek"D, t.lll~ vele Iud isclhl illg~lf, e Lel1 e n hun-

en

::1;g:i:08t!~:~;:;is~::. peioton

noodig. voor.cbriften in bet belang van de gezond-

b. 'Hlking, aan boorJ bobben.

~~l'~~~e-~;~8i /I;~;Vor~tP:~h~~~e~~ E;~d:~ij~~O~I;~e1W'~~j

, ~:: ~~~~!.t: ~:~ti~I\:~ ~~1I1:·~;;~: i ~t;I:~rl~~~ t~~l~'I~~:~:;u:;~

wordt I'm in den varvolge dat .cbi~t.n na te laten;
ton. oinde t. voorkoman, dat n,an de kampong iii d~n
•• ch legge, betgeen .ekar. gebeuren ...1 iodion ••.•do
gogeven waaroebuwiog in d.n ver.olg. Diet betrachten.
Voor ae.e .lieweging . werde.o aaogewezoo h.t Ode
balaiilon en' da Marlura •• be bari.ao. van da lst. brigad., bet regterbalf .14de van de 2de,
'hot regtor';'
. balf Ode ' bat.. illon vail d. 3d. brigade -'- d" ·. 4de

aOil uit oempoes Radja Pakik verdl'eveu word eD:
De uitvoering biervau wordt a&n bot oordbel faD
dat de schipper eeo boete' vau f 250 vc rbeurt voor . den b"v~lvoereodeD officier oV-5 rgtllaten.
e'Jk e n ,passagicl' di6 tegen diens ~il, en zonder drin·
12 F"bruarij. - Dd voorge,Bchreyen b6WOgiDg is op
goode redenen, aan ~o.l worde gezet in een andere
den bepo.a.lden tijd ao.ogevangen.
Omalreeks 8 uur word bet eerate Vllur gehoord, zoo
baven 'da.!:) -de overeeogekomene. Onder paesagierswel uit geweer 0.18 uit kanon; den gehealen flag hield
ac bepen verstaat de verordening, !net uilaluiting van
8toolU8CIIt~peuJ welke eaD goregelde maila of postdieDs~
dit met meer of minti er hevigheid afloU.
onuerhoudt.m, zoodaniga 8cbepen die meer dzt.D twintig
Om 7 'f3 's avonds ~~aDl eindelijk de Ju:t~DaDt
pfltl8!lgit:rs behoortmde tot de eig911lijke inlu.odsche
Beijen (alii atafofficier deD oV8rste van dor H eijdsD

hOUlier

tlauig to bchoHrsclJeD, dat de lu lanrl e nl ,z-ich weL lU Oge!l verpI B:ttil~ u \'om' commercieele, doch uiet lU ~ t
godcl:!dieost,igu" \loe leiodell, it! hatlr ni et gegeTeu. 'Vat
nirlt op~ulijk r. ou mo gen gebellron, M U t ., ch claud ':8
tien gesch le ue u. Yd l bl1d~b.,:paliug€l u zoudell, bij hot
go.dsdiellHt.ig jol;a6~} ht!~ it t t r it i t u ur Yl.:! l'bOtlllll Hu(; ht
,'oegen, eD, \\'llnlH.~cr illtl-ll meellt, clat de Ull zooved
ulOge)jjk oo de r u ~· beSl:herllling 'Ian het gti urerueJnent,
n~llr ,AI'lib ie · I. n :k l.e lld e pe'grilll8, U ft hUn terugkolUst
iu NOJ O rllU i!sc h~lll dic, zich ju il') t "i et ol_" lc l'::sc h e idco
a15 d., tntH:'st s etlw t: c ondt:' rd&lI cu , 7.011 hoi; f",it., dat 1'lj

6
Nd ;

plaatsruimte en voeding, .1 •. wat de voorra.d van geneo.- on reddingsmidd.len betreft, beholot die ordon·

:~~e:, ~~:I~r~:r r~::';t.~;o~~~·.i~;,t ~:~i\~c!~":~:;:: ;:~~:;~~g~::'~:':·~~;r:~~J:· :~!~~~'t~~:~;:~~;~;E::,~::~
r~:;e~':~:;~~~i:~:~~~:;:e~:'::~~~~r~~:,~::~~,;~~i~~~:~~~~:~ T.~~~~~';:!:~:;·:~~~::e[i~o~~:g:i~t:~~~ij::!~J~::\~e~~e~i~~,~:~
;:ll~:~!~~,~~f~,::~:~:~~~::·?~~~"~;a~:'~f~~~~~::~~: Fl~' I:;~~{~!,::~~::~k~~;;°f~:~m~:~:::::,:~ t;:~:lg~~
dernellling 1

Prij8 d.er Advertentie'.I: van.. 1••.1.0. woorden Voo.r 2PJa.. a.t..s.. in genf .l . ••
Voor .iedere volgende 5 ..woorden I 0.50.
"

12.50 perhnlfjaar.

kplonii!ndon gouverneur-geDer.. al IlGg in ~varweging
goge.eD, in bet balang dar mim.cbolijkhaiJ, gelijk men
hi.r Ie land. bepalingon VOOr deland.arbui:.r. beeft
vaetg.steld, bep.liegeo t. maken op .den o.or.o.r van
lreU_gonger •. na"~.n i• . eindelijk vold •• n. door d.
m.l 1 j.nuari 1873 in werking getreden ordoDnantie
.ar. 13 octob~r 1802 (IndiBeb Staatoblad No. 179),
houdeode voorBchri!lo,; in acbt te ' newen bij bet ver-

van ' de" 8~QOUH'nartJ zcer toe, en dit .o.n tsDspte vtlle:trekt

Slot.)

: N.e~~rlaDdsch.lndi8che

Het get,l
ood.erdIlDAD, dio
l~nger dan ' 660 - bedeva'art in. ArHbio biijvenJ-' worli~
be~rt:l~kelijk ",~er , ge~jl1g. gen~emd ; : t!I~ w t"ini~ell, di e
er _eenige .jRren , doo~breD. gen, doel1 d:~ om zlCh 'i o~ r
bet prieBtersc,hap te bt!kwumen J en feer enkel cn
van dczeu (hoogBteuiI 6 tot 10) yoitooie-n hunne Btu
dicn aim de ,groolo AluzuimlUlsch tl UUiHrf:Jil;~it to KSlt'o.
10 1872 ~o.re-D al .dau,~ () lctlrling tl ll uit .NeJ...:rll,md~ch
Inditt
"
Ten IHcneltt 'der bedey:\urtgllnge rs ziju door of YA.1l
weg e het hoafd ,l et' go-d ~ ..ti t'i (lt)t iu dt} lledjur. (d l)o
gruot-tiberi,f V.d.O l\l ~ kk6), Your de yer8c bill t nJ~ lil~tiOll8.·
liteitc!l bepaalJ tI PtmllJOut'Hl a81lgowe zeu (sheiks '00 0 11der'asheikfil)J uie tiC,h op do pliwtstHi \'all aUllkowst be~
lost0o met bet ver~cbaffe-n vun wonjng-e n en vervoer ·
middelen hau dtf pelgrims. Your Uti Nddertaud~(.lhInd18cu~ : p e lgritDs zijn dew lI \·er:torgt.mtll Illt!Cst Am.bieren, die {roecer in NederlnudNc u- IndW gewoouJ
!Jebbeu-. D~ lD t;et'c6 geldelijk.~ I'n.u ge lt'ge ub eueo der l)clgrilU8, al~: ' 'bet belulen Jer quarnl1tll, i l, ~-tu.xeu, iukoli;e ud~ rechtt!D, ell t~ It's dikw ij ts cI~r co nHulu[lt- iegcf', g.w u
door d~ IU-';Ildt·]i, ~Ier flheikl:l, beLgt!tHl ,JtIl IJ !eidiug gce1t
tot"veel misbmii{CD, \'001111 wn.rJD ~ e r, 1.oonls met vulo
l\lekkaga n g e
uit N:ed8rlandsGh IrJd ic hct geval i::r,
deze io de ,"erpii c hting kOLUen om ge Jd op ie- lIt3lH e D

f

voor gelJeel NederL.:lndie

nigo efficaciteit vau deo t;nn~tregeIJ beslOten die ver·
ordening niet af te' koodig.n. D.e bedovaarlen nomen
met de uilbrcidi.ig der trauaport-middolon .peciaal

De Indische bedevaartgangers.

.I

AbOllllement sprUs

1

.

t.8,.",••, bij d. ",<",n." C 'I', VAN OOftP '" C.

wordon.
:Eb werd ba.lot.n <leo volgendon dag tot bet nemen

,:v~;~t

waar~a ~e d~. o.r

del'
.•r.k.i.ogToek?
..bij Bilial
g..aa.o,..' bizet, . d.e
'
het .~lkvan
Nik.".ver
.on te,
worden
zlcb

.ultan wei geoo<md, maar zijn verbefling heert nag' niet
plaato gehad, daar dehoofden der drio •• gi·. aan d.
opro.ping van Panglima Polim geen ' gevolg h.bbon
gegevon.
Imao LODgbat.h ' zon wog.ri. g.brolt: · aan blandi.a
voo. bet oogenblik zijn ' .iovloed "orloren .bebben.
Tqek08 Maeda Tjo.t Lateg un Mordoa .was 0 dagen
gelede~ ' 88ngek9me~

dan ook verde, wet d. ·ond.rworping .. Van ' Toekoo
Nanl. moot belnsteo.
'
. Door den .~l · ·vao·. Bilal zullen do .angr.n.endo
kampoDg. P.i.ram on Loodj.me van .telven in on.e
bauden vall on. mt.1 wordt aan ODze zijde be.chermd

'fegen den middag bragt Abdoal R.ehm ..n berigt,
dat bij van de padisoijdare vande III Mookims had

dO,o r een ruoerae; daarom, 'Inoet van hieruit. vaD de

vernomso, , dat, Tjoat Latog voor.Dt'!mane

Taman in : Z. W; rigting nlUlr eD door kaUlpong I,a'mto~~in worden gema~b,tterdt ' da~r~a weetwaar~s op
dc:o~ de ,s&wah, dlit. dr~ug is, om , 1i~O it: ' d~D r,ug ran
Bit..'!' W vall en, oempoeo .~a<ija l'akik ':an )<ampong
Djempet. op rnim een .gewoar•• bot .f.tand. h~k.l.. tonrloH"gon.
Go.nekampong. inogun . verbrand .worden - wordt
toen .• r uit bas.hoten en is de vijand· .•ordrovon, dan
IDO.tmen asn .· brier aobterlateu, ",aarin . •• ugemsand

naebt .• ao 13/1.4 ll'ebruarij . met yolk van Yerdoe et:
'['adi. oil. k.aqlp aao til ••1100.
Iman Tongkoob d. t."aede por.oon in d,~ XX:VI

I.

,met ,400 , m,ao,

wdarvan t:r ten

ge.olge vau cbolera .en deoertie nog .locbt. 260 ovor
wareo.
wae in den

aagi'. ~o~' Diet geoeigd ziju, tu~ oDderwerping: bet ,01 k

en ·v.I. bo.Cden eJht.er weI.
14 ~.bruarij. VaD den, den vorigan dl!g door Tooke.
Tjoe~ Lateg voorgeDom~D , aan,a~' kwam ::niets en ~e
rUBt .word •deana.hta nergons vo ..loDrd.
l)en vorisen . das haID te,. reede de ato.omor ]Jar.If

a.s"lIC&flHIpi~", ~~~~glmll6 ~n··~~~·····r,·,·mi~j~iIiI''i'~l!ll!Oh~'flU':MIi~
' ' ., '~"lc '

slekq..6er.teldo 911ioieren en mlodtipen, die (IlI,lIIidilf.' med:etede~ten•. d_l\fbij ut&t,lVIldll,da.llI.lIB

.

!i·1t stjn gedtlllark..,rd te"etel)..
. . '. .',. . ken,da~ 111 !!ijll emw.rI'8ll-11, beUftal\mebg;
'~lelilitooantin&Dtllrie O. E; I. $obweiia. SdebatalUtltI: ' . llwenllD en ni~ fi&l"11ggevolld!m werdeu. '. .'
20 ' ." •. •

'~. B'nJr;~k12d~l!d'

e..

".
•
.,oodboid der ·.e~ma~t
g.cbe miedcren;
.
., ,.'
.
8 . I ,~ h' '
'.
13:~ow:: ::b:ider" • onder e~.tel van. den 2den'
hHt~Dallt O.gS.bulto. '
, .
:Volge"s iDgekomen b~rigten zou .ieh voe1.,0Ik van
elJers h.bben vereenigd te Ketepang-Doea en v~le
inwoners van die eu omliggendd kampongsb.letten .Iob
t •. ' oDdcrw.rpen en koopwaren aldaar op t. koopen, om
iobdbivakte.erbandeieo.Toeko. Hoesin en .,To.ko.
Abdul I'II.djid, lwee pretendenten v.an bet sultanaat,
zouJen 80n bet boofd staRn'der overbeeraehers; W8ft,rbij .ich nog gevoe~d he.ft Toekoe Moeda Tjoet Latel!
van Menloe met 500 gewapenden.
,
"
Ons doel moet dUB we.en om nit KetapsDg.Doea
die, benden. Ie .erdrijven.
Dasryoor werdoovoor don yolgenden dag Rangewe·
I.,en de navolgendo korpssn:
Van de lete brigade:
Linkerb~lf 2de bataillon;
"
6de
"

~~ervs~

Kr:ij;;'

.. '660010

,

korp\~:d~:e;~:. b~~;~:;'~~··

etllbllaie~&iltt.

. _ Gisteroll avend i..erHst.
TrajOQ
groat gevAaf goloopen door •brand .• o:o.,old to wordpQ,
COmstreek8 negon, ureb~klD hot hUls. van ~en beker,.
vlak naa&t desulkerfabrlok, een braod tift, d.e ",eldra
dri.e. bui.en i? den aso~ lagde;.aoor;sposdiga hnlp
ble.r d.efabr.ek gospaard • .R.t.8 Dlet,"elt?r ~f de
brand JS sangsstoken dau wei of oDvoor.lIchtlgheld de
oor.aak wat!.
~ UitDJQCJA. MasDdag jl. .stoDd voor den residenti •.raad alhi;,r te reeht, de inlander Sarier Abdul.
lab, befalimd wegens.ijn boogeo graad Van arkeer die
hij. V80' .:keuongeloo.ige had. Het .• al den lezernog
heugen, dat ,Rij it. het ~ailt8t van, Januari jl. een Europeaan, die lijdende was aan epilepsie,overeene wa.
terkw•• tie d.rm.te met zijn.tok.loeg, dat die Enrop.aan .icb Ij'eoood ••akt zsg .en schriftelijke 8an·
klacbt legen b.m io te dianen bij het Hoofd van het
bestuur. 'Sarief Abdl!llah werd tot acht dagen ge •• n·
geni88traf veroordeeld.' Dat strekke bem' tot waarscbuwing om Eich VQOrtasD niet 1icht m6ar san, een
Huder to verg~ijpeD, dia al ·of niet de 1\1 ahomedaanscbe god.dien.t gelooft.
( VOrl/mi. )
Ba/atia, 10 Maart Men scbrijft on. uit

Regt~::I:l~~::o:~:~::~:

,4b< ver-

Nederl.~d:

bet' Inrliscbe muntwezeo, te ecarteeren, b~Btgeen,: van
den beginne o.f de todeg geweest- is van de staatskoDlmissie en ~an de regeering, Your ~ic dan ook de ijy-er
Yan aen beer van den Berg 'om 'voor de belangen van
Indie in de_ bret:! to spriugen zeer oDwelkom is, g~"

kolonel
n.an wien de. uitvoering der bewegiDg ward
Qpgedl'agen.
Do troep neemt eeD extra r:mt.oe" brood, gekookt

weest. Reeds de NleUlO8 Rotterdamscl.e C'ourant heen
onlange 1:llet eene zekere opgewoodenhehl de f,ttelling

::~rl~~.r

YUl1rmonu bij zich,' Dok

OrntrQllt

b~t

reserve iufanterie-pa-

verbrnndell ,'au kampongs g·ehlt bet-.
zelfdo \'erbod als foor den 12dell :b"ebr1larij.

I,

i

Febru.rij: Op het bep.aldo UUr werd de bewe·

~~:g'l~IJ~~\l:u;:13 ~'~"~~!e~l:l~r::~:te 8~~~~:B~~e~~~ ~:ofl~
klmrtier "all, luidoude al. voIgt: ,OUI 6'/, Uur van
G H~Ut~n'--"a.u Ilf'Temarcheerd 6 uur ,.to minuten door
d~n \'ij~~;d berl~llOt~n, docl/ bet vuur Diet bea~twoord,
7 Ull!' 50 miuntell kampong Laraboe links Jaten liggeD S uur hlmpODLl' J"JlUlt~i rueer vlak "bor ODS links

afg~~:tu,b1 e~ tllsElcl?e~ d~' twee ka'~poDgs Ge_tjo~roe,

O\'c-r- ' eon 'cirooge 8Jlwahylakt~_lieell gomarcheerd, S uur
oi) een gowei.>rschots ufsta~d YAn de regvan Kdt.patlg~Doell-Ketjil door geschutvuul'
Kutapang.l)'lea knn yolgons gidaen lioch regts
liuks .woNIon omgetrokken. Wij vall en
t

flY (

llU de

K (jiI a.n zullen die p.s

r~g :er !:~ rd:~~ d~el~~;::~~~ng t3 heen 're~ts :\fgaaude

d;

ycrsl.erkillgen in deu rug nemen.
Dcl nrtiperio in ba\,tBrij bert"idt Jen a.uuval voor.
Ie IJuitenanb \, p, A, A. 1\ Baron de Bounam 110
:Rijkholt;, ado batnillon , en eeu korpofnal der voorhoco:
ae d"oJ' een !rltUolJslrogel zwaarJ twee man van de
_ achterboed'e ligter gewond,J1
Om,12.1/2 uur kwnm het 2de berigt, I.~id('nde:
,_

W

vWlj ZIJU YOOI' KeJa.pangaDoeo. en knJgen van. aile
kante'u eeu bevig YllUr.
uGewond ov~rBttl Eugel, 3e bataillon." (zwaar) kBpitein ya.n Daft-leu, star; (Iigt), luiteuaut Kuiper, al'tille.
"
1
t t'li .
Id en een

:~;o~::::I:!'el~e~ :1:it7:~:ch:r s~l~~~:ng~:;~:~.11

, .,'

~:::m!o~~he~ell r.oi.::".~:~,:!d:ez::i~~le ~::::

de hand
medo, in, bOfengemelde b.oen.l\lIn.· ,,' .,... . '
plantmde
. Opmerk.....m no.mdo.. do ;.pnsu! het a8ntM8cbep~n,
door. Ohinezen
aldaar 'met-paarden vsn de N6der1andsebe onderbooJ'1ggekocht....;. tot een
heden nAg.komen endebatr.kkelijk hODge prij.e"
belo.tingheffing . te
voor hnone .Iading.gerealls,;,:rd..
•
, ,"oor te bouden, dab e a.tikel over
,D. ma.nden Maart, Apr.l, 'lIf.,; Jun. en Juli waren
~wiatan in de llt...trirte ZiU1ilt!l door
digen mini.ter 'au Kolonien .elyen of
het voord.eliget voor den aau~oer ~~n paarden •.~.Jlen.riendenge'inspireerd . is, gelooven wij
de geno&plde mnanden 'onmlddel~k na den tud, der
de, heer Fransen van de .Putte, met
orkanen. De. kons,,1 ",as van .meenlD~ dat sch.'p.n van
van geliefkoosde meening.." uit
'
eene goede kl~sBe en van drle tot VIer. b?nderd tontreffen . der noodige sohikkingenin dien
nen. g~makkel~k eeoe, veacht, zouden ".de'l .voor
medewerkeD. H.tveroveran van Atsjin, waacioe
A1l8trrB~le, ,.. o~ van ~ dasr met eell koleovracht of
noodzokelijkheid .one door d. logics lier feite"·isopvao N.euw,Zu"l·Wahs naar.Ja.a terug te keeren.
-'Nallr wij verne men i. de vice-pre.ident vanden
Itao<l vlln lodie. de heer ·0. van Ree., in kommi ••ie
polie"l. het· bedoelde door het algemeen belong ,ga.
ge.t.ld .t.r vervulliog' van dat· gedeelte van de toak
vorderd wordt, daD .moet b&tzwaarste ook. hetzwaant
vao wijleD den beer ~o~ke, betgeen meer bepaald be·
bij :ODS wagen.
trekking heert op de herzitlning ·'l'ilD bet Indiac,h be·
lasting"stelael: De in"f!pekteur van Finnncieo, de _boer
- Bij twee boekhllndelarenbier ter stede.ijn'a!.
Sprengtlf van EijlrJ eu al1e autoriteiten zijn so.ngeschreven om zoo 'noodig iDlicbtiogeD of gegevens. pe Vervoor den waterstoat wi! b.kwamen. Onder de' pou
dat de heer Moho geene geformuleerde
was de DI',~emaakte halldteeken!rig van <len Diteotenr
van bet Gymno.ium Willem III gesteld.Da joogeling
P. wordt .voor da >vervallrdiger gahonden..
- Elk officier .ange.oodheid,die nit. Nederland
f d
k
na&l" hier gezonden ' wordt_ ,~,DtYililgti: eene ,premie'"van
van 'verb~tering -in het administratle ra prwer .f 4500. D~ •• nstelling mn. deD beer . Luobtm8u8 tot

~:~!rian:agenge;::I1:::Z~:~ j:~~:;:n '::0 ~::.~~~

b~:ke~o:~ at::f,::~~~:~di::~!~:: v~~~.!::!~di:~:h

str~!:u~eet

~~~r;~tOo:v::~:~: ~~~:::;0:r;rt:~2:e;~u:';~~u~:~ i:~::l~r:~;~:e;~i:~~.i::::~len~:;£:~::::~!:g~~::f:~

B t h if 12d b t 'u '
Da ode k:~;:g:ie Ilr:illE:'~i~: ':=~ oeD~ 8e~tie ~n
twou mortiereo YtUl de 4de kOmpo.gmB arhllet1e, et'u
pel.otou mineurs en sappeurs en twiutig k&yu.lleristen.
lIet
zou stanD onder bevol van deuluitennnt-

vl.esch en jOllever mede. De artillerie heeft .40 .cho.

ia

,d1lfl '.
, . van irav.

verd.digd, d.t de Indi •• he mU'Itqu ••• tie niet met de
Ned.rlondsche behoort .ermengd te worden, en gij

~:~:tee:a::k~:rv~:g:~:in~8t z~Yv~: ~!!f~pz!:~;g:::v!:~

zica

Er zijo ecbter vele ledeu der -K,amer die
ruet de·
ze op'otting niet kunnen vereenigen, en ook buit'i!'n

~:t~::e~e b~:~~".ct~li~:!e~~enm~:t:~ge~;;~e~iote1:~

aam~ien

laU India in elk geval tullen

moe ten

geno.

men worden al. do va or N.derland voorge.telde her·
vorming mocht tot stand komen. Ret door de staals·
kommissie ontworpeo voorstd tot regaling van het I::J.~
diBche lIluntwezen voldoet niemond" en n8sr men zegt,
moet bij de Tweede Kamer reeds een adres zijn il~gekumen van den beer Wiggors van Kercbem, oud~
president van de JavQBche Hank, waatiu met na-druk.
voor de 'belangen vau Indj,tl wordt opgekomen.
nHtlt regeerings·voorstel zal dUB veelzijdige oppositih
uitiokken J te meer 1m juist in de Jalltste weken de
prijB VQn het zUver weer etijgerde gewccsh is, en men

tengevolg" van den loop der beraad.lagingen von de
te Parijs bijeengekomeu muntconfrlrentie de_ toekomst
vee I minder' bedtmkelijk acht dan een maand of wat
geledeu. "Wa.re da IDllntwet iil October in behandeling
gekomeu , dan zou de aaunemiug er van zoo good als
zeker gewecst -zijn, doch, thauiJ zijo de kanaen op aanneming sericu8 genolllcn zeer onzekeJ'.
IIOnder deze omstandigheden heert do- heer Pierson
een -in volo opzichten voortrt·fl';}lijk betoog gcl~verJt
waarvan de 'strt.'kking ,j" 10. om de Inui-3c.he mun~qunestie als niet bestaande \'00[" goad ter zijde te
schuiv6n, en 20.' om ,met nadruk"de door de_ rcgeeriog
vool' Ned~:,land v()argeatelde herv_orrning &an t9; prij"e_o

eo te verdedigen. net boekjo i. met veei taleut.ge·

schreven, maar tach geloof ik --dat' hat zijn doel VlQrCirta :3/4 later kwnm het laatsle berigt; luidende'
bijBtteeft, want's schrijvers hetoog da.t de beer van
!lAlle vd-1'5terkingen in den omtrek \~an Ketap8ng·
Houten tegenover den Ul'er -V.lU deu Berg gelijk heen,
Doea nil It,wigen tegenstoud genome{J; wij hebben OVE'-r
en men voor ~elle duuf&a.me daliog van het zilyer niet
de 40 iijl,on nm Atjeu~zen gevondeo: van OllS nog
bevreead hoeft te zijll, za~ een hraeLtig arguoft;nt wargewotllI nHijoor Gitd der barit!ans en iuitenant Tiil der
del! in handen n'~ allen, dIe met de voorges~elde
ka\'a!leri~, ell knpitci~l UlI.dcn Ario Soero Adi Nego4
bervorming_ Liet 'zijn iogooomen . .dIs aUes \Y8ar is,
ro YIl.U do barisuns, alle uiet gevaarlijkj 15 europeacbe
'Nat de heer PIerson ter wede'rleggiog van den heer
en 11 inlI\TldtJ,'h~ ruinderen.
van den Berg lJanvoert, dan; zoo redeneren valcn, zul~
• Wij zu!len de kn.mpong zuivl;lren en dan terugkee~
len ook de waardewisselin!lett van Let zUver zoo belanS""
ren."
• rijk: niet zijn en niet die nn.dee!igtJ gevolgen opleveren,
Tue~chen 4, 5 uut' kwtunen de' troepen tmcceMit.ldie de schrijver tracht of te Bchitdertlll.
,Zoo zal het boe~je van den beer Piersou, dat be~
velijK. in uet binlk tel'l,lg eO was bet fioel VGD den
tog t 'vnlkoruen b~reik.t.. VoJgens latere ingekomen be~
atemd i~ om het, regeerings o!)tw~rp to steunen, WHar·
rigten was den vijan(l een zeer gevoelige slag toege~
schijolijk jnist eene tegenoverg,'stelde ui\werking l1eb~
bragtl ruim, 200 der zijnen waren gesueuveld. Ouze
ben en er kr8-chtig ioe bijdrngen' om hi. t ont werp ta
¥erli~zen bedroegeu 7 (J~ticiere?" ~iervoren genoemd
doen vallen."
gewDlid, Waal'Vail de IUlteuant Baron de Bouualll
_ ,Hedell heeft ue landruBd alhier uitl<pr&Rk gedao.n

SU;:~:nO::~~ge:~aeo~:.de, "giogen

Batavia, 10 Maart.

M~t w~lk e~n

verbaILscle werelrl mededeelde hoe eerlang de koning
geering fecstelijk herd en ken zou. _Men wiat echter niet,

:~~ ~:e~~I~::r:';g~:' :;ud~!k~;:1::~:!D~:lij!~fkl:nh:e:.
ding ze duarbij zouden n.nnnemeo . .
lien weet, oat koning Wilhelm van Pruisen de Eer.
ste Il-chter zijn naam voegt en pBS dertiet! ja.1\r ge,egeerJ. ht.H:'ft.· Blijkbs8l' h.,efb de frsnschman Pruisen en
Nederland, een kleinigheid! me~ __elkofi.r verwiaseld.

~~:~~n '~ijl!~t:a;;r~:~t ~:~:o!i~~oni:t b~~o~~~~l;;rahij b~;

'

- Zr. M •. Sto(mboot Soerabaij• • al rl.n 16"1> de,
zer nllar Atjeh k\l'ugkeeren. Zooals \'rJeger reeds ge·
meld is hreft tlat. vafJ.rtuig hout ingel.omeD. lle:t zal
echter ook. 110 VQI)r d~ genie I1sogewor'i'ell vrije ,koe~
lies arm bOcJrd neme:~, _om
onder ge!ijide van ·1
sergeant en 1 korpornsl n8!lr Atjeh ovel." te bl'engen,
_ Met de Jolm Bramall en Je Vice Admiraal Faoiil8
znlhm groote boeveelhedeu lever..smid(leleo naar Atjeh
'Verzonden worden. De levering van 300 nlsudeu ge
zouteu visch, te verzeadon per Brat~all eD van 300
pikols Soerabaiasche aa.rdnppeltlD, te ls?en i~ de Jla6iuB, ia ann de firma Jansen en Co. aibler opge~r8gen.
(J. B.)

Op 11 l!'ehr; ouder behandeJing geb!. 645
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Binne,nlandsclle Bericllten.
Soerakarla. 13 Yaart. Een aspirant onderw.ijzer der.
jeugd wildo eeD8 ceu ,'rolijken da£{ hebbeo, en girlg
d,.arom nBnr het kofilihuis te P8sLar,Kliwon. Hij had een
b'eurs' bij zich wallrill plus minns ,vijf en -, :vijftig gulden waren;, een sam wum;voor men eeo Diet oDaardig

..ant.lfle,,"!,.n bi.r en bittertjes kan drinken.Or
bij zich nmuBet-'rde weleD wij p.iet, maar weI dB,t hij
zich weldra in eer. tOL'stond hew-ond," die ,men gewoon..
lijk "toordrooken no~mt. De koffijhnishouder, met d"n
man begaan, wilde - bem woo niet 'o:ver atrau.t Ia.tenloo ..
pen en lie't hem dnarolll blj, zich rusteD ,tot, 'zijn ,roes.
verdWenel! \'lag. Nc.chteren geworden zijoda liat hij
ee,n wagen ko'men, sto.l'te 'ar io, en "reed Daar zijoe
ecbtgenoot ou met die naa, een toko om een pop voor
zijn ,kindje te kOI)p~n, man.r ben het, op betalen Dankwam wR.de beurs met geldverdwenen. Dadelijk
giog hij t.rug naar h.t kJffijhui.,wanr meuecbter
niets .an beur. of ,geld at'wi.t! Niett.genstaanJe onto
zag de aspirant _o~oe~wijzer zicb nie,t' overal te ,veri'l.,
leu, d.t. hom in .hot k<>fflj~ui8die beurs, ont.r.emd
~a.. Dat dekoflljhniehouder met. dot p~aotj.niet
g••ticbt wa","prak vanzalf en. wa., bij, dan ook . roeds
. van . pl .... .om. den.I ••teraar te. ver~olg'D,. toen .deze op
uen.bij bemkwam met di.er8~excu ••s. De bour. was
, gevondeo. De ..spirao •. onderwijzer had· in den wagen
.en robbertje mot .ijne vrouwgeklopt,en bij die ge.
'Iegeobuid wa~ d" b.nr. van eigeoaar var)Vissold.

- Een chine~eche bediel1de werd door zijn beer
be)ast een Bom vttn f 1000 n.n.n een 'hier geveaLigd
adminiBtratie-kantoor in ontvangst te DtlWenj hij kweet
zicb van zUn tnak, masr in plaats met bet, geld lift,ar

~~:nr:{~~~ '~:l~l~e~i!~_ ~~j~g J~t ke::len~~nkO:B~~rilsepee~
.ttl,_ gaan bijwone-I1, Duar we,rd h~jl- vo.tg.e~s ZVD hewe-.
reD, faD a1. bet geld, in bankbitl4e"n beBta~Dde, beroofd. ID(usschen hecft de politie het vogrzichtig en

noodig geoo,deeld hem voorloopig .in bechteuis t.

geeva:cueerd ,yvorden :eD eergisteren alhier uit Padang
o.rriveerde.
Vela ,'offideren en ,vriendeu ,maakten bij die gelegen-

heid bunne opwacht;ng aao dien ho.fdofficier e~ gaven doardo," h.t b."ij.· met de door den hecr Markns
gebr&chta bulde in te .temmeo.

- In eene correspondentie van 'uit den - Kra_toD,
gedagteekend 23 }'ebrun.ri. lezen' wij hdt; vfJigende:
Op het oogeoblik btlti ik WthJtlr onder tl"k, "no. her..
hamlde verbui1,ing NI' bouwi!lg van kwnrtier.
Gedurends dti tWt~a e~rsl'e IlBehteu,' llndat, wij OD8
hi den Kraton 'btl\'Qodcm, sciloo't ooa nietsanders over
da.n "~e eerwn.arJige graven drlr Su tans,' t()t tiida1ijka
fllstplf\ats· uittekiezen en ht)hb.-:!!l wij one l~at\r" naar

~faart.

Men .egt d.t eeo twintigtal

~:::~~:I~' ~~e ~~~:anbo.;:,t ~:d~~e l~f~:::lt v:;~;:k ~:::

omst.~ndigb~!ten, ingcril'ilt.
's Konings vurjalruag is -aaar door ODa doorgebraoht,
maar niet als rustdng, iu~pgen!!eel: bouwon van 10gies

wagons

"as de leus.

noerud. At.jin als van het 'Iand waar de peper

men nu 1U8.a."~Vl!rdt(trkin!",ll(1 IlUh t opwerpen en eI-'van
vf-chten Vvoret:rst ge,!n
nWt~r za'.,zijo.
En- nn 'Neniw:,t g-u
irl,ts \'-n,J ollze
orda ts wet.en:
In een vh:rkant~: ruill:to, ran to at b.-oed' en 15 81
lang ziju OUZU hulb)u K"btH1Wtl t nwt tH"-t front 'naar
binneD.
In h,et ,mi(lden daal'vtul,stant nog een~ gez8menlijke
pendoppo Van 4 el in lid; vierkollt tlus, kunt gd, ' be..
grij'pen wat een ruimte ~ij hehben vour Q'us vcertienen~ ';'
Enfin) ouze lJutt)u zijn ift~U ,otlk 1 ' /i-' LI:eed", en, ,2 "01
lang en ,allemald iu .eell Jijntjl' zoou.ls i:u_, e'en c, bs,jeshuIs,. ,Dat dlt, ze~t' onYl'ij 'eo hon!\u-~tl .is" 'oebaef ik
wl~l niet ta te~g~n.
IIdb oeste wat hier itl' (~en K~ntoll ·b",'lnden is~ i8
de bad pi Bo.tS. vall de Sultane,a" (~_e 'till voor, nns is .in·
gericht; '13 morgt.·Ds 11:1 het' fir zoo koud, dut,' niemand
er 4a8tst iD~at, maar ala het ~s witldags ,'iVur!D is ,-eu
h~t W8e~r niets-. van' zijne lI.Oelt~ ver-Ioren' -heefli t dw
het bergstroompje oV,ar ,zijaeu gohcclen wag _oVlJrschai

hiuw-

~tO.it.

DasrODl keurJen. zij bet_ de moeite uiet ollwaardig, den
veldtojL van 1873, dien zij, w"g'ant3 bet onlb!:'~~:.·!:: .tiU
de- ooodige voorbereiding bij het iDvalleu vall ueD ra·
gentijd moesten opgeven t in het lwj"ar te bervaLten
en geld en menscbenlevens op het .l:fiJcjl ta, zc;ltteu, ten
€linda met de hef>racbllppij over bOot lanu zieh oak'van

bet Inooopolie der op de weroldwarkt. zulk •• 0

,

be·

langrijke rol vervullende I>eper to' verzekeren."

'De- grpote me@rderheid oDzer'landgenoolen mag ,zicb
den, lof, ..die in de.. woordeo opge,lo'eD ligt, niet
peperhandel .i. io goenen . dee I.e bet dMI. geweest,
waarmede in Maart dee vOrlgen Ja.rs door "~ederlsnd
aao" AtFjin de oorlog is ,"erkla.ard. ¥aar wei g,:llooven
wij, dat bet .gellln.~reerJ. Leipzig.r bind io .ijne
eenvoudigbeid den weg wij.t, dien de orustandigbaden
ons zllllon ,n'oodznkeu ten opzigte va:J. Atsjici eorlang
in te .I ..an. De ouverboopt'guostig. kolllprij.e~ stell en

o"s io staat, over het ofgeloopen jaor de koaten van
den, At.jicscben .oorlog . te d.kkeD; doch bet. i. niet
.ekerdab wij' dit ookin bet nuloopende jallr znllen
knu&~n dOell. Z.lfB moet b~t •• ar w.,.r.chijDlijk gell<)ht
worden, .dotAt.jin. deel ••loor . de regtstreeksohe nit.
g.ven vo"r bot be.tnur sldo.r .en. voor hst ....nleggen

•

S~dt!rt dlJll' 15eu iij cr niatN bijzt)Qdt'ra vuvrgevallon.
De kolooel Pul het:lft ooa officieel IDE>degeqeeld:, dati

in

Menverzoekt on. in bet b.lang van den handel
de vrasgte .tellen, wanrom Dog geeoenitb.eteding
voor de JevarMcie VaD r~.t ' ten behoevevan Banks i~
van we,rkon van. opeubo.o.r' nut, ceels, ,~Qor de, Dood~a·
aangekol)digrl •.D. lel'ering mo.t tocb'. gOBchiedenin
z.kelijkh.id, walrin wij. lullen kome~ am het. lodi~ob
Jnli en vroeg.r werd menreedB indo maandJaonari . leger te vereterken en in <Ie Strnotvan Malak.kll een
!,o~rb.reid op den,. dag der a,,"beetediog.
"oBtb"ar •• karl.. te st.~io"er.n, hete.enwigt der
lodiecbe' hegrooting eerlaog v.rbrelteuoal. . Dit te
~ NaB. wij vernemen: heeft d~ heer W. H .. Stolle,
voorkomen i. de aangaw ••• n pJigt .vall hot. Opp.rbe., ,
kontrol.nr der. 1.te klas.e bijh.t Bin.nenlandsohBe.
IItnnr! pn met het oogdaarop bebooren in tijde malt.
~:t:iB-:::~~~m::g~:;~. gevolg , h~t .' .oogena~mdklein. regal~D genomen. te. word~o •. In ha~ gonvernemen~'aD
-

hoedacigheid zoodra DOg me-tH" 'lllaIl6Cbo.p_P~Hl' op dian
bodem te Batfnia. \vorJon itJgeL1l,:,hef.'pt. _
-•

4

toeeigeneo. Zicb ,mt)t:tstt!r _,te mnken VBn den,Atsj~J;lSDhen

'--. De heer Marltu, bracht gisteren avond .. met
de atafwuziek eeo(), B~,reDn.~~ "nan den kolonel Wip,'.
ger. van Kerchem, laatstel~k chef der. 2de brigade,
die 'wagens, verwondiog 'van bet oorJogstooneel moest

wezig publiel,.
Dd 8toumboot If'ao:"u3 it! 'VIJor d~ berging van .dit troe..
pen-aautal geschikt, ronar 1.0.1 te kort ,tlchie!en in die

oj" .-

geeft bovonuien
baar Dummer ,van 24 Jal.ua.ri~ et1ne
leveosBch6b5 vau JeD g&llerani Van Swi~tdD~ m~t portre~.
"De Hollanders, schrijft zij "keHoen v"n nabij de
wllBrde van het iu den iafitsten tijd veelvnldig ga·

39

Uitgeleide werd !tU!!' gedaan ,door den' plaat•• IiJken
komma.utlant, dtiu luitdnaTJt-kolon(~l 1)ip.pe71fwoek, rue,t
de officier~n van zijn stat', d~Il majoor kommandant
van ht!t 13~ Bato.ill;IIl. dtt officierIJu lIer schutterij eu
een' Ban till burgers dcier plaate. 'Opmel'kelijk,' wa~ -de
gees~drlft walk~ ditmaal ouJer de iulanders beerschteJ
daa.r bet Diet' o~it,bra.k_,nnn (~pgewHkt", }lo"'-Ta~81
,Aau het l.»ttSi:lIU geicnIllt:n, - h~tlld tIe pla!l.tB~lijke kom~_
mu.ndllllt een ker()ft~ht.ige .Maleisehl::' tO~t!pta.ak, _welke
hare uitwerkiog' uiet mitlte op dt' -krijgera en .. he't 8aD-

Atjeh vertrekkeu om zlch nlunar te v61'.!tigen. Up v~r8cbdidene plflBtaen in d9 boven- cn beueueo stad alilier
zijn biljetten 8a"g~pI8k.t, waarbij de voardeelen worden
"kcnbaar gemaakt voor degenen die ,-,ich nOllr Atjeb

Swaving, gelukt de .chuldigen op het spoor t. komeo,

Hievnu:

batstelden geevaccuecrd . . . . 190
26.
overledon
' . . • . .. 43
13
,
.... -233 -

vertro~kdu

gesneuvei<l in een schermutseling tegen de A.hantij.
n.n."(!)
~, 1}-let '[9, John Bramall Eullen 60 Chiueezen l1sar

die te Parakalltrocs door spionnen werden ontdekt en
door de politio opgHpnkt. :Een had. zich op die_ plasts
gevesttgd n.IB goudswid; de :londer vervulde de rol van
inlandec l ) prieBter.

31
lOB

(B. Dbl.~
Soerabaija,14 Ji<[.art. Heden ochtend t.n 6 . ure
van bier d~ 100 voor At"hiu' beB~,8mde inlan,:scile sQldaten, onder gel"idlJ vBn.bunn~ oflicieren.

U

10

De JavascbeBank, z.ndt one het volgeode tar

Wij makeobet pllbliek opmerkzaam op het in wandeling zijn .an volseh. rijksdo.lder. en guldens, Aa"
Ideur engewicht zijll '0 van de echt•• tukken g.makkolijk te onder,ch.iden, Eij ·d. JavaBohe Sank i.gedurende de I•• t.t. drio dagen .borbnaldelijk gepoogd
deze. nag.maakte elukken in b.tsling te geven:

het hoofd hobbenafg&.Ifil'n."n in Iriomf medege

met een. but tweede kla•••.
_ De' bem.nniDg der Suma/ra,·- een 40tal HoI·
lander., -- ligt overboop' met den k"pitein eo .ijn
etatTmftjor, Bltegnder of groote!ldeeis E(]~elschel1. Ret
scheepsvolk klaogt over .ohromelijk. )"lIek.ur, doch
is door de autoriteiten hier in 'bet .ongelijk gesteld.
_ De nlu~trlrte Zeif1Jn!J, die d-cn jaargang 1874
met' een nrtikel over At{l.j~o opeude, waa.,bij 'eene kaatt,

de reHidontie Tag-al verontruat werd door
tijen; drie inlaodera, die men ta - vergeef~ ltschtte
maojhtig te, wor(h~n: on die men als de belha.mela kon
aaumerken, 1D1lQ.ki;on zieh toeDrnaah~ uit de vlleten~
Thana is het eind~lijk nan do ijverige bemoeiingen
van den tegenwoordigen resident van Tagal, oen beer

-

licbaam van deu grooten patriot zal DB-Sf Italie worden overgebracht, D.):~ar ~onder hoord. Hot lijk VBn Bixio
zou na.ruelijk door de;.~",tijnon <!) zljn verminkt, die

186~
k~ljoe"par;

78

veroorz~k"'n ...

ache Gouvernemellt geVlaagt.l om het-Btofftllijk overeehot

Balavia,

ddO -7den d,ezttr ,VBD~bi9rnaar_

pi"aatsing:

vau generaa.l. Nino Bix.io san -haar af te staaoj dezer
dogell ie daarop een -guustig llutwoord bakomen. Het

plaatBgebrek zij~ mooten ofgewezeo worJeu.
Reetls hadden evkele- paBssgiers Ide klnss6 zich zonder hut Uloeten behelpen J of gcnoegen moe teo nemon

de cholera:

hp~ atoomsohip Hol/and,

N .derlo.,l via P.oaug ,ortrokken, te Singapore ,binnengeloopen am dezen b,dem in het dok 4choon ta
makeD, heti-e~m u:m opont,houd voo'.;' twoa, dagen 'IlElI

- Ee .. dergelijlt .taaltj. viDdt men oOg in de Ri·
jJ'ublique -11'ra1lcai8e wsnr ,w,jj het volgende lezen:
,De ItRliaon.ch. Regeeriog been aan het Nederland·

willeD 'begeven.

:;:,!.rfu~:t~!~.~~~e~~:

van inspek~eur del'

van Pruisen, Willem III, zijn vijfentwinligjorige reo

neezen Tan Kau)long} beschuldlgd van· misbruik van
vertrouwen, en bem verooraeeht tot vijf jareu dW8nga
a.rbeid buiton dell ketting.

Op 6 ]'eb,·u.rij onder beband.liog gebleva~
lijdm: . , . . . , . . . . 529
tot on met 10 Febru'l'ij bijgekomen 349

;~~r;:~~:.dh~i:t ~ijvo;::~:

".i=<
vaccine ,zou uitoefenen, kan, 'nn
hij ,Iaarron oothe.en is, oomog.lijk in diene, blijven'
Zoodat de' aanstelling van Dr. Luchtmane, die. van
twee officieren .an gezohdheid noodig makende het
.gou.erneruent tot .eDe uitgaaf van f 10.000v.r.
pligt.
(dlfl.Doflbt.)
- Vol gene telegram, ontvangen aoor de ageotan.is

degelijkheid Born ..

~!r.:e!:a:~~:~~j:~rJ~~I~:t_~;hi~~:' 6ri~:~d p~~~f:,n J:t v~;

vons ? gt!J:ltJ8uvelden eU_ 49 gewullde mindere militai·
rtln ~n twee llilarden der artillerie.
De chef o\'er de geneesltundige dienst rapporteert:

Mell zill zich wellicht horioDeren dBt io

uit het pen.ioneren van den beer Van iapp~n. D•••
namelijk, die iudertijd a\leen tot dirigereod ·oflioier

nfkom.tig van de Pitter Adolf om dezelfde reden ge·
lijk lot.
(Indie·r.)

in de bel,end6 z80k

-

~:~~~~~:~r bt"rh;;vik~:p~en:::ki'::i~~:iC:~olt:!t~::

gezondbeid ontstaao:die, welke,het gevolg .is viln .ijo
eigen eervol ontBlng, en die welke _ 'tal - voo~tV'loeijen

drie andere inatrozen,

de Rijkhoit lIog dien zeifdel! dag overleed, ben,'-

VRU

den kapitein·titul.ir der Cbi·

- EMgi8teren werdon door don wu.terscbout wegelJB
dieustweigering tisar de civiele en militaird gevangenis Beht Hollandsche mBtrozen van_het stoowschip

,

.duwd is, dan 'is. het he,arlijk.
--,. Heb plan b•• taat om. het Prote.taut.ch.Wee8~
bni. bier tor. pla.tea buit.• n de s' adopterichten •. AI.
voorwo.arde van die 'vo~tigiDg he,eft o~n, der iDgeZe~e, ..
::hlk~~~rS~:;~ZI~j~ de vdJwillige gift van f 8000 beMog." d. gozllghebb.nden in de.e .....k ,voldaen
(Soer ..Ot.
aan den weo.oh vao .den miJden g"ver!
- D. viesoherijin d. verbr~l.Ide, Areo.iet,· ool<lof.

~:e::I~:::I~~;:~
iu. gaven

't;'::r' ~~ber~g~~Ow:~:t~; ly:S::~~':=

to.s\~Dd.

'.<&er.061.)

De Ja ...oAiI Couron/van 10.· derer btivat 0.8. :
le,Eell. k~ninklijk besluit;. wasrin. plot wijzigin~ ,\'lID.
het b.sluit van .20 JU:ij 1870, 1I0.U,8, wordt.beP8~!d.
dstd .. Gouver,DeurGell..~al bij algsQl.etneveror<ieniog
regelen ..••1 .•tellen' omtrent 'het.r~bt der Inlallde1'l! 0111
grond"n, niet. 'M. gemeene waide "r nit eenig~nand...
reniloofde .tot de !Iorp~nbeboorend ... teODtginno\l, e~
datde ilrondan, b.~aoreude tol het 8ta&!e;rdolUeio,voor
uitgifte I~ erfpsuht Vl\.tballran Il'....bikt, van (Ion,....
::br:::.~egawordan opgellle~. beaobreV8ll ~ ia~rIi

··-:"';,titWI:ll~· t'erordeniug,#rultvoartt van .,•. aM, IllP,oIiIl'atd::l:\ _~lJon!lII>;to'~.fiir "!-"'"'thQ~g ben••",a \.' ·tl~S!llrii• .vo'I'db''fiiI..~iw8'ad''<'!l'I'I\!qilOf.cr ·1··lftb1ili~1iIt~~fl'~t'~~~:;~'flllt~.,__
boV8ll!!_ld'ktliliu~lij1!

:!••~.!... a~o::h.~iijli'b!fni~:~:i:!~id:~:;'~ ~:::~

met.rbed...,hboll rade'!!lJllleegd...2!}:~bj)Mri
VllU~flllo?pli&p" ..· . . ,
..•....... '
.
min .n~rn.m.n' ~•.gh.•btior op hel loe.om.llg• g'........ m••10 .. 18'1.8, op den pereaon van. Edana!'.d
.
looner. . . • Na... ~9t. mlddllg m....l.
B.OII\be til. blltlen.:a&t.·
...om ••hlp .Tjipoll..·ttho•• p••••hh•• b.'dergo •••I'1l.m.nl. m.ri·
te Foutjlny.
...
,.
hiii,icb niet.wel gevoelde eu aM!' Fontenylrilde.t6.
~ vanheb Departement vau ~arl:le.. . • • • ged.Io~.e:d bij het D'part...oul dot MulDe. t. Bat.via)W.
.De besobuldigde is ongeveer 50 jaarund, .V"n . een
r~eeren •. Inddrdaadvertrok hij omstreeks 2 \luI,de
. "".' Eenbaaillit hondand .. iiltrekkiug·. der betrekking
H~~~t~~ohikkiD~ va. d.en M,nl"er v•• KoloDi'D . 'vau .8 Jau ••ri .hooge ge8t.m~ en atbletisohen. lIuhaall)8boDIY. Hij ...a~ . ·.Ii_•. welke' hij • had nitgetro~ke". in ~ijll· kamer .1111.
vim~.der vacoin.,. en .egel.ng der trakte-1874 La. Ap•.• no. I; i. d. h••Mond., ..ij,.r L.J. W"trik g.,teld gebn~d met-eellwed"uwe, d,e ouder Wus dan. btJ. tarlatende. N". IIjn verhek ulttel'! de gewonB ·bezo'fl.
menten,ol\ll bet.,Porsoneelder burgerlijke geneeokun- t",b ..clIikki~i ... den Goave.eur.a...,..I"•. Ne!.r1.ud"h·lndi' en Illt baoresrste. buwelijk een .zoonhado.ergehon-. . kel·. der herberg de meenlng,. daL hij dlen~elfden ooh·
'!ige dl"1I8 , '
0!R oe wordon beno.mdt,t onderwij.er der derd. kl .... voor.d.
de .. , gouoemden .Edouard Marigny. Deoewas gebuwd
tend Ma~igny .v8nbet. l"venberoofd ~ad •. DOll meelt
dle~:~ral:::r'l\1ioi9ter fall Koloni_e-o'is IlDn bet lodiAoh ~elltu\lr me.
l,Det .zekere, ~arbe FtSlicit,e a,Inal. De ~ug-'oorloorJ9
ten hunner hu.~ bij, vertrouwelij.ke -, m~d9dgelingen gadeged.eeld, ~at aaD ?t'I ~e.!ru Ratbkompen Co., Ilpolheken' eo. groothartstoobt, dlen !>esch~l~lgde vo.or d?zo, Jonge , VNU~
daao, zl)oda.~ ttJ \V~8tenJ dat hlJ op I~n ,schoondocbter
Ie' de ,d,nAemlcAe amra"t leest men:
hllD~claars }n cbemlcahen ~t'I Batavia. en F. Goring en Coo, apothe~
opv-atte, was de aaoteldmg tot, de mlsdnud', welku blJ
hartstochtehJIt varhefd was, on ('on hUDner had hem
Bij bet :M:i~iste_rie van knlo'nitin zijn o()or verschillende
kers aldaar. yerg~oing is verleond tot htlt voeren van het K(IUiuklijk
thans Voor het gereoht ttl verautwoorden beeft.
' hooren zeggeD, /J dab, zoo. bij t)oit van Beker iemand
leer ferttouwbare liedEm ,ntlOVrBgeo iogekumen V()or
W8~ijD"besluit' van den Go~ ...erDeur"Geteraal van' :Naderland;ch.lndie
De_ ~o.edracht derer ~?8.k wordt in de, akta ~an beontslagen zou zijn, hij ter,obuwernood d~ negen munk01JSeBSien :van spoorlVegen 01' Java, tegen r~ntl~g8r&D~
::I~r_7\'aA:a;~ltm~~:a~; ~;}:~9:i~~:: r:~i~::~\::"T~~~rvi:it::o!::i~~' 8cliuu~:;1~gl\i:~~::n::;;lJ~:a~:~a:::i~~d~erklieden, die :;:,~;::."kuonen afwachten, om met diena wednw8_te
tie van den St.at..Het i. te bopeD. d.t de winioter
zicb Dog met iets aDdere bezig -,zlll htHderi,', dan met
om, ic.cer voor zooveel hem
de eerwa~rda 'heeren J. II. W.,
zioh van, Ohampigoeulles' Dsar de 'fllobriek: van PQnt·
liRosiere keerde den: 20 J!"ebruari'
avond. om·
,Afj.h. Reed. i. hij aoderbalf j.ar mini.ter en !'oor de
~e:~d~1~Cht~e~'e!;;t~' B~:r~~d:~p:~o~~,C;e~~k~i,!iijkH~;i~~ ~~o~~~~: l!.I~uri bttgavl'lJ~ uit bet kauaal Mnr£'e\n·~bin, een Btreelui 7, uur, te Fonten,Y terug. Vrou~_.M&rigDY~ die,
ontwik.kelin~ van InJ;8hee.rt hij nog oIlieh toL stand
gebracht. Ret vermeerderen van ambt~DBren, bet °5h:f'
voertlen dacen
"::t
ganieeeren eD' reorgaDiBe~ren ZO,U e_ven goe_d door kon..:
C i vie I IJ e p nr t e n1 en t.
,Het lijk vortoondo geenerlei spoor van geweldj in
vrij lang ge~prek inde gang. Tahuis p,ekomen, .eidll
fler,atie~e ministers, ale door Fraosen, van de Putte
.
een der broekzakkon werd oen som I'an 4 iI 5 francs
de besehuldlgue tot de woduwe Remy: .Oob goede
zijn, ge~ollied. Ht-t maken. \ian eenige," Bpoorwegell Oil
gev~oJen; men hieltl bet er dUB Yoor, dat bier Brm
Nanette, ik won dat 'k maar, doo~, was, wat ben it
Java is wel h~t, 811~rmin8te
men' verlangen 'ruag.
op verr.oek, eervol, uit 's lands dienst, met bchol1d vnn recht op
ceD zelfmoord of ao.n sen ongeluk, moest worden gem; ade!" Op de vraag VRO genoemde getuige: wat Ma..
Men reka,nt or daD ook: 0p, ,1st in de aaus' aande
~:~~~:l~' de sellout VOOt de policie ttl Samarang J, B. Ooste·
dac.ht, en de maire deed dan ooh:: bet lijk, na' eEtrst
rigny' uitvoercleP antwoordde hij, dat zijn BobooDmoon
bijeenk?m,t del' Tweedo Kamer (Jo Minister met oen
INOETROKKKN,
daarvan ean oignalement te bobben opgemaakt, ter
te Nancy wae gebleven en hem bad bewogen, bui.·
plan ,"oor' 8poor~~gell" ,oar den dag zul komen
01) verwek, het aaD. den benoemdt!G ee~ateD h-ulponderlVij7:er ,Mil de
sardo b,estellen.
.
vynarts te keeran, om zioh te laten verplegen~
openllare lagere &chOQt fe Aml)()ina J.
wcgens ziekte.
uDe,drollkeHng was een te Ch&mpigneuUea on be. nTegen het einde dier maand, dUB'ruim acht dagen
verl(lend tweejarig verlof naar Nederland.
keDd man en Bcl!~en omstreeks 35 jSBr oud to zijn.
voordat hat lijk ~it h·et water gt'ha~ld W8S, verepreidde
Allevering 2 van Doel XXI van het l'ijJ8chrift voor
,Den 3lsten d .... elfde maand ·verochenen de bezich in de gemeent. betgerucht, dat Roaie.re Mari.
rodi.ehe 1'001-, La,d fr. Yo/k,.kllnde b.vat :
Eine_ Corre'ctioD Bllr Beite 459 yon TUf3il . XX von
'rot
go:
verzocbt
No' vou Maclay.
..
.
Balin,eetlche' 8)lreekwol)ftie tl en sprol:lkWdorJelljke UltTot ~1~~rl~aDt~;;~ij~era~~:en~~or. openbare la)!:ere ~c.bo()l te T3!l,al, do
thn.rin~_eD), voor de maire ,van Champigocnlles; Rosier,e
Rosi'er,e BaD 'd~n wa.ite van ObBmpign~t:lle8, in bet van
hQofdonderwijzer
a:m
de
opeobnre
school
te
Banjocmns
G.
van
vroeg
Ran
dezen
beambte,
of
bij
niet
onlangs
het.
lijlt
hem
-gevrsagde-'
bewijsBtulLgeeo
melding
te maken van
drukkingen ran R. van Eck.
der K"d'....
van een onbekende, da~ uit bet kanaal was opgeh.ald.
de pIa. Is waar het lijk ontdekt w.s. Eenmaal in het
Het Hindo •. rijk van Doho door H. Hoopermans,
Tot nOIlf(1ooderwijzer nan de ~penbl1rl} _bg~re IIchc.ol te Banj)ema!l,
had doen te~ aarde beetelle,') hij voegde er bij, da~
bezit ,van dit stulc, dat, nasr hun meening, voldoeude:
Do telwoorden in bet Baliuee.ch door J. d. Vroom.
~e ;~~~~~a~~li~"~~r~}t~o~~D de openbara dcrde lagere IIchJ)ol
de vrouw, die hem verg~z~lde,?~ weduwe vall den
WBS om alle verdenkiog te, bestrijden, beg8T6n Roaiero
Soenda~che opreekwoordeu door J, Uilkon •.
'l'.;t ccr~teu In.lpond c nv ijzer ann .de ollenbare dcrda lagere ,cboo.l te\"eruro?ken~ was, eo gaf dIanB signalement.op. 'foan
eo zijn acitoonzuster zicb Ollar Nancy in de herberg
Samarnng, I, Zcycn. laat.stchjk bcnot:md ecrste hulpon~e,rwljzer
de mane hlerop gtlantwoor~ bad, dat het 81gDftloment
vall Dr8ppie~J en da!\r ve~h8alde de beschuldigde, dat
Dd Javolclie Courant Villi 10 dezer bey&t do Ran·
a:tn de. 0Fenbar~ lagere lIelloul tc ArnboinB,
volmaakt ove~?enstemde,. valDade.,de w.eduwe Marigny
h.et'lijk van Mari_gny wal!! gevondeo op een weiland
gckondigde nQmina.ti~ve opgave der officieren, - OllllIJ DE POLlCrE ~'E SHrARANG,
bewogen te zlJn,· doch rlep Roslere ·urt: "Je b.booit
op het gobied vanChampigneulle" ·tot etaving waar·
derofficiere~ en' solti'atell, die geduremle de 2de ~xpe
B. nn Vianen,
er niet om te 'huileD; 't verlies is zoo -groot niet; 't
van- hij heL door d.eu maire afgegeven stuk vertoonde.
Tot
ditic tegim - het' rijk' 'fall Atchio' gesneuveld, gewoud ~
Is-lands gevangenis ¥Qor
w.~s to~h ~~aar rl8n dronkaar~!" Vervolgens ver~?cht
In de herberg van Drappier lee Ide hij m.et zijn Bohoon'rot
aldnar TIL PaSIDl\.
blJ dan malre! hem- e_en bUWljS3tUir van bet overllJden
doc"tter een tm deze!fde legerstede.
of ten gevolge:v~D die krijgBvcrrigtingeu oY"erlRdcn zijn.
van Eduard Marigny te will.~n geven, dooh in dat
• W ~der to Ponteny teruggekeel'd, begreep de. beDie opgav6
over
dri~ rullanuen iV'oremoer, De~
.tuk met to ~ermelden de WIJZ. waa~.op d,e p;,rllOon
ochul(hgde. d.t het oogenblik naderde, waarop bem
cember en Jan«a,.i, en geeft de volgonde
OIU hetJeven g;e~omen ',V8S;" .want,
~~lde hI], ~Bt
rekenschllp zou worden gevrallgd fall het sterven zijna
het
GeBllenvelde Offi..:-ieren
2 (btlillo
zoU aan de f.ml\le zooveel .Ieed doen!
De rnalre
.choonzoons. Hij kwatl) toen 01' de gedacbte,zich tot
at€'lde. her~ daD ook eecn bewIJsstuk ter baud, overeenden herbergier te
om van dazen &en bewijs,"
Gewonde ell t,ot dien
IltelO1it.
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•
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aaogaat,
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w:~~rb;:le~:~c:e:eb~~=~r.eko

~;:n~:a~e~e~~~:lij~·a~:ede:;~nh~~d

aahek~m:8u.;

Oi: ~~! ::tti:~t1:;o:::6~ ::d~aan

dan ook

dat

Zeveo,

ll~ ~:t:vOi::~~!8:~d!:!i:;,d~~t~n:~g ;;~j~el~:~t:,ge d~~:~~~e:rcnv::

hopt

datum DOg in "le-vell zijnde

4e

kO~~~r oZi~;e~:~g~:e~P!;::a;ek:~erlei

idelu

Overledeo
idem
Ge!:lneuvelde m'anschsp,p-en
GewoDdeon tot dicn
d'ahlln nog in IMen :r.ijnde

Overlcden

::~U~~;r~;D~,O~:~:e:n !:!::~e~:j~o!::~' ~~::;~L:,
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idem
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Achter Je namen ra.n tweu

ll.;l'

Dat. door l1cn Rc~ident van Pekalongau

ovododen m:msclHlp-

pen leest men

Door deu Dircktcur van Binn:'nlau(hlch BesttHlr

In de Java Courant komt ecne lHlverte-ntio \'oor nUl
den Algemeenen ontvanger -te Snm,nang) wHr.rin fleu
ingezetenen dier 1- !nn.ts hc;r;'ui).~rd wordt dati de YerBchuldigde ~ p88r<.lenb~lastiDg O!\~t" dit jl\ar mod tijn
yoldaan voor of op Ultimo dezcr maauu.

Madura,

'fot

ove~n~~~

SChntterUen. Cn.z.

wendeD,

feit op. dat de

IIDeze getuige verklssrt, dat Rosiere, eenige dagen

.66, (lieno arreotatie, hem verooebt heeft" bij gesehrif-

instel~

Perzie en 1'urkije iu ge~leilU of cijferBchrift to tele-

de de recbter van iOBtructie bij da rechtbank t~ Nanpt~t betrekking- tot Ro!)icre een onderlioek in, Wi~ar·
uit de volgend-fl f~iten bleken:
~£!\rigny. t'on eenvoudig en, naal' men
zegt, ',1zwnkrnpedig joukmsH t huwde iIi 1870 de desttjds

grapheeren.

2~t"';ge

cy
V Q-Igell15 heden ont vtLIIgen berigl is bet Y!'~rboden naar

. IIEJounrrt.

Barbe ];'''Iicile Himal. Dezekwalijk pas.ende
eclHverep.nigillg ward welrlra ver6toortl door den hevi-

BIJ DE SCHU'1'l'EHIJ TE HIL.t EN LAUU:K}1 (,uIBOINA).

In den, (l,fgeloopen no_cht trachUe een dief biunell
te drillgen in eCll de-r bewoonde bijgebouweu ran. ·lll't

Em~~,,'::I:~' "''''k. de

tw,,,I, h,it,nont-komm •• d•• t J. Il.

f:nt:::~:to~~~e~j~nva~o,;:in~~:derR~:~r~d::r~[g~:;;~

E.

Hij

]NHN'l'ERlJi],
het 2de iJatail\(lD, de kaptein L. II, l\[l:ijer,

tide bataillon.

gny, jegens di(H1B jeugdige vrouw opyatte. Ret gebeim
d~r ougeoorloofue betrekkingen tusBchen den be schul·
digde en zijn Bclioondochter wcrd door \"erschillende
leden'der ftlomilie oDtdek~ en wer{l weldra. nlgemeeu
rucht,baur, te eerder doordieo Itosicro zelf Diln vorIIchillende persoc.en daaromtrent de me~8t compromiteere-nde ll1ededeelingen had ged8.sTI.
IIMet het rloel om aan Cien staat vs·o zaken en het
dnaruit yoortvloeicnde schandaal een einde to mallen,
bood Eltouard ~r8rigDYl op aatIraden zijner schoonmoe~
der, den bescbuldigde een som Van 500 franca aau,
op vOQrwaarde dllt daze zicn in Algerie iWU goaD vet;l~
tlgen. Dit annbod ward aangeuomen; doch Roeiere kOll
de 8chHidir..g uiet verduren: reeds dria mllanden na
~zij~ vertr~k keerde bij te ]'unteny terug eu wist vall
Edoullrd 1\1arigny t-e verkrijgen, dat hij in diene WO~
ning als kostgauger werd ,upgenomen.
u Dill salllenwooan onder hetloelfde dak d~ed dflO
hartstocht ties beBcbuldigden nog in bevighehl toene ..
men, en weldra. beratt.mde hij bet plan tot een Qau ..
slag 'op het leven van zijn schoonzoon, n A:s ik," zeide
bij tot dorr getllige Villem-ill, ,ala ik Mdriguy met
ZOOID lieve vrQUW lJaa,r bt.ld zi~ g3~n, dUll ben ik hijna

Uij

:t~t "t~~.b~t:;:I~n~'a:e 'r:~~~c;;~I~~:;leva:e:!~~ ~~;~~~~n~nJ~\~~

~j~~~:ij ~::~l:tmd~:u o!~~~o:a:;d iti::l :~::rL;u;~i~el~eo~:~:

w

blik ht'hben \'00" itt mij van bem ontdaan i1eb." ABU
zijn nichtJ Catherine V~rde, durft hij vel'balen, dBt hijJ

Heerenlog~[llent

sIllier.
At epocdig weru hij door de in, do roorgalerij nnllwezige ,be;iiendell (lutdekli, die ill uilcl'ijl toeHcuoten
;Tm-' hem te vatten dOlo!h de fiief wa~ bul!. te dug en
ontkwam, t(it anndenken (;,cn hR.ark"m l'n een pnjong

twep.dc luiteuant der

'rot

INLANDSCH BESl'UUlt.

J

achLerlatende.

Ann runs 'J'jlJkro Di Pocro, wedUllO \'80 hut dist.rikt J\Ingelang (l\al1ue),
om bct prc(likaat ,.mas" til verwji~elell wel dat van -"radt!n" en

zith IUitsuicn \'oortaan

Haden morgen ten 6 . ure hud 8illier het embarketOall iuflt.nterie, uit dit garDizueD,
die per John Bramall na.a.r Atjel\ wor;len orerge~
v~erd~
~
OmstreoluJ' 10 ure arriveerden par extra trein de
.....,~n~ ... hn.'ili (m. uit l\lirlden JQ\'n. afkomstig, en wordull
oomidde)ijk ~aar genocmd Bt~ornl:lchip ovcrgebmcJd' due
heden,de rt'lis naar bet oorlogsiooneel HRllvaardde.
In tegeDl5teliing \'an hetgeen wij hiervoreo uit d~
Soer: Cournnt'ovtJfoameu betrefft'-nd\J lie geeatdrift, door

mOllt -pinata der 100

CD. te

te noelUCll

sehrij\'cn radeD. Tjo·

kro 1ll l'ocro.

De p u, r t e In en t v

<> (') r] (.) '-t..

t ... I I

J

",d,,,·I •• ,,,,h·1.d',

Soeroboija·. burgers betoond bij bet verlrek der troepen vao· die plaato. huulleu wij berigten dat hi"r
Blechts weinige 1>elangslelleudon door buul.1c aanw('zigheid' 'bliik _ga,en ,'au hunne tlympllthie ,'our, de \'ertrek~

kende otrijdere.

Bij llet 9de b,Iaillun, de kapteins .J'. W.

Bij
lJij

.oorzeker beler to buio z.1 zijn dan op den 1l0djODg• cben weg.

TELECRAMMEN
Batavia, dd .. haden.
Stoom.chip· Java i. albier gearri,eerd,

mode·
den. Majoor Meie, de 'I,apitains Soetene,
Visser, M~tberOD, ,de ,lnitenants 'C{'ofurius, pQpe!ier,
l\olten,Kroesen, Miseroij en 250 m.nscbappen~

Beuocmin~clI.

Bij ,K'Oliinklijk bealui~ .,.0 den SO.ten,' Deaembrr )372',','no. ),8,-i&
t'rr• • lniteu-.u.t W. M. ,de Jong tan Lier; van het 7dc re£li~meDt
infmtm~. ,in ,1INJtJ' fJl'iJh..i.!ll~l~t ogel'{leplaat~~,bij bet" ~apeIl' der

da

NederlaDd8,ch.IndHI~

Bij :Ko~hiklijk:"bti11.t1it, "'li.il den Uden J8Dti.a~i 'l874~"n~. '24~ !p.

::.'''::. =~d?,to~~r:in:U~l:!t:;;~lt:~be~:od:i~g;:b;e~ar;ak!S~;~
..".de i.

1tIf69pl.... sehad b.bb••d. hijpverlchll.~e. i. d.

Sou

D.n:~.u~t~eC~;:I~h~~~t ~~o~. ura~~.\ov:u e~ur

;;:~ r~~e5~~t:t:lol~~d1e b~~~!~{;!. W. Vleijsman

van Paiem

E. C. )oral be·

l~~~t:kt~:~:\ijk
eu }'. G.

Otterbein,

r~IIVl'kt.it:Velljk vall bet hte eo 4(li~ bat,lillan, cu de twel"dc luite-

Zui·

de

Vt\II"tur,'_re pektii!\'elljk

IBn llct

lude,

UJ.c.,ll

8.. te lut:dltoD. de

i~~;;.g~~::~~::~'2;'~:~:~.:~::d!it;~~:o~:~,~~;,:t\;Js~~~~~~
BloemcuWnslldera, ne bdde eerd~tnoemdll van het lOde, en de

~:;~:n~~: ::s~:e~~::t~:~~ ~\~:BI~:tlltl:nd6o:d'l;~~~~~i·gb~~~D~a~:;z;~~:.
Bij

~~;8:::i~l:!a :~~~~~~e!e:~~:~ ::~efu~nk~~ez~:~~ B~~e~~

den.
De uitspraak der jury luiJt:
verzn.chtende omstandighedt'm.

17d(l, hie uti ode batllilton.
de k!llltt'Jin W. A. }dbn:cht vnn het

bet l&de bahillun,

gnl'ni~

zotln.~.bat",ill0n l"aD ~umlltra's 'Westkuat en or.derhoorigh~apn.
Bij !~~~ Ihtie~el~ldt:i~ZI~'il~:/weede hlHenant F. R de Vrics'
'!-:ij het garnizoeDs~bataillon' van Sutun.trals Wl'Stkuilt. eD ondc'rhoorigh"dcn, de kBllteio 1'. J. l\1iltel.llmrg, vnn"het 16de bataillon.
Door den Militai'ren,Oppetbe~el,ht~bcr; teyena"Re~ering.+Kommissalis
bij, de 2de expeditie' tegco _bet rijk van, Atjeb

Hofmao,

J

Bij bet,,9de bataiUon, de late IUllenant' J. J. vlln 'Oosterzee, al. tij.
daLJk en wcl z-ooillng de
tegen h~t tijk Atjeb du~
reu, in
oat seatcid;

dIe

krij, 6QlIernW!a

Hoard, gepleegd op

~en RlSU

d,en"J1lI':UJ;lBa1'" zjjner

Z i tt i il gv a n he t h

door

vrOU"W".

0·£ v a D a 8. i.e. in he t
dopartemen t Meu r.tbe-et-.Mosell e.VBD
11. an 12 ~ovemb.r 1873;
VoorziLler, mr. Houdaille.
D~ beaohuldigdu indeze zaak, J_ean FraD90ia DQPlI.

Aangesiagen Vendutien.
Dingsdag 17 MBBrt. Voor rekening van eu door
P. Buijs vau ho",~w"rken nabij bot Spoor .. eg station
en voor rekening van belangbebbende van onuitgeloBto

pBndgoederen in de MaleiBche Kamp door d8D pando
houde" Koh Ing 'Ijuan.
Woensdag 18 IVI•• rt.
onr rekoning van en ten
huizo van den beer Cleijpool in de Bloemstraat door
A, lIeijer eu \ oor reltening van bdlBngbebbende

.v

vau ollltit.geJoste pandgoederen in de Gang PieDgeer

door den I!andbouder B.b Kwat Kong.
Donderd.g 19 Maart. Voor rekening vau en in hot
boven!oc.al der toko VBD den heer Sebuijmer door
A. Meijl1r en voor rs_keuing ,'an en ten buiz8 vail
den hoer Ur. do Vogel te Ka,ang Tengah door
Karthau •.

AD VERTENTIEN.
Hout- Vendutie
nabiJ het

vdrwieselde van kteeaer6n; en kW:lun toen in, de gelag~

~:~~igw::~ .!~.rb~,el~·:e;::~~~nog e~~te:~tui~~~~~h:::,
wilderd.· Op de Haag, waar MBrigny w••. gobleve~,
alltwoordde bij:,. Dia heert .ijn kop wille.n tooDen; Ik

STATION.

Op Dingsdag 17 Maar.t 1874.
a 2% !'andu·oolari.
door

P. BUIJS Hz.

(349)

Op DINSDAG 17 dezer
zullen wij in ons vendu;]okllal voor ~'ekeDing van wien
zlJlks zoude mogen sangaan verkoopen:

s ..~~r~/Ol"

# 313. 1 kist inh. 40 ps.

DRILLS.
door Z".water be_ecbadigd galoot uit bet s.bip
. UADURA Kapitein ORNE MAN.
SOESMAN & 00 .

(352)

Vlegens Vertrek.

onder mijn bandan
II'Den 17 ]i~~bruari vertrok Edounrd Marigny, san

de aileen torngj va" de vooten tot Mnhet midd.~n
van hot lijf was hij doornae. en. de buiten.ijde van ZlJU
brook -wait geschenrd. I1ij bewaerdo in bet kanaal te
ziju govallon,terwijl hij bezig was met een schuitte
ladenj torstond dnarol' ging hij naar .ijn BloapkumoT,

met

_ _ _ _ _"_ _ _ _ _ _ _ _ __

~::jd;~iji~·~~.';d:,:~ ~!:;:~t::e:.;.ns

d::e:oet!~.z6!:~;:ek:atl;ijl;:ree~e!:d:ed:t~~e:~,r~~~:

BUITENLAND.
Frl:tnkr\jk.. -

Bchuldig, docb

Dientengecolgo veroordoelt het hof Rosiere tot Ie.
venelangen dwan"arbeid.

gduigen sprekende, de wijze van sterven Ball te dui(ieu,
welko hij zijn fllaJhtofftJr had 1oegedncht. "Ik nl(l~i;}"

den Bflnd n~~ ':~~~£J ,!; -'~chuldig~eu gehoor geveud~, _met
dt;lzen n~ar Nancy, Dill in die sto.d werk te zoeken.
lI'rt'gen wanneer (Ienkt gij bier terug' te keeren PI)
vroeg Louis Rosicre op hei oogenblik: van bun verlrek .
nBiunen veertien_,dageo of «rie welten", aritwoordde
1\Ia~igny. Op -,d,eze wOllrden mBakte' de be,Bchuldigde
een zoo sterk sprekend gebao.r, nat genoemde gatuige,
thuisgekomen, tot zijo ,vronw'zeide:· liDia' reis "voor:~
8pelt niets goeds". 'En inderdaad, Marigny zou', nooit
maar terugkeereD.
,Te ~ ~noy aangekomen, Damen . .Rooiere· en.ijn
scJ;lOonzoon in, de herberg vao ,Drappiel' bun intl'ok.
Den l8den _en 19dull waren zij in de ,stad" werk,zaam.
Den 20steo 's ochtends, omstreeks -7 uur, gingen zij ,te

aL tegen

reiten ten ,tellig.ta outkennen, welke echter door de
goboorde getuigen bepoaldelijk worden st.ande gohou.

groevo vIm FreStld om het luv~u tl::l brongen. A'ID zijn
netlf Louis Rosiere mallkte hij eeDB dl:!rgelijke gevoM-

;.~n~L4t::i~~£~;:~~'~~:~;::·':'. ;"';":1. ~lr:g:~i~::P::li:~I~; ~:~,s~)i:~~~o;~~:~:[e;:~I~~gF.~:~:I~;~:ei~'~:~Jdl;~~E

IN.l'ANT~RIE,

Het
\lrengando

IUfanterie, nn hJ!t leger in

van het

. '~:~~~~:~e'A,r~pc:'~!e~;:~, ;~\I:~~dt~~O :; s~t'"~{'~to:~~Nl~:, ,~~

or

Beslniten Eln

~ijn.

~,\l~~e~~ ~~:~~:~I::~lt:~vi~d~c~n g;;~~%obel'~~il~~{~:~lIon

-

Op den Bodjongtlchen weg en ill (lij omliggende
buurten - ziet men DU en dan een (leftig uitzienden
c38uaris flatleeren, die' zieh, zoOver wij weteojo tot uu
toe; &lechts uepaalde tot het bang makt.·n van VOfSl:hd·
dene '-iD18Q~eL'e eo jonge paarden, doch gisteren veel
lust' _8cheen te, bebbeil, een ru~tig voorbijgaand burger
de oo~en,' uit to pil{ketl, en ,toeu deze bem ontloopell
was dezeHde operatie op een voorbijgaa.ndeu zuigelillg
diens baboa, wilde a~nwenden.
Ter willa, :der openbare ,veiligbeid zouden wij ga8rDe
t'poedig':veroElmen ,'tah dit pracOt'exemplaar Dan, het g-e1,notschap Nat~rs Artis Magistro. is gezontlen, W8ar bet

te te verklarcn, dab Marigny in' den avond van 20
Fubruari in. zijn berberg W8S terug~8komeDr.
Tel' terechtzilting blijft de bescbuldigde, evonale
gedurende
i:J.structie,
de
hem aangevoerde

~~b~i~ ~~~C~;!~ ~~zel~.:;o~:~ v;;:~ce~d;:nm~:~;~~i~e~:

den met deze m~dedeeling geore ondientlt te bewijzen.

hem geheel van schuld zou

onderstelung, nan It w8n,~elen kon brengen, dat bet al·

dus geconstateerda overlljden bet gevolg van oelfm"ord
of "au een ongeluk Was. Op gonoemdtt dag echt,er
brach~ de ~Jl,ire van }~oDteny ter.. kennis van d~ Duit·
scbe 9.verheld, dab de. tDWOnera zlj~e~ gamee~~e een..
s~emllllg vrouw Mangn; en DOmlll1~Ue ROBlere be~
tlChtten van den op Edouard Marlgny gepleegden
moord.
II .Ko\'t daarop Dam ,R-osiere
de vlucht en trachtte
zil'b t~ Nancy sc?uH te houden.8lwnar hij den 30 Mei
werd 10 hec/lteDiB geoomell. llenzelfJen dsg ward
vrDUW Marigoy to IVIeto in voroekerde bewaring geoteld.
.Tel'wijl de Duiteche overheid een onderzoek

Aange oien bet grootste gedeelle vaD het publiek dot
oflicieele bind niel leest, vefmeor,len wij belu.nghebben~

~~:n!: :~:jk;l~f:en~. dat

VENDUTIE
Op DONDERDAG19 Maart,
ten Itui,a VAn deil .\VeIEJeIGeolr.Roer

Mr. W. F. DE VOGEL.
(Karan!: Tang .... )

BOD J O N G.

Yan ZEdG. netto inboedel . al.Mahonij-hoden .Ameublelne"t, Kaoten. Stoelon, Tafols, Banken. Glaowark.
·1 Victoria. TOERW.AGEN mO.t goede
~
P.HRDEN.
_
..
.
. a I L .
,

B. KARTHAUS &00.

(353)

Uitbestedillg te· SllmRI'Rlfg.
.

Op den 1 April 1874 de. morgen. om 9 ullr voor
doM:ilitairo Kantine .•Ie levering van

G enev er,
VOor

het jaar 1875.

Voorwaarden . van Uitb ••te<ling liggen ter in.age
ten bur.le bij d.en pl ....t•• lijken Kommlindant albier.
GegadigJen worden venoobt .oor of op April aall'
staande hunne Btlletten in te dienen san, de oBiciere
commis8arissen'.

(851)

VANnOGERLINDEN
en RALIIIWElN.

Lotetestantsch
. r.ti. te
... n. ·. eh.oe
. v.e.. van
het Pro...
Weas·
en Armhuis .te Samarang.
b.

!

··L OT EN
in de

MevrouwM~~r::~' tcf:~~i~L ge:.~'t:

Lf)tery '1,ao .J'omes-

J;'RAPPIEU
.Eog~I •.
•
KLOEs~.mIJER. ,TBoitak.
Movr. LAMMEftSVAN TOORENBURG geb.
NEIJS

zijn te bekomen bij
G. C. '~'. VAN DOUP &

gob.Versteegh.

•
NOWl'IER,
Bi.cbof!·.
,,1e"rollw de wed. PRINS
•
'Valterfang.
l\lenollw S:rOT~L geb. :rimmerman ·'l'bijsen.
l\lel'ToU\\" S'OESl\iAN geb~
nUl' Groll,
welid<.:tv,
Imli6

(~40)

!1l "

r,8 n

g.

:

' ':..

(1055)

S(jlll~lJU KAtl~Nn I~ US

ECIITE HAVANNA SIGAREN,
lTlerkR,EG-ALIA FLORFINA.
,rerpakt in Idstjes

IHi:mTlt

G.

B

01) J" () N

G.0:1'. VAN DORP& Co.

Uit de fabriekenvanPerry &00;

50 stn.h:s

te Londeil

:IEi:'~

VAN DORP & Co.

It egis t e r

"'_AIIto..

JiFi"-': __ ~

___

REG,IHttJj\48SIHt>
(1506)

teVCl1B st.ofjn~J met, zijdcn, kmg~n
G. O. T.VAN DOllP en 00

van

Risico's t"egen Brand-en
vel'Voer van gedislilleea'd.
Zeegevaar

13akh:er

KONSENTEN,

(f-,

met welwillende lllGdewed;-;

1 87.4:.

(1668)

~20.-

c. 'r.

InTl~JVEN. - -1 ~lot

J. J"
van
Bnn.l.et

door do workCIlde

v~"n

kis~j e [l /

per
(1823)

in de

SOCmTI~IT

·T'·E·.~·.

EI

~·1~· ~!:~:Ug~:I~;l~{ ;-f.'-"O. ~~;-rNC~Ohi

;;i!,:t
& C.)" h! M'1l

Wederom ontvangen ·een klein partijtje

Soiree 11beatrale et Mli3lcH\ ;

g~nm

F

_..

Co.

OOUIUElR J)ll'DUBIKA.RT.

t(lt ne.(lluntHl van gehtlel Nuderlandsch
bdt'efll ,cerzoek door het inZtllldon \"a,ll

prijzeu unrlm"~~jil1ig groot of klein te ~illell medewl,:r~
ken tot' het daarstelleu van eene Loterij, Wfiaf\"nn do
opbrel.gst. zal wOl'dun uitgckeerd nan het D~Btuur van
b~t PJ'o~f:'atnnt-tjch '"\\TeelS- en ,L\,rmhu~s alldrr:
Zij i1tt~lleu zieb "nlor, <19 trekking d\~7,cr Lol:er\i te
doe!! pbuil:s hcbbell ill don loop der m~Hmd ]\1(;1. of
J U~lij aanSbl,1l1HlC ~n Yel'(';o'el,ell derbnlvo om do in hl
zendon prijzen ,1)or iiicn tijd bij e81l hUllner ttl ,:loeu
bezorgen t.eH einde g{~i\rrnugcl~l'd to worden Y00r de
da.nrYllu l:e hQuden 1\~I1toom;te!ling.
,T\le-nTlUw IjA,nI:iHERS, Pr£lsidenb,
(ll'l)

1\;

resterende1b:empIJrten-'va'liY
BRATA-¥OEDA'g

.De

Protestantsch ""\V"ees- en Armhuis te Saularang.

"&n der .Does.

Uevrouw

~.aod'Werkef"9

tenbehoeve van het

Sr.mara1t!).

ttl bokom8n U1J

G. O. T. VAN DORP & 00.

Pel' NOilCb I.

(76)

Ontvallgell :

18iluu.m en' ",tilc" .'illc",Iocl.,

Ovale Tafels,

&"0

verkl'[j,qbaar bij
(1357)

ilIo. NmLL & Vo.

Twecde Kilioniale Zee· ell ·Ur<lut!·j\ssur.llaaISchapp\i,

Bt Z A It

to

B. KARTHAUS en 00.

l:.r 1'1 is yen cll~ ti en.
(95,]·)

I .. amlmnil en l,cdCI' ol'Cll·troi!.kml-

Zecl' leldl:e"'e JUanila

"'nmfm'hl)'udeE!

(( 0 F FElt s.

Hu.bIlDOS

Pnik puike lliercn

.,., Tlteijsollueati'"

B."KAlCTlIA.US & Co.

nieb bij nndere merken te

'rE J :C> 1~RIJS
van

6.--

"

vroeger voar

"ii.-

G. O.

If

Y M, DORP & 00.

c t a aut

H

eke

SllltlD.l'ILllg' licol'ollstraat.

con pllJ\~g,
broker, drnagtoest.el,
bet

i

II

g

dugs

(284)

r.

Z\YAGER,

OUl

instecb
12

18

\'lUl

1'7 Qt'r.er des midn.Ia(,'ltll~ar en de

Molukken.

C II',

Mr. C. A. DE JONGH.
(15il4)

Da
ilIe.

-

-

A~enben

NEILL

(:342)

G. O. T. VAN DOR]? & Co.

bll~d,

tabakbaal
(1536)

Ifo!iCllbollllfol~h

G-t}za.~',roerdei·

iL .I' 2,50.VAN DOHl? en 00.

~":

G. C.

SIN"GAPORE.
vert:rekt den

I'j,m

J\I:Htrt

0 D]I; 1\1,
de~

13lltlld:l, Belle,o,~le!', Padan'~J
l\:[ulltok, Hiouw 1m Sillgt\por~,

on

De Ag()nten
l\I". NEILl, &00.

(3-17)

Z. M. KAZEN,

d crt l'

OU

wd ,

A. }'. A. ZEIJDEL

iu hlfiu;s ,voorhandl'lu .
. rmESMAN en 00.

O. W. HOF];'.

Ss.lntigll,

(300)

den IG Maart 187·1.

AJ.JGEl\1JDEN

Met aau<luitling (lor wO,jrden, welke ~it OosteraeLo
,en W c8tfm~che Ij:u!~n outJeeud' -zijn;
"OO]tAJWEIJA4N VAN

Eene beB('Louw~l;g O\Ter -'de l\Ialeijers,

hti~Jle, ge'l'aat en hare ',verwantsehttp met Indi'il'eho
,en andere t'o.1en, "errijld lnl).t, Mmh1llinget~_uit ge~chl;if
ten en vertBling-en -van volzinnen, ljl~Ut~.,.cn8 Elfm regIe ..
ment. van" hotgebruiken; 'gevo!gJ door eCll,A!phabetisch
Bchied~ni8,

register va.n.: vOOrname

plQ,ats~n

,en personeD,

DOOn

Dr.P. P. ROOUDA·· VAN EYSINGA.
(982)

a..C. T. V.AN DORP & 00,

& 00.

---~-------

Het Stoomschip

tabaln;plnnt)

uwuei, (}0l\ Iduitcn
(m c6no

tu.bakfjloo(l~cll"

{jfjnige

en 8tjlvcste.- va.lenee.

NEDERDUITSCH;.MALEISOB
WOOIU)ENnOI~K,
IN 1m. Il(W-,. VOU(S- EN LAGE TAlL;

llit~

Het stoomschip

Yertreri.t,
II

Slechts nog weinige van de ovei'heerlijke

(B3<l;)

roor

ell

lid Louden

en f:lobrjekrHlt~ll,

eene balHllBi(iillg voot'

mot gelithografecrda /.eel\t'ningen van do

VAN

in

v un de

lIebben S 0 E SMA N en Co. weder ontvangen van

J

I.H!I' pienl Suiket',I 0,12
nudlH'c produdeu f 0.18

IlnJ:~pruk~·lijkht.'it.l

TI\BAK planters
OP JAVA

Per OONRAD:

echte Vermouth

1/

DOOR

G. O. 1'. VANDOlll' & 00.

TTedcrijgbaal' :
Cultuur en hewerking

1.50

ue zoo ge\yihlH

0p

20 ella.us \'(lor, flO,

Nederlandsch.lltdle,

in

(1808)
't A.hma)
per doosje

.l

VOOH

Jll

(1'00'

z(}()wel

va" of hut stntion

HctllllrgcrHjlt l'Vctbock,

, 2.50

E,ixor do pepsine

Fer Giira£d
Injection matico
Capsules de matico
SigaI'ettes IndienJies

Vervoer

VRn
de .lmllhuizell

de binuenlsil'

dnu\'unitt'll

Verminderde prijs

.r ,'.20.-

r S.-

" 3.:>0

Phosphate de fer

Dou~'la$

!

IlHflr

lit,a~ tllri\~f.

S({}}WrllIl!l.

J. BUSSELAAR, Solo.
BOEHS & Co.,
j)jo'j((caria;
Agenten hou.tn,nnlmp

!Jer OONnAD

p. fl . .f ·1.-

Sirop 11ypophosp. cle Chaux

Hoofd(leplJt
(1675)

.r H.-

IWlB!lSSlillmTOOlI.

(IG2f)
p, n'ITIJ'S, liz.,

Brievell"lVegers.,

hekclldc hcilzaamwcrkcnde meaicijnen,
Sirop Raifort iode

,Iloedkoojl bij

SUIlS}IAN on 00.

(33il)

E~

Van al:!.~

Kleine UaU{jes, ]!luulien
en Spauribben

Pate de foie grus yan

Canarie vogel Zaad.

EXPlllllTIE

Expeditie

lln11.r

(143)

als;

(116)

lI:tOSCH & On.

(102:3)

i~

den vall .}ltva, 1~lla.r nile
nls naa.r Ellf01JIL

H

ede.D.. kree g. ik per, msil' de, tijdiug, ciB~ mijn
echtgelloot de Heer

J. DE WILDE,

HOt:.l,(U' .ll·/J
.
PIJ,I,~;N UI·Z.~t.,.-Gt''i8l\tHjh !Hllfrllt'ol'._llt our
\'I',r~wlikknl!d!l ';o;\llkl,Q 'Z:{I0l'er~tlldll(Jtl\1; eli ,Ie wij,.e,:tr.ur

,.,kt!l tlt:l,er

8Q[HAlkn,toll vc.nHHlelijk /,ijDde, ~~\"I',U t',eu~ ~'olau~u.~ relleo \'tI.ll het
bel&1IKrij:1 lUul!"j lJ1irN 1\!~~f(lJrtlrft." ouaer, 1l()lh)\v"."'~ belll~lldelillg,

d:"',l"r

Ill, ~iI ,d~ (~~ft~jd(

Sam,rang,
llMllad lR74.

(,tl;:kttl ill. J'u.ttfllill ~ell1d,~ ~,d Je llil5luK \lI'tIU

~;~I:C~~':11:' 7}~~\~:\:1.P._,,7l~:t;I~:ij!,: :1~;'1:: !:~\l:~(:;;::l ~,::~~;::;I!~~I:!:

!~.'.;,~~;:\:F:{k;\~~t:;:::F::i·':;;: ,~~:;~;.;:b:,:::';'1::~;:;k~:~:i:~,:,:~'r:i~
h!!-r&t'i1liU~ ,VIP'! 111<1 j\li~ti' '\\'I'1J~'iKt tll~$-(lll~n ~e~l)d:g'lt'iJ IlU pr;khl.
af.~h~i,lin~, Ql\tndtHj~e ell buit.n·

blll\rhitlll\ lit-kelijkt' 1'11\ \fMI'l1<ltl'
IPQriJl'e !u%i~g, ,
,
Th)()lIj~. Piili>o

\'140

I.

I, /

'

Ji ~II

f

,

•

Ii. Put)'I' ~.\(

V8.11

I

I,

I

8 en

.:(&.

Ite . .'~ambo ..sHgheid gCIICZCfI.
D~ (Ji~I\I'cltell uit Qanatlis !tulica (Iudhehe H(~aneJl Villi C6 Hce.
ren I}IO~li\t'L'L' ell elfl ApolbekeB t(l l),jlijs zijn III'L nhiU\\"ste,en
meest' kl'lll~hldadi~, lllldiitfl' tegco: ,A8mborsllgh~!(I., keelteerin!l, orllemil:g der. stem, h:jOl1l1."luwdl~eitl. Moeielijktl atlemhalill@, si;ll:eioolheid

Cb~,ribHII w. n;\Ll .... 'nN,i:i " (]u, 'J'lI~fl.1 t,. J, ""n ,jlu' VOORT".
I'llkalo:ll ~ ;m, W.'};,. U.\Ni\. SIJlo AUNOj,1).t. (Jo. en OO]fJNAES.

etl ilal1gc~lChls"l.ell~wtrokkinB(lIi.

~!~~~~.

Batav.ia, in d6 v.~,?rnBilm8te ApO,theken va.n,Neerfandsch ..
Jndi.
bij .G. '0, X,_YAN DORP & 00. te Samac '

V~N

i"'J!': :'Sl':~~ f~'a~)~~'I,\II~;~\ l~ ir t

DORP,'
,67~1

('0,

H I"

\H~

,~:~,~) ~YA~NKt\;.:"A,. Gi;:~:

',,2
LYON O'ol

SOIlSIU.)I. Co.

Hoofd.Depo~

rang.

en

bij do Heeren·· Gebrs .. J,QONEN . te

.. -;
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