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bJQd~u~ . Ji~ zi :.1 !i aile"a ~eh~d\' e gerui!ts tolteud ove r de n
t,?e.ttand in .AtfijiO . uitlietOll; dlJ ~elk6n8 beruualJe klac bt
in uie ~ged.eeld-e -bri~v .~ll Vllll officiereD. dio dee I ~lit .
m'8akten \'8n : de . tweeJe ex:pe Jit'llJ, dut g6lJ c r:ull van

Swieten ten ourtlcht~ e-~n ofwtlchteuil6, lijllelijka hon·
dio g ~lt.u gD uOIU (l. n had; eindelijk eeu tu l ~g l"tl.lll van 3]
Mei; · w elJ ende dut · l)C wederow 11i ~ uw ~ anuv u.1 Je u ov
onze aterkteu geduan warE!'lJ - dit allos uetl t'b bi er EO·
kere on rust JOim .outkicmen, Die 011 rust wo rd zOer
juiat geformuleerd in 1.'wee V"rtlgel~l di ~ het 1id der
Twe'3do Kamor,. adlUir:'Il!" FI~biu8, tot den Miuiator VRn
Kolonj(~n . richteo zal, t)D die hiorop fHld.., rkom eu: Is
geuaraal ·van Swieten ual\r Batu.\'in t erugge keerd, OlIl ~
dat de onrlog gdHndigd ia · eO de vred eli e \'f;md o I::Ite tn~
lll i u ~t de r bevoikillg vnn ..A.tBjin WEil \'ot gt-ll z&I, of wol
oro oa. ferloop f un den kwad ell llI JC SiJoa llBar Sumatra terug to keereo, de ferdere fiju. a dclijkhe cle n me t
luacbt te ·onderdrukka n eu het rijk "au Atsj iu \'oo r
goed ten Olldtn t.e braugen r Eo WIU).tOIil is ill ..len te o
gaDwoordig~n milituir ~u lioe.dhll.lll onttJbg verl aoud anu
den om ziju da.pperheid en il inldleid 1.00 b e r o(~md e ll
gen era~l Vcnpijck?
De-i.e geuer8.lll VerspUel( wur..lt. 7.ce r ge pl'CZaD, omd"t bij, Uti. Z i) O lofr~lljk uIa-- O!l(leI"b e l'l.~lh ~ l>b cr d t: twoede \'lxpeditie tc hebbe~ ill6cg0mauk.t;t t:o l'ug!jf.l komeu is
I.lp , ijo ~' erzoek om ontslng-, reeds 1'6or die cxpediticu
doo.r hem illgeJieuJ~ op grond dat men h ew g.::-possee,·d
bad.
~\)ude rliugl
d"t dez~lfde p S I'dOneJ.l, di e dit to egeVc.»ll a<1U 'f; geen toc~ in 't eiu !i lJiebi And e rs 1S llo is
gek·WetBte e i&cnliefdtl; ZOI] mooi ViUJt' lI , Ji e \"llfl ~o tl e
lijkeo d l\'an g ge wagen eu zdgge n tillt b ~t V ur:, pij ek tot
groo.t e et! r ve l'iS trekt ZVO Ilij ee n acbooue lo uko Wdt lu n
zijo. e ig-em ee l' e u !l.H1l dio van 't Iudisc h loge!' O lh) £'
ferda - d~b ,-.ii teveUl:l gellemnl "3.11 S wi!Jteo hoogl\lij :'
v r ezell ~ oUl llat hij, hoow,,;! OJk op z.ijn ver·zoe k ~ n om
bi8biUes gcpensiolleerd, t:oHh, to c u !let I:tut! b ~ ru Ilu odig
had, dt1D degell weer nangol'dde.
Men zegt dat gen\;raal Verspijck nls hij op ~e rbe\'el
hobber wnre geweest, WtlRli3chijnlijk o.nd .,·l"s zou gOUllll;/j ld hebbEtu Ills generu:il vau Swieten, e ll .A.tsjio niet
tOU vcrlalco he~ben !Ill-dab i~e yij!HHI nag zoo kod geIcdeu r.ijn ~:J.lUpclllcnt l1al1g(-; \'I111cn en op kl(; lneU tI f·
I:Itauu VAll den kl'u.ton COllO koL:mu c t c /'ug ~l' l:IlfLgo n unt!o
:M&ar anderen be werinJ , clnt er "oor ~l o td'wa.oht lJ ude
houding van nm Swi(;t~1l ook deza redon k&n go w e c- ~ t1.ijri : dllt wij te wciuig mncht h ebb~JI OlD de u I' ij rmd
io de. binuenlamlc;: 01' fie y.o e l!(~ o ell t,e be \'et:btcn. E t! u
opperb evolhebber Ulod C{, cll 00\( r~ko nin g \i J;, ud e o me t
de aanvullingeLr"'~peu, di e hij al of ni~t bokoll16U kall,
Bij nl dit hewn en WlJt~ r pratefl htl.lt IlthHir !\tl.1 Pnbi uf!
ecl~l ~ r gclijk, toen hij in du kfl.wer ze id e: Ul1t de eer
eil w.Ilardigheitl Y!tll bd .111!lll IIf:l; rer3cbll.f'f" JII VIW l:ch~
eircht~n olnLr~nt

uell ('.00 l'a:lLl:ndll(lhtig cn
htu.nd · \'UJ) 1.!.l.kell ill All'ljiJJ.

~~e ~';~I::w:;~: :~"~n~~~e, 1'!;n~:;rI:~~gt~~,~~'~a~:tr:,~:
}J8rt,iclllier.e n zi.ll g e g Cye-D: dun wol () f fo e Villi et:unts·
weg!;) f.ullen gebouwd wordell.
W,,~ het m~k e H \'ft·O groote we rk en door particulieren met couce!lsic botrtftJ ziou wij op It oogenblilr
t'CD zaer onguDstig antecedent in hut kUI-onl d oo r Hollaud op zijn smalst. We! vel·ro dab dib, gcliik moest:,
over tw ee jareD gereeJ ·zal ZljO, Ztl.l hot werk wei Die t
dan· teo kvele van nog een nantul jaren en mil1ioen~n
guldena. YoltoQid kunnen worden. De z.eehoofden mooteu in. een nllertreurigsten. toe stand ziju, dt! litH'en is
~u. a[ . aUD 't ienanden. De zce hedft; do hoofdl:l n op
vele plaatsen uiteengeslu.gen. 1\1"011 vOlgdc bij li et; bou~e~ er · van een constructit'; die wal g ~ l;\c hikt iB voor
een vA.s teren zeebodEllll, waar niet vo or dtJll zaodbo-

dam op onze kust.
. De geme6fJte~d van AlU8tHdam beert, .op V"oor~
..tel van. m,:. vart . :Nierop, d~6 ~ocit m~cb!,i g veel ver~
l1'ou'' 'en stel~.e in de kau •• I~~a.t.ehappij. beal.ton,
een kra.hlig adreB te ricbten tot de Begeering, w.nr·
, in op bet · ne·m·e.D ·va·o afdo~£d~ : m~ntre gelen tot vol·
iooijing 'an ~·et .1t8na&! aaugedro~goD · wo~dt. D e heer
,Ni.rop .wilde d.t Je.t.at d" . t~ak d.r :. Mnal,eh~ppij
overnemen . zou.

Ondank. de.. koloe.ale tel.ur.telling scbijut men
loob · nos Diet VOor nieuwe ond~rDemingen en uitga..on terog .t. dein.en. Hot plan om hot .uidelijk deel
V~D de Zuiderzee droog te .makeD · If.1t:1ft DOg, en Oil~
laD8. · bobbeD "r graodboringeD pl •• t. geh.d, die . een
gUD8tig re~ul~aBt opleve.rden . . De Dieuwe. MiuiGter · nn
~~l"i~e. r.oa~t bij ': de· indieo"iog zijoer ,. ~ei.iD.iti,e . be-

. gr9oting, do ko.ten van .. aa.obou., van 8ohep6n g.du.
. ~.1I4. de : eera~}ion j.r'o.. op 26'/. milli~o. Eind ••

Abonnemen t sprijs
f .12 ..50 pe~ halfjaar.

voorgeheel Nederl.-Indie

intusscheo me t z ijo ~ dRUl es bet huis oleeDs in oogeutlc bouw genol1le ll -:- dan zo.l VOOl' taRo de ltlinister VRO
·B uitenlnud Bcbo lmk.en nn.oi'.i enlijk boogera inkom~ten
geuieten don de
n-li ll iB te rs. Hij heeft taoh nH~tht
J 4090 'sjllara vo or H r ~ prr.8e lltDtie-geld", vroeger 1,130·
ll
felgeld ,geiteetlJ u. Dl.mrtege D·J fer Btaan echtor Iltwl
uitgftVell, WRfl.rtoe hij door tijne b~t.rekking Vdrplicht it!,
Prills IIendrik Inn,akt \~ nn l.iju kant oo!t plannen.
Hij wi! eon botel dOt!o bouwoo op het hum toebehoo~
reud terrain t.tic .Port- Sta'id Rnn den ingang van het
Suez-kun:lal. De lxpioitnti e zill bij inschrijviog wor·
den geg'.!.r:ld. Nu l' f.1e da "ij ~ 1 iulicuiingen te verkrijgt.'ll
bij den ge m8ch~igd e fau dell prins in .Egijpte, ,len
Ileer D. J. Brouwe r, di e t.ijdelijk nanr den Hoa.g tao
rIl ggekomen is.

I!uut!;o

"ier

Wij zijn
lhautl de n tOlu er iugetreden. El.!rgis.
ter~u ~toog do tb erm ometer }\ lJJfeuh tlit tot 830., 't
gee u OUtl, N oo rmll n tl e n, war m gou oeg W8S, Alles loopb
heerlijk uit en we n koester t goc de \'erwacutiligeu \'oor
dt}D oogst,

Hoe de 2e Ex:peditie tegen Atjeh
thans in Nederland beoordeeld
wordt.

~:to~;e~~:~~~:~~:r ~~~;t ~:~~fa.6UV~::t:~:~~DS:~e:=I~

is
D80r weD verueemt, weldrn. de tel'ugrdis n81\r

Il.I.u<.I

Neder-

(t.auv" a.r<l~u .

De tw ee~.e bev tl lbc bbe r, gen3f!\al-mlljQor

~:Ier~' t1~~Il~~UV~·:k·:~;~n. oeD

Vertlpy ck,

eervtll ontslllg', uit de mili ..

Ben koloJle l lO t.' t eon (WOO-tal mnuschflppeu is allas
waf; van de ex peditii e i8 Rehtergelaten, om ooe gezag
in .A.tj~h to bandLa"~o,
Bewijzcn d ~ drie l(lt1.tst ~ f~ itell, dat de oorlog llleb
A.r,jeh ou ge~indigd 1.3, dat Atjeh 1.iob nan ont) beeft
OUdl)rWOrpen en du n ederlandache heerBchappij, of al·
tha·ns Nederlaoda lSur.ereinite it, erkont? Hebben wij duar
de dicusten der genernalB V(\U SWitJtell en Yerspyck niet
In.uger lloodi g ? Kee ren zjj terug als o\'erwinuende hoideu, die hunn en zegepra.londe o iutogt komen houden,
om duurua Dp huun e Il\uwer ell uit t e rusten?
Iij hd fe it, dat ge neraal \':l.D S wieten in Ned.e rland
ziju peD ~ i o e:J ko mt hcr-gt! llie tel1, en uat gt:llerna.1 Ver·
ttpyck zijl1 degeu nall lluu IUUUr hangt en als vreedz8.ow
burger gant le \'cu , een be wijs, dati voor N~lh.H'land in

~::!CI\:O~~~:~~l l~:~~ ~:e~O~: ~:~z:~6~ldt? zijn

I

rustig bozit

Wij wO[]Bch ten he t ttl Icut.luen · geloo \'en, maar wij
kUUlHm het ni et, en wij tnea n t;l fl dtlt nieniBnd, die dell
gllllg ran zukcn in Atjeu o:tnuwkeurig gevolgd hooft,
bel gt:doufL H~t Jt"Rtate t olegmlll o\'er ODze krijg8vorriglingcn laat ,'oor optimi8tiscilo beschollwiugen Wt.linil:
grond OVllr. \\rij b u dud~ 1l het berigt da.t nidus luidt:
"Blijkous eell J"cgoringstdegrDUl, Atjeh 17 upl'il,
!lw.~\S eel~~ sturlu,. patrouill o dtm 15de~1 Jezer op cone
IIvIJ!"1J~It:}!JJke std ilug, {)ugm' cot' 1500 pos ten zuidull van
II dt'lD .Kl'Ilton, gestuil; toU wt!rd bC8choten ell is ter·ug·
~gettl)kken. E t: lle ,'c rattl rkiug, onllliddellijk tot dekking
r g".ezIJnden, ging \'crJe r dall 1100(lig WtLB J viel de
stel.
, hug ssw 1 maar \ferJ te ruggcslag'eu , met v61'liea van
. 8 dOOllttn en 59 g ekwetoooo. Onder do lae.t8ten tijn
"do knpituiuB Bar~ok, van Pol en Vervloet en lIe lui·
utenBoh! Boijon, Siower8 on Kruyt, ni et gevB"rlijk.
!l Aun do oostkuat heaft Edt flo ftct(.l vau Bou\'eroiniII teit geteokeud, zoomedo Passei.
en Kel·tai. TODlittll
If had nog Diot beslis t; de andere
stnh'll bleven 00[1
.vijundig."
0
Dit· is, bodeuk het 'fTel, nieb eon va.n deze· Reutufsbe~~gten van welko wij one de iIluf:lte maakten, dat zij
nlbJd ougunatig voo:- OTI8 wU.ron uit . jllioorscbhaid vau
l~c~tel' jegenB Olltl, mur eem officiOcl berigt, €len Reo
gerlllgtl·telegralu. Wat nu ooustattlert di t ollicieel be-

rigt der nederland,ebe R egeriog P D,t, niettegeusta.nde · al Ollze triowfen: 1(1. op 1500 p"a ten zuiden van
den door oos beztltt.eu ~raton de vijalld .zicli in . ceoo
~telliug heeft ve,"chauot; 2' . dot de •• 'telling z66 .terk
l~, dat., ne. oe!l eerstc echec, eeUH balr\3kl(6Iijk a .. n;;ien~
hJk. ver>terklDg . (:1= 600 mon), ondor bevcl vaD eeDen
boofd-officiar, werd tcr~gS'e81I1.gcn ~et . een vri) groat
ae.ntal . dooden on ge.woodeu : 3°. dat uiels gedA8.u of
beproef.t iK om dieD hutigen ' vij.nd op 1600 pBS Bf
aband te verjagon of Utcbtoruit tc drijvoDi 4~. d"t, niet.
togoDeta~~de b&t onweder8t.lI.unbar~ Oozor wapeuen eD
(,noer k"Jg.kun.t (1,) het gro. dol' Btjehsche St.ten

. (l). Duor· ¥,eller~QI van Swi etell cch.",:r zoo graphi8ch. voorge3t~ld
11l ZIJbUI. Imcf an.D JeD Sultau vao JtIJeL. (O)JgcDcmen in dy Staah.
courant van 10 janll:LtiJ II), woario hij · .chrijrt: ,lk heb Ct:De v01.. doe-nde mugt OlD de.~ h~ ... igRten tegen8tuDd to braken .. .Mijne 801da-

"teD, 17'et voortref(chik.e gower :3 D sewBpenii. tel ik bij duizend.en·· ik
heh fUlters .te. pllanl", - .bcgrijpt gij mil weI? niet· tinea ruiter8,
Dla~r .1.e1f8 rUlterii 'I'i; P..,ARU I, - lillie zich met . uelheid bewegtln· en
"o,eral (?) b;geveD. kUUUOQ j lk hel. meer kanoDnen dun Doouig zijn
wulli tien Kra.touH ~e n:rpld~erCDj ik heb veil} .tooms.chapell gCWQ.. pend. met kaDolI;ae~ zou g,·oot, dat zij deo KratoD lllT 'l.EE kUDDeD.
,,~ebicteDi ik bcb .wlltklieden e~ Oouwituifen yan Bileriei nard, om
. hlllze.D. .voor ds .oldaten en ~~ k bui:zeD. voor hunne ~~o~ ilil!idheden
,te bou.'"en. rk kan eD zul mlJ Oil i11l;1l bodem · van AtJeh ,·O,tigOD
"eo DUll. B"IJV~N totdat het rijlr. i, oadorgebragt eD. . ten ·trw.ktaat
,"loteD
aiju : ' (fa .bot ,uar blijfeD" · "0 dID gallerw· fotd.t

1:"
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Prijil

d~r Advertentien:va~ 1-10 woord~n~o~r2 PI88t8.inge~f1.:
Vooriedere volgende 5woorden

eo eta~men weigeren ODS gezag te erketmeo..
Is bet . te verwo.nderen dat, na .ulk eeno omcie~le
c~n~l~to"n~, ~etpubliek de .aken. i. Atjen niet. op·
tlml3tu.wh Inzleb, en het uit de militaire dioDst tredeo

f 0.50.

ODS oordeel Weder ' oordeelen mogee'; dBt wij mogen
vragen: wat hebben wij verkregenP wat, bebben wij go.
wonnen? welke zijn de re.nltaten der uitvoering van
,bet plan" geweeBt? wat b.ert de . tweede expeditie
ODB· aan roem, Bnn a~nzieD en magt, aao verhoogi.Dg
van on. preotige in Iudie, .an de bsvestiging en uit·
breiding van onze beerecbappij in Noord·SumairA opgeleverd?
Wij ' willeli niemand b•• cboldig.n en niemand' bard
•• Ileo, ma.r de Traag i. gepa.t, de "aag i8 regtm'at ig en pligtmatig: WBt hebben wij voer al bd ,ergo·
ten nederland.eh bloed en voor al de bestede noderlondecbe millioeDen .erkregon P
Wij ziju nu in lie twe.d. groote pau.e van den
oorlog tegou Atj.b. Wij .ulleD on. moeten voorOO.
reiden' op de derde expeditie. D.t ook de Reg.ring
dit overziet en er op rekent, blijkt o. a. nit bet p ••
afgekondigd boaluit •• n 12 m.i U. (StU) no. 70),
waarbij wordt iog.ateld "eeDe nfzooderlijke medaille
nter uitreiking aao allen, zand er onderacbeid van rang
"of graad, die de.1 hebben uitgemaakt van de in
,1873 en 1874, of i. eeu dier jaren n •• r Atjen go·
Ilz~~den! oj in 1874: NOG te ze"den zeemagt of expo ..
dltlODllll"e troepeo." Dat wij t erug moeten en zuBen
keeren om .an het neg.tief .uccea . der tweede expedit.i. een po.itief suece. Ie Ill.ken, i8 buiten twijfel.
Wat bet mage kosten Ban menachen en aan geld,
wij mooten terug komeo om ton slotte t •• Iagen. Onze eer, ODS aanzi en, Olla bestoao als koloniale mogendbeht eiecheu het gebiedeDd. Ni.uwe 'voorOOreidingen

van genera.1 Ver.pyk niet do blijde oonclusi~ tr.kt
?t b~t dO~1 nu b.reikt is. en wij onZe beai. gener•• ls
10 AtJob met meer noodig hebben r
D:e ~~rreBpondentit;n die men van de deze exp~ditie

l.l1e~eUUI,; ~e n.de oHiciereo ontvsogt, zijn ev"n weiDig ge8cb.kt ODS de zaken gunstig t~ do en iozien. Wij waten ~li t men biel'over zeggen Ea1: npruLtelaare eD. prut..
tel."J! De beate stuur\ui ataaD aan wall B.t".terij
v.u jouge offici.ren! Je~gdige overmoed! jeugdig Oil·
g eduld! Venellng! Zucbt om zich te toonen, om promoti" le maken!" enz. enz. enz. L"at ODa 8aonemen
d.t de ,eroorde.lende kritiek voor vijf'i" bonderd,le
doel en Ult daze motiven voortkomt; atel uit vijfen l.e'.Dlig bonderdste deelen, maar houd niet vast ilan het
oohoudbaar beweren dllt dit allea uit de lucht gegre·
pe. aa.merkingen zijn. Dnarvoor zijn de getuigen t.
relen en td OY~reell.6temmeDd. Wanueer de kriti ek
kW&Ul van tieD of. twee corraspondenten, die l!Ichreven
aall etm bepoald nntimiu:sterWel organo, dan kOD men
donl( eu aau e~1l porti pri8 van beechuldigen, zwart rna ,
ken en oppos,tie.quand mdme; docb de kritiek i. alge·
meen, komt van aile kanten en vindt plaat~ io orgs·
neo vao verBcbillende rigting t;1n kleur.
Moge n wij nu al deze op- en annmerkingon, .1 de·
zo beoordeeliogen en vemordeelingen 'an de ge volgde
t.ktiek en van bet ge.oerd krijgsb.leid eon.oudig ala
t.. tcrlijke aantij ~ ingeD ilD giondolooze OO.chuldigingeD.
&18 IO!!.:!9 prfl.lltjee, het ·aanbooren niet waard, ter zijde

Q

zullen maateD gemaakt wordeD; nog meer troeven
zuBelt moeten getraoBporteerd, nog meer oorlog~
8chepsn gebouwd en uitgerust, nog meel' millioenen
uitgegeven moeten wordeD, en - Jaat ons dit niet

achuiv on P
Mogen wij, op ooze beurt, de butwetere will.:m ziju?
l.\fogen wij jonrnnlisteo te 's Grcveabage, te Amst~r~
daUl, to R otterdam, to Aru!Jem anz. eoz. aa.naprauk
Illoken boter t. wet.n hoe voottreffelijk in At.jiD ge·
manoouvreerd eu ge~RktiBeerd is, "dan do monnen van
die in At'jiD zij u, die de zaken zian zoo ala
bot
zij g(l beul'en: die zien manoenvreren en taktieoron ?
Geeft moo, zoodoendp, 88n O.lize indlsche officieren
niet eeo ul ge mecn brevet
van onbekwa.amheid,
ran afg uoBt jegtH1S huone meerderen en beteren ? Htlb·
ben \Vij do.,toe het regt ?
H abben wij vooral hat regt dOBrtoc, nu wij de res"lt.ten "an dit krijgBbeleid .i on? DU .1Ie officione berigtoo tot dezelfde ceoclusie leiden, d.t bet . enig reo
Bultant be&welk wij met al ODD kr8cbtsvertooD OD betOOD verh'eg en hebbeo, if', dat .wij oDS nu ve rschanat

vergeteD - d e Atjabera zillien zieb in de tweede
groote pouse ook niet minder goed op onze ontvangst
voorbereiden dan zij bet in de eente pause gedaan
hebben.
"\Vij lUoett'n ODa dit, hoe onaangenaam bet ODS wezou moge, getrooston. Rome moeut uria puniache oor~
logen voeren v66r d.t het K.rtbago ton onder bragt;
J

,.k

of

( AI"Jli1emschp. CIJ U1'Ullt .)

Hoe. staao ouzo ~fl.keD ill .Atj8~ ?

llIilil.nil'cn

Ben tweeJ e interp..:!!atie wachL (Lull i\iillidlt:! r vau
K olou:on bij moude ',':Iil den beer Olduldlui:i G rulUlli8,

I

lijk wordt eeo .omm.tje . van f 130000 aaogevraagd
Voor •• nkoop van <len huis - d.t .an wijlen den heer
Hoffman op dOll hoek "an den Kneuterdijk .en Langen Yijverberg - Olu <lit iu t. ricbton en te menbileeren ale een· botel voo.; ooze ·opvolgeode Ministers
~'an Buitenlandscbe zalloo, teo ai.nde . hu~ gelegenbeid
te geven om op gepa8tE! wije voor .!I de r~preseDtatie'.
to zorgeD. Wanneer .lit 'plan 'de goedkeuring .all .Ie
Staten-Gen.raal .wegdr•• gt - de he.r Gericko heeft

Haogsche' Brievell.
tpl1~'~iLUlif!; e Oorre~pondelltit.'

Co.

of

Nederland mag wei drie expediHeo uitrueten, v66rdat

bet Atjen ten onder breugt. Maar in de tweede ex.
peditie is veel nog du;,ter. dot tbans, nn deze expoditie, hoe dan ook, i. afg.loopen, moet opgebelderd
worden,

Wat beteekent het, d.t meo. mot eene derde ex·
peditie op zigt, een geuernal .IB V.rapyck, die de .c~rik
van deo vijand was en Ban zijne militairen bet grootate

~:I~::r~ 0!ifne:L~;~r::h:~;ing"'~ tl;nna ;~'~~:dig~;n t:J'~~\u~~

ve1~?n.u'ilgp ~~~~\~m:b\'n~)lln~l!atr~\i ucw~geu ~lJU ~tH'"

vij.nd dien wij den K,at." afgoDomen habben, die OD.
den Kraton
belegert?
~ M tl u is till dt:l phase iogetreden van zoo vol e ex·
/I pediticD, die DE
ONDERWEB.l'lNG Vall- . eem: illla.nd/Jche
II ber; olkit19
ten darl hebbonr" zeida 0.(3 : miuister van
Kolooien bij d. interpellatie vou 21 ma.rt. D. Bege.

zoo uitdrukkeIijk s~braef du.t hij doen zon, d(l([r, in.Atjeh ware geblev8tJ, Ii totdat bet WIlS t en onder gebragt" J
zouden wij bet cmta;ag ,an ge ner&at Verspyck ee!!.ig~
ZiUB kunnen begrijpen, mnar uu geu eraal vall Swieten

zoek om eervol ontsla.g terug te nemen, of wilde het

Diet?
AI. genera.1 van Swioten, gelijk bij aan den Sultan

QLQt!iugtllt eu, op ~ijue beurt, ·uu bijuilo

rin g "Vel'klunrde uitdrukkelijk. lOB te laten

1/

.iet , daar blijft", ho.wel Atjeh .ol. trekt niet i. teo on·

hat "roe-

der gebragt, en zelfB, nla het gerucht waarbeid spreekt, DOg
yoor de · derde expeditie repatrieert, is "Ilea duister en ge·
h'3 iwz.innig, en heeft, dUDkt onsJ de natis volkomen
regt, lichti· en onleluijeriug van &1 daze raadeeleo te

gere dellkbeeld van int.griteit f3U Atjen", en kwam
met een grootBcher plan voor den · dag. Niet aqeen
zuudeo wij 0 : s nu in Atjah.proper z66 /I versterk en eo
vestige u", d.llt Nieder ziet dat het VQor OU008 ia" , maar

vorderen.

ook do onderboorigbeden moe.ten . overreed of ge·
,dwotlgen · worJen de nederlandscue vl&g aiD te nemen,
If het nederland~che oppergezag to erkenneo en de 1)OOTuwaardell to o llderschrijvcn, onder welke wij d~ tegen·
II woordigo btH:ltuurdera al.a zoodanig willen hundha1)en."
'Vat is vnn 81 deze ~choone pl8,nnen en YOOril e rneU8
verwezenlijktr
II:! DU de iulaudscho bllvolkiug van Atjeh omlerwoT·
'f'etl? Ziet iaJer oat wij II voor nttoOl~Jl in Atjeh zijlJr
Hne ebllllt het met ons ,overreden ot' dwingen" der
illlu.udsou13 ho oflleur met uunno Honderachrijviug d~r
\,t)orWI\UI'O e n uud ~ r welko wij ze als Irvofdell
willen
handlll/.\'tW ?"
De uederllllldHcha "lag, ja, wappert \'a[1 deo Kraton
en iu eCbig. strandpl •• taen, maar buiten bet kringetje
dat wij bezet bouJell, zieo wij oVdral de atjeb8Ch& 1"00·
de . "lAg m et den witten kltlwang wapperen. Wij zijo

Naar all1tleiding van dit artikel 8c1rree/ tRm uit de" Haog
an" datzelfde .lad:

J

dus omtr ..'ot t)'~nv'!el woester Vfin Atj eb 018 een vijand weest-er van Nederlaoc\ ziju zou, di~ zicb in bet
Huia t~u B..-ecb vdrsc!umet had en Ziijne vlAg hes ecll
in SOhov8cingen on Katwijk:. Van berJestiging ooz.er magt

i., 01' dit oogenblik, geimo 'pr.ke; or k.u alecbta sp'~·
ke zijn vnu ODe in ..A.tjf.1h to ,?~r$terken, vau ODS er £.00
sterk t e lUakon en t~ boudeD, dat wij ar niet door de
Aljebers uitgedreven worden.

uToen .h.{ultl\.tuli in r.ijn Ma x Hot'ela ar nansehouw&~
lijk had gemaakt ,d.t de Javn.n mi.h.Dd. ld werd"
wat ieder reeus wist - ging er eene rilling door
het nederl.ndsche volk. Nooit te voren bad meo de
verkeerde behandeling ~un den Javann zoo goad begrapen.
Toen de A.1"1Zkem3cllt; Courant vall deu Isben jUD~ in
eon good geschreveo artikel duid~lW{ 31lntoonde, dat
d. 2de eXl'editie tegen Atjeh oiet goed g"leid, niet
gecindigd, mWlr dau.rentegeo mislukt was
betgeeu
velen leeds wililten - onLetood er in de reeidentie eene
groote sonaatie. ~:lau had hat we t vroemd gevondeo,
dat de teJegrawm en nm h~t oorlogsfeld telkene met
elkander ill tegensprllnk waren; dut er gedurig van
onderwerpiog gesproken, mall.r deze Dooit aangeboden
werdj men had ook wel lliat bSJ repen hoe aene expe..
Jitie met eeno uederlaag kon .6iodigen, maar men
droog er verder niet in door en fl eloolde un de overwinning, \'00r31 DRdat de geooro.a.l van Swieten op 12
lIIei begiftigd we,d met bet groolkruia der Militaire

-

I

-

Zooltmg de krijgebedrijven DOg nan den gang ~'1l:~::, i ~rillelU.orde.
De liberale _1rnhem$che Courant heet't den dam door..
te werk gingeD,
gebrokeo, die tot nog toe de kritiek in bedw&og biel,lJ
w.. ~ mon bevoegd op al daze vragen en bedenkiugen
man,t' nu e:troOmtlD o()k de beoordoelirageD a18 eell stort·
te aDtwoorden: IISchort uw oordeel 0Pi de ood0S' il:l

zoolang wij nog offen,ief in Aljeh

noll' lIiet gceindigd; de opperbevelhebber heeft oijB pl.n,
d.t bij laugzaau1maar ~e.hdig tan uitvoer legt, en dat
on8 t~D sIotte de overwinning en de onderworpilJ8 vau
.A.tjuh. ver:i.iekert."
Het publiek beeft zijn oor·deel opgeilO!:ort, en wet
g"II~'d bot oogenblik afgewacbt. dat' 'bet plan ten uit·
V08r zou golegc!· r.ijo, eo- wij, door 'a~gzaambe id ·e n ge8tadigheid, ovcrwinnaars dar Atjehera en

meestar van

Aljen zouden zijn goworden.
Doch Ln z~u <le krijg.bedrij.en niet meer OlIO · .den
gang. Wi) gaa~ uiet . maar off6Dsief te wtfrk . De twee~
d. elpeditie geiiindip,d. Generaal Vorepyck neemt zijn
ootslng. GODeraal van Sw.ietenrepatrieert. Het plan,
h.t romeu.e plan der laogzaambeid eD gestadigbeid,
moet due DL\ uitgevoerd.· wet-eD; Waartoe· auder&; de terugkeer?
H.t oogeoblik iB dUB tb.n. g.komen dat wij . . Diet
Aljl!h zich olll\er\Yorpe~ hoe(t, is nu, gelijk wij ziell, . vera.nderiog
gekumeD .) .. lk .twijfel · dan ook Diet ",\AN D~: OVE&W(NNI "' O '~" (DOg
"oietp) lIma'lr ik hub me(}elijden IDet . nw·· ·Volk eo· wil bet de tam~
.. PeD uo· deo. oorlog spareo." .
..:
Mot ·we)t eeQe geheel 8Qdere gewaarIYording leed men DD,iontei,

den procla.m atie .dlllD waarmede .men hall" in jlauarij 188 I Toen he'!t~
te die
~,

.":"."6D,

~eld.p~kjge.

."

ooetertche 8tijl,

hoe heet
.

.QlO!lo

.

het

vloed over bet liber.le land. Wat men vroegor fluiBin zeer inti men
kring besprak, wordt nu luide .rkend; d'e kritiek hakt
tereod, onder vier oogeo, of aileen

zonder ganade om zicb heen, keurt af en

veroordeelt

met oDverbiddelijke strengbeid den mao, van "ien
meD .icb zooveol b.d yoorgest. ld. Waarschijnlijk g.at
tij te ver, ouder gewooote; b~e grooter de VerW&f;b·
tiDg i& ·gewe •• t, des t. grio~euder i. de toleuratelling. En totouretelliug Bma.kt bitter.
De opperbevc1lh~bber, b:)we.e rt de een, W8S Je oud,
to .eel OptilDi.t, te .weinig aoldaat; hij bad de Atj.b.
nezen van BODjol, BAroe . eD Sink~l vergeteD of nO!,it
gokend. Iemand die .erwBcbtt. d.t bet niet e.ns tot
vechten EOU komen, en dab de onderw6rping dQdeJijlt
bijzijne komst zou aangeboden worden; die om' die
reden '/, zijner beB.hikbare magt t.buis liet; die dUB
zijne tegenpartij niet kende en gel'iDgech ..tte, toonde
daardoor aileen zijneonge.cbiktheid als aauvo.erder.
Na iede" ·geve.ht, zegt een ander, .at. de gon.raal
uit t. kijken naB' Vtedu.boden die niet . kwamen; het
w.as .IBof het hloedvergieteil ' helll . zeer deed , Eeil g.~
ner ••1 die voor een weinigblood terngdeinst, deugde
niet.. Door ·d.t uitkijk.n gingen do -voordeelon vao el '
ke ".erwinning · ,e,loren; de vijand boir.telde .icb dan.
Het dQurde met lang of hot acbter8elateo detde dee'

d~lijk.

j

blee..kdeh.oognoodig
te en
aijD.; in.plaatsvan
en . toe.n.het lif..e.do
in... bezettillg
wae, , . . Stoomvaartmutsobappij.·
be. ve.H
.. eo. den pe.". fltO. am..SOhi.P..... At.8 in. .van .de . . N
'. I·
;
Te .¥II
.. tg
...8.efB. eo
.. bto
. . tW.8.1!d...eo..... se nagez.e.warenzij
t...•.In.. de weldt.
k.roo.•
liep
kratoo lee!!;
.'t ..' keliogeo'vallbet
geberglle,erdwensD,
van dan kraton, d,e men zBg"ftrekken, ",.taloos t. . . Brieven .unkwarkall en moosters zijn onder i ' weder in oogenblikkelijka veillgheid' en Iielen' lIIal

=r.:md~~~dd~r~~:~B~t~IB~~n":. ~een ~jand meor
Wat hebben die proclamllties gegevpnP vraagt een
derde. Kleine, oosc~adelij~e, handeldrijvende Staatj.a
3!U1 de Weetknst, die n"".t van pillil waren de wa·
penen tageo ons te .• oeren, .vond men ber.id. tre~tat.n

:Di:db::~k:~;D~e~':;erf::~s!t:::u:~~e~~~~f:erk~:~:
ABn de Oostkust vroegeu een:paar rijkj&s'uitstel om
•• ,oioh op den oQrlog.oor de ber.iden: dat werd toe·
gostaan! Een paar anderen verzochleu vooreerst h11:u
vigen vlag nag te voeren; tnege.!aaD!Eu de rariJa
e
van GigbeD daDP Die heert deD ll G'raal het be:t br-

~ij:P::~V~;:i:,r:":~~o:;d:~kd!l~tlokk~~:e~~e;e~,efr:D:
dit werd ook BI toegestaan en alom verkond,gd, dat
voor Gighen geen oodogschip, meer lag. JII •• r toen
bet er op aaDkwam om de hollandBcho vlag to bij,
schen, maakte hij ow.righei.1 en wild" eer.t 15000
dollar. hebben om •.. eenigen zijuer boofden tevrea.n

~o:::~e!ei~:re~~nr~a~e:er~,~~: ~!! Iv;~~~e~OI~!;::;
uitgekeerd zijn, ...1 men daD op bern kunnen rekenoDr
Nag Dooit is zoo gespeeld met dtl

}igtgelQovigheid

van het publiek, verklB8rt weder een ander. Op de
kepor basehouwd, seheen elk telegram, no den val
van den kratoD, eene poging om het publiek zand in
de oogen te etrooijeD; elk eehee werd bemanteld tnet
eene lIyerwa~bting van tocnndering!l of gedekt door
eene vlag, die gebeschen wenl in een vel' verwijuer.d

!ij:{:~n~8b:e:~;:J~t~: ;Ieer~ ~~~J~nJi~~~t :S~::rl~~~le:(~~
De vijandige hoofden, heette het. zouden van zelf(nls
de generaal maar wagging r het voorbeelu .~olgen van
het eenige at.jine.che hoofd dat onz. parhJ had go·
ko.en! Op betzelfd. oogeublik, dat den over~inn •• l'
op Ja"a eeD triomfaotelijke intog! word boreld, vlel
de overWODnen vijand ons bevrieDd hoofd op het Iii/"
eo verbrandde zijue kampongs; on terwijl de generou.i
in het palei. van den laodvoogd te nllitenzorg den
gaog van zuken blijfc WnUI'l20mell - eeno strntegjs~he
manoeuvre van nieuwe vinding --" geeft. do lot toeuo.deriDg geneigdo bevolking een uieuw blijk van ond"r.
warping door eell algemeenen aaovfl.i op OflgO POSltW.
Het tel~grnm van 31 mci verraadt \'olstrckt geen taleurstelling of ,Terwonueringj zulk eono gebeurtenis nn.
eene ugeeicdigde" expedititl is iu Indio 't,cker 1I1e18
vreemds! Aileen wordt ge..;ollsthtdtlrd, op we.lk punt
de vijand hat meests verlies leed. Hoe !ung tal deze
come die, die nu al vier ruaallden dULlrt,
hallI' oak de ontijdige

intel'pelJatie "au

cODBervativ6 zijde, niet de rot \'Ull dupe - uarer Ollwsardig- ,moude wordl"nr Z,,] zij ~ouo eUllut;!te ':ragen
over deze expeditie, eV81lab de Gouvcrneur Generani
de~d voor de vorige? Is het hoa.r pI igti IIitl!:, eenll \Terklaring van U9D minister \'tm Kolonlull te, vra~en over

de leiding en (!a!1

dtll' expeLli.t.itJr Of

WIt

zij lio-

ver het oordeel tier II(reEl}hi~Jellis}:: dien oumeedogenden regter, afwachten~ op het gevBht' nf fan zelve h81'e
te groote IU!lkmoedigheid te zien \'el'ool'dl;lt~leu?
Ziehier, mijnheeI' de l'euautenf, wab er gespl'okolJ
wordt in de residentie. Htlt is ligt lllogelijk dat er
yeel fait af to dingen op a.lles, wat men tl.'ltl8 d~u

j:?::e~alziJt~~ ;;~!~s I;~\c~~ij~t,d~: !~etz::e;e~~,p~t:!~~
Binllenlandsche Berichten
J\'.laa.nstand gedurende de
lna-Dnd Juli.
Eerate kw&rtier 21
Volle maon
29

,

Batavia, 10 Juli. NBar aanleiding van oos ber,icht
omtreDt het eventueel vertrek van generaal van Swie·
teD'Daar Nederland, deelt meD ODB mede dat het ver·
trek van genoemden generad 'teltig zal plaat, hebbeD
den 30an dezer-, per FraDscbe mail.

-

In de

XL.A.ClITEN OVElt RET 1{ANTOO}t, "'VAN
UITVOERRECllTEN EN A.OCIJNBllN, voorkomende

IN·

EN

in ons
Dummer van gisteran is een drukfout binnengeslopen,

De twee Iaatete rogels moeten luidon: "en het bene·
den zijn waardigheid alB vertegenwoordiger van bet
G-ouverllomeDt acht om j~cbt op bekeuringen te maken"
VOor bet waord oekeul'inpetl was gi&teren abusivelijk gaplaatot ~edenki"!len.
- Heden morgen zijn san boord vaD de Baron Belltinck ingeecheept 130 Boldaten, :3 onderoffieieren en

200 nije koelie., beBtemd D.", Atj.b.
- Wij vernemen met genoegan dat eeD der dokken
van de N. 1. Droogdok l'I[aatBcloppij op don 4den .T nni
met good gevolg te Glasgow is te w&ter gelat6il.
Zooals well ncat 1',141 het dok uls Zailschip worden
ingericbt en op eigen gelegenheid de reia rand de

kaap maken.
MOD hoopt bedoeld dokBobip reeds in Augustus e.
k. ta kunnen laten vert,rekken n. Batavia CD rekent
op 4 maandeD rei~.

-

Het atooIDscllip SUjuatr-a dat nog wel niet uit de

herinne:dng van cm:lige rnilitairen die te Atjeh zij;} geweest, zal verd wenen zijo, en It walk door de MaatBcbappij Java DRar Iodie was bevra(:ht, moar voor eigen
rekening hier rracht nsar Nederland heeftl gczocht, is
door sen stoomer op zee opgenomen eo binnen Point
de Galle geBleept.
De kaptein heert d•• rvoor 25000 frollcs moeten be·
talen.
- Over de JlIaatsebappij Java oprekende kunoen wij
nog meded.elen ,!at de heer Heijbroek, Direkteur.Se.
kretaris "an die Mij, over wiens handeliogen I10lhier wij
In der tijd het een on auder geBcbreven hebben, bij

zijn

aan~omBt

· ~r. ~o

in Nederland !S ontfJlageo, of beter ge-

zegd zijn positio bij de Mij I,aeft moeten prij.gevon.
- In de PellQn.Q Gazetie lccst men;
n. degbladen in nirm.h <11 Indio dcelen mede, dot
de Gouverl)eur Generool van Nederland.eh Iodie, JIll'.
Loudon;, zal 'worden terurgeroepen. Wij geven dit verbaa.l voar betgeeu hd w"ard iB, en kUDnen slechta geloovon dat iodien de mededeeling w.arbeid. bevatte
wij daarorntrent roeds iets ,in de Strrii/" zouden verno.
men hebben.
(J. B.)

POSTnlENST. De ebaf VaD het Postkanloor alhier
maakt bekeDd . dat tot Donderdag. 16 dozer' brieven,
mODsters en ,drukwerken, zullen, "worden 8sngenometJ,
om Dnar Nederland. via Batavia t. verzendeDper het sohip
Conrad,ge.agv. de. Ridder.
Op den.elfdeD datum, des namiddago ten 5 ure,
lollen poetpakbtten worden ga910tell ,·oor Australia,

aa.~ be~.b08efbnnne~ ~islnkte

de zijoen
onder.
nemlng ovo:-'. waarb~ S~'Jt over de. hondmg der Mage.
taos.he POhOle natnnrhjk den. boventono had.

DERFlBIDDNT van Samarang . verge.elt dell Direk.
teur van Financion op eeUe iDspektiereis door d. af·

Butori~

deeliflgen Domak eo Grobogao, ',Waarheen' die
teiten gisteren middag zijo ... trokk.en.

ONDRINKBAliE WIJN. Oooe beri.htgever omtrent de
toe,kenning', van de' Ie vel'ancie vaD. wijn aan de bml'pi~'
ta'en in N.d. Iodie voor Ge volgende drio jareoaan

EHMEN.

B.U.

."

Tot'~:~~~_;o:~de:cc~j:se~etf:a::~!~B:;:rp~es~~:; ~:~~~:.e;lZ~~:~
Jer bij de

yaD 10 September 1861 (SI •• t'blod "0. 93),houdende
vaBtBteliing der verordening op het henoemeu 'an
ambtenaran bij d. burgerlijke dien.t in Nerlerianrl.,h.
lt~rlie... zooals het is gewijzigd en aang.mld bij de Ko.
nmkhJke b.P.luiten van 23 Junij 1871 (Staat. bInd No.
72) on 30 Oktobor 1812 (Staatsblad. No. 106), eo

werd. Wei heeft de .te natavi. daarto. ben oem de
commis.ie den wiju goedgekeurd, maar . t. Alleh yond

bskend.
dat dit roglemsnt reods terstond ...1 worden toegepnBt

eene herkeuring plants, en werd bij op geneeskundig
adyies olHlrinltbRllr vcrklnard t en in de rh'ier geworpen.

op het

hetD~ll:;'::en~e~:ce;~i:~i~t::a~~d\~h~::nblad
tIe maBud

September B. 8. af to nemen

examen.

ONTBLA.... '

E.r~1~.~~~:I~:~~;' ~~. !~r ~~mJ~~~~::::r;~~!~:lodi.::':.

.
,"
:
..
..
. BENDE>ID,
Tol b:;"~~i.B~I:r.~~.W. 'a. H....It. pr.dlk••t bijde pro/uta.lt.h.
g
D•• , ••• Dlr.kl.nr ... Fi••••i•• i.
BIJ DE IN. EN UITVOERREGTIIN EN AOCIINSEN.
DENO.UD,
dien,' .der ku.lmii,h'ing t. Soor.balj•.
Ooor den Direkteur '{IIU J-iutitie.
IS GOEDOEKEURD:

::::~r~::n g~:ij:~tt"g~·::.~n\:~ ~!n~::iij~\e:~~r~

in

1l1il. . .'I>L.AA.
'18111..1JU.... S..OHOOIl..kOMW..m fE...... •..
'.
BUl'l'IilNZORG(BATAWAj,·:

..

De J ••BBcha· COUl'ant dd. 10 Juli jl.

de Cirm.·.· de I •• Dgs en· Co. eD L. PlatoD en Co.
veroeker! ons, OB den in OOB blad van gi.teren opge·
oomen brief van de firma E. BornaDd en Co. gale.en
te hebben, dat, hoewel bet jui.t i., dat or geene uit·
besteding voor dio leverancie beeft plaats gehnd, d"
b.wering dier firma oDjui,t is, dat de door ba.r ge.
leverde wijn door I!er.ckiliende CommiBsion goedgekollrd

dat door den Uaad,' van Justitie te Pa.dapg.
18 DENOEUD:

Tot buiteDgewooD &Ubstituut-grimer bij die' regtbank, Luitezi be.'wur
vnn den iande"C. W, Doeve.
"

INLANDSCH BESTUUR.
DENOEMD;

'l'ot w~daDa van Gonda.oglegi (regeutsobap Ho.lang. fe.identie'.,P.IOeroean) Admo di Werin, djak8a in genoem~ regentBohap:

Depnrte,.nent van Ool'log.
VEIlLEEND:

EIlD twe~jarig,vetlo~'nnnr Nederland, wigen! vijftit.o jareD ooatgebroken dlenst In NederJand5ch·Tndte, aao den eeraten luitenant
dt:r infantcrie J, G, Schroter.

Depal'te:rnent del' Murine.
OPLIOHTER!J. Do Javaao, die onder den naam Tan
Hadji l\IohBUlBd Di Saleh Mllh~oep zoowel tu Sal~tigB,
als te KoedoE'1.'I en Demak zich een naallJ -fatr' ~ijZOD"

dere beiligbeid had

weteu to verwerven en

TELECRAMMEN

daarvan

Benoemingen, enz.

gebruik maskte ter bereikiug van '.er ollheiltge be·
doelingen, i. gopas,eerde maond wogen. oplicbterij door
cell Landraad Ie Koedoe. tot d,·i. jR.r bRnni.semeDt
vorool'deeld.
CUOJIHIU.OltA.NK.

OP VERZOEK ONl'SLAGEN: uit zijlle hetrckking
de .. pirant kontroleur Valette.
GEPEl'ISIONEERD: de kommi... Itijkschroeff en
de 'majoor der infa.nterie vun Vuuren.
VERLO]' VERLEEND: lVoge". ziehte, •• n den k.·
pitein der al·tillerie BoaB.
BENOEJlID, tot ReBido"t van Probolingo Kuiphorst
en tot len bulpooderwijzer t. BODdjermas.ing Obdein.

Onze lezars zullen zieh herinneren

d.t als voorbelooedmiddol tegon cholera door bet in·
laudseh bestuur te lIIagetan (Madioen) opoDlijk i•• all·
bevolen het gebrllik VAll verwnrmende drankcD. In
plaats "ehler van 1V000ang-djaii of wedang-maritjo en
dergelijke, .Is meer bijzondm' in de desbetrefrende aan·
t:ichryvi.1lg genoemd, vinden de Javanen Dog weI zoo
goad eenvoudig hrandy of arak te drinken, tengevolge
Walu'van dan ook genoemde artikelen dezer dsgeD te
~hdiQOll et.'ln zser belll!lgrijk debiet viurlen.

De Regeering heeft Dog geen DR(lere telegrammeu
omtraot Aljeb gepubliceeru.
Hot BtoomBchip WIJBERTON is bij bue. veronge·
lukt.

liOg doorge-

speeld worden? Zal de liberale YerlflgeHwoordigiug,
a1 verveelds

~e<lwongon

aaD e.en
frankeerlng tot de haven vao ant8ohe~lDg vao: . .
. .
.
'.
a. brle,eD 80 eeRie" per 16 grammen met opkhmmllOg
'an 30 c8Rtellvoor elke 16 grammen meer:
o.drukwerkenen . mODsters of stalen. vankoopwarPD
10 cent... per .elke 50 grammen.

f'..

Aanvoer te Samarang.

POSTFA-,mDJ~}'~.
Vun Go"vernementswege besta.ab het
-VoOrnemen om pOB~palirJeD to 6~atioDeeren op de we·
gCH van Demak nRal' Goeboelr, van Goeboek Dasr
l)oerwodadi en ffin dez.e 11lut!o!te pInata naar WirOBft.ri

I

en Goendik,

\'ao RiOIlW,

8GHHIiP8-BHRIVHTIiN.
Aangckomcll Schcpcn
t:e Salflarang;.
Zweeus bark Thor M. P. Brouum

B>lItUCIl'l'B

rlOo[>. neUll.

Vc.·trokken schepcn.
-van .sanu..ra .. ~.

14 Juli ,Eng!. schoener Whee Liong Sillg

Aangekomen Passagiet·s.

en lI1ulder en 1 bedie".I •.
Per Ned. Ind. schoener Fntbool lUaslllt, gi5ztlg~oerdel'

Sa.leh 13 _M_a.leijel's en 2

held schoen b zijn.
!\{Qa Prawirodimedjo 8QuvaarJde (lie tauk met woed
en goed vertroUWtm,
N,tuWdlijks had hij dan oak vernomtw, dab de IlIlwoe

ce Bu;tu.yift.
VIIoD Singapore. per bet

niet g'erakend.

N Deb hij, noah

ierilann

zijuer gezellen had 600 eokel gew.er of pi.tool bij cieh.
Zoo h.d die toeht do" eiodelijk llog zeeroDgelukkig
voor ben knnoea .floopen.
Want toen mao Pro stOllt geooeg VOMw •• rts tr&d,
los!e 'rirtoredjo onmiddeiijk zijn dnbbolloop, en ging
bet. tweede schot hem· ra',elings laogs d. band. Toch
Diet gewond; was mas Pro ook Diet uit· bet void ge·
sI.gen; Hij trachLte .ells nog vaD. het. oogoDbiilt t.
p~('Ifite,eren om een aanval op' de beude' te wageD.
Tirtoredjo ontweek, en .ook .ijngevolg durfde geen
.tand honden, AileD jlnchtten,

8tooUl~chil)

Nlwa,

Verll'Okkcn Passagiers
j

I

VC'.DS Z. M. trotJllcn,

;:~E~:~Ekk~~1'
.~: ~:=, ~~.n~;~;j:'~;I~:;::;:~"';~:'P~~:~:~~
!1fg
ingenieuf, kl achtens magtiging des
gcsteJd ter
KODiDg~

be~cbikkiog

van deD Gouvllrneur.Geuctall.l ran NtdilrlnndBch·lndie, om te worden
benoemd tot iugeuieuT dcr eerste klass6llij !Jet v~k ~:lU ~cbeepsbotlf(

i

V

vooa-

Glycerin. ,·.rboogt de oplosbaarheid der kalkverbiD'
dingeD, bij na",e die ,au zwavelouur kalk (gips), en
Bluit er oplosbore verbiDdingen mee. Kan dit weg.na
te groote boe,eelheden k.lk r,;et meer ge.ehieden,dao
\~orml; zij met kalk

geiatinetlse neersiagen, die niet
nan ijr.er hechten cn door' dell stoom niet ill den machine-cylinder overgevoerd v.orden. ASdelio berekent
uoouig te hebberi 0,45 IdIogram glycerine op 185180 kilogralU verbruikte ko!en. De hoeveelheid glycerine, die voor 14 rlngell lJoot1ig ie, wordt. op eBOmoal in den ketel gedslln.
NnwwE WIJl!\}} OM TADAK TN VERBl<JTEltloaf.
Tot DU
toe kon men in de Vert!enigde Staten van Noord-A-

werika Bl~chta de tabuk vall

eenige Staten, Il.umelijk
uit Connedicut, Pennsyhr 8ni J en :i\Ia.rylu.nd ,oor hl:tt
maken van eigoren gebruilten. De tabak. nit ue anderestreken kon slechta voor rooktllbak \'OOr pijpen e:l voor

snuif dieD.t dOlD. MeD beeft nu ecbter de volgende
hanuel wij:r,e gevoDdan, om lnbak te verbeteren.
1\Ien DCeInt een dllorvoor plI.sspud vat., hf't besl; vaD
ijzerblik en van biuneu geemailleerd.vu:t ht!t met de
goperote tabnkBbladereD en hedel,t bet met eeo d.kseI,
dat vrijen uittogt aall de gassen geeff.;. lUen plaatat
het \'at dan ill een zumi· of wa'erb:.ul t:!U verbit zacbt ,
z66 dal; men nn zetl ur?n eelle. temre1'atl1ur faD 1000
CdsiuB hereii(tj in de E'(\rste dri~, urt1n wng de temper&tuul' niet hougt-'r dR'1 82,) Celsius klimllleu. De
tabak is ua. tId· procedc guon kl'ullen in gewigt af..
Ilenomen. en de bladereD, wier kleul' uonltt'ruer is geworden, zijn Illet een grijsachtig fltof bedekt.
D. t.hakabladeren ondergRan hij deze howerking
geenc gbting, ma.ar acne SOOI-t 'illn roosting, waardoor
zij bevrijd worden van voor signlen nadeeJige stoffell.
Zij zijo nu voor het vervaardigen \'an sigardu volko..
men ~ escbiH. D" Bldus geprnepnreer(le tobak- brandt
goed, en aJB zijn geur ouk al niet; zoo 88ngenaam
riekt, ,alB van brandende bava.na·tabaK ZoO maokt hij
t:>ch det meer ollpasselijk. Hel; schijllt, dat- oak. de
tubaksoort.en, die wen tot heden reed~ \'oor sig:arenfllbliklltie bezigde J door de beBehreven handelwijze sanj

merkelijk \'erbderd JfU[WeU worden, zoodal; zij sigaren
\'un lJeter hoe.innigheid en l'ooral Ytlll BBng-enaWer
aroma ophweren.
Om dl~ klcur dar \'oor de rijl heid ingezamelda ta.
bnl[sbilldel'en to outwikkl'len en gelijkmatig to doen
ziju) bezigt l11eu dezelf,ie bebanJeliug; men laat hflar
in dit geval slechta (.wee IU(HI lang duren' en verhit
dl'lll. t:tibak g",dureude del.~u gehiJeleu tijd op 1000
Cel~ius. De~d modedeelingeo ziju RBn den C'hronirl'lt!
de r illdustrie nntleenli. Zij lii..·bo".n' woarschijDlijk voor
OU7.a inlande-che taht'~III~:~w~ttl{er~
wei ttenige waarde.
Iu elk geud is de (lj ~<:'gt'l'E'li '11It>tblltiU gemakkelijk te
beproel'ou elt Iw.J'l! \\luu',LJ of ()n.\·ajll~l~ ligtelijk Da

b",I'llOrt de spoo....
21 ~lei bit 1;') O(.~t.ober 1873
U(L oa pf'r~rH]f'-U, Personenou goeneren-vt'l'I'OI:;"I' gld t;!~n outVllUgdL VtlU 017;518
fro Na. "flrel, I'un nll(, onkostull en "an 85,000 fro
\'oor hut rf'ferl'l.d'onJs on!:vingen de Dandcelhouders Le.
hu.ll'e lIe ge\vtlarborgtl6 {) pOL lIog 12 !JOt. dividend.
weg op
is de weg

A.n den genelnnl.M.joor G.

ue

I~ij Kou\nklijk bCSltlit 'lUll, den 17den April 1874, 110. 41, i~
Oo!'t·Indisclle ambtecllar .If. I,. baron ~an Hceckeren \'::!!l j3~!,::.;ll""'l.
uurg, gewer.en nllsistCu.t-rc9ide!lt van Ibudjllr-negara. (Ba.njoomn~)j
1.D.lltstelijk buiten be"wa~r "aD den Ia.nde met verlof 111 Nederland,
op 'i'erzoek, eerYol nit 's Innd~ ui~ust on(slagcn.
Bij Koninkli.lk be'lluit yan lim 2l}~teD April 1874, no. 4tL ill de
met v@rlof in Europa aanwt>zige olficier, vnn gt;zoDdheid dcr hYe~de
klas~e vaD bet leger in Nederllllld~ch.1ndio G, J, WieDecke, op rer~
zoek, cervol, \lit Zr. ~l~, mili1aite dienst ontslagllQ mct toekCDo.ing

e

G_HBRUIK VAN GLYCERINE OM ,KETELS'fERN 'I'E

KOMEN. In eene der laattlte zittiogen van de Veresniging van civiel-ingenleurs te P.orijs rJlfldde M.
Asselin glyc.erine nan ter voorkoming van ketel8teen.

GClleraal-lUajoor G. M. Verspyck.

Besluiten en Benoemingen.

aIdaar,

Technische en Industrieele
Mededeelingen.

Tot'

NOlar Nedcrlanu met bd N· ,1. ·t,oolllschill Hulland.
eeu kapt, ttr ZCt~ en 8 :hlcl bor ~teu} SOlid offi!!, 171
utr l\1arille, 1 ond offie, Y. d. I<~n(lm:.cbt.
N3ar AtjelJ, met. hd Ned. Jlld. ~t()om;;.ct..ip Willlllll K1"oonJlrill~
der NederlaodeD, kupt, d~ Wilde, de beefeD Hinkel<, Rutherl:!.o!l,
Scboondermarck. Nil, v. }<;l:ter. \'an de Hraodcler, Ste.DUletr., Nix.
de Bordes, flelfdnck, Euen, Wider ell r... ttl, }}rnste, Roer.<;cb, J~e
Grand, Heint.7:, Webb. Audewl'g, \'an Olden, mev, Hamer3hn' bene-

I

vak van _8cheep,bouw ia
Nedcrlandsch·Jndic. ae ingeoleur der hveede klassc foor dat
uk J, JI , vonJ,f!lcbcn, mct'bepalillg. dat hij gedllrendo zljlle
'I.fwe?igheid nnll.f Nederland zal wQrdell gevoerd 3018 met vcrlof.
Tot twee~en rnacLinist bij de ~ouverntlmtlDts marine, de 'machinist.
leetbng ,der eente kbsse bij diell tak van dien&t Q, HageDzieker.

te gnarl.

vall [Jain.·vin,_

hierdoQr toeh niet ontmoedigen, doeh r;ette op.6igen '

vuurwapcns

}I'r,

heeren Reven:; ell famBle, Mes';Irilz en echlg(',nQot,
gail, Uert,ow. Arden!!, Schipper. MUlhollind ell fam_,
me\' Uobertson

J

had mos PI'; op die

C.linez~u.

Aangekomen Passagicr·s.

(HII'd

\'flU 2 geweren voorzi,en. Blijkbaor

IVilletn HI g •• ag-

Per Ned. Ind. stooms. Koning

voerder J. H. ten Oever Bakker "de bh . •Thr. 1\,.ding vau Berkhout ell Piepel's, Cbiuez,m ell hadjiea.
Pt.lf. Ned. Ind. stOOIUS. Atjeh gClmgroerder G. vall
don Hoyel de hh. Paton en 1 bed: MoreB ell 1 hed,

den in uet bosell van rregal'i, het best, iu de gelegen-

Ofschoon gevo.lig teleurgesteld Uat l11as Pro zieh

Kim

14 Juli Ned. Ind. bark Zeill Se"h Awah bill O.m·
bar." B.djard.na u •• r Sumbaw •.

opsporen van den sehuldige. en dat deze no kart ge.
laden dezen last 0 ;erJ.roeg aan ziJn neef, mas Prawj~
rodimedjo) die daartoe, ala olliginner van woeste gron.

gelegenheid ziju tocht DU voort,
Zijne eer verbood hem terug to treden.
En schoon zijne middel!i!D forre vaD volledig waren,
weDschte hij toch te beproeveD wat mogelijk was.
Indordaad had hij de a.nvankehjke satief.cti., ollge.
veer ten zuidell voo de grot Sigologolo. bij het verder
opstijgen von den berg, Til'toredjo met .ijn go,olg
van .even man t. ontmoeten, terwiji deze jui.t longs
den.olfdeD weg d. boogto .fdaolden.
D~ bende waa -behalve van kriasen' en zwaarden oo'k

~rhc

lI&ur Iodramaijo~.

Boon

raamd Zijll, en ~'ooral dlit ze geen ondersteuning vinden, van \Vie illdU ..lie het eersb verwacbten :tOil.
Uit penH purtikulieroJ correspondentie vernemeu wij,
dat de patih va.n Soerakartu. reeds voor drie 1118Bnden
den we dono vaD Sawh('sng-matja.n belaatte met het

was, ·,vaar de 1iwerveling zich ophield, of hij
mu.u.kte zieu wet een kchttal IIt"r zijneo op om hem in
die scbuilplaats lU!lchtig te worden. Vooraf echter acht.
be bij bet Iliet ongeraden zich in betrckking t~ stall en ttwt
bet iulu.ndach bestuur te l\lagetBR. Van dt~lI-r immers
mocht hij bij zijlle onderneming ralt,d en hu'p \'erwnciJ.
ten. Uoeh ofachoon hij zich hiertoe zoowel in per~t:ou
alB s.chriftelijk aaumeldde bij lIen Regenr. v()nd dez~
geeDe Aanleidiog am mas Pro en tijne pla.nnen op
eenigerl~i wyze te gemoet te komen. AIJeeu verWRar.
digrle de Kangdjeng hem met ~'line hooge goedkenriDg,
en weuBchte hem hat beE'ltc.succes, onder hurhnalde_ belofte der premia die door d~ N ogrie was tocgezeg,l.

vaD Sitga!'Ore.

lVIe. N[ill en Co.
N.d. Iud. stoomb. Atjeh G. vau de" Gevel
Soeraboijs. M.... Neill en Co.
Ned. Iud .•Ioomb, KOlling WilJem III .r. H. ten
O."er B.kker 'au Soer.baij •. lIic. Neill en Co.
Ned. Iud. schoener I!'athool .MaIms Saleh \'(LIl ehe-

l'lltTORllDJO zwerft nog altijd rond op
de La\"'06, en weet zicu tet tlusverre Ban aile vervolging au nRt3porillg vrij wel te onttrekken
Het sci1ijnt echter wel dat de Policie het hem teo
geuwoordig lIiet hijzonder lasti~ m.akt. WellicbL is .;;
van oordeel uat nR bet uitloven der prtlmie van
f 1000.-, op zYO" gevangenDeming gesteld. die znak
voortaan veilig Illin anderen kau worden overgelaten.
ED inderd •• d worden Van andere z~de dan ook wei
pogir.gen aangewBlld, om den 1lloordeosar ill handen
te krijgen. Jammer mo.r d.t deze niet oHijd weI be-

htt

petroleum

van Amedka.
Per N, I. Zeiler" IljeiJnnie" ka[lt, Said Achmat b. Mohd. 1619
kJilnoj. en 1872zkk, gambier, [;34 Ps. bards teen order
Per Duits. Zeiler "Marie" kapt. JohanuseD, ballast.,

MllJI'I'ARl.....
~re Samarang zal dezer dagon al8 Mi·
Iit.ire KommuudRnt optredon de Luit. Kolonel van
der HeijdeD van h,:t 2de natoillon te Willem I, terwijl
ae l\fajoor Groos van het 7ttl'- Hlltaillon eerstgeno8m.
den l,sl vHvangeu,

DE

Per "'Jnga, Zeiler "Contest" kapt T. Huies 16{\(i) kD
order.

lIENOEMD:

Tot ingeoifuf dar eerste Idasse Toor het

i.e I D e 1> a

I'

t e

III

e

11

t.

YERU·;l':NI1:

Eco tweejllrig rerlo!' n:lar Europa, wegcm ziekte, san dell. kontroJeur
tl\lr eellte klasse bij lief. hinneulan.dach bcslltltrop Java en Madun G. n. ,BlnDken.
INOETUOKKEN:

De benoemiug van nll" l''.,E, Embreei1ttl, tot nd.-ohat. en prokurellr
bij de.Q, rand voo justitia ntl:~N~:~~r~ng.
Tot e.dvohat eD prokurellr bij den r~l\d vaD justitio' te Soernbaijo~
Ulr, :!,1'. E. Embrecht8,
Tot'offioief, vlln juetitie bij,dc!l raad 1.'ao. ji19titie ttl, Mnklssar, de
grifficr bij de regtbank van ,omS,aog in do vijfde 8fdeeiillg ,I\Jr,
J. W, H. de MOUlin.
IlIJ REt' BINNENLANDSCH BESt'UUROP JAVA .ENMADURA,
'foLkontrolaur ~cr '.lcrste kla$i.t, dij ,koutroleur ,der ,~weede kb&68
W. DODkeuloot.
.
Tot' kootroleur 'der 'tweede klo.!I'e, d., 88pirant-kontroleur M, J, H.
Lant1.ius.
Tot- l.~pirant-koDtrolollr M. I". J, A. KellS, lao.ht amb~aar ter be·
lol.ikking, onlang. ¥an verlot uit ,Nedl!lrlslld tttuggekeerd.

])1. Verspyck io op

zijn verzoek pe!:8ioen verleend, outler daokbetuigiog
voor de vela gceJt) en gewichtige dienst6D ORO den
limdc hewezen, meh toeiteoning VJl.U lieu titula.iren rang
van luitenant-generaal. Het I.udi~eh~ h,"gor bet"ft door
dot ontslag een zijner verdienstelijk~tlJ officieren ver..
loren en zij, die het met !let yuderlanll un de ko~ob~;;n
weI meeneD, IDoeteu het dicp betl'euren, dat een man
al8 Vt-rapyck reeds nu het leger "erlant.
Het ontslog van iemand, die, met roem '.overladen,
uit Atc~iD terugkeerde, did nog oolangs met het kom~
wnndenrskruis der Illilltail'o 'ViUemsorde ward 'begif.

tigd, zal op velen een pijulijkeD indruk makeD. nat
een mnn als Yer.pyck reeds nu orijwillig het leger
zoude vel'laten, is moeielijk te voorondertttelleoj neen l
da fiere krijgaman, ~e dap~ere ge,n~raal, door zij~o
BntocedenteD, door de pubb.ke OplOl. en aanvankahJtr.
dO.Jr den gouverlleur.genero.al zelf,

801,8

a~nvoerdor --der

2. expeditie togon Atehin Mogewezen, werd ..delijk
!lui-motIf/en de geleder~n te, verlaten. 'roen h~t: vader~an.d.
ecbter DOg zijn degt-,u noodig ha.d, was hij gerBed voor-loopig te. blijvoD; mnar nngeDeroal van Swieten
deD Atchineescben oorioggeiiiudigd verklnaMo, nu wil·
de. bij ziob de miskennillg Diet laDger later welgeval·
Ion; enhet zal hem tot groot.eer verstrekkeD, dat hij
eene 'achoone to,ekomst BRll 2ijne ,eigene ,eer ,en: die
van bet Indisoh leger tAn ofrer b.acbt.
Ver.pyck's milit.ir. loopbo.n i. een .der •• honnet..
van dio,· welke wij van omoieren van het IDdi•• b
leger 'Ieerolen kennen.
In j 822geboren, geuo"t hij van 1888 tot. 1842
.ijn opleidingop de militair. Madamie t. ~red•.. Na
atloop tijner $ludieD word bij 2e luitoDant der lofall'

I

I

terlebij het Nedertlillllaohele~' Dew..·kelooaheld, '" , . Be4ertbet overlijdtm lijner Bohoo"t:loede~ badd"
trOD, door de opmerklDgoDvandon gereohtlperBoonin
nond~rdag18 Jull: '" V'oor rekenlng on· het hili,.
wllll1'lb lieb het Nedei.'hlndaohe '..;gor ,do.:l. den, vrede , 'baroll Fou&nt de Ie To~belle .iob, drielUonl ".na~A"!,, 'I n~uw~gebrlicht, ten .Iot~,tot debak~ntenI8: .Welvanden Heer· Benjl!miDS op Bodjong door A.' Meijer
, e n ,voor rekening van belaDghebb&nden, vanonUitge.
geplaallll ag,w&s voor Verspyok, een spoofslag o~," ponilla? begev~n: eer8t In Maar!, vervo!gens.. 1n J~o,., nn, JB, Ikheb het g.~~aD! " .""
bij hetIndilohleger o,er to.gaa., In ,1848 ward,',lj, ,toen hlj erdrlB woken vertoefde,en alDdehJk den 9.'t'~ti6"'-"e~!~aldo hlJ, dab hlJ' lD 'gram8oh8poD~tO'" I~Bte p8nd~0.deren tePeMro888ndoor dell p8Ddbon.
J.. lui6eoliIlt ; iD 1!16Bkapjf;ein.
d. expeditie .,ter
October jl.; bij Iiet toenoijn ••onw eD .ijn ooon in
ken, tengevulge VaD een bevige waordenwi.selingmet
der 1'8n Kllm Ago08m,
.We8tel'*8fde~ling V"D B~rnGO blo 'V••apyek'smodd Perigord ncbLer" ,anwaa. dezon tegaD den ,Allarheill. "!jn meester, waarbij deze hem zou" geslllgen IIObb.D,
Vrijdag ,17 Jnli:' Vaar, .ekening en teDhnizevan
• eo beleld Inlsterrijk uit. Ala
sistent-reeidenlvan
gendag bij bem sandeD komen, am den 15 N~ve:nber
"lOb met een bandbijl was gOBn wapenan en, •• bi.r
den hee. M. J, Bwaab op Zoestrand door den heer
Montradoook met Let,civiel ge.ag, ~ekleed, wist hij
gezamenlijk met bem naar Parijs terug to ke~ren. Het
I.retond daarop naar d. kamer van daa heer, De la
Meijer." voo••ekening vau belanghebbend.D van on.
doo.lIijDekoene ' maatregelen ,erida"rbij betaond.n
lae.icht aver den aauleg va" versobllIeDde g.boaweo,
Tombelle teruggekeerd, dezen van achtereo met deo
uitgelolte pandgoederen te AmbeogaDdoor deo pandw.lke bij op ZijD eigendom deed opriobton, d. inetal·
.te.1 v.n dit we"ktuig ge.l~gen bad. Lat.reohter, ten·
houder Tao Hing IJoe.
'
grooten persoonlijken mosd de Sam.tjam-foei·kongsie
latia van een nieuw.o pachter in plaate, van dan ongevolge van herbaalde ood.rvra;:io.gen, k .. am bij aeh-,
op .te .poNn eo dit g.h.:ime genootsobapanscbadelijk
Ie mak.n, waardoo. de macbtige hefboom, '00 den
deo, die .icb b"dteruggetrokkon, alemede het iDneD
t.rde~yolgeos tot andere. b.kenten18S"1l ell ,verklaarde,
ZaterdaglBJuli: " Voor .ekeDiDgran den Lande
"bineescben opatandw8S gebroken.De militaireWH·
oijn.rpachtgalden, <lit waren de redenen,dieden boer
dat blJ don moord had geple.g,\ aHoen 1Il.,t het doel
•• a oud. geldkisteD iu eeo' der heneden looalen VaO
lemBorde der 4e kla••e b.I,ooDde oijno dapperbeitl.
De la TomboUeh,adden do.n. bOBluiten, .io,h nog v06r
am te steloo; hij geleiddellu de met het ood.r',o.k
het Stadhui."lbier.
Toen de handeliogen van ,den k?laoel Andreaeo in
zijn huisgenooten noar Ampouills. t. begeoen.
,
b~: •.ste geroebtspersoneonaor eeost.l, WIIO.' hijiu een
_ _ _ _ _ _--'-_-,--'--_de Zuider-,en, Oosterafdeeling vaD Borneo de goed.
.Bij afwezigboid de. ~eeeter., was hetka.to,el te.·
k~?tJc een sam van 3110 fra"cshad v.rborgeo, ... elke
kauring der Indi •• he r.geering niet kandoD, .,egdragen
ve.trouwd BaD de bo.d. vso eeo bediende, dien de hoe.
hlj DB.. d.n ,moord bad ontvreemd.
'
,
00 d ..... laatate tot ,kraobtiger ,maatregelen wilde ooer·
De la T~mb.lla bij het overlijdou faD mevrouw Gaey·
,HIJvoegde er bij,d.t bij in bet plegen der mis·
.
~
•
r811.d danr had gevonden ,e,. in dienst behou~~D, maar
d.aad w.s geh?lpe~ d.~or' ',ekere Pi?rre Laseerre, een
glaD, word BaD den in Oct. 1859 tot.majoo.r be,orderden
Vonpyok bet bevel over de BandJermaslngsobe expodieD bij bealotoD ha,l we" t •• endeo, d.ar blj .Ieebt.
tlmme.rman dIe dlkwyla te Ampoutllao workt.. Deze
Op
15"
dezer
tie opgedrdgen, terwijl uij te\'ens ala residolit met. bet
weinig vertrouwen ill hem stelde.
.
,,:~rd III ,hecbtonia genOm€lD, en uit huiezo0kingell, ill
zulleu wij vendutie houdeo in de controleura wooing
.iviel gezag werd bekl.ed. Gedurende dien oorlog deed
.Ioderdaad w•• bet ZJdolijk gedrag van dien be·
OIJD won,ng geda.an, bleek, dat zijn vrouw in deo oeh·
op Kdran",-toerie,
GeeD
dieoue, een vondeliDg, Pbilippe Ie Vaineur of ook wei
te~d .I'an deo.,ltden dag, mn een groat. hoeveelheld
Verspyek ziob io zijne volle waarde kennen.
hindo,rpaal kon ooit ODze troepen tegenhoudeoi in de
Mitron geuaamd, geeoszioB zonder verdenking. Na to
vull hnoegoed, ten harent gevondeD, aIleen de hem dec.
voor den WelEdG. Heor
diepsoo wildernist3en wieten ooze troepl u door to drin·
Toulouse in een publiek: buis gediend to bebben, bad
haBrs mnU6 gewRBscben had.
gen. ,Totd\l!lverre onto.gankelijkgeaebte wooden wer·
hij o\' het k.steel zekere botrekkingen nang.knoop.
~D.n volgenden dag, Zond.g den 19 den , tracbtte
deo door aDze, "fdealing"n be,oebt, zoodnt, d. hoofd·
mot de JOD.edoehter Pauline Deifan, die hij mevraulV
Pblhppe Ie Voineur zieb.elv." von bet leven Ie be.
5tpstalldelingen en vok de lIa:1koeboemi BydllyBt zich
GueyrBod :18 kamenior (liel~(le.' ell DB het ?Y'erlijJun
rooven; hij had ziju zllkdoek v8J11tg.ekn~?vt nail den hask
\'an ZEd. Mer lIoLte zoo goed ale nieuwe iIlboedel
eindelijk moesten overgeven. Toen reeds vo~rde Yerharer meeateres, tot Januarl JI., te AmpoUlllnc was
van het_,vens.ter der kamer, wna.~.1n hlJ wa.s opgeslote?,
beataODi.,O I~jt: Een Hntavillsch Ameublement, Speal~
8pyok, ofecho on een del' jongsbe hoofdofficleren yao
gebleven.
en ~oogde ZlCh to verworgoDj hlJ. werd echtcr dan~ln
tafels, Houten 2 persoOIlS Ledikanten, Tnfols, Kasten,
het Indische legf'!", een hijua even sterke legermacht
.Beido bedienden wareD niet slechts in otJdaugu
verhmderd door de gend&rmCB, (lie met zijo bewakmg
Buffet, Petroleum Hang- en 'I'ofel.lampen ell wat
BBn als de: generaal vaD Swieten in BODl._
vereeDigd, maa.r f.ij spanden ook salDeD ottl teo oadeebelast wo-ren.
vorder te yoor8chijn znl worden gohrngt,
Het gouveroemenli erkande ,Verspyek's - nndien8t~
Ie ,tall lllevrouw Hueyraud de fijoste wijnon uit den
IiNaaf AmpnuiUoc teruggebracbt, worden Philipp,
VOORTS,
eD bevorclerde hem bij l{euze tot luit..-ko1., terwijl de
kelder te stelen, welke Mitron alB dagelijkschen drank
Ie Valneur en IJBs.!.1erre met elkander geco!Jfronteerd
ruilitaire 'Villemsortle der 3e. kloss!] hem ten detll
gebruikte.
en vervolgeua tttganov~r het Jijlt van d~u heer De Ja
viel.
,Bij de •• n·komat van den heer D. I. 'I'ombelle b.d
Tomoall. geBteld. Toen eerat bokende Philippe Ie Vai·
Toen genaraal Andresen in 1865 uet bevel over het
Pililippe Ie Vaineur, weteude dat zijo lUeeetor voorlle·
neur de geheelo w8Rrheid. HiJ v,erklaO-rde, dat Lusser..
Een Randehaise en goed godre •• ee«l RIJ.PAARD
Indiacha leger op zich nuw, werd Vel'spyck tl>t ko·
meDS was hem wag te zenden, n~u dezeu verklo.ard,
fd, sedorD het overlijdtlD van Ille\'rnuw Gueyraud, en
(93G)
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looel-cbef van den gelleralen staf \ au het Jeger b~..
dat hij den dienet wilde verlateu, daar hij biUllen kurt
:tel fa nog vroeger, DlillleEjli: v66r J Rnuarl 1873, herhasl ..
noem1 weI een bewijs dot ook Andresen, ufschoOJl
wenschte te buw,9n. De hoor De Is. ~\ombBlle gaf hem
delijk bij hAm had Rtl.ugedrongen, dat hij het geld zijns
door Verspyck io het bevel over de fxpediLie ter Zui·
echttlr hierop ten autwoord, dat hij htHn Dog tot (itm
llle6sters zou onLvreemdeDj dub Lasserre meer bepao.lOp
de
vendutie
van
W
o€nsdag den
der en OQsterafdecling'vall Borudo ,ervRngen, zijne
)5 November, waarop hij URRr Far~i8 zoo terugkeeren J
delijk oenige dagen v66r de ao.nkolUsL van den heerde
l5en dezer
gro()te verdieosten erkende. .
.
noodig had, en daarom ,erlangde, d~t bij DOg zoo lang
1~ I~'ombelle, vau dezen Bprek~,nd~, hetu gezegd bad:
Om redenen van gezondheld had Verspyck In 68
in dienst zou blijven ll •
.HIJ- ZIll geld meebreogellj WIJ ,moeten ous daarvo.n
tOll buize van doo WeIEdG. Heer
en 69 zijn verbHjf in Europa.
Hif1fOp toont de akte von bosclmhliging ann, dat de
meeeter lUakeo", e-n dat eindeltik op Woenedag: 15
In 1869 ward Verspyck blj keuze tot generanlheer De Ia Tombelle in den l;ncht van 16 Odober
Odober, LBs86rre bern's avonds t6 6 llur to A.mpouU·
op K 0 r a D g - Toe r i e,
m8-joor ,bevorderd, Z. 1ft. de koning beuol!mde hem tot
met zijn knecht aileen op hut ka~teel was gebleveu,
lac was komeu opzoekeu, en dat zij toen nf::iprakeq,
zullell wij nog verkoopen:
adjudant in builengowonen dien,t. Iu Indie lerugge.
en vervolgt alduB:
dat .ij zieh in dell avond von don volgeude" dag van
Twee ~Iel"gevende KOEIJEN en KALVEREN.
gekeerd, ward hij eeret ohef Vllll hat person,eel bij l~eL
lilt:.. dien nncht kwam de
penoon vau Sau, Bchui~
het gold dt'S lJeer~n De 180 'l'ombeUe zouden maestel'
depertemeJlt vao ourl('g - , de_ general~ eta! wa.s Illtenvoerder te Ciotegabelle, dia met ~iju broader WlLS
mOoken,
(945)
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middels afge_chaft -I.ter tot afdeehngBkommandaut
opgeat.an, Olll een sobuit, welke bij nabij Awpouill.e
.Dondordag I;e 8 '/. uur, .Idus ,erklaarde Philippo
sBn~esteld.
ba.d vRstgelegd, tegen het glJvuar vo,n eon plotseling
Ie Vu.ineul· verJer, opends hij de buitendeur der keu·
Nauwelijks_wBB het 6cbee ODzer troepen voorden kraton
wassen der Ariege te beveiligen , met zijll l'nnrtuig
II~D en liet Iju.~serre het kBsteel binneDtreden. !lRo"
van Atchin bekend, of Verapyck werd aauge\yezen om
bet kssteel voorbij.
~mll~ll wij IlO't aunleggeu?" vroeg Lasssrre. - /Ilk wil
met veraterking nnnrhettooneel des oorlogs tu verlrtlkn't Was oUlstreeltB 1 uur nn middernaeht.. rrerwijl
wei het geld Irrijgeu", zeida Mltroll, Ilmaar ulijllheer
Op DONDERDAG 16 Juli,
ken en bet be\'al d:r .~xpeditie op 1.ich te ne':l~u.
ltij het gebouw vOOl'bijvoer, rook hij Den sterke lucht
durf ik fliet asnj die is ruij te HtCl'lr. ,Vil jij dat op
tell haize vnn den WelEdelGe.trenge Heer
Verspyck W8'S due feltehJk bevelhebber der 2e. expedltle.
\'IIU verkoolde beendel't:lu, en hij dncht, dat de bodiou·
.ie nemell PI; "Als ik maar een bijl bad!>, hernaln
Bet opperbestuur in Nederlau~ besloot evenwel
de en de opzichter vaD het kastee l , Brus geliuatnd}
Lllasorre. - "Als je er asn wilt hebben, dan is er nog
11)1', IBIiI~i\'.J,l1tIll\'S
(Bodion~)
andersj den sedert 12 Juen gepeni!loneerdeu gE'n('raal
aan het tloupeeren waren en de vau hUll maultijd over.
eel) bu.ndbijl in hot koetebuis", Rot\voorddl3 AIit.ron,v. SWleten werd dut bevel toe\',ertrollwd en dnardoor
gebleven beendereu in het vuur wierpen. Ongeveer
~G!~ ze daD halen!1I
v.u ZEdGlr. netten eompleeteo inbaedel,.
Ban- Verepyck en aan het Indl~c:lB. leger etHl groat
driehondBrd moters verder govaren zijnde, hoordB hij
n illitron verltlan-rde voorttl t dat hij dunrop uit het
ALSMEDE:
onreent gepleeg<l. Vet.pyek'. nuht.,ro loopb.an k.n
tot zijn verwonderiog do klok v',n het kast.el luiden.
buileu h.t k•• teel gelegell kOd\,huis .en handbijl ging
1 .oliede ligte MTJLORD.
F(cfUBt teg~llOver- (:iti ,,~,a van Swie!,e~ wor~en ~eBlel~.
Wac was er dllll loch te Ampouillllc geachied?
halen, welke hij aan La.sssrrs - overhaudigde, ell dab
1 .pan WAGEN-PAARDEN (overwalsch •. )
Wij geloovan t:elfs, dot de olJPllrhJlllge tIlBtor~;es~hI'lJ4
ilMitrou (bijuau.m vall d~u bediende Ilhilippe Ie Yainu beidl~u, no. hUll Hchoeiael te hebbtlll uitgGtrok/teu
3 MeU'gevende KOEIJEN met KALVEREN.
"sr Verspyck ale 8allVOeI'der .~·t'rle boven "i!.~ SW16teu
nenr) was den pa.chter Pampuza. en den tuinier Dar.
op hun teeDeD naal' de eerate vordieping sLop en , wnar
1 collecLie f..aijo BLOEMEN ill POTTEN.
tal stellen. l\feu wetb, dat W1J \'oor~eker n.le.t (Jnder
die gaall wtkken en ,bad bUll toegeroepeo, dat op heb
bij Lasaerre, met de haudbijl gewapend, vooruitLiep.
(939)
A. MEIJER.
dg ,
vaardige zaak w,0rdt door OU8 verJ~dlgd. Ret. voOrdoor het luideu der Idok gewekt We,reD, daarbeeu en
gekeerd. Daar bij eenig8zios doof was, hoorde hij
Op
de
vendutie
van
W
oensdag
15 Juri
klommeu Daar de eeL'ste ~'er4ieping, waal' bet urtludhen uit't aa.nkomen. L'leserre Bloeg hem met de handetel t~t benoemwg \'811 gen. v. SWIet~en . was ,In oua
••1 ,,"orden v.rkocbt:

t'

AD VERTENTIEN
Woensdag

Th. W. BUlJS,
WZGEN~ P~l"RD~N,

f!£.

Th. "W". BrJIJS

Vendulie wegens Verlrek.
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geen tegeu8praak te tulleu hooren niB WIJ velkl~reIi,
dat om bet rea;ultaat te bel~onum, d~t vall SWletell
wer~re~en beeft met d~, IDlddeleu die h~.1U ter beBchlkklDg stooden me:? tllder(~aad geen bUlt?~gewooll
¥eldbeer bebo.'3ft te ZlJIl. ,De t d .\"oor de. crttlek OVer
den 200. Alch.lnees..:ben \'eldtocht H5 uog Ulet on.tJg4jbro~
kenj maar, dlt ~1\n nu reelis ~e~onsta,teerd worden:
door d~, benoemtog .~8U vaD , S.wlcte n ward Vertllpyk
grootehJke verongellJkt. D~ardoor wer,a de bekwf\lue
"e~doverste door. de regeerlng ougeschIkt voor het bevel verklaBr,d. Dlt kOll h~l ~t-l'd gewoe~ "an generaal
Versp!ck tHet verdrll.gclI, I~IJ Vrll.n.g.~~ z1Jn ontslag. Op

ba.r~eD.

,'"

..

.,

.~ot. bet laahte zl.Jn plll:ht doeu.de, he~f.. LlJ aBn de
mlhtolre eer !uldaaD, doch de ~lBkeOIJ1Dg o.ok gl-ten
dag ~~nger Willen drng~n dan drlngend noodlg was.
'YlJ ,betreurt.'n lJet dlsp, d,at V~~spYl.!k nu reede h.et
Indleche l~ger verl?nt, wn,~rut.n hlJ DOg lu~g. een 81e·
'liad, h~~, !AUDDen tIJ.O .. Wl] beklage~ I~~t II1~Hlcbe leger,
waar ul ...illekende"otti.cteren zoo onbllllJk beJegend kUll-

nen worden .. W1J wen8cbe~ clen gen~raal Verepyck
oen langdurlg ,ganot vRn. "!Jll ~'W~lverdlende ~ust toe)
e~ ,hopeD, dat, d~ .. ov~r~UlglJJ: In hem. levendl.g .. moge
SIJO dat, .~oge ,IJ Ta
oor e 'regeerlJlg onbllhJk be~
bandeld f.ilJu, bet Nederlandsche

folk heDl sleedEl ..aJ!iI

je~.a~ze~ beste, ~~~.o('rd.rs van het zoo roemnJke
DISC eagar, za
IJven vercer~n.
,
(P"O Fatna.)
---------------

FEUILLE'I.'ON.

De misdo.o.dte Ampouillac. (FrankrjJk)Vermoording van den
b.o .ronDe 10. Tombelle.
Zit tl D g, 'van he t b' 0 f v'a 0 a BI!! i 8 e s i 0 h 8 t
d,e p 8 r t 0 'lD en t ,:H aut e ~ Gar 0 0 n e va. 0 2,,3
e D 4, M aa ,r t 1 S 74.

.Het batee! van Ampollillao' - aldus vormeldt de
akte van besobuldiging de toedracbt de.er ."ak .gel.g.naoo d. Ariege, 10 de gemoente ClotegabeUe,
en to.behoorende aan me.rouw Goeyrand, word, tengevolge van het platoeling overlijden van,' genaemde
dame, die (itlo' 29 Januari 1878 san ean Banval van
b.ro••t. bezw.ek, het eig~ndom van baar doobter, me·
vr,onw D. la Tombelle, dIe met baar echtgeooot en
'!et bnneenlgen,. IOOD te Parijs wu0t.'de,

~iijlzeOPop~"~nb~~dl;e!·~:I~:d1~;~~j~:rB!~:: ~~~~!~~~:

zander eOll elikel~n kreet. te slos-en.

ster. lJ.'hans kon JUen bewerktm, dllt de vloer vuur bad
ge\'at'i du gordijuen van het veneter cn van hali , bed
stonden in vlom} en op ueb VUUr gevat hebbende deel
"an den \'loer In.g het lijk ran den heur D~ In. 1'om_
belle braudende, au waarbovefl de v-lammeu zich tot
een hoogte van 40 centimete~8 verhieven.
IIHet lijlr van den heer Da Is Tornbella lllg op den
buik en sleunende op de opgekro,Lpen ell door do
werking va.n het vuur aameLJgetrokken armen. Ret
hoofJ WllS opgebeviilD, de "ogeD I3tareude en op de deuf
gevestigd. Rd lijk Was b~na geneel verlmold, bellalve
heb hoof\l en de voet(ln, die niet door de v-lnmmell

:?~;~::e:a;o~ol::~=~:c~:~d~~~ :;::~~~j:t ~:~, d;e~ be~lei::n W}~:::tt:e:~~d~:~

willigde Verspljck, om ziju peL8ionet:!ri~~ is lat.e~
aanl...oudeD. tot ~~ Il,en afloop Jer E.~pedltJei van lL~
tr,~kk~n Wilde hlJ lliet hooren. Ver~plJck trok te velde.
ZlJJ die den loop ddt ,oorlngB gevolgd babben, wetcn
ho.~ Verspy?k weller Ultgeblor:.keu ~le~ft: Of de. dapp~re
krlJg8~an zl~b eehler met de optH~lH.t.HWho zumswlJze
van ZlJIl bevelbebber generaal van SWleteu, beeft kun"
~e"~ .\:ereer!!gt!l, w(l:dt do()r ~ne[], di~ hem kenncD J
bet\fIJfeld, en of Yt.'rBV.~ck OOiL zoude geduld ht'.bben,
dat bet hoo~~geBcl.l.al \I'1JDer, . solJuten doc-oJ' den gamelang der VlJo.nd~hJke Atcl11neeZ~ll zoude oVll'l'stemd
worden en of Lij mtlt d~, expeditle ALchiu tOU "tlr~~.
tdD habben, nod~b de "IJBn~ nog kort te voren ZIJU
kBmpement aanvlel eo, op l~OO passsu "an den krato~
sene kol.oDue wet grooto veJ'hes terugslo~g, ~~lven \V1J
vo)mondlg. ~[jlkeunen-1 te bean~woGr~e-? WIJ dragen
de o~ertulg1Dg met. ?na, dat de ,Jell_lillg loer t:.vee~"
Atchme8Bcbe f'xi?ed!t'I~,Y~.rBpyck v~nterkt .wtft III iHJG
voornemen en b(;w l.HJ 2:lJil beslulL ht;'eft dOtlll vol-

~;'et~:r l~:u:a m~j~~~~!:u~R~n~~r z~: g::~~l~~e ~~o::

brand te hi usecben

en

Daar hij nog eenige bewegiogen maakte, bracbt
Laseerre hem eell t.weeden sing to(\, Z,10 geweldig, dat
het alachtoft'dr op den grond vi(ll~ ill ziju - val de tafei
en de lalDp owv-erwerpende. Yervolgeos DatU Lasserre,
terwiji l\fitran het liehaam optilde, uit een der zakken \'Qn den heer De In. TJrnbello een boa sleulela,
dien bij aao l\-itt,ron o\'erhnndig.Je. DelOo begaf zicn
uu naB[' de twe~de vel'Jieping, opende m~t di~ al~utela
de goldlmat van de.n beer De 1& 'l'ombelle, oDhreewd~
de duoruit sen Bom VBlI 2000 francs arm baukbiljetten
fln 1110 francs UBn goud, doclt UBm l:tl voorzorg om

d~ ~~nh~~e:bniL~~bilj:~::~u

ruatraaseu en Husaans van het bed, welke begoDl::ell
vlnm te vatt~n, uib het raam te werpen, De werking
vaH het vuur was zoo krachLig geweest., dat eeu bescltot
uit de loocllijn wns geraakt eu dreigde iu te storten.
'llUS;1.chBll de beenen van het lijk vond Olen eel} timmeflOanaruantstok met \'ijf geledir1gen, half ~'erbrand,
1/ Van
het gebeurde verwittigd epoedde lie heer LBj"ullle, plaQlsYtH'VtUlger Vall lieu' vrederecbter l'U een
dol' pu.chters van Ampouill!l.c, zich naar het tooneel
JeB onbeils. Hij verzegelde Ld ltabiuet, in ofwacbting
van de k.owat van deu recht.er vaD instructie die hem
weldra volgdtl. Nil de eerste opnemingen ~edaan
hebben, beillstte deze de doctoren l\-ionhl~egre en NoIe met bet onderzoljk en de Behl uwing vlln het lijle.
De geneesheeren begonuen hUll 'onderzoek lUet het
hoofJ, da.t zoo goed door bet yuur gespatl'd was geble\'eD, dat Il~ haren (;r DOg op VIlSt.~tltell. ~ij bemerkteo twee wondenj de eelle, achter het hoofd, nan do
tinkenijdo, solleen hun toe het gevolg te v.ijn van een
geweldigen I:!lllg, toegebracht mot een anijdend cn Hij
zwaar werktuig welke boven de plek der wonde tal..
rijke breuken bad veroorzaakt en een t:lpoedigol1 dood
lOoest ten gevolga hebben; de andere, 8an d~ ,rechterslu.apiltreek, WaS het gevo1g ran een slag, toegcbracht
met een stOUlp wer~tuig en wet zoodanig geweld, dat
de tloud er het ounuddollijk gevulg nm moest gewe~st

te

zijn.
.. Deze Gpluerkingell "all gewichtigen nnrd, iu vcl'lJllnd
beschouwd Ilwt Je verklaring va.n Mitrou, daD uieUllLuJ
bulten zijn voorkennis op het- kUijteel bnd kUllnoD Iromen, Heten geen twijfel maer OYer orntront do schuld
van dazen bediende. Ondervrsag'd zijude, bie!d bij vol,
d.t hij den heer De 10 'l'olUbelle niet vermoord bad
en vel'haalJe, dot bij, opgf'stllan ~ijndo om te gan~
,iaacheo, een Bterke bro.ndlr::cht had '7erokon daarup
naar de Lweede verdicl'iug WQS gegft~[) en I beruerkt
had, d"t .ijn meeeter zieh niet in dieos hmer bevond
en z~~h nog .~iet ter ruste hlU~ begeven. llij voegde

::I!i~n d~~b~~e;er.~~lg!~I~e~e~i~~e~~r.~~:~:u d;:~d~e!.ir~~
door deo rook werd verhinderd, en toen, ziende dllt
het k•• te.1 door brand o"d.eigd werd, de menseheu
gewekt en om hulp geroepen bod.
..u Da:'lr ecbter o:t, verhal'll door de r~ea(j .i~eewc:lneu
InhcLtlDg~11 en vootai door de ou(lerzoekingeu de" gene~h •• ron werd, geloge08trat't, w"rd Mitron ill hech.
tOnlS genomen en OBor Oi,.tegabelleo"ergob .. obt. Bij
eeoden "olgeodeD dllg ge~nlle buiszo"king, worden in
•• " koet.huis .eoi~. met hloed be,lekto kleeding,tukken gevoDden, alBwede oeo haodbijl,m.de,met bloed
vlekken be.!ekt. N. omlrent d. aanwezigbeid van bloed
op deze voorwerpen ouoBnDemalijke, ver.klariogen" Lo
bebbeD; ges:evoo" enno.elfs getraoht te habben, d.
aaDwezlghe,d van, bloed.vlekken op de lakeDs vaD oijn
b~1! Mn, eell, Deu,blo.dln/:l toe ta Bobrijven, kwam Mi.

VD
V Gz

I
I
I

~~~r~:~ It;=:~s

l~~:!:

v::
e::
tftneinde Rile v(lrdenking te vourkomen.
IIIIierop echter, vre.ez8nde dat, zoo bij de ontvre>.:'mdlJ Born tULU Lllss<!rd ov~rliandigde, ueze mocH weigeruU met hem fie d~eleD, of wel, dllt bij in hat tegenovergeatelde gcv!l.l hum en zichzelven ill \'erdenkiDg
zau brengeu door het vertlJonen van veel geld, verborg hlj Let gest()iene Bchtcr een deur, l{eerd~ llQar
de eel'lite rerdiepiog tBfUg, ell l!Oeide to~ Laed6l're) dat
hij niets g~vonden had. Deze wilde nu zeJf in de
ge!dknat gaall zieD, en liep oaa.l' bonw, Joeh kOIl de
bllukbiljetteo , wt<lke I\Htron daar gelaten had, niet
dnden. - /I Wij hebban hard gewerkt \'oor tJiemendaF',
riep LaBsarre IlU uit. - /I Zonder jou zou ik het niet.
gedaan hebben", anlwoordde Mitron.
IINs iD do lreuken wat gedroukeu to habben, Verliaten La.sserre ell l\iitron bet kosteel en gingen ,lUllJ
de oevers der Ariege rooken. Vervolge~jBJ begrijpende
dat zij zouden oDtdckt wordell, besloten zij, het li~
l~hao.lD van den hf'er De !a IJ.1ombelle to verbro.ndeu J
teneinde dtl flvtJren bunuer misoaa.d ttl uoell \'erdwijnell.,Zij keerJen in bet It stl~eL terug, omrillgdell het
hJk met pu.pleren t u staken dlt III brand, wllo,rna L!l.sBerre Elch Ult Arnpoudlne verwIJuerde
liTe 1 nur ua middernachL ging t\:Iittou zlch Vt;\r~
gewissen .of do bra~d wei goad ,was aangeatoken j 'L
was op dlt oogellbhk dut de eoiJUlten\'oerder San ~eu
sterke lucbt VI:LIl verbrallde beeudcrflll tu,d geroken.
'l'e 2 uur ging Mitron, uitlt meer de kamel' imuLJtJnu>:;
binnentr"den en oVtlrtuig(l rl"t uet vernielingawerk
i'olbracht was, de perBOllon van Dn.rdie en Pampuza
wel{ken.
Tegenoyer tlez6 zoo bepaaldo cn z.)o duidelijke ver·
kl.ring heeft L.eBerre d •• telligst. ontkeLleni'Ben ge·
steld; ~a.ar de bekentcllisBen van Mitrou ziju Lij
el!ten stap dezer langdurige, inetructio beveatigd, eo
te vergeeflJ trncllt Lnsaerre die to outzenuweD. Zoo,
bijv., heaft bij aanvaDkelijk vel',cl,ilIande alibi.'s ooor·
g~wend, we~ke . echter achtar~envolgenl:J anor de ernJ

'tl~i~. ~eot::~~~IS::~ ~f~sO~~t~j;e::.~~:ko~'e.t deze

be-,
.chuldlgde ,olhardeo. Deo 10 November verklanrde
hij a.n den rechter van iuetructie, dat hij zioh in deo
avond vall 16 October t. 7l uor nalll'het door den
8chrijuwerkrr, M.ichnud gehoudeo h:ot1ieL:u~B bad begeV130 en dB.sr ,tot 8~" uur w~a geblevell .1.11 gezelechap
van .eo hellEal personen, wier nawe"" h~ opgof.
("If ordl .~rvoI9d.)

Ao.ngeslagen Vendutien.
W oensdng', 5 Juli. "Voor re.eoing van, Andreas
eD ~Ie Lacroix io, het loea81 noa.t bet vendu·locaal
valr ,en door 4.. Meijer, 'e~ voor rekening en, ten. buize
vau d.n heer Buija te 'Karang Toerie door SoeslJIftn ell 00,

6 ki.te" 300 Riemen ,

velijn Papier,

1/

door •• ew.tor be.ehBdigd ex
(943)

CELEBES.
A. lIIEIJER.

Nog zal worden verkocht,
delicieustl

Een partijlje

Manilla Sigaren,
pa ••• ngeorngt per ,toomBchip CELEBES.
A. 1I1EIJER.

(044)

Vendutie van Sandelwood--Paarden,
op Muandag den
zullen SOES.HAN &

2%

Co.

~O

dezer,

op vendutie

tegen

vClldu-salnris verkoopen:

~5 lJilmfl,lltCiIde

SnJUlel'lfJood

PAARDEN.

Alhier van SUlldelwood ufl.ngevoerd per Bark
. DJIN" gozKg"oerder SEOH MOHAMA'I' OSMAN.
1\;1 bezigtigen ann Jen Boom.
l\fet commis!JiCn gelieve men to belastt,H1.
(9~O)
SOESMAN & Co.

Openbal"e vel"koop:
Op de velldutie van Maandag

den 20 Jllii 1874,
door Jo We-es· en BcJedelkawel' n!hier, olmeda
verkocht, wordoll hot tot den boedel van wijltJn J. J,
£;-EN1'IL behoorend lmis, gelegen in Wijk La. C.
no. 362,
SalU"""g, den 13 Juli 1874.
N omens de hamer VOOfU.
ZUllOll

(950)

De Secret.ris,
F. W. lIUCARE.

Yendutie Op Bodjong.
Op Dinsdag den 21 dezer
zul!en ~OESl\fAN & Co. vendutie hOildeu, ten
vall l\Jerrouw

hui~a

""\vHITE,
voor rekeuillg vall belanghebbeudeD van eeUeu zeer
compieett',11 inboedel, wlI.f\roudor; Ma8Bief m,ahonij~
bouton l\lt:1ubeleu. pmchtige Kluten, Toilet Spiegels,
Consoles lUet marmeren B,adcn, groole ronde en ovola
taft-ltI, Knsapjet:1 tltc" o.lhm iUl;'t Olarmereu 'Bladen,
prachLige Pt'mdulea met VazeD, grootd Spiegels, Sehilderijen, I .. ampen, Servit>ztm \'an PONelein eu Cristal.
VOORTS,
,t i'~
,
1!'rsaije Japt\necho on Chine, escbe
.
BLOEMPOTTENop STANDAARDS,
,
'
Wagens, groote on goed gedresBeorde
PAARDEN, en 0110' w.t tot eenen zeer uitg.breideo
ill boo del beboort.
(95::;)
SOESMAN & Co,

Jl£i

LOTEN
Banket B&,kker

Lofer'll ""'"

BOD10li&.

(198)

Samara,'fI.

t IBD~ lNJj, sTfiitAm2i~'«

it! de
D.
'
.•
"'.
·e~.D
......•n,,'N'.'. erken"
ten. behoeve Ivan het

Protestantsch VVees- en LArrnhuis te Sarnarang.
zijn te bekotnen bij
(246) .

Prij. van het Lot./ 2 . -

ABELS Sr.

Pa,.. Ontvnngen:

(60B)

a.

(1668)

O. 1'. VAN DORP &. 00.

Per mail Ontvangen:

lDerk

&

DORRllI'AAL & Co.

(495)

DO 01\

NLaTlilla Sigarell

F. 0. VVILSEN.

(Neiiyo)

Corta-dos •. Habanos on Cavitas
in kistjo. van 500, 200 en 10? sluks, zeker
io js,l'en zulko lekkere S i g 8 l' en nlhler llIet BODgovoord.
SOESMAN & 00.
(954)

(9'19)

G.

o.

,:a-II4.llllail c'ir:eile-rC)VCI'''·ok ken
knll1lel'honfen

K OFF ERS.
MOSCH &. Co.

(955)

weder

ont\'oDgcll.
SOESMAN eo Co.

Overheerlijke:

Z. M. Krvzen in blaas,
per'stoowscnip OELEBES,

(956)

pn~

Eelllluttig prettig en lllooi boek!

J. TER GOUW.
.Uerlei

geloet,

SOESMAN

ell

G. C. T. VAN DORP en 00.

Expeditie

VUll aile gooderen "a.r de bi,,"elll.n·
den van .Java, naar RIle plaatsen dnnrbuiten zoowel
ale Jlaar Eurupa vol gens bekend tnag blrief,
Vervoer van producten vnn uf het .t.tion
n.ar de pakhnizen op de scb.al per pi col Suiker I 0.12
, ,andere productenJ 0.13.
Bij weging Illm de Spoor, flllnsprnkelijkheid ~;Oor
ollderwichten,

00.

SOESMAN

(957)

)' IH

ell

Versch Indigo Zaad,
tan PnrtJlatal d')or d-C::i H{~2L'
aldaar met de meeste zorg relZamel(! ell
ODS gezonden thans ontnmgOll Gll
Eomen
___ ~ SOES~.~~~_

Pas Ontvanqen:
Prachtige ]!"ransche Dames~ en
en kinder BOTTINES, bij

~BAZAR.

~ln441JE

UlTG4 VE

het

oorspronkclijke vl'ij nfiverteld

Porcelein Tafel en 'llhee·servicsen, Kofr~ en Thee~t:I'ViCBeD WaschBtellen in parceloin en aa,rdewerk)
Porcelein presentkoppOD, ~ HermetiBch sluitende
J

K';~;fr~~~:~'

porcelein Siabakken Orale en ronde
groene Sohalen met deksel, Borden.

Zee)' lekkere Mauila Cigaren
.1 "'
BubanOB no. I. OavitiUi!, Londres en
OortadoB III.

Pnik puike .Rim"en
9.16 ,

~eo~::JI~:L~:1:ea1~~s~~e:~J S;~~~H g)i:l~~ ~:l~. ~\~~r. up
Canarie vogel Zaad.
B. KARTHAUS & Co.

(116)

Pnike'--Mandarijn Gember.
H. Bom.iLI..

(663)

Pas Ontvangen:

India Pale ale,
van 1<'LOWER en SONS.
en

(1680) ___ ~__~ ____ _ DORI' & 00-

G, O. 1\ "VAN DORP

Scbaren,

II
Nieuwe Zilveren IJepels en Vorium.
1 Etui Oompleat 'l'afel garnituur,

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!
(1845) ~_~_~~B._.~~RTHAUS & 00.

B l Z ~. R.
Nieuwt! aa,ivoer van:

Albums in Soorten,
Bijouterie doozen met Muzwk,
Heeren & Dames NeceBsa.ire's,
Dames, werkmBndjee DIet, inrichtillg,
Porte. flaoons-. porte Monsie.,
Prachtige Waaijere,
Dames .Btoel & Vaetbank met lIIuzi.k,
Inktkokersin Soorten
en vele andere goederen.
B. KARTHAUS en Co.
(1846)

.l:l et Nederlandsche Stoomschip

&, (Ju

pen:!Ol;en

eo

familioll

zoomede

lIic'"J"<lUW ABltA.II.AM,
'1hwl.my.

(1567)

eEL E B E S.
KOllltntHltinnt C,

Commercial Steamship Company JJimited.

L'A_ srI"

Gel'egelde mart (u,"chen

de Ned, IIHlisclw Wetboekeu.

JAVA en

llOT'l'EHDAM.

filtflomva.u-' :Uaatsehnllpij

bet Rcgcerillgs Reglemcllt.
(ll09 Tons n..)
Gezllgvotll'der H" .1, HLAO:"CLTN
Vsll ,'J LT_Ll,J n

znl ill de tweeJe helft
'llERDAM ved·rekken,

j

l:UJT-

dell tot

-~---,.~----,--.,.--.- --.-,--- ~--------

(79~)

In alle {ii1Uell~ien \'erkl'ijgbnllr bij d!;\ QIHierneluing
nnbij ite hnlte ("i-edangan,

N E DRRL .A. N U.

"HAMPTON"

de strafwetboeken voor Europeftnen en Inlanders,

Djattie Houtwerken.

Hnta\'iu.
lCRASEI1 EA.TON & 0". Soerllbuijll.

p nINS 1£ S AM 1\ L J A.
Kommundant FABJUTIUS.
Juii to Batu\'ia

NtiD. IND. STOOIVAART MAATSGHAPPIJ.

wed~r

RET· STOOMSCHIP

'GcI'o.arlijkc Diit.rrhce. -,~ De
oorzahn dC7.cr ver7.wakkendn ziekt~ zoo vCnlchillcnd, CD, de 'wijzc
barer ann,mUen zoo V'erandelijk zijndc, genn l:en vqluoendc redeLl
het belangrijk l1:intal' hacer, ~hgtorrers, Onder Ilollow~y't lIeholD'
al is de oorzaak (ltzer 7.i~.kte in dnieter,nis gehllll 1.81 de
HOLLovr.n-'s l'lJ,LEl" ,KN

ZAL¥.

avz.gvoerder BllRGHUIS v AN WOOR'l' \1"AN,
vertrekt den 17eo J'uli 1874, des morgens om S uur
naur' Batavi,a, BeDcoelen, Telok-BeLollg, Kroe, Padnng,
l\iunt.ok; Riouw, Singapore, Pt'lHU1g, Edi, Gighen en
Afjeh.
D. Agenl eu
(952)
1-10. NEILL & Co.

Inliebbingcn nmt;rent vraeht
komPtl hij,

passage zijn
De' Ageuten

8ll

t.1d

be.

DAENDELS &. Co.
Batavia, Saml1raJl/I en SOBrabaija.
(90t')
- ..-.-- ..-~~-.-"--~~-,--,---..~----'l'wee HU1"lEN nua.t de

~..

¢~U1l}~~ ~J
-- a

(95ll

I

I

,=--

Toko
~u

v.n

CO".

BOIJER

naRst de womng \"an- €'D

I.e bovrogen hij

OHASTEAU.

Te Koop!
17

-

ronde

NHO. IND, STOOIVAART MA!TSGHAPPlJ. BATTERIJ PAN:N"EN
Het Stoomschip

e~:llz:t~f~!~~ z~j:'1.l~~t:~j i:,e ,~~~g'?,j;:e l;~ir~:fm::e~~~~~e~Df:~
~:::'~:~~lI~:ICZ~jn ,{,;H ~g::~i.~: '(~:r zii~~:d\'n~e: c:D!~~:~k ,el~~e~~~~
keerde werking, \\'aaruit die ook ont&tnat Bcidc midtlelen
regtstreeke,: tot heretellen ~'IlD het jUliOle_ cvenwigt tllsi\~h~n

ver~

daRr

Diep \Tt·rtrekkon.

.r.

Min. Fransen' v. d. Putte.

\"1\0

nau' lH,t' Nit>uwe

door het SU010

(62~~ ___ ~~_. ___... . .DO!tREI'AH_& en.

Holloway's MedicijIien

a,

:'!an
De Agt,Jtteu
E. MOLlHMANN eo Co.
lia/aria, SaJdardli!} Oil Soeraoaija.

(750)

DERLAND1m,

lllUldsehe {Te!:whriften van Inln.nd~I'tI;
Ret lnriet, Vito .Tustitie-kosten bij (10 landradolJj
en hot koninhlijk be~lnit bet.roH'endo d~:, l'ochtsperI30~~~~
liiltheid 1'1l1I \'ereenigingen in Nedorlltlllhwh-lndlc,
. (940)
G. O. '1'. Y AN DOHP ,~ 00.

BA K K E

L~tdier0" men r,i(~h te a,dreSBSrCtl

Ret Engelscb stoomschip

de grolldweL voor het koningl'\jk der N:F~·

de Politie Reglmnenten,
die
n~1{~~~~~~~IU~~~1 \~,i~!~'~~7 \\~t~:. T
~;~~l h~:~:;:~~;
ge~~p~~p~~~;;~l \~~~~~1~1; de uOWij~kl'ilPlll- Yfill oHder·

A

vall PS8sagitirs
ing,,,i,,t SI'OO"'lScb,jp zul verJ:Ilo6'deNieuvre-diep

benen'ms'

'l'.felllle,sen Superieure Kwalit.it in stollen
keldc dozijnen.

Ii

.r. DE RIDD'ER,
it: \'ul'!lgesteld. up Vrijdug 17, Juli e, k, Viin Suruaraug.
DB Agenten
(934)
.r DAENDEfS ell Co.

,\ .l 20 en J 25.(296)

0 N R AD.
KotuOIlUHlu.ut

§tooDlvuart= Maatschappij
J A V A.

F. H. BOmiA.

1<'i~ne ,.oort~~~r::~~:;~:nzo~~e;u~;~:~!!~ed,

(j

i1,.r65.~-

Tcnnents Porter
bij

Hot vel'trek van'

Het stoomsohip

'iOOI'i"fiste

B A Z A .II ..

)1

Gouden Dames Rorlogies.

voor

a / ~:;~

Ontvangen:

Mr.

Stoomvaart Maatschappij

NEDERLAND.

Kanlers Disponibel

.JULITJS RAR'l'MAl'ii"N,

lllet 37' st:,:,t,ulg·ravllreu
ingebolldeu met [;::~.~hlell t;itel

(871)

Ronde, staandeKLOKJ.FJS,

BBINTJB DE VOS.

bier

De Age,iteD
Me. NEII,L & .00.

",.- F. H,BOUMA,

van

de t,weede druk

Pas ontvangen:

(633)

EEN

noOR

ltieisjes-

J. II. SO~~_
JI_D_T_&_.~

Sobotels,

DORI' & 00.

G. O. 'I'.

00.

vermoedeHjk d.t'Il 16 dezer vaD
An,trnlie viii Togal & S.t",i •.

P. ZWAG}<]R.

(954)

..

(534)

(284)

L-1l1isveIlc!llLien.

Llppalit"",'i., II' ,ITER.

tnana genaamd A'J'SJIN.
Gezagvoerdcr VAN DEN GEVEL,
vJrLrtlkt

van Yendutien.

roeolllmn.ndtlel't iiich v-oor het !loud ell VlUI

Per s' G1'(zvenhage :

;~=

GLBNDARR'O C.1.

He~ uitvo€ll'l';ltJ Van Kommi6k.1ien en IlI;\t jn en uit;..
klaren van goederon togsn slocht. 2'/,!'~.
RekoUlUlandeert; zich heltl:efdeBjk voor bet boudtlll

alhier ter Reede, ont\Ttmgen wij e~m klein~ partij

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

IWMUlSm KHTOOIL

Sam.rung Heeron.tra.t.

DE VOLKSVBRMAKEN.

Het. stoom.schip

----~----

W" mEOITIE EN

CP. V AN DORP en 00.

(1023)

------.-. ..

"NOon

Indisch verhaal

:Buitengewoon fijne

Suiker

NBD.lNO. STOOIVAARTIAATSflDAPPIJ:

I:$'" Doo~::!;n !i:!?~::i~~~~~
PER-IS zjjn de ondergeteeken<len in ·"taat aile soorten van
druk"wet'k Vlll g ell t .. t bllitengeluge pryzell af toe leverell.

Elk zijn deel.

Zoo even Ontvangen;

en

De Agenten
Me: NEILL & 00.

(672)

COGNAC
OTARDD1JPUY
Co.

Zout·

Gezagvoerder TEN OEVER BAKKER,
vertrekt .ao bier den 15 Juli 1874 direct liM'
(930)

Gra veert op Steen en op []
Metalen.

Zeer goedlwope HEMDEN,
De zoo gewilde Ellwood HELMHOEDEN.

v-erp&kt in

m.

Koning Willem
Singapor'e.

van

J. H. SCHMIDT'& Co.

bij

Co.

,G. C. T. VAN DORP &

Heeren lode Hagaztjn.

(916)

..

Set ~tbomSChi'P

gegoten ijieren itl, vt'rechillende, dimenaieo Wa&rv&o lh,
grootste is, ru,n 8: foat i~ d. ru.
'1'. bevragen bij

werkcn
g~·mclig·

beld rD, prikkelbaarlteid. ziekelijke en gezonlil'. Ilr~()hwhng nntull:~
lijk'e cu buiteu9porige laziDg,
Doosjes Pillen vno l'l. f 3. en fa. ::'()tjt'Q Zalf vlIQ /,.1 l:3
en f 5.
Cher'iboD W. CALTS'l'AI'l'S: &; Co, ~'agnl A. J. ,van, der : VOOlt'l'.
Pehlong"u W. "3 .. HAN~ Solo AIlNOLD eD Co, en COENAES

KJatten J. D. SLIER Magelllug J. A. ZJoJCJDEL. SStnBrang, GDE1'·
HA.RT en Co. DE GROOT KOL,',' en Co. WANNEE. G. C.' T
VAN DORP en Co H. L. DE LYON en
(678) .
SOESMAN en 00.

GezagvoerJer. YAN DEN. GEVEL,
vertrekt'den 170n ,dazer 'des morg~n8 Danr Austral ie,

via Tagal or. B.tavia.
(951)

De Agent"D
Mo. NEILL eD Co.

an
O. A. W. VAN DIm
S.mar.ng, 13 Juli 187·1.

aU~HT.

(948)

'-V;~;;;t;--;;;delijk"';o--;';d;~;et;~d;;uJTGBVU8 .. '.
,.t1pendrukkei\j -

G, C, T. VAN DOBP .. 0..

I!ama!Uio

