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tot opperbevel. bebber van d. tweede expedilie. Niett..gCDstn4Dda al !Jet mogclijke gedasD ward om hem

te

o'f ertuig en dati er uiets krenkends voor he m in gtllegen

Atjeh en de rrw~ede Kamer.

was, vroeg bij toch ziju ontl1ag. Later echter verzol!h t
hij, dat eerst op di8 vraag ruoobt beschikt worden na
sHQop van 'de e xpediti e. Op Java teruggekeerd drong
bij or op aao, d"t per tel.gr~m om beschikking op

(door te." m~dnIJerk"- ~Q" de Sam. Ot.)

De · iuterpellatie-1!'abius had op M.andag den SBton
Juni plaats.· De M ·io iete r van K.olonieo, van BUltenlo.udache z~k'3o, ,'an Oarlog, van :F'inauciell, zateu Acht~r .de groe ne tni'dl ; oak de nieu"We M inister VR" .Ml\riDe, . wieDB uiterlijk niet org Il:intrekt. Ean zestlgtal
laden waren tegenwoordigj dB K uijper vertooot wader

zijo donk.r kopje. De tribun e, . • ijn vrij weI bezet, en,
't g_duld taD het publiek wordt niet lang op de proe!
gesteld door meed~eling van ~ogekomen illukken ., of
rege! in g van werkzaamhed6D. De Ku, mer g8at blJua
teratoDd no. de opening t ot do interpeUI\tie over . .
De kleine a.dmiraal Fabius wet zijll open gezlcht
ell luide stem, leest de tGelic·btiog van zij u beitlo nagIl D voor. Di.e tOBiicbting is k art en fatsoenlijk.
..
Het optraden V[l.D g!mera.al van SWi6~el1, z.ogt hlJ,
werd goedgekeurd. Iu den aun vAug Hap ulles nuar

"Waoscb; de Kraton werd be.et. 1>fen meend. d,.t da
zllak to an ui~ was; mAar de hast der Atl'ojilleezen was
Diot gadoofd; de vijandelij khedan duurde n voor'; tal ,
belegerden

onte troepea in den Kratooi op 16 April werd door
ons bijll& een nederlaag gale den. Zoo sukkoldon .wij
vijf ruaanden voort. Da ondc r werping "un souHHlge
staatjes achijot van we ini g !>eteekenls, want ei ken dng
kunncu tij op hUll besiuit< terugkoUlen. IntuBscheo
keert eell g-r:oot decl dH!:' troop en w et d,) b eide be\relhebbers naar Batavia tP.fU g, ftn dit;, niettege nst:um de
de opperb"c.lh.1,be,' bij zijo o koms. in A tjeh aan ·den
Swtan . chreof; d.t bij or b!ijve~ zou tot d. t hot rijk
zou . zijn ten onder gebra.c bt. W dke beteekeoil:3 WOt.lst
nu aa.n dat terngkecrcn gebecht woruell?
De tweede bevelbebber l geoeraal Verapyc k, eeo
bOOgg~8llLut mi1i~air, de trot.!J en dt'" u-fgod van

Jt In·

dilJche l ~ger, vfIlagt en outvaugti 7.ijn ontslag . Zulk een
lUan DU gllfltt in tijd va.n ooriog nie· ~ he 2Ju, zaoder

hUOgBt gowichtige reden en. W elke zijn die ?
De ee, en do waardigheid van het land ei8cheu d.t
ove~ den tOD rallodselachtigen lllilitairen stand vno
ken licub warda yers clulft.
De Minister }'raoseu faD · de Putte rij 9t op om

Z8.-

te
aotwoorden. Hij spreekt kalm, hij heaft zelf. een gedeelk ran ziju onlwoord op scbrit't. Dat de Kamer
inlichtin ge n ve rlan gt., zoo vangt hij aao, is natuu rlij kj
maar It was t~d DOg niet om di e te Jeuooen geve D,
wa.~t d6 l-linister was n og nie t in het bezit faD d e
rapporteo, door geo6raal vaD Swieten bij of nB zijn
vertrek uit Atj eh aan de IndiscQe H,egeerin g iugediend.

Dit. ontijdige werd te n Blo~t.. door do Kamer boaamd.
Op. don 2 1~hlJl April, voe r de b1iuister "oor&, toen
het eomite.goneraal over de Atjebn eesc he zalreu afga..
l0 0 p.~!! e~ b . tr!.!blioke zitting dn.;~l'O \· Gr geapL'ok6D wel'ti ,
WaS alia. reed. bekend wot de heer :B'.bius nu tot
toelicbting van zijoe vrageo h.d Mngavoerd. Ook toaD
raedB wiBt meo toch d.t er io Atjeb een occupatie.

leger zou achterblijven. Toeu is eehter daarop geen
aanmerking gemaakt.
De Minil:lter leest nu bet aeo en 8uder voor uit eco
rapport, op 17 Moart door g enersill van Swieten Allll
den GOUf. Gen. ge rl cht. Da.arin k w~m o • ..,.. woor: de
staat yaD zaken is ~oo, dut m oeil ij!r l{an worden vooruitge,ien, wauneer door de onderwerping. vnn hoofden

en bevolking de oorlogstoestond .al geeindigd 'ijo,
Het 'an DOg jareD .IDreD . - , Dit beb ik ook iD April
to kennen gegeve.u/' zeide de Minieter, "toen iit aim·
gaf dat wij nu de pha.aG W8.I'E)O ingetreden van zoo me::.ige Ond('irD(~ming, die de oDderwerping van eene

iu·

land!lcha bevolking ten doel h.d,"
Zoodrfl. de for~. en voltollid zoudeu zija en onze 'leMtigiog in· Atjeh alzoo een fait accompli ZOll ziju gewor.

den, varklaarda gener.al vao Swioten .ijne taak ook
ala gtieindigd leeullen besc!lOuwen,
De boofdmacbt keerde mot. bem naar Ba~.vi. terug,
ging do Minioter voort, omd.t mili~aire a.ovolien op
g,oo~e .cbaal in A tjeb niel. weoochelijk me.r g.acht
werden. .

zijne BauHAug om ontslag zou worden· V'erzo cht, vermits bij loet Juni (lit Iudie weotJchta to vertrekkeu.
De .Minister van Kolonien ging weer zitteo en ko·
lonel Nieratra8~ vroeg het woord..
Veel Bcberp~.r dan do adloiraa! geweeat was I veroor·

. deald. hij al wat er gebourd was.
D~ .. oorl og was

ateed. haddon gevleid, dat ook de tweede expeditie
loud•• be.attio·g ,aD bun lard afloopen :ou, dat de
Nederland.cha troopen ' h~t ni e ~ in Atjeh l\Dude~ kUDo
DOlI uitboudeo,
N
. , U. <ij . b.et t. egODde.el ". ie. n, k.o. ndeo zij weI tot onder.
werpingkomeD. ,
Met zekerbeid w•• ar eohter niets von te .eggen,
en bot w.. dUB magelij' dot wij v.rplicbt zoud.n .ijD
nogmaale Dieuwa. troepeo naar Atjeb t. zenden. D.ar·
omtre:n t wae : echte~,. no~ . niet• • oorge.told, Men ·kon
eveD~in zeggeD,datgeneraal .an Swieton niet naar
. "
.
SUlIlJIlra . tarligk.e er"n .oou.
Wabgeileraal ·Yerap;rok&&nging, deze bad tich go.
.renhtg8l11lhtdoorde beDo8ming'.llgeneraal van Bwietell

noodzukelijkheid

bcgonnen;

HU kon niet begrijpen hoe gener.al van Swi ot.n zijn.
taak als geeindigd he.chouweu kon. De gener ••1 b.d
nieb ee DS de n edet'lang van 16 April ge wrokeo; hij
hud sr iiolfs goon pagi ng too nnngewe ud. D e kl'ijgswet

liet "iet toe, dat hli het vij.ndelijk gebied ZOll hebben
verJa ten zonde r machliging dar u.ego orillg. Eij de
eerdte e:s:peditie ha.d men nog weg kunnen g ao.n na
verwoelltiug van dell Kratou, tha.DtI g iug (~at Diet meer.
Nu iiOU er dus moge lijk eeu derde expeditie no odig
zijo, maar budd en 'w ij datu 801du.tan en offioi eren voo r?
Zou er aver d e twe ede misluk{;o expeditie eeoe eD.. qut~~f,
worden gehoudeo, €\'tJJlals over dl3 cCl'ste?
Tt:lu tsiotte las de beer Nierstrnsz eOlllge tin:meden
yoor uit etl ll brief, di an hij Vl~ n eell offic ier j / vtl.u tam elijk hoDgen rang)) uit Atjeh ge kt' oga n had. Die
bri e f Was niet erg geku ischt. Er stond in, dut mell
'Tau aIle tij{len door vijanden in ge.sloteu wu, die tot
de~ stl'ijd ui~datlgdunj du~ ondartu8Bchell de hoofdwaobb

heeng iug, d.t dit bop•• ld b"'pott.lijk wus; dat .l. genera ll! van Swi eten ... Hi er hie"l de beer Nierstl'!lsz
op z~ggeDde dtlt bij Diet verder vour t durfde lel',eo,
maa r dat de zillsned e iliodigde met do uitdrukkiog:
/t bet is zoo geOlakkeLij k ar zijo uorp us uit te draai eu."
Door hi er zoo OF M hou de n liet de hee r NierBtrllBz
eeo wijd vel d opeu 'foor coojectut'eu, over betgeoll de
officier Y~n ta mel Uk hoogen ruo g zoo 0.1 !Ueet vaor
liefdtikbeden over gene r&lll vo.n Swieten moeht gezegd
ilt~bben, De hoer Storm "Van 's G ravesande kwafU er
dao oak in ziju rol van Ce1lS01' hgoo op, en diti bad
ten gevolge, dllt men nu in 't offici eel verslag de eerst
verzwegeu woorden ook 16"60 kaD . Die woorden zij u
Diet zo o e rg alB die wel ke de heel' Nieralrusz wet
\'oorlas : zij kom en er toch op nee r, dat generaal van

Er waren er oak die do motie een afkeuriog Doem·
deo van do benoeming van generaal van SWlet6R tot
opperb e ve!hebber en vall bet l'e usloonee.r en van gone ..

den vijaod belel.lllllerd we rd.

l\fen bad slle krllchte n mo e t~n inspannen 001 roor
het jllvnl1en van dell r ege ntijd de troopen in Atj~b
beboorlijk onder duk t o krijgen ; Ul en bad dUll dRllrUlee de
bandon vol ge hlld . De tactielr va.n generoa.l VRn Swigteu lnu door vri onuschflppelijke overeeukoUlstell h et
doel t o b el'eiken, was op Suumtro. lUoar g~\'olgtl. Ouclergeschikta offici oren plachten oltoos te pruttolol1 over
het gebrt!k 111111 doortu.Bten bij (len bevelhe bber, wi ens
vel'8utwoorcle!ijkueid zij uiet d roegen .
l\.Iet hct oog or den onguDsti geu ge:r.Qndhaidstoe.
stund del' t roe ptm in Indio werden vo orcd ure nd all e
IURuacbllppeJ', 1ie io N" derl~n(l tc kr ij ~en war en, derwaarts ge1.ooden. Ma,a,tregelen als het gove n vn n hooger hundgeld, het eogageeroo voor lwee j&reu en 't
lLanwerven varl milicieD8, in It begin van 187 tJJ tijd elijk gestl\u.ktl 7.oudcu weder in 't leve o geroepe o wordeu. Was er omtre nt het zenden van eena derde ex·
p odi tie 'faD Java ulmr A.tjeb uog niet3 beslist, veel
m:inder was het uitgemnllkt of gflDeraal vun Swieten
tlal.lrheen tcruukoor
en 'ion; maar, ·hoewei bij zij0 6 tank
Cl
Ill!! ufgeloopen beachou.wde, zoou hij, cYenmin als hij
zioh te ruggetrok kco had l oe n de R egeeri ug in Nederltmd ee n boroep
heUl de ed, :dou ook teru~trekkeu
wuun ee r de Gnuv.-Gen. eCD bt:!roep op hOlD lllooh~
daBo om een d erue expeditie aao to yoeren.
Het wHit·aita doel V1\n d e twae de t'xped it ie, de inneming van den K rntoo, WRS bereikt; tie l\.riniat~r kon
Jus nie~ toegcvcu list df;;l exped iti c IIl islukt zou zijo.
·'Vat eiudelijk de mo.rine bst rcf, zoo waren maatre·
geleu ganome n am de sc bep eu b eurtelin gs voor eeni·

ven zitten.
D e Yoorzitter oord eelde het Di et \'o egzaam, te zeg.
gen, dat de ~fini8terfl voorwflndsale gebruikten Dill an.u
't bewind te bJijveu.
De Minist.er von Kolonien nam tlums voor de t\veede m.ao.l het woard. Hij zon ni et vs rvallen in den
toaD, die . aangeslagon werdj hij zou ook n iet terugkomen op de bewering dat de oorlog zond er noodr.a-

kelijkheid ond.rnomen was. D. Rog oc ring had den
oorlog y.au den aanvRDg Il.f ZWllar ingezien. T oen door
uen beer Blu980 VOOr d e eerate mnDl "l'agen Over
Atj ~h ill de kamer werden godaau, cn hij, l\Ii aitite r,
duarop geantwoord bad, kwam bet ,.dert overleden
lid, de h eer de llrauw, l)Bar d e :n.:1inistcrtltufel
vroeg hem ; IJziet gij de za.keo zoo llwart in Pll

De heer

Nierstra8~

en

had nu weder gez tjgd , dDt de

Minister in den zower va.n 1873 zou geantwoord heb.
b en, de zoogeDaamdo instructie van den gouv ernement.s.
commissaris, den ho er NieuwuiJ uuijzGn, u ie t to hub Lell:

dit was onjuist; hij, Frausou van de Putte, bod aileen
gezegd: /l aie ins trnctie heeft g een w8ard o voor de
kamerlJ. Hij bejn.mmerde het n og, dat door eene io-

di.cr.tie d. project-instruotie

publ'.k gewurden w.s.

Ds inneming van den Krato a Lad groote n j ndruk
gemaakt in Illdie en WUB dus niet zoo klein te acht61J.,

ging de ]l.fini.t.r vuorL.
De Regeering zelve zou gaarne mc~l' wete n

over

het gebeurde mGt d. ver.enniog vou 16 April; ma ..

::::~::t n~~Ct" v:~r e~:b 0~::;;,1

te vellen, zoolang zij de

Goneraal vaD Swieten had, volgens .ijne instruclia,
volkomen vrijbaid om te handeleD zooals hij deod. -

I

D oo volgoDd.u dog v~egd. de Minister hi~r n.Gg uij,
dot d. Gouv. GeD. b.) be.lult vnu 11 April do voor.
stollen van ge'leranl vaD Swieten 0111 kolooal P el al.
kommandant acbter Ie lateo, gUbdkeu r do.
D. Mioi,to. wee. er v.rvolgeus op, d.t Wan,,"". d.
beer Nierstra•• gelijk had in zij oe beweriug d., . aile
middel.':' om oodog to vo ..an in India ui tgeput waren, bet voorzicbtigar WI" om Bleobts ook_l. puoten
be.et ~e boudeo, dan Om met een .iok leger . en zon.
dur Toorr&ad offeneief te sa&1l agooreD, !'I4ar ·de beer

Eir.delijk

b~d

tocl. ook ';en lid den. moed om oDder

Admiraal ~P8bius wilde zijn vQorqtel niet intrekkeD .
En nadat nu de :n.-l inister ]'ransell van de Patte aao ..
getoond had , dat van r ege erings wage alles gedaan wae
001 g entif8/l1 VerBpyck in het leger behoud en
want
da t men hem met de mecste onzichtigheid bebandeld ,
den toestand onder het oog gobrach t en eerbewijzen
gescu onken hnd - ateld e de heer von N aameD voor
om d e stemming over de motie uit te st·ellen. Admi ..
rua.l FllbiuB verklau.rde noglllolllB, ddt hij de militoire
eMri t~re vl1n ge ueralll Yerspyck alB gelHodigd beschouwde etl bem nn all ucn, un. zijo unreden, dank wild e
botuigeu "oor z.iju e dicvl!lten. D6 l\lillistcr 8cbtle het
onmogel(jlc dat d e Kam er, zoonls graaf "faD Zuijlen vel'''
laogde, een poging tOU .:loeo om de di~ u8te(, fa u ge·
l.Iarai~l Yerspyok vour bet lega!." te b~ b.oud e l:i, \'f;;l i'wits
d~ K j ~mel" uie t tcrug k O IU~r! ko u QP een besluit, door
dHll Konlug ge hetll bi nnen de perken lr.ij ller macht ge ·
nOIll6U. Bov8f1di en y,e id e de Mi nist er, bestond er partUgoest in bet ind isc:be leger, niet doordl\t de 'ferhouding tU!l.scheu V&D Sw ieten en VerspYl!k iets ttl wenscheu zon i.Jebben oYHrgeillt(;.lIl. maar owdut ar slechta
iuvloeden b ij het lugor wl3rkzaam wa r en, dio ook in
dagb!aden werden uu.t\gtl'hit~t: de Kamer moest voorzicf1tig zijl1 met dien purtijge~st 11l0gei ijk aa.n te moe·
digeu. Dr. Jonckbloet d eed t eo 15loUe uitkomeu Jat
de primit.i . . e vad e r der Uloti e, gruuf \'an Znijl ~ :l. verklaard ha.ti, door J" Ulotie eeo der fout en te willen
goedillll.K.eU, die hot Gouf"eruement iu de Atjehueescbe
uo.k bega!),u had. N u had echter de Ka.m er o-f den
J.noed Diet gonad, Of het ni et oorbaar gevonJ ... n OlD
eeno \' eroord eeling nm het K abiuot in die zauk uit
to aprekeu. E r waran dU:ll'\' OO r ook geen t ermen zoo·
I'Lng de stukken 1 die den grondsln.g Van 't proce!! moes·
ten uitlllakon, g ~he im ble,'en. Maul' Jt wns dBn ook
beuellvu 00 waardi gbeid der Kilmer 0111 nil e~n kle i·
Deu prik lum d e Re5 ee rin g te ge\'eu wegeDs bard
bonding in de Atj eh ne esche P!Lngelege nhrJd eJl.

telkeutl tlcbepen ~el' yt>:r wisa e ling uitgazoui.!ell. - De
]\.Iinister vall l\!a.rino voe gdo er bij, dat er twee Bch:t'oefstooIDschepcu e erste kln8~e ge re ed lagen.

hattr kant bulde g~brac ht all.n deu grijzen beve l beb er,
maar nit,t aau den onderbe'fcl hebb er, die eent als be·
velbebber was aQ,ngewezeo, d~c Dn.derban<l bet meest
bijg.dmgen had om het milit.ir gedeelte der . 'peditie
to doen gelukk eu , Ji ~ attooti YOOI'8.I\U WAS walu It op
v6cbten an.ukW8Ul en beb onbeperkt YOl'trouwen van
't legar ganoot. Kon do kamer ni et Usus bOg eenige
hulde aan ge neranl Vel'Bpijolr bew ij zen e n ha m daurdoor bewegen op zijn vel'!;oek OlD outeitLg tf!rug te
kom on? Graaf van ZuyIen ver trouwde, dnt de knm er
bij ucc!amo.t.ie 1,0U wi lieu bBs l ui~en, <leo d~nk da r
verg:1dering to b l3 tuigen aa.'J gunerl\al V erbp ije k voor
de aun don io.[l de bewezen dienete u.

Bel te hebbeo aeh'.r do groene tafel to kunncn blij-

rool Yerspycl,.
dien atroom VRn lof deze opmerkiog te doen hooren :
~ ik viuu het noch prij1.euflwaardig, noch lofwaardig
dut geoern.al Verapyok het gevoel Vao wrevel niet heoft
kuoneu overwinneo J bij halO te weeg gebrac ht door de
benoeUling van eeu krijgslOlI.n ,woveel ouder daD bij."
Teguu dit gevoelen \-Rn den hear Sl Ja co b k wa meu
weer andere laden 01', die er op wez(;)o, boe Verspyak
daD toch do tweed" e'peditie met leveo,govaar bad
meegeJlullkt, of di e tie ond~rdtelling waagden dab d e
re den, wa.arom V erspyck bij r.iju ontelag yol ho.rd had,
mogelij k do1.o WIlS, tln,t bij zich Diet kon vereenigen
met het hoiei d dat b~ d. t'v eedo ex~oditie wos g ••
voerd.

gen tijd v.n de blokkade te onth eff"fl, teu einde ·d.
bemauniu g) die ee-ll ZWI1rcn dio nat. bl~d, Op hu:..r verballol La Illten kOI.ll6Ll. ·Ui t N cdorlllnd wer den voortlJ

narn om ho:n in dienf-lt to belloudc-Iu. De kalUer had vlln

tikt, toen

door den

waardeerd".

op

hij "eide: da~ de Rageering tal keno de

WAS.

Niet alleen door den heer Storm, ook

to trekkeD, daar waara,chijulijk
duartegeu zouden ve~klareD, en
geblekea . was ·dab men de uit..
van generaal Verspyck: hoog

go we.DschnI' tUBBCho" Kotta-nadja· en b.t atraud door

Kamer vaor /a-it6 accompliJ plaatste om bet voorwend.

\'6or er een ige beslissing verkregen

0.50.

-

Nierstra.8t, die vroeger zelf iJij herh&tiug wao.rsobu wd e
tegBu het voeren vau een o or log iu het binn enlsnd,
maakte ar nu een verwijt vall dllt men daartoe niet
ovcrgi[lg ou dllt men Zillb niet nog ver der von het
strand verwijderde, ofschaon hij zelf beweerd e dat de

Voorzitter werd de hee r Nierstra a~ op de vinge r8 go-

Swieten bet oorlogstoone.1 niet bad moeten ,erlaten

2. I'lnatsingenfl.--

f

weg ing, zijne , motie in
verscboidtlu ledeu zich
bet toch reed'ill genoeg
Btekeuue v~rdien8te n

J)fet dit tweede aotwoord van deu :Minlater viln
Koloui~n Bchtlen de interpel latie te kun ueu aUoopeu.
Maar dit \'iltB niet llaur den zin Vllll grallf VIUl Zuylen.
Er was e GIl k\Vetdbllra pIek: bet ontBlag Van genern.a.1
Vanpijck, en nu de~d d", graat' uitkollleo, dat iedereeu
het ge mi a vun eell ~oo verd ieustol ijk Ulan voo r het
land betreurde, eu dat, zoo er bij dieu generaa l ee u
natuurlijk gavoel \'an lerenkiog besta.au bad, het een
fout vau ill) Rogeering WI\8 dat Ziij geen illlllltregoleu

.

Uit tal vaD berichten blee', dot da Atjehnae.en ziob

zonder

wij i.laddeo de handen in een Wel! penllest gestokcn.

VOOf.

Va or iedere volgeude 5 wo orden

- - - - - _ . _-

:Sir deze Courant behoort een bijvoegsel.

kena weer vielen ds Atjehueezen ann ea

I

Prijs der Advertentiiin: van 1-.-10 woorden

voor geheel Nederl.~Illdie f 12.50 per balfjaar.

ut)

D" motie 'fan den heM va.n N ~Iunen om de bes lis sing uit to StClldU I viel mot ·.1:6 tegen 16 steOl ... eo;
die "BU den hel3t :b""d.biuCt l~l et 36 tag-en 2G sh·mmeD .
De 26 "OOl'flt8tOUlers wl1rcn allen l edeu van de rech·
te rzU, wan.rbij zich Sti eltjea I):J ~utgQrB ror.gdeu.

Hi. rmede iiop hot d.b,t .f.

De grant' meend e dllt de Voorzitter uu weI uan de
D . indruk, d.t hot in Alj.1t ni ot roo'kleurig geBteld
Ka Dler \'ool'stellen zou om ~h~h met dat voorst el te
was, werd or Diet door weggeuo meu. H t:lt lesd ge\'oel,
vel'eenige uj ma.a.r de Voorzitter dtl ed dit niet. Na, ecn
dat m on zi ch door· vre es VO Ol" U10gelijke iutenentie
woordenwil:!tloling danromtreot tUtlstl.ten lie heeren van
van Noord - Amerikn. of Ita.lio t o 8'pof:'dig tot een oor·
Zuijl eu en DuUert, vel'ldaard e de boer }\L-biu s da.t hij
logt.H'erklurin g liet verlokkell, bieet'. De weening, dllt
dan het voorstei do en ZOU. Hij rueeud e d:\t d e Kam er
de h UIU "hit~it Ylul geuernul "an SwieteD e n l..ijn hf..
ni!j ta verzuillle n lllocht om ·Ye1'spijck te doen tel'ug ko. i 8chuw van ounoodig bl oe dvergieten met do jaren DOg
meli op ~ijn ontllI&g, voora.l llU ten dcru e expeJ.iti ·.:.- i 1it.3rs.t:)t· g~wurden W::t.reD on hem mogelij k bad den bonoodig zijn koo.
leb OlD den vijand rU8toloos to fen-olg en, won veld.
O\'er dit voorat~'l van ,leu heer Fabius, ingege\' en
D~ gedl\chta rees, ll at ge nerna l Verspij ok m-\s@ch 16n,
en Eclfo opgeschre ven dool' grad Van Zuijleo, ontstond
ala J~ij bevelhe bbe r ware geweest, mee:- zou bobben
nu ee n vrij lang: deba.t. A clmirsal F"biuB verklaarda
doo rgezeL" TOlJh is het nog mog~lijk dat dtl uitkolD st
eers t, terug to ·uemen 't geun hij gezegd bad 'o ver d",
ge neraal run Swi ete n iu he t ge!ijk atelt. De Pt'llan.f lderde expf'ditic in vf!rbfl.ud met ge oeraa.l Venpijck, en
Gatettu "an den 2den J\iet jl. begon er reeds mt:.;';' j
zijn voorst.1 dUB geh.cl les von politiek te m,.kon, Do
d'le O,m rant, ilia tot nag toe flteeds tc~ eo on e partij
beer Storm van's Gravesaude ··echter bleaf de motie
trok, 8poorde uu de Aljeb oeet8n tot ooderwerping aBa,
in verb and beeoho uwen m et de disculuJie wltoaruit zij
vermits verd~ren tegenfltllud tacit OODlOgdlijk zijn zou.
voortvloeide; Oll het gi ng niet aBn, zeida bij, da.t da
Il.dien £jeb dit befcstigt.; zal van Swieten r,ij!l krooD
K amer invl o~d wilde uitoarenen op bet banosman van
teru g ontva[]gen.
gen eraals eu beve lbebb ere vtlon exped iti tio. OverigeDs
Eindigon \Vij th au. met do ", •• dealing dat de
verklaard e de beer Stl1rm glarus bulde te willen brenMinistel' ·\'"&U kol on ien den 9dell Juni in de Il'\Veede
geu dan ge uoraal V erspijcl<, die op Borneo. indtl~daad
kamer.
l'erklaarde, llOg in den loop \· o.n dit zittiugjaor
w.;nderen verricht bad, toeD hij daar bijv. JD de \Veseen wetsolJtwerp te zullen in dien en, wII.arbij hO'Jget
torafdceliog een beode eedgenootoo des nauht. oplichtte
waaraehijniijk do aallteg

in eoo bOlich, aD een siuda moakte aan de onlust!>D,
niet door pJ:oclamatiou, maar· door er zeven nao.st

VIUl

spflofwegen op Java van

st.ot.wege z.1 worden voorgesLeld.

D. oor\og heeft dan t. n win.te gel ultki g ooza hulp.
Da ho. rSti eltjes was voor de motio, W ij haddon I brontlcu nog ni ut zoo uitgeput, dat do groote be·
boefto
van J·av.
Bpoorwegen onbevredigd zon
niet ,ee.1" Verspijck'e zei hij . en wij moestea helD i\
moeten blijve u.
tout pri~ I.aebten t. b.houd.n,
elkaoder te doen opbaogen.

I

ADdere leden g ...11 ecb~er den admiraal in over· I

..0

hOO. fdzaak. be.oogt de . instandhoudi.n g vlln . d?or b.al..r. i.D ...1
't leveD geroepea iasteiliDgeu in deze resldeDtle, ale:
de G mnsstie.cbool, de Volksbibliotbeek eD de· H~".·
• y
.
....
.. . d··
bahDgBcboo~~ we.lkeop financleel .gebled de hulp er
maat.ch8pp~ nog steeds beboe.en..
Het vooretel van. dea V:oorzitter am dUB dOD tegeDwoordigen I,.am te veraDdersn in dien vaD ,M.uTsCHAPPIJ TOT NUT VAN lJE RESIDENTIE SAYAlUlm" werd met

Binnenlandsoh& Beriohten.
I!!JAMA.n.A.NG.

I.

Mo.o.nstund ccdurende de
xno.nnd Juli.
Volle maaD

29

•

Postkantoor Samarang.
vIti,

1ali

bij08 eenpo.rige stammtlD aat.genomeD.

Sluifing "an de Fran,cne Mail,
Siu",upore.
n ...ta....i ..
2'
:

AUtz;tlltU8

•
.,

September.
October
N(>vember
December.

tI
II

7

eo,

Behalva de ledeu. vaD het bestuur wos een groot
aantnl belaDgotolJeDden opgekowen, die .taande de
vergaderiDg tot de nieuwe vereenigir.g toetraden.
Aa.n 6ene COOlI!1iBSie uit de aanwezigen werd opgedragsn een nieuw concept.reglement op te fORkeD,
Jt welk bij eene vo!gende vergaderiog nan de goedkeuring dar leden zal wOl'den onderworpen.
Ten einda de ingezetonen dezer plo1Bt.B in de gele·

21

4
en 18
1
eD1S
115el129
18
tlD 27

EngeZ,cli.8 Mail,
viii.. Ba.tavia, Muntolc, Riou.-w- en
Juli,
Augustus,
Sej.lember.
Octuber,
NOVf'mhcr,
December.

Slui,inll:. to Bu.ta.'da 1.11;/

d(1~P,.Il

Alln de IiJders to Maln.ng
2 Juli.

BchBppij toe te traden zullen eerstdaags Jijsten circu~
leeren, ell wij t\vijfelen e1' niet aan dat, Dil bO\'B['stasn'
de omschl'ijving Vo.D het ~oor baar beoogda doeJ, velen

11 I!!D 25.
Sen 2'!.
9 en 23.
£; en]9
3 en 17.

SUID8t.ra!$ '"\Vestll:uS't,

EEN NACHTELIJK B'EZOEX.

PaleDJbullg.

Borneo's "'\Vestl-i:ust en Bl111ton.
lien I en ~'" u el It 1'1

lU RK.Il

BandjerID8sin en
lhm 20"11

1'liD

dke

JHo,uli:li:en.
nl~lLlia.

.,(:'"'l..tSjin met clke Fr3mrrhs err EogelsdlC mnil.
ookopandere
Intuuchen wordt aan
dagen r.unne bricven

-De

IIRfi

Re-

do~::n::~ ::: hlcr hcert ,oor dc PI~:~~~S~: ~c:s~o~t is t1c~ av~:~~
I1lOft;e:l5 ten S unr, en
DID
de Ztlid
met clken spoortrein dell nlOrgclls tell 61 C3 '~\'oorm. 11 nre,

ten:) ur"; om au

NederIandl!ch-Illllische Spootweg-M.lu\L8(11u\I~Va,

EENE NoOnLOTTIGE YERGISSINd· In de dessa. Me ..
goulen, distrikt S~mboeng (Demak,) had de Jat'san
Hodito een weinig pReli yoor zijne huisdeur opgestapeld,
en zijn broeder Noijodongso v~rzocht daarbij deB nacbtB

de wflchi:; tEl willen
du-ltrtoo

oak

wei

houden.

bereid,

het

ging

lULl 1874:.

20
20

23

"

25

If

rrel'wijl

IIij stelt D. 1. voor de lijken in een kist, balf go\'uJd met kalk, to leggen, vervolgens dllarop zoodanige
hoeveelheid kalk uit te storten dab de kist; dliarLUede
geheel
WM(lt; het dek~el wordt er dnn op be~
en weJdra vormt de ka!k eelle Vllstc mileSU
nil voomf f~lle vlolo,iba.ra Btoffl1Il te hebben opgenot:J1on.
Het dan-rin bealoton lij!c dl'OO...,t uit o.l~ f\tln lllUlllllllB
en alle flchade!ijke !.lit !alUpiugeu zijn geweerd.
l1Zijn de kalkma~~!~'a hard go worden dan Imn men
JlZ\3 als zooyel~ steenblokken
en novens alkander
stape!enH zoo scbrijf~ prof.
en opent door

25

30.

30
30

die
S. VAN l'IULSTI.JN.
Vracbt en Passage te be~pre1{en: te Smllarall!1 en ~e S()eraoaija bij de

verzekering het

vooruitzicht dnt, bij

eventu. eele

invoet"iog van zijn versteellings .. methode, bet nages'acht huizen za.i lmnnen bewonen, die gebeel \'f!n
varste.:mue voorYlldt::ren gebouwd zijn,

AgcnteD j ue Hce,ren file. NEILL & Co. en ,FRASER, EATON & Co.

Ret Roode Kruis ..

lUo.a.tschnppij tot Nut vall de Be.. i.
Gisteren avond wert! u.lbier {tent) vergn-dering gehouden door de .l\fnat~chu.ppij lot lYut na" it Alg(:tllem Cafd.

Samarang) wdlw door deu V o.)orzitterJ '(len ReaiJent,
w•• b.logd met het hOufJd,el gouoemde ma.t,chappij
68n nuderen nBalll te geY'~n, Wllll.rt.loor

h:1l\r eigeLl~k
doel en Elbrekkillg beter !.oud~u Imlluen uitkomen.
Immera de mcoste co~tribuanton aBU deze mna.tBcha.ppij v~rkeerdcD in den WaD.ll dl1t zij cen onderdeel
uitmaaH vah de irstelling die ondt'lr dtmzelfJen mlfH.I
in Nederland gevel:ltigd i~, en llBll dien wau.D mag, 't toegescbreven worden dac vele ingeili~teDen vnn deze

plaat. zicb van tootrading lo' het Iidmaat.chop

0"'-

hiel{l~n" tp.rWijl zij iu de. meening 'rerkeorden dat

de
contributico, bier, gestart, Daar NederiBnd werden orergemaakt' ,eD daar in de groote tIla88~ verdweneo.

De Voonitt.r deed uitkomen dot deze meaning ge·
beol Olljllil~ wae, ell dat de maatschappij albier in

Benoemingen. enz.
BENOEMD: tot boekbouder bij de iD en uitvoerrechten Akkel'j tot bOl1fdingenieur der 1e kIssse bij
den waters taut Dibbetzj tut hOLlfdingenieur der 2e
klasse Mispelblom Beijer; tot ingenieur der 16 klalilse
"\Vakkie; tot ingenieurs der 2e klass6 van Bosse cn

Muloek van der Vlie.; tot iogenieur de. 3e kla •• e
Gutttdillg en van der Wolff; tot aspirant ingenieur
Pluim :'-lentzj tot op~ich~er der Ie klaEse LBfontaine;
tot opziehtllr Jer 2e kln.sBtl Bos, de Stoop en Scoomel'e;
tot hulponderwijz;ers der 3~ klasse te Samarang Sedee
en Tournier.
OVERGEPLAATST: naar Soerabaija do hoofdingenieur Walter; lUlU Samarang ,'an dor Palm en naar
Batavia Th'IispelblolU Bl;!ijerj Dfur Sawaru.ng de inspecteur Dibbet~ en Jia.sr Sl.erabaUa. van Ketwkb.

ONTHEVEN: "I' de mee,t eerrolle wijze en oDdor
d£n kbetuigiog voor de uitstekendo dieut!ten den 18nde btltoond de regeringBkoUlmissaris Luitenant gene·
raal van Swieten.
YERLOl!' VERLEEND: wegeos ziekte, san den
knpiteill der infllnterie Duning; voor den tijd ,van twee
joren aan den kupiteics Lock~r en de Wilda en aa.n den
onder inteoda.nc Stnvers.

2U

NEDERLANDSCH-INDIE.
bulletiD.
Juni 1874. Gezanden cuno som VaD f 300

&aD

bfl-n~p8-pier

aan den officier van gezondheid F. de Boer
te lfa.!aJjg, belusL met de verpll'giug der RecoU\~ales·
cente st.rijders alJ.BBr ten einde daarvoor b~t noodige
voar de y,ieken, nlB tabak, pijpen en~. in .to koo.pen.
Dele ;,.-crzellding geachieddt:; reeds ,25 Jlini jL doch
werd geomitteerd daBr\'uD, ~n OM 1'(,\' ig bulletin mel ..
ding te \ualwu. Vnrt het Hoo~\lagentschap der N. I.
Hantielebauk alhier gein~a.a~etlrd f 308 53 ~eruiBe van
het AtllBterdullIsch comito van Htlt Roode Krllis.
Vu.o, heb subcomile 18.0 Pa:.iang t('!N~rllfiBch bericbb
on'tvRngeo, 'dat aldaar weder van Atjeh gearrit'eerJ
J

ZijD rui.m 200 .ieken, terwijl Dog een dub bel •• nlal
oudel" :weg zijll.

;Et'n gedet!olte dsarvan zou herwnarts worden gcevo.cueerd'.
80 Juni. Van Mr. d'Abo wederom oeae kist Hoi·
Innd,ene LeesboekeD ontvaDgen, w~aHoor 'dien llliiden

or

BEVORDERD: tot Ie luitenaDt kwartiermeeBter
Muller.

J

ann d. ReeoDl,.les.enten lI.ldallr: eene kist hollalld~che leduur ea twee hnr~
monica's en IUHI de ReCOllVu.lescellten te Kampoug ·Ma.·
kaSl3af ilene IdHt lecLuur (meerendeels holl.tlldscb) en
twse harmol;ioQ's.
10 J'ulij. Verz;ondeu nau.r Z·

IN A01'IVI1'EIT

hersteld en geplaatst bij bet 7e

Bataillon de msjoor de CoenenB.

SGO Eli PS- BJ! RIG 0 TIi N.
Aangckolllcn Schcpcn

1\-1. BlooUlsnbip So{ra.oa![a,

betwelk 14 dezer llIL.r Atjeb i, bestemd: 60 kl.tJ ••
WIl.6ehz('ep; 50 mandjcs inl"llllsehe tatak: 12 pakke~
llipltoblnder~ll; 3 kisljes ce. 05 pond ell pruiU1tl~blLk; 13
lctlOspel1enj 18 dOlllinol:lpellerl) 1 kist tm 150 pakki;lll
holtaudijbne rooktlJ.bak en 7 hnrmo·dca'tI.
Ren eu andel' bestemtiell w~~ ditmo.al speciaul ter
Vtll't'lcrekking nan Z. 1\1. oorlogscheptHl in de wateren

I

YERZOEK EERVOL ONTSLAGEN de offi-

cier van gezondheid cer 2e klasse van Hengel.

pa~~r!:~~~li:::/J~u::~:~!;'~~li.

J

28.

Eenige At~ehnBeBOh", hoofden J w8.Bt"ondor- Panglima
Polim geven b:ijken van .redeHevende geziodbeid. Zij
ZUD evenwel door kolooel Pel afgewezen met den eioeb
am o.lgemeene onderwerping.

J

VA.N llEGRA-YEN.

ook niet de oDsongeuame gevolgen be-

ATJEB.

::~f::; o~d~'~fn~l'~~b~::g~:et t~~li8:~:i:;:ttell~~za:::

del wood paarden verkocht tot een totaal bedrag van
D256.

NIEUWE WIJZE

UJeD

Batavia, dd. heden.

en van bet 16 regiment Iufantel'ie i6 Deventer, ten
behodve van gewonde krijgsmakkera op de Noordkust
van SUlUatrR en f llG.50, zijllde vrijwillige bijdra~~eu
ten voordeele van Het Roode Kruis geBchonkeu door
de to Atj.h vecblijl' boudendo troopen.
Ook met bet oog (lP dell tclgeuwoordigen stand onze~· kns zijn deze gifven, wau.rvoor den goVel'B dauk
wordt betuigd, uoogst welkom.
Van de Societeit IIHarmonie" wederolU ontvangen
eene groott'J pllrtij illustntit;,Il die dadelijk haren weg
yood, evenals 17 ,kolDpleete jaargangeh 18i3 diverse
ilIustrdoties, en bovendien nag 55 deeleu hollandacht) lec~
tuur, welke belangrijke en zoo doelUlatige gift wij versehllldigd zijn aan de heeren G. Buijn C. Vriessndorpt
Dr. Oudemans, H. O. Soelens en II. Schroder Vii;lser.
8 Julij. Veracheept naar Padaog per steamer Pri1l8
Ale;Jxwder: 10 zj~kkl;Hl (5 pikols) Buiker en 2 kisten i1lustl'llties en du.gbladen. V oor andere versnaperingen
bestond atdaur van hit!ruib geene beuoefte.
V.n den 1VelEerwaardeu heer van Mooresel, rooUlsehk$tliOliek geestelijko alllier in. du-uk ontYil.ng13ll Gelle

do.g.

22,

TELECRAMMEN

Van Z Ex-c. d~n Kommandant "fall.. het Leger ont-

f

WEEn. EEN

20

1ld.J'm!'.'mj1l!t.1!!!:~PIf~._

ps. manillu cigareu, 1 kistje pruimtabak.

de Bedijusche 'l'ribulle Ille~ voel ophef verhnalt hoe
den Ben JU!li jl. daar ter stotie een lijken\'erbl'flndingl'ltoestel beproefd werd en danrbij tvtee centennars \Tleesch
in anderhalf U'.lr zonder geur of gedrlliBch tot een
wi~ poeder verbrHmi werd,
komt zekere prOf~$8Jr
Steinbt}is iu de Augsburgs\:he Allg-smeine Zeituug IIlet
een nieu w middel tot begrHving van hjklln roor den

20,

~I~~"r A;~:~Ddac:~ het adr •• van ODzeD gedolegeerde
:rvlet inkoopen van dele pijpen zijn wij schaarsch,
daar wij spoedig 10 mille otuks uit Holland verwaeh·
ten.

waardoor

7 J·ulij. VerzoDden na.r het lVIilH.ir hospit.al te
Weltevreden: 30 paklren europeache rooktubu.k, 500

Bij de giBteren door de firma
Soesmau en Co. gehouden vendlltie werden 76 San·
I

speur·t van den Londeu8cheo mist. De buitenlucht ns.m~lijk wordt, voor,jat zij in het gebouw komt, gezuivl'rd door cene. soo!'t van katoenen liLters.

l\iet genoegen wordt hie;:"' vermeid dab Bedert het
bezoek verscbeiden patieuten a18 geuezen
waren ultgeschreven en dot nog slechta 25 te Atjeh
gewonden in bebandeling bleven.
Intusschen iEl t6 Wtle-htell dat dit aaD tal door de
Jaatste evacuatien van het oorlogsterrain wader binnenkort zal toenem6n.

PA.~"-RDEN--n!NDUTIE.

Stootn-v.-~1o.atsclulpp-U.

de 900,000 gallons lucbt, welke de 0&01 van bet Lagt'rhuis be vat, door deze toestelltm binoen zes miDuten
door versche lucht, ran de gewecscbte temperatuur,
kUIlm:lD worden verva(Jgen en er eene iLiricbting bij is,

do tu.sehenkoIDst bij deze danl, toegebracht .
4 Julij. Van Mevrou7/ Kniphorst, geb. Lot,y, in
dank ontvangen een pnrtijtje, hollandsche lectuur.
Door vriondelijke tusschenkomst van den heer Wermuth te Samarang, die reeds meermalen gebeel belal.geloos het comiti8 btJbulpzaam was, worden op ooze
uitnoodiging 600 pl:!. houten pij>?en Van Samarallg direkt

voorafgaand~

dood.

Ned.· Ind.

a

den.

zoo

Verweij,

LUOHTVERVERSOHING. Te Londen is in de .ergader-

dank.
o Julij. Ons Lid· •• retari. bracht beden een bezoak
oan de hjder. ill hot Mililoir hospit ••1 te Weltevre-

hem &.IB

van dr.

zaal van het Pdorleme!:t een prosf gsoOmt1D met den
t08i'1tel v~u P.:sccil1et, waardoor het vraagstuk dar IUi3!btvervurschtug op bevred!gende wijze schijnt te zijn opgelost. Door daze toestellon kreeg men zonder tocbt
of aodere oDB8ngenau.mheid CO
90 duizend gallons
versehe Jucht per miuuut, zoodat in bet gebouw eene
zeer goede temperatuur heerscbbe. Man beweert, dat

lJ.1oelis._ Van den beer AI H. KUipers· outy-augen een
partijtje bollaudsche 1ectuur 'waarvoor oak dez;en gevel'

wakers, die dit work gaarne

toezieht

ta 'a.Hage.

Van den heer Cox. in dank ontva.!lgen een kistja,

met ~enige pause verri,chteu.
~roen nu Rodito deB avands ten 10 u'!."e eens naar
bUlten gin; om zich Vu.n de wl.mkzaambeid zijns brae\ler8 te orertuigell, vond hij dezen rUl:ltig en weI Daast
de padi ingesluimerd. Hiel'over niet ten onrechte ver·
stoord, neemt hij op ct:!nmnal het besluit om de pad
maar liever biunen te bill en, en p!1kt daarop eenige
bos~en te zaman, terwijl bij den waker (!) liet voor 't
geen hij WIlS. Maar N oijodongfio sliep
,'nat niet, of
de beweging en zijne nabijheid kon hem wel wakkar
maken. En wu.al'lijk! claar bespeurt hij iemund die pas
zijotj begeel'ige hall den aatl de pndi g~f:llngell ilAd.
Nu rijst hij op van zijne rustpluats i sluipt zachtkens
naar den gewBtlnden dief, en geeft dien een pieksteek
van achter, wfiardoor hij nag dienzelfden ntlcht zijn
levan moest eindigen.
Onbewust had N oijotlongso zijn i eigen broeder gc·

lIieoslregeling tier SloomschepclI over de Maaud

to profiteereli, due in de nieuw te bouwen villa's of
botel.garniB logies moeten zoskeo. De' onderneming

zal worden g.steld ODder

inboudende 30 holland.eha boekwecJien, die wij op
dato uoorzotden Roall de Reconvalescenttlll te Eatoe-

Lfta-t-stgenoemde was

doeh

ReconvQ.lescenten

Ook den heel.' Schonermarck zij voor zijne verieen·

T,lJN SAMAIU,NG_\,OW3'l'}<jNI,JNUFiN,

movelen J.,uan,eben

de

beeft niet aileen op zich gsnomen die machines der~
waarta mede ttl neweD, IDa~r zic11 tevaos belaHt lDot
de gebruikaaaDwijz.ing alduar van dit kostbar6 geBchenk,
WaBrvoor wij de milde gevers ooze erkentelijkhnid be~:igenJ en wier hulp in ~eze boven OOze 10f verhaven

acbrikt uit den slaap. Hij be~peurde nnmelijk eenige
beweging nan zijn hoofdkut:lBen, en onwillekeurig to,steude naar zijoe kris, die hij daaronder verborgeu itlld,
ontdekte bij dat dit wapen van daar verdweneu was.
Opstaande beyond hij z;eh tegenover een brutalen indringer, die hem de verloren kris Ranwees en hem
r.elf daarmee bedreigdtl. Wongso Redjo wus hem
eeh! er Your, en met cen behendigen greep wiet bij dea
di~f bet wapen te ontweldigen, om bet IIU op zijno
beurt op hem te dohten. De dief bieJd eehter nog
:l.ltooB standi en verwijderde r;ich niet alvorens hij ecn
doodelijken steek boven uen 'Bcbouder bekolllen had,
wanl'mee bij het weldrB. voor goed had afgelegd.

d.

Bu:~eall.

IIHl>lud.

n-.Iaka.sl8ar~ Titnor-I'oepan~ en de
Ilion 17"Il van t;tktl

De javaan Wongso

dja in de des. K.raDg-Roijong distrikt ]\fanggar
(Demak), werd onlangs op onal1ngename wijze oJ--ge.

(lell 171'10 nl.Il elk~ hLllIlUU.

geevacueerd: 1 pRk In-

Ban

Stalk, een.jo~icbtir.lg in bet leveD be roopen, w881'doof
vaornamehjk· jengdlge pe.BoDen in de ale enho1d worden gesteld d"orbet dnur.aam genobg••}Ge leeillobt
;en, het gebruik van· baden in zeewllte r , hetzijbinnllli
of ia volle eee, .al u.ar maLe. de .. to.stand ofhe~
jailrgetijde .dit veroorloof!, in. verband met het verblijf
op .deD drogen Bandgrond, die bier aau al:6 ZijdeD door
bosscben en dreven wordt . om'irgd, .een . klimatische
geDe.swijze te ondergaan, welke bij vele geeteUen door
eeo doelmatigetoepaosing een algebaele verbetering
en verBterking kGn teweegbrengeD.
Daartoe .al t. middeD 'aD de nieuwe .ilIo.'sinda
bedoelde duiDstreek, waarvaa Zooheuvsl d. eerate iB,
.en .villa worden gebouwd, welke iDgericbt zal zijntot
onhangot vnnjeugdige kurgnoten, welke zODder ope.iaal
toeziebt iterwaart. worden gezoDden, om geneziDg of
gezonde krachten te zoekeo, en tevellf! beboorlijk: on..
?srwije dienen ta ontv&ugeo; ook voor ouderttn van
J~ren oal in bijzoDder~· gevallen het verblijf iD deze
VIlla. openstaao. Overlgens acbt men bot W81 18Dbelijk
zoo weinig moge1ij. lijders op een plek ~e ver.amelen
en zulleo ~ij, die vun bet klimatische kurort weD6cbe~

teo geachenke eene partij hoHandecbo lectuur, wQarvoor
wij I~lede openlijk onze erkeDtelijkbeid betuigeD.
Van de heeren R.tbkamp & 00_ ontvongeD 2 ij,machine!:!, W8arvan €lene beatemd 'loor de Landmacbt en
eene voor de Marins te Atjeb.
De officier vun gezondlu;id Schonermarck van Z.
M. Zeemacht, die et~rstd8BgB naar Atjeb vertrekt,

werken.

Dell ttln tiD !lh.lU H~U elkl!- mUDd.

Nog verzonden

te Baloe-Toeli.,.l ki.t hOUoDdsche leetuur.
Van de beeren II. M. van Dorp en 00, QLJtv8ngen

tot den bloei van deze Duttigo in.telliDIl zullen melle-

later.

tbe.t~i.gd'i. welke
om.. .0. p dB. n~flge8.t.r.ekt.e ?.l1ing r.Ollde
...$1
. .• -. abi.l SIJhe.v411.ill"..n.,
bet elgendolh . "'iJ11 van den. beer mr•. mb.lYm

landsch. leetuur.

geDr,.id te .tell en tot het lidmaat.chap dezer rnaat·

Slllg'apore.
28.

nte1ijkhei~

gev.erbie.r .openlljk . onle. ·erke..
.w6rd.
evan ..I...an deD heer Scheff.r ~6 B~ltenzorg, dlre.tenr van· ~et Leesgezolsohap I'arla, die OD!!· nogmaals
aene parhj. DagbladaD lecluur .toe.ond.
.
Oatvaogeotot vermiDderden p;ijsv8n de boekhand.la~e? G. O. T.van Dorp en Co. teS.marang. een
partljt)e IIII .. DdBcbe L~ctuur..
.
Per spoor (~rachtvr~) ver.oad.en na~r het .aecoDvaleBc~ntea G •• tlcb.t te Batoe-Toehs (Bulte?zorg):
1" kr~DdJ.ng IDI.aadBche .tabak e?1 . kist ·l.c~"ur_
1 Ju11. Ver,oDden Daar hot ml.hta" hospltasl te
Weltevreden, ten behoeve van de zlekeD en gewoDden:
80 pakkon hullandscbe rooktabak.
A.n de hJde.. te kam~oDg Maca ••• r: 50llakken
bolland"eh. rooklabok, 2 kloteD l.ct~ur, 1 pak IDland·
..b. 1•• lUU~. en 288 is. goud'~I18 plJpeD.
.
AaD de Iqdero. te ~.toe.To.hB (per spoor Danr BUIten"org v..ebtmJ): 4~2 p., goudsebe l'~p.a ell 1 pnk
lolaudeche ~~ctu:lr.
,.
.

t:~ Su.Illaru.D~ ..

Ned. Iud. StooUlb. W. Cores de Vriea, M. JanseD
van SOt<rnbu.ija, Me. Neill en Cl).

f\an~ckoIllCIl Passa~iers.
Per NBd. Ind. Stoowb. W. Corea fie Vries, gezag·
voerder M. Jansen, de beer Pasms 7 vronweo 8 kin..
deren 1 policie opplls5er, Z. M. troepen en bnnoelin·
gen van Soerabaija.
J

vall Atjeh.
11 Julij. Ve"on,l.n:
Anll dB RtlCOllVu.iesconttln te nl~toe-Toeli8 S doz.ijn
huuten pijpen en 1 llitlt leduur en dagbladen.
Aau Lie nl'CO!lVllleBC~lIten tf\ Ka.mrH~Jlg M:tkoB!!ar 7
doziju Louttlu pijpell ell 1 Ides leet-uur en ciag:b!~de?>
Van den heer Sl:haly in dank oulvBllgen ceu parttjIje hol1andsebe bo~jnm.
Evenw!) van den heer Mr. Smits slider, die bovendien, avenal.s vel,fJ andere belaugtltellendeo in '~eu w:erkkring van lleb Hoode Kruia, DuB geregeld ZlJne ulbge..
iczen couranten t.oezendt.
Van den heer Raat J oud-bUI'gemcester van Maastricht,
thans suikerfabdelmut in Jupl1ra., de toeMgging ontvaD~
gen caller partij auik~r (teu dienst" onzer gBwond~~
en zitlkclI) welke op ZEJG. ,:o~rBl;el. duor b~eren flutkerftlbri.,kRnte.! in gOlioellldd reEI1c1eot16 epoadlg' zal worden bijll8n gebr&cht. en van Samnl'ang direkt Daar
':~ltjeh za.l worden ver~onden.
'Dem en den overigen gevers zij daarvoor hierbij open-

J

J

BUITENLAN D.

De ontsnapping van Rochefort.
De Australidchemail bracht; in N ederlu.ud e~nige bijzonderh~den omtrent de ontvlucbting vau Rocbai'ort en
zijoe makkers uit Nieuw-Caledonie. Gro1l8:!et was on..
der de Oommune miuister van buitenlandscbe zaken;
JOllrde minister van flu8ncieoj B6.11iera adjndant, van
generaat UOBsel; Pain secretarie van buiL£lnlADdscbe
za.keD; Granthille (~omml\ndtmt' der natioDBle garde.
Tuen zij Sydney bereikt ••dden werden de vluchtelin·
gan be.~ v"orwerp derlevoodigste belaugotelling. M?n
was natuurlijk zeer nieuwsgitlrig Dsar de, omstandlgbeden, wau.ronder zij ontsnapt wa~en. Do~h, 'boe
madedeelzaam ook' op andere punten, Rochefort, en
zijne makkers weigerden ook het geringste mede, to
deelen 8tmgooDdB de wijs waarop ~.ij bet land bUDDer
ballingechap bad den veriaten. ZIJ gav~n voo,', dat

lijk o"ze .rkelltelijkh.id betuigd.
12 Julij. H6l Lid-sdkrt't!lris bracht heden eeo bezoek
aan- dt1 RecoDvaleacenteu te Baloe-Toelii:lj - en werden

.ij nielf1and van medeplichtigheid be.ehllldigd wODs.h·

he;,a door den dirigeerend officier van gezondheid van
Knppen eD dan u.dminlstr'lttJur, dan lsten luit. van der
Steen van Omm'eren flldaar) op de weest welwillende

ten te zien.

Het vIl8rtuig WQ~rmee zij ont-vluchtteo.
J

was de p, C. E" en ollgeveer op de - volgende, wija
greep, luidens b.ricbten der Australisebe bladen, .die
oDhluchtiog plaals. Rochefort en zijnemakkera b.dden

w;jze d. noudige inlicbtingen omtrent de lijdo,"
.trekt.

varlof gekreg'3u om te gaau ,vis8chen 'en zij etuurden

hUD boot naar de plaalB waar de P. O. E- voor anker
IN NEDERLAND. Het Yalag,. biDDen bet rif dst het Nieuw·OalodoDiocb.eilaDd
""lana d •• lt med. (\ot. een pl.u, nu reeds jarea ge- owgeet. Zij kwarnen longs zij vaD d. bark, die g~....d
laden gevormd, ?m in de no.b~beid vau de NoordEee ' was om onder zeil te gaDD, klommen aau boor~_en wisten
een kUm.tisch Knrort te opeDeD, der .e,wezeDlijkiDg
"ioh SObu.il te boudea tot beta. • bipgo~d en.wellD oee.. W8.S.
lIabij Bcbijnt .te zijn. E. iK altball8 ernBtig sl'rake Vail
Hat eers~ werd VIiU <I~ oDtllll>pplDgderbalhllge~
EE"

NIEliWE lIA.DnAA',"

I

.

,._.toool_

na, .· '.' . . . . . . .' .' .. . , "

. alarm
logement!iollde'te · NOIllDe&,\ ' Btaatmlad · yau eena andere m.e euing · aijo, hetvotam' \ leU h..1 :IQfwaardig, Too ••l ....nneer hot ·ooo 11101
. :Met lio;'hefort taoh wa8Mgelijke.liideonDliitacher . der .Ka,,!er · ~ierdoorgenetitralieeerd wonU; mBar deae . de.n .et !le"tegeopartij ...ordtaaDge~ondigd. ' . . . . ·
Aa.n~eSla.gen . V~utim,
. op 'don loop gegaaD, "ieol 0 . . . . . lIiel ' wordt opgeg...
.tellu:g . 10 . DIet wei vol . ~ bou.~en: . n.t 'oto .. der . . In ,bat Bigame.~o epeelt ~!aok~urn8 11001. Ble.bt. nil
'.. .
.. . .
..'
.
'
yon an fIi~ dOD logemontbcudor .onoaanzioDlijko 80m . Kam.r. m~et, boe~el . be~ In otrlJd.'a m.t h.t gevoel?u , en.. d.~ Mem~ . hIJ.enlg.n hJ~to.t o,.rlog; 8toren tau
WoenaJag22 ' JIII.i : · VoorrekenlD.g.an bel"rillbeb.
der R.g.rlng, goo.rbl.dlgd wo~d.n, of wei •• ne ontbln:
h~ .. ~Ieta. HU ,ergt . geon atllte! apreokt . m~t .Iod.. · bendeil io ' bot vendo-lo •••I · Van on door A. Meij.ren
' lChllldig' was; . De bark P~ O • .E . was r..,d. ,.,trokken,
, maar taoh "rig in siebt, toeD b.t bek.nd werd dater . ding (ell gevol!!. hebbeD: ·In dlt laatete. ge!"l ,0udeD,
dlo .IBb tot ·hem. wendt, g.brUlkt vert.ere.b,ngen ~n
vaD bontwerkao 880 deoboom,.. voorrekeniDg 'van
g~'8DlieOeD werdao· gemiot. .Terot"nd werd.D aile .cb.,olgeno d~ &.c!,/, .•••dl,ck.n, de. c.oootttutlOnelon .d e
rockt. de ••D.e ~lgD.r Da de andere - zonder dot"Jn
door . G. A. Wermuth.
.
en in de . haveo otroDg door.ocht w.nt moo , .... kerme.rderhold ,60r .,ch h.bb.D; dlt I. ev.owel op 'er,
geh.ug.o b.m 10 deo8teek laat. .
.
..
.
.
. .. .
,. •
~.; dat .r io het gehe.1 14 ge~.ni.n.n gemi.t werdeo.
re na zoo •• ker Di.tin .en I.. nd, waarhe,t volk .00
Ometr. eka nago. ure, b. v., werddeB/on •• , die door
D,onderdag 2.~ Juh:. Voo.rek~nln~ en ten hUI"e
To Docn wa•. d. ba.k ·P. C. E. "eg~e.eild eO mon
ij.erig bewaa.t wordl door de goeslelijl,beid en ook
vela belangst.UeDden werd" bijgewoond, vereerd met
~inkded ,.1. a~"Jn.~e.oter de •. ArtllI.orIGWout... op
Jl8m .0. dat da ga.angenen· •• 0 coerd 'an hetschip
d. Koning d. cl.rical. rigting i8 toeg,d •• n. Vao dit
ean betoek von Z. K. H. den Prin. van Ora.je eere0 ~
oar . ' ~elJer an voor rekeDlngvan bolongbeblaatste gaf hij o.l.og. nag eell bewijedoor 88n de
vooroittar 'an bet N.derlandijcoa Schaokbond. AI de
~.nden von onmtg.lo8le pandgo.deroote Pad...aran
. waren g;komen, toeo het nog voor , nuker lag. B.t
Ichip ble.f in .icht tot de. osmiddag. 4 nren, ter"iji
processie op deo Sacromootsdag deel te nemen, "at
spelero .toud.n von bunn. plaat•• D.op, bob.I,. Black.
oar den pandhoud.r Tang Tlk Hoat.
men aan wal m.t zoeken ,Po.ig w.e, dooh meD deed
hli tot due,erre niot had gedano.
burne, . d,e ~at.urlijl' ni.t .ia~ k~n wat er gebo~d..
Vrijdag 24 Juli : V"~~ rekeoin!! van ' Dorr.p.~1 en
g.ene pogiDg Ol!l . ~p b.t vaarluig jo.bl t. maken. De
De Prtns g"'g op hem toa ~o het . .,cit d OD bhndCo van ho~twerken nablJ het .t."oo door P. ~UIJS en
gou,ern.ur yan , Nieuw·Ca:edooi;; .. a. iui.t op bet laod.
Een onvermoeid schaakspeler.
.pelor voorotelloD; volgden phgtpleglflge D
een kOlt
voor rok.Dlng van b.laD ~ b e bbenol.n van ,oDul1geloste
Hij k.erde den volg.~den dag aaa. Noumea t.rug,
onderboud - , "o.roa Blackburne, midden in .eo ,et
panolgo.deren in d. M.lei.cb. Kamp d"or d.o pendmaar aobtte hat toeu te laat, 00) f:!8Q oorlogi!t!hip tor
De Nieuwe Rott''''damlche Coltrant be vat de volgende
g~toord op oeD uogeublik dat voo[' vele partijt!u bebouder Kob log TjaRO.
boeijon,!t'I b~8chrijviDg van dell 8cbaakwedetrijd, in den
uhseend mO~lIt w;zen , eve~. knlm eo ~e.laard ell mbt
Z turda!( 25 Juli : Voor rekeoiog van den Lande
vervolging. uili to() leoden. VolgeoB mededeeling van de
bemanniDg van d. P , C. E. kwam d. hof...... tar of
H.ag gebo u"en.
ev.n,.al zekerhel~ alaor. hlJ volstrekt mot was ge.toord,
in bet Milit.ir KleediDg maga.ijn van voor de Milide IItuurm&n van de bark, toeD het Bcbip 15 mijlen buiten
10 de groote :taal va o de 80aieteit de - Pfree"~'1;"g in
dt'n z~t aa~ gnf, dl en hlJ voornemeD8 was to dOBD, toen
hi re die net niet me~r te benutteD goederen en van
bet rif. W88, toev.ilig in bet tiekeukwal tier, en yond
~en Haag, eane epeeitaf"l in den vorm vaD een ~oef~
de PriDe blDnenkwl\lD.
. .
geeo( 6B~eerdf'l goederen in het loellal vau dell ont.
hij daar d. ·mann.D, die .ieh _.c buil bad do n gehoudeo.
lper:
Z. K. H. w•• m~t •• el belangstellmg getDIge vnn
vanger der I"komeode 00 uitvoer regte o alhier.
'Men !egt, dat de kapio-"io l"D de stuurliedelJ t~r8toDd
Op het tUplt vut tien echnakbo rden m""t de stukken
d~D gang der partl~8n en verL-ok d,8n ook eerst n~
no. de ootdekking beraads18agd bebben of het noodzain 91agorde _ vier borden aan weerazijden en twee
ml~~erDncht. Voor l ede r~n zaakkuodlge ..was bet du~:
lijk: en verkieslijlt WB6 naar Nuumea terug ~8 keeren.
aan h6t bovcneinde.
deilJK,. dnt de meerderbeld VHn de varl1Jen re~dB blJ
Dit plan werd efe:lwel niet ton uitv l)er gt:b rucbt. Het
Die borden zijn geno rnmerd van 1 tot 10. Tien
den tlenden of t~n&lfde,n zet aterk gecompromltteenl
blijkt du.t niamond aan board met de namen .ller vluch~
heeren hcbben aliD d~ buitenz Ude der taf~( voor de
w~ren. Er werd 111ettemm \'oortg-:-.~peeld . l'tm l o.u ur Dn.
telingen bekend was en aileen docrdat Oleo 10 eon Dud
bortltm plall.t8 genom en: bord DO. 1 E. A. 'Schmitt,
mldderoBcbt badden twee partlJeu gt!abtl.lldonneerJ,
e:u~'mplaar van de ,.BOlO BellI een portret van Roche·
van Ddft'ha"en , du f;t!!fs Ol) gevordendell leeftijd nog
terwij~ oenu (di~ des heeren Vogel) bij wc(lcrzijdsch
fort vond,- ward men geW'~ar welke nnnr.ienlijk e pal:!Ba·
~oo productive probJdemlii obtarj no_ 2 A, Polak DagoedvIDdell rCUllse was 'VerklnBrd. Volgde het bovengierll meD aan boor'! had. E~n dar echepeJjngen Ve8'
niels; no. 3 H. _M:uyer8, belden van 'ti.llflgej no. 4 dr.
vdrOlolJe mat teu !ladet'le VDon den heer
uit Rot~
van WoeD sdag den 22 dezer,
ti gdd de aandaehh van R oc hofort .0P. zijn ge~ijke~i8
G. F. W. Bttehr, VHU D~lfl; no. u de Clercq, uit Arn~
te:-ddoul. 'J.\ m 3 u.~e na midderullcht bl eldeo DOg
zuBeo wij nog verkao pen :
lD.et dat por tret eo dete zeid tl: u dlt 18 voliJl r~Kt Diet
IH~lll; no. 0 A..!ldrieaaoD, nn. 7 J . d~ Vogel, tiD. 8 wr.
sleo hta t wea parttJEm stand . Etlue daarv o.u moeat
opmerk9Hjk, ~ant ik. ben gra. nf Victor H ellri de Ro·
B. yan der Haak, Kil e n ,'a o 's·Ilage; no. 9 J. F. V\lr~
hct kart daarllo, opgeven.
Dl1nrentegen had de
P H
7/9 3 kist en INDIGO.
ebt'f\Jft Lucay." R·ochefort (die goen Eogelsc b apreckt,
steeveu, van Rotterdam en n3. 10 Kamphuijzen, uit
1ao.tste (bord no. 10, ,de heer K!unphuijzen) '<Bulk
A K & C I/7 7 "
wat Grou8set en Jourde wei doeo) tOl!iIt te betoogell,
'tt-Ha,gH.
eene wioneode po&itie ,'eroverd, dll t Blackburue 'ijnl' r~
G W 40149 10 kn.
dat men i o AU9trBIW uiet bevreetl<d behoefde ttl r.ijn
10 -de open ruimte, die, de taf~l laat, de heeren
zijds aboDo t)crJe. Bij bad al y.oo "a-.l de 10 po.rlijen 8
voor de ontvillchliug der gewone ulisdadi~ ~r~, diu naar
G in' Jrt! ell gmKf VB:} Hogeodotp, _ de cerate iu de
g~woonell, I remi8~, 1 verloren.
Nieuw.Oaledooie waren gedeporteerd. Ilij zeidt:J d llt
engeh:che taul de zettco Qnnkondig6ode die gedall,D
Alboewt!1 lU 6est al de pllrtijen in een 25~tal zetten
G W 13/14 2 '.
op heb eiland do toestuud der politi ek.voroordee!den
wordtln, de L'ifeede daarvon ftnuteekeniog houdande.
wareo bealis!;, duurJe de strijti van des namid1lags (;
D
en die der mi'3dadigers gebeel -verBcbiliend waS en datI
zekerec af::staod vall dtt dpeelflltel zit een mal],
UN tot orustreeks 5 ure ns mitldernBcbt in cen sluk
(981)
SOESMAN en Co.
a( badden tij (politiek·veroorJeeldco) wete!) te out~
met dUll rug Iwar de DIHlwezigun ge\vend en met
door.
gloeijenda oogen nnar bet kleine tOQueel op den aeht.
Dat was \'oor de meesten eeno heol ('elijke keer·
snappeD, dit nochtane roar· de aud ere gedt>por~eerden
geheel onmogelijk was. De kapiticin der P. C. E. Iegde
tergrond. !:Iturende , aJsvf dasr de schoonste Bayadvrcs
zijde van de lUodaille - , mRar 't be!elte oi~t dat de
Up '"oell.fldag 2~ tlezCl'
de YerkJariog 8f~ dat de commuuisten gehcel buiten
Viln de oude en nieuwe wereld yo or hetn ddtreerden,
etrijd tob op bet lllatste oogellblik door velen !:!d
zullen wij voor rekenin g yao wi on zul~8 zoude mogen
zijn 'Voorkennis en zander :lJijoe bull' nao board waren
D:e ruau is de bf.i roemde e ngelsche SC1.aakBpeter
onyerfluauwd~ belangdldliag werd Lijg-ewoond, terl"Vijl
aangaao r el'koopCJ n :
gekomen, doch dit zij lAter buona vr~c ht haddan
TIlackbufDe, die, dasrtoe door het lIaagacbe Schaakbe~
BJaHc~.burao ten 8!ott~ IDiot geestdri.ft; werd toegej~dichlt.
1F2/1B6
5 Idsten 42 inch •• X 24. Ya rds Greij
betaald.
noottlchsp, gel!t~uud door vrijwillige bijdragen van de
lJ waa taen nog va vuur en nIet zoo VerUlOtll a B
_
Weinige dagell nadat de vlucbtelingen te Syd Dey
leden, gd~Dgageerd, ~i en partij tl ll blind zal spe!en.
men rtlgt !lu.d te yoorOuder8telleu.
war an aa.!'gekowen, zond de }"ran8cbe conl'ul te die r
Blackburne heeft zijn e alge w C'Ellle bekend he id in
plaat'Be, G. E. Simon, een 8ebrijven san d ell Hera.ld,
niet geringe mate te dtlookea na.n het laa.ts te WeeDer
a 100 pa.
V.A.:RI.A..
waarin bij het publlek, dat, gebvor gevende a : neeD
toufuooi, wanf bij e n Steiuit~ - diu ooIoogs mede
£oker
van edelmoedigbeid, geVAar liep tich eeo
door he t n"o.gsch u Schaakgdllootschap nJlllf do r tlIPiw
door . eewater beec~.d ied gelost uit het Neder!. .chip
Eeo co rrcspondent uit Constaotinopel, over het
vA1Bch den kbeeld to vormeu van de ontduchteu, in her·
deotie we rd gelokt _ zic h dOll r ",lie clHlc.mrl'entien hee n. ,'GRA.VE.'i'UAGE", K.pitei n DE VRU:S.
1\lrklH.: be budget va.n 1874 scbrij IBnde, tooot ann. dut
iDueri~g brac)lt, dat r;ij nie t 81s lI blllliogen o f politi eke
sloege u, om ten slotto tegEm elkandet' eene eiudpartij
(978)
SOE Sl\IA N eo Co.
de belastiog' 0]1 UO t'ibllk, did Let '(o rige j"ar mitllier
mi~~adiger81) in den gewone n dn di e t' woorJen lDOt"fSte speleu, walubij Stei rlit,-. over winlJaar bleet'. Dez-a
dan !Jan milli o", u poud ate.rlir:g opbracht, z-uodaoig ve r~
ten worden beschouwd, maar yervord eeld wareD ",ega us
laatste dpeelt vel o pnrtijeu tegdIU:r/ matH niet blind.
Op de velldule V;lII \\' oellsdag
hoogd zill word e D, du.t zij bet dubb~16 bedrng zal opmisdrijv0o, die ten allen tijde folgens de cl'imiueele
BIRckburu a daareutegeu, _ o~m man van even derliig
22 dez {' I'
bren!.! ~IJ. H.ij zegt onder amleren bet volge nd e: ulk
wetten vau bun laud waren gestrllft, te weten pluD~
j(t.rea, lDe~ een mlllt, bleek gelaat dat den denker 81l11zullen wij DOg verkoopeD:
geloo! rechl te hebbell om te bew.e.en, d.b do be·
dering, brandstichling, moo rd op gijzelae,ra gepleegd ,
duidt _ Bp:eelt tieu partijen zOllder de Bchaakborden
laPtiog op de tabak in allo voornlLme landan van Ell~
enz., eu dat d6ze ttu.nuen alt.n di e miBtlrij ven mede~
to zien.
J' C H V R 128 2 BaleD Rnw. DR ILL S,
r opa en Ortlld inl.t:offisbm opJevcrL Euge la.nd, Fru.Dkrijk,
plichtig waren. III do B'mph'e g ilt' Henri Itoc hefo rb
~\m behoove van hen di~ ni e!;: tot de beoefennors
L '1' C
144
it 20 pa.
It.l iii en Oo'Leorijk bijvoorbeeld, Irekkerl uil d. be·
ten antwoord, dat hij wd lliet ~,iU1o n wage ns laster
vall Let Bchaakspel bebooren, heriullertlll we dat elk
LTC
1 kiot gobl •• kt. D R ILL S,
latl f,iug of rel.lhten, vau de tabak gaheveo,
ioteolUs!;:
roor de rechtbank zon dagen, WAar hem niettemin diep
bord ze.etien zwarte en zestien wilte stukken drling~
8797
50 po.
die
den
irltrest
hunner
llalion~ltJ
schuld
varre
ol'
ertret't.
veraehtte. Rij beachuldigd~ Simon v/lu bedrog , wnut
vall verschillelldon loop _ Over tien borden, ill even zooIn "l'urkije wo rd t:n ruim e~n milHoen ponden tabak
d~ze wiBt zeer goed, dat zij elechts politiek 'Veroordeel·
,'ale gehe~1 ~~lfsttLndige groepeo verJtlelJ, bedrnngt
en h.t be.cbadigde g.d •• lt. va n:
gep rodooee rd. D " '['u rksche \nb.k wo.rdt i. groute hoe· I
deD W4r<JO. Hij verweet hem, dat hij onder allerlei
het alllltal s!;ukkeu alz oo drieuonderd en twintig. De
J C H V R
5 kist.n 39 ROOr;·KATOEN,
n ui tgevotl rd, eu in hef; land zelf, wsur 100 \\"61
~!er!D~::8~~o~le:~~e:D~:1 v:~ ~~j~~e[~::t:d:eel~2 ~:n~:~ partijt'D, eeos io gang ~ijllde, beboort er een pbeno- veel!iede
N 9/ 13
it 50 ps.
vrouw e u al8 lUanncu, !;waalf ,tltn de vlt!r ~n lw iutig
houden, eo boopte d"t het nije laud ~all .A.u"~rali e
meoaul gehe ugeo toe OlD. te wot,oo, hoe op iede r bord
uren rook-u n,;8 het verbruik enOi'ill. Tabak is ee n
ge!ost uit bet N ederl. sch ip • 's G RA VENH AGE,
rechhnn t.i g voorworp van bdostiu;;. hetzij uit ee n oogpolitiek- feroordeeldeo zou beecoermen. Dtl ovt: rige
Kapit. i. DE VllIES.
P'wt {nD W~Oljd of weI "a n behoefte be8t:lwuwd, en
vluchtelingen 8nt\,,"oordden in denzelfdell gee st. Gro llsv~rdwijn en , B :~ek buf ue hee rt het be wijs geleverd
(991)
S OES .I1AN cn Co.
6fln Opb reD1{st vau twee millioeo pODd ehllllng zon
set acbreef in Ztju brief: II Z .l0 wij g"'WOl1 ~ \'!uchte lilidat zdd zlI:J.m gohellgeo te bezitten. Li gt daarin
zeker uiab te ~O()g zijn \'o or eane bel ul:ltir;g op dut or·
gen zijn, JaRt hij ouze ultlevering eiacben en ODS nan
r eeds ~'a,ll Ztllf \'oor iederen leek en ook voo r
Op
de
vencutie
van
W oensdag
tike! . D.t bedrug kun geu' lIk1<elijk verk: egoll worden
den gouverlHur ,8.11 Nieuw · Ou.l~uooie te r ug1.el'lde u .
iederen schltaksp elur ceue r~d~ tot verbaziug en
den 22en dezer
dOQr eeo moli ge tt!:te, wits geliJkmatig- opgelegd I3 ll
/'JoDder vree8 wachten. wij den uitfll ag van di fol ll uisl:h
bewonderiug _, meo moet Blackburne hebben zien
geiod. De vtll'\'ullillg' \'",U aile hoop op d~te buif13til g
aft die t,?ch niet tWijfHluc otig r.iju ktlto, w:n:neer de
spulcn, om zi ch. een jUlst denkbceld te H.UtlDen \'Orzullon SOESl\fA.N en Co. in .eo der · Ioc.leo vao
,l!eg rond, haogt at' vall het stelael dat ten nauzien der
}"'raD8che consul gelijk geeft."
men van de wijze wDllrup bijl op de bloote afroeping
de Ht!eren
iuning goyolgd wvrdt."
van de zettell die geJeu,u worde n, zijne pllrtijen weet
Door de opeUbaarlt:iuking van SimoDs brief heer8ch~e
to Sydney eenige Illeertiere sympathi e voor ltochefort
te !eid~n en zijue tege nstanders uib het za,del weet te
A.I
••
en
bizonderheirl
deelen
wij
het
voigeDd6
en zijoe makk~rs. Er werd eene meeting gehoud~n, die
ligten.
\' OO r rekeniug va.n wi en zu(k s l oude mogeu aaogaau
mad e, ann gannde een nieuwe wett6Jijke verordtning',
verkoop~n :
uit~evlla rdj gd op 1lJ,.;t van dd lumtonuu !e rege3l;lri ng- "an
Appeoz oll Oowalde", in Z"itoerl.nd. Teo ei ode de
o
1/29 29 Balen
de uo deelc n te voorkomeo, Wt\ lk~ het <1 pgroeitmd ge·
bij die.zelt'Je gelegenheid werden aa.u R~}che flJrt, t oL
v.!ltn huo regt gc bruik IUflt1kten om cflotrllopeoingen ~e
h..,t bereiken
sld.cht oudefriudt illd icll jong~li ed en
:::rt:~n~::k;:ud:~~H ~~:ge~:rub~~~ et: aa~y~n!';~'Bg:~t~:: waken of al1uge bnden Gawbieten te ontwijken. Dllar hUlwer m t'ltT lterj :'righ~id te "del ' rook .. n of 8nu i\·ell. is
nOD ail e mind erjllri grm, die den let!ftij tl Va.n 18 j~re o
I
wandelatok.
ni et hebben b ~reikt;, hdt rookeu e u 8uu:,'e a van tu.bo.k.
\!J di gd g:elotl t uit hef; Nt"dt:rJ"nddch
De Australiscbemail voegt er niet bij of a.an diL
z-oogouaarudt'l frnoe c be verdedigiug, wac.rdoc.r he t tJpe l
vorboden. Wie kge n d~ verordeuiug ha.u d tllt, stdt
, chip '8 GRAVENHAGE K.pi ' .10
laatste geschenk ook SOWB eeno diept!r~ be leek ellIS
dllJ tj lijk e~m ga.LlS';!! BodereD vorUl Illlllllee mt, dau Itij,
zi t!h aBn ~r n8ti go atraffcu bloo t.
was verbonden.
die d~ll opeuings"tct do ctJ ht1eft, beJoe/d. N:ets eehler
W. ALBERTS.
kon het w()nrje rbnllr ge JH:,ugen "!.til Blnckburne op bet
- In de 1/ hilndeliDg'~n ";'1\1:1 het g eneeslmndig staa ts·
I'oOESiIlAN eu 0o.
(971)
dwnalspoor brell gt: n; eo vOt'g en wij er snel bij) dat
t oezicltt iu Zeeland" wordt o. a. wel diug ge mtll1kt van
De uitzetting van graaf Fugger.
biju. goon d.r spoloro bes talld bleek to zijll tego. de
ee ne vergiftiiging door heb pruimon van tubllk, \"oorDeze zaak heet't in DuitscblaDd grooter 8ensntie go·
positie·kennil! en geui!de vindillgrijkbeid Vn,ll dt:lU Llindge komeu in de gemeente Nisse. E~ll jou gou \'QU vier
maakt, dan zij miss~bien we! verdi ttwlo ell htlt is duat'.
speler. Geen zet wordt door hem geciuall, of hij heeft
jrlren, dio op zijn verzoek, vun and ere jOfJgelJd tabuk
van Woensdag 22en Juli,
om niet van belaog ontbloot, er op terug te Hamon,
gt:kregen had, beefr; het knuwen en iusllkke u daon'an
e~_ne ~iepe .bet ee_keaiB: n.1et oplllerkelLjken tact I"laagde
r;nl worden \'I,rkoch t:
Een der kerkolijko wetten, in 187 ~ door denl{ijks.
hl] er In de ontwlkkeh ng van do ,slllkken zijnat tegenmet deu dood moe ten bekoolJen.
P F v V & C 1664. 1 l.:ir;;t 50 Co dies
dag I1sngenomen, houdt in, dat 8Q,n de J ~df-!D der ordc
stauders te ?I;! le~ teo o~ ze op elka nJer te dringen t()t
- E eoige jareD gel~den werden bij annon ce irl de
'an J azuB, ioditlD 7,iJ vreeOlo eUngeo zijn, bet \'erblijf
e~t. hoop, dIe ZiICb 1I1~t on~binden kon zondlH belD
N ederlo.udElchrl do.g blauen de nn.besl&t&od tl Ii opge l'ot'pen
in bet duitBcbe Rijll: kan outzegd wor-d tln en, zij u zij
voordetll ta bc.zorgeu. B :lI.CKburll8 speelt niet _ spes!van iewand, die in langen tijd niets van zich h.ll.d
ingezetenen, hun hevoltH.I kan wCrd tll om tlenige bede altb~ll~ dlugsdllog avo tld nit't met de stijve
door .e.... ter be.ch.digd ex'S GRAVENHAG E.
doeu hGor~lJ. Deze DubeslaDud . HJ, altbsDs per!!oo t:n
paald e plouh te i'~da tt: n of in eell ig &angeweze u oord
gmlioteobmd vaD ti e d geoeftmdCIl tbeoritlt; 2Iijll apel
vIn dent.elfJ eu nanm, bleken to zijn loden van eeD
zich 1e featigen . Onder de leuen Wa.t! grAof Fllgge r,
(982)
A. l\1EIJEU.
was meeret..ueeJs schi tlerend j zeer dikwerf bood bij
arbeide rsgezitl, gevestig,l in e en de,r dorpeo van ZuidBen Beyer. Meo geJa.stte belD bioDe n dri c dtlgeu de
d? opoffering von atukkell a,tlD, en we~ dltn d~ugeue
Holltt.ud. Zlj z '~ "' en hn.d deu lIiehl VIlIl du Rl,nOllca var·
atad Muncb.n eo den OJlperpalt. t. verl.ton.
die mesuue h ~t gt'echeuk des vija. :, diJ te kuuncn
DaW6U,
lUOll~
dezu
we
rd
"o
l1
der
hunne
atlndocht
gt!bra~t
~rallf· }~ngger protet'tcerdu tegau dion maa~regel
B"u\'DrD.rden . K euri ge, mot t ors voorbereide COIDdoo r eeu dor groote grondeigcllaars op Ul!t dur p. By
welke bem trof. Hij ri gtte z;ich If)t de Kilm er en, r.icb
binuli6D moes1.en oem alag op slog de overwinouderzock blef:k, d!l.t de nUVl'rteuti e WAS icgez()nden
beroepeode op zijoe boedll.Digueid Van StauderIJberr,
ning vert-~ker en. Ni et zdJen had hij een vero'i'erd
zullen word en vork oc ht :
weB;.;, bam hHt rcgt guf om in aUe Staten vall het
(:oor den broeder van de moeder "an het gezic, die
8
~le~~ lJil:>CtbttJD i:~a e:etgiJ~~rd l;J~~erlat:o~ :::en'ni:u :: buitenala,odB etluig ver ulogen had verw orve!l. Er "er- EMC 5. 9. 13. 3 kist •• iI 50 poe. 6/4
voorm8li gc duitsel..ie Rijk ~ich op te boudeD, en op ziiE C
liep~D wE::dt!r cenige jaren en inmidde ltt V ~tlLi~'lj!1. ~ l ~t:
De hoedanigheid van beijersoh olJderdaa.n, te n gevolcombino.tie over, die ttln stoLte b!eek hem 000'
ge waanan bij uit geene enkela stad des lnnda kon
doebJe purt:lonen zich ill Amsterdam, wllar aij iu f.eer
groote.· vootd~el te ve ra cluAfftt D. Zoo zuker is lIij
~.!derige oDl!itandigheden blevt.'n velkeeren.
Oulsllgs
worden vtlrwijderd, verzocbt Lij, du.t aao den tegt'n
van den stand van elku partij, d/\t hU in quaostieuBe
door , •• water be.cha ligd e. ,,'s GRA.VENHAGE"
hem geoomen maatregel geen uitvoeri ng ZD U worden
echter otl t\'in gtlu zij het berigt, dat de bloedve rwaot
gevallen nafiUwkeurig weet alin te geven wat voorllf
Kapitein DE VRIES.
gegeven.
ill EfJge!u.nd was overladen en hun niet, gt'lijk zij
ie gegaan, eu door ni attt van r;ijn stuk is to bren.
A. MEIJER.
(990)
D~ beijereche : Kilmer iB in twee groote pat'tijeo
dachteu, eeo klein \'ermogeD, maar eeoige milli oen~ n
gen.
v. rd •• ld, dia. juiet legen elkand.r op .. egen: de liberale
heeft nagel.ten.
E o' na tO~1l hij, oa rceds vi er uren gespoeld te heb.
partij en die der ultr8wontallfm. Het Gouve rnern eub
ben, aangaf d.at op zeker b(>r~ voor bt.'lm mO vi:lt go.
- Een treur ig oageval heeft ~oln.D g 8 in Z\\'itaerlanu
.erd.digde d.n maatregol, d. r.gt. rzijde b.slrc.d hem.
raequet'rd wurden (de v.. rBcbulling van don Koniug . plaats gehc.d. Dd bee r e!l mevroulV I ittkenrd, eeo j t)n~
Bij .de atemmiDg werd . de uitzt ttiug 8fgt!k~ urd met
a chttlr ,het K"8teel), werd hem g~ vraa.gd aan welkeu
"lIg" lsch ec htpa"r op hun hu weJ ij~tlreipjtl, hadden met
Op WOClIsditg 22 .luli
mtlerdeth6id van eeD~ stem, omdat prof. Seppi, eeD
ktlD,t, 11nks ~f regte, de 1'ocfJuade
bem moe8t
ee ui ge vrionde!1 partij gema»ht ow dt!n MOl,t·nI8{lC
HberaB:l, &iwezig was.
Wegens Ruiming
acfueden, HtJ aut..,.-, l. fdd~ : /f J]l\tu urlijk tar liukerzijda,
te ba&lijgt' n. TI)6D zij den top "f1n deu cllrridor baDit i. de eerole inaai sod.rt do ve.tiging ,.n bt t
omdat, met h ~ t oog op den RIt.O,dl:lbeer, die een de r
rei kt hac.lden , kregtm fie da.meli zoov~t'li hind er vau de
van terreio tUIl ~ D
tout prix 9:o rd en verkoc ht :
aeizerrijk, dat ar eon confH~t · ontstaat tusB chen eeue
benadeonldeo bt:tttrljkt, de roclJlladt regts niet geoor~
koude, dat de gid8eu het g'er.e!echap eru8ti g aanraadBALKE~, PLANKEN, OE ; SOEK$, KaRHOUT,
algemtfEne duiteehe wet en de wet VB!!. een dar Staten.
loofJ is." Wat. glzo,') door hell, dis v66r I:et bord g~_
J.~n om terug to ketren. A.!luo waren met kool'deo Ban
KROillHOUT Y.>o,. Pr".owoo e ll .,,,Iere DJATTIEHoe zal cii~ cOllflic t worden opgeloslr De voorstanders
pll:Latst wareo, Dl 0~ waB opge ll1erkt, stand bahoorlijk in
~lk aud e r vll8tg:enecht eD de jtm~e \'rouw ging vooruit,
HOU:rWERKEN, liggoDdo •• n den BoolD .
van bet kelzerrijk beweren dat, W&nneer eeno beijerscbe
BlackburneB ge l.lel.I~I.iD. BBugeteekond. noe ~tel'k zijn~
leuoendtl op don arm yan uau.r gills. NUAuw6hjR.e
(975)
WERMUTH.
we~ in strijd is mat sene. ~ijkswet, ~~r8gelloemJ6 mOlJt
hllddan zij een hOllderd 8CJredeu ' uf.:;- elegd , t oe D mevr.
EWI.bteo, Maar zullen .de lleijeren ook vao die meeLHtk~llrd 611 L"ar gstoider plotse!·illg verdwenoo in oen
ning zijn? Dit zal mOt!ten blijken, wouneer, woala
van den heer Y .• zODder aarz~leu of lang Dudenken, beklov8, diu el eebt:3 met een duun(r lu.al! 1igt bevroren
meo meant dat geschieden zal, ue beijerRcbe Kamer
60eeuw bodt'kt WnB. Ongelukkig bral( b e ~ touw, waar~
wordl ootbo~?oll eo nioowe •• rkl e.ingen pl ••t. bebbeD.
modu zij aao de overige togtgelloot~u verbondeo waren
And.ren ''In V.n oord •• I, dat de K omer niet .al
bet had toch v&riauten dio to~ et'n spoedigbr' mut
eu . e~ was ~een epoor Ineer VlI.D ben te zien. De heet'
worden ontboDdeD, dot de Reg.ring .envoudig ge."
kondeo voeren, en de, voor 18atdte zet was sen twee.
Li,k •• rd ontbood on,erVl'ijld buitor.gewon. bulp nit <1e
voor r"koning '.n de firm. OORREPAAL en Co.
Boijdeud mea, daD:;", ' i~die!1 het KnstfJel, dat 8cua.!lk
Gratld Chalets, maar dd 'ligcb1t.me,n ware n niet ter ug
w&aronder eeo gr~ot~ paltij l1!LKJES, Vo.u do !Deast
gaf, werd geoomen, het ~at ~o ceo let volgde terte vin 'l ~ n, die due meer dftD wllarech,ij1llijk eLtelijk~
zaak· betr.ft, . die buiten d. b.,oegdh.id . .o d. Kamer
g6wilJ6 hflu~til 'gtm ,
!"ijl~ , iodien do KODiog ~~t soh.ak oDtw.ak, bot' mat duizeuds D 'oetua dlt'P under het £eli&rgt.J mOt!t~ b
iigt, omdat bet •• Le quaeetie van uiLveering g.ldt.
In eeD zet op Andert! WIJd mede oDvermij'lelijk. wa.e.
door
.ij. nedergekollion. Zij mo.ten ·onmiddoUijk dood .ijn
. Ook wordt beweerd l dat, do.. de RegeriDg en d. Een g.anDoMeerd mat in vijt letten blijCt op .iob ge"~bat,
P. nUIJS HI.
(987)
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SAIARAIGSCHE COURANT.
'in de

~

Mr, R. VORSTMAN,

Lofe'r'U ""n .D,,_e8.Jltt.tlwer"e"'~

met ~. Jaatste boot. oit Nederland gekoIQen ...l don

ten behoeve· van . het

27en JULI

Protestants9h"W"e,es- en Armhuis te Samarang.,

de. Redactie . 'an· d9SAMARANGSOHE COURANT
..anvRarden.
Mr. R. VORST1I'IAN heert .ioh ,oor zijo vertrek
naar Iodie de medewerking versekerd faD eenige gun.._
otig bekende. ocbrijvers, die 01. Oorre.pondenten zulle"
optreden.
Een . Stenograa! van de 2e kamer zorgt dBt geregeld
iederemail d.komerl.erslagenwordenbehandeld.in
den vorm van Jlsogsche brieven.

zljn te bekomen blj
G. O. T. VAN DORP&Oo.
Prij. van het Lot I ~.-

(~46)

'Can',den Heer Re8ident.

jft't IUf!stemming

D. SAMARANGSOHE OOUl~ANT ••1 zoov ••1
doenlijk dagellik. bev~tteu een Hoofdartikel.

en Europeesche
AR'I'IS'('tJltl,
gedresfleerde

PONIES

De SAMARA.'NGSCHE COURANT .al zijne lezers

De SAMARANGSOHE OOUl~ANT 7.111 zoot eel
gelijk .teed. oorspronkelijke P<uilletons lovoren.

IUO-

Bij •• nkoillst ,nn lie lIfail "al de SA:t.fARANGSORE COURAN11 berut.ten eeu met zorg gesleld
],1 a i 1- 0 v e r t. i c h t) Cll hst voornuarn~te N eder~
la-ndsch en ander Europeesch nieuws.
Belangrijke bedchteu, cell kortc inhoud nm het
voorllllB-llistemail nieuws, ?ino ook de Belloemingen

worden .nn de SAlI1All.ANGSClJE COURANT .teed.
A bonneU1cnts prUs

per

te beginnen met

Do

deUt'tlll

ac h t

\I..-orden om

u u r

PRIJZEN. Eel.'sten rang ............ / 3.Yoor Kiudereu eu

II

1tlilitairen beneden

VOOI'

~elft.

mng van Dffici ,r de

2.1.den

voor Zweedsche Lucifers Doosjes.
[479J
G. C. T. VAN DORP & Co.

(983)

Uitkeerillgsfonds.
"La OOllstante et Fidele"

Pas OntV:lllgen:

India Pale ale,

TE

SAMARANG .

,au FLOWER en SONS.
en

.J. J" van RUIJYEN.

MOSOH & 00.

E TUI S

geopend.

u

NEDERLAND.

TCllllellts Porter

l3anhct J3nl.:llcr

l!'. H. BOUlVIA..

bij

(633)

UA ZA It

Sum.af·m/-ff·

COGNAC
OTARD Dl.J PUY & 00.
DOHHEP .... AL & 00.
bij
(DIG)

Per "Conrad" Ontvangen:

Puike!
G. A. WERMUTH.

(989)

Iuktkokera in Sool'ten
en vde andere g-oederen.

it

f 20

B A Z A 'R.

(;52)

Zeer lekkere Manila Cigar en
Oortndoa III.

G. O. 'l'. VAN DORP & 00.

A f .20. en f 35.~
G. C. T. VAN DORP en 00.

J. TER GOUW.
DE VOLKSVERMAKElV.

B A Z A .II ..
u

Nieuwe Zilveren Lapels en Vorken.

Bet Kapitaal BUIS,
in de 1\1 0. r i n e - S t r a at,,.
thall. bewoouu door deu Heer VAN GHERT_
VELTMAN
(9iH)
Zee8 t.,. and.

G. O. T. VAN DORP en 00.

EXPEOITiE

~;N

K01IHISSIK KANTOOII.

Expeditie van alle goederen n ••r de binnenlan·
den van .Java, nau.r aile plaatsen daa.rbuiten zoo wei
ala: naar Europa vol gens bl"kend lsag tarief.
Vervoer van producten van of het station
n•• r de pakhuizen or de "eh,.l per picot Suiker f 0.12
u
r andere producten/ 0.13.
Bij weging uau de Spoor, aanepukelijkhi:1it-i
onderwiohtsn.
Het uitvoeren van Kommissien en het in en uitklaren van goederen tegen slecht. 2 1/,%.
Rekommandeert .ich beleafdeliji< voor het bouden
van Vendutien.
Samar8ng He.renstra.t. (284) P. ZWAGER.

Tafelme •• en Superieure Kwalit.it in .tellen
kelde dozijnen.
Fijne SODrt Zakmessenmet en zender Schaartje,

Te Huur:

PERS zjjn de oll.dergeteekenden in ... ta ....t. aIle soortcri van
drukwerk vI u go en t •• t buitengewoon lage prijzen at te leveren.

IIF'

B. KARI'HAUS & 00.

~t\\\z'~ h~~e:h:::,:di~lo!rllg~:~us i::'~
oJ> Z e e

(988)

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!·
B. KARTHAUS & 00.

Pas Ontvangen:
Prachtige Fransche Dames- en Meisjes"
en kinder BOTTINES, bij
J_ H. SOHMIDT & 00.

(534)

Per mail. Ontvangen:

Elk zijn· deel.
Indisch verhaal
D.O 0 R

F'; 0. VVILSEN.
(949)

G. O. T. V A...~ DORP en 00.

Holloway'S Medicijnen
HO!.LOW.tY'S PU.L~N EN

ZAL}'.

-

Gcvantlijke

Diatrhee. -

hd bclangtijk n:llltal harcr lI,Iaglofferii. Onller IIolioway'lI behan.
al ill de. ourzlIak (Ilzer ziekte in d\11.lernis gohull 1.3\ de

Z!ll~r~!:I~1 ~~jtJu)zl:~~t:~j i~,e ,~~~g~ij~e 1~~;il:DOflO:l~~~'~~~e~Dr:~
~~:;~!,~~u~~leZ~jn ({~Ilf zg;~~i;: (~:r 1.i~~~:dvn~~~ e:D!~!~~k i~,t:~e\;~~:
]~cido niiddelen werkCD
'J!;11de evcnwigt tUllS~~eD ge'ioeHg·
b~l\~~:!~:~i::ir~zi~~~eIiJi\e
,~p._zonde afllcheiding DotllU!"

~ijk~
en

::

tot herstellen'

"/iD

Dousjes Pilltlu van fl.,

/5.

~et

en

f a. en /

ii, 1)otj~8 Zalf VRD

f I.

, .

J'

3

Cberibon W. .cAI..TSTANS & Co. Tngnl A. J. vnn dor VQORT.
Pekalong..u W. E. nANA. Solo ARNOJJD en Co. en COENAES.
Kla~ten J. D. SUl!:lt MogolaDg J-. A. ZETJDEL, Samau-:lg GOEl'.

HART eo Co. DE GROOl' KOLb·F .. Co. WANNEE, G. C. 1'.
VAN DOltP en Co. H. L, DE LYON en
I (678)
SOESMAN en Co.

H U IS:

eVailen van een Zoon Mevronvr KRULJMEL,

De p ••••gi.rs veer de .toomer. OONRAD, door
ruw weder 01' de Ku,tplaatden niet geemborq ueerd
zijnde, is het vertrek, van Batavia tot 25 u6zer

UITGESTELD.

;~~q:
. . . De Stoomboot "PAtJ(l'
tal -wader g'ere~61.:l pOBsllgiere' en goederen van
naar de .reede Samarang varvoeren.
(985)
OLlGNET'l' en ZAALBERG ..

BERNET.

Samarang, 18 Juli 1874.

V

(984)

kcerde, werking, waafnit ditl Qok o~tstaat,
re~tBtl'c;:kll,

W. PLASMAN bewoond~.
t ran d staand H U I S.
Samorang, 21 J uli 1874.
Namen. de Wee.kamer:
De Secrotaris,
F. W_ MAOARE.

in de B lin deS p e k. t r a a t.
(712)
HOEZOO.

B

Dc

h:~:;ke:a:::l~:u\'~:~v~~~ac:~~~ij~e~i~~d~~oge:~;lsc:~;en~O'ld~e:de r~~::

B

,W*'\\\-}", Een

1 Etui Oomple.t Tafel garuituur,
(1845)

Z e e • t ran d.

(963)

~ DOO!~!l::!;n :i:~~~lil~~~t~

(495)

Canarie vogel Zaad.

/I

------------------------

(672)

als:

•

ABELS Sr.
Ll Graveert op Steen en op 0
Metalen.

heele en halve flesschen, Ind. Ooope Eng. Bier.

ScheerlUessen geguarandeerd,
Scharen,
\

ronde

gegoten ijzeren in verschillende dimensien waarvan de
grootste is van 8 voet in d. m.
Ire bevragen bij
(888)
HARRIS.

(95~)

Puik puike Biel'en

•

17

Huisvend·lltien. BATTERIJ PANNEN

DortU2unter J..I8ger Bier, Steins Bier, Valk Bier up

(U6)

uur n8ar

Te Koop!

Een lluttig prettig ell mooi boek!

Habanol:! no. I. Cavitns, Londrss en

(986)

recomlllaudeett zich voor het bouden van

(ElwHr,scH lC,U.RIKMT)

Schotels, groene Sehalen met dehel, Borden.

dee rnorD'ens 8

De Agenten
Me. NEILL & 00.

J %.!5.-

en

TimmermallS Gereedschappen.

porcelein Slalul;.kken Oraie en tonoe

Gezagvoerder BIERINGS,
vertrekt den 23en dezer

Soernb8ija~ Bandjarmassiug en Baw;au.

lIfevrouw ABRAHA:t.f,

inhoudende een volledig etel

Kamer-lootten.

zoomede

1!awang.

Eiken-b1mten Kistjes,

Pas ontvangen:

en fumilien

BaI"on Mackay.

KLOKJES,

Ronde, staande
(290)

\V:aarlooze

\'oor doortrekkende perSOIlen
l'oor v8Bie loges.

,,/65.-

p, H. BOUMA.

Porcelein Tafel en Thee-aerviesen, Koft'ij en ~'hee·
serviesen, Wascbstellen ill porcelein en aardewerk,
Porcelein presentkoppeu, Hermetisch sluitende

Kamers Disponibel

B. KARTHAUS en Oe.

Gouden Dames Horlogies.

Puike Mandarijn Gember.
(663)

HET STOOMSCHIP

Bijouterie doozen ])let n-iuzi!1k,
Heeren & Dames NecessaireB!
Dames werkma,ndjes met itlrichtillg,
Porte flacons- porte l\fonuics!
Prachtige \\Tuaijerl:l,
Dames Stool & V' oetbo.nk met l\-fuziek,

(1846)

Saudjs de Bouloglle.

P RINS E SAM ALI A.
Kommandant FABRITIlJS,
wordt in de laatste dagen van Juli t. Batavir>
woeht en zal tegen einde Augustus weder van d
door het Su,. Kanoal viii. Napel. nllar bet Niau
Diep vertrekken.
Inliebtingen omtrent .raeht en pa••age .ijn te b
komen bij,
De Agenten
J. DAENDELS & 00
(906)
Bataoia, Sama1'anfJ en Soera6,

NED. IND. STOOMVAART MAATSVDAPPU.

BOD.r 0 N O.

(198)

Het njeuw gebollwde voor P •••• gier. zeer doelmat.
ingerigte Stoomaebip.

I( 0 F FER S.
(1023)

"'..I",-veede-u_ rang....
Derden_ ra.ng............

ROT~

Stoomvaart lUoat!iichappij

G. O. T. VAN DORP & 00_

Landmail ell Leder overC.·okke..
kamfel'houCen

lend zij[] 1 en under worden verspreicl.

Aanvang te 8} lIre.

van dULIJ 11- .s. Daar

_ Vo~rnoemde bodem ia uitmuntend voor Paa.ogier.
en voert eon geexamineerden Geneea-heer.
V OOl' vrachf; en -passage gelia,va' Dien zich to' - WBndeD tot
.De Ageuten
. Me. NEILL &00. Samsrang.
MAOLAINE WATSON.& 00. Batavia.
(794)
FRASER EATON & 00 •. Soerabaija.

1 81 4:.

(1668)

.

lDg~rlgt

SUfJl~UnKAtl~N IJI~US.

Het PROGRAMMA zol voor elken avowl I"erschil·

De U i t g e ve rl'l
G. 0. T. YAN DOllP & Ou.

(947)

~.

VriJdag avond den 24'" .Juli a.

i,mr

12.. 5 0 . - doch fun 27 Juli tot ultimo

ber alecht. f 10.-

POLLOOK nemen de vriJ-

ell

heid nun het geeerde publiek vun Sarnar&ng bekend
te maken, dab zij alhier iu eene net ingerichta l' en t
op de .,1, l Q 11 n - A I 0 0 11, op Zel:l acbtereenvolgeude
nvondan "foorstellingen zullen geven,

per rrelegrucl:,f medegedocld.

f

HONDEN.

en

Dil H:ere~ ABE1;L

D. SAMARANGSOHE OOURANT zal steed. be-

;~~~li/:":~!:k~:!:t

Bestelling.n bp all. soort.n van DJA-T'rIE-HOUI'WERKEN worden aang.nome" door den Admini·
str.teur
G. M. GRIBLING.
Adre. per _poor Halte a.a.aga".
(9'70)

.Tapansche

De SAMARANGSOHE OOURAN'r .al steed. inhoudin het voorna8m~te Binwmlaudfloh' nieU\v8~ VQor·
namelijk dat van midden Java.

steeds op de baogte houden Val!. alle gewichtige Buitenland8che politi eke en andere gebeurtenisfwn.

(1109 Tons R.)

Gezag,oerderR, J. BLAOXLIN,

( G E D A. N GA. N. )

Een Handel •. correspondent .01 jeder mail beril!ten
leveren omtrent de foorllsamste ina en uitvoer artikelen.

\'atten aile GonrerDementa Benoemingen en de voOr~
1188mste Gou\"ernement~ besluitell.

"HAMPTON:'

Bout- Aankap

(979)

oor.poedi g be.allen .an een Doehter de Eebtge.
.

Doote vaD :

L. DE STURLER.

Besito-Koedo=-~,_~l~~~~~_~~~.

O

..

(976)

verl~d

e n:
MARIA WILHEMUN."AALIDA VAN SOEST,
rUlm 3 maanden and.

Kali-Bagor 6 Juli 1874.
(992)

Eenju~

/tenn"Uave.

Verantwoordelijk ,oor de wet, de,UlTGEVlIRS.
: IiIlIlp.,oarutkerlj-'- 6. O. T.VANDOIU'," Oo,~

1.' .,

'.

Nederl:mdsch-Indischc
LIJN

~[~~1 SpOfU'weg-~laalschal)l)ij.

SAMARANG----VO llSTE N Li\ NnI!jN--\VJLLI~M

r.

Uren van vertrek VOOI' de dienst, aallya,ug'ucmcmle dcul,tull AugllsLlIs 1874:.
VAN S,\]\{All,ANG NAAH, 1\. l\l)O 1:: NO-[).J ,\'l' rl G,
SOEltAKAH,'l'A K'~ D./O CD.)A K:\Lrn ,

I

VAN l),JO C:U,]AKAWl'A NAAi{ SOEltAKAIl'I'A, KlmO.l';NG-LiJA'l''l'lE EN SAMAllANG,

ii ..)

WJ(,LEJl1.

is'J',ATIOXN,

S'l'A.'l'lOX~,

U'-jllcOl I
~f'oeuta,ug

7.TS
7,:38

"Bt·jng in
G og odaLe nl

8. 20
8,38

'\('rb'ek

\ ' t~ J: tec k

10,1':;

10,:]6

11,8
1l,34
1:\,1.3
1:J.:{{)

!J.2

ll lC lllpOCl':lll

Ketloi-:l lg- Djatliie

n.20

a:wklllllst.

De tijil is do tclcgnnaft.ijtl

I'(tll

aa.nkolllst.

S~m al'ang,

de tljdoJl van llunkol11ot ell l'orl,],8k CO il <g/,i I" vcrs chillol1,

Do t.roinell 1 011 6 hOlll] OIl to Djr:nkilol1 (:11 GCllullgan halt,
0[1 alia stati.olls en halt.cll zijn l'cl'kl'ijgl;",n' o tticiiilc:

iiid "~ 11 Oil I:uh r li cil

lieu tcgclI bctaling l'c'lpccticI'ei ijk V:.I1l '-jO ell 10 CUl ltClI pCI'

"all lIen loop d" .. il'ei-

~ tll k,

Het CoIllite can

Be8btlf.l',

R. F, DE SEIFF,

OLTMANS.

('

,',

~ICI" '- ""JU

~~

........... 5 ....... "' ...

&~

... __ ... u _ _ _

~,

-

--•

• -

-----

•• -

bekeude - A~an&B-plant, de ,Alo~~oorte~r eo varieteitau,
de p!l.ndauw, ' waaruit de leg- en zitmatjee worden ge-

m•• kt, :de' goboogboom, die d. kadjaog.matte. lovert,
de pieaog80l?rten en meer aodere, ta feal om bIer op
te DoemeD.
'
Bij d. I•• tot bedoeld'e plante . ..geolaobten ia de .ezeletof. Diet , i~ . den ultw6ndigen bAst ,au ee~eD . 8~ogel
1'oorbandeo,. -maar. B~rekt zieu" ale onafgebrokoD f3at·

bundel., in :de Teugto ,v an bet blad of do blad.elledo
lIit" ell i& gobe.l en, al bedekt on omgeven door de .l~
sigs eo '" ze.er ~aprijke celleD, waaruit .ue!e. pl~ctf;:n, ~l6

ge~eigell.lijken

bo'!tvezel vormen, u,t.lultend be.taan.

Zlj zijlidliB' verbo.genin het bi.".nate 'a n het pland.t ze bevat, en ~erwijl men bij do booger.
, plalltenlle.J •• bten , p,r of io mat den ba.t efaf to nemon
, en te ver,werken, kost het bij die logere , "oo,ten ve.1
ton~eel,

sent

mo~it. OlD'
dat' uitwenJige ce~leriW88f8el t& ver~
wijderoti, ',alv~reDB ~eD den inwendigen " ,ezel k'so mag-'

,tig' ,worden eil daarran af.ondereD.

Di~ ,:ve..l.iof be.taab dan, .. z~o ala gezeg", 'uit door!<Iopeade '''atbundelo; ,en is a"n .. okelij~ , ~ro,f, ruw, en
IOllltijd.: onooglijk,. maar,:altijd sterk , en , frls,ab.
R.t ,':"o ouda bekende midde!' om te apinbare basI>'
veltl , ,vao de b.,ogere :plantensoort~n, di,e de.,~ :' opleve' ,r ,n, to vef krijgell ,80 bet, hootteverwijderen; io de
rooting. nat '0:, de ,ruwe .teogel ' wordt afgekopt. eo
1I0el , ,~n ltolk, gedroogd. Daarna ,wordtdi. lII.teeo' Iig:
to lUiQd ' In, boa.en gebonden en aan ' den iOTloed , vao
b.t, ~.t.r en d,.d•• rdoor oototane gioting overgoge.en:
, 'Weldra, bsgi,nt de.e gi.ting, i~ de.igenGardige8toft'el1
dle ,d.l~ 'ople'erten die ill. depl.nt aanwe.ig lijll, eO
, bet g.,Q!gdaamin i .. dat ' de.e, ,in hot.,ate, oplo~ •• ';
811, ~en& gelll.kkeli\ke •• beidill¢ van b••tvii.ol ,en bout

~~i~ke~!:~:~:kda~;!~q.?;:'e~~nnlV:~i~~.~ier~·~:~

. 4o~!:u. ~' I-eao,hled ,t n' df ,~'ell ~'Rel · .l.1 'R~~~ ' I~. zoer

van spinbare vez~j8tofflJu zich in de eerste pInata zul"
len moetalJ toeleggeo t nadat zij de verzekerillg bebben
vBrkregeD, dBt BaD hf\D. roor bnkiug eD zwingelen de
verei8cbte werktUl'gs n zulleu worden &4ngebodtm.
Hat komt er duo in do .er.te pla_t. op" 8&0, dat
die werkluigen eenvondig zijo On t·ot DOg toe is meo
d•• rio niet ge8lAagd.
Men wi! kultuur en tegelij k volma.U product. M•• r

daar tusschcn ligt eene orergaligfl.operatic, die tot nag
toe Iliet is opgelost.
16 er na verkre gen ervariDg en plaatselijke olllBtan~
digheden door den plaoter fun rarueh de Voor heiJ)
geachikte wijz.e -van rooLing gevouden, dan komli foor
hem het braken en dit k.n g•• chi.deo met do .envoudige werkluigeo t die dBo.rvoor bij daD vIaa·en hennep-

Ni

(Tijd,c!.r, v,

lYaar:!e

he~

Vergua lil ij d~
beldoriag ts sevi
digd mee" te zij
Som'lJ igen di~
reD, du.li ~t" tleni~
dit bl.d een uti

boer in EuroFa in gebruik lijn, M •• r met bet !iraken

aalll ei JillS van

aIleen is de vazel nog Diet genoegzoBm van be~ 8an·
klevende houh gezuiverd en moet nag uo.d-er bewerkt
worden _om Bell ·oogelijk product te gev~~, z,o oder te
strevou ~8Q.r volstrekte volwaak.theid eD volkomen zui ..
verbei'd. Ooli: d&Bt1>m k.a n hi or pilrt,ij ge~rokken worden van de in gebruik zijodo werktuigQo dar _"lsaboereD

LocoD.lutief, gev~

bij de kultuurin Eur,op., die door

ood"~'inding

albier

kUDn6n gowijaigd.· en verbetflr.d wordeD.

Het

k~mt

ar hie. op J •• a yoar ..1 op alill, dat oe

werktuigen van de m08st eenvoudige couatructie ZijD,
en- alhier door inlanders van bout eo dergelijk matarioal

gemakkelijk te maken en te bO",.teliell zijn. Aile werktnigel!. voe Bubtiele mtJtaal·eoooLructie zijo daarvoor
uitgesloten en kunnen geeD v,?orwerp van Bpeculatie

81

dien bear be.ebo
am good ta vino
1., nat eoo
mDakt ood.r dllri

i

et1lllod fai t.
2e, nat bij d,
een ,andere baal

s., nat bij oj
po.deaten r.de~
digbaid v.nRaj
4•. nat bij f6
onder.oakt,
,
Die 4 pu.teb
bet nl.~gedaol~ :

worden' ,oor Europ,aobe 'of AlIIsrikn,ansche maohinefabrik.nteo.
Wij, t,opisohe plantars, loowel in Oost. als WestIodie en in Amorika, bAbben do_nnn genoag.
g
Een plan,tor k~1l en m~g .iob niet inlateo met proofeD_:vopr eigeo rekeniog om oeD Dieu w l?rud,uc~' op de
.
woreldmarkt to brengon, ton bebos,e van den wereld- , ,De beer
maanden, uw ,
handel, \\,IID~oer bij vo"tAf niet 'rer~eke.d is,_ datbij

::::~:~,u,:,i:

:t. ','

