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;~,ge~:~n. ' :Hirh~rt len ' vorig~ll ' jate gesp~.~keli van ;eent» :~y,enst~!k bestred¢,n~ls -dAt-yni1nenheetv.an :KeJ'kwUk; 
;i?,/vas{e btiorllge->;';' wij kunnen OilS die alle'~.I1 vool'stellen ' oin de.telegra~fi\i}!eJj Oil Si.llnatradoo)'te , trekkeil, en 
' bij vas.lstdling vall ~e begl'ooting in IlldJl\ ioodat mell daardoor verbmdmg met' lndele Ooslersche landenen 
' ilaar~' oOK',~' de be]aslingen ku:nne J'Rgelen;: linter heetleEufopagem(lkkel ijker te maken. " H ct i~olecrenv(U18in
llet ;!lee11§ ~practiiSche oplossipg", d,ah)-!Jdic inl 8:70 41/2 f!;I1,pore is, een drool!lhe?14 cnbehoort' c~eilmini.nonien 
mJlioeil ,:direcf ''ie vergoeden heeft <e'iJO niilio€n ZOLI Jii~ te JJUis', als het 0Iifa).lt~n7argllm:ent. , De Ifeel' 
vel'strekkei1, fet'~\il de Mil)ister met ije ;'oplireilgst v'anNlerstr~sz ' h~toogd~, dat;;'indie strekeri .iuisl' 'de mm
ue ' Etl]]ka~lin slechts tot 9: miliom]{wifu,. ',' H et vo[)r~ ' sie vrees , VOOl'i1ct o'mverhaleil' van, palen l)('stOll-d ,waar 
slelom ditpunt bij de begrooting uit -Ie malHin kan men de lijncn wildeverlengen .• 
geendoe! trdfen, wa~t men zal rr dan, elk.i~~r 0]1 kunnen , De' . ~elegI'~fisc llC 'verb~lldi~gmet ludie Irek t op ,dit 
terugKomen ell daarom verlangell eenige le{fcin . V3l~ de. oogellbhkzeer de aandl,lcht IIi -Europa. :Mocht de heel' 
Een-Le Kame1eelle wet, waarin w\t e\ienweL gcen 'heil deWaal de zaa}, slechfs nicit ·bcderven, zooals in 1857 
zlen.Maar ' bovenal was het voorstel om' over'cCll even- door het to~nmaljg ministel:i e; i~Nederiallg is geschied 
tueel oversehot hij de wet te besehikkell, weillig doord'acht. met betrekkulg' tnt' de p-Ianncn, in nien fijd voor eeHe 
De OIlderviiu;1ing van het geen met de zoogenaamde balen stoompakll,tvaaJ't vali uit N cderland geopperd, t eii gevolge 
van lR67 gebeurt, - dat men ze eenvriudig voor Ne- waarva~ wi} nog sleeds op het tot standkomen van 
derland rief'~t, zonder de eind~'ekeHi)1g af tew!lehten, ~ zoodamge olldernemingwachten, , ' ',,' ' 
mpest den: M-i,nisler Jeer€J1 w,at zijn vooislelhetcekende. '!?rekt men de. resoltaten van deiJeh ilOdeling v'an de 
Schitterend. wa,S de redevocl'ing vandell Minjster, waurin r ndl~ehebegrootlllg .VOOI' 1870 flo zamen, danzien wij 
hij d. e s? haduwzijde. v.a.l1. het, hatig .• ~l.ot ".'I .. elsel uite~~.ze~t. e.,/ da.ar~n, even' als -de '., fleeT .. Mfran?o. ]Je, '." 1, iChlP.unte.II:" 
Maar, die ' H~a,e , sJoeg. met , or Z~J7Z voorstel; ZlJ gmg m~ar kan men ontegenzegbJk mentge ,zwarte stl!? aan-
er bez~ideli ; ," , . .'-,' . " I \\'\Jzen. Laat 011S b()pen dat ' ele heel' deWnal, fven 
, De QVergl;oote l)1eerderheid vande .Tweede Kamer , ,als Napoleon 111, in, zijne politieke gedragsl~in meer 

'n31D echt",!' eenamcndemel1tami, omhetbf'sl nande stelsel en meer op den hbelilllcn weg .zal kamcn ,opden llfee
te h,andhaveJl ~ zich tev'ens wondellde 0lide tehooge ra- d~n konillklijkenw!i,g, die Indie ontwikkelillg ell voor-
ming vandml kofIiepf\js, - eene andere f?ut van den tlltgang moet·breligen. ' 
Minister. Be heerell Fransen van de Putte ,en van del' v. L . 

EEN FRANSCH WERK OVER JAVA. 
(Slot.) 

• t inden, laierook de heel" Blusi6, lrehbsll aah het'vo
t om over dlt punt politieke hetee.kenis zoekell. te onf 
zeggen. Wij zonden, ,ondel; de ' tegenwoordige 6mstan
dig.he,' den, " Jig,', zulk.'e. belangrij,ke w,'etten" z\i,n ,ing'ediend, 
~ In het work van dell heer de Reauvoirkomt een hoofd-

de aftrcJing , varr den heet 'de W,aal beheurd heb- s,tuk' voor, dat ten ,titel voert :, le 8!18teme eolon'ial. Hij-
ben. M aurde " oppositieh,td, volkomeil ' gelijk hem z~~t: IIde positi~ van een l'eizi!5cr is clikwijls mooilijk. ' Worclt 
toe ie voegen " dnt hij eene groote jwderJaag hadge- hlJ met .goeclhClCl, met gulhcul, met eene gastvrijhcid ont
liJdeil. In ,oris oog was het amendemcljt Blusse- Vall vangen, dlC hel11 met erleentclijkhcid veryullen, dan heeft de hi
NaaU1fn 11" F..1 ;:~ OPZICHT, iii -oorsprong 'en wczcn, een tiek uit zijn 1ll0lHl. veel bns bcschomnl te W'onlcil ak eon -
tu;eede mnenrlimiellt-Poortma?l: ' misbruik _ v.an vertromvcn of ,altharis als een blijk van ort-

Wat \;\,ij in dell Miriistei mrietcn afk'eul'eh,- is de c1ankbaarllmd ! Intllsschen bestaan twcc verschille11l1e e1e
zueht, om' ste~(rsl/een eigell weg"Ote. volgen, alligt de menten in cene kolonie: ele nzen8cf"en en het steZsel. ,Bo
gebaande weg voor hem,W at niet van hem is, doug!. ve.n alles -,,-easeli ik I.e zcggcn, tl~t de men8che1i op Java 

d·- J ' 1 11' I h d llllJ lcvenchge sympathie'en hoogachting ingeboClzen1tl heb-
lliet: Is Ie lOU( ing we Ie It toe te se rijveil ann ' eben. lk ZOll nog ,vijftig jaron willen levcn, ten einde steeels 
vrees , dat , men hemvoor een' oogrlienaar (j( van. 1'hor- de . gelegenheid to hebbcn hun deze hnltle te brengen" lbt 
b~kc Of van Framen van de }Jutle zal beschouwen? er 111. de gehecle werelcl geen aclniinistratief COl'P~ ill eenige 
De heer de Waal is onlegenzeglijk een :"eer bekwaam kolome gevonden worclt, waarb~j men zooveel kcnnis, goede 
man; maar ijdelheid beheerscht uem. II\j zoekt' steeds v~)l'n~en en bokwaamheiel vcreenigd vindt" ... I!Yerschillenc~ 
een - anderell dan de bekende weg. Z'ijn bedaarde nehtmg ' over do gr?ote kwestien van den dag, (licnen z,ij 
stap - de heer Sloet ?eihet tereeht ~ wordt daar- hlln vUl~erland met hefde onder de 'stl'alen van de tropisehe 
door somt~lds lleen paradepas." Daarom weig'erde zon en III een '1'001' hen gevaar1fjk klimaat· ongetwijfeld ils' 

ont tons bien mei'ite de la }Jatl'ie." ,~ , hij, omes iriziens, het amendement over te nemen, 
dat de heeren Mirmldolle ell van del' IIueht voorsteJ- !,Na eene bijkans officiee1e reis, clank z~i de ec1elmoedig-

, llClll van het gOllvernement, heeft het radcnverk van het den, om (lei) Pr,ranger-man (,,",li,'lke hetajil1 p'" als elders ' t 1 ,1 ,1' k 
~ a- _ \)eSll ur, :vaal'van· l C, ueuguelij -l~eid twij felach tig is, zi eh tor- -

op J avu te g.evcn. VVaaiom ? TIeL was sleeh {s een zeIf(lej' tlJd met de wOllllel'baJ'epraeht clol' natuur voor 
krelliet en slelcic ' hem in de gelegenhcid len bchoel'c ,mijn oog ontrald . • Moden IlU (Ie verlegenheid, die het "'eyolo':':' 
oer hervorming vall het Preanger-stelsel (waarover nader) is van mijne positie, en hoogachting ~oor de pe1'son;n mij 
over · fondsen te besehikkeri. ' I-lijhad dat amendement Lelctten 1l1\jnc' bescl4Ciclellc m{JeJ:lirig to uiten dver hot stel
a\! dezelfcte ~jjZe kunj1Cn bejegenen als dat om f 80,000 sel, zooals ik clat opg~evat heb? lk g81oof~ clatnict eUlle 
rr.eervonr het iuhmdseh onderwijs toe te staan : ars eell wI met te mee1' Yl'ijmocdighoicl sprekon , omdat ik terl volte 
bewijs van beIHllgs(eiling van de 'I\vccclc Kamel' ill hetOVcrt:lig(~ ben, elilt wanncer ik him' cie r,uak rlet vl'~jheid 
onderwerp. Niels , noo')Jte hem vall die 9 ton in 181'0 heplelt Ik op (len wcg ben,waarclool' ele kolonie werkelijk 

tot , wdvaart moet komen; ik 'zal met des te mecr wa1'mte" 
reeds gebrllik t e maken, als gelijktijclige rrgeling .vall het ~i)1'ckoll, om(Int tl]l Java de libcrale geest, vol .hoop voor ele 
landreutcstelsel in do l)J'eangf'r langer tijd cischte. J\Jnnr toekoU1st, ontwuukt, tcngevolge van eeue wCldadio'e echo nit 
11et kwam vanden heel' Mil'a'IHlo11e ell dns werd het (btz(,]fde mocdcrluncl , dut tot dnsvel'l'c anCOll nit"\le hoogte 



ileki2te'J( oyerzohd ~om "in' een andercl1i. zln"'gezng tn voeren.JiJIi-: iiI een o'og!il1,plikvangevanreIl :at4:melf~s()l:iJ:rl1)~ell~eliiigehl 
;, IJldez.en tljd . fau . ov.er,,'icllt vai)' "brutaal 'gcw~ld is' hot n\oet "recldmi;' in~~f ' djeoli'~edelijk'~ejC 'iit'/'~fii·lj(Flliet (1~ ; db'ii'dci { 

sclwlllvspelOlig'otwijfclcl "belang·welkkcnd,lM eerizeei' 'klein trwlw ·· woideli"; :"ills "het1edmiddel"' lutgllrueiid.'Meft':;e'iF'lliJ 
yolleje van 3,000,000' zielen, hetH.oUanclsche . volk;met eene hm'stelde welvaart aileennormale arbeid vim1:cllt : behoo11hl) 
bij1la nietsbeteekenende macht, aan gene zijll.e vim d:ckeer- wordeii'; HetgrClote' 'geheilIi: V~II hei;: ktilt't'ntrstelsel *iis'~eh:. 
krillgen;een orunetel\jk rijk met " meer dan 20;000,000 men:· voudig: ' gedwongeh' al,'beid." ." i,.";,; ;. !". 

sCheli ' iu de. IQ.bestvols.11-'e~te onclerwcl'pinghouut," ; De heei' de·' Beit1.1V9ir ·besehl~ijft chlarop ' de koffie- en suiker" 
De .. heel' deB,eailVoil' ,geeft lilt' cene I':Ferkorte sehets van kuJtures'., ·· 11ijgecft cene ,schetsvan den· strijQ over hd'k:u:ltlnir" 

(1e- N c ' rlanclsche hez-ittingen en van definantieele' gevol- stelsel, vande ffnaniieeleH'esultaten dilaivari enze';'t o;ii> 
gen van hot stclselvmlbesttiur tot lS(l2. Het is tebe·verrIer: IIDe geldhvestieworutin' verbahd O'eb:raeht'htethet' 
tre.nrcn, dat h\j de cijfers niet verdeI' heeft nagegaan. , zecl~lijkheidgevoeLOmhnn stelsel t'evel:dedrgen,hebheilde 

VimhCt batig slot . sprekenc1e(lS52~1:S62) zegt hij: b~hol((lslie(lenf die veel met orisop J ll\.ilgespl.'()kiJfi habben, :i 
. "nit zijhflihebclitige Cijfers cn el'is gecneandcrekolonie, n~etgeschroomclde "wetten del' ' zeclelijkheid iu tii roepen. 
die clerge)ijk voorbeclcloplcvcrt, De · reiziger, die aIleen ZlJ hebben ons gezegd; · wat wij alleriweteri: dat de 06ster
ziot ,is verblincl dOOl;zulke gi'ootscheresultatcn, wat de selie : volkeu meer van den Eu:ropeeaan 'vei'schillen clan het 
eijfcd betreft,. · door denaanblik del' \\;egim, elOl'pen eil vel- lclimaa~ van de ~eerkriIigenmet dat van 9,,13 noordpoob op Ji:tVlt 
don, door de pracht clerkultures eri de bedrijvigheicl van laat deza?hthel,lvan het klimaat toe, c1atdeme:nsch" bijna 
een volk., dat zooveel VOOl' l.ijne meesters opbrengt.Maar zonder hUlS ofzoncler kleeding lecft; de weelderige mitullr ver
Je~e~z~er, .. cli~ 1tad~'~kt, vmagt czich il.f:. doofwellte midde· schaft hem voor (Ie ' hand meer dan vol(loend voedsei " en de 
lenll1 onwn· tlJd lUllioenen . menschen m het zweet liuns ann· inland,er" is doof",dc Y ooizierriglieicl ni~t onderworpen · aan".cle 
Scll\jns cell gr9nd bebouwyn, clie hun eigend?m niet is, en harcle lloodzakehJ khet~ on;: -te werken, Waaraan cleE1!iQpeeaan 
.o·erioOchaakt ",:orclen dagerijks yelden te bearbeiclen,\vaarvan moet gehoorzamen, ""inl biJ leven. Zonder behoeften en zieh 
de · "aogst nan , a!lcleren,. voorueelen 'zaI"afwerpen ? Eri toch niet willericle sehikken ~aal' die, welke · men hem kunstmatiir 
zegr:men c1atzij' volstrekt geen slaven zijri. zou wille~ opclririge~, is de J av~an vatlriature" op iijn geniak 

, "Dit ailes is" liiet het "werk ,yan een · dag; het is devruent gestelc1; hlJ kan leven ill het IIfar mente"" van ~le Italianen," Ilcom. 
vail eenestaatkimtle, ' clie : beheudig 'zooalniet zede,lijk is, van tentus sua sorte", zooals wjj in, de Latijnsche spraakkUnst leeren. 
eeu souverein · gezag: en een goed. geregelddespotisme, wa.arover Dus, zoo luiclt de zonclerlinge conclusie voor debehoudslieden, 
cle ,Javaan . nogtans niet mort, want het, is in mime mate moet men l~em tot arbeid dwingcn, waut hij geniet,als hij 
cene. ~layolging · van het bestrlm del' sultans, die vaar de koffie eh sUlker" plant, meer welvaa,rt dan wanneel' men toe·" 
ovei'heersching gezag voehlen, Dat is de ware grond· liet dathij zich aail zijne oorspl'onkelijke gemakiucht over<faf, 
slag van dit stelsel. DaarOIIl is, naar ikm'len, Java geene /I De liberalen, en ongelukkig is hun getal nog tekl~in; 
kol?nie, omdiit "er "gce'nekoloi:listenzijn en eigcndom van i antwo(n'den, ,dat ~nlke gezochtegr?i1Cl~n zo~d.er waarde~ijn 
den gronclel' evcumU1 bestaat -Y0ol' dCl~' Eurtlpeea,an ~l~, VOOl" en voo,l;tvloe~en tUtde hebzucht, die v?or elgen belang bJ!ncl 
den Inlancler ,m~ar weI een~ prachbge lIexpIOltatle ., tot maakt, Hler haalt "de Fransche schnJVer · eene redevoenng 
in cle kleinste bijz'onclerhcicl vron A, tot' Z; door , het gou- van clen heel' van Hoevell aan, om clit te betoogen·. De 
"v:crnemellt geregeld, met het vast bepaalde doel al in de heer d, .B.zegt voorts" datde liberalcn particulicre iuclustiie 
sohatkist testort:en wat men Van dits.choone eiland, het , voorstaan en willen, dat de staat nietaJvermogend zij .Hij 
vrnchtbaar&te tel' wereld, ~ trekkcin kan; het is il1clenlaadi wijst op; het feit, clat het grootste gecleelk vau cleeio'enlijke 
eigenlijk eene oninetelijk IIpachthoeve':,. door amlJtenaren I' kolonisteniich in de Vorstenll.iuden bevinc1t enG-at ~le SuI· 
bes~uurd, die elk over. (luize. >Ide he~redienstPlichtigen . be· taus. liberal~r in dat opzich.t wareJ.l dan de ~ e. derland~oh. e. reo 
scIllkken." "., geOl'mg, Daama komt hlJ tot de belaugnJkste terntonale 
, De .heer (Ie Beauvoil' geeft nn eene scnetsvan de ad· ,illkomstell, Hij hesluit dit" hoofdstlik met , een paar bladzij . 

ministratie .enbeschl'ijft het commnnaal gl'onclbezit; Hij z~gt clen, die in hoofdzaak alclus hliden: 
dat " vroeO'er de iulanc1sche vorsten -zich clen eigendom van 1/ Maar wat mij trcm'ig stelncle, is dat zelfs geen uitel'st 
den .." oTondtoekenelen en aileenhandelclreven" 1/::.4..an clezelfcle klein gedeelte van zpo mime inkomsten besteed worclt atu'! 
feodiile preroo:atieyeu , van den voortijcl blijven _ de Hollan· de zedelijke or.twilekeling (les volks! ' 0, zooclra ik de eetsti': 
del'S hechten ," Het rccht van verovering l!eeft h1m gezag schreden in dit waarlijle toovenichtige landzette, werd ik 
ill plaat"s van aat del' sultans gesteld en het is natulU'lijk, dat door geestclrift vel'voe]"(l; ik wistniet wat ik meer mocst 
zij den geest van hn11ne. belangdjke voorrechten handhaven, bewoncleren: de I~~tlll:rlijkeschooriheid van ditbeloofde land: 
Ma!1j ware hct niet mogelijk geweest, zonder den grontlslag dan weI de partlJ che 'de mensch daarvan lieeft weten te 
.van het gezag ~an te tas~en, de we!doende zaden , van be· tJ:ek~en; d~ r\jkdom de~' kultures , zoowel van del'ij~tveld~l,l, 
schavin C7 en Chnstemlom 111 eelle kiOl te storten, ~le sedert che 111 de (hepte del' valeIen af(lalen, ,,als -van de koffietumeu, me 
vijf' ee;wen gekuced en in -een Aziatisehen", vorni gegoten zich hoog op de vulk~nen v~rhefl'en, of de bcclrijviglieid vun 

, was? lVlen heeft het Oostersehe systeem bhJven nayolge\l. eene werk.zamc bevolkmg; dlt alles, tot cle aangebtn'eIJ: '1'1'00-

Het o'ouveTllenient van de. kolonie heeft tot de inlanders lijkheicl van deli inlander, die on de!' een jnk geboren is 
"gezegd: . !11k hob uwe yorsten en niet het yolk overwon- waarvan "h\j geen afkeer hoeft, ZOll op mij clen inch'nk 
!len' ik laat evenwcl aan uwe YOrstell " en priesters hunne VftD. een aal'dsch paradijs gemaakt hebben, zoo liiet cle 
waal:dio"l!cclen in naam; gij. zult dns clienstpliciltcn VOOT cliepe onderdanigheid " eil de eerbied , (lie men den En
hen el~ tevens voor mij vel'l'ichton; " ik aIleen ben eigenaar ropeeaan alom in de binnenlallclen betoont, Iilij de algeheele 
en alleenhamle1aar." . verJiederillg van het overheerschte ras had ' doeli " zijil, 

De heel' de Tleauvoir zet vervolgcns de aanleiclende 001'-, Toiin werd het mijbenan1vcl om 't hart, "omdat ik geen mensch 
zakeli tot (len ver!warclen finalltieelen ltoestand voor 1830 voor mij zag) clie voor mij bleef btaan, matr weI cluizende 
niteon, IIl'oeIl stond eenman op, even heftig van karakter menschelijke wezens, die naast. elkander op de hurkell Z'!Iten, 
als vol zelfvertrouwen, clieop eel1ml\al cen geheel systeem uiterst nedel"ig en als het bewijs van den cloodslaalJ van een 
DnaI' ludic ~yerbrae1tt en "Voorspelcle, (lat hij .schulilen zon volk, dat fier geweest en dat intelligent en ijvcrig geble-
delO'I)\1 veertio' ja vijftig milioen batig slot per jaare;on yen is! . " . ' , 
vel'~61l(~fi'lm en "(leuitgeputte kolonie ZOL1 eloen horleve11, Die IIl'oeil OllZO tocht mij later bij deruiI!en van d.e ~ntie)l:e 
mali was 0:enor3[\1 van cle11 Boseh, een buitcngew()on man; tClllpels bracht, wonderwerken, welke men Mencloet ,Boro;. 

'hij raucldG "'{le tocpussir.g a1\11 van hevige miii(tclen, die Huttig boedoo1' en Tjandi noemt, tl'of mij het tl@nkbeclcl vand~. 



,';~;j.tl1chii.Jr~~irk~, bE)r9iki~g, ; iaarvan zij , g~tuigen,. , Ongll- , : ~()U~e~; ' ' ~en ' ~iet ' d'ati: de- ;g~~prie~~ft~~~i'~g.'; Waj 
'. twijfeld · D10!lt ;J ava;iti. . de Se , ~!luwrneel' bevolkt zijugeweest men Diet zlet, . . IS: de ' warmte:; ' waarriu!de :;ieders ;hal't :iil 

~'\~b.~e.tg' r~~~~h~\ine~, de · zui~el:heid .. dettee~e.n.i.n~, da.. rna: dezegewestenklojlt;bij de heedenking "8lill Ned~'!'1~11d 
" . . v en .aan tiet Hoofd van onzen Staat. ,.,. .• " j.esteit del' bouworde, de volrnaakttlsehooriheidderstand- ' W .,' ' . . . '. 

· beelden, (Ie, ordonnaritie ell de keurigheid ran elk basrelief .. ' ,~Ilne.ernlen daarentegen derede,voel'ir!genleest, die 
vanelk ' diermonllmenten toonen 'aan, dat in (lien tijdzoo- sOlJ1tlJds 111 de . ~a:m.ers~erStat~IlcGefieraal'uitgesproken 
weIde nijverheid -.ahalle kUllsten ,van eel~ebeschaafde maatc worden, . dan zlJn .6rdre 'heweren,d:at jedetdre :'zjeh 
schappijeen [.mitengewonen. bloeigenotelll)1oeten hebben. als . patticulier naar : Indiebegeeft: benevells cen 'acin
. "Wat zietmen daarentegeuxtlsmen heuen ten dage van merkelijkgedeelte van d~ am?telkjke \vereld ,inefge-

de hoogste tinnen .del' tempe~s l'oudstaart.?, Een vl'llehtbaar lIeel anderegevoelens . bezleld IS: Eene , c8teriein' net 
1al1(l, maal'o~ne llevolkirig, . die tot kindschhei(Lvervallenn~oederlanQ.. , hat zieh . zoozeef door pai:tUdl'ift vervoe~ 
is 'yooral wat geene betrekking tot suikel; en koflie heeft. r~n ,datzl) het stelsel van bestuur, dat zij yoorstaat, 
Dekunst is geheel dood en, wat de nij'verheic1 'betreft ,de .. t kId f I 
vervaardigiug enhet 'harden van, de zoo hooggeroemde his- ll1~, en e op . 0n e sten tOOl1 , a1liheteeniggoede aali
sim en het weven en' batikken van sarongs ',staat niet vel' pl'lJst (alsoC ziJ . alleen de waarheid ' voor aile eeuwib'
boven het werk van geheel wilde stammen! En zoo is dan ~.eid in pachthad); maar dat zij zelfs aanbijnii aIle 
het· resultaat van clrie eeuwenheerschappjj of althans in- lDgezetenen ' van Nederlandseh;Iildie Iiefde voorhet inoe: 
vloed. vaJ;l den Emopeeaan ten slotte geweest ,dat het J a-de~land ontzegt'en het ll10ndpolievan Oranje-o-e:dnd-

· vaansehe yolk op de lacldel'der besGharing acht,ernit gegaan, ja, her~ ~C\feert te QezitteJi. Op welke -wUze dieoklclhe 
· stt!rkgedmiid is. OVE\rweegt men dat ditgoede, illtelligente, lactle In het moed~rland hare)heorien in pract\jk hreiigt, 
voor hetschoone en verhevene toegankelijke . v.olk , mi- feerde vooral de Jongsle tijii:zU poogde den 'Koning 
lioenen mep.schen telt, ligt ,danin die beschouwing geenetelkens persoolllijk in de strijii derpoTitrrke richtinoen 
ZWlIl'e ,veralltwoordeiijIcheidvoor zijniiueerschers opgeslqten P" tl 0 

De Fransehman miste kel'ken en scholen. "Het koloniaal e s eure~ ~n doet artikelen in hare organert schrijven, 
stelsel," zegt hij, IIwordt beheers~ht. door een groot; zoo;niet zooal~ WlJ m het IJagbl(ld' van .28 December jl. lezeD,. 
eenig clenkbeeld: ol1lzooveel mogelijk door de koloniel1 te ten tltel voerende II Ik revolutie," Eerie enkele zinsne
llttcn opbrengen~ El' bestaan kenteel):cnen van vooruitgang,de stippen wij daaruit aan; zij dciet den geest kenllen. 
seclert clen tijd dat men ~ tel' wille van hooge pl:i:j~en de." Het in den wind slaan van dezeri vaderlandslieveiide"n 
specerijtuinen te vuur en te zwaard verwoestte ; maar lllen raad zou, helaas, niets meer en riiets mindef bew'Uzen 
kall'ieggen dathet nog altijd eene, of schoon ..zwakkeretoe- dan dat men . de revollltieivil.Welnudan oak rij8t, 
passi,ng is yan hetzel;(lIL stelsel ,van hethandelsvandalisme, rllvl1lct 01ZS, voor. andere/! de 1egel totplicltt: )da fJuerre 
dat behebt is zoowel met (le (hvalil1gen ais met de misbruiken, comme a laguerre.'" , . 
dieonafscheidelijk zijn van elk monopolie. Wat is in N. ederlalld gebeurd, om ' dez~ t.aal (een 
. IILaat ons hopon CL.'\t de overgang spoedig zal pl'aats · I d' ' 
hehbell ,en dat men, zonder.zware sehokken, een midden- rege Ie tot plieht fijst?) te weltigen?Mell had zoo
eeuwsch stelscl, dat elIcehoogerevlucht afsnijdt en lllenige il- lang over de begrootirlg in de 'l'weecle.Kainer geteeirid, 
hisie ,;erstikt, door de dellkbeelden van ontwikkeling, ver~ da~ de. hJd ,te kort was om aIle begroohllgs-wetten voor 
hefling en opwekking van onzen tijd zal vervangen. Dat,zou Nlenwpar In de Eerste Kamer af te doen en deze ver
zoo gemakkelijkzijn -,.met een personeel, dat, met lichaam: gadering aIleen de wet op de rniddelen ,kon amnerpen. 
en ziel aan' 'he~ moederlancl ~ehecht" , den ' dl'Uk, di.en het op I Was dJlt iets zoo onge.hoord? Is dat "de revolutie" en 
den Javaan Ultoe~~llt" m.ee~ dulclt;dan .genege~ ; ls" en dat i geeft dat reeht om te hewercn, dat aile p~rkell van wet
hem ~et .'. edelenlJver Ult cle. dt~lstel'~IS, waar~n het volk! tigheid verbroken Z(jll? W\j woondell in vroecrer jaren 
naarziel en geest lecft, zou mlelden 111 (le numer sferen I verschl'lleIlde be' o-rootl' n~ d'seu Sl'e N" 0 • d :. "d ' h· ··· Oh' . d' " . vS- 1 8 n na 1euWJaar 10 e van Vl'lJhel, besc avmg en 'l'lsten om. , I Ee t K bl? o · , 
. ,,0, wat ik voor Java zou wenschen en begeeren, is, dat '. rs ,e arner ·· lJ:. . . .' 
die heerlijke velden en ' die krachtige mannen voor zich en I Wat zulJ~1l w;J, zegg~n van de 01'anJ~·vrJendeJ1 pal' 
voor de. hunnen . voortbrachten, maar niet voor de sehatkist . excellence, dIe zoo schrlJvenen de onkundlge massa door 
van het moederland; dat zijvermogend konden worden, als I dergelijke klallken pogen op te \'1inden? Dat de schrij
zij nijver zijn; clat zij zich boven de massa zouden kunnen I verder Schwalbachsche brieven bornbiiot laat eli-ok
vel;h .... eff~~, als ~ij intellig. ent zijn, en dat zij kon(len OOgsteJ.l I ken" ve~wolldert ons niet; z. u Ike mel.lschen hebben niets 
waar zlJ . gezamd hebben... ' te verlIezen ' voor hen is het · \,'oord vim' ]<'rans I na 

I/~~oge .eell. nieu1vtijdper~ aanbreken, voor Eur~peesche den, slag v~n Pavia niet ges\)l'okenj zU visschen het 
kolol1ls~en enllliandsche arbe~ders! . Moge deeenllle, stoom-! best in tl'debele' waters. Maardat de a~t£' dit 0- 1-
werktUlgen en spoorwegen, (he wellicht betel' toegang tot de ' dt' . I"k . . PfJ ·, b

Ofe 
binne~.lan~en znllen . vill(lCl~, dan ijdele t~leorien; . de ander I 11m ,001S erger \J. Gel~kklg leef~ ~n ~ederla~ld aller
met zlJn. £ol'schen arm en ZlJne gehcchtheld aan dell grand wege l:'lehech~hC1d aan 01 de, met lIelde \ oer lLt regee
samellwerken, am aan (lien welUoelHlenen schuonen boclem r~lld St~mhUls; men hecht er ;;terk aan het grondwet-
de ' schatten te ontlVockeren, waarcloor beiclc rijk . zllllen tlg komngschap. . 
won1en, indien de vl'ijheid en niet lteerediertst de plikkel tot In Indie bestaat e"enzeel' gehcchtheid aan OranJe. ' 
al'beid is." Dat vorstenhuis zou zijn vrijzinnigen oOl'sprong llloeten 

• verloochenell, wilde men or anders
d 

over ~gailndenken. 
'OP 's:i{oNINGS VERJAARDAG. In dez.e gewesten is toch ouder de regeering: van : den 

I. derden Willem de zon der vrijheid :ell van een recht7 
KONINGWILLEM III heeft heden zijn 53stejaar be-vaard1g besLuur V001' clen inlallderter kimlne gerezen, 

reikt. De Java8?lt.e. Coutant k .. on.digt steeds .een, paur weken j al wordt zij jlOg door ~al van sombel'e wolken ~eneveld. 
te voren tie offLCleele ' feestvler1l1g aan. dIe uangewoon- Reeds brak de regeermg van den derden TYzllem ten 
1ijk ter hoofdpl aats vun Nederlandsch-Indie wor(lt ge- deele met het stelae I van den voorttiden · werden hier, 



' even ' als in West -:T!!die, de ; sfavernijo\j 'qe w~t . afge,- ,n~lemt ? 'lle~ftllij het , pl'oles~l}ie.t<~elei.e'6!c~~~~t'll,J~df 
schaft, het nagel~m01'lopolie opgeheven, de stok aan elk w(jlen deheer 'II: J~ JJionvocitgillg~?' >WeefbW,'pJet, 
de!!sa-lIOOfd of plllitie-beambte, ontwrongcn en menige da~ ' de schr\iver, uitgetart zijllde ,urnz\jn na'aln'be~cend 
andere maatl"egel genomen, ,die, 'Vl'\jheid van beweging tema kell, dm,l ,'woedmiste omzijn werkteaV()(jf;eren, 
verzekertof het vervangenvf.ln willekeur en Oostersch uit ,vrees voorel'llletuchtigiug van.wege de ,Eurljpee-
despotisme door het regime del" wet ten doe1heeft.. Nog is I sch'e maatschappijopJava? ' , , ' ; 
het groote werk del' hervorming slechts even aangevangen. , Mtlentmen,·deingezetel1enva.nNederlandscll·Illdie 
De 'eel.,.e schrede op denweg tot een waarIijk 1ibel'aal tothet alleelizaligmakendebehoud. ' I.e bekeeren; ,door 
stelsel is nog' pas gedaan. In den overgangst~jd bestaat. hen a1s geweten l'ooze 1/ fortuimoekers" en revolutionairen 
oneilldig veel, dat verbetel'iTig ,en regeling behoeft; de af le schild~ren? Veel is ill lndiedat redeil tot het 
ondemohlen tank is reusachtigt'll zij is lliet ,altijd koesieren van hoogst ernstige grieven tegenhet ,rnoe
goed aangevat. Op dit oogellblik komt de Tweede derlalld aanleidillg geen. Maar \vij . bl\jven fn Oriwje, 
Kamer in Nederlandnoglans wedel" J)~jeen ,om; naar dat in lwee Statell, in Europa, de vrijheid grondvestte, 
wij vertrouwen, eensteen te meer aan ie dnrge!l ·tot onzen bondgenootzien. Op eell dag als di.vjlll heden 
een beler gebouw: om weUen ie hehalldeleuJ in llaam welt bij allen in Iudie de bede: GodbehoeileOranje 
des KOl1ings aan ~evertegenwoordigillg onderworpen, en Nederland! ' 
diedeontwikkelings:politiek in de hand zullenwerken II. 
eUllieu we bronnen van\\'elvaatt JilOeten openell; Onder ' 
J . Op Iliet mindel' ongehoorde wijze dan over ,de EUi'o-ue reg, eering van den del'rlell Willem z, ijn de eerste 

peesche maafschappij laat de Haagsehe faetie zich' over spoorwegen hier in aanbouwgekomen: Het fiuit.re van ' . 
de 10eomoliefzaler va oral toemedewerken om Neder- den Inlanderuit. Wanneereen pnvaatpersoon, een 
lalld-in staat te stellen eene hoogere roeping te v'er- eO'inmissaris 'van het JJagbla(l, zich daaraan schuldig 
vullen dan aileen in koffie en suiker Ie doen, On- maakte, wi} zouden er geenaeht op slann. Niemand 
zalig noemell wi.)' het dri,)' ven van eelle factie, die ,in hijna leest toch in Indle dat blad of beaauit betgeell 

daarin voorkomt. 
NedeI"land .revolutionaireklanken doet hooren en Indie Maai. nu leden van de TweedeKamer der Staten-
voorsteltals geneigd om zich van den moederstaat los 

Genel'aal baQedvind~nzich op den heer van Herwerden,aIs te scheuren. Die Heden worden radeloos, als het denk-
, eene autoriteit, te beroepell; IlU de pEesident-eommis.-

heeld bij hen opkomt, nat zij missehien eenib"e !wldens d d d 
~ saris van het IJagbladell e broe er vaneen an er 

meer 'zuBen moeten bHalen,als men.in de talrijke be- eommissaris der inlalldsche bevolkino(j' eollectief neig:inbO' 
hoeften van de kolonien nHar ' behoorew voorziet. ~ 

tot arove misuaden aantijgen, op grond van hetgeen 
.De heer Ha:l;l'mans IlCeft den 238ten Deeemberjl.tochde men bin bet Dagblad leest, nu zijn wij weI verJllicht 

leldende 'gedachte van' z\jne sLaatkundib"'e vrienden u,it,-
dam'van ditmaa1 notitie te nemen. , 

gesprokenen althans deze waal"heidgBzegd: De finan- De heer It J. JJ10n schreef ons tien jaren geleden: 
"tieelekwestie beheer8cht weI grootendeels de politick ' I d h ' I ' IIOch ,zendt m~j geene hoekjes van (.en ou en eer van 
II ner te Jande, ellzonz,i.,J· llietinlndieP" En: De 1:1 a - I" .,([ at larcll vall de" me I.,erwer en meeT over; IlJ IS cpr " ",-
IIllnantieele kwestie is metterdaad de boofdzaak (BijbI. mien de l'aucien regime, een mail, die vael vergeten 
"bIz, 823)."" Ja, Z\j is de eenige gedachte vail hen, en niets (Feleerd heert: hij kfmt Indie niet meel' en ik 
die " de l"Oeping van Nederland in Indiebesehouwen b "d' . b . heb wel wat anders te doen " an miJ met 01lZZlt eZlg 
als die vanden vroegiOren plantage-eigenaar teglln- tehonden." 
over zijne slaven: exploitatie door den Nederlandsen'en Hoe zou men, vra,ren wij, ill Nederland oordee1enover 
StaaL VoIgt men die kortzichtige politiek. dan zal een publicist, die, n~een ~eeIjarig verbIijf inlndie, zieh 
de 'heerschappij van Nederland over Indie vergaall, aldus over Nederland uitliet: 
zooa1s' elke andere, die geen heter grondslag had en 
alleen op g:eweld steunde. Men danpe-eft Nederland aan' d a 1848 d f v 0 "De uitvoering van e gron wet; van, c,.; e a-
den, vreemdeling ook het wapen in de hand, om zieh schaffin o• van "aceijnsen, van geesellllg en brandlllerk, 
op zijne beurt tegenover een klein la'nd op het recht van van pas~oorten voor vreemdeiillgen en no men erzell's 
den sterkste te beroepell. , aan denkt onder de tegenwoordige I,radiea1e" regeering 

Verschil over de w\jze, waarop Indie bestuurd dient de doodstraf af te schafl:"en, dit aIles heeft een toestand 
te wOl"den, bestaat ook hier. Maar w~ protesteeren, doen o-eboren worden ,_ die dringend terugkeer tot berere 
namens allen, van welke meeninbcy oo]c, die wiJ' , th, ans b d " l h tId . t ' f d beginselen VOl' ert" WI ' e 'an , llIe 10 een a glOn 
hoorenspreken, tegen de va18che ,-voorstelling alsof va~ jammel'en verzinken. . ' 
men afscheuring van Nederland beoogt; daarvan !leernt " W anneer\vij toeh de laatstc bench tell , per Engelsehe 
men hiermet evenveel verolltwaardiging als :wrevel mail aanO'ebracht inzien, dan lezen wij daarin een re~ 
kennis. Met welk recht bl'enbO"t de Delftsehe , afg:e- b d ' '.l<! d 'd' f t 11 d Id 

~ surne van 1/ e'mlslla en, Ie s a en en an ere gewe -
vaardigde een brief, aan een Engelseh b1ad ontleend. dadighedell, die ginds plaats hcb:JeIl (l)." De handel 
in's lands raadzaal, zonder het antwoord van de zoo- klaa"t sedert een paar jarenmeer en meer. II Men 
genaamde IIlosballdige" Tndisehe pel's daarbij te doen merkt toeneming van roof , diefstal en moord op." '(2). 
kennen? Weet hij, die, als Jndische specialih3it poseert, D ,_ t d . elll'ssell stiJ' o'en Wil men bewii-

. t 1 t I' k' 1 h ' e lWS en er gevang 0 . ~ me ,Cia Her een reet opglllg, toen men as oe een 
man, die zieh een iugezetene van Nederlandseh-Indie 
ll?ende, zijne medebul'gel's gevoelens toedichUe, die i 18~~ 
memand beaalllt, ja die men lastel'lijk of belachlijk I (2)' 

Dc heel' Nierstl'as", dlscussie OYer houfJstuk IX (koionien) voor 
"itt. 23 Dec, ISS!), Bijb!' bIz. 81(1. 
De hoer Heetnskerk Az" idem, bIz. 830. 
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·~1~p :: \vij . ;~tileri : ~i~chts '~~il . kl~i·n ; get~i\laaen~it. d~'l ' o,~leil~di~~ ' aal1 , ~~i~b.;~st~~fW~lt:li~,'~~ ·i~leu~~';g~~~I~~;" 
stape\;die vaar ous ligt. . l~ls.~eu .. ,Zelfs , .bllstaa~ f!rge~lle we,ti~pae Rij~spoIjti:e! 
, ;,;Wij6ritleeneudaaraan hetvoIgende., . \ylJ;voe~.e~ er geen' w.<lo)·d ' JneCl~" bij.RaUlpzalig laud! 

In .' het JTa.derlau!l van 30 ' December jl. ' leesLmen: ' N~ .. tZy1t , etez1lte,! Welkeelle : verbIilldiug, , dal,melt het, 
J/];en lmltalcdiCfstal is in ,den nacht van 25 op 26' Dc- h1l11J'JJ ke/eglme van . den' voodijd ,niet mller . wa~r~ 

I)cmbcr binnen. dc kom dergeincentc ZwaJlllIlcrdamgeplccgd. deert!. Enz." ', .. . . . 
J.'erwijldckoopmall .B.- met · Zijne vrouwaf,\\,:e7,ig was, llCeft ' . ., , 
mellzijn huis wetenpiuneute driIlgfm, alic kast.cnopen" .. Zouniet een scllaterlach van,Hronwel·shavelr .'.tot 
gebroken, bed(len e~l goederen, zoowel boven als beneden in 'Gronillgen, . vall ... Hq.~rllt~t :. ,.M~a~tricht kIiukclI, .ills 
hethuis, doorgesnu:ifeld en vel'plaatst, en zich eilHlelijk met ' icmand .z66 schreef? 
ruimdertig gulden, de spaal'c1uiten Valide vronw, verwijderd·Js lletgeen. de heel' van F.lerwerden aanvoerten . de 
Naal' een en ander' til oOl'dcelcn, moet de (lid' zieh C0l1 zeer I . ' . 
langeu ,tijdin hct hills hebben opgehom1en enalleen zieh leeren Ni~rstl'asz j)H Hee!llSkel'k . Az. hem lJa<re6gclI , 

hebbeil.''WJ.en verrijken lUet geld. Gclukkig VOOl' den oigec Vall betel' alloo'i? , . . ' , .'. .: .•. ' 
naar had c1e dief niet gezocht in ck aardappeien, gelegen iIi ~ij . ~ien . hierrondom ous.de . vool'g.allel'ijcn .... der 
~en keldertje onder clebedstede". . . wOllllJgen metmeuheIenpr~jkell. ' dieer., des nachts. 

In het ])agula(Z van Yrij dag 23 Dec. No. 302: - onaangeroerdblijven . . Durft . gij ,'Haagtche 'heeren,uwe 
IIIn, den 'avoncl van 15 Nov. jLhad hier'ter' stede cEme voorzal~n des nachts open zetten?, . 

Wijl3preken hier mannen, die . hun leven , in de ko-l'ustverstoring . plaats, waal'in' .. ,een bekend broederpaar; .Kafra,. I . " 
de hoofdrol speelde; de toe(lragt der zaak hebbf)IL \vijden , omen doorbrac}1tenbf mat alle residenlien van Java 
volgfll1den clag ' uitvoerig . vermeld, ,en:- na danheden. het bekendzijn. Z\j betuigen .datvooraliil de hlnll~n
Kaj.J;a-, w:ijzQudc3ll nahet bijw6nender terechizittillg schiel': landende veiIigheid Q,lleindig grooter dan ill Ei.tropais. : 
scluijven Kaifers-proyes, VOOl' de Arronrussetncnts-Reehtbahk J a, er worllen misdaden 'gepl'eegden er bebbenllu 
is l)chandeld, bepalen wij ons er toe alleen het reqllisitoiren dan ketjoe-partijen plaats;- waaraan de bladen thalls 
van het 0 .. M., waargenomen door densubst. officier van :dag op dagopenbaarheidgeven. , M~ar ga,. de statisliek 
justitie Mr. de J onge,mede te deelen. Uit het getntgen- na en . gij zult beyillden, dat re\atief de 15 milioen 
verhoor was dan voldingend bewezen,dat de drie gebroedel's' J avanen zich in mindete mate' tegenpersone~ ell .goe-· 
Hendrik, KareliP Dirk Kaifa zich .hadden schllldiggemaakt dereu, :vergr~]pen . dim d.e 31/~ ,milioen i.nwo,ne.rs van 
aan .gcweldC).adig verzet. tegen:;depolitie;de e,erstebovemlien rl -
aan verbreldng vanafsluiting (het inwerpen van glasruitpn). ,:Nederland. Is ,h.e,t .vr.eemd· dat {mdir eelle ; talrijke be-
Ret ,.a. M: eischte "oor allen eene gevangenisstraf .vanzes: vol king een kJ.eill getal gevondeilworclt, dat ·lieveI' Vall 
'l1laaJF1<m, :voorden eerste bovendien cene 16ete van/25,-: diefstal dan van arbeid 1eeft? EnwoIden de kctjoe~ 
Het ,vas hier een verzet, datzelfsde kenteekenen 'van oP-! ,partijen niet veelal in de Y orstenlanden, DudeI' inlanclsch 
roer droeg, en hierbij l!ac1 zich weclerom liet vaak wam'ge-i 'bestuur staandll, : georgani~eerd? 
nomen treurig verschijnsel voorgedaail clat de blUgers, in ' J a, de. bevolkirig op de . kustlJlaatsen is ,veelalvan 
stede van de . agenten del" openbal'e magt, in hun .streVim · .mindel' goed . gehaitll dan in de binnenJallclen en VOOl' 

naar herstel 'del' verstoorderust te olldersteunen, jnist zich haar zijn 'or die den sLok terugwenscheu, Maar is de 
tegen de agentellhad(len gekeel'd". ' . bevolking iugroote steelen, elders zooveel beter dan de 

In de Anih. Ct:van 25 Dee.~ilidt m'en verder: landbevolking? En is het geha:lte dei' EUl'opeearien aan 
//1n de laatstedagen wonU te Arnhem herhaaldolijk ~ver dekusten· vooral invro.egereu· latertijd van dien aard 

diefstalien gij nac1lt geklaagd. Zoo werd op een "illaaan g~eest, dat ,de inlander vanallen een goed voorbeeld, 
clell Velperweg ilJ:de a:fgeloopen weekiugebroken. Eon der ontving? 
bewonel's, een cadet c1erMilitaireAeademie, (lie ten Imize , De kosten del' gevangenisse,n st\jgen. We'llf de heel' 
van den eigenaal' van Lecuwenstein logeerde; onra acl hoo- Heemskerk A.z. dan niet ·hoe s1eebt , de hiestand daar
ren(lc, begaf zlch mot zijn sabel gewapend naar· beneden en 
trof daal' de clieven aan, die bij zijn kOlllst (le vlucht namen. van was en . op ~nige pIaats .' nog . is? .Hij leze eens 
Een .wen1 claar een , sabelhollw van Q,on llloedigen jongeling het laatste , vel'slag, ,( 1868) over den .staat en.hetbe
getroffen, zooals later bleek uit het bloed, dat aan (lit wapen heel' van Britsch',Indie ' en h~j zal ontwaron wat men 
kleefc1e, naar 'door de cluisternis begnnstigcl, gf)lukte het clen . daar voor het gevange'uiswezen eloet.. ' Wijverzekerenhem 
flief toch te oiltIcomen". . dat men ter bevordering van de veiligheid iil Neder-

1/ Latere berichtt)1l deden · aan cen bezot<k van eep vrijer landsch-.Indie , n(Jg. geheel andere uitgaven dan thans zal 
van een der dienstbodenop een , ongelegen . uur denken. 1Roet(jJ: . doc::. . . 

1/ Yoeg hierbij nu 10. kindenl1oorelen; 20. het Itot- In.dle~ ;VIJ toch.N.erklaal'den Yl'ede.te kUIlnen hebbeJl~et 
ierdi;lmsche . oproer; 30. de baldadighcden van een troep het J uS~ltJe-, polttle" ellge~allgeJllSWezen vo~~' , deH lIl

~~~aatjorigens te Leielen en Amsterdam op deJ1zelfden lander, III 'N ed~I:~andsch.-I.ndle! d~ll zo~den WI] O!lS aan 
D,lcl ; 40 •.• het g~vecbt tuss~hen Zee~1\vsche poldergasten I·, even 7 ~chroome.'IJ~~. OIlJ ulsthelds?huldlg :ua.!ccnals de 
en Vlammgen In den vongen .zomer, en men zaI kUII- 1)a:9uvad-commlssanssell..Veel e!scht dnngend verbe" 
1!en nagaan welk een lloodlottigen toestand in NedGr- tenngen. Nu , de l'ottlllgslagen afgesehaft .zijn,; is er 
lalld.bestaat , sedert men afgeweken i~ van heginselen de m~est volstl'ekte. behoefte , aa\lvel'beterJllg vande 
en van een vroegel' stelsel, clie alleen het prestige van tncht , In c1~ gevallgemssen.. . ' . 

• JlCt gezag knllncll ~eI'ZekeJ'~I.l e.n Jen ondergang des . Maar WI] pl'otesleeren, A lllhet bcla:lg vml de 15 Im
lands verhoedeJJ. Het IS bOVCIJ(iJ(;I~lmll1ers eell el'kend fcit, boen 'ondel'Llanen V~II. NeerJanels. KOIlll1g, op dezcn dag, 
aat in Nedcrlantl oak ee,n verouderd stelsel van strafwet- logen de beschuldlgllIg, eell geht<el go cd volk ollver-
geving bpstaat, waarvun men cchter de beste schakels diend naarhet hoofd gc~lillgerd. . .. 
(geescIen, enz.) heeft vcrbl'oken, Men wCl'kt er in het Hoe wordt het gequahficeerd, als men een lIIdlVldu 



van ~/tilooril ,rbof eildiCfstal"betidit? D~ ileerHeei~ls: va~ teiten\ geeft J~v,ena:im, de , pers. . <, ," ' I iC ,',i ::i/" ': 
ker k lb, is Gct) h~k waa m J uri~t; Ffij !Gill ,het aiitwciordall igt ~ Illl~llW: \j cycnw,el met ,etcn :~c~~ UiIk;<:l n~,iirl~~t:strij~p.ilJ¥ 
geven.Welke Ilaall'i verdient uu,wuuocetafgevaRl'diC1den tl'euen r Dal; IS ons VOOrI\cmQn met , Eerst'~~etlel\ WIJ. , t~ 
'vanhet N ede rlandsche irnlk, 'op 'go6d geloof a~hd~ ge~ ' \vcten4o()langhij 'wiL ,wit, ,en zlVm;L zwartuoclllt. , " 
sehl'iflctl van ' eell 'mun als de hEJer vail Herw'el'dcn De heel"ll. J, Lion (le(,)ldeinilliersvroeger im\C1e', (hit' 'de 

, iuJke 'gezegdell doen? . , heer Uilkens hem, mellewcl'king aan het Bataviaasck Handid&-
_ . Mild ~La(l ,aangeuo(len cn wij zijn olldcrrichi; dat hetzelfde aall-
, Wat: ,wij liiel'h6vcn bet'OOg den, is 1I1eL' eJlkel onzeuod onZCll hooggeachtcn vciorganger, cle~l heel' KelLchenins, 
meeni Ill;, W iflezen in het ,de SoiJi' i:d}(iija~ Ooltrallt V~\ll WCI-cl- gedatLlI ; tocn hij dc leiding van hetNieuzo B£ttaviatt8c/t 
:to dezer: . '" ' . I{rmdel,yulad op zichgellomen hail. ' ' , '-, ' . 
, IIHetis iVnal', ook op !a,;a, vindtmen, woals ill aIle ' De scll1'ijver vall clc I1t8ulindevcnnijdtzichlnclenregel ,in 

'andere landen." illi~datligel's; mila!' zij die bcwcrcn dai1>"inen personalitciten en grofhedcl!. Daarom moot hij zich a1 dadelijk 
in ~eze gcwestcll nict inecr veVig is, ,zien', l~iivOlL(lig" duur aan Ol1S vcrlangen: ([at IIluijalepn waarclige" . discilssie ge
hd vcrgrootglas hulluer ontstelclc ,'crbeeldlllg danwel, fie - ' yoerd wonlc.Da1ts la l:ili'ison du pcndu il nd taut prlS parte" 
lllen lJunne toe,i1ueht tot eene , conscrYa tievc , kL1llstgreep 'Olll de coNle. ' 
een liberaal besl;uUl' voor olllumdig te eloen c1ool'gaan. ' WUllllocr men, 01)1 slt;chts een voorbeclcl nit,' humlerd , te 

De ~I'ederinvoerillg Yltil r ottanslagen zon hcL stelen, 'lioeh gcven, stllkken opuecmt, "waurin een toon aangosl~gen wordt, 
moorelon bdet,ton ; integonclcclcle vriJe,mensch ~ordt d,oor als door den gc-pcllsionc(;l'llen kapitcin Schmidt, i ll de In
gecsclslagen vChlicrlijkt ,en vel'hartl i ll c1G misllaail; ' Door 8'l6tinile ,v<ln28 ,ran. jl. g(xlaan is, kan men met 0118 -II Woqrcl" 
,hetccrgevocl , tc: Slllorell, eCllll bevolkingte 'hondcn ill ceneh ' in llit opzicM goon vrecle hotbon . VVij latcn claar of ge
tocsLantl vall vcrlllomdc ~lavonlij, 'l'OeiL moil de uiisLlaad noerndcond:ofl-icier ' rCilen had om zicTl ' boos te maken. 
niet nit. ' NIaar welke redaotenr, die zich en zijn blad aeht, ZOll b0 V. 

, ' Leer ' intcgClidecl den inlamlcrhef stelClivcrfoeiCll' als de volgelllio zinsnc(len laten drukkencn den schrijver niet 
, cene " ohdellgd welke ' deeigcli waarde van den: mensch oj) aalll'aden rlat cellS in een kalmer,oogenblik te hel'lezcn ? 

011l1itlvischbare ,\v,(jze ,besmct; " boezcm: hem ' afschuw iIi /lDc allil'ekcl's in folio, clo lIOuogenoemde libenik dagblad
voor den mOOrdli/laar nit heb- of , wraakzucht" .ill Cell wool'll schruvcrs, de olldcrtl'ompettel's van uen grooten ncstor, zooals 

:)'orm , hem tot Polln tlenkellll ' WeZel), ilat gevoClval1eigen- zij hom , flocmen, ontzien niets Cll niets is hun heilig; het ' 
, waanle , bezit en de Inisdatlcn zullen llli\lder, voorkomcn . lloel (geld' ve~c1ienell) heiligt b ij hun de llliddelen e n niets 
,Maar. cone dCI'gelijke kUllstgr(,)ep be11Oo1't niet tot lietcon-, himlort hun mocr, dall w::mneer zij merkell dat er iets'goeds 
,scrvatief stclseV' , " " tot stand ,zal of leU!1 wor(len gebracht." , 
, l\11e l1 zietdat de reactie de Europees~he etl 401n- , /I De lel,lgenachtigc opsnijderijcn, het ~riceercn van heIden 
hmd ilche ll1~atschappijalth alls met gel~ke ' lllaat meet. tcgen betaling, door eenen 'van Rees , en al het andere 
Meent z~j IIll dat del'orreli,ike Uit-v,ll\en de liefde ,voor Ne- bluffen en op de toug-tong slaan, heeft tc:;genwoonlig veel 

, gelijkeuis op het wCl'k vau cen afslager, die een op iuval-
derland zullen vermeerderell? Men antwoorde,ons,niet, len staand gcbouw tegcn eenhoogen prijs tracht te veilen ." 
dat de inlander altbalis de bladen ltlci--kest, waarin Ex uno dice omne8. 
de, woorclen van die heeren opgeteekend staan.A Is de Het wus ous voor ts . bekend, ~lat de heel' Uillce7tS zijn m am 

, h~el" ,.J:tochussell b;j ,zijnc geestverw:1IlUm" geloof ver- vel'dicllllc, Maar dut, hij zclfs Bihlerclijk's Doodedmt8 niet 
, dlent, dan ~lOesten zij weten dath~ in , de Kamer eens kenclc en cell dichtl'egcI, t1t88c!t.en arm!t.ulilzgsteekens geplacdst, 

v,erh aaide , i lat 'men hem, a is Minister , bericht;had, elien w,0 een liLterator in herillueriilg braehten, OllS tot _cen 
dOlt ,verlaJingen van. ,s tukkenuit olls Bijblad tijdens vei'grijp tocl'okilnt, dit is nogal has, ' 
den opstund in Banjermasin dritll' gevonden ,zijn, :vVelk Wij nornen hiel'lllellc eens va oral af'scheid van de IJz~ltlilUle 

t 
L 'I d ,;ii;;" (Ices Insoleizte) , 

, eene ,am usan e "ezlg lei , het BijUlttd te vertal eu?,L;oo ~~ 
dit zeggeu in Indi e gelach ,heeft venvckt, lJiet minuer Hut Soera!;a!JcI8clte H wulelsbZnri geen ons, naal' aatileiding 
bespottelijk vonu mCIl de joilgste k arner-debatten, van ons IIWool'cl tot den lezel''' o. a. de les : llat Iudie in ' 

Ind ien ooit over N ederlandsch-lrtdie Ileene Oostersche Inllic moot geregeercl worden, ' ' 
, kwest,je" Gntstaa L>: dan z;,{ ~~edel'blldhet daaraan te Wij nemen zeel' gaarne wenkcn vall onze eonfratcl's aan, 
ctunken hebben, aa t men ni~t " in l~jds met hct , ~er- A1s de recladic cvenwel gewacht 'had totdat ons tlOcede 
oude,ide ,' stelsel licen gebrokclI en aileen Imlliatieven opstcl hut lieht gczien had" zou zij zich de nioeite hebben 

t :l d 1 
kimll<;!l besparen die wljze les zoo haastig te geven"welke 00-

,oellet, e; (at lJJen in de hitte vall den strijrl om jJor-, k 1 ' " [ 1 " t f ;ll ' I 'k l ' ' d' venchon al :~~·t i\ul110kkcllJ u (er lllellWnBl( vel' orCll heel!', als 
e CUI es gelrUl l~laa tde van wapellcn, Ie den mOe - zij ill het alge1ll0Cn WOl'llt llcclergeschreven. ' , 

d,~l'~taat 7.ei ven .kOn(\t~l L:'eH'en, en dat , men, door par- Wij ?:ulle~l later uitccnzetten, onder welke voorwaarclen, 
tI,lchge vcors,t eilmg n:lls]md, ,dell stand van zaken alhier naar Ollze meening, I nclii) in I ncliC gercgeercl kan worden. 
Illet heeft begrepclI" Ollkunde is imlllers de ee nige I Hurl hut Boer, HM. 011S rlaarin vOOl'gekomen, dan zan het 
verschooning ; ,die de heeren Nierstrusz en Hecmskel'k l11iss~llie\l T oye~~ eCl~ , g~wichtig twistpnnt licht hebbullver
Az, kultnen bl,l brengen . Maar velen ill Nederlalld be- ~,pl'ellL 'Nu ZlJll WIJ met veel venIer gekomell. 

, grijpen den t oestaIlll in Indi e niet, ' ,v. lJ, \ v. L. 

RET OCTROOI VAN DE JAVASCRE RANK. 
1Y1j' hebben een :np'elt' c met cell ' ' 11 d' " t · ~ l' '11 ,I ... ., , . 
" , 7 ' l.J' paal ].a , en e ,-C l! ClI , 11 et SC1Wllt cell ada ~ JIl N ededandsch , lnche te wor~ 
1)e heel ullkens, schl'lJver VUIl de ovei'lcrlell Soerabavasche ' . .J . .. ' . ,,' , 

N'ie/l108uo,1(, thans va ll - ('l(' 1:" " l'; i,l, '" t· , 1 " , den, dat geene ellkcle 7,aak op den behoorltJken tl]r 
4._, . " , . , ' ( J J(I'nJ,,1LH., 1:; on eVl'e{cnovcr ons b" b '. ' l ' D" - . ;" . " . .. - '-
IIW?,on l,aan (len lcr:el': ' , Oll Z~ 1I111aidcn spc~eh", schl'ijft h ij, , lJ lId e8tn?r tot afdoelllJlg ~omt., It zIen WI] \Vf; , 

,I I'IJ ' Il,;Lcn dat w~j, m Illcite korncllllo, door sornmigCIl op del' Ten 0pzlch tc van de vel'llIeuwlllg van het octt:oO! 
It.wme \l' 1.l W bcstreden en ,1001' llIuskictcll gcstOkCll z()u(lcn van de J <Il'aSC li tf 13ank, dat met den laatsiell Maari 
wo::de,t,l , zoodra wij OIl7.e 1.aak gingcn aanva~l:dc n, van dit jan!' argeJoopell is, ']'oeil wij ' Nededanc1 VCl'

::;tnJt1 met maUllel! van bcgiuscl()]), liefst ell; behanc1C1lng lietell ell dus in de aJlerlaatste dagcn Vim bet jaar, 



~~)" 

~""~fh'~, tii~~~e ~lltwerf eel'st 1,11 ilet- opperbestuur, ju ~an;g~ldelicvQor hetGou"et~ernerlfn:i®t ~blllas~enr:aat . 
~"' .. , ~(l~llilg,j~~kofueu. lilt : blijft' , g~en ' uitweg ' over, wil men ', zich da\lrbij ' koi,\bepaft':il.)., ,' " .,; ,,;; . : ',:, ,', :"\', ,; '; 
': mjlii~ ~i'et" t6t- elmeover~jlde afdoeiung van de z~ak ko~ , Een aJlder punt va!} niet , J:Jlind~r 1J«:iI~llg"vaarbiptrtint 

melt ,"d!liitijdelijkcverleilgingen vdbrloopige voofzie - .wijlIlct de meeste sehrijvers in de, Java,Bodever
,ning. ~" ' . ,. " schillen, is, dat de Bankook in he~ vervolg eenvierde 

,Dc 'heer ,N. P. , van den Berg Ijeeft de ' ,bel aug- gedeelte van haae lmpitaal in eHecLen 'en , hypotpeken 
hebhel~clcn een "'rooten diejistbewezen doo;' heL schl'~j- ' mag beleggen. Deheerv., d: , 13. spreekt ferechtvan 
ven vall eene "'Qfochufl, ' waardoor de ~,alidiHiht 0pNkapitaal",naarwij meenen. Het spreekt van 7,:elf dat 
ditonderwerpgevestigd werd. Met uiLnemend talent ,het verzet van den heer v. d: B. teo:ell:spraak , ontmo~, 
Cll de hem eigene,.k.lmnis op het gebied van milllt~ ~II want deelhebbt,lrs in de J avasche Ba~( geJlietell, gaarne 
baIlkwe.zenh:eeft '~' zijlle ; beden kingeli tegen: het ont- een .~oogroot mogel ijk dividend. Hoe gaarne w~j nurtiime 
werp~octrooiuiteengezet, ten gevolge waarVaJ~ eene p~- winsten ' aal! ae deelhebbers 'gunnell, is het b~zwaar.' 
lemiek " iiI de Java-Bode.is ontstaan, V 661' dlen , tijd IS van den h~r v. d: B.door ; geerf zijllet: ', bestrijdfm!uit 
dit. ondenyerp niet in het openbaal' besprokell-;waal:schiju- den weg geruimd. Eene goede baJlk~rnrjchting steunt 
lijk omdal: het oiltwel'p-ocil'o'oiniet.in eene algemeeue op hetbegillsel, dat het depot tot waaibarg del; · hil
vel'gadel'illg Vall deelhebbel's behandeld, maar eellvou- jetten te~ allen tijde in specie aanwezig zlj. Men kan 
dig door eene commissie opgem&akt en verv ol~ens bij d~ bezwal'en aan belegg'ing vim geldcllop hjp<i~heeL ' 
bet Indisch hestuur ill' behandeliIlg gebracht ,is. Het }Ilet ontke~U1en, maar bepaalt, er zich tC!e te w~jienop 
belaIlg d~l' zaak ' vordert evenwel openbare' bes,pl'eking. het dOO~ZlCht en de knnde der Dil'ectie, die ill tijds 

De ' heer v. ' d. B.' stelt terecht voarop, dathet de hypotl1eken zal op<leggenen voegt er bij dat \veluiet 
o~trooi verlengd ~ehoort teworden. ' De Regeering zal ligt zu~k een ,f~l'Un" op de Baukzal ~laats;~ebben"dat 
.dus uitspraak moelen ooen over de iUl'ichti,ng V~ll eenemerr IlletveJlig een bedrag vau 1 12 ImiIoe!l tlJde
ill:sfeIling·; wier cwerkingYah overgroot gewlCht IS. De Iijk :zal kUllnen vastleggell: W ij kurinenons met die 
gedacht~wisseling, 'waartoe het geschl'ift van den heel' beschouwingell niet vereenigell; 

. v. d., :B. aanleiding geeft, heeft te grooiil' waarde, om~ Aangenomen dat de bepalingell ouitrent het beleggeh 
aat 'lIij , de disc,ussie op eene wijze geoJlendheefh waar- van 11/2 milioen . ill hypotheek voldoeiiae waarborgell ' 
aan van aUe z~jden IlUlde wordt gebl'acht. Reeds heeft oplevert (hetgeen , het gevai niet is, want men ' heeft 
ditboekje zoozecf'de aanda cht getrqkken, dat wijden nergens tel' wereld IDeer dan op Java plotselinge waarde

'inb'aud " niet hehoeven . w~der te :geven en er OilS toe vermindering van vastgoed gezien, ten gevolge van 
kUlllH~n bepalen eenige hQof9pullten , aan te :stippen. , den abnormal.en:toestalld van landbauw-?ndern,emingen), 

, ' IIi : sommige ' opzichten bi:engt let ontwel'p-oelrooi al dan nag h eeIt men , een ' boofdbezwaar met opgetost. 
dadelijk verbetering aan, meer bepaaldwat beireft de Wanneer zon de Javasche Bank toch eell gedeelte 
bellOeming van ' een . bezoldigd hestuur. De heel' v. d. , van haal' kapitaal, in hypotheken helegd, moelill' op'" 
'R kouit daarellt.cgen, oDzes inziens op zeer goede grau- ,vordel'en?" Voorzeker niet ill nonnale ,toestanden,maar 
den, op tegeude meerdere inm~rigi llg van de Regee~ aileen onder buiteugewoneomstandigheden. Mallr dan 
ring ill aangelegeJlheden,die niet bepaald in, verband zal de Bank ook door zoodanige handeh~jze de erisls 
;taan ,tot het toezicht op de zaken van de BaJlk, datin het opde geldmarkt opzoodanige wijzevermee.rderen,dat 
'lbliek belang wenschf 10k is Hij ziet bovenal de moge- de' Bank, instede het crediet staande te haudell en een 
.kheid van ' ernsti~e ,moeil0kheden in de bepali ug, dat de steun, voor den handel te zijn, de crisis zau verhaas

C"<3geering producten bij de Bank zal kunnen beleenen tot ten ~n vergrootel1, zelfs wauueer, zij er in slaagde op 
lenbedi'ag van twee uiilioen gulden, waarvan eene zoodanig 'tijdstip hare hypatheek-brieven te realiseeren .. 

, ente van 21/2 pOt, (in plaats van 4,volgens hetoctrooi Een ' derde bezwaar vanden heer v. d. B., Qa't door 
'Ian 1859) zal worden belaal'd. Hoe weiuig gebruik zijne bestl'ijdel's ' uiet is w~erlegd, geld!; de bevoegd
Ie Regeerill'g vall zoodallige , bevoegdheid gemaakt heid om in Nederlal1d een agen tschap van de Bank op 
.oge hebben, toch ~icl1 w\jdaal'in bezwaar, 'ondanks te richten. Voor het uitbetalen van di vidmlden en het 

;e al'gumenten, die tel' vel'goelijking van die bepaling zijn overschrijven vall aandeelen in Nederland wordt geen 
tangevoerd. A710nYlnu8 zie& het palliatief in het recht agentschap aldaal' vel'eischt, zaoals de onderviuding 
an de Regeering om, des I:oodig, de Javasche Bank leert. Eigenlijke wissel handel ligt evenwel buiten het 
e machtigen weer biljetten uit te geven. Maar wat doel van de Javasche Bank ell behoart zij aunparti-

. .mullet geval zijn, illdien een oorJog uiLbrak en de culiere lichamen over te Jaten. .Hoe gfvaarlijk derge
kolonie met een aanval bedreigd werd? Dan zal het 10ke operatien kunlleilzijn voor het BeJang der aan
}JUbliek vool'zeker weinig waar borg ~iell in een dep,yt, deelhondel's leet'de onder ullderen de gesGhiedenis van de 
dat misschien geclurepde eeuige jaren \liet te gelde te jongste t ijden op dit gebied. El' kan een tijd kamen, dat 
maken kon zij n en in elk gev:al eigendom van den de Javasche Bank a1 hare middelen noodig heeft din in de 
lande bl ij ft, , tel'wijl de meerdere uitgifte van papier behoeften van' Indie tt; voorzien; zal zij nogtails hare 
in een oogenblik van crisis onder delgelijke omstandig- opel'atie-middelen lliet rnoeten verdeelen, als zij ook in 
heden en met cen ollzcker 'dep6t, nacleelig ,moet zijll Nederland werld? Mell heeft tel'echt de werking van 
voar ~et crediet ' van de J3ank. III moei lijke tUdell de Nederlandsche Balik tot ,voorziening iu locale be
heeft de 13nnk juist al hare middelen lIoodig. Naar haeften beperh ell nu vl'agen wij: waal'toe dienen 
onze meening bewijst con lichaam als de Javasehe Halik andel'S twee gepl'iviligieerde lichamen in Nederlulid" en 
genoeg dieHstclt aan het publiek ell nan den Staat, nu in In die, als zij met elkallder in cOllcurrentie zouden 
het zich kos!eloos met de ontvangst en uitbetnling kUlInen komen? 



. O{·el'>ai'.daiI ~ieLsirijd met de lelter of den geest van j~als(eii. geenc'rechten kon dOEm , g¢\~~~.:· d~.er . ;:,a~ 
. he{jlU . afge1()opml .oelr,doi iOQ bes"taan, ' doe~. l~iets .ter 'grondeil, den inlaildertoebehj)brende ',7.o~ :deStaatenk,el 

flake. · De vraag IS: moet een agents chap 1II . Neder-bevoegdzijll ' teheschikken: 10, door ont~igening ten 
· land voor de toekomstmogelijkgemaakt 'worden,om algemeenelli~uLtenaar het gerneene recht; 20. tot uit~ 

wissel- en .specie-ltall?el te drij ven? De. toestemmell~e breiding ~f v.erwi~seting . ~au koffi~aanplautingeri ' : ~ 
beant)foordlllg van dIe, yra~g doet. zoovde bezwaren f1J- .d20I• . . outelgenmg . van gl"Oll.dC/I" nnts g~ene .sawah s 
zen ., dat . wU dcte bepaling, met deli heel' v, .d.B ... , iunde , tegenschadeloostelbng aau . de mgenaren ;30,. 
bl~fvel1 , " : ~(lurep.. ' . . voor denaulljJlallt yan suikerriet, ten behoeve van on-

. . .Wij bepitlen ons voor ditmaal tot dezehoofd[iullten. demelllingen ' \vaarvoor de tusschen~onist desbe&,tuurs 
'. v. L vei'leend w:lrd t, ,:-:- door zich 1I0g' t!~l{j lc ill hetheiit te 

" . steHell van veldell , I.egen eelleri tel ken ~are aan de ei~ 
.;..---------~-----..... --------,- geriaren te betalen schadeIoostellillg voor het gemis van 

DEAGRARISCHE WET'den grond (art. 15 tot ell met 17). . 
Wanneei' deze }'egCls ill het moedcdund aankomen, ' D erhalve was het gewichtige vraagstuk , oat een der 

zal, lIaar w~l vertrouwell, eene gewichtige beslissillg na- voorn:tams!e punten van de koloniale kwestie uitmaakt, 
b~j zijn. ,. Wijverwachten toch dat de Sta~en-Gelle~aal in zooverre opgelostj aileen \Verd nog de beschikkirig 
in doze ziLtillg de agrarisehe wet ell de sUlkerregel!ng, over den arbeid van de be,'olking in de ,. koffietuinen 
doorilen Ministel' de , Waalvoorgedmgell, inbehande- voorloopig behouden,t otdat eell ingesteld ollderzo()k af
ling'zullen ' nemen. ' .Detijd ontbreektdderhalve oUi ilog geloopeu zou zijll, Overigens werdenregelen teidehoeve 

. in uitvoerigebeschouwingen over dit 'on erwerp te tte- del' geJ.i1eenl(Cll en individuen ges teld, ten einde h,un den 
den, hoe ' uitlokkend dit onderwerp moge z~n. · eigendoin vall . liUllnell grond te verzekercn enop dat 

.Ongetwijfeld is het ,meestkenmerkende verschil tus- beginsel' zou geene·inbreuk plaats hebben dan tegen scha- , 
schen eell .Oostersehcn eCI~ Westerseh regeerstelsel, dat deloosstelling; waar , dit ueodig was door den rechter te 
de ' souverein zich ' a1 of niet onthoudt van willekeurige bepalen. 
besehikkiilg over den ,badem, maar daarcl1tegen de Jeeh~ Het- ontwerp vall wet vall dell }'!li!iistel' de Waal 
ten Vlll1 de ingrzetenen opafdoende w~jzegeregeld en mllakt het uitreikeu van titels vDir elfelijk individueel 
.verzekerd ellhunne verpli?htillgen ,omsebreven zijn. bezit afhankelijk van he/geen b~j algerq.eelie verordelling 

De Eng.elsehen. voere~ _"j~ offi?icele stu.kken hetgeen zalworelen bepaald, terwijl dell inlander aileen eig~l\(t?m ' 
zij omtrent het grondbeZlt lU Bntsch- lndle ge~aan heb- ,van zU nen grond wordt toegekelld, "behoudens 1I0odlge 
ben, als het krachtigste bewijs ten gunste van hun bestuufvoorzo)"rren in het alo-emeen belaIl O'." Kun Ilien rekhaar" 
aan. De 'voorstanders; vanhervormirig en vo~ruitgaligin der uit~rukkillg b.ed~nke ll, uadat:'allvankelijk ge~proken 
Nedel'landsch-Illdie hehben .dan ook te reeht begrepen, was van eeullbehoudens zijlle verplichtill gen jegells de 
d~lt zonder eelle ~e!lO()flijke ' I'egeling van IJ,et groI!.dbe- ,gemeente ell den lande"? Dit laats te drukt lllth~ns 
zit Iliets tot vesbglllg van een goed belastmgstelselte een denkbeeld uit. Maar sluit 1lI1 het reeht, den m
verrichten · was. Zoowel de Minister ]'l'ansen van de Putte lander toe te kellllell, 'will ekeurlge beschikking over 

' al~ d!(. tegel\w~ordige Minister hebben dus dit onde!'werp dengrolld door (lell Staat \lit? Dit is )liet heslist.: Men 
als uitgangspunt van hervol'miJ~gs-plallllen aan~erIomen, heef! H oeger het I/u lgemren bdang" zoo opgevat, dat 

Het ontwerp van wet, dat III 1866 werd mgetrdk- Oe Slaa t deed wat hij o-oedvoud. . 
ken; had ten doel met adrTIinistratievewillekeur te bre- De heel' Fransen ~~no de Putte wilde verder verdeeliug 
ken. In de' eerste plants was de groote vraag tot te- van de dessa- " ronden aan de meerderheid van de ge
slissing gebracht, even als in de Fral1sehe wetgeving rechtigden ov~rlat eJJ . Dt') Milli,ter de Waal ontke~lt 
vour Ala-erie, welke gronden a~lI den Staat eu welke de behoefte van recrelirl'Y vall elit punt. Hij zegt III 

aaIl gem~enten of den inlande~ . iudi vic1ueel toekwa- de jongste if emorie "'van °nailere toel~chtillg : '. 
,men: Als ,men dergelijke seheldmg tot stand bren- "De maatregel van het tegenwoorchg ontwerp orntrent 
"'elf ' wil is de vraa o:: wie de ei!(enaar was, geheel liet 1nJeliJ'k inclividlleel bezit , .de ruiruer beweging onder het 
t>' 0 ~ . 't' l' f ht doelloos. · volk, tengevolge· van mtgl te van g1"onc cn l~ er pa~ aan 

D e Minister de Waal stelt voor IIschriftelijke titels" ,kapitalisten, de voornemens omtreut de verplichte suikerenl
verkr" O'baar te stelleu VOOl' IIhet erfelijk illdividueel !tc_tum, elke auclere schrecle op denzelfden weg, zullen mede
b 'k 1J0 ht'" . • 1" 1 t d ' , I d t d r eht werken OIll bij ' den inlander de begeerte naar overgang van 

rUl. srec . en llJ ~aa . aar?p vo g~~, a ~,~ - gemeeute- ill indiviclueel bezit 01) te wekken, Wa~l' de~: 
mahge bez~tter afstand 11m elgendom. ka~ VCl~rlJ~~n . begeerte< zich duidelijk openbaart, zal geene Rcgeenng Uh 

Het verselnl tusselrell een en ander. IS JIlet dUl~elIJk, art. 71RR. de bevoegdhcid afleiden om te weigeren. En w.aar 
want als men de bundels stukken, dw sedert 1866 bo- de llco'ccrinO" tocstmut, zal vcrmoedelijk- zonder kolomale 
venal QverO"eleC1 d zijll, raad pleegt, dan ziet men dat onlotul~ntie'" door' cen verstanclig plaatselijk bestuur, de zaak 
de inlander~ d~ op Java el'felijk individueel bezitreeht met behartiging vall het belang van den kleinen mau tot 
op den grond uitoefent, daarover naar goedvinden be- stand komen," 
schikt en dit is hetcriterium' van eigendomsrecht. Kon men dit verwach~en van een J\fiJli~ter, die 

Het ontwerp van 18.66 erkende ~en volle h~t ei-hij zijne eerste voonlracht celi e bijl~ge v0.egdc, waarblj 
gendomsrecht 'ian den mlander ell h et geene UltZ~~- de opiuie uer hoofden .VHn gewestellJk bes,uur over het 
dering tne dan VOOI' zoovel' het , .volstrel~ t lroodzakeh~k f grondbez:i.t OJ! . Ja va wordt medef?edeeld, ten gevoJge 
was reo-eien VOOl' eell ovel'gang~tJJd perk III het leven ,e I 'Iun een III IHtj:1 JIlgesteld ouderzoek ? 
roepen.l:> De S taat !lam de kofIietuin<:ll en de woeste/ \Vij verwijzen lIaar ditstuk, ill OilS blad , van 15 
grolldell tot zieh, voor zoover de llllander op de Me: 11;69 No. 57, medegedeeld. Het doet Zlen, dat 



:: '/:YL~~; ~1 .oM , l\i~,t ,: st!ij~ ' m$t_,(W :lg~~(o.f d~ll :g:~~~t V!\ll II~a,!s,f~il _ geen~::,re~ht~ll, _.· ko!_r ., ~oeli,>~g~I~en,: , h~t" , 
.~et'-n\l . afgeIDo,pelloctroolZciti llest'aaR,a(}e~:I;let,s tel' grolld~n, ~~IJ . mlander ~oebehoorende, ,~o!l de.SJ~,~ .-, ,~, ., _'" 
z~ktl;- , De vrllag is: moet -eenage.ntschapm :Neder- bevoegdzlJll te beschJ~ken: 1 o~do.or ont!llg~n!ng~ ~~n 
laud veor de toekomst mogelijk -gemaakt 'worden, om alg~~eenell · l!UUe, naa~ hetgemeene recht;2o;to~wJ:' 
wissel- ell,speeie-hall~el te drijven? J:?e. toestemmell?e brmdmg ~f . v.er\\,l~setlllg ~an koffi~aanplalltingeri ij<~ 
heant)fool'dmg van dIe .. vra,ag doet ?,oovele bezwal'en flJ- d?or ollteIgenlll'g van grondcn, . nllts g?enesaw~h_ s 
zen, dat w~j det.e bepallllg,, · met den heel' v. ,d. B." zlJude, tegen ,schadelo(lsl~lhn~ aall de mgenaren ; ,3(1;, 
blijveil afkeuren, vom denaanplant van smkernet, tell behoeve van on

' ~Wij bepalellons voor ditmaal tot deze hoofdriullten. dernemingell waarvoor de. tusscl,le~~~o~st. desbes,t~urs 
v.L. verIeelld w')rdt ' .-:- door zICh nog l!'1/1i1l?Jk m het 'hezlt te . 
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steHell van veldell ~ tegim eenel) tel ken ~are aap ikei-:
genaien te betalen schadtlloostelling "oor hetgelJJis van 
-den grond (art, 15 lot en met 17), . _ 

Wanneer neze regels ill het moederland aankomen, Derhalve was het gewichtige vraagstuk, dateen der 
zal, naa!' w~jveJ'trouwell, eene gewichtige beslissillg na- voormtamsle punten van de koloniale kwestieultmaakt, 
h\izijn. W ijverwachten toch dat d{}Sta!en-Gelle~aal in ' zoovel'l'c opgelost'; aileen werd nog de beschikking 
in deze ziLtillg de agraJ'ische wet . ~Jl de sUlkel'regelmg, over dell ' arbeid van ' de be\'olking ill de . koffietuirten 
door dell Minister de Waal vo'ol'gedntgen, in behande- voorloopig behouden, t otdateell ingest eld onderzoek af
linO" 'zullen nemen. - De _tijd ontbreekt det'halve om nog geloopell zou zijn, Overigens werden l'rgelen teid)eh~eve 
in /')uitvoerige beschouwingen over dit -onderwerp te tre- del' gcmeent.en ell iudividuen gesteld, ten einde hun den 
del), hoe uitlokkend dit ollderwerp moge zIjn. . eigelldom van, hunnell grond teverzekercn en ~qpdat 
· OlweLwijfeld is het meestkenmerkende vel'schH -tus- begillsel' :';ou geene·inbreulc plaats hebbell dan tegellscba- ' 
s~helteenOostel'sch en eenWestersch regeerstelsel, dat _ deloosstelling; waar dit lll'odig was door den rechter te 
de ' souverein zieh al M ni(lt ollthoudtvariwillckeurige bepaJen, · , .. 
beschikking over ' dellbodem, maal' daarentegen de rech~ Het- oIltwerp van wet van dell Ministerae Waal 
ten Vlln de illg0zetenen opafdoeiide wUze geregeld en m~akt het uitl'cikell van titeis nlll effelijk individiieel 
Nerzekerd en humle verplichtingen bmschreven zijn. bezit afhankelijk vall hetgeen b~i ~Jgem..eeyj~e verordening 

De . Eng-elschen _ v'oer(m"in oflicieele stukkell hetgeen zal worden bejJaald, tel'wijl den inlander aileen eig~1l(tom 
zij omtrellt bet grondbezit in Bl'itllch-ITJdie gedaan heb- van zijnen grond wordt toegekelld, f/beuoudens noodige 
ben, alshet krachtigste bewijs ten g!lIiste van hun best-uur voorzorgen in het algemecH belallg," Kan 11len rekbaar, 
aau . . De voorstanders van hervormirigen yool'l1itgang in del' uitdrukkillg hedenken, nadat aailvallkelijk ge~proken 
Nederlandsch--Illdie :hebhen dan ook te recht begrepeIl, was van eeullbehoudens zijlle verplichtillgen jegens de 
dat zOn<fereenebehoorlijke regeling van bet grOl~dbe- gemeellte ell den lande"? flit laatste drukt "althans 
iit.lliets totvestiging van een goed bela8t.ingstelsel Ie ectl denkbeeld nit: Maar sluit Btl het recht, den in
verrichLell was. Zoo weI de Minister Fl'ansenvan de Putte lander toe te ken lien , \villekellrlge beschikking over 
alf$ -d~ tegenw90rdige Minister hebben dus dit ondel'werp den grond door (len St.a,it nit? lJit is niet beslisf~. Men 
als _ uit-gangspnnt' van hervormiligs-planllen aangerrbmen, IIecft. vroeger lIct '/algemren blhng" zoo opgevat, dat 

Het ontwerp van wet, dat in 1866 werd ingetrok- de Slaat deed w,it hii goedvolld. ' .. 
ken had ten docl met administrat.ievewillekeur te bre- De heel' Fransen Vall de Putte wilde verdeI' verdeeliBg 
ken.'In de eers,te plaats . wa~de groote vraag , tot ~e- van dedessa-grolldcn aan de meel'derheid van .dege
slissing gebracht, evenalsm de Fral\Sche. ,wetgevmg rechtigden ov~r1atell. De Minister de WaalonLke~lt _ 
vo'or A10'erie ,welke gronden aan den Staat en welke . de behoefte vall regeling Villi dit punt, Hij zegt m 

aan O'em~enten (if den inlande·f indi vidlleel toekwac de jOllgste }If emorie va1l 1ladere toelichtillg: ' 
men. tl Als ,men dergelijke scheidtngtot stand bren- fiDe maatregel van het tegenwoordig ontwerp .omtrent 
geu ' wiI, is de vraag: wiede eigenaar was, geheel het 'lll'felijk inclivicllleel bezit, ~lle mimer beweging .onder !let 
daelloos. volk teno'evolo'e van uito'ifte van gronden in erfpacht aan 

De -Minister deW aal stelt voor ffschriftelijke tite ls" kapitalist~n, de VOOl'lleme~s omtrent de verplichte suikercul
vel'kriigbaar te stelleu VOOI' "het erfelijk indi viilueel ge- tum , elke a\l,~lel'e sC,hrede op clellzelfden weg.' zu]~en me~e-

. . . ~ " .... d '· I d· d ' I werken om blJ clen mlander de begeertc naal OVeJ gang \ an 
brUlksrecht . en hIJ laat aarop vo gen, at e rec It- . t . . l' 'lllcel bezl't 01) ' 0 'vekken -VYaar cleze ; . , . . , . . d- "k 'k .. rr gemeen e- III lTlClVlC , , . . < • . ., 
matlge bez~tter afstand "m eJgen om. a~ vel .flJtl,~n, begeerte zich duidelijk openbaal't, zal geene Regeermg m, 
Het versclnl tusschen . een en ander. IS !lIet dUldehJk, art. 7lRR. de bevoegdhcid afieiclen om te weigeren. En w;aar 
want als men de buudels stukken, dle sed~rt 1866 bo- cle Regeering toestmnt, zal verll10edelijk zonder kolol1lalc 
venal overO'eleod ziJ' n, raadpleegt, dan ZICt men dat I ordonriantie · door' een verstanclig plaatselijk bestuUl", (le zaak 

/') /') , . ' d kl ' tt de inlander, die op Java erfelijk individueel bezltrecht met behal'tigil1g ' vall het belang van en elllcn man 0 

op den grond uitoefent, daarover naar goedvinden be- stand komcn." . . . . . 
schikt en dit is het criteriullI van eigelldomsrecht. 1\.011 IIlen dit verwachten van een MlJll~ter, dIe 

Het ontwerp van 18.66 erkende _ten volle h~t ei- bij 7.ijne eeJ'ste voordracht cene bijl~lge vo,egde, waarblj 
gendomsrecht IIan den mlander en het geene UltZ~~l- de opinie der hoofden ,vnn gewesteluk beSLUUI'Over ,het 
deriDO t oe dan 1'001' zoover het volstrekt lIoodzakehJk arolldbe;\it op Java 1I'0rdt ll1edrgedeeld, ten gevolge 
was l;gelen VOOI' een ovel'gang~t~dpe.rk ill hct leven Ie ~an een in UW:j iIlgesteJ~1 ollderzo~k? . 
roepen. , De S~aat llam de kolhetuH1~1I en de woestejl Wij verwi:izen naartilt stuk,111 ons blad.vall 15 
gronden tot zlCh, voor zoovel' de mlallder op de Mei 11:lG9 No. 57, medegedeeld, Het doet Zlell, dat 
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~!i~1:::~?\~~~~:;~.!~~,~~:'~~~~n~~;~~~:·~~~~~~ee~~~r~t~;i' . :vt~~J~.~~i~~M~~i~~';~~~:t~~~~:!t:~w~I~~ilf 
" C'. Men lleoft toch dlKWlJis bewee'i'd,dathe~ pom'n~wa~l. tenSlq;~teg~;n~',v:~ld()e.ll~~ .~ g[()\lP~ll .. z~~. he,b.?e]lpl!Jg.@-

.,.~:~i~~a~e~;~;:~se~V~~:~: ·:jiesdeh~~j;~~~~scI~~~~~.~:!:i~~~fji · I '.~~~~·' ~~'u~htl~:itkJlN·p;~r~~~1~i¥; .... jt;:a(V~i%iytz~I::~~W 
v~igende, III bedoeldstukvoorkomende,als de m~eul\lg I den ,bestaanden toe~taDdoV ,.Jt1:va eIJ1~el~Jktal , V~1l PI'.9-
'van 'eell der hoofden valigewe~telijk bestullr. . '. '. > prietaires~pr.oletaires#en·: leveiiWijhebb~n()ll J;i);vil 

.
... ,· ~(iJa. t; ... t .. {a.;t, . v.ol .. ge ..... 1 .. l ... . SdC alo. 1I .... l.·1.e instell.in .... ge.hhee± .... t ..• l .. le · .~l:t- j ,t,I.I.!,UiS ' g .. ee.ll .. eigellli.j~ ....... . gezegd .... ·.~ro .. }etal'ia ... a. :.t .• ' m·aaf~.O.k .. ts~P gmuel' van weest~,I,\ii,grond daal'op Cqll l'echt vel'kregen, Jncnn mlddenstand" III ~en waren Zl~~ des woords.. . ;, ' ., .. 
bestaande, dat h1J'f'voor zieh ,zijnc ;:echtverkrijgend,eil of· . Ill .RclI!bang vllldt men,blJJkenshet beI,angnJke l'~p
( " J~:namenhe~ yool'tdnrcnd bezit van dien ~grOlldbcliou:dt. I port,datwij aanhaalde.th,~ echter MU851l/ifi)Quw~,.jh 
Deop die ,v!jze :re1'kl'egen sawahveldcn hcet<mta?talt 1n:a.2!, I individueelbezit;doQL~e5g¢Jiolltghj :lling,erfeiijS';scI1erl' 

. ell. kom::l ~I:t. :m de gel~e~llte~·~?llllen,. Z?o1a~g. (l~ ':b:~zlt-lking . ~tl. . aali~oop. ve~kr~gen:Mel) ' Vjildt daa!,~Jl'kf?Jlheel 
terdaanoOl , ZOlgt, dut hIJ<wn ZlJllC velphchtmgenJegens 158,:t253fsbouwssa\vah'£etd, .. Zal)fl~ulkestrek,en i de 
den . s.t<.a.ate .. u de. gell1eente VOldO. ct. .~ . . " .',. .. ,- : .. : ." ... , weI;sch '. llaafYetde~.l.in'r' . iiiet.· .. I~Ve)Jdi~,;wo~deh p ' . '1,0.· o~rs 

Met de mvocrmg van het kultnUl'stelsells vanheverlecled(t d " Id ' b •. ,. dt ., . '{'.. . k' 'Id ' " 
dic oucle inst~ging ver.~vaal'loosd;ell is hetgrootstegedeelte .e'p'e~ , ~llzICl. aarYP?f O~'; .lS1IJOO. , e , ers; ,; .: 
del' niellW untgolmcn g:ronden sllCCessiydijk . 'oucler hct go-I· Zal r~t uu .we~J19091g}IJT1regelen tes~ellell VO~~ 
meeritelijkl.)ezit getrokkell, alhoewelhiervool' geene ~ood- " U. behar.tlglllgyan.; de. belal,g~n Vl!on ;dell kle.l~~ll man, 
zakelijkhcicl . bestond, aimgezien ·.noch cle slliket;Cllltuur, noch als ,dllze op ve!deeliug ;aa!lflriI\gt ? :W elke )v,aarborgen 
die , del' iIidi.go iIi dit gew'cst is . ingevoerd ge1vol'dell; Het bestaan, dat overal;een!1 verstand·ig" .plaab:;elijR::;bestp.,uf 
'gevolg is,tbt · bij de bevolking tegenzin' is ' ontstaan ' voorzichzaL d()eJ)g~lden, .aIshetT\iets ; tot rjcht.~n.Qe(beeft? 
de o~tgi~ning ,van nieUlye gronclen, geschikt vo.or deri; i:ijst- .~et Ji~rgel'l~k . i'.e?ht :bev~:Ut~dat :I!l~D:in· .g~eIt ;'Qll\le!~ 

. bou~, Eerst m- 18551S .op vQors,tel van c1?n Regen~ van deel~e)l boed~l behoeftJe blijven,' Z!lImelvlluop Java 
l'atJltan do~r den toenmahgen Aclslstellt-Resldent der:a.vol- ookiiief moeteJ\ . wa}{~n· :. dat. : nief een enke'! persaoD 
gende regelmg gemaakt: IIdat ·. aan .den 'eersten ontglllller "1 .. e"' d'e' I' " ·· 'd· .. · d' ""' .' l'd" "' t ' " 1 ' "dt : f' :'d' ·t· ·: ·· t . ' . . . " ; . . . . . ( e v l' e mg , er essa-ve en .. eO'en lOU 0 a. me 
Yf\lh llle~nve sawalfvelclen bet bezltrecht zal worden verzeke~cl ~d"t ' '11" ' .. "b' ·· ~j. :'·· I ·· t·· O'· .rJ·b··'j'k 'd" -.' '.' .' "1'" 1" 0-
gedur~I}clee~1l t~jdvak van,8 tot 16 jaren, naar gelallg:van oor . oe,a}g .,ezh}Qp; . ~e Q~p_eJl" ,. l er; ve$,( ee w,o' 
clC'~,gesteldhcI~ld!!i: te . .ontglllnen gronden, cn".dat ~a omllle- de ~~n bovenden. ander , bevootlell~t, . ~orde. : . - '. 
korns. van dwn terllllJn het twee clerdc gecleelte dier veMen . ~ a de. verkIann.g.yan. aen. ¥lmste:kap, ~r, onzes 
zullen komen aan degezarncnlijk oilgezetenen del'. dessa's, lllZlens, 'evenwel . :geel1b~~waarbe:;;taan llld(jlll'geest.der 
,i'aal'toe de grondell be11ooren, terwijl de ontgillner net be- voordrapht. tebepalen, dat .eeneaIgemeene:verorderiing 
zitrimht van ~~t overig-een denle gecleeite gedurcilde zijn regeIenomtl'ellt ~itgewi()l~ tig,e . 1).u.jl~zal stel!ei/ .Doet 
leven behoudt. ' meildit niet .danzalhet-koloniaa:l bestl1'Uf van zeIf 
'e ~eo.1.°edk.euri~.g ~Ie~. Regeeringvall _dcz~ ,ge~vc~,telijke re: geno~dzaa~.t w?rden'later d~ai'toc (jver ~e gaah. · , 

!l.lino s met oevlU,aod. In de vlakte cleI . dlstnct~n Pat Wat WIJ ten hboo'~te O'oedkeurCll IS: datwoeste 
Jltan, .Sernanten, LOITok ' en Pangool heeft mell zlch aan . 'd . '.' '., . ? '- 'Pd .: ' ·f· .... ' h· " II' .... . . 
ill. ·e 1' ;"'el' g h.1 I h.d· · h t. b'" t . t' I gron eD voor gerUlmen .ttJ -, lH ' er pac <t. zu en worden ... . eo · mg e oue en, (OC e ll1 ' e ge erg e geves 19c Cl . , ' . . . .. 'd' b' . '1" ,. .. 't' f' - I<.. d'" 
bevolldng is ' va~ dit voorschrift .van 1ieverlede afge~veken, Ultg~s.even en .. ' ezecpa:.lll.g . me;er: : Rosl,le lS gewor'. e~l 
~6mclathet aanleggen ' van sawahvelclen aldaar met meel' dan III .het.eerste ontwerp, Wu , geyen. llogtansaan 
kracht,sinspanning en 10caJ.e bezwaren gcimanl gaal;, en' is af~tand . III eJg~i1domde ... v?or~e~r . boven .. ~Ifpacht :en 
zijdan ook teruggekeercl tat de opvolgirig van Olule in- deelell Iiiet in " de. bezwailf tegeri., eigendoq1~'rech[ · I!l 
st~llingeli i/clatcle ontgiuncr van woesten gl'oiid (laarop een geen gevalisons .bekr,n4,waaroUl 'men ,7 & jaren ell 
z~ker rechthee~~ vel'kregen, en dat hij clatteeht vool' zich, niet 9p jaTell, , even als ·in 1866, !ils.maximurnaanne{)llJt. 
ZIJlle reehtverknJ~ellClen: en erfgenil.?l-en behouclt." .. Mlla~' degehee,le werkirlg .van ;deze belangrlike bepll
. /1 In de afdeelmg Pangool. sehlJnt . ~en cla~rblJ nog de liner zal, eY(m. alsvan die: ·ten. aanzien van uiter!fte 
gcwool1te aangenomcn te hebben., dat bI] overllJclen of. onto. '. t> t't I . 'b" t . ht ,. .~ ' . ...... d'" J ' " d t> ... .• . ki 1 . ' . '., . vall 1 e s van eZl rec en van ellTen om . a srne evan stentems van 'ne eren de meuw ontgonnen yeMen wOrden. . ' .' . . ... ' . ' . ' .. 0 .• ' '. ' . i ' ' 
'verJeelcl,zooclanig da,t een' half aandeel ' oyergaat op de! dle aangaande de. verhurmg van gronden a~n .bl~rQPt:)ea-
kleinkind. eren van. clen eerst.cn . ontgiI.l,ner , wonlemle het \ ue~., van." de. na.der ..... y .... ast. te " s.t.el .. 1e,l~ ~e.ro ... rd. eDl,~gel.1. a, fhal~~ 
alldereaandeel bij de gemeentevelden getrokken. De re- kellJk zlJn. Welhcht ~eeft . de Mllllste.r . deWlli,l, . blJ 
geHng vmi 1855, bevestigd' in 1-858, .. moge 01' iets toe den standder partijen In Nederlan.d . en gevOr,lIelldJl cl,at 
h~bben ?ijgedrageI+ clat se~~el't eelligeboschgrori(~ en wilder, I lndie meer in ludie . ge~egeerd ~beh()6rt te:vorden, het 
msscn 111 sawahvclden Zl]~ herse~apen, h?t IS cr· ech~er best . gedaan slechta eelllge hQofcltrek,ken bl.) ~e wette 
vene van af dut door .die regelil1g de rlJstbollW allller stellen . die bet Iuclisch bestuur tot richtslloel'kuJlUCll 
eene . r;oeme~\S\vaardige. ui~bre~dillg hee~t er!angd; illtegell- strekk~n, Maar dan j .uistis de .onbe~temdlieid en on, 
clcel IS dc l'lJstproductiC met III evenredlghCldtot den aall- 11 d' J "1 ..•.. t' 1·· ·e· gro't be"zwaar 

1 b lk' t . t t ' . bl vo e Ig leIC van zlJn voars e e 11 . 0 ' .. ' was (CI' evo -mg oegenomen, maar sa lOlJmr ge even. Or . d . 'd' It ' ." , .. d . r t d I . 
Yan daar dat aanvoer vall elders in het tc kor t llluest • eze voor rae I, zooa,s , zlj aa!' Ig ., e ~pos, 
voorzicn. Er is weinig gezinllheid voel' outginning , .daal· ising ' bev,at van" het groote vraagstuk, dat .daal'bl.J .. ~'e
~et be.zitrecltt van 1tieu~oe "awalt's ~l~cht.j voo;: een' uunta,ll tro~ken IS, zal de toe,~omst alleen knn.~,en l~~r~ll, . Wat 
.IM'en Z8 geloaaTboi'gd. E1' lWbben ZIcll vooruccldcll voor,] geeft toch deze agransche wetP W1Jkt ZIJ miloofc!,
gedmm , dat de ontgiullers ~'an llieuwc gromlcn, ten cimle beginselen vall hetvoorstel vall 18.6.6 af? Neen; ma~t 
(I ~e aan hilt gCIllcen~glijk bczi~t te onLtre1cken , in. s.tede van zij Iaat bijlla alies a~r:de latel'e uitvoering ()Ver,zoodat 
dw yoar den l'JJstIJOUW t f! uestcmlIlcn, tlailrop lllet onbe- er vrees zou k unnen ontstaan dat men, onder zekei-e om.
langrUkc ';:lal)pCl'l'18;.ltingcll hcbl!cu da~rg?,~teld, zoodat (lic standigheden, eell niellwen strijd t~ ge~noet gaat,zgoalstot 
gronclell VOOl' dell l'IJstbouw verloren ZlJll. '· • verzac1igens toe o"rr art, 5 (l ftR. is gevoerd. Veel ztll 
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aThai;geir · va~ :'de cV:erbeter:iugell;die : hij:dens:~d'ediscussie I't g~Ya4l' · va~::d~Ol: g6ite.~1 :~n )~~'~ie~ 't~ :'W'~l:a~il ;W~i~WM:~~~ • 
~a.ilgtibraCl.H 'iullelli;worden ... Ma~r otidanks .ve.rbeterirrgell lOlltw:aSS(}u, .:h.m\ll~ ", lcr~()h,t~il .. bezigde .. ;t?t, -het l1~~di~~,t)~:~tl~l' 
'za'ldewijze van' iiltvoeriiig over dUes ' beslissen. . .. vers~.ptf' .water~el,Chngell laugsi:!ell )Vilg" llano ware~l,.WIJgW·~a· 

' Stelde"rlien olls"d'e keli.ze: ditvool'.s1;eJ orniel's', ~ dall W1Jw:o:neu ec~ter.'te .vfl" a(gelegell d~~l, d ,llrt.. . :t.??g, 'y~I~·Ae 
thoet~n ".wi' " aairaa'en hetrian 'teneil1enzooalshet ~roote hll ops bqe~~? , t lsdaarom,. geanhte .r,ecl<\e.t9ur,. ,~t 
.,_." . J . I ',. '.' • .. • :, :. . " ' ,'. ' . ' 11£ verzoek dezewellllge regelen te wllleJ.l plaatseQ. ,.}tOp,el,l(\e 

.~alaT- hgt;, .ol\1c1~,t ~Il.et 1.1,1.h?ofdzal~k Ill~t teg:ende, be~ll- d?aandacht daardoorop OllS tevestigtlll,?pdat \v{j ' claa~;d~Rr 
::;e,cn g~k:lUt 1::;, che WLJ .!vllOpzlChte , van, de kolon,~~le Utt cencn hoogsJonaangenamen toestavclw~)l:clen verlo~t. -'/Een 
hervormlllg toegedaan Z\Jll,. maar ze veelcel' hullhgt. I dillilst is de ailde,r Wa1!rcl", zooals . wij,o~lde Hot[auclers, ztig-

.. . Maar 'o?k dan w,anneer.e~?ige ver?etering in h.eton-gen, of als gij ,wilt cll .dat cleftiger ,.elt, zal ik Virgilins 
wcrp g~hrachtword t, zooalswlJ verwacllten en vertl'Ou wen, aanhalcn. . ' . 'z. 

Aanbe~tedil).gen vo~r hetDepartement ~~il . OOrlqg. 
' :AI ijnkeer ria R edactezw !. 

'Z~r(re jop'f{stdQel{o,ust \'anN ederlarids.ch -IlJ(lie afharrgen 
V~il . dekeri ie ' vail 'den ' Gouvenieur-G~lieriuil~ ,die metae 
liitv1)¢~j.!i't~ . ~,arl . de i4 het\V~tso~t,wejp aai{gegeven' ~egilJse
len ' billllen, e~llige.il ' 'tijd . b¢lastzal' ,vorden. ',:' Heeft'ile"Ui- / 
'nis(er , d~ ,,Wail den ,lllOe,d,: zOlldeF0J:i ':h~tgesclir~eu'.vV'all ,In, d e . Batav/asche Ha1?del8bIMill zijn in clenhlalsten 
partijgaJ}ger~Jeletten, Z. M .. del\ Koning eeliegoe~ek()uze tijdstukken voorgeko~ilenover e1e aanbesteding van benoo
voor iedragen, dan is dekwestie itlsbe,sHst te, bqmhpuwen digclheden voql' het Departement Vall notlog. . ,Als men de 
in ,weWe.ichting Iudie behoort geregeeld te worden. dam'invervatte insinuatien leest, ZOll men kUlluen metmen 
ValVdaarent.egen die'keuzeniet geIukkig uit, d~n blijft dat ci' door de administratie vrij ~vat gek'noeid worclt, vooral 
( ... .. als men het no. van ,5 clezer van lIet Bat~ IIqlulelsUl.inziet, 

.(fe {ttest and ,met al har.e oo-ebreken en uitel'st nadeelioO'e . . .. w;aar geyolgtrekkingen worclcn afgeleiditit feiten, die ,men 
gevoIgei1, zoquls bij is,enheeft' deMini~terdf( Waal Iliets bIijkba.ar nietkent, . . . . 
vediCi,lt, ' .Om di( :zooveel 'doenlijkte 'verbOederi,drin- .. lO.l\fen b,e\veert, dat aan eencnEllropecschen aannerncr 
. ~e.ly, :\vTi ~?,py~r bet'eri n g, van,; hoc,. (jn t w~rp . aap~n. be~.oo,~t . de , . voorlool)ige . ' toe,\'ijzing' ingetrokkeu is, ' Olnchit ,/Izijne 
~e!Or , ,~e~~l'Op .d,ell. yoq~grql}d ttl .st,aan, ilflt lll (),t.oy~r borgen niet yoldocllile geacht werden." Het Bat. Haifl.rIels6l. 
df(n . gl'oiidvau . dell iIllauder}{Ulllle\\ror~~nbes~hiktzegt, da~ .men ,den inschrijver de geiegenhei,d had behoo~ente 
d:{:rtl"bgen YQofafg~l:\ll<;le.ell; be!toorJ.ijlb~, sch~dl'!loost~ll:ing.geveh oni aI1clere l.lm:gen te . stellen" ~vaht iuen heeft 4it"wel 

,,fn ' dentoe.stand, waarildndie .verkeert; .raden wij;nog- aanOhineezen, die voor andere leveranclen h,iddeYt ingesClrre-
tansonvooJwaar-delUk aannemiiig vim hetwetsont\Ver.IJ a.an. Velh vergurid . . Maa~' blijkens .cle eenige dage~ te vorcn (ook 
W ~. in uw blad) .door den heei" Tit zelven gcpubliceerde ,stukken, 
. , ij ' .koil1en tot deze conclusie, om~at in elk goval,een weet deze niet om \i'elke l'e,len-de toewijzillg illgetro!-ken i<;, 
conse'rv~tiefbewind,zer(s lien minister als de heerH assel- want cl~ heel' ol1Cler~intell(lant heeft hem te k,ennell gegyvell, 
'i.nan, . i")l et d~,ze wet iude haIldgeen kwaail zou'kunnen clat hij niet gerechtigcl was hem cle roclen llll'icic te c1e61Cll, 
sticnten "ep 's]echts dezaken indentegen ;;v9Pt:digenstaat. die, tot cen en all(1er gcleitl had. Men zal begrjjpcll . (lat 
zou kUll)len. latell, :terwijl wijri)<ieteil ·erkiJIll,lerl ., clat dcrgelijke ontvol~wing yan recleneri niyt k.a~ plaats hebben, 
eeltbekwaax!l . ell . doortastend .Gouveme.ur·Gener~alal wil me11uiet in groote moeili,jkheclen komen. · '.. .. 

,:~atg,ei .. ,~zaL kUI;ueu tot stan4pren-gen, ,,,at men in Wat is toch het gel'al? ' Demilitaini atlmiuistratiewint 
]'866 , beqogd, e ; ... ina:a.r . waarvan ·de. verwezen hjkluoa: t.er het- aelvies ill :Vllll hd hoofd y,'til gewestelijk bestmu'·omtrent 
k d d aannemers eil borgeu. Op elat aclvies moet WOl'd€n afgegaau . 
. . wa er u~e weI' , tegeDgehoud~n, terwijl alleen Iflngs De' Regeering heeft un gelas£ iliemlv,:iezen gehei)ll.te hOli-
dlen 'wegohtw'ikkelillgen vooniitgarig vail~ land 'envolk den , uiet nit z\tcht ompnbliciteit tcgcn .te gaan, maar o\hCtat 
,te ,v,er.~:a~l~t en zijI].v., 1. hct ~ hier geldt de vraag , of de Rcsictcnt of hethoofchan gcwes-

telijkbestuur zekei'e persomin als solied bescholl wt ? ,Een 
paal' jaren geleden wei'd zooc1allig advies bekelld.· Daardp 
beklaagcle zich een lianClclailr -"--clie . kort ' dfl!irna iliet aalizlj ne 
ye1'plichtiil genjegens ~~jne creditellren bleck te 'klllmeu vol
doen, --:.dat cleRiisiclent hem VOO.( lllet solied had verklaarc1 De mensch hechtaanhet levell, 

. Wijlin Noach, eendf;)rmeest bevoon'echte menschen van en ilaal'cl<ior zijn credieb haclgeschtlkt, p erhalve wcrc1,lic
zijii . ~ijcl, . bO'll.w.cleeen A1'ke, ton eihde 't ge:;volcl dergol- sloton ami die advicien in gcon geval voortaan opcllbaarhelcl te 
yen t1JclellS den zondvloed to ontvluchten. - geven en tel'echt: . '. . ... . 

Op de daken d~r hoogste hu.:izen en in de toppen del' vVaarnitkan l'nen clns afieiclen, dat de toewijzing aa'n. (len 
grootste boomen k~lmt men bij diikbreuken en overstroo- EUl'ojJieschen aannemcrwegens 'gemis aan ' yer~l'onwen ' UJ, de. 

,mingen: . :' . ' I bargei/, werd illgetl'Qkken en men llfHll liie.t tegenover. twee 
}i(en ' slaa.t- · de handcu aim ele pompen ·als · een schip een Chineezen op clcllzeIfden yoct bchandelde? . De vraag IS on-

zu;am' lek bckomt. ' . . baslist, om. welke ' reclen dat geschied is; daarop hin aileen 
Maar wat moeten wij eloen, langs den' NieuUJe UJtg naar het op· goetlc gronden uid opcnbaar gCluaakte ' aclvi.es . het 

Ianu-A {;ang wonende, alsde hemel 011S don roo'en zoo mild antwoorcl gcvea. Wil Ulen dell weg tot talloo~c r eCl'lllll

toezenlU; dat we denkcn te vel'dr'inlcen? tl 'natien niet openen, clan kall niet andel's gehaliclelel worden. 
Twee jaren werk ik reeds met soh~ on spit , ten dnde E Cl atlvi~)s omtront tIe meening, of zckel'c bovaaldo perso

het water"bij , zulkogelegcnhec1en . vall 'mijn ei'J:' tc weren. ' non solied zijn, moet, zelf& ill hun bclang,.geell 0l1l1Cl'wcrp vall 
l\Iaar te , vel'geefs ! IIvVat raad hier uit tedclvcn ?" vraao' llnblieke tliscussic uitmakcn. Zij kUlluen ' in zokoren zin ell 

ik met Huygens on antwGol'dt hom met r.ijnc eigcne WOOl~ ill hun kritLO' ullsschien niet als ollwlicd te bcsoiiomvrlll zij'n 
den: II De ploistpl' ligt op straat!" . en toch kan" mon bozlVaar makcn sOllmige min of J;llCOl' he-

Als ' t bestulll', dat dien weg hueft latcn aanleggen, de ketth)O'- lan"'l'ijkc nannclllilwen aall hen t,,~ tc wi,Jzen . Del.e alge-
gangers of bannclingen, in plaats van h011 te gebmikcn t~t Ii l11C~ll () l'co'el is dlls O' lllttib· -, . 
't h.,tellen del' kc;rvcn om Ile 'famtl1'illtleboomcn, die 2ll. H~t B ed. HM. lleeH YCHlel' mcde, tlat 'l~et Gouver
llam staan en 't Hiot mecr noodig hcbben , aaugezien zij . ncment (1001' do toewjjzing van de uitbestcding aan een an-



?{1ii~~ers®n .• in: stedevau aan}len hool!i Tit , minstens j' 40,OOO 'heer,J:it ~ gevorderd? Het· schijnt.toch ' cIJltm~nJeg'e~over 
~',:,,~~;ja!ll's ·nade.el 'ial lijden~' Al!! : ment:verneemt, dat ,t.wee' o:rt :die ,twee andere aalinclllershet gehei~ :'vaii , de : riitgebracb,te 
t';,..elltander 'volgertde i~chrijvingeh eert" vcrschiLtot , dat bedrag- ;adviezenniet ' ,zOo' strikt , he~ft gemeend te moeteD:,:hilrtdha
.. aantoonen, dan ma'g men weI aa,nnemf\ndatae levering vanijze- "ven. Wij . ,vtrlange1,i, vooralZe, aannemers , gelljl):e ',behande: 

l'enketelsovertQimen gouds 100pt ert'zou mendus moeten gaan ,lillg'-" Gelljke monniken ,gelijk{lkaQpe)1. Gestelddi'tL or de 
ondetstellim, dat de soldaat zijn ijzeren ketel, in plaats van de heer .' Tit of de '" borgen niet .solied ". genoeg yoor ,'deze 

'. soep ;opeet. Dit is, ik verzeker 'tu, niet het geval. Maar le.veralltie geachtwerMn, dan had men geen ' recut hem 
decijfers zijn dan ook zeer onjuist wedergegeven. De aanne- 'eenvou:dig de leverantie te ontzeggen; lIs men 'aiiaeniiltoe-
mer; die een weinig meer dan 'de heer Titverlangde, had laat apres coup meerwaarborgen te verschaffen;' , , 

• voor ,de leverantie gedurencle 3 jaren ·voor circa 7 lllille Wij' bevelen ons overigens voor tectificatie aan,alswij 
hoogeringeschreven'~oodathet verschil per jaarniet f 40,0'00, zaken verkeerd inzien., Wij :zullen echtervriencl no~h vij~ 
maar zelfs riiet f 2,400 bedraagt and · ontzien en vatten de taak van cla' pers aidus op': cloor 

Ten slotte cleel ik II mede, clat · cle toewijzing aan den . wrlJvmg . van clenkbeelclen de waarheid. aan .het Iicht -te 
tweedenaannemer niet Vall de militaire aclministratieaf--Wengen. Dat niet elkegrief,t~gen de besturen in cleze 
hankelijk -was, maar op hooger la§t heeft plaats ,gehad. gewesten ingebracht', gegrond. is"zaloverigens weI, vaststaan. 
- 30. Wat de uitbesteding in de tweede militaire afdeelingMaar deze zaak is ~ cloof(le gegevene \nlichtingen nog niet op
betreft, de redacteur val'!. het Bat. Hbl. kon, cen paar da- · gebelderd. ' Men klaagt steeds ' over de .bezwaren van het 
gen nadat het 'Samarangsche blad de mededeeling ' had ge- stelsel van publieke uitbesteding .in Indie, omclat eJ; geene 
daan, waarvan het B. H. gewagheeft gemaaki, in dat- vo1doencle ' concurrentie - te vindim is. "W'elnu, men. zorge 
zelfde b1ad lezellclat de: eerstemededeeling onjuist was; dan aithans niemand 'af te schrikken, doorvel'mijding van 
daarin -werd de geheeletoedracht (ler zaak meer naar waaI'- a1 wat naar willekem,zweemt, want ·het: geldJ hier de toe-
heid medegedeeld~ . ~ . passing van eell wettelijk voorschrift. . -
- M. d. R!Gij zijt te kort in -Inme om de motieven . /led.) 
van' menig der talrijke recriminatien tegen het bestuur 
te kennen en d(lbron van sommige klachten te doorgron- Herhaaldelljk kon men in, het regeeringsblad eenekenms.-. 
den; Gij zult .rut spOOdig vernemen. . Maar cle heel' Keu-' geving van den heel' adsistent-resiclellL voor de politie alhier 
chenins moest· ' genoeg kennis van personen hebben en is lezen, dat het "tel' voorkoming van ougelukken" verboden 
dOQfVerschillend,e betrekkingen, me hij bekleed heeft,' in .'werdden 13 en 14 dezer maand ' des avonds door het ' Chi-
staat ,om te beoorcleelenof' niet licMvaardig tegen hande- ne.esche kamp te rijclen. . ; 
lingen van een of anderen tak van bestuur te velde ge~ Ditverb~d veriliendegoedkeUl'ing, want, de menscheninassa, 
trokken wordt. Vau hem verwachtte ik dat hij znlke aan-me zich daar beweegt,.isdan 'gI·oot. Men ,!'teekt ook vuur
vallen niet in zijn blad zou .opnemen en met gewaagde werk bij het 'lJap Gomrf.af en (Ius kunnenpaarclen ver-
onderstellingen illustl'eeren. '; schrikken. . 
. Gij ' zult < in het belang - del' waitrheicl cleze regeien weI . Intusschen zag men tot veler verwondel'ing rijtnigen het 

willen opnemen. . Chineesche . kamp rondrijden. · Voor denl:teer resident, den 
G~loofmij enz. . heel' adsistent-residen.t , en.' een geiichtvreem(l han:clels-agent 

VERIT AS. schijnt het yerbocl niet uitge\'aai:digcl te zijn. . 
BATAVIA, 11 Februari 1870. 
(Wij plaatsen mt stuk: in 't belang del' 'zaak. Wij mer

ken , aileen op, clat deheer ~it seclert. 3 jaren ailllncmer. 
geweest .is" en dat er dus of , in de zienswijze ten zijnen op
zichte . of omtrent zijue borgen eene . veranaeJ'ing is ont
staan me, zoo zij niet volkomen gewettigd-was, den lande 
op 17,000 te staan komt. In elk geval geldt hethier bloo
telijk ee~leverantie ~an zekere voorwerpen, waarvan de 
aanschaffing niet te groote bezwarenoplevert. ,yVij .kurtnen 
begrijpen dat men van cen aannemer, die v60r een ko
lossaal werk van publiek belang inscluijft, waarvoor groote 
kapitalen vereischt worden, zeer soliede waarborgeneischt, 
omdat . staking van deIP arbeid of van de levering zeer na
deelige gevoigen kan hebben. Maar waarom men zoo ge
streng is voor eene leverantie van -ketels, enz., om eelle 
voorloopige toewijzin-g in te trekken, vatten wij niet, daar 
het den ouden a\lnnemer gold. Men behoeft daarvoor., blij
kens de verkregen ondervinding, geen milionair te z~n. 'Dat 
ras is overal vrij schaarsch. Dat hooger last is gegeven om 
den heer Tit te weren, maa'kt de zaak niet betel', al komt 
het ' feit nu niet ten lasie van de aclministratie, weIke wij 
gaarne absolveerell. 

Het onderzoek naar (Ie soliditeitvan eenen aannemeJ', 
door den resident, geheim of nict geheim, is en blijft 'nne 
zeer moeilljke zaak. In anller mans boekml was het toch 
ten all,en tijde uuisterte lezen'. Elk koopman zegt met 
Cais :De handcn uit mijn kas, de oogen uit mijn boe
ken. Als men de oOJ'!)en soliede genoeg acht, is dan ook de 
soliditeit van den aallnemer geenszins hoofllzaak. Heeft 
men nu aan twee Chinaschc aaUnelllBl'S gelcgenhcid gege
ven betere borgen te stellen, waarom dit dan niet van den 

, De alltoriteiten behooren ,in cle eerste plaats, eerbied voor 
de wet te ' bet.oonen, willen zij gehoorzaamheicl eischen. 

Del' heel' Sloet van de Beelereecl eens ergeus been en 
men waarschuwde' hem dat den weg door de politie afge
sloten was. 

Omiriddelijk gaf ' de . heel' Sloet last een. allderen weg in 
ete slaan. 

De' heer Sloet villl de Beele was cle GOllverneur-Generaal. 
Maar de heel" Hoogeveen is - 'resident. V 001' bem en zijne 
vrienden ' bestaan, naar ' men ziet, 'geene politie-verol'deningen. 
Zijne rijtuigen hebbeu voorzeker het voolTecht (lat zij niemanel 
in eene dicbte volksniimigte kU1l1!en overrijden, die er op 
rekent dat hij ongestoord kan wandelen en flus niet op de 
verschijning van rijtuigen verdacht is: (Aangebodelt.) 

:aa 'Cia "Via. 
9 Febl'uari 1870. 

De eerstvolgende uitbestedillg van gouterllements-wissel~ 
zal den 5 Mafl-rt a. s. plaats hebben. · Eenmilioen aan 
wissels worclt aangeboden. . 

Den 12 Maart u. s .. zullen 3260 picols sapanhi:mt in 
het openl:;aar worden verkocht. 

Een bijvoegsel van dejavascne Cozt?'a?tt bevat den staat 
van den invoerder voornaamste wollen en katoenen manu
facturen, vervaardigd in landen bewesten de Kaap ite Goede 
Hoop" te Batavia, Samarang en Soerabaija, in d3 maand 
December 1869. 

Oncle1'1cij zel'8- VereeltigiJZ!) "Onder ling Hulp betoon." 
Ultimo Januarij 1870. Salclo in kas .... f 14:QS3.11. • 



S()ei'dba1ja ~ 2 Febriiarij. , ::......: M:eii is , io'nder bepeht aan-.ldaarin, dat-grondtot misn?egdheid wordt gev(,mden.~: _ ¥a~).' 
gaamlehet ·stQonlsehip Rata via; ' dat .- van: -,Makas9ar. verwaeht dit · maakti.cde . ont~vredenheld gaande,· dat · er · bij .·. dieben()e~ 
-w:Ordt. en· fecqs den 29 dei vorigemaand ;,hierhacl kunnen ming gehandelcl IS pegen het 'Voorsehrift" dat lliemand : tot, 
zijn ,?lll dair:l dezerllaar Singa~oim) to vortrokken... officier van gezondlt61d kan worden gekozen, voord,a(hijltet 
· BIJ het . ontbrekell van telegrafisehegemeen9chap kan men staatsexameIJ, heeft afgelegd. Iedereen weet, hoe. tegenwoor
aIleen gissen, . dat de boot kort na . het vertrek van Makas- dig met. -de .examinaaan '9 Rijks hospitaa.l te Utrecht -.de 
ear 'avedj gekregen _~ hebbende, teruggekeenr is om heton- hand w,onlt gelicht; iedel'~~n ~eg~ijpt ook, dat ~et staatse:<:a
gemak te hcrstellell.. . men , weI gevordel'd zon zlJn, ~ndren men de asplranten daar-

Qm o'een verden~ str,emming in cle dienst te yeroorzaken voor bekwaam had geaeM, ledereen dus alweder moet de 
is cle d~res de .Vries, die morgen naar Batavia moest ver- v-rees gevoelen, datwij hier VOOl' eell wetsmiskennillg ten 
trekken, gisteren _ naar Singapore gestoomcl tenvijl de Ko- favem'e van vreemdeliilgell en tot. schaje van h~t 1 ndische 
.ningin (lerNeclel'hiuclen, moro-en de benrtvan de - C, de leger sman. 
V. zal.Waal'nemen. . " (Soel'. H. bl.) Niet alzoo mag een good Legerkommandant zijn plichten 

. • vervuld acllten. Of is niet eeu uitinuntende genecskurlclige 
behandeling' voor het leger van het hoogste.belang? ; Ofww 
moet de zelfverloocheIiing van dat legeI" zich zoo ver uit~ 
strekken, dat het zich ingevallen van ziekte lijdzaam over
geeft aan geneesheeren, .wier bevoegdheid niet op voldoende 
wijze gewaarborgd is? " _ 

, TELEGR}..M. 
Sdefa1;aija., 19 Febr. Het -stopmschip Batavia, 20 Ja· 

miari n::iarMacassar vertrokken, heefti'uim eene weekop 
de Bril vast~ezeteJl. Depassagiers zijn gered.. De stoom
boot is vIotgekomen,- nadat ,40 ton kolen over boord- ge
worpell 'enele lading in de Java en · de Retek overge-
bracht was. ', , 

De Macassaul'sche 10terij hertrekkende, is de eerste premie 
VUlt 1000 gnlclen op nommer 6350 gevallen. 

, - '; 12 Januari_1 870 

Den l8den' zal, ~ooals aangekondigd is, tel' viering van 
den veljaardag van Z. M. on zen geeerbiedigden Koning, in 
den Schouwburg het beroemde Stab at Mater, van Rossini, 
worden Uitgevoel'd . . 

Het antwoord, door Z. E. Kroesen op die vragen to geven; 
. zalblijken· uit zijn daden, en wij gelo?ven nog, dat het een 
bemoedigenden invloed zal uitoefenen op hen,die aan den 
soldaat het zijne wenschen to verzekeren. Het zij ons vootts 
vergund; om alle geloof te ontraden aan het gerucllt, dat 
eenige Nederlandsche officieren van gezondheid bij het In
sche le~el' zou~enovergaan. Dat bericht moe.1;. valseh zijn. 
Onder' een vong legerbestunr mocht zulk een overplaatsing; 
voor Indische officieren van ge:wndheid in hooge mate grie-
vend, haar plaats in de werkelijkheid klfnnen iimemen, Z. 
E. KrGcsen zal zich ontzien tot. een clergelijke miskenning 
mede te werken, omdat hij te hoogen eerbied gevodt voor
billijkheiel en recM. Er is slechts een middel, om het ver
ontrustende gebrek aan officiCl'n van gezondheid op waardige 
wijze aan te vullen, . en dat is: verbetering. van . hun positie. 
Een miMeI als waul' van de boven bedoelde tijdingen gewa. 
gen, .kan&:een ander gevolg JIebben, dan dat de besten on
der de thans nog fungeerencle officiel'en van gezondheid ten 
spoedigste de staatsclit'llst verlateh, om eldel's de waardeering 
te zoeken, welke hUll door de kortzichtigheid del' Regeering 
.geweigerd: werd.-

v. K. 

Wij vestigen meel' bepaald ' de aandacht op die aankon
eliging;· want daargelaten het muziekaal genot, . clat deze 

, uitvoering van dat werk van den grooteu maestro belooft, 
· zal de ' a ,: recteur, deht")T' Pompei, liaar wij vememen, niets 

, onbeproefd iat"il om dao)' schitterencle : decoratie vande 
zaal en al wat tot. ppluio,tm:.ng van den ' avondkanstrek
ken, een waar muziekfeest tc l)I'ganiseeren. 

, - I 
(I.ucomotief.) 

(*) Z; M.· ijzeren raderstoomsehip Celebes beyond zich 
in de laatste dagen van J anuari, volgetts brieven van Ban
jertnashi ' ontvangen, op. de . Barito-riviel' . . Alles was weI aan 
boorel. ·· 

· De op.l 0 dezer gehoudeneveiling van 5017.7 ° pikols 
Billiton-Til1. heeftgemiddelcl opgebragt l 64,41 per_ piko!. 

De O.LMaatschappij van Aebninishatie en Lijfl:ente 
zitI clen 17 clezer, ' (les , voormiddags ten ' 11 ure, ten haren 
kantore to Samararig, b~j inschrijving -in 13 kavelingen ten 
verkoop aanbieden: 174'1,03 picols koffie, afkomstig van het 
111ncl Kemoening, alsmeile286, 10 'picols koffie, afkomstig van 
het land Blomng, in eens. 

Zorg VOOl' het leger. 
De voorlaatstemail heeft de tijding aan'gebracht, dat er 

twee vreemdelingen -z~jn aangesteld als officicr van gezondheid 
uij 'het N ederlandscldndische leger, en dat nog eenige an
(lei'en examenafleggen ann's Rijks hospitaal te Utrecht. 

Dat -feit zal strenge afkeuring ondervinclell, en met reden. 
llenoeming van v1"ecllldelingen, op zich zelve beschOllwd, is 
een vc~schijn5el clat aileen diegellen kan ergeren, die dennate 
door cen kleingeestig nationaliteitsgevoel bevangen zijn, dat 
zij de nit-stekende diellsten, door buitenlanders bewezen, niei 
op betaluclijkell pl'ijS weten 'testeliea . . Het is dan ook nict 

14 Februari 1870. 

De uito'ever yan de Celebes Ct. deelt in het.No. van 28 
J an. jl. l~t volgende mede: 

"Door gebl'ek aan firiancieele ondersteuning zijn wij genood
zaakt,hoe het ons znlks oak leed doet, de uitgave van ons ' 
BIad met primo Maart te staken, tenzij ten deze gmistige 
verandering kome." -____ _ 

In de Bat. bl'ieven aan de Celebes 9oltl'ant leest men: 
"VerdeI'· heeft onze pel's in !aatste dagen If(jvel' -de pel's'," 

weciel'om eene heerlijke stof ter bearbeiding gevonclen, in 
ellen~nge arti~elen opgedischt, en waarbij J ob's§ed~d vo~r 
nooclio- is, clie' door te worstelen. Overheel'hJk zlJn dle 
epistels voor hen, aan slapelooz~ 'l1!!:chten lijeTencle! ja zet .~k 
het iemancl zander geeuwen of 111 slaap te vallen, IIDe YrlJe 
dnlkpel'sin N. 1." voorkomende in de Java-bode, waarvan 
drie vierde citaat van Preyost-Paraclol,- -- door te lezen. 
Da't clit schrijven al\n het Bataviaaseh-Handelsblad een ant-_ 
wOOl',1 uitlokte, onder de titel: "De vermakingen del" ge
bondene c0l1servatieve drukpers," klinkt als een klok. Kon de 
indische jonrnalist 't zij door O1ltzllfaveling of het ondergaall 
eener andere knur, eindelijk . eens besluiten dat vervelend 
ondel'werp te uegraven, - ge~s zO~lde hij zijne a.ndCl'e pennen
vl'llChten oTetiO'er aelezcn ZIeIl, che nu ook memgmaal naal' de 
sche1U'papierm~nd "verhuize'1, zoodra in zijn blad maar ee-. 
nigzints over die vel'velende IldI'1Ikpe1'8v1"ij'lteid" wOl'dt gerept." 



~~~~.~~~~~~~~f~~,~)i~tl'if.l\tli' 
. '. .... . . ' _ .. - .. . . J9 Februan 1870 ... Jwol'ende, · ten10urelllhet .gouvernemen~.!;:lreb(luw :teWelte~ , 

])6",' ~iQe.rJ(Ie' ·· a4er~1},ng .. ' 'f-<~l~jiet 'itilli'fil' · TJ;ii.~lt1'ijtis ~tt \T,r.ede)i · i\hui~nt.~e ' velt~errd;:c~ie ' Iil'ri.~e {vcrkr[~c¥~~M :A,~~· .~ t; 
.... hetr llcl;;t · ver~s11y}\en., . DeJ:eer,. KicMJ:~ ~eelt mede d~t ni\'!~ . . ~~.:.~.:r: , l.1a~lzlJnHn~\" ?yt~w~,~~~~lZi . MS;,v.t;rt,~g;~~:vo~~- ! 
. ma,#('anh~J . b~l ~ll) r,e~~ct1e betl'ok~ynls. . ': ' .. ' .'.'. ' . ;. ,,dli:\~1 :r~ .c\yz.~.~0':'~~te~:}~I;~?5ht,~1'l d~~J~~kvan . .. hllnne ~t ~, 

... '. De7~€ aflevei'ill 0' -beyat. cen ~~n·t ov:erzicht . van : het doo~' : ,r.oele.p.s ' , ~~ · ~~)_~l~ . .~'" ... " ~ . ~ '," :- .. " ", ;, ' "'" . .''' ".,:-~_,.>,: 
dell' ynpitet~ .. clef. g~jli{? ~~ekiilan v~l;.ta·alde·· .;verk. v?J! ' :~0,D, . : .' }Ie(\vener zal A~ . ;vo,l~ssp'~Hii~, ~~t ; ~f,~;ll,Il~y~ef.: · 

. Srl,~~~tl, oy:'r . 1(118~ve?:~1.\4JtFt?.7,~.%gl'Qncl?p(le.gn,gllrVmclll1,g, . 
(he )ll~~ hlJ. .den Plll'gl"r(lorIQgm Arn,epka heflftopgedaan ,,jI~llleestin deS(Jel'a1faifi Ooiwdnt: " · 
elJ.ln~t toepassing.PIJ (1~ · v~Fc\~di,gi~~~.x.~~l _ .Java. E;~~e . bij- ; , O:v~rdz,ijving: ::' ~ .~ .' 

' dragt) .:.v,an, ]) . . ben,}u4e1t;;", l,tet;. ,Qndo/'2~~8 van, 0 jJj~zeretJ, ~nne ' heel; F,P. 'c~" M:iiia~rli~eft' {ii ':eell ·~(ler:.~b4ts'clijKi ; . 
'. strel5:V o,llloprichtfng Vall': eei1f: ~pp1ic~t~fis<;hool .te Bataviaofbiadeu' Oiider den: ti't'el'v'ail ·1l1(etjoe-pffttijetr"gewez'iiii:Op)1et ·· 

Soerap,t,lija a~ii te:bevel~n . ·", H#trolgc~id .arti~el:On8 vel'- bescha,mende VOOl" iedfll' Nedeil'aluler 'om {lagelijks' tlebou-
d. e.di(J' iiillsteZseZ diiliit t.ot w'ederle.gbO'imr . eh. aanv. a.llinlr van. een t "I t' t f ' 'u t' lk' . ~ . .. . . . ~ '1 .. . . • ... ' u . .. : · ran en O'evtu( e Zlen me . roe - en moor par IJell we -e-
eer,ste ' stukOTt)r ,dat; e!ldyl:?Crp; .' ~let het,11l~nstbeIangl'lJk altijcl v;icrens den lieer ; M" ~alle ongestrhft blijven -=- ell 

. aC.hten ~w. ' ij een. stuk' van :chm heel" Luch.tmans ,over de; '1 ' 1 b . t t . h· t d'· kb " 1'1 '., t ·· k' n. .. ··· l 't d ' ... ' ..... . ' .:" . . , .... ' .' ... ; .... . ..... . -' ,.' '. '(aanoor zon men 0 e ' en ee( moeen ·ome (a e 
Ge'lleeslpundzge Verplegz?t(J :van den IndlS\1hen 'soldaat, vooraI R.· .c.., . h . ... . . It.r . r ··d. ' ' It.'. t."" d d.·.· •. · t ali' .. 1. -. ' . .. . 
te, veIae.' Wij 'komendaarop terug; ,Inde '}/aI'ia w6rclt ' h~gleel'lug are'lml~?lh~o.to~}e:t' e.l.' te'}tt': " haa~J~,"sr > c.?o!

'.,<.'. . .' f1 ' I 1 '.' f'b' . ; . d 'h'" Irk ' . ·· ··ffi · CI( aan oum ' JlJ e ueo UUl' 0" esc l'lJveu·.·ceue onzc' 
d.~vnlag?;. l~f .. cpe . stl'il}al' 1~, . e uwe.J ell va~o, ~. ' l:ijmdheid zouzijn. .. ' '. .... . .'. 

"" Cleren; :_ deCOl:lltHnl . en .. ,de :1lltrqsting,vall.. de:. :I)1faIltene ,.oe: ... ';' - '''· .. .. ' :c.'".' '' . ' ~ .. ,', , .. ". .,0-' 
lutmleHL .. ': .. ',' ' : , _ ' .,... .. -, . ' TensJ.ot~!l , zegt :cle. heer , M;: 

' :&le)1 : ~iet Cc11fi het del' l;edactio erns,t is, deze uitgafe a<ti "Valt het al nlet te'ontkeul1en , .dathet cetiti:um der ." 
h~ar:: A()e\; te ' (10en".beaIJ:t'vo(i~(1~ne~ : dat z.ij . da!irbij!3tenn, ketjoepal'tijen zich bevindt in debeide Vorstel1doID.lllen., even 
vllldt . , D)t:. Jaa~~e lseeI).:,bewIJs}e >llleer ran de behoeni), Waal' is .het ook,clat de Regeel;ing niet mag; tol!hten, clat . 

. ~ dar oris Incliscli. , leg'er 1vedel' : !{ell ol'gaanlrebbe,hetgeel1 . rue bl'oeillesten van .ilieven- eri . moonlenaarsgespwis daar 011-
overigens doorhe~. ruime al:!punellleht: (l:ldadelij1{ gebleken ~s. . ; gesh'aft, ·,~it ongeschonden )n(lgeJ~ bHJven.H()(ll'tbestaan ..... ·;D,e 
- ~I~t hoeved.,hel<mgstell}ng. onze chigbladen debeiangen Regeel'~n§' heyft slechtste ~egg'en ,dat; ingeval~ll Solo ell 

en .behoefteuynp. onsJegcr .ilJ.ogen . yoorstaal1 ~en .wij . Djocja ,geen;, eincl,ekomt 'nan clie ketjoegrappen(lathunI).c 
zullell;.· daari;oe, l\aarveJ'mpgen s tee(ls bereid . zijli, . wantoll z:e : .respectivelijke vorsten van den troon 'zullen ,worden ver
rlap.pei:eil hebb~IY·dRarop' Tuimschoo.ts . aanspraaJt -is c eil "allen vel'klaard, om,,/l~lIDIl.e landen p.ij Gouverneineats 
speciilalorga~n ' . q.oormanil;en vall )let; yak _gp~chreven, be- gl'onclgebi~d te zienirilijvcn, ietswatrellc1s lang, uit "een 
tel" iii , sta,~t .ollJ.behoefteI!.;:te dpenkenrren . en . op . gebreken ,staat,kun(hg oogpllnt, had · moeten· gcbeUl'el1' De .Java oorlog 
in . het ~k:rijg~w~zel1 ' te wijze)1., - ])~arom ' bescJJ.Omrep,wij een~ . getwgt . (lns , ,welk . eene gevafirljjke.· be~lreiging die Vorsten- . 
critiek., .. zqoals. (le Loconzoti~f . zic4 ' ))aastte . yan . de .eerstt) ·. lallClensteeusvoor ons zijn. Ddcll . om . zoo .iets te kUlll1enof 
afleveriilgte ' geveil, weillighcuscil.Te tlik.wc;n:f zijn toch' .te :willlcn ~li(lern~men,·sch\jiirme;e~utwee(k Drrendels t~ 
pogingen beproefd om eenorgaan VOOI' het leger testicliten, ' moeten zijn. , Een iw~ede Daeilcle1s, i'li~daar; waaraanTn(lie: 
die iliet' met succes bekrc:iond " werden. Een: del' l'edcnen pehoefte heeft , wilal:'luiq,r Indie .snakt ,(Sic!) Geen ligera~' 
was stee<j.s dem~e.ilijkheid · om abollnements-gelden te innen. · lismtt· iJ.och cons(lrvatisme ·zijn. in staat Indiete redden ,alleell :. 
NIl Z ... ·Exc.' 'f:le' 'leger-komtnandant dit bezwaaruit den weg energ:\e i <lctiviteit (1,~ s: zijIl MVQorwaal'den; waaruit~en 

. gel'uimd heeft.,ci'itiseeremell , des noodlg op senerpehtoori; beteren toestand iste hopert. De reactionail'ste ;})aendels ' 
. maar het doel moet zijn: .aati te sJ?orcn' totvei'betering" enzou cluizendvondig nnttigerzijn dan de .Iibentalste· a.oelriet> . 

Clnstamlhouiling vrrn . eene uitgave ' die onmiskenbaal' .mlt" k;an Daar moet iets geclaan : worden:;, Daar :mo~tgenari(leM wor-.. 
stiehten. W ~t ons ' betl'eft, gaarhe zieri ' wij reeds de t20eede ·' den. lV1el1 mpet , eene hesli~ing . nemen ,melln1Oet weten, 
afleyering blijkeuyari voornitganggeven . lmUaal'Qm beveleli, ; wat. Ilwn "il. . ~ge i<;ts" Eteek de handEl);! uit il¢ mouwi . 
wij dit tijclschlift aan, waarvnn de ithoudo'n:clerzeet velen wil lets , al is het ook ietsvei'keel'cls, (loch wa.twijl1 .bidden 
en I liet enkel oilder denkl'ijgsll1ausstand beJ<end behoort mogen, word wakker, kijk nit uwe oog~n,. en toontoch~n ', 
te worden. ... . . . '8 lfemelsnamn. ,latge leeftida£ er . bloecl in plaats.vang90t~ 

. ' ~, waicI' '::'001' uwe idenlll loopt." · . 
Men ileelt lllede,dat 'in den lla~Ji.t, van .pil1gsclag oD. De o~'pel;;lak)dgs,te ' ~ezer: . v~u, . des:heerimJV~lllder's ,~~e- " 

W o~nsclag j1. .. te Bniten:~ol'g vn.·.jh. eVige. , scho\>,ken iran a'krd- \ t~oecp~l'tlJ en. .z.al onI?l~(lellJ~ oP-t.w . . aren , ,~.~t .... de. : SGhrlJ. YeJ: • . · 
hevlllg waargenOlnen ZIJl1 ; .. vel'gezeM. V'an omle~'aanlsch ge- ~ch met wCImg .sc~Uldig m~akt a.anoyelunJvmg, . -:rant eJ 
dr11isch. . .' - . . . . . , 1i'ordt of> .Java met Ollgestraft gell100rcl en gestolen lllzulk 

__ eene mate als de heei' JIll. het cloetvoorlcomen .. De clagbIaden 
P~r T~legraaf, zijn niet dagelijks opgevultlll1et mooi'den en dil'fstallen en 

. heeft men slrlchts' die ·dagbladell intezien om deoverdl'ijving 
'(",.:.) . Soertilm t.ja., 17 FCOl'llal'ii. De' uitslag ,.'an de tmk- 11 ',. M . " diel' bewering ten VO ' e te "eij.inen. r aal' .er . ismeel" 

'king del' iYIaQassaal'sche loterij is nog niet volle(lig bekelld, De he.er Mulder ' schijnt al Met· zondedinge ' cleul(beelden. 
op de. 111lll11ners . 825 en 1 2392 i~ 1 500 .. ...:.. gevallr:n . DC te koesteren aangaande l:ec,ht .en billijkheidom , de -laatstCI1 ; 
ll\lUlmers dm',;, 100 pl'i:jzen arI f 100.~ elk, zijn nog nie.t der.J nvaanschevorsten ~ 0)1). redeneh:iiJg~enegoe(le politie . 
. b!)kt\ld. .Men . verwaeht · dat . de uitslag van (lc trekking handhaven ' in hunne landen ~ vei·yallen .. te' ~willen ; doen vei'~ '" 
·cerst .. vQlIcdig op · hct ' ciJidc der .umand medegetleeltl zal kIm-en van den tl'oon hnm.31'· voorvaderim, · ,. . . ... ,. . * . . 
worden. ' , 1 l'k tIl 1 d fl ' Ging een (erg!:; iJ s. e s~ op, can. Z()Ii. eeelle ' oant ere " 
c·lI~~en is ~ c1e . veljaargi.\i Van~ Z. ~Lden K.oning OJ! (le 
gebl'lIikeUjke wijze gev:i~Fd. De )ltl-l'uJ.c van de tl'oepen 

El,l1:opoesche Mogtln~~he~~ : n\lJt .. h~~zelfcle-rec~t. tot N. e~l'Iand 
kunhen . zeggen : IIgiJ ZlJt mGt hlJ ' mnchte den zeel'oof teo be:" 



'teligelmk :'ijl . dQ Indisclie wateren.".. ~vij .ZUn~ll da~- vOo~, u . 1!tflq"ia.,. ,-:-: ., ~~!l~e.geri~gs~~~gejs . ' III~g~igi~!U~~l,e~~dto~::~~rM~:g 
;(lo()n-,,: ,ergdjilj netu'iil 'uwe bezitl iD,gen,4n ({i'ni Q : L.Al'ehipel . . ~an , (le , ~poorwcs{ltellstlangs de IIJI' Keuoeng: !)J,'* ' ::-:-: ,§oer~kl\r.!a, ,' met 

'. ;raar ' aat:. zO\thet ':reeht ziln vail '; (len sterkstel ' . l\ltzoudlir~?!( , v?" ' 1Ict ', gcde~Uc :tllsschmi ' !ilijlp<iaiJ2ii;6g~;'ii1i,, '?2hl';> 
., §.o0' ,~~by de!l~g~slol'te Iil:\lg .over . de kaiw,Mongat;;eD ,be,hollde~l~ :,ti~ _~ 

Omler, het ~-oorwen(1Sei van de Ketjoe-liartijcu l1itter?eien, 11OorhJke . dslllltmg van. den wcg, waar (lit Cen \'crelsahtels... .' ,'. 
?;Otl Nederland eene ketjoe-p~rtij aanriehten op groote s«llaal! C!/CI·ibon.- '1\'n vel'volge van het iti onSDummer van. den4'de~" 

De vo)"stell van Soerakal'ta en Djodjoeal'ta hebben tot dezer.,.: onder :raga~ voorkoriloo de; kan nag IVdr(len medcgedeeta doi" ~e, 
d " ,, ' . d· . 1\' 1 ' 10 "cstm!lhilJ' del' moordenaars vall II dam:by bedoelde ,Smmcsahe hl'lk PiI"piro, ' tell' regteProspero;bdioii~ .' 
.. ns .' Oil e - a l e~. ~'I (w . u .0. . . , l'CU<1C 'mil . ueD Siamees 'lji Swung Pok, was ~evoerd door A. Orb6iri ' . 
den heel' Do~, blJ lede.~c gelegenhellL !\etQoud 1l1~~ ~le ?es~c . Vande b"lll~nning' werden dric matl'oion op"het 'wtak nchtta;ge'uteti: 
gr.voelcns bezlCl(l to ZIJU tot lullulhavmgdcl' vClhgheJd m ell door vaartUlgcll v."n IodramaUoe afgeIJaa1<l, terwiji volgens herigtiiii ' 
·hnnnclanden. . .... ' . van Tagal en PekalOngan aillaar berelus S en 15 schipbreukeling'im 

. ' Het N ederlandsch qouvernement -' heeft het ziClI tc be- waren aangekolllolL . .. . . 
kl 0' . 'd ketioepartijcn in clie landell -' hezit ,0id(Jende ,.L.aml'(l1lgsche. Dl~\nkte", [JaDllaI'lJJ. '-:-: De cholera, ale mae Marga 

noell oyel . .. e , . . . . " .' . .... " ' . f . .], ,Pouong (afdeelmg lelok-Betollg) geheel'seltt had, was . gchceI gelveken : 
mac~~L en"lJlvlo~~l~ om a~ll;dle gewapen([e. 100 -~en m?OH. T~ .Bc~iawang (ardeeting Semangka) <leucn zieh nog cukele gev~llt~ 
pitl'tiJClFVl " altlJ~ een emCl? tc eloen makcu - >ooneler · on~ . vall, UlC zle~te v~Qr. . . . . " . . ... 
rechtvaanlig to z\jn. jcgen$(he vors,~en. '.. . . ... . ... 'Ie ",Negr~.OedJong-K~j'~ng . (am~elmg 'I:o~lnu~.BalVang)en in de . at-

"Dat. de·.Reo·cerino· tot HOg t6e··; d~1l1:tege!1 gecne beshs~en<le (~edlO", Sekal~p~llg . ve~toonJeD zwh .. e~uIge zlektegevp!leuonder .de. 
·t· :' ..... ,:" . " hrl',vcn wiJ" eenvoueliO" toe aan de dmill- kmbollwen, ",alvan hIDnen /(ol'ten tyd fer cerstgenoemlle plaats 5 en 

mna 1 egCle~l :~a ll1, .se. - '. . ." . .... . t> .. , • . , III Sekampong 17 stuks stierven. 
zaak, . dut ook . (he kct,]oe-pm'tlJen • welhcht ze.~r ?veHhev.~ll V:ulgenslapport. van den konfrolellr vari Sekampong, ",m'en de ver-
zijn yoorg.esteld cnele yorsten ()yenzcker blJ machte . zlJn se!Jun.selen d~zer z,ekte lusteloosheid, gemis aan cetlust en etteraelitige 
(laar ortlebp ·testeHtnL.. . .' ,. Y. D .. G. bl?edmgen ll~t den neus; . zoodrn laatsthedoeld verschij~sel verdween; 

'stlerven de dlercn, .. 
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··De . ~ta·nd van' 'het padigewns mogt over· het algel11een bevredlgend 
genoemd .,(orden, ~\'iiartoe veel was hijgedragen door het regenachtig 
wede,', dat over hot algemcen in dit gewest l)ijna ·onafaebroken aan-
.hield . . ." . 

. Ail';e~ de. af~eelingen Tuelang-Bawang eU ' Semangka ruaakten bierop 
eene llltz.onderlDg. ' In eerstgenoemde afdeeling koesterd~ ' men 'zelfs, 
tengevolgc del' heersebellde droogte, vrces ·Yoor ,mislukking van het 
gcwas~ 

_ In de afd~eling S.cfllangkn ~aren de l'ijstvelde~ .bpna Overa! .hctzij
beplal).t, hetzlJ reeds' III gercedhed gebragt om de Dlb,d te untvangen . 

. De . tw{m~e gcwassen stonden ove~ het aJgcmcen gnnstig . 
In .. de marga's Pabcan ell Seiagaai (afdeeling Sepocti)' ·hiel<l de be

vol king ztch onledig met hc'~ gelijkm"u,ken van gr-ondcu vaor koffij~ 
tllilleo, :. terIYijl veel work ",el'd gemaakt van de zijdeteelt. 

De katocn-aanplantiugen jlJ de af,leeling Toelang-Bawang stonden 
naal' WCDsch. '", 

)\IIet ·, den djagoug-oogst was in de af,leelingen Sekampong, Toelan"'. 
Bawang· en. Boemi·Agong eell nauvang gemnakt.. 0 

Hanelel en' schccpvanrt begoDnen nn d.e inlandsehe feestuagen te 
hel'l cven. 

'Te 'relok-Betong j{wamen ann 1'7 inlandsch . en 4 etlro]Jeesch' getnig- ' 
de vaartuigen, t.crwijl van daar vertrokken evenvecl sehepen van ·beide 
kategoricn. . 

De , in· en liitvoer vertegenwoordigden eerie waarde Van f 23804,50 
en f · 50.843. Het ingevoei'de zoat bedroeg eene hoeveelheidvan 44 
koijangs. " 

De rijst koslt.e per 1Jikol : 
te Telok-Betong vall f G. tot f 9 ; 
in de al'uecling SUIJOeti f 3.--; 

.)) . .'l'oelang-J3nwang van f 5 tot f 8~; 
»" Semnngkn j») I lL » >)" 20-; 

» .. )t S~kampong 4 ') » 6 -=- i 

»» » .Hocmi-Agong . »» .5»» 6.25. 
Riamo, [J annal'ij], - To Tandjong-Pinang kwamen aan 24 enro. 

peeseh en 3l inlandseh getnigue vaal'taig'n, .metende te zamen 3305 
l~:t:=;.!.! ; t~n,!~~~ 1!:H.~ UlUl1; vrril'nkl(fm 26~:enl'opecsch cn 34 iulandsdl ge 
tniguc vaartnigen, rnetcnde gczam~n]\ik 3351 ~ iast; . ' . 

De nitvoer bestond JlOofd.akclUk nit 131207°'/00 pikols gambir, 15S2 
pikols witte en 2415 pike!s zwarte peper, 980 pikuls rijst. en 63 [ 0 
stnks Mexiknansehc Jollal's, en de invoer voornamelijk uit5660 pi-
1'015 r.ii,st, 5GO pikol. zo~t, 120 pikuls .padi,. 1085 pikols garubir; 40 
pikols '"ketan-rijst en 29050 ilfexikaansehe dollars. 

Dc marklprij zen warcn, als voigt, . . 
gaml]i .. , Isle soort, jlcr pikol f 9.70; 

» 2t1e]) )) 8.50; 
peper Iwitte) 26.90; 

.)) [zwarte]))» ») 17,70; 
rijst, ' lste soort, )) )) 8.-; ' 
klapperolie " 42:5Q, 
leveode vnrkens [pCI' sttikJ » '26.60; 
agio $ 100 ») 260.-; ' 

Dc opurcngst V'.Ill gam'tJir en pCl'crlYas.in .dit gewest vl'ij aauzieniijk. 
De te Rio" ... gelude paeltten uellroegen f 49,638. - . ' '. 

I Z"idel'- ell, OOslcl'-a/deeli71fJ va ll BOl'1leo. - Blijkens ee~, telegram 
Ivan Bundjcrmnsiug, van, dell 2deri ac,e!', was de gezondhCldstoestand" 

Illiet bijzollder guus!ig. Koor!sen en buihICkten kwamen nag veel. -
en gevullen van pokken 1m en aan VOOl'. 

, De vele rcgeus vel'ool'zaakten uen hoogen writerstnnd ill de rivier, 
[Jav. Cl:J 



:-b;i~~~~atii:;'~~~' V~~ 'Go~yeb~elJleD~;~e'ie!.~;<6ti;~~o .r~il~a~iji:~7q. t~~~ih! .• !l~il'iam.' pe . zwilre' regens~lthevigc , ;iiid~li, ,fie,;llh . ,~c_der. g~clu~ 
, , ~~!f . 1DeJ$op~~ba~r n~t , es~de",,~el~k,:ovcl"voer yau .Ne1l"a.,afdeehng , rende, ! anua..r1J zeer gunr maakteri, · wal"en van gnnsli eu invlo€u 0") 

BlIti~ll,. reSliIen! te /~Il1boma, nnarB~tavl~ ' van de~p . eer~tgelioemdcplan.ts. de!, gezon~hei~stoestnnd; die dali oak ,zqcr nnar wCDs~h g'oins. , I 
aU'l.wezlge sl'ecctlJen eu , notenzeep, '" tcgen " betahng ' , vito 'f~26;9'1 'den ' In de dlstnkten ' Kr&m!lt:'~ afoe : e" ,1'aiJara t afdecling 'S.fii;~ni!'Jkwa-
kOIJ,IlJ;!g. ", . . " ' meil g~tfu gev.allen ' va~ pokkell nleervoor . '. ' ' /~::, ,:: '. 

r .:l£rawang. ~ In , de ' dislriktell ~dinl"sa, Tjabang-boengin;' Kral'iang, In eene ,dessa , van b~t distrikt ArijJJr , ded-e~ zinhSlig.te gevilllen 
fJlh,erang, 'legal-waroe ',eo Waoa\l3ssa weroell van 1 tot e,,' met 10 van e~olera. v.oor,. ccb tel ' allgn tonder doodellJken nfloop.- De ziek l" 
Jau\larij jL verpleegd 224 l'0klijtl~rs. Hie"vall- hcrsteld en · I 22' eu ovet. ve!'sl'reldde ZIC? DIet verde," " . ' . ',,' 
I?dcn 29, zoodat op ' In.tstgemelden dag nog , 73 lijders ouder behande- " In de afdeellllg Pandeglimg kon de 'pokzieklc als gewckcil' bcschouwil 
Illjg bleven. . , • " worden . " " " " " 

Remoang, _ 10" den avond van den 15dell Januarij jJ. is eene vis- jl. R:::,b~:t I~~[lit o~~7-~:~t werde~ van 2,0 tot en met 31 December 
'scherspraanw, .bcmand met 14 persouen, van de dessa Pnlang tdistrild '44, zo~dat ~p uHi!o 1~69 s~ ooHl.e~v,an b ~b"rsteI~en 259" en, ove;.leden 
Rembes, afdeelmg Toeban) ter hoogte van tle dessa Laaoeng door hevigerr M d ' , I ' d't '. ' t Ob~1l er e aO,dehng wareu 231 Iuders. 
wiud ell zwarell golfslag om(Tes]a~ell. ::> ~ , ~ .!l1 a: .. _ 0t. .. 1 ge'M~_s was e gez~n~lhCldstoestand gedll reI!da Ja-
, ' D d' " d b b. .... ' . . I oannJ J1. v, e, _ct ,algemcen Haar wensell . 
. e ' Jocragun 'co een, .er opvareouell JI~UUC!: ~Ich al zwemniendc weten De pokziekte die nit de afd I' y ,p ' .' I ' , . ,', 

te redden. Van de overlge ) 2 pcrsooen IS DIets meer vel'Uomeu. tQonde " 1 0' " I' d' , e~ lUg 'dnInI,a <assan was , ver~weneo" Vcr-
. _ , . . . ~l~ 1 11 g "e 10 e :o.verJge a~, ee 1Dge.n, doch _,de enl,ele zev_al~ 

, Pa30e1·~ea". - In bc~. laats!e .g.cdeelte del' mna~d , ,Jannarij jl. rigtten leu , die ~lch voordcden, hadden geon hoosaardig karaktei·. · ' 
zwar?, ;~I?den eellc :nJ belangruke, schade aan lOde kof-Jijtllinenvan .,Sporadlsche gevallen , van kinkhoest kwame; in de ardeeling Pama-
lIe, dl,tnk,e;, Paoango •. ~gall en Ngantang; , ' kassan no,g voar, doel! oak deze warenriiet van el'Ustigell aard; 
~et ver!le~ nan kofli~ 'wor-dt .?P ongevee.r 3800. plkols beg.~oot;.terwijl Proboizngo: Beh~udens cnkeIe gevallen ,van koorts en ' jJokken, die 

het aantal onve1gewamtle kolhJ~ en dadap-boomen respektlevehJk 343 e?hter,geen doodeluken ntio?p. hadden , was de gezondheidstoestanil in 
en ,19l ,bedraagt. . ' " .. dlt ~ewe~t.-ged~l'el1de JaullartJ JI; over "het algemeen gnnstig. ' 

De dJagong·aanplantlDgen haddon mede vee! Ie Iuden. DJokdjo!ca,-k De gevallen vanl'okken, die zich in de bino c ll.~ 
,Jlcnado(December 1869). - De ~ezoUll1lCidstoestnud was over h et plnatsell van dlt ~ewest 'gedorende Jannal'ij jl. voorilcden , waren voI

algemeell zeer gunstig. In enkele negorij en va[J de nfdeelingcn Kerna, gens de, van !tet IOIandseh bestnur ontvaogcn ojlgaven, weiniO' in ge
Toodano, Amoel'ang en Belar.g deden zicb koortsen voor; die eeMer tal. ' I n het gebeel ovcrleden aan die ziektp sleebts 9 ~crslJne~. ' 
Diet van gevaarlijken aard waren eu spocdigverdwenen. ralembang, .(Jan uarij) . .Dc we&rsgesteldheid ' was zeer rcgelmat~l. 

l!e weersgestBldheid kenmerkte zieh doo,' hevige ragcus, vergezeld De gezoodh~ldst?estand l:~t tel' hoofdplants IVcinig te wensehen over. 
vao zware oltweel'sbn\Jen, Over b et algCIi:lCen was het weoel' eehter Do pokken-epldemle kot; , daar aIs ge wekeo besehouwd worden . 
. gnustig voor de bewerkiDg en de beplatltill g del' sa wahvelden , , 'In de bhinetilandell breidde de ' )lokziektc ziolt hier e,; daal" nog , tiit. 

Het padi-gewas 0{1 de drooge veld en sehoot welig ' 01', t er wijl ile aan- Van. 12 Deeember.' 1869 , tot 12 J aonarij d . a. v. werden io de 'Lema-
plantingen ·noAr bcl!ooreo werden' onderhouuen. ' ,t ang Oeloe en ~h r vel'jlleegd 97 poklijders, ' \Vaal' van 4(j hersteldeo en 

Over' het algemeen was de toestantl del' koflijaanplantine;en, zoow;,1 ,14 overleden" zoodat ',llUg 37 ouder behnndcl in a bleveu, In ue Paso
io tninen als op erven en in paggers, zecr guustig. Dc tweede komj- mah-lauden kOIl d-e ziekte als geweken beschouwd worden ' I u <1e- K~m: 
oogst werd voortgczeL' De drooging <van "het produkt ondcrvond echter Ul erio~-Ilir opeobaarde zij zieb ap Ilieuw ill de mar"',,'", KCln&n ' K.po
veel vertragiog door het regenaehtig wedcr . · , I roe, Strapoeloe']lailaug,. Kaijoe·Agoeng eo Soekoe-S~l~~; het get;1 aan-

De miloe-aanplantingen stonden g,'ostig en ol,enden het voorui tzi"t I getasten bedroeg 258, waarvan 100. herstelden en 81 overlcdcll. 
01' een voordeeligeo oogst; met dez'eo WC I'd in d~ afdeelingen Mellad~ In de Ogaii-Ilir ell Bi ida werden 150. ' pukl(jdcI's behand el~, Hier-
Kema en 'rondano ,I'eeds begonnen . ' vall herstelden 33 en overleden 34_ ' 

Ook de toestaoi! det: klapperteelt was be;·l'~digend. ,pe oliebereidiu g " Vao tle ovcrige afdeeiingen werden ge~1l bepaaMe opgaven oll tvan-
wordt dan ook. vall hverlcde voor de bevolklDg ecn ' IItet o'nbelangrijke oen; . . 1 • " • 

tnk vao lOdn.stne. ' 'Ie Moe~ta-EQtm , deden zwh enkele gevallen vau . ee"ekle voor. 
De muskaatboorneu wareol met ' vele vI'llchteu _helnueu . Dc bevolkiug De bengten omtr.ent. de aanplant.ingen der vocdingsnliddefen -",aren 

trekt vao deze .kaltunr eehter wei llig"voonleel, wegel'-s gemis ann een over !tet algemeen ~uJt sl,g. , , 
geregeld deboueb6 voor de noten, , '"" De te BandaI' Ultgep,lante: kioastekjes bielUen zich tvt , nu toe goe"' 

,De overibe koltures werden behoorlijk ootl erhondim. , eo begonnen reeds blaadJes te krijgen. " ," 
In's lands Ilakhuizcn in, de ~I[inahassa werden van l Januarij -tot Tel' boofdplaats. Pa!eOl bang k oslte de ,))ikol I'ijst van de lste , 2ue en 

eo ,met ultimo November 1869 geleverd 33.018: h pik.ols kolllj. 3de : soor~, respcktlvehJk.( 6,50, 1 5,50 eo /4;-. 
Ter hoofdplaats Menado var ieerden de pr-ijs van de rU st van 1 5.25 Ann mkomende en ' U\~aande r egten werd te Moenl'o,· Kompeh, ge-

tot 15.50 den pikol, en die van de miloe van T 2 tot 2,50 dc' IOOO siuks, I durende Dec,ember 186IJ"geheven 1 2227;32; tel' hOQfJpluats Palem-
Te Men ado en Kema kwamOll aan ,1(i, eo er vertrokkell van ,daal' bang !l'edurende Jaouarli JL f 3162,63. . ' 

12 sehepen en vaartuigen; ",.armeue r espektivel ijk "voor eene waarae ' De IU eo mtvoer vertegenwooJ:digden eene ' ",aarde van ! 190,940,98 
van f l6605 , en 1 10394 werd io- en uitgevoerd. ' en 1 79,144,?~. , " . • " ~ 

Den 10den eo 14deu December , werden te Kerna en t e Rataban Het zoutueb1et oehep 99 kOJUlIgs en 13 17/32 1'lkul, bedragende eene 
vrij sterke sehokken van , nardbeving gcvoeld . De eersle was in eene som ~"n 1 1-6,403,79" , , .. ,' " 
N. Z. rigting. , Z,ndcr: 1m. Ooste:-a1dcelirl9 van Bo nco; [December 18691- Dc 

Dell 26.leo dauraanvolgende werJen te KeOla twee ligte aardsebud- g~zondbeldstoest~nu H1 de afdeelillgen Bandjer masiti e\1 - K ween was 
diogen waagenomen. n;et zeer bev.~·edl!>eud, cl aar ·,de bevolking steeds vao koortsen en buik-

Gerontalo (November 1869,)- Uitgezonderd eenige gevallen van z ~ek(en te hJden had. Ook bleef de .pokziekle nog, ofsehooll in ge-
lworts en waterpokkeo was de gezondheidstoestand ' guostig. !'loge mate,. voortduren. .Van c\e 40 do.A,r, die ziekte aangetaste PCI'-

De- wc~,i;gc5t;;!dhci~ !~e!!!!!~!'kte ~i~h in he1; beiliu der maund door SODen, herstelden 23 en ovel'leueu 9. 
felle aanhoudeode droogte. - D~ "":' ~"'O"SSot\ deed zieh sterk 'gevoelen; dOOI' de vele reg~ns tra-

In de laatste dagen del' maand viel el' een weinig regen, ven;ezeld den ue rtvleren nu en dao bniten hare oeve,·s. ' 
van W. en N . W. winden, pe .padi. oo.gst, <lie .io de distl'ikten Amoenthaij , N ogara en Kloewn 

De padi-oogst Hep grootendeels ten einde. • ati,ep, was llIet bevredlgend te n oemen_ ' , , 
Na bet invallen der rec<cns werd met ,tien uanplant yno miioe een In de boager gel~gen ,distrikten Batanoo-Alai, Laboean Amas co 

begin gemaakt. 0, i\mandithir:1d ~e bevolking zieh onlec1ig m;t hot overplantcll del' padi 
'fell gevolge vall de droogte stier veo vel'scheidene katoen- en tabaks- ~)~ol' de lDvatleode poens, werd ill d'e nss i s telJt-r~sidentie Arnoellthai; 

planten en de op erven aangeplante jonge kollijboom,en . weIDig ~ao de ktlltures gedaan: . 
Tel' hoord!, laats Gorootalo vari3el'dell de pl'ijzen van uc rijst cn miloe De hlnne;,landsehe handel, zoo weI nls die met Java en 'MaJura, \Va! 

resnek Livel\ik van r- 3,25 tot f 4, en vao 1 1.50 tot 1 2 deo piko!. zeel' levend1g. . 
in ' clen loop dezer llIaaml werden in ' s lands pakhuizen geleverd 19 E~' ,kwaOlen ,Ie, BandJen nasin aan 20 zoo Enrolleeseh als ' illI~ndsel 

pikols koflij: de levering sedert IJanuarij 1869 bedroeg 10 1 s~/,eJ pikok geLUlgde _ vaartUtgen, .te zameo metende 1768'/ , la~t; terwijl von daa 
Te GOl'ollialo kwarnen nail 11, en er ver!rokken vau uaai' 9 vaartoi- vcrtrokken 14 vaartu1gen, gezamenlijk groot 968 1

/ last. 
geo waarmeJe res Jlektiveliik werd in - en uil"'tvoerci voor cene waanle Dc ill' ell \litvaer vertegenwoordigden eene waarde van ' f 27 J ,84 i .-
van' 1 19211,50 en 1 12310,75. .~ - , en 1 1l!,321.- . . ' 

Den l,/den November werd . luaar, eene loul'iw ntale mmlschudding Ann tnkomendc en lIltgaantle reglen werd Oj1tVellgen 1 " 
waar geuomeu in de . rigt illg van bet Oosten !laar het Westen. In de elf eerste maamlen van 1869 

(Ja~, C01/>'I,) te zamell 
Gednrendc he~ jaal' 1868. . )l 

nlr.oo lIIee1' jll 1869 . t 

5,IG6.7 t 

11.674 ,7< 
2 ,841 .4' 

16,809.67 

8.O:H .78' 
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lIet zoutJet,i~t ter gelu~ld~ hoofilpln"ts bedroegS9 ~oija~gs 'b~:pi

Iml; dcprmlnkt.[e. van steenKplen 87ll tOil, llCt restaut m de ,;JngazIJuen 
Ie Penoaron ojl ultimo Hecemoer Jj2.32t.on, en ,de vool'l'narl III de mu
gaziiire~teHarrdjermnsill 01' duf t.\jdslip 275 tOll. 

Naarlaalslgcmeldc-pl:wts:verden aff(evo.errl 693 tall. , . 
Van het . personed b\i de mijn, OranJe-Nnssan, bcs(a31ltlc Ult 606 

persollcn, 'verden 114, geneesknndig. llChnn~eld, \Vam'l'"n 51 hcrslelden 
en 7 "v"rleden zoo<lnl 5(\ onuer behandchng bleven. 

Cdeues eu on;ler!ufol'iglteden. -'- nen-22sten .TauunrU jl. is de mail
boot Batavia 0]> de znlldhank de Brii vns(gernah en lot ell met den 

.. 
PersolZalia,'. In de vacatllrevanmantl'i-Ijengkal w.erd in het 

begin van December voofziell. " . 
De betrekking vantweedeteekenaar bleer echtetOJrvel'vuid; 

t.erwijl , ook de hulp van denl.ijdelijk te Samaraug op daggeld 
werkzaam gestelden teekenailr aim do kommissie ontviel. ' . 

Vool'ltitzigten. Men hoopl; in het aansLaande kwarLaal de op~ 
name" van het distl'ikt Gagatan tc kunnen voltooijen ell met, die 
van het distrikt Soekoe-a WOI' een aanvang teknnnen maken, 

[Jat'.Ct.] 
30steu d. n. v, dnal'op gchleven.- :. . __ 

A~H! fl e kl'<lchidniligt: _ ~l!ilp door .Zr. NIs .. stoonneillp Eeteh en het ~ 
gonvel'uemenls stoornschifl ,J;lva, verleel~<I, IS ~et te dank.~n, d~t zoo- VERSTJAG 
lvel passtHril'l'S . -en latliu.g, __ n, ]~_ het setllP. ze1J. oeh, o,n"de~ zU n g. eulevcn o

, I van de vClTigtingen del' Zeemagt ill Oost-Indie vall 
af 1 Octoher ] 869 beet ultimo December, ten vel'
volge op hct voorkomende in de J f\vasche-COlll'llnt 
van dell 9dell November 1869, no. 90. 

]Jet ver •• . ..:nt opmcrkm!1:, tlal de HatavIa het eel's~e .15 ,van .de sche-
peu,' die gedlll,'ende de laatsl.e 20, juren. 01' gemelJe, zandbaule, slt'~ln~:le~l, \ 
-dat rl' ill z(,6 goedellstaat IS nrgebl'H~(., .!at het clen 4uell l' eb,,)aI\1 JI. 
i1e , terogreis l;anr Soerahaija ,-order kun .voortzctten. [J.w. Ct.] 

VE R S IJ A G· vail de ne;'i:7til'iqen _ de/' kOl1liliissie ?lOor de opilame 
. ele?' rljatil)ossd;ell. op .hva yed!trellde het viel'de 

Tetta 'faal 1870. 

TeekemfpL Vol[!:etl~ het. vorip; versing "'[tS het geheele per
sOifeel te' Samal'ung vel'eenigcl: ell warell de netkaurlell van de 
c1jntibosschBllin de afdeelingGrohQg;ulI, geLee.kend, op d~ se~laal 
van 1:.10.000 ell 0]' :30 hladen. tot.op het, lIlUeekenen III IllId 
ell het hesehrijl'en nu.gei'eeel. " .. 

Op het einde van Odoher was ook dlt werk afgeloopen, zno
dat hl'ollillon-knar:cn van gemelde aldeeling, eveneens besLaande 
lIit :lO " bladencn geteekend op de schaal van 1: 10,000; aall 
den hOlltvt:sicl' in de residentie Salllal'ang konclen wordenafge
gCYCll en de n-etkaarlen vall de d.iatihos~ehell ilJ de geheele rec 
~idel\tie Samaranu', geteckelld 0[> de schaal Vall 1: 10,000 ell 
besiaande:--."ui.t G~) '-hlacit;n. heiieveus _d ri~ 1it.e"lbladen~~ zoofnede de 
overzigtskaart oJlde "chanl van J: 100,000. ell in 3 blaclen nlei. 
de calque' O]l lill11€IL best e1)1d voor het mllllstcne VHn Kolocllen, 
aan de dircklje van Bil1nenlundsch Bcstllur konden worden 
·yerzonden. _ - , 

In afwachlillO'van uiellwe hevelen "ere! cell vOOlTaad genllte 
bladen , vcrvaardigd. endaama de bureau-ufensilien, het archief 
en hetbureftu"melibilair verpakt. , . 

Den Ilden November werd vall den Direkteur ,van Blllncll" 
landsch Bestnnr last ont,vangeill. OilJ eenhegit~ Ie makeu met d.e 
opnamo del' djatibosschell in de resideiilie Soerabtrta! en Lht 
gewest op de:,cliaal van .-1: 20,000 np 'Ie neil1~I~en III k.aart 
te hrengen.,met "eb\'Ulkmalcl1lg vau de heslaaude mlhlalre kaal ten. 

Dp. (jhci' del' komrili,sie wcndrlc ziehonmiddelli.ik tot dell Chef 
van hot Tppografisch hureau en del' militaire \'Crkellilingen .met 
verzoek 91H spoedige loezcllcling v.mge';!oemdc !marten; tell emde 
daaruite.xtraklon te knllnen nenen. die tot grollCls1ag v(~01' de 
vel'deeling van, het veldwerk en tel' ol'ientering moesten chenen. 

Seder!. het ladslo 
zioh de verrigt ingcn 
volgencle: 

in hoofde dezos genoemd verslag bepaalden 
del' Zeemagt in 0.-1. hoofdzakelijk tot het 

NJmERLANDSCH ESCADER. 

JVestkllst vall Srtmal1·{!. ~ Op het ontvangell beria-t, datde. 
Nededandsch-IllClische sciloelier PI'iaman, door de be;ouers van, 
cellige op de Oostkust van Siberoet gelegen !mmpongs was uf
geloopell,en de opval'enden vermoord waren. vertrok Z, M.· 
st.ooillschip Bonleo met den assisteat-l'e3ident del' Zuidel'-afdee
ling vall Padallg den 21stell Oet.ober del'waarLs, om die zaak te 
ondel'zoeken. doehkeerde gcnoemd stoo111schip. daar debevo!
king' wcigerachtig was em inlichtingen, aangaancle de schnldigen 
I.e gel'ell, den 2den November ollvert'igter zakc-ter I'cedc Padang . 
lerug, 

OostkList. 1)(I}1 S,tmatra. - Z. M. sl.oomsch i]1 .iVhas en 1-Vaa 1 
deed ill de manud October eene l'eis naar het. ·Iieht.schip in de 
IJllCipara Pas~agc., ten cinde. ({aL \'aa.rtnig van victuaiie te voor
zien, en verlrok na ill dit. st.ation door Z. :M,stoomseliir den 
Brje\ ven'angen t.e Zijll den 27sLen Oetober naar Batavia. ale 
wn~r die bodc1l1 den 29,(en daaraanvolgeude het anker liet vall en. 

Z. M" 'stoomschip dOll Briel, den 22sten October in het station 
flallgekomen, 'bleef beschikbaar Yoor de (lien,t t.el' reede Muntok. 

Station Riolt1!J 'fit J,in,qa. - Z M. stoomschip Bank;) lceerde 
den l.Sten. October van Singapore tel' 'reede RioulV terug.etF . 
volhragt van 27'Oclober tot n November eene reis naar Linga 
ell Karimon, ten einde den resident in de gelegellheid to stellen 
het, civiel beslnuf dier afdecling te regelen. Z. M . .stOOIll
schip Admiraal vall Kinsbel'gen mede ill die wateren gestationeerd 
deed evelleens met den residell!' vau Riouw eene reis Haar 
Poelo,'-·Boeloe ell de Oos!.lcust vall Bintang, vertrok den 4den 
November naar Singapore, om "ldaal' in het drooge dok opge
nomen te worden en keerde denllden daaraanvolgende tel' 
rcede RioulV I.eI'llg'. waal'lla die boclem tof. vert Don del' vlag vau 
2\l November tot 2:) Decembereen gedeelte vall de N. O. kust 
vall Sumatra bezocht. 

Iutuss~hen ;;-erden de mantris ondcrwezeH om volgell3_ de 
schaal vaul: 25,000, die yom' hen nienw was. Ie werken tot lVt'3tlcwst vall Borlleo. - Z. 11. stoomschip dell Briel vediet 

fi 1 bIt den 18c1en October dat, station. met bestemming naat· MUlltok, 
(lat,op den 2Gstell"Novcrnbcrvan het Topogra ISOl llrca;u ~e terwijl Z. Nt stool1lschip Madnra. gedurende dit kwarta.ai 2 
bel'ilZ, t. werd ont,vangen, (iat de gen'[t.~gde kaarien ".ooreerst lllet d I' . . 1 1 l' 1 
,,~ Bid I toglen op " \apoeas nVler deee, (e eers(.e met c en reslc ent 

konden worden argestaall. ell de Dlt'ckleur van lIlllell an set dier nfdeeling en de tweede mot dien hoofdamhtenaat' en den 
BestuUl' bevel !yr1f, . 0, 111 -'dadeii.I"k. IIH:~L -de v[.Jni:trt1e dcr b03schen . 

C' milil.lliren komlllandant. tot regelillg van gesehillcn t.usschell de in de residcntie Soei'akarta te heJl:inllen. . -
~ Daij:tk~che slem11lell van serawak eu de Batang-lJoopars op ons 

Veldwerk. .Op olll.vangsl, van. eVCl:hedoelcl .bevel, werd het gebied; op die log tell werden Ta\jam, Melianw, Sangollw, 
landmetersperso.;eei. nam' Repaklllg, III het .{hstrlkt Gagatan , Ingis, SkadOllW, Sintang en Po Madjan (meer van Sering) bozocht. 
gedirigeerd. Daar werd den lsten l~ecember met de oppil,me Zuider- ell Ooster.aJdeeling ?Jan BM'neo. _ Z. ~I. stoomschip 
een aimvanO' "'emaakr. narIat de Chef het werk voorlooplg op .Celehes tot. dat station hehoorende, vertrok den 4den November 
een klein h~sl~(verde~lcl had. . B I' . d d . d a' d B 't d I. 

Den 2181 en December werden de bronillon-kaal't.cn van de van anCJel'l1laSlll. ee III e man lllg er an 0 e eyns -o excel'cit.ien met gcschut.. bezocht b\j die gelcgenheid TabamoulV, 
militaire opmune. g"leekeud aI', de schaal van 1: 10,0.0. ont- ell kce l'd l' (ien 15den daaraanvolgende vOOr de hoofdp\:UitS terng, 
vilngen, 'en 1:1mIcl\ik de Ilonclige cxtrakten 0[\ d~ BclIaal vall 'l.M. st.oornschip eoehont'll vertrok 'den 19den October naar 
1.2;;,000 geD'omcn, ZOOdllt. deze den' 28s1011 Decemoer aan dell de Kapocas-rivier, len einde deu assistent-resident in de gele
Europescheii' land1l1cler kOl1lien worden ter h~lld g:esieiJ. genheid I.e stellell de Noordelijke. rijkjes dB!' Oostkust van Bomeo 

Op het eincte \'lIn December warCll bu na lien l"Iel'kante palen te hezoeken, b\i welke gelegenheld aan'den Sultan van Go~nDi~g 
opgemcten. Thaba!" de orele van den Neclerlandschon Leenw met plcgt.lghmcl 

l'oengt.. Nlii rl~ i! Cltel. Nadal. -de Cher het; 'yerk op lilt:. N?- weJ'(1 ovel'lmndigd, 10 11 het de Cuehoorn op den lsten December 
vcmbcl'''rdeelli lInd, in;;pckteenle h\j hef. verrlgtc, ~e,?ell medlo wedel' het. auker VOOI' Rallu.lcrmasin vall en. 
Dere,lllber. ell d""hlc Yervolgcll~ hel prrsonccl zoo JII, tlat. .:lc 'l. M. sloomschip Olll'llSt keerde op den fiden October van 
opnemcrs t !J,\llS iu he t gehecle distrikt Gagalan \\:erkzr~am Z1Jl1. I "Cll(' reis t.el'. bezoekillg del: ~)oslkl\st terng ; van. dien togt was 

. ](u ,(ell . Aan kocl i-gelden is in de lliall11d De(;cmberlllthelaald IlevCllS gelmllk gCllIaakl om III de .Ramoekan-baal een onderz'Oek 
de ,om "an / 201,1 0. . in te stollen una\, cen gepleegdenmoon1 013 handelarell; de 



':Pellt7~rang-moedl\ aldanr eu. flvo,lg~li\lgflil werden op l'a)lpol'ten .. Nadateeuige "erandedngen aan Z. M. : stocim~cl~ii) Marni'{te 
vau"deu Radja vau P~ga.Llan, ala ·vel'-i1wedeliikschuldigeu. na~r .Soerabaija aangebragt warell,' verliet dut slooDlachipden,2(jsteu 
Pegattau overgevoerd" doeh. ll~dat de ' zank aldaal' onderzocntDeej;rnber die reede. ell auk()r(le den'30sten De~~mber bjj de 
was boveubedoeide pei-sonen ,wedel' vr\i.gelaten. - _ ,vlag. . '.. < ' 

Van 20 lot 28 December beiocht de Ourust de Doesson .tot Z. IvL sloomschip Curacaovolbrellgt eelI~ ze~ding na!j;r de 
Boimt.ok en MontalleL ' ,Roode zee·en de Perzisehe golf. Vol gens beriglen van dell 

fYa/efell ' van , Celebes~ --- Z. 1\1, korvet. \'an ,Speijk deed de kommandereudtlll oilieier vau dlen bod em had dat stoomschip 
diellst als wachtschip ler reede 'Makasser. Aden Gn Djeddah bezocht, 011 11a den l;~deu Novemher te Suez 

Z, M. S{oolUschip Aart van Nes Lekruisle I'Rn :3-12 No- aangekomen le zijn en aldaar de opelling va~ he1.kanaalblige
.vember· eell o-cdeel1e van s1J'aat Makas~er, icrw\jl :l. M, stoom_ woond te hebben, was diebodem den 24·st.en daaraanvolgende 
sehip Bali. ~a de HcrL~rls uakelltolluell op het 'l'omisa-rif ell. het kallaal ingestoomd, eu 111 den avond van dieu dag voor 

' ill slraa£ T:lllakeke ve.rwisseld te heLbeD, d'eu 28slen Novemuer JSlIlaila lenallker 'gekomeu. 
die "'alereu verliet. lUet bestellllUillg llaar Socrabaija, alwaal' die :l. M. opncmillgsvaartuig St.avorelL was den Oden November 
- dein dell ]sten December arriveel'de. "an Palembang via JliIulltok naar het lerreill del' op"ame or! de 

Z: M. st.oomschip Retelrmede tot het statioll hehoo'rBnde, Oostkust vau Eanka vertrokken. ' , 
volbrllO't van 12 November ' lot- 16 Decembea eellen hillstogt Gou,el'llemelits JrJafi1le. '_ Het sioolliseliip Ileri.og. Bernard 
in he/ Noordel\jke ge(lelOlle van ,straat lI:Iakasser, die t.ogt werd l:ijdeI\jk niet benoodigd zijnde hij de repamtien, die de telegruaf
tevens. dienst.ig gemanH, om ill vereenigilig met het gouvel'llc- kabel tusschell Anjel' ell 'l'elok-Hetollg onderging, ell wuaman 
ments sloomschip Java, aan , boo I'd van wcll<en bodem zich een rl e wel'kzaamheden tegen het eiilde viln Oct ube l' werdeH gcstaakt, 
daartoe aangewezcll amblenaar bevoud, celie zending Ie 1'01- sleeple het sloOillvaartnig Bennett. :v'all Jnalsgcnoemde plaats 
brengen naal' 'J'jampuliging, Balang-Nipa en Madjene, tenvijl Ilaar SoerabaUa, om daar herslelliligen Ie onderg-aan. Van die n 
teyen~ in liet .. belang ,del' zeevaart de opname bij grool, Kalll- sleeplogt, we I'd tevens gebruik gemaakt;, om de }lertog Br;fIIal'd 
onJtall vervolgd ' lYerd, " . assis lelltie Ie doen yerleenell hij Ilet slepen van het hiervol'en 

Watcl'en van. J.je;/{{do. --,- In dle wal.ercn was gest al10neerd verll1cld houtcn c1roog dok door het west.gat vnn Soerabaija. 
oZ. IvI. st.oomsGhip Sumalra, welkebodcm beurlp.-li ngs I\ elllD. en 1'e SOerlibapa llangekOlllclI, nam (~e. He,:t0!l_ Bernard het 81.00In-, 
Goronlalo bczocbt, en , op een dier, reizen Belang lIandeed, len vaarlUlg Sal!oos, _dat Zlj~~ reparatlell beell1clIgd hael. op slecplollw 
ein-de de reede aldaar in knart tebrengell. Z_ M. stoomschip en bragt helzelve lot vonI' de mondjng lIer rivier H,uito" van 
Timor kwam den 30steri December tel~ rcede K'emat.ell anker, waar die stoomer zij ue besle mming IIDar Bandjermasin vefl'olg
ten eillde ill s tede van de Sumat.ra in die wateren geslationeerd de, tell einde aldanl' tel' bescllikkillg I.e worden gestei(l vall den 
te blij,·cn. ~ , .., resident der ZlIid- ell Ooster-afdeeling Vall Borlleo. Dc Herlog 

1ffO!llhche JI"atel'ell. - Z. III. s1.o.OI1lSell1p VesuvIUs HI die Bernard keerde tel'llg' nMr 80ernoaija, 0111 aldaar tel' nadere 
wateren, statlOilholldcude bez()ch1. ,lHde Illanlld Octob?r met heselllkking (e vel'blijveil en eenige oekomeue schade Ie bcrste!-
den resldent vun-'A mb0ll18, Banda; Coram en Saparoea, bU .welke len. , 
~elegenheld de, hO\:enst~a~l.de gesclnllcn tllsschcn _ de !l~foer(,I1. 1 .Het stoomsci,ip Dmuk volgdemedio Oct?ber zijue ,bestem 
~nde;z.och t welden" lel:,,]]1 or een ('(\·eede togt, 1II NQ\ em bel mlng op ran Ollrllst nanl' Banka. en deed 111 dll st.a llOil \'er
-l8 Ka.l ell-baal en ,,\ ahual aalJgedaan werdcn. , scheidene I'cizen' fnssehen. Mnntok en de vcr~ehillellde postell 

Yerri.qlillgen buiten de stations_ - Z. M. stoorosehip vYillem VOOl' het, overvoel'en vall militairen, Rmbtenaren en gOUl'crnemenls 
.3rliet den lOden Oklohel' de reede van Balavia lot het 'maken geld en en goederen. 

vall eenen kruisc en oefenii1!,stogt. iu de Java-zee, hezocht.'levens De ovcrige stoomvaarLuigen del' gOllvel'llemenis marine ver-
Ylakassal' en keerde op .29 NovelTllicl' bij de '{lag teru~, b!cvell aIle gedureJlde dit kwar\ual ill huuilC slnliolls, en deden 

Tell eillde behulpzaam· t.e zijn bij het ol'e~voeren. vau het, nicllwe verscheidene ' dicLlst I'eizen, - aile ,inn ci"ieicil nard. 
ijzeren dl'Ooge dok van Soerabaija naar Ollrnst, vert.rok Z~ ~1. . Vall de gcwapcllde- en adviesbool.en ililvi eleil door olldenlolll 
doomsehip Amsterdam dell 23s1en Oclobel' vun 'de reede van en verkoop eea c1rietal aall de .dienst, di e vervangell werden 
::3atavia" Z. M. st.oomschip Araj oeno verliet. op den 25sl.ell c1nar- door _vaal'\. lIigen vall. die wort, ,,~elke door de i,l het vorigp. 
o.anvolgende de creede vuu Soerahaiia. lerwijl Z. M. st.oomsehip jaar plants gehad , hebbelldc, verlllill_derill~ o\'ercoml'lect warcll 
.:'ime, op den 2{sten Ocloher met het dole 0]1 sleeptollw van geraakt.. rdei dc7.c cl!'ie "'crd het dow' gezegde oOl'zaak ollisloan 
Soeraba.ija naar Oedjoeg-Panka vCl'irok. o"crcomp\eet geheel opgerllimd. 

Eij de uilerioll aldaal', nam de Ardjoeno, geassist.eerd deor In reparat ie waren bij het I1farine-el.r.blissellient 1.e 
de Timor het. dok up sleeplon.w. terwijl de Amsterdam als sauve-ft. Onrllsi.: . , 
garde de expedilie vergezelde, en wenl het dok den 4dcn No- Z. M. fregat Prins A lexundcr- del' Ncderlanaen; 7.. M. 
ve01ber bij het eilalld Onrust ten allkei' gebragt: .den l8den , st.oomsehepen .Maas en , "Viwl en Bromo, benevens dc gou-
daaraanl'olgeude werd het, houten drooge dok "all Onrust c100r verueillents sloomer Draak. 
Z. M. sloomscllel'en Ardjoeno ell Timor, gcassialecl'll door het b. Ie Soerabaiju: 
gOllvel'l1emcnts sloomscli ip Hertog Bernard,nanr Soeraba\ifl over- Z. M. stoomsch8pen Cijcloop, A rdj oeno, Suriname, Marnix 
gevoercl, alwnflr llIen den 2:lsten dnal'aam'olgellde Lehouden en Timor, hene\'enS de gOllvernemcllts stoomcl' Herlog 
aankwam. Bernard, Benne!.t en ' 8ai!oos ; lcl'wijl de karl'ct Prinses 

Op .het onLvungen berigt;. dat de Ned_-Tnd. bark Liong' Goang I Amelia voor wachtschip werd 'g-el'ced gemaakt. 
Zephi£ te Bnli-R~dong geslraurl ell door rl" Rnli1\f'~p'1l g~l':l1l1- Til UHllhollW wuren i.e Soerabaij ,,-: Z. M': ·st(lom!.rnnspor!.schip 
derd was, verlrok ~.II'L stoolll'~chip A1Aioeno den 29slen No-I Soerabalia, een stooll1schip :van SO p. k., het ~L1e iichlschil' .. 2 
vember vun Soeraba,Ja naar Ball.10elVangl, len eillde den .resldentkrUisbootell , alsmede 6 loodsboolen._ '(Jav Ct.) 
aidaar in de gelegcnheid Ie slellen, mel eonig maglsverloon die • 
zank Ie ondcrzoeken; lIit dat ondcrzock bleck, da!. el'geen Batavia. - Zijne Exeellenl.ie de GOll\'ernelll'-Genemal is in 
sprake ,'an afloopen of plunrlcren W[lS , en keC'I'Cie de Arcljoeno den vool'midd.ag van den '16<.1en dezer mct gevolg van Huit.illl-
den 17dell December tel' reede SOerab(ljja lerug. zorg' alhier aangekomen. ' 

Z. ?L stoOnJRchepclI Djamlti en Amsterdam verliet en den - 13lUkcns een ont.v:lngen telegralisch berigl. hecrt hec1en de 
4den December de reed e van Bat.avia, 1 ell einde sl ation te houden openst.clliug' der IUn Samarang-Soeraearla plants gelmd .. 
tel' reede Cheriboll. Op, de reize flerwaar ts ~ I ee pte lnats ! ~-e-
noemde sloornsehip hct kiokbakclisehip der I',\llHIHOekall-klip - In de staden voorslcdcn, e,-en .. Is in de afdeelingen 
van O'lrus!. del'waarls. , Meesler-Col'1lclis cn Tangerang', was de gezondllCidstoestand 

Op hel olllvangclI Lcrigi, dal de Ned. bark 'l'eillclIs OJ! ·klein ged llrenrie JanuarU .il. over het algemeell gu nslig. 
80lombo geslrand \\ as. I'ei,tl'ok 7,. M. sto01l1schip Bali den Hden Ook. in cleo afdceliJig Buit.enzorg mogt de gezolldheich~oesland 
December tel' assislclIlie, ('11 kecrde, daar lIet schip vel'lorell bevl'cdlgeud heelen. Cholera-gevallen kwulIlcn IllOt moer 1'001', 
was, den l7den daarflatlvolgcnde met de schipbreu kelingen del' l.erw\jl de pokziekl.c als h\jnr gecindigcl kon worden aall~lnerk!;. 
Tolkns t el' I'eeclc Soerabaij~ tenlg-. Up ultimo J'alll 'arij werden ill bet dist.l'ikt 'l~iibarocsa 110g 

Z. M. s(comsr:hip Timor vl'rliel rl~n l Oden Soel'ahaija Hlet slech1.s 51 poklijdel's vCI'[I1eegd. 
bestemmi!lg Il~ar J\{i:liado. Op dip. i'cis werd jol, nanvullin g clcl' l'rellll/Jel'-Ne/jlmt.w:haJljJell. - - In de regcnlschappcn'l'jiundjoel" 
5teenkolenvoorraad 1r~kas ;;al' nangcdaan. Bail(long en Limbangllil en in de zllideiijke slreken van het 



regeiilscli~i>. SoekaV'!.er::l ~deden zich. ged~rendc J ahuarij _jL, nog 
sl.eedsgMii:llco, vaa. nalnurl\jl:e pokkcn voor, zoodat mell a'ldaar 
ollder ultimo Y1\Il, , die 'lJIaand nog ,1.50 liokl\jde-rs ' telde, 

'l'ot. weriilgvan: dllfl:cziekle werd uieuwe pokstof Buur de ge-
1eisterdestreken gezonden eu zorg gedragen voor het. doen van 
revaccinatien, ' , 

De ' Ii,jders : wel'clenin daartde ingerigte, buit.en £ledessa's 
afu'clOuriel'de wOllingen verpleegd. ' 

UOvcrigens kon de gczondhei£ls!pcs{und bevredigend genoillllCl 
worden, 

.'l'aglll, ,-'- De gezoudheius\.oestauc1 ' was iu Jalluarij .il: mindel' 
hcvredio'cml d:lll ill de maalld Ic ,oren. 

'ferw\jI ouder "ltilllo December lS69 2" . pok- ell 1.95koorts
lijdcrs Wlll WCl ig w:tl'ell, {plde men onder ullimo Jlllluarij jl. 83 
pok- elo 1 '~7 kooi'tslijders, 

Gedul'l'ude luni st.gemelde maulla ovcl'lf'den 10 pok- en ::I ko()rls~ 
lijciel's. 

BezoeH - Geduren£le, de maanel Jalluarij 51. dedeu zieh wedel' 
meerdere o:emllcll vankoorts VOOI'. terwijl ook de jlokziekte, 
hoewel in ~criligel' mate, nog steeds hleef heerschen, 

'I'egeu de vel'sprcidiug vall deze laat,sleziek,1.e werd cil het 
moge! ijke geclaan. 

-- Volo'ens cen Ielegram van den 15den dezel', wa~ 's avonds 
te "oren. ~Ioor hevig'en' regen en handjirs. cell gl:oole Ol'ug lmhij 
de hool'dplan1.s en. de lloodbrugaan de grens vau PI'OOOllHgo 
\vegges poeld ' , . 

Tot hel'stc\lingvan ,de hierdoor verbl'Oken kommuulkatle wOl'dt 
het lloodige verrigl. , 

B(fqe/cli. -- De I'okkcnepidcmie 11.11(1 gedurende Januarij jl. 
wedel: eenio'zins 10e; evenzoo he!. aantal s terfgevallell. 

Door 1'0~'ldlll'en(le 're":1.ccinaticil eu het vcr'eenigen cler pok
' lijders. len 'cillde hfll meel' zorg\'lllrlig le kllllncn doen hehancle
lell. hoolite ' rilen 'de vcrspreictillg dicr ziekle le kllnnen legengaan, 

lie!; !~elal koorlsl\jc\crs was onbeduidend. 

V E R S L A G ,olll{renl. de werkzaamhedcn U:1,l £len spoorweg 
van , Batavia naar Bilitenzorg~ over de n'Ja:md 
Ja11ll:l1'ij 1870. 

De lIitbakcning werd voltooid, t.crwijl met de waterpassing 
werd, ,·ool'lp;egaall. . 

De grondknnrtell en lel~tc~pl'ofielell yall de afdeehllg Meesl.er
COl'llelis kwamen gereed; ~e lUciteUll1g daarvall aan de Regenug 
waehtle eehler opeIe noodige ,vcrklaringea van het kadasler. 

VOOI' zoo verde spCOl'weg door de afcleeling slacl en vcorste
dell ,'all Batavia loopt., is die btl ()l'd'Ollllantie vau denllouver
n(:ur-Generaal 'ten 1llg~meellClI nuLl e , verklanrd. Daarop zijn 
v()orhereidend'c maal.1'cgelcn gellOl1lCIl, ten cll1de de perceelen, 
waarvan de eigenarcn onwiiiig zijn ze gehe(:ll of~ gedeellelijk te
o-en de hlln gcbodelle prijzcn te verkoopen, welteluk teontelgenen. 
,., De aarden' baan is van af de Voorrij [stllds-buit.engrachtJ tot 
en met het. st.ation nan den kieinen boom voltooid; op een klein 
Q'edeelle 1)1l, loopende over een. pereeel, dllt tiien uiet bij minne-
lijke sehikking heef~ kunnen verkrijgen, ,, ' 

Op het. otat.lon III de st.ad we.rd vool'tgegaan met de ~hoo
ging; verdeI' was men ook hezlg met het aanleggen .der 'Q~an 
over de chinesche graveilim langs den weg van Sentlollg, als-

BERIGT olliti'ent de v~l'schillende volkllziekiell·, - ,ieU;:~'lIl. 
' - NederlandscnAndir!gbdul'Elnlle Decenluei' i869 heb~ 

beh geheerscht.' .• ' - ,. ' 
, JAVA EN MADURA. 

Residentie Batavia. In de stad en yoorsteden van: Batavia 
kwamen gellui'ende de eerste tien dagen del' maand 3 geyal
len van cholera Yoor, waaryan 2 met den dood eindigden. 

Van 1 tot 20 December werden ·in het groot militair
hospitaal te Weltevreden 6 cholel'alijdel's behaneleld j hiervan 
oyerledcn 2. Tn gemelde af(leeling kregen in cle eerste tien 
llagen del' maanel ook 3 personen lle natuurlijke pokken. 
Op het ,ciRcle dermaand waren zij nqg niet heJ'steld. 

Residentie, A?·atoang. In de distrikten Kra'wano. Acliarsa 
Tjab~~g-Boengin ; Tegalwaroe , Kandang-Sapi, P;~anoekat~ 
en TJlher;.mg deden zich natnnrlijke pokken voOJ'. Valllle 
2'29 door die ziekte aallgetaste person en , stierveil cr 59, 
en bleven 119 onder behaneleling, ' 

Residentie Pl'ean!lel'-RegentschajJjJen. In de distrikten Tji
kalang en 'l'jiblagong (afdeeling Tjall(ljoer) telde men 36 
koortslijders; 2hunner overleden, terwijl de overigen her
stelc1en. Allen werden geneeskundig behandeld. 

In de c1istl'iktell Nagri, Tjipoetl'i, Tjikalong, Bajabeang, 
Maleher, Tjidamar, Plaboewan, Djambano'-Koelon en Wetan 
(afc1eeling Tjandjoer) heerschtell de natuu~lijke IJokken, Van 
lle 193 dam'c1~Ol' aangetasten stierven er 12, en bleyen 34, 
O11<le1' behandehng. 

<?ok ,kwa~nen in de distl'ikten Soemedallg en Talldjong. 
San (afdeeling 'Soemedang) enkele gevallen vall die, ziekte 
voor, Van ele 32 poklijders stier Yell er 3, e'n bleven. 5 Oll
del' behandeling. 

Re8-identie Gkel"ioon, De heerschende koorts-epidemie bleef 
in de distrikten Cheribon, Loewarkota, Ploembon, Palima" 
nang en Beber velc ofrers eischen. Van de 4252 kOOl'ts
lijtlers overledell 306, en bleven 872 onder behandeliuo·. 

Y Ull de -3722 geneeskullc1ig bellandelden overleden er"239. 
In de distrikten Indramajoe, Karang-Ampel, Kandallg

Hanel', Steeman, Djati-Toeeljoe, Lobener en Lclea (afdee
ling Imlramaj.oe) werden 913 IJersonen door de natuurlijke 
pokken aangetast; 96 personell bezweken daaraan, terwijl 
219 ziek bleven. ' " ' 

Re8idimtie Salila?'an!l. In de llistrikten Samara.ng, SroJidol 
en Singenkoelan bleven ook gellnrende eleze maand koortsen 
hem'schen. Van de 537 koortslijders, die allen geneesknn
clig bchancleld werclen, oyerleden er 54, en bleven 60 onder 
behancleling. ' 

Re8identie Soe?'aoaijrl, In de distrikten Patambakan, Ben
gawan-Djeroek, Tambangan, Kedokan, Pridjek en Lengkir 
woedden de , natuurlijkepokken VOOl't. Aangetast werden 
486 personen, waarvall 86 st.ierven, en, 79 onder behancle
ling bleven, 

mede mot het verleggen van laats{~enoemden we;;-" , 
BU de l)l'UCT over de bUitengl'(lcirl werden palen Inqeh~l~ vaOl" llcS'idcJ'l;tie Jfii(.~iii-u . III ue ili~~l'ikl.ell oaW,iiitiig-Luitt ~~-;. 

het, tweede' iandhoofd; bij die over de Goeuoeng-Sanal'l IS het Sampahg-'l'enga wer(len 70 personen ,eloor natuurlijke pokken 
lweede lalldhoofd bUlla lot doH. olldel'kant del' hardsteenen dr~~g- aangetast. Dam'van bleven 22 ouder behandeling de Dvel'i
steenen opgetrokken. terwijl h\j die oyer de Heemraden·l'lVler rige herstelden, 
het eersle landhoord ruim tot boven den hoogsten walerstand De8,;deMt,!'e Posoe"oe lId' t 'kt K- t .. ,{' la ' . { 'I ' I .l<,,, ' , an. nee 1S 1'1 en 0 a-m,a ng, 
IS opgerne sell, . ' Karu 0'100 N O'aJ t ' P , , ' . P kl ' 0 G d 'L " V rde" wenl met de olt!o'!'aviuo' del' fUlltlel'lIlgen en het Ill- " II" , - ",lang , enal1gong, a 00, :ron aug- , egl 
heije~l d~r korll:11I111tdel'ingen \egon~len h\i de knnstwerk, en: gele-

I 

en !.Jel1go~o vertooJl(~en de l1atuurlij~c pokken zich bij .voort.
o'ell aan de Anljolsche vallrt. den weg yan Jakat.ra, de Prlllsen- (hnng. Van de 19D aangetasten stlerven er 1(1, ('Ill bleven 
J.1un en de Sawa Beslll'; hij den duikel' hij den wegvanJakatra ~)7 ollder behandeling. Van de 148 gelleeskundig behan
wel'den de rcgtslaalldcn geheel opge[!lel~eld. tlehlcn Qverledcn er 8. In de distrikten Kot~, Redjasa, 

IIooger OJ> wcrden voorclurenc1 malenalen verznmel£l VOOl' de I Kraton, Grati., Winongan, Wonol'edjo, Poenvoredjo en Gem-
kuns t.wcl'deu en ballast .VOOI' den. bQ.vellbouw, . ,1' . I ping trof men 94 poklijders aan, waarvan 11 overleden en 

}<;indnli i'k llleid men zlch onledlg lllet het opmakell \l1n "ctall-I '20 ' k bl \,11 1 k' l' 1 1 lId 
. , "'" k t k ' Ja'" Ct ZiC even, 1 en wcn en g'Onees "nnmg .le lan( e . pl'o]eld en voor ' uns weI' ell, , v . '. ~ , . -~«~- BUlT:CNBEZITTINGEN. , • . 

I Piiitol' en , ondel'ltoo?'i!lkeden. In tlc distrikten Koepallo', 
I Bahan en PlIl'ittij werden gedul'ende de elll'ste helft d~~ 



~iinill1"d . 107 person en ' , do~l" :~atnitilijk~ pok\:en aangetnst; '. "Somarang, 15 Febl'uarij. , i{aj;d¢I • . . p.o_qr:;ue.n\co!!1.r~t~~~;, !d.er 
daarvsn oycrledcil 15, cnblcvcn 45 ~iek. Slechts eell. der ' inkomende . en uitg~ande rediten alh~ttt, ;,!,Gi'd glst,.~r¢Wi,~\lCI,i' ~ 
a~nege' ta' st.e,·n wetd ' ~_en,eesknnrt;ii ' behandeld. '.CJar .. , C.t.) cillail'e. aan de he~trokkell ingezete,n,',e1i. deZ:,erJJIaalsb, ekeil~ge,m, aakt., 

u ~ C' ~~ · dat. van , het Nlellwe Havenkanaakvoor' Cl\, IIl- ene ,l1Ilvoer. Yall 

, ' goederen kail word~ii . gelil'uikgemaiikt,; ,.oncler den)its" dnt,- wa't 
Sa>lUll'a1l!l, ,7 }',hrudl'if ' Diefstal Uil An;h"l'",~a wordt Oil. me,ie- behandelingvan znkrn betrefl:,- zoo~ls het,aling van l:echten, ta

gedeeld, dut er uit, cen geI<ikist, in <Ie voorgnlel'ij vau den Mililairen xeeren van , goecleren enz:, ' Ueze op ;het tegenwoorcllge douaue
Komrnandant geplaatst cn door cell schilwacht hcwaakt, een zak l'ijks· kanioor moe t. gp.schied~n. tot tijd en, wijle d~ kllutoren voor ,de 
,laaldel's is ont.v.'eem,\., n e A fl'ikitanscite schihl wachtcn die' il' ,den nuch!, inkomeucle. en uil<>'aallcle I'e chten Mn 'het N lell we Kanaal doO!' 
w»arin het ' misdrlj f pInata greep, dienst, h"dd e" Ked"an, werrlen aan- ontvangel' e n cont~oleur Z\ltren 'zgn betrokkcn, 
"ankel\jk in arrest gesteld, '.loch oit hracht ,nog niet lot de antJekking ~ 
uer schnhligen. Daorna werden zU ontsln!!';n, en hic,'door werden do - rostwel.en. De hrieven, d,ie , vVoensclag II. van Bata-via 
dieven gcvonden; want tel' nanwernoorl JlUJJcn ole Arrikallen hnn vrij- "verzonden werden, hel'cikte,neel'~t; Dill'gsdag ll1iddag. dedHlJve 
beid tCI'"g gekrFg'~n, of zij g ingell op ldanrIichten dng den schnt, <lien zes et..naicll Jater, Slj.marallg! Yan , de, mall ',dIe op ,Maandag 
zii in , deu grond vel'bo"gen Jmdden, ' opgraven , ,ell werden· (oen ~epnkt, del' vorige week I.e , Bat.avia aankwam, weden lI a ucht dagen 

\ , (Loc,) nog eenige brokken I.e Salnarang ontvange n! 
- Tereclttw\izing. In een del' lnntsr~ numme"s van de 80emhaija Datti.idverlies is hoofdz!i kel\jk het gevolg van d e zorgeloos-

GOlll'ant ' komi eehe correspo ridenlie vnn Samnrang Vaal', wanrin \Vordl< heir! t.en a11tlzien Villi wcgen, en brllggen. Mart'r and'ere te kort 
meilegedeeld, dnt : de l'\ikste Chinees de7.el· l'lanlRonder (oezieht del' . komingen .van \itt poslwezen zijn aall andere oOl'zak cn tc wijten. 
l)oIitie is gestcld, en zicb nietveruer dan binnen een Lel',alden l'a ijoll Indieti he!. gebClll't ~en het is. gebellrr!·- dat. den Se Jall'Jal'ij 
mag bewcgen zoud,er dat de reden vall dien' 1113atl'egd b.ckend is, doch unar Soel'lLba\ja een brief werd gezo.,den. die aan cen bij . het. 
men heweert, dut het is tel' zake eener uitgeh"eirlen opinmsmok kel- postkantoor hekencle p'el'soon was 'geadt'esseerd ell desniettemill' 

bandeL ' dell 16eu Fehl'uar\i opde plaa t.s , van afzendi.ig terllgkwam. dan 
Wir weten niet of deze cOl:';espondenlie nit dezelftle It ... ," lwml, waar- is lIlen ondanks zich zelf gedronge.i aan pliclltvcrzuim t e dcnken. 

nit vroegel' de laslerlUke iusinnatie Dopens een nn?er rec!ttsgelrerderi Indien het' gebeurt. __ en ook <lit is vool'gevallen _ dat. dagbia~ 
in gell oelllde courant voortvloeiae" uoeh met welk doel deze bepaalde " I k d 
oowaadleid is gescl.reven·, maal' wei weten wij zeker da( er !toegeu aa,hd 'den die g-eregeld 'tc Samarang op let post ' an tO<lr wor en' be
geen woord "an non is. Noe h bij aen bel.t'okkell persool;, den rijkslen zOI' O'd; zoo. ,ongeregeld hUll reis riaar· de gearl ressce,l',dclI m&kell, 
del' ' Cltineezen van Samn".ng, ' noeh t en polit ie-!;\ll'€cle is iets itoegc - ' d~.t.° dezell, te But avia wOllehde, elrie. ja v,ie r noinm ers ger\ik 
i.aamd van een del'~e]\ik '(oezieht bek~D d. Het beste l)e,i'ijs biervooris ont.vangen, clan kun men op ' de n:u.wgezetheid van', ' het post.pel'
dan ook, dnt genocmde persoon zich vl'ijeJijk ·beweegf. en reis t wenv"a"ls sOll eel geen lof.:ede hOlld en, He ' schijllt dat, de achte!oosheid 
1lij v~ (,\;icsL met het s lechte weer fo~neemt. als Olll h et. hl'ie\'cll\' crvner zoo 

_ R.eeltlspraak. Dell .seu en 4en' l<' elmmrij slond voor dell ' Raad e\le'uding mogeli,ik temakell. " Verm'ag de Inspedeur, der poste- , 
van Ju"ti lie le Samal'flng tel'eeM de I It-. S ,\lit de H.es.idenlie.S. , nls -eijen niets daartegen? 
be,ehllldigrI . van dool' onvool'zidlt igheid " .. n JanlUIJScite b~die"de het I - Spoorwegzaken. , Me! ' genoeten wnrrlt hiel'. d e ti,iding Oll
le~eD hen or~len te l1e',ben. GcelSeht \\',,~d ero gevullgems~t,,"r van I genomen; dat Z at.e rdag aanslaande, ,clen 18en :I<'ehrual'\i. de ex. 
~mstensr. dne mnonden en uoogstens l\\'ee JareD, alsm cde een gelclbo,"'e I ploitatie van de SpOOI'Wefsectie. Kedong-Djat.ti-Soenearta zaL 
,"n 1 ,2" tot I 100.. (Loc ,) geopcnd wordell. De eersle treil\' ~'ertrekl; des morgens van 

Bij een vonnis. door den llaati van J ils titic te Samtu'an'g geslagen. I, Sarnl-'_l'a.n ~ ~laar Solo t.e - 7. uur _ en- 55 · .m in~~ten, en. komt t c ~ I 
is een ,leI' jongelie,len die den Hr. NI. hebbeu aangerond, .cl'.Qol'deeld I1Ill' 43 D'lllluten le Solo aan';om 12 .. )7 rudt wede l' eell Ire-Ill 
tot j j,ar gevaugeni"sll'Ilf euf 25 geldboete en de drie and eren tot van Solo, d.e te .5 . lI\l\' 9 miuulen Samarang tal bere lken. :Men 
dezelfde boete en 2 janr ge vang€i'is ·str~r. , kall d ·.s op e~ll dug heen e .l terug, e .t teVfltS t e Solo bijoa een 

- Vii , (,'/'obi'gan' LPart. Cun.] Nteltege'1s(aando het Tn"," weder., ,uur vertoeven . Des Zondngs zij • ' e r voor aIle s tations e n halles 
dat wij hier bijknns dagelijks te vmllll'cn hetben, gaat de Politi e, zoo· l'etourbill etten verkr,ijghaar. (Loc.) 
wel de Ent'opeesche als de Inlandsche, voort met jaeht ' Ie maken op • 
mool'denaars, karbollw- en paal'den dieven, valsehe lllllnter3, en ander 
wild. ,Iu eene tnaand is aall niet minde.' , dan vee.'li~ personrn cene 
plaats ill het Hotel. 'lJemis aangewezen. De gelalsterklc staat oiet in 
vel'hollding tot de beschikbnt'e ' \'[lim!e, };e" JlOnderJ, en·negenlig bevin
dener zieh reeds ' ill genoentd gebon .. , waaro'llle.' ZES valsche muuters. 
Wat eehter de bediening betl'eft, j a ren geleden was zij zeer llUmaau 
e noemcn: de Cipier was l everan cie~' \;~1II .arntiOt'n, ied er; · loge kon dus 
too veel profileeren , als zijue fonds en 10eliel en . , 

Onze Asst. Resident sebeen mind el' 01' die hnmanite; t gesteld Ie z \in, 
en hee!'t daarom deu e ipier VOO I' Iteiuige dagen onmiddeIijk onlslage n, 

:Men spreekt 'h ier van nog meer Iulandsche Am blenoren , die hetzell'de 
lot moeten ondcl'~aan. 

Samrnany, 4 Febrnal' ij. ])001' de lIandeIs, Vereenigin?: van Samarnng 
is vaol' eenige dagen nogmaa13 cen rekwest nan den re~ident inger1ien u. 
len einde . 1' het mogelUke in het work te s(ellen tot verheterin g dcr 
cOn1 mllnjc~tie met de reede, .en meer specin::J:l o'n het westerscherm voor 
de Oud" Rivicr to d"en npr ni ,'nen, in de hot,p . dat de toestand, welke 
·nit:t slecht(~ l' Iran \l'orden dun "tegenwoordig het ge val is, we11igt daar· 
door t\jdelij k, a1thn ns eenigzi D9 ten g'ocJe mage \'eranl1et:en. 

' - Gisle" en werd llil,pr3uk gdaiJlI in znke <Ie vr'ehtparlij in d,;"- so
cieteit le Taga!. ))e H eel' J. weru verQ.oru eelu tot 14 dugen gevange-
nisstraf en de kosten van het geding. (Sarn. ('I ) 

Stemm en van en voor Inlanders. 
In de Djoeroema taui werd , als ik mij niet ve"gis in de !llaaod J"Ii 

\'&n . 18(\7 cen artikel geplaatst da! vermoedeo ' deed , dat men hier zich 
aan Jewaue practijken sehllldig maakte. 

In een na!'u,.ige dessa P losso lI ar! destUd s een moon] plaats gebad , Costuum VOn1' Ja.'amische A",btena/'en. - E en zekere kjui Dioot·oet . 
:ue i:oeniliungc A:;sl. ltblJt:lIt ~C!jijl11. Jit; ~uuk ult!L ~ll'e ug onden:ocht mana, !-cldjllunur bij het ondel'wel'p volstrekt Diet gelut cressceru, I.el,ju
te !tebben . 13ij het onurrzoek had de Inool'denoar vel'khard, dnt hii ni t nert de Redactie de.' ),SeloDlpl'et Me]a\ioe," dut z(j reeds ill ]007 ,cell 
zelfverd edigl llg de uaad had gepleegd en ", egens gebl'ek aan hewijzen eostullDl vopr Javaansolte Amhtenaren heeft:geannollceerd, cn llng weI 
13 hij geen dng in de gevangenis geweestJ maUl' op vrUe voeten gelateD. als een annbangsel van een Gouverriements beslnit, uus zoo sericus 
Uat v("' wekle vel'llloedcns van Jlartijdigheid Ie Illeer daa' mell vool'ga f .oogdijk opgenom en, Hij beweel't dnt de ve\'",aehtin-l; derPriai's in 
te weleudat , 'en illianuel' ± f ;300- 1.O1l l, ebLell onlvangen, urn ue zijne " Neg"ie nog alt\j ,.l hoog ·gc.pami en blijftn ~al'devel'~y ezelllijkin g van 
zaak te Sllssen . Z.'. Exes. veriangen III dezen, en betrc urt het tlut er 7.00 I'll' \Yed,er 

Thans is PI' doo!' den nieqlYen Assl. Resident allderlll,l,,1 een onder- ofliciCle reeepties in ('plill1:1 forllla hebben plaats gehad, zoudel' dut be't 
:loek ingesteld; de moordl'uanr is YOO)' nn~c\'(; (' r twaaIf uRgen in r Cl"zc- aan bt1aoghcbLe~Hlcn gcgeven was zich ill de tOf~eZegdc ·Iluiform. nit 
kerde liewal'ing grnoroen, e ll men vrecst Jat l,,-t spoc.'Ji!,; 1.al hli.! "" '; , te dosschen. Het zon ons wa:trlijk niet bevreemdcn zoo de meestc 
dat er wei degelUk cen ell tndige;· sli.i l'nloord lleer!. pluals gegl'l·jlen . Ja vaans"h c A",blelloren nl in het ge hcd niet' meer nan dut-niellwe 

De pnhliek e or inie rl eit nit! voo.' de o'1.9ch"I,! van dell ver(J"",hten p"kean rluehten. Zaoveel te g rooler zul l.ullnc vcrassing " ijn ",auueer 
inlanuer daar hD I.ier reeds ,eventien j,n'en bekend staat nls ee n eer sle ue'J'uewall Besar einddijk eeos zUn e belorte gestand doC!, vooral als 
amJioeuseIlIli...,'r, ?()"dat ltij ,daarvoor ",insle'H; f 5;- ]Je.' u." noodig ((verigens het costlllllll in fraai heid en doelmati!,;heid· aall de verwuchl ing 
heeft. Xu ,,1I00!, van l, et gelledc veriwol', z"lIen wij 01' de zanlc tel'llg mil!, hrillltwoorden, Aaangenom'cn !tet ' wenselieltj ke dnt debetrnkkcn 
l<omen.- [LorornotipfJ IImblennrcn IlIm"e (·igelle stuahiJdee\Hng met de l)crioolde nniform Vl'r-

Die/.tal. E el'gi.te,.ell , !) 1·'eLi' , i. 'in ue CIlineesche iWlll' t en It"i ze van wis:elc n, kan [>.' zek. r na wlk ceu lang 1 tiusverlooJ) , "at goe,ls en wat 
],irr, Kiem "jillg iDgeLroken ; de b'Jo,uoeners lteb ben zi eh Vall i 1 ~~ , OOO '\ selllttcrcnds VOOI' ,Jen <l ag k"FlICU, NOllS venons, ' 
rnee!!ter ge'tnaakt . Vall de nasllor in gco ,1,·1' I)oli(ie verwacht llJen 'pc,e- . - Glltie Prirr" s. -l~en nn del' COl'l'espondenl Van dezelfcleConrrUlt, 
dig de b~s ie n suitatw. ( loeoIll6 tiej'.) I !lie ndssc it ien weI !leeft hool'en sprek(m vnn hetgecll de>.er \lageD ill 



-de· Hu!landsche blil.rlcn trivia,,! geno~g. cene oprmmmg ,an' oudc of udn· I hebbeu !,ceclvisneril, ue buofd,,". :VRU .. Alge,ueelleu-ge\\l'stelijk~~stuur
der ' bruikbare -amhten,jrcn gen-oen1d i',.wenschte gaatno 'dat het Gon· I aan!i'sGhrlj\'cr.,~~:ln de l'e:kwes'ranfellG')llveriliij'ilentli:-hougeC-QIifevfNen! 
vcrucmei)t -·-dezi; tipBratiri- cens -luC1J3stc-- op:- cen aanlal vderanen o:lclct:. Ul: Huid -te- kcun~~t- - te _ gc-Vt'll lOet aaobc\'eliug. op--:--deieii:" ,hitiro:e bUz-O:I!p-etlf 
Pria;'s. Hijme"ut ua~die ou~gedicndcn nit considel':!lie jegens zicll "andacM Ie vestigel" ep bij herhalin$ of beoordeeHng deLuundelingell 
zeivcn en het jung.'re alllbtellaarsge;;!achtvefJ.,\icht ziju spoedig af Ie vall de regecring IoCIL tot cen o,lltsiaguit'sillllus <lienst voortedragen. 
treden en het Gouvernemcllt om een billij-kpensioeu te verzoekcn_ 01' bet. reinvest - l'IlU de 'l'1'ailJwaij <lUaatschal'pij aan de regcering, tot 
KOUl!'D zij daal'toe ceKter niet of slech!s nooue, wat kun bet GOllver- het slulten vall een conJract vourden ol'ervoer val1 goederenis u9g 
nelllent belctten om hun 1'001' hwullclangdm:ige en gctl'onwe dienstel1 geene beschikking genomcn. (Soer. Cl.)- . 
dank te zeggen! Znlk een maalregcl-zcgt schrijver - ware wczenlijk ]\1 ' - I . I . • I h ·::!U SC_L1l'ijll ons van SUlllurang dd 28 Jan- j1· 
III lOt oe aug ,lei' dienst, die doorznlke oudJcs niet meet naar Ie oren . " 
\VonU waargenomen, SOIllS gehee! en al dool' bunnc ondcrgeschiiilcn· EClle kong ie, bes(,wiHle ;lit ccn zesla!" rijke ZOllen van het Hernelsche 
moet wordell ve!',,>lJ,!crw\j1 zij er z.r.lven t(Jeh nog al de eel' en het !'ijk,heef! het rccht tutden vel'koop van amlioen in lwt klein gedu
voordeel van begecl'en. SchrUvct zal -gecn' naHlen iloemeu, __ nlnar hundt. rcude hut jaar 1870 gepa~ht over tie- llavtlIgenuc rcsidentieo als: Ba~ 
zich overtlligd, oat; er bij OlH]cr:t.ock runctionua:l'lsscll z.uBen gcvondcn tuvin, Bagelen, BaLljocmas, Djodjorarhi, Japata, Kadoe, :Mauioen~ Pe· 
worden die snifen vall ondcrdom-en tot-wcillig m~er in staat dan Olll ealongan .. -l{emb~~I1g, SUIIHlrang. Soeracarta en rraga~. Dcolldel'Vcrpach~ 
boebner I" tlen. Voor dezulken is zeker wei het· UUl' van allreden ling dier verschillellde -resiuentielt heeft alhiel'· plaats gehad den 23 
geslngeij_ })G-aat dau in vrede, en gunt Dns jongercll, ook eellS Celle ,Tatluat'ij jt in Keben Dalem. Men wil dnt de ulloop dier DlIdervel'
plaatsr~ pachLing vooi' UC gezameulijke -leden diel' 1wngsie e.elW- ~ltivere winst 

heel't ol'gebl'aeht vall r[lim een millioen. Zekel' , geen Idcinigheiu voor 
do slechtc tijdell welke wij ILans bel even en waar faillisscrlleulen aan 
de -urue. -van Jen Jag zijn. 

-- Eeue yeltifle am; de lIJesi!Jit. ~ 'l'oeil Soma -- zoo verhaalt hij 
in de Biulang limor -onlangs 01' reis was, en de MesdjirI K_ in de 
Negcric K. bezucht, zag bij ,dtinr tot zijn genoegen en ,H!l'wondcring 
cege tall'ijke seh,;re Vall hadji's vereenigd onder het heldere schi,imel 
van petroleIiHilampen._ lfij mogt zoo Cl!DS. "ragen, of deze nieuwc ver~ 
liehting een· gevulg ware van rIc bcmoejjingcn des Panghoeloe's, rnissehien 
wtl de .li!p.!ncn - hem in eigendom t-ot:behoorden?"":"" Doch wat vernnm 
hij? nat ee~ eJelmoedige k~fir in dell jlersoun vanden heerH_'- sui
kerfabrikaut Ie -R, ueze verlichtillg aau de Mesigit had cadeau gemaakl. 
Alhamdoelilah! Dc man had eeUe gelofle gedilau om, zoo ziju product 
SO . pikoelsper· baoe berlroeg, den Mohammadaansehen tempeL-up eene 
schitterende wijze Ie zulleu bedellkeu_ En hij had \Yoord gehondell 
ook!'- Wie duet eells eeue ,g,lofte len behoeve vau onze ehrisklijke 
eeredienstPDe l'ruteslantsche 16 Samarang lwei! er aile aallspraak 01', 

ell bet vool'bee!dvan Beh Beamv Tjoau moet tach hier of daar eens 
uavolging vluden. 

Pa"djes/tuize>1. -- Wanueer zullen wij ecns hooren dat de inlander 
gelegenheirl heeft, om nn de afschafling del' paehtdes nooJig met open
bare en wettlge 10mIJardbouders kel1nis Ie rnaken' DezonJeriingste 
uitlcggillgen cil'culcl't'll nog . steeds van -lid nieuwe -Ueglement, en terwijl 
men zieh hier heklaagt dal or geen pegadean meer bestaat komt men 
van ciders ons vel't~lIell, dat 'bet gelal pandhoudel's er I:,ot den dag 
toeneernt. KW,llJcn wU_ cen curresponuent van de Selornprct l\.idaUoe 
geluovcu, dau zijn te Koedoes \\"~l 7 of 8 Chinezcll, die geld nideenen 
o_P palla en vylgcDs ztTn eigeue en'aring tegen vrU hoog'en interest. 
]~n wu'arolIl niet? vl'ageu wij. l\faar Dr de goede h .. edoeJingen dtl~ Re
gering 01' dlze wijze worden verwezellljikt belwij e!en wii zeer, vocral 
waal' lie eelH'oudige Javaau aan s]uwe CIJiuezen is overgeh.:verd. 

(Sam. Ct.) 

Samol'ang, 15 Febl'narlj. Ollieieel ziekenrapport. Restant koort,lij-
ders op 1 l"ebl'uari 

Bijgckomen sedert }'ebl'uari 
Hel'slel<l 
Overleden , 

» nan andere ziekten. 
Restant koortsiijdersop 10 l"ebruari. 

51 
120 
122 

16 
69 
33 

[Sam. Lt.] 

SoerabaiJa; 3 }'ebruatij. De landruaJ heeft beJen morgen Hitsprouk 
gedaan ill de zaak vau Jeu Ambier S~lid Abdulla bin Patlgel'an Said 
Hassan Alhabasslj, met zijne echlgenoole en moeder bese.hnldigd van 
diamauten-dief,tal ter waarde van p, m, f 4240;- IeI' prejudice van 
de Arabische VI'OUW ;;ariepa Aluwie Bintie Alie-Pabaran, waarvan d.e 
Doi'pora delicti door de scLoulen de Joogh, Knijff en de Boer, werden 
~~-:!;te!'h;;.alJ- iii Jci i-iit,&iJJ O\.:t0bi:i' ~. F. 

lJe Is(e beklaagde is veroordeeld tot 3 
tot I jnar dwangarbeid buiten de ketting 

jaar en de beide audere ieder 
op Java te anriel-gaul!. 

[Ii28ulinde.] 

Soei'o.uaija, 15 ]!'elnuarij, Siadsniellw5. Gisteren avond t.lIii

-schen 7 en 8 liUf ontstond er twist tnsscheu ~ JI.-1adurez€n, 
wuan-un een onmiddelijk zijn kris trul;: ell den ander verwondde. 

VP, polilie, die in de gelegenheid was ollmiddehjk tusscheu 
heiden te komen, lUllll den dadrr ill arrest en hragt dOll gcwon
de ill het, slac['verbr'lld. 

De ollgeregeldboid viel roor op Passnrgiap, onder de roode 
(fli81,I:nde) brug. 

Bata,-ia dd. :% Janaat'ij jl; 

Omln:nt d t! rc!-~Wt:;itt-'H welke -'de 57 kontrolt:nrs ';"an de lnndf'lUke 
iOI-\Olll"ilfll ~'ii k uhul'LS np Jav,l, dee l't-'geeriug hebben aallgebodcn, 11011-
d~1I b_ZWll.n;:u Iii- tt'ge u d {~ LCllocmlllt; Y,Hl een A:3 s1.;;LcllL !.\e~ idl'lll buitcu 
!let kader, 1.'f,'rhaalt men, dat Je Haad vau .N etkr1andsch I wlie i~OUae 

De landraad alhier lteeft het zoo dl'llk'lllct crimineele ell overtre
dingszaken - dnt men voor celie civicle l'echlsvurderi';,g geen tijd meer 
over heeft, III Octubei' 1808 dionae iemnnd eClI tiental l'eheslen in 
bij <lieu laudraad om eell gelijk aanlal onwilligc debiteuren te Yervolgen, 
tot beden eehler ltedt hij nug geen disposilie 01' die rekwesien !Dagen 
ontvallgen, 

Is het treurig dat de hndraau-zaken zoodanig worden behandeld 
dat er gcvallen zijn uut cen heklaag<le ruim 16 rnaanden praevenlief 
gevangen wordt gehQ,lldclI , treurigel is 't dat het· verschjinsel yan lang
ullrige praeverHitv~~' gevallgenschap zich ook bij on zen Raud van J us
tilie VOOl'uoel, III het jongst vedoopen jaar toch werden de europeanen 
J. W, B. en K_ ecr,t g:eslraft nadat zij l'espeetieve!ijk 16, 18, 20 en 
33 maamlel!. in praevcntieve gcvangenschap hauden doorgebrachi, om 
niet eens Ie spreken van hen die na 9 en 10 lllalinden voorIoopige 
aanhonding werden bevonden onoc!,"ldig te zijn· aan de hun _len laste 
gelegde feiten. _ 

Ik \\'cct Uil wel oat zooura de officier van -J ustitie voldoenue -aau
wijzing ... van cen gepleegd. mistlrijf eu vall den perSUOll, die daaraan 
schuldig is,. vel'kl'egcn heeft, die amblen>!ar verplieht is ~ijn requi3itoir 
benevens de sLnkken, ten s-poedig-ste aan d~n Haad van J ustilie aan te 
bietien, CD, tc _v,erzockcn, dat tegen den bcklaagde worden verlBend 
rechtsingaQg Ill{-'t bevel van gevallgeDneming, en dat de raad zamen
ges(elJ nit drie_ I-eden daaroJl ten sl'0edig,te in l'aadkalller besebikt;
maar ziju dit.: am blenaren. ouk niet voor d waling vatbaarP 

[Soe,.. Ct.] 

Soerabaija, 1 }~ebruarij. Den 30 JilDU:1l'ij, .iI. namidtIag is eene 
prauw, geladt~ll met"_een stournketel en eenigc machinerien in tie Kai~
mas tel' bougle van de FactorU dET N. K. l\1ij. oOlgeslageu; men IS 

berlen bezig lIIet die in de diepte vel'dwcnen voorwerpen wcder opte
zueken en zoo lIlogelijk terug te erlangen. 

Eene pl'auw, beladen Illet 180 Kl'anajangs s"ikel', van de fabriek 
vanden heel' van Rappard ole Ngawie,is b\j bet uitloopen del' monding 

I 
van .. 'de Sul.O-l'iviel' stuJ' geslagen en zijn cr sleCh.t.s weinigc krandjangs 
gCl'ed kunuen worden. ' 

Men sdll'Uft ODS vall ~lodjokerto dd, 30dezer: 
De chinee!:iche a rnfioenpachter alhier, O'ci Kim Oug, is. gistel'cn 

nacht3 o::;::'dlreeks 2 ureu vennooru gen-onlcn, terwijl hiJ l'llstlg lag te 
slopen in :tiju beu ~[l weI door. middel 'iran cen gewecrschot Hit een 
dubbelloop-jachtgeweer. 

De politis betouuJe ollmiddelijk den meesten ijver inlIet opsporm 
van deu aader, Mell heeft den zwagcl' van den vermoorde iu arrest 
genonu:n, op grond van tegen hem geret:en vermoedens, mnal' mtu 
verliest zlch al~nol! in !lissingell onllr~nt. iif'. h~w(>l:'p'!'~d.e~~:!! tvt l}~ell 
afsehuwelijken moord en J~szelfs uade.. 0 , 

l\Ten schrijft {JDS van Malang uat ahlaar de pokken op zorgvef',vek-' 
keu<le wijze 'heel'sehen, Het BestllUl' doet aIle rnogdiike pogingen die 
ziektc in baren luop te stnitcn, rnaar alhoewel. verscheidene inlauders 
en ontelbllrc ](iuJcren zieh laten hel'- en inenten - schijnt zalks weini" 
te helpeu_ Met het Dog op de vde aangetaste l,ersonen zijn oe stel'f
gevalieH bijna niet noel1lcuswn-aruig, \\'aal'toe het gezonde klimaa~_ Oll-
gelwijl'eld veel bijdraagt, (S08),; Ct.) 

Soerabaiju, ;} :FebruarU. j}e .' heel' M. H. van lvIeel'len, gc'.vezcn al
gcmcu.l outvanger bij de algetl~efme kas ~lhier, vcrlielr heden- -mo!gen 
SU:~l<tbai.ia Om - zich naar zUne nietlWC standJ)laats te begeven. Dat ver
tt:ck vaH cen ambtenuil!'7 diu door de groots te aCCllratessc, een zeldzanicn 
ijvcl' voo!' zijne lwtl'ekkiug en daal'cuboven door m!n;t;aamheid zich ?Il
uc!'scheidde~ i~ iudel'Jaad voor dez:c plaats celt verhcs eu zal men zlch 
Hog dikwcl'f den ulltvanger he!'imfqclI die door dadctl bewecs de waar
IIP(d vall bel spl'l!l'kw(J(:rd tc begrijpen )tijti is geld". 

- -:1· l't~h_ lJe ,,,,Iroos del' :.l 1;1, vau 't, 1\1. Ooriusstoolllel' Ardjoeno, 
de It" had gi,lercll Illurgen, te \J men, bij hd opschilrleren van 



1~t c.vijArtt\ig Iiet ougeInk had ' eeomiSotap .Ie .!loCD vun desJoep op lijding" ,' zoo ving hij aan »d~t 'ee~ l\Iijller o01ll8 . zeer gev/larlijkziek 
. <!e· rad~rknst, ·. ruet dtlt ongeillkkiK gev.olg. dai_ hY · in densnellcn lag ·onder . Modjokerto, eu daar ik eeusdeels geiiltei'r~8Se~rd .-beD . ·ill .. d6 
lltrooni .vlel .. · wnarin hijvel'dweeo, in weerwil vlln ' "lie mogelijkeaimge- . eventnele nnlntenschap, and·erdeelspilierde·· over' d.~ onmogelijk'heid oin: 
~p:de · pogil1gell om hen} te redden. . - ' verlof te.· kunnen Ih'ijgen, zoo giog ik er van dool'. Ik' ileb 'nn rn ij o 
"·S6crll tJtiija, . 5' }<'ebrllarij; Aan - cenc particnliere eorrcspondentie, OilS oom gezien, mijne 'vrouw en kindcren 'en 'passant bezocht; alles ' is"'el 
wellvillend tel' illzage 'Ilal'gebodcn, olltl~cneu wij h et. navolgeude: en korn ·ik mij weuei' aanbieden als ·gevangcne'·'.. . . 

SW!llInap, 3 l Januarij 1870. , \Vanneer ik II al d.e Dlool·dgeschiedc. Opmerkelijk 'is dit verschijrisel daar Rakio, den 20 Julij '1867 voor 
nissen, wei.kc op Mudnnl plaa!s hebben, getl'oulv wilde mededeclcn dau de residelitie-rol te recht stond, den 23sletr Maart .1868 door .... den 
kon ik u wei iederen dug een min .:: meer lugnbrc . beri"ht ?cnuen Landraad werd vemordeeld, welk vonni. bij ' ai'rest dll. 11 · Ang.1869 
van toegcbl'achte krissleken en outvangcll porren del' lans~ Omsti-col<s werd bekrachtjgd en eerst den 2 September ' 1869 tel' exeenlie ge\egd, 
eeu~ week geleden werd zclfop klaarlichten <lag eeu volgeling vanden zoodat Rakio, die reeds tameltik gevangeniskost bau genoleD, geenzins 
Hoofd djaksa (die er in pCl'soon bij was maar het madt-nom oonleelue ontevtcden · kan · geacht worden te zijn met de vauerlijke hoede welke 
zieb op eenen eer biedigena(staod te hOllden ) over hoop gestokcli en we! hem te Sidaijoo ten deel vi~l. 
0111 redenen dut hij ap last van dien illl.. o(\ieier van jllstitie een \vij deelen dit fe it · mede als celie enriosileit, ?'onder verdere gevolg
Madurees de ·kris wilde ontnemen IVaarop. deze, bIij.kballl· aan lijn ge- trekkirigen te !)Iaken, waarloe llet tro!lw ens; ge'isolcerd aIS bet is, ons 
wclddadig vcrzGt, "' ; ~t zncr gesteld seheen. .. ook mindel' geschikt vO'orkomt. De vourstaanders del' rottuoslagen' mo-

Dit Cdt . had plaats liefst op een passar, ill de onmiddelijke nabijh eiJ' geo er een bewijs in .zien van .het onvoldoende der tegenwool'dige slraffeD, 
eener E nropeesche ",ijk, Mar'ignan geoaamd. . den misdadigen iulander opgelegd; ODS .kOll1t het VOCll', dot de Rakio'. 

H et eOllige wat hier lIog at sensatie .verw ekt is een bcsluit van Dllzen te zeldzaam voOrkOtlleDUe inlanders zijn om des.\Vege tot eenigc eOlldnsie 
energiekeu Resident, waarbij de Panumbahan , de leellvol'st va nSumauap, te geraken. (~"e]' . [1_) 
oiHler iladere goedkenring del' Regeering, in die . hooge ' waal'diglreiu Men sQhrijl't aus van Probolingo dd.7 dezer. 
wordt geschors.t . Verschillend woru! hier gC8 [lI'oken ovcr ue re~enell Eerg istereu , des voorllliddags ten 10 ute; lleeft dc' oiliciiile 
welke den Resident zondcn bewogen IICbbentot ccndergeliik ultimatnm installatie va n den. bij Gouv. besluit dd. 18 Januarij jl. benoern
zijnc t.ocvlllcht te neme".' ma.ar algeme~n is men nij wei overtlli"J v'~n den k apitein del' Chineezen voar deze Residentie, Baha Bojoot 
de. (lrmgende noodzakelykhCld van dlen hassen maatrcge1 , ?".,uat ~he I Han Haij. in tegenwoordigheid van vele be lanO'stellellde Euro
-Hoof(~a.lUbtenan~ meer daD eens getoond IlCert door geene klelllgeeslige oeanen Chiueezeu en J avanen plaats gehad i.{' den dalem van 
bcdcllKmgen ~)cb telaten lVeuerhonuen ",aar he t de leus geldt »Pour I den R~gellt a lhier, welke tot dat doel met ~arillgin guirlandes 
lesgrnnds manx il laut de grands remedes. (Sam'. Gt.) smaakvol was versierd. 

Aan eene particuliere c()rrespondentie van B~tavia van het Al-lorens uaar de~ dalem tegaan, ree~ de kongsie in .eel' 
Pass. N. ell Adv_ blad, ontleenen wij het lI{IVolgende: prachtige koets, bespannen met 4 vurige git - zwarte paarden, 

!IDe residenten van S erang, Pekalongau ell B anjoew:tngie zou- vergezeld van den Regent eu den kontroleur met eelre geleide 
1 . . I f E I bb van ·een ee rewacht, bestaande uit p. ill. een 50 ta l Cbilleezen, allen 
(en cen t weeJangver () naar 'uropa Ie e n aangevraa gd." te paard en ' eenparig gekleed in hunne nationale kleederdracht. 

SOC1'aba{ia , 11 Fcbruarij. Volgens telegram, voorlwmenrle in II1-
sulindc, is de overstc Donlcben, thans mili taire kommn\}dant te Am
boiua, als plaalselijk MiCitaire kommandant alhier geplaatst. 

met roode bandeliers en aall den linker arm dito kokarde naar 
de klentimg (chin. teulpel) De weg derwaarts van zijne woning 
af was op gelijke afstandtm versierd met vlaggen e n wimpels; 
in dat heilig hu ts zoti hij den eed vall trou w aan den lande a[

- Aan het ·Pasoer. Nieuwsblad dd. 9 dcze'r, ontleenen wij 
Yoigende : 

het na- leggen in tegenwoordigheid van den Regent e n dell kontrolelJr. 
Na de eedsafiecrging reden zij allen Illa r. den D a lem, toen kort 
daarop de iusta'lIatie plaats had op de gebruikelijke wijze, welke 
eindigde met hartelijke felicitatien onder h e t gepof del' Cham-

Zondag avond dcn 6den dezer wcrd alhicr in het Socieleits Gebonw 
eellc 'l'clltoonslellinggehouden del' ingebragte geschen ken beslcmd' VOOr 
de ' 01' 19 l"ebrunrij it: s. Ie Batavia te hOllden Bazar, ten 'voordeele del' 
Christelijke Ambachtssehool aldaar.. . 

Tevens wCl'l1 voor dalzelrde doel, dien aI'unu eene 100nedvoorsteUing 
door kinderen gege ...- cn , gevolgd dool' ~~een ballctunns UOOI' 24 jeugdig~: 
meisj~s . . . 

pagne ftesschen. "-'"'. 
OJ! den avoncl, van (lien clag werden Probolingo's ingezetcnen 

door den benoemden kapitein onihaald op ee ll luisterrijk: bal 
ell son per, w aarop velen zich tot laat i ll den nacht amuseerden 
om eer;t huiswaarts te keeren ·toen het in' het Oostell reeds 
begon te sche mere ll. (Soel·. Ct) 

Den iogezeleoen van Pasoeroean eo Malang komt allen lof tee voor 
de milde bijdragell van keurige handwerkeo ·en alldcrc voorwerpeu vall 
smaak. ~ 

De kOlllmi~s ie die zich met de io zamcling, vel'zcnding cler cadeaux C!l JlfakassQI', 15 J.an narij 1870. In den middag van den 12 J an. mocst 
de verdcl'e .Ieiding van het fe~st bc!ast heeft, .. ook den vel'd ie~stelijken ons eon t~eurig s.terlgoval treffen. Ooze stadgenoot co voleI' vriend C. 
hoof<lon.~er~"~~"r dc, ,Heel'. L.. C. ~oh~~l'man, blJl:~~:taa ll dOO I: ~un e hll~P' 1 J . . Alberdn, ,wd . agent va~ de :Factorij uer N~u: Hanrlcl.MaalscnappU 
onUerWljZelS, .. 1I.smedc de :?stJtnlnee "jev.rollw WlJsman~ veldlenen al,en alhler, bezweek aan eene zlekte van slechts wemlge dagen. 
lof.·voor de lIltstckend e :Vlj,ZC waaro~) de, tooneeivoorstelImg ~n h~t balle~ 'l'eregt wees. eeu. del' ondste vrienden van den on.tslapel,e, ::,; ue groe,'c 
heeft lll~ats gehau, getmge. de herhaalue m~l~n Wa~l"p de kmdel ell UOOI , del' vergankehJk htld op den schoon en ]ool'baar., (l ie IJem op aarde nug 
het .. tail'ljk ol'g.ekomen pabll"k werden toegeJulcht. had ten deele knnne vall en ioo de ''''perbollw\teer ues Heeals het nict 

Wij vern elnen uat oieltegenstaande de cntree sleeh ts 01' .f I gesteld andel'S badde besehikt.' , 
"'os, de netto opbrengst f . ~OO heeft bedragen, welke .0D middelijk zijn Ja wij ook \~ ~ tc", " het, cene schoone illuslie maakte de overlcuene 
overgemaakt, (Soer. CI.) zieh 'vDn de tockomst: nog sleeht. weiilige uageL g ',]eden wijdden wii 

Soei'abaijlJ, 12.l<'ebruarU. Gisteren avond is door bet korps mu?i- ?Jet hern daara.ver nit, maar de .sikkel des doods sueed den level~shall~~ 
kanten del' Soel'aba ijasehe schuaeriJ eene seren ade gebl'acltt aan den III vollen bluel af en eene beIJJmdc 01' Java zal M " ~·;"!iCfde , uwn zy 
niell\v benoemuen kommandaut. dra verwaehtte, niet zieD kemen . }'. V. D. ! . 

. - Eene aanzienlijkc sehare vofgde het stoffelijk OHH{ bot van Alberrla 
_ • .DCll 16 . December •. 1'. onLwaardc de Dj~lksa van Sidaijoe d"t 

.• le uwangarbcider RakiiJ, bij arrest vall het llooggel'eehtshof.dd. II lIMr den godsal{ker, blijk gcvende dat hij met zijn glii gcmoed en zijn 
hnpsch karaktel' zi.eh vele vrienden hBd weten te verwerven . 1~lIg . I SB!) veroon k cld ter zake van oplieh ting, voor cen joar dwangar- HU vercdelc in hoogere sferen! 

beio, ~e Siuaijoe tt: clHlergaan, vl'ru.\Ycncn was . I-Iem was de tttak 
opgcdragen zU nc !v' gwouien vall drinkwater Ie voorzien ell weiiieht - In deo vroegen morgen van dell l4Jell J un. wl!rd bij 'het »Ln· 
neezendc dat mell I. cfil Dog ma"ls voor olJoerlijk zoude hOlluelJ , .Imd!tU gement Celebes" op het Hooge Pad · in de goot gevonue'" het IUk van 
de vourzorg gonomen, uborens heL hazenpad le l< i~zen, . d e aarden patten, den sergeant Boshart, behoorende tot 11ft personee! van l, et Hospitaal 
waal'lneae hij zijlle c,)ll"f'/'''" jaurde, Ie deponeer"n ten IllJize vall een alhier, die gisteren middag lIlet zijne manschapI,en het lijk vao den 
del' Kaujicnelllan" . . heel' Alberda had grconvoijeerd uit het Hospitaal lIaar lIet hllis van <len 

De fijns!c spcllrhvndcn lI'er;J,jn uitgezouden 0111 den voor lvluchlig8n lieer B. Men vond den · sergeant le;'eilioos met het 
.jwangnl'bci(i8 r .up lesl'orcn I:Hlar zonder ' het gcwenseh te gevolg, en Jut hoord in den madder, waarin hij geslikt isi of schoon hij '8 avonds te 
in lI'ecl'\vil vaD Jell duartco, aangew~nden ijvel' omdat de l'enommce van voren cen' borrel In de kantin~ was bl\ivCIl drinkell, stOlid bij bekend 
het kcttJ,.;;gllngel's .instilulIl to t>idaijoc 31s het Wnrc daarbij op het als ?ieh uimmer nan slel'ken drank te builell te gaan en " 'ij t-ell wij bij 
"pel stonu. dele gelegell heid nogmaals op on" arl ikel "S tadsverliehting" ill OilS 

.. :.\tOlar wat ,U;Chl'lIrl i.' t': vori~ llUlillnel'. 
1)en ·~dP.n oezer , IUllll de ven!",c"clI ltakio eeusk l"])s voor den a" is- . lict Iijk sc hcen in dell uacltt lIict onopgeilledd Ie ?ijn geblevcn, rlaar 

t€nt -r{1sidcllL vau Sidaijuc f; rCli al .> ceu ~uhl aat d j~ zit:1t ter tlg weldt I llc broclb;akken ~~nr builcn gckc(! ~·d .. wnrc,H eu mClI s)c~.hf ~ cenigc dllilt'u 
va" "Lrl or, met de li d",. or .'el1 en JrzcH<le Iijn , ill ccnc zeer eorbie- I ICfug vond, terw !]1 mCIl verlnoed! hlJ. "cmg" guldens blJ zlch had gehad. 
Ji!;'c hcudi u" en "af de navolgcnde curiellsc tud ichting. »l k heeg Dc nabij zijnde inlandsellC wacht 1$ iu arrest genomen. 



- Heden 5 Jnn . kwam :de Vorst van Goa, met ,gevolg, zijn nieuw-, Wie die iifllitaire eil Maritieme miigt~isJlolitiek~geilf:V:iJt. 
jail rslV~u s'cheu 'n au :!Ie~ Go.Uyern6Ur van Celebes anobieden. Ecnige gezelleu zOllo IS nog ' niet. bekend. ell: Inerit ivil' ze!l's \veten .; tl:it:t 
amble[lnrcD . \\'a,'en daarhij aal!wczig. _ de Regering' .• luisl.cl'cudc uanr deTaadgevitigtill:"vaJi;:hetJ'aarrs~ 

26 J~nuarij I S70. 01' "rtida;; jL wcrd in ' de ' ~ab,ijheid :deler stud ltd van aell ' Hossche. V&n de goedegelVooutc 'afge.\veken is.;en 
-cen In1. knanpje van omlt'ent us jaren vermist, ell aile 1-oeken , bleef beslotcn heel't het polil.iek- agenlschap op ,de pu nt,' eener bajdll
vrllchteloos tot Jut mel' Zondag daarop ?ijn lijk io,dealaug-~iang voml IIct teplaatsen. Goed, zeggen wij, ,aandat dllverslanelige 
li;;gcn. Blijkbaal' was e"moonl g:'pleegd en ":01 met roof, ~r het hesluit va!tl'oor het oogenblik niets te vm'allc!eren ; '\1Iaar wij 
halsvel'sicrsel van hot knaapjc, nat van eellige wnarde was, geniist wcrd. zlIllen later 'ge lcgenhci cl Ie over hebben, 0111 mct Baltell yinger 
Dn.rUDor viet het vcrmoeden van het plegen rIcr tnisdand 'OIl. een' Tn- te wijzell op de gevolgen: 
landCl', <lie het kino meerrnalen tot 1-ieh gelokt had en is' die in alTcst 
genoli1en. [llJak .. Hbl,] - Uil. heL Rallsche ,meldt men 011S, dat de vecpest alclaar 

, t.hanszoo goecl als gewekeu is en da!. de verbods-bepalillgen 
j,/a/rasso", 2 J;'ebruarij 1870. De Batavia is bebonden! -- M""udag legen den, uilvllcr van vce opgeheven zullell wordell. III ver

jl. op den 'midllag vedwiuligde het sein dat or een' stoomschip to ver- band hiermede vcrnamen wij heden, dat de GOllvern, eu r van 8. 
wl1 cht ell was; spoerIig {h~arop ontwRRrde het oog nan den hOl'jz~n een \v r l fli I 
roo!nvolk tIl aldra herken<1e men door den kijker de verloren geachtc, ' . I~. tot cic ophe"ng reeds heert <1st gegeven, 
nil onder 'stoOIll lIaderendc Batavia,die ",eldra bij het kolenhoofd haar - Men schrijft ,ous vall Angkola de\. 21i Jaull<lrij jl. - flWij 
allker lict " llle'L Was men opgetogen over de"e blijd~ lijding, mell hebbell !tier dezer dngcu zwan; en aallhOl)dende regens gehad. 
was nict mindel' vcnvoode",I 'ove,' het bchond van di t slooms.:hip, daar die - vee I sch!de vcroorzaakl hebben aa'l elc sawalr's. wege 'l err 
het bUna een viei~dccenlV geleden was <Iat de Dorotbea };Iisabeth het brllggeu." 
la.lslc schip was tlat afkwam van het rif »)(Ie Bdl," \Vnarop &edert zoo _ Aan cell IJa rlikuliel' schriiven van Fort ,de Koc,k, onUee-
mcnig v;Hlr lui~ gl'b,lc\'eD is. . ., 

~ 1:.ort lin de aanklll1lst van ueBalavia Imam ook tI c ,itetch terug. nen wij ,het volgeude: - "De werkzaamheden aan de kaz.er-
• 'llet hecft veel Inueit.c gekost tic Batavia te behoudcu, uaar zij stcvig lles vorderel' slecht~ lallg~aam ell het is te voorzie,I1 dat deze 
01' dc westz\jde vau »de Bril" zat; het gelnkte eveoll'el del' groote nienwc vindillg oud zal Zijll alvorens dezelve geacheveerd is. 
inspallning, ua het overboord werpcn ~1I een vcertig tOll steeakolcn Jlet. zondc lIiel kwaacl zUn, claarop de algemecne aandachL Le 
en he t Iossen del' la'ling ill tle Java en 1!:cteh het schip, Jat nOI! zon- vestlgen cuz." , ' 
uer lek was gebleven, vlot te halen. v Voldocndc aan de door Seh!·. llitgedrukte wensehelUkheid, 

De llassagiers, ,Ie lib. Russkopf en Robertson, zijn l11et de Batavia I veroor!dven wij , ons de vr\jheid hem op te merken, dat het 
alhiei' gearrivccrd. , ' beter eli Levens loijalcr geweest ware, als hij~UllC opmerking 

Hot vel'trck van de Batavia. naal' Soerahaija is nog on,bepaald, rno~- en voorzieuillg door de aallhaling vall cenige feilen gemoliveerd 
tende nez," uodelll eone kcUl'Illf,( ondergaan, otn al of DIet zeewnar.dlg hedde. 
te wurden besehonwu· De pustpakottcn .001' Java, die gi,tel'en aange- , , . 
lwndigd waren 'des "vond~ len 10 me to sluiten, zij n nog open tot -:- 5 l!'erbruarij. JI. DOllderdag, ·s HiHutddags oU\~l~'eeks 4 ure; 
nauer m'uer: ' [nId. liB.] verlwLeri Zr. M~ . s tGomsche[lCi~ Borneo, koruelt. Eeldmann. ell 

Maa3 en vVaal, komdt. Joselln oe Jongh, de reeele van PadanO' 
Makassar, 5 !;'eb,'uarij. Gistereu in den morgen nam de .Batavia" en zcLlcn koers lIaa r de Mentawei-f.ilanden, Reeds des mOl~ 

de reis naar Soerabaija aan, medencmentle de post,paketten voor Java. "d 
geus wal'cn de, voor de bekeuue gewapen e bewegiug teo-en 

- Nict 'zoo als \u oct Makassaarsoh HandclBblad Van Woensdag dell Siberoe bestemde, Iroepe'l onder gele~te vau he L geheele 0 15 
2den dezer is 11letlcgcJeehl, ziin de hh, Rosskopf en Robe\'tson per Hatn. Inf, de Arlillerie, den Kolouei l'I-hlitail'Ckomlllandant van 
))Batavia" alllier teruggekeerd [§ i, maar zijn zij met Mevrollw Bitter- S. W. K. dell GOUl'emCllr en vele alldere civicle ell militaire 
berg en haul' zoonlje: van Bunthaiu per ))Java" alhicr aangtkomen. Die overhede'1 geembarkeel'd, en Locu de beide schepert heL allker 
heercu hcbue,. inetMevro<Iw Bittcrberg in uen morgen van Jen22sten dId I kl . l I ' 'k t' I 
do ))Batavia" verl!'ten,en zijn door den gezagvoerder J , K: Annokkec JigUen gaven e lall e cn cen - em a~n a parLJ ' llleren a-
van hot Nedcrl. seh ip ScheDeniur;en ol'genomell. Niet genoeg knn ge- medeblijkell Vall welgemeencle belangstelllllg. 
rucUld wurden 'ue vourkumenJhcid, waarmede die 'gczaf,,"vocnler de pas- Twce hecht gcbOllwde ,vaartuigell v<ln dell kafTilein del' Chi
sagicrs ilCeft bchaudelJ; terwijl hu'ge:lnrende dCll gebeelen dag pog-ingen nezen Lie Sanij. lotclat doel door ceue crkeud,e uutoriteiL ill 
heet't aaugewcnJ, om, de ))Batavia" te nadercn en hnlp te verleellen. seheepvaartkulldigc aangclegenhode ll als solide Hl\ugcwezen,I'cr
'l'oen die pogiugeu -,rllchteloos ble.en, heeft hij koers naar Bonthain gezellen onzc ooriogstoolllers als lransportseiJepen; 011 zijn door 
geku""u, urn daa r Je passagicrs a' ,te zelten en kcnnis van het gebenrde het gOIl 'l.eruement lot dat eiude ingehuurd tegen / 5, per ke
te geven. Zoowel aa" den GOllvcrneur vah Celebes als aan den heel' jang sthecprllimte per e!:tg. 
van- den Boss~h~ tc Honthain kCi:u t a!!c !~f !0C ¥OOl' dell Booed. waar-. _ !\T.a:tt' wU van LeI' zij:e verne-men hecft dc·Itegcring vau Ne .. 
UledI;; dG t!J::.lingeu ziin over'o·eUI'3 0,rr en in deze zaak is 2:ch::u;de1t1, "\'aa r- 1 . I . " I) I ' I I ~ .... derhlndsch- uqle (eze ~' liagcn atwijzcuu Oe5Clll .( t cp LC dom." I~e 
door zij het hnllne hebben bijgetlragcn het leven van velen te "odden" I D I ' C d I 1 I . t I I "k k 't I t b h J ' ,/ b d uande stil'lna ['ullm er &. 0, ree sang ge ee ell a,tll!l;evraa!l;de ell een rue on Ie augnJ UP' aa c e ou en. .n.«"!Je 0 ell_ ~ ~ koncessie tot hel. a[llllcggon vall eCI' spoorwcg van .PaclanO' 

L §J Wij jliLlldcn deze tijdi llg uit ceue officicele lJl'Olll lUanl' lie betrokliCliCll 
zullen hct naLnurlU I>. weI h,et bcs~e WcLCll. 

Baal' Kaijoc-Tall<ll1l. Illtusschen ZOll de .Rcgerillg dell Mil1is te~ 
vau Kololliilll hebben I!ledegedeeld, d"',t .zij ill beQinsel lret arm
leggeu van spool'wegcn, ook op de BUltenbez lllmgell, well3cht 
te olldersteullcu. - Mell deelt ons metie, dat de Kam'er van :Koophandel cn Nijver

lIciJ te Padang, terug,komende 01' hare vroegere ad'Jiezen eo voorstellell, - S Febrll'arij. '1,.00 cvell ontvingen wij hd berigt" eb,t. eene 
del' Hegerin,., dezer dagen dringend in ovenveging gegeven heeft de kust· Chillcesehe vrollw, genaallld Nonna Boesoek, heclell UlUr"en in 
vaart tusschen .Java eiL Sumatra, ook voor ,chepen onder' vl'eemde vlag een huis op de POlldok, zich door middel van ophang~u van 
varcnlle, open to slell",~. ([Jand. Bl. v. Pass. eft (J;ns{r.) het leven hel'oofd Iweft., Sedert eenige maanden was z ij, in 

J ," ,." " . ) si rijd met de hadat del' Chille~ell: met een Benkoelces in het 
1 {(daJlg, 20 J alllhlrlJ .18/0. ,Men sehruft, Oll~ van I adal~g- huwcl\jk getredcn ell leerde tengevolge daarvan butten elke ge

Paud.lallg lhi. 20 Jallllaqr - ,~ncden morgen , ~ertrok van hler meellschal) met hare sl.amgenool.ell. Naar men wil. ZOIl deze 
rle i\iujoor Knc"felcl met CamIlle ten elude zUlle bestemmwg; oalslancligheid .ls de ecnige oorzaak vall harell zelfmoord t e 
Bal~wta, , ~evolg_ell' ' , ' _ ' " " . • .,1 bese.lIO'-, well Zijl.l cloeh, miar het ' ons v o~rkol~lt" kan .deze zeel 

]'e <l. g l oot a,.llta\ OHiue,cn deed hem Ult \ olle sy mpa.hw ' o-oed In verbauo . t.aan met eene mool'cl-Illstorre waann on!ang" 
een erucl \\' ecgs uligelelcle en, op de plaats gekomen waal' het. ~ekel'c Radjlt Djohull betl'okken werd. 
afsoheid nemen Wilde plaats hebbelt, 'las men op ieders gclaat ,," " , " . 
dc behoef!.e tie familie dat·j·ene no'" toe le wenschen waar het, --.1 2 l!ebrna!'Ij. ])001' den Go~vel'lleur van Sl101atra s West-
hart lIaar haa!;:t e." " " kllst tS onlangs aan de Kamel' vanlCoophandel allllcl', III ant-lVoord 

_ Aan de bcwcO'inC't teo'on etc l'iIelllwawei cilanclen worrl " toch I up . een charop betrekkel\lk~chrlJven, kennls gegcvcll, dat de 
mecr beleckellis g~he~ht," dan men aauvankelijk gcrlacht heeft. ' ~1~tlboo,t st~ecls eh:1C dagen t~ ~acl:ng zal wordell ~.~~eh~?u clen. 
Zr. ~h. sc.iJroel'slooltlschip Jll(I(lS en TP'aat, kOll1l11a.Jldcrende 01'- .1Wt dW,l verst.alld(" dat de Mllkom,t yan de boot oor 1~ uu, 
iicin J oscl ill .de JOllge vall Hiland Kuiper, kwam den 30 Ja- 'R mOl'gel~s , ~ls cel'sle dag rckent. en Jll het geval, rlr.t: de a~l:, 
lIunrij. j I. Ojl cle rel'clu' ell znl 1Ian den tOj!t uaar l:iibero dcclHe- kOl~st nil. l:", tI.Ul~ pl,aat.~ ~e~n',~le, dag, butten b~ l:~cn~Jlgv b:\J!t. 
men. }'lcll \'cmccml.. dn t cle ! mepeu morgen aau boord vau ~,\lIocn _ III bluten"C II vile oe \ all" ,1 zal van. dew I c"dwo \ Oldeu 
de B01'neo CII de ..1[(/118 ell fP'(wt cmbarkcrcII en ueze bodems a!gcwekcu, 
overn'or!;Cll het auke r lig lc ll ~uilcu . ' - De veepcst is Litan3 gelteel glltll\Cken. I'l de Ollller-afdee-



.Ji~g' Raul' dC' cBulgc sltee-k wt!a~ . de i;lckto ,,)(;hIIOg . ycrioorrtlc, ~:):N: ij~t~~l~le~(lillg v~l~de a~~tG~iHg.; y~lY~~)"i,t';;~~i{ c~ef' 
h~):ibett zip!! g~dllrellde «61;0 fII iw.d gimlle dplld~lijkell.ll(lopendc:vai1:'·:ae mlht(\lrC g\Jneesklll~~hge . awnst~eeft. de::l,oc.<ilIt9tuif 
gevalleTl nlccr vpofgt..-da<tlk ..... . . < . ... , ~ ' :. - " V<\U 14 clezel'eei,e so.hets .vandelV t()est.anava\:d;ltlll ,:~Oldaat 

-0- Uit, heL binnenland VCr!lfimen wJ vall ouderseheldcnc kan-lti lIi.clie,Di~ . ~chetsis .. trenrig~ . HetJ)lactbcweert;dat 
ten, dat de in!andsche bevolldll!? weill' dllchlig , geplaagd won~t, IietEurope!':sche ~ geCleelte Y;lli. .. he~Judische leger '.bijilu' ge
doe.rde pOkk~ll. u.at .hct. ,,~kelllc~-s~else,1 tel' iSmnat n,:s I:r~s ._ l'te~1 }utzwakkc, . tlitgcputte irid,iyidueIi..;j z(jJldel'VeCl'kraclit, 
kust eell. goea sle l~el I S, .tlmk wOlkl, IllC1IIunleud .goedc le,yl- best!!!!. " "'Vi ' nieeuenclie st<.:llin<T .. riietcreheelte .kunnen 
taten op[cvcrt ell lllcrc!ool' ltet vertrollwen ell de medewerkmg . ' . ,J . o' _' .. '0' . . " .... . .. " •. , ~. 'p,]o 
del' bel'o!klIl~ gc~'ollllcn heelL , lIlli' vell wi) voor als HOg .ll\eL bealllon. met het ()o" op het"een ons. Illcilsch lcocr ste~",~ 
voor ouzo r~keuing bcwerell; het herhllaltlelijk uitbrckcuder gepresteerd he~ft, .• . ; '. ' . . ;. .. , 
pokken, waardoor voor het mecrendccl gel'akciucercicll aauge- De LocolJlotte/ W1Jst ciTcuwel tot stavlllg van (he meemng op 
tasL wordell, kan claartocdun ook lliet bijdragcll, (lc ziekterapporten, waaruit ·blijkt; (lat elk soldaat, in 18-64, 

_ Kwaadwdltg uIlgestroOidc gorll chb ll, "'Harrau mc.1 de dooreen t1lJee . maleu in de hospit;tlen -behallcteIcl wer4 . Uit 
stlafbare \ ersprc ldcrs met gcene mogdijkheld glssen bu, heb- eell tabel vall 1852-1860 zieL m en yer~eT, dat het sterlle
ben gistcrell 011 heden ondcl' de iugezelcllell v~el ongcnhliIulcl eijfer iIi clie jm;en ~teeu.s t oemlm. H ebben dc maatregelell,jn 
en ~l'allning veroorZllukt.. Volgeus .die gcrueiltcil . wlIllcll j l. delaatste jaren oenomell die yerhonclhicr ecMer niet verbeter~? 
Donderdng bijhet Besiutll' en het r.:liIilair-Kollll<.alldelllcnt, tel' De sterftc in :Britsch-I~die is noot[lI1S ~an 1856 tocn die claur 
kusle zccr I.r~urigc gcheim-oflieiele lijdillgcn val~.Sibup;hl:. m't-j6 11,7 pet. per jaar W,.·lS totO 3 pet. ill 1860 O'edaald, 
vangen ZIJU, whoudellde o. u. de lllcdcdceiIng dal de jl,illll taJre , If' t· t 2 0 ·Ct . '18"~' .. . <> 
1- d t d N d l"l 't' l I' d L'I . ,,, . ze S 0 ,i> P . III OU. . . . i..omnnln _an c.t" . . oot' e U';:C il (ec lO,g' ,un e III CIlH.ll", u . ver- D L- /:1 ' '-)"f · 10' ' 1 ' '111 r' ," ·b· t-
moord, eu de Re~ldcnt van . 'fapalloellC en IlIOCl' audere 3mbte- . e OCOIIWvte gee t ,(lC YO Sell{ e mlC (e.en '~n .. vel c e 
uarcn ;maal' gewoud Zijll. llet hoc on \yaarO'll vuu dmw ge- nng aa!l en c1o~t een lJeroep. -op den Legerkommalldant_ 
b~lrrteni:; wisL meu aanvankelijk l(iet., doclt lIeden moq;cll had om zem toepasslllg dc .·brengell : .. . 
men /Ivan . icmal1lf dic hot \Vist vau iemancl die heLwel enrnuest:k, ,/Verwijdering van de~)IlgezoIide straric1plaatseu ,wnar uiet 
stel bg golioori., dat t c i:3lboglm con oproer on~er de'l'oekallcZel\ meer dan eell klcinc, ilOodzakelijke. bezettingm<lg blijvell, 
·ultgcbar:;t.e!l was, maar. zoo-e\'.cll had men weer van eeu,'; andere, cn nit cle forten, zooals Willem I. en Prins Hemlrik, bOlnveh 
meL rnlllt1Cr J u"t. IUgclieiIte zUdc· gahoord, cbt . lliet de .lockallc- van kazernes iIi clc O'ezon(te berO'streken kazernes vol !Tens 
zen, nwar ccm'oUdlt· de ketllll!rgungers tegell de geslcldc mag- ' t P '11 ' t I' 0 . '? ' t · 50" 
tell filet de wapeus -in de hunl waren iu \'e!'~et .gekomclI;. de~e . aYI oell-S ·C scI, ·· zoodat. elk gebon w.~oogs ens . ~lall 
zoudeu hot hnis van den Resident o\'crva!len hebbcn op het bevat en elke kampr hoogstens. 25; rexwIJI het eene.op groo
oogellbiik dat, daar de meest() .il1gezelcnen vau Sibogha ill. cen ten: 1lfstand van . het andere wordt geplaatst: En bij elke 
gel.elligen kring verecnigd \varen. kazcrne een l'eereatie-zaal waar gelegeilheicl tot J;llstige ver-

Wti doen lllcdedeclillg van deze dwazo verl.elsc!ii, hoog-st- poozing is, hetzij gelijkvloers, hetzij ;·zooal;; ill BrHsch.-Illdic, 
lakenswaardlge pOglfigCll . o ill , onrustcll lIlecr : ... ". te vCl'\vek- waar in de laatste jaren de verdiepin,g voor slaapzalen ell 
kCll, c10ch haasten Oll~ er t.el· ,gernststelhug 0\J le . I'oegcn, c1at de ov:ereerikomstige ruimte beneden voor recreatie"zulen ge
WJJ gcmagllgd Z \Jll zo • .Ie wecrs prekcu als zUlldc vall cen Oll bnlikt wonlt. En als' 'men daaraan verbilldt eenvoucliCTe 
aneler aall heL Hcstuur 11lets bekend. .. .. . .. . "-

. .. . . ,atchers, zooals bJJ vele Eugelsche kazernes, ,raar allerlel 
-- Men schl'lJlL. ons van Balavla del. 0 dozer: "Naar ilion zakcll door clen solclriatkunnen yervaardio'd en <Toleenl wor

,.-emccml: J~ ,de II.Jdlsche Rcgcnng JIl overlcg. gclrcdcn mel dell den en hem bezlo' houclt oak: mcL ancler~ werk~ll ' (tan zal 
flllll. vall l<.ololllCU - over den aanleg- IeI' tiUl1lat.ra's Westku~t I ' . . + 0 • . '1 1 

vau gocdkoope l'aarc!cll- of sioolllspoorwrgen doo<: I'Hrlikulie.en, de sterHe me. alleeIl onbereleenlJaat: afnemen, mtmr Je S~'
en 0111 aall dell cI'clIl lIcleu kOll cess io.iaris hel. lIitslll it.eo:cl trans- c1aat oole eell. wezen 'worden, op Wlen men bOllwen kan m 
port van gOliveruemcl1l s-prodnkLe ll. goedercn ell geH tec;cn lIni- mo~ielijke tiji:lell. Zoo worde'll wij dan tevens yerlost van 
fo rme botaling, Cil. lel'ens cene rcn1.egaran!.ic \!all ' !i pCt.. over onze slecht aaugelegde en oiTcIl'ulde hospitalen I,elke (be
het ~lcnoocllgLi !capltaal gedllrellcic ecn tijdvak van ;\0 jarcn te halve dat te NInkasser en tc Salatiga) gecn van aile vol
verZekCl'eu. . . doen <lall de iToonvaanlen: licht, lllcht en l'llimte ; waar 

"De aall!ep;,zoll ,U\ll de algerneel~e kOllkurrelllolc~vergeblell nimmer een zaal tijdeliik kaT! ontruimd w(Jrllen om te luch-
worden, en he, uanzoek VlUl do fIrma DlIl1lm ler & Co. ulzoo "'" o · '." . • - •. , ; t"- . t .. II -t k 1 o'eschie-
~ij ll b!.!WC:'.~!l ' va,t~ de hand. Beue ai",i{ijzelnic bc:sc!Jikkilig lla I uCu. ell (,t · iel,-.llge)l, ,i.e::t \Va g~l ~~e L !lJqe::; unnel.? ~ 
"crlo~p \'an p. m: .1} jaar is cen mager loon voor de po- .den; ",aar llll~mer de besmetteliJk.~ z.Jeken. b~hoorliJk kllll
gingell le ll doze tlnor gCllOClIldc firma gedaan OIll het Ir311sport- lien worden afgez.ondenl, zo?dat de laekemunchtmgen her
wezell tel' . i:3lllll. Weslkust Ie verbele ren. De partikuliere on- haaldellJk de broethaanlcn ziJn geweest yan eholera en pok-
dernem insgeest; moet rlilsdoeride \V el I'celoren gnarl " .\ 'k en. 

- - Meu vernecmi: da\; de Luit,. -f(C\!Q"eI G. }o'. de Ravallet, .Maar i;s het ook nit een taetisch oogpnut no,x lig, cIat. 
Ridder 4 kl. del' ]',1. IV.O. en Mil. Komdt. del' Padangschede kustplaatsen, 'in vergelijking van (le phlatsen I'an het 
B el1edenlandell, met; dczemail vall het lVlilitail" Depar ternent binnenland , van zooyeel grootere · o'anlizoeilen zij rl voorzien? 
een wenk gei<rpg.en heefL om Zij'l pensioc'l 1.e nagen . Wij dee- N een, clllizellclmaal neeI~ Zij, clie het verkeercle van het 
len cllt bengL fllCL zander reserve mede, want, hel, koml ons tot· un toe o'e l'ol 0'(le defeusiest~lsel inzieu en b eOTip hebbeu 
ten eellcnmale. olulanllcil lclijk \' 0 0 1', fiat manncn als de Overste vall de natllurlijke ilefeniJic clip het binnenlsnd yan .Java 
de Ravallel·, III dc kracht hUll leve lls en vol I)Ver voor de Inl- 1 . II 'V [ 'l' .[ 
litaire dienst, Wilde r dal. daariou !(ewigtigc (;orwkell hestaall, op f'v~rt, zu en u zeggcn: (:neog (e t?egangell ~aar 
ui t het leger worden vcrwijclerd. Dil tegcnwoordige Kornma,n- het bl1l11enlanc1 en ~le bergpasscn, w~n~' ll()o(hg.?p gesclllkte 
daut vau heL L eger hecft olla cr. I'crschillel1lle ornslandigheden plaatsC'li, en gebnnk danrbl] zoolycnug. mogehJ k . lellnstma
te dikwijis hC\I' ijzCl1 gc.~c vc lI. (' fl ll door de zucll\' ll aRr rpgt ·en tige versterkin gelY; b cv.cilig aileen de stnmclplaatsen .tegen 
billijkheid ~c h t: rl' oniwikke!d gez.olld l'c"slaUll Ie l~;;z il.tell . dan een coup de main; vocg daluoij zoo 1l10gelijk cell goed 
dat hv III dele tijdc'H. vall (l,,·.nls l.. vcrzel. e'. ol1wIi Zioh 1';111 spoorWf'gll()t ell ge Zl~lt .1 1W11 goed . en gomlleoop .lel1l111Cn 
ZIJnc iltlntiJgslc Ull dcgehJblc Olliclcrcn WI! "',ensd101l te Cllilclocn. yeriledio·Cll. Oi'O'l\lliseer korpsell partiio'alwers, te paard 

(Sullw ij '((, Courant.) .. " b •. . . .10 <> . 
llds t, en clan kan de veniechglllg Ultnemend worclen. 

BATAVIA, 
Ell hoe nwel; het geld gevqndell worden? Z': lllkr, V'eraIl

(loringon ten goede krlllliell niet tegclijk Lot stam[ gebracht 
ZZ l"cunt,iri 187 0. wonle n . W ij lllogen ous ltieril! lliot vergclijkcn met. Britsch-

'r" I ' I l . I I" 1 I ' 1'1 t I rudie, wHar .. 1JlUH UClli gn jHren gclectcn 0[1 vele pl!ul:en tr " IJ 1(11 t('l' Ih 'I' ::i (' e(l 'f'U l- ('i',Ht:; 1::; ({' ..JllO'l' ~e l~ l , <.U lHC . . " " ~ ' . 
. . . ' . " . . " , . ,,·pJJJk I') lJ""'Olll1(j1l: 0117.(' . .rnallCI('ele kracht.cn n'edo()o'ch .<1.11 

uel'igt.:n tilt I ~ .i,l1lllan en tde"'rdmIlll'll t'Jt 21 J:lllll:m '[001'''' ,U . b 0 . 

! Yo I l I I I IJlOt. j}och het gnat (11)\(\ krachtl'll met te boven, VlllJJ 
h(;~ ,...:.tounl"jchi p A (htiJl.'l ~ll ( f! j. j eaer aJtaen aaU(l e Hac ll. . ... ' .. . . . 

b . cilL doc! bJJv. JaarlIJks nell ll11illOen besclukuaar Lo stellen 



. ~:'tl'~~~;g~:l:,eS~~~~~~g ,:~'~;~;:a~~ij~ ... ~eiXr;;s~6uf~rJ~· f 't~'ll~!Hi~~~~~r~,:Z§5(le~" :'~; !and!~~~;~~t~;~_\1'~{~~~,:~~~n~~.Y 
voonleelen ZIJll van het Kapltaal, Jat .lllervoor . wen1 gebe- ,'l'en .slotte wonlthet lllede · liOQg. no0dJg 'gea~Tt~. ~.we~'!l(} 
zigd; met aIken elat spoedig het leger ' ,kraclftiger, Zan wor-' ' kl'achiige . poging-tedoell ten chIde lliewiif r~gll}m'elltcn: til 
den en o'phouden uit zwakkelingen te 'hestaan, llia~li'()ok vei:l(j:ijgeri:~ ' die de 'aangctegenhea~m ~van(le: lndi~che ku'stvanff:' 
het, vereischte contingent iO\ule aanzieil liJk dalell,-.owel reg61ell zn~.en, ''ivlit de bcst~andc hermlingen geil'igd worden 
illshet get"l overledcne.n eil ' afgekcui'den kleir.ter zou 'VOl;- in het geheel· niet; dan wei· zeer slecht · te eloen. ' _ : 
den. Ecne Jaling van 7 pCt. tot 3 pCt.! IJatcn<'wij Cell- In Itet den 10([eu .dezer uitgegeven nummer van het 
tel' aannemen de helft, voowuderstellende, dat, als Inen he- Soel'abaijaasch Handclsblau komt wije[ers een artikelvoor, 
slutten kon tot cen ander stelsel over te gaan; men uezelf- waarbij eene vergelijking 'ivonit gemaakt tusscheri Britsc~- en 
de gevolgen zou zien alsin Rritsch-Indie: Dan zoucl0 de N edorla1lClSeh Inclie en znlks' n,lar 1\[uileicling .van eenige 
sterile van \)61 man, cliewij; (Ie naar Em'opa: teruggczon- liit het Jaarlijk.sdt Verslag. van den BO/inlof Trade over~ 
denen cr bij ·gerekend, gcrustelijk op 1200 huinfm stellen, gcnomon cijfers, . aantoonencle ~lat de ' uitvoerhandel van 
dalen tot 600_ En clkens.oldaat op J. 600 i'ekencndo, vor-I Engelancl 01.) Britsch-loelle, in Mt 10jarig t. ijclvakvan 1848 
krijgt .' 'n een jaarlijksehc winst van / 360,000! ' . tot 18 G8, van 5 miliocn pond sterling . steeg tot opeene 

Wilde men slechts .llie som elk jaar besteden vour ver- .vaarde · van ' over de 21 milioeu pond sterling ' 'sjaa:rs,: 
hllizing del" ti'oepen, dan ' zou men toch al spoedig goede terwijl deuitvoer van Bl'itsch-Imlie naai" Engelan(l, welke 
resnltaten zien . NIaar er kan meer gedaan worden. :Bijna in 1858 slechts '15 milioell bedroeg, in 1868 was. gestegen 
elk ofli~ier is overtui~rd van. de weillige waarde, clie aan tot 30 rnilioen 'pollcl sterling. 
het Inlanclsch element in ons leger moet gehecht worden, Het hoofdartikel van llit~'oer van Engeland naa!' Britsch
dat Bug vcrrc achLer,taat bij de inlandsche troepen in Iudie . is gernanufactn!'eerele katoen J terwijl orngekeenl de 
:Britsch-Tndie. Lanilbollwers ;.;ij n ze, gcen solelaten: .Op ; uwe onverwcr.kte katoeiieene zeel' vooruame plaats inneemt 
enkcle ui~wndcringen na, b. v. soldatendie langen tijd onder eLe arLikelen van invoer in l~ngeland uit zijneIndische 
op expeclitie waren, missim zij aUe eigcnsehappell, welke be'l.ittingen. De omvangrijkheiel van die ,vedCl:zijelsehe nlil 

. een goedsoldaat moe! be'hitten, ell inilien er werkcliJkge- aeht sehrijver in lan~e Ilanld hare uiterste grens bereikt 
vaal' . .is, valt or moer ' ts rekenell op 10 E lIl'opeanen dan te hebben. Illllie zal steeds meer eil .. meer te gcven hebben ; 
op 100 · Inlanders, daargelateu ' dat ze tegen0ver cell moge- Engelallli steeds meer .te '{erwerkcn hebbeu; de handen, 
lijkeu E llropeeschen Yijand totaal niets waarel zij n, Dam'om welkcheide' landen reeds :iall elkamLer verbinden ,zulien 
zOllc1e het · in· het belang van dell Staat zijn de werving der nallwer ell nauwer worden en uiet als zoovele andere bai1den 
in lmldsclie troepen te staken ell l'ceng'agementen aIleen toe van gelijken aard verzwakkell. 
te .::;Laan voor de beste soltlaten ; het gelel, dam'door elisIJonibe1 De beste waarborgen · 1'001' het vOQrt(lureml I)ezit . van 
geworclell, te gebruiken VOOl"' ver plaatsing del' Europ~esche Indie eloor ' En gdanel zi;jll de katoenspinnerijen in (lat laatste 
troepen naar meer gezoude 'ool'elen en deresLeercnde inlallCl- . laIlcl gelegen ; zoo Engelaucl niet 'op ariclere wij;.;e dit VOOf
sche voorloopig te gebr lliken YOOl" de !looclzakelijkste diensten deel vernietigt, knn het met betl'ckking tot het behoud 
op ele strand.plaatseu. vVordt (laq;-bij (lal1 het noo(lige geclaan , van ~ndic ~r toekomst met gernstheitl te- gemoet gaa~: het 
am rle soldaten. (ell bij gc\'olg ookde ofticiej'en die lin meestal ' eigenbelaw~· van !nelle zal hec aan Ellgelalld geklmsterd 
met i[en tijel geen weg weten) Huttig en aangenaam bezig' hondcll . .. 
te honden door de bo\'en opgenoemde ' mi(ldelen, clan zal Bestaat'. een dergelijke baml van wcdet'keerig eigenbelang 
spocl1ig in Holland ' bekentl zijn elat deugene , die te Har- ook tllssehen Nederland en Indie en, zoo die reeds mocht 
derwijk dienst llecmt, niet een geknakte gezondheid, een lJestaan, is cr dan hoop .dat die band al nauwer en nanwel" 
spoedige dood of mil1Stens een vrengdeloos bestaan te wach- zal wordell? - zoo vervolgt de schrijver zijn ' artikel, om 
ten staat. H et is te verwachten, dat clan de werving ·zal gehed onverwaehts op de theekllltuur te komen en ~en 
t0cnClnell ; welk~ 111 811 llll d,)OI ·f-";6!::!. hOvb"5 L -i/t:rc16l'f.Jijk 1Tli il.- I It: ;:: e'~ (lOell begrjjpcn, dat hlj aan het hestaan ·van ~len 
del, hooger hanclgeld, dat niet meeris dan een lokaas, hand tw ij felt , omdat lte theeph!.nLers op .lava voll1;en~ hem 
tra(;ht gaanetc te hOllLien, en zoo zal men geleideltjk het slechte zaken maken. (Lacotlwtj,rf.) 
l<: luopeesche element in het leger ctoen toenemen, ni.et a1-
leen door de mincleresterfte en de meerdere bruikbaar
heid , maar ook door cen grootere fonnatie, 'welke Let ge-' 
voig wI moeten 7.ijll van. de gestadige vermindering der 
illiaudsche troe pen." 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. . 

IN NA Aj\[ DES KONINGS! 

.. DE GOUYER NEUR-GENERAXL .vAN NEDERLANDSCHcI NDIE, 

In het Soeraba~jaa sch Handelsblad van 4 en 7 dcr.er is Den Raad van Nederla,nd8clt-Irtdie geIH~rd; 
crm .opstel opgenomen onder dell titel IIOnze kusLvaar t" , A llen, die c/eze zullen ~ie1t of. hooren Zezen, Saillt' 
waarlJij de wemchelij kheid, ja zelfs, de nooel;.;ake.lijkheid 
wordt aangetoollli Olll ten spoedigste micldeh;n te bemlllen, doet te weten: 
tell einde de N e(l.-lndische knstvaart op ttl hoflcn nit cIvil nat HIJ, ill voIJ<Jelliol( aan arlikd &7 van het. reglement op het 
ellemlio'Cll toesta nd , waariu ze th"ns vt;rkeerv. - Na or op bt'lfi,] del' regerltlg \',n Nede tland5ch,Iuuie, "coschenue over te gaan 
tp. !w,bLen o-el\,uzen clat de aile l)crken tc buiteu o-a;itl dc ' I t eene re!{e1mg van ,:e j>nsuonl\Jke dll' II s1en, ".artoe de mboorhogen 

- - ~. . 0 , . ,0 vnfE de Jcs identic ' Vesle l-nrUl'c llll, r vall Burn eo vlrphgt ZlJU, • 
beschennlllg, welke de Inuisehe knstvaart tltalls gel1let, gc-,", ' 0, "',,, 'I "3 I " d 

I II j ' L l' l·'.. b '1 J etlelille or de art,kelen - () 2" ~ en " van Jet CV€DoeDOem voer:r{ nan rl. cr (:'1 uCIH1 ,tll O'p,n (Ie He VrljlJ e\\reo·ln .~ augs I ( " 
b b' . '. b· I J'l'glelOent.. . ... 

OilZU kust,en i;cleI1l1llcren, zouwel van d(~ 1lIlandsclv~ I'aar- I -. .' . 
. I I t" I . 1 I . , I r ''' 'L goedgevonden en vcrst:!",,: t.nlgell a s nlH (e ~llropecsc te getlllgC e 5C tCpell , conaaK, / " .. " . . , ' 

is Villl dc klaehtf'.n waartoc de kllstvaarL ill dcze. gewcstcn Te veddarcn, dot van de ' 1IIbourhng"t!' del' \\ cs;er.afueelmg va.o ~or-
, "I'. , ' : 'l' , , . , . f' 1> -1' " " .,.. " to, Jie unJe t' regt.treeksch ~el."g stnlln \'fill dc Nederlandsch·lndtsche 

s lnd~ l'lIlg neeH .'L!\l~ICl.( wg gegp.vCll, gfle " ((, SC ,1IJ I e l . V~:H I I,""cring, gcene v crpl. i ~tc persoonlijkc liien3len, heloonrl of onbeloond, 
l)edodd opstcl, In net bclallg der "aak, hUll ell<' \\,( :rkel\Jk 1 1I ",~'en "cvIH',ier[1 wor[iell. allders dao ", ,, ,,lifer 1, 111I( s in . gev"!· vau 81-
verlw tnr ing Cll "iet "li(Ien r,(' lIf) Lot niet.r; If'ici elH ie wij"igillg' 'I' ~[;I;~eellc "1'''' 11 1'CII li,l<lelijk ,'lIllgL lloodig z\in, t 

vi;rl illlgclI, ill crllst,i ~e o ver.w(:g:ing n!ri 'l. (:~. spo.l:~ lig ln og~lijk :- I '~ II opdaL .ni cHHl lI ll hicl'van hi'I\\'~~ l en dIH! ltl voorwclltle, z.~l Jet.e- in het 

,! >1 11 de wd.!C()Yf' ude ll lewht 111 N c(l()r1~nd 11('.1 he\1 'J ~ te lel' (aClt, , Slaat,b)",1 van N ,,,tcrl;wdoe h-! IIdle ;;epiaatsl, t il , voor woveel Ooodig 
riaL ze in d p7.l! I;cnfl aanzir:nlijke verbeiering kall hdpell LoL I 'n de 1"lallllscite etl Ch iUtscbc laltn a!lngeplak t wuruell. 



:)~k ':;G!l1ait,' ~. Deteelt ; ':?~~(~tallehOoge eo lagek'ollegie'i en ' amb· f 
""~ftftaren. ;:olJicleren''''eD J!lshcler"Q •• leder voor ~OQveel bem IU!l!gaat, aim' 

':"_C~~ij~~;a;l~lg~~~z~r~e .. ~iHIiollell booden, z9Dder ,oogloiking of 

lkor ··M!!- tJi?£k:~:' !" &-£!!. r*N~i~:- diJun.4. de · ~.li.W 
lJw:.j,& 1869. 

, __ ,' ,Gil~,.aiin~:B';itcnzorg, den 7de» }'eb~"~rij 1870. 

P. MIJER· 

De .".tlg;"lteene &e"daris, 

VAN' HARENCARSPEL . 

Staats-bl.d. no; . 25,) 

JilXT'RI'AK T' "it 'het Re9i$t~T' de/' Besluitm vall dim GO ltvenze",:~ 
Ge1leraal van Nederl<!lldsch· {"die. 

tStantsblad no. 

G:~J~~eD', cnz •. ; 

" BUITENzoltG~den 4deiI Fabrunrij 1870 , (No. 1.) 

24.\ 

Tot d~rdeIl ."ndn·aislager bij het ,'wda·kantner ie Ratui. ole 'viera. 
. ve!lGu·afs!:'ger bijdat kantoor H. T. Hanibals. ' 

41 
Door -tie'll ])irekteilT d~' BargerlijJ..-e OpCJlQ(lre- Jrerlte;z~ gedllreR./I"e 

de 11ir1071.den. DecelHoer 18~9 ell- Jqnuarij 1870. 

I . Bij de Openba1'c Tl'crkm. 

OvergcJllaatst: I Yan eheribon nRar Soerallaij"; de ' ingcnienr ' der ecrote Jdasse A. F. van 

I 
Haastert. 

V Bti,j" diiektie naSf Chcribon, de ingenicnl' der . hrcede k1asse ;T. P. 

I 
van 1tlansvelt. 

V;mJl,ladioim naar MlIIltok (Banka), de inge? ieliT de h':~ kl,,,-,~ , _ 
Gast. -

Van Tagal naar MadioeD, 'de ingeDienr .,jer . derde khsse L. G, B. 
. Bouricius. • 

Is, ,goe.dgevonden eO .vel·slnnn: Van Soerabaija naar ~ranondjaij3 (Preauger.Regenlschappcn), de a.pi. 
' ,' , ' rant.ingeDienr ,A,: D. J. Groeuemeijer. . 

D~jtaad ~an Nedc'rlandsch.lndie gehoord; 

".'-c.,E .. erstclijk: . Met' aa'nvillling yan arl.4 val) he.t l'eg.lemtnt ill St.aals· 1 Van Pekalollgan' naar Soeranriija, ' de aspiralit.ingeniellr J __ ' K .. Pillim 
,bJ~d 1$3'3.-Do. 12" le .Pepalen; 'dat aaD ,de eersle ahnea van § A.Regermgs· Mentz. . .. ', .. 

, berigteo. van dat .Hik~l wordcn loegevoegd de woordr,n:Van Sainaran.g oaarPo~t'wakarta ' [Kra;':ang]; de aspu-al!t·ingeniEur W. 
' . ,zoome,i"eoe antivoordell da.rop; bijaldien in het afgeLOnden teiegrap.l F. Vcgelzang. ' . 
'»8Dtwoord Iler telegrailf is vo.orgesch,·even." . Van Ternate naaf 'Sam'arang, de opzi.gter .der derdc'~lasse . J. C Prins . 
. Ten h",eede: ]\fet ij,,'nvuUirig van Slaalsl!l ~ol ]863, 00. 13,te oepole!,; Van Soei'nbniJa J]aar Koedoes [Japara], de.ollZigter der ' derde kiasse 

dot, aa'l 'het ' slotUa3rviln lVordeoloegcvoegd te wool'den: ' J. H . Th, Dijkman. ' .. ' " . , 
': ~ ;en aU~ "a'iiiblenar'cn en ktillegieu, aall wie dool' de bovengenoclIldc Van Kocpaug [Timor] naar'fernale, de opzigter der. ,derde' klasoc C. 

)rnutoritei{eo ' en 'kollegieo bij hct ' afgezondcn regcringiberigt arihl'oord Kromhout. . . . 
"per teleguf is voorgesehreven." Van l'atti [JaparaJ naar . Soerabaija,dc(lpz,!gter , der derde Ida,se G: 

Afschl:W,: ellZ. A. Elenbaas. 
Gel'laatst: 

Tot 

'fer ordonnancie van <le~ . Gouverneur· Genera"l: 

De Alfl"11leellc Selcl'elaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

, Civiel" Departeinent; 
BcilOem,l: 

residellt van T"g~l" de hoofdambtenaar 01' nonaktivitcit N. ,D . 
Lam'm,ers : VilD l'oorenburg, luutstelUk r esideut , van Sncraliaija. 

Tot hoofdonderwijzcrs aall de apenbarc lagere. school to llonthai~ (Ce· 
It,b~~,7cn-'-onderhoorigj.cden); H. Schoemaker, laatstc1ijk , tweedc on· 
derwiJzer aan de , gOllvernemimls vierdc lagere school te Batavia, 
onlangsvan ver1.o," nit Nederland terllggekeerd, en aan de opeilbare 
lagrrcschool te R,ioUIV, de cerste hulponderwgzcr ahn de open bare 
,derde -Iagere school ·te Sarnara,ug 1-1. R. A. Vechtm'an', , ' 

Tot houfdondcrIWijzer, ailll de kweekschoul VUOI' inlandsche ondel'lVijiers , 
Ie Baudong (rcsidel)tic l' .. e~ nger.RegenlscbiLppen); dC':'1wcedcon· 
"~l'Wijzer aa.n di.e inrigting J , C. Kummer. 

Tot 

Tot 

.tw~e.da 5ulll:;tit~ut.gdilier b~ '2~:; !'~!!:l van j!.!-'!t;t!~ tc Eatavia, de 
derde substitllUt.gritlicr bij uien raad Mr. J. C. Muloek·Houwer. 
griffier btl de" landraau Ie Delllak \reSidenlie Samarang), de ambo 
tena~r opw,achtgeld,}'. W. flLUnas, laatstclijk eerBte klerkojl het 
kant~~r van den AsslsleDt'!'esident van Karang·Aojcr, [Bagelen] teo 
Vens gritlier . bij den Jandl'an~ itldaar. 

kontrolenrs der uerde kln,;'-e bij ' het binneulalldsch bcstunr inhe~ 
g(luvernemimt Sumatra's Westknst"de amblebaar ter· bescbikking 

Bij 'de direktie~ de 'benocinde aspir:mt:ingenienr ' H. E. van Bcrkel. 

. , Bij de ,dfdeelini1Telegraflc. 

Ontslagen: 

O[>verzo~k, ,ecrvol; weg'ens ziektc; ' ui~zijoe .betn,kki!lg; de leerling. 
'telegrafist P., Laudegent. 

1kuo~md: 

Tot leerin ll· telegralist,H. C. vim del' Straat~n ; 1!wt bepaliug. dat bij 
wordt "'erhaam gestcld .b~ .het leiegraafkanloor te WeJievreJeu. 

Ovcrgejll~atst: · . , .. 

Yan het teiegraafkalltoOl' te Weiteheden naar dat l~ Soerakatt.a, de te-
legraUst del' derde kla"se J: C. Vroom. . .-

Van het telegraa'kliutoor te Samarang naar dat ta Rcmbang, de tele· 
, gl'alht der del'de klasse W . H. ~farch. . . 
Vail bet tclegra,,(kanter ti: .Rembang Daar dnt te S;;:::!!'.!'~nt;, de Iccrling· 

telegrafist H. E . F . ("J~4rQlnJ) , .. . •. . . . 
y~u net t~jegrarkfintoor. teo Samarang naat. 4at. tc Soc:-abil\j;l., d,e leerling-

tdegrafist B. II. Bommezijn. ' 
Van het tclegraafkautoor te Samarang jlaar dut de Kctliri, de leerling

tdegralist J. S. C. A, Lutgert; 

Door de" Di"ck/cur van Ol1di:ri01js, Eerediellst en Nijvcrheid, 

gelluI'endc de maaml DecemheC" IS69. 

Bij het Departcment Va,. Ondr.rwijs EercdiclIst ell 

Benoeind, 

LV ijwr'heid. 

Tot 

liij ' liet biunenlandsch bestuur in de residentie Zuider· .en' Ooster
afdeeling,vim Borneo J. 'rho Halkema Jr.,' en de a.tbtenaar ter 
beschikkiog b,g bet biu,oenlandscJi bestuur ., in de resideD tie Meo~do 
W . J. M. Michielsen. . I Tot 
ambtenaar t~r b.~schikking bij Iret binnenlandscb bestnnr in de re· · • 

eetsten klerk, de klerk A: van Boekkhoiti,' 

Gcste1d: . 
• ideDtie Zuider· en 008ter'afdecliog van Borneo, de ambtenaar voor . 
de burllerIijke olienst in NcderlaDdsch·lndie A. M. Joekcs. . 

Tot ainolenaar ter beschikking. bij hetbinuenlandsch bestuuf in de re· 
sidentie1lieDriuo, de ambh3nanrvool: de burgerlijke dienst in Ne-

• derlaudsch·lndie 'P. J. Kooremau. ' 

Ter 

Gesteld: 

beschikkiog van olen gOI\\fcrneuryan Sumatra's Westkust, de ambo 
tenaren voor de bllrgerlijke dirost)n Nederlandsch·lndie A. J. 
Pluijgers en H i J. A. vun Maarseveen. 

. I-Ierbcnoemd ;--

,Tot ,Iedenvan de. kamer van 'koopbandel l'n nij\'erlleid Ie BalaviaA. J, 
W. van Deldcl!, lid der firma' Reijnst & Viojn aldaar, enjhr. mr, 

" , ]1'.-. J.\lliins va" . Heme\t, . administratenr ·der Oost·lnilisehe mant· 
., ..... schappijvau .adinini~~ratle. en lijfreIite · te, dier plaats: ' . I 
Door de hieronder gimoemde auteritei!eo zijn de volgeude liescbikkingen 

genomeD: ' ' . , 

Tot 

Tot 

Tot 

Tot 

tel' bescbikking van de plaatsdijke sd.o"ll;o!llu~s;;i~ iii SaUiaraug 
E .. A. Pieterseu G. A. Robert. " 

Benoemd: 

k\\'eekeling "",n de ~?eDbare' bgel'e school ie Salati;, • . [Samaraug] . 
C. 1", . van den Eode. ' '.. . . ... ' . .. ~ 

hlllponderwijzer aan de op~nbarclagere scbo6! te Maiilli'g ; PdSOC- . 
toean], de derde hnlponderwijzeraan ' d~· openbare lagere- sellOol 
te , Pasocroean L. W. A. Evers. . 
tweedtn bulp(·",jerwijzer aan ,de Ope!ib8T!! 'cerste lagere school k 
SoerabaijG, ,> iJUlpooderwij~cr un .!ie schOOlS. C. vaii der Beul. 
dcrd e !:' :c",0uderwij~ers: .. . .. 
ann .1" , openbare lagere. school te Pasoerono, de ~hnl'lOndl'r"'iizer 
a3n de opeukee lagt;Te schOOL te Mal;m~ l'asocroean) A. R. Twijscl; 
aan de openbare h.-eede lagere school Ie . ~tavia, de waarDemende 
hoofdoDd "~"ij%er aan de cpeob:!.re Iage~ school te Pt'elwaiarta 

(Krawang} J. B "n ll1;is, 



.~. - ... ... 

Do, :den1>i;-/ktett" i!a"Binnenl~iidsc~ Be,jUltT, gewentltJ tltlj :e
f
, ~.~l.t.".:'feed!,_, :'C: oE. nz. 

, i, " _. _ ',maand -Oktober j 869. , • .:L .. _. _. 

'Benoerod ; c " . - .-

±~t ' postkorrticldi teo ' ~al'qlJOs, .Ie geWe~klerk op het residenliekan-' I 
on](.nnaneie van (.l~D G<,Ql'er.!lt'nr~G~!"enal~ 

D~ '-{'ge~"e &!~el"riI. , , ' 
", t.OOl: Ole Riouw J: ,M;Steffen~ 
T,ot : PQstkomnjieste , Bun<!ong. ' de ' postkommies te Serang P.-A. A.I 

V A>'f HU:£Ji'pABSPEi. 
~~-

1'~/~~~ik~~m ;2s te~e;ang ,ile. aniiiten~ar op .... och!geld A. c. van I 
.. de':f!}rt:elcn, vroege~ " postkomPlies te Tuebao. I Yerleend: 

• Ontslagcn: I Een 

Wegens zlekte"de belloemde postkommies te Baudong P. A. A. Jansen., 
. '-'., J3enoemd: Eeo 

'fot postkommies te Baudong , de poslkommies te Bililon A. A. Schmeinck. i 

hyeejal'lg venOl naQ! E.uropa. wegens" ziek!e'i Ban d-en f\t"eEd£B 
stadsgeueesheer ie SamHran~ ur. J. P. Dozij . . 
lwepjarig \' r riut naar N~derlanJ, wegens zicktE', rum deD kvntro
lenr oer eerste klas5C bjj net biDoeulandseh hest unr :n de residentie 
Riouw en D!lderhoor ighcden ror. J. A: M. van Cats baron d~ Rad. 

Tot postkommies te Bilitun, de gewczen klerk ler algemeene sckre!arie I 
Onislagcn: 

'C',- - G. O. Nauta. 'I 
1 ~ervoi, uit '8 iands die"nst, met belloud val! rcg~ op pCllS!ueu, de (K'St

Door de'" Residellt v«n Ja17ara, U' edul'ende denlOand Januari' 1870.1 ' h0u.d~r. levellS :~.k:Qnism~ester bij het steenkoleodepot Ie J..aboean 
l' , !l 'I' Dcaen lU het fljk Tontolt (Celebes) A. L. :t'lat. ' 

'Benoemd:' , . 
.. Iugeirokken: 

Tvt ee"sten klerk ~p het assisteoH'Cs~o"lltie.kantoor te Jal'~l'a, .te- ', D 
veos gl'Hlier bij' .oen laodraad a:~:iar, H . S. de Yisch Eijbergen. e aan M. ' J. C.HcH.ndoorn verl~endc ioelating tot de .uitoei'ening 

Departement van Oorlog. ' , van de artsellumen6ka"d;!:n~::~;k in de Te,ide,,!!e Prebuliog<l. 

Op 

,Bij 

'l'oL 

ODtslagco: 

verzoek '"eer~ol, nil 's la~da, dienst , met behoud van aansjlraak op 
pensioeti ; dcciviclc k!erk bij he~ ardcclins-militair.kleeoing ma-
gazijn,.te S~maraDg F. B,Jos!lp}i'. ' ',' " 

, ' Overge}llaatst : 

het gill'Oiizo~!Is- bat~mon 
kolond ,p, }I'.L. von 
Sllerabaija. 

der lIfoluksc,hlleitandeIi. 'k Iuitenant
Hombriwht" 'plaatseJijk ' kommandant te 

Benoe.md: , 

plaatselijk kommant teSoerabaija, ,1e luitenant-kolonclL. F. 
Donlehen , . van het garnizoens-batilillon der Moluksehe eilanden. 

" :D~partement 'd~r_~ Marine. ' . 

Tot advokaat en l}fokurenr b.ij net boog:-g~l'cgt~iluf vall NederI8Ddsch.~ 
Iodie mr. C. baron de Vos van Steenwijk. 

'rot kontroleur del' , eersle klnsse bij bet bin-Denlaud~ch bestullr in de 
rcsidentie Rituw · eLi vij(h:;rtwrjg1~a;, ·de l£o!! t!~le!.!!· !.~ !" tWt'ea~ 

, klasse bij het binnimlandseh bestuur ",in,bet gOl~vernement Snm~tra's 
,VeBtkust H. ' Visser. ' - , 

Tut kOlltroleur del' tweede klasse htl het biililcnlan<lseh besiullt in bet 
g (lUfernement Sumatra's W cStkU5t, ,de konirol p. ur der deide klasse 
rtldaar J. A. Tange, , 

'fot kontrolenr der derde klasse bij llct binnenlandsdh hestunr in het 
,gouvcrnement Sumatra's 'Vestknst, de llmhtenareu tel" besebikkiIlg 
vun den gouvernenr Van Sum.tra's Weslkust B. G. W. " ' " C_ 

, baron' van, Hocvj!II en D, P. Jentllik. , 

Door detL . Komma ~d{/n t. del' Zeem,(tgt en' Chef van het Dcpm·tement 
de,. jUlIrine, zi)" uedure,zde, de maand December 1869, 

Tot" havenmcester, tcveM Jllligercna kommies:ontvanger ' der in- en nit
voerrcgtcn te Anjer (Bantam), de kommics·ontv8l1ger der '_in~ en 
uilvoerregten, (evens fUlIgerenJ ,havenmcester "ld"lTjbr_ .T_ 'C; H_ 
Clifford K.ucq Vim Bl'eugel. ' " ,; 

TiJ~ 

Tot 

de volgerule beschikkingen genomeu~ 

Bij de Gouverntitnents lIfarine 

l rigetrokken: 

besehikking, waarb!i }I'. Leni$' is belats met de waarnern illg 
belrckkillg van maehinist-Iecrlillg ,' del" !wecde klasse. _ 

~enoem,d : 

del' 

ecr"CIl . t"'1l'1I1an, '''.J. Ponard ,Iaatstcl ijk die betrekking be
kleed hebbendc, onlangs vau ver\of Hit N cderland terllggekeerd. , 
.naehiuist-Ieerling ~er tweedc kinsse E. WernCl'; tot ,lus 'ver lne! 
de waaroeming dicr betrekking belast.' , , 

(J ava8cqe Courant, 8 l!'~IJ1'ita1"ij lB _7 0.) --

Tut I ijdelijk dei'den kommies bij Jc, " Igen;" ... " - 'l'ekenkamer ' voor de 
H aminati/! en likwidatie der ver.nlwoord'uflstllkken en het a 's1uiten 
del' b~gr60ting, looJlcode over het lijdi;i'-~, vO'oraigaaitde aao -l 
.Tariuar!i 1867, de aluoltnaar op non-akti.iteit '·A. Keller,laaf,stelijk 
derde kommies bij de al;.;emeene rekcnkamer. , 

l~ot de ·ui..trtildni aau ,. ~l . _~J. "" C. Hd!cnlloorn van eeue. akte: ·jan toe
laling tot ,I;, uiloefelling vall de al'lsenijmeDgkun~ige praktijk Ie 
l\lak~rcr, \ Celebes).. " 

Hi) ' d. PZ,wli,;tij!.:e Schoolkom,,,i-!Sie [e Bm,dml[i (Prcal1ger-Regellt
sehoJ)pen'.) 

·OntSlagcn. 

daD kbetuiging . voorde 

E 'X 'f It A K '1' uit het RetJisier del' Besl"it," ,van den Gouverneur
Gelleraat ;v;;n Nederlalldsch-Illdi'e ; 

Eervol, w~gens vertrek, _ als liJ I). Pies ; Ollller 
als zoodanig door hem bewczen diensten_ 

Benoemd: 

BUlTF.NZORG, dep 8steu }I'cbruarij 1870, (No. 20. 
G'cIet, en'z.; 

'1", u. leden , Th. Krijzel', civie! geneeshcer,ond lid d~r '_voonn8Iige 1'laat
sdyke kommissie V3n onderwijs aldaaT en G . .'rb: Walter, i"g.
niellr del' ecrste klasse hij den watersl,,,,t en's lands bnrgerJijke 

Is goedgevondcn en vcrsttian: opeD 11m'e ~'crk.ell. ' ' 

" l)Jcrstelijk. ' Kraehtel'is magtiging des Konings: . Depart-ement van Oorlog. 
. i'erleen"': a_ - Op te ,lieffen llet ambt v~n , kommiL'S-outva~ger der i'll ' eu Ilit

,yoerrcgte'u' ,Ie Alljer \Bantam), 'waaraan 'verbonden is ecne , bezol- , Eon (w«jarig verIofnaar Nederlr.ao, wcg:cns zicktc, aan den Qnde.r
diging ', vii'tJ , . . • .. , . f 3600 's jaars; iiitelldallt. dcr ens!e klas$ll van lio ",ilitaire admini,trntie C. P.b;L 
ell buiten dienst te stellen het Mil dien amhtenpar. 
toeo"ev,oegd personeet, ,als: , , Ontsh.gell : . 

. Eervul, nit Z~. ~ls: militaire dieost, Wcg~us ligd!-?m{'J ijk~ cug?schikt-
C6~ djoer~entoedie "bij, ~epraaislo~!~, op f 192's js. heid, met beb,oud van regt 01' pensioeo, de eerste luitenM ler 
!lne roerg·Rugers . »,,, " Ii -- Ii , " :' 396 » infante ric _1.. Hissink . ... ,_ ' . 
vcertien matrozcn » . » » . »» 13'44 » OIl \'erzock. eervol als direkl<-lIr vao het II:root militair-hospilarJ is 

. , » 1932» Weltev;eden (~ilitair ambtellQar der eerste kla..<se M_ W.de ·Val. 
, ' _ "T55'3·2--'sJaar;./ gepensioneertl kapiteio der infanterie: 

In ,dienst lesteIleu: ' _ ;" " I Op .-erzoek eerv"l. nit 'g laods diens!, met bchoo.d wan regt up P;:i1-
, ''It" ' ' " ' k' . ' d I .ioeo, de lwcede kOlUmic:; tevens lI1aga~IJ"nmeesler blJ~ bri , "foot 'eim ,!venllieester, ,levens fuogerelid , -pmmJes'ontvanger er in- C!l ~ , " 

"uitvoerrcgten ' tc Aujcr (Bantam); 'olJ . ' . . '. f3600 'sj:J.ars; , militair-ho8pitaal Ie Wcltevreden (militair ambtenur der " d~rde 
ee~ {ljocroemoeflie I als bemouni!ig der proai {» ~ 92 's jaars; ! klassc) Th. van dcr Koik. GestdJ. 
dl'le.roergangel's J sloepvan dtn, haven meester, » , 1>40 : » I ' 
veerlJeo:, Ulat,ro~cu" ,', evcnbedoeld. up , » 2016 ~ _ II 011 verzeck, or nou-akti"ifeit, voor den Ujd \'an eeu jaar. bait~ be· 

, ~waar ~an den laude, ~e (",eedc l"i:~t der liuallerie I'. H_ ,F. , ' f 6348 ' s jam'S.. 
KODiDg~ 



:Depii:rteine~tder:M:¥imi~ '. 1 
: Tot ;;oii¢Ii'!~qrd~fc~rs(e· ~~~~t::O~td:ak van s~~:e~ebonw in N edet-' 
"c IOlldsW:lndie;. de iilgeDiellr. der tweede klasse blJ het m~rine·ela-

" bli~5~metii iedDr~stW: B~ ~fc~siog. . . .. 

Bij de G~'Uvernementl jlJar~"e . . 

. B~Doemd : 

'fot gez~gbebber der eersle klasse; . . de gezaghebber der tweede klasse 
H. "}'.Berno.lrr. . # 

Tot . . gezagbebber der .derde )<los5e', de eentesluntman W . ;r. van San len 

Be.hisl: 

Mel bet gezag over 's . ~o't1vfrUe!nell!s stoomschip Bronbeek, de gezag
hebber cler tweede kln"se A_ C. Ever.nrs, thans belast met het 
gezag o'er '§ goiJVcroeru~i;ts sloomschip IJr,aak. • 

Met. het gezag over's gouvernemcots ·stoomsebip Draak. de gezagheb'bcr 
der tweede .klassc h }.'. Kulker, th,aos belast met bet gezag over 

'. '. gouvernem.ola· stooUl8CruJl' ·Bennett. ' 
Met .het ge~a!t OVH '. gouve<l)ements stoomschijl Beonett., de benoemde 

gez8gh.b~er .. ?er derdc., kla"s!) W .. J . vao Sa~te\l, thans bclast 
met hef ... ~ezag over '. gOllvernemeuts s(oomer Salloos. 

~fet het gezag over '5 gouverllcm~nts. stoomschip Sailoos, de eerste 
. 'sluunDan B. A. Smits. ' . , ' . 

1)E 

(Javascne Com'ant, 11 l'ebl'uarij 1870.) 

IN NAAM DES KONINGS! . . 

G~UVERNEUR-GENiRAAL' VAN NElJERLANDsCn-INDIE, 

Den Raad v-an N ederlalla- Indi iigehoord ; 
. Alien ,die dfJ.zezulf:ell iien ojlwol'i31i lezelt Salut! 
, . '. dod te ' wete1.: . 

Hat H(j, het in het 'bela!lg IIcr ' dierist in hilt ,Gouvernement SIIma
tra's ' Wes!kust weoschelijk aeblende, eenenadereregeling inbellevcu 
Ie roepen mctbetrekking -tut' de: tijdeTijke voorzieu'iDg in ,bet ambt van 
gou"erneuT "an genoemd ,gewest,. 'bij overlijden, ziekte of andcre welti'ge 
verhilldering vaO .deu· til"larts; ' ' . 

LaHeode 01' de c artiketeu 20, 29; 31 en 33 ~ailbet Re~Iemeut op 
het beleid der Rel(ering van Nederlanrlsch-Indie, cn op ·artike1. 1 van 
het besluitval\ 3 N o,Vcmlie,r 1869, 110 . 42; 

Heeft ' goedgevQilden ' en' verslaall: 

Te bepa1en: . 

1. met aflVijking in zoo verre vaii he) bepaalde bij ar!ikel p d.er io
struktie voor ' de hoofden vangewestelijk bestnnr oil Java en Madura 

v.en t~ail: ,Is goedgevou'deil 

. 'Eerst.elijk: Enz.; 
Ten tweede: ~et wijzigi~gvan art. 2 § b v _n, bet besluit van 11 

December lSIi(;, ' no . 18, Ie lievale,;~ dar voor .. bet bij..-erkfD der be, 
grootijlgs-rekellingen, IGOpeDd~ tot ell :met 1866, ell d" afs!ili~ing ~er 
alge"-ene .bocken vaO ' 1860 en 1861 blJ, het depart"m~Dt van finanCIen 
vaD' 1 ]\faart ' tot eo met ultimo Atlguslus .187p zal \)'orden in dieost 

.gehouden het volgende pe.rsoneel, als: . ' -' • . 
1 cher .op f 800._.',I,~maands, -
1 eersle komwies »300.- ' » 

. 3 'lVe~de ko~miezeu op f 220 ieder 
's maaDds of Ie .za men » 

3 derdc komniiezeu- op /150 ieder 
'5 roaands of te zawen » )} 

en dat gedurende dien tijd yoor kler
ken, . schrijt!ooo; miuder persooeel, 
eu bllreau-behoeften kan. lVorden 
beschikt over . 

of te zameu 

» 890,.1 . )} 

13100.- (dric dnizend 
een honder.d gulden)_'s maands. 

·Teri. d~rd.: eDZ. . ,H . 

Mschi:irt enz" T~r oidohoaneie van deri ' ~ouverneur-Gcueraal: 
De .A{f)emcen~ Sekretaris, 

V AN HAR~a'CA!'SPEL. --........... - . 
Bij besluit van den Gouveroe~r-Genefli~( vau N'ederl"odsch.Iodie, 

. van dcn 14den. }'ebruarij 1870, no. 1, i$ aail L. Jaudas, \Verklnrgkun
di~ industrieel, "Goeode · te . Samarang •. verleend: ceD'o~{rooi voor deli 
ti,id, van tien jaren 01' : de .,itYinding . vaD" . eeu IVerktllig voor bet 001-

bolsleren van "" !'ij . .' ' 

EeiJ 

C'iviel Departenumt. ' 
Verleeno : 

tweejar;g verlof naar Nederland; wegens .;.oiekte, aau. deil gouver~ 
neur vaD Sumalra's Wesllinst N. A. Th, . Arrieos eo aan den 
kommies-visitateur bij' de k(lntrole eo recherche h> Batawa P : J. 
Fr.evost. 

Eervi>l, uit j;uo.oe . belrekkiop:en, .' ·onder toekeriiling '~aD :'\\'achtgehl, J. 
C. Hembcr eo D . . C.:tL Yoogt, respektil'e!ijk hoofdkommics en 
eerste. kOOlruie5 bij de afdeeling · .. vocir ·bet bijwerken van de alge
meene boekeo' ell reke',!iogen .bij hetdeparlemeut vao' liu3."cien, 

, .Belioemd.: . 

(Staalsblad J867;DO. lJ4), voorwaardclijk van tocjlassing verklaord Tot iHitaris Ie Modjokerto' [re~identie Soeraimua:], levens venduroees!er 
voor de ' gezaghebbers 01' de beziltingen blliteD Java eQ Madura, al.]flar, de notaris, tevens 'vendomeest"r Ie Bandong [Preanger-
dat bij ·overlijd.en, ziek!e of andere wettige verbinderiog van' den Regentscha}lpen] J . E. Langeveld. . " .. ,' 
gouv.~rileur vaD &umatra's Westkust .zijn .mbt tijdeJijk ivordt ' lVaaf- . 'fot kommies-o!ltvanger d~r iD'- ,eo uitvoerregleo te Siugkel-[Snmalra's 
genomen door ueu sekrelaris van dat ,gouvllro;'IJIent, en znlks lot W~slkust] J. A. Blom, laalslelijk onlvanger ' der in- 1m' nilvoer-
dot Qoor den ' GOllvcrneur-Generaal daarill zal zijn voorzien; reglen, teven5 hav'mlUeesler, 'visitat""r en komwies der recberche 

II. dot deze ordonnancie in werking (reedt op deo dag van baTe af- te Telok-Betong [Lampongsche dislrik!en], onlaogs van verlof uit 
kon4iging. · . ', _ . Nederland lercggekeerd. ' . , . " . '. . 

Ell opdiit uie..iiindbiervao olllVetendheid voor .. eod6, zal de.'" in bet Tot eeysten dCllrwaarder by den raad van jn~titie teBatavia, de tweed" 
Staatsblad van Nederlandscb,Indie geplaat.t en, voor ioo veel .noodig, de,'rwaardel' b(j dieo raad J. C. L. A. Gallez. , 
in de !nlandsche en Cbines~be talen aangepl~kt wordeo . D art' t . 0 1 -

Gelast en beveelt VOO1'ts, dut aile booge en lag. kcillegien en amb- ep emen van or og. 
tenarin,. ollicieren ' en 'Jllslicieren, icdet 'voor zoovetl bern aangaal, aan . Verleend: , 
de stipte .· ul!leving dezer de band zullen houden, zonder oogluiking of F",n ~wcej3rig . verlof oaar Nederland, wegeDs 'ziekte, aan dtn majoor 
aan"ieD" des perso.oD$; . . . der infaoterie }'. ' A, C. Bloem_ . 

. ' Gedaan Ie Buiteozorg, ~en lldeo }'ebrnarij 1870. Ben tweejarig' verlor nMr Nederland aail den officier vao 'gezondbeid 
P. MIJER. der tweede klasse K. G.Bakker. 

be Llt!limeelZe · Sekre/",;s , 

VAN HARRNC~RSl'P,. 

. [~t9at~bl~a no. 26.~ 
::&:= . 

EXTRAKT uit .het Registe,' de,' BesiUile1l 110n den 
Genero{it t:OI1 Nederlolldsc1>-lntlie. 

BUITKNZOR!l, den ] ideo }'ebruarij 1870 [no: 2,J 

. Qelezcn.. de missive: 

II. Y/ln den Minisler van Kolonien van .5 Oktober 181)9, J,itt. 
n!l' 1~/ 13"7; 

6~ , eoz.; 

!)~ Rasd ran _Nederlandsch·Indie- gehoord; 

Tot 

Benoemd : 

behe.rder ' de; stamboeken bij< bet departement van O"rlog [militair 
ainbteD'aaar ' d~r derde kl~e]. de gepasporte2rde ''''Judant-onder
olticiet scJu:ijver' der iruanterie voor memoTie J" P . SehrelidefS, 
thans IOflt . de waarneming dier be!rekking belast, 

Depa.rtement der Marine. 
Vedeend:. 

Een tweejarig ve.lof nRar ·Nderland .. aao den cher van de afdeeliog 
hydrographie bij het departemeut der 'marine A. C. J, Eddiog . 

&noemd: 

eer5!ell Dl~cb inist bij de dienst <lergou~eroemellis mariue, de 
tweede machiuist bij d:eo ia\( Tall di<ost 1. P_ GraaL 

(JIJ.'':{!.8clle COl!rmtt, 15 PefJrt!arij uno.) 
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E!X T:n.:XK T :u;t . hef, R:egi~le1·fkr Bealuileiz . va/'t den. Gouverneur· \ ]0. ~an aile .. aan~I;~aak 01' ~e .oormelde belooaiDgeli ea IlIIdetwLei-
: fJen~raa! van·,·Nederlo.nd!ch-Indie. dlIlgen Z!JD .t1H:gesJolen IJloo!: ariChrifteo, tranarnpties llit ee.. 
~'il&i:~. ·NZOR.G; leu1'4dell Felir~ar.ij. 187.0, (No, 9.) l~Uerscbf1ft III een ander, .m.ttrelGels, un;",erlcingeu qjt JInI98 ill 

. . '.. . dlehtmaat of omgekeerd of OIl eeDe der zoogenaamde:' !aahoortefi 
Gelei~n ,: , en·z.; :" (zooals het hama en ngokcl io ~e andere. 
Den Raad vao Nederiandsch:Jndie gehoord; ' Waar eehler de uitgave van zoodaDige geschriften wen.dlelijli: 
I~ : glled{l;~~onden . envcrstaan: '"' geacht .wordt, ldJOlldt de Regering tich voor, de moe,le, aan Imnne 
Eerstel'(jk: . Metwijziging 'van de besillitenvnn 14 Janllarij 186', bewerkm.g ~erbonden, naa~. bi~.\i~beiLi Ie "ergoeden, e!l caubYec.le 

no. " 4; 28 ' J!mij . lS07, no~; 1, en 7 September 1868, no; -J7, aan te de verd~en.te . te. erkenneli, ul Ill •• het 0llsporeu en aaDwijzen van 
nenien de xoli5enderegelen bij de heJooning van vf!rvaardigers van ~ een nuthg gesc!,nft "~a~ ~elero 7.1JO. , • . . • 

inlandsell e we!"lml.: . .'. ' . . ~ ,11. Onder bloote nlt~reksel> "uruen even"el DIet vers!aa:. blocmlezlll-
1. Voor ' llitg~ve ' ·vaM Regcringswege komen in aanmerking alle go· \ gen of verzamehngen. met eeu bepaald do.e1 nit ~o of meer ""'T' 

_ . ~chrif\lln in de!nlandsehe tale~,. die tot hn.l"middel~n hO het _ ken blJeengevoegd, dl:, ev.en als overzettmgen . ntt vreemde talen, 
IIllandsch onderwlJS; tot .verspr ."dlDg van nllltlge keuDls, tot be. 9 naar de vastgesteld~. lieluoUl~gen kunn~~ ~ecledlDgeo . . 

. vCl'd erin g van z.rdelijkbeld en goeden smnak, tot beslr(iding van 11~. net slaat d~n schr!J_er of IOzend,'r vr\J Z\)'! M~m genem, Ie 1.0"-

vooroordecleu.en dwaalbegr.i[\lJcn . [met nitslniting eveliwel van -gods. . den of. gehel~lhondUlg d.arvan, ook VbOr de beoordeela" .. s van '~!l 
dieostige leersteJlingeo], tot" Opw~kKing -vall nadeoken en zuoM ,\\erk, Ie bedlllgen tot h:t onderzoek afgelo? ell; eo de hem even-
t,It ondertook of ·.tot . onderliondeode lektnul' voor de iolandsche tneel I~ekomende beloo~,~g onder ~et nOOlIl.ge v06rbeboud vastge-
bevolking, dj~ll stig gencM worden . . . . slel<l z\I, do~~ ~e loew\l.zm~. ~2" die behlDlDg voigt io .geen geval, 

2, Ann hen, die 7.oodauige :ge'c!II'ifteu tel' heschikking van de Rege. dau uadat hlJ zlCb scbn:tellJ~ a13. schrijver , of intender bekend ge· 
ring slellen, w(J1'dt iugeval vun goedkmll"ing VOOI' de, nitgave, t.!'en maah heert . e.n tevens D1tJruj(~c)~k \'erklnard heeft: -
arsland vnll aile reglen van ei[lctidom, toegekeud eene helooning ~e. of, eo IU hoevene bet 10 zijrl ge:'ce! ' ~18 zljn eilteD oorspron-
van l 50 tot ( 100 per vel dl'ults, naar gelang van den aard en 1ce1.\lk wel'k Ie. beschoDwe?, .dan weI g~heel .of ten dede als ver-
de . hoedauighciJ van het werk,' bet meel' of minder nill, dat el' talmg, olllwerklDg, bloem~~zw!;,afsch~lit, 'U1ttreksel of anderzins, 
vun verwaeht lVord.t, en de mate van hekwnam heiJ of inspanning, a~n and.eren of ook aan zlJn el!!ien, reeds in bet licbt verscheneo 
waill'van het blijkengeeft, a1le. ler beoordecling vnfl' de Regering. ot ter IIItg~ve .angehoden we~k IS on.tIeeud ;. met vermelding, zoo. 

a 'In hct nlgemeen geldt daal·bij als regel, .dat .. belooniogen van meer veel . do~nllJk, van de geb~Z1gd.e bronnen, In 7.00 ver dit eeo en 
dan .I 75 lIilslnitend voor'bllit;-ngewime. verdieosten bestemd Zijll. ander . filet r~eds. voldoende III b,etw~rk ze!f is aange.laid; 

• . 'rot maatslaf,· van beoorileehng word'eo de wcrken verdeeld in . 20. o~ . . hU, wgeval van goeakellrmg, .zlch al dan niet openlijk 
Jde klasscn vail belooniug, en: weI aldns: . als sehr~.ver weosellt bek~nd gel1)a.kt, ell z~n nRam ah zoodani 
. I C. klass~ Ecnebelooning van f 100 [eeli llOllderJ gulden] op de.n hfelgeplaatst to zlen.,. . ' . g 

voor aile lI"erkcn van welenschoppel(ikeD aard, lVaaron~er worden BI~kt de blerbedoel~e u::;ICJanug Dopens <Ie oGr$[Jrookclijkbeid 
begr'I'en nile lee"bocken ge,onih VOOI" het ond~r\\;ijs - aan- meer. van, . llet. werk onnna",ne""'g of v.lsch Ie zijn, dan .k.n dit Daar 
gcvprdcrdcn uJl de kweekscholen, 1-oomede 'nlle ' werken, .bevatlende omslandlgbe(le:; _ grond ge,"en tot vcrmiodering del' belQonin .. tot 
h.ndlCidillgcn voor de beoereuing van · voor deD inlander nottige CJI· of beneuen h~t bedmg, \Vaarop . het .. bij jitliste 0Jlg!!ve .zon"heb-
lI'elclIsch~pren'; . .. .. --. b~o aaDsp,l·a.nk g~I~_nd, ~ot terng.orderin;; van helgeen bWken mogt 

2e. klas,e:Eene bdoODlOg. van f 75 [vIJf.en . zeventlg guldl'il] ' re~ds .. le ~ec~ te 'UO Ullgekeerd, ell zel s tot strnfvorderlDg wegen& 
voor werken, bevaltende ,vel"talmgen vlln de tot de vol"ige kate~ol"ie ml.,dq,f, In.dlen daarloe te~men beStROn. . 0 -

behoorende wcrken van deeene inlandsehe taal ' in eeue andere, 13. BlJ afkc!"'lng vO'or de n.ltgave wordt. in o\'el"Wegiog geuoiuen of, 
L. v. van het Maleisch inllet Javaanseb of Soeod.asch of omge. en ' .00. J~, tul welke~ }lrus .de aa"koop van ,/let handscbnet 'wen-
hcru; Rile leerboeken gesehikt voor het gewooo la"er onuel"\vijs' ,c'hel\lk .IS, doeh bllJft delOzendel' vrij, het terug te n'emen en 
zoumede zuodanigc . werken, welke n;elondel' de eersle"ldasee kunne~ \vol"llt. het hem . alsdan kosleloos toegezonden. ,Heeft hij zieh e~en. 
gerallg$chih worden, doub cene nntUge lektnur voor den inlaid;'r weI n~et bekendgema~kt, daD wordt over het bnDdschrift- door de 
beval.len ell de slrekking hebben tot. hevordering vnn nattige kellnis Regermg. naar goedvmdell hesebikt, en kan het later niet meer 
zedelijkheiu en goeden smaak; , ' -worden teruggevorderd. 

;{e. klnsse: j<~elle hdooning van 1'50. [vijftig' gulden] voor vel'. 'ren t.':eede:. Eoz. 
talingen vnll' de t.ot de twcede klnss':' behoorenue werken van de Afsehnft · eDZ. 
eeoc ioln'1dsche taar in eene andere, zoomcde aile boeken, bevat-
teode cenc' lIuttige lektmll' voor kimlel'eo of ·eerstheginDeDden. 
. Qe inzenders z(in bevoegd zelf op te geven deklasse, waaron
der zli de ingezoDden werkeD weoscben gerangschikt te zien. 

4. Onder vel drllks wordt vcrslaao eene hoeveelheid sch!"ift. naar 
schattio..g gcl\jkstaande _met 16 bladzijden ' gewoon oktavo, met ma-

Tel" ordoonaneie van den GnnverneDy.Generaal: 

De ';/lgemeen Sekre(ari., 

Civiel Dellartement, 
Vetl~end: fige ' letter behoorlijk volgedrukl; e.n wei 'IDOl' Romeinsch sohri·t 

gemiJdeld .ongeveer 1200 letters eo scbeiteekens pel' bladzijgc, voo; Een 
!\. I' b h'f 90') T ~ h' t . t"eejnrig veduf uaar Nederland, wegen .• z,i<:kte, ' aan den iogenieur 
- ra Jlse sc fI t. ' . ~, voor ,avaanse se rl , op de gewone wijze, der actde klasse b[j den walerstaat . d b 
zander WOOr(15eb~ldlDg gescbr('ven .600, m.et •. IVool·dseheiding 700; bal'e: wel'ken J .• J. Dijksll'a. en sIan. urgerlgke open, 
voor andere .schrlfisoorten· nader bi.] l'roefncmlDg k bepalen. 

5. De geheele omvaug van Ilct nit tegeven geschrUt .wordt naar : , ., . . Onlslagen: 
. dien maat,staf . van Regeringswege dadelijk 'op het handscbrift ge. Eervol, mt s lauds dienst, lDet bebond van regt op pensi:;en, de !ele-
raamd, en die · raming zonder ' Teserve ·tot .gro~dslag geoomen van I grali ~ t del' tweed." klnsse A. S. Ahlers . 
de toe te wijzen belooniug, waarbij mind er dan een half .. el voor Eervo!,. OIt 's lund. ,henst, de telegrafist der der<le klass~ H_ ~r. ADdree 
.nie19, g.roo~er~ . deele!, VO. or .eell gelled ."el . gcrekeod . worden.. I. Willens . 

6 . . Uct .. beslnJt' ·van goe!lkenroug vermeldt tevens den .. omvang eo de Btnf,emd: 
waudc jl'el"-' vel druks, ·wa.arop he't werk geschn~ .is. Tot lid vall he,! kollegie vau boede!meesteren te Batavia,;l~ <;erste kom-

7. Hezwnren I~eil die schatting ook 01" grond 'v,lO later bl(ikeod \ mies hij dat ,kulJegie W. Y- Ploegman jl". 
_verschil me.t den': omv1lng- ill 'urnk, komen Diet in aanmel"king, Goedgekeurd: 
lenzjj . iugeval vun blijkbar:e vergissiog ten uadeele van den belrokkene: Dalduor den {m,d,.aRd (e PuRtiaua/(. 

8" Behalve de voormeldegeldelijk~ belooniugen, kuoinen voot werken Is Benoemd: 
:vao·. bijionaer' verdienslelijkeD .aata, behooreride tot detwee eersle Tot 
1<.l"SS~.II, toegekerid' worden ruedailies of 'eerel'eUniDgen iD zilver en . buiteoge\\'oon substitunt·~rrllier bij die regtbank, buiten bfzwaar 

'g<lllrl;'. ter :g,'ootte van een rijksdaaldc!',: aaD . d~ elu~ zijdegeslem- van d:n lande, A. H. Hel~ach, kon!r.olel~r de; ' tweede klasse bij 
l'eld.· mct het ~ouinklijk \Val'ell~ aRn <Je-wederzijde met bet opscbrift: lu,t hllinenlandscb bcstnnrm de rcsldenhe Wester.afdt'eling 'ian 

"De Regei'ing van Nederlandschclndie. als erkentenis van bij. Borneo. 

' )l ,zond~,re vei;iliensten tot. bcyorderiog. van - k~Dnis en beschnvilig Door den Direklellr van O.del7Dip. Eeredie"~l ell N'I)"urheid ;s 
J;ondet den j"I~nder". - , ,.. b 
·.: Oeze .... :m~dlil.:lies ·. zijn beStem~ .orn. ' te d.,ieDeD .. nls leglle~ingen. en gedll!"elfde de' Wiland Dece.. er lS69 de fJolgl!1ldt! 

[,PJc;'il-f,·illg geau.l1le,, _ 
. nlet , om ~edr~g~n Ie worden. . . . 

!I lle . 'lIi!rejkiog. Yau : den. eerepeooing gesclliedt zoo JIlogelijk gelijk. .;/fd,·~lillg o.JcrllJij~. 
tiJ<lig _m~t d5 - topwijzing~ eii -ggat vergezeld 'van eeDioel'asse!yk I . OolslageB: 
dlpl~~; behelzend.e .den . naarn. des bek;roonden en be~ werk, w8~-1 Eenol, uit huu.lle betrekking, de kweekdiogeofer besehikking van de 
voor de ,0n~erscheldlBg IS toegek~nd; word~ode van oe bel:roonIDg plaatselijl:e sehoolkowmissie Ie Samarmg E. .-I. . 'Pietenea G . .1. 
teve,:,s , meldmg gemaakt up het tltelblad. ' I Robert. < 



Depa.rtenient. van Oorlog. 
:-;:. V,~~leeu~: 

E;D', t~~ja!,;-g ;cd6r.~~a?Ne;Jerland, \\'~gcn s ,iekte, nan., de~I~~'kr 
,' " r'(lt i~!Ierbij deniosl·~urnent",akcr5'wll1kel t n ue ,ul'aau •• :ubg ueO 
":'lU'tillerje-kon.!ruktie.wio1cel· te SO"cabaijo: J,. T. Kautbacn , 

< , "., , "Vel'guuniug Verleenu: ., 

o~~' :ri'~ar '" 'Ne()er1and 'te~ng te k'euen, aanden \'our ,<len ti.fd van .ijf 
' .. ' ' jilrel1"'hij' 'l,et I;,ge,: .ir, Nedel'1anrlsch,ludie 'gedelacheerJen eerste.n 

'luiteg:aot 'dc_v .i!lfanteri.e~&!,. heUrge!' in Nederlaud F . • T, E. Coka!'t. 

". . Rij' de iltilifai"e Geneeskundige dienst. 
, . Bev'orderd : 

b. 1 I) E~ Loheijde, vall HitlSt [D~, BalldJJ1g. , 
" 1l:M. C. Willemse; 'if elter fD\ SoernbaUa. 
If J. C. vali Yleniel, Rudiel :m,· B..'ltavia, 
/I 12 Uevrollw Wylie, iZ ~ , Raton'la.-
/I 14: A. A. H. L~ Wilkens, de Lacouture ~m, Batavia. 
/! D. de Graaff, van ' Waanlhllizen lZ~, Samarang. 
!', 15 Amsel, van, Rheed{ln {I)]; S.umarang. 
l' 17 C, M. Hoola yan .Nooiell, Dammers ,-n!, Batayi-. 
t' P. H. ' Koning; :M:aas [Z], Batiivia. - -
" 20 A. C. van Vugt, Bomlriot [ZJ, Batal'ill. 

Overleden. 

T<it officiereD: V~ri gezondpcitl.der 2je ldas~e: . J au. 27.J. L. Krije:smau, f 44j. i Samarali g;. 
bij ,hetgarn ~Qe·nte..sallJaj·"llg, de · QI~c.,el: van ~e7,ondheJd der !Jt!e" Zooutje v~;;. C. :M~ A: ~\-au Casau~d,. L6 j.J Toelis . 

. kla.se ·C. A. Prins; ,'· varl"h·e.kgroot ,mhta,r-hospltaal aldanl' ; d " 28 A. F.van del' Geligteu, [llj.J Sitoebondo. 
b\i .het !(arQizoCll Je Soerahaijn.de.,officicr van. gezondheid dei' 3 e . . 
. klasse , G •• B ... ,Lowe; .. v,\\11 het ,. gal'H1zoen Ie BnltellZOl'g; If 29 J.J. A: Sehenkhnizen, l\Iakassar. 

bti '. de · ge"eil~kllodige . !I';enst van S~illlalra'~ Weslknst en 01l0erhoo- /I 30 A. C. Meulemaus, [35 j.J Kalieoeio. 
'righedcn; de · a.Hider .¥an ge::l>ndhelu der 3de klasse ';T, J, P' ,Lant!, I Feb. 3 W. C. Meijer, [23' j,] Soei'al)aija: 
man, va~ . di~ ; diCIJst ;" i:" . /I 9 ClI. W. Coel;t, [7 j.l Soeraba~ia. 

bij .de gcu';esku}l~ig:e:(li,msLiu(~e Zllide\'-cn, Oostel'-a~deehng v,an " 10Dochtel:tie ,y.a.nW . . Boenueester, L-6 J._I SoerabaiJ' a. 
Borueo, .de'· 0IfiCle1, v8l1'gezonu'held der 3de ~lasse. H . H, P. W,e· " 
landt, vno die diel!st ; .' . . If 13 J. A. P . SantWijk, [lOm.JBatavja. 

bij. U'1 ",gcneesk,jndige :ci!enst. van .. Ceiebea e'u o'Hlel'hoorighedeo; de 11 .,- loB. ~ Eiilers, [42 j.J MllkassaJ'. .' 
otlicicr. van . gezondhelu ','uer. 3M ·klasse P . A. Giesbers, van die 
,H~tisL, ' .~ - . , . -. ", "' . 

f)vergel)iaa~si: 
BiJ de gel1~esl"'ndig~ili~lIst 'fi, . 'de ~'i id~l': en Ooster,afde~ling van 

Hoi'neo; de oflic.ler .van ~ezo,ndheld de .. ' 2Je · klasse S. n .. A. Be, 
gemanueo' ,die : d¢r ' 3d~ldasw F,W, Arnold en E. F liek, de 
beid~ eel'slen' van; 'liet ,groo t'militair,llOsl'itaal' · te Soerabaija ell de 
iaatsk vail'dattil':Sn,norting, ,- . . . ' 

B';' hct' garni?oeu · te-:B,iilenzo!'g,·de ofticier ' vno gezon,lIJeid del' 3de 
klasse A: Calluegiet·er., vr'".· ... lat'te ·· Mcestel',~ornelis, ' . ' 

B\l,' het " ga"n izoen: te Mee<tcj" ;'Ciil'Odi,s', de ol.IlF'~r van. )Sezondlleld . tl er 
ad. klnsse H. Mitre", villi 'het gl'ootmlhtnu·.hospltaal te Welte-
vreden. ' 

, . . 
(Java.scke . Cow'ant, IS Feb1'lta1'ij 1870.) 

TROUW -, GEBOORTE- en DOODBERIGTEN. 
(}ehuwcl. 

Jan. 21 R. W. Plitlo met E. I-I. 'F. Feist, Sindanglallt. 
1/ 24 J. W Stemfoort met A. Gerlach, Ambm:awa. . 
/I 25D. C. A., Westerberg met S. H. F. Huisman Yen-

Feb. 
/I 

let. Martapoera. . ' '. . 
3' J.W. van Son met L.A, Descelles, Caron, Samarang. 

15G. H. L. vanO~rdtmetA.E . Schuilrman, Batavia. 
Bevallen. 

ALGEMEElt OVERZICHT. 
,22 Febri-'U'ij 1870. 

De nieuwstijdingen" <lie wij onze Europeesche .lezers kun
nen mededeelen, ziju wcinig jn getaL - E1' heerscltt in· ludic 
IIrilstige mst." Maar diemst iil:. de dofheidvan eenen 
ziekte~toestand. Anesg~at onder ,den inlander den ge~onen 
gang. Hij is Jea'it CO]}wie . dev,wt" Ben , gerncht, dat te 
Paclang den IOdell in omloop kwam, alsof fe Sibogha eene 
bewegiug onder de Toekalleezenwas uitgebroken, later Gat 
de k,ettillggallgers ' ill ' opstau,dwal'eu gekonien, is toch door 
uiets bevestigd, De Europeeschemaatschappij he~ft hal'erzijds 
met : de ' grootste ollvel:sclrilligheid(le aamleming van (Ie 
hegrootillg van ·.Kolonitm vernomen. 'i11eiclen ll)ij oris, dat 
mt de mogelijkheid bestaat, dat menalthan!),.. eeil., st.'lpverder 
zoudekiumen "omen; als de agrarische wetterl in cliscussie 
moehten ' worden~ gebracht, - ook .· al vervullen die voor
dmchten geenszills al onzeweuschen, '- de Enropeeanen 
alhier zijn . vervnld met een ongelooflijk scepticisme ten op
zich~e van de . Kamen vlln voorUitgarig en liervormiug, voor 
zodverdie het werk vande politieke liehame1l.iu , 'tmoe
derlaml: moet'lu zijn. Hier, ~eeft men tocItde noodlottige 
gevolge1l vau den str,ij(l op ' politiek terrein, ·die ailes stremt, 

Ja'ri. ·f,S:M~ E. de Eruijn, Me~jer [D], Sumarang. I meer eli mlier onderwnclen. De doffe stclilmiilg; {lie J;egen7 
t2M.P; Ml'tlder, Sapterno [ZJ, Makassar. woorrlig bij velen heimcht,is onbegrijpelijk. l\Ien lteeft mOe<I 

II 17 S. H: Visscher, Loftinan [D], Singkel. . noeh lust om iets aau te vatteIi. Meu klaag!; over aUes,'of 
/I 2f A. C.J. Westenpel'g, Albrechts [ZJ,- Sitimelldak. liever klaagt · zelfsniet "meer; meestalhoOrl;- men: oeh, 't 
" 26 ' :l\LC. vunder Eb, Sponhoft· [i],Probolingo. .' zal mijn tijd weI uithondeu en ik vraag overzOoveel maanden 
/I , ~S. c.. Croe8, van dcl' Zon Brouwer [Zl Timol'- verlof ; of: er komt well niets goecls van, 

Koepang. Is zoodanige stemming !Iiet allertrewigst, in de prach-
/I .27 J. J . U. Nagel, Bouman . CD], Samarani tig3te landen tel' wereld, wailr" de nattmr in aUe ollZicltteu 
'II 28W. Ph. Stoelman, Brady [D], Sumanap, zoO mild is? 11eer .; en meer beg:nt Ulen ' llIn Hoovell's 

Echtgeuoote van M. B,eep,' [Zl , Tarabang'ie. woord ais . eene .on9mstootelijkewaarheicl tebeschouwen.: 
. II 30 Echtgenoote vau H. Yeldmau,~ rZl , Batavia. Iler rusteen. jatntJI. QP Inclie!'" En mim Vl""~ete niet in 
II 31 A. E. Tergast, de Torbal [Zl, 'Batavia. het moederlaml, dat het ' kapitaal, e.elUl1JIal'weggevloeid, 
II -'- J.D. C. Wessels, -Scholl v~n Egmolld [d. K.j , niet ligt wedel' herwaarls te lokken is. _Mochtmen einde-

Siunarang. . '. , lijk in . Nederlaild begrijpell, dat Indie reeds i.e li#t!l ge-
Feb;' 1 ~E. M!lt~hijsell, Burlage [Z], Ketegall. wacht heeft en (lat de oplossiug van de koloniale kwestie 0Jl 
112' J. M. Himny, Verbul'gt [Z], _Batavia. . I zich ~lvr. tijd 7.al vorueren, ZOOI.lilt het meer dan tij~ i.s 
/I T. f. Hool'weg, Leesekamp LZ], nataVla. . j' krachtig de hand aan het werk te slaan. De kwestie IS 

/I F. E. Macare, Baren<1s [ZJ, Samarallg. veel meer OO!l. econo~sCh ilan cen politick naagstuk en 
113M. (}. Soeterik-; Verloop[ZJ, Padang. I elke fout oP. dat .terrem. wonit door cell volk dum betaald. 
1/ 6 Van Delden, Schut· [ZJ, Soerabaija. Bij de olltwilleling > die rondom OIl:> plaats heeft, zijn d,c 
/I 7 J. C. Tombrink, Osten rZl Pad.am!. I yerlolell jareu niet !~. in te halen en Z3l men rich te laat 
li8 J. C. 'Wa,trin, van Zwiet:;m-'CZJ. sOerabaija. beldagen, ill;t Xed .. rland~,h·-Indic ill dezen ' tijd met alleen 
';, 9 J. de Wilde, Olland CDJ . Batavia. I stationair blijf\, maar bet 1f8Dtrounft 100 hoog ~ 

' -11 
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is, . a:~t. llloed' ell Ondel1leHlbgsgeei:t, alhier mGe~ ell meer, g!lng If\'iegCll5 mishandeliug van Inlanders" 1S verlreod., 
doyen. Daarl'aJI zullen Neerlan(is}lunuel en nllanti:m allengs I De }Jolemiek tussd,en den '!.uarncllltllden redacteur vim 
de bitterst;e vruclitefl moeten pluklc~n.. .' . . I hetB([ta1Ji{/a~clt H~J/del-',~Z. ":il, de Ja.'J([-lJode ~ . . propos Vall 

D e vel'Jaarqag van Z. M. ,den R!)~llng IS op de gebllu- I de dl'llkpei's lli Illdie wed met veel uelangsf.ewng' QP. De 
k~lijke wijze gevie)'(l. , 'IIetgllrt. w,,(ler va! dl: , ~aatste ,!a- i Java-Bode w.onlt UOgt;Hl5 met deii dag Lleer. de :...--aanlige 
gcn, zelfs nu en dan stonn, hee!t de To~sspel"n belem- 'j tweelingbroeder I',lll het Haag5fOhe Dagbkd. Insianatien en 

. menl en het ,houdcn :va1\ de, pa;:aclc~. ~lsme(le het" ~.fst.eken r:,.crimiuatien teg~n p,:r;;o~ell schijue~ au!:uisbare elem.enten te 
van ,:uurwel'k belet l?e __ au~~enhe, ~IJ den Go~vel',"lelU~Ge- I ?:IJll Yal1 dell stl'lJtl, dle .de c:;.nSCl'vat<.enm ~n gunsk val: het 

" nemal , waal' relen !ta~ s Komngs ver tegenwoordigel de htlide I stelsel van behoud '·oelen. '.1 egenfh'er beglllselen en . felten, 
van dell dag kwamen aan bieden , was dTUk bezocht, ,die I-an liberale 7,yde worden aiiDgel'oero, behelpt men rich 

])e gezondheidstoestand is iil ludie over hat algemeen I met wapenen, die eene vrije pers onteel'en. Men lokt de 
l'edelijk gnl1stig ;aUecn de pokziekte heeTscht hieT ell da::r. i lachel's somtijds daardoor voar een oogenblik aan zijne zljde; 
, De heer Arriens, GOllVel'l1enr van Sumatra's Weskllst, Imaa]' 1'ira. bien qui 1'£J'a Ie rlemier,· ZJ,llk cene polemiek is 
I:.eeftyedof naai' Europagekregen; tijdelijk is de yel'\'an- te onbeieekenend om op den ,hmr eenigen inv-loed uit te 
ging van elien hoofll-ambtenaar, iilet afwijking van ' vroegere oefcnen. 
bepalillgen, aan den Secl'etaris v an . dat gewest opgedragen. --------------,,-------~ 

'M en ~egt dat de VOOrd1'3cht t ei' . benoemillg van een opvol- Aangekomen en yertrokkt;l:tt Pel'SOllen~' 
ger reeds in beballdeling is. De heer Lammers van '1'00-1 'tT S' R' ~ ... . t· "· a' ·h· ... B 'I d . • R 'd ' T 1 b d D' . to" a ll lllgapore, lOUW en lH,un :0";:., e , . eeren .. 0, ar , 
r ellhurg IS to. e~l ent van aga enoem, aaren eoen B "" .. r . ] 1 F' k C .. " R · I ~ . · f mill' 
"'-Ol',lt Lt'.weerd dat urie anclere Resiclenten verlof h ebben MlllJer en 1~n:' ~e, JLe s,. In, . ramer,~ Oil,O.S e n , a e, 

-'If ,, t tl d h' ~r, FAil eVI', en n.1cJu!Vl'. e"\VlS. .. . aaT)O'evraagcl. lhe,l noem JallS en eer ~1.r. . , N ".- t k R"; .. S' ·de h· ., K h 
to l' h t '1 t cJ d 'J h B k aar luun 0, LOUW ' .en lllgapore,;-, ... . oo1'en oc, 

Mees ainer 1'001' e pl'eSlC en s lap van e avase e an, W Ib I Sh II ' V ~." -<"'-'n(),~l' ~ h-J.lt K"· 
1-tet . lndisch Bestuur heeft, evenals ten aanzien van allllere I ' a ee 1m, C u el, ,a~CIl.. L. ~ '-'c 1, ze, ClJset. 

],mitenbezittingen, veor Borneo~s Westerafelecling bepaalcl, I ". . . 
,"ktt geene verplichte persoonlijke cljensten, beloond of onoe-I Berigt rtall Zeevarenden .. 4 ' , .' . 

loond , ll1ogen" gevol'del'd worden; andel'S dan wanneer znlks De Schont-bij,Nacl:t, ,KolJlmandant der 2:emagten Chef v".n . ~~L 
ina-eval yan alo'"ulee, ; ~ . rampen tijdelijk moeht noodig zijn. I Departeruent de~ :M "r:n~ 10 Ne~erla",usch.Jnule, bl'engt, te~ .. ~,~'l"~'iO~'. van 

7
1
, 1 ".. . .. , . , .. --. l ht' 1 b' bcluni/:hebbcnuen, aat dool' hEm B olll" mgen ·eeoe meueJ,.,._'I1·ng van den 

" en am ere zlJn eCJ1l!2?' wlJ?gmgen georac. III (e lepa- Consol del' Nederlanden 1u J'Ipan ornlre~t ;l~pl""t.hi'g~an qen licht
lmge.n omtl'ent de· beloonn;gen, aan . vel'Vaarellgel's van leer- schip or h"et z, 0, gedcclte del' reede. yan. JJokd.ama ,ann de .. , bllilen-
inicldelen VOOI' )let Inlanelsch onderwijs toe te kennen. De kant van de uankvan Treaty-Point, .. .> 
algemeen'e ' regeliHg van clit' on~erwel'p lant zich intusschell n~t v,aal'tuig lig! in 10 vauelllen _ water, is uitweudig ~ooo lte~childerd 
noo' 'alti;a wachten, Men zeO'thiel' dat aIles t erecht kOIDt, .en ,heeft aau den, I~P, \'a~, deo rokkeruast een ruod ges~hllderl)e bol. , -

." .J. . .. 0> k M· ' . li Eon vast "%,,1 ll cnt, un voden boven 'den watcrsl'lcgel · verhevl'~ "n 
m:ts menzlCh geene s~~sah maa t. . aar men paalt (en ziglbnnr 01' -J'/2 DG [ 10 EngelscheJ mijlen, .,1 voortaan ·elker. n'..-ehi 
afkeer van soesah somtlJds asn echt ·Rollandsche langzaam- van 7.olls-ondergang ,tot zUlI.copkomst bl'al!Oen,. 
heid. . lJil het lici.coc1ip worlit. gepeild TreatyWuint Zllid 330 'West, Mau-

. n e Sl~oorwe.g van $amarang ~a~'l:~o~rakartais tlians voor darin BI~I~ ;~}1I}30 ,c~;e~~, ell de.,?onJing~~u de Creek West. 
h et pllbliekopengestelc~.,Ecne cOmmlSsle IS benoemd olnclebe- De JJe.lm"e .. 'U rr I eolnuzend, -,'\: ;....._...;. ______ _ 
zWaJ'ell aan t e . hOOl'en van de wcinige eigenaren, die aan de "'~ 
onteigening van perceelen van de lijn Batavia-Buitenzorg Aangekome~, .; '"\ 
moeilijkheden ' in · den weg leggen. iVIenwerkt intusschen Samom"g, - }'ebr., Neu .. Noaeh III, Wiei~ila:, van CheriboD; Eng. 
reeds aan (lien spoorweO'. Lanel'co,t, Eaton, va~ BalnvlU, ' ..' " 

;re 'Paelang wenl- ve~'haald, dai de Regerin g t e Batayia I Soel'obaij,:, 21 .Tan. ' ~~g, Perpetlla, ~ichar~son, van' Proboiingo; 2 
",.. 1· b 1" k h· 1 I > ' , . k 1 . " '. ' D ·' 1 : Febr, _~mer'k .. , Cycl?ne, Kmg,_ van BalavlU, . 

, aIW1Jzeilf esc 11 t al op lut \ elzoe (ler mm" . l'mllller , Ba"Jo~wanqze, 2,3 hu. Ned, Accra, Oowebi',ud, van Amsterdam; 
&;, (',,0. OID : koncessie voor hetaa!lleggenvan een spool'weg !, Eog, George' Avery, C~ri3Iie. van Samaraog; ~ilg, Vier 'GebrOc.oers, 
van . '·Padang naar Kaioe. Tanam. Daarenteo:en zen zij" ])Tet van (h~ ., Zer-, ·Van Chrcihou; 24 Russ , {maho, }>\~"cke, van P!lS';~roe~lI; 
'den Min .. ister van .. . K. blonien 'i~ overle.g g~t~c9-en zijn over-I' 25 ~ed' , .P~:~iu ';~;T ~.ijc~" vorsel, Bemolt, vau r~, .. , ... \g.al; 26 Ned ... Land-

'hetaanJeggeu,Jer Sumatra's Westkl~st :an g{)ea~Oope pa~r- .boull.' S"gm"l" tel," ItT zce. .... .. •••. ". , .. . 
den~of stoomspool'wegen door p. artlkulieren, .. WlCn !let mt- . PIQOUZ",yo, ,II .I.,n. Nc.u.Samlllu, LIOn, v. So,,::abaga,41'ebr.Ned. 

' . .. ., .. . . . . . ' . . Nladul'3 vall Jen Kel'khull v. Puseeroeall. ' . 
slUlt~nd ;:tr~nS'p'~l't .' Y~n gouvernements-l~l'odl~kten tegen een SOlry';ba ij((, 8 YeLl', N,:J, Slad Loijdeu,- van lIe\,Pcil, v. Bata.;a; 9 
vast ·. tanef. en ·.tevens eene rente van D pCt. over het be- Neu, Nederl,nd , van Ir.gc ll , van PasoN'OPau; Ne.!. ';(.'I"ito". Scbeij, 19n 
llOQdigd 'kaf>itaal. VOOl; een tijCljJel'kvan dertig jru:en zon : Pe"kalongau. ' 
woden gewRarhoi'gd, mdoverlaten yan den aanleg aan rIe E (tlljuew""!1i l!, (j }'ebl', Neil. C"tnarina :Maria, N';.ld, v, SmnSnlll', 
algemeene ,ccHrcnri'entie en del'halve met terzijelestelling Vemckken. 
van hetbegi!ise1 van . concessie~ve1'leening: ' Salltam"g, _ }<'"br. Eng. Lieulenant, Peters, na3r R :l.lIgom:; Ned: 

De' Jnlkpei;s~ ·levert venter weinigbelangrijks op,-wannecr Anna ·D'".,,,, Zwanrvclu, naa\" Pasoerocan ~ . 
men tie . polemiek ih' ·de ·J,wa·Bode over dc hl'ocnUl'e. yan den )3a1lio;w.ngie, 24 Jan. Ned.· I.3ntlbonw, Sissiugh, u~ar k~~ii'rJ"m; 
Jleervm~ (leiI.BCJ-g', betniff;~de het oetrooi van de'Javasche 25 EIi~; . G{.ol'gc Avery, .Christie, "oor Rangooo; Ned, ISl:~-!h Johanna, 
'D k . d W 1 k Briu k. na:1)' Rottertlam ; <J7 Rnss. Imatra". Chr. FeilcB:e) nut f. ' llSfc:'
Dan . , Ultzonett. · " . ij vetwijzen (en lezer 00" iU',m: ons d . ;)8 N' 'd . .,. 0 · ' ' l ,1 , ' J "oh' a 

t
'k 1 · lit · el '- . , " am,.." ,ncda, .11\ , 13ilu, .1:1,r 0& !ill] , aT 1 ' e . over ( . on, erwerp. .. . , ,. ' 

. Eehige. bla(l.en he.bben .,.'erder .besehomving'enmede!redeeld II S,u/'"ba~i~, 7 }'cbr, Need. Passaroeang, lIoi1anders,1L Ausl.rsl't. 
~ - ~ Posoel'oP«lI. 2 ~>ebr. N eil. ~l:lIlnra, van ~eD Kerkbaff, I>. Ne-lerJaod. 

ovel'de meerdei'e of miiHlere 'mate van veiligheid op Java. lIIakassur n .Tall, N, ll. A:':Ih, Holst. u. :Maeao; 2Q Fr. Jasmin, 
Algemeen is men net c1aa1'ove1' elms, dat de v()Cl'stellillg Ortige Amf, u. 110,; 2ii Ned. Batav;n, Laekrooy. u' . _"msier,ja, .. ; 27 
uel' feiten ,van de zijde del' conservatie,ien in Nederland Ned. M&kasscr, Bose, n. Ambon; 29 Nt<!. HeRevcielsluis, He'lliS, n. 
belachlijk is, hoezeer net , politie.wezen en het strafstelsel AlIIsteru~m. 
veel t.e wellS chen overlaat. Ret , moet in elk 'g-eval eene SOeTub<1ija, 8 Febr. Eug: Curnelio, W"U:cr, n. NL':"?12!l~ ., • 

'· ])~]' r;liJ' ke gevla. arwo}'(ling-. op:wekkeii, ddt teg:en del; Europee- P"soeroeull:; }'chr. Ned, N"..-l"l'!aud, nn 11Ige!l. ii, Neaerl" .. d; S 
-- - ~ - Ned. Sindhad: h.ooij , II . ilo.; \l Russ. Le.llnatar, LUJ!Ug.<en, D. ' 00. 

schen ambteilam', die met het ondel'zoek in de :Bekassische Bl1lijonDIH!Jie, 30 J~n. Ned. Vier Gebroeders, ~an dn lee, ll. Aw-
zaakbelast isgeweest (eene Z3.!ik die, dit is . meer en meer, $lerdam;Ned. Lnnilbou". Siss'.D!;h. u. Rotierdui; 31 Ned, PJtiideut 
geUekeu, geen bet minste . politiekkarakter .had) rechtsin- vall Rijekevorsel, BellNlt, n. do. 
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, '.IlATul,l,-··.··· Vr;AG: '--"-I-'--,,---"-_N-'-:\_~f,~~_I_)I_~I_t_:Cili.;l'l';t\ 
i . : . I · e 

a,D o}"tl 1>uir.llcJl . . Jlcn,miUllls • 
{) "'~lIgehich ...... !]hl.ng.'r~e 

· ~:N~ord I1l11tsc ll ': ,1,,'11 . 
· 3 F:ngel sch ...... IW('YLhur\' 
· 7!N. Iluit,eh., .. : Alille. " 

n V Engclsch . ..... Cll!ab!1i' • 
· - Amcl'ik lllllHic:h .• Allbie elmol'11 
· - l~ ngehcll ...... Atlf·lina. . 
• ---: frIIlJsch .... , .. Emile ~( II!i1il~. 
.10 Rngcl .:ch . ..... Hrislu\\' . . . ' 
.- Ncd~rl:111ds,: h .. St.OOl1lhOllL Willcm 
· Hl};ngclseh ' .... . , Me. N CI'OIl 
. 1' ... Pori laud . 

•..... CI)"lles\,NII~ 
. 12 . ... .. IIUi"fit·t 
.- AmeriklluHtHlh .. '~ood lIope 
. 13 Fr:lu!fch .. . ". . BirlUan . 
. 16 I':ngclsth . . .. .. "j0f;ean . . 
• - Ji'rlln8ch . ". . .. "'db.:. . . 
. ) 9 Run ..... ' .• hUiilr,diil . . . 
,20 ~ederlu.JhJ 8cl! • . lIulia .'41L"l:cl 

III" 

G f:ZAGVOlCIWF.I\ 

/
RaueH 

• . . r.ll1· i ~1'i t': 

Kal!fiell 
· Cook 
• \' riel' 

· Taylor. 
· Clitl"ol'tl 
· Cilincs . 
· nicortkl 
· Hit fl'i!ol 

· de .sollg 
· Nelson . 
· Costel' . 
, Wil:ifllllS 
· Ballun\ . 
· :Mool'c. . 

i.krLallll . 
, Auucl' soll . 
· ]t'on t~!ln . 
· Erlm:\H . 
IDicpcl'ing 

VAN l hl).'U ll NAAI\ 

: r::~~:~!:;~:~!;:: .. :: : I;~ Ja::uar\i: ::: . ·h~~!;,~~~,:~U · 
, Batavia ..•... ; .• 1 G Fcbl'll31'U • -.. Tj1!alj ;·p . 
• Yoko~lallla . ...•.. . ~4 JanunrH .• _ .• ~e\\·-York. 
• CU·:l'tWt . ..• ' ... 1211 l'\o\"cm bcl' ... .. ~in .~arore~ 
• ;.jnlnyia . .. _ ~ .... G }'c~JI"l1al"iJ ..• ~ol~ ~tHn:ic .. 

: ~E~ir~~::'::-:::::I~~ ~;';:lIurij·::::. : :~;-:j)"k 
"ilouchcm' ... , 12(; .Janua1"!! . , Fllimon th .. 
· Batll\Ja ....... 1 J Fc·hlU:\l1j ... :I·~ l ok "Be t cH~> &. P:ttlaug. 
. ,:-:;'Wg.l f.(,}"1j ••• . l 'w ' .' . LWCl'l' ool .· 
· Fooc1tm\ . .'.. 20 JlIlH,\I'i J '" -" [,olHlcll. 
. 1C::ll1gU}lore ....... 11 F eiJ lual'i l ... Xe\,"~~6\'k. 
• Cocos ......... ~ ~ . ; .. BataHa .. 
,\ShUlIgh ay .. ' ..... '2.7 JallU[\I·U . .. ,. New-York . . 
· Bordellux .. .. _ .I~ ~ ~cptem.l? ef. . ,- .~.~.atil. ,.:a: . 
.. . .. . . . . ,2.) JanUHI'I.J '" .•. 'l::-'lHl~l:>ha~ . 

Saill'on . 1~'7 /I •• ' •• . , ·M:Huit:ns : 
:\ i~ u t~~\'i~. : : : :: : : : : 1 ~ .Fel~·ru:u· iJ . :', .. ~·C:d.e -" I:I1: ' . 
• , . ' 1 ••• ,. , .t 'j " ..... ,. AlhSl(:) .d ,l lU . 

Aangekomell Schepen te B,atavia. 

_~ATU~~~~;NA1_-==~ ,\)n:N IH;I:: __ ':_' I_:f~;P~I_';-N_~ __ -'-7 _ _ G_I':.z_,_\_n_v_o_g_1l_IJ_ER I=~'~:' ~ 
f eb'ilQrij . . '0' HUSK •• . ••••.• schill. ... Ansl.l·u lill. . 

· 9 "~ngel~eh ., .. .. bark, . .. G)'p,ci'lII LIICCII 
. 10 AmerikJto,llc l! . . schill, .. IIulllhr/ilt . 
· I ~ F.ngel8ch .. , . t.:cllOeut!r I~lirrid. _ 
. 14 Fmllsr:h . .. , ... hark, . Bil'UUtll • 

.17 ~eclc"IIHHhH:h . seilip_ ..• J,ouise. . • • 

· El'l lll ltli . 
, Rllind . 

Kellv 
, Balh·lI·d . 
, P(,l'tuuli 
• Bonjel·. 

l
Ust. . 

· dc Pitncr 
.. \lljl. . 

· Chcl'ibon . 
., n Ol.lglcong. 
· Ji o.!! loll, 
, Cocos. 

BOl'dea u.'\: 
AIIlSLcl'(lalli. 

1 

Bangl\oJ.: . 
· Manilla . 
. IAIlISl{,I't1iltl l 
I 

1l,\TLlM I" 

4 rein 
'17- Jun,' 

!J Nov. 
':{ J,'ciJl' .· 

. H ·No.\" . 
:1 (}~t 

,j Febr 
I Dec . 

- - ----------:-- - --
\·r:lcLain"! \V Ihio') : ~ ~ ' ( o . 
Hiising Xchri;d~I' ,, !t Co 
llulUrnJer &. Co. 
". h. Wilson . 
G ', ~uel'l"onul !II Co. 

. Reiss " -Co, 
~11Ic1ainc; \\',ltson ,~~ .CO. 
OOslclIl'i,jksehc COllsul 
B iisj~lg, ' ~clil'otlcr '~ ~o . 

. 18 . . 1l;~rk."'l'~~'ir"IJ~I~ iI (1 I.ck .. 

.190o.!Jt 01)11 ., . • stooll.h '1].1 (,0 Hell , . . 

.!! " INed~rhlil'i!H:h . . bark .... Tl cluirik ; .10 AlUhHcli t .. 
I I· 

----'---'---------'------------'---------------:--:-----.--"----~- ----

Vert r 0 k k e 11 S c h e pen van Bat a V in. 

DATUM "L-Af:i \m;:;AM.!· NAMEN In:n ~~C IlRPEN 

---,--------- ._-----------------------
~_ Sj1z. M ......... stoollih. Hl'Olll o. 

,!o F.ngelffch, _ ... oal'k .... ~pilig,~ . . 

: 1:1 Ncderlun~~~I; .. ',)urk ...• ~\I~IJ~::~ ~~l~'i~II':l 
1~ R\1RS~. , , , .. '. schip ... , AlIlI'ruli ll. , 

· '16 Nc£1erlnndsch.. /1 . .lndiH. ]'nckct 
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":oe ralmija_ 

nA.'fAVIA, 22 l?elirilal'ij 1870. 
W\j hehhen bricven .nit Eill'opa tot 30 .Decembel' ell telegru f1s~he bCl'igten tot. 21 Janllarij, die tot. geciHI afd~e nilJgei! 

van cellig belalig inProd.ttote>D. aanleiding konden gel'en. M~t nlXa.:n.u.:faC1:'L'Lren ~ iet het. iets.bet el: nit, en 

werden sommige Stapclartikelen . iJ"1 ge wilde mel'ken wat beter behiald hoewel de ofnzet over het algellleen tochnog beperkt blijff. 

.~rao):s"teD. glngen belallgrijk vool'uit., endaarer wei;Jig schepenm eer disponibel . zij ll, za l, de inschrij\-j llg bij 

de FilCtol'ij op .23 dezer wei !liet iaag loapen. . . ." " . .. . ' 

. De ~i&_elk.oe:r-~ji ging meer in ·tiel belang .van kooi)ers; 'het Galiverutm~llt :hlijr de minimum ' I{oers . V'ilJl 

lOl{ pCt, hehoudon, en vel'kocht daartoe maar een" klein g.edeelte van het op 5dezcl' ter insehl'ijving .aa·llgeboderi. millioen,' 

In het begin van J\ihart zal wedel' een millioen worden aangeboden doch - tenv,ij I;et gouI'ernemcqt de Koe!'s'verlangt
zal .cr weI niet veel' van geplaatst .:-varden. 

I N V OE .R. 
Na den aJloop der Illiandsehe en Chillesclle nieu wjal1.rfeesten en' oak eeiligel:mate ten gevolge van de belel'e kai.()en~ 

berichten' uit Engelund zijn L1j:n.vvAd.e:u. meer gevl'3agd ~ · Witte s"tapel.a.rtik.el.~:u. lllet name Mada
polJams eli S!lirtings,. onderv<illden vr\j goede vraag en betaalde mlm daarvool: bet;re prijzeu dall "i~ ill de ,;brigc lll~and 
konden lloteereil. WU kilnnen thans de pl'ijzen aIs voIgt SIeBen: 

Voar 5/4 Madapcllams f 5,20 @ 
•. 6/4 II " II 6,10 11 

1/ 7/4 11 " 6,50 - If 

1/ " 5/4 

II . 6/~ 

II 7/4 

CaJicots 
II 

II 

/I 5.
II 6,-
• 6,75 

II 

" 

f 5,45. 
I).BO, 
6,85. 
5,15. 
6,15. 
1,-.. 



Dii ~ Wl1.ag ish;;tje,~tidig1!tgeiii6st : n'iia:r 5/4 :M"_da:pO:il~;g; damail is de ,oortlllltlUiierst g"ring; Ock ~!i 
en. ~+/4 4in in goedentreken betaurt men daa!',oor f 4,40 ~ti ]4,60. ' ~:n§. 26(17 in.fill:ada,:polla'I:IQ.lIiJ 
b.i'achteu /3.2;;' orJ.32 in. zijnlb(/3,iiO afgedaail el142 in. tot ! 4-,55. :ED.~. :ru:~e JM:ada.poll.au;a& 

zijti vail tijd ' tot Ujd Ie vel'kOOpeh tot j3,15 Yoor goei:le 32 in. ";) u:'. :E3:oll. ruvve Shirr...i1f;8 gallnniet 

"zeer .. vlug af; · aIle,eu. ' sqrrunige gelicfkqosde in~rkeil ,an fraaije Kwali teit \ Dnf1el':' llemtfS l tJL j' 8'F2.5 \"o'or 5/-1 tn j " 9~~5 'r:Q~-jr 
6/4, ' 5/4 ~!,",e Shi.:r-t:i:U~eiI zijn / 8;15 @ / 8,40 waard; 6N bedingeu j 9,25 @ j 9,60. En.g. 36 in; gelden 
voor goode kwalifeit j 9,25 @.I 9,50. 40 iD. ! 9,30 @ /9,65. 45 i" / 1O,30@/10.75. ]\1:39 i!}. on.gebleek~ 

bl'ehg;en /7.250p.8,·ij; 45 in. f 8,- @ 18,25. Dr:!.:U.s. V(,or goede :E3:o11. C>12.geb1eek'te wer:l j 9,2ii 

gemaaKt.Grebieek:tezijn f 8,25 @ j 8,50 waard. Ca~'br:ic§ N o. 15/ 16 geldeu 15,-. No. 24ziju tot 

f 3,80\.e plaatseil ell 'No. 30/30 19t J 3.40 @ .I 4,-. El' is in Pr:i:n:ts weinig on'gegaall 'en ten gem:ge. vall miu
dere .vraag liejien pl'iJzclI ceiligzins t Cl'ng. Wij noteerell ':::lu.bbe~ rosejo.25 @ /6,75, ;:;rc:>e:n.grCl!Z1dEiJ 

f S,-' @ 18,50. 'Geene verheterillg is. llQgin .A.ctrj.~n.. rood :a::a;toe:n., ge'V'e~f.'de nll:a.d_ 

pbI1altXi.~, Gri:n.gha.:n::uOil. :x:; oehe:...~., :Ba;t1:i.k:5 ell Sa.:ron.gs ' gekomen. na:~e 
T~i.s't gen.iet beperkte .v~?-ag tot de vi'oeger gnnc.tc..:!rde pr~j z~n· van ,.F 3l 5J """:'. @ I 335.t- voor ;No. 20;24; f 355,
voor No. 30 en I420,- @ )' 4% voor No. 40. Naar .Adrian.. :i.~C)od Garen. 'begint:i!-::], 2;;uige: ' \'1'aag 

VOOI' tc doen. doch . kal) goede k walikit nie t ' boveu j i55,- genoteerd word en. I'J·E •. ,p.;:'.~areA:i· is zaer 3til totj165,--
_ 'til. kist yoOr No. · 20/100. I\lI:ol:tp:n. .::::JekeX1E3· zUn o!l\'eranderrl ",at n{;l ~edj)ge.:l b~treit. De naag is echter iets 

mindel" gewordeil. XJzer. III de prijze>! van Ejn~. en Zvveecl.sQ:h. is geene verandering gekomen. 
:l:J'lZlere:nSpijkers zijn thaus weiuig gewild ell siechts f 1:2,- @ f ~2,25W' pic: waard. ~o~L en 
E:n.g, B:ier,- geprefereerde merken. hehateo. fl inke prijzcu . . Gen.eV'ex~ 'werd tot / 12,50 voor goede kwaliteit 

verkocht. B';'ter is' ill ruimen yootmad eu / l:.! :- -· "41l" Vat waard. :E!:a:t::n.D:1ei:n. bedingen / 8,,- en Z. M. 
·~a:zen. .I 6.- '4Jl' stuk. Met ].\/.[.eeJl is J' ct cen weiuig beter . gestdd. Ho11. bedingt / 25;-. .A.'D3.er. 

zander voorraaa' in de eel'sLc hand. J;:>etr<:::l,l.E,-LJI.,Q1 alleeu in de tweeae hand te koop tot 45 cents. E£arl!ilt 

geldt .I 10,-. Goenieza.:k.ke:n. gaa.11 lailgzaam tot 48 cents af. 

UI TVOER. 
III J<iva :K.of.'fiJ ging buiteil eCI1C iilschrijl"ing vau ± 2000 picoisafwijkcilde , oort.eD. I.e Samarang niels oin ; die 

Kollij brag\. , de kwalitcil; irl nanmerldng ·genomen .. goeden pr'ij s op ; de nominate' Eote<ing Y{}Qr got(( halHielbaar Sam3!ang 

blUft j 31,- @ j :32.,~ doch daal'l.oe Zijll gecil J ~ oop~i's alsnog opl everiug. Dc a!l l1:; l!lB.lld" Padang veilir(g zalzeer klein' 

zijn en vermoedelijk niet meer clan 18000 picGls bedrB,gen. 

:Er kwamcn ons geene afcloeningen Yau di~ponihlc S;u!.Ji_k.'~.r tel' oorell; de notering is i 16,- @ / 16,50 ,oor 

No. l .f·eu lager. Op teverillg yonden HOg een paar t;ansacl.it:s ~(). 11 en lager tot j. 15. - , plaats. doeh dllartoe ziju' thans 

gcene koopcl's mcer. en z!ll IIICll misschiell spoedig goedko~,per ieregt .komen. - . ' 

~ij6i1: is iets' vaster en de lIolerillg f 165,- @ /175,-- VOOl' Ie kwaiilejt en f 135. - - @ / 155,- yoo~: 2esoort 
Brdavia. .A.r.ab:. wenl vall I 82,50 tot f 90.- naar kwuliteit argedaan. C:1ret:ha Percha zander aimvr,ercll; 

de IH,terilig vall I 60.- @ / 200,- is geheet nomil1 aal ; op Macassar werd '7001' Ie k,,:aliteit i 225,--, betaald. ~:B1 

E1as1:iels. hlijft [li!dst scitaa l'sch en llQteert / 95.- @ )' 105,- . GrOD1 :D.a;%uar is tot J 42,- verkocht. 
:N"o'C;.~::,:n.n:~:u.scaa;t vi lldt (.ot)' 11 5,- koopers. Foel.ie komt slech !.s bij enkele picols voor en we I'd be t laatst 

met f 1'i'i ,-- bCluald . ::H:ru.id:na.~el~:n. viuden tot. I 25;- wein ig ko'opi llst. Z"'Var'te :l?'eper is 

tot f lb, @} 18,50 !Ifgedaull . " VVi1:1:e Peper onl,bl'eekt ; de IIDLcI'ing blijrt } 30,--. ·::S;:o€'l::u;u.de:n. 

lI:jn tot ::l:J :Ii) 4·0 ell n-u.ff.'elb:u.icte:n. yan 23 lot 21 cents naar kwaliteit ~e: 'plaatsen. :Bor:n.eo ~cit
'tin.g is gi;'aagd ell bediugl; / 11,-, @ .I 13,-. P~da:ng di1:~ werd / 8,-, @ j 9,- verkocht. De 5000 
pic. :J3i1I:l1:c u. Tin. dell 10den dezer~eveild bragtengeiniddeid I 64,- op. 

V RAe H ,T E N. 
N'ed.."r·J ·:~.:n.d.sche Schepe:n.. De "PClssoel'oeang" accept.eerrie J!l 1.7.(1 "oor Sllilter in Kraudj~!1"'s 

naa!' Melbourne. L "Water/O J" sloat ai' 101; -I 1)0.- "001' SlIi kcr eli KoGij en ·.I 75;- '\'Dor Tnrligo van 8amaralig na~r 
Amsterdam. D c ilitrl.m,illU If/ithet11lil/.Ct1! bekwam f 68.~· voor Suiker n.aar Amsterdam. itLlldebaranlr werd tot j fl5,- ' 
voor Suikerell j 50.-· Vaal' Tabak opgelUllllen. De "ZeeJ/ym[nli bekwam j 75,-· 'lOa l' Suik!':r in K ralldjauO's en .zakkeu 
125,- Yool'Tili en )' \if' .- "00" iigt. goed Haal' Amst.erdam. . ' " . 

V"reeD1dp ~;;Qhepe:n. Hel; D ecusche schip " Rota" .laadt. YOOr teeders ' rekeuing P.!lP.I· Copeuhagell . ·Eug. 
·".'Lane/·cos!" bedong- .I 60,- voor Snibr I 55.- Vaal' Koftij en: f .47,50 yoor Tabak n ,1f~': Rot.t~d~m. ";,,, i, .• " "" f 60 • ....; 
~oorSuiker liiI ./ 4-7.50 y()()f ':'aLak nnar Amsterdam . . "CQU1It;if of Bute" ligt. nan en m'r, Tabak 1..-':; f SO,-vall ,;;':,erabalja 
naai- Rotterdam ·all" doeh hf:,·!'i. n,og w.errcl'oll,~ Jadi.'lg. Het l!'ransche 80hip "Iielll'i J",'cli/", b'·'" nnt.l 60,- YOOi R'1iker 
eu Ku,ilj f 75,- '1001' Iluldell .'.11 lncl1go van Samarangen cle Oos lhoek naar Holland. ' . . : 

Ter :ae-vrach1:i;r ... g bli.iven de HQllaildsche schepml "Albrecht Be.yliJi[! '" ,,3L:'. {idoillettel!. "StadLe!Jaell it • 
.I:Jacoba Hder.-a ll • "Jacob{t Co?·neliu". "Jl1aria ".;drictIUtIl en "CatiUlritl{(. JlIm·ia" •. "Louise" ell ,,)'.'., .. 04 vall Hee-lilstrall. · "hiial. 
De "Schevenin.901 ': , !,Cat/tm'iita jJJat'iall ell "Oal/ Ii,/liil maken knstr.eizcll. Dan ' b! \i~en'nog ,"'" " evrachtiug de Eng!)lsche 
schepen "Gladiator ll , ,,!JIm'uniOnll en "G?'ecimt Queen ll , de Noord D. schepeil ,;Xac(t ll "ll 11 /.2('" ,'II en llet Aowrikaausche 
F~hip ;']Iu:~!.boldt.1f . 

W I S R E L ¥ (' E R SEN .E N S PEe I F; ·i'f. 
Parti~\lJiere Wisselsop ' ~on ',""''1 .. '1. I G'2 ~ Ct:2 103 pCt.. · :E:a.:n.k""isS"',1.~h i: @ 102} pOt. Ltoh

Clop particitl ier, f 11.60 @ 1 11,05. :>':,.'·u111:E.'V",; is.sel,... f 11.70. Parijs :Se •. :r.' k~:i8se1S.3 Md: 
ziO't /' 211,-.S:i:rigapo:r.e Ball \'" ""TiSSE"'l.s )' 267.- . :E10ugko:n.F :l-"lan.k. vuiEisie~s 
/"266,-. 'J.V,ltex.icaa:n.sohe :/':.k;)J;..""".rSo! ~5,- s. So'V'ereig:n.s j >:,55 @ j 12,45. ::OO'U.-

'bl.oe:ne:n I 35,- @ f 36,-. 



!Ql~ 
~lli~~~~3:~~i1e~1~~~Wi:~~~~:!~ : :::j~~e:~~~1Ir~~~~(]ri~~:-;~~,~ . ~ede~I&!ld,sPar '~i~" q,~h~~l~r:~,~~Ctrt;.~~ ... ~:~drikU$" ~, gez .• ,~~e~~,,~ . 
·:~~n". !ii~~)!~r~ &efe~ti~~t iInri~el~,~~rzen 'i tintleenen \Vir de IIl1vulgendc Z!J95 l~ic : )' ''lier, ' 1022 do.ko~i.i, · 80 do. !'otting> Bni'Ie (;n)(jnde~" 
_~ljfers,:,a .. :; . "',0' - '"." ~.,., . ' 208, (,1 'I" C, pcp or, 37 do. rO({llIg, 141 do; kuru,!, 48 koel,Uld'eD, ' 67 

. '' ' '. '. ". 1--~~--~-b\drclh\lia"1l' .. \J940 ks."tilli 12. pic. ·. dnmAr, Agenten.8948 IJip . 
.. ' " j(OFlI;i'" PE.P: ... .E.n .•.•... ' ·.CASSI:"' , :Go~dlLASTIEK ·'~Ol"lUhollt.,!l.21/2 A. pILl<a~lecl, 321/2 do. vnnillc, ,r. Dnc!ldcls ell 

J.are.n :.' .•.. '.·;' ... !.F:.:I' .. ·O.I.I·,.·.··· : .. ·.. I : .,,' ·' Co. 4 Jin· .. · (li~cr,c;Nicti er.Ci' cn Co. 12 kn. tliee, I kt. sigoreil etuis, 
Arrui'r i H OIl. ' A2,.ms"C71'·3'12II\J.O.I110' A • ."·lcr:lI-Io.,lI. . kUIU;" ' . .',' ,Ell gel IHu'ci .-eir ·Co. · 197· pic. ' Ilcpcr;: 200 do. damnl'; MacI,nine;"Wats'on 

. rll Co . 1:00;.41 pi<:. P"IJer, JD" ten Brinck "I1 ,Co .. 10104,63 pic, 
'1864 '. 98188 413tJ4~ 4924 1228 50(lauiker, Gllllis(an ew,Oo 270,0 J pic. thee, Un zette en Co._ 42 pic. 
186:; " 137113 :; 230016651 1775862 338 !:l4G damar, SO' LI D. I,epei', 18 do. gultapcrchn, liaternntionale. . 
1866 · 76331664\)1

1

3954 . 58° 14818 2021 240 M) Nun r Muo lck, RioU\~ en SingaporeI'cr StoolTlselliI' .Min·. Fr. v/ il Putto" 
1867·. 4841.1 · (106426521 3,34379.3 923 421 70 gel.. vall gUlmerick, agt. , N. I. St: Maalschappij, ' 
1868 " 168514 '72740/7702' ' 12546351 123811072 11)1 
1869 ', ... 51583 1O~41. 42097184 .. 112'1<71 :102IJ

I 
28\J g.1>8 125 pic. olio, Oall Sh~'.l'ek. 241m. koper, Ageoten. 311m. S]lecie, 

. Chn1'lcred Bil1l k. 266 pnkk. kapok, 45 vn . niela, 77 do. , olio, 4 
'--~~-'---I--'----- 1m. gal'e'.!", '1'llll 'l'jaugOllll. 41'S. gciten, Said ldi'oes,' 2 kn. mao 

C!u' 'TT' A P~," l'C' , . G 1) S nllfaclnren, SechBa\\'agie. 55 pic. lIiela,Ailg l'oat . . 15 kr. vruch-
- ~. ROTTING." ~OM UlMER. rlWERlJJ-:N. . len, 11' pic ; llijen, '1 p~k ialllppitten, ' Gou Hok_ '21 coIL g'arens; 

J864 
1865 · 
1866 
1866 . 
1868 
1869 

Hall. Amer. Ho)). ' ArneI'. Holl. Amer. HolL 

. 2474 · 2080. 8lO 487 . 68 
863 6418 . 2092 418 112 
433 12 1584 1481 110 
63\1 ' 49 611 1138 318. 16 J25 

·1424 (19 991 814 1"78 143 607 
1335 200 1335 109] 206,108S 202 

CA~G-.A..-LIJSTEI~J. 
'Uitvoer te : Batavia. 

Amer. 

63 
5 

2913 
IG20 

Naar Neilerlllnil per Neil. schip . India Packet" , gez. Dicpel'ing, 
a~t. E. Moormnnn · en Co. 

428,75 pic. d~mar, Maintz en Co. 3400 pic. lco/lij, 3 kn. wijn,3 do. 
groenten" ,2 do. ,roll'eDs, 4 vn.boonen, 10 coli. hagage, 1 !<t. sehil· 
derijen, 1 do. div.erse, 1 mand. ~ier, 6 co)). 11'01, E. Moormann en 
Co. 2400' · pic. koffij, ' 312 'do. snikcl', J . 1". van Leeuwen en Co. 
713ii · pic, rijst, 729 N. pd. , thee, J.Revills, 400 pic. rotl,ing, 
18000 A. pd. thee, 3 zakk., Lllgagc, Tiedeman en van Kerchem. 
1G200 N. 1)(1. thee, Heynst eD Vinju. 5 len. aDanas zap, 1 do. "i1· 
verwerk, 1 do. naturalien, Engelhnrd en Co. 7 vn. buter, Bnteoburg 
en Co. 1 pic. koflij , 1 zak rijst, I let. tbec, Eeg. 
Nanr ·Nederland. via .Cheribou per Ned. sehijl "Cornelis Wernard ." 

Eduard", gez . BWD,rt, agt. MacLaine, Wntson ell 00. 
i Iliano, Agenten. 500 pic. tin, 3000 do. kotlij, 100 do. rolling, 100 

do.eaIJ~!1hout, N. H., M. 
Naal' Amoljper N.- .D; schip »Wanja~', ·gez. , Gonvcr, agt. Lim Hoa. 

. 3923 "]irc: 'oliekoeke'n; 60 do. lakahout, 496:do: beenderen, 210 z"lek. 
tar we, 48 'ler, dengdeng, 14 zakl" tripang, 4 In-. gesnetlen 'huidell, 
AgeDten , . 

Naar. Nederland per Nerl.s(;l)ip »KosOlopoliet", gez.de Groot, 
. ' . agt. J . F . van I,eeuwen ell 00. 

72 ps: l,lankCll,700 pia." rotting, 3100 do. rijBt, E. Mo'orman n en Co. 
7212,'J.4 pic. rijst, .J .. !levius. 1573,14 pic. thee, Rllzett •. 

Nani: Nederland .via .Cheriboll per Noor(h~. schip "Nd.rdhnret", 
. gez. Offenberg, agt. Internationale. 

5 vn . vleesch, 434 pd, bread; Oiimmler en Co. 14\J pic. rotting, ; 
3577 do. slliker, 2584 bnfi'elhuiilen, 416koehuirlen, 34800 IlS : stok
ken, Ba4rc ~n Kinder. 

Nanr Engcland per, Eng. schip»8Yl'ioga" , gez. Hick, 
, . ' ng!. MacLaiile, WatsoncnCo. 

·1673 pic.: ,zwarte pel,er, ' 8 do. noteniuuscaat, ,27250 ps. rottingstokken, 
31 Ilic. rotting, 2692"do. damar; 3~28 do. suikel' , G 1m. conlitnrcu, I 
1 .dO .. . provisl.·en en .klCi~.i~hede.u, 29 zaltk ...• brood, 3 }(~.: li.monesap, 7 
bhkken verf, 1 vt. koffiJ, Agenten . . · 4 vn. hrood, Dummler cnCo. 
1 kt. doozen, 30hn :hyce coCo': 1 ~t. doekcn, van Siooten, Mor-
gan imCo; '.. 

Nanr Ncderland via .Indramaijoc en Samai'ang per Eng .• chip "Annie 
Story", gez. 'Penny, agt. MacLaine, Watson en Co. 

100 rotting, 2500 ps . . malacn rotting; AgeriteD. 1515 kn : -.thee, John 
Pryce en 00. 33767 pd. thee; N. I. Handclsbnnk. 840 pic. koflij, 
Babn en Kinder. :' 4 kn.hoedep, Inlernation;.le. 25'5 Pic. tin, 
N.H.M. '· ",' 

Nanr ,Nederlanll per Huss. schip JJAnst;ralic"; goz. ErtU1<ln, 
> agt.MacLaine, Watson en Co. 

365 ' pic; ;.anpDlihaut" 149 ' do. cllbeben',76 do ... l<rnidnagrJcD; ··]06 do · 
llamar, : Agelllcll. ]0006 pic .. sUiker,J\facNcill. eil 00. ' 6899 do. 
Buiker, · Gortmans..2701 pic. suiker, Gob. 'SchaJiigen', Co, 

v,iu Sloot.H, Morgan ell 00. 6972 pic. gl..t.t,a percha, 31m. mann· 
[uduren, 23 jJOld<.ma(tc.lI, 471 2 pic. iniligg, 3(j · cia . benzoin, 21m. 
foelie, 13 cull, lJl1fl'elJlO Ol'nS, N. L St. Mantochappij. 77 coIL lcnpoek, 
G do . garcns; '2 -yo: olie, 1'an Tjengoun. 2G 1m . garens, Said AI
had.t.GO pic. lIiela, ?O, ilo_ olic;, 1)(1'. vruchten; Oeij' .Goan Tjoe. 
3 hn. gareos, Bin Suh,aL 78 pic. niela, ' 1. lit. boeden, 20 pic. 
vrnchlen, Lie AIL 20 jJs. huiclen, 25·'IJic. tdbnk, . Agenten. 5 bn. 
gUl'en", Panud en Stieh"lls. 10 . !cn. rnaonfactli't'en, PitcaIrn,. Syiini 
OIl Co. . , 

. Nanr Amel'ikli vin Soerabaija PCI' A!n , sc,llip »Cyclone", gez. King, 
agt, 'l'nclor Icc 00. ' -

3 pic. cassia, 48 do: damar, '24 do. foelie, 8400 1'9. slroozakken, 1680 
pic. lcoHij, . 3 do. nrak, Purvis en Co. 

Naar Nederland .)ler Am . . echip .Conrser"; gez. DiCKey, 
agt. Dlimmlel' eu Co. 

Alhier gelRcleu. 
470 pic. peper, 12 ·clo. damar, 1249 do. suikel', Internationale. 98 

le!(gers '.irak, ;517 ps . huideu, E. t~n BrinckenCu. 247piq.sniker, ' 
l~.cynst en Villju. 140 po. 'hnhlen, ' 762 11ic. sniker, Busing, Schroder 
'cn 00. 2 "leggcrs urak,- Dnenclels en Co. 5494 pic, doma!', Agenten. 
500 pic. ;d'amar, 7{cO do .. pcpel', Mac!,a;IlG, Watson en 00. 50 leg, 
> ")'s urule, G. Snermollilt en 00. 31/2 tou .• teenkoleu, Ovcrg. van 
dc I\alnaquith. I vt. vlcescll, 2 do. br'ood, Diimmlcr en 00. -----,.------- . . ,. 

Bij BRUINING & WIJT te Batavia 
is verschenen: 

De Eerste Aj{eve~in/J vanhet 

Nlilitair Tij dschrift 
. onder" Redaktie van 

B Q K ~ lR t ST ·R 1\ ~ 
' lste Luit. del' Genie en Sappeurs. 

Ret Tijdschrift ~:~~~~~jnt maandelij!-~3. 
Prijs per jaar Franco bij Vo'()rtuitbetaling; 

f'15,--
Bii M.,·' WI:rr &. ZONEN te Rottenlam; is 

de Iili:-eekening opengesteld en de 2 Eerste a'tleve.
rinO'eii Teeds te bekomen. . tl 

(1) 

Van elk artikel in di't Dummer voorkomende, en .niet.door.· snderen 
getcekend," ,steltzich voor .de :vet also schrijvel' bekend. 

. J. C. VAN. LlER. 

. Snelpersdz:uk. -BRUINING & . WIJt. ~ Batavia. 
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