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VOORV\TOORDEN, 
V(lO II KOJlmN Ill' IN DE GTnVON.E BDl nE VAN HE'!' 

Wat kan dan de oorzaak z~n van de vermeende ver
millderingvan welvaart op J ava? Toch niet, dat de 
suikerp~'oductie vermeerderd ~sd:; ')l" de inspanningvan 

Nieuw Bataviaasch Handelsblad. de fabl'lekanten en de bev'oll~mg ook daardoor na1863 
eene meerdere belooning heeft genoten? 'Ofzou dein 

. RET BOEKJE VAN DJi:N HEER VAN ALPHEN. d~ laa~ste jaren telkens verhoogde betaling van ~e koffie 
dle Ultkomst te weeg gebracht. hebben ? Ook datis 

Ill. ,;. . - I moeilijk aan ' tenemen. . 
Oe genchte schrij ver, dien wij bestrijdel"!"geeft de De pal'ticuliere industrie heefi zich intusschen i _ ~et 

cijfers VrllI de bcgrootillg in Nederlandsdh-Indie terug kunne? uitbreiden, maar is veeleer achteruitgegaan. 
tm n('ellli. nail, daL t.egcllover 70 milioen aan uitgaven WeI 1S de aanplant van tabak ieer 'belangrijk toeO'e": ' 
lIiel mter d Ull ' ;)0 lUiliocll n:1 1l tcrritorialc inkomsten nomell, maar aJleen de bevolking heeft daarvan vabr
s laan. y.o()uat roe! fa met- behond va;\ UC gouvcl'lIements- deel geti'okkim, benevens handel en scheepy'aart. · De 
cxploilatie \'HI1 'I~allh-till, eeq 15tal miJiocncn op ite theetuinen daarentegeri, die door het gouverIiement ver": 
ge w()l1~ uil g,lven in lndie te kOl't komen, ongerekend pacht zUu, leveren betere resultaten op.In het alO'e
de hij,lragc nun het mocderland, W~j zullen over meen "evenwel hE)eft de particuliere landbouw-nijverh~id 
vt:r~chil ill cijfers, wut tlit punt betreft, niet twisten, zich niet kunnen olltwikkelenen heeft men den 'drnk 
WBlIt wij Hcmcn aan dat de ' uitgavcn nog zullen stij- vali eell hi.mdelscrisis gevoeld, terwiji ellkelen de gevciI:. 
Men, ))e grooLc vraag is immers , of door een beter gen vall speculatiezucht of ' vail gemis' .I;lah voldoende 
bclnsting:ll.clsei ill aile behoeften kan worden voorziell. kennis ondervonden, waimeer men meende ir zlchilan 

Dc h(~cr vanAlphell ontkellt, dat de bevolking van te kUltnenwagen Wij zeggen wagen, waritde p~litieke 
Java, Sumat ra en nile andere buitenposten ill staat zou wisselill~en hebben mede, nO,o~lottig. ~ewerkt ep,zoollulg 
Zi,jll mecr bclasting dun tcgcnwool'dig te dragell en het kapltaal aile zekerheld mlst en de economlsche toe-
wcnscht dllurom vooc lallgen tijd hundhaving cler cul- stand derzelfde blijft, behoort '~rrnoed t6~dets' tebe
tUfes VII(lI' rekening van dell Staat, Hlj voegt daarbij, ginncn. Br zijn dan ook fal vanorider~emi~gerigestaakt. 
dat IIl1m te millcler cellc veel vcrhoogde belasLing ill De heer van Alphen wijst 'orisop de treuriae: resul
geld vall de bevolking van Java zou kUllnen vorderen, t~ten vaJ~ sommige tabaksondernemingen.On~ iSDIe~ 
omdnt de welvnart in de laatste jaren niet vermeerderd lllg kundlg tabaksplanter bekend, die wist te slagen, 
zou zien. Wanneer wij dit lnntste al zouden toegev~n, ondanks aile belemmeringen, die de bestaimde vicieuse 
zooilat de inlander beler tiiden zou beleefd hebben, toestand op J liva in den weg legt. Maar even waar is 
tocn de drule van culLures) en heerediimstCllzooveel het, dlit · ons in eigen kring van vro<;jer reeds per
grooter was, dnn I'ijst de vr~ag: waaraan ' is dit ' toe ·te SO~lCn bekend waren ,waar~nder btiv~ leeR vaderdje 
schrijvell? Neemt ' de lleer van Alphell ·toch aan, dat fO,rtuin had en geen ka1'!s ·. zag om z~neweinig'Oll't:' 

'de ingetroklcen kleine cultures, bij harden arbeid en wlkkelde zonen in het ~oederland een positie tever.,. 
slechte, belooning, de welvaart vroeger hebbi:mbevorderd? schafi'eil, waarop hij ze uaar Java .zoud om tabak op'te 
Zou hij ze voor rekening van de Regeering weder wil- koopen en te doen planten. Is~',*eemd, datztilke men':' 
len invoeren? Zelfs de . meest · verstokte oudgast deinst s~hen hun geld verliezen f .' - ' .. . ' .. 
daarvoor terilg, want . bewoners van ' de binminlandeil .. D ezer dagell werd on.~t evenwel welwillend. nwdedee~ 
geven OilS de stellige veriekeiing, dat hoe leidzaacide ; ling gedaan van een schrijv'en, afkqmstigvan 'een~~r 'm~t 
Javaanmoge z\jn, de herh~.1i~g vall dep:t:oefnemingvan ilChtenswaardige ondernem.ers uit de bin'p.enl~nd~n, · ~l) 
1830 in IH70 ' eell spe! zon' we~ei,i ,; cia~zij riietzou~yn man, die doorkundeen vol~ar~~i)gweet .teslag{m; 1\f~ 
aurven ondel'liemen. De heer v:ani\.Ipbenzelf spreekt al~ hbe aikwijls heeft hij tegel,l ~llerlei beleIll.rnerin.ge.n 'ge~ ' 
leen van kome., e.n sliiker; v'oor die' p~odiicten wil-hij eene w,orsteld! Hij schrijft:" ,;D~ tabakszakellin a~~e .rer 
onafzi~nbare ovel'gangs~periode iri 'het leven rmipeu. De sfdentie · willen dikwerf Met gellikken; Di'e 'cult~ur 
olldervi~djDghe~ftbov~.ndi~~ . gel~e~d' , , ~1ttde , ~hee,~e~:~rdt hi(jr en 'elders gr,oote~~e,~ls, ~ls; eer.~t;e ~~jva~" ' 9P 
taba.k en .?nqere dergehJ~e_ ; c,~~tures vo~r de~~taat !.~l ' tegalgroIld~n en voor een klem gedeelte, als tweede ge
verhesgevend ' waren, . maar' H'e ' schatklst niet kunnen was, op gogovelden gedreven. Wannear nu de in
baten. lander niet in Bijn doen ·en laten belemmerdwordt, 
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heeft de Aanplant in ~aart t~)t ~ei pl~ats; de oogst-ivolkswelv~a~t gc!den,? Onder vincH de handel thans 8001'1-
t~jd valt tot Augustus 11) en lJl dlell ~IJd ontvangt de) gellJk mal~lse met 1JI arle o~stersche la,Jiden? 
plant meestal genoegzaam rcgen Ol~, zlCh voldoende t.e I", De, heer, van ,Alphen WIJSt.,· llltus~Cllel\ ook opde 
ontwikkelen, Maar wat gebeurtlner en hoogst waar-\ uJstplOduct.le van Java CIl clJfcl't Ult, dilL de 1,ocne
schijnl. ijk ook ina.ndere residentien P, In, de instructie . millp del' lalldbonwcllde bevolkil1~ ge. ell . gel 0. ke'.l tl'ed 
voor de residenten, regenten en wedono s (8taatsbtad heeft geiloucien met, beL totaal del' bij de rijstproduc-
1859 No, 102) en in de proef-illst.l'Uciie ~oor de con-I'. tie hetr. ok.ke. 11 bevolking, . llet jongste reg.eehng.'sverslag 
tl'Oleurs, art. 24, (Bijbt.. bIz. 10:.17, 2e mtgave) wOl'dtzegt, dat de eigen landbouw del' bevolkincr zich in 
a~n. aile ambtenan;1l bij hct biuJlenlandsch bestuur de Ii U:Hi7 ,en 186,S .. ". sChier. i ll. aIle. ge. \Ve~teii " he~.ftilijg. e-. 
rijstcultuur steeds £lIs, een hUlll,ler allere~rsie zorgen op breed, als: ;)2,4,00 bou WB, met [ladle cn 74,OOmei 
het hart gedrukt. Dlt wordt 1Il zoodulllgen geest op- LWl':eJe gewassen meer dan III 1866 en S4<,HOO -bl)uws 
O'evat daL O'cen inlander zijne iabaksvelden mag be- met paclIe ell <i,6,lJOO, bo,,;ws met tweede Q'ewassen meer 
~erkc;l voor

b 
en aleer h~j zOn , sawa's beplant lwert. boven 18ti]. De· Icgeering zegt verde!' IlCt voIgende: 

Is nu door het laat invallen van de regens het J'ijsL- ,tl3lijkells de statistiek del' voricre jUl'er{beiiep dejaar
land niet afgeplant, dUll mag de tabak HieL dan ~~~el' I lijksche vern!,~el'deriJlg van de uitgestrektheidsawa's ge
laat te velde , komen en bestaat de mecst lllogellJkeduremle 18:>6--1860 gemiddelu 2!3,4U:.1 engedurende, 
kllllS vIm rnisgewas, Deze vaderlijke (f) zorg VUll de rc- 1861-'-1!:Hi5 gemiddeld 25,845 bou ws, Bij onderzoek 
"'ceriner ueheel in' striJ' d met aile ecollolnlscile wettcn, van het rcgeenllgsvel'slab"'ovel' laat.st"'emeld ,'aar. is Oil 

is eeno'd~r OOl'zakcll, dat de bevoJkillg sorntijds dell het sLutiollUlI'e deler loeneming geweze~ (zilting 186i;j6H, 
bes len tijd voo!'. de tabakscultulli' zlet, verloopen ell gedl'Ukle stukken No. 11,t, bladz ll), onder hijvoeging 
clan WCleCIIS Hoch tabllk, lIoch voldocllde I'IJst vel'- daL weilicht teu gevoJgu del' sLalistieke ollllemin'" het 
krij"t, terwijl dc ondcmcmer.zijn kapitaal verliest." cijfer v66r1864 gegeven, zoo onjuist bii,ikt tebzijn, 

I).! hecr van Alphen is ill de llllmenlallden gew~est en "dat h~t geen gl'OlIdsJag voor eelle vergelijkillgaanbiedt. 
weet dus dat heL landsvadedijk regeel'stc,lseJ Ilwt al- II fheromtrent verdient opmerking, dat in dcopgaven 
}cen ill liit, maar ook ill mCllig alldcr .opzlcht aile onL- Ilopens de aanw~zige uitgest\'ekt,~eid (besp'roeibareJ vel
wiklwJilig stremt ell de OJldel'lIelllCI'S a{hanke,lu k lIJaak,t den 1~1 vroegel'JII'CII _ veelongelljklteid heef't geheel'scht" 
van hel, goedvindell VUIl I1lObl!'llal'l:n en h~olden: W~) dooJ'dwll VOOI' ,I:lomnllgc gell'csten IlU eens allijen debe
kocslerell de hoop, da!' celie h~dH)()rll.ike ultvocnng V,all wa!erbare, dUll wedel' ook dc van (Iell regen , aChnltke
de uur:u'j"dlc wel zui verdeI' lwgl'l PpCI) van slaatiluHl' j 1.1 kc , sa wali'solldcl' cen ell JezeJfde I'll brick werden op
hOUlH~ullde za I doen ~,egevierell, H.t!gel L mell dan be- gclll'ach t N iet mazeet" de statislieke 0pllemingi'tis wei 
JlOorlijk tie vervaJlging vall heere(~i(l1l8tcn VOOI' dell lSLlaat de,z? om~hl!l(liglteid is (~~l'zaak, . aat de cijrers .v;~n-vo6r 
ell tI(~ \1IH1fdell door cellc heIastmg, dan ~ers~ zal de J .':W4 o{ hevcr vall voor IH66, zoowcl olldcl'llllg nls 
welvlIlirI vall den inlander op J:m. werkeit.lk 1Il hooge ~cgellov{,l' de verbctenle slatistiek vall laat.stgenoemd 
mnte kllllllCIl !oellemClI. jauJ', ollderwerpeli.ik gecn juisteu maalstat' vau vercrelij-

Maar i::; die welvautf, ill de laalste jal'ell illdel'daad king aanuic(iclI." b. 
verlllillriprd;> De llt:el' vall Alphell be~,lIiwool'dt die De berekellillgen, die op rijststatistiek gegl'Oncl· zijn, 
vra:t~ If)Olf(!lflllJeIl(1. IIij se!ti.i~lt tlu!' vCI'sciIlJllsel, ten, d~el? h()e~el~?n O~IS sederi hi~lg oneilH1ig mill del' VCl'trquwen ill 
nail IMliti{okc illvloedclI Ie wl.llen. Is dl,e s,lelllllg JUlsl? dun WIJ OJ' III vroegcl' I.IJd mecnden daaraan !e< kunnclI toe-

OUKel wijfdJ !toefl tie !tanduJ ill .Il1dlC III de 1uatsle kellllclJ, al::! cell bew ijs voo!' ortegon tmmemellde wei vaat't 
jartll gclecltm. WUIlI\('('r de seitrijvel wi.Jst OJ! den in- v III ue hevolkillg, Maul' ltoediL Zijll moge, hce('t de heel' 
vocr \'all Jijllwndell, dall vnlgcn wij of !teL zoo be- v. fl.', dczclfde bel'ekenillgen vJOegcl' niet o vel' eeHe l'ceks 
vrecllldelld is. dui zic" ill dieJl tak vall handel builell- vall Jal'cn gemaakt of kUJlllell rnakcn P Bewijstdit iets 
gewlillc lIuctuatieJl hebheJ} voorgeclllall en of heizelfde alldels dan dat mell van I'egeerstelsel dient' te vel'au" 
uiet overal is waal'genomen, tcngevolge vall de gebeur- deren, omdat ,de economische toe~tand sedert langvi~ 
tenis~ell in Amcrikll ?KlIlI men allUllt'men, dat de J a- CiC~IS i.s P , 
va an eV{~J1veel Europeesch L hricaat zouhebhclI verlll:uikt , Hetge~ll,evenwel moeilijk tt'gcn te sjJreken zal zijn, 
i~ (·ell. t ijd, toon de prijzl"n zooveeI .. honger ,wul'elldan IS, dat lIIdlen de laJHlrell~e tpenemelld meer opbrengt, 
vroegel'? Vervolg('1I1:l daalden de pl'~)zel\ 'Yeder . • Het de ~clvaal'~ van de lallJbouwende bevolkillg in deJ!l,at
jongsle regeeringsverslilg lI.egt O)lS, dat de mvoer e(ms- 'sle jllrell lllet als achteruito'aa!lde. kanworden bescho'u wd. 
klaps vall eenewaarde van f J:3,'213,HOO ill 1865 tot Nu wijzen ~'~ . regeerings~erslao'ell aan ,datde. land
/27,789,700 ill IH66 en f 25,0;3i,HlO ill 1867 klom, rente, die ill 1862 (tu(nen el~)\ipabosschen, alsmede 
Nu vcrklarcn aile ol'gnnen vall dell handel op ;Java, , yischvijvel's .uiet medegel'ckclld)opbracht j'10,t45.10Q; 
dat men de Cltill(fscla,e tweed~ haJ~d 4egoederen ~ls . III )S66g~klommellwastot/ lJ;062,700, terwijldaar.op 
het ware opdl'ong, lel'wl.Jl de pl'I.J/,!J1l lJIml,ddels~cruggm~ slechts I 81,100 onder .ult. December iichtel'stalliO' was 
~en. Ous regeer~tr,lsel h,eeft el' !liet toe g~leid . dell, "gebl,even, 1011568 is bijna lZ. milio~I~ontvaIlgeI!~ De 
mlander tot kapltaHlvQl'lrllug aan te , wlten eI.! daar ramIng. vap 1869 was f 11,700.,000 en v00:rhet ,loo
dils het aanbod. vanlijn waden veelgl'ooter ~'erd dan pende j~ar jil/2 rnilioen. . . ' .. _ .. :. ' .. > 
. de . lIa vraag, kwaJneJl ta]'r~jkeballkroeten onder de Maar , ~egt ' de, he"el' van Alphen, ookhet 'verbmik 
Chilleezen VOOI'. ~oo sprekel\ aUe. kai..ners va,n ko()phau- Van zout ,IS ver.minderd. 1n186.4, 65 en 66d()et~ich 
ael, oo~ die waarvan de heer., yan Delden. voor~itter is. we~k~lijkdat verscbijllsel .~091';m!larin 1867heertplot~ 
Ka~ dlt nu vQor eell , bew~ls vail vermmdermg van sehng we~er eell~ , belallgl'u.keve~Ihetlfdering ,(van,r!ljm 

2.00~kOlJang~): mden yerk()op plaats"di~; iKhetvol. 
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gell(le jam wedel" vOOI,tdunrt, terwijt de regecl'ing voal' lluutieel belang. voor dell Staat te drien z\jn. Wie daar
(re twee laatste jareh~l weder op , hooger opbrengst re- voor eensklap op llOuderde ,milioenen _rekent, verkoopt 
kent. Men moet uit deze bel1tngri,ike fiuetuaLie afiei- humbug. - " - _ 
den, daL de oorzaak van lIet versch \jnsel van vermill- Maar wat wij van het hoogste belallg achten, is, dat 
dering, daL zichtijdel ijk voordeed, werkelij k is betgeeri de vel'schillellde brollneuvan volksbestaan, ook door 
de regeerin'g daarvoor opgeeft, itamelij k dnt de ver- uitgifte vall woeste gl'onden, laugs elken goeden weg 
meerdering _ vall ,het getal aanmaakplaatscu (uadat de I outwikkeld worden. Om daartoe te gerakell, is hetnJet 
zoutoogst 'een pa,I\' jarell mislukt was) tot smokke- v01doende dat men hier of daar een lapje op het bestaande 
larij aallieillin~ gl'geveu' had. Zou ueheer vall Alphen, stelsel legge en enkelwatwoesten' grouduit.geve. Hel 
die OJl Java geweest . is, bovendien aaunernell, dat aileen vroegere exploitatie-stelsel hing behoorlijk aaneen; de 
ue offieieel bekeJldehoeveelheid i'.OU!, vel'bl'uikt w()rd~ en grolldto\Hl .was: wiHekeurell daardoor: winstbejag voor 
dat langs zoo uitgestrekte kusten de zee niet bellutLigd hetmoederlalld, ouverschillig opwelkew~jze men tot 
word t, om zooveel mogel ij k de belasting te ontJ aiken? gUIIstige finantieele uitkomstengeraakte.W it men tot 

De gruute Hailg, waarop celiter alJes aaukumt, blijft ~lervormiugenkomen, d Ull behoort het geLeel even goed 
clcl.c : z, i.ill Java ell Sumatra voor l1leenlere outwik- 1Il elkander_ te tl.luiten enkan aileen radikale verbetering 
kclillg vaLlm<l1' PJ{:III mell door di reete illllleuging iets goeds tot standbrengen. Debevolking behoort 
vall het gouvcl'IIelllelll (laartoc geraken? Hoc mell door toekenning van grondeigendom 'de waarde van den 
ku IIlselllu trloge, mCII zal tll vergeefs beproeven de bodem mcer op prijs teleerensleHen entot ontginning 
winston voor de :ichalkist te behouden, die de gou- te worden uitgelokt. ~~j behoorthescherming in hare 
vernelll ellls-suikercultulIl' Lh~ns oplevcrt. De heer van rech~ell Le geuieten. Zij moet de voortbrengsel-en van . 
Alphen verklHart zieh, n}l bldz. 55 ell _ 56,seherp tegeu deil grondop de besLe markt kunnen verkoopen en om 
de heflin" van 3 pieuls per hou w van de velden, die daurtoe te geraken, moeten 'de middelen ' van - vervoer 
tell hcho~ve vau conlrac(anlen met hd gou vcrllement en gemeenschap uitgebreid en verbeterd worden. Wit 
vrij\\illig 111 0 1, riet heplant zouJcn worden, woals de men aan dieeisehenvoldoen, dan zal blUken dat de 
Min isler va II Koll)lIiell had voorgesteld. 1)e heel' van vruehtbare . bodciIl -van deze gewesteil ell de talr~ike be
Alphell zal <Ius voor de suikercultuur eell allder ov,er- volkil~g van. Java \looral een geheel ander eijfer aan 
gallgsllliddel we/lieht; aallgeven dall. Iletgcell ,,:U aa~lge- belastlJlfS'eu III geld kan opbt'cngen, dan thans door 
Jlft: ZCII hclJhl'll, maar op ue heoordeellllg van de ltnauCleele kunstrDlddeleu verkregen wordt. Op SUl:natra 7,at de 
k west:ie, hel budgct clel' I oekomst, duet Jit weillig af. Au partieuliere industrie · d-e pl'Oductie · evenzeei' uitbreiden. 
/om1 'l, ullell lI'ij wei toi gc1lJk eindrc5ultaat komen. De Wij ziell er echter geen goedmiddelinom verbetering 
ku/li t'culluu l' hlijft du ~ over', als de groote bran vall ttl verluijgen, .wanlleer de regeerin-g aan -particulieren 
inkulI H:!IHll your dit oogellblik, zOOI\d op Java all:! op ltaar souvel'eiu recht tot het hetren van belastingen op den 
SUlllatra. grond en zelfs om heeredienst,piicht te vorderen ,aan 
. De heel' I'au Al pilCH scli ijlltzicil ill he l algcUleen particulieren afstuat. Dat is intu8scheli het kara:kter 
01' Itel sLalitil'ulIt to plllal sell, uat de oJltwikkelillg van van het purtieuliere 'l!lndbezit op .Java.· Hoe de heel' 
Java CII ~lItnatnr recd!;; zeker peil. bercikt IlCeft ell dat van Alphen daaropkan ,wijzen, omte , betoogen dat de 
mell nict veel vcrcler kurneB kall. llltusschell bled' de Staat zichmoeilijk -op Java nieuwe huipbronnen kan 
pl' (j( luclic VlIll ko(li(, over ccne recks van jurell statio- schcppell, vat ten w\j Jliet. Wei betwijfelt hij, datde 
lUll I'. Maar wie III(~L dc kofJiecultuul' cellig~/.i\ls he- de Staat zichde hal!denheeft gebonden .om ·iets (Mer 
hlll\ is, zal IIWetclI erkcllllcll, dat, walll\(~er de bevol- dan eell reeht te hefl'en; dat men Ifverponding"genoemd 
king l.org rlrocg voor goode keuw vall gl'Oudell en heen; de Staat k01\ echter den grolld niet' verkoopen, 
wlg 'i ultligc pluk, HIC'II met milld(~ \' al'beid cene Oll- omdat hij daal'toe . hetrecht~- Iliet had' en moet dus wet 
cilldig grooter prod uctie i'.OU verkrijgen, Dic meerdere afgestaan he5beu hetgeen hij bezat. _ Dat 'men overigens 
Jll'Od lief ie ZOll ue winst vanden Jllll'ticuliel' uitmakcll, de geringe belasting ' in 1826 t'ijdelijk, vethoogde, 
al hlacltt hij aall kO<J p- of Ilu urpri,is aallziclll~jke SOnt- . zOllder 'daarop later volledig terugte komen, bewijst 
men aan ltd gou vernelllellt op · enbetaalde hij den uiets; eris, in vroeger da'gen lIog meerdan nu, in 
iliiallcier r!lim.lndiclI de partieu liere industrieop ludie zeer veel gesehied, wat ('echtells niet moeM piaats 
Sumatral'uim baan had, de pl'oductie zou eveuzeer hebbellof den toets vanhillijkheid enrechtvaard'igheid 
tocncrnCIl. 1< an h eigou vcrnemellt dnt pewerken? Tot niet .kandoorstaan. De toestand opde particuliere lan
dusvcl' was Itet daal'loe oll vermogend. den is vangeheel bijzondel'en aard en zal teeeniger t~id tot 

Waarom we'lsch,enwij eehter ook behoud enuitbrei- groote bezwaren o~ totgeldelijkeoffersvan den Staataan
dillgvan de sllikcrcultuur op Java? , Omdat wij duarin leidinggeven. Oak hier , zal bewaarheid worden, dat elke 
vonI' dell . illiander-, CII von\: parLicilliere ondernemers, hij fout vaneengouvernement met geld geboet wordt. 
eenstelsd .. van~J' i.iheid, s ene ,grootcbron vall yolks, Wie heeftintussehen ooitllde illusie" verkondigd, ' dat 
wei vaal'tziell, w(lurdo,or' de handel in dekoiol\i~lIeil ,men zich -ten opiichte van· dat partieulier .1andbezit, in 
illhet rnocderlrilld ' tevens voeding , kan ,verkrijgen. . " ZUTh ciegenwoordigelY toestaml~ 'kon · vleicn met , de 'hoop 

Wij .-hebben ops eehlel' lIooit ,Y()ol'gesteld, datill, de flOP ' groote, rechtstreeksche:; voordeelen voorde kolo;. 
eer,~te. ,ti.jrle1t de ultgifte , v ~nL \~o~ste _ gronden ill el'fjJacht ,lIialefinantien?" waarvan':~ de heervan Alphenop bIz. 
beJ~ IJgrijkevooriJl:clen _ ~il , de sGllalkist lou opl,everen.43spreekt. , , " , ", , 
Teget~q ve·r . de inl<()rmten, ' (lie trien dQarvanifekkell zal, Om onzefinautien te schragen,stelt de :schrijver zich -
zulI eg ,:'lLln van kplljk .\\'el uifg,itvel( .staull: · Er ,is tijd noo:- bl Ukbaarmeer voor van lIet weren' van ,de"'particuliere 
dig ,om .ontgiliuilig van woeste gronden van groot fi~ indus.trie uit aUe districten, waar zicih gouveruements. 
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[}ultures -bevinden;zou die terugkeer tot bet stelsel voorde oqgen, alsbij zich d~l\oodige hervor"nlingen 
V~il , 1840 iiihetbelang van eender betrokken part\jen en hal;\l gevolgenvool'stelt.Hij gevoelt welke verkeer~~ 
~ijn ?Heeft departicl!lier~ indust,rie niet overa! de hederi in -OUi;! regeerstelselopgeslo ... ten liggen; rna.. ar 'v~n
welvaart vermeerderd? Zulk een denkbeeld kante pas rteer hijtot zijne conclusie: komt, beweegt _b_ ij. zlch 
komen, .wanneermen dell particulier volstrekt zouwil- i lleen cirkelf omdat hij tegen deii' -rilCh ten en met. a1 
len ui~sluiten; thans bevinden zich toch reeds een aantal te gemakkelijkenweg opziet. Een denkbeeld beheerscht 
particuliel;e ondernemingennaast en ' tusschen de gou- nogtans al zijne geschrifteI~ ; bet diep gevoeld~besef, 
vernements-cultures op Java; en zijn Zlj daardoo!' ge- dat geene -hervorming lnogelijk is. 'indie~.N ed~_~rlan~ 
aloopt, om de taal van bet IJagblad te spreken? Wie veel van Indi~ blijfteischeil. In di,t 0pzlcht Z lJn WIJ 
in den industri_eel een Ilbloedzuiger" ziet, kan derge-homogeen. Maardaarb~jblijft het o,6k,want hc>ogstens 
lijk systeem , beamen. Maar wie de particuliere indus- kunnen 'wij ditjin verband tot de verdereden~kbeel. 
trie niet~ldus noemt,zooais deheer v. A., moet dat den van den geachten schr\)ver; als _eene Ilwei V'nllellde 
v!!rouderde denkbeeld verwerpen. Bet kangeennut, gedachte" aanmerken. Dat. isintusschell de gouder1 gr~a~l
maar · welnadeel doen. lntusscben is het mogelijk, korrel temidden van het kaf,waaraanwijeen wellug 
dat , het pa?lacee ten opzichte van de eeonomische en hebben gemeend te moeten schudden, in afwach t.-ing van 
staatkundige hervorming van Java, dat ons door den den derden hunde!. ' v. IJ. 
heer v,an Alphen belooi'd is, van dien aard zalzijll dat 
wij volledigbekeerd worden, want de Qelilllgen van den REPLIEK. -. 
inlander primeeren al het overige. Dc heer Elberg, redacteur }~ll het8Qera~aia8~~ H~lt. 

De heer v. A. heeft eindelijk eell argumentals zeerdelahlarl, geeft in no. 24vaii dat' bla:d cene toehchting 
belallgrijk vooropgezet. Hij ope~t daarmede toe? ~ijne en sIaakt eene verzuchtiIlg,naar aauleiding van'h etgeeil. 
beschouwipcren om ons te overtulgen, datJava llIet vat- ik dezer dagen"over , de Maafschappij tot Nut . "all den 
baar is om °hier meer belastingen in geld te hetren.Hij Javaan schteef. --- , " . " " 
verliaalt ons op biz., 5, dattoen hij eene fabriekwilde op- De toell~htillg~ Er bestaat tuss'c-hen OIlS cea:ige toe~ , 
richten, op de meest geschikte plaats een kampong van naderlllg. , De Maatschappij , zel V'eis zOQ kwa~d ' niet; 
:10 11. 40 woningen stond, die verplaatst werd tegen main 'zij had ellkele apostelenmoetelluitzenden <>m hare' 
t' 1000~ schadever~oeding. Gesteld ,dat de be~olki~lg beginselen: tever_kolldigen, : wallfim, .zijn er w~ 1 vell in 
daarmede IItevreden was, dan nog zegt datfelt lIIet deschaapskooi toegelaten,iegtde heer E. " 
veel en cvenmin dat de Javaan in de binnenlallden Wat doeriechter die wolven? " ZU bestrij d,'en h~t: 
zjjnc woning na eenige jaren vcrnieliwt. Waar de inlan- bestaande regeerstelsel inIII(lie' eh, tl'ekkeli, eveIlal~ de 
dcr toch meer geld verdicllt cn veiligheid geniet,bemerkt heer Elberg, tegell het hatigslotstelsel t~ vel de_ ZOil- ' 
mendit vooral aan zijne betere woning. Maar is het derlirigellwolven" teg'tmover ludie! : 
denkbaar, dat men, in een land kostbare of hechter Er Zijli cchter die de Maatschappij tot , een piedestal 
huizen in de verder afgelegen streken zou zien verrijzen, bezigenen ,het eigelllijk niet Ineenen. De st rekking ' 
wanr fciten ' gebeurcnzooals het 1~1'd8chritt voor Ned. van 'het "roegete betoogvil'ii denh~er E. was niet de ' 
Il1flie cr cell -II het 8chandaal van Grissee" lIoemt, dnt MaatschappiJvan vo,Iksmisleidiilg ' te 'hetich ten; z. ij n aan
cell I,llnbte.naar op . eellmaal duizendewoningen en vrucht- val was tegen , den heer Frallsenvalide Putte gericht, , 

lomCIl laat omverhalen? De Java-Bode scbijnt de vallwien Indie ;n~etiS te _wachtel·l . heeft, ler~ ij'l hij' 
olliciccle stukken, in het Bijblad van net Staat~'btad op nieuw Mi'liister of GouverU-etir"Ger1eraal g.e~ordell, 
voorkomende,_ eerat uit het in Nederland verschenen"weder voor .zichzelf zaf z6rgen," _, _ 
1.iji18chrift te hebben leeren kennell. Zoolang de Ja- , Wanneer heeftde heer F. · v. d.P. dit alsM:illister 
vaan, onzes inziens, aan zoodanige handeiingen bloot- gedaan? Ret valt Iigt' ieniaild . ~ell gr~()t woc>rd minT 
staat en geeneeigelldomsrechten kan doen gelden te· het lioofd te werpen. : Maal; 'lietbe\yi,js Olitbreekt. . 
genover. willekeur, zal hij nietmeerwerlc vanzijne De koffieprljs werdonder hiW besttihr ;~ati.l~62-- 66 weI 
woning 'maken. Wij hebben in onzeartikelen over de degelijk vcrhoogtl ell zoo de he~r F. v. d. P. met eer. /,fraai" , 
suikercultuut he.tzelfde feit" dat nu ,opg.ehaald wordt, betoog den Minister de Waal tegentrad, :dan geschierlde 
besprekende, op ' het oordeel. va;n v. Sevenh.~ven ge~e- dut om diens vdorstel te doen yerwerpe~ to~ verlag;i ng van 
zen, .,datmen .den.Javaan , elgendom van .zlJne won~ng : den koffieprijs. De neer Elberg sC)liJrit 'dat ove.r het hoofd 
tegen ;eeneretrlbutle moest verzek.eren" ~en moetzlCh ; te .~i~n. · -.. . . ' .. . , ... ... • . . . ' 
iutusschen . a1 eenzeer nevelacht)~ begnP':laken. van . Hij weet ' voorlS onge'twijfeld, dat , m~n hiereellpaar. 
betgeen de'voorstanders V~Il afdoende hervormmg wlll~n, :jaren Ia;ng een Qnderzoek naar- het'geviipg~nisstelsel heeft 
om uithet, a~ngehaalde felt , <z:oojl.ls, de heer; van Alphel) gedMn~ri;, v,erder nletS. · ' W~tzouh~t'nu 'cl en ~J:inister 
tloet, af ,telelden, d.at omdat de JavaaIi llIige.ene kost~ !gebaathebben ' indien tllsschentijd · gelcl- dispo-Il.ihel te 
baarde~ wo~~n~ bouwt,een , goe~ -gefeg~ld ~elastlUgstelsel stellen?;:· ~Mel1 .·', rrioet ,des:'.i~Ood·J'g, ;l~ier ']randel en.' 'D" 
eene , "~dl!1sIe'~, -IS: ,Eeret moethlJvanzYll: elge~~domverze- ! wet ; !aat daartoe ~uii:nte' "'geilo~g~, ,0Y,er; ~'-- En sedert de 
kard ;,4ebben:,. wil~et , an,ders WOf?en. D~ .sehr.lJ vererkent : afs~n!i:mrig ' 'v;ari de rotti!lgslage~ iij:n ' jaren m ~t 'lllets 
ej enw:e1 .dat( wijm on~ekolo~lell ·~el;QP: vooroorde~1 en : dOell :.verJo-olWiL ' . . , '_,:_ ':"'" . '. ' 
(Ie:, Mvo]gen van vroege~.e :'~lsbr~lkeu~'.zulle~st~lten i ; .ZOo ae ; ~aatregelen, d'opr d'e~ ·· o. vrojigeren ~iili~~~r 
inaar'l -,voe~t : ertevens-, blJ, dat. wIJ gem~kkehJker taa~ , gepro.vQceei·d,pietalleri vruchten' dt()eg~n, ligt ~ailm~t, 
hebben, WIl ,men hervormen, dan de BrItten, daar wIJveelaa:n~ de uitvoering?Een -'M1'nister ,behoo)"'t; al1~n _ 
g'een ' l,ta$:t.~'Yezen o~tmpet,en . . , . e~nbeginsel te stell en; . voor)!e toepa~singj~ bet -Indis~h .' 
', Naar , Oil,ze_meelungschemerf. het den heervanAlphehbestuur . daar;Komt veeIvan heto.eencle heerElberg 
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t~gen , ou:volleili.ge,: 9f ; vm:k'~er~e tgepas,sing v~n liberale en trachtte ik ook Indi~ch~ schoolprenten mltgtig tF- ":for" 
rpaatregeleri ~anvoert, · Iuetop rekenlllg van d'e tw~e' den, Ret gaat er evenwel niet zoovlot mede als' Ikwef 
laatste . 1!Lndvoog~en . Yllll N~ .1.? . ,;... ' ... ' . .. , wenschte en daarom toep ik bij dtize . de' hulpiuvau alle 

De heerElb.ergv~art epht~r. ~teeds tegeuden .heer Fran':" belangstellenden in het Inlandsch ondel·wijs. . 
sen van dePutte uit.Menkan,:evenals de heerR(>orda ' Ik wHde namelijk gaarne eell serie prenten vervaardi
vaii Ei,'J'siiH!a, zOQveet persoh·eeleantipa.thie koestererr, gen, voorstelleIide ·. de kleedercliagt, huisbouw,gereeaschap-

~ pen, etc., van de voonuiauistevolkeren vilnN ed. hille," 
dat .~en ~zelfs; d~~ 'heer'J'horbecke,: ook tmi aai1zi,e71 van welkeprenten tevens zoudell kunnen worden . gebrniktbij 
buZze,op ec:n pledesta~ plaatst ,en v~?d~ Putte IDlsken,t . . of aanlciding zouden kmmen geven tot zamehstelling van 

Ik stel vool'Opdat de Iaatst{j,.als mInIster ;enkel foute.n . een onderhoudendti handleiding voor ' de land- en volken, 
heeft hegaan. Mah; de '· hee'rElb¢rgheeft geeh pe'r~ : kunde van den Ned. Ind.Ai'chipel. · . ' . 
soonlijke . w.l'ok hot teo vieren, 'die he~ 'tot onbi[JUkhe~g Die prCllten zO~lclCll ieder eeiie lanclstreek ~unnen voal:
zou verltjjden. :pa,~roll? vr1iag ik . hem: wie heeft vro.eger . ste~len en w~l eemge hoofd~n meth.~rine vrouwen .en~~l~ 
en IIU ill de Staten-(]-eneraalden we.zelll~jkell grondslag,; gehngen '. eeml?e pers0l!-e~ mt de~ mmderen ~tancl, (m fe~~t
voor hervotminO' van Java: O'rondeiO"endotn van dell inlan- ' gewaad, l~ knJgsdosch, m dageliJksche ~lee(ling), ee~PrIe~ 

• .1:) ' .. 1:). . 0 ,. . . . sterof pnesteres, danseressen of dergeliJken,een hUlS; cen 
cler en :?prUllmng.v~n heered1ensten vo?r de ~oofden, met praau-w, huisraad, 'muziek-instrumenten, wapenen, etc. ' '. 
behoorl\}ke bezoldlt?~ng, aangegeven, .~nm beglll:sel~lthans ' :w. anneer er dus in Ned. Indie perSOllen ,~ijn, di~ pJ1o-
weten door le dnJVen? Was daarvan vroeger lllhet tographien of sc:tJ;etsen beiitten, welke bij de ;zamelistelling 
Parieroellt sprilke? . ' ... . .' van zulK;e prenten kunnell worden geraaclpleegd eii zeh~tiij ' 

Was ooit het cijfer . van ' het . batig ' slot zoo laag ge- voor goed hetzlj . tijdeUjkwillen afstaan, . dahbeveel ik,IiJij ' 
raamd als in' IH65 en ' op de' oegf()o~ing van. J8,66 2 ... In .hunn~ wel~jllendheid aan. . Zij ,behoeveh ' nietbijzo~~: 

Was mqer te dO~1I Ot, (lat oogel~hlik .mogelUk, voor - del' fl:~al te. ZlJn, also ze de zaa.k~aar getrouw terugge-
dat de Nederlandsohe Natie wilde rnedegaan? '.' . ven; ZlJn het. kUt,lststl~k~es, tant mleu:x-. . '. . .. 

Dc strijd teO'en het batiC7 slot door de M.t. N. v. d. J. Ik zaler de noo~:ge zorg vom dragen .en zalhet ~~, 
.' "? . ~ . , . . ., . .. een aangenametaak zlJn de Ilamen del' medewerkers te ZlJ-

ge.voerd, 18 overJgens ol/ze strlJd. Welne, men wel'ke haar · ·t "d . 'd · R"eO'eI'l' 0' bek' d te m· aken 
d' H d ' h E" d h kk' . ller 1J aan e to no en <. . . . 

an met tege~~. oort e . eer ,.' o?r so 0 . en'.lets ~e . Daar ik voor brieven, het Inlandseh On(lerwijs hetref-
kUJlJlen verkrl,lgeu? . Zoo neen, dan IS het Iloodlg dat fel1de vrij~om van port heb, verzoek ik belanghebbenden 
dc Hollanders overtiligd worden. . ." . . beleefdclijk voor · de verzen:ding van groote stu,kken de .tus-
. Maar i,'t is zoo' moeilijk voor heii te schr\j ven", zei sehenkomst der gewestelijl(c bestUfen in te l'oepen, in: wier' 
Maltatuli cndat rioht de heerE. ook tegen mij, in ~e hoop )lTelwiliendheid ik~ij tevens aanbeve~l. . .... .. . .. 
dnt ik ijvcrig ·naast hem ~al staan,als ik de toe.standen . Ais ~elenzoocloen~e de haliden . . m elkaar .slaan, ~wIJfel 
611 depersollen in Indie beter heb leeren kennell. lk er lllet aau of wi] zl~~len spoechg: .. tien ser~e aal'algee~, 

Geert hij, die zoo sl)reekt. . wanr het geldt beoor- lcerzmne sc1lOo1prenten bIJ . . elkaal' krIJge~! (he o~~ o~ .~~ . 
d I" . N d I'd I II ddt'k Ellropesche scholen van rhenst kunnen ZIJl1 en wIJders blJ 
ede JIIg. vall per

N
sOI

d
1c1I

l
lll

d
, delerd~1I h' IUblll(de en] c, lin ad 1 t wijze van . prijzen aan oppassende leedingen kmulen )V0l'

se ert' 'Jare1l 111 eer; 11 n • e n; ISO; e . a, en a,s en s~ ,er den uitgereikt. . . '. . 
cnkele lnllauden aileen Hollandsch~IJldlsehof llld!sch- W.iSPADA 25 l\Ilanrt 18 70. K.F~ HOLLE: 
Hollalldsch )O~I" llj~~ · cell bJ'ijk vall: eenz~ajgheid! ' Gaarne pl~atsenwij ditstuk en bevelen dit verzoeklmet 
Het valt hgt mIndle. te ~eggell: ~llt had ,Ill Neder." aandrang aan. . .'1 Red. 
land lll()eten gchcuren; als , ll')eil zich i~ol~ert ~n zichmet. --
te midden vall den strijd in Nederl,and beyond. pc Slavetnij. 
bestestuurlieclcll staan aan wal. Maar cen publicist Niettegenstaandebij artikelU6 vall hct reglement op 
nehool't zich rekenschap van 'de ollstundiglteden te geven. hetB.eleid del' Regeering van Ned. Ind~eDE8LAvENHANDEL 

. Multatulits, Roorda's en Rochefort's zullen gecnvolk verboden is, se4ijnt men hier op Makassar zich aan , die 
ter wereld totzclf beperki~)it ; bre.'ngen' , oudailki ' hun ,v-ettelijke bepaling l1iet te willen stoOl·en. -

. ~ . . Niettegenstaande bij genoemd.?,rtikel bepaald. is, dat de 
. talent. Men laat . zichdoOr hen riiM leiden, al'leestltle'fi ' Ii ' als s~aven van e cersaal1gevoerdepersonen vrijzijn , zoo-
gaarnc hUllile u~~vallen: . GOIWfJrnel, c'estune' 8cimzM dl',a zij zicllOp hetgrondg(3biecl van Ned.lndiebevinden, 
el,'llfm,paS 1~n, ; 1~Cf,i1i.~n?t .. . :". ..; , • . schijnt men bierop}l[akassar van oordee! te zijli!4at~e 

Zoo de heer It;lbergell lk, eJk~nde,r UUl19g met v~rsta~!l, . dessa of k,ampong B2el'a, onder Parangloe, ~fdeelwg . Ma~ 
d~ll is een ~all heiden ondui(l('llUk in ?ijne yoorsteIlirig,. kasii!ar, i~ sorteerende ()udecdie geCt()elten yan Ned·rJndie, 
ot Oost-hHhsch door voor. aI;gumentatie, al is o~s doe! alwaar .het ,reeht val! zelfbestuur aa.n d~' lnlandsehe \orsten 
het7;elfde: te st,rijdell vooreen goed 're-geerstelsel va:n envolken, lsgelaten.. . '. '. C,. 

Indifi. . ', .. " · v.L .... 'JJRt staving van het ,bovellstaa!lde cliene vol.gend. bew9s, 
. " . ' . . . . "_ . " . aff?egev~~ door den Asslstent~Resldent en M!lglstraat albier, 

I
. .. . . . ,,,' ,. ,.'.',. , . '. . ,." ,.".. . .. , "j lilldende . . . . 

· Rgez.Oll:d~,n.),·, .St1Jkk.en» IIOnva!lgen .-YAn ..... : .. ~e~?in~anf 100~ z~g: 
.. ' , . l*Di$p~~~Ql1:P:~~i;it*~i¥!J. : ;:,·" .; "~ I '~~iJSe:~ ~o~t6rd,g1:re~ia::un~a~nd:ll~r~~:~gV~~/~i~i~~;~ 

• Wie .. z:.tI h~tteg~~~pielmR' (lItt ;'·ciikwCl;f;e~n .. pr@.~t-: .. ofplaai, ; . !' De .d88i8tellt-!l~~ii!ent . en ., M.~~~traa,t f ,. ' 

lIeft d~eperlll~l'ltk : aehteIla;at i .tl\1n eeIl; paarpladzlJden be-~.· ,. . 'l(~ .. &) \ ,ONBELOVL 
schrijving? .~ Varr::. aaar ~da:t . bij het' :oliderwjjs : zooveeL :M~'Ka'~sAR, 11 Maart 1870. " ". 
partij.'·4aarV:ante ·trekkenis; ; , liietan~en:, om de l~l':' itlgRllg,: ' . . Verplichtmij, geaehte Redaetel1l' !met hetplaatsen vim bO'-
te o doen ' viJl(len,Iri~ar .~(,)k i· ~Jn er .het :dtoog~ yau weg ' te:~; .venstaancleregelen inuw bIad. · '. 
nemej1cgf.de;weetItis'top :te, we~ken; ;' '. .... :" ':> ,. .. Hoogaehtend 

.:,: Sedel1t jaren beu '. ilct!,eh 'J.legering behulpz~am in ,hflt ' 
vCl'krijgell van leermiddeleil ~aor de IllIandsch:c ' scholelV MAKASSAR, 10 April 1870, 

, UEd.dw. J)i~laa;: , 
WILLE~:t EEKH'OUT. 



:HET N'EDERL:AN~SdH-tN:DISdH OFFICIERS~KORPS~; ' niet bilzekei;is, zoolang zijslechts vastgesteld is bij 'een 
, :,' , EENEH:r.:RRINNERING1 Koninklijk besluit. : ';" - . 

'5 Konings Minister heef{ de voiksvertegenwoordiging tra<;h
Ge01~e Dundin, {ul ' a.s vOlllu . .. , • ' ten ' teovertuigen , datde positie ' van den Illdischen officier 

Den 19 Juli 1869 aanvaarMede Luitenant-Generaal weI degelijkwas vastgesteld; want dat dit geschied wasbij 
'K?:oesen het bevel over het ' Neerlandsch-Incliseh legeI'. een Koninklijk be"sluiten hetdils als onnobdig im overbo-

Negen ,zegge negeil maanden zijn er tussehen dat toen dig kon worden besehouwdhaar ~bij eene wet teregeHlll! ~ , 
en nil gelegCli; .. . ' , Waarheid sprak de Minister, toen hij op dat Koninklijk 

Negen ,maanclen, voorwaar eene tlJclsnnmte,geclurende besluit wees; waarheid is ~ 't, (lat dit besluitj hoe gwrekkig 
welke er iets sehoolls kon volbracht worden! ' ' dan ook, den , Indischeri ,officier c. q .eenigt;lll w'aarborg geef~ 

, Hoog was de verwachting vanhet leget, ' to~.n Z. E. tegen onrechtmatige handelingen va.nlndischeautoriteiten; 
het bevel aanvaarcl hact; Iln er ncgen maanden ZlJll heen- maar't is ' ook -;.vaarlieid" did becloeld' Koninklijkbeslitit 
gegnan, zal de vraag vOOl'zeker nict _ a1s ongepasL en vo.or- hun , niet deli.' minstim waarbOl;gaarioie~t; .wanneer het nu 
barig klinkclI: hccft de Gencraal ~roescn de verwachtmg dezen dan gimen Minister vall Kalonien g·oedcluukt zijn he-
bcvl'cdigd of hooft hij 1:[1[11' teletu'gestcld? .. I den of zij11e toekomst ten zijnep: nadeele tewijzigen. 

III het Ie o'er wordt dte vraag yeel clegehJk gedaan (T)· Datheeft het }11rusche leger ; bi} herhaling Iiloeten ondei'-
De clagel~ zijn toch voorbij, dateigell \vaarde en moreele vincien. . .' . . . . . ' .'. ' . 

eu illtclleducele ontwikkcling eigellschappcn. waren, welke Of klinkt nu nog 11iet de h eet van smart in de OOl'en" 
men bij het Indisch leger .geyoegclijk !llet de lalltaarn van welke gehoord werd, toen dealgemeene orclerNo.15 
DiogOllos moest zoeken. DlC toestand l~, gotlclank, verdwe- van 1866 het Koninklijk besluit bckemlinaakte, waarb~i 
nen; maar j uist daarom gaat hot rul met oJ? dell . bestaan - clezo9 vreeselijke op ' nOIf-aoti viteitstelling ,'Werd bepaitld? 
dell tocstalld te neo'ccrCll, tiaar waar de chef beslUlten ver- 'Wij behoorell ' tbt :hen die 'deze op fiori~activiteitstelling 
meant to moeton l~tvaanLigon, ton cindehet cen ofamler zoowot nietmoncl als' pen .' steec18 ' tenstm:kste hebben 
doel to bereikcll. Eon lichaam, dat op ontwikkeling en bestreden; wij hebben het Cip , versohitlende- wijzenen om1e1" 
cjrrcJlwaardc klln boO'ell, al is hot dan ook .een oiliciers versehillende vormen geclaan; , :wij hebben haar steedsals,. 
kl~rps, laat zich ni~t op den dum ongehin~lerd .dag in, gevaarlijk, onbiJlijk, onreehtYaardig, onrechtmatig en heil
d:(O" Hit YCrvc]cll met de futielste zaken, lant zlCh lllet meer loos werkend gekwalifieeel'd . . N \lerviel' jaren na de pro
g(\~nlC den te bewanrlClen weg \r~?rsclu'ij ven, da.ar \Vattrh~t mulgatie zijn vedoopen, heeft dellitkomst dat oOl'il,eel be
pllntcli bntreft, welke gclegell ZIJ I1, t. m. g~le~eJl 1IWe8tel~ vestigd: ' hilt getal reclitlnant~n ', is .'niet. vol'minderd; maar 
1,ijll lmitcn dc belUooiulS van de~l me~ de lel(llJ~g belastcn afgesoheiden van den ver~orzaaktel1 onit1mgen~mmi, onteVl'eden . 
persoon; zulk cen lichaalll laat zl?h met meer .rmg~looren, geest onder' de oIIicieren, ' he~ft : menaari:erikelen c. q. ceil 
Ol)dat cen of ander Zijll autocratlseh gcvoel llllsselllen weI Wapell in de ' hand ' gegevcli , 'waai.'vail eeri ofliciel' lieverg'eell 
cells te luchton wil latCH haugen; zlllk een lichaam zal gebl'llik moot ' maken, maar dat hijuu 'w~l kan doen; bin
cell stem vall ontovredonhcitl docll hooren, wanneel' het vcr- dat hij gelooft ,dat het gOllverneinenthet ook tenzijnen 
rnccnt te uespenren clat pe1'8oonlijk belang gcstcld worcit lladeele heeft aangegrepell. •.. .' 
boven dat Vim hct algcmccn, dat zlJllver1t.e,Dii~fJ ell pel'Man- Ziehicr op 'welkewijze. 
lijke fl eerlijkl!.l'itl het doelwit scllijnon te zijll" WltnTOp ane Artikel 15 .. del' rechtspleging'bij de Limdmaoht ' zegt: ; , ' 
WCgcll llitlooPCll, ell dllt lllCli eigen sehande ofgebrekcn soms 1/ 1ndie11 eeli goarresteerde · zich 'Over , het arrest ,of over 
t)'acht te bedckkcn door zc in andel'cn op to zoilken, uit te de Ilfim opg~lcgde struf bezwaard Vhldt "zQoclat hij meent 
phdr.cn en nallt,n wrijven; z1l1k cell korps zi.et lllOt leede ten onrechte gearrf;)steerd, of on,schuldig,ofte 11o"ram· ge~traft 
Dogcn, dat men CCIl. tal vall zijnc lcden afsni;jdL. to Zijll, zal hij , daarover zijIieklachtell alsdan kiuinen in-

BeL Illrusclt lcger IlCeft het recht tc vcrlangen, llat zijne brengen. eil zelfs niogimve1;Z'gekeri,dat ' clezaak clooreen 
bolangcll behartigd wordell. , krijgsraad warde ondetzochtY '·· . ' 

Dio beI:mgell zijn sedllrt jaren verwaarloosd; het heeft er Dit artikel geeft tlell 'inferieur eeni'eeM, een ' w'aarboig , 
;t,c\fs veel vall wog, aIs:>f lUen ~elfs lUcent te mogen spotten tegen eene onrechtvaardigebelJ,arideling van de zijde ' des 
wanucer hd ziJllo stem doet hooron, tcn 'eiude reeht te superieurs. .' ,, -
vragen. . De ondervitlding leertjd~fv'!l.p: , dit . rechtmaara1,te zeer 

. Ellll yoorbeeld. ' gebrnikgeIP-aakto WOl'(lt,en < he14~"Lll1cestal . mO'f!t worden, ' 
Hot Indisch legorheoft cen en ' cen half jaar geleden op , omdat in het algemeen de id.rriinistnitieveautoriteit er 

lofwaarclige wijzo hct verlaugon gcuit, dat zijn heden eri siechtsineenschreenwend 'gevaltoe schiJnt o~t'lr tegaan ' 
ziJnc toekomst zOllCLeil gel'egeld worden ' {){) de wet. Daar~ den inferieul' recht te doen wedervarim , ,' ell het " dan. meestal 
toe wenl'hct aJ.s 't waregedwongen, omdathet 'maar alte ' nag doetop:.' ztllk eeno wijze;' cla:thet' d.~n infel"ieur niet 
z()cr vermeellde tebespeuren, dut men uit eigene bewegingkan:endikwpl'~ niet mag 'ben:edXgem. ," " . ....... ' 
niet totocne regelilig bij cle,vet z'ou overgaall, omda:t~ ' Het geta:I ' reClamantennam: daittd.oOI"' scb.rikbarend toe, en 
ja, miss chien weI omdat de handcn dan ' te zeer zoudell' ge; tereeht begrepen :de 'autoriteit~n;, daterrita~tregelen 'moesten 
bondel1 . zijh. " , . . ' "'¥wordEtn' getroffen bm dat kwaad' tekeerte gaan., 
: Dat niet giilionden ' zi:jn, 'was en is cen geweiischtetoe~ Wij, die , met ,geene- maeM '~bekleecl wai·Cn; . zoudenaldus 

stand '1'001' hen, die daardooi' de handen vri:jelijk kUllllen gerecl-eneerd b:ebpim:Ee~recIaJrla.ilt" di.e :tar k1/)ader troul/) 
be\vegen, ' maareen heillooze ' toestand vooi' ,hen,die de tot ,pereiking van een, 'onvel'so~ll1ig:'weHf'4oel' , de hulp van 
b,o\vegi.l1gen soms jaIillllerlijk mo'esten ' gevoelen. < ,. de wet heeft jngeroepej}:,· ~te§t<:~eI)lp~<).ar, gestraftte wor
' Overclrijven , 'wij ? 'Op.',eei~e enkelellitzondering na, zal ' den; ook opC!:at" aridel;eiI~'fg~s()JiijJ{t ''Wd~d'en' iijnslecht voor

niet "eenofficier ' ons ' cltiarvaIi ' beschuldigen, want . de bewij- beeld; tiryolgeI,l.Blijkkdaa'r~Ategel'i" \li~'h~t geslagenYbnn-is, 
zen ' zijnvoorlulu'dim;clat ' zeUs het Tteden van den officierdat : eenmet "gellag bekleed(Fperg()_on ' mi~bruikvan. de hem 
afhangt ,yan het inzicht, zoo 'l'liet vande antip1ithie van toevertrouwde macht heefLgeliiaakt,Uooreen ondergeschikte 

'eep..;" ,Minister; ' ' maar, watmeer zegt, het is zekel' ,datookoIlscliuldig'; tee tre.tl~n ;: ilanzal,,9,ie chef. exemplaar '; gecorri
}F .. {oe~o:)n8t v<!u dien offie~er geheel en iiI twijfelaclitig, zoo 'geeril:;zoouiet onsghadelijk , g~m~aktdien:en til ,vorden; 

:>,. . Van hoogerham1 sloeg' meni'e-chtor een) :iriderenweg in. 
,Afgaande , ophct; ;;~:lomen b'eslitit',heeft · menblijkbaaral(ltls 
gered.oneerd: , .. , '~" -'I Red. 
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De wet ', geeft, door artikl1115, een ieder het recht van Wij beschouwen bovenstaandc redelleeringen, met elbncler 
reCl:ouji~,; , clmh'aan. '''alt nlt' llietstedoeit;ma:~l'wjj kunnen i:ii veround besCllOuwcl,als billijk en jllist ; illocht zich mar
'fcUiclit li~tgebntik van (lilt ' recbi onmogelijk luaken, dom gen het geval voordoen, dat Z111k cen officil:a', ondankS de 

,6. a: te be}JaIell :elateI~,e l'eClamant terstolid opnon~acti- bestaancle beloftetoch zijn olltslag eisdit, ~ ,vie elen eej'sten 
viteit ,zal gestelel worelen: - steen meent te mogen opnemen, wij ,ztlllen het nimmer 

Ende' Lint geschiedele!' , doeri. ' 
Deberuchte op non~activiteitstellii.ng wenl in 't leven I Men zegge nn niet, dat de benadeekle partij, alvorens 

geroepen. Het bijuewet toegekend recM van reclame I het contract- te verbreken, zedelljk verplicht is de tegen
bleef 'geharidhaaf'cl ., ... maar gebruik van elat recht werc1 partij op de z:g. verkrachting te wijzen. Men zegge dat 
zoo goed ak onmogelijk gemaakt! , niet, want 7.00 icts is reeds geschiecl , to en een officier, aile 

Het luicl er veclvan clat ltet bi) de wet toegekende 1'ecTtt fiauw,heicl vunzich werpenc1e, het durfcle wagenZ. · M. clen 
vall ?'eclame vanhoogerhancl beschotnvd wercl als con was- KOliing' ineel1 goed gemotiveercl rekest te verzoeken, dat 
sen nens. de werking van ilie op non-activiteitstelling zou nagegaan 

WOl'llteen onschulclige door een chefgetroffen - en dat wOl'Cleri , opclat intrekking mocht volgen (LoiJoi7zotiej 1867 
bellood iIi geene deele tot de zeldzaalll~te(len, - hij mag en No. 93 en Jl1-ilitai?' Courant 1867 No.; 53). 
kan eel! beroep cleien op het recht, hClu bij artikel 15 van Wij zouden in herhaling moete!! tl;lldell van al hetgeen 
de ,vet verzekerd. Maar cloet de ongelukkige IHit, clan ree:ls VIoeger cloor ons en anderen zoo clikwerf betoogcl 
wacht hem Ilon-activiteit; dan ontvanigt h\i slechts het twee ,verd, wilden wij voortgaan met aan te toonen, clat wij de 
eleI'de gedeelte van zijn 'Ztliver tra:etement; clan verliesthij waarheicl maar al te zeer huldigclen, toel} wij die op non
emolume[ltcn en indemniteiten; C') dl111 moet hij maar geld activiteitstelling kwalificeerclen als gevaarlijk, oilbillijk, on-
zien te "iuden, tell einde van , zijne, standplaats de verplichte rechtvaarclig en heilloos werkenel. ' 
rcizcn te makennaar dell krijgsraa:d en hotH oog Militair , Ware ' 011S lteden bij de wet geregeIcl geweest , zij zOn even
Gerechtshof; dan moet hij zien orr,der dale te komen en min ons deel zijn gewonlen als onzen wapenbroeclel's in 
dietHtpaardolleen stal envoecler' tc bezorgen; clan moet hij N edel'lalllt # rl 

zicn 0)1 welke wijze vrouw en kinderen kllnnon worden ver- Z 'ij zijn ' tegen ' het in voeren van dergelijke bepalingen ge-
zorgd.Dat nlIes wacht u, inclien gij, hoe onschuldig ook, waarborgcl ;1vijniet. 
het dllrft , wagen gebruik te makcn van eCll l'echt ~ ant (Ie ' l\fisschieh moet dat ltiet bezitten vail " een waarborg, plus 
wet u, ais cen waarborg tcgen oUl'echtvaardigheid en wil- het niet deelachtig worden van NederlaIidsche onderschei
lekeul', J1Ceft verzekel'd. dingen wei het evenwicht herstellen, omelat het Indische in 

Gaat mon ' clat nIles na, dan vragen wU: of e1' niet allen t egellstelling van hct N ederlandsche leger het reeds zoo dik
schij Ilt bestnat, dat men Vall hoogerhancl uoor die 11011- wert' heeft moeten, neen m,ogen hOOJ'en, dat zijne verdiensten 
acti viteit de bestaande wet getracht hecfc kral:htoloos to makcn, naar,vam'cle geschat worelen en ?Vat m' flOg Jlleer volgt! 
ten nadcele van den ondergeschikte, - Hoc elrulekend en grievencl die 0[1 llon-activiteitstelling 
. On~erstel uu ~ens, clat cen dllsdlmig getl'oJl'cnc een of- ook zij, zij treedt op clen achtel'groncl, walmeer wij c. a. 
fieter IS, ' afkomstlg van een del' Akaclemien .een oog slaan oj) cle inleomstcn , maar vooral orda pensioellen. 

Hij, 'of liever zijne onclers dan weI v'oogden, hebben , Inlcolltsten, Is men nn reeds vergeten, ditt zeker Minis-
het gOllvernoruent beloofll, dathij gcclurenrlc Hen jal'en in tel' zijne hand logcle op de toelagen' der arti1lerieen genie
do gelcderen zon blijvcn dionen. ,_ olIiciel'CJ~} Heeft men nu onlangs niot gezien, clat een groot 

N eemt un eens aan. dat die belofte den betrokken of- aantnl ' rililitciiren ,bcneden den ' rang -van officiel', met 
ficiel' hindel't enhij dugeen eervol ol1tslag tracht te beko- e6i jJenuestreek ontrief'cl (bel'oof'd?) ziju geworden van een 
mell; tcrstolld wijs~ men hem op de afgelegde bclofte: gedeelte hU11ner inkomsten? Wie of wat ' geeft 0115 eenwaar-

Die beLofteheeft niet de mi11ste kraeht v(tn wet; dlit borg, dat morgen niet de foura:ge-~ndel1Initeiten zulIen 
wool- men; elat is bovcndien reecls uitgeniaakt; , er is dus wonlen ingetrokken, CJl elat overmorgen niet clekwasi
nlhlc:n ' sprake ' van eene zedelijke vei'plichting om do geclano: beznilligende hand zal gelegd wonlell op dctractemellten? 
belofte ,te ,voJ'vnllen. De zoo dikwerf gehoorcle uitclrukking:dat zal men niet 

Maar nu vragen wij: hceft hot gOLIvcmement weI hot reeht dUl'ven doen, is eene gemeenplaats, zoo niet een wanklank. 
te wijzen op elie zedelijke verpliehting? Wij zijn, naar wij geloov{)n, del' waarheidmeer nabij, zoo 
, De (lienst ' v~n een offieier is te beschouweli alseen go- wij met naclrnk zeggen, elat mon zaI durven j zoo het slechts 
sloten 1!edeUjk contract, met het gouvernement. Beide par- in ' de kl'aam tepaskomt of noodig geoordeeld wOl'dt. Wij 
tijeu zijn;: als eerlijke lieden, gehouden :alle bepalingen; in vragen: waa?'O"~ zou men , niet , durven? Het Illdiseh 

, dateonb'a,ct. gestipuleerd, getrouw na ' te leven. ' Tracht nu 'legerzoiI. ,. immel'S niet door vel'zet een 'vermeend recht 
e.en del' pnrtijen ~: en nog weI de sterkstti"':"-' een Her hepa- tl'achten tezoeken? Datlegel' heeft zich steeds zoo 
hngen,.ten .nadeelev>.tnde andere te ontduikeu ,danlieeftbraaf ,gedragen ;het zon zich immersals een zoet enge
de benadeeldehetvolsterechthetcontl'act te verbreken. 'hooJ'zaarri ,kincl blijven gedragen, zoo de sti¢tmoederhand't 

I~. hot conh'act staat artikel 15 alS ~~nl'echt, dertegen- noodig oordeelt ' het iets ;te oiltnemell, al ware 't zelfs tel' 
partlJ gesohonkeu; door die ljon-activiteit ill een gebruikwiile van hare eigene kinderen, onze stiefbroertjes I Het 
van dat recht voal' sommigeneene onmogelijkheiel geworden; br!l.ve Indisch :leget zou zich ook daarin weI weten te schik
ten eenrezijde ht;left:men; du.seender gewiehtigstebepalin- ken; :alwate 'troaar cloor cle redeneel'ing, dat het del' stief
gen van hetcontraetontdoken. ,'.' , : :', " "' . moedertoch nietzoo bijzonder envelka:n geduid worden, 

W ~nneerde andere partiJnu hetielfde doet enzegt: ja, waimeer zij , hare eigene spruitell stelt boven stief'kinderen! 
~e ~eloft!l0m ti:eIljarenin ' de gelederentezullenblijven, Kom; kdm, deheeren weten het weI en vergeten niet, dat 
IS gegevtl!1:, 'maal')iiet dooruiij';:~~~teen 'linde!" ten , mijrien -het Tniliseh leger onderalle 'omstandigkedensteeds hraaf ge

, n~de~l'ebelbofd ;he~ft,kali' v§6rmijnietverbindendzijn; weest is; onderdanigen gchoorzaam weet te blijven; een 
' llet : v~rVL111en , del' '" beloftt;l'oi!toej ,en : wil ,ik' uiet; hebberipaar hUishoudelijke onaangenaamheden waren immel'S ' niet 
: peidll :, pal'tije).{: elkanderdllnwel :'iet~ te venvijten ?dool', de ' stiefkindel'en, maar eloor tegensparlelendeonden-

',. ,-: " . " . - .,' ,<_. :".; , ..... . ~ ';. - -.~ 'gende logetjes v~roorzaakt; tegen" eene ' herhaling van 'derge-
(*) \ 'Qaarover zal. > ~aar wij ' lli:e~!i~ri te w~t~J . eerlatig )i~tllss~hen- lijke onaangel1ame scenes zijn bovenclien inaatregelen geno

' l,omBfen ~, e~ne beslisslDg van de rechtetlijke mRcht worden ' gevraagd. menl -Neeni ' zekeris't, dat het Iudisch leger nietalleen 
"',' - ", ' Red'braaf, maar ook lief is; want ziet eensieenjlaar liefelijke 
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woor~j~sjaLklinlcen~e.p.a,n, ook!il(hqIle phrasesjri de veehterwijlen Lio1t het \ut<4'likte-':"in C'hinR,mallrpiet 
OOl·eU. ,.yan (len oHartijdigen lu.ister~lal;;. een paar .liefelijke HCeliIi bescliaafden' Btaai·.te· hilis beliooren;.' 't.i~h~~t· b.ifj 
woordjesui(den lUoJ,ld des va~el'sschijnen een iederteyre- temjten dat men doofjsgeblevellYOOr denz.ooaik\f~l1f 
' de te st!)llen, al iiet men .ook dat de stiefmoeder deri}us- door het . N eedandsc1i~Indiseh ' Leger gelliten ,vensch, 'aat 
schentijd besteed heeft om hare kinderen nie~ met klaJ,lkel:! zijne belangell, zoowel voor hetheden!llsvoor d(l :to~Jromst, 
maar , met .weldaden. te overladen. Braaf Indlsehleger! GIJ moehten worden , geregeld bij de' wet.'t Is niet 911'l.· ie ' wij
zijt veel te braaf, om u . zelfs . on vergenoegd te willenpe- ten d,:t men als 't waye . geen lloiitielweft gen~ri:teIl . Va;Il. ,de 
toonen over eene lumdeling van een vader en eene stlef- versehillende vertoogen, welke de strek]dnghacldellt.ehewij
moeder j kmnt, engeltjes, wiegt elkander in slaap. met het I zen, dat het Ilidiseh Leger, door het ,triten vanZJJlkeell 

Z .. alige ..... cl .. en., kb. eeld, dat '. ill. en nimmer .de .h .. and o. p m .. ¥ink. om .... s.t.en •... ~ ... e.n.sc.l.l, .n.iet~ da .. n ... e.e.:Il, .... b ..•.. l .. ·~l .. I.Uk, ...... ~ .. n .... · .. re., .... ,.C.h.t ... m •..... ~ .... '.t ...... l.·.g. ..•.•.•. v ... e . .I .. I.a ... n ... ' ... g ... e .•.... n.-.... t .• e ... '.' zal ({Il1'ven ieggen. De wet ware beterwaarb.org ,dunkt <?ps. kennen g~f. t Is ~wt 011S te wJJten dat .. de opperbevellleb-
En de jJensioenen! .. Wie onzer IlCeft den mmsten waarborg bel' het lllet noochg oordeelde . een onderzoek.m testeUen 

dat hij het· toegezegdepensioen eenmaal zal mogfm erlangen, n~ar de. werking. del'. ,?epalingbetreffendeqe" opnQll-~etivi
en wat nog meer zegt, wie Ollzel' .heeft de11.minsten ":8:ar- tClt-stellmg, tOClI . ,~ell del' betrQkkenelldatdriIlgCl~d . ".~r
borg. dat hij het soms reeds verdlellcl pensloen zaln!-ogen Z09ht,~et aa~halmg der,.l'eeds onFlel'!oIl4ent~~ul1.ge;ge~ 
behouden? ... volgen. tIs n1et. onstewlJten dat.i.loorditalles·eenaIler~ 

Hebban ,vij niet reeds van uit het moederla.nd een.P\l~r ,onaang~n.aamste gees~, gel;>ortlnis,'welke,tedieperwortels 
stemmen moeten haoren, diehet eijfer del' Indisehe pe~- za~ 8el~~eten, .naa!'n:i~te.'<.¢~ll )alblijvenvoortg,aaJ,lAe brl1af" 
8ioenen weI wat hoog vonden, die den tijd, waarin een hClCl zlJnerstwfkmdereIl als twareopde.proef te8~ellell. 
pcnsioen vordiencl wordt, wei wat te kort besehomvden? • He- DataIles kan oii~, t?,ch we.lni~t als oiIzy sc1iulaj'\V:()rdeIltoege~ 

. laas, wij dragen de stille ovel'tuiging om, dateemn.a~l hot l'ekend, 1Ia~~~WIJJar~n .; ~.chtel·eC11 hepbenv()lgeltouclenom 
. cijfer del' pcnsioenen vel'iitindmZ, maar (tat het eijfer del' het ,ven.~ch~hJke te)jeto()ge~';!9,atm~Irvall utt~ederl1111d 
jaren, om ill de .cathegoric van la?lfldu1'i[!e?t dien8ttijd ,te den .sehlJ.ll. ~r~ehteteVeJ:!ll'N~en "alsoflllGn, clIlRl', c\\:?Ul' 
valkn, vBJ'meercZel'a , zal11)0?ylen j w.ij .zijnnietg9wend deh.et ,behartlgl~g van. ~el;ll:n.gep.gelclt,alleell;hetD.oggeve~, 
oogen te slniten VOOI' ecn treurig ve~'schiet en ~ai1roml:e-hga.houdt op dat )Vat zlCli mde,OIlmi9-delijke:(nabijheid 
kenen ,loij er in geenen deele op, na twintig effectievedienst- bev,lndt.. ... ,. ...,". • ..... ,.. '. . ... ,; .. . ......•.... ,. .... . . 
jaren het ons toegczegd pensioen te zullell rnogen ontvangen,' W at staa~. l}.U ~et Indis?h leg,er Jedqen;,opdat~hetzal 
veel mindel' dut wij op onzen ouden dag in het genot zul- mo~en ver~r~Jgen waa:t:,op het aanspraak heeft? .... . .... 
len blijven van het volle pensioen. . . 'Ioen wlJ .. Jar~n!?iel~d~llhetzelfdeOIlde:rwerpbel1auaelden, 

'rreurige vcrbeelding; maar is zij hel'senschirnmig? ·. sehl'evenwlJ 0 ... 11. ,In een a~r Locomotief-nummer~:. : 
Dat angstig gevoel is het gevoIg van de onzekerheicl, het . 1/ A~h?ewcl WIJ een resu1t~atzOlldeny(ll':wachten;1Vanne(jr 

gcvolg van l'egeling van onslteden en onzo toekoJ1tst bij een de .0ffiCleren va~ het NederlalldschcIndiseJle:I~eg(JriiclIveI'
Koninklijk besluit. eemgden, •. ten ~l:r:de. hunne belangen tebespre~enj omc1!la.rna 

Eenmaal, ~at is zeker, zullen beidcn door ,een wet wor- gezamenl1Jk et)rbledig teY~l:zpefen ,dathetd(Jl·~~gee.rhlg 
dell gcrc~eld;; ~at oogcnblik zal wellieht komen, ,wanneer mocht behagen, hlU1ne posltlC,even als die l11ll1Il~l' }vCl.,een
de vette Jal'en vool'bij zijn en er geene Indisehe bat.en meer broed,ers y~~ h~~. Nederlandsehc leger, ,bi} de W.!!lT te . re~ 
vloeien ill N ccrllllldsch schatkist. gelen - WIJ tWIJfelen' echter geenpogenblik ,ofhet hou-

Wijweten hct, or zijl! or die gcene regaling bij de wet den van ~ulk cene .meetftZfI zOU ,desnoqds .met.. ,geweld 
verl~l1geu; legt men hcnhet 1{)aarO}J~ VOOl'. ell zijn zij open- wo~den £e1e.t , 9;tdermotwf; 4at. dergelijke .handelingen jll 
hartIg, (Lan zal men hooren, dat zij clell bestaanilen toestlludi stnJd zouclen zlJ11 met eene~andha.yiIlg der~ krijgstcuht 
boven .cenc tegeling bij de wet vel'kiezcn, omdat zij vreeien(~eestbij~. A.;,o .. ·1838 :No .. 8 §l). · 'M~a.r~ls: tegefi.stel
dat .~lan nil wellichtreeds het cijfer derpensioenen vermin~ llll~ a:urv:e'n , Wl~}en pOkYl'~g(lll:i~1ietmi~s(ih.i~il .. nietjn 
dCI'd en .het getal del' jaren vermeerderd worclen zal. .Wij stnJd met de kl'\J~st.,u,~ht, w~.nneer {ll'onder,deeeI'ste)eden: 
el'kellue~. ten volle" datdie Vl'ees verre van ongegrond is; van cen I;,eger ontevr~denheld ' bestaat? .. ,Is . hO,t billijk,ishet 
rnaar .. W1J . Vl'agen op ouze beurt; wat is wenschelijker, dat te, v.1f,~ed?gen;pok :~lt, e~1l.?7Wreel oogpu,nt, "is. hetoordeel
or ntt tot vllststelling overgegaan worde, dan'dat er mede kun?ig dlen Wl'evel , ~e~l;.:e:n ir;n,eer o"p, tewek~eIl,d()orden 
gew~cht worde totaat de een of an de I' minister de, vast- offiqleren ,,~e~ :wa~rborg til. 9IltlJ.quden ,,'Yaa.I:()p ~ij :.aanspl'a.ak 
8telh~lg. als y()orwendsel .zal allngrijpen om. zijnbudget te'l;l:l9gC!Il;,wak~??:-::7){e~~J ,g~l~of,t,:@, : dardekriJgstueht, . 

. "erilllnde~~.n? . In , hete~rste geval heeft men slech,tsdedat; ~L~~~g~n,4~ .gO(l~e. ,orcl~ tn, :l:tet)1,~g(JJ:(lv,ena.ls,d.ie ond~I' 
kansen In . het tweede IS het zeker: dat de cijfers ~ullen~~t , ~yenge : g~~ee1tedel'. 1\iall-t§chapplJ,betercn.gflJl1akke,. 
veranderen. In llet.,eerste gevalis men van nu afgewaar- hJk~r,geh.~n~haafd ;'I;o,1'dt) Ao.or , gehfloite' g.{wen.~an(k 
b?rgd tegen ~~lke mo~elij kewillekeurige handelillg .eens . Mi .:l:>d#Jk~,Ja,a~Jt~\i1P . rec~tIIl:a~igey.l}~ri1Pl).t~iJ:g~1l:d~r]~detij,dlin 
Ulsters, .t~rwIJl men m .. het tweede afhankelijkblijft van Ie a9P~lPetl\VaIlgte;trac!t~flnd~ ,: zleh ' l)J,ee1\e,nmecl'v.erhef-
bon . q,l.alslr~oms. v,an den.Qejager,eenerportefeuill~. , Jcnd~ :~~~mm~!l t~. ,:~~ppr~n.." ,,(c::" > ' , ......... ... .. " 

, VYIJ , . e!kry.~ell: :b,et~; o:nze .. w90:rden zijn scherp, .. misschien . ,;.ff?,,?;ver,'\VfJ .... mtren.y:1Y.a:l,'I';n f tij ·: d,~ .. J:le~s"t@.;die , Jiet"\Voo:rd 
. '1'el ~~w ,;Y901',l}en j dw zqo"gaal:ne de waarheid in eenLnefi :~e,i(~~1tfl.:!ll~~Rr{lf.ep."c:.;goe;:;V;~olf#Ch"~~g,;,;'YiL9-iIotw991·slttiimook 
. kleedJe , , :W;r~llchen .. te l).!?llen. Maar scherp of niet. ;s<;herp, !?1~l;l1;;:¥~1?'~.~1.::" en;·,;h.ge , ) ~r,SP9~~~~j~~lj:~~i;!IX:rle1;Ml'en: kloilk 
fuw~!n~et ruw, . ,~~1 dlU'yen ~e,'vraag. opwerpen:; ge- vanffieoffi()leren,. welke nog, ~tf:~g.s~o,?m~~Il,:,aneenteIflP9 
venzlJx;~ler stemmmg .. al.of metwedet? , (*) Is >het ,~oelqe.? ,d,ec~r.e,t~&gf; .lt,lll~beJld?;l~.~ts i g~~~i!. , .. : ., ,.' .. ', .• 
ons te 1V,lJten ,dat het Indlsch Leger een r~eht onthou- •. 1p~, WE1~~e;!l¥1t.a<l~.h!lppell( >ZlJ. o.J>gflh·w,():t;4 ? , Y()Q:rz~kerJ!l
den , w,ordt" wa~rop het aIle aanspraak he.eft en dat zijn }~~r~felH31,r;!;'!~nt,A)/~ce~~o~~~fi}V~etlW!ib.ende Qfl.icier~ll'lz.iet . 

; ,N' e4I{rJaI14~ch.e ;:wapen~ro~d,er~ .reedsgedurende. Ilene, reeksv;er:¥re~e.p ;L,1E~:ar c ~lJ)lehBl1n :!l.e.llg~~l')lll)"oetellc~J:~~ngerii: 
, van .... cJNep.: .. ,he~lt~en; ,: .. t., .Itt, met, ,., ons '. te ;w.ijten . dat . men ... van ,alsgf,i. ~l c, &et~e~~rw~p.. VlIl :~go,gErh,.N~4w:ej;.fra.:a:~e.,:wOQ~~Jl~ 
JlOogcr~aIl,d .,deze. oIlthowlIng. doet, . gevOelen i door het in"t mets anqe,rs, ,schiJnt tezlJn .slll,n ;'f!10l'ae:t;l;~·wa:rrt;dl:J.tb.anQelen 
JfveIl i,l:oepen.van b'epaljngen, welke, .. .,....zooalsonZekamp~ achterwegeb~jft; zelfswanneel': men smeek:te;da.~r,'Waar 

,men rec,~tm~tlg.~p~,t "erlapgHn.,. .< .i . . '...., 
",Nu"i Ke~o,oye )~lI;lIl eey.s.: idatdel'gelijke ·ervanng>,de:banden 

v:an '.geheehtheid nau~er en" nauwer .. heeft aangehaaldt , -wij 
gelooven gaarne dat het slechts eenezeermisplaatste aardigheid 



wa~, ~Tto¢n,;w;}j '. f),ell.. ;hoo.f4~0filci¢r,i1f}eg~J1woor.~igh~id V~~l ::aa 1;8, 'Via. 
slloalterne officlel'en ', ' h()oiden:lfewetell:aa:tJrija:en~H6ltander ':<c." ·· 20 A.pril 1870. 

l~f:~ilel~: J~~~ge~:rt~~eeci1t' ~t~:folf~~i~~ii:~~ee~~e~! Met de. ]jnge~sche : mailheeftde heerYonipel den hee 
Meijl1 kennis ' gegeven, dathijeenige artisten vanllet Ita 

cOlll.mission wilde geven.< .. .. .... . . .... ..... ' liaans,che opera-gezelilchap te Calcutta vooi-Elitavia 'heef 
. !Iii; die intvsschen' wind gezaaidheeft, moet wei dwaas geengageerd. " 
w~ze!J., , ~oohij venvaellt .)iefde en,geell stonn te, kunnim Een fort-tenor ontbreekt.Detenor, die den heel' vm 
oogsten. . <: '. . '. . ' . .' . moest vervRngen, moet uit Milaan komen, want de aange 

Toe:n het bek:ucl,werd,.dat den~Ultenant-Gc~e~flal Kl'Oe8en I wezen artist "stelde te hooge eischen."Derhalvezal d~hee 
het~.bevel over . het Indls~h~ Leger was~pge(lIagen,:w~rd Pompei: ons wedereenige maanden langmeteen incomplee 
t~venshetgertlcht versprcld, dat Z. E. che onders~heldmg: o-ezelsehap vergasten. .. ... . . .' .c. • . . 

met geaccepteerc!. h~d. dan 11aclathe~ deyerze.kermg was 0 Twee ~ragenrijzeri. De eerste is reeds door denhee 
gcgevcn, dat d~.pOSltl~ ya~l dm Indisehen offiCler zan ge- ~eijn in den Javabode gesteld: .wiezaldekosten van over 
l'cgeld worden blJ de ':Vet.... '. ....... ... . . .•... .' komst van een t()l-t-tenor ~tItalie dragim? . '.' .... ' .. 

Reeds ncgel~ maandenz.lJ\l C1 s,edert dat tlJdstIp heen.ge7 . Ten andere: welkzal het gehalte vanhet personeelzijn 
guan. Nag . mets he~ft !l~t ,Leg~~;Va!l. ~l~~Jc ee~~ regelmg waarmeclemen ill! :wedel' inelkgeval gedurende eenigemaan 
b~:'Peurcl, zelfs h~eft '/:. Exe. S M.zl~taZ1 , Tljdsllln ijt ,~oqver den voorstellingenwil gevlln? . Het Eataviaas'eh 'publiekheef 
~\:~~ wcten, nog m.et cen woord gel~ept van deze zoo 'Pclang- tot clusv~rpal' r:omplaisan,ce den .heer Enani in rolleu,aange 
1 IJ ke aangelegenhClcl. ..... . '. ' hoord waarvoor zijne bestekraehten niet opo-ewasseu warell 

J);.~e c~varing~eeft,. ons . l1letteleur~estelcl. .;' .. : . .,. ". toen ,.de . hfo~r .i>ompe'i. den heer: Villa; Y!l.n Mer '~e~dj~a~ 
,} IJ ~l~b~~n nlIumer g,ehoo~t, . }~t het l1~~uwe . }:b].ita,u . WIJ vestlgen bovendlen d,ellandachtop hetgeenwIJ UltdeJ 

'IIJ{lsc1mft cen onderwerp ernshg m oehandehllg zoy..1nq~en Fri'enaol Inazaeenigedagell geleden overnamen ,nameIijl 
of kUllnen ne~en, ~vaarnan .de r ... egerk()mmaIl;d,ant met ,zlJu,e een ... ern.~tig. beIdagorer het ,gehalte vanhet .personeel.vaJ 
voll~ .. goe(}keunng wel1schte te heehten. ' . .. ' . •.. .":. de Italiaansche opera te Calcutta, dat vcilstrektnietin even 

VVIJ hebben tach reden' om ~~ on~e~stelleu :~atGel;1eraal redigheiLs.toI)-~ tot de geldelijkf;: opofferingen, die men zicl 
Kroe8ffl !tet ge~uclit ais. lasterbJk~:wahficeer~e, to~~ men het daar yoordat gezelschap had getroost; , 
I"cge!' wtlde dlets .maken, dat hlJ vaststellmg. blJ de. Wet . . " 
der positievnn den Indischen officier als voorwaarde zou 
gesteld bebben om to 'willen optreden ale Chef van het 
Depill'tmnent vall Oorlog en Komlllanclal1t van het Leger in ' 
NcErInuiL,c11 Oost~Indie. 

Den 10 Mei a.s.· zal eene inschrijving vo()r ,gollverne 
ments-wissels tot een bedrag van 11/2 milioen gulden plaa,t: 
llebben. ' i: .i ' 

'~' Ts wlutrnehtig (}okte doire onderst.ellen, dnt iemand, 
mct gczomL [miisck verStand, zulk cene , positie slechts In de heden gehouden vergaa.ering van de IIandelsvel" 
,'oorwlUU'delijk ".oil hcbben willen aangrijpen (ot). een~g~ng is verslaguitgebrachtQyel' {denlsta:-.t del' Vel' 

}lrnilt Imlisch Leger: hOelang zult gij nog vcrstoken blijvcn eemgmg. ht dit verslag is o. a. medegedeeld, dat dl 
• \'an cell u toekomend reCtlt?'- Witt te doen om rcchtte verelmigingin het vorigejaar 107 ledenhad; thanl! 101 

k ..? '. . ' . leden te1i,. en .. dat het eerelidmaatschap aanden heel' di 
rtlf:~kten. l~ijne vrienden ; dat IS in 'deh eel'~te~, ~ijdhog ; ; l·t:"~tl.ur , van . lJinJl!mla~~schbestuur. Z.Exc. cdeu-legerkom 

cen plicht, wcmthettlfrrein ~aarop zal (lie~el1' geag~~rdi te mandant e~ den heel' pntvailger del' in- enuitgaanderech 
worden, is daarLoe nognietgese1lik~.. . . .'. • ". . '. ' te~ .• w~s opgeq.l:age:il. Tenslotte :werd huldegebracht aal 

Dat uwe ilierbaarste ·belangen mochtenb~hartigd wO.rdim, . denageda~ht~n.isvan den heel' H. J: Lion/die veal VOOj 
Iwutglj immlll'sreeds:lnet',alleneerbied v.erzockt; wac'ltt,Indie~s handel ~nriijvel'heid had gedaan; . ' '. . 
wat,wl} u bidden, wacht .8f · e~Wie weet hoespoedig dan De finari(!ieele toestand isgunstig ,zoodat men zal VOOl'1 
Oll!! bcdeit'en OIl1,c toekolllstwettclijk zlIlle'l/. worden vastgestelq.. gaan met het heffen v/tn de verminderde eontributie; 

'l'ot1.oolang geduld elt lijd1.ilamheid! .. De aftredende leden van het.bestuur, de .heerenG'. Suer· 
ERN VAN ,DE VELEN. ··.mondt.,vaILSanten, Hutchinson en vanCharante zijn her· 

kozen , .~~rWijlde .. heerZijlker den, heet . Peet v'ervangt,· daal 
.deze laatsM)iietmeer-wenschte in aanmerkingte komen., 

(t) Hoe knn S.beoordeel~D;. orda Legerkom~a,nd~ntni~t' rl!geliDg, .' . .Yer.volgens . zijri, eenige wenschen aan de.nieuwe direetie 
by de wet verlangt.? Aileen door on dil,. En ka/l .Z .. :Exc. ,dinyet te. kennengegeven overaan- of af te schaff en bladen, 
zelf Illaken? Of kon llij er 'ilenNlinistcr toe dwingen l' IItlkaner al-. · Ook de vraag of. de Javrt-.Bodeniet weder. zon wofdentoe
leen lip aandringeo ;verlangt' '~ij d'at bepaa\d ' en weigert men, htl zon' gelate!).. , .. w:e.x9.. geo.p. ~perd, omda....t .. he. t .• blad elk ... en. d. a.g. ve.r. sch. '.i.gut: 
kunnen aftreden; · YoUa, ·tont. · · Wenscht·S. dat? Isinen daneen' stap' . .. . Ii' II b 1 • d"" 
gevorderd? Vergeet blj, dat althBDsreedsde voediilg vanhet legerver-' waa~'na .QP",: 7~ Vl'oegel'geva ep..~s m,t w~r gewezell. , . 
beterd en verbe~rillg .. vall .. de .' tracteme~ten vau;.;·d!l.ofliilierenvoolige-
drageQ .. , is ?yet:' !ege~; ~~eft ,re~htop '. wetteJi~k~~~gl!li~~j,rJlnzijn toe~, Gister ;voormiddag hebbende vol=nde . schep~n. ~gesch e-
stalld;Er Z\lnDleer.gr.leve.n:.M,aar . men , over~rJV~ 1l1ct.,?,: . ,;, . ..... . ';;.d '., ' . . .0-' .. ' . '. r 

Watdenaanval tegenhetJ1filitall'Tijil8c~I'ift " 1ietr~ft';"dezlds ' v91~ ~·ven voo. e ~?vrachtmg van de FaktoflJ de. ·Nederl. .Han· 
slagell o,nbe!lezen. ,!Iidien ,d(f . geest , vlil1oilafhankelljklJeid ;: b~~ta~~, de~w~~tS(l~applJ: . . . ' " ." ..... '. ....,. y, ..... ', ..... 
walU'yan delDzel)denn.dcn r aanh~f 'gewag maakt" wlIBromzon~by ' dan~wk .. fta",: ,.?,"e~f: 9 5. ~ naar .. f\mst~r~i1-m;. ,,( ,9 8 na~l' Rqtt.e.1·' 
bij de redactieep'. dllall~d.~}Yer,kers. ,ya!lh(jt -4(,. ,P.; , g~hellt·~el~p~~~ WOll-' : . " .; ,, !1a.m .. i .lOO n~ar DOJ.'dr~Cht .. l\fiQAelhUJ.·g ot~chie<lalli, 
den. zoodat me.n zelfsD1et del1 .. ~()e!i.z9.u.hebb.en een beO'?fseZ. tebe- Pltilipsvan Mal'nix/ 99 75 RoiteriJ.am I ioo 118arD()r~ 
sprekeD"zoDderyer!~~YJln .lJ.et)9~e!~~9fd,i:\yl!l~S.,,~1 ~rI!let : !!!~,t!,J;Ilf , . dr h .......• Mi' ··dd ·b "'. .<" .. '" 
mingmet-datbegID8elnog.weLz~eronze~~r ls,t. , .. .. :: .. c".(;.;. .."'" ,, }i(! ,~"l )9']' ~~r , . .. . e! ll~g. f..;~9..75 .~lla,~~clije.-

Wlf'he.bben" 'in h~t}~d~ . .It~t;:·'!Iqt,; !:lIiibal!e:J(J,I·~t, ztii+;~r:}~iil~t~tr" . _;, ... !!a~lh:. : . < ;, ' .. ,. j : . . j . f. ../,;" .'.. " 
gebied, in eelli vroegerlDgezonden stuk ove,r ... het'j1i;P.evenzeer 'jen~ c Noack 1 f 97,50 naar Amsterdam, J 90.n~ 'RQtterdam' 
kele : aaDmerki~genvan: soortgelijkgebaItegeVllnden:;dii!de lreda~tilr;":;: ; ~ ... , Do.rikecb.t.of Schied.am; r 95 11aar Mi.~d~lb:W-g;: .: · I 

.wel~e! oo~,#eD1g.;stuk' i J~. dl,lt.blad. vporkOlDen~e 'i'i~nlloteert~ ,nllar WIJ ,Sr;heveningen tegen dezelfde. p' rijzen. . ...• . ... . 
mee.n .. eu. ' I.nde , geJegenbeld w89 , ge~teld te. rectlfice$.'ep. ·A··.· ....... ..... ' .. ' ..................••....... 'd .· ..... ·Ni· .' .. ...... :z .. · .... I.· .. ·to·.··. t .. -... f'. ..9' ·0.' ... ·.. . -.... ·Ro··.·tt· ... ......•.. .1 ....... '. . ." " " <r<' , '~"'" .'., ,.,. ... . ,. . . . . , a!lg!'iI\Oll(le]l.lS. e ' , .. C?aC.l~ r . ' . . .]lam; . .erl.lam,en 

;,(Red,) ",; ' deScke'/)en~'I}gfJJ.r:v.oq~I 90.rullI.~Sehi~.!': ; i ~ .. 







",--" •. . ' "," ,." '.C:. ,i.'.: .. , "" < ", " '." .. : : ".' ...... "'~ " ", '6 .. htliti'it;' va1i' a .. aii.,.:'he». dob).' de.h. z.~itleene?'g:e.hli.li.o ... $8. e,e. ~'de .. 'aec.ep, ~ -... 
.,mer , oJ! , de ' D1ee~~sar:c:a~ti8~he ' wij2:everdedigde;stoll'd de ., , ' 
l},eer v.<J,l1 lfoev~lrropeilriep 'z66 hard -nit,dat men:;het ' telt gewoi'denis ,en'hetinleengegeven kapitaaleeY#op~' 
geiegde ; niet uit p.etde.ftigeen .. onuitstaallbaar yervelende v,QI'der.baa,r 'U)0s ' 'l?ijf' ma.ande1t: 1taopzef/gi~t~ " wf}Zke ;op~eg:lfing 
llijblad Jon :la,tell.,w~aruit anders alles,' geweeI'd , wordt .wat (!rJene,elz8 poat,m'ieu1" aalz, :!tet faillissfJlitentj;~scfliedistNE'EN; 
eellzittingyerslag , J,¢vlln ".en ,;geu;r kan . gev.en: , ,,God beware .-;. Oo1~ . dan >; nietwaltnee'(; tus8{:lzett den, ztitle.enet' , e'l/,ltij,:: d~e 

, ulk ' d t " I" inle.im ' vB.?·lcrenen:. Mel,!; overeeng,ekO,iJ. z¢n ·. i.s, :¢ate))en.tue.ki. ' mi) . yoor z .. :" · ·.eene )~~:ers ·e\lnlng:.,~ _. .. ' .: -.;:.'.' .. ,' :;;t II 
,,' Zoo :zeg ik, "watD).ij ' betreft; · hever eene biograJiedoot 8ckuldv01'derin!fen van lct(tt8tge1toenzde Iten lastevatt,f!e1~ cerst~l~ 
het ])V1l,blad dan door ,cen zoo ouhandigen DuitscheIi t/vriend~ 'l , ZOttde1Z gecQ1npenseerd , triorabi ini/{;,lii/tgelee1td,kaJ!i~aal? ~ ~,E~ , 

V ro~~ere . ;~Iinisters " van ' Kolol1ien :~~ring' d~n ~i,6h biLh~; " D~~ ,firt~~;~~~it~:~~i ' 1f;O'kUS~f1i"~IPl{~)~a!l~:;, aclj( ,enpl~{hfr1 : 
~ " ' .. .' ' ,J '- ':' ContnIY:' " "' ., ' .:,' ' c' 

Qllpartenielltdoor .- eel~ .-. staf IncAsch~ ambten\J.re~,o~dat zij , .. ' , de }fTetiskamerte ', Balailia. qq:i' boedel ' fl)eet. ge,ntirueerde, adv~~1i 

'S:~d~~ , l::i~~ .a~isI~~di~U~;~~ee~~t~~ar~;ij~[: ,~~~ !l~el::~ .' pro. k, ) :Mt., c."$.atlden~er9~: ,;atthiessen, (,' j : .. ,,:w., , ~. :.:; .. :.v .•. ··,. ''h.t;). t).'. ,;-
leveil : a~n de stud,levan 11ldi5e4~ to~standen. . IHj:is e,ch~el' 
cen man, (lie; ook als- ambtenaar ~n N:ederla,nd; , ;me~ria!'\ -; " , , ',y.'". . ; .. ,." ,,' ,,~. : : , ,'; , 
zijn franc parler to kunnen beJlOudel)., een , eigellidee ,teRA4:~ 'Y4.N.rUSXi'l:I~TE', SA'M:4RA.mG: 
mogen verdedigen en die eene, welversn~de~ pell "Yoett. ;.: t • .ijltt~fI,:?lM~ ,,je1; 9~if!?L]leb1'uari1870 : ;. 
Zulk eim ambtenaar kan den Staat onder '; , d\ln·Mini~ter. 
de :W~l cchter niet dienen; ~ij Wil allcen, klel'kenbij ; de VoorzHter"'M:i-, ·T, H:\iariRees.-' :" 
burcau.--::, ,' Dc , jollgste mailcourant zegt, dat debetrekking BEV~~~Bt~t~ . ,~k\ VL()T.ll~RE ' :R~-VI~R~~; :", : 13~'~~iS§J~(l : ,;" 

\' I)ll v.Soest is gesupprilneerd ~ll hij zelf eervol 'olltslag'en, ' ~tkri'INd> ;N."1\.DE~lf,' ~ ctEIWVD:EN;IHHI!'i:0:r SqHKDEyER,'r 

E"en ,oJihan, dig. " . vrien.· .. d ... '.-' '.", ' . J~ ~, d~:' h~~jf~~~n9,,';~ie~,~:'~;i~ier .. b~~(utr • . ~; . 1)ii~i~~:,hi' '~~rb 
de" B~gernltf1 1 v.o.~1'~~koud..en: . of lnoet' e{i1t lZaarOJ;ttl'enl ?J.erezelt 

. ~etHaags~hc IJagblad he~ft eelle nieuwe 'l'Ubl'iek geopend, gescktl Zit elk vooi'lconzeizd geval dOO1~,de~ 1'ec!Jtel: 'beslist wo:rdtl-
gobtcld: "EellO's Va1~ net Bttmenkof," ges~hreven d.oo! een '. In !af\t~~g~m~ldEl~l zin, :., ." . .. ' " .> ,' .. " . ; ,. -

trOllwcn -bezoeker van de gereserveerde tnbnne der .fw,ee- , '.K.f!-.n, lz.y" dze i) z1t eene bevaU1'ba1·e ,en .. vlotbtll'erzvzei' IJZet 
d,e, K~er en ,tevens iernand ,van een -maatsehappelijke', \110;-' verg1fntting van ,lzet koojd<vangeo/e;tebj1c 'be~tuur . eenB1t elm1b 
sltie, . <ill! hem III s,~aat ste1,t dikwel'ft~. vern~men.wat lIa~h7 , lef!t' : reack~ -;'If1prdB1? ,eenon'recktmatige .da(1,(l,:te aoen, e1!is Mj 
ter de schenncn gcschiedt. SomtlJds ZlJn dte ' stu'kJes ,llt2tsdzert ge00?J;diJJt totvel,'gqeclingvali ,1costffii,'sdkaden "elt:-in;: 
tout~nnemcnt laf en grof; ooksprcekt men vall 20 l~- ,teressen aal? ,de. eigelZal'e1tVait ee1taalt :, f!iedv.iel'!;~legf/n 
den, dig . op ,.~nda~wegbleven, ·, toen ' er '. re~~s; 6 2 aan wezlg Zand" , ~/J.an1te~l· , de~e , dOOI;' die ltandeling8cM,'ai£e geleden keMeii?i . 
waren, tcrwlJl er 1Il 't gchel.ll 80 lede~; ZlJll; maar :toch NEEN, , . " ". .,' " 
slant d~ sehrijvc!solDwijlen raak. Zoo Jezenwij: . " •. , ' " ., ' 

,,"'faor }'& dr. Jonckblo"t? lkArabier Said Abdullffh, biiL Hoc&sili ",ji<l~$:awa,C; 8,; eiscbers, 
' . .. y auv, cu prok, Mr, W •• "lf. --Baron van Deaem, --

IIZijne afwczighcid, wordt diep gevoeld; wunt ,mI'. Hearns- Ca, ' 
kerk Ez. laat rondgaandc LeipiigC! gcillustreerde· Zeitttttg ,o.,A, __ va'~ .Pl·ollacle,,-, ae,h,., tJ.) q, ,,,1 .. ,, ,, - 'l:"Alr ~,M p - ~ . .. 1: '-""!" 'i.;,rn';'~. 
met hetportret· vanden llOoggeleerden heal"':- ell., ·;;'aF,- - , ' {fl W; .-' 1J; li('l.l,) 
gemeene hilaritcit. · , , 

, " Hoc, hoor ikSllrcastisch naast mij vragen I -:- hoe kan '-----=>Q ..... ;;;;:-- .,'. ~ " 

ant portrctwui,r, voorzien zelfs van "de roode strop," waar
va.n de ook , al ex-profcssor van Vloten besten<lig gewaagt, 
ziju nfgedrukt geworden I als, de bescheiden, " Winschote
lIcr" Jlct niet .zelf ,heeft ,gegeven I of er nietexpresselijk 
voor heeft gczeten.'( ·) 

II Waar J onekbloet is? '. , 

... ",.,,: .j< -.~(. :-: 

Ba(a~ia, -'- 'Ge~uieilde aeln~alld Jall~aa\fjii& a~~dnkom~~de 
ell ,uitgaande ' regten op de bezittinge'nhiIitei'l' Java 'en Madura 
(met iubegrip variI2823,62 aUll kOllslirhtieregteil"qi, abak) Olit~ 
vang,ell~en~ so~van" ;,' ; , .". < :. <f7L213,2~~ 

HU)Fan IS terugbetaald., '. ,. ' , . , :', . ' . ' . . ,:/t. 458,73' 

(ilk d~nk da,t hij ietwat verlegen is teverschijncn 'j' .,.... . Zopdatde w8l'kelijke otitvallgstbeeftbedtllo'geri. '. f70,;75456 
want de redactie der , DuitschecQurant ,heaft, hem al. ·leelijk gedurende deln,.aand J anua~ij jl.isontvarigen: . ' , ' 
beet gehad. " , ' . ".. mind,er .dan, gedqrellM dat .tijdvakin1868, ;.": /36-;886,37 

"Z66veel bomlast, z66veelnonsena, z66veel opsehl'oeverij, ,meer H , If ,If II : ,If 1869; : ," 27.4~1,~5 
zoo ' cen, bloedigecaricatnur'-ueen;daarvanstaanzelfs -- ,Van g~livernCl~entsw~ge jsopd~n'l1denA;lgustus' 1869 
onze ministerieele couranten verstomd. "',. te Magelang in het openbaar uitbesteed de.Jevering'gedureuue 

. "Inderdaad: le ridicule tue.'" ' : ., ' het jaar':,1870 vlln voeding' aan ,de ·gevallgenenerr ,veroordeelden
te Magelang en'femangoeng (residentie Kadoe),' AaaroIidet'be~ 
grepen d~ ver~trekk~llgvali sirih· eni va'n olre"it~t'\iedich:ting'der 

llOOG-GEREOIITSiIoF.V AN 'NEDERL~~INDIE'" geV~l!:gelllll~~Il ' 0P; ge!p,I)I4~plaats:en; ;Je~en'h~talI11g.:v:&n' 24J /2cellt ' 
..... , " ', ".; ' :, :EE~sTE~~M:ER.'" ." . • "" P~.r: ~??ffi , gl~~gs, ,. ' , ;;---- ' ,,;:. , '~ic~<Y,'y" : ,/' .' . 

.. ' •. " A ' . .-. -Y!l-ng6uV'erMment~~ege -is opd.eri26s~enAiigustliS ' 186~9 . 
. ' ,i, , I. ' PPEL; , ',.. , te ,Sambasinliet 'opollbaaruitbesteed: dekv,eri[lg "gedureiidenet 
~ ,~; Zitling van '. aeff 24'ht~ MttariXS 7 0'; jail<i187Jj vail.to~diug ::e:4, ~ir~b. , a~n ,;d.egevli.ngliuerr-en '-yeroor~ 

." ",; ,; < , • '.' . > ' ..' -- '" " . . ' . diieldente 'Sambas,' 'Pamaiigkateu/3.~l!lin'is,ltl~t inb,egrip) r'!inoliii; . ,:;; .. ,':' ,, ',:y o!)rzl~ttlr; ~r· . :W·, ~appar.d~ ; :. tot veHiehting "\leI: gev:angell,issen:·aldaa.~; > ~egeil ; blltalirig-: v'au', 
GEDEPoi-lEERDlVGELDEN;,·:~FAILLISSE}i:EN·r, ~ OPZEGGING; p O.34i per.' hbofd'; d~a'gs> "t": . :,,-; ,~ " .::., ,, ; : ,' .. ~.' 

,.,...... R1:tlHT.;, -VAN V'ORDRREN. ---:- CoMPENSAT~E: , '. , ' . "Palefnbritig, (Mlittrt) il...,.i~;Di.lweel'llgesteldheid >kenmer\de. zich ' 
=,1' . " . iZ I' 'Z" t J- 't' ;" ' l ' dO .. or .. ' . . groo .. t. e. ' hitt.e;. itt.g. ,.e.wisseld d(lO.r,:,Z\vare ,viM.eli 'euregenliiiij¢~~ ':uel!J}J! ":if .. ,~1tf1eva en Ja~ .zs~~men. van , ~~~ uz u:e1t~ a 8: uit het .. OosleJi. ';\f ... ; , . . . ;,",., ' . '. ' . 

IW!! com'fensat~e plaats tU8scnen :net ~"!' ler:n ~ntgegeVe1Z k~pz- . Tel" hoofdplll,ats,c.Yalemh!l<rig ; deden zich llOg 20~ gevall~u van 
taa} ?' }fJ.-) ~e . P.ftir~ge:! ,w,aarvp,or lt1j/ ,, /!z.e. ;n~ l.eeft .f!e~l:Wle1!' pqk!te~ ; V~6l\,~9p ultim~) Maart ~ blevell151ijd,ers ,ou~erc~e
lteeft;!lc'ltu¥et8Cner fJe'l(Jorde1t __ ~8; .• ZfJann:eer laC!tst!lf!»;o~IJ~~e ~~t hl1on4~lmg,Ae ,oyerlgC?~ , waFen , ,~!:lr~teld~. ," ;L ' : '''' ' . ;, ~; < .:;i • 
eer"at h8~~rieur " dan :}et 'I ailli/8Qemeiil ten ' gev()lge' va1i ; 1t~et In' de 'beneden ". n'larga's, van de .afdeeling ,KoIil(nermg~Oe!oeJ 



-~hvalit." Ml)tikziekt~. rio-geeu ' epid~misGh' lt~t;kt~r h~d~ oved~dell ' ... Het:iouW~biet"beliep 9Lkoijaug~ .~.~. g~~Vfijji~ptJ2drageU? 
6 viii de 29'jiange{aste :plitSon~eii. '~; , .'. '. .'. . .... . . '. - deeene waarde ' van] I6.079,95~ - ' ". '..' >, " • ; 

~InAeL~matang~Oeloe,~~aarclie~pi4~!l1ieaallv~nkelijk afne-Doo'reen opl \1; 20 eli 21 Februarij '11: 'hi. de Piist1~ahlanden 
me.nde;W~s;~l'iik : zij op , nieuw', l~i ,teli > w~l t~ Lahat, en in de tot .gew'oed, hebbenderi storm \verden: i ll versehilleridfi 'uoesdns ee~ 
uti .toe ' d.~#van vr~ ·gebleveu marfpGedong-Agoeug.-Vall de ,dertigtal huizen vernie!d en. vele gebollwen, ,waaron.der bettij-" 
14 voorgekomellgcvallen, li9P erslecht~ Mn cl60delijk af, terwijl : delijk civic! etablissernent,zwaar beschadfgcl. De hierop ge,~ 
4 lijd\li',s : herstelden.", " ' . . ', :""., volgde bandjirs vernielden en beschadigdoll. eenige bruggeIl . . 

In' de Lematang-Ilirvertooude,de2iekte zich op nieuw inde De schade werd zooveel mogclijk hersteld. . 
dqesoe;i Kepoer, nabij l\1oeara>Enim, alwaar ,14pel'sonen bijna Amboi!tci, C~bart ).;-'- Het \veder keuillerkte zich door (kuk~ 
allen gelijktijdigwerdenaal1getast. " ., " , kende warmte, uu en dan gdemperd' door invalleude regellbuijn: 
. Ook, op, .andere plaatsen' in die onder-afdeeli'ng en voornamelijk . De 'gezonuheidstoeslal1d was glHlStig. : . : ' . , 
te Moeara-Enin .breldell de po.kken zichsteeds 'uit;De pi-kol rijst kostte vali I 8 lot / \l. 

Van . d~ 13~ . aaI)getaste persollell bezvVcken er 56,terwijl 
55 lijders hersleideiJ; ', . ',' " ..; ..... . ' ,Amboiltu werd heuicht. door 5~ui'()pees'cheil 8)ribndsch ge-: 

lubo\'tingeiloemdc afdeefiiigcil (lli anIie're'(jHder~afdee,lingen tUlgdt) vaarl~igen, te . z'1'11ep. melcnde 1l~8'/: la"t;en~l' . yer~ 
werd~n : de lijdefs' ib'oveClmogelijk geiieeskun~ig b~iar!deld ,en trokken van: daar T vaartuigeil van: de eel'ste .enlO· vanlaat,st~ 
aile . voorsc hriften. t!>t tcgcrigang(her ~iekt~~!L acfltgenomen. genoenlde kategorie, metende gezi1menJjj~ H20 lasleu: '" 
Door de : aanst.elhng . van . hulpvacciriate~lrs en ' het aanbrengell . .De 111- en IIltvoer van koopmanschappen en van SIJeClen ver
vau nicuwe vaccinesl.of van' kindet'CI1"die naal'de verschiltel1de tegenwoorcligdon .I:espektivelij k een bedrag van / 105.998 en 
hoofdplaatsllU del' afdeelingen enzelfsnaarde hoodplaatsPa- I 84,70(i, ell v:ilU f10t5 en ]32,840. · . 
IClllbaog werdell ovcrgebragt, werd zooveel :mogelijkuitbreiding ~~ail belas'tingenwcrdontvarige,ri:,' , ' 
ge~evcll aan de vaccillatic en rcvaccinatie, . aMI, hoofdgelden , . . . . . ' f ' ~53,5'0' 

. a P I I d ' I d ... 'b ',. "k" " d' Ifvel'pachte middelcn . /I 2531,--
11 - eaSlImal)!-lI en were , eze kunst ew~r , lllgme e)uge-, /I zce:.' e, lr.egten ' . . "' 363,'75 

voerd; en wCI'dCIl Vail dc ' dnartoe vm LenHitilng .. Oeloe aallgec ~ 
bmgte . slQ1' goode rnsultaLen vorkregen" 'Overige\1s Jietcle ge- .' /I ' oversehrijving,regten ' If H5,,--
ZOlldheidstocstaud . in deze strekeu mede l.e wensehen . over; .. If ·briefport. . . , . /I 157 ;19 
\'erschcidene persolicn overledenaai{hliikziekte. '· .' . .... .• II verkoop van postzegels·-- '. /I 71',90 

Oak ' in' de Ogan-Iliren ~Iidah llamdc pokziekteno.gnie,tJ7el'st{~t; over: de gedurendcc dt) triaal\'d ]'ebri:Jal'ij1870' op Ja'va 
af ,; al~lnar werden yerplecgd 414fijders., waal'van 258 herstelden . en lJlacltM'a gehec.r,s.eht hebbclld'e volkstiektell. 
ell 85 overledcli. . .. ' , ' , 

. TeDjambi werden gedureude de maand J'anuarU ,ji.. .onder de B(t1Ilam. -:-- In het dis! ;'ikt 'L'jibelioeug [al<:!eeling 'L'jiringin] 
inalndschc bCl'olkiug 2:3 personeu ~evaccineerd . . Met lIilzOllde- , werden van ' 21 tot cn :net 28 }I'ebniarij 57pel'stmen door na
ring van 2 hUlincr slaagde de . kuulsb:cwcrking .bij altell, tuurlijke pokken aangetast ... welke op laatst.gerneldeu 'datu.Ol allew 

Cok werdcn ('cuige kindcrcn uit de knmpollg Soengsaug. be- nog onder behandeling \varen. ' . ' . 
boore)1dc lot de afdecling Ilimn ell Banjoeasiu, al Waar de gevae- Brllavia. - In dc afdeejiug St:.d eu vQol'steden kwamel1 17' 
eincerd. gevalleu van genoemde zield.e voor, waarvan lien met den dood 

])c berigtcli. omtrent den stand vall het rijs1.gewas luidden eindigde, terwijl4 lijdel's onder behandclillg bleveu; ' .. 
over heL algclllcen bevl'cdigend. In de m'1este ,tfdcclingcl1 was ,Oo,k iii hot distrikt rl~iibarocsli [ardeeliug Buitellzorg] heersQhtc 
de bewerking ell beplanting del' sawahs en ladangs geheel of dlC zlekle. Vun de 1(j4, ,h\ngetagten stietven 7 en bleven23 
ll<lbCII06g voleilldigd, eu: op vel~ ph~atsen beg0J?- ,mon reeds ~,e 'onder bchamleling. . ' . . ' 
oog:;lclI. zoo als b . . v. IU de aldcelwgoll Moesl-Oeloe cnlli)', P~'eallflm·-Ref1en. t8cl/a'1).';eit , ~i Jn. de distr.iktcn 'r.J'ikalon,,"', 13~;a. -.. 
l'/I~(lP.lI'.llbncilm. ,Oil H.JlW"-'S, . . ' . . ;; 1 " 

1!1 (e . Kommenng-Oeloe, kocsterde men de vrces, dlJ.tdcoogtiL l,,;,wlle;; ~ i""''';,,-r:'- DJampaug~Wl':tau;'l:;-jd'a-rrimtj;I·,--P-l-llboeaniD.iam-
0)1 cokele )!llIlitscn wegons de wcinige rcgens ZOIl lIIislukken. pang-Koelon ' en ~faleb'er Cafdeeling :1-'jiimdjc.j;l ]j'eerscht~ll , de 

In de marga Soengei-Hottall (Lemalang-Itii;) ocfcnden daai'- pokken mede. Van de 271 aangetasteil stlerven 34 en blevcll 
clltegcn de ,Iaatslgevallen regens een ongulls!.igen invloed op 1,8 lijdeude. ' .' :.: 
het gewns Ult. ' Chm·ibOIl. - Iu de distrikten Iudraillaijoe, Sleman en Kal'ang-

In de PasulIlahlandell had bet gcwas 'veel gelcdell 'vall de Ampel en speciaal te [""JLabiuet·, I.Jelea·,Kandaugli'aur, Oedjoeug, 
hcvige willden; Loe~ang! Malang, _ I.Jassarang. Passekllli en Djatti~'L'oedjoe [ar-

111 de Moesi-llir werd .hej, gcwa~ 01' ~onnilige velden door decllIlg llldramaijoe] bleer de genoemde ziekte I'oor!.heersohten, 
\Vorme!l aallgetil~t, eloclt de danrdoor veroOl'zflllkle schade was e~ werden dam'door aangcla~t . 1637 pel'so'nen, waarvan 272 
lliluder bedlli(lend. siJervcll en 346 zJek bleven. . 

Dc prijzen del' rijst bcdroegen. per pikol: Samarang. __ .Van20iot .met 28 iJebnlarij ,werden te Sarna-
• . lste sooH, 2de soort, 3desoort.; rang 121 ,koortslijders behalldeld, waan'all 18 s'jel'ven en 12 

. tor hoofd~l!~u,ts Palembang. I 5.- / "~' 4'.~ /. 3.50: onderbehalldeling bleven. , . , 
III de 1\(oesl-Oeloe. . . , /I 6.50 ,,' 4;50 /I ' .3.50; . 

II AIDPllt-I~ilwang,. ,,13,- 1/ .11.50, I~ 10.--; Japu:a, -'- In de dis'Lrikten Japara; ' 1iaijarig en Bandjaran 
/I Rcdjallg ,en Leboog ,,12.50.11 11.-c- 1/ 3.50; r afDdeehug Janal'aJ heerschten koortse\l .en, n.atuurJ.ijke pokken. 
1/ I~ematang-Oeloe.. ,,6.- 1/ 5,50 /I oor ecrst.g,enoemdezickte ; werden: . a~llgetast812personeB, 
II Leniatnllg~llir • II , 2.- 1/4.50 II 4.--; waarvan .5 overleden en 2,90 onderb{)hande,tilig'bleven,en door 
/I Pl\5utnahlimden, . 1/ 6.- " 5.75 " 50.5; Ilantdstgenoebm1de 53 personen, waarvim I , stier£: en:, 30' onder be-

' /1 Mriesi,Ilir .:; ., II 7.- ' 1/6;~ : II 5.25; Ian ellllg . even. . " " ..' 
I/Ogan-Ilir 'en Blidflh /I 5.- II 4.--; SOel·abaija.- In de disl.riktell Paiatn·b~ka,ll:. hfiltieling GriseeJ, 
II Kommering~I1ir. . . II 6.25 /I 4.60; ., rl'amba~gan; Kedokan en Pridjik [afdeeling; SidajoeJ en Linkir 
/I .. , IliranenBanjl)easin /I 4.- (eenigste aldaar verkrijg: [afde.¢hug Larnongan] werden 60 personen door mttuurlijke pok-

baresoort) • . . ,' ... ,' . . . . '. ' ken aangetast, waarvan \) stier'ven en "13 ' onder' behaildeling 
Deo6rzaken, waaraan .de ,hoDge r~jstprijien ' iIl de Arripat- , bleveJi: , .' 

Lawat)g ,en L~bollg .. e~l . Red.Jang. worden ' to!lgeschreven. zijn, Marlul·a . ...,.,..· Iude distriktell Sampatlg~Laut en: Sampang-Tenga 
datde: ,,~()vo}klllgaldaar sJ~ehts , ~66v(')eL, rijs!. ,teelt,f\ls zij voar- [afdeelingBampang] telde men 29. 'poklijders; .waarvan24her-
hare;~elge~ ' 1:iehoefte -noodlg heeft,ellr-dui; ' op , del1 ,' verkoop ,v,an stelden ,en. 5 . onder behandeling bleveu. ·, ,.' .'.,; . ' c' "';, . . , ' 
pro~nktl1let gerekendwotdt;,e.n dat:Z'ijizich ,meeruits!uitend 
bezlg, ~()~?t . met . de>koffi.i,:~~ltuql' ~ enjll : eeri;tgeuoemde afdeeling . pasom;oetliz. - In . de distrik ten J(ottil-Malatig, Kahiug-Loo, 
bovend-Jen met de teeltvaH' gambrel'. . . Pfluangoengah, Ngantang, Pakkis, GOlldaug~Legi enSengoro 
. ' A~li')nkomende ;.~~j.uitgaandeiegteii '\VerdteMo~ara-Kompeh: [afdeeling Malang] overledcll Vl ,vau!fe ~9S " pokkenlijders eu 

ged.l,1re!l4~ FebruarlJ .11., gehev!')9- /1221.21; eil terhoofdplaatsbleveuer l3'\l ' «(L~"behandeling . . Vall de 16\l gelleeskundig 
Pale,II!EM.tg<ldur~nd~ Ma~rt f .1?5f,12: ·. , ' . '. · behandeldenstiervell 6. ' . 

De ;lu: en Ultv:oel' vertegeowoordlgden eehewaarde~an 
116342,95 en f 113382,25. . , . . 

(*) De venIer opgenoerude plaatsen zijn geen ' distrikte;', maar \vaarSWijnlijk ' 
desaa's. 



, , Ook)n de !dist,rikten WiuQl1ga,n Ie W"onorcr)j 0, J',ocrwo~edjo ; elliJ)!!.~~~, r~!\entsFh~pJ:~rjl~nggpong : 2161'0klijllersaanwezig; ~!\~wijl " g~" 
KoUa' [afd~eling·" P~soeroeaiiTjn.P~li~akcl1' Cafd~eling :t3i'ugilJ : durencre itHf iilffii"fid )fi" ])eiile 'regenfsehappen te iamen32,1, lIieken, 
Yerto,or,wez\c!r de zle~te~ Van, de 22 daarciooraallgetasten,oyer" : overleden. :. '., ., "" ........ . ' . .., . .' . . ',"; --
leden ,.:.l en bl,evcn,. ~ (jllrer . .belu~ridclillg. Alleli " \~erdell g!lneeS7 : ; -De . van Bat1\Yiilimh~l'~a~lde . lIi~len van Taga!. p~tY~Ilgen_ Y~CC}~~~~\lr 
kundig hehalldeld, .' ". ': . ' .. ' " ,, ;:; We,cle' voor d.evcrdere'. voort planting del'koepcjkiiJeniiilgjilliil; ge,wc;s,t 
, Soer{llca1-ta. ~ QpSoes9choena~'s gebied werd~ri204,(Jcirsoi~eli: ten 'eenenm~le ' ong!lsehIl<L, tczUII ; 'fer .vcrkrijging Van r,rliikbare stOf 
(toor fJokken aallg¢t'a&t, hiervan' 's ,tiervell III en blcven 121 , z,il!~.: ,verd/mde 'iJoocligc uUia-ttegelen 'geilomeri : ' '. -. -.''' ' :-':'': ' "". 

Op Maugkoe Nc, garQ's ,ge.,~ied werdcll .\J3 p .. eJ'sonell docitdie Andere ziekteu vaneenigc beteekeBis' deden zich hier' illet v'Oo'i "" 
, Bvlliton; , (Fehruarij)."~ ' :.oc' " drukk6nde hitie,~' die gedUL"tmde' d'eze 

l.iekte aangetast . . Stcrfgt1vailell dcden zieh :niet, voor, doeh er 'maand heersehte, ,werdeenigzirisi .getemperd door windeil : llit hct Z; tot 
bleve.n 81 personeil lijclcnde . .. , . . : W. Z. W. cn ooor eenige l'egenhuijen' uit hetN',\-V-. .' , 

Kedil·i. - III ,de dist,rikt~rL " Modjoroit.o. Soekoredjo"Kdtta en : . Behoudcnsge,va,lIeu', cVankootts ,eil, blli/(ziekte; oIider de bevt)lkin~,wa~ 
Par~r [afdeeling Kedirt] enjll hel: distrikt'Lengki:)lIg[afdeeling ide gezondheidsto!lStundoverh~ta-lgelJleen: , zeel: , g'.\lilStig. , . , 
BerbckJ vertooudell .zieh ook pokken. Van I ,tot en met, 20 '. ~epadio~gst wasnict'J<0o v.o~r<lee)ig: als verwac,ht i\:erd. '!})oor .. ',:Clli~ 
l"ebruarij overledcn 2!l van . de 246 door die ziekle aililgelas:i-c men aanplant va'u tweedH ge,,'assen ofaardvruchlcn , (raelltte 'llieiizich 
personCll, terwijl' op laaLstgcllocl11dell datum 118: pokkculijdcrs vO?~ eV!1ntu~el, gelJl·.ek i ~an,~oeding~o:iidd~lentijdigJev~ij~vareD-: ,~", 
onder behalldelii:Jg , blcvcn. . .(Jav. COUl.t.) . Ie Tal~dJong-Pandank\yamCnaaD )6 . vaartuigen,.rnetende . 1l}53

/ 4 
, last, . ener , ~~rlrol,k~nvaDda~r 2~'yaa;rtlligen, mclende 15'7'1.1.6 I~ts. 
• Aau k~op!nahSclidppen}verd JO- eIfultg:evoerd . voo~, f 38,251 en 
/. 110,153, . en · .. han speCIenvoor f 30,000 . en f 17,900, (erwijl !i~u 

Batavia. - Gedurellde tIc maalld }<'ehrnariJ jl. ts :lanillkomende en : lU~omendc " en ' u!t~allde regtell werd 'ontvangeo 1679,67'0[1456,,11, 
uitgaanlle reg teD 01' de bezittingcn blliteu .Java CD Madura (met in- .mJOdcl', dnngcdorendc' Feuruarij 1869. " . . . , .., ", : --
begrill vall f 1792,50 aan kunsumticregtcn 01' tabal') . ontvat!gen eene ' Dc , marktpr:ijieilondlirgiri'geIi 'eene ' dalin'g; , . 

50UI vall , , . . ' . ' f 99.642,91. : Den 18dcn }'eb~~arlj.",el;dnabij , ',randj~llg-KO:e~oc! eerie:r.cddi%~bll~i, 
Gedllrellde dc U1aRno J;tnllarij te vorcn . » 71.219,29. : g~llIerkt . ~~lpa ',~ , lipg~vl~eht: .' D:e' g;e,wl!pen~e"ad.vitisb60{n:o: 77., ~e~,ag'i 

te znmon . f 170.856,20: voerder 11'1-:\11, dIe daarop tot onderzeiek werd ti!tgez~rlden"klYami~l;iig 
'. Hiemn is terllgbctnald .,!= ,5~~~~: ' zondel' eemgc ~po~cn V1In .eeD' veroqgelu'kt 8cbip ;te~c,b~~llbesi,crn:d :~' . 

zoodal de werkclijkc ontvangst gcdureudc dc lwee i '!"ester-ajdtfeliiig vflll ;~(Jr.neq; (Ml\ari)~ - , M:~t'" ihzo~dedDg ,, ~a~ 
ectslc maandclI van ) 870 hecft bedl'ageu .• f 170.315,71; eemge g~\'811en ;vall verkoildheid ;en dliardoor ontStan'~ ., kO,odseri,~vas : de 

Gtilurende de tIl"Rudeu J auulIrij en l!'cbruarij 1870 is ont~aDgen: gezoudh'el~s,to¢~taild ~v.eral vrij , Iievrcdigend .. , " ,',> . , " , 
Ulcer dan gcdlll'cude dnt tijdvak in 18(iS t 4.363,07. 'l)c wecrsgesteldhcld ' was a!w-islfolcIid,' alleen ' iu het MoiIt.nidoschc' 

• ." » . « ' » 186() » 48.400,22>. vielen in d~ laalste dagc~, der vorigemaandvelc r~g~ns,di(OI;,!ci~ 
. ' Pmwger-RcrientschapjJfll. - ])c. gczomlhcidslocs!anll del' bevol~inl> plaatsengroo,te , ,evcrsfroommgen ' ten'. gevolge ' hadden, wa'al'iloor 'v-cle 
III (Ie rcgClltsclt:lppen Ban'!ulIg, 1.I1I1Uall"an CIl SOCtncU!lllg kon ge!tri- . bl'uggen ell wegcD :be5chadigd 'raakteh ,'" '-,.' ." .' :. :"". ' 
ren(le Maart jt zccr bcvrclligcud I{cnoClOrl \Vol'oell, ' pe rijst~ogs~. qvertrof.ilver' het· algemeen de ver'w3chtiugeu; " ". ,. ,' 

I II de regelllscli"l'pclI '/jinlldjocr ell Soekapoera was iluarclltcgcn die Hetzuutdeblet, .betlrocg; , Koijlings. · Pikols'. ' 
(oe,I&lId milld~r guustig. ., til P?ntianitk. · ., 20 15'. 

(n eenlgelllelJ regcntscbap wOfilcll verplccgd 287 Jluklijtlcrs, waar- » SUlubas , HI 3: '. 
Villi lS!} hCl's(rldcli ell :>8 uvcrlcdctl, en in het lanbtgcllocmdc 326 » 8ingkawang ·6 ' 6: . 
poklij(lcrs,- waarvan 12(j hcrijteltlell ell 1,6. ovcrledt)ll. ». Soekatiuoa,. ., '45; 

Banta",. - TOll gcvolgc VUIl eelle ovcrslrollmiilg ui,t ' de 'l:iioedjocng » Marnpa'>la. , ' ,4 26 '; ' ,. 
op lien 1 aden dczer, !Verd <Ie dljk uabij het wachlhnis de.r tlC681\ Xarange . » ,Siul;tng. 27 n."" 
Ujelak (dillrikl 'rjiro~os nftlcclillJ; Serang) wCl!gcslagcu ·tcr lengte van AlIllkollsumtiel'cgtcll 0)1 .tabak w81'd. oll(vauge,n': 
-I- \l(; un ter bre~dlc VIlli + !} voetell. . - . te l'olltinnllk, . . , ( , 1"-,,;"1 ; 0. 
- 1.uoJra het waler tot h"T gcwouo 1,,,;1 , Yolt! uiju wcJo':l5ol,o"nl,~nllc.. ." ~alll,ba8 ",: '" -- . '_ • . , » . 40·L,25~; 
Villi bc.-lllunwcgc: maRlrcgclen geDl1flico worocn, OUI de gclcdclI schade. HandeL ell ,' schccpyaart , begonncll, tc, hc)'leveu.Dit was vooru!-: het, 
tc hmtellen, hctwelk vour's hllllds vnmogelijk werd geacht. :gcval ,met d.en, han'del iil "gctabsoorten, waanan ded)rU~ell te Singap~re " 

TU!Jul. - 'l'erll'UJ onder IIltimo 'J"chrllarij jl. in !lit gewcst 51 polr- wareu g~8tegell. ,. 
~ickcu. 1)(; koorliilijtlm's ell 1 cholcrnlijdcl' unnwczig waren, tclde men Ann havcn- C·II . anlu:ragcgcldim werd ontvaugcn: 
ulollllr onder IlhiulO :Manrt an pokziekcn, 85 'koorts- en 4 cholcmlijdcra. Ie l'ontial1aki " . , . f- ,,2,57 ... -; 
l!:.r uverletlcu gCllulCUJC luatstgenoemdc IIIH8Ud 7 lJOkziekcn en 1 chole· . » Singkawaug . 72: - ; 
ralij<lcr. ', » ,San,lbas . » l7,3»Q; 
, Rlijkcus deze Qij(crs WIIS IIlzoo lIe gezolldhcidslocst~llU, hoczeer dall Uet aanlalzoo ,E,ul'Opcesch als iulandscli ,.gettiigdc Mngeki};nen " CD 

ook wcinig - lIogtnnseenigzills beterclldc. " . :ycrtl'okkensehepcu bedroeg l'cspeJltivelUk 76 en 79, rilelende 7ti6 ' ~u : 
Samara'I!!. - Gcdllrcnde -dcmnund l\1uurt 'j!. was dc gC7.ondhcids- '861 Jasten. ' .' . 

lucBtood in de nfdeelingen SlIlatigo, Ambarawa, Kendal en Grobogl\uDcin~ 'Cll ui~vocr vedtlgen'lyoo'l;dig(le!-l respeid:ivClijk cene waarde van 
zoer Levredig~n~ , .: ' '- fi 346 321 f 136, 619 ','-

To DeUUlk werden verJlleegd 274 koortslijdcrs, waur'vlln-l67 ,her"' ' , . ' , en ., ,:... ... ' .. . 
atcldclI en (;1 overlcdell, en ondcl' ullilllu1\~anrt ,llog4.6 lijtl~rs olloer ". Depikol r\ls:h~bsttc: ~ . 
bebnndclillg blcven. . . . . ' .. '. . tePOIitian~k' vun 15.- tot f 7.~; , . 
' 'fer hoofdplants Samarang kwnrnen bij de~I, op' ultimo ]<'e)Jrllarij' »'8iptaog ' . » », 4.'- '; 
o~der heballdcliug geblcvcD? kobi·ts.lijdcrs ,nog 267, en' bcdroeg al~:oo » Laildl\kh » »6. ~ 
het aaDtal gedurcude tie maaud Manrt vcrpleegdcn ' 298, waarvnn 241" , », Ma:mpawa ,. » » 4., - ';, 
hcrstcldcll e1l2a overleden. . » ,MO!l\I'lido .' ," »5.50·,'- » ,, ' 6' . 

Som'ttoaija, - De gcwndhcids(ocstand ill dit gcwCSt"kOD gedllrenoo · », Silmba~ , . » » 4;,50 ' .» ':,» :, ~J'::\' 
Ma"rt jl." over het :algemcen z~er ; ucvrc,digcod gcuqcind wOl'dOlL, . " . ' . .. " . ., .i:·" ." '. C" __ : ' " 

Slechts ill de a'Q'ccling:Motljokerto bevoudcnzichop, het., ein<!e dier , . Celebes en ; ()~~derhoo,rzg"edcti, (~iaart). ~~~~;·.g~zOl1~bem~~oestaDd 
IIl.BIIUd nog 16 IJoklijuers. " . . ... ' ".' ' , ' i hetov~r . he,t alge!JlCel~ nog te wcnscbeu over"le 1\1ak,~ss\Ir..vcrtool!cle 

Die ,,*kte kan overigens alsgc,w~keu besc,hollwd weirdell •... ', .' ,; de ' p6ktiekte;:') hbewelaf~~mendc, . zieh· 1IOg' ~teeds" irlsehilifal1ekl)m ~ , 
Bageli!n. - Gcdilrendc de mmirid :Manit jl. bled tie. pokkcn-epid~l1lie, ; pon~~,.v a~ . d~ :110 · pold]d~r5, ~Ie ~lda~r . vflrp~e~gd weflle __ n) .ovetl~d.en · 

. boezecr <lan ook., niet toencniende, noglans ill, gelijke_matc heerschen' lO" Cll h'ers£el~ill\ 85"i" ;,--, , . ' .. '. ' '; '," ': . . .• ', " '. : .... "',., 
CD bepaaldc z,ij zich steeds uilslu,itenc\ tot ,de inlilndse'hc bevolking : ,vall · .•.. Te' Telloovctledim . • ,·ari , ' de tiS .. d?tJr __ de~e' , zlektl!- al!ogc~iI~tcri : l)'eo" 
de . gedl1rendcdat 'H.iil8best~k verpleegde , 5681pcrso~eri (hei.stclden ~'LO&ic ,herstcldeu ' l-7 .-lijders '; ' titnVijl'(, volge!lsdeopg,ii;ven . van . de':,illl~rilisditri ' 
terwijl.- 364 lijders bczweken. .··.', ': ,',r,;,. " . . "". hoofdcu;','oli',·dec. ol1uer MakasS81' ,So'rterende' eril!udcn'; 01' ultuM ' ~lallrt ' 

lIc~ voo~tdurep van __ dezc epidemic " \Verd vovreen" goc\ld~~l,toege. '6iJ. ' lio.klijdersi)Jjde~: .be~a~,acIiDl:( w~re\l'. ... ' . ' : : ~ ', .' ," . ~ .'. '.; 
s~hr~vcn.!ia~ . zorgclbPBlwid of . onv~l'scliilliglicid' va~ . d9 . lij~er.s' z~lve~: . " ' }n,de. N.ooraer"d15~rl~wn.h~e!tldeile[lokZ!ckte · flch:, steetlsi .'llt.~.~~; 

JJj~~dJpk~I'~a . . . ..:::... Volgcns ' dy .. opgavcn ', vall. h i' t ;' lulalldsehbesti\U1' , .zlj had aldaar geen kwaadaa~olg',_ ~!lra~t,er;en ma,aKteb.~tre~kel\Jk1~,"-etllJg':' 
, wer~cn ' IiI ' (ht ,gewcst gcllm'curle dll miHlUd 'Mhart JI: >.erpleegd I1HO.~ 'sl.l}gt.oifer.s', . V,a\l., tle 'c 917, . I\Jdcr.s', shj:fven 7·2, ter\VIJI, ,63~L l'et;sQ\lj:u . 
;poklijiler8,waarvaiii:397h~rstcldeiicri : 5S;overleden. ·· " ..... . . ~ . ;': :h~~stelde}l ; ,:' ':~, . , .;~ " .,'.~ , : . '., . . ' . ....• ........ ~ .. ..... :',,<;"., 

. Kadoe. - In ~it gewcst Wef de llOkzickte ~tkeds'sterK.heerstihell" : . In .de ZlIider-d.ist ril,,'p.n· ~asAl~,';Zlekte Ha.uhetaflle~~lI: ~~!e~ .. tt¥!! i, 
. Iu".h,et regcotscbap l\'fageJaugwareo, .onder ultlmoMaartJI.,lY,3;t;C,p': 1Ih .!llc st!R~~~ ~~~P\ ~\J;~e~~j ', y!l\~rYil!~, 29 pvcrleqey., ,~? .... 34h>:~ste!flen . 
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.
e
· " r~v11aeneO'}vl' e9rgI" e: dteei nEac"r- '.' . j : Van- :2 No; elllber ':18-t;'9 tot '11 'Manrt jt;; werden '~p" neb ejlatlll $ieiii ~' 

~ '" n" u, '" v ,bah i.n geen t 3762 ' person en ; V (wral ' hier tooude" debevii)ki"ng"h'are .· iilc ' 
:l'/ f~r'{yijl' 2r' IiersoiH!n h'erstelflcn; . '. '. . ;' .. , " ' genomenheid met de jniinting ,<loorvilll v~argeleg~~~':' jJlaits~11 : op '·te'.· 

" ne : 'MaiItreg~l~n, . die' ::gCllom-in ' werden to.t legcilgaugdcl' . pokziekte, ' )wmell en ' zeiTs· ztligelingen; , van enkele weken ' ond,' ;iliiartOe ltiede" '.t'ii' 
h ii:ddeu:: pl~ts ' j'o ' oveHeg , ruerden dirigerend of!i.ciel'· van ' gezondheid," b1'engcn: .. . . , .. 
belast met ' de 'civieI ge,illieskunUige dienst. . . . ' lJe ' bewoners van' 'deop ' genoeinU eiland gelegen kall1pong c,M'e!odo , 

-Vall dc, vee~i~kte, , die zicll iil 'de:'afdeelilig NdOl'der-d·is'tl'ikten had bestaantle nit ± 150 Sav.oenezen ; wcrden allen: dnor de pokken ann-' 
vooraedaan; werd ' aHeeiJ vernQrDen, 'i!litdr..ar nog :elf-gevnlIen vim ' die ' getasl '.' mct het gevolg dat .. 90 huoner nan die .. zickte bezweken... '. 
zi .ek~ voorkwarnen; die :aHen doodelijkaftiepen, eo i 'iclt tot hetregcnt- . 0lide Solor-eilanuen waren op pl'imo~lraart bereids· in~eent .497:0 ' 
schap '·Mni·~·l1gbepaaIdeJi.:· personcn. Ecne telling vall het, anntal iiezwek.enen aall de , pokz.ieJde 

.. H.e : "3I1"' beslll llrswcge :gegeven wimken, om het wedel' nitbreken van kon Diet l'laats he.bh.en. IVegens het. aI~aar beerschend bijgeloof, d;lt:, 
.lie ' zickle te voorkomell, ' wcrdell , ste~4s opge'volgd: , . de ziekle daardoor iO.udc toeneme:n'. . . ...... ' .. ' : . : . 

Zoo\,:e\ te ~'l'aki!ssar en ' in' de ondel' -3rdeCli!lg '£1)110, ; als in de afdee- Inllisschen werd [iok ojldeze .e'ilanueu de bevolking .tot meel'der v~r-. : 
liil"euNool'der'; Zuid ~ l'- cn 'Ooster-distl'ikteu enSaleijer vielen in de trouWCIl in de vaccine , aangemoedigd, zoowel.do.or rle lJlijkba.regoide 
ecrite ' !i<Mt der maand vele I'cgeus .. :die -diKwijls vergezeld 'gingen van rcsuitateiI dier knostbewer,king als door vl'ecs VQorde epidemie, Z¢lfs 
~wjlre wiiiilen; in de tlveedebelft echter keninerklchet Weel' zidldoor de UDders zoo rllwe bergbewoners ve'r)~ocliten¢igenei: bewegiilg, 'om' 
droogte. , rill ,en dno nrgewisseld door. regen:. ' . '. ingeent· te wordell. . . ' . . . . , 

De b~rigten omtrellt ' dell stiUld der TlJstknltulU' . lnidden ovcl' het Naal' vel'zekel'J :"'ordt , heeft men ill de laa:tsfe 10 'jaren in dezeu' 
nlgcmeell bevredigelld. . . . Archipelgee),l z('6glllistig regenjaar ge)1ad ,als dit. 

In de afdeeling Makassar en de onder·afdeehng Tello, zoomede III De . aanplantingen van, palli ell iljagong stolluen overlll zeer· goed"eii 
de ~oorder- tIi Znidc~-d ~strikten w~s debeplantillg del' velden, met beloofden eoo rijken . oogst.. " 
Ilitzondering vau eenige in eerstgenoemde distrikten gelagen lage velden, Waa!' het enropecschgezag zich , kon doen geldenwerd · de :)andbou-
lIagellocg gcejudjgd.... ' " . .' . . ." . Will' aaugespoord . tot tijdige brarbeidiug en beJllanting del' rijstvelden; : 

.Met .het' oogsten dc~ kof\lJ hoopte men . lR (1e ,·Noorder-dlstl'lKlen iVIen 'had hid!' echter '.n..og tekalllpen' methet bij ,d'e beyo1kil!g,iDge". 
spoedig eell' minvaug t~ . l\:UIlI)~I' makcl!; terwijl bij .,gnIIstig weder aldaal' wa1'teld vooroordeel; datde booze . geesteu geene vroeg~ ' aaD:plantingeu · 
ouk ' wc!draweder. proe_en met .. de katoell-kll'tuu~ ~ouden gc?omen wo.1'- . toe)aten . · '. , ... . . c • . ' . 

urn ",anrtoe reeds oitgekO',(cil gronden werden mgereedheld gcbracht. 'rengevolge van' overvoer van rijst van Java , . daaldeu··dll pr.ijze~van I;ict jll ge Zui4et:-di9t~iklen ·a.allgep)allt suikcl'riet. hadovcrhet .nlge- clat voeclingsmiddel van ( 12.-~toto,pf. 7,.,- denpikol , .en ,die der 
lIIeeD ';en guustig aanzien. ' '. , . ,. . ' djagoug vall f 10.- tot f 5.- de 1000 stuks. ' . . '. " : ,. >, ' 

, J)e kottijboom,eu in het ge!>ergte b.eloofgeu een rijl,cnoogst. . 'l'us~chen den radja v(~n Koepangen' deu heel' de,~is:o ,koopi-!taDal~ ' 
IiI . uc .ooster-distrikten . werd de .nrbeid . nan d~ : ~awah'smet Kracht daar ,-is .eene 'ovel'eenkomst . aaugegaun, ten doel heblienile, onFhet jlan 

,'or.rtac·lct, 'zoo,iat op de strnlldpIaatsen de bibit reeds was nitgestrooid. dien radja toebehooi'cnd eiland Kera, gelegenaan deu ingaDg d.er · baai 
,,·rwijl: iudcbcrgstreken hiermede een begin w.erd gem,aukt. . van Koepang; 'voor de ·teelt van klappers' te exploiteren. , './ 

In Ilet regenlschap Gantnrnog W,QS depadl- co uJugongoost reeds 
I 

(Jav: . Court.) 
bijna ' argc oofleo. " .' . , 

Iude Bfdeeling Suhiijer ' 9londen de uJagong- ,englerstaanplautJgen 
gocd, en · was ookdlll\r :\lP verschcidcne lJlaatsen ric oogst dierv\ledings- Sumu1'Cmg, 12A pl'il. Uit Salatiga verneemt . men feiten;die 
middden rec(h afgelo0i'en. zekcr lliet' opgeroepen z lIlieH wordell als geluigeu voor de waak-

1'e Makassnr en in de Oostcr-dislrikten was de handel lIiet levendig, zaa1)l\)eid der" ' politie. Eenweek zonder die fs taUen· behoortdaar. 
lle biiin~nlBllllschehanuel werd eenigzinsbelemnwrd door. de veelvoI- evenze('r tot de zeldzaam.he(ten,. als ; te Sa1l)al'ang' eeu ·' week.:.zon
"igcre~e~8. ~\l de N~u.l·der- P-O ~Ilider-distriklen was dehalldc,ldaal'- del' , baqdjirs.Eergist,ercn riaelit ; tegen,'half vier .wetd 'cen -ge-
clIlegeo' lilveudlger, dnn .In de vorlge maund. ' dEl '1" a' d ' I I I ff 

Van J'gVQ ~Il elders" kwanicll Ie Maklissnr ann 11 I'Rschep'ollonder pensloneel' ',\ll'opeesc 1 m\ Italr van Ie leverU ' let.s ae {to iil": 
.N'etlerlllDlhllhe en 2 ', finder vreemde" vI'!!\'. en ' 35 'inlandscbe ' vanrtnigcn; alies, geld,kleel'ell, een dccoratie. papieren, werd dima'rmen. 
cn -er":"ye-rlrOKKeJr ' ...... . - an"r ....... u~cn-;pen-'umte .. · ;ffo:dc'1'lillnl.<rITe . cri .1 ' ' ma.I\, on ts.toleo....J>..u.· .. toell ,h H,fleILA.Sl\is.1cJft~ltesid.ent aailbooli ,Q1Jl 
Ollllervreemde \illig, bencvllllsflO, inllindsehe" vliarilligell. den . dief .. te wijzen, werd van die bus om den sehnldige te 

UeprRQU\\'en.vaart' in 'iJit gollverment wllB,als voIgt; strafl'cn. geon partij get.rokken.De Assislent"Resident ze.lf kende 
. Anngekomeli " Vertrokken .' den vermoedelijken dicf wei, .w,as heta,lil:woord, en daarb\i bleer 

te -Miiba8ar 'i03 13.2. ' het!- , (lJe Lqcomotie/.) 
» Bolitliliiil rilS5. 

: ' ff~~epou~o i~ ~~: ~a1llarallg, 14 · April. Een 'pintel'e Javaan.Zooals wij reeds 
» 'rllklll"r , ." 14 ' 22. me,t1den,\vCl'd omslreek's eene maand ' geledill1; diefstal bij ,naeht 
» Balaogl!iplI. l;~jj luI. door Iniddel van inbraak gepleegd by den HeerG., stalionscbef 
)) Hoele-Koiilbn 2421. ,1;e Bl'oerriboong; het ges.tolimebedl'oeg ±/1100. '. , 
» *lidjang ' 7 ' '. II: : 'l'oen de A, R. Yool'Je ' Politie ,eenigedagen ;daaroavan dieu 

De' pikoLrijst · kosttc : diefstal ken nis bekwam, bega.f lri} zich tot het, iuwinllen':vJ\n ,:de' 
:, . lste lioort. ' 2de . 800rt .noodige informati~ll' der.waal'l"" ell ,Ioofde,. .om- het brutale van 

te·Mllwsar . ' van IS. - tot ; ( :7.- Jlet . fei~"ecml'beI00ninq .vanI 'IOO , uit , aanden~:ene,: die ·ill, die 
i~de , NOoilderdistrikten ». » ' 5. 50 ,.». » 7 .. 50 zaak hchtkonde .. verscllatfen of den, dader aanwlJzen. , " 
II » ',Zuiderdiatr.iktCII , ~) , l)<;{,;6U » » 6.25 en vall j4:50 tot/5 ;- ' .' De ,wedona, ' van . BroeinQoougloofde vool' ,h-etzelfde doel ~ilri 
» »' ,Oo8ttJrdi~trikten ·»»4.50 »» . (j.~ ' ,. .,. paard uit." ,; , . . . 

I Op den llden Maart wel.1 .. de Imnpoug Bul'oe(nfdeelilig. Makllssar) . Da,t, kwam teroore "an zek'erell ' Parto, 'een' '' beruchte~aiiW-
I~oo!" eer( ru:~igep, hrQ!l~.,gcl~i8tcrd,. die door spoe~!g , nangcbl'agte hulp , dief !litcliebuul't,eu de vermoedelijke dadervan dCIl :diefi;'tal, 
11ll, b,etr~k~rulJj( , kOfte~. , tyd ybluscht. wcrd, doch niettemin ' een schlldedie :?ok' 'gaar~le def fOOeu . h~t: p'aal:4ye~dieil:~u ·,wil~~. · .. ' :: 

, van . ong~",eer .t;~OO ~anf.Jgtte. .~ ".. ...... ..•• . .' . ' i ' . Ht;j 'begaf'zich nf#l.r den.w.edQuo , eI,t; ' vertelde dez,eu, <;tat hljden 
.: 2!im,Qr,; - , AAll Qe"jgt~D,JQ.QiJljD~Il ,vaD ! 2j) F~bmal'ij-toten 'met& : 'dad'et ' van den 'di'efsfal Wist; d.aterechtei: va,n' het :gestoleue 

,A p~il )~.7~,w\>~!1thlltJo~!l.!ge.~f!:,{1ntl!!e~d. : , :;>; '; ' . , J', , " 'y': 'iIlog ' ~lecli:ts "cen ' s~rvet Qvergeblevell 'was, doeh dathijden schul;; 
De ,;li~ng~.n; ( 0!l1tre,l!,t,!, dll; ::b~6l'sC~~Dde; p~~!,p'D~11!demle , 'WareD -$.nn.stI ' : ·,dige . ~oU,.aantoonf:<n, ,als d~ ,~edonohemeeliesom ·yiin I):O 

gel'; . m~,,: ;t1'a~htte do~r. v.oQ.r.tdur~ndte . va~cm~re~., eI;l te , I'eyaeClner~n i ,wila,i( .. gE;veii; oQi ,zijn; proof, dq.or -op.ium .te laten ~schuive!1"aau 

a~~~~~~l~tt{~~ .. ~i~t~~.Al;tn.'~e.;!~;iO~iH?,.:g~ . t!lkk.r:.' eR, :~. e .. et:i1~~~ ~,.~eb~;a~t. do~d~~~~d~ , '~e zaak: tot ,ki~rh6idJiitullell :,;b~~g~ri' 
: ' mL~t' i .. uliltiz~!;1d~rd) '~b' ·;~~luk,~f~·~~"; btj!aalw8':a,Cel!h' d.· ·e:rehla";dl au.;d,jll)S.t .. 

a
. ~o~" : ~l,ad!llehl~ itt' ~-j . , geett", de " gevr~aglie klQ" en Eart()o.,bcloofL hem ' deu.-voigendid 

, lal :. Walir"' e· ,. evo mg ZIC '. ·g:e " . .. ,, ' . a regen· .wl .~ verze - . 'il c· · '.' . . l ' t ·' '. ' ' . ,,' ten c l:t~ngevol~~ ;waa\~~ali dif-}iujjli')~6orliet ~illv~e@li" :~aD?dieh ;be\ika(fu~l{ ' .ag ,Pce~s90n en<p . ~ts aa~ . e , '-":!l~~n. : . . .... _ . . • . . C. 

• ,ma~'tjo~g~l:' is: 1e<~.~~ed~~~d~rJ)V~~igi~s ~'b~~~n~~pp~~at,'~~~~~ :i~eef ·g?e~:.:1 ~~Et? , g~~t ·· .. 4!!<,arop uaar .~~n ., hestolen~e!tr:.G .J y,Il<,z,~g.t~ ~I~1! 
'. den l" Vi/ill; ; :ten ' ~h.lke· 'wl!,arvnli · kan 'W6Taew geW:ez.!ln 'op·.heHeit dat a:1"om~re~ks, ,~ hetz~IfQ.e '. wat . h1J;;.den " wedonq,,· reeEls. heeft " gez~d, 

iJiiai't;'vliir ~(j)ktober' l'gIl9 ' :t;Otrummo J·%Mtia(iUljk l ~9~{)20·'p)rsIiJeii ; wer~ ' doch: yoeg.t er .he.t ver~oe,kb1J, om llelU e~nsel'vet te geven,g.e~ 
., de'n,::gIi~a~Jiijjietd'.!,' ' · ii~i;, ," Ci;~: h)'! > i ~'r" ;" , ,, : + ;: . ," .... ,{;' :. ,,~ .. '~. , . .... ; ," Jijk,; aaILdat; ,:he.tgeen, gestolen ! was:. ~ij; wil~e datservet"ais .COll': 

·· .. vJii!,~\·d~:: !lJide'r 'olls 'tegWtte·~ksch:'!beb~er ':staaude l:1ievolll;ing\van· Alii';': Jron~tieD1jddel cblj "den, gewaand,.en . dlef,.be~efl";om zekerte'~'ijii 

t~=~~~:::~::~!~;~:ri~d:~~=~~;!:~=£~~~~I~',ja~::\i~~~. g~e~k~~~ver~~~de~~~:g~ft :b~~h~~~~ 



Parto gllat , naar . dl!llabiLg€l~~g~n :des~a ~!·ang~n .. .. bre~g,tgaar 
eell , bezoek;aau; ziju ' vrieudWollgso; ' eii :veroiit'gt liet. se~v:e~ ,' 
IHiiinelijk , iridiells ",ollillg.Wongso begeeft zichtQelinaar,den 
Wedono" vertelt , <iat dezaak:.tnulg 'en Wongso de ,dier is. ere, 
dat dadelijk tot een huis-onderzoek moet worden overgegaaui , 

,De Wedono geeft hieraan HOg' op datzelfde oogenblikgevolg, 
en na eellig zooken wordt .wel'kelijk in de won'jng van WOtlgso 
door Par to' in etmbamboe eellservet g'evonden, gemerkt G,; de 
gestoleD servet derhalve. 

Niemand was blijder dan de Wedono, en Parto kon er nu 
dan ook steJiig op rekeneri, dat hij de beloorde /100 en het 
paarc1 spoedig 7.:01\ olltvHlJgeu. \Vong~ci wordt, ongeacht zijne 
stellige ven;ckering , van onsehllld, ingel'ekend en Mdet' gilleide 
ook van , Parto riaarnc woning van den' W edono gehraeht.,c1ie 
in zUne vrcngde dadel1jk naar den Heer G. ging, om hem van 
dc~e belangrUke ontdekKing mcdedccling' te doeu, Maar hoe , 
sto).ld dio. arme vVcdono te krMken, .tOCIIG. lIem verielde d,\t 
het vertoondc scrvct juisi dat was, dat, den vorigen dag door 
Parto tel' ontdekking van den diel's1:al onder getuig-en was tel' 
lecn gcvraagcl! .. 

Bekcud met; deze misleicling keert de Wedono 11aar zij n wa
ning tcrllg on viudt daar gelukkig Parto nog waohtendeojJ de 
hem toegezegde belooning, die hem ntl zOQdanig gew\jzigd werd 
verleend, dat hij naar Samarang werd opgez'ol1dell te aldaar on
derzocht eu naar dell Landl'aad \'erwezcn to worden, waarhij 
loon nnar \'enlieuste zal oillvangen, 

Het bchoefL liie!; meer gezegd to worden, dat Wongso dade
IUk "rue. voelen wcrd gest.eld, ' 

Het lIader onderzook deed het vermoeden oTltstaan, dat 1'1i:rto 
telf iu !lien' diofst.al betrokkell was. Bij ecn door clen Assistent
Resident ingestel(l onderzoek werden in zijn bezit gevonden 
Olldcrseheidclle voorwerpen. die blijkbaar van dicfslal afkomstig 
l,ijtl. Dcze voorworpen IlCeft men ter bczieht.iging op het poli
tieknutoor gctiepolleerd, 0111 zoodoenrle op het, spoor del' eig-c-
Ilarcn le kOl)lCn.- [De ];ocolllotilJj.J 

SamaralfU, 15 April. liit GrolJogan vernemcn w\j, lJut'de Weuono, 
die wegelu ver,lnistcring VUIl hwurru(c, lIIisurnik van hel; reellt 0]1 hee· ' 
rl!dienstplichlig;JII, CIlZ,cnz, brschnldigd wcrd, ontslagclJ - we ver· 
gi9icil (lUS! uaar Sal .. lign overgcplRalsL is. ' 
. Dc Iljnha, die tOll gcvolpe vall kwadc prnktUkcu II'Cl'<l nnngeklaog,}, 

~It vovrtdureud ollf:;csluord III uen I!Uldrucul, om l' edIL!.g~81Irckcn! 

(£ocomotiej,) 

,~Bet" r§ndel)],e~t , .van, dergelij,l:,Ll!erop,g~~ :.isgewo<)n)ijJ; ,niet ,.onaa!l
zi,eh1ul\ , , ''-Eeniplander; Yroeg~r~ir.eeri ,'FJurop~~au , weI:k~aam, h~d zicb, ' 
naar Iie'i schij n t, meteen kameraad ge,ilssocieerd , om, znlk" cen,' berQep 
11~ t te, o,ereneu, op " eenpasser dicM Qijeeil , anderengrpilten passer ge
le~el!" , ep , bij v,ertelde ,meermatep" da,t l\ij~ , ho~\Vpl ,:~lecl)ts(jpeen des,-
sapasser 'llnn functien uitoefenen'de" yoqr , f ,2;5,O,,;ophaal,den! , " 

,De hier genoe~nde hellipgenmoefell ann ,velen be)rend zijn, l)1aar 
wat, I,{Qrjlt, ergedRan, om zetebelettel1r , ',:, , "' C ' " ' 

Is menhet wellieht hierin ,eens~ met den lIeer Huctoi van' mee
ning dat ookte dien opzichte de Ja~aan ~'ed~r ,znlk"een exception eel 
mcnscll is" dat )lij bijverkiezing', dii[lr ,,~ijn.waren tel', ID'\rkt brengt, 
waal' hij van de opbrengst; cen , gede~llc ;<rii'6etafsta~n?Slaat, hierop 
misschicn hetgeeriin het Bat. , It,8.. van' 2 , 'I\1a;tl't " i~ ,medegedeel~ als 
Jets over Java's toesta;ld, en f!1et ,zoovec[spoeddoo\,' Jlc , Java-Borle 
in haal' No. vnn, 3 J\:Iaartuvergen(HUeU 'iv:erth , »dochzon 4e gegoede 
.. inlander , er" ook~o() over' <lenken, d.ie ,:th ll,ilS i ijn , bezitt(ngollopl,loutle
»lijk llodreigd,de wegeu ollveilig gemil:ald; 'eU zick zelfs op pasm's 
Nnie! vOin' de onbeschnamds.teafzcttjngep"'Q'cwaa1'llol'£Id ziet?" 

F. 

(Lp,comotiej.) " 

Een klerlevan het Waterstantsbllreau alhier lwu zich; "~6or desom 
van, /50, ' door ' dell' Ohineschen:': kalkleverancicr liitenverleiden om 
eemge, aand ien , leverilDciergezolid,co rti~nd!lICli te v~rv~ngen "d001; 
andere van veel lioogel'e .bedragen, De Raa'dvaii 'J ustitic 'alliier seliimk 
11eTn '(]norvoor den 13en dezer dric J31'eil vl'ifliigies. -";be' vlndiogrijke 
Chin~eszal nil hetvoorrechthebbeIi 'zijn: ge~icht"gcd()renile; een 'kwatt 
uur aan het publiek te mogen vertoon~n o,mveryolgcnsmet een ijze· 
reu halsbund versierdoildct ' ql!litific,a(i~v~,u g~~wongen ;al'beid gedu
rende 'zes jnrente' Juieren, Eeist 'moet hij":ilOg ,/ '7'!Fboete 'betaJen. 

. ',- ," , , : , ' _(Locom;tief) 
,', :_" 

StemlAen van ' en VOO:r Inl!1-nde:rs. 
Eene J avaansehe metamorphose - Dc nede'riO'e sf \lIp van ze

keren Dalim in de Krasak, ol:der Pe~alang gelegen, was onlangs 
de . plaats wanr de ltgt,geloovJge mel11gte van idle 7,\idelJheJl(~n 
s~ro<imd~, Men mMkte , er zijne op:wli,chtiilgaan Mas So~kma ' 
Sll1:anglang, en zeker was in de ga.ns~he ' Afde'e!ihgliiem~qd ' het. 
voorwer,p, var~ zulk eene, bewondel'lng e'J~ ver~ering alshij, ' En 
welke J.Lallspr~ak , had die Mas op .dezeollderscheidiug? vr~a-gt , 
de lf~7, er .. .. 'l\f~",.llJJ< go~~" -"y\JJ""6~"h"", ; ''':~l'~'''",o,.l.<)n -w )~' . I.'iog oP' .' 
verren, afsiand had hU ,ZlJlle verschlJn,lI~g " aall, _ Dalu.n . 'lu" eeI'F 
drooUlgezigt bekend gemaakt. enbij; die; gelegel'iheid,schoon ,vim 

Passe:rheffingen. ad~llijke afkomst, zieh toeh slechtsaanbevolen- voor een weiniO' " 
ruimte it} Dalim's woning, ter\Vijlhij voor zljn<il1derlio~ld daa~ 

Heeds eenpaar monl hccft de rellacleur von dc Java·Bode zijnbe· 7,elf wei zorgen zou. Van dien tijd' p,£- was onze' Ualim 'dim oOK 
schonwingen lJIedcgcdeeld ove\' het nfschntrclI dcr helastiug, gellevcll op op de komst van Mas Soekmit Sinan'glillgvoorbereid; en:' toen , 
dt, pu~~"rs, C!1l. f:;etrueht 0111 Jlct verband tusscbcn dien IUnatl'cgci ell llll eeriige dageh later zichin de sawahvan, dezelfde'desa ' eene 
lid TUlllUer vertICr oP . de 1)115801'$ duirldijk nnn te toonen. Of <lut l)'lin. ltd . 11 I 
<ler vcrlicr hCMtllnt, en or'llCt don ilOg door of :lcdil1.t het nfsehnffen groote 's ang, veroon e ~all ong:evee~'. ' .. v'oet, ang-"en-deze slang 
der hcfliugen hc~rt plnnts gchucl, willen wij hicl' in hct midden laton, op de nadermg van Dahm zee,r fl;llmhaar naar hcmt.oesehuifelde 
Indieu cehter deschrijver de ltesidenlie :M'udiocn ooit had bczoeht en zich;'vreedzaam in~enkronkelde .il~ 'zijne ' ui~~esp,~eide s~roeJlg, 
~ouden ~ij gellcigll l.iju om te !leuken, dut hijdanr cenige van zij~ toen verwelkomdehlJ Q.en gast d~e hem, bg -V90rraad III d,en 
beBcbouwlDgtn over dilt underwcrp luid opgedaan, , , droom verseh~nen was, Hoe! eeii~larig hegroet als , :voorwerp 

In die Rcsidcutie tach is op de pnssersveel vertier en. '. , " dnilr v~n oDderdlllllge, hnlde! Maar. ,'Dahm, begreep het al te wei. 
worden nag , steeds vole hcflingen of helustiogen gevol'derd! Hei zijn Die oeler was Immel'S ~lechts eene .gedaante<-verw'isseliugvan' 
w.el ,niet de belasti!lgen van vro?ger, gehcveu door Chineezen, zoo den geadelden geest, wiens beeld,:hij,:, reeds iu ' dendroomhnd ' 
11Ikw\Jls de bJoedzulgers von den mlRuder genoemd, maar ' belastiogen, ontmoet, ' en wie er nog aan twijfelde; hij hadslechts<,in" die 
geheven door Javanen, soms iloor porsonen, die zich zelvenhebbenstrepen de glanzelld gele klcnr te D,[iflSchotiwen ,die'cnietauders 
opgcworpcn. als passerwnchters, uan weder door ,de politie op die pas· daJl ' ~lsMas Sinanglillg; zegge:gepolijstgo\;d' tebesehrijven 
sera lIanwezlg. • wa~:~G:e.en: ''Y0pderAat het ' g~r~?~~ ' de~er: z,~nderIing'e ver~ 

Zoo !'ordt op eenigepnssers van aUe verkoopers een kleirie sehattilfg, sehUUJ~g zle~~eld~a naar aile kanten: v,e~spr~lcld~; ' , ep»ijgeloof 
llet~ij III geld , - ' eenige (luHen ~ of weI iu natura ~ ,cen hand vol aa,.n llleuwsgle, fl"g,h. e.ld ,.de, pl,a,ats , betwl,stte~ , w, liar, ' in. 'e,n.'.,',v, aii, 'nab,i,"," 
rijst, eC!l pill\r djngoengs, ccnige vruehten,wat sirie, enz, - gevor~ b d k HaM ' " 
dcrd; hl,er ,.alleenv'an de goedwillige, dnar weiler van wiim men , het ZIJlle 'oogen , enelgen' "OIL ' . a " a,s 'SOek!):iaSllmngiJngweleer 
machtig worden kim' . . ,.. .. ,.. .... , .. .. . . ,verzekerd; dat hij inzijneigeIi.:'ol1lterhutid , voottienzou:cdit 

Overal zal men dei;e helling bekend, vindcri'bij ddevolking ood&1' ; sc,heen- 'wel ':,e~n w~nk()Jn :~e li,e!~n$~tellende ' menigte, voor '1 
<len nnam van sapon' of veeggeld, hoewel overal' vnnbestunrswegehee:- .. mmst O~ " eene kle1l1e - contnbntle';' te :,ste'ilen;im:'daar'uiemand : 
re?ien8tp1ieh.tigen ,zij~ aangesteld voor , het scllOonhonden 'u'erpassel's, hier ' ook iet$ tegen had, bragfi~aer zijii'ofi'er,'ihzlrveren ' of 
Die': heeredienstphchtJgell ' trekken dan "ook ' de ' voordeelen' van de hef- koper'ell ~ p~cie; .waarvan he~ ~.edf!ig ,;~to'uwells aana~: dis~retie' 
fiogen Diet; ' maar wel 'de' persdnen,op de piis~ers met de 'handhaving bleef :\>v,¢l~~elaten: ', 9.okd{l ; liQJl;i,i!n,e;I,ij)pj'jlne:.ndeg~ed,::'gaarne cei ' 
vlln de orue belast, Op , eenige' pa~~ers is van bastiiursWege een Oln_ber?~V}~p')iet V«lr~log~~ , dez~~' "'Q~d~t.§l~rig; ~ffb()iidhl!-,a'r vrci~h- , 
heind stilkgrilDd ,afgeZ<iniler~, 'waar , federeen zijo wiard kan zetten, ten . ~,er, : v,ers~a:perIng. In de J~OOP)'~1). : me~~!)ij~elkWaarovei , ~ij ,: 
doch daarvooi woiilteveneenseEm kleine betalinggevergd; te P. on- zek.eF J i: _he,s_ehlkkenha~. " NlerpaJ1cl ;;:vge!, wt!lssch~n' , beter bij , 
det anderen, van .2 dlliten voor elk paard, OJ! een ,anderen passer ,de2;evertQop;lpg dan,DaHm. ~etf. :die,:lliet ; allleeii:zjjll 'huis " "oor 
weder. ', waal door -eenzoogenaamden passerseht:ijvel'~ de eigendom~en de, slaug '-'-. ,maar ook zijn bu~del vi;J~f dedubbelti,es jhad ' open~ 
,verkoopbewUsjesvan ,karlrouwen:im • 8appies , wordenargete:eklindj"~ischt gesteld. ; : Olt . pl,lre dankbaarheld,vei-hef hij::zijn' -gast'in rang eli' 
men .. daarvoor van elk briefje 10 duiten.Zelfs van Europeanen; durfteere ;en,'n()emkliem ; ~~a~s: Raden; , als ,:o!ig,et~ijreI~' yau.vo~stel~k .' 
ll1en.:,dllt v"l!~eDI ; : ,,; ,: ;;;;;:; ';/' .",' " bloed. Enschoo~ h\) hleren 'daar ondt:r"zware' verdenkmgbgt 



. V1\ll . rtlilider edele bedoelingen. zoo. belet hem ditevcu,wel llfet l ~aal' : aa.nleiding vauhetgeen in het Tijrlsc1wijt v, N. Iitrl!c 
.()\ll van .cb .opbrengst dezer ver t00l1ing leprofit.eren,immers gezegd wordt Jeest men ineJciSoel'. Ct. 
zoo lang de .Poiicie daarn;a\, tussehelllieidell treedt. Wij ziju in de gelegenheid geweest in taco met zeer goed in-
· Samarang .. 13 ApriL Met.zekerheid Iqlllnen wU mededeelen, gelichte personen ol'er clat .d,usgenaamd IIG1'isseesck Sck~alldaal" 

dat er Ull bm,lotenisomhet nieuwe havenkallaaL Vt\11 SamarallO' te spreken en up grund dler lllgewolluen berichten, O'ekomelJ tot 
.dOor schuLsluizel1 in verbilldil;g Illet de rivier tc brellgen, lYle\' eene geheel ~udere ge-;rolg trekkillg van het gebeurde~ dat aileen 
kracht. zul hel, werl~ worden aallgepakt - de materialell z\ju vuur- ov:erdreven dleU i l~vel' tut gl'ondslag had, gepaard met., z:~o inen 
halld~l\ _ z:oo. spoedig duOt' de di.rectie vall opellbal'e wericcn cell wli: vler~e_erde 1~IZ:lcl~lelJ omtrent de behartiging del' belangel! del' 
beslulL Vellomell IS omtren1. eellwe door dell met den bOllW bc- wlalOuscilt: bevolktllg, . 
last.eri i~;geJlillllr gedauc vUcirst.ellell,welke be3lissillg men SflUC- N u ell dan werden in hetGrisseesche gcheeJe kampongs en 
dig lege\noeL lIiet, . Van ' htlrle hopell wij, dal, de geprojecteerde dessa.' ; La de asel! gele?,d" dcior de onvoorzichtigheid met het· 
sluizen al het nut mogelJ sllchl.elJ. oat de voorslauficrs il-ieh omgaau met VUUI' van eeu enkel kampol1g - of dessa-bewoner 
daarvau v()orstellenen waaraan S'i1nantlJg <lulk celie groote .be- doordat er aall blusschell I,llet I.e deuken viel! aaugezien de van 
hodle heeft! [8am, Ct,] ltgt ontvlambare matenalell opgetrukken hU];I;en, zonder eenige 

- tusscllCnrullllte, everl als de cell en vall ,een btieukorf, tegen e1-
Samarallfj, 15 April. DOOT den I'aad van Justi lie is "iti1.er kaucler waren aallgeslotell, Do~r het doen aanlegcen van krnis

\Iilspr~ak gedaan in ztLke heV uamaken van handteekening~11 en wegcn en het bouwen vall WOlllllgCll met zekere tusschenruimte 
verv:t1schell van mundatell door een klcrk op het, bureau vall tl'il~htte de heer Castells de bevolking voor die vreeselijke ramp 
den watcrstaal, Die pet'soon, S, had op aansporillg VUil den vqjtewal'Wl, zonder dat hlJ In Mlll1lerking n!lrn de overwe"'ende 
Chil1cschen leveranciel' van kalk em:: de han(\l.eekcniugen op bezwaren, welke eeu dusdanig, anders in aile opzichten voo~tref-
eenige del' aall bedoelden le.veranciel' gClIollll(Jl1 mandai Ill;' Iltl.gC - felijk p.ail, ill den weg stonden. . 
llHUlkt, lIa a\vorellS de ddUI'OI) v()orkomeJlde sOITJmen luurncrkel\jk Voor;-,ekel' had d~ heer C. groot ongelijk om door dwangmaat
tc hehbeu vorhoogd. VOOl' dJi. werk had h\j celie beloo!liug vall regelen de bevollullg daartoe te noodzakell en zouhij biJlijker r G(l onll!angen gehaade!d Ilebben duor uverredlllg haar daal'toe - in haar ei"'ch 

Oc klCrk wcrd veroorueeld tot :3 jaren gevallgcni.lslraf ell de welbegrepcn belaog -te tl'!lcillcn overtehalen, . '" 
ko~tel~ 'van heL geding, \,erwiji de Chinccs tot () jil l'C ll llwangar- . "Val nu den betrokken R egentbet.reft, deze heeft in de gall-
1.lmd III den ket.tmg, bcnevens 1/4 !lIt}' te pronkstellillg ell 75 se,he aangelegel1hetd lllets andel'S gedaan dan de . inzichten van' 
gulden boele werd veroordeohl zlJnen ouderell broeder - den assisteut-resident- zooveelals 

_ Uit Djocja meldl..mell olls,dat lijelcus eell del' laal.sl.e \'00('- ~oelllijk , te ·"lUdersteunen eu kan men -bil/ij1clteidshatve - dien; 
s\dlillgell Vall (Le Wiel'\lldsl.roep aldaal', de Heel' .Ylagi!l:oll. onder lUI. hoofclambtena,lr lUet verantwoorde\ijk slellen voor het dwa
bet verrlCht.cn z\jner \.oerell, hel ongeluk had ceue lIlisgreep te leu vall gene, met het (Jog, . dat niet de regeut maar wei de 
doell. waanloor hij I'an eeno hoagie vau lIagenoeO' 30 voet. U{H1r aS~lstent-reslclentde Reg?erJug vertegellwoordigt illzijne afdceling, 
bcnedeu sfortte, ell ZOO~llllig op eell ~t()el tere(,il kw(tm, dai.h \j Vall kllevelaq], van afpersmg was hier niet de millste spruke;' 
cene belangrijke klleuzIlIg Im~eg, De schrik door dit ongeluk- ~lIeell van ollgeoorloolde dwang, voortgevloeid · uit ovenlreven 
kip "ooral onder de loeschouwers tewecg gebracht, was, gelijic IJV~t;. , " . ... ., ' . 
mell hcgrijpe!ll kalJ, zoer groot., J.!Jt gaf aallieicling om nog dieu , jj;:~", :~(ta~daat zal men by bedaarde onpartlJd,l,ge reden:erll1g 
1ielfden nvond eene ~o\lecte vaol' dOll ongelukkige te doen, welke nie!. 1 le. vClgeets zoeken III ,het gebeurde te Gn~see; WlJ ,gaan verder. 
millder dan / 600 opbraeht, ell in de vol"'ende dacrell slee'" d[ll meL te bewerell dat hler het doel - zoo met de IDlddelen w,et-: 
b~drnag nag lot over dll./ 800,-, Djncja's illge~etellen gaven II LIgdc ~ dan .loch (1':e ~erm~,te . versehoonde, dat 4e Regeel'l1lg 
hHmnede weder het bewijs, hoe vee.1 Illeus~~leil lie fde . , ook dual' tc'.t :~c!tt~ ~;~leep.JUhu .,;w?a,dere~8tl'af te moeten toerass~_u~an 
iu • "tv.· J._ •• ~" .. "~"" ... ,. I._.- bo.~"l .'''J . u.,. .. _" . .. -" .... 001.0 0 10 de crw IJuellnK Ulo '" ,eu qlenst van den bet.rokkenen- door IJver 
het hunne hij te drag en tot leuigilIg der.lamjwH vall ecnllat,lIl1l'- W, ~'cr g"gttlHlell'l~s~IStt:nt~reslUeilL. -,-. ;, s; ., .---- -" - ... -
gcnoot. , (Sant, Ct" loen WlJ de UrJ~seesehe zaak slechts vad eeoe zlJde hadden 

bekek~ll, waren WiJ ,~ok van het ge.v.op.L"n door het Tijdschrift 
ViU Nede!'!. Indle zoo welsprekend o·!Itvouwd; maar uader on
dertOek bl'acht OilS tot cene juistere en rechtvaardigere eOllelusie. 

Soer. Ct;· v, D, G, 

Sottrabaij,a! 1<1, Ap~il. Eell l)oging lot oplichtiug is gislel'clI 
£1001' ccri ChlJlees allller bepl'Oofd. met eell vervulsc\JI, hall' lilL der 
:Maknssnarsthe lott'il'ij , Vall hel. HUmmel' 4950 dat ziju eigendOln 
was, had IlJj getracht llumrnCI' 4050 I.e rnflkell, waaro]l cell prijs 
Villi /100 is gevlllleu, door de '.J Ulel, I'oqde inict bij I.e werken Soeraba:ia,!) April. Dntkpers-delict, /Ilk heb" , zoo be
lot con 0 ell vall de · 0 eeu \J migell te IIJl.tkeu, door in hell, gon de heel' Uourier d'lt l)ubekm't tot zijne verdediging te 
midden een roode lijll te schilderen. en daarbeneden aan ~le - spl'eken, Ilvolstrekt geene pl'eparatieven voor deze zaak ge-
lill.kcrzijde eeLl gaatje in het cijfel' toe brallden, ' k 

O h I I I 
maa 't enniet de moeite genomen om ,vat men zeot eene 

. e., ge eo e "verva sc ling, was eehler zoo slordig uitgevoerd, l d b 
dat ZIJ. loen hI) zleh met Z:yll billet ter olltvangst der geweusch.te vef( P igifigot pleidooi te bestudeeren. 
I 50 aanmeldde, tcrstond \Verd opgemel'kt, en de al'reslatie van Het eenigste, wa~ ik mij in del' haast verool'loofd heb op 
den slimmen maar onhandigen baba tengevolge had, papier te brengen, IS vervat in eenige punten welke ik aan 

• . ,S081', lIb!) de ~p~erkzaamheid van deR Raad wellsch te onderwerpen 
. terwIJl lk voor het overige alleen steun op de. waarheid van 

, S/)~1'a.ba';(j,:" 14, April. Op den" , , Maart vertrok van,solo met I de goede zaak, welke ik hier vertegenwoordig .. Het is de 
twe~Jarl~, 'ver1~f naar Nederland, de heer . ,J:1', W, WlIlter. ae, eerste maal ,in mijn leven dat ik voor eelle Balie. verschijn 
OnderlV~~zer aan, de,Kw.e.eksehoo\ tot opleldlng. van }1l1andsehe. i en verzoek Ik das den Raad mij mijne onbedrevenheid ten 

. ~i~l~,~;lJ~:~s alhlel'.":9udsle zoon van den ollvergeleluken C F -" goede te willen houden en mij te exellseeren waal' ik soms 

Mage I~et hem ell zijne f'amille welgaan,·Clbhij ill Ned6dalld I onweten.~l de ,bepaalde ,~Ol'men ennsantienoxerse~~·ijd. , AI
datgene vlIldel! wat hij zieJi hier heeR voorgesteld el1 'mflge mell ,le~n verzoek . lk dnt mlJ ~~rglln~ wor~e de tot. ~mlJ ger~chte 
hem de ,rioodlge hulp verleenen, zij het ook maar a.lleell uit, VIagen te mogen opseh:I'IJven aaar lk l'aadsman en tevens 
dankgevoe\ voor deverdieli:st.eil I'all~ijllen vader, die eenmaal oeklaagde ben, . Er zijn menschen . die ILenken en spreken 
de. vraagbaak wasop 'tgebied van Javaansehe taak laLd- ell kunnen ineenen adem; dat zijnhalve genien. Daarentegen 
volk~llkull(Ie: . "I .. ben ik weI een denker maar geen sprekeJ', een zeer lang~ 
.. Dlt wenscheu WI}, .... ..... ... [Ins.] . zaam denker zelfs. . . 

/;-.·S·. o' erabaz'a· 12 ·A·· p· rl':\ : GI·;" .te· r·e·Il' ' v: c d ··: ·t· .. ·k· ·5: . · .. " d , · Als.ik gehaast word, weet ik zeer zekel' ~dat ik ·nili ver-, .. ., . . ~ . aon. oms ree sure.· h o.or I ". t - d' h '1 .. . . ~ .. 
~e.n ..... waters ::hout.·. hetJijkopg~vischt va,ride,I~Eur, fus¢lierN. lawer.[ wa.r ,en IDlJ ue ·" egenwoor 19 eu van g.eest? welke lk zeer .. 

. In . : de ' :Ka;llIn~asi te.rJ~oogteder' firmaBesler en .Jonkheim, _ noodlg . ,heb, vellies: _. .. , . .... . ' , 
De •. ?agelukklge- was · lU. een-toeSt/.ll1dvall . krallkziilllig.heid. het! rrh~nsverklaar lk m~J bereld omQP a~le uwe vragen zoo 
hospltaat te, Sarppaug ol1tvlueht. is ,toen in : de crivier,gesprongeri\ g()edm.Qg'elijk, te al~tu'oorden, ' . ,: . . '. 
anvervolgens verdronken. . .. [80e1'. (]t J .. Ik erken dIe artlkelen geschreven te hebben dQch protes~ 



teer tenernstigste tegend.ettitlegginf welketlaaraa'i(isl Alles w'at ik gezegd en ' g~8chre'Vell' heb is eyen de zuivere 
gegevell door den officier 'mn justitie. • .. ' , . • ~ '1 waarheid als de bedoeling; waabnede ik schl'eef, rein was. , 

Ret ismij bekend; datctlleen authelltiekestlikken ' ,,:,elke De officier van Justitie iniijrie acte vim'.beschuldiging 
de bewijzen bevattell van de waarheid mijner charges eliv'an geeftechter eenen 3ndetengl'0l1dslag aan vQordie bedoe
anterieuren datum zij n, mij kUllllen, vrijpleiten. Zoodit'nige ling, weshalve ik het noodzakelijkacht diebeschuldiging 
authentieke stnkken bestaan en ik heb aan Z. 'K den Gou- nog nadei' tewederleggen. .", . ' , , 
vel'11 em Generaal gevraagd mij de gewaurmerkte afschriften De zaak waarvool' de Raad thansvergaderiIis, kall _slechts ' 
dier stnkken toestestaan, Geene staaLkundige redenen ~n- ivan drie verschillencle kanten beschollWcl worden, namentlijk: ' 
den er bestaan om mij die afsehriftell te weigeren. ])e , a. Of ik heb gelasterd ,en gelroond met ,het , doel om 
R.eo'eerino' ')'evoelde ook, dat zij d:it niet kon aanVOel'ell als te hooncn en te lasteren en dan nioet wntakzueht mijn 
gel~ligc l~de~l van weigering en liet er zieh \\'eillig aan ge- motief z~n. geweest. .. ' " , 
Ie "'ell lirro-ell of de , wet eene andere red en vall \\,~lgenllg b. Ot ' lk heb gelasterd zonder clat doel en alsdan zou : 
to~liet. 0:& kreeo' ten antwoorcl dat mij die afschriften niet zelfmisleiding mij daartoe geareven hebben, inwelk "eval 
zOllden worden b gege veIl , op g~'ollCl dat de ,Regeering' niet I ik 'wel is , waar o6k strafbaar', blm, maar niet in die ~ate 
inzag dat dezelve mij in easu van eemg nut konuell ZlJU. als 111 h~t e~rst~ geval. _ ", ' 
(Daal'o )) las de beklaag~e" ,tevens verclecllgel', eelle des be- c. Oi" weI lk ,heb . de waarheid, gesproken, en dat ik 
trelkncle J~assage 1'001' mt felt 5 I '), ., allee~l dlC Waarheldmet volcloende kan staven ingevolge : 

De l~.egeering is dUi; hare competentle vel' te blllLen ge- ete Clsehen del' ,Wet! 
gaan ter~djl zij tl'acl in de, bevoegdheid mijner reeh,le]'~. Wat. het eerst~ bet'ren, o~tkeri ik ten stel'~ste zulks het 
H ct staat uiet aan de l\egeenng om te lleoordeelen at (he geval IS, claar Ik volmol).ehg, kan ' verklal'ell"clat alhoewe1 ' 
bewijwlI a/ dan lliet gelaig' :t.ij ll! Dat l~ont ,onderwol'pen en Resident en A~sistent Resident en RegelltllliLonmis
'Worlleu aan het oordee1 del' Rechtbank dlC mlJne zaak be- kenbaar veel kwaau hebbenberokken(l. en llietsver~uimd 
haIlclelt ' De Regeering dus terwijl Z\j willekeurig en in at'- hebbell om mijhet leven ondrageliJk te maken" het mij 
wijkillg vall (ie wet aan mijne RecMers de stllkken ?ntholld~; geheel enal Ol~versehillig is ,of ltethen aldaullietwelga; , 
welk e hen kUllllCll in staat stellen eell l'eehtvaarchg vonms aHeen veracht lk hen! ' ' ' , 
tc l' ellclI, lnat in arrcn ll10ede mij geheel allcen staan en De reden mijller handeling is eene O'eheel andere dall 
7,.,lb wnder de wapells, .wcl~e mij rechtmatig tockolllen, t~~' die :ve1ke ill de aete van.beschuld~gingOisaangegev-enen 
L;:>Ll iid in .r ( it:l' 1 r n ira ehe lk heb opge,rekt en tegen llllJ ontwlkkeld. De Raad g'eheve tebeclenken dat hej;'O'eerte .,.., • b li 0 
gekeenl. , , euze ngen moeten geweest zij n , welke ' icIl1ancl van een 

"'aaroUJ~ Om in IH:t bclullg vau land on volk 111lsbl'lllken beelaard karaktel' en .cene beschaafcle . .oP,;oe~ling kunnen 
en luis(lrljl"l,m flan hd lieht te bl'ellgoll .opdat, (te. hooge lte- bewegen om, een dergelijken ongelijken strijd 'aan te van
geering met de groote maeht, waarrneUe ZlJ IS bekleed, gen tegen dne zulke maehtuitoefenende pel'sonen als ',zttlks , 
mantrcgelcl1 kon \l eUlCn om het goede te aoen tredell in de He~ren van del' Kaa, Gey, van Pittius ,en de Eegent 
plaats ran het kwalle. van Biltar, waren, . :' Ollldaartoeover ,.tegaan;triioet 

Met (lit \'(~rheven doel 1'001' oogen hob niets noeh iomand men vooraf tot het mterste zijn ge. braeht, tot wanhOllp I'!ijn' 
to ollzien! .. ' .. , i _ .. f " ; gedreven! , . .. ' ' : , ',I 

() " u ,") J .. ,I. n, _V±ll)"~,,,hl.oom <l .1" .. "";"0"'" or " 10-''''0<1-<1.0 Om ' .,U1Hll!' (len J:{,a-ad ' iibu" " iileef'. te\'overttiiO'en 'aat hit ' 
.roletrd en alles ,re(1 i v nlu'ce)'{l wat in het belang vall den vulke geene .w. raakzu.cht was welke ~ Iilii . 'p' ' busse~i'de '" iot,"',' hetschriJ'~, 
'" '" b , . '" .. '1' lk ' " der ]{cge(~rillg hoogs'! ,. wel](om moest ZIJll geweest. ~ll we even llllJner Felten maar weI verontwr.arcliging , over hetgeen 
iii de (lank dier II egeering' 1'001' de I'enlicnstc van llI~jll be- gebenrd was en nog dagelijksogebeUl'de,. zoowel als dedl'linO', 
langdons kalllpioenscllflp? H,nar dunk is dat zij lll\j IIpied8 voor persooI1lij~e veiligheicl> ial , ik de yolgende punte~ 
et main.I' Litf,y" den clruak toowerpt wiens kop ik haar ill de aan de overwegmg van den Raad oticlerwetpeil ', als: 
handel! gal' opdat zij l](Jt OlJ(lier 7.O1l kllnnen vel'lllorselen. ,ll' Geste1cl ai, dat ik wi'C\a:kzuehtkoestetcle ,tegen clie 
Helaas bijilidiel\ ik had kUllnen vel'Jlloedeu, dat de Regee-dne l~ersonen, is het toch niet aitnnemelijk, , dat ik om 
ring [icve]' !let kwaacl laat bcstaan dan het te vel'wijdere~], aan ale wraakzueht te voldoen ; het 'gelukvan mijn ",eheel 
da!1 7.QU ik mij \'nn schrilvcll hebben onthonden of 1100 lk ' ~olgend le~en daarvoQr op ftet speL 'zetten: zoncle" ~ooals 
desniettegcnstaande eene poging had willen aanwcnden om leder VOOl'Ult kon nagaandat ' gcbellren ,nioest: 
goed tc StiChtCll, zou ik lli.ij in mijne termen binnen engere , D~ grievenwelke ik -tegendiedriepersonen I~eb" zijn 
man!' veiligcre grcnzen hebben gehoudcn! Zoouls het nn is, wei IS w-aargroot:; maar , Loch , Ii.ietvan dien ' aal'cl om ,aileen 
zie ik geene termon in de wet, waal'bij de rechterlijke lmicht nit wraak teugeel'en zooa1s :ik gedaail hen; " Eene '(lerge.: " 
van (Ie l1eg(lcring kan eischenj' uat zij haar hetoordcel over- lijke gevolgtrekking is irrationeel, ten eenemale ondenk
late dat aileen tot hare bevoegclheid behooi-t en ' , " /lC' est baar en onaannemelijk elf 'zo1:C kraiikzinnigen ~ werk zijn ! 
Ze lio1tfJ.ui 7jm'le, il jant 8e,roionetb'e", wat de Rcgeering , 2". Bijalclieti ' Ii:lijn " doel .was gew,eest olll o t~qooIi.en en 
hedt beslotcll, zal besloten blijven en ik blijf ovel: als cLe te lastel'i:m en mijne wfmikzllclit ,bot ite vjeren,' had ik mijrie 
dupe van eene der vele leemten in de. wet , , ' , ' ,' /Ivan eene Feiten ingerieht volgehs 'pet :systeeh)'V\1il48inodt{ehetwelk 
de'/' ?jele leemten in de ujet", herhaal ik, want het eerste, wat geheeleri 'al biiitell het bereik :der\vetligt! ', ' '" ,",' 
ik 1'001' l1l\j zie, is d'e kans; dat ik op HOg veel ergel' wijze , Ie~llant~-.dieJl.\~t~rt, !!:~taqll~ertn.ieLopz6o, Joy(l,le enon~ 
de dupe wOl'dt van eene andere leemte in de wet. ' ' .1 vel'liolen wijzel\ls ,ik z~llks inal mijne Feiten,vanhet eerste 

Hoon en ladm' toch ,vorden zeel' teri onreehte bijclewet tot het laatste ' toe,steeds gedaau" h;eb; daarhijinziet als-
in een en denzelfden term te samen gevat. ..' , . . ' . clanzijnen yijand ode gelegenheidte-openen ziehte verde-

Hjj, die llOont" ,kan hoogstens besehulcligdworden' van digen · en den , lasteraar ten toon ;te stelleli. , De .' lasleraar 
gebJ'ekaan wellevendheid, maarhij clielastertis een ellendige valt iemancl verraclerlijkvan "aehtereti aan, (laar 'clan de 
miscla~iger! '. . • . ' . ' " • . ', ;, aartgevallene, lliet wetell~,\l= , Y}~.2'~. ~~1tl· de slagen komll.n,bn
, Rn toch wOl'dt volgims die wet; hij ilie slecht,; heeft ' ge- ma,ehtig. ,in h~t\~ilcle ;schenl1.t "terwijl hij ,zelf 6i~ge!(8.nd 
hoond~ tev'ens veroordeeldalslasteraal'eu hetschandmerk pal:tant..ongedeel'dblijft. : ' . ," ",' 
des misdadigers wordt ' op den niet - delinquentgcclrukt! ' :· Mijn , streven' eehter ,js; blijkba:ar .' geweeet .Om "'cliech'ie 
' Heb: ik gehoorid? Iki~ag niet ontkellllen ctafj k nlij ,ni~t personeri alshet . ware : te t!i()i1~!leT! zichte ,verdedigen;el1 
altijd binnen de grenzen del' stt'ikte wellevenheit['he~ :,ge';; toehdit: niet 'hielp, stelde ' ik:' allepoging'tih: in-liet werk 
ho':iden maargelastefcl! . :, : ,~lleen, tidatltebik nie'tlpt-\ om het "N. L (:)onvernement , te lwodia.kmi ; hen te gelas.: 



tefizi~ffte zuIveren vande , dool'dni:j 'ingebrachte beschui- zichalvol'ens te hebben ' gezltil'erd van de op lien r ustende 
digingen;hetgeell Inij helaasev'enmin gelukte daar dat smet elL blaam. ,;, "",' 
G01i~ei·nemenLdoof ble'0; 1'001' aIle mijne vertoog'en en ver- Steeds heb. jk eene aandrift gevoeld om daar, waal' vel'
z6ekelicliellaan:gminde 'niet aMen, maar de Heeren van stokte boosheid huisde , dezelve achtel' na te rijdeneu zoo 
del' J{ila, en Geyvim .Pittius zeUs ongedeerd naal' Europa doenlijk de 'misdacligers hunne welverdieude strar te eloen 
liet yel'trekken! imel~ schutftig schaap vreest de kam! " , oploopen. ' 
" 3". ' Na 'het, vertrek naul' Europa dier beide Heeren en J3ij aldien de , Resident S. nog leefde zOlicle deze zlliks 

de pensioneering van den Regent van J31itar, heb ik hen kunnen bevestigen . NIcer clan een Wedhou:o of ander in
laten l'tlsten of hoogstens sleeMs zijclelings, waar het lliet lanclsch Hoofd had het aan mij te danken dat zijne mis
andel's kon, over hengesproken. IHjaldien ik lastel'en en daden ontdekt en hijdeswege ontslagen werd. In 1863 
hoonen wilde, zon ik thans van lUUlne afwezigheid pron- kwam ik op het spoor van een mOOl·d bedreyen door een 
teel"en, ie meer daar de sto mijaUes oel/.{tlve ontbl·eekt ,l Wedhono del' Residentie P.. De yermoeienis welke . ikinij , 
' 40. . M.ijn rekest aan lIijne Excellentie den GouverneI getl'OosLie om aUe draden diel' misdaac1 in handen te krij" 

Generaal (yide Feit No.6) waarin ik aanbood en verwcht gC'n, haalde mij eelle dyssenterie op den hals, welke mij 
mij de kolonie nit to zetten indien ll1.ijne bescllllidigingen op den raud des grafs bracht, docll ik smaakte de voldoe
tegcn Resident en Assistent Resident ongegrolld bleken te zijn. ning dai de PLesident den betl'Okken Ccintl:oleUl: clie thans 

(lE er leest de beklaagde dat rekest 1'001') Idem miJne Assistent .Residellt is, authoriseerde de zaak in het geheim. 
missi,'es aan lI~i ne Excellentie vall 16 Augustlls 1866' No. te onderzoekel1 en naar b evindillg yan zaken, dat Hoord 
27, 12 September 1868 No. 83. Hier leest debeklaagde te suspendeeren, in hechtenis te nemen ennaarde boord
deze beidemissiyes voor uit Feit No. 16) en eindelijk die plaats op te zenden. Wat gebeurcle cohter? De uitkomst 
van 15 Augustus 1869 No. 99 (welke de beklaagde eVell- van dat olU1eriock bewees dat ik gelijk had, doeb deci
eens yoorleest uit Fait No. 38.) schen del' wet deden en Risirlent en Controleur hniverert 

'1'oen was de Heer Gey van Pittins nog in de afdeeling en terugschrikkcn om tot handelen · over te gaan. Aan die 
J3iitar. Zoo franc7wl1le?zt haIl(l~lt geen lasteraal'? N og eens, Wet heeft clie boos WIcht , d'ie than8 eelle hooge lOam·digheid 
wmil-om geen gevolg gegeven aan de ~a{tnwiJziilfl door mij oe/Cleedt, het te danken dat hij steeds een geeerd en geacht 
bij" laatst bcdoelde missive gedaan? Waaroll1 de boeken van man is geulel'en. 
dien pachter uid bij tijds geconstateel'cl? . N u nog . geene drie maanclell geledcn leverde ik aan den 

Even goed als de l\esident .Ian Chineezen geldel~ke -ea- Assistent Resident te B. ... een misclacliger oyer, die zes .fa
deallx aaDllalll, krm en :1.<11 hij -nil: uuk van den,Regent aan- l'er~ [Jeleden een afschuweliJken 1I100n1 had gepleegLL IIGe
nemen ! clUl'ende drie jarm lang had ik mij aIle vel'moeienissen ge" 

50. En eindelijk bijaldien ik aan wraakzucht den teu- troost om dien ,booswicht die zich vel'seho1en hield, op te 
gel had willen yiercn tegen Resident en Assistent Resident" sporen, en daarvoordeu geheelen Oosthoek en' het Ten-
en ik hen zetfa zonder ( ! tasteren had willen hoonen of geJ'sche gebergte doorkl'uist! ' 
blootstellcli flan den haat ! ;l de verachting deringezetenen, Die neiging is 1'001' mij ten laatste eene behoefte ge
voorwaar, nicts Wilde mij gemakkelijkel' Yallen, daar ik in woden, eene ma.nie. Ik wijs op den afschuweiijkell moord 
st.'1aL hen door hell geplcegdc dmlen te openburen, welke gepleegd op HOlUopoetih in 1860 als allel'eerste oorzaak 
run (h e ll anr(! lalJIl, WHlelll; l· re(;l1~~L:lldl"'u H"H" I"j -l~L , .v,<J·R d"" "f~~h"w , w"I1",',n (I" RflQ"flntvJIJl Blital' , mii inb.oe-
vernemcn derzclve, (Lie lwoggeplrtatate per801zelt "in ~ ltd (um- ze~llde. -- , 
g(!ziald za,t apnulI11t / / Reeus toen heb ' ik onbewimpelcl in een artikel "oorko" 

Des verkiezictHlc ben ik l.ierei(l onillidclel~k hie]' aan den mende in de Niellwsbode of Soerabaia Courant van·dat 
luwi ecnige di er ,(ladnu "medc te deelon. jHar mijn gevoolcn omtrent die moordzaak niteengezet. WeI 

rJ'hans wat bctl'flft gevul 0, vlei ik mij gelloeg oordeel eneen bewijs clat ll1~n kamkter rL:eds to en die neiging had 
mClI schenkcnnis te bezitten OIn uict ill die mate te worden welk\l lllij thans hier yoor de balie bl'el1gt ..... .. . 
rru.~leid" Dam:bij $pl'cken de ' mecste jeitell voor zich zeif NIaar genoeg him·van! Uit al hetzooeven aangeroerde 
en zjjn or wit's andel' van ?toteriewie bekondheicl en nublijkt genoegzamn, dat in 1l1ijne bedoeling toen ik schreef 
c.-vertrouw ik dut dk lid vall den Raad genoeg practisohe ,llicts ignobels lag en het ,mij U: plan nimmel' kangeweest 
ondcn'inding vooml hiel" in Indio heeft opgedaan om te zijn om te lasterell, 
woten dnt j eitelt, zouals de door mij beselu'evene, alhoewel In hoe velTe heb, ik gehbond? 
in den rogel 1U0eiclijk te bew~ize ri overcenkolUstig de eischellWat is knevelarij, andel'S dan de gl'enzente bluten gaan 
dcr ' \,rct, daal'om toch aUts behalve cene zeltlzaamheid in vlLn demacht waannecle men bekleecl is- sehermerij,an~ 
dit limcl Zijll. . . del'S dan zieh in min ofm.eer dil'ecten zin in eenanclers 

Voorts . wijs ik oJ! lllijn " verleden 8ans tdclte; ' op het l'echten· te stellen of zich andere reehtell aan te matigen! 
vcelbeteekenende onyerklaarbare stilzwygell del' door mij Als ik die meer fijne 0ll1schrijYingen harl gebntikt zoumen 
bcschnldigde twee _ eei·ste personeH. De Raacl diene op teclan die pltra8efl geincrimineenl hebbeu? Dief, schurk en boer 
morken, dilt tO~~1 'datstilzwijgen zelfs bleef vOOl·tdurenua- zrjn de mindel' geknischte bel1amingen voor 11 en, die slechts 
dM ik in mijne hcftige verontwaal'diging in zakemool'd- . een i cer onbepaalcl begrip van, eigendomsrechthebutlll,en 'de 
aanslag mij te vel' waagde. verder dan ik ingevolge de Wet taal heeft tal van zulke min geknischte woorden enbena" 
vemntwoorden kon. '1l1ingen '1'001' hen bij wien zelfzucht eenehoofdrol spcelt. 

Dat juist dat' hardnekklg stilzwijgen del' door nlij van ' Ik ' stem toe datal hetgeen ik van den Regent ·vallJ3litar 
sluipllloord hesehuldigden een be~ijs is dat hun gewetell h'eb ' gesproken niet tot zijlie eer is, maar ik heb de waar-
'hen yerontrustte! ;" ,." " heid geswoken .' . . . . ' ... .. 

Dat alstoenirietshen gemakkelijkel' zoudezijn gevallen En wat l1ll betl'eft F l:J1T., ll'p"." ,i22.Daar IS al1es blJ S'IIP-

om roijmet de . W et in de hand te vel'pletteren en dati positie gesehreven, lliets jJos·itiej8 of decisiefs en 'kan dus 
toen ;dit niet g.edaaii , wei·~l; :II11.lks is toe te ' sc~rijven Clan eene cltw·Ue van boon en laster niet anl:lel's dan ongegl'ond, 
geyoel van. eigel~ ' sehuld enriie~aa? niedelij,~en, ' (laar i~ I nietig zijn .. ,Het is nagenoeg omnogelijkom zi,e!r-van een 
toch w.~lgeloof .' dat l~,et On'1.00dIg ZlJ te bewlJzell dat bBl- ' l dJmkp~rsdehct te. l'e~den, zelfs w~nneel: , al het?eseluevene 
deu ' mlJne · geslagene vIJandell' waren en derhalye onvf.\tbaar ; dezlUyere wal\rhe~d IS en men :aIleen metvoldoen, liaR aan 
voor ' medelijden tegenoverC"niif~~ Vool'ts wijsik den llaall . de eischen del' wet, tengevolge' waarvan eene verool"deeling 
op hun onveran~woordelijk yertrek naal' Europa; zonder onvermijdelijk wOl'd\. In de oogen der wet kandat vonnis 



juist zijn, maal~' nlet in de oogell del' Rechters, die alsdall Soerabaija ,16 April. Liejh,ebberij-iopneel;ifij vestigen. de 
vaak verplicht zijn om tegenhullne eigene overtuigingen , aandacht vanalJel1' die belang stellen, In een dersc1;roonstekun.
betel' weten in- dat vonnis te yellen. Bet geldt hier (de sten: "het, aanschouw~lijk voorstellen op het tooneel valllIlei1:
cadeaux numelijk) eengcheel exceptioneel geval, waarill niet ~cbelijke hartstochten, zwak- .. ell dwaasheden, v;mdellgden en 

'k I , schitterende eigenschappen, van de belaonillg van het goede' ell 
speciaal bij de wet is vool'zien en hetwel nit het gezic rts- de bestraJIillg del' op zich zelve reeds walgiug ellafkeer inboe-
punt del' wet ten eenemale onbewijsbaar is! zemcnde ollclellgd," in 'I. kort ophet eersted6butin denschouw-' 

Ik poseer de vraag, hoe of eene ovel'treding van den burg alhier, op Mai\l1dag avond a; s. van het IIRollandschMi
ambtstled del' Resident-en op dat punt zon moeten uitgewe- lituir liefhehberij toolleelgezelschap," hetwelk zich hier heeft ge .. 
zen worden? \'ormcl en door aanwinst van eenige slljelten van het mililair 

Blijft, de llaad vOl'clerendateene cl.ergelijke overtreding liefhebberij tooneelgezelsch:.tp te Balu.via zieh vleit het Soera-, 
met authentieke stnkken client te worden gestaafd dan is haiasch I?llbliek verscheideue genoegeJijke avonden te bezorgen. 
die ambtseed op dat punt althans, van Ilul en goener waar- Bij de thans heerschell~e eent.oonigheid iu de kenzevan ont-

h 1"1 11 spanning vall de dagelijksche beslommeringen,vermeencl,l wij,d,at 
de, een Uln,rt1re, J'a lenoo'en, oogstens gOlJIC te. ste en met I' J' 'h lb I I I k k d 

J 1 CIt lef e) erij-tooneelgeze sClapza " UHnen l'e enen op eon-
het !rebeclje dat men dcn kincleren ge ast te prevelenal- dersteuning en de sympathie vau het pllhliek, te ineer eenige 
vorer;; idj gaan eten. Gecn cnkel Resident zal cr zieh clem hooggeplaatste perSOllen hUllneri veelvermogendell invloed ZIllien 
om bekommel'endie <lmbtseed te ol'el'treden. overtnigd als allllwellden om hetzeJve zooveel .. als doenlijk te doen streven n~ar 
hij is van de totale straft'eloosheicl op dat punt .. en alles degelijkheid, 
aecepteereH wat hem geofli'eerd wordt, Daardoor is de deur ,.-- Reden naeht hebbell eenige gardoe~wakers, ier hoogte van 
wagewijd geopcnd voor :cijlle heb%:ucht. Reeds hecft de ('cnt.eng voor de\\'onillg vaneen Chillees twee bhkken eteIJ.
Regent van Blitar ondanks hetgeen lllL gebelLlt, nog niet hakkcn met saucijzen aallgehoudell welke. bij onderzoekmet am~ 
lang gcleden cadeanx geoiti'eerd aan den nieuwen Itesident lioe.ll bleken gevllld te zijn, tel' waardevanplusminns lOOth1iils., 
en Assistent Rcsident vall Kedil'ie en miLa]', die beide ' (SOC?', Ct.) 
echter wijs genoeg ;t,ijn gewecst urn te refulleereit. 

Itceds in Feit no. 3G explicecrde ik waarom er van sehol
mCl'ijen zooal;; die uoor (len l{egellt van J3litar belh'even 
g(,cne <lnt.hcntieke stukken kunne1/. bestuan. Net zij mij hier VCl'
gnnd eene \'lrgclijking te bc%:igen, Ieder ouzel' hecft ge?leraal 
gesproKel1, de overtuiging van eell leven mer namaals doch 
ik moet de eerste nog ontmoeten, die mij jJ'ieee8 en main 
bewijl:'l tint ik daal'ill Hid d waal. Van waal' dan ilie over
tuiujng? 

NicL door <tllthclltieke stukknn of dour bJindelings <Lan 
it nCnlClI, wat om in Oll%:e vroegste jengcL daaromtl'ent 
wonlt ingeprellt, maar wet door grolHlig onderzoek, opmer
king ell ge\'olgtl'ekking kornen wij tot die ovel'tltiging. W;lltr
om 'in zake Regent goen olldel'wek? .Men had de dan gewe-
ten of ik at dan 7liet em! lastem<lr bell I :, " 

• \leu nage de ka:pal(l'8 ie Blitar of zij al dan 1liet h 
Jilm schik zijn met's Regents verwijdering van daar! ... , 

Is celiter de Raad tegl'll aUe oV(!l'tuiging etl, Qetel' 1Ceteiz 
it" \'an oordlJel tInt ik gelasterd heb en behoo1' gestraft te 
worden, allecn omuut het mij materiCllcmcll t, onmogclijk is 
de door dn Wet ill deze gevOl'dcnle authentieke stukken' te 
JFJ'(J{IIICl'f!J'f!lI, geef ik dell l1anti jJl ernstige overwegiug,' dat 
de tallooze ollaangenuamheden, de onrnstigc, slapelooze nach
ten ten, gevolge van wcrkel~jk besinan(l levensgevaar, welke 
sedcrt mcer dan twce jaren mijn deel zijn, zoowcl als m~jne ' 
verwoesUe carriere en levensgeluk en de on mogelijkheid om 
onder de besiaandc olllstandighed( 11 aan eene bctl'ekking 'te 
komen en de armoede wMl'in ik vervallen ben, dat dat 
aUes bij elkander genomcll reeds eene veel te zware straf 
dalll',stelt VOOI' het door mij mis(h'even vergrijp ••.. 

En Till, is mijne venlcdiging zwak geweest? 
lk hMp dat zij nict zoo worde besehouw(l! 

. De vo?rnaamste '\mpens zljn zoowel, den Hechtel's als mij 
willekeung onihollden en met vertl'OUW3n zie ik te O'emoet 
dai mijne Rechters, met llen toil om rechtvam'dig teO wezen; 
de teruggehoudene authentieke bewijzen beschouwen als te 
zijn te bel'de gebracht en niet het schandmerk van den 
Iasteraal' dl'ukke op iemand die' aUeen, met de. reinste be
doelingen de waarheid schreef. 

. De . Haad van J u13titie . te Soerabaijaheeft uit$praak gedaan 
In de zaak vanden heel' Courier. dit Dubekart en hem ver
?Ordeeltot zes maanden. geyange~isstraf, f 250boete en 
In de kosten van het ged,ing. ' 

FJ'oboli71,qo, \l April. Refjellverntilldel'i1ifj,. Men ldaagde Ie Pro'" 
bolilt.qo en in Passul"oewan over aanhoudende droogt.en, In Loe
Jlladja1i!l zijn de regens Illindel' zelclzaafll da,n in }J!falallj;. Wei
uige reg(,llbuijell in het land van Geuding en Fadjal'alcIClI1!, en een 
ellk,de nachlelijke b\liin h,et.i.edjasascne, hebben eenige veran
derlug gebragt, aau het ultermke vanhet te velde staande ge
was, - Van .iaar tot jaar ondervindt nrenveranderirrg in waterol'de ' 
van hoven, en jaarlijks neemt de ontwouding del'bergen af, lallgs 
de lloorderhellingen van ArdjoelZo, en l'engger en IJa71,q- g~_ 
berglcn, 

In Loemadjang is men dnarvoor eelligsinds beschermd, door ~e 
overgroote Illassa tijgers.die, uit de la~ere,laJ1dendoord:e 'l'ahaks 
boeren verdreven, naar de onbewooncte dlgle, bergbosschen van 
deli Smeroe en Lemmo?ululZ ",iin vel'llt!i8d. en d;'i\.r dp.wonrlh"."oor
t.l"r~ ZUll, -- ae lllenselien ,vers~hrjkkers tegeir ~olldverwo'esting . 

Dat ook elders de .. vermllldermg van regen,s IS opgoelllerk'thn 
worden vel'llomeu blJ de ouden van dagen ltl,Seenda vooralin 
Cheribon. DMlf wordt bij oude iaudbouwers erkenddat inhliIlne 
jeugd de regens veelvlrhHger waren ,tis thans, ofsdhooll de wa., 
iCl'hl'onnen en beeken evenl'llim vloeijeilals t.oen. " ,, ' " 

De,ze opmerkillg, - vall hd ,vel'minderen van regensmet het 
verrnll1deren der bergwollden, 1S eene oude wetensehap. Daar~ 
t.egenover staat dat'ollder auderen de geheele yoorbergSedanoe,---.;., 
gezegd Beloeran, noordoosthoek van,Java,dlgt":Qmmanteld is met 
wond, en er geen enkele beek afst.roOlut" eilsoinsinzeven maan-, 
den lijds nabij z\jn vo~t in. Soe1Uberwaroe,geen regen, valt. 

De Hoorder b~rghelh.ngen van: het ~lamhangangebergtezijn in 
1817 door de llltbarstmg van den IdJeil. kaalgeschroeid. Van 
daar de dorre vlakte om de zuid van' Soembcl'waroe ontstaan. 

(li. Pa8s, en Omstl\) 

Pasoeroean 16 April. UitProl/olingpmeldt menonsdeveudutie 
val!' den Heer M, W . Ettij, te Oml1~l die ecnige dagen gedorlrd 'lleeft 
rumr f 38:~OO heeft opgeb~'agt, enh~tvertrek naar Europa van die 
geachtefamlhe een waar verhes voor dlep]aats:is.' 

(P.;N;en.d:bl,) 

1/fah:a8Sar, 23 Maart. Zaturdag den -19den dezes kwam alhier 
des middags ten 4 ure aan het stoomschip Batavia ' en den vol
g~ndendag ten 10, ure VPOrdell rniddagde KOlli'l'lglriliemIII. 
Glsteren ullond ten \len 10 ure werden de p()stpakketJen-ge7' 
sloten "eu hedell oe4tend ondernaTgeKoI1in!!Willem1IJ:r:ijn 
togt door de Molukkos,terwijl de' Batavia opuen uliddagnaar 
Java vertrok. ' • [1I('qk:.Hbl.) 
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G,'tJUV:E,B.~EME~TS·B~_SLUITEN, BENOEMINGEN, 
... "-..-, '," ENZ. ' 

INNAAM DES KONINGS! 

IlJ60'~- deli Dii-eldi!lI1'-vall het 
, en Nijvel'heid ZiJ1l de 

LJeptt1·tement va>t Onllel1!Jijs, E/l:~diejl&l 
volgende 6eschif,;kingeil !/fmOmen, -

Belast: 
Mddc redaktic der J avasch-e Couran t -de eerste ]'omfuiesop i ijri- biI ~ 

reall Dr. J. J . vnn Limburg Brouwer. 
DE GOUVERNEUIi-GENERAAL VAN NEDEltLANDSCH-INDTE, 
-. A/deeliny Onderwij&. 

Den Raad van ]Ve!lq1'land8c!t-md-ie gehoord; I Olllslageu: 

Allen, die deze zulle-n zieu of !too~:en Lezen, -Salnt! I Opverzo~k, cervul , nit ~Une Letrckkiug de kweekelillg aau de olleu bare 

I 
lagere school te Pasoeroenn, F. A. Lubeek. 

dod te 1Oeten: _ . Iugelrok ken : . 
Dat Hij, Let- wellschelUk nchtende nicnwe voo I'sc liriftcll te gcvell IeI' 'I He benoemillg vall deu waarnemenden hObfdonderwijzer, ann de opcnbare 

V00rzi'luiug ill de gevnllcn, ilat ceil kOlnvluL ,·le, voercmle hlll'gedUk lagere school te Poerwakul'ta Kl'awang), J • HOllwhui., tot uerde 
ge ~delijk bell ec)', bij zi ek te or o ntste\ltl'ni ~ liet -1"'lll opge,lragen oelwe l' IlIIlpouuel'wijZl'r nan lIe ('pen bare twcede lagere school te Batavia. 
lIiet -karl IJlijvcu vC\'Yulleu; . _ _ llcnoemd: 

Lellct~dc op ,Ie .artikelen 20, 29, a I t' n ?3 van Jl el; )' rgl emen t, op Tot 3dc hulponderw\izers: 
het belcHJ del' regcl'wg van Nerlerhndsch·Jr"lle; ann ae ol'enbut·c tweede Jagere school te Batavia, M. J. J . op de 

IIceft .goctlgcvon,len rn vCl'iltaan: J,aey, luats telijk bndel'wijzer aan de gonvernemenls titans 'openbare 

Met intrekkiug van al hctg;cen leI' znke mogt lUn vastgesteld, tc 
bepalen: 
I . III tle {(cvalleu, dat ceu kOllljlta]l!'le, 1'0el','u,le blll'gl' rl\jk gcl<iel\ik 

btheet·, ' bU zickle "I' ontslenlenis Il cJ liern opged ragell \whcel' lIiel 
kal. Llijvell vc\,vullcu, doct bet llUufd vall gewestelijk heslllltt' of 
dc hOUK~I" plaatsclijk aauwezig:e \';IIl'OP CE Cir C :llllbtennal', zuodrn hij 
uIl3rvnu kenuis hci;olut, Lijgcstaan uoor I \\'ee door Il elll ann Ie 
wijzcn amhlcnuren en cell van de tel' planlse gevestigde of aau 
wczigc uabe.taautlcn van deu kumptubele, diu gcaehl wonlt unar toe 
Io et. nICest ill aallllJerl;ioK te kOlllCll1, or cen duot' ,lcr.l!n ,Iallt'toe 
uaugewer.clt vcrll'oulI'd persoon, ,Ie lot !ret hclieer ~eln: kk.ing I~ch 
helld,! so lit ill ,Ie kits, de "cl,len en het geltls\\'lJartllg pllpwr "plte
Inen en tlue l ,lit zoo lll ugc lijk ver;;clijlwl lit"" IlI:t, ltuek;altlo or ue 
Mnwel.i"ll schrirtunm; tfrwijl verdet· uuur hem al tl ie lllllatrcgelen 
worden "gcuomen, die It'l' vcrzckering-van ' 8 lands hclang bl Uhn 
lIond;g te Zijll. . 

Van ,Ie re,luncn waal'otrl het hoofd vall het gewest., of !tet !t oo f'J 
\ 'IUI h"t 1,lnlltsclijk Leslunl' uiet. zelf ol'treedl, of .~ok geen vau ,!c 
""bulllallllclI of di':ns !:(clllagllgdc de "I"ltltue hlj",oout, lI'ortlt III 

ltd prorc.- verba lll vnn !JCVillUitlg of onder het. slot van Itctzdvc 
wehling gcnmakt. • . _. . 

II . \' oor ,Ie \\'I:CS' en lJUeilclbmcrs t rctlcn w ue1.c , Itlstede vall het 
hoofd van III!L gcwcsl, op dc; I'rcs idcntcn dier kalllcrs, 

111. \ '00l" l.ouvccl Rntllviu l)('tl'orl, t ... ·cut voor hel behecl' Villi UC lan ,l:lkas 
te H.'aY; II. vnn ,I" IlO,·,)tpf.;c van ,I" hUlll,lI)i ,I,J el clJ to Il"tuvia on 
van de nl~crnccll c lIJmini;, trntic Villi hel klcilJz~grl, de ,lir"]«'''II' 
I' tl lI lIullllci,·u "I', instelle vnn ,1l!1I resi,J.'nt. 

I Y. II,! blanco l.c~eJ;1 "ll Ill' pos lwgel, wordell VuOl' lteL It iel' behal,ucltlc 
ondeJ'\rt fJ'- 1J1:-schoUlI'd Ills Ie bcllL'ol' cI~ tut lid gcl,lclijk beh,!(,.r. 

Ell o[lIl"t UicIIHw<l hicrvnn . lJn~·c l <: udli c l , 1 ""o1'll'cI)[I<:, xa l tlcze III I.lel 
st.ldt.bia,t \'ntl N edel'llInu.ch·lud I" gcplnnl,t, ell, voor xOl)veel [J oo,llg, 
in ,Ie Tlllutllischc ml Chillces"hc lalen nalll,("pinkt \\'nt'deu. 

Udult ell Iltvedt VIIMl s, tlal :1 1:" hUlI.!>c eu laC(c kullclliell ell cU llb
Icnnrcu , ollieicI'I,[J ell j".ticiet'clI, ie,ler v (J ot· zoovcel helll IWUg'~II~, aall. 
,Ie >lil)le IHII"yi lll!, Ul'icl' ti l! IlIlnll 'znlJ.' Il . Illllulen, zouder ongll1lklllf( ul 
gt ;lzi .1I des Jltr~n"');I . 

[Staatsblnd DO . 45. ) 
~~~-,-", .---=-- ... -----'---'-- -"-,"-:.-

Gct/anlt te Ul\ilcuzoq;, den 1 (hlcn A I'ril 1.870, 
p, J\1I.TER .. 

JJe Al.qemeenu Se/crelm'is, 

V AN IIAltENCA RBI'teL. 

Ci viel. Departement. 
V c1'lecud : 

lagerc school Ie Grissee (Soerabaija), onlangs van verlof .uit N e-
uerlalJ[1 teruggrkeerd; • 

aan de ojJeuLare tweeur In gere school te Djokdjokarla, de klerk oj! 
het re~ i<len(i(:lmnloor te Samarang G. J. van .Esse!. 

Departeinent van Oorlog, 
Verleeut1: 

Er.n lwceja rig vel'iof naar Nederland, wegens 7.iekte, aan den onderill
lell,lnn t ,1~r hte ldnsse van de mililairc administratie W. M. de 
;JolIgh. 
tw,'ejarig vedor naal' Neuerlanu , aan clen rid meester bij het regi
ment Oost-In,lischc kuvallerie, jhr. J . C.!,'. van uel' WiHige von 
Schmidt auf Alteustnd t; aan den eCl'sten luifen-aDt deriofantel'ie 
It Hnaksllla, en nan deli tijdelijken acljllnkt backhonder bij 's rtiks 
magar.lilt vun geDcesmiddelell te Batavia [militail' nmbteuaar del' 
d('f(le klnssc] G. Adelerhof. 

Ontslagen: 
~ervol lIil Zr. lVls . luilitaire dieust, volbl'agten diensttijd, met beboud 

vall regt op pensioen, de Initcnant-kolonel, kommalluaDt vall het 
regiment Oost-Indische kavallerie P. C. Hoolboom. 

'l'ut 

'l'ot 

nu het Regiment Oost· I'Ildische Kaz,atlel'ie. 

Bcvordcrd: 
IllitetJ ant ~ k0Ioncl, IWllllnaudnut van \tet regiment, de majoor l' . 
vall <leI' PuLL v(tn ltet eskailron tellijswijk (Batavia). 
lWljOOI' Lij het es!cndl"')Ol te RUswk CBatavia)._ue rii1l1l.reslel' A. 
Koc:,ell. 

Belast: _ 
M,'l de l\'aarrt~lltillg uOt' hCITekking van expeditenr en archivnris bij 

het IWlJftlhul'en ll del' militail'e-adrniuistratic (milit:! il' amhlenaar del' 
,lcrde kl"ssc; de adj", lai lt-otJllerofli ci l'r kwart ienneester derlnilitairc 
ttLIlIlin is lratie J: van ,ll,r l~lst, lIlet bCjlaling dat hij gedllrende 
"ijn nag lool'end vGruntul bij r.ijne dienst zal worilen gevoertl VOOl' 

IIlCIHOriC 

(Java8clze UoU?'ant, 19 April 1870). 

Civlel Departement, 
Varleelld: 

:blen twcejal'ig verlof naar Nederland,. wegens zickle, aim den telegl'afist 
del' eel'ste klnssc A. J . Poubloll. 

Ontslagen: . . . . 
Or vel'zock, ccrvol, wcgens ziekte, nit zijue betrckking, onde l' toe

kennillg vall wachlgelcl, de griffier L\j ,len lalldraall Ie 'l'oeloug
Agong cit 'rr'eitgalek (l\.ciliri), F: C_ D.: ])wtritIlY' . 

lJit zijnc bctrekking, de as.i lent -residellt vat' KiJt'llllg-Aiel' (Bagelen), 
H. van IlnivcnLodeV nl·kevisser. >_ 

1'l''I' vol, nil '; lanus <lienst, Lle lecrl:ug, telcgrafist J. P. QUill'lct'O'. 

HettoclIltl: 
Ben 1lrel'jarig - vcrl(Jf . IPI~I' NededulltI, w~[(e n s zieltte,. alilt den aH~bte. 

lIallr "p . "ucl,lg'el,r 'k_ '1'I!gd, laal.,t<:lllk behee ru<:l yan <i,'U l\l ,lual 
,'u tic tclegnwf Lij hel hJlvell·dcparlement Ie HlIll\\'tit. I '.I'''_t_ 1elegl'ali9t del' : cerste klasse,1\LC, A.l\o]lit zsch, laahteHjk ilie 

-6l\tsl~geu : beh:ekking bckleed hebuendc, . onlungs vall verlof nit N ederlaild 

d d _1 ' - k . i." I t ostl(lutOOI' t·c SalllUl'utW I tcrllggekecl'd. -U it 's.1nnds ,lie,'ust, e ,erue OtlllltteS ulJ Ie Jl . ' '- " - ". - - 0 ' .. Departement va~ , ' Ol':l.og. Q: P. Smith. 
,- BeDoellul: - . 

Tot 1'esidelltue), I,al~pongsche distl'iktCD; dcr.ssisten t-.l'esidcnt vpn Bell 
koclcD, -1\. PrniJa .vHllder HQcveu. . . , , . 

'I'ot . i1el'denkcJmmies -bij _ hot :-postkantoor te Samaraug, de poslkornmtc>, 
_chef van'-'Iet 1'oslk8UloOl' te Ma~elallg(Kudoc), P.}'I'dlers. 

'1'()t(ierd~ndell1'wual'Jh bij deu r~ad van jlls~itie te~?tavia, d~ .amb
teonar op wllchtgcl<i F' , J: .. ,M. B_~lI ellatt, luasleltJk klerk blJ het 

- IIlgerneeit. beheer _del' posterljell. 

• Verleend: 

l.weejarig verlor uaar N edel'land , wegeus ",ickte, -aall dell otlfcief 
van gezolldheid del' 2de klasse II. J; IlJiut. 

B{i de -Nilitail'e -- Admillist;·afie. 

Benoemu: 

Tot 2deo luitennnl-kwarliermeester, de fourier C. G: P: van de Po] , 
van !tet IYnpru,ierinfariterie. 

(Javascli.e (fouI'ant, 22 ~<\.prilJ8 LD,);.. 
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· Ma li grof . . tiallgkok . . . . 8 ,1,[0"1't ..... ... !Fa·lmouth . 
· Koltorsholj . ·TIagilacl . . . . . . .1 ~ Fcb1'ua1'ij .... . Shiga!'o1'c 
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· jVidanwarage. . 'Macao.: . . . . 20 'Maal't ,.--. ,-, ... ll.avanll : 
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· run. del' 11a5. . Manilla .. .. . -. : .. 24 ·Ma·al't.~ -. -. . . -'I 'Sy dney', . 
· Kirk . . Singapore. . . . . .. 2 Aprii.e . . . , .:. Mandtills. . 

Aangekomeu ' Schepen te Batavia. 

Arpil ..... 16 Ham" .. : ...... [Max.. . . . . . . 
" • . -, RllSS .••. • , •• !Oorloog Stoomfl'egat Ga\jilolU nk 
" . . - Engelsch .. . . . . Southem belle. , . • . 

· - Spaansch . . . . . Elisa . . 
. 17 Engel sch .... .. Sewl,es bury . 
, . ..... Allen.da le. 
· - Spaansch . . ... . Glori.. . 
.18ltnliaansdle ... !talia. 
. 20 Noord Duitsch. Falke . • 
. - Neclerlamhch . . Pan taion. 
,- Lngelsch .. ... . MIlI'Y .~nn 

,, ' 

VATU M HAG jBTm aM.; N A~m,;=~":;:,~~;:;::-,,-,c·"'~-::;:~\~(:;:~::'"" T~·~v:~=r~= ~f" '~:~ENT:~; 

ApriL •.... 1i IDeensch.. . .Le'uP '" !Rota. . .,'lIan.Chill ' . "I~ass:roeang . . 1 Ii AljriJ '1' C.' llahrc& G Kinder .. ·_,.c....,-,--
/I • . Hj !N. Dl1ltsch ... I,. " IAline . . . RIel'. . . . ~n.mal'nllg. 114. .' II ' 

.. . .~ONedel'l lIndseh .. ,hark .. . . /FOP Srolt. . Met, . . ' IRotterdam. 125 De c:. Int. Credo &· H. Vereeniging. 
" .~2'1 " I f} Hr.nncltc.. . 1l1'OnWCI' , ,Padang, . 12 Apl'll J; F. \'tnl Leenwen--& -Co, -

23 'I 'II Nc(lcl' I Rl1 rl~ . nUl Bl'l;el1. . LZi~rikzee. 23 nee. Mac11i:inc, Watsoli &- CO ':. ~· :. 

Vertrokken van BataviL 
===_=":::;;~=~ ~T~==="""""'-"'="'~=='''''' " _~e.'-;~.=t·=~= , - ' .. 

VJ,AG /BENAM.! NA~IEN mm scrml'EN I G:EUGVOERm;lt/ 

- - ---------_ .. , .. _- - -.--- -.:.--.....: 

April . ... , .16 Z . M . . . .. . .. . /stuom" .. CIJcloop. . . . 
• . .IS Nederlalld.cll •. bark . ... Jacoba HcJ~ml . .. 
II • .1.9 " 1_ II Frnncma Wllhehmna _ 

, 2[0 .. _chip .... \l'Uk nail Zee 
. - Z . M ..... . , ..• tooml) , SlIm , tra. • 
· - E ngel.eh . . ... . • choeller }f',TJ'iet . 
, - De.nseh .•.. ... • chip .. . , lIo ta . . . 
. 21 tied. rlsuel.ell . • Siad Leijden. . 

lml'l; . , , . CnUIiIl'ina ~'ra ria . 
B~tn\' i;), . 

· H"lvCl'hollt 
, llnl1l erzccl 

PUI . . 
· de Looper 
· Dronker •. 
· Baliarei . 
· nallschili. 
• \ •. <1. P~II . 
• Nolet, . . 
• Z\\'ml~.lIiJl1l'g.' 

, Soet;! I~ R\1~. 
· NederlDnd. 

· " · Soe1'~baija . 
· Padang : 
· Coco, . . 
· Kopenbagell . . 
· Nederland . ' . . 
: Soerlibnij" .. .. 
· Tagal & PUllal'oekan. 

~.--------.---.---~----- ... ----
O.A.El.G-A--LIJSTEN' . 

Aanvoer te Batavia. 
Van Japan pet Eng. sohip ;; Bcssie Seurighl". ge %. Chllih afll , 

agt. Uiimrnlcl' en Cli . 
l:! kll. !Yn~. 570 ,Jo . Ijioljllllll', I Hi dc>. soija. nooo pH. hctC IlIS, 1000 

rond, mnHeu, lUI kll. Forcel ,,;n , sa do. lakwel'k. In l ,10. pnijon gd. 
l"actorij oer N. H. :1I1. 211m . lalc - eu porcrlei nwCl'k. vall VlelJl cn' 
ell COl. 26 kn. koopw:ll'cn, Agcutcn. 

Va ll Nedcrianrl pCI' Nc'l, schip .Batavia", gel.. Zwancubllrg, 
figt. MHCI~n in (' , Watson ell (:0. 

II leggeu , Pesch. 25 leggers, j nlcl'Iwtiouale. I. kt . divcl"", 70 bl. : 
uucijs. 130 )ls . I'OOkV\l'C8Cb, 6 l >n l(k , Iwlcr, Agc'llc ll . 1<18 cltalJl'o\ls : 
_tkalen, 271m. Jll'oY isicli, l Q 1'011. IOIlWWN'k. lO kelt!. 1,1\111'; 40/4 i 
allmtll azljn. 22 VII. vleesch, :I(j ,10. \\'ol'dl., \l r. \lB. lllllllrnen, .I '.U! ' 
knzell, 135 VI!. botr.r, 10 do. ~I)ck, 20 do. rolpclI s, I Irt, gnl'CII$ en : 
bllnt!, 1 do. 8[lCt:JgOUJ, 2 010. Iikcuf en IH>I'[wijll , 1 ,10 . vruchlcu, 12 
md. bier. 8 1111, vermicelli en maca roni , 1 Uo. sehoell('n, I InU. tlldcn, 
2 coil. lOodcwarcn, Order. 

Van BOJltoll Jler Am . schip »800100", gcz. Hlltchinson, 
!I.IlL 'I'udol' r cc (;0. • 

1173 !cmn. iJs, 7 kn. melk, 10 do . vcsters, 17 olo . pCl'ziken, 1 do. 
lobeten, 7 0.Ic>. crackers, 2 VI!. hotel', 4 kll. tabnk, Agenten.-

Aangekomen en Vertrokken Personen. 
Van Singapore , Riouw en ·M.Hntok , de heel'cn van del' 

Tak, Titlie~, Web5ters, Itouchant. 
NaaI' Muntok, RiOllW en Singapore, d.e heel'en Henrij 

Mendel, . Arat~ooll, Guijdt, Nahu]}iet, de Grave. en familie, 
Noorduijn, Hendricks, GEm'. MatJ'oicn van British Consul. 

Laa tste Berig.ten. 
Samarang 19 April. J)c bijdrllgcn ten behoeve van de no~dlijdGudc 

kerk . der . Protcslantsche Gemeente te Snmarallg llcdragell thans mcer 
daD., f 10.000. Wordt in het nlgemeen de meo.leivel'kiug del' ingeze· 
tenen . geroemd, met bljzondel'en lor gewaagtmen van de bereidwillig
beid, waarmede door de mindel' aauzienlijken bijdl'ugen zijn gegeven. 

- Spoorwegzaken. Naa!' wij v'ernemen, heert ~le SP001'wcg-n;nat-
8c)lappij nlweder vrijmoedigheidgevondcn, om de hulpdfir Regeering 
tot leniging van haar geldnoo.d in te.:·l'oepen, en z~n ' van Gouverne; 
'meDstwege6 ton tot voortzettIng del' werkznamheden aan den spoor
weg in leen ventukt. 

..-- Vcrrliende . 101'. noor de ijvcl'igc ell vel'slall digc bemoeiingen van 
nCll . "~ateI'8cholit . ~egens .is gi8tCl'Cn een waanJe- "an f 500 aan goede, ' 
r elJ, ,1 10 )leI' IIblluter' Fl'alls P1! v; d. P1ltt~ nan'\' Socl'ubaia gezond·cll .... 
zonolcn worden.. :irin ern gl'oot gcvnar van door · dicrstal Ie verdiv·ijncn; 
ontkomclI .- . (Lo.c): . 

---' 

Bij BR,UINING ~WIJrr .te Batavirt 
is verschenen: 

HE'l' 

Militair TiJdschrift 
onder Red.aktievan 

E~ B@ K ·~ ·R tST -R ft ~ 
lste Luit. del' Genie en Sappeurs." 

Ret rl'ijdschrift verscbijnt maandelijks. 

Prijs pel' jaar Francobij Voortuitbetaling , 

f '15,.,-·,-
Bij l\T.WIJT ·&ZONEN ' te 'RQtlel'dam" ;" 1s 

de InteekellingopetJgesteld en de 3 Eel.'steafi.eve
ringen reeds tebekomcn. " 

. ~. 3 

Van elk orUkcl in dit nummer voorkomeuole ,. eu nietdofJ~',~Dil~i~U 
geleckcnu , stelt zich VOO1' de \i·~ t :nls ' schrijv,erb.ekentr. . . ",... . 

', J :C .YANLXER: 

Snelpersdruk. - BRUINING & WIJT. - Bat~vi~. 
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