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VOORWOORDEN 
" ' " ' " " 

VOORKOlIfEt/miJ IN DE GEWON:E EDITI:E V AN HET 

Koninklijk besluiten zuBell slechts ; z6eralgerrleene 
bepalingen kunnen bevatten, die, de coilservatieven we
zen er terecht op, in de wet :konden worden opgeno

Nieu w Ba ta viaasch Handelsblad. men of die, b~i het verschilin ' toestanden, op geheel 
Java niet dan gew~jzigd Iiaarlocale toestanderi toepas
sing zullen kUllnen vinden. Men kan Oost-.Midden
en W est-.J a va niet over een kam scheren, Gebonden WAT NU? 

Wij -staan aan den vooravond' van een gewichtig door rekbare bepalillgen. za) men dan weder van de mee~ 
t~idperk in OilS koloniaal beheer. ning der hoof.:lenvan gewestelijk bestuur afh!lngea en 

Langdurig was de stt'ijd over het regeerstelsel in 1n- die lloemt men ill Nederland "eeIH~idig." 
die. )\nrselend zijn tot dusver enkele stappen op den Die KOllillkli.ike besluiten knnnen bovendien op voor
Iiberalen weg 'gedaan. sorntijds door reactie gevolgd, dan dnlCht vall een volgend Minister, naar afwisselende po
weder slecht uitgevoerd, of in zich zelve onvoldoende lilieke in7.ichtell, alligt t.elken:s veranderd worden. 
om cenen geheel vicieusen toestandin eene of andere Waarorn wil JIlell wetten? Om vaste regelen' voor 
richting behoorJijk tc verbetereu. het J ndi:sch bestuur te stellell_ 

In 1865 scheen het oogenblik te zijn gekomen l dat Men late dan het Indisch bestuur voor de uitvoering 
men tot elme hesli8sing meende te mogen verwachten. zorgen. Koloniale verorderingen hehooren detoepassing 
" Nieuwe vcrwikkelingen vQIgden en" b_~.~,,~~!s.tl.'J'i~~d van ,;,de , wettel~ te volmaken, of die -wett~" 'ft'rag&ifOei{ 
aigemeen. "Moede16hsbeld werd ire hoofdtoon ' ;YBlf'alle stempelv!ln onvolmaaktheid in zich. 
vertoogen. ,,' Indie moet in lndie gel'cgeerd 'worden. 

De t9estand was van dien aard, dat van flier de kreet Een Miuister, die alles op ,het Plein ,wil regelen, 
opging::alle behngenlUden, door het geharrewar in Ne- bestuurt slecht; want h~j kanniet alles ' doe'n e,n weten. 
derlllnd; gil, ill '8 hemcls lIaam, t.erug of voornit.1 H~i mist daartciekennis eli t~id. ' 

Lang~aam, maar (Ill wedel'S! aan baaf drong: de Indische Is eenmaal de impulsie van ihoven gegeveI1, men be-
k \\'Hstie 'l.ich in Nederlall.d wcrlcr op den voorgrond. handele dan het Indisch bestuur nlet als eelle machine.' 

'1'hllIlS is eellc l gewichtige he(;/isslng gevallen. ' De Meer en meer ontwent men dan' hier aan eigeu iriitiatief 
ilgrari~che wet is door ire beide Knmers ;13ngenome,I1 en en laat de teugels slap hangen. ' : " 
door 'to M-. den ;Koniilg bekrachtigd. Eenesuikerre- ' Drijft t~idelijk eelle of andere politiekerichting'jll 
geling is op deze oogenblikken in behandeling. het moederland bove/i, dan zalhet Illdischhestti!j:f, zoa;~ 

De voordrachtell van dell Millister de Waal bevre~ koloniale verol'deningen be~taan, moeten ruea'ew6dctJi.; 
digden UJla lliet volkomcn. , , om ze te veranderen, ennietplotseling ged\¥q#'gelIt 

V' eel, le veel WOl'dt aan de toekomst. overgelaten, al kunnen worden vroeger werk af te brektlll ' Wij :;z,G,*, 
zijn toekeJluing vangrolldeigendorri aan den inlander, dan minder blootgesteld aan de kausen, die hetg6.l o1g: 

I uitgifte .vll'n wop-sIc gronden en het,stellenvau'een ovel'- zijn vanhet leven in den constitutioneel Europe~Ql1en 
gimgs-telimijn voor de g0uvernements-suikercultuur goede Staat. Hocnoodlottig anders de toestandwordt, Wel'~e 
en heilzame beginselen . . Men moge ze uit partijbelullg deondervinding. . " 
,' eCIl mager neestje" of wiltooknoemen, met. parlementair .... ----
woordenspel ont.zenllwtij'leil de beteekenisvan de uan- DrieGouvimieurs-Generaal v~lgaenelkander op, die, 

~genome,1I wet niet..W \j;.willeTl geene illusitm opwek~ geslingerd door, bevelcll uit ,Europa,dekracht niet had
ke)). , ]!}Ikf! hervonning,_'eischt' tiJd" Maardcze gl'Oild- den om iels van belang te doeneilindentoeStandg!3ene 

'<:slagell Ziiju eell ' gO,ed begin:' , " , " " •. afdo-ende vel'hetedng bra'Ciiten. , ,,', ,",. . '. ~" 
' /1Ue8b~illa'k()l)1t ' even~'I'el op deuit'voering ~ini8eoht- ' Pahl1d , jnis~e lalent eI'! , rllill1er'~ blilf~ .,J.)f heel'"Sloet 

\ worpep" plannerl aan. ,"';' -,: , " .', ,_ -, ,,',. deh13eele ware mwschlen egri;,hahlle ';Jdministraleur" 
.-~ - De ' Minigf~r heeft .l:l~it'::4 - Maart- jl. te keiln~I1.gege~ Onder gewone omst.andig!tedellgeweest, hij heeft in lndie 

,-., vfin ',dat -hij ' dp ,hoofd piim~il' ter -toepassing vall . <l~~e" , weihi'g -gedaan, ' dat heilzaam g~Iioeind hu' worden. 
\ gins'elen der agnifische.: \'vitb'ii Koni1zlcl~"ilc bealu.itvIlS.t- ' " Men :'heeft veeLtegen ' enove~ ;hetb~ttiurvan dim 
:;:: gest~Jd· 'Wilde~, zie,~~_ .. ,<' ' J ,' .'," : " "c · , teg~n\vogrdigim iandvoogd, geSchr~ven. ; " , ',' ,_ ' 
Ie, I1! 'dat' "wenschelijlC;P 'Dat · dhtkeIinen w:ij. ' Wi} spre~eii ' noch over antecedenten; noch over de 



· : :~~a :~;. 

ioPk~~st ~~I' > z.~i(!,; best.p',!l~'. >,:).1at. ;)~ .oWlQodig . e.n, I.l.U: ,a. ~ :l1e,~y., t~ ·yeeL"'.an dien aardgewqes,t. }\ilaar()oK, geen 

~.··wGl~IUl·e .•. Y,'n:'e r.n .. We.'.l~.·.·.~:r.· .. "".:.'g .. Ge;ee' .... Dn' .e ... ·,rW·.·.· ~Oalo4f\r· .. ,.,.:.;,.ll ... ;~~eere·.· .·r·.
I.] .. dU'l!·l

S.nC ... J .. il,i]ket·'.;:,J .. eeeeld) .: .boo·lel11)n~1;ks· b·.ta'ag .. ·l~a.l.tS·; aft~'ed end M i nistel'. De l:ede]1 ~ n .. d aa r voorh~hoe Veil wij . i' ~ . . r~~; . ::, ni~t te ' ontvouweri; zij liggen' voor de hal!d. ·'. . 
zegg~n. .' ; ...... ,... . . '" ' .. ' Sire! . Bet. weI of wee van 20 milioenollderdan~'n ' 

Ohze' meening is: dat, onder 'de gegev.en omstandig-wordt wellicht voor JallgbesJist do()rilet au~~'oord op 
heden mt" P. Mijer kwaa~ heeff verhped. H~i was de . de vraag: wie Uwe lIiajesteit hier za'l komen vertegell-
man niet ; omkrachtig d00r tetasten.Ha:dden zijne woordiger]." . . . . '. 
lleigiligen enatrtecedenteJi hem Iliet belet met eJl ergie Tot den Minister van Kololiiell:~egg~n )\'~i , : ' 
den weg der hervol'IIIing \op te gaan, waartoe h~j bl~jk- . }nd,cn het u te doen j~ gewees t de kolollialekweslje 
baar overhelde toen h~i den hoerHasselmnll schl'eef: in Nede\'Jund 1'001' een ti,jd vaudebaante s.chnivell;oIil 
dndie is niet meer all'. vo61' 30 jaren," tach zouden z(jnc de , portefeuiJje zoo lailg mogeJUie te kUllnen bebo'ijde(l', 
gehe,~le positie en de weersJag van de heftige wors t e- dan is genoeg gedaan door wetten .OphetlJapier ei door 
liJlgin Eu'ropa ,door ·zijn vel'trelc ' naal' Iridie ontstaan, tehaleiL Mmil' weest ovetluigd, datcla:ii'ojJgeel1'apais~
datollmogel~ikgemafikt. hebben. ment zaJ volgell, ju, dut de stl'\jdoverdeuitvQel'ing, juist 

De kracht van mi'. P. M~iel' ligt in inertie. Jaren wege~ls het ka:akter van de }oo~ . unederges(;hreven 
ncht.ereen deed hij die tegen hervormillg golden. ~i:i bepahngen, heltlger dan OOlt te voren ::tal worden ,zoo 
kwam hem wedel' uitnemcnd te stade om , tegenover de yitvoerillg gebrekkig isengeene ) iervorming tot 
den heer . Hasselman, '. weerslancl te bieden aon 0111.110- , staI1 d komt. " Dan zal ' men tel~echtaail . u . w~iten, dat 
gelijke veIJe'iteilen van reactie. ; . . de . wel ,vaart . meer en meerafileemf;' Halve inaa'fi'ege-

G.een landvoogd had eehter onder zlllko omstanJigheden lel l nocli palliatieveJ! kUlli)cn meel," hatfm: Iridic' moet 
veel .kunnen doen, Zoolang de weg 11iet afgebakelld dCll konil?kJJjken weg ter OIit\vild~eling opgaan . . , Slii 
was, welken men illhet bestuur van Jlldie wilde vol~ stand vool' een tijdis nog mog~liJk,mahralwederten 
gCl:,', was mr. p , Mijer dus lIog vl'ij weI opAine pl~ats. I kos~evan aile l.lelangen; . wo .. ii.iet ·te laat, eeI( , nQod~ 

Tha;\s zijn de omstalldighedell vel'andel'd. Daarom lotllg W()Ol'd op staa~ku ndig ellecou(:)JIlisdrterrein1 ee'll-' 
bchoort IUl'. 1'. 1\1~ier le worden verv:lngen. Vroeger maal zal. k1inken, moet nli gehalldeld \vorderi. Het.is 
ware dit ol1gemoti veeI'd, mi~schiel1 ui t wenig ongpunt meer . ~!aji t(jd. Geene .1 i berale niys liilcatieis denkbaar. 
moeilijk te vel'antwoordell geweest. r lid It: 11 gij derhall'e het grootsche valimvepositiehe~ 

Iudien . de tegen wool'dige larid voogel z:ieh ceil Ler i II ~,e[t om,. a!s r aadS ITlUll vall de Kroon ,- de eerte .' dee
gcmoedc nfvrangt: ben ik de mUll om cell nieuw tijrl- len ill wezt~nl\ikheid de . groirdsiag<ill ' van ... eelihe~ 
perk te inl1ugul'emen, hij 7.<11 dnt ollLkCllllencl moeten ter beheer vall Indiet.t) Jeggeri", waardo()r rhethetve~
bcantwoorden. Daarvool' behoort eell man te worden tectene VOOI' goed " worrlt gehrokeil ,dan ' zul,t ' giJ' JYet ge~ ' 
gekoicn, die met hart eJl z:iel hervorming is toegedaan. wight van .. de benoeming 'van eenellniei)\fe)lGQuy.ei';'; 

Het :djn voornl de mamwn, die weHc}! inoeten uit- ' neu'r:Oen'ei'{ml beam en en ,zondel' 11 aan de kl;eten van. 
VOCreJl, waarop het, lIankomt. partijmaJlllen te storen, den moed hebben6m 'cene 

lndien 'oi!ze stem het 001' van den KO!iing hereikte,goede kcnze ' VOOl" te dra.gen . ... . , " . ". .. ". . 
~~ooa15 dut met de Ministers de Waul en VUll Bosse het U wacht de eerekroon van den hervormer .ofhet ge-
geval- is, w\j zoudell zeggen: slrenge VOllllis,daf; het llageslaclltoye'r den sta,ifskullst.e-

"Sire! llooit is de keuze . van een vortegenwool'uiger Haal' of den weife1 moel1i'genst»atsc1ienH.ar OIl vel'm~ide-
van Uwe Majesteit van Uleer beJang geweest dan f,ilHIIS. lijk velt. ," 

Het gczag behoort in zijn prestige hel'stelcl te WOl'- ."'~=-~~~ 

den, zeggen sommigen. Ook wij el'kennen, dut Uleer be beriot ming van's Konil1gs vertegenwo9rdiger in 
klelJ) in het bestuur van Imlie oIlontbeerJijk is . . Daar- deze gewesten is een del' belallgJ~ikste prerogiltieven van 
.om ·moet. aan een man de landvoogdij .. opgedragelY de ·Kroon. , .., 
wordep, vun \Vi en men weet, dat h0 het. ger.ag iwog WU c'arbiedigen aut prerogatief. . ... . 
zalhbuden en niet zal duJden,dat men door ollwil of Wanneer wij eehter nederschr~ivenwat dagelijksge-
gebeime tegcllwerking de kraclat vall. het besiuur ' ver- zogd woi'dt, dan Ooell w~jdat~iiet~it syinp~thievoor 
lamI!l~. . .,. een persooil,'maarrnet hetoog ,op 'deboYfn ',uiteehge-., 

. Heene h~rvormillg is denkbaa~dan bU de benoeming zett~~ begj.nsel~n, i n . het belang van ;rnd~e, ' .' .. .. <' ( 
vari~ eellman, yvieiJ8; Ilaam reedseell , begil!.sel uitdrukt 'I elkens khnkt OilS tach eelLllaam In .qe · oorenen 
en' dle den;··moed heefthet ill toepasslng t,e brel1gen. . oIlla;lgs . weder drukt~ men ·, dieJl :jnde,correspondentiet~ ;'; 

Geen Go'uverneul',GeneI:aaL, die niet in Indie geweest . uit h~t moederland. . Depq~lici~t , mOet op de ope!lba.re 
is, ~oodat, h~i. eell paa:rjaren IlClodj.g heeft omopde ho'ogte 'rneening ien de .teekenen des t~dsletten;: ' Hijmbetde . 
te k6meu. ,';' Er >"lnoe~: gehalldeld" worden. , .y O,()!:studie Regeer:ngvoOl'hcbten. 
en.o.vei'peiIAzillg· js , detij~ , vo<?rbi.i.. De JaJl'dvo~gd . Walllleerwij hiermalll1en. vanaHerlei rjdltillg , d~; 
moet/ zich'~,dooi: :" eigk.v . , OOg}II~':'?O!, yan9.~Il .,~9e,s~~il~ . vrflag vqorleggen: . wiezo[lnu 'degeschikteGouvernellr~" 
k~n'~en , oY:~rtuif?l~lIe~}. " ~oo. poo~,~g,, , ~~! iIll~?c1sehel).o\Qf- ' GI?~yraa\.: zijn? d!iti is, st~~ds ,-' , nle(-yo11eo~er~lligirig .. 
dende bf.)doehngen ,van at) ,t~ge.ermg .do~nversta.aJl., 'ofpndaJib 8ntipathie,het!lntwbOrd:': inaleude'KOTiing< 
orilzi.en , "a.n JlIjnne . m~d~wer~ingtle< \ierzek~rell'; . . · ··· gq~dvon(l den .heer F:ranseIi , valld-Putt~(.~.)·,:,:~. 

Geen "ll1ai}, vjeell1cl:;.o.R: kolpIlia,/i), teri:ein;i waar cl!.~!l~ . • peh~er Franse~van ' 4e., futte I1eeft, ,jn, d~gen ;:.~IP} 
mjn;.; e~ri , :{ ireemjla.an. d~~i~ , striJ~~:der .. '})olitieke :partijen .' p()l~Meken ' ouspoed ;. veel , geleerd ' ~n jhaf:d >:gearheid, 
iI). · ~e;:; laatite 'Jaren;.:j~:Wari.tdeze;',:kan ·sleehts : een' onhe- De, le8.sen van · de ondervillding. zijn; vo.~r:. ·hem'.niet,' ver;" 
d~i~~:A4, ~,qu.ve~l;1eur~~'rier~al' ~ijn : eli e~ : ~ijngenl?~g, loren gegaan . . " De laatstejaren: bewijzen:.: dat; '::: ." . 

' - : - .-"., "._ '': . . -, ~. • - . . - '. ~ • - .. - •• ~ =- " , •••• _ - , .- _, '0 .' 



_':~w'af 'm~i1 'C iJld,~~ /6()~t.I;b~k mog? ,zegge, ODze innige ' d~Dk zij di -lutmuht«nde leiaing Van den heel' Snethlageals- ' 
'overtoigillg : is.; d~td~li;;el' Fransen ,vall de .Putte , ~elf mede van.den ' heel'~l'i-vel; afwisseIing van pel'soneel' had 
de reuzenlaalc, die velen hetri toedenken,noeh wenschtvroeger ,mluclel' .-; gnnstlg gewel'kt ; maar het6nderwijs in 
noellv-~i':langt op ' zich tenemfll. .' .... . - ' . het gestlCht kanthans met dat op eIke lagereschool wed-

~ G d b d ijverClL, tCl'wijl de -maatschappij All'),O?'a de kweekelinaen 
Wll31:0rnWu l hijdat willen? > enot v~J1oor a~ el die daal'toc aanlog hebben; muziek-OIidel'wijs !re~ft, _. "' .. ' 

verworven fortuiii,familiehallclen,gez()lidheldsttlestand en , 'd l' d 1 ~ 
, Dc pr~iSlllt ee l?g weI' g~~o gd ~oor eenige ]jroevenvan 

p6sjliezi,ili\'vdlicll~zooveJe redenen , die daarte~e,h p~etten. declamatwcloor Vler (ttll' ,melsJes, Ei~ waarlijk, wijhadden 
: -W atde 'nmbitie van een burger in ~en const.ItutlOIlee- l'cden om, voldaan te ZlJn, Want mtspraak envoordracht 
l~n Staat \{all verrangCll, woidt ill Nederland door hem vcrdienden de toej,llichingen of het goedkeurencl gemompel, 
gCllotcn; h\j is eell der rneest iuvloedl'ijke . hoofden van dat de zaal romlg1ng, . 
de regeel'cnde pa:'tij. learlerin vele gevalJen ell bovenal De vermenging .vanhet gebeurde op den dag en des avonds 
de mall ,,:ill de , toeko1T1st. laatniet toe een geregei~ verslagneder te schl'ijven, _ Anders 

. Maar 'wiJbewcren, dat hij die ceJllriaal diergeJijk,e po __ hadden'wcreeds van de fhnk aallgeheven welkomsto'i'oet O'ewaO' 
. . I I ft II .' moeten malten, die degasten des avondsteO'enk.l;nk ;aar~l"'a sitle iiill:llll, 'met Ir:eer ree It lee a een aan Clgene D <>, .• 

1 " )' \ " .. ds, vall Ameijden van . uijm in warme bewoordingen zeO'en 'van 
ileigingen gehoor le ge\lcn; hij leettd~ Idc Itbeil.l~gel;SZIJIl boven op het werk del' liefde : weezenverzorging-, in~1ep, . 

. lanll : e~l jegClls de door hem verde Ig e egmseen te De heel' de Wal deeide verdeI' mede, dat vel'schillendeom-
vervulltm. standigheden en voo,l'ai de buitengewone inspanllinO: vel'eischt 
, lndieilhetZ. M.den KOlling hehaagdedien heer tot om he,rstel. tusschen imkomsten en ~itgavell te ;~l'kl'ijgeii, 
l~lIilvh6~d to belloemen, dail ZOUdeJl ' wij . hem tevens del' Dll'ectw er van had doen afzwn verslag over 1868 
cell luif~l:\nt.Gou'.Verlleur-Generaal toegcvoegd willen zien. uit tc ul'engen. 'Ret verslag, dat thans werd aanO'eboden 

- Het is ' Iiiei gcnoeg de grondslagcn van de hervor- liep dan ookovel'20 maaU(len en weI tot uitO," D~c.1869: 
Inlug!e :leggen. 'Willen zij ged~jeli,datl moet er sta- Hij vl'oeg degoedkeuring van donateurs en contribuariten 
hilileit ill ' de rc('cel'ill" ziju, Vaarom muet v()oraf een op- op eene , Huttig -geool'cleelcle wijzio-ingder statuten om 

o 0 , b d' voorban .het gestichtsjaar met 'het kalenderjaal' te' doen 
,'olgcra:lI1gewezcn wordcll. om voort te ouwen op cnlll- siLliten. Dnal'aanwenl adhaesiegeschonken. 
geslagcn weg. Aim de hel'vol'ming moel de hand ge- Het verslag, ., vervolgens door clen heel' C, p, I,ohr jr, 
Ringen w()r~ell j 1000nr, wij herzeggen het, zU is niet llitgebracht, is zeerbelangl'ijk. . . 
het wcrk VII 11 cell dag. Het gesticht heeft een moe.itijk tijclperk door~"eworsteld, 

In gchcel geJOkell geest schreven eertijds on~e v~or- De wijze, waal'op het Indisch bestnurteO'enove~hetleO'aat 
gal1ger$d~iI Aml~rjc van der Hoeven CIl H. J, J. .. 1011. M,ljOl' gehalldeld 11 eeft, is bekend, Doo~' tehechten "'aan 
de laati!I(',_ vrocgcr ecn, tp.gtmstallder _ van den heer Fran- fOl'maliteiten en eindelooze vel'traging in de afdoening del' 
~Cll Yan dcPulte. zauk (mell weet dat de hoof'dvrmig toch is : hoe endoo)' 

' Mell_ l,)c~~~keh,ct w!,!l: , h~t ~l of , niet slngen van eell wieIl het legaatzal uanvaal'd worden), heeft men het o-esticht 
'" - . • " 1 I . I' 1 J niet aileen henadeeld, maar zijnbloei in gevaal' O'~bl;acht, ' 

lielerrcgeer~(e se · clllmss,c ilcn vee . meer stli~nop let In plants , e?nigel'mate tot finantieele onafhankeIijkh~idte ge-
speL J,anger' di'alel1 bederl't] ,I<lie ell zallloQdlottigcza, ruken,hetgeen de edele eriMer beooo-d 'budmoest menlut 
den dOOIlOn,t-kiCIJlmi. Overa! elders bestaat vooruitgullg; .gebrek, au11 .. mid. delen" .bij het- k. linllne~d getai aanv.r.uge. nom' 
hicr, !Stttslailil'Kdjl ~at iO-() - voortd uren P v, I... toelutmg, kttmpen tegen de meenin 0' eM het O'esticiht ~nu cen 

fonds bezat. 'ferecht_0 zei de vel'sL'tggever, ~/dat die . zaak 
WiI, g(wodt -gecllC bdltllgstcliing V(lOl' iustellii1gen, wanr eenlloodlottigen loop" heeft genomen, want · de Indische 

wee:um vllgc\'ocdwol'Llcn?~'\.alll' wiens sympnthie wonit , l'egeel'ing heeft ,door 'haal' ([ralen dit ·bewerkb=i:i-a.totheden 
lIid in llOO',5cl' 111utn opgewekt . VOOI' gest.ichten in Indie, hetgestieht I1iets van cltit legaatoritving 'en IIwat erook 
wnal'Quc1cdoozo klcincll, Mstanimelingcn van Buropccltllcn, van kome, de :oate nillttIU!I' zoo oelan!J1'ijlczal kunnen 'iijlt,;' 
lili:cstal r.onilcr ccnigcrli:fuetrekkingelL .. ovcl'blijveild-C , ' vor- clat daal'dool' eene verandering van eenige ' beteekenis in de 
zorgtl, cn totnnttigo 1c(lc11 vnu de inaatschappij opgeleid omstandigheden van de instelling gebl'D.ehtkan wOl'denen 
WOl'ilenr ' '"V nt het lot van die ' kinclel'cnzouzijn als ztilke de publieke lief(~adighoid steeds kl'aehtigbehooi't te worden 
illstellingclI : ziclt .hnnnerniet konden Mntrekken ,daaj: het ingeroepen. Hetmoetwrevel opwek~en , 'als men bedenkt; 
GOllvc11lcm-enLzich mef die zorg nietbelrist,is eendenkbeelddat dit door toedoeh.van de Regeeringis bewerkt, ienlcoste 
datons doetlmivcl'en;l\{ct waal' geno~geIlllOort niendan vanweeieli. En ,waimeer zal er een eindeaandetevel'''; 
ookniLden monel del' kleiIi.cll: , vullen formaiiteiten komen? . ' ...... : 

' ftfimscJi(mv4eJ,id~1~ ; , 1~lil(l ~I\ .goed,'foch. heoft hetgestieht · thans 87kinderen" teverzol'gen; 
GiJ vcrto.l'gton's tecr. -, .. , '. . . .' .· Bijnaisdus hetmaximum '(90) bereikt. :AanvragentottM-
~atel:(lilg jt wasivedCrCQllgewichtige dag , voor het Pa-latingmoestenzelfs een tijdlang onvoorwa'ai'delijk wor~ 

. I'a,p.aptali ''feeze-ngeslic/z,t . .. D~~L mOl'gehs · wel'(Lvmide !<:iIi.~den ,a'fg~wezen .. 'enhet gebollw' . eischte dringend . vel'~ 
(tiii;clLin'.topenQanr: lu:t ,ja1rrlijksch eiamen' afgeMmeneJl;: betel'f1lg~~l ,: t bela,ngvan dengezondheidstoestilnd, J)l' ; AI • . 
t~cs , avontl,s. •. YCl'gaderden . ~ae:l~F:eetie ,' eon aallthl ·. donate,u~;~" • ken, wiens. , ijvel:ige ' •. beInoeiingen . van .hethoogste ·gewi,cht 
;f}A ;:qo_nat~j~f}~ :,ot:'loiitl;i~lr~riten>;,,; oJl1, 'de::Pl:ij~ujJcl~J3liIl;g " bift,e , , Yt,opt-4 eze: ; lllst~1liijg .. .zijn , v;erlallgdelut. eert . 4ygi~Il!~ClJ,., 

.··~;~~~~!~{tliU,i~i~iii;~~ii~~:)~~~11fr~~;~~n~~;~~~~~~~~ 

. presltlen t V!l.lf _de ·D Ii"ecla,e', aeelQedes .\~ vouch lll : zlJl).eop~~..: groottW., : tlescRoot-daal'lU te ' ol'engen , de -slaapzalen tut 
>ningsrede . meue " .Mt ' Itet "F~~~eheIij}{e:: :m~er ,en , lli~e.r*a.s :t'e' bl-eiden', ' ,de yo~iling te wijzigen. Zij vertrouwde opae 
iilgei!eri;~:'om Jl1e_er 'tiiil ,enaand,a.&.h(aanh:!itexlimeJ1' te\vijcJe~k , pU!1Jl!:ekc ' ~ JiefdadiglieiilinTi1'dje en vool'ru. 'te Ea:ta-via . • Met ' 

~~fii.~~,i~~;;;i~,i;~~~.~~~~1~jEii~t~~~·· 
' tlelingen' (l'er; leerlingeh. ErC indei'daad'is ditliet geval; T6,OOO meel' uitgegeven dan ontvangen enop 1870iseen 
;- ••• }.~: • ~:. -". • " ••••• ;0--
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leel del' kci~ten,ingoe4vel'trouweIlorei:·geschrevf!n,ma.aEme~ ' I Illdieen vooral van Batavia welclra wedel' een beroep moe
!J.~ky~# -;ilr ~c ;_:eel·stydageif'v~~Ja.'nu.a·ri18_70- ontvang~~lt~II' ~Oel!; we~uu~. de weeze~lziIllell eeu volgend jaar op 
ni~~ldle~ ;yan' het,' ~;_G, .ouve,', l',nemeu" t . over . ~8 6 9 (wedereen bewIJs -I·,memv. u aai" waar~eld klllUl, en Jllbelcn: . " 
mn vlu;ggt} ';af~oemng van zakeI).}komt men rondo . . (f'lj geeft van mo overvlocd, . 

. DeDirectie ,en yom'al onzeverdienstelijke stadgenoot Dr; . . (hj bemint ons zeer, . 
~lken vonde!1 .. hun loon in de verbetering van den ge- wantonze lezers zullen, met een blik op hun kroost oidat 
lonc1heidstoestandin 't gesticht; in 20 maanden tijds van verwanten en vrienc1en ' bedenken, 't welk lot kleinen in 
{erl90r men door den dood gee.n, enkel del' kinderen. Geen Incliewacht, zoo clergelijke gestichten, als Parapattan, Djatie 
lctiooner voldoening voor edele pogil1gen is denkbaar. en meer 11ier cloor hunne rui1clhei.d uiet in st~ncl worden ' 

De Directie werd gelclelijk gesteund door eenige giften, 'I gchouden en in de gelegenheid zijn hun werkkring uit te brei
lie in het afgeloopeu tijclperk inkwamel:, waarom1er: val: ~. den, waara an steeds behoefte bes.~aat . . Geel.1 s~ec~te tijden 
ITIx:c. deli' Gouvernenr-Generaal, op den veJ"Jaardag van den KCl- l of wat ook kan de spreekwoorclehJke mlldhmd III t Oosten 
7,er der Franschen I ' 40,-, vali den afgetreclen president I eil de vool"l7aclerlijke deugcl del' Nederlanclers eenige afbreuk 
Wiggers ,van Kerchem, van. een o~bekei1.den welcloener (~. aan- I doen. Wat we evenwel allen aanbevelen, · is: wilt ge zien 
lee1en Tramway), van pnns Ano- l\i(angkoe Negoro,tlJdens hoe goed . uwgelcl besteeclwordt, ga dan ook IJens naar 
r,ijnverblijf alhier, en van enkele anderen, cliebij feestelUke Parapattan en gij zult tevreden zijn. .. . v. J.J. 
;clegenheden de gestichten alhier in hunne vreugde deden -----. 
lee1en. Dat goede voorbeelcl doe goed volgen. UITBESTEDINGEN VAN BOUWWERKEN. 

Ret versIng bevat voorts een aantal belangrijke ll1ededee-
:iuO"ell omtrent de in stelling , de kinderen, het bestuur en II . 
.Hi;' {liePilrapattan verlieten. VOOl" lrteisjes is vrij goed In ons vorig artikel hebbell w~i eene bloemlezingge
plaatsing te vindell. Wie jongens cchter eene vOfll1ing kan geven van de bepalingen, die de industrieelen, bij aan
feriiclIaffen, \vaardoor zij later in hUll onc1erhoucl kunnen ncmiilgen voor het depal'temellt vail burgerlijke openbare 
,ootzien, wordt clit ·aanbevolen. VYij noodigell allen uit t0t werken aan willel,cur kunnen blootstellen. En lIOO" 
~cnnisneming van de details van het goedgestelde vCl:slag. N a Zijll ' wij .' eerst tot bladr.. 22 van het · boek]' edat w~ 
lfloop cler werkzaamheden van de aIgemeenc vergadenng werd . I voo· rllam' c'u a 1 t k d'· ", d d 'H' .11 
1 ki 1· kl . I t l' d " t W ," 0 IS al e on wen gevor er. oewe : e lH eren cell T el\l maa . oegec lell • as aarwg en ' . .., . 0 , , . 

trcfl"end tcvens een (ler jongens te zien opstaan, am in korte we ' ?IlS ."agcnoeg geheel zollen. moeten olltnouden van 
~Il. dood ccnvoudige, niet vau .bttiten geleercle woorde.n, een \ beSPlege,lmgen . over het techlllsch g~<;Ieelte der . voo.~
toast op de gasten te hooren uitbrcngen . Bet hip, haera! waarden, omdat OIlS daartoe de vcrelschte vakkeIlllls 
getlligde, dat de woorden van den nazrtn!l (ook van de.n hr. olltbreekt, vreezen w~j loch, ' oJ> den tot hiertoe ge
S~ethlage, even aIsenkeIe der voordrachtcn van de !clemen" , volgden weg voortgaande, nog lang niet aan he~ einde 
hlCrbovcn "ermeld), vall dit opstel te r.\jn, want ook in de volgende hoofd-

Een kindel'lied, een dankbaar lied, stukken treft't:n wij nog menige bepalillg aan, die tot 
Voor wien aan 't -\veesje lmlpe bie(lt aIlib~elijke willekeur, kan leiden en met het oogopeen 

begrepen enweIgemeellcl geionge~ wai·en. . . fair stelsel Van uitbesteding een steeRdesaanstoots.js. 
Maar de feestvrengci steeg ten top, toen nit de mime De taakV8n den publicist brengt echter mede, dat: h~i 

nchtergnlerij dansmuziek klonk. VOOl'al de meisjes genoten in het · publiek . beJang alles a~n,:,,~ist wat;naar zi,ine 
,"olop en met ivelgevallen staarde menig oog op de huppe- meening, dat belang zou . kun:nen benadeelen, ophet 
lende rijen. gevaar fif zelfs te lang te z~in. . 

:De gelteele avond deed zien, 'watllvij vroeger b~i de be- Gelukkig -neen, zeer ongelokkig, worden de be-
zichtiging van 't gebouw reeds hadden -opgemerkt, dat ditwee· w~jzEiIl van "han plaii3ir", die w~j tot nu toeaantroffen, 
zcn-gesticht gelukkig niet mank gaat aan het envel, dat 01> bladz. 24, afge, wisseld door iets, dat voor ons 
men maar a1 te dikwerf in Europa opmerkt en den hecr eene 
Scheltema cen krnistocht heeft doen openen tegen de in- andere grief tegen de ',Algeme,en~ bepalingen" .is. Wij 
stellingcll in 't moederIand. Ja, detueht wordt flink ge- lezen daar : :::,ii::: . 
hlmdhaaf<l. Men doet dit in het beIang del' kinderen, aan ,/felkens opden laatslen d~g der maand moet de 
wie plichtbesef en orde wordt ingeseherpt. Maar menvoeclt aannemer aan , de Directie doen , toekomeneene ,in de 
OJ' en voedt niet aIleen. Men vormt hiertegenwoordig we~- bes~~kken te bepalen som voor de kosten van , aagel~iksch 
zen tot m~!lse~en en toekomende lede~eenel'. maatscha~}JIJ, 0pzlcht cnz.Ook moet de , aannemer voortdrirend een 
waarvnn z~ · metvel'vreem~€n: ~ eel IS nog 111 da~ OpzlC~~ I boodsch~plooper ter beschikking' van de Directiestellen." 
voor de Jo?gens t? ~~en, dlt eI.kent men. Maar het g~ ' " Voor ledere keer. dnt de . Directie het . .. k b kt 
heel heeft lets hmselrJks. De atmosfeer van een weeshms I' . t d . . .. '. , . wer . ' . ewe, 
waait u riiet tegen . . Ann de verdiensteIijk(), intelligente, moe e aannemer aan .. ellen a~.htenaar vergo.eden. de 
a~tijd 'opgernimde · regentes, mej . .Brusse ,komt bovenal lof 1c~~te? van ., eenbehoorl~~~ ten zlJnen .lJenoege zngerwht 
en ' hlilde daarvoor toe ,terwijlzij door cene directiewordt ?Vt?6Zg mettwee paarrlen. . '. ' 
bijgestaan, die hare taakbegrijpt en tijd noeh moeitespaart , . Waarde llOzer, wat , dunkt . Uvall ditvoorschrift? · 
om:z~te 'vel'vumm. . ", ' . . ....... , .. S!echts .. ,pal>parenthese wij;zen wijop de mogelijlcheid, 

WIJ hebben reecls gezegcl, dat llltusse~ncle finantwele dle altlJd beslaat, omdat met aile indi viduen denzelfden 
t~estand van dienaal'd is, dat oak op 187Q.buitengew~neti-apvlln braafheid h~bbenbereikt, datde Ilsom voorde 
u.l~~av:e~ · moes_te~ ;wol"den~~bracht, . om 'hetdrlllgendnoQ~ge kost,envall- ,dagelijbchopzicht" slechts gedeeJtelijk daal'~ 
t~ "" ku,nrl~ll, v~rr:g~t~~l. " V\lJ . dee1en <,;ten vf)~eh.etyertIQu- aan besteed wordt en voor de t· ···· k ' d · kk .. '. 
Wen van de Dll'ectw:geen Mod, . II-ZOO emdeloosde hlt-, .... - . . ... . '. res In ver .• eer :6 za en 
hoefteis . zoo is · het ook .de liefdedieel"in vootziet."z.on k~nnen. velawal~n. Gaarne nemenwlJevenweLaan, 
W~l irio~£ br ~ool"tdurendgegev~n: ~ordenom ditonmis~dat . zoodaIll~eknoCler~i van onze ingtmieufs over het 

,b\lye gestichLin standtehouden;.;De DirectiehoudeechteralgemeeI). l1letverwacht kiln worden. Maarz\imoet 
moed . en ga met"2~elfvertromvenenznitrigheidyoort op den 'onmogelijk z~in. De geschiedenisenook deond.ervin. · 
illgesl~gen :,'weg;; zijzru. opdeingezetep:en van Nederlandsch· ding,. welke:~,bij denbouwder Belgisohe vestingen in den 
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. tljd dey 'festattiatie 'isOpgedaa~, be~ijst ,dat ook b~i de I in Nederland, zien de ambtenaren te veel voorbij, dat 
heste ' ~udde" \veleCl~s , eeri~cln\rft sch~ap ,., aa.jlgetrojl'en het hij uitbestedingell ge!?t: h~t slu~teJ1 vaneen con
wordt. · . De RegeeTJllg lteeft dlt ook mogel9k geacht, tract tusschen twee partlJen, dIe bmde evenveel recht 
\VaIltw~im~e\len,dat I1ooit, Ililbetalingen dooi' ingenieurs hehhen ell wa~ rbij zich nooit de eene, ten kostevan 
mogen geschieden . en dat daarvoor steeds betaalmeesters den andel', ill gunstiger positie mag plaatsen. Dit. be
of gecomrnitteel'den, onder cont.role v·aneerst.genoemden, grip 7.0U op de aanIlemingsommen inflllenceeren; het 
wordell aallgewezell. De hier gemaakte regeling strijclt tcgendeel zal de ontwikkeling cler particuliere industrie 
rlus, zoo 1I,iet met de letter, dan toch met cle cluidelijke tegenhouden. Het staat h~j ons ook uit dat oogpuntvast. 
hcdoeling vein het Gouvernement. . dut de wil van bet Opperbestuur, nedergelegd in art. 

DCIl boodschaplooper, die 1Joortrlurelul ter beschik- 38 del' comptabiliteitswct, door deze lIaIgerneene voor-
bng vall . de dircctic moct zijn, latcn wij tel' zi,ide j hij waarden IIwordt tegengewerkt. ' 
kan, nlt.halls bij groot e werkcll, noodig zijn. B~i kleine Met de opvolgillg van de bedoelingen van de Re-
werken is h ij o. i. 'vl'ij overbodig. geering 8chijnt men het trouwells b~i het departement 

Het"behoorli,ik ten genocge del' directie" ingericht van hurgerlijkc opcnbare werken niet zoo nauw te !lemen. 
rijt uig c1narcntegclI (lchten w~i een zeer (!l'gerl~7'!c mis- Wij hel'iJlJlel'en OIlS lIiet met volkomell zekerheid, ofhet 
hruik. wa:J l'0p niet genoeg de aundacht gcvestigdkan mctrieh 8telsel bij Staatsblad is ingevoerd er of .men 
wordell. dus weI bevoegcl is in art. 16 (biz. 25) te zeggen,dat 

hijn ollze inlichtillgcn juist, dan wOl'dt in de begroo- de Dil'ectie het t\jdelijk gebruik van oude maten enge
tinge" op zooduTllge uitglHlf tot dusvel' niet gerekend en wichtell, zooals de Rijnlandsche voet en het Amster
bn dus de7.e bcpaling allecn reeds de inschl'ijvillgsom- damsche pond, mag veroorlovell. Maar wat wij welweten, 
mCIl opvocren ell alzo3 de mislukking del' aallbesteding is, dat bij alle contracten met het Gouvernement,inge
veroomikell.. volge 3rt. 39, tweede alinea, del' Comptabiliteitswetaltijrl 

Verdel' is 0118 medegedeeld. da t dit, rnisbruik eel'st in tw,ee borgeu moe ten worden gesteld ell dat de Dirccteur 
de Innfstc .iarclI is illgeslopcn ell dat de illgelliellrs vroe- del' Burg. Openb. werkeu, met het oog hierop, op bIz. 
ger 1del Oil 'ko:sten van den aanncmcr I/wagentje reden." 2 der vool'w(larden had behoorell te roijeeren de woor-

lioe dit zij. de directie is volkomen hevoegd, 's mOf- den: 
gens ell . ~ midungE', terwijl zij in haal' eigeu voel'tuig 1/ [udien geene borgen worden gevorderd, dan wOldt 
bet werk hewekt., telkellS /' :),50 vall den aannemer te dit uildl'ukkelijk in de bestekken vermeld." 
eischen. Dit gceft, alzoo ~ het jaa!' op 300" wCl'kdagen Wij dweepen niet met het door de Regeel'ing aan
s1cllerlde -, cen extra-tl'~lCtem e llt. · van f 2100 per genomell stelsel van borgstelling en nog minder met de 
jaar. ·Wel tc verstAun, als de in genieul' slechts CCIi toepassing; in vele gevallen 7;OU het, onzes inziens, 
'werk snrvciJleert; wan ti hceft II i.i \Jet opzicbt over drie betel' 7.ijn, geen borgen te .vorderen. Vooral is dit ~et ... 
werkcll ,··terzelfder tijd, dan Ht.ijgL dit wagenloon, zoo hij geval bij kleine houwwcrken, lVaarbij het Gouverne,.ment 
dut, verlallgt, tot meer dull f 500 - 's maands. hoegellaarnd geell I'isico loopt, daar het den aaUIlemer 

N u .• is ("en van twee wailr: de tractementen der in- sleehts betaalt .vOO I' geleoeJ'fl werk. · Maar dit Iieemt.niet 
gellieurs ~ijilerop berekencl, dat . zij zieh dikwij)s weg, dat ambtenaren verplicht z~lll bestaande wettelijlce 
pel' . ns moeten bcwegen of dit is niet het geval. voorschrif'tell te eerbiedigen endit geschiedt door ' deze 

[1\ beide gevallen echter behoort de Regeeringon- bepaling uiet. 
middelijk te .;elasten, dat boven becloeld misbruik op-
houde. ~oo lIoodig. legge zij aan aile ingeniei's 30 of De hepaling van § 35, dat de door den aannemer 
40 gulden per maand,Jourrage-indemniteit of' eene daar- vel'vaardigde copijen van bestek en teekeningen, na af
merle gelijkstaunde ve'thooging van tructement toe. Zij loop vall het werk, eigendom der directie worden, strijdt, 
gelaate ,evenwel dat tusschellaaunemer eu Direetie van nan Ollze meening, wedel' met de eenvoudigstehegin,:-
eell wel;k ,geell gel del ijke regelillgen, ' van \velken aarcl selen van eigendomsrecht en . heeft geen nut. ' . 
ook ',' b~,stahn; wil ' :r.ij den weg totmisbruik eens voor- Met het oog op hetgeen wij reeds zeiden, vestig~nwij 
al verspemih. 'l'hansstllat die weg open, ' aileen I~og vluchtig de aandacht op de volgende bepaliIlgen,: 

Hetis ons oribekend,in ~lOeverbepaliligeJ1 vanden . § 44 De 'uitlegging van duisterheden in debe-
aard ah in deze § zijn vervat,onk door het militair depai'- stekkell geschiedt door den ge\Vestel~ikell e. a.w.inge:.. 
t~~ment.gemaaktzijn; maar . wijzllHen daa'rop speciaal Ilien!', in hooger ressort door den Resident (die van dezaak 
hlijvell lelten, W<111neerde uitbestec1iligsvOOl'waarden van meestal "iet het .millste verstand heeft) enin het h-oogste 
dient.ak van dienst gepuhliceerd zullen z~jn. l'essort door den . Directeur del' 'Burg. Openbal'e'Y.er~en 
·· .I!'jr ': mogenU>cho; i geene ' ,\roorschriftcll bestaan ,die (die wellicht c uit esprit de corps zijn ingenieul'shiet 
de 'eer · clI " de goedetrollw v~n ·een cotpsambtenaren gaarne ongelij~ geeft tegenovel' een ,aannemer).1,3ijde 

'ofof:1i:(#:rel1 : iifi hetmip,~toill ' v~rdei:lkinkioudenkunnenwet op ht:t gebruik van sloomwerktuigen in Ne~erialld 
hrr.lIgen';:'ev·ert 'als ten aallzleli villl':Cesal"s vrouwmagzelfs . werd laatstel~i k het.stelsel van arbitragegesancti()n~erd. 

' gecn ')kWaad/ verli1o;tldeTl :~' ont~taail; ~:'irilke vtjdtscl~rmen Eli daarbg gold het bepaald cant'rOle in hetp'll~liek 
mi:0de.1i · iifgescliaft ;\yora(lnen~ Z{JO -w\j ' p:~httoe 'eenigs'zins helang. . 
kUllIlen; b\idi'age'Jidool' er ' lhetuadruk de aandacht op 
. '. " . , .. J'1 ' at . ,., " 1 t ,. · "l·k· · & 46. Rij Ilet gebruik van. gehouwen .. ellz .... ;Qoor ,te . vestIgerf j : •• zu enw\janlet: Iil1 Ii en elter' ~e . ens J 

. tiW t~t'~gkomen,: , 'ibtdat' de.zaak heter geregeldis. ; daartoe bevoegde personen, ,mag1 · naar helt)ordflelil.er 
" .. ,.;,' , /; . ' ;...;;...,;c"._;;;;";;';.;.m: \ ;: .' ;" diJ'ectie, 1liet de7~ millste7t overlast, stremmingeilz.plaats 

' :. O;v~¥,:0,het;;;~lg~Uleen,.'niet ' ~n~~n :in . Indie;maar\olik hebbell.Dus mag, bij eene bijbouwillg aaneeiF·he-
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woond l1Uis;niet gehamerd worden, \yantdan krijgt stoffenniet dadel~jkgeschiedt,)scle _djrectiebivoegd 
mevroU\v hoofdpijJi ofkan mijnheer niet slapen of wor- zulks hi doen verrichten ten koste- van den aannemer 
den de kinderen wakker? § 69; De steenen moeten de maatlrebhen,vastge- -

~ 47; Wanneer tot richtige uitvoering van een steld b~j het (sedert zeer langillgetrokkell) Staatsbiad 
aangelJomen werk een in de nabUheid gelegell of be- Nil. 21 vall 18:38. 
lendend perceel - of werk voon:ielling vordert, maakt § 75. lI et hew\js der deugdelijkheid van Portland
de aannemer met de eigenaren de noodige schikkingen cement moet door eene verklarillg van dell "Ieverancier" 
en voert die voorzielling "tmL z(jrtert !coste uit." Ook gestaafd worden. Dat zal veel waarhll-l'g ophweren! 
al staa~ er geen woord van ill het bestelc? § 93. De vel'vstofl'en ; die gebezigd llloetenworden 

§. 48. A lie schade, toegebracht aan belendende wordell door de directie opgegeven. 'N aarqll1 wordt rIat 
gebollwen, perceelen of eigendommen, m.oet door den lJiet ill de besfekkell vermeld? 
aallllemer ten genoege Va1t de belanghebbellrlell worden De verven moetell worden gevreven met.. loopers_ en 
hersteld. "De directie heeft heeft het recht, die her- ververshulldmolens of andere l11.taar het oorrleel der 
stellingen t'!1l lcoste van den aannemer te doen verr1ch- . rlirectie" doelmatige werktuigen. Welk een tal voor
ten." Ook zeIt's dan wanneel' de llannemer 1I1et wei- schriftell, waarViln -de aannemer allieht dUpfl kiln worden, 
gert ze zelf uit te voeren? omdat zij de deur voor "boil plllisir" ellenwijd openzetten. 

§ 50. Op ZOIl- en feestdagen mag niet gewerkt § 105. Ieder werk moet verd,er wOi'dell gl'mtirl~denz. 
worde, 0(1 pccne vall l 50.- boete j maar de Direetie tell ge?loe,qe en ter !ceuritlg vall de directtl, zOllOerdRt 
mag het werkell op die dagen gela:-tclI. Dit klopt niet. de aannemer 2,ich kun heroepell op -hestnallliegebruiken 
vVlllirom moet d,~ allunemer een rustdag houdcn €Il en gewoontell , .. 
mag men hem daarelltegen dwingen te Rl'beiden r Waar Ilifsparingeu (of) verdikkingen in 'massa in de 

§ 56. W alllleer, 1laar aet oordeel va1t den e. a. 10. bestekhn 7.ijn ornsehreven, llloet de verdeelin'g daarvan 
'ingt!llic'Ur, met het werk geen genoegzame voortgang op aanwU7.illg ell ten genoe(}e tier rlirectie gesehieden. 
wordt gemaltkt, wordt hierin, na voonifgllande nallma- De detailleering ell wijze vall bcwerl<ingmoet geschie
lling, ten koste van den aallnemer voorzien . Zijn de den geheel vo/ge1l8 opgave der direetif', zOlidel' dat de 
in § 11 bedoelde hoetcn nog \Iiet voldo~nde, om het aannemer zich mag of kan beroepen , op pli-,at,se\ijk ge; 
werk in tijcls Hull' te hebben en kUHnen, h~i het bestaall bruik of aaugcnomen gewoontell , ' , , 
van zulk eello bepuling als deze, waarin het lIoordeel van In het geval van § 107 moet in de hulphrug een 
den c, a. w. lngcnieur" den aannemer schade kan berokke· beweegbllal' deel gemaakt worden, ""IOar het oorrleelder 
nell, die hQClell lIiet vervallen? ]\-fen zict ill den aallllemer rlireetie breed gClloeg voor de hehi)efte." ·· ' 
steeds cell gevaarl ijk element, da.t goed onder den duim De vllste hulpbl'uggen mogen, lIiwlien vall rlezijde 
mod word ell gchouden, of dat nuders altiJd tot verkcerde der directie rldal'tegen geelle bedeiz!r:illgen bestaan," :in 
sprollgen geneigd is. Brengt dit het karakter van eell bamboe worden vel'vaardigd. _ .. 
burgerlijk contract mede? . Hebbcn wU te veel gezegd, torn wij vonropsleldell, 

~ 58. ])e loodsen VOOI' het gel'eed mnken van bonw- dat het wonder is, dnt lIog e6nsolje4 .mailx.i'c:ilt aan 
st:offen rnocfcn "behoorl~jk ruim z~ill, tell genoege der aannemingen waagt, daar w~ar zulke voorwaarden gesteld 
(lirectie illgericht". Zoo de directie dit. cischt, moet worden? 
men dan mnrmcren vloer, hehangsel of stuccadoorwerk 
annbrcngen? };r is alweder geen appel. 

Bovcndicn moet de mortel\oods "tett genoeg8 der rli
rectie" bcvloerd zijll, misschien we1 met marmer of 
mozai'ek. . 

Het onderhoud van aile loodsen en keeten inoet "tell 
!J61tOe98 der directie" plaats hebben. 

IIeeft hierin verzuim plaats, dan worden de 111war 
aet oordeel der rlirectie" noodige herstellilwen door haar 
ten koste van denannnerner uitgevoerd. 0 

Aile gel'eed:lchappen, malIen en monsters worden door 
den aanncll1cr "tell gelloefJe der directie" geleverd. Is 
dat alles Jloodig? -

§ 61. All(> bouwstofi'en mogen "naar het oorrteel der 
dir~cti6" hoegenaamd geene schadel i,l ke l?) gebreken 
bezltten. • 

§ 62. De steenen moe ten IIten genoege der rlirectie" 
schoon gebikt, gezuivcld. enafgeboend (met zeepsop?) 
\vezen. _ 

Z~jn de monsters niet verzegeld, dan wijstde direc
tie "ten hatengenoege" de moi)~tersaall. Hoe geno~
gelijk moet cell aannemer zichgev:oeleri , -

§ 63, ' W a,nneerdeverwijdering·van afgekeurde bouw-

Ill. 
Uit de eel'ste 6Z bladzijden van de 165 pagiIlIl's; be

vattende, lI.Algerneene vool'waa~deil" hebbel) wijin een 
paar lIummers van OilS bInd, Ilanl;:: ~y'i.f me_enen,Qp, -afdoende 
grondlm aangetoQnd, dat het gfJlI.oeg(miler rliiectie bijuit
besteding van hllrgel'1ijke openjlare werkeIi · tie Iinofdrol 
speelt en dat merlhetzelf'de dQelhad hunen bereikendoor 
vr~j wat mindefpnpier Jevermorsen, a\smen,eenyoiJdig 
eell eenig 81'tikel hadgeformuleel'd, aId us ·· luidende: 

IIDe aannemel' voertuit enleve~t aHes,juistzooals 
de dirp.ctie dit zal , gor.d vindeIl te beralen~ ion~erhooger 
bernep, ell onde)'verbellrte vall eene poele van f25,~voor 
elke keer, dat hijdit nietdadelijk doet}\~ Dan had rlit 
geheeleuitvoerige drukwerk achterwege, kUHnellbWven. 

In dit opzlcht gelooven w\jJhans . a~nde verplich
ting, ,die wij ollszel yen hacldeiJ ' Qpgelegcl;gynbeg7,aam 
te hebbim voldaan. Wij meenen . Qnze_. lezers enons 
den dienst te mogen bew~lzeJ\ve~der - ar, te. iieJ1 . vall 
het al\1l vankel~jke voornemen,inden tot ' Yl ritoe gi
volgden trant hetgeheele boekje _ te' doorloopen. O!lZe . 
industrieelen wcten " uithet ··, reeds a"allgehalII-{le, reeds · 
genoegzaam waarriall z ij z1ch1eh(') uden·i'hebhell, als 
zij .. zich · aan . aanllemillg "vanburger1~lk~ ···Qpe~arewer~ ~ 
kenwagen;_ wlln:tdat het, bij' _zulbe , voor.~a~t~len, een 
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w(Jagstulc heeten moet, ... is blliten kijf. De Re~eering \ Dat c1.it. thans niet aH.,ijd g~sc.hiellt, .?I~iktuit ... he.t.~ ... f. ~i~, 
kart, zoo zij dit wenscht, tballs weI nagaan, 111 hoe- dat men reeds door .de mlll t<1ne geme goeclgekeuraeel1 
vel' · hare bevelell wordell begl'epen en daarnaal' wordt doo!' een llieu WCll a,m nerner ovcl'genomencement af-:
gehandelcl. In efl:ecte is e1' geen regel, waar het IIge- keul'de, - niet amdnt de cement uiet c1eoUgde, illitar 
Iloegen cler directie" alles afcloet. Omdat men eigenlijk omdat, volgens het met dell laatsten ailuueUler geslotell 
geenc regelen opvolgt, zijn cr ook nog soliede aanne- contract, de cemcn t OJ) het werk gestam p~ moest worden, 
mel·S te vinden. hetgeen in vroegere eontracten niet hepaald was. De 

Eeu punt zu lIen wij lIog aanstippen. dil'ectie was ltie~ '1o!komen in haar l'echt en toch had 
H etgeen \V~i tegclI dc IIAIgemeene voonvaarden" aan- Z\j ongelijk. 

voerdcll, WOl'dL , nog ten ol'el'vloede gestaafd door de bepa- In de vicrde plaats lleIne men een meer rationeeI 
ling, op blz.15 B v()orkomcndc, voigens welke c1eaannemer boe tell -stelsel Ran, Aileen ' clan wanneel' de aallnemer 
het. vasto per:;oned hij wegen en kallulen moel; betalcn. J1Ji- overtnigcl wortlt nict tel' goeder trollW te handelen, 
lieve , waartoe client dan de ni tbestcding, als zij niet strokt wanlloel' hot werk niet in tijus opgeleverd wordt en in 
om alles ZOll goed e ll zoo goec1koop I1lcgel~jk te kr~igen P dergelijke gevalkll , leggo men uoete:r op; muareellllOO 
Det:c vas(e worklioden lnoolcn ·ook voofziell worden vall algemeen boeten- stobe! f als thans vigeert, heeft slechts 
"cte lloCH.lige hdllJalil{f (?) gcreedschappCli." Hoc sier- ten gcvolge, dllt het kwaad hloed zet en aat de aan
lij k gezegd! Maar strijdt del'gtlijke bepaling niet lnet. het nem er bij ~·.ijn e inschrijvi.ngen op beboeting l'ekenen 
knraktcr eellcr uilhesteljing, mel. of zondel' die "be- gaat, zoodat, bij slot van l'ekening, de boeten uit 's 
kwame" spullen P - . lands kas worden gev0.nden, hetgeen geen nut ,maar 

Door Ol)ze hescltou lI'illgen is dllideIij Ie gemaakt, datfinancieele en andere I1adeelen heeft. . 
de geheele uitbrsteding vall bUl'gerli.i ke openbare werken In de I'ijrde plauts, geve men de meest mogelijke 
a!s t!en wassell Ileus to beschollWcn is en dat men (hartoe, waarborgcll van de zijrle del' direcLie; met andere woor
nls bet (ernst is om ze 1c docn slngell, geheel andere den, hij '1el'schil: arbitra,qe door rlrie personm, waal'yan 
grondslagcll moot aalllH'lll ell. eell door de directie, een door den aannemel' en een door 

VooreersL gevc mell ' celie duidclijke omschrijvi!lg van beide pal' l ij en of door eell reeht.scollegie te ·benoemel1. 
hctgccn vcrlmlgrl wordt ell laf.e men uitdrukkingen. Eindelijk: geellcrlei vel'rekening van financieelen aard 
lOOil ls "len gCllocge" of 1I1 war lIet oord('eI der dil'cctie", tussch ell iugeuieuren am1llemel', van weI ken aard ook. 
ovens! WIIiII' <li t cClligsrills vl! noedcn kan worden, weg, Mell eische even rnin bij de bestekken datgene, waarop 
Ilc tHlIllII'mer, die 1nschrij fr" llloe~ zoo nauwkeurrig hij de oegrootingen uiet is gerekend. Dus geen huur
lllofTclijk rijnc IWfCkcllill gCll k llnnen mnkcl1; daardool' wagens meer, geen tali-api jongens, enz., enz. 
zu\leli de iw;chrijl'illgsornmclI Inger p;es[cld kunncJl WOI:- Is het IIU de bopaalde wil cler Regeeril'lg, dat aUe 
tlen. want ti lallS !.lenkt. cell !lttllllt' IlWl' bij j(!t\ eJ' nud el'- pnblieke werken, zoo wei eiviele ais tnilitaire, bij 
Lied . nud:l t llij erne herekcJl i ll ~ d aal'omt l'< ~ lIt g,~(l1na let !\aHnemillg worden nitgevocrd; is het waal' , elat daar-
11f:~: fI. : I , {",at. ik el.· H f l ll l ;{~ (: l: 1I ! lilHi' LOI1(knl gl1lllen door de pnl'ticilliel'e industrie bevol'clel'c1 en dehelallgenvall 
ol'kgg{;lI. \YIUlt t:iI'lI b n ll'.)!,it, W'! ; l'!l , Wht de dircctie 's jUlI d" leas, hier oven als overal elders, behartigd word~n, 
;:(11 iJlJt!{ZVill rld!J ." dan meellen w0 bovenst.:;llnde, door het gezonc1 vel'stand ,en 

111 de tweede phtut'l gfe!Je mell geeH overd t'even de bilJ\jklieid aaligegevon j'cgelen, aan hare ernstige over
ei 'chen a;m de nanl1cmerf.l. Men v()l'del'e VUII den aall- weging te mogen aanbevelell. I s in Inelie uitbesteding 
!lemer (Jocrl wel'k, ,,00 g">c ci al s men het onder de ge- Iliet wenscheIijk, men wij zige de wet; maar zoolang 
gcvclI OInstillllli6h(~d e ll zeit" WI! knnllcllllitvocrcn. l\bur zij bestaat, vel'langen wij Idat ze geeerbiedigd worde. 
ouk liiet meet. M.(; J1 , keul'c ti (! (~ ll :;teC1lf:ll nf' YOOJ' ecn Ouze cOllclusie kan del'hal ve geelie andere zijn, dan 
hij 11;11l1H~millg uitgcvo()l'(l wcrk, dit! IOcn darlel{jk dallrop rlat de llOm' de uur(Jerlijke iJpenum'ewerlcert vastgestelde 
WIOI' ('Cn ' c\fJ1i)' ,l en W atl;r!;1 ua l. n ·1 veil i l l rlngit u Ill' uit- "Algemeelle 'I1Oorwaarrlen" vrm 76itbe8terling, die op ellce 
f.;<!vocrd wcrk hczig-t. Men late grcn lUuren moel' af-blarlziirle met's latlcls belanfJ ill stl'!Jcl te aclttenZ!J1l, 
hl'ekclI, ntlidat men: in Itd gee n la;lg gelcdcll getn(;tselcl olwerw~jlrl rloor andere, rneer doelmati(Je bepalirtfJe1zbe-
werd, gCl'iui{c C() l1~tl'llcl.icf()uk n -- ommivel' verb:lIld at' hooren te worden ?Jervangen. v.L .. 

ERN· WOORD OVER DE SPOORWEQ·TARIEVEN. · 
(Aangebode?t.) 

iets del'gelijks - /ll\t.ciekt, die lioegenaa1nd lIie!; t.ot de 
heelttlwid of de sierl iik heid van het gehouw ilfdoc n, '~ll 
die zoo weinig beduidend zij n, daG de dil'cc(:ic,ondallks 
de Iinul' ver"tl'ekte hUI1I'Wage1l 3, ze wcken lang onopge-
lll l'!' ki. li('I, tCl'wi.il ook het persolleel van dagelijksch Dool' den heel' Z. (wager?) is in "de Vor8tenlanden" 

, I o.e11 artikel I':el· )j','fl.' tst, O\'el· bo'e'.loillen 1'11 fI.,7e Lo·con'ot';ef·." vall . 
()l' ;I,lC II" van W(·~ C!;e de dil'cctin aanrrest.cld en door den ;:: ,. ". • 

'. {) 25 . April ll,, · ten l>etooge, . tIat het vervoer van goederen 
ahllll'~llle r bel.aald , ze nietontdekte: S 1 van 00 naar Samal'ang per slJoorweg 35. pet. cluurder 

Dat '%Ooclallige hUlldelillgen bij de ui tvocring' vall bul'- is clan pel' piko.lpaarcl. ' . . . , 
gel'l ij ke oJien bare \I'(~rkeHlliet v I'lcc md zijn ; i:s algem(~en De inhoncl van c1at al'tike~ heeft ons ven-ast en vetba.astl, 
bekcml; celt iedcl' weet daar'vall, die slechts over den bOllw want z.ijn de bel'ekeningen yan den heel' Z. juist, clallzcm 
vall het postkantoor to Weltevl'eden heert hoorcn praten; :daar~iit volgen, clat Spool',,'egen op Java ollnoocligofoiI-
f,j fe n, r lie dan ook speciaal in het door de Kamer vanbestaanbaar zijn. " . .. ,. 
1«()'lpIICl ndel C!l. Nijverheicfarhier aan de Regeel'ing E~' behool't tochweinig scherpzllllightj)icl toe (Jill in te 
u' tgebrncil(; adn es gel'eIel' ceTd werdell. . . ,zien, dat spoorwegen onno.oc1ig zijn, wanneei~ . ~ell erniet 

I· J 1 I 1 '1 . . g.oeclkoopel' melle k<l.I.l.'Y.cri'O,CrCll clan .m. et pi.ko. ll·Jaa.r.·den e.u·· " IrClo(.erc (j .;;p aats noee e<menzich voor le:tterkneeh-
t" Mil b r · . Imrren, en clatzij ~an fi}1all~ieel onbestaa.nba~lrzijn wamiee{\ 
c~~J .. ,.cP voge GR ., epa 1~~~110p, maal' I)'J(:it~~l',sJand.Olll , cl<;:concurrentlC .metde oude verYOerlllldcleJ.cn te kll'u. 
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nen yolhouCten, "de . spoof'Yegvrachten kier gelijkonager De1'halve een versehilten - voo1'deek vun :het ' spo9rw:eg~ 
moetellwordengesteldda.r in Europa, :",;aa1' aUes ~per- ' vervoer van f91, 70 of nagenoeg 28% pet. ' " "," . " . • 
soneelzoowelals materieel -zooveel goedkooper is en Niettegenstaandewij bifonze bel'ekeningde vrachtpel' plkol
bovendien de hoev'e~hedendel' te vervoeren goedel'en eenige paard ofkar laag hebben geste1d, daar die I 2,'00al2,20 
malen die op Java overtreffen. " bellraagt, blijkt daaruit toch reeds dat het,yervoerper 

Uitde berekening, die de heel' Z. - met zijnen goeden spoorweg een zeer belangrijk voordeel opleveit, hetgeen dan 
raad - het spool'\Veg~comite IIten beste geeft", zon echter Qok ovel'eenstemt zoowel inet · hetgeell wij deswege. v;,ln. ge~ 
het vorenstaande moeten volgen. achte landhuurders vernamen, als met de t en , vongen , Ja~e 

De heel' Z. geeft op, dat de transpol'tkosten van 100 zooluicl aangeheven klachtenvan efmige .haridelarent~5aJnti-' 
kilogr. van Solo naar Samarangper pikolpaa1'd 11,80 1'ang, dat de spoor\Veg,ma~tschappij nietbij machtewas9rn 
bedl'arren. aUe produeten van Solo af te voeren. .. . , ' . , . .', 
Ho~ matig men nu zijne eischen ook stelle, is het toeh Hoewel wij de poging van den Heei', Z., om te bewijzeiJ 

nietovcrdreven te verlangen, dat hetvel'voer pCI' spoorweg dat de spoorweg-maatsehappij te ' dUlU" vel'voel't, j llist orridat 
10 pet. goedkooper zij en dlis niet meer dan f 1,62 bedrage. hij te veel bewjjst, als g<:)ileel mislukt bjlscliollwen ,hreiJgen 

'l'rekt mCUl1U hiervan af de f 0,69, die de heel' Z; re- wij echter gaarne hulde aan z\jne goecle -en voorzeker -geheel 
kent VOOl' wegen, laden, lossen, vervoel' naal' en van de belanglooze bedoeling, om die maatschappij tot een,e, her-
stationscu7.., dan blijft er voor spoorwegvracht slechts over ziening van hare tarieven te bewegen. ' , , " ' 
I 0,93 vool' 100 kilogr." vervoel'd ov~l' 109 kiIom~ters, g~- Wij zijn het - hoewel or eenigszins a~detegl'pmlen' -7 
lijkstiumclc met f 0,085 ,per ton kIlometer eli dlt terwlJl geheel met hem eens, dat, (ht Iaatste noodig IS, ,omdateene 
b. v. in Frankl'ijk en Oostenrijk eN oord-W estbaan) yoor besparing op de vroegerc vervQCl;kosterl van ; 2~ ' a2:9pC;t. 
goCdel'cn leklasse resp. f 0,08 en f 0,10 per ton-kilo- YOOl' een spoorwegtc ' gering is ell dat,hoewel mel~zich 
meter wordt gerekend. claarmede vooreerst te vreden kiln stellen ,vetbetel'illg Iioodig 

Voln't dcrhah'c uit de berekening van den heel' Z., dat ' is cnniet te lang mag uitblijven. ,," ." '. ' ,,' •• ' 
cen spoorweg tinantieel oubestaanbaar is in Miclden-Java, Wij weten eehterdat c1ie ,.ve1"betel'ingookdoor ~hetsp00r
waar , (le hoeveelheid produeten, even als de moeilijkheden weg-eomite worclt beoogd; maar clat dit . uieL vrij, ill
verbondeu aan hct transport per as en per paard, hot grootst tegendeel gebonden is zoowel doorzijne verplichtingen jegens 
van clegenoemde lauden zijn, dan is men weI gedwongen de regeering; als door ' het hoofdbestmil'der.maatschappij 
te erkcnllen, dat elders in Iuilie spool'wegen nog mindel' le- in Europa. . . ,. , . 
yejlsvatbaarhcid 7.Oudcn bezitten. , H et vaststellen vanspoorweg-tarieven : l,s, ook eenenief 

Wij zijll te veel overtuigd van het tegendeel om, na zoo gemakkelijke en eenvondigezaak,; Z\jismeel'llamcllgesteld 
bonm$t..1ande vergclijking te hebben gemaakt, de bereke- dan algemeene wOl'clt gedaeht en de j(;mgst(~ , zeer tegenge
ningen van den heer Z. zoo maar voetstoots nan te ne~en vaUen pl'oef in Belgie bew~jst op afdoemlemani,er,uat men 
en hebbcn ODS daarom de moeite getroost 7.ijne becijfenn- met vermindel'ing van tUl'iel'enop onzekere groudslagen, 
gCIl cellS nadcl' te toetsen. ook in het belang van het publiek , vool'iichtiginoetzijn. 

lht onderzoek heeft ons nader van de onjnistheid van tle . Wij kllllnen het daal'om ih het comito l1ieti:n:ispdjzen, 
bcrckeningell, van den heel' Z. ten volle overtuigd en ons ver- dat Jwt, zoolanghiel'llog zOo weinig; onclel'viIidingvlin' de 
trollwcn in de toekomst.van Java's spoorwegell doen herIeven. zaak bestaat en degenen, dieop verll1indellngUCl' :tal'ieveli 

Dc hee]' Z. stelt toch de vraeht p~l' pikolpaard te laag, aandringell, bewijr,en geenszinsilesktl'ridigte ' z~jn{goede 
wellieht omdat hij ,daarvoor aUeen aanneemt hetgeen aall de trouw nemell W\i aan), daal'toe. niet zoa clad'elijkhesltiit, 
drijvcrs wordt bemal(l, wanneer de lamlheel'en de paal'den Dit neemt ecliter Iiiet weg' \ dateellelierziening en ver-
gcvcn of leenell. betering der tarieveiJ van de N,I;spoorweg-m:ahtschtippij, 
• 'l'ett tweede hl'cngt hij weeglooll in l'ekening, terwijl we- met ' verlaging VOOl' sommige en vei'hoogiiJg voor ull(lerever
gell gelteel onnooclig en niet vel'pliehtend. is. ' . voeren, reeds nll mogelijk en no~dzakelijk is, o~datde 

J'etl derde rckent hij voor elke 100 blogr. een vracht- bestaande opmin goecleen geheel verOl'iderde -bcgillseiell 
brief, terwijl die sleChts voor elke verzending, dikwijls vall berlilsten. , .'. .. . . . I 
cenige honderrle pikols, worelt vel'eischt. De eerste en voornaamste foutis; ,dat de vraeht 1vonlt 

l'e1t viel'de stelt h~j het vervoel' van het station naar de berekencl alleennaar evenredigheta- 'vatlde ' afs-fi&n:-aeti; ' tei';' 
pakhuizen te Samarang op f 0,32 per 100 kilogl'., tel'wijl, wijl het toeh zeker is ,datvool'de luaatschappijele li.it":. 
blijkens (Ie aclvertentie no. 1211 in hetzelfde no. van "de gaven betrekkelijk 'verminderen en' te' gelijK:el'tijddeWihsten 
hocomotief", waarin ' zij n artikel is overgenomen, die kosten vermeel'clel'en, naar gelang vande afstilndellwMroverh:et 
nog geen JO,29 bedragen, maar bovendien thllns nog te goed wOl'dt vel'voerd, toenemen;hetisnid,meel"din-billijk, 
hoog zijn en bij hetonistaan van meerdere eonelU'rentie dat de afzender in die vool'deelen deeIt; ' ,:- :'-, ' '' _'_' . 
lager zullen worden. · Op dezen grond wordtdan ookin 'tlclllaatstentijdalge-

Het is niet onwaarschijnlijk, dlit in de bel'ekening van meen erkend, dat bij (levracht-bel'~kening,Ae eenh¢ids-prij
den heel' Z.nogmeer onnauwkem'igheden voorkbrMn j maar zen 1]er ion-kilometer nl0et~n , vermiud9reJ)', ' !iaat , Ib,lltc :de 
als men daarinvlleim de bovenvermelcle verbetel't, wordt afstanden grooter worden; . ... " _' " ." , " 
'ziJ reedsgeheei ,gewijzigd en voor eene' vel'zendillg 'vallb. v~ In Belgie. is dit beginseF Sef\ett24Mei '1864 algernecn 
160pikols of 10 ton (eell spoorwegwagenvl'acht)als voIgt: toegepast en bedragen dien ten 'ge,'olgbde vi'aehten: ' . 
. ' ' .. Per pikolpaardof kar. . ' VoG?' jjoer1ereni'elcZiis8e.' _ " ,; " ,'~ ,J 

. Vracht van pakhuis tot pakhuis 160 pikois aJ 2;:':"-' f 320. Pel' ton over5kilohi.t,50;6f -pei· ' foii.Jil(H~, ()~30'fra'tic. 
" ·:- Pm;Spoorweg: .,' . ",,/i ' 10 . ,, ' 2,00,iF' /I "",, ' ,i ··' O;20 ' ,/ "· 

, Vracht 10 ton a f 17;44 . j ' 174,40. /I;, " . 20 /13';00, 1/ Ii IIIIO,X5' " 
" LadeneIi 10ssena f 0,50 ' II 5:,00. 1/ /I /1100 1/ ' 11',00, II " ' ,, '0--" o,ti ', ,I. 

Vraehtbrief. · , ,,0,10. 
~ " Transport v.an uitde stadnaar het , station 
': te ~olo. lQ ,tOll; a [2.-'--; . ~ ".. . 
Id:~ < va.p.Satu~l'~ng .11~arde pal\lll:uzen 16,0 

':-; p~kols , a.f: O,T8 . :,. .' 
; ' ,:-. Totaall ,320 • '. . ., Totaal ··· 

/I 



75 ,kilometers ;.vermeedel'd ,m~t ,4 centimes pel' ton 
kiloml, ,boven 'de eel'ste 75 'kilometers, enz. " 

en per tach lier Ae 'landeondervindiJig opdoen.Daa1'Olhishet 
wenschelijk, dat c1aaroverhet~eest,' mogelijkelichtopga-.el1 
men vooral juis_te gegevensaanvoere ,zonder·bepaa1devoot· 

·liiOlfde voor eene of andere thesis en zonderziehdooreenige 
tegenil1genomenheic1 te laten medeslepen: ' 

, Oo~ in andere lanclenv~,i1 EUrOpa ziJnde t.arieven vol .. 
gens iMtzelfde beginsel ' veran({erd en , zeIt's in 'Fmnhijk en 
Oostenr\jk, waai' ,men zichoverigells nog aall clen ' ouden 
regel houdt, is het op enkele artikelen envervoeren toege
past , en clus cen eel'ste stap in ele goede richting gedaan. 

Een tweec1e bec1e~lking tegen het tarief van den , Sama
rangsehenspoorweg is het groote onc1erscheicl tllsschen ele vracht
prij);en vande vei'schillende klasseuvan goeclereIL ,hetgeen 
duidelijk bli.ikt itit de volgendeverg;elijkiug van c1e eenheicls
prijzen per ton-kilometer over: 

, goecleren 1 k1. 2 kl. 3 ki. 4 kl. 
1Il Frankr. over ,aHe afstalHleli 8 7 
/I Oostelll'ijk /lid. ' id. 10 7,5 
'I B l' ~ voor 5 kilometers 15 H 

e glC ' 1/ 100 id. 5,5 4 
Samarangsche spborweg voor 

5 
6,1) 

13 
3,125 

aile afstanden - ----, 16. 10. 5. 

'1 cent. 
id 

12 ie1 
2,25 iel 

id 
(2 centimes zijn hierbij gelijkgestelcl aan eell cent) . 

- \VanHeel' men de 4e klasse, welke in]{rankrijk en Bel
gic hoofdzakelijk - is ingevoercl ten- b(~hoeve yan het verVDer 
"'Ill sLccnkolell, buiten rekening.laat, dan zict men clat tcrwijl 
el,lel's de VerhOll(ling tusschcn de niterste-klassen hoogstens 
is als 3 tot 5, die vorhoucling bij den Samarnngscholl spoor-. 
wcg vaH 1 tot 31/" bedraagt. 

Dit I'erschil is te groot, want hoewel de 3e klasse be
stellld is 1'001' gronrlstott'eu, welke in open wagens vervoerd 
wordendc, nog maar even (le spoorwegvracht kuunen dra
gen en (hlS hot · tal'ief van · deze klasse zoo laag illoet gestelcl 
worden, dat de vervoel'kosLen met eene zeer. geringe 
winst worden gedekt, is het toch zeker', clut wanncer een 
vcrvoer it 5 centen per ton-kilometer geenvol'lies gooft, ,de 
gocderen, waa.rvoor rnim · driomaal meer worilt gerekencl, te 
zwaar helast zijil. 

Wij maken nu volstrekt geene aanspraak eene in ane 
opiiehten afdoende oplossing van ele thans -aan het· ootdeel 
van het publiek onclerworpen kwestie tehebbenaangegeveu; 
ons doel was alleen de richting aan te wijzen, W'aarin die 
oplossing moetworden gezoeht. . . 

Moge elit ook anderen aanleicling geven om op d.eugde
bjke - wij zouclen bijna gesehreven hebbCl~: wetenschap~ 
pelijke - gronden, hOt plibliek en de spoorweg-maatsehappij 
voor te liehten. 

I-Iet bevreemclt 011S clat clit tot clusver niet meer isgesehied, 

ook wat andere kwestien aangaande den spoorwegbeti:eft; 
hoewel wij kunnenbegrijpen etat werkelijkzaakkundigcn 
zieh daarvan laten terughoucleu, door ele wijze waarop de 
spoorwegzaak tot clusver wordt besproken in het eenige dag
blad, dat zich daarmede onledig houdt, wij ~ecloelen !Ide Lo-
comotiej". . 

Wilde men toch elat dagblad gelooven, , dan is e1' niets , 
goeds verricht; de aarclebaull vim -den spoorweg , verzukfdal1 
overal; de knnstwerken Z\i n slecht; de gebollwen verzinkcn' 
in lui I; moe1'as; het muterieel ' is er niet eil vall , het ,l)erso~ 
neel doet niemand eigenlijk r.ijn plicht, lllet \litzondel'ing 
slecMs van hen elie (volgens huune eigerie meening)llliskend 
zijn, en vanwie de redaetie wellieht de yeloofwaa,rdige in- ' 
lichtingen olltvangt, die zij medecleelt. ' " ~: " , 

N u willen wij weI aannemen, clat het beste paard kan 
strnikelen, maar niet clat allc paarclen zonder onderseheid 
stl'llikelel1 , vooralwauneer clergelijk hew-eren van niet-deskuridi~ 
gell afkomstig is. Het wonlt dan ook voor een ieder meeren 
meer tlttideJjjk, llat I!(Ze LocomotieJ" gelwelllit het spoorgeraakt 
en vitn dell d.ijk af te rechtgdkomenis ill een auder gat 
van Dumas, van dl'ogredenen en onvolkomene vDorstelliri'g: 
van feitcn, waarirl men het best doet !Ide Loco?}zotie," maar 
te laten zitten, zOJl(ler op haar sehel gefluit m gesis ,veel 
aclIt te slaan. IJ ::::: AX + B~ 

Ook wat dit Pllllt; betret't, bevelen wij daarom het spoor
wcg-Comitc cell nllllwkollrig onderzoek en dice verboteriug 
aan, wnudoe het gereehtigdis,in verband tot het beginsel echter, 
waa rap (1001' het ]lllbliek hot. r.erst en met het meeste reeht 
kan worden allugedrongen, . dat is : met zooclanige wijziging 
van ltct brief · datvoor afstanden . boven '10 a 60 kilome-
ters de cenheidspr~izen pel' ton-kilometer verminderell, Haar Onlangs getnlg(le de heel' van Dorp, uitgeve~' van de 
gelling de af'standen toeuemen. Javabode, dat de heer Bllsken Huet nooit IItOt een mindel' 

Vomal is diL noodig voor de goedoren, vaHencle in de Ie soort yun lezers afdaalde." 
klasse; voor die· del' Be ki. claarentegen aehten wij den maatregel Wij dachten, bij het lezen van debedoelc1e w:oorden, 
onuitvoerbaar, -ivanneel' niet tevens de gl'ondslag van het onmidclelijk aan de onedelewijze, waaTOp menigeen in de op · 
taricf veramlel'd wordt; want . zoolang het punt van uitgang stellen: /I Een onvruehtbaar debat'.' wercl aangevallen, zelfs 
VOOI' dm~a klasse is eeneenheidsprijs van 5eellten, ZOll dooden niet sparende. ,-_ 
men voOl' groote afstanden tot ' eene vl'acht komen, die voor Let men echter op den verderen inhou(l vandeJ avabQr]A 
een . I)l(lisehen spoorweg te laag is (zie o . . a. het Belglsche ·niet langer dan sedert onze konist in Indie ,c1an wensehen 
till'iri, waarb~j die eenheidsprijs voor korte afstanden 13 wij den heel' van Dorp de vraag voor te leggen: is deredae

; ¢e~lten bedraagt). . teurvan de Java-bode of de uitgever verantwoordelijk voor 
'/': Om vool' aIle klassen het bedoelde beginsel in toepassing hetgeen in uw blael voorkomt? . > ' 
; .. t6 kUllnen brengert, zou ,naar oDze berekening, cle vraeht Kunt gij; in het eerstegeval, als .eerlijk man, in: ge

per ton-kilometer .vart . de eerste . 40 8,60 kilometer vooreerst moecle herha1en wat gij onlangs gesehl'ev:euhebt? 
!!looten wordeR geste1d op omstree1cs . . Ik laat .claar cen stuk · iridiJavabode· overgeno-men, 

15a·16eenten.voor de Ie klasse; houdende een clebat in het RonmaniseheParlement,waariJl 
. 1111, 12 ic1 /I /I 2e id. I de .belij~ler.s v.~n eene b.epaa~cle -gods(lie. nstigeg.eZil1.d ..... h. eid.;~~p 

: 7 ,, _ '8 id . !~ . (I 3e. iel. vmlaardige W1Jze werden -mtgeseholden:c -Dat - stuk,w&ar~ 
Vlrij h~bben ;: geh:ael~t do~rhet Y()rell.staande, eenigJicl;i.t Ipede het debat tegen mijpeJ;sooniijk, zoo'tsehiJ:Q.t,: ge

.te verspreiden:,ovef eene zaak., 'die van het, grootste belang sloten werd, is door het.Inclisch publiek geoo~deel(L . ,., . 
is voor c1e toekdinsLd(3r spoorwege:n op Jav.a.waaromtrent . ,En. !hans leest , men III no, 104 .vandefavab9~e/J::et. 
zeer ,veelte ze:ggeti : .va~t ell de IP;eeningenllogzeerverdeeld stuk mt . het Haags~he ])agblad, getlteld_;IIEen .jlQ!itiek 
«ijn, hetgeen ' lllccle.bewijst, d..ateenc goede regeling llietzoo ! banket. Een drQom. , , " 'C , 

gemakkelijk is.
J

. , ',,' " , ' . " -1 . Dat op~tel is eene geestelooze enon?es~hoftenav?I~915 
, De ', spoorwegza1cen '" op Jaya . 'verkeeren op" dit ,oogenblik ' van ',' eene,"Jaren "geleclen verschenen, geestige enbetamellJk,g~ 

• ' ~~n{;~elij~~,zi~i:~·i:e~x~i~~!a~~,~~~ri:is~l~:e~~e.~::~d v:~ll:h~~ · i ', ~~~·ev~~t, p~!~e~~2r~~~U~~~e~:~{t8P~ · ,g~r:~~~ •.• ~:!~tfe~' 
gr-ootstepubhek ',be1ang> te bes·ehciliwen. Door-haar moet men de . liberale meerderheid in N edel'land; liit . ~s .-Iian 



·!.~: .. ~'. 

eigene ' :kJ:~cl~t. Dit Jl\ten ,~v~ daal': De vormen de taill, sehingen te lliten . Geen loijaal oJJicierbandelt toch zoo 
waarin clitechter , gesG]~ieclt . is den. Hflagschen libeUist, olld- als gesehiecl is tegenover een man, clie mel. genoegen 'dool' 
meclewel'kei; aan de AslJtodrfe, ten volle " 'uarc1. Oneler c100l'- het leger bij zijn optredell wenT begr,?et. 
schijnende ' pseudqniemen worden de voomaamste liberalen, - Daayom houc1en w~j den schl'ijvervoor iemand, clie een 
wellnsteliligen en dl'onkaarc1s, - VOol'gcstelc1, metmlnistel's pl'aatje opgeraapt heeft, maar niet voor liMn affleiGI''' en 
en staatsradcn eene zwelgpal'tij houclendc wegens de aanne- dall is opneming van dit stnk in de S. C. minst genomell 
ming c1el' agntl'ische wet, j ubelencle over Tlwl'becke's tuegc- lichtvaardiQ'. 
ven om ' den inlander cigenclomsrecht op zjj II grond toe te Generaal Kroesen, zelf nit de troep vOOl'tgekomen, heeft' 
kennen. VQoraf haiL hct Da!lulcul reeds Ilvall cell diner" bij nooit eenig blijk gegeven van hetgcende spotpl'ent hem 
dell heel' Fransen van de l)lltte ge~proken. De heer Kert- toedicht; hij maa~t geen het minste onderschejd. . 
ehenius vonel goccl clonamen rluicleli;jk to lllukrm en zuu Die preut, zoo ' ze besta:at, is een plagiaat ell heeft zelfs 
dool'sch~inelld is hel; waas, clat hij aUeen twijfeldc wie als de verdicnste Vall oOl'spronkelijkheicl . niot; zij in slecMs 
1"elll'l'elIOY/.; (van Kerbrijk) ,mngewe"ou is. I eene in stl'ekking af te kellren uitol'eiding van eene vroe-

Men . moet clken yerool'dcclde 24 mell latcn om. zijne gere farce. ' ., 
rechters te verwenschen. Wanneel' w~j llU man voor man nagaan, welke i}ensioneei'in-

Dat de vdkropte woede van Zlen lJo(}fJlarlml1ll zich or gCll en bevorcleringen hootcll plaats gehacl sedert Z. Exc. 
dic w\j'l.e IllCht geeft ,crt ! vYij verwachten uiet betel'. nat de tegehwoorc1ige l~egerkoll1mandant optrarl, d,ln blijkt - en 
streH zijne c0Jl1111isSfl l'issen, YOOr :r.oover zij 111Glle-lelLell vnn wij vcrzochtCli meer clan een officier om ililichtingen, toen 
de Sta"ten-Gcncraal zijl1, HOg UlCe!' tot crT dan Vl'Of)gcrc cene mannd geleclen reeds over zlllk eenepl'eIlt gemompeld 
strall tttla I , toen mOll uUv. wijlml clen bmveu Olivier (het werd, - clat de ofIicierenvan denhoogsten rang, die ge" 
JJllgolad gctuigde dat na 'l.i;jn elood vall hem) eell 1I1'1)inoccros" pensioneenl 1vcrden, jllistvan de academie teBrecla afkom
Jloemdc. Hot D(t.fJulad ga zvu mort. lIet maa'ld lid Oll- stig Z~ill, tenvijl sloehts een paar hoofdoflieiel'en, ais zoocla
lUogclijk, . d;].t H eel11skerk ell Schitnmdpenninck ooit weller nig bevorc1el'd, van claar kw~m. In het geheel zijn er t1wns 
(lall het uc!'tmll' komcn. omler de ].101, oversten slechts Z van de acaciClllie en eyetl-

Intlls3cl1 ell hebben ,'(vij meel' bepaald met rIc IlJ(lische per$ veel onder een 30tal majoOl's. 
te doell. N II \'I'agcn w ij: 110e vel"vnlt, de heel' Hasken Hnct, Hocvc1c aearlelllisten tegen l1iet-academistCll kan gene
WI) hij alwed,~1' de oVlmlClHill g van wlke stnkken gela~tte, raal Krocsell dCl'halve vool'getl'okkCJl heuucn, of schoon ernog 
wllJt:rer cen \w)()rcl hiJ tl: vuegen, hijue I:aak tog-enover c1en al hoofcloflici.eren geponsionee]'ct en oevOl'cLerc1 zijn? 
heel' Hassciman ell hnt hef;'~l'e en keUl'ige soorl; ler.cl's van de VVij zullen steecls bCl'eid ,zijn om de belallgen van ons 
Jtwa/JOt/a, waarvool' hij all( ~!'I1 zi.in bllHl seh1'ijft,? Is cia!; hlafl, leger in aUB opziehten 1'001' te sta~m , ?ander. aam,ien van 
r..'.; £iDemltl, Onmll'llk vun hot be<te, d,nt in NeclcrJancl I'e1'- eenig pOl·soon. Ongerijmde aanvallen, Logen welke antori· 
~ ehi.int, cene \'!)rr.amoling. die l1!en Beste8 {(,/cs 81edden Bd- toit ook, zllllen wij coMer niot onoeantwoorcllaten. Dat 
Cltl'l'1l kan IIOemell? Of henft (ie hcol' Blish)!) Hlld, door ciseJlt eelle ecrLijke pllbliciteit. 
eOllvomlig:m hercll'llk VHn di~ stllk, ook nens <t:tll den InrU- Verdeel(llwid stoken, zonder groml hoegenaUlml, nocmCll 
schell \()hl~r willen dor-n ziml, hoe Iaag de COlIseYITatievc pel's wij: CGlW slecltte (laad. 
ill Ncdcl'lnnr\ gm;ollkw j,;, om de bl.oom\e:r.ing te tOlnple
t/!tt'en ? 

Is Ill) Hit.gevt'll' vel·;tut.w(Jol'delijk, dan nang ik: welke 
\raanic kan 'Hlil \wi oorr[eel Vftll 111~1I hen!' van ])orn (wer 
,Ie scbrii'Lmeu van (i,GIl Iwer Bllsken Hlwt ~dwchl; \\;~l'llen? 
'WiIS zijll Inkt iets HlltlCl'S dan uil;geve1'5-itlll;l,u7I[I? 

V. 1.1. 

,----------------
De SIIlJtntm- (JolII"(mt No. 

LWl;ctal i IIi;C7.0IlClen .;i.llkkell, 
t.(:~gen. Hc~ eene bc!;rert 
het andere opsLd Oll S, 

:;2, nLll 20 Apriljl., bevat eCl! 

Wa,ll'l)\"(~1' w ij cell WOOl'd llloeten 
Ilenc utak van pubUck boliLllg, 

.I~(al sclu'ij \' Cl', die 'l.iell (!fJit u./Jlciel' lloemt, sLelL de vmng; . 
II;/'oH{le het waal'helcl :r.ijll'?" 11U gispt handclillgell van 
Z .J<~x.c. dnll TJegnJ'kommarubnt OJ' fellen toon, zoownl wc
gens het aan sOl11mige hoofdoflieiel'ml vcrlecn([ ontslag ah 
over elc bel'orrlel'ing van enkele <llHlol'on. II ij lleemt claarnit 
aanleiding Olll in eene verw(\l\seh.illg nit te bar:,/;ell, want, 
volgens een door hem beschl'even spotprent, zon gelleraal 
1\ roesen cir) ofJicicl'cn lilll d.e acarlemie Le Breda afkornstig 
btll'll!l de niet-aeade1l1istcn, Ltit 'de trocp voortkomend c, stellen, 
Hij vraagt ecittel' niet enkd: /J;~ou dat wam:heid ziju?" 
maar Hit . rceds lIe wcekbeht: II Arm IllClisc1l 'leger, 'eene 
v)'qoselIike toekomstwacht It lInn !'" 
. III deschl'JjV'cr van cLat stuk eell oflicie)'? Wij gcloovcn 
dat !rieL, Zoo ja,c1an vel'dienc1e hij in'~ openbaat ten toon 
geste!.cl te; worclen. . . 

Alvorensmcn halke zaken op(li~eht, clio tll'cespalt tussclwll 
de offieieren des legers kondenopwekkcn, door ze in JJ<wa
dcmis.ten erL niot-academistcm" tescheiclen > bewo)'ellcleclat de 
~im~ hoven denRnderbev-ool'l'echt worctt" is 1)ie'lr vel'plich t 
t~ onderzo~ken of;men .TCO}lt heeftzltlkeene besclmlcligilig 
tegeileen legel"korrimandal~ti~, clruk te geveil en vcrwen" 

: ... -.' , 

lIet andere stllk indo S, U. gcldt OilS, llaar aanleillillg 
van eeu ingnwnd r ll stnkjc, waal'ill de heel' Klokkealclnar 
r.ieh ann[.!;cyallDIl .nehtte. " 

De heel' C. A. K. 1\1. I±ope meen!; ons c't [(lire to mo
geu nemen, omcbt wjj clilt stukj e opn'amen en omdat w~j 
(len appoltjc met; (len heel' Klolcke te Padang schil(len, 
toeH deze ons een brief zoncl, hOllclendemeclecleclillgdat 
hij een g·erBehtel.ijke vCl'I'olging tegen den inzender vali het 
clool.' ons opgenomenst.rrk l100gcle nit to lokken. . . 

Wi'; hebben hot ullereel'5te stukje opgenomen, dat aatt
loiding gat' tot clut mi.sbaal' , omdat het eeni 1('itbestecli1Z!J 
te Padang. gold. De heel' Hope moge dab Illliet van 
algemeon belang" acliten, w~i weI. 

Hacl even weI de heel' Klokke te Par1allg reden om zich 
zoozcer over r1 ~lt stukje te ergel'en? 

Het eOl'ste criterinm om bij den bevoegclen i'ecMer te 
kunnen . klagen, is, dat een 11m'soon bepaald aangewezen wonlt 
11rio, zeggeclrie jal'isten, hebbenclen beer Hope verclerver
zekel'd, dat het stnkje oVel'igellsstrafbaarZ011zijn. Wij 
wuelen niet gaarne.in znlk eene matm'ie aaudie heeren ouze 
belangen opc1ragen: . ' . .. ' ... 

Hacld.e heel' KloHe te Paclallg 'zich totonsgel'icht,liet 
clrukpel'sreglement · daargelaten, en on.s zelfs opden weLllig 
aanminriigen tooli van rIen ' lwel' Hope; gczegcl: Ilbe11 ik, 
K. te ' }Judang, met (Klokke?) bedoeld, c1«n bntken ik deil 
schrijverte zijn", w~i zouden het stuk, wjjherzeggen c1at, 
ionder meer hebhen ol'genomen. " 

Dan warc het blijkbare doel bereikt" zoo de heer K., te
gen wien .. w~ipel'soonlijk ni!Oi.shadc1cll, het ill:"zi]il belang 
achtte . \verelclkul1(lig te 'maken, (lat hij met ,c1ieza~kniet 
te eloen had ofwilcle hebbE:Il . . ..... 

Thans " inaak-~ ' 11.\ ;-il ecliter . zooveel .ophef . a,I~ .. m.ogelijk" is. en 
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v:an daar . M ' opmerking,die wij bjj den brief Van den heel' 
K schreve'n. ·; , . .. < 

, Al hetgeimvoorts de he:::r Hope tegenons geiieft te laten 
drukken, cindei' mededeeling dat !lal wat hij SChl'~ift beneclen het 
mitldclmatige" en chit de heel' K. grooter stijlist is, daI~ hij, 
meanen · wij tel' zijde tc kunncn latcn, na de vcrklaring: 
!lclat h\j itlvol'ens cen duillelijk verstaanbaarschrijver voor 
het Pl1bliek te wordell, nog wel eon tiental halsbrekendc 
wcntelingcn om den evcnaar ",al modon maken." Wij hou
dOll . niet van ~mlke toercn en volgen op dien 1veg niet. 

Alleen, ueantwoorclen wij nog de vrang : hoe weet gij dat 
te , Paclang , zokere eoterien fel tegonoYo)' clkancIer staan? 
Op twcederlei wijzo: door het bInd, waal'in de heel' H.ope 
sohrijft, de Swnat1'a-Ct., en omclat olke boot ons brieven 
brcngt, die wij 1tiet plaatsen zoo wCoo'cns de kleino'eestio'heid 
. "h 0 '" 
Viln t ge <Lrrewar als varm en toon. 

lnj 11 emen hicrmeile af'scheid van doze geheele, ill ons 
oog, futiele zaak, waarvan wij niots andel'S vernamen dan 
hct klokgelni van de heeten uit Padang, die den schr\j
vcr van het allereerstc stukje in OilS blacl iI. tout prix 
vrij logics lWj1e1l te bezorg,en. Elke verdoro polemiek over 
ccne

k 
zaak, di~ (lIe h1eer Klokke . bij den rechtel' aanhangig 

lUaa -te, ten em( e (am'op in dezen of gonon zin to in
tlncncocren , komt ous onbel;ainelijk voor. 

Men ga klagen of kan de tegenpartij, 
Itaau. (ler NI!dcriauclCll meent., ·nitklceden. 
lIIet.en is ecbtor wat kras. 

VOORWOORD, 

zooais de Hooge 
Met twee matcn 

v. L. 

noodig zijn om met !J.ndere plaat;;~n te corresponderen 
dan ishet verklaarbaar 1 t'k t h d b' . . , , (a 1. eers e en een eg'lh 
kan maken om LIOn s levensschets te leveren: 
. Ik mo.est mij, om de m~i opgelegde taak te vervrillen 
1I: den Zlll, waarin ik ze opvatte, tot defaml1ie-betrek
kmge:l of oude vriendell van den overledene wenden, 
ten ell:de bew~J'zen in hundclI te krijgen omtrent sommige 
h~udellllgell VUl;l J ... ioll. Bloote mededeeling van ee!! 
at. a.nder punt U1t. hetgeenLion m~j, in NederLi.pd, tijdens 
dneJange samenwerking en dagelijkschenomgang, vanzijll 
vroeger leven h!,ld verhaald ,wasonvoldoellde. Tk ver .. 
zocht Il1evl'OUW de douiniere Lion en: hare oildste doch~ 
ter mij stukken en ill!ic\ttinrren omt.rentsommio·e Ceiien 
t~ verschafl'en. Ongel ukkig n heeft T ... iol1 niet ~ele pa
lllel'en beW;lal'd. Vefllieuwde correspondentie, oak met 
derden, vloeide uit het eerste aallzoek voort. Van daar 
de. vertra;ing ill de uitvoel'ing v,an mijn voornemen. 

lk bell ten deele slechts geslnagd am datgene bijeen 
teo brengen, wat ik verlallgcJe t e verzumeleli. Led'de 
T~lOll, hij .zou wellicht geheel 311dere beulIoze?t aanvoe-
1'en, dan 1 k orn trent somrnige punten in mijn bezit 
heb. Een %ijner vriendcll op Java heeft zelfs' afgezien 
v.an hetgeeil lk thans onderneem, omdat hij te weillig 
lIcht, over een tal hijzollderheden kon verspreiden. In
tusscheu metn ik mi.in ondl'fzoek niet laJ'ger te lUogen 
voortzetten en genaeg-. bewijzen te kUllllen b~brengen 
van hetgeen 1 k over LIOn zal mededeelen. . 

fiij het bericht, aat H. J. Lion niet meer was, uitta ,~ion is meermalen geneemd: ren strijder voor de 
('ell 8chrijver in een del' Indische bladen dell wensch belangen VUII Judie. llij vel'diende dat. Uoe meer ik 
dat cell :eijner vl'iellden celie levellsschets vlln elien pu- zijn Jevell kOll nagaall', des te eel' handhaaf ik di~ 
hlicisL Inoeht ollt\\'erpell. benaming. I ndie leed een groat verlies doorzijn afster-

K?rt ~)~IHlla vel seheen in (le JaM-Bode cen opstcl, yen. H ct zal toch hi ij ken dat Lion, sedel't eell kwart 
waarlll LIOIl door dell heel' Bnskell Huet werd be. ecuw, yel'soolllijk betl'okken is geweest hi.l hijnu el~e 
oo.~deeld .. Da~ IlTtikel moukte zoodulligen indruk op beJangl'lJke gebeurtenis, die Nederlandsch-lnd,ie betr~ft, 
Inl]; dat lk, 111 mi,lll Jaatst~1I brief uit Nederland aan ell dell sioilt a!\ll vele zaken van pu bliek belang heeft 
dit blad gericht, verklaarde "door uiteellzettill!! vall gegeven. Het eerst op de bres stond h ij oak bloot 
reiten" i)p dien aanval op de nageuaehtellis vanoLion aan de heftigste llanvallen. ,En als dan weleens de over.:.' 
te zuJlen 811twoorden. winniug behaald WliS, zoodat. tnI'll hem niet I:neer Jloodig 

Ann die toezegging werd oulallgs door de redactie meencle te hebben, onriel'volld hij somwi.ilen het lot van 
van het 11f.:jd8cflrijt 1)U01' N erlcrla71rl8elt~Illrlie' lJerinnerd. elken baanbreker: rniskellning en te!eurstelling. 

Illdien ik dus lIiet reeds eene schuld jegens het \lu- De publieke opinie deed Lion even wei recbt weder-
bliek hlHlaC te docn, dan zouden de latere asn vallen varen. 
tegeu J~iOll'S Jeven ell streven in de daoa-Borle ver~ 1 k heb. mij voorgestcJd Lion te schetsen zooals Itfj 
8cilenel.I,lIIij 1Jc1'l'licht hebbelt de pen in hetbelang del' llJa8 .. lk Zle zeCl' goed de schel'pe lijnen van hetheeld, 
waarhcld oj> te vatten. dat 1k ontworpen heh. Had ik TIl ij llan den a:rbeidge~ 
. Mannen, die JJioll tach lIiet in de Dogen dUl'fden zet om bloot eene lofrede tc schl'~vell, IJion's politieke teo 

\l,1ell, wngen het thans allerlei vt:rdichtsels te · laten g~nstallders of zij, die uit aJguJ'lst of liaat, z~jn aali~ 
druk~en eu in 't gcheimknaagt laster aan zijn werken denkell zoel<~Il te verk\einel! en wier gesehrif'fen mij , v_an 
en strevclI. zelve wedel' JJl de hanclell komeil, lilt ik de feiten toet~, ' . 

.. De , faiik, die,ik oP. mijge.momen had, bleekechter bij ~ou~ell m~jalall de perken van de. m~iopgeleg~e taak 
1II1.lllC kOlris!, alhler Ti'nndel' , hgt te vervullen dan ik m~j Ilenllllerd heb.~)en.lk zal, een voudlg de W3?rheld do~m 
y()orgesteld had, WeI had ik in Nederland bO\Jwstofreu kennen en mlJn tafel'Pclll1et kleuren : Oat IS o.Qllood!g; 
verznmeld, deels dl'ukwerken, deels oiltleend anll Lion's IIJlOll was meer dan eCli gewOOtl mensch; maa,l' hij ·wa~ 
13 jal'ige co~r~spo.lld~nSie met mU, voor zooverik die we-\ ill .. aile opzicil!en meJlscil en had dllsookz\i.nef:eir~n 
gells ' hare oflgHl3'htelLen z~akrijkheid bewaa.rd heb' maar' of hebbelljkhedeu. ". . .' .... 
de',w~jze(waarop , de.dadenvan den overledene v~or(ye- De uitgeverS\':ll\ dit hlad liebhenhet voornemt;ni: 
steld werdeil,. noojlte m~i meer' geaevens bijeerite br~I1~ : illdien mijn fll'beid niet te onvol komen bfUkt. teii,jil, 
gen!. opdat ikelkfeit ,dat ik °zou aa1~~oere'lJ ,door I di~. opstel, af'zonderlijk herdl'ukt .. , 90k in Ncde~land, ver~ 
bew9~eIl z()u. kuTIllen ondel'st,ennen. Ik w1ldetochmill- . kr~lgba<ll" te slellen. TerechtwlJzlugen kntlekz,ullen~ 
derbe~C~lQU~ingenleveren;;; .' inaar. liever dooi· defeiteh · w~llicht' Jliet uitblijvell., 111; 't belallgv?uOlletLii>rii 

aOen' Zli:l~t ,wle ,en- hoe Lion isgeweest .' .... , fonds zou blooie overdruk lllet welische]ijkzijn; 
VVanneef : men; . ·nu • bedenkt, , hoeveel .. dageiiinlndi~ ' 
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H.·J. LION. 118:2.7, nadat h~i bij het 1Ge PruiSjsCh~infa .. ll.terie~-reg. iment 
Een strfjder VOOl de belallgen van lndil!: was overgeplaatst, tot sergeantomaJoor titulair en eeu 

. I. ,laar later (;?'SoSeptember 182>5) tot s¢rgeant-majoor. 
Maar daar in het toenmalig Koniugrijk · del' Neder-

Henri Julius Lion werd dell ' 2;3 MaHrt 1806 te lanJen kiemen van eene reVolulie VOOI" ieder's oog be
Elberfeldgeboren. H0 was de zoon van cen Fran§ch gOllnen b!oot te lcggen, deed Li.on waLeert tal Duit
oflieier, !lend Lion, en 'eene Duitsehe moede,·, Jeall- sehers ill dien tijd, even als hij, verrichtten. Den 1 
Jlette Wol·3ce. Z\in vader leerde zijne moeder tijdens April IS:?'\), na volbraeht~il vijtjarigeil di erlsLtijd,vroeg 
develdtochten van de!l eers/en Napoleon ill Duitsc1l- en verkreeg hi.Jzijn p~8poort en vertrok ollmiddel\jk 
land kennen ,huwde en vond, korten tijd daarna, den naar Nederland, toen de revolutiein September 18;)0 
dond op het slagveld. . te Brussel uitgebroken . Wil:>~ . 

IJion werd door zijlle mocde!' te Elberfeld groot- Den 14 October 18;)0 llamhij; als vci]ontair, b~j 
tl"cbracht, wan\' zij fil!Tliliebetrekkillgen had. H ~i genoot bet Nederlandsche leger voordeHI~id vall 6 jare1l, 
~elle zoo veelz~jdjge opvoeding, als men in ·bescllaafde 1 maauel en 16 clagen dienst en weld bij de ] e 
hill'ren ill Duitschlalld kan geven. afdeeling iufauteJie geplaatst. !len 1 Deccmber 18;30. ' 

]}on\ rreschriften getlligclI vun kellnis v:m de clilssici. gillg Ill,) bij de Be afdeeJing over. Bet Jeger was 
Daar hU ~chfer reeds vroegt.~idig a~nleg VOOI' dell kt'~jgs- mobie! verklaard en Lion's g<:est schejite · belwgell in 
dien~t toonde, werd zijJle opvoeding meer bepaald ill 't gcwoel van een veldtocllt. In 1800 bevdJl~ hij .zich 
elien zin geleid. V?Ul' Au(weqJell en Liel:; in J Sin werd hij, met zijile 

Op evell 18jarigen leefLijd I,rad hij, als volontair, atdee!Jug, naar de vesllJlg N ijlJlcgen ()vergeplaats.t; . in 
hij het 26ste PruisisciJe regiment infllllterie in dienst. Deli 1032 rnaakte z\ine xfdeeling wed el' deelui~ vall 't mo
l April 1824 bij 7.i.in regiment aangekomcn, werd debi~ie leger. JJevordel'illg was gevolgd en bewij8t, dat 
olltwikkelde jongrnall reeds () mailliden daal'ila, dell 1 LIOn ZlJ ll ll33m eel' aane/eed .. Den ] 7 Janu3l'i 1831 
October, tot ol1derofficier (scl'geanL) bevol'derd. kUl"pol'aaJ, wt}rd h~j re,cds den 1 September ~ei'geant en 

},1011'S eerste kil1de'jal'en waren under w(JpellgekletLer, den 6 Jalluari 18;1:<' sel'geant-majoor. . 
en het gerlreun van. 't kanoB verloopen. Ais school- Maar er kwarn rust en daarmede verd,,'eenverdel' uit
knaap hoorde hO van den strijd del: volkel'cn tegell zicht mil zich . te tlu del'sch eiden. · OIlS Jeger werd I1iet 
Napol6oll 1. Dllitschland greep ill 1813 ell 1815 naul' verder Ullgebl'eld; het tegendeel zdu meer ell mter ·plaats 
de wupells om zijlle gcleclci\e lIederlagen te wl'eken, moetcn hellben, ()ndallk~ het 8telsel van volharding. 
maar ook 0111 de vl'ijheid te veroveren, die de vOl'sten LlOll bad ecllLer eell rulll1 veld voor 7.ich g~7,ien en kon, 
heloofd hadden. lVLHal' aal! de groelle tarel op bet Wee- bij z~ju vllrigen geest, lliet meer vrede hebben met .het 
Jlet'-congres . gezeten, verdeelde men L)lIcicl\ en volkel'en op garnizoeu8levell ill Europa . . 'In N ederlandsch-lildie was 
de bart, alsaf mell het mes i~l cell sin a kel~j k gel'echL zet- te vind en wat h i.i , ~.c ,eht. , Dell 2'1 Juui 1~;i4 biihet 
te. wuarvan elk del' begeerige gasten wo mogeIijk het ilJgemeen depue de'( Lillldrnachtno.33a'111gek~rnelJ, 
grootste stllk well~ehte m(~e8ter te worden. ' De aall werd hij, illgevo lge autorisat.ie van bet depaitell)cllt 
DiJitschlnnd beloofde vr(jbedeJl bleven echtel' uit. lJe van oor1og dd. ·1 ~ Juni 18:j4, li"O. 113,alssergeallt
Heilige Alliantie en de Dtlitsche Bond waren !let werk majoor vall de 12e at:deeling illfalllerie overgenomenen 
van de vorstclI. om dc volkeren in toorn te houdcll. ging, zollC.lel' halldgeld, · vuo\" deil tijd vall · zes jaren 

Voor dell ad·e1 was weder in PJ'uisDn '8 ieger de hoo~ bij nlls l.udisch Jeger over. Het scllip Diligence' ver
gere rall~ell weggelegd; 184.8 en 1 Hf)(i lIloe"ten ~omell, tl'ok dell J '2, .·'l..ugustus U'04, met het deLachement, Waar
OI1l in Duitschland ten deele andere begrippen lllgallg bij Lion . zich . ,bevond, uiL Nieuwediep en I'vierp"l~:1 
tc doen vinden, die zeit's /I u nog op verJ'e na niet voorspoedlgerels ,heL allker te IhilLvi:a· uit, ~:;wa:armGn 
gezegevierd hebbcll. Het despotisme vall de vo{"sten den 2;3 Novcrnber l8:j4 deharkeerde. ' . . .. .:. 
deed claar de bevolking Imer en meer lIadenkclI . .Maar iii .Men heeft geh eel ten onreehte, onciet· z60velevalsclle 
eft'eele he~taat ill geen land iran Eu ropa lIog eene zoo voofslellillgen mee!', beweerd , clatLion de · epaulettell 
scherpe afscheiding tusschen . celie aristocratie, die zieh qij de lL?lJlinistl;atie heeft . verkregen. . De bekwame, 
aan hare . Jaats.te jlri vilegielt vastklam pt, elide massa jeugdige, Jevel?dige ondel'officier trok spoet1ig na z~ille 
d~s voJks:Van~aarde anti pathie tllsschell Duitschers komst III ludle de aandaeht, telheeronidat ll ijerva-
el.lNederJanders ill Ji:uropa ,. want wi.i zeggen het den ring vall't kl'ijgsrL:insleven hadopgedaan: , ...... . : 
1.lcerGroell v3T1Prillsterer, in zijne Nerlel'land,~c"e Ge- B~j ·besluit vall '!J.Exc. dellGouverneur~Generaal 
tla-chten, 11.3 :ons vol leis door z~ille hist<?rie doortrok- va'll N. Lwerdlt .• J. "Lion (deli 2 Aptil i835c no.l), 

. ken · met· den zuurdestmvallrepublikeinsche begl'ivpen dus reeds \veinigemaandeil na ·· zgJleaallkolJlst, be-
e,n'. ;llaarom gehecht aan zUu vorstenhuis; -Oranje's noemd tot tweerienluitellant bUhet:;. le.hat~inOliillJ'al,l:" 
geschiedellls \8 tnch auk die van strijdtegimdes- tcrie.De1l6Julli1836: wel'd:. H~Fb~j : hetalgemeeii 
.p6tisrne, eerst tegen vreemde overheersching, tater te~ ·depoten den ;:\l 'MeiJ 8;)7hij .'het':·7e ' b3t~illoll jnfan
gendeoUgarchie. ' terie overgeplaatst. . Daarop- volgdi;, ' bgdispositie ,vall 

De .ieugdige PrUisische · kr\igsmall, liaakte naar naam het militair · depariemeiltdd.;n ,¥aart 1838,weO'~r 
ell snelle bevordel'ing. Opgegroeid 'in dage'i; toeniedcl' overplaatsing hij ·het5e batailloninfanterie, als tweedeil 
soldnat den maarschalksstat' ill Zl.lll l'andsel meende te Juiteriallt-betaalnleester. ·]3~i beslujt \raJl . 28 Januari 

hebb.e .. I.l. ; .... : ~it.s ....... · .. l .. l., .. l.·;.j ~ ~·ujt.rn ..•.... u.lltte, ja., .. to. (m . soldat.erl . k.roo!.leil [183.9 1!0. · 2. werd .. L.· i0IJ,: tQt. c. e. ts6~n ;.lu ..•. ·.j.temll1t .... b.ij. bet · 
v~roverden, zag h;lJ 'metwre,yel··hooger rangell zoo goed 5e batalllon , mfantene bev9l'derd. , <. .. .. ..; 
.als>voor.zi'ehgesloten. H-iJbracht ·het, den 1 April Men wilde l:diier . meer partij trekken : van Lion's 
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. gch1eken~ admlnistratievc bekwaamheid. Bij besl nit vali Als . kr~igsman hadLiorionop1iOudel\ikgetrach:(z~iIi~ 
Z. 'Exc.deil Gouverneur-Generaal van. 2. Alji.i11839 werd geest te be:;chavell. H\j spraken sehreef de vq()rLiaamste 
Li (lli als betaalmeesterdex2e klasse b\j Cie rnilitaire admi- levende lalen. Zijli ol1l'ustige, ollvermoeibar.e .geest 
nistratic ovcrgeplaatst. Ei.ndel~ik werd h\j, h~ besluit deden hem intusschen van zijne vl'oegste jeugd IHlRI; de 
van 2 ~:t.J uli j tl39 no. 5, tot adjunct-intclldant bevor- practisclle keTlnis zoeken, die hijin later ti.id tei!toon 
derd. J)l'ie jaflln later vroeg Lion, die illmiddels met spreidde.Z,ijne militnire loopbaan had hem ,ondanks ·7.i,iJle 
jonkvrouwe L . F. von Grieshei'lll, de afstamilielinge van levellcligheid. geleel'd hoven aHes en inaJles de practi:eche 

. 'een aanzienl\jk Duitsch geslacht, dut zich in NedlOr- zijde te 'l,Oeken hoven eene Jouter, meestal onvrllchtbaa,t 
landseh-lnGie . gevestigd had, gehuwd was, z~in eer- bespiegeJcnde ricliting, waarvan maar a1 te dikwijlshe't'· 
vol ontslag wegcns lichamelij ke ongeschiktheid voor gcvolg wordt, dat men geestesgavcnmisbruiktpf aV 
verd eren miiitairen dienst, dnt hem bij besluit. van ~w leen behagen 8chept in kritiek, bij ollvermogenom .zelf 
.T anual.·j .' Ji:l'.L2 1\0.1 !:l .. ,. 011. der to~.keJ~ning van. pensioen, I' iets tot stand · te bl'engen. (Worrlt 'l)e1'Vo.lgd~) . 
be.taalbaar te Soeraba~)a; waar h~l zlch met 7.1.Jlle echt- v. L. 
,{enoote VOOl'eerst vest lgde, werd verleeml.· '. 
L Ziedaul' IJion's eerste levensjareil en z\iue milit.aire . . ". ' . ' . 

IIlgezonden 8tuklcen. 
Eere wiell eere toekomt! 

loophaan geschetst. Wij ol1tleenden de feit en en da~H, die 
\Vii aanhanlden, meerendeels aan eelle OilS reeds l!l Ne
d~r1andverstrekte oflicieele opgave. Men knll velen oak 
!Iier in iudie alligt verifieerell. W\j wild en d~\arbi.i stap 
VOOI' st.a p stilstaan, omdat er weinig van Lion's jeugd be- Rechtbank van omgang, vool'zitter Mr. Engelbrecltt. · 
kencl is en men charom vCl'rlichtsels in omluop hl'aeil I, ook Moordaanslag , vel'wondil1g, kwetsnren, vrijspraak, vel', 

'. wat . 7.ijl.le nfkornst . hetreft. Zijn vader behoorde lo t eene decligcr: P. B. Le8quillier, gepensioneerd ambtenaar . . 
] d Op den 10 Ji'eorllari 1870 stand tel;echt de Chin.ees 

]hanschc l)l'of estantselie farnilie ; Cloor zijnc moe ' t!l' vloei- Ian Kenta?l!/ en twee me(le-beklaagden, beide JiJ.vancn, be-
de Ol)stcrsch bloecl in zijne aderen. 11 ij ",elf werd als schulc1igd yan samellspanning en poging tot llloorc1aanslag 
protest.Hllt grcotgehracht. tegen den Ohinee.~ ~Joa Inf/oat. ' . 

Met fit.'l'liei d hel'ducilt Lion steeds %ijne jeugd. Hij Genocmc1e Chil1ces 1.70(1 Inf/ont was in (len avond van ' 
was reeds locn de vri eud en · de leeralll' Van 1111(1Crell, den .L l October 1869, omstl'eeks 10 nre des avonds, aan
die met. helll ill lIIilitail' t: diellst. gettcdcn warell. Mel gevallen gewol'den en zooclanig toegetakeld, dat hij Qe~ 
welgcvaJlen verbanlcle hij Ol\S, riaL h\i VD")' eell'e ldeillig- wustcloos ncdel'viel, ten gevolge van welke verwonding en 
heid .• li s jeugdig ol1clcl'oHiciel', door hooger gcplaabten kwetsUI'en hij, volgens zijlle vel'klaring, ' elOne maaud Jang 
werel aallgeWe;l,Cll, om makkers voor de militail'c exumina uedlegerig was gebleven. . . " . 
f e hckw(lInen. Er ll10estcn in de~c zaak 18 getnigen worden gehoord; 

het. .onclerzoek tel' terccht7,itting hall (lrie achtel'eenvolgende 
OfscllClOll orrecn Ncc\erlander van . !:!eboort;e. heerl hi.i" l' 'l d . . 

~ e agell gee nlll' . . 
On?C driekleul' trOll\\' belool'd hcbhenrl e . lnet 'warmte Na den afloop van het ondel'zoek s~ondde verdedig~r op 
zijll tweerlc l'aderJ alld (hij werd bij de wet vall J 7 eli dl'Oeg eene gei'mproviseercle venlediging Yoor, die hierop 
Decemher .1858 genatul'aliseel'd), nangehallgen. ned.erbvam . 

. Hel -tnetaJenkruis vet'sierd~ z~jl\e bOl'st ell daal'Op Dat het proces-verbaal van onclerzoek naar de kwetsUl'eli 
was . h ij tt'ot.sf)h; 't \vas eelle in 't veld vel'dicnde hCl'ill- van l.Joa lngoat slecMs cloor den ll1antrie~poliGie en dessa
lIt!J'illg aatl l.ijn kri.igsmans1cven onder Nededandsche vlag. hoofd onderteckencl en dool' geen vi8um 1'&PCl'tUJIZ van den 

Zi,j' lI v(~ rbl i,jf ill ] IIdie stelue hem in stHat verschi i- pla1Ltselijkcn genecsklllulige van 'l'a~al gestuafcl zijnde, zoo-
danig document vall geene wiutrde was.' . 

kude van Ollze be~.iltingcn te %.ien. Voor een zoo' . Dat de 14 tegen .de beklangdel1 bezwarende verklai-ingen 
schrandel' : denker ell opmel'ker vi cl veel omtrent de niets beteekenclen, llU alvol'ens kortelijk te hebben uiteen
vol!(I:'l'elt Vall den lndil:"chen Al'chipel en hUll toestand gezet, welke de invloed van eencn mantiie"policie is, ' ZOo

le ' ieereli. Zijn loopbaan ~lls Indischofficier deed hem wei tegenovel'Chinee~en als inlanders,zelfs nieer dan van 
an(lerzijds celie kenltls verwervell, die het leger hij zijn eenig hooger geplaatst persoon, terwijl devatbaarheid voor 
verscheiden .c1eerl . uitl'oepen en llOg sleeds zeggen: h\j valsche verklaringen, ondanks de eeden, ten gevolgev~l1be
was de verdediger van onzebelangen. Lion was eell dreiging en omkooping, somtijds niette loochenen valt; 
del" ll)anneu, 'Wllarvall de heel' van Rees met recht ge- ' Dat een alibi van (len beklaagde ian Kentang vaststond, 
tuioO't: zij zijn de pioniers der beschavingen uiet enkel die opdien bewusten avond,toen deChinees ,[Joa 11?!!oat 

1 d 1 I d' . aangevallen was, niet uit het huis was geweest· endiit de' 
krijgslieClen in Neder all se 1- 11 Ie. . mede-beklaagden zich elclers bevollden.Op · deze groridel1 

.' Z~jIleeersteltive!l8.iaren hadden ook invloed op zijn conclucleerde de vel'dc(ligel' clat al de beklaagden vanreclitsc 
geheelwezen: IJlonhad in houding jet s militaii's, invetvolging zOl'lclen wOrde11011tslagen ... ' . . '. ..... 
toonsteedsi~ts, dat aan den .gezaghebberdeed denken. Nani.im eim uur bel'aadslagillg weidendebekl!lltgde;l 
Vrdlijk.: uiterst · ge,e~.t.igi jasarcastisch, washijongetwij- wegensgebrek aan bcwijzen V1' (lgesp?:okeit. .. . .'. ' .... .•.. 
feltfeeIl aaTlgeIlaam . kamel'aad~maar z~jlle opbruischend.. Ditvonnisis . door het ' Hooggerechtshof behachtig<.l .. eu 
lieidIloouzaakte hel~leeli paar malenbewijzen vanden per telegrammedegedeeld; clatgenoemcle beklaagclen o1llffi·dde;~ 
Ilel'llOonlijkew in oed te ,geve'n, wllarvanh~j reeds in den lijk. op vrije voeten zO llden WOll1en gesteld:. ·· . . '; . ' 
Belcrischen v'eldtochthad doenblijken.Hijwas een Het allezins bec1aard en llauwgezet onderzoek ,van dim 
tl.i.fs.t.ek.e. nd. s.ch.,u .. t.t.c.t .,.: ,biljard .... ·e .. n. seha. aksl)ele. 1', ' hetsl)el: v~lOrzitterN1r . . EtI!J8lb!'eCltt, gepaarcl aan zijne 'hllll1flil~tei~, 

zoowel jegens beklfiagdell en getuigen ,verdie~eIial!eillQf. 
va'il : dellkel's;~:· ,Go_¢d: g~h91!:wa .. en ij~erster ~ .. van gestel, . Die ambteniwf deed zich kennen a18 een. geIiloedelijkeifrech~ 
sJiihk . etl :gespierd ' te_V~J:ls, - k<in .hij .. de . grootste · ver- tei;; . van uitgebreicle kennis en ·ondervillditrg. .- .. -, '::? : :'. 
m;o~inis'):v,erduteIi'; . . ' ." ' De vel'dewger wageenzobDeitaa/liditil4nd8c4kind'j -. liier ~· 
-. .' 



' te:~linlde' OilhfiRkeldzond~l: o~itN f)clerlanct t e heb bellge~ ' wie het niet langer gecliel1cl wil zij n , op pensioen stelt endat 
, zien, wegertsziekte op ~~ijn Vf:rzoek o]Jwachtge1<l gestelcl 'elk voorstel tot pen,gioneering goecl gemoti,'eerd behoort te we-
en ,ila 'vruchteloos pogingen te hebbcn aangewend om 1ve- zen, omb~j cle RegeeJ'ing ingriilg te vinden. , ' 
del' geplaa:tst , te 1vorclen, bij besluit aaugezegd dat zijn Van milit,(ire zaken zij n de ' co respondenten van dagbla
wachtgeldniet venIer zan worden uitbctaald clan tot zekel' clen tronwens gewoonlUk niet erg OJ) de hoogte. Zoo wcrd 
tijclstip, op hetwelk hij zi;jn eel'vol ontslag uit 's lands clienst o. a, indeze week nog opgeaischt, dut een generale staf 
zon llloeten verzoeken, hetwelk h\j verkl'ceg onder toeleen- zan worden opgericht, waarvltll een Generaal-majoor Chef en 
ning van een pensioen, zHiver bedrag'eucle [23,75 's maands, een kapiteil1 SOlls-chef zOlldeJl zijn !Waarlijk ecne fmaie 
hetgcen natullriijk gchce1onvoltlocll(le is om in hct onder- vel'honding tnsschen de verschillcnde mngen! , Zoo werd ook 
honel van Zijl1 gozin te vool'zien. De aHlier ,'oorl'allemle in vollen erns t medegecleeld, c1at de niemv opgetredenChef 

' gouYernements-eollllnissien 7-iju zeer schmal ; meet' bCgllllstig- 01'01' den genccskundigell dienst last zon hebbcn gegevc;m 
den komen het eerst ill aanmcl'king' , zoodat (lie persooil 110m d.e officicl'swoningen b\i het hospitaal teSoerabaija tot 
zich gelloOlhaakt zict am zich op den omlen clag met recMs- ziekenzalen in te richten." Niemancl heeftvoorzcker ooit ' 
r.aken in te laten. Dc wij);c, waarop hij dnt doet, wekt vroeger gcdacht, clut die Chef zielt gel'echtigd zouachten op 
bewondcl'ing. zooclunigc wij ze in de ~ttl'iblltell van alldel'e takkellvan bestUJir 

Sedert zijn kOl'tstomlig optreden als jurist llCeft hij reeds me- te trcclen en dut clie Chef lllaar orders min demilitaire ge
nigc :r.aak YOOl' (lcll IAlIH\raad bchande]d en gewonnen. Dc nie, om ie verbonwell, en aan de Administratie, voorhet 
jongste lmak was ccMer van lIlec\' hijwndcr belang en daar - ueschikbaar stellen van fondsell damtoe en voor het uitkeeren 

' om vcstigcll wij cr de :ullHlaeht ap. van huishunr aan, de offieierell, te gevell had. Wij zijn da,n 

'l' .\GAI., 25 April 1870. 
IHOGENES. ook geneigd die geheelc mededeeling als een cana1'd " te 

Lesehonwell en durven de berichtgcvers aanbevelenvoortaan 
betel' onclerzoek tc doell, yoordat ;;ij zulke mallnetjes in de 
lllaan zi en. x: . 

Verkeerde voorlichting. 
26 April 1 870, 

Het bcsJ)),ckcn van alle regcc)'illg~Il1i1ntl'egelcn, ook van 
pel'wonlijkcn aard, is cell (1t:r gClI'ielif;igstc pliehten van clen 
journalist: Hij HlOet traehten 'l, ieh clanl'bij wovcd .moo'eiijk In No.4 van het Jl!fiZit{lire .T(jilsckr'ifl komt onder clever
or ccn ollpartljdig st,:lndpnn t te plaatsen;' hij lllag 110~it de huncleliilgen en Lesehonwingencen stnk VOOl', geteekendE. W. 
ollllenlallige dicllu:tl' van wien ollk, (!venrnill opposltnt, qnand, A. ]~uddciTlg, hanilelencle o\'el' de Militaire hospitalcll. Ecne 
lll.{:uw z,iju, JUaar ucho01'L de JHluliclw upillie, 11:1 uHllwge:r.ett.c aehtjarige onclen i ncling', clo~r lJijna dagelijkseh bezoek "anhet 
o.l'cl'\regillg en onclerzock, naol' zijn b (:~ te vcrnlOgen \'001' to h.ospitaal him' tel' plaatse als()ok elders, waar ik claartoe, in 
heMcn. de gelegenheitl was, verhagen, heef{; mi;j geieel'd, clat de heel'!J.-

001.': directe lJeln11gen van clo ill~ezete\lcJl, ;/,00 Vfln vcel wlutl'heid hepft gesehniVen, maar oole veel clut gevaarlijk 
mnbt.cn:mm en ofHciercn uls \'an l)nrtit!nlicl'l'm, bohuorcn in is voor iocler dirigecreml chef, cliezulke dinge!'l zietofweet en ' 
hOlll C;OIl besel!crlll(;l' te viudell Legenore!' l1l0ge'tijke willekelll', clan niet, sedCl:t lang andere maatrcgdcn nemnt, of, zoohij ,claar
\'l~rkcenle ojH'atting \'all ;>;nkcll als allllCl'7.in~. ' toe machteloos was, nictvl'ocger ree(ls Imlp van hoogerhall(l met 

:U!lllr tcgeJlovcl' stnnt eehtcl' dilt grell oonleelmag won l en nacll'llk :tnroep~. l\'lijns inziellS wo]'(lt evcTlwel in dat stilk ook ' 
uitgcsprokcn door een J'oclaetcll1', WallTleCr h i.l nict hehoor- veel verzwegell van het gooile, dat ue8t{lat, en toch als niet 
lijk op de hoogte dcl' zaak is. H ij Hlag noeh Itegccring bcstaande clo~r Zw]TIG. worclt gchQkeld. . 
noeh hooggeplantstc amlJienal'cn van willekclll' uesc:hulcligen, Zookomt op pag. 203 iets vO()j',datik mij meer reeht
l.oohmg helll d(· toedrne1\t del' zaak !lict goed cn in allen streeks heb aangetrokken, ten gevolg waarvan ik de pen , 
deck hekcml is. opvat. W~j le1.en daaJ'op regel 9 van omlcr; ' .. '. 

'fcl{On rlCZllll regol wOl'clt in de Illdisehe bladen llt~rhnnl- I,IJczen? clc gansehe voorraaclbocken is vool' een paardagim 
tlcUjk gezoncligcl. Zoo least mell ill eenige bladen seherpe be- nfluw toereikend voor een tiende van het c~jfer zieken. 
oordceling viln het verstl'ekken van 1/2 milioen gulden aan "DaL moet lllen betl'eUTen, want zoo ooit degelegenheid 
ell) N. 1. 8poorweg'-~faatsehappij, "elk bel'ic:ht later tegen- bestaat den soltlaat door het lezen van goede boekel1 tebe
sIn'aak olltmoet. Zoo viudell w~j telkcns, vooral in de sehaven on te vereclelen, clan ishet bljzijn verblijf in een 
Socrabaijasche Cll Padnugsehe bladen, vCl'ool'deeling van het hospitaal. Zoo ergens is het daar , ' clat goede boeken nut~ig 
stelset van ougevraagde pensiol1cering van hoofdoffieieren, en een ware weldaad zijn; zeer ' vele soldaten z\jn olltwikkeld 
wegons volimiehten diensLtijcl, cloor den tegenwoordigen genoeg omgoede boeken lllet vrueht te,lezen." . , 
Lcgcl'kolnlllandant gcmlgd. Dit laatste is zeer waar en was. hetgeen ook mij; bij 

Den Generaal Kl'ocsen wordt dall veclal, 80ms op hevige mijn bezoek in het Groot Mil. hospitaal alhier,onmiclcleliji):, 
wjjze, vCl'wcten, dat ltijhet IIopruimings-systeem" voorWurelld nit mijn eigen voorraad, een paarllOndenlwerken deed rOl1d
tocpast, zonder "te letten , op ' de verdiensten van de !lOptC ' cleelen onder de mansehappen en m\i vel'volgens stappendcecl 
l'I1imen" pel'sonen. verrichten om de lijders vool·tclurencl vallleCtuur te vOQrzien. 

Wijachten dCl'gelijke relleneel'ingen, als zij niet bewezen Mijn verzoek dam'toe werd onvcrwijld door hetmil. dec 
kunncn worden, niet goed. Zij kUllncn er toe lciden om het partement thet kraebt ondersteuud;debibliqtheekbestond 
vei:trollwon dat oftieieren ell ' mhldere militairen in den Leger- nanwelijks een jaar of ik onivingzelfs in last " die tot VQbl'.
k6riunandant moeten stellen, zooh:ng hijzich dit niet oiiwa!U~~ , b~,fJld, voor ,anclerehospitalen te doencliel~el~ jwam:vau.Band. 
d~g'O' h~eftgeJll:aakt; te sehokk -n. "Hierbij kamt nog dat m~n , :jel'masin.~ ,Martapoeraen Amoentai mede kUl1nen getuigell., 
met hgt er toe komt om sleehte eigenschappen van een gepen- , Op clit oogeliblik telt deze bibliotheek 3119 deelenenzou 
sioneerd officier in het openbam' te bespreken ,en men ra,usstellig over cle 6000 deelen teUen, zoo nietjaarlijkszooveeL 
dlial', waar vanofiieieele zijde feiten zouclen ' kun:ncn wOl;den afgekeurd moest worden: Hollanclseh, Fmnseh ,Dliitsclfen " 
aa!igevoerd, steeds in het belang del' beh-okken pewonenzwijgt. Engelseh zijn vooreerst de hoofdtalen" waarin ,die wel'ken 
.'\'Q'n ; de eritiek wOl'dt daarcloor vrij spelgelaten om aan het be'staan ;cloch er is VOOl' de vele vreemdeIingen inous lege!' 
publi.ek 'k virkoJ;idigell, dittde Legerkommandant wedereeneookreeds een begingemaaktmet lectnul' 'indeoiNootdsche 
lliirbitraire"liandeling, wedel" willekeur gepieegdheeft. '," " en andere ialen; Italiaansch ,Spaansch; "Portugeesch " en 
,; ~ij, :4ie,_, ,z9<:1 ~schrijx~n, .ve~g¢ten 4~t , het ,Iiiet. gen~l'aaJ R1;lssisch zelfs ontbreekt 'er niet.Er, b~staat; cIllijns;, i~- , 
Ki'6es~n alleen,maBr net ~ouf)e1"nement is,dat'pel'sonen ,van ziims, gel'ekend naar de weiilige middelen, diemij , gege-
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ven ,zijn, .stellig reeds alleniansgading op elk gebied, · als kroon op alles te . zetten; eeilIiiistel'l;ijkainei' · op . g~" 
belletl'ie; ·i·omaxiti~k,·. klll1st ' ell wet(mschap, voor den gering- noem(le bl'llg plaats, hetwellc ' opvcreercllcl vel'lailgeil van 
sten solclaatelll11atroos z~owelals VOOI' den fijn besehaafden den heel' d. L., die het feest, wij willen ·ondei·stellen.op 
ol11eier of burger. Ik durf gerusticelereen li.itnoodi~;en c1ie ei,r;ene kostrm, heef!; 'gegeven, op eUlligeuitzonderingen nil,. 
l.libliothecktekomen zien. Daarom verwonc1erde het mij cLool' al de ingewt.cn en wenl. b~igewoolltl. . . 
teri hoogste, dat een man die reec1smaanclen hier tel' plaatse 0]1 de gelmrikeli,ike ,Yijze braeht het Hoofd van Geweste· 
o'eve~tiO'cl . is en di~ kennisbehoort tedragen van wat in l~jkBestnn]' den ontwerper ell bonwmeester der' brng ;in 
~lk ho~pjtaal is of wezen moet, niet oerst een.~ e~.n kij.kje in h aJ' t.elijkc woonlen hul(le voor (len ijvcr en devoortvaren
zij ll eigen kcuken genomcn hceft, vOOl'clat hI,} ZlJ ll vll1gel'.3 heid, waarmede ZEd. het werk heeft voltooid, waflrna den 
(;'aat IJranclell aan eens anderman's vnur. I Itesi:lent in kOl't (J I1'OOl'llCll. (lOar ~lel; he~r ~l. L: .c1ankwei·cl .. 
,., Olin 'aan doze regolcn eon plantsje in uw blae1. betlll~;d VOOl' de mcrlewel'ktng , ellC ZHI~dG.heett· betoond; 

H. R. V. Waal'H,i,l[ het toe tc Schl'~iven is, dat het clen bOllwnieestor 
Baiavia,fj lV[ei .1870. lllogeli,jk was rle brng voor lwt aanstaancl'vertl'ck van den 

Naaraanlcilling van cen opstel in de Pall ],[all C/w:;ette, 
,marin IIvel'spl'clll liggcll(le waal'heclnn" te middml van lIoene 
oHl<ro\Ting van d:walillO'ell" 1'oorkomen, 'leve]'t Ilc heel' Bns-

o ,. " I 1 l' ., kenHllet. bcscllO\l"il'ingcll ol'e.l'lIlmltllltJ'stc .se ell. oglca.' 
Daal'in kOJnt weill ig (wor knlturcs OIl nog llumlcl.' logwft voor. 

Dc sc"l ll'ij ver jn 't Britsc1te blad oOl'(l.c!elt ol'ur OHzen toe
si;aUll op .lava als een ander, die gl'Ooten familietrek met hem 
llCeft, en OilS, N e(ledander;' , afschet.st.e als ~~el'oed om oos 
,'an dell lUocdcrstaat af to seheUl'(;u. T e midden vall Ilwnar
haden" lCZCl1 wij aUerlei onzin over gronclbczit ell ovcr 111' 01'

millderiu" vau llct getaJ I~nl'()poesche ambtcnul'eu," d.ie het 
gevolg \'~n erme liberalc politiek zon moeton Zijll. 

'.['0l'11 bevat. (lat ~ Ll1k ~ocdc gednchtell. 
lk !teer J hwt, diu de wnanle \'an (Ie agrarischc W(!t. tot 

UlHH'r1CII Hill z(lckt tD l'eclllCCel'Cll, el~IlC taktiok, die w.i.i guon 
' ~'l!\:'; l ~ l'\·:rlid· f:u\'nl dnidell, lJcLaogl; !lU, dal; d.e "wul'dd.ge
!ichl(~l h'uis Hid md (tn logiea to J'ijlll()]l" is. Wij llU>Ol ICllnt Il.at 
;Iii; \r(:I i.;:;cschichf;, ~ das \i'eltgc;rieht is. c\ !il!en in 't oog vall 

· tJ(lr;;[~H lIl1;rs V.ITl (lesvol,isrne ell wiUekellr jg het andel'S. 
VI: Ingi{":t Cll ele heo]' Hllskcn Huet zijn eel' onvorcenig

baar. WnL Leteckellt tach y,ijne eOllclllsie, ([at v,oo (le ko
\ol11ale hm'l'onnlllgs-}lolitLck ~,cf!;r.viert I!([it nelle nedel'hng 
1j.:1' ;Tij hcid ~;l1 zijn in klrell ~I:ri.id tegoil lwt d.(l]l1lnekrneht
:,;"w,;l£l tiel" H utUlL)"?" ivlC(lHt illell. mei; zlIlb: (lellU vilrnsco
Itl:d(~ , gckl"!li,l met het bnll'eren, dat de' libemlen ailll 111110-

llHlttall i!!" lijdcll cn llwt eCllC insinuatic over f1bijoof\luel'
kIln" cell lustortcndpolil,iuk gcbouw te suhrngcn? 

Dc I/ I'l'ij hcid" , die de beJtOllclsparLij verlangt, bcstaat in 
,lit" o:n nan]' hal'telilst misJ)J'Il:k nHl <I(! yeldell, den tijcl cn 
11;:11 :tJ'beid "all cen goe(l vol!- tc) makcn. Daul'vool' bezigt 
~jj 111[0111111 (lkrach tgeweld". Hel; s)'stecm I'an brutalc cxploi
taLi!! Ylln den ll1cJ\seh door don ll1f:rtseh is toch haar ideaal. 
Willen (to ' lib(~rnlell tot nntnul'lijlcc tocstanden leomen, dan 
ligt dnal'iu de triurnf clel' vdjheid. 

hocr li,esiclent to krlllllen voltooicn . 
Het feest was ll iettegenstltnndo rle niet te groote hal'mo~ 

llie, (lie hior sedert COlligan tijd heel'seht, reeht amnsant. 
?vlen mod den heel' d. L. dank weten vOOr de moeite, die 
hij aall dat feest besteeli lweft ; de tafel was zeer goeci, 
zelfs roijaaL 

Na aJloap van hct diller werd eenig vllllrwerk afgestoken, 
dal; VOOl' die gclegeuhcicl spceiaal te Batnvia gekoeht was. 
Dc o)'(1e was dnarbij zoo gor,cl, llat eenigeclames het · min
del' groote genoegen hebhell gesmaakt met verurancle japon:. 
ll en hniswaarts te llloeten kccren. De regen, die bijna den 
geheelen avonel viol, waarborgde ons overigens dat l'elok 
Beto!!!!, mct voltooidecn onvoltooide bl'llggen, l)~ ~L ._c,n 
proai (1m.' vlmnmen is g()wortlen. IV[issehiell 'ware 't zelfs 
nuttig hij zllike gclegenheden politi.e-maatl'egclen te nemen 
in hc:t bdnllg den onl.o, clie hie l' blijklJaar pl'Uch~;r.;erseh
tc, ell. ~\elfs dat cell speeiaal pOl'soon, bekenc1 rr/" tlel'gelijke 
Ylllll'werken, belast werd met, het afsteken claal'van . . 

Intnsschell ging enn imler lliterst voldaan Imiswaarts daar 
men lwt feost, voor eene kleine plants als cleze, op echtofficiee-" 
len vocl; had ingel'ieht, hoewel te oonleclen uaar den lossell 
t0011 , door oenigf:'ll ann tarel guvoel'a, j nist het tegencleel 
ondcrstchl. kon' worden . "Vaal' to I'eel rang ell stand, til veel 
eti.(l1lCttc in aeht genoJJ1cn wordt, yerm:lIlkt men zieh mecstal 
sehittereu(l. . 

Mout hij derg'cliJke gelegellheclon rang ' en stand in · acht 
gel.1omcn worcli.;II, clan gesehiede . dit zoo strikt mogelijk, 
op(ial; andu]'cn niet door ongepaste hoHelijkhoclen voor hot 
hooM worden gestool;oll. Maar hoc dit zij: het feest 1'e1'
dienl; in alle opzi.chtell nogmaals herdaeht te worden. Het 
was immel's: o! zoo ' prettig ! :M011 lean dit uit Dns kor~ 
versiag opmaken. . 

E'EN OPMERKER. 

Een kort antwooliil. Dc libel'llle pal'tii betoondein cell opziellt, in elk geval, 
dal; "U yan (lene;.:el gcle.cl'd heeft. jl,ij s"tootte zieh niet Mijnkeer de Reclacteur! 
tll'cemalen aan eon stecn en vernielde thlLns hare kl'aehten In de Suma.tra-Courant 1870, No. 16, kOlllteen tegcu 
Hid d.oo)' r;Lr*l ill cigen bouzem. , mij gerieht sl·.uk van M. v. D. voor. . 

])at bevalt. rIc conservaticven niet. W~j glll1Uen haar nu VCl'gis ik mij rriet, dan is "M. v. D. eene verkorting van 
hot gcnocgen over logica zoo tmlogisch mogelijk te l'edenee- het eerste lleel van "MACHIAvELLI'S stelregel :1Vlun"c1us vult 
ren ell h: betoogcn, dat men tegell "den geest des tijds"decipi, decipiatnr ergo, d. w. z. de wel'eld toilbeclro(Jeti zijn, 
moct rcageercn . ' Zij protestee.ren vrij ' lItegen het modc-nood- z1j worde bed1'o!!en. . 
lot", mits wij ,den weg cler ollhvikkeling opgaan. Als de Deze ' stelregel venlient gee.ne wedel.'legg~ng,maar:iroi·dt 
IIgroote meerdl ilwid" del' Hollanders aan monomanie lijdt hier aangehaald, omdat hlj M. v. D. eenigsz~ns ~~raktel'lSe,er~ . 
cn de li:~r . ]~l' rwuHnet mcclit .ze te kunnen ontz'vavele~, Zoolang lI;I. v. J?zijneshi.kken tegen I~iJ niet(m;;~l'-, 
clan bbJft 1vraag ovor :hoenoemtmeneen man, ehe teekel1t, zal lk ze lllet beantwoorden, want Ik hl:)bweLStts , 
zijl\e meclebul:1;el's, ·voormonomanen uitmaakt en het aHeen miclers t e eloen clan'l'erwoecle gemaskel'det{!geiistahdei's !t~l-~i 
weet? Evenmiil alser nog e6'Il eigerilijk gezegd IIkultuut'- · kens op liunplaats te <zetten. . .. ' .. ";~ <\2 

IIsteiser: bestaat, ' zalmeneen greiullbgiea" in .de· opge- " . Met . moeite v'cl'heeg ik het van mij , _ M;HoPE~n 1,\:1., 
. sehi·pefde iiilsneclimvari. de Java-Bodezooken: , . 1'.D.in het Nie2tZO Bataviaasclt HiJindelsblaC118 69 ; No; 139 . 

.......... .• to antwoorden . . Ami zulkeeri. werle zalik lllijniet:. lll~er 
Ee~ , diner . gegeven . ;bij gelegenheid . van de .in.\Y'ijding wagen: Overwin ik b; v.khedentotaalM.~~ HQ:i.>:E~n ; 1;t. , . 

;: van ';depasvoltooide; brug' te Telok Betong. . . . v: ' D., de kansbestaat, dat _ de ;heerenl:L < PO:EIf,'lD. ::v: '~'~-
Op~eri '2'6 "April jL wel;ddep'as .voltooide'brug ' over de E:S;, GUSTA:.A.F ADOLF, euz. metgeh~et'~e~¥,de ' spl,i!l.te! .. , . 

rivier \ReIok ; in:gewijd ell hadar :des ' avQllds., ten eillde de nieuwe stellingenmorgen> of over morgen -den 'strijd t~Oenllu.t 



' f~~~!ttit~iil~i~sZ~~~~~0:rd;~';~~t~f:o~~~~:I~iS~~i~K11~'~h~~~~~·.·:r:jit~~:t;d ::~;d~!a\~;:~~:~~~gin~~i~~~~.~!:~~;!:¥t£~{i~~' 
goe!1:keuteii:. . •..• . ..•.. ." .... .. ' . ' , ' " o~ dapr?lJ teden~en aan bvack trouwQf;clez1}eli_~~ om 

;/M. v., D, ga mtusf;ichen voort ZI111C Itl .. P~:lan!Js .achter - anlI~oSI~elt ?ot te Vieren. "' .. , - / -- '. . _-: -- . ':< .,.:-.: _ 
b illlrten opgeraapte sc11cldwoorden naa r mlJ te shngeren., , DIt IS blJ-v:ontegeuzeggeliJKhet: geya~Dl~~l~~tm.g.~~O:rt~ 
Die scheldwoordell _l11ogcn den wansmaak van dezen of genCll den stllk getItclcl /I I/zOl~cle het waarheId ·.zlJnJ ._;v:(')ol*O~ 

, bewijzcn, mij beleedigen z~i' niet, w\il zijgeene zaak betel' mencle ill No. 32 van de SitJilatra~O?U1'ant, hlidende::',/:: -
inak~n en ronduit geijcgd, M. v. D. 's tach niemand be- Zonde het waarheid;zijnf ;' --' ::' :t~> 
lee(li~e\l)~llnllen. . ' . , 1 . " •.• .. . r In . 'h ~ t Soerabaiascli ll~l'lcreisblad '~';a-;l' deli '2:~~~i~lg,if~i~£.f.l.t. 

Dit ~s_ m l.lll auh ~~)Icl op all~. (,001 de nnhalell M. ,.l!. No. 70 lazenwlJ het al'tlkel"l\IIeLen me't -twee f1faTew'!. ,~',:"<'? 
in diens gewonen stl"l tegen mIJ geschreven ennog teschrlJ- Dat. artikel iu het bljzondertrok'-o\ize .. aauda91'iti " Qilid.li'tJi~tj . 
yen stu,kken; . zoo Ulet als een I'egtstreekschen, dan . t:6ell als eel~iij delip:g1i'chel~ 

)iijulieer de ll.edactenr! ik verzoek n bcleetd (leze re- ultval tegen, onzell LegerkomlDandl!'ti:t~an 'aairgelli:erKt 'wotde-n: 
"'elen wei te willen dOCll opncmen, tel' vcrplichtillg van .. Vcr~lent d~ bevelvoe'reudeGeueraal ;nurMds 'cdergelijk!; ,yer7 
~WCll o-ehoorz,amen (lienatlr, W'\lteu r~eeft ' het, Legernureeds ' het regt'-z:~jriel!-fkf;l~if~i:tde 

o G. A. DE BRUIN. stem, zells doorlTllddel del' 'perst,e doen lrooreht <>' <,C-':"' : 

PA1U,NG ,April 1870. ---
Ghoeghoer~Malintang. 

Miin.neer de Redacteur ! 
Met de ' 1,Uttstc boot van Paclang gnll'erd mij van een Su-

~~traandcze t emchtwijzing: . 
IlUituw stukjc -in hetNiemo BatatJiati.8cTt. J{rtlulelsolaa 

van dit jaar No, 80, hcb ik ontwaanl, dat u dc' namen 
zijn ontgaall der lotgellooten van · dell sel'geant-majoor ge
weerm;lker J. G. SCJ:IEU,TNG. 

llDaar die mllnen in miJrI gehel1gen zoo vast lUogelijk 
acprcnt zijn, zoo knn ik lIiet llaiatcn n het volgc\l(le 
in hcrinncring te brengcn. Or> dCll Z8 'Febrnari 18 tH 1'10-

gen te Okoe!Jlwer-Ma1:i1tta?l-!/ in de Incht met gemelden Schel
linO' Cll, r.<;gt lIe poectischc !wcrlcveriilg, dllizenue vijanden, 
tw~e fwieliers n. 1. de -~Juropeaan 11 .i\LmIEN cn de .T a
vaan SOSMt'fO." 

Tcr ~illc(ler waarheid, M:~inheer de Itec1acteur, vCl'zoek 
ik u het bovcnstaallde in uw billd ecne plaats tc gllltnen. 

ABDOEL FA'fIHA. 

'WEm,EVItEDEN, den 4 Mei 1870. 

W ij willen die vragen lievernog uiet,nlet eet1stcllig ja'he'aht
WOJrdell, maar wij vree¥;eu :lHet sWIe vreez/e,d~tde I.:i_~ger- .; 
kouunandaut· cr ,un . reeds -.op ·kan · b'iige'iizijiieJjopulari~e,),t : a!l:il 
het wankelen gebragt· te herJben. ,····· '. ' . . -' ..... , ' 

Wien de schuld? . ' ,. ,, ' 
Zeker nietaun het Leger; ' .... . . .. '. .... . --:' 
Deze Legerkolllmandaut .Qeeftollder: :de · gunCst,gste()nisbill~jg

!le.deu het. hoogbevel des. L~g~rs .t;nogell: aallvall~(!:en.aet : J::irg¢r 
J Ulchte blJ . heL vernemcu d ot tijdmgdat den : G~rl~'raal J):,ro:esc11 
het . behart,lgenz,ijner. bel:i.ngen was', toevert,r<'i\i",rr· gt~v9NlJiff i 
Z. E. mo~t echter lllet: ver~etell, dat die jlliehtoon .6oji:\ iOiide 
gehoord ZlJll, onverscllllhg 'op Wl(:l1 de keuzcdesKouiIigs~zoude . 
gevallen Zijll. omdat dietooll was eelHi uittingvaitblijdsc4apio:v:er 
het volvoerde voornemen van den . Gelierai1IAlidr~st:n .:o,riiiijn 
zwaar verdleud, . clach : hQog penslOel\ i ll eenealinQ:QiffifIi~ ' rtist. 
maar 1111 voorLaan bllitell deri l~rillg vtllr; llet Degei"\-'tegaii.n :i~r~ 
teercu, .Het · nag'even van het ' j(rUISaitll -'dCll ' GedeeaaTAiidi'~seh 
was vooi' den Venemal [(l'oeseH eenwenk tot ' eeiie -aarici'eJi!im'e 
or~tvaug5t.--De;' illlpopularit eit .van .. · Zijl~yoorgai1:g¢t;v~r~;ef:f.re~il 
zlJne popUlarltelt - hetLeger gelouf(:le 'll1 hein' 'te mdo-el\lie~ 
groetell om vervolgells ' te ." oeiitt.ell, eMi' s treri ir";'huiar- ?6(5iti'e~u 
regtvaardig chef, die· het~ich . totpligtzOlil.hf"st()neni!6" ,v~r-
waarlooscle belallgeu des Legers tobehar tio'-en'!'· . .... . ,/:-.~ . 
. D~arinede . stelde . het . Legel: . wil:llrlukgeeli ,k'ii9~;"~~i;~isch, 

want hij was zelfs mhariJlouien1et 'qebeloftel~viin:'deifG-e'nel:aaI 
aanhet Leger . gegeven, niidde!s zijrl -d!lgordel' No; :r&,v~ii)8-69. 

Zijrl ciie belolJellvervulH. , .__ '. .... "_ ~ . .. ., 
Zijll de belallgen vanhet Legerbel.lllrtigd? ,." _ 

In (lCll lUlltsten tlJ'd kwamen biJ' hel'halinfl' in de Sumatm- Ziju ' strengheid gepaard- met Reg\va¥rdlgh~lf.i4j;l¢kl!pmhi),el.l 
u geweest van !let hatidelen des GeneraaJs ? '.' '.- < <// 

UOllral"t ingczonrlcn stukkcl1 voor, die eene scherpe, nf- Het is mogelijk~ Bet kan ' zelfsziju ([fit het1icht' totdiis \;:et're 
keurendc, (loch niet miniLer on billijke , kritiek van de daden voor ~~ oagen val~ hetLeg~l' - ver_bofgeillsgipiev,ei1.'.l1:~f:k#~l 
van den !Jegerkominandant behelsilen: . Voel.nl . is derg~.lijke ook ZIJt1 clat de Genera,al .. zlChzelvLb~schouw:~t. .. ~-'~ ~ .<!tt,~~Wl.~ 
veroor(lcclmg een gcvolg van de oubekendhCld des schrlJvers hand en het goede deel , zlJne:daden' dlis . verbotge!1·; \vlnl~()\l it~l1 
mettle mlcnen van en dc aanleitling tot die gewraakte voor d~ hnkerhand(het ]lublIek); : ; ; : :; 4,!lt., all~~ ,i~qjog,~iij~/pl~<lr 
handelingen. Het is , <Lan opk een gewoon vcrschijnsel, per- zeker ,IS het!. dat het L.e'g~r , l!.ul'ee~~ )Xel:'h.aa(~eWK..l.deh·:~.efl~9h 
sOllcn in cene hooo-, ambtelijke poslt ie o'eplaatst in hUll slaakt, da,t . zlJud.ankbaarhelAsgevpel .t9ch~lUd_eJJJ~Jle.llse~p;,p'I:J!c.
. ' . . k:' d · . . b'. keLtot ultlng ZIj.J mogenontvangenJ! . - ::'. : __ , .;.<':";~-~: 
doen en la~n ,nns e~ en ?elaakt .te zlen,. eIIl~el. en ~~leen ' Zijll . ~e behin~en~au he.r. Leger ' ~eh~l'qgd p';i, ::~ :.. ''-. ,'?,,:2S 
omdnt hc~ lUet voegz,lam of hun met geoorloofd IS! b~J het I Het ls. mogelUk; nlaar wlJverldarell onsonriui"'ti"mef'fei£cll 

nitvaa. 1.'dige.n.' ~a? .1.).ev. e.l.en. oL het n. emen van .beschlklnn~~~ aa.Iltetoonel.l ct .. at .hpt .L ..... e.g.'ei.j IP.·s.1 ... -.z .•. ee. l·:' ve~rs ... t 0 .. qieeft"Qb ... o.n .. l ... : .. { ... ej.l~ic:h.e.rl 
a~gebeel~ \ pnbbClteit te , ge~e~ aan ~eov~nvegmgen . o~. dl'~Jf- over . d~t .beha~tl !? C;ln van i ~ela.lIg·en. : e,!~L'z cker 'is,. het dat :Wlj( iiog 
veren, . c1,iedaartoe aanlCl(~lng gnven of aan cl~ , atwIJzend~ geene.l Ulcht~ouen ~geho~r4, h~O~l,'ll.l ,, ~ :rnaa.r .eYei1: <ze\,.el·,;is:, !ie't 
beschikld~gen, die zij van hoogerhalld op hunne voorstellen dat ' ' zul~s Illet '. mag ~geweteu 'Y0rcltii}.aa[l het-ptiffelloPd.eV·ine 
ontvingen~ . vo~r . tietaEIIl te, . 0 zoo . d?eImi'tlgl,'l,;),~~~Iis,che~IF ,y.o91'alg9~4;4jgt , 
... Bovendien -zijnhunne ; hgnden yarik gebollden(lobi' .. ge~g~ E~o.?pet)assl!\" ft Htt"> ":'\/) •...... · ;:;,::-.- ">;i:-;.:;T;:<~ ;~ . 

. ·heime ·. Vporschriften van .'- }llgemeen oelang, clie ' bij de . U:lt~: k~rakte~ava~ude~~ener~aisk:nr ·~~~i ,\~ve,:s ;-J~erll~·~,::~~~:.~e; 
";V.-.it.·. ' ~.;llll~' g:il~.l ..... i· ... Ch .... ~. '. t~t' . z .. ~ .. er.:. . ~isi?la. a. t.s. te verl11 .. · Qeclerts,. va .. n.·.·Wcille~.' fr,i~t . w~,a .. i:.: .•. .... arm(~.· .~. '. a ... r.·t.i~rn)~l .. ~ .. · .. ,t. ,~.· ..• ~. :.l.:t.'(l,, $,: .. ;.·.g.at.~ri." gr·:;.~.§{.~}Xt." o.~~ ;;~~~~.: t.~. ~ ,lt~ e1). . 9nl'ee~t clilplel<1lJ:lggeven. , ...., " . ',; : vall ,eei:l zwal'ten 'Tokmaar , Il~ e,Clis .~werdauod < ¥erkla!n.d:Ir~1l 

1~1~tir"i~~~!!~t~~i~s:~~f :~~~tti~~r~;ir~i~~lJ{~~lili~ 
,·O£ .•... ·e. r .... ,.<d~gN~.al.a. rtikel.~n. , :, _v. ~lm,ondig.· . de onjn.istheid· va.u 'hurrrie: mh ..•. e.bi.dt : ~;~n. '7. s.t. ~an. o.~.qat~lJ., ;nt~ ,a.:a._ .. lx:me?~ ~e.g. '.t.". h.~,,\a;.og~*p;\lJ~k., · 

",c --.. -· '11' ".-,' ' d " ok ' .. ' r .. . ' -. ' .,'.' d e ... uunell, wa~en UVie;" s. pe ell VOQr ·,UW .Y o-.cn--;:e.ene 
; ~.a)lv~< ,,~.R,:/iZO,U)~:t;l .~) . ~m~ep{; ,:; lll( len . ZlJ en conna~88ance e' getax~erg.e '· waat(;Le~a~ . d.e --_~Militai.re J.{- t '- ·:-':,. '-<'.;:;t "· -
' ~du8~ :~gIip:¢~Qprde~lel}. ,:->,:,} .. , " : .. " , .. , ...: ........ . .. ; '.' scnenkO;nst .v~ii 'debeir~~k~'n~K:(')~'iP1~s:: IllX; ,!\, ., §~\>tp:;;, 
:; .. Pllg~~t.tkJlg .:, e~h~HkaJ;l .• ~~e ' .versc~oonende omstanclighClQ. g\j,. :: g()lukskln~ ';~eNev.e"h~bt ~ . O:rilang~ ·.~ . . \jj{e-t_ 
,. n1et. Y<l,,2~' ~tJt ~~1llstge.~~¥r~{,dat ~ILde ,pe~'~ ,wordt . ~_e· .' u""e ~ ~e~,C!rdermg. : totXolonel,nle.tt.e~sta!,UI ~::Jf - ~Jg~~~a:l1~ 



<~~li.~gjti:.:f-~i~'.,:R~ar ,y!~,~~~~:l • tll •. ·.!9r~~'£l~WL~i~r~_o~n! :~ang~.ilt .~i~~; · •• ~~!¥:e ; lle~::·ofIt~ie~;en, iif\c;l~ ;~~(rt~ :~i~ll.~~Qr~~ .. ~!ge~~ffl:: O~ ,d.~ . 
l'eV.ell}l¢etl.g~venl{~jl~,zIJoe , zoo . trelf~n~~,~ gehelme; Clrkulall'e van:;· : bppeu .zweeft:.,:~o~de ·liet , :)Vaar-lie!d· ~lJnr· da~ de ' a~adef:[U,sten~e.
lien;,: .5Ii :: A~g,~stus .;~; \P; ~-No; . · .. I~llw~a!J~, eeR . ~a;!ld.ele,+ al~ . het,. ste!d ·vror<i~Il . bO,\ell .4~ . ~u~~he~. ~egl!r; . ~nge§ teig.e _v~~;lerel1F~ .. 
uwe tel'adatlg.,PandJa.llg,door:~Z;E. : ~ekw.~llficeerd'1sgewotdeu AKademlil~ell oV{Jrlll\lde1IJl{,~ovell N;let-akadelm~t!lHlr " .. ', ' 
als tezijll\lukiimeraadschappellJlt, llutl-nIllltalP; welulg t"kt be~ Arm Iadlsch , Leger, eenevreesellJke. toekomst wacbt U dan! 
wijzBlidenvBrderfelijlc '. . .. /.> ,: . Anne delta- Armc.ak~demle;w.at zu~t gij het~~1l hard teverantwootdell 
vallet! en toch wij~eklag~1l u met, maar .wlJ bek.lagen het L~ger hebbell, ludlen van u rCkens~hap geelsellt zalwordcllvli,ll. h~~
<iat . ~.lIlkeen v~rdlenstellJkell>algeme~n bewllld ~o~ldotlicler geell u werd t?c.vertrot: wd ! . • .. . : ' .:: " 
heeft . moeteu derven ;: brave de ltavaHet! wau.t zells In u we Anne trouplers... .. .... very I. , ... zoude. het waarheldzijll? 
P?sitiehebt gij geerigelu)or ge~,evenaan het fiulsteren vall ~lelL De lezing daarvan en vooral vanhet slotwekte inhoo'g& 
~~e . lilompelden ,overhet Ilwerzuds mo~teu maken ceDer ver~e- mate onze verontwilardiging op. . . " •.. :., ............... .. : .. 
lUklll.lFtussehel1U1o: hal1deleu en datvall eenvoormalJgellpo~t- WI' . , d . h.··. · , . . : . .. '.' . :. 
kommttndarit, :die deli.chef verzoekt hem te spareu daar zlJl1 eel' . . e . IS wa~r IS ~~.e rlJvel voorzlchtlg genoeggewe~9t 
nnderageboodt zich het leven te. ontnell1eo; edele de. Ravallet! dom slechts vragender.wljs .~e gewagen .vall ~c telwrt~OInln
gij steldet deeer van het Leger bovell uw persoolll\lkbel~ug, gen eng~breken, "dIe lllJ Z. ~. den LUltenant~Efener~al 
aL wist . c.ij . ook dat eell sehalksche z. g. memonelooze MaJoor Kroesen wl1 aanwflJven. Het bliJkt echter genoegzalltndat, 

' de zaak ~an .• cel~ ander standpuut ~esehouwd had!!! volgens zijne meening, op de gestelde vnigen eenvoorden 
.. En gij s:~l~kskind de Nev~! w\J kUllllell . ~n mogen over uw IJeg~l'kommandant ongli.nstigantwool'dmoet ~ gegevenwor
geluk llIet JUlChen; maar ,wlJ hopen .dat g\l als Kolouel uOOlt den . . De aantooning daarvim gelooveri wij veilig overbodig 
tr:i$c,lIover IIwe ou. dcrgesclu,kte eu !Ian IlW wrg toevertrouwde te kunnennoemen. ' .' ' . .. . 
ulllCleren op zulk eelle WIJZC zlIlt handelen dat de LegerkoUl- Al t "f r· d d' ··· ' b .. .. 
1]lilUdaut verpligtzalwordcn het te kwallficel'en als uukame-. .s on WIJ ~. Pam aanne.men e, .· at ee~e eantwoOldiug 
raudschapjle1iJlt , Il.nti-militair, weinig takL bewijzend en verdel'- 1Il. dlen~eest m (~e bed~ehng van den schnJv~r ~eeft gelegen, 
felijk . Wij .hopen datgij ills KoloncllioOlt tegerll:>ver uwe ou- Willen WlJ de dom hem lllgebraehtebe~chuldlgmgen !iChter

":tlergcsehikten op zlllk'eene wijze uw karakLer III Zijll vollcn eenvolgens bespreken en hare gegl'o~dheid onderzoeken . . 
glaus zult tentooll spreiden als dat gij zlilks bijv. gedaan Voor.eerst venvijt hij den Luitenant-Genei'aaI ' Kl'oeljen, 
~eb.~ op B~rneo'l\ Westkust tegenoVcr d~ll Kapllelll de 13, ell dat hij ~~ .. poplliarit.eit, die eennatllinlijk gevolg· was van 
0\1 :Sllnlf~tra s Westkus~ leg~nover den LUltellallt de R. . de gunstlge omstandlgheden onder welke hij het kommarido 

Het Leger heeft (he Ulet verwuchtc b~vordel'lllg, dat Illet van het Indisch Leo'er aanvaardde nn reeds aanhei wan-
verwacht Qutsllll>' gelezcu; beL Lcger heelt lV\Jder:l vemOllen k 1 b I' t h °t't .,"' , "., " . 
tbt. bet. cijrer ~all gepcllsiolleerd(: Hoofdolliciercil wel:ira uug c en . ge raelee. ~emgermate stemmeu .. WiJ dlt toe; 
IUllUnerkelijk . ~al stijgell, eu het is ill het IJeger ouk niet OIlOjJ- doch weI vel'~:e yan Z. E. ~aarva.n eeu Vel'WIJt te maken, 
gemerlit geblcven dat voorlll zij heL Legcr s(;hijlleu te verlatell beschonwen WIJ (lit als een llltvioeisel, een natuurlijk gevolg 
-:-.!letz,ijr g()fdnrklVllad\V~,Illg, - die "it het .Legm· tot, deu ~an cen met klem dooJ'gezetten wil, om d~ar, waal" noodig, 
oDiClet~lgopgeklomlllCIl ZIJIl. . ., . ' III fleu gevonden stand van zaken. vel'betenng aan te bren-

"-ollde het WIUl~ . . zljn, . . ~at de ?lIiclere~1 ~lstoCll op celie ~llcr- gen, den militairen geest aan te. wa~keren. en vaor . goedte 
ouaallgel!lll!n~slc . l'llte ~~J.ll opgcsctlrlkt: ~oude het ,. watu Z\JII bl'eken met cen stelsel en celie rlClitmg,dlC VOOl" liet Leger 
dilL de oOICICr(jll \u:t CIJler Villi htl!, die olllslagcll .ZIJII Cll, uog verderteliik mochten he t e ' . d' . C1 • h t . " , 
~ullell onLslagell wurdell hebbclI ojJgeleld; Olll het daarlla te ,. ~ e en. It on el vloeoer es \~\U wrang~ 
~chiflell ill akadelllisLen eu lIiet~aklldelllisten, en dut loij tOO[1 vlllch~en. hadden ?pgelevenl. Men mag hem dle de. z~lf
OnlllleldclI, :telrann clkeu Jludeeligcll fncLoI· ill J'ekoniug gellrllgt' standlgheul, . de . \Vllskracht en het zelfvertl'Ouwenlieeft" ge
te hebbell? ZQude hcL waar zijn dl!t mea :tell's ella . raauwe toond de kwnal 1ll den wodel aan te tasten enhet mes te 

... el'weii&tliiug ·~, d;i'Oeli .iiet,. 'bekeudwenfdn:t eCllaru~de'n diepcrin.tezetten,naarmate ,de- gebreken meeringrijpen:de. 
slaC g~emploUcerd.e de kwesiie Of ecne geestige . wijze dooreeue wal'cii, ~e~1ig beschollwen wars til zijn van het najagerivau' 
teekeomg OJ> (lal~~flt geuragt bad. . . popllianteit. Dat deLeg~l"kommandant dit ,ook geenszins 

Arlll Leger, W\I bek!ageu U II.ll5, die vragen met,)" bermt~ooJ'd beoQgd heef't, blijktafdoende uit de algemeene orders No. 29, 
wordl'll ; met . om d~Lt JIl, m~lIr \Vel omdnt het dall zeker IS dllt, 71 en 72 van 1869. 
or l'I~!1 elJ,mdlge ~\\,lslv.ppeI IS opgc,worpcu. ,Ode . 1 . ' I 'd' d d d N 18 

. Wij lwbbclI die t,cekclllIIg gellicil Oil wlllclI J!lUrVIIIl cellC p. velvo gens. llMI aan Cl lug er agor e 0. ' 

l.wnkkc 1J(!~chrljviJlg geven. van .. 186~ gestel~e dl'le vl'a~en: 
7..oonl~ mell W(!I.;t rijden (:r nu Cll dan over de mils del'll'alll-, ZlJn dle beloften vel'vllld? 

W/iii te IMav ill kleillc \~rlgclltje~ , voor en IIchtel' van uezcm~ Zijn de belarigel1 Van het J~eger behal'tigd? . 
vO(,)rlli~II, meL bet. doel de rails te . z'~i.vel'et~. Men .be~e~.l'tdllt Zijn ge~tl engheid gepaal'~ met l'cchtvaardigheid (le kelllner-
detgelukc W.:IKClllj ~1! ,(!ell.~rooter dellkb~CI(lJg dall w,erkeiok lluL ken , van s.~.eneraals hal,t.delmgen geweest? . ':< 
hebbel~ •. Deztl . Iud 2 .0[3 pllludeu besp.mucll CI1 g~heel opeull dIe moelllJk afzonderllJk kunncn behandeld wordendU1:ven 
voertulgjes worden ue8~lIurd door een koet81C1', terwIJI ZICh claar- wij volmonclig b t" d t " d ' WI ' ki ' td 
op nogeeu lIIilli bcvlIldt die het loes\el der uezems dientte h" .' eves ~gen an WOOl, en. ever aar e 
regeleli. De ltlckcniug stolt lJU zulk eeu wagcntje VOOI', dat op 8e l'lJver zl~li. onmachtlg om :net ~Clt~n aa~~e toonen ,dat 
de rails in vulle vaart voorlrolt. · III dell kuetslcl' meent men liet Leger JUlst zeel' veel stof heeft om teJUleh~n over ' ket 
Mn Itapilein tehcrkeilllen, terwijl hij dc unifurm dJ'uagt vau behartigen , zijner belangen; maal' wij achtende oriloochim
cell geliurllllis IIdjuclullt. Uit Zijll mond ziet men dell galm devc pare daadzaak, dat Genel'aalKroesen g!lt0011d heeft,zoowel 
Bredu;"t~l'wij~ hij . met eell ontzettelldell ijvCl' de ai·me sukke!s door.zijnvoorbeeld als door zijne mondelingeen schrifte!~jke 
lIo.h'?l)l, dlezlch . Il~UI. dCIl wagell . trllchtell vasttehouden eu Ult bevelen; . paal en perk . te . willenstellen aan het ,vro~ger-':bij 
wier znkk~1\ eell bncfje hangt waarol' teo lezen staat IIkuzeJ'ue." de promotie en het indiensthouden: van' officieren .zoozeer 
Metgesptercte IUl:llden. houdt de . koetslel' de tcugels en han- gehUldiO"de .. . . d£ l"k .' 1L ' . t ls (d tall' i . 
tcert 'bij . d~' zwe~fY: De m~.u, met llt!t toeslel del' Ilez~ms be- lati c" en. ~oo~e~ er elJ e . aS8zanse ,e,. !t c ;;e~Ill~~~ ~ 
last, . hcelt 11\ 8tl'IJdmet . ZlJn phg~ cen der bezems t\Jtgerukt e nall~?ltlC . dlelgde tedooden, . eellyold,mgeu(t, b~~lJs . 
Cll slaat ·dalll'mede dezeHue arnui, sukkeJs um de OOl'en waur_ datZ . E. zlJne beloften vervullen en de wa~~ ~I.1g~I.1xall; 
d(jor d~w8gell ') ustige!~ . we!. ', maar zcker doelloos; zoo.I~fete.r -:: .~kLeg.er behartigen · wiL ". • .'. . . . . ", .. .... '. ,: J --';: ~~~h':"x. '~ : 

.
g .. e~, ,v. ~().I:. ~~o.:.I.:t.· ~': 'D ... )e ...... :ph.g. t-'.v. ~rz .... ak~h ...... d~b., . eze.i.ur.eg.cel.'.rl. ~l' i~ .,e. ~~IDe. ·.h. leI' .ell. d.' aaI.: iIl.g.eslopen .. mil!. ~rUi.k!\.n .. ~Il ..•.. v.er ... o ...... n~e ...... h.,.ti~ .. ·.'·n .. :.:.'( 
.. ~rd)g:.' ,kI~1U : yeuIJtl.m~t; kleme'.Aoehgelaarsde voetJ!;s ell . gc~· a.er bestaande . wetten en voorschl'lftelh w()rdep. z~mil.~~.JJiri: 
.~eed : nlet eeWlIJool b~ISJ~, ve~sler~. lllet treus,~u; . .' •• ··.· "z~endes persoons, met .klem tegellgegaaneiiaande.1cl.\\\ l' hten 
.: ... A.lhoe .. wel de . .t~ek.enJr .... I.g. ': III .. eest.e. ~ID.k. '.: ~ .. n : ge.es .. tlg ,lS., ..... ~~u.r .. en wIJ(he da. aromtre. tit riizen . .. . ters.to .. nd .... O"e.volo. O"eO".even. ' Nrt.~." ~·"' .. · ' .. ' 
ha,8.r. o.mdewell)gtaitelelde,u . s~rekl{llJ~a/, vogra,~9,1ll~!tt.;de eken " '. . . ~ .' ! . ,. . .. ~ . to 0 o .. · .c ::·'tT.'Pl~-
jlo~JtlJ':tv~n .. den Jeekenaa,r, . 1II7,t ; ':~He~lllll . de ~~~Ii~'illllg" celie g ..... de . voorJvar endliel.4 ZlJU maatlegelel.1 ,g,~n.0¥1en~f: ~. t ,pen 
l:!trilkkmg doet iezen, · welkc;zo(i):z\J · clll~t besta!ltmet: qauhoil_geda,a.n~ om . mde . gebl ekeneilbehol1f~~!l . va,ll: h~~:s.:te. 
IO(\B ~~iut: ewer.ken; : manr 'voo~al" b¢aat :'liefeeii- :ih '; i:le ' ,:h'ariw ' wct~ '. Y00J;zlell . en ~ het lot van ' otficieren. , enillll~ael·en tey~t .. .. < ~ ~ ; 
lt~eil' ~~~M;~t te :' zijii. eene~.· o~!,~~,~i,~g .. :~~n ';de;' iilg~;Up~@~;iY~!l.ag, ~el~ , ~ag het ,' illlmer~ ' va)}: ali$ieenj' b~eildb.ei~ W.~9~Aji 



dhtde Legerkol1imaliclfmt .voorstellen heeft ingedleml tot het IndisehLeger. Trollwens wij kUJll1en gerllst ,'im het 
verhbogingder traktement~n~an deme~8te officieren, t~t gezond verstand van den Legerkommandant, cliezelf Hit de 
toekenning van eene.KonmkhJkebeloofilllg· aan hen clle gelederen tot elien hoogen rang is opgeklommen, yerwachten, 
(laarvoor in aanmerking kLt:men georacht worden, tot de dat Z. E. bij de beoorcleeling van personen geen gewicht 
opnchting vim een. Generale!l staf met e~n werk~~-ing. z~o- zal hechten nan de. plaats waar zij hl1nnekuncligheden heb
~ls die bij elk goed georgalllseerd leger ellen staf IS aallge- ben opgeclaan, maar weI aande hoeveelheid, die Z\i rlaar-

. wezen' tot nitbreiding. van personeelbij verschillende takken van bezittell en het nut, dat gepaard aan practische btnik
;an dienst; tot vel:betering del' positie van cle schrijvers en baarheid en omlervincling, dafl1"Van vom' het' Leger kan ge
eell tal and(m~ lllaatregelen, clie gecleeltelijk reeels zijn inge- tl'okken worclen. 
willigden uitvoering .hebben erlangd, als: Ook Z. E. is zeker doordrongen van de waarheid, dat 

de oprichting van een suppletie-clepot te M~este.r Cor- ook ten aanzien del' akademisten de spreuk gelcU: II Het 
neUs' de verliehting met gas Van het Groot lVlIhtmr hos- zijn niet allekoks, die langemessen dragen." 
pitaal, enz. ; om vah de vel'betering del' voetling van clen solclaat lk underteeken dit stnk niet; een ieder ' zal de reden be-
niet ven1er te spl'eken. gr.ijpen. 

Meli is onredelijk, wanneer men van het nieuwe Leger-
bestuur in negen maanclen tijds, meer verlangt dan nn 
reeds iI; het belang van het J~egcr gedaan of voorgesteld is. 

Wat betl'eft (le besehuldiging van onrechtvaarcligheid ver
klaren wij de aanhaling o~tl'elli den armen kwartiermees-
tel' te Samarmw, die tel' WIne van een ZW<lrten rok maar 
in eens wenl dc:'odverklaanl! niet te begrijpen. 

Ten opziehte del' 'pensioneel'ing van ' ~len ovel'~te de Ra· 
vaUet en de bevordering van den Lllltenant-K.ol(mel de 
Neve tot kolonel, teekencn wij alleell aan, dat de sehr~vel', 
bJijkens zijne onjuiste voorstelling, sle~h~s zeel' onvolledig 
sehijnt bekend te zijn met de aanlel(~mg tot. eerstg:~
lIoemrle handeling en dat de kolonel de Neve - dIe ontwJ.}
felbaal' zijue gebrcken heeft - in ~llbaltel'nc rangen steeds 
meL lof betrekkingen vall on(lerschelclen nard vervllid heeft; 
aat hij :tIs Majoor cell zeel' bemind en algemeen hoog gewaar
dcera bataillonskommandant was ell dat llij ziell ook te 

9 Mei 1870. 

]i)en o.fficier, nie! van de 
K.M. A. afkomstJg. 

30 April 1870 . . 
Op Zatel'dag 14 Mei a. s. zal de Indis-ehe Waarborg

Maatsehtlppij eene algerneene vergadering houden, tel'vast
stelling van balans, winst- en verliesrekening en tel' ve]'
kiezing van gedelegeerclen en eeR cornl11issaris. . 

- Gister' z.ijn alhier op publieke venclniie verkoeht het 
wrak en de gereddejnventaris van 't benoorden Arijer ge
strande sehip Italia,. een en ander braeht f 1,110 op. 
Koopel' Tan Tek Hien. 

GeveildeVastigheid. 
wIde bij het JJegel' eenc gunstige l'eplltatie !teeft verWOl'ven. 

In de batste plaats rest ons nog de beschllldigillg als 
;l;OU (Le I,euerkommandant de otiieiel'cn, van de Koninklijke 
Militaire Akademic at komstig , onvool'wlHu'delijk v60l' die 
welke uit het liegel' tot· (lilln rung bevonlel'd zijn, voortl'ekken .• 

Die nnntijging is zoo OlHyaal' en uit de hLCht gegrepen, 
dat WijOllS oJ> groud daarvan geJ'eehtigd lIehten den sehrij
vel' vun kwade troll\\' te besehuldigen. De juistheid aiel' 
uuntijging 7.OU tonh nit de bevorderingen moeten blijken en 
tlaarom zullen wij in de Nuam- e\l llanglijst del" OHieiercn 
lIagaan, wie in de hoogel'e rnngcll bij de Infantel'ie en 

Zaturdag den 30 April 1870, 
voor rekening dcs boedels van wijlen den Heel' Jricoo 

Ili1tzts Mm·in1f.8 Goztijn. 

Hd pel'ceel gelegen in blok M, deel 2 No. 71, BlHlrt 
of Wijk Molenvliet 008tzijde, verponding No. '1538, ge
taxeel'd op f 5,000, zijnde een Erf, bebouwcl met een 
steenen Woonhuis met pannen gedekt, VOOl'ts een .Bijgebollw. 
Kooper II. .E. Gouijn, voor f 4,000. 

Kavallerie (Ie otlieiel'en del' zoogelluamde. wetensehappelijke 
wal)ens zijn schiel' uitsluitend van de K. M. A. afkomstig) 
sedert het optreden van .den Legerkommandant gepromo
veeI'd zijn. 

Bij de Infantene vinut men bevorderd: 
tot Kolonels 

Een van de K. M. A. Ecn uit het Leger afkomstig; 
tot Luitenant-Kolouels 

Geen van de K. M. A. Vier uit het Leger afkomstig; 
tot Majoors 

Een /I /I II /I /I Zeven II II 1/ . II 

I3ij de Kavallerie: 
tot Luitenant-Kolonel 

Geen van deK. M. A. Een nit het Leger. 
tot Majoord 

II /I II II II /I Twee II II II 

Wat betreft de door den schrijver geeiteerde teekenillg, 
vij ,hebb!ID,c deze nietgezienen klmnendlls daarover get\n 
!~-Y·:vellen. Geestig kunnen wij haal' eehter nietnoe" 

/. jWant daartoe l11iSt2;ij het vereisehte van op waarheid 
· : Id te zijn en de beschrijving, 'die de sehl'ijver on's 

,', :In geeft, verraaclt het oogmerk van het geheele betoog: 
.. .'pm.den Legerkol11mandant teki·enken. 

;,. ·ijtkeuren voora1 de laatstedoor hemtegenZ. E. in
,::;orochtehescliulcligingten '.' stetkste· at', omdat ze een twista po. 
leI. opwerpt, die ~erderfelijkeIi in vloed. zon kunnen nitoefenen 
'pde :too wellsilheIijke kameraadscllap onder deofficieren van 

2 Mei 1870. 
Onderw'ijzer8- Ve?'eeniging "Onderling Hulpbetoon~" 

Ultimo April 1870. Saldo in kas. . f14995.21. 

DE MAIL. 
Heden morgenkwam alhierhet stoomsehip Baron Bloet 

van de Beele, gezagvoerder Schipper,metmailbei'iehten uit 
Europa tot 26 Maart en telegram tot 14 ApriL 

4 MeL 1870. 
Men verzoekt ollsmecle te deelen; dat III dezenm1cht, 

. waarschijIllijk ten behoeve van" een ' bloemenkoopman ,van 
een erf in de Beerenclreehislaan, nogwel op 5 passeu van 
de gardoe, gestolen zijn:. een gropterozenbool11 CtSollvenir 

. de Malmaison), een persische eIleen rose roos. 

De Java8cne Oourant bevat e~n l~eglement, door den 
resident . van Bantam vastgestelrlophetgebrluk van de 
wegen dereersteklasse in die l'esidentie, voor voel'tuigen 
en draagvee. ~:" 

Het lIooggereehtshof heeft . tei'echtstelling met bepaling 
van dagdoor den Raad v. Just. alhier bevolen,tegen:clen 
heel' J.Fais. 

De Raad van J,u.stitie alliierheeftter~ehtst!llli.ng inetdag~ 
vaarding inpersoontegen del1hee(O~8t~U'eeiAelverleelld. 



GERE&HT~lj;itcit jtEitKdb'p " VENDlrA6G~iT~~fl: : ::Vt~i>ti~k+iii~t6~ht~ n~~rde c:ha.~en:~~j~· .:'d~ ·. G-oliA;ri: .Perzie', waar .:di€ 
... .. ~~~~~:·"E~~!!~i:~l~~~£~~y .,····NiE~O~T~AN~L~J~1IEi~b> ~~rim ;!~:~~~er::ds;:e o;:i~'t!tii~ib~~::g h:~f}S~~;_ ::~:~l 

Moetlxuitrllt de arie.kodfdjJlaaisen,vfLr£ Java, deiiorrle1'irtg te hebbenbijgewoond, alhler t e'{ re'ede teruggekeerd.. . 
'to{j.tfgVtevan li~t ~~ndu:l'e;'uje;nent o! 'van devendu-accep
tati( fje0afl,n 'wQl'deit tegen .net vertdu/{antoO?' olivel tegertden 
venrlumeestei'?' .. In laatsgemelden ziti beslist. 

'Is ?nitiJdiende. ond&rwel'pelijke '1)o1'del'ing tot afgifte Va1l 

ee?ie venau-acceptatie, alsten onreckte gericltt tegen ket ven
duk(itit{;O}' te Besoekie; niefoittvankel-ijk? h. 

Is de in appeZ ged~1ze eisok tot Iei;1tgbetaling . van a~ ke~
gefJ1i ingevolge ket bijvo01Taad uit~odroaarve1'klaa1'dvonms 
([esBel'sten 1'ecktei8 lliocMbeta,aldzijn, idilmdde tot ve?'goe~ 
ding v(m doo?· ·· de telt ttitvoerlegging geleden sckade, als n~et 
'vallende binneli ' de .teJ'l1le1i van m·t . . 344 suo 1, 2 en 3, met 
olltvankelij k ? ' J A . .' . 

Ret Veudu-kantoar te Bezaekie, appellant, ndv. en prak. MI' . 
. J . ·E. Ilennll. ' 

. ' . " . Contra, 
dc, arabieren Seck 'Balim hi,,,::'aid Amat· en Sec". Said hin Awal 
. Gaderali, g.elotin\eerdcu, . adv. cn prole MI'. F. II. lflees. 

(fIT. v. n .. R.) 

7Mei 187. 
De directclir van " Bin~enlalllLsch bestull1' ]leeft bekend 

gcmaakt,dut de tweede ' }coffievtiiling te Padang in ditjaar 
zal wonlcn gc1\ollu.en op den eeJ'sicu of tweeaen dag na aan
komslald:Hlr van liestoolTllJakketboot, welke in de tweede 
heltl van Juni a.s. "an hier del'waal'ts vert.rekt. 

Den4en is Allje)' gopasseel'd het N ede)'l. 50hi p Petl'o
"fila" gczagL Rotgans, van AmstCl'dam nan)' Snmal'ang. 

DeTi 5enis Anjer gepassecrd het ~c(lerl. schip Maasmj1l1!pk, 
g.-;;mgl'. Yogelesallg, I'au Poillt tle Gaile nanl' Batavia. 

Wij vcrnetnen, dllt deheeren Gebrs. Gimbel'g en. Co. te 
Soerabaija hutll1C zaakhebben overgeuaan aan de heeren 
Krnsc:mrm en Keller voor j 100,000; (Java-Bode.) 

Tot a"enL del' .Tavas~he ]3ank tc Soerabaija is benoemd 
de llcer I:> A: W. Verkoutel'en, tot dusver agent te Jladang, 
ell t.ot agent te Pndung de heel' Groellevdd, boekhondcl' 
diet' ill~t(~nillg te Saniul·ang. 

~) Mei 1870 . . 
TELEGRAM. 

Soel'u,ba'ijlt, ~I' Mei. 

J)e Itaadvan Jllstitie heen den heel' l;ebret, van Kc
ilawoeng, na diems zcIf voo)'gedragen vel'dediging gehooril 
te hebbcn, 'li1'ijgesJFl'oken. . 

.Bijvonnis va Ii dell }laud van Justitie van 6 Mei jl. is 
(LcOhineesche hundelaar Lie Tiang 'I'jeng alhier vel'klaarcl 
te verkccl'cn ill stuat "an faillissemeilt. 

Eergistcrwerd ·<eene. nlgeni~ene vCl;gadel'ing vandeelhebbcrs 
ill ·de J(tvllsckelhmkgehbndim enz~intot leclen del' commissie 
voo)'het, Op!leln~nvall . Lie bnlansgekozen de heeren, D~ 
.Jannet~c :; :W:ale.n."jhl'.: .. J," .... O,A.;van Ha..efteu, . mi·.R. y. 
Heiliger;J:J; ' M: ~deI"aat, de. :Kantel',}ll1'<l.t. van, Eibel'gen 
Sitfilhpgeiis';' eli ' J · .. ·.r>v§n, SqIg·evcri, alsinccle tot :plaa;t;rvel'
"ang(OJ's, . de heel'Clj.T, J\t:vaii ,.~er Vrilk:' Czn.,A. Volz, ·G. 
A. de J~at1ge .. cll :.Ji'F, · Kest~ng. . 

: . ' - . t.:: -~ - -: : '.-: ... r .· '~ ' '<: :;:M:,.:;...· -...... ..;.:': 
.:,.. 

GEVEILDE EFFECTEN. 

. Zatlll'da~ den 7~eii81p, 

vaal' J;ekening van den Heel' M?,; 1;. )t. p, p, Bii1j1~' : 

No. 69. Bewijs van aaneL in' d~ , 2de.KoLZee.en Bl:;As~;MiJ. 
groat! 5000 \vaarop lsgestort j 50Q a f .81,50, 

1/ 70. Idem Id,em /I II 80,-
/I 71. Idem Idem!1 1181,-
/! 72_ Idem Idem /I /I 8050. 
/I 73. Idem Idem il II 80' 1m 
/I 668. Bewijs van aandeel in de Nederlimdsehe Ll~ijd 

. groat f 5QOO waul'0p is.gestortJ500 a f46,'-'-
II 571. ' Idem . Idtim . /I II 46,
II 70. Rewijs van aand. in de Jav. Zee- en Br. Ass. Mlj . 

groat f 5000 waarop isgestort!500 a f 79,-
II 71. 
II 17l. 
II 586. 
il 200. 

II 201. 
II 203. 
II 276. 

II 277. 
If 283. 
If 290. 
/I 164. 

Idem Idem · /I II 80,'-.-
Idem Idem Ii l/ 8.0,1>0 
Idem Idem 1111 80-

Bewijs van aand. in de Ned. Ind. Zee- Ass: Mij. 
groat f 5000 lVaarop is gestortf 500 it f 208,-

Idem. Idem /I /I 211-
Idem Idem /I /I 211;_1 

J~ewijs v, aand. in de 2de Ned. Ind. Zee- en ·Br. 
ASSUl'.Mij. groot f 500.0 waal'op is gestort 
/' 500. it f 150;-

Idem Idem /I 'I 140,~ 
Idem Idem 1/ /I 149,- , 
Idem Idem /I /I 1411,-

Hewijs van .aand. in de Hataviasche Zee-en Br. 
Ass. M~i. groot /' 5000 waarop is gestol't 
f 500. it f 126,~ 

Voor rekening van den Heel' II. L. vu,u Bloemd1~ 
TfTaamlel's. 

II 640. Bewijs van aandeel in de Ned. Ind.Es. Mif 
groat / 10.00 , . a f91,50 

II 641. . Idem ' . Idem /I II . 9-0;5(, I 

II 892. Hewijs van aand. in de Nederlandsch Indiseht 
Levcn.s verzekering en Lijfr~nteMaatschappij 
groat! 500 waarop is gestort a f n5,5e 

./1 893. Idem IdC)n . /I /I H5,5e 
/I 894. Idem Idem /I 1/ 111,4U 
II 895. Idem Idem IIlI 111,5U 

. Voor rekening van den Heer: J. II. A. B. 80Jlnec 
maltn Reoentisck. 

/! 278. Bewijs ,'an .. aandeel .inde Brand verzekering 
~aatschapplJ MerelU1us groat t 5000 .waatop 
IS gestort f 500, . . . , a f'126;5D 

/I 279. idem · . · ,Idem 1/ 1/ 125,5'0 
1/ 356. Idem Idem 1/ . 1/ 12550 
1/ 3.57 Idem , Idem 1/ " 125' 50 

V oorrekening van den Heel' H. G. Goatm'. ·· .. ' , .
No. 427~Bewijs van aandeel in :de. lColQi1ia:le ; Zee;'- ,eh 

:Bralld A.sslU·antie .. l\j:aatschappij .grookA50O:0 
" . . ,: waar~pisgestorfI400.. ,: : : •. a.:J ';L8'Q'~ 

: Voor' ,l'eken::ng.- VRllde fi111la; Re.1Jnst f ''!'<nju; > :' /~ 
II ~68. BewIJ§l :van aandeellU~ de Kololl1ale:Zee;; ;~el . . ' .. .. ... . ... •• .- . "--III 

.'. Erand AssurantieMaatschappij ,:grootf 5.0()'{] 
, wall~~p is >gestort f5~O • .. ; , ; -a ;p , 8:5';1},~.u 

11 , ·21, ]3. eWI.J.s .~an aan .... d .. e~l .. " lll: .. d. e •.. Zee, .......... cn:;Sril:Il~ 
..' .- :Assm~ntle , MaatschapplJ . deOQsterling""c' tij 

J3atavl~ groot I 5.000 .. W:aatQpis. gestort 
... . {. 5·00. ' . ...•.. , :: .. , .. " -. ',' .. ,!> . :'r- .' altltA .. '. --. .. . , . .1* . 1oJ.UV 



, iUrbe$r~it ' ~an ' d~n Gouverneur-Generaal van Neuer':, ill hUli toestand, van eigim, echt, oud, 'iuheemscli beheei" 
lal).ds()ll-lndie; ' dd. 7 Mei 1870, nO. 5, is aan de firma en l'egeering, - in den staat, dien Van Soest noe1l1cle 1I00e

Dtimmler & Co. vergnnning verleend tot het in de vaart adelcle clemokratie," - hij bes~oot z~jJle bescluijfing in 1656: 
brengen van de aan, haal' toebehoorende stoomsloep lnsu- IlDit is dan 't geene ik hebbe kllunen stellen, rakende 
linde, '-bestemcl tot het overhrengen van clrinkwater van IIde zeden en manieren van de J avanen, '- eell Ian 0-, \'er-' 
Anjer naar de voorbij varende schepen en tot het slepen IIhaal, alzoo ik niet durf ontkennen, in 't samenstelle~ " miJ ' 
van schepen, zoomede tot het ,overvoeren van dekpassagiers lite hebben laten vervoeren door de passie die ik heb ' voor 
en goederen van Anjer nanr de Lampongs baai en nab\j lIeen volk (van wiens handen ik meermaal , gevreeiKlheu 
liggende eilanden vice-yersa. , IIgedood te zullen worden) en datik in weerwi1.vall ,hare 

~~_ II boosheid, beminne om de uitsteken cle: eere (lie , ze1I1ijaltoo:/ ' 
IIlnct groote uitwendige afl"ectie aangeclaan , h¢bben." /, / 

Bijde gistergehouden inschr,ijving van GOllVel'11ements
wissels aan de .1 avasehe Bank is ingeschrevcn tegen pari tot 
10F/4 pet. voor een bedrag van! 184.637.73, hetgeen 
alles gegnnd is. De Regering IHld Illz millioen genaagd. 

Gister zijn bij insehr\jving aan de faktorij der N. 

!lHad de Java-Bode, toen ook deze eindyerzekei"ing: van: 
clenbeoordeelaar gevoegd, zij zoude omtr:en( het' lara J,.ter ,' 
van het volk, - dat men te T1ata via volstniktniet leerfkeri:' 
nen, -een rechtmatiger ,voorstelling gegev,en hebben:" , ;:: 

H M. 1 tDe heel' Bllsken H~et .z'le'ietl de1N
t

·. R
I
· Sl' z,eekr~mrcL o~~l' , 

l~ op~l~men van een Jem ' on, .( a 111 lOOI( zaa , (~oor kal~i- ' 
aangebouen de schepen: 

Mm'ie, 395 last r \Hj naal' Amsterdam. 
Rotterdam. 
Dordrecht. 
Middelburg. 
Schiedam. 

Gelderlallll, 24:3 

II 90 II 

II 95 II 

II 100 II 

II 95 f/ 

II II ~)O II Amstenlam. 

Trilhelmi11a, 376 If /I 95 II /I 

II 90 /I Rotterdam. 
II 91 f/ l>ordrecht. 
II 96 /I Middelburg. 
II !J 0 /I Schieilum. 

Aangenomen ::djn; de Marie. en de Jri17"elmina voor I"~) 0 
nllar Rottenltllll, en de Gelderl(md voor hetzelJde bedrag naar 
Amsterdam. 

Het Bnlaviaasch Genootschap van Kllllsten en Weten
!!ehallpcll heeft onlangs een compleet stel jlgUl'er~, van d~n 
.Wnjung-}>oerwo ten geschenke ontvangen van ZlJn eerehd 
])angcran Ailipati M:angkoe-Negara. Dit voortbrengsel van 
hvannsche kunst, uitmuntenile door sierlijkheiden uitvoe
righeid van bewerking, vel'dient eene eereplaats in's ,Genoot
schnp's ver'l.amelingcn en hceft tlie ook ~evonden. Wij vel'
blijden ons, bij het zien van dit sierlijke en echt vorst~lijk 
"e5cllcnk een bcwijs te ontmoeten van (le belangstellmg, 
aoor cen' inlnndschen prins gesteld in de beoefening der 
Etlmograpltie ,waarafln de Indisehe regeering, blijkens haar 

-,l0~ voor wetenschappelijke instellingen. zoo hooge waanLe 
toekent, en verwachten ,Le sehoonste vruchten van de aan
slulting op dit gebied van Oosterschen en Westerschen 
o~derzoekingsgeest , waal'van we in het bec10elde geschenk 
eenzoo sterk sprekend voorbeeld aantreflfm. 

(Aangebodm.) 

De redacteur ' vanhet lfandelsblad van PasoeroeaJt is 
mien ,knon-ig oud heer", werd ,dezer dagen gedrukt, die 
aUeen' meent lndie en den J avaan meer bijzOrider te kennen 
en het cultuurstelsel volstrekt niet ongenegen is. , Wijont
leerien het volgende aan het No. van 4 dezcl' van dat blad: 

, IIDe Java-Bode gaf onlangs ee~e kal'akterbeschrijvingvan 
IIdeh~: Jav9-arr/ ' , inaar vergatei" bij te dtiiden d~t die ont: , 

;1 ~~:"~, ,(1, fas ',aa?' Rij ckloff ~an G?ens,. geschrev~n 111. Amster
! d~II?:, ilApnl , 1656 ,mt hennnermg van Vler relzenvan 
f Japal'a; mial' Mataram in 1649 , tbt 1652. ~'~Die karalder-
besclir~ving van rilim twee eeu wengeleden, werd ook vooi' 
he~enJoegepast. -Doch er was nog iets bij' V'ergeten. 

• " /IP, ~~ljzelfde " Rijckloif , ,van Goens, wiens beoordee,l"in,' gV(ln 
he.11arakter ' van ' Iiden Javaan" door (le Java-Bode werd. 
~Fiv~tgenomen . ~onderden zegs1nan te noemen" -,- . diezelfde 
~'iAan dle , de . J avauen kerideenbeschreef,zb6itls ze waren 

tem '" eltzel ,weger was geJlubliceenl. 'Dat plagumt werd . 
seherp' gelaakt. , '" '. ' , 

Waarom had hij geen bezwaartegenhetnu aan het 
licht gebrachte plagiaat, in een hoofdai:tikel gepleegd? " 

= <><==-
- In het belang der J avaansche letterkllnde 'en iot meerder~' :vc~-.

spreidiDg .vall nDtti~e. leesboeken onder den JavaaD; is dezer~agell dqor 
d~ Regcrlllg lIlugtlgmg verleelld, om ter laodsdrukkerij, on'der de ' lei
dlOg van den ambtenaar voor de J nvaansche 'taal-ellletterkuDde A. 
B. ~ohen Staart, te .doe.I1 drllkkeIl , eell zeker aantul exemplaren van 35 
kawI·werkell, a'llIwez'g 1Il de verzameliD" van het ' BataviaascllHeijoiit~ 
sehap van kunsten eu wetenschnp)len cnbin die vail ' het O'onvernement ' 
bcru,lcode bij voumoemdel1 am btenaar. b " ," ' 

Cllcribort, .. - III. ue maulld Maart jl. waren de gevallenvan kourls 
eu , audere ziekleo 111 de ufdeeliug Indramaijoe ' ouhedllidend en zddzaill11. 
Dc pokken,epidemie. nam, met uilzondering van eene plaats, nainel\jk 
L,o~lVoeng. ~lulang 111 ueze afdceling ' sterk af. Er werden vcrpleegd 
13u6 pol~h.Jders! wllarvan herslcluen 796 ell overleden 170, zuouat 
untler ultuno MUllrt nog aOllwezig wnren 390 lijders waaj'van 2SG 'te 
Loewoeng-Malnng. ' , " 

In UB afueeling Mudjulengka ,deden zichalleen sporadische gev~UclI ' 
vuu koortscn ell andere gewone zieklen ' yoo!". " ,," ,. , '" 

De )lokziekle blecf in de a!deeling Gatoe, hoewel 'iii minderell granu, 
lIog heerschcn, inzondedleid in het distrikt Rantja, ahl'aarvan de 1M 
BBlIgetaste )lersonen 50bezweken. ' ' 

In de ovcrigc 3 distrikten waren de ziektegev,alIenrnindertnli'ijk. 
Aldanr over leu en 8 van de 47 uangetnste personell.Andere zieklen ' 
kwnmen in deze Ilfdeeling slechts spora(lisch voor: 

In het Koeningnnsche Dum de epidemie sterk nf. ' ' 
Aldaar werden verpleegd 204 )oldijders, waarvan ' 7 overlcde'i en 

1(17 hersleltleo ~ , 
Koortsen en andere ziekten waren aldaarzeldzaam. 
Vao de' 226 k~ol·ts!ijders, die gedurende gemeld tijdsverloop in het 

regenlsehall OhenLon verpleegd werden, herstelden 186 cn overleden , 
10; zoodat nog 30 iijders pnder :behandelinghreven, ' ",' .-c'_ ' 

Voorts werden in die afdeeling vCrJllcegd 174 personen. door de 
pokken aangetast, ",aarvan 112 herstelden cn 22 overle'den. ,', 

Blijkens bovenstaande herigleo Iwn alzoo de koorts beschouwd wor
den in dit gewest als epidemiegeweken te zijn, !(unnende, de zic-h nJ/!: 
voordo~ode gevalJeo, met het oog op het bevolkiogscijfer, veiligals 
sporadlsch aangemerkt worden. " " " 

, Rembang. - 'l'engevo!ge · van denhoog~n watei-stilllueuuaal;d~cir '" 
plaats gchad hebbeilde ' ovetstrb6mingen z\in 0P ' denlidenuezer vier 
bl'uggen, gelagen in dengruoten postweg, van, Rembang Daar Soerabaijfi, " 
en weI hepaaldelijkjn het regentschap Rembang, meer , ofmindel' te-
schadigdgewordcn, als: ',' , 

10. de bl·lig Soembreog. 
20." ' 'Sloejnl, 
30.» 'Trahan-Koelon" eD '.-
40. »» llaotjaran, ,,'" " 
aile in het district Binangoen. afileelingRembangi' ,geJegen. , 
De lloodige maatr,egelen tot een spoedig herslelderzelventen 'cinde 

de communacatievoor person eo , en wagens nietworde gestremd;~ijil " 
onmiddelijkgenomen. ',' " " . ', --, 

_ In dit)ewest ""erden 'van ' 2,0 ~. tolel] met 28 FebruariS jL vei· • 
,pleegd 263 po]!lijuel's. ,waal'v,an 92 he!stelden,~3 ",overiedcneu', op ;uk , 
timo dier n1al'nd , -1840 onder behandelioO'bleve,r ' : .. '>-- ',: . . ',.<",,' 

Balildjoerna~~ , Ged~rendedelDia:d1vIa~~~ft>nii~ ·depok~~~Je:r ' 
In de nCdeehngeliBanJoema8 ,Poel'lVokerto. Poerliolingoen --Bandjar-- : 



ylaktc inhou<l~erio , l1et, ee~ste kWul'taulval) !lit jaai' .ende I)laand gelnkte het eindelijk, het schip door eene lijn met het shand 
December 1 8(l9genj ~tell d.iat;bosscheiJ . 8g 0 palen en 120bouivs be- Hi verbincling te slellen, · ·· '.' 
dl'utigt; ' cl'iijn uus gciniddeld pel' maaricl door den landmeter en ilider Aau hei moedig gedl'ag vau den inlander Mail, loerah vau 
del' zcs manti-i's nageIJocng 3 0 paleu gemeleu gewuruen, de kola Alljer, die zich tol, het overbrellgen der lijn uaar hel 

Het vel'J'igt wed" gcsileciticeerdvour ·elken opnernot', zoo zijn de nit- $c hip herhaaldelijk ove.r de koraalbank heeh ill de feile bralldirig 
kOIDsleu de volgende: waagde Cil vaalc in levensgevaar werd gebragi en aal1 de lijn 

De landm, Schwabheeftin ' 4 mallnd, ge.riL 14 I.J palcn. .nlOest wordell teruggeirokkell, mag, ondanks het mislukkeJ;\'; zij-
i\lalltri SOOIlIO <Ii Medjo ill il mllanuen 10 0 palen , 160 bouws 11er pogingeu, welverdieude hulde gebragt worden. Juistotoeu 

(I,ccft rillde }' clol'llal'ij rIo kommissie verla,tclI) ; . , l lol; 'het overbreugcll cler lijll een cljoekoellg van Anjer was aaI!-
J\'Ianll'i Goeuo. di Wil'\io '4 maanden 13 »» bib l k d' id : l'ilaogoen Kesoelllo ,:1,» Ia » ge rltgr" wcrd eene S oep vall oorc gestre en, . Ie na tweema-

it! , Manguoll Hetlju 4» 12»» len l.e zUn omge~lagell, met een lr08 dell \VaL berei,kte_ Nad,at 
id, Marlu lterl jo ,1 » '12 » de tros terstolld 0111 cell rotsbLok geslagen ell slevig beirestigd 
i,1. \{eksoMid,ioijo .1» 8»» 280 bOlliVS' wa~, mugL men or in slagell, door dit redmiddel achtereenvolgens 

'l'u[aal 
~, .. ' .c-ce:"-,=,--"=·-' --=' de equipage eu llGlgcnoeg aile passagiers behouden aan den wal 

82 0 palen, 420bollWS te brengell, wodat eell kwart uur na middernacht alle opvaren
den gered ware,), llJet uilzolldering vall den Europeschejl lo.ods, I" .. • l~ a"rlceliug SoelwwaLi- .1.ol' blijvcu als[\u~ te routen over circa 

;,5 fJ palen, WHal'VOOI' oml,rent 21/~ niu!lnden zllllen be[l(iodigd zUn, 
Alsllo;{ rliellL hicr vel'lne!.1 te worden, dat de d,jaLibosschell in dc door 

Snrnarnngsdi !il'ul,df(0bi'cd gci'nklaveerdc ollder Solu bchool'cndc gebiedell 
Gel()~ , IVlahllll en J,U"lu'gall (bcsl'lande cen vlakle iullond van Ie Zfl lllcn 
nagcu\ll'!; ]0 0 1':,]" 11) rec.ls opgclIornclI zUn goworden, tijrlens ,l e op
lIal)\ e ' ill dc rcsidellli(! Salllal'uug in de nab\jhcid van gcnoemde enklaves 
,. ich beyond, (.outl,,1, lli: tilt tball s 0pgcnoruon d.iatibosscben, hehool'endc 
'Hlder Socrakarlll, cell v1akte in·holld Vlln 93 0 palen en 120 bouws 
IH:slun n. 

'l'cekcuwerlc .• , Duur den cbef ell dell lcelwnaar werdell up bel bUL'oon 
d" lIoo<lig-c. c,x.tr'lc[cll lIit dc tupogn'ploiscl,e kanrt dezer l'csicientie, be-
5lultndcpil 20tibiadcH, geuomen. 

Hit ,i':~1s /' Wf\1I1 merlio ilfaart !,(Creed, en wel'den .10 brollilloul'aal'ten 
I l ~ r lI,ilitilirc "I"lnllll! "all het tlJ )lognlphisch bureau lerllsgrwllder . Se
.lcrt .lieu tijll i. mell hegoflllcn tic brollillonkanl'len van de door hct; 
1'0rst>ll ccI del' kUlllllllssic in d" ufdeelillg Sockowali-J,oL' gedanc opname, 
zoo~l'r dcze ltzamcn J,(cslclrl is, tc klonrell en .ill iukt lIi t te teckenen , 

Dc kaart vall de gelicelc residelltie SOCl'uknrll1, alsnn iogcvolge Jaartoe 
outvungclI order, 01' J ell sellnal van l:25()OO gctcekelld, besln'lt 30 bladen. 

1\J(zigt dolor dell ch{:;: lie chcr hcefl l,ctwCI'k 01' hrlL tcrrein vel'
ilccld, . ell llIaan<lclijks lweo IIIBal geinSl'cc1cIll'lJ. 

KOJIC/I. An'u koeligddcll zijn in heL CCl'sto kWnl'laal uilbelaahl ge
\\'or~I ,cu G52 gulden en ,to ceol ~. 

P eTltJnalia , De lllllnLl'i Sll(lIlJO di 'Medjo \V erd cinclc l!'cbrnRl'ij tot 
IrlilUlri-policic bij hot boschwezen heuoem". 

VOf/J'uit;:{qlcll. III Jod aallslaa,"1 k",orl nal z'll de opllllmc in tic of
,leding SoekoIYnti-lior "hec jfl(1igd CII ill de af'd ccling Soekownti-KidoeJ 
bcgonllcn worden. , 

~~lcn. zalvoortgnnn Il,cthct uitteekellcn olel' ul'Ouilloukaart,l1aal'mllte 
deze te zamcn gcsteltl wordt, en do lIctklHU'L van doze bcgillncu, 

(J flV , Coul'I , ) 

met Harn e de JOIlg, ell ceo 50 lal chinezell, . 
EerstgeoOellJde wisL zicll eehter nag ie redden door iniddel 

Vitll dell bezaanslllllsL; (lie over boord geslagen was, ill welke 
reclding hij kracht.ig werd andersteund door eeo lSewfonndland-
hOlld, die hem bij de harcn liad gcgrepel1. • 

.De Chiuezell echl.cr, waarsehijlllijk bevree~d 00l door een stOll
tell sproug' iu de barell hun reddmg te beproeven, blevenaan 
b.oord cn zijn vermoedelijk omgekomell. 

De duo I' dell assislcnl-l'csident aaugewencle pogillgell om een 
'zwemmer ie vindeu, tell ' eiude deze ongalukkige I.e redden, wa
ren vruchLeloos. 

Slecltts )l hUllucr kwalllell laLer lIog op drijfhout beh.ouden 
aall cle \Val. 

Landzamerhancl begon llll het schip nit elkander tc 81aan, en 
weJ'kte het achterscluJl loich van dell ronip los; en den volgen
den morgen waren daarvan geen andere sporen, dan dri}S\lOut 
en alluspqelcudc lijkell te ontdekken. :;! 

Vall bestuurswcgc werden dadcLijk de n.oodige maalregeLen tot 
1ijdelijko herberging del' schipbreukelingen genomen; terwijL te
yens tot bewaking der Chinezen eell delachemellt van 15 niili
tairen we I'd besehikbaar gestelcl, welke laatste maat,egel,nocidig 
voorkwam IUet het oog up geruehten, aLs zouden er eel1lge da
gCIl le voren 'onder' de ChillCl.eU aalL b.oord van het sehip teeds 
ernslige ongcregeldhcdell hebbell plaats gehad. .., 

Daar het opgevallen was, dat de te Arijer gevcstigde ' chi~ '
nesche ingezetenen ell hun kampongshoofd zirh ten eerlemaie 
aall hulpbdoon in c\eze ont,trokkel) hadden, werd liun deswegi:. 
de!l volgendell dug van besluurswege cen erustige teregtwijzing 
gegevcn. . ' . 

Daarenlegen moet., behall'e aall deu reeds bovcngenoeU}.den 
iulander M.all, Imide worden gcbru.gL aan het bij die geLegellheid 
beioolld I.otf'elijk gedrag van den assistent-resident. ell denha-

Ballt{llll. ~- III den avond Vall den 21slcn April jl. stralldde venmeester vall Anjcr, zo.ouiede van den heel' Sch\lit, hallcle!al\r 
Ilabij Aujcr het It.alia\llIsch fregal,schip !talia, gezagvoerder Viclan aldaar, ell van den telegrafist Brnnsveldvan Hulten, de)! ~~ 
vVarage, komendc van Macao, mcl 5<13 ehinesche k6elies, en ziener B.o.on en de lo.oclsen de Jong ell Miner. " ..... 
hcstemd uaar liaval\uah. . Onder de schipbreukelingen bev.onden zich'verscheidene zieken 

Omtrent de wijze, wuarop d·ie ramp zid\ heeft toegedragell, ' ell .gekwetsleu, die .onder geneeskunde hulp gesteld en , af~.oIi-
wordt heL volgeude medegeder. ld: . de~lljk gebel'b~rgd werden" . 

Deil 18d('1l te voren tel' reede vaIL Anjer aangek.omen otp, .. r .ot begravmg en bergll1g del' cventuee~ nog aa.n te sP.oeIen 
pr.ovisiou ell water in te II () ll1ell, had mell, - hetzij uit onbe- . 11Jkel~ ell p:oed,'ll'elJ, van het wrak afkomshg. werden verder :de 
keuhcid met de meest gC3chikle ankerplaal,s, hetiij dat men noodlgc maatl'egelen genome~. . , '. .' 
door sterken . ~tr.o.o1Il verhinderd was in bet kiezen die!' plaat~, Het totaal del' geredde chlllezen bedr.oeg 474; z.oodat, v.olge?s 
heL aliker to (lIgt bij de kust III slcchten grootendeelsuit kora!lL opgaven van den geza;-voerder, nog een 49tal hunl1er ve,r!Itlst 
b~slaa\1deu. grond uit.gewurfJen St.roOn~Gll wind waren daa,rb\j wordt. ,, ' 
I1letgunstJg, zooclat, loen het. Sellll) l!l dcn morgen van den , Del5.ezagvoerder en cle oV~r1ge sch,~epsoffiCierennameu hun 
29slcll dercede wilde veriaLen, de no.odige bewegirigentlaad'.oe lllt,rek .m het Iogeroent te AnJcl'; l.erw1Jl bet seheepsv.olk v.oor~ 
JlIel. . koudell worden gell1aak1;, . ... , '.' looplg 111 het fori lel' \'erpleglllg werd opgenome~.. , _:, 
. Bell daarbU< opkoi1iclide stC)[,1l1 uil; hetZ. ,W. dced het s~~ip I l/reallgel'-Re,qcntsch,appeil , - In deregentschappen So((%~a~g 
III den avond .... ande'l 21sten .A p~II, omstreeks 7 nre"van z.lJne eil Lllllbangall waR ae gezolldheldstoestaud ged~de ~pl'll.ll: 
all,k()l's slaan ell sleurde,het sl'oecllg oP . de N.oordwaarts gelegen zeer bevredigenc1, tCl'''-W zieh in de distrikten 'l~]lheii';-~~s.oh 
Idlfllieen, waardoor hel. .In hopeloozel~ toestandgeraakt.e. . . en Radjamandala (Band.ong) slechts eenige. sP.oradische!te~anev-

Was. reeds den vongcndagdn.or ,de,n!lavenme()stel~ ,alhet van pokken vool'dedell. ' . ~ ~ .'">}; 
lI1{Jgel\i~e gedaan,()mbijst~n~Jeverle~nen " ,.,- ophetyerll.egi'e,n pieloiekte bleef ill hel; ,l'egentscbap Tjiandjoer minl of'- Ill,eer 
vall . dell hQogenl,ood, \~aal;Jl1 het SChl'p n~Jver~ee\'de,sp~edde I h eersehell, Van de 233 aldaar verpLeegde lijdera, sti,l':rirener 
ilIC.'!I . 9

0k d .. e. ass. ~.~stc .. nt,~res~d~nt m ... c .t." ecn.l.g.c ~~¥e.;.~ .. e .... t .. Cl .. i~nn~.a.r.~· het ./1 .. 8, .· tel.'w~l 152 .hersteldell. Dellleeste 'gev~lleR dl'o.~. g~" .d. e.·· .• 
~lr,Uld; en. kwa,n deze .JUI ~t loen het :eCI~te noodsc~ot gelqstkenmerken . vall waterpokkcn. Daar de vacclIlestof alo!\.aar ;;v~!l 
werd.i()pde. plflats .des onhclis }an, waarm~n.hetsglilp op ' ()"c, Izee!' goedc hoedanigheid is, mag men hopen, dat deziek,te .~oor 
] i~ y~a l,>,I,rS.t.a,llcl~ yan •deho.of9p1Ilals.; ey:euwIJdlg .meLh.et s.tr<ind I r~vaceillati eo sp?edig loal verloopen...c . . '." 
OI';C ?}l . llf:l;ag hggQlI: . ,' " C:. ... .. .. ../ . ~ _ .. i.,.. , ' ".Dc gezondheldstoestancl III het, regeutschap S.oekap.oer~' ver-

.BlIllLCIL, et)Il.: kwarllCl't1U L,J1Jds waren d~; .ll1ees1.eEllropesche I bctel'de ,aallmerkelijk, Bij :de. op ' ultImo , Maart ) I.aauwtlzige. 
:eu JnJ~I~clseh!'llngei\tltenenaall ;~le(; ~traU(l b~~eugeko1J!en. (}II! lo .oO 1~5 ' l'okl\jders,kwll;men e\' ill April nog -96, zoodat meil 'geuu
_mogtlJuk. jlulpte v~r1eenen.+'laherhaaldevl~chj,eIQoze P.oglllgell rende dIe maancl 111 het gehecl241 Iuders telde waarvan167 
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• ORGAN'ISATIE ... 

InsfJecteur .. VOOI' de 
behalve den insTlccleur bedoeld bij konink
lijk besluit van 8 }\'ebruari 1849 . 

• Hoo(d-Ingeniellrt ] e klasse 
id. " 2e /I 

Ingellieurs 1 e " 
!d, 20" 
ui. . 30 " 

Aspirant-Ir,geniellt's 



'. ' l 'ld g .. ·on. v.el'sc.'.hiUig .. 01) \\'elke.'-.J.,·'.' .. 'iiz~ 'h, :li.I.:). 'g' .. o ... f' .. J.isv~.!,lol·.,eri , g.e. l'im.,k.t.;. -.'eD.j. S'!_ ... ~,Ai,. Sa1Ita/'ali!!, 6 lIiei.A[nfio.eJi~aii;tl,\.ia.ling' . M.()t, , . (tin.··. n~nl!( ". a - " 1 I d .. 11 
train ' van iaa tstlcden . Zondag. l(wlllnen lc ,Keaong'})Jaue een genshool'cnwij tegellwoordig-Iyiuirlijk zoo ~~c,".van ·(etJoe;~;:"},"I.;-:;<l , ~ 

'I' ] D choL.t fanlasieoJldit , inl1ltganschoy~rb9~igis. , .. ,~",_ ,-~(~iJ·11J~ fJP_~, Chiueesen etH inlandsche· vrollw van. e awa aan. . os· , --'-'--=......., . 
, <l~ It' had bCl'icht OHLV<1I.lgel1' dat . die lieden cland,e:S.iil1e opnlffi Salluuallg , 20 April. . iJool'deSpool·weg~l\~aat~c,b.app~ ,~ ~ij'u..:: ll!l~ 
-'buzlch haddeuen .waehtte helLda~rom aan h~l, ,slatlOlI op De werkzaulilheden vool'den ' aanJegder -'lijneu:Solo":DrpcJa en' ~~doetrg~ 
Chilleeswerd onderzoeht, docht mets wcrd 'blJ hem gevolld.clI, l>jatie _ Willcm I 'gesfllakt,clI is . hetgehcele : uaarbij ·werkz~me,: ]jer
Cll de tijdontbr'ak om ook zijn, bagaadje na~wkcurig nate :6lClJ, son eel ontslaO'ell, terwijl 'ook bij .het overige]lerStiiJ~el.eebegrgotehe-; 
zoudater niais overbleef dall dal; iwee poiIl.Je,dwlIlll'Cll III den- ' ~l1ilJigiDgjS ftlgevoel'd. Al)eQD 'Ue : explojt:Hie)YO'rllr~6o . ZI1injl:'>niegel.i)k 
zelrdenw~!reli. d,e . rcis' uaar Salllarall~ mede n1<l.akt~Il, om de VOOl'tgczet. DeziJ' bezuilligings-'l)aatl'egeleuschijIi:eu ·l!etgeyolg~~\I'lize~. 
suepcclcni~l~ he(. ·oog Ie houden. l\ulI het staLion allller werden van de weigel'iog : der Regeeririg :olllde:Nlaalsi;bappij ~ah\:-der i(iet 
deChinccs en de IIll;1lldsehc Vl'OIlW nogmaals undcl'wehl, wat een half rniliuen hUte s[lriI!gen...... . • . ". ~' .. ',." , .' .. :.:" "',. 
de .. outdckking . ICl.1 gcvolge I!ad vall 14,1/ 2 t))uil ,o[lium, welke Outegenzeggelijk , venlicnt hfLUestullrHl .Neac,rl;ir}(tvall :<le .Sliq(ir ~ 
de . Vrou iv .op COli .l,ee)' , gChcllllC plaats. bU loIC II cl roeg. BClde wcg-l\iaatscl13ppij.!JclI 101 van ' ille';1l0Ilgeloo(elij!(~ ¥prtentijd,'9(*A~ 
slIIokkeiallcs werdell in vcnckel'cle bcwul'lug gebraehL laatste miliQencn.suliplctie tG ' l!cbbcll . opgel1laa~L · ,:..,. ... ,'., ';'~""" 

Men vraagt zich nn af, . well<!l . bOtiding door \l~ J·egcerwg:zal.VI'qr.~~p. 
SlIIIILil'all{J, 7 Mci. Boegiuczcu. ;)6 Boegiuec~chc :,oldat.en aangcllomen;en a( iij zorg dragen ,ziti vaal' eeiie t1jdigevqorzi~r:i~'~:v,b_~r' 

vall de 5([c KOl1ljlf1g11ie vall hel; ,7de bal,lliion lu/aulcrlc allller het gcval cdat zelfs de cxploitatie,· mochkworaen :gcstaakt;ee~c :.iiI!Ui5~ 
in "arnizocn hcbbell <rlstcrcn InIddag dc' kazcmc vcrlateu, cn ling: zuosjloedig de rcgceringdaal'tde hetr<icbt ... Lcc rt," i§zeer)\·e,n~che" 
7.wc~ven thans roud ill de bUlIr!; .I'an Ha~ldoe~aric . Eeue palr(JIlille lij.k. . . " . .. ' tS{JJ'.I ; 'J'¥')~' 
werr! gi5t.crcn avond u!lgewndell om hen lcrug te bl'cngen iii ~""'''''''J 
de kazcruc, maar de llla,loOl' ell de bpltell kompagliJes-kolllIlHtIl- Samara;lg, 3, Mei. yoor ,.!le f, gist~11.{e ·; !lp}ldcii~t~jll,~~nWt~,~ , 
daHL kwamclI tell lO~ nUl' COilstatcCl'Cll cial .do wcggcloopclJcn naars-exa01cn haddcu. ,ZIC,h [\allgelI)eld',9~4,kalldldlltcn. ; -y~lk~eZ!ln 
lH)"'afwczin- :waren. Dc mallschaJl[lcn \"cigcrcll t.erllg-je kCCl·en, Zi.'·U. cr twee ',)tiet 'o.l)ge.koincti . •. D.e.· .. uit.s.Jiig :W\ls,: .. 4!1 ... t. er;,· ~.aij .. dc 
on~lat zij "rcdeiH!U \'Cl'lllecnCII te, hcbbclI zich to beklagen over , " , . 1 I ' , ' 
hlln ' kOO1[HlgLlics-Komrnandaut, dic ltd. hun uaar hllu Gordeel [.c 1>2 examillaudi sleehts veel'tlen , !):i()e \tw: .$~;Me[i ' ~'<\,}.:", 

. b $!iO' maakt met ' uitpakken, itispeclie over de gewcren, cnz. enz. Samaul7/.fj ,4 Mei . . Depol:fct:i:;rt" d~i1ff'<a~g~u ~)\i~(l~~~.~~e;il 
op tUdclI U~t hllunc kameraden vall .andcrc kOl1'lpaguicn vrij heh- gclukkige vangst gcda1l.u, ciiden' uiefopgepakt', 'liie"voiii.' /:lii"; 
bell, Eon streng rechtvaardig ollderzoek komt uid overbodig geveer 11/ 2 ja<1l' den gezagvoerder Van .eell der N"e~eli.t~Itdsch,e 

schepen, inhet .jogcl1Icnteene .. b~langrijke :sOlllpritst~f~Demati· 
had ~ich eCllv<illciig ill het Deinakseheals k~mpong:'be~oncr 
gevestigd " sawah's en. hllizen bene;'ells~·ai:~Ou·weilD~k9~~t. 
el.1 'geuoot iLl aile seclll:itei't, het :vette 'de( a~rd~,~Qlldet ~it~ ,de: 
polieie geduren9,e .• langen .tijd . eellig .'. vc~m:oe,MU' :bJlhe!U ,h.ad;: 
t<?tdat hijdeze( dageu"verradcil werd. dom: eeri .spioll [l~rpo,li()i~; , 
dIe Vi·oeger me~ hcm 111 het Jogemellt beglCllde \'Vas, en ,daal'nlt 

roor, 
- Uit K.ldoc(i'llrt, Ko!'i'.)6 Mei. Het is nanwc]ijks cen 

miuiild !!clcdcn; dat ik CCllkctjocpHrl\j bij cell ClIinees Ie Scm-
1111;11 berjehte, Cll 1I1111;oct ik "reel' eelle dl'!'gcli.ike )'oofpurtij 
mcdcdcclelJ, " clie dezc!' d~gell w!;:rr\ gcpleegd bij den Chiuees 
1)111 Houhon!!. lombardhoticIcr te BabcngilIl ollder ,Mocnl.ilan. 
III dell uacht van ' don 27 op 28 pass. rironp; 11'1 l11clijk cell bcnde 
\'nll ongCI'e(!: ] 0. rool'crshel, huis vall dell Ohinees binuclI? tel"- ' 
wljl doze IIlwcZlg was, cn I]taakt.cn cell groot uunicLl lmsscn, 
gOlldcIL krissehe(\rm CII ccnige IJ h~eiosa'8 buit. 

Dc', po!itiil doct moeite olil (e dadcrs op hcl sJloor t.e kom~n 
_CW"JlCtll:el"k1ei lwat· scrim·f". eell raal' I'erdaclile personcl! 1II 
hillldem lekrijrrcll. 
~ Uit Djo;'jascbl'ijfl men ems, dat cr oCll igc dngcll gele

cieri door de Jjverige belHociJll'gcll vlln dell HC8~eJlt Goudo-Kc
SOCillO op heL" Ziiidcr~ehel'gic tel" hoogt c vall de dessa M. ao 
katll'slllUfiooll zUulIclllerhuald. :Mell hoopt nu, d"t. dcbeloo-
niug Ilict lang aehtcrwege blUve. (Loco1Jlotiej.) 

geknipt is. ' , . ' , _ ' ":' 
Wonder lijk ' blijrt heV, ·hoe ,die;i perspon ,. zOlider.arg'ta,Ii.n : : t.~ 

wekken, zICh daat· heeft kUllnCn ,Ve&tlge[l ell" dat:, ernoOJtgeul:.-
fOl'meerd schijnt tc Z\Jll ', "an' waar ' hij' gekorrieil is" " ,:,"", 

• L ... " •• _ -;._... :> ""::,-. ."": iO:;~ _ ~_: ____ r •• 

, Met gcnoegeil bemerkll(n 'wljich~t ' de'V:al~Fst~ii.tcenaii.Iiv~~#g " 
heeft gernaakt.l'llct de opruiiiiirfg . vi1l!e,eIVgeh~eleit" befg' : v.ali 'de . 

,ge broken' eurolieesc he, s·teelii:a( \velk€ . sedeFt :j )l;~etiill\liiit 'g'bllVer~ " 
nernentspakhuiszijllaangeprl¥cI!I': ~' 1tij · . 'ivordel'\ :uil .gebezigd voor ' 
het ophoogeil cil verh!tar~.en • .v;a!1 ' !l~,n.lg!l . ~.r:,\ ~~ll,\lnllestfl.d; eJl 
zullclI zoodoende wellicht" li6g . van;: eimig' li~[t~·klil).ne!l" we2)imi.< ' 

".". : . .• . of". _ .•• ~, ___ _ r __ _ : _ _ _ ' ~ ... ,,:' "':': -' ••. :.:::.':.: : .• -.:; .J---- --~<--.~~:<~;:.~:. ~.:~\:~-~. , 
_.---....... ,-.... " SamClI'allfJ, 6 Mci. Door', 'qep.·,'pl'esidmit: cter .lIandelsvereiuI:': . 

InllTtmg, 25 April. - Vun Dcrnak word( JlIccgcdecld, dat men ging vall Samarangw~rdOl'lal!&S,(delf :2.(l~m :4e~e~}.ee!1 ::V(lrz,l:!~k; 
I' ondcl'scheidcii~pln!ltsell reeds begonncll is ann het sll!jdcll der nall den' resIdent gerlCht; :ornZE.d.Gestl' .. :. oprnerkzaam .te ,:. I1Ii\-, 

pndi;crwijl op nndero het gell'~S vool'sjlOcdig fUrt en veda I teD kellop hct,>gl'Ootegcbrek aallpas.~lUnt te doze:rplall;tse,het;~ve1K' 
!;,lIC!l.CD oogstdoct vefwaehtcll. vooral met ~ llet oogO}) delr.komJpluk' eredl'f;ua!i\lrc.ude l: S:t,1!\{8t~ " 

- o.~zclc~crs wHen l.i{'h h ~rillneren, uut Cl' llll ccnig:e malj\l(l,;noarnpagnc gr~:ot ongerief , aan : ~.e!!; haMclel :e:li,'d·e: -laIlllJrotiw.{oit~ :~ 
",clcdcnsprake Wi'S van killucl'l'oof 01'11")' tic J aval!cli, eli lIat sciluuudemcrnihg()11 ;y~eroorzaakt. ;:'l'eve~).i wer.d. jn;':ov:el',w~eg!lJg ·g-!tg,e~~elJ , 
ilc" gcl'udllcll dUlll'omll'cnt niet zehTen zeer OVCl'JI'CVCIJ waren "toch om te Bi.\tavi.lL meerde,r pasrpun,taant~~~·age!~ .. , :'-;:''": ~;T':'fs,;:P;'': 
Wl'i·k~Hjkfeitellv.illl dicnanru Ilcbhen plants ' gehad, 'die dan ook IJiel: lIet fluhroorq .cip' ditverzoek-:wasvaildelIi V:ciIgcn'd"e!iin)1olid:{,: 
ell ·.daar voor IJet · omrnegaacd gCI'I;cllt Z\ill gelJl':lCht. Ecn .Javaan· in ..' .', " '.' ' ... .. ~ ' .," . ",." .•. ;;:,.,; .. . >/ .• --': .. /.<;:" ...•. ,,::--,' 

~~:~~.~d;:;,;:Jr:;~il;i.~~~.:;~ij ;i:~:i~,:,~\!!;~::;~;:d;£::::,.t~:;O~.bopt'it~l:t~f!!ki~~~~~ai!lf~ 
jUilgctjc ''V\Ln . sl,~cIH8 ies lIla;~\I<len q\!~; aau UI) lIloeuer ontroo 'd cnaari . d'eelen ditt, lit s', landska~ ··'.a-lhtHc sleebt,s,";' aronwezigrii,"p'r:In'; 
cen . ~(rikaauv~r~och.t yoor! ~.~l. '.,' . . . . . , . '. . ". / 9.?~OOO .. ;~aJ~~it~HTeh , pas;y!,tJ,l!~ ;. ~IKAl!.-t~·(!~,~t;t~.~ :t9t{~~~r~-i~s~M~g : 
.' , Jftlpelallg.-~ ,Indc . dcssa hJucngan, ,bslrlct:L'j:oboIIQggo (Magelaog) . :~.(::t " meer , k!\l1:!lcI\. , \~ogre.n .·!\fge :. (aa)'J.' ' liW1-:~':Y: ' 2.~O.o,,~aI!-k;Wllrt::<. 
is , i~ . dcn . I.'t1fh.,tvali I.I!/II, oew ~cp . ta:baksehut!I'iifge,ll\'ano .... ])e~(jr~ -g.tM-€nst.u~ke\C ~il>.l.2,190 : !\a?:,VI~ ' : glll~!l.!1~tllkkenjVerl'1)i,3;!!~ijq~i~ 
z<~~·k: van, . dJt~ft~'.nk l~ met bckend;doch V?l'l1lOcdt r~e? (~at ~et pa- JJallds ,:K<1& dr.tgel\iks ,Je1" , \'!l~'\'j'ls~,e~l[!ge,ti ;yoo.rJedo(JJ).e':;h~ta:Ijq;;? 

. YI~i5Qj) · ~· .. be\~:,r~:! !lI'( : YO?: .. ll~~".w(~UC be.dekkl~lg •. ~er b,lhlt H\ .dle . ~oe~ ;:g,en · ;~, .• ~.;, :j.;:~,l!O,O"-,:I;J.ffi():?~:ig,~ ~SE.~,;.,:,,}t:X;; :;t:~~:~+·, .' ;fJ{;(';'~;#' .. ' 
Z~ltbt.I" ·~P~""i,\{I' ;!i)'''hWg~~;'$t';;;d:O~,i: ~'~r''"d' ~~lB~j"~""k" fu?~jtii~~~p?~rR 

.-.'" .. -;" . 



» oerab(Jijet.26 ApriL .1Xlert seitri,;ft on~lli L llo Kalloa: 
Uezel' _diigell{ik ulecH-denl S). hr:lI.dde CUll tahilkschullr af 

Vllh . de ouc!rl·llcrnillg /.SI\WRllpUl. eigenu<ll' deflcer BOllSflllcl, j c 
Moentilml •. op cenpaal of 1::2 rail ,Magelallg" . 
. · Ret ~cji1i!\t. , df\t o dehl'aud a,II1 k w'\1ldwilliglinidllloC\, wordell 
1 oegeschre"cn;: -'Dtischllllr had cell wllardc' vall pins JllillIIS! 11,000. 

(/n8lililldt!, ) '=-----Soel'a.uair.[ ,27 ·· ApriL ·. lIet })iiitoclt liej7teu{;erijtooneel-
!Je~et8c1l.(1pis; Baal' OUS 'gi>st,cl'cn "vel'll vCl'hekenL, onclcl'do 
lci~Ling v:a.ll . e<.\u Officier, ,tha ns ',yed.er gQhecl vcreclligd, .en 
hecff h~t plan ,iiI het nridclelidcr HLaalld Mei oeue voo1"
stelling ttl gmiell; waal'l>ij {ll'ieposticn zllllen worelen opge
"oenl. D ita1' de Leden OilS allen uekcud l,ijll, <lIs tot den 
heschallf(Hlll .81;a tl dto ·hehoorell ,cn' vol(loencle "opvoetling tc 
hcbljcn gel~otell ,, · om de l<araktcl'$ hunncJ: 1'01Len to beg1'iJ
pen, terwijl ' e"en paarilctcnrs ,'ail professie tot !tel; gezel
schap liel10orcll, ·dieilchbof(lrollen ZIlHeu v-ervnllell, is er 
alie red ei; 0111 'V.i.111n"11l optretlcll iets goee! te vGl'waehtcll, 
hetgeellzekel' llicV\vciitig:i.al bijdl'agcn om dc zaal niet aI-· 
lnort (iuoi'. eml tairijk,mil<ll' oak clool'eell gocd pltl>liek be-
Y,Cf: Uf«i~,~,! ' (Soer. IIbl.) 

.. ·0.: 'p~. 

. Nilitaria. 

.. SOej;aba!ji:t.·, · 2 . Mei.: .Ill eeflige exempiaren del' Soer~ · Ct. vnn 
Zahirdag .il: '~c\e mecsLeu waren reeds argedrukLtoell wijeerst 
het 'Qtidel'lYel'pelijk hericht ontvingell -':'deelclcll wij den eisch 
!lied'c, gedaall door hctopenbal'c miuisterie bij de behalldeling 
bij den Raad v-anJusl.iliealhier del' zaak Vau dell resic\entyall 
Pasoel'Oeau ambt.sltalve contra dell heel' Lebrcl., eigenaar vnn . 
Kedawoong - nn wei ,3 jarcn gevangeliisstraf en )' 25 boete. 

KOl'lbciclshalvc vei'wijzeu wij dCI~ belallgsl.ellendell lezer nf1ur 
de llnmrnel'S vall dit; 'blad 230, 2:51 dd.l ell 2 October en No 23a 
dd.5 OctobCI' f1. p, waarIn onclenverpelijke zaak breedvotirig 
wotdL bespoken. .. 

Dc heol' L. heeft ,zollder ' assistcnlie van eell rechlsgeleerde 
zieh zelr vel'cledi~d en is dc lli!.spraak bcpaaltl op Zatu;dag den 
7deu Mci IL,S, des nlOrgclls tell \) lire 

Gcdurcude de rnaalld A pril is in de spaal'kbank 
iugelegd . . f 188'18 80· 
ell Icrll~~enolricll. /I 44573.56· 

Het, 't:c;iaal del' ull irno April aauwezigo iull1gell is /I 803106.- 5 

(Soe1·.Ct) 

Soera/mijct, 3 Mci. Ten balore v:m dell Nolaris }<'uchler 
werdell heden morgen de perceelrn geveild, behoor-ende 101; 
den boede.l van wijlenden heel' C. A. F. Lolh, met den vol, 
gentlen lIilslag; .' . ..' .. 

hel; erf ill de GaloUan, allllgeslagen voor j 15,000 werd 
gekocht do()l' dCII heer Neil'illkx \'001' / 15,410; 

heL crf ill kampong Topfllell, Rangeslagcn voor )' 7200; werd 
gekocht dooi' Hfln Hok Socn voor ./ olOO; 

het erf ill de kampong JJodjie Ie Grissee, 
.\Is c<'lIl,eW).!, vau I'Lul'ldllrCII.Jc b,clalJ!)slclling ill llCt lut VUII dell ( GOOO, wf'rd gekocM door den kapileill del' 

aaugeslagen yoor 
Chineezen aldaar 

(Soel'. Ct.) " lIIilitair in dczll !;cwesten lwn de genomcn rlJa~tregel nallgcrnel'kt 11'01'- yoor / 5000 . 
• 1,,,, . 0111 .vu(Jrlnau . dekHlllilJc~ g<:dlJl'cllUC de m'orgcnu!'cn niet mec!' te ~=~"""'" 

sluitc\I.- Zij : zlIlIeu' Vfin 's morgclIs (j tot de.s !lvorl(lslO III'ull geopend :Men leest onder amlel'en in ,een Ingezonden Stnk il1~ 
t.1\i~tJll. Mell Ioeell .opgcmcrkt datjuist hu~ silliten ,IeI' !:antines, lIa ~ 
aU'Ioll van dell IIHII'J,;CIl diclIst, sOlllrni'!~ militilirCll de tocvlllclit deed de Soel'auaHrt Couran.t. 
IIUHiclFtut ki'ocgen,I\"wf' llIell Iwirpclijk arak tI'IU wei sleehtengcoever Onlangs vel'scheen in de Java bode een al'tikel onder het 
vctkoopl "cl1~ .. "crwuCllt. mcnvan · lien lIiCllwen rua:il\'eg~1 vccl g;uc,k Ju- E 1 d 1 1 . I " " 
l'I S~cJWll vennccllcn wij dat uliccll de ophullillg cler cUlltincs lean leitlr't1 opschrift. II ~ene .es 'tioo?' e lCO oma B tB1·V01·111B?'S • . -'. 
loL ceno lang !(c\\~II~ch(e, ducltrctfellde vel'hctering. Wanncel' m,m het. "Vie het tcr hand !lam, uit begeerte oin er eenige 1e&_~ 
vvcl'l"at U,'lI de vrijc ken" vall . dell .1I1i1itairwnul' hij zieh lI'il olltsp,,'n- ring . ~uit to t1'ekken, zag zich voo1'wke1' niet weinig teleur, 
IICII vall hut cculoOll\~c. Villi , hct J,(lzerue-Icvuu cn \Val hij wU gebrlliken gestelcl tloo1' in steele van nuLte lessen" sleehts cigemvaan 
.hlli is hut ,zecr \yaarschijlllijk t111tvdell,. lJJinJer gcbl'uik .~III1,," maken vliil den schl'i.ivertc villclen en onwillekeurig zal 11em met 
VillI uciu ,lit. kliiwwt vool'sommigc gestellen .z<l,Juadceligr, slerkc ,Iran- weemoed vel'vuld hebben de "o'edachte, welk een geweld ' de 
kClICU lIet 'in ua'ufllldnglwrncu [rlet bnl'f,(cI's \liet. (hill heilzaall1 "k(lll ~ 
"c-l'liclI "ii-- z-ijIIC -jj~g:;~;llpcn ~n;i;;clltc-cn b~la~nelijk gedl'llg. 'heel' H uet z\jner rede aandoet bij de bestrijding. van be-

.IIi icthir ' guval I"iil men cr ' c<:tle Jll'oM VUllUClIlcn door de "antillcs ginselen, welke hij zelf voorstoncl ,v66rclat 1'edenen -van 
vOllrluupig lelatcll bcslalill lnaa.l'· ,len ' rililitair het bczockcn van bnr- mate1'iden aard de richting vanzijn gesehrijfdeden ver
gcrlijKCk(Jmeh"i~cll uict lunger te ontzeggcll. Het zal alsdun spocuig ltl1clcren. " 
blijkl'uaun '. welke villi beitlerl hij de voorkcul' schcnkt en wat el' de De Heel' Huet lJast het oOl'deel van Dr. Huizinga. -fy. ~er 
voorc uf nndci:Jigcrcs.illaten ·vllil zijn. . . ~ 

' . . . ' .' ." < de riehting del' natunr-tllosoiie in clenaanvang dezereetlw, 
. -,. Dezer: <luge!, jsin. hetM'odjllsariscjJc cenc zeer hdullgr(jkc ontduk- ~ 

kiilggculiim: Meli was ' lJl!zig ulethct. grave.n eenCI' wn'terlei,Iing toen hierop neerkomende IIclat z~j gelcid had tot een toestand, 
·lIlcn·- ollviir~acht. stict OP JliliitS.gl-wc"t·k -,, ~li \\'eldraecuc. w'aJel'lcidillg ' Olit- IIwaarin dEll' wetensehap allc voornitgang onmogelijk gemaakt 
dckte," ulle6\:i\IiI'sc1iij[ilijksteciikllilsll>crk nit den Hiudoe ' tiju.. · IIwas, omdat haal' de behoefte aan vooruitgang, hetbe~ 

I~czelvc ,' loopt gcdecltel\jk ouder e.en hCl'gl'ots door en stl'ekt .zich "llwnstzijl'l~ van onk~mcle, ontnomen' was" toe op dek~')niale 
o,ndcr ' den " gtOIHI, varUtccngcmetscld, . ter )cugte cener Piml nit'. - 'Hct IIhervormlllgs politICk. '. '. ' . " . ,. 
blijl[thigr Huclucmuaiuit; dat·· rlehowoners dezer gewes!':n \velcer VOOl'Nn zouclemen . climken,' dat de Heel' Hllet in de eerstc 
gcencmoi:iel\jkhedell "tcl'ugdeinsdcll, wanr Cl' sprake was I'au e, IJ . VUOI'.-
ded aaubreilgclld tl0e);, enda,tzijde knifet v.erstonden dob.\' onderaardschc rlaats, zich "Zollcle beijverenaan te toonen, dat de kolOIil1tle 
ge!)1c~~eld'2' ; ~lltcl;\(lid ~lIgen ' oiJ~I'~_chtbal'ljstrekenteh6r.cheppen inwclige hervOl'mingspolitiek haar ontstaan te danken heeftaan 
auderijcn' <;}:',: ::i ;:-<';-: :; ' ..... .. .. : de toepassing vall stelsels, gel~jk aim die '.velke Dr_ _ Htii-

''''-''Eenc -'' groo!e "clh'elligtli 'liclangstellellden etinieuwsgiel'igen verzae zingabeoordeelt cloch zoo cliep llloet men bij den Heel' 
jmel<lezich ' j;is~crcnmorge\I '~llabU de : ~hineesc~ebegraall)lal(ts . Blipj9'( ·.IiI: ltet . niet zoeken.. . . . 
Oe~iJl:(le~c.!)aig . water)J~ ,:'}~oi,pang?,A4Ileindc ~ld~a( setuige :hj""~~j!l' }"~ : BllitenClieii zoo al cle ovel'tuiO'ino' dat . or v~aan onze 
d.er , tcr:aa{ue~e,slclhns; ,~el'; ~chtf\fUoot 'ya.l.deu , l;llltenant .der :h1ne2zeu •· , ,- '. . ..' ." b 'k .'· d. -.. t '011t'sommio'en U~et; 

.. Kwee.~w!cTwante:".SJdho-1\'d:lo'. ,,:::. 1)e onaf~l~n~arebegrateUJ~-S«lit}0.0nms ont ~e~ t, Ja. '. at _ W~) .~}'Jl -:; . ' .. . "" P," "'~. '. 
· wa~ae~ :~,acjJts Ulll "J .~;'UI'Cp :,!:}! ; )lldc!k ,Vl'oegel!:!,)orgcn. tQ ;Gr@cdo; ~all::;~reteIlschaJlvoJ.koll1en _.91:Do>ndl" zlJn, een eeIste ~elelsel1~r ~s,. 
' gq~onJeII<~ ,,"':EI' . \vaJ;~n;;;::g~""u;<~J.<q;srgh ;;g.i!~ilUal'!l<o-iri,, : tI.e:n:'Jitecstcu:]uis.tci·" j;oin~. 'het " . " dnd erz_()9k-- naar het,geen on bekeud. ·IS , · clenlt~aar 
· f\~I"jJugr~[elJisbijt~~e,t~ew , it9iW~> ~olgfV("hi~e},sche . g~~Qun( epJiHil$ ~' ;te , make:ll,-'-zo6 -komthet bewustzijn" van o nkim de l1iet tepas 
y~~JJer\YIJl~vcrverscJj}ngen:Vil~~Jle.J:l~l: a?.r(ltc? 4),~nste s tpn dtllv.a~llillr.llomtren tcliepllTI ten, ,,-elke teIJO'ev-olo'e van ondel'zQek b;irtnen 

· d~e;: ~~n ~~:~~~dc enye~!·e ;~~!~o.t_!1en ; ~n~l'. p~ , .o~erlcc\~ge ·eh]n~esch~ . ! " ··. ; ~b·· , ,,:'k· d'etenscha . zi" n" O'ek~men en als ~.t' 'Tb' '._" 
llamewaS ',cene V1'onW i.vau ;zeer - bcscliaardc <maITICl'e~ljckend ; met delhe~ , .mel . , er." . . P J " pO<>llC . e"" 

. ~,t~!i~~~~t~~~:~~t~f"\tt·t:~11;;:~',l:&~:<:J';I;:~it;::~in;!:':'1:~~r:~~~· ~k~,,~:~,:~:~.!~ 
,- )j]vWl " ~elis9h ·lllsbe\1l\nnchJk.Ju~~l\ ,pnll?nr\g, -~~ast~I;\J ell g~ti;lh~ l oph;eaell vaiiht:TITUrmel'snoodzakelijk is crewol'den ,omditt 

. ~Js ·';ZJJ"; ~as :;¥" .;z&l bare ··he1'.!iJrrermg.!nug:lang ·hl\Jven '"vool'tleven ·b\J I . " ~: : ... < , . '11- h t b -t .' . .. }. d "had" " '" 
· '''''1·1····.'.-.·.·.· .. ;.·.1· ..... 'he· ·• ... ··.·.·h· ... 'b"b ' .. · ·'k·.·"·· ''' ' ··.·.··1·. : .... , ..... , ' .... ·· }·'t ·t .. ··d·" "d·. .· . '. ".I .. ae . Tl .. ch .. -tlllO

-; . t, .. ,e"",e e e:; uur ·In lall cn. . ,zlCh. door a C,!l< q~J: ~a_r ; , c en ge err\!. a: s eenespeCIRl el " on cr . e" VI'Oll\ycn ', - , .,." -. ' . 'hed b k .. .. '. .; .... . 
vaii>litit;llemalsche ,Rijk. ..• .' -:. . .... . .(Soer_ et;) '. ml;;];:ennmg ; clJ.eI . waiu en on e waamlleeft getoond :tqt 

.• - r_~' ,. _~ __ _ '. '":.' ."'. :",." ••• • _ - • - - - •• 
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' le'iding vklllhetbestuur , ' dan mogen die hel'VOl'lllerS in de Eenvoorbeelct van frasenmakerij, in de zoo genaamdi 
votvoerino' vall ,' hulltaak nie/, geleidworden door het 'be- les van den Heel' Huet , vinden wij. in het vo1gende-: 'lIcle 
~y(istzijn bvan onkuntleomtrent 'de gl'ondwaarheclen, welke "fout der koloniale hervormings politiek is lliet datzij cell 

/ zij in toepassil1g zullen bl'engen, ,lIwijsgeel'igen gl'Ondslag heeft, maar elat de wijsbegecrte ,O]l 
, Volkomen OILWaal' is hct dan ook, dat clekoloillale her- "welke zij rast, uit de lllcht gegrepen is; nietdat zij feitell 

vorniers bij ' de bestrijeling del' conserv~~tieve l:icht~ng, immer ltaanvoert tot staving van haar regt van bestaan, maar dat 
door het bewnstzijn van Ollklmcle ZlJ11 geleHl; mtegenueel IlZij het onderzoek voor gesiotell heeft gehouden en ' e1e gon· 
zij zijn zich· steeds bewust geweest van de volkomene on- "den eeuw heeft meenen te zien aanbreken ,taen de meeste 
kuude derconservatievell, lien de VOOl'l1aamste feiten nog"aan het 1ichtmoesteIi ko· 

Het behoeft dus O'een betoog, clat de ucwccl'de verlam- limen," 
ming van het bewll~tz~ln van ollkunde, bij de ko~oniale De redaetellr vail de Java-bode el'kent dusdatde kolo
hC1'vol'mers, gcen reden kall zi.in, van den ueweel'den stilstand niale hervol'rtrings politiek een wijsgeerigen . gronclslag' heeft 
del' hervonnings politick; eerdel' mag als reelen, waarOlll de ell rekent haai' dat niet a1s fout aau maal'we1 datcle wijs
o'cwenschte hel'vormiil"'en, naal' velel' wcnseh, te lallgzaam bcgecrte, 011 'welke zij rnst, uit de lucht gegrepen is; ' mij 
~oortschl'ijdell, worden" aangemerkt, de w~inige ontwikkelil~g clunkt, dat evenmin als een llit de lueht gegrepell feit een feit is, 
welke bij de cOllservatieven het bewllstr,lJll van de, toch m eVClllllin van eene nit de lllcht gegrepcn wijsbegeerte kan 
niet gcringe mate, aallwezige ollktmde, het toppunt va,ll staats- gezegd worden, dat zij eeile \vijsbegeel'te is, wel dat zij 
manswUshcid, volgeus den ~Ieer . Huct, erlangd heeft. ollzin is, welk oordcel implicite moet treffen d,e bewering 

T~n waannede motive-crt dc Heel' Huet den beweel'den van den Heel' Hud, dat dehervormings politiekwel een 
stilsti\nrl ' del' hel'vol'millgs politiek, md feiten? Eeu ieder, wijsgeerigen grondslag heeft; maar eigellli;jk · er geen . heeft; 
(lie ooO'on heeft om te zien, moct olltwHrcn, dat de kolo- Venier l'ekent hij het del' hervormings poljtiek ,niet als fout 
lli,~lc hel'\'ormer~ jnist hen'orruingen tot stand brengen;, de aan, dat ziJ feiten aanvoert tot staving ,yan .haar regt van 
Heel' HIlPi kan dall ook niets aanVOCl'en dan eene bewerlllg, ucstaall, als of dat haar immer door iemand, hoeonnoozel 
(lilt de koloniale hervol'lllings politick, lIit door spl'ekel's en ook, ais fout was aangerekencl; moest werkelijk de Heel' 
5chrijvel's \'an rlen eersten mug vertegenwoordigd te z.ijn, I-Iud opstaan om tot de ontdekking van die ontoerekell
lhHn~ cene prooi is gewol'den van mediokriteit en Zlllks om- baarheid te geraken?' .. , . 
!lat door llilill' "CCll cukd nicmv denkbeeld, geen enke1 niellW L-let venvijt, dat de koloniale hervormel's het onderzoek vool' 
al'O'lUllent aall '''!tet lioht wOl'clt gebragt, Ook dit is oude gesloten hebben gehoudell v66l'clat de meeste en daarondel' 
co~mmtiersstijl en bnhool't tot hct groote fonds van hulp- de voornaamste feiten aan het. licht waren gekomen, .i3 'eene 
middclcll (li~l' politici, die in stede van hUllne opinie ker- algemeenheid zonder bewijs en chmrbij eene zwaJ'e beschu1-
nachtig te verde(Licren, hnnne toevlucllt c1' toenemen del' cliging tegen de consel'vutieve politick, die 11a gedUlendc een 
tugcnpartij tc ven~ijten !lg~j hebt niets nieuws ger,egd", halve eeuw vool'tgewoekc1'd to hebben llicts, dan een ge
als of mOll 01lltr6nt eene zaak, welke reeds van aHo kanten wl'Oeht del' cluisternis heeft voortgebragt, 
tocgeHcht, bcspl'okcll, aangevallen ,en vel'dedigd is, als of' Doeh laat ous hier nid te lang hij sti1staan en aIleen 

"mcn omtrent (lie zclfde r,aak iodel'en dag nog we 01' eens aanstippen, dat het de oude cli1atoire exeeptie van de eon
lIienwe argLUIlCl1tcn en niell\Ve <lenkbeelden llloest aanvoere!l! servaticven is, waarmecle zij hun parasitischbestaail zoolang 
Cll uat wanneer de t egenpart,ij, Vall welke nlen zekCl',, lllet 1l1ogelijk trachten te rekken; 
knil zcggcn, dat r.ij nitblinkt door redenaal's en sehnJvers Dc ueelden, welke de Heel' I-Illi:it kiest om het gebrek 
\'an den cerstcn ranD' O'uen . CllkeL HiellW ar!!ument worcLt aan bewijskracht nan te vllIlen, zi,)'u. inderclaad eurieus, 

'" b ~ '1 I anngevoord tel' hurel' v(;}nlediging, Iliettegenstaande ,( e 1- eel" II Eene goede staatkuncle", zegt h~j, IIp1ailt jonge boomen 
Huct bewccl't oat de meeste on do voornaamste fCltou nog II naast de oude, weI wetende, (lat als de jonge krachtig 

, jt:~ ~:~Jt~~t m~~~;e\lg!~~~~;~' l~f~{:rc~~~ k~i~~ia~~~~~~v(f<~~~~l~~ ~~~~l~~~" geworden zijn, zij de ollde van zelf verdl'ingen 

m'i'mtl(Jl ollmakell, dnt die vele en \'OOl'llamc feiton tot eene Men · zict hieruit, dat tle Heel' I-Iuct betel' litterator dan 
l'echtvaardiging van d(;} consol'vaticvc politick moeten strokken boomkweekcr is; wie toch , zal jonge boomen ' naast;oud~ 
ell werkelijk hcoft r.ij claaraan groote behoefte; jammer maar, planten, om nan de em'sten een kwijnende ' existentie ' en.aan 
<lat feiton voor het schel'pst gewa]jend oog onopgemerkt ge- de twecde een ziekelijken ouclerclolll tebezorgen; ik heb weI 
blevcn r.iju en zulks weI a1tijd zullen blij yen I cens hOO1'en zaggen, dat men, om een lommerlijke laan te 

Het behoef't echter weillig betoog, clat de les welke de Qndel'honden, jaarlijks hier en daar een ouden boom omkapt 
Heel' HuH aan de koloniale hervorlllers wil gevell "dat en daal'voor een jonge in deplaats stelt, maar van een 
stilstimd en ontnanling de onvel'mijdelijke gevolgen zijll eener zonderlinge boomkweekerij, als die van den I-Ieel'Hucf heb 
IIstaatkunde, wier eigenaardigst kenmerk hier in bestaat, ik nimmer 'gehoord, zij schijnt van zeel' .nabijgeparenteerd 
"dat ilij den steen del' wijzen in den ~ak meent te hebben" te zijn aan de nit 'de lncht gegrepen wijsbegeerte! , .' 
aIleen van toepassing kan r.ijn op de eonservatieven, Zij Het in beelclspraak uitgedr-nkt vel;wijt van den Heel' Huet 
toeh zijn het, die gedurencleongeveel' een halve eenw de <tan de kololliale hervormers, datzij geen nieuw gebouw 
kolonialo politick hebben geleicl, zij zijn het, die een stelsel iGtten naast het onde, ' is zekel' niet ontleend aimhet da~ 
hebben M;.gevocJ'd zonder wederga, wat betreft onreeht , 'gelijkseh leveil. Keurt men emi huis af,dan verbouwtmen 
.awn g;' on dooding V",n aIle individneIe ontwikkeling, zij het ged,eeltelijk ofbl'~ekt het oncleaf,om op clezelfcleplaats 
~ijn, et, die de N, 1. kolonienl~p.bben gecloenid totstilstand,c(:lll llieuw te bou~'en, maar in denl'egel zet men geenhuis 
terwl'lnaburige kolollien, volgens libel'aler<> hcO'inselen beheerd , naasthet ouele, . . .' . 
ope ne vel'bazende wijzein bloei enontwik'keling toename~ Opue staatkunde toegepast, zonc1ehet al heel vreemd 
zij:ti n het, die de NederIandsehenatie hebbeu geclemol'ali- zijntwee stitatsgebquwen uaast elkanrler te p1aatsen; het 
seei'd I en clie un, tengevolge van de ollvel'mQeidewerk~aam- iou een kostbaariets zijn, doch tach dit voor zich hebbe11, 
heiclvan betel' denkeriden in N ellerlallcl, edelel'e gevoele.1l!? dat het bestaall van het oude nog een weilligje gerektwenl 
beginnen teimtkieinen en b~i velencle oyel'tuiging levendig el~ach, eellbeholldsmau klemt zich z06 gaarue aa~l eIke . 
worclt, dat N edel'lauclsch ludie behoort biilieerd te worden, grasschelltje, hoc schmal ook vast. . . , 
volgens meerliberale en meer rechtiIia£ig~ beginselen" .alle, Inclien . ten . deze , eenig vOl'wijt de koloniale horvol'mers 
hel'vormingenquancl meme , tegenhouden, a'Jeen orodat het mag tremm, .· dan is het juist dit, dat zij, in stede van lwt 
geldt~ voon:ritgang~ . '-," -,,-, ' . ondebouwvalligG Jnris te raserell en 01' een flink gebollw 



VQal' . 1h . deplaatsstellen, zicht~t gedeeltelijke vei'bouwin-, PI.tdaJlg, 9 ApriL :Men dee-It ~il:SVali~~tl~. gQe~i~geli!!ht;;~ijd~~ 
gen ·.bepalen. '..;, . mede. dat , de.: illllllsten. ill,dtlBattakl1).ncten we)4ra . geheeI Zl!li~ 

~gestlld zijn. De bezadigde en ~ooi'deelkundig~gearagslijn,lioor 
i .Soc;'~ha(i(!, 6 Mei: Voor 'de hcdell, op pullliel(e vendutie, geveilde . dellR~sident vall'1'apanolie gevol~d, zon fiaal" de meening ' viln 
aand~elen iude. q . . 1. . Ma~ts,,~appij . Vall administratie en J\ifl'el1te, groot onzell geachtell beriglgevervan de vrt:delie"eIldeoploss111g' Qe 
!lkfl000~ warengeenelJefheubers, ' (SOCI'. Ct.) oorzaak zijri. - De vool'maals overmoediO'e eisehell' van :SQe~ 

. Soen,:'!ija, 27 April. Den vl'ienden en Iiefhebbersder tec
(e~{ingen van den bij ons te lande algemecn bekenden Alexander 
y! H. kunnen wij . de aanstaall~e verschijlliug .vau een niellw· 
lVeL'k mecldeelen, In lallgontvlUg het kunstmLnnenclpnbhek 
geflilc uicuwe voorlbrengselen van ziine pen. WeI gar Alexall
del' ·V. H. ten \Torige jare etlilige illllstr,lties hij gedichten vall 
Sl~Ll'iilg uil:, doeil . er lVerden sleeilts 25 exernphl'en van vel
vaardigd, ell aan vriendeu en bibliotheeken ten geschenkell go
gel'en. 

- De \)Undel, die 1,hans ler perse is, zal eenige fl"aaije tee
keniilgen bevritlengegl'aveercl door den Hecl' vall Kesteren. Zij 
z\lllell' verschijnen ol1cler den titel IIIIulsl.loover" Wij verl.ron
\\'en dat vc\en reikhalzcnd deze uitgave zullell ' I.e gemoet zicn, 
en 't is OtiS een waar genoegen dat Onze Tolk Ilet eerst dit 
b(:rieht kriLL medec1eelen. (De f/o9·stenlancten.) 

Pa~Qeroeall, 27 April. 1:Iedcn hceft IIlhie\' de Ilitbestcding Jlla~ts 
!(c1\Q~; voor de levering van Postpanrdcli benoodigd voor den ovcrvoer 
van de voar l'ckeniog van den laude rei~endc IImUtcnnrCll, o[!icicrcn en 
andere personcn cni. 

Dc drie. ill![cl1rijvcrs i~(\l'cn: 
Dc Heer~IlAllthullij9 & Co. 
Ue chinccs Kwec IJiong 'lJang 
II II K weo Liang llo 

@ f O,SO. pro panl. 
» »O,9G. 
» » 0,97. 

(Pas. N.- e?I Ado.-Bl.) 

tan Kabairan hebben langzamerhandeen mi~der hertigkarilkt~r 
aangenomen, en zelf~ moet dat· Houfd nil reeds v:oorstellen · ll.ail. 
het bestulIl' del' Nourdelijke Afd. hebben gedaail,welkede st~ek~ 
king hebbeD, em hem ill zijne ollafhankelijke positje tege'iiover 
OilS gezag te eloen halldhavend, .... ..:. '. 

- .Wij vememen dat de heer SachUer met zijn Fotografisch ~ 
Atleller l.egen den 20sten dezer over Padimg-Palldjallg uaa!" 
)I'ort de Kock op l'eis gaat, en van daarover ·Solok naar ,bel'~ ' 
waaL·ts terllgkeeren zal. . ' 

- 1:3 April. Het is ons aaLlgenaam te kUlIlien mededeelcll, 
da.t de Sllinatrasc\te Wees- en Boedelmaker del' Hegering . eeri 
drmgend '(00r8tel heeft aangeboc1en, slrekkende om eveil als O() 
andere plaatsen van Java ook tel' Sumatra's vVestkust cell 
Weeshuis op te l'igten. ,,': 

Naar wij vernemen hebben zieh de Kerkbestoi'en det beide 
Christelijke gemeenten van Padaog bij dat voorsteiaangesloteu 
en zullen. oak. van claar eenige verzoeksellrfteu aan het!\dres 
del' ItegCl'lllg Illtgaan. (Sum. en 

Padall[J, 2:3 April 1870. Door den Goevel'uellr van Sumatra's 
Westkust. 

Benoel1ld: 
'fot klerk· op het bureau van den Goeverneur van SU\11atl'a's 

Westkust G, H,ieke rk, thlins Opziener der :jde klasse bij de 
kultures te Paija-Kombo. . 

'1'01; OplIicncl' del' 3do klasse bij de kulture3 te Paija-Kwn:bo 

I
· lIB. F. 11. Davies. thans klerk op bet bllreau van dell Goevel'lieilr 

Pati(lIl[J ,2 Aliri .' 1- ct. docl (cr opl'iglillg vall de Burgcl'- " nr k . 
8 · D I I ,. k 1 I I I van ::illmah'a,'s vv esl IlSt. .' . 'oClleit LI) L a( t~ng: ' lCt . versecr CII van (Cll m:latse lappe !) cen 
haml tllsscllCll de 11lf,{ezelclicIL. de bevol'dcrillg vnn nut.tige - Aall eell partik. sehl'ijvcu van Paija-KOInbo dd. l!l dezer; 
kCllllis; ollderiillge verdraagr.aall1heid cn bUl'gel';I,in onder hare ontlccneu wij ILet, nal'olgende: - liTe Soelikie werd dezer dagell 
ledr:u, schUnL COil doom to r.ijn ill de oogen van hecrcn lIiet- eCll 1Il00rd gepleegd. De scllllidigen, drie ' iLl getal, werden naal' 

l
"lltgc:rs. IJc .. ze inch hcbbcll gisteren kUllnen ~oe(hilldcn, om de i~tlandsche wij7.e van \'egt.spreken in de Lima Poeloeh gl;!~ 
hij gCi\chrifte Villi cell hunuer, llal1lens den M"Joor, KomuHIl- vonl1lsd Cll vel'oorcleeld, behal ve tot eelleboete, tot het betalel'l 

,dilut vall hot lude Hnt. Inl'.. der Burgcr-Vel'ccniging een tikjc vall de oewang-bagoen, hier eene som vall Rcht honderd gulden, 
,ill het nan.gczigt t;e gevcll. waarovt!l' wij het, stilzw\jgen niet ell daarmecle is de zaale al'geloupen. VOOl' eellige jaren g~~en 
iJ1o"cl\ IlCwat(11l en wnal'op wij t.clkcllll1l1le zullen terugkornell. werd cell moord biel' gesh'aft met de dood door krissen,-om:~ 
f Ziehier wat; ct· gebcllrd is: De DirekLie del' Btll'ger-Societeit" de moordcllaar, \loch ZijllC familie, in staat waren O,ul de oewang~bll,~ 

'

Ii II " CI·O\ .... C het. lteglement vcrpligt om zoo l\1ogelijk eclllnaal g~~ll te bet~len. lIo.elang nog zllllen wplller0!lderwofpe'll 
's ~1Ia.,'lI~lsdcn r~eaell cell Tb6dansant dflll wol een Hal to go- bl\Jven Mn che fatale mlands'che regtspl'aa~P" " . 
VOII .gillg -i,l cell hnrel'hnis~lOndclijke zitlingen .te ~ade, d~t het - Volgens een Maleijel' van de katnpung Alang~LalVaszou"· 
biliik ZOli Zijll, alshet mUIIlCk-korps vall hot Iller Ill, ganllzoen den de bewoners diel' kampong, op last van het kaiupong"hoof(l 

i iiggcndc 15n Batn lor. (hetwtllk loch tot .lIog toe t~gell .be- en deze weer met het oop: op de polieie-verordenillg'\'OOr ll~t 
! taling .van J:10 gedur?nde cen nacht, voor wderoell dl~po.l1l?d Goevernement 811matm's Westkust, hetwelkop 1 IYlei a. S. 'ill 
\\'a~) lJ\ de gclCgCLlllOld wcrd gesteld 01U. dual' de ::ioOl.etlOt werking. treedt, dezer dagen op straffe gedworigen w"Qrden om 
dOlfLrvoor uilgctrokkcn som van I 50 to v0l'dlenen. Dc MaJool', hunn.e wonningen leolllpaggeren, het .VUil op hnnne.'c.er .•.. \.'~. " , ~l! 
J{olnm(lndallt Vl\n hct 15 B. 1. dacht or evcnwel andel'S over: te rnimen en .clie wuningen, welke el' haveloos Ililzielf, te peJl 
door tusschcnkomst VlJ,llUell Officier bclast met de muziek enz. hel'stellen. lk villde zlIlks met het oog op de netheidzer 
ouLvingeli de hecrcll l(ommissnrissell del' Societcit het be- plaa~ zeer mooi, maar wanneer. een Gouverneme£lt zoo iet vei'~ 
rige, dal ann de Blirger-Soeie'teit nil en in den vervolge het laugt, dan client het zelf datlrill VOOI' to gaau, en dat zuHt~' al~ 
hoofll- zooweI als het struk-m\lziek geweigcrd werd. lijd niel geschiedt slrekke u tot bewijs hetl\ oude Logehciuw; 

Wauneermen IIll hedeukt, dnt de mnziek nog nimmer aan de gelegen op de Pondok, wat niet aileen zoo? IOllwvallig is, (lat 
: ill"'ezetenen is g~weigerd en het steeds tel' beschikking was va.n het iederell dag bn instorten,. maar oak tot . schuilplaatskan 
, III~I die er voor betaalden, dan springt het vreemde der wei- dienim voor kwaadwilligen. En het erf? en deompaggering? 
gerinO' nan de .B,ur~er-Ver~eniging to meer in 't. oog, en lIal Ja aeze gelijken op eell ware vnile rimbo~.E.lldat'jn heteen,. 
het del'h!llve wellllg 1l1spnnumg kosten om te begr\Jr~n, .dat de trurn vaude · Iieve. stad onzer inwoningP' Honi soitqJ2i.nI4.t.j 
Majoor met zijne Officieren tegenover de Burger-SoCletCit eene pense. . . (AallflebodelZ.) ,. 
niles behalvevl'ielldsehappelijke . houding aallgellomen en zeer _. Voor de tweede in . dit .iaa!' te houdeneGoeverneinent.s 
wei .mogelijkn:og andereplaunen op hetoog heeft. . ' Koffij-veiling waren op heden in '8 lands pakliui~en te Padang 
Yoor'~ hands llemC\lWij slechts nota vanhct gebellrde; ontvangen: . . . . 

.immel'S ZUllOll wij ge1egen:heid te over hebben om er op terng;, 
te '!;.Olilell. ". . . ' .' . . .~i_kf\ll>" _K.J~."~W~s 

li'itusschen ztillen ,c\emuziekanten, welke de vorilre maaud in . Bovenlalldsehe koffij .7 .... ~.·.75~. ,,: ~ . ""'~ 
de ' SCicietei I; . gespeeld:·:Jl.ehlJ~n, oolcneden avond we~r . die dienst . Mandhelicig . /I :f~~~ "; 

'. vel'rigtc.n ,en wOl'de~ier, naar wijve~nCl:nen, maat;regelenge- Allgkola, ';;/I ; 270 , " 
nOlllenom hen < Y.ilor : vast;aan.de SOCletelt ie verblOden.Bo~ Aijer-Bangies".oOO" QO •. . 
vlllldienheerteei1 :~del'. :.Jedcn, opzich geno,men om tezorgen,PUilHlll ' .. 1/ "39S ; 00, . 
dat -deze muziek bi!lll:entwee. )l:iaandenzalkunn.en wedijvereil 9390 
fliel 'aat watderSo:Cfeteit' gistereqgoweigerd is. . . 2de 800rt : .. ' .,412 
- De BUl'ger-Sciiiie(ew-~j:'S jong h bevateenkraehtig element ' 
hl ·iich.Wel~r:'ziJtlO()he wat ' ziJ doen kan. .. ·- ..... ·,9.~02 , 

29. 
. ,7i;i; ~ 



r~ ... .. "~.:¥I::~111~~l~~i~~t~~."~~llf~~f.[;~i~ilf~~~i\i~~ 
celefr,:'j:pooL, ~e t.l)t~~)d~nt :" a n'lapa nol icopgel'Oepell,omZIJ 11 he b ben; -a~ t: }, lDo~ede . dt;ur.'t'lpe!1~ettell ;aaupol J tlOnele:cW'~1 te~ 
ilu\>:, 'W:ic)r il,ILHooidel\6nrl.(~r I.oevool'~jgtvail Iiel Goevernemellt keur, ' doordJen . clam)) l1iet ljep,aal~ 1S hiunCll 110eyeet tijdfpen 
e/ziell . beslechteii, ishijthali~ :le1?adang Sidempoean met een n~ . eene OjirOeplllg- l.enpolic!e.kanfoj'e,ver3chijnen moel ,; deslrek-
a.l1:a. I vOlg ... eJi. ng.etttHr., ~clcu.it'. Vag. amn .Padall~ Mauclheling g,~- kmg va~l de art.s, 1~,60 .. C.li6} ..... ill.a.g ,v oort.',s l~n.r. ~gt, in,.strij<iz'i.iiL .•• 
oolde goederell gearrl veerrl:j)e R esldeut IS berelds vail ::;1· ' meL , heb .bestaall del'~rts.2a8i2 :)ge1l260vanheh. Str/ifwe't>; 
luga uaal' Padattg Sideillpoean vel'lrokken 001 aldaal' den be- beel< voor EUl'opeanen 111 RI;: ook .steninleiL, Wijtoedat~{rioj 
l'ckkelijken Riippat. " ool'tc.-:ittcn Mell \'erwacht c1 at Illerm ~dc een aantalandere misslag.en ingesFopenzijri; --:c-o:, i;· isclat~alles 
e kwestie, maar ook dc onafltau,kelUkhcid vall 'J'apoes een elU- niet voldoe.lJde om . de . Veroi'dt:ilii1g~cVltllPJjUeiICv:oor,>dit ' Goe
e wI IlemCI[c Vall , 0.1' het oogcllhlik1.och, dat Soetan:I(1Lhai- vCl'l1ement; zooalszij daarJigt,ill ,haargili~3 Laf~eKeliieli': ~ :t;lt
tmiich zal IrebheniHiderworpeu aan een suort. van VOlll11S dool' legendeel hevelen wij claai-i}l verVlItte goede voorschi·ift:en · in 
,an o.1\S. onderwpl'pell Hoofden en onder de leiding van 011S he- alien ernst tel' opvolging, aall. o '. "" .•.... . 

tuur gesbla[gcn, zal h
y
] "I

un 
0ld

1zen 
il1

k
vlol l!d lliqt :gehejelt eIll al1vri

j ~ Voor de Lweede in rlit ):ll·la ... a .. ,.I.s:' ... ·I.·.t".;.e.l.l· ... :d.· .•. I .. l.s·.o •..... ,t .. l'i:.aa ... ek~IJ.·I· .le.U: ·l'zGe:OI'.'.l:e ... · .. ·.~.· •. ;t~,.·e;.t.· •... n .. p •.. e.,·aQ:J.·d':,e.·'.an ...... o .. ·.tg,s llllUcl,IUven; en \e ; IS ', un 00' ,e voorzlen (a (. e '~c ler- Koffij~veilii1O' waren ' op hede'il . -. r . 
lutsellllgell .~lIsschell 'lapoesen ~agal:[\l~ Padallg Mand}lelmg.de onivangen: ~ . 
lt~der zal , ZI.)[I, waarlangs onze Ull.breldmgspolIllek weer een Ige . 
t.appen voorwaart.s gemaakt lweft," (SI6m. Ct.) Bovenlandsche koffij 

Maudheliug 
Angkola · 
AUer-Bangies 
Painan 

2de Soort . 

(Sum. Ct.) 

Ii 
.. . JI . 

" 

.... : 
' .. 

GUUVERNEMENTS-BESL UITEN, .·.· BENOEivhNG-Eii; 
ENZ. · 

Pada1i!J, 30 April 1&70, Het schijntdat men aall 011S stil
wijgen, met belrekkillg tot de onlangs in de Javasche Courant 
11 ook in dit bJad geannonc ecrde Verol'dening van Policie voor 
le't Goevernelllent Sumatra's WesLkust., eene andere beteekenis 
:egevell Iwcft:, clan wii wei gew'enscht. hebben. MOll heen o. a. 
leweerd, datwijzoHden vel'klau rd hebt>en, biizondcr ii'lgenomell 
e zijn ' met die Vel'ordeuillg ell dat, Illl is m'inderj Ili'st, W t';l 
,erinneren wU ' OilS die ill 'algemecne trekkell gcprczclI Ie hebben, 
laar ,in hijwnderhedelt, al'geselteiden van art.. '13, traden wij nier. 
let was en is \log ,onze meening dat. de l'olieie-Verordeniug, 
oor"l metlIet, oog op het eigenaardige Padan!\, groote gebreken 
eel't maar het ZOll o. i. onhillijk Zijil de goode eigenschappen 

V d' t ' I \I fk Olltslage'o: " , 
i~;glille~o:il e~~1I1~ebbe~1l~~~I;I1~~r:I~~~I~~~1I~rcn oogen en a eu- Op vel'ziJek, eervoJ,uit 'Shll)asdienst, mef4cho n.ivan" ~;;-g't· {)p-'P;n:, · 

Gaaf, de Vel'ordenilYg van Polieie voor clit Gocvcruemen!; al sioeo, de pi'edikailt bij ' de' protestanlscftc ' 'g'etl1eelltete ' S()ci;{hil\ja 
lank :lUll leell1len en wljst zij hier CI1 claar ol1wederlegbaar het H,H, Schiff. ' ....... . .,' .. ,':,: .. :'.':., 
'ebrek aun regtskenuis vun hare zamcnslellcl's aan,z\i bezit op vC\'Z(iek, ' eervol, nit zijnebetrekl<ing,wl!genszick£ei·odi::l~<llnillies 
ietlcrnin ill het llllla.ng cener goede handhn ving van Polieie, op het residelltie-knlltoorte Chel'i11011 G. ]i', ' L.viiti ' Beus~k~m : 
rde" cn zilldelijkheid, el~n ,mnl ul deugc\l,arne eip;onschnppen, welke Eervol, wegensziektc, tiit 'sJaiids ; buI'gel'lijke :'dienst, ' de , opZieher bij 
cr"bchat'tigillg in wcrkel\)khcid verdiellen aanbevolell te worden. de kottijknltllllr . i~ de nfd<ieling Bandjurncglil;n(l'eside'ntieB~njoe-

Wij .herhalen hier hetgeell wii ill ean vori(t nOl11mer gezegd mm). B; B. Belle~ietus. " . ... . ' ; .. ,., , >:. \ 
bb I " " ~ " Eervol, llIt s lands dlOnat" ·Iud · behondvan Tegt .oppeoslOenj 'de de-

.e ell: let is vooral art.. 43 ucr Vel'ordeniug. hetwelk de alge-bitnnt van .hetkleitIzegel"tevens ontvanger" vanhe't: l'egtvII.o ·, suk-
'I,celle outevredellheid ~Ier ,illgezclcll~n heert opgewekt en 0 • . i. cessie en overgung ,onder ehristeneneu on~hristenen , tc Soeraba(i1l 
(let zonder grond. "VIe of wat toeh gceft aau het Hoord van A. · 0, Bnrgemcestre. · . . 
:ewe3~{]l ijk . bcstuur de , bevoegheid om in eene Policie-Verorde- Bencelnd, --' 
lingollder. bedrcigillg van bocte Ie hevclcli, daL elk ingezeLene .. . . . . • .... ',.< ' , . 

en gcdceil.e van ' denopenbaren weg zal begieteu? 13 het de Tot sekretarisder reside~tie Tlrdor.te~en~ kash'Olidct ~ellV~lldt!!ileester 
~ cl? Neon, bepaatdelyk neen. IletRegerings-reglement ellll,ls aldaar, de ambtenaar op n<in-akti~itelt J,s.. G,Gl'amlJergiJaats' 
en gcvolg da!ll' vall, hct SI uatsblad No, 102 van 1859, maken telijk eerste kommies bij .het departement . van' ondel'wij~,eeredienst 
,em .licvoegd tnt bet llit.v[ifll'lligen van polilionele kimren ell en nijverheid. . --', .. '< 
'erordeningcll, 'lIlaar \'olslrekt niet tot het geven van wetten Tot IJl'edikanten: . .' . .' . 'c. .': >: ~ ..;.. 
vici' l ,tocpit~sillg ouzo, bij de ' ol'O'allielw welten gewaarborgde reg- .bij de protestnntsche gelueentete B'ii:( ~nzorg (resideQti:c -Batavia); de ' 
ell vall mg.,c.nd, om CIlZ., aanranden .ell e1us in striid ziin met de pt'edilmlit bij de protestnlltsche j~;.eLi\eellte 'te Bnlidjei:masi# :. (resi-

Jl 
" " dentie Zuider-en .Ooster.afdeeIing · va:qIlorll~o)A· :' P' Schagetrvan 

let. . ct hegJeten del' open bare wegen vordert overal\verkkl'aeht· Soelen ; . , . . . .. . " ', : 
11 UUS ook gord, Wu spreken el' nict eell5 I'an, dat de lokale b\j . (leprut~st'antschegemcente tePontian'ak ,lWes(d;~iae~'lil1g van 
oeslau~ell 'van Pad aug, dezich telkclllna!e hel'halellele schaarschte ,Bomeo) IJ. Uaucl'sma; · b~noemd ::predikant" bij}e Pl'otcstii,Iils~he 
all drinkwater,het gemis aan door de wijkcn s ll'oomcnc\e I'ivieren gemeen,te . in Nededandsch-Indie,: .. ' . " · .... ' e. ,,:, 'c~",:,: .. '. , .. : 

,f \valerleidingell, eilZ, cuz" he'!. ten eene!llIlIi le onmogelijk ma- bij de ,prolestautsche . gelii~eniete: Soe1'abaijR"dc preili'karit){ijde' 
ello~ oak I?aat eeil twe~.el1~dertig8te g(.~deelte van PadaJ'l(!;'s ' protestant.ehe g·emeentete:froJjciJin.go,Y., J . . N, ·al'ollwer'; ·; 
~egen' , ~e .. begletell, doch WIJ WIllen er or· gcwezen .!tebben, dat, jJij~e pl"Qt J~la~tSQr,egem~e.Il\e :te .l)}·gb~li!'\g(), T:Fa:O.efi1~~!l ·,be~C;~l~]i 
"et ,begl~ten4er wegen door de itlgczelellend~arst.eJt: eene be- J.lrcdtJ\a!l~ . bu . ,(k ·.I)l"otestants(!h.tl ;,genleeJlte :'In:Ne;lel~aUusch"lnule, 

~~~~gtCI:~~l (~~~rVO~~~ • ;~~a~:elll~t:~e~t \l~(~ ~ ~lo~f ~,~~~~i~:!el~~t~o~~~l 'Nt ' ~~~~t:s~re v:: "O~::~i~~;i.n~~~!:i~; ;!\s~;~~lf~;~·~~(~~tjt~~~~\~~t;~:~ 
l,o,pge,legli/ .. Uaartegell >dient geprolesteerd te worden en ~ir '; .. " b.aija?de .aillbtenill\l·opn?n~a~~iyen ;r:.pl:#s,lalitsteHjliiidliiini- .. 

f~t~!~~~;.~:~~~i;i;&t;;;;~;~Z~!!;';:~~i !~;~i~;.~;~~T~toe~igefivfoe~'il~~, l.~;,,~{,.i.",f~,·~, ~" ~~. ~.,~;, ;: ~e~d"'~let eenlge regteJ'lyke : magt.;de regtspraakis i[ihaurbe~ '." :; , ", . ' ~ ,_. 
",ns. e.le.tl. g.evolgeu,. s. dlIl.(l1ige. , g~val.l e.u .. :V~1l ,toel.)a:~ siugu ... itgezo. n. d .. erd, ', Aan 'd.CI.I . . s.' ekre.t.a.f .. is van .den. _~~ad . yan ,~~i!.~rJ!l;9 h-lo!h6. iliuerste 
igesc1!.eiden · vauhet gezag .deradIUInlStrahe, en geenRegter . lcommlester ulgemeene seki'el-ane N. W.- ltu · n;\>." . ': 
\LIV, l=!)gtdQen,;in welkenzin ook,.d anvolg,ensde .xbor1;ehriftel1.1 •.•... .. .. .. '.; ()ntbond~~'::>', "">";", 
eller~et. ,en ' eelle Keur oCPolicie.Vel'()td.eni,ng. wij hebben)letDiL , kointllis8.ie~b~~o~mdbij " .}iet1ie!lluitv;b"'(1~~~r.,J~~~: -. D(» 



*~, t(Jt °b~~,'ont~el;llenaer' ~exschilleridey~rorM.1!i.n;g~n: '.VQorscbdrt: ·.b~dell; \"el.k{~,itll .. op .·· •. l!et·.Mbied,;t!lJ:etJana§d;~rsvak·. ellhetgeen 
ten en' modeUen,dievoorgeschrevimof. hetuitvloei~'eL moetclI zUo:i%~rmede ., 111. ~erpanQ;~tartm .a~ardee!mg.B?itel,lzoig' ]llogteti.\'oo:r
v,.al';Vl~ . ~.e~~an~3 . ,Aprilc1864, .i"ege)endjl. de. wijze .v-anb eh ei i'en • ,IRe!!> , een ... JaU(l~l~t~r·. 1~ : d I~ns.t;. Zii1, word ~ng,t'lffiy'l(L.()R; . eenl'pe~old.igillg 
veral).woordii1g ;.d.erg~ldllliqdelen'yapNederlandsehcIndieon~er dank- van f 150 (een honderd · wijftig. gulden) " smaandlfi .,: ....•.........•.•... . .. ' " 
,lietnjging voof de door liaar hewezen diensten.· Afschrirt, ., " . . 
'. ". ' . .C,o~dg.ekenl'd: ortlonuancie\'audetrollVetj}eu~~GeiJ'era.aC 

Dat do .. ol' dell I. a.·.1.1d. l'.a. a. d J..f..il.it,;.a.I .. englca (l'csidimtie Chel'ibon). . De AlgemeeneSidci-r/i{(.1·z.s, . ~. VAN HARENCAltSPJ;;L~ 
Is Benoema: _ ........ _-

Civiel Departement. 

Tot 

'rot 

Tot 

Tot 

Tot 

Tv! 

bnitengewooo sllbstitnut-grillier bij clie regtbank, buitcn bezwnar 
vanden lande, 'G. J, Gl'ushuis, ambtenaar tel' bescbikking biJ de 
Iandelijke illkomsten eO kllltnres. 

Goeclgekeurd: 

]Jut diJol'dm la/ulf'acld ie ]jataltg (PelcalollfJar!J. 

Is Benoellld: 

builengelVoon sllbslitu~t-gl'iffler bij die regtbank, buiten bezwaul' 
van denl<1oue,]<'. 1\1. E. Pool. 

Departement van OOl'log. 
Bij de militail' geneeslcundige dienst. 

ncuoemd: 
.Ji~igerJnd . oflicicr van gezondheid <leI' cerste klnsse in de tweede 
militnirc Ilfdecling op Java, de dil'igcrcnde officicr van gezondheid 
del' . tweede kInase G.T; James, van de genecsknOllige dienst in 
die nrdceJinA'. 
olirigercnc1 ~tIiciel' vall gezondheicl del' tweede kIn sse b\i de genees
kundige dieust vanPalcmbaug, de officier van gezoutlheid del' cerslo 
klassc A. II. Kunze, van hel garnizoen te Samurang. 
o!!kier'vau gezondhoid der tweede klnsse bij het groot mililair
hospilftlli \0 Salll(lrung. de o[ljciel' vangezondheid del' derde klasse, 
L. H. VtichtOlfinn,lhuns tel' beschikldng te Batavia. 

l1cnocmd: 
dirigclclld ollicicr Yfin gczondhcid del' eorsta klasse iu de eerste miJi
Ill ire lIf.h:e1ing op.T ava, de dil'igercnd ollicier vall gezolldhci.l del' 
cenle klassc hij de gwceskuudigo dicnst vall Sumatra's Weslkllst 
clI.Olldcrhooriglw]Cll .r. J. J,indgrcen. 
dirigercu.J uilkicr vau gCl.Ondheid bij do Heneeskllnilige d ienst van 
SlIlnatru'g Wcstkllst ell ondcrhoorighcden, de dirigerende ollidel' van 
l!,e'l,mdhekl del' {~erste ldassc bij ue gellceskuncligc dienst van Pa
lcrnuang }', W. Rcil·. 

Overgeplantst: . 
\ 

lij \ 2t gnl'ni7,ocn te Sallltlrang, de oaiciel' . VUlI gezondheicl.uer twccue 
klaue II . . J, Wefers BclLink, Vfln het groot 1l.i1iltlil'-hospitnal to 
Weltcvrcdcn. 

lij hetgrootmilitair-ilOspitnnl Ie Samnrang, de oHicier van gezonuheid 
del' cerate kInase"". A. J. Bernard, vande gcneeskundigedienst 
VR.!l .Danku, , 

lij Iwtgllruizocn to Soerahuija, de ollicier van ge~ondheid der-tweeue 
klnsse C. MiuuJet, ell de mililnirc apothckcr del' uerclc kInase H. 
Feenstra, resllcctivelijk van ' het groat militnir-hospitaal te Wel
IcvrcrlclI cu'dat te Soefllbaija. 

-Iii Ilelgfuut militalr · hosllitunlte Socrabaijn, de oflicier van gezond
licit! der ecrsteklossc L. J. de Rooek, en de miJitaire npothekel' 
del' twecdc kIn sse H, K. Timmer, rcspectivelijk van de geoeeslnln
digedicDst 'Inn Celebes cnonderhoorigheden en die van Banka. 

Blj de 'gcneeskundigo dienst van Banka, de officier van gezond heid 
der "cutc klasse P. G. Neeb, en de luilitaire nIlothekcr der tweede 
klnsse 1\1. Henstedt, beiden vanhetgarnizoen te Soerabaija. 

Bij (le geoee5kun~ige. dienst der Wester.afdeeling van Borneo, de officier 
vaogezondheld ·derderde Ida8se J. S. Cl'emer, tbanster beschik-

I kiogte Soeraba\Ja; " . 
Eij (lcl:/eneeskuodigedie.nst van Celebesenonderhoorigheden, de 

offiClervan gezondheidder< tlV.eede klasse ·lI. van Lokhorst van 
dieder Wester-afeeli!lgyanBorneo. . . . . ' 

13ij het scheikllndig laboratorjtlm.~e Weltevreden, de militaire apotheker 
dertweede lda~~e F.~:Nell~aus, vanhet groot militair-hospi-
taal · teSoerabalJR. ..' .'. '" '.' . '. . . . ' 

.. •. c' ., ; (!av~~clteOou1'ant,29 April187Q.) 
-.w 

EX'1' R A'K 'l' ui't' h'et'li;g£stel'de;' Bcsluiten vanden Gouvel'neu1'
qeni!l'aal van Nette1'landsch-lndie, 

", .z;Btiiff~~~~6,; 'nein,~OdtJn , X~HI}1870 .. (N 0,23.) 

Heleze~ de Ilji~sI;~ ~Hp ';'~i~):¥i~i~i~r van. Koio~i.eu, .van J9Febrllal'ij 
870;lt" . AAz·.N o.\24!H24.; ' ,' Z. c 

I§g~edgevouderienVgl'stnri~ ," c '. 

• - ,' 0 ' _ .- : _ c. ,__ _ _._:, -'_: '-_:_~ __ '{---~ ; :, _-'- ::: __ :': _:_:_ ' ___ ' -,. _ : ___ : '_ : __ :_:: 

.. Ki·acpteus ·magtigibg: .~~s . ~oni~.gs~tebepale.ir,dnf;voorde geregelde 
\J~oudmg . der. -kaa~te~1e~ '.r,egl~tel's 'van ·~et .. I~nd.Bloeboer, .• afdeeling 
IUltenz.org!r~9Ii~l~~ .. ~~~~v,la, : err :h7t verrIgten 'van ' audere werkzaam· 

Een 

Op 

Op 

'l'ot 

Tot 

·'1'ot 
'l'ot 
Tot 
Tot 

Tot 
'L'ot 

'rot 

'rot 

Verlcend: 
tweejarig vcrluf naar Nederland, wegel;s ziekte, !tau den hoord' 
kommies tel' algcrneene sekretarie C.van den Mnijsenbergh. 

. 0 n tslagen: , 
verzoe~, .6ervol, we~ens vel'trek, alslidvan oe plaatselijkesclwo!
kommlssJe . te . BataVIa, J. W .. C .. Diepenheilll,onderuankhetlligillg· 
voor de door helllals zoodamg bewezen'diensten. 

, Ingetrokken: 
verzoelc, de aan. dell civielen geneesheer W. J. lYI. Lindenvf!l'
l~~ud.e toelati~g to~ denitoefening dergenees_en heelkundig~prak
tuk mde resldentle Japura; zijnde hijin verhand daarmedetevens 
onthevell~ van. de bem opgedra1?cn waarneming vande civielege
neeskllndlge dlenst en het opzlgt over de vaccine in de afdeelin
gen Koedoes en J apara . 

Benoemd: " 
kornmies op het l'esideutie-kantoor te Cheribon. de klerkopdat 
bureau ,r. A. ~eckel'lin. ' 
kommies op het residerrtie.kautoor te Magelang (Kadoe), d~ klerK: 
0]1 dat burean G. W. Junsen. 

Bij de A~r;emeelle 8e!cl'eta1·ie. 
hoofdkommies, de eerstc kommies G. A. S.de Scbeelllaker. 
cerstcn kommics, de tweede kOll!mis jhr, C. ',F.. vauder Wijck, 
tweeden I(OIlHUiea, de del'dekoll1mies J_ Evers. 
derden IWUlmies, lIe klerk H. J. Hooghwinkel. 

Bij de Javasche Balllc. 
gouvernemcnts komissaris A. Rlltering,directeur van nnancieri, 
P],lUtsl'cl'vangcude gOllveruemcnts kommissarissen, om, hijziekte of 
an,dere wet;~f.(c l'eden v.an verllilldering vanden gouvernementskom. 
HIlssans, cell van belden (hens fllnctien wllOwteuernen, H .. J. C.' 
II~oge~.eeu, resident van Batavia, en F. W. Hoes Lntjens, sekr~~ 
t[lrlS bU bet departement van linanciiin. 

Bij het [;epa1·te11lent vall Juslitie 
J1Eet irlfJ<lll[J van 5' ,l/ei 1870 .. 

hoofdkolllrn!:s, de emte kommies op het parket van den proknreur
genemal h\J het hoog-geregtshof van N'edcrlandsch-Indie lYlr.D. 
ue l"e~jrer. c-:--~'-'>--. 
<ldeu kOllllIlics, de eel'ste klrrle bij dnt depal'telllent F. D. Vouegel. --Magtiging Verleend: 

'rot de uitl'eiking ann den geucesheel' P. A .. W. A. PhiJip!li van eene 
acte van t6elating tot ujtoefAuingvan'de geneesktmdige praktijk 
te Arnbarawa \Sumarang). en zlIlks metilltrekkingvandeaan hem 
verleende toclnting tot uitoefeuingvun dcgenees- eu heelkundi"e 
)Jrtlklijk te l'Ilugcluug (Kauoe). . t> 

Tot de lIitreiking aan den civielen, geneesheer W. J; ~~. Linden, van 
c~ne acte van toelating tot nitoefenillg van de genees- en heelkun
dlge praklijk (e ~lage1ang IKadoe) ;zijnde hij tevens helast met·-a{ 
wuar.neming del' c.viele geneeskundige dienst en bet opzigt ovetde 
vaCClfie aldaal'. - ./ c 

Aangeteekend: . / 
Dat de iugcnieul' del' ti\'eedeklasse bijden walerstaaten "sland's hur

gel'lijkeopenbare werken J. W. P. Kennis;wegen's,vel'trek, eel'vol 
is ontheven van de veruere waarneming del' fUnctien vall gOllvel" 
nements landmeter ell rooimeester in de I'esidentie ,Bantam. . 

Goedgekeurd : . 
Dat door den resident van Bantam. met de viaal'neming.der fnnctieu c ' 

van gouvernements Jandmeter en rooimeester ;in: cdieresidentiejs 
helast de ingenieur del' derde. klasse bij den w~terstllat en 'sIands 
bnrgerlijke opeugare werken eeJ'st-aallwezeud ingenienr aldaa!'" J. 
P. vanderPloeg_ .,'.' 

Doo}' ~den Dil't!kteul' de}' BU"gerlijlce Openom'c lYel'lcen, zijngedu.1'f;nde 

'rut opzigter. dcl' denIo 
tofslunJplaats. 

de l1taandAp"it 1870.,r " .. . .. '.C .. 
Benoemd : ~ " 

klasse,J. J .. Bee}rveld, met aanwijzing"'vll:l'§ 
c . • 1. 

Ovel;gep!itatst: . • .... c~~ •• ' 
Van Pontiuuak (Westel'-aideeling van Borneo) naal' Serang (Bf; 

de ingenicul' del' 2<le JdasseH.J. Roelalld. c 

Bij dfJAjdeeli11g Teleg,·aft . 

Op verzoek, eervol, 
telegrafist L, A. 

Ontslagen: 
wegensziekte; Il!tzijne bllfreklilng;de leel'ling

Bouman. 



Benoem'd':: ~: ._ _ _ __ , _ _,- _~ , ~_- ~ - --.~ren twee:de: -En-z~-
-T. 0. F "t;l~g"r'a:~stile.r,'3il~,kla~se, .d e<Jeerjill'g-telegrafist"G.S.ch,ru k .?: ,.; •. , A fseh rift. . en?; . 

.••....... ·.·.1:.·.· ·.1· ... •.·····.·.···.···.·.·· .. ·. t ' l ........ fi····t·· .J .. ...... J ...... ... '. '.". '1.1' ... ·· ...•. · .. ·.b •.. a .. '.·'o. n .. va. n. LI.". d.en .. ·.t.ot.·. 01 .. dena.l.]el ...•. 'rot ,' eel' mgen- e eg.ra. ~"' . . ,:,. 1.. . .... .... . ., .... . ' .' .... ~ 
··.·· ·' t!iansIliet ... de 'waar4eming ... ~le~ ~etrElI;1rmg .bela.~t; .. EL.~.'lI'h',~n •.••. 

.. ·ilach }en ; R .•• d .. •. ·• ScJ1tnitt. )netbepahpg.,la,t"zu wordeu: wer1tza~m 
'ies.~ild bij het tcleg'ravr:!lau toOl' respektlvel U k Je Weltevreden en 
'S(icrabaija. 

i Bebst: 
;Metde waarllemillg .der. betr~kking van leerling-telegrafist, II. F. E. 

.. . Handt, lantstelijk telegra.fist del' der(~e klaase, ~~laDgs van vel'lof 
nit N euer1and hiruggekeerd; met bepallllg, dat hlJwordt werkzaam 
gesteldbij het telegraaf:kanto.or . te Samarang. 

Ovcrgeplaatst: ' . 
Van het . telegl'naf-kautoor ·te Serang naar"uat. te WeItevreuel1. de tele-

grali.t del' .dcl·de klasse A.F.A. ZelJrld. '.~ ". 
Vanhet telegrnnf- knntoor te Weltevreden naardat te 8erang, .de tel:

gratistder eerste klasse A.vV.L. Hennebcrt; met bepnltng, dat 
Ilij ala chef vun dnt kantoorzal optreclen. 

Departement van Oorlog; 
Benoemd: 

Bi; llet PersQlzcel Vall hel Trape/! .~el'. A,·tillcl'ie. 
Tot tweeden lnitennnt, de aer~eallt G. de . Brll\ln, van h~t wapen. 

Eij kel Regimmt Oust-Illdlsehe Kavallerze 
Tot tweeden Initcnnnt. de w3cbtmeester J.F. E. Marcella. 

TijdelUk Opgedragen: 
Dc militaire gellcesklllldige uienst te Mn.gelnllg (Kadoe). aan den ci

viden gcnecsheer aldanr W. J. M_ Lwden. 

Departement der Ma~ine. 
Doo . d Kommatldant del' Zeemagt e'l Cltef van kel depm'lemeatdcl' 

r . en. JJJt/Tine zijn, gedurende de maand April 1870. 
Benoemd: 

'1' t achinist-Iecrling del' cerste klnsse llij de dicnst. del' gOllvcrnements 
o l~arine. de machinist.lecding der 2do Idasse bij die dienst J .M. 

Moorrees. " J' f I d 
'1'ot nspirnnt-licbtop7.igtcl' bij hftt havenhcht te 13atavI~, .1.. .J. e 

Vrijer. laatstclijk cerate gezagvoerder vnn bet hchtsclup 1Il de 
J.ucipnra-passage. 

(Javaaclte Courant, 3 Mei 1870.) 

EXTRAK'r uit hel Register der Ecaluitm vall dell Gouverneur, 
Generaal van Nedcrlandsck-btdie, . 

BUITKNZORG, den 4uen :Mei 1870 (No.2.) 

Gelet. el!z.; 
De Raad.vull Nederlandach-Indie gchoord; 
Is gocdgevonuen cn vcrst:lan: . ,. 
Ecrstelljk: Onder underegoedkeurmg des . l\.omngs: . 

1. in te . trckkell de betrekking ~an ~avenmeester. en}lc van pak
huisnieeater te Amboin!> en die bOUle ambtcn m een persoon to 
vercelligcp, onder tockenning nan dezml van den titel VUll haven
en ),akhuismcestcr; 

II. lIIet iutrl)kking van het p.ersone?l~ thn~ls toegestaa? voor het haven
departcment en de pnkbills-ndlllllllstrnhe te ;\mboma. z?omede .va!l 
10 ondcr art. 800 dCI' begl'ooting van 1870 llitgetrokkeu lIldemOltelt 

" "" ~oor rijst euzout aan het inlandsche personeel bij genoemde ad
lmiiiilltratic. het personeel voor die ui.enslen vast te stellen, als voigt: 

a. ten laste van het dcpartementder manne (haven-
inrigtingen); . 
een liaven-en pakhUlsmeester op eene bezoldiging 

van /250 'smaand, of. ,f 3000 's juars; 
voor bezoldiging van klerken . II. 840 
ecnoppasserudf 10 'slIInands; o~. . . ." 120 
een europeesch bootslllan ad f 75 smaands. of" 900 
een roerganger ad.f 20. 'a masnds. o~. '. 240 
twaalf 'DlBtrozen ·adf 12 'smaands, ledel' 01 1728 
een wacbter vOQr' den seinpost op Amahoesoe 

adf 12 ',; manDds. of. · 0 

voor schrUfbehoeflell. '. .. 
(Il1aritiemeetablissementen en magazlJnen-steen-
l(Olen~pakhuizen); . ..... .. ' 

» 
144 
JOO 

· '·een. maIl.1oer bij ' de stecnkolenloodseIladf 12.50 
, " g maallds of ... " > ' •• . •• • . ». 150 

1" .il··'lasfe vaIihct departein,e,iiJyanbInaerilandsch 
- . e·luur \beheel', van'sJands·. c. ivielepakhlli~en); 
lene'i . '. . ..... .... 'J'I '1' " » . .. bezoldlgmg van, er'~n . . . .., 
~~ci~mmandoeibij de llontstapelglaats. ad J )2;50 

960 

» 
» 

» 

» ~.:'i" ' .. I'smaaous., • of . '0 ,.. . . , •• » 15.0 
I':: .eell l oppasser ad f 10's maand~,()f » 120 » 
".~~~~9brijfbeboeft~n.. .~_!.~_~~_ 

. ~~·Te zamen '. . ' ·sjaars . 
" 

. Tel' otdolinancie Van. den :GOilV:erheur~Gei)erl,l 
. \fauNedetlanasch'-In:ilie: . 
lJf!:d.lg~me/Jne8el&i·etaris. _ . 

VAN lLwENCASPEL; , 
'\ 

CivielDepartelIlell.t. f 
VCl'leend: \ 

Eon tweejarig verlofnaal" N ederhin'd;\vigensziekfe •. aan de'n ·Icei'JiIlI 
telegrafistJ. J. O. H. barol1 vall LijIldeut9f01denaller, ... 

Verklaard: .. ... .... . . ' 
Oat hetaan denvendn~eester,I~verlsl{assieree· 'b03!JihiHI~~rbij her 

vendu:departemellt ' te • Silerilkartil J : van LiDg;e!l)'ei'l~e,tdimtslag I 

uit's lands dienst, nietbeholld van . j'egtop pensioen ,lnoet:worilen 
beschouwd als te Zijll verleend eervoL .. - . 

. . OhtslilgeIl:. .. . . : . " 
Eervol uit 's lands dienst de onderkommiezendertweede1ilassebijde 

recherche te Soel'ubaija. O. J. VMernieijer .enKJ., 41t.ing,Siberg . . 
Outheven " . '. . ..... . .. 'c'' . 

Eervol. van de verdere waarnemillgder betrekJ{ingvaIi}>llkhui~lJle~8ter 
te Amboina, !Ie ambtenaarop wachtgeld F.!:lIoedtfla~~stelij~ 
kommies . bij de pakhnisadministratiete. Banka;!Il~tbeRaliljgdat 
hij in, bet genot zal .blijven vanhet rhansdgor-li~uligenoten 
wachtgeld.. . .>. ' .... '. . '. > '. " 

Be.noemd:.. ' ...•........ . " ", o ... , , ~ ' ., 
Tot chef van hetkadastraal statistiek-bllreallin detesidelitie'l'aga! •. 

de kontroleur del' tweedeklasSe . bijde hihdel\ike Inkolllsteijenkul
tures C. :M:. Ketting Olivier •. thans geplaatst bij' desta!isti~kekp-
name in de. residentie Sarnarang; ·'.0 . ' . c. c .• ;~.:: -; .....•. 

met bepaling, dat hijook alszoodanig cblij ft a.la suite; van !Jet 
korps, waartoe bij behoort. '.' ... :. .. .. .• ' '.' " C c" ..... . 

Tot onder-pakhuismeesterbij de administt:atie vau'sIandseerstealge~ 
meeae pakhuizen te Batavia, de ambtenaaropwachtgeldD .. A. 
de Roose. laatstelijk kontrolellr.derderde klassebij.hetbinlJen
landsch beatuur in het gouvernemeni Oelebes. enonderhoorigheden. 

Eij het Eoschwezetl op Java en.~I(/{tura' .. 
. Benoemd: .. . ". 

Tut inspektenr, de' houtv~ster dereersle klasse J. BeijeriiIck,'metbe'
paling dnt aan hem totnader daarinvoorzienzal zijn, opgedragen 
blijfthet ... bcheer overhet boschdistrikt Soel'abaija, met . de .. ho~fd-
plaats' Soerabaija alsstandplaats. . .. . . .' .' . ' . 

Tot houtvester del' eerste' klasse, de houtvester dcrtweede Idllsse W. 
A. A. de Sturler: . 

Tot houtves~ter del' tweede' iilasse.de Iiontvester dcr . derde 'klasseJ. · 
B. Lncardie, D. J. Crol enW. Buurman. . 

Tot houtvester del' derdeklasse;de aspirantchoutvester F. E.Se?u\ 
van Basel. . . '.' . ... . 

Eij de Lalldelijk'eblkinnstC1i en Kultures. 
Benoemd: . 

Tot lwntroleurder. eerste klasse mr.T.J .. Selleger. G,L. Schultzcn 
A. Tbeaingb, de. eeratelaatstelijkdic betrelikingbekleed hebbencle( 
onlangsvan verlofnit Nederland teruggekeerd ;debeide Ia:atsten 
thanskontroleurs der tweede kI3ase. met. bepaling dat .de lwntrolelu' 

. Schultz werkzaam' zal blijl'en , b.ijde<statistiekll~pname..... '.. . 
Tot kontroleur der · tweede klasseL,O;KK[dphorst. ' lal!f~telijk kon-:. 

troleurder derlle klnsse. olllang~van"er1ofuitNederlal1d t~rilg~ 
gekeerd. . ...... .. .: '«_ '.: c .. ... . .. • ' .. 

Eij dilPlaatselijke Sqh9,ol/fo11lmissiete Ke(li~i,~ , 

Eervol, wegeusve.l'trek. 
dunkbetuiging 1'001' 

. < Ontslagtll1: ..... •. ' .... .' ..... . ' •. ' ...•.. . . 
als.laden"J; A.Krahiner '·eri .IJ.Brandes onder 
dcnls zoodani~UbOr~enhewez(JudleIJst~n. 

Tot 
'.' . . ..... .. ....Benoeil1d,: > 

leden.P.P:du· Cloux,sekretaris del' Tesiilentie ' Kedhi.en A . . J; 
Kluppel, notarisaldaaL . ~ '. -. 

, __ ~~c- _: ~~.: . 

Door de "liierondel' glln~emaea &toriterteti' ~ij ~ 'dfvoIgendebescNkkin gen 
genomen • ..•• . .... ...••.. •...•.••....... .........•...•. •. "-:" ...•.•.. ',:"' •• •..........•. 

11001'. ·.den .. jjti·ektell~·. vallciJinnf/iiiiiiidschBe;"uu·i:, ;,:' .:' 
'" ..• . . ...•...• .... ..•........ ' cIs.l3enBenid}:" : /' · ><.'ff}1~i.~;'·~, . 

postkommies,.·.cbef .van.hetpostKDhtQQr" te ·~lidioenide , ~lJibten~ar. 
op '. waebt~eld ·r;A'h. Janseil,laat~!~Jii.k'J.lQst1{omltiiJ~·je:: :$~.tllng 
.ellbenoema ' p()stk.o\nm!~li 'te; B~dollg; .;~~; .:~·;· .:·,;;·\,t,' " -cE; .. . 

. :Jjoo:;'118n,:'Ili~ek/J¥; r;'ciJ{fi£j;:J~'fjiglh ·;: 'C. · 
." ..... , < .. •.. ... · I.s-Bepile!¢4· :::2jP. :>c"~:N:·i . 

errsten klel'kde kIerkcA.K .Vehv6~rt.~>c··< .. . ,,~'" 
JJOP"dlJn..G/itJie'·bil"J.CtlJ()(jfF.G.~jlgl~ .. ' ii 'dlttJ~1!1~fulilc1!-

I~die~ge42/1·eild~::o::aa;~>./ . . . , ~Jf-Ig! ,.;.oc,,' " '.' 

Toteel'steu lderk ter griflie vanlietboog~ger€g.ts~9l ederlillidsch-
·Indiii. de.klerktergeuoemile griflie} J., F.o:yan'\. iD'gQ~·; 



rJJ~or :.ae'it , Reji-dfflt , ~an- ,so~mb.aJ.a" ;get(,11 ~en~¢\;rJe~-m.f.p.,n:.d, 
",, : ., " '., " "c M~:;;~~~gltl;~o ",. '. 

ersten ~Ierk bijbet y:endu.~iiulQo~ leS'o~rab~ija, de klerk ~)l-d at 
anttior J. B . Hageostei·n: .. .. . 

. "D~parteJ)ien:~yanOor~1)g; . 
. ' " . , Verleend :', . 

R'eeia,rigverlo( naarN~derland. ', ~eg,e?,s , zi~\rte, ~iin den maj~or 
el" iilfanteriii H .. ' TerrnIJtel~ii,aan Aen\ eersten lUl.tenant d~r mo. 
lnte,r.ie> R . . ,de .'LsnlJoij·" en :,.'aanden ofticier.·va n. ' g;~zondheld der 
weede kl1l9se P : A. G.iesbers . , . ,,--
. , .. . " Vergunuiog.Verleend: . . .. . . 

oadere goedlf-euring .des I<.~!I,~ng~, ~ao ?en bU .h~t l~g_er Iller te 
mde ' gedetacheei'denJ.9tenlu~teDau't ?el'lDfanter!e .vanhetNeder· 
mdsche leger A .. H.L. Baamgs, om, wcgens ZJekte,naal' Neder-

land '~erug te keel·en. ' . 
. BeDoemd: I " :. . . , 

ondtrd'iiecteur der genie' i'n .de dcrdemili taire a 'deeling op Java 
de majoor VDn ,het wapen d~~, gcnlc' en ' sappeur~ hla snite J. P. · 

o Ermeling. 

't6('b~':;bikkiJjg : ~~1 - d€Ji:~:dt;~~~!t~!~~~'~: ' fiuan¢ien' A".,~iG, ;~a.i.r ' ~](ien, 
", ' ambtena.arvoordeburgerl,ijke. d;i~Jlst in NederJaodilch"Iridie. 

. . .' A~riges}~ld : . . "...'," 
Tot . makelaar · teBat!lvia,A J acometl'r. •. ' .• 

, ..•. .. - . . . " G<i'edgek~urd:' . 
Dat COOl" den. Di,.ekteul' van .BinneidandschBestuu1' ,ged~renile hJ!t 

. . eehi·te kil;~i'tdar 18 70, "'. . ' 
B ij de Li.-n'r/)!lijke " in/cqm3t~" 'en T{Jiiiuui 

In JEp~ra , d7 konirOle~r ' ~~\~~~S~a~~:se ,"w. 'l ,iiinger:' ,.' .. ' 
lri ,;Samarnng, de kontro)eur ' der . eersfeklll~se 'G . A.. VermimdeJ. 
In Bapjoenia:'is, dc kODtrble ~r :,derc't \\·.eedekJasse ,'So va,ri. Di~sel, : .•• ::: . 

d·e ··konlrul"tur ·' der ' eersk klass'e ,p J ":van ·Berckel eU ' de ambte-
naar tEr beschikking J. J, H." vali H alJ. ,," . 

In Bezoeki, de ambtenai i tel' --liesebikkiiig" P . ct: . . Arends. 
In Pekalongan , de ' kon"troletir 'der t ,,'eedeklasse ,A'- ' van derGon 

N etscher. .' ',' .. ." 
I'll Cheribon, de ambtenaren -terbeschik~iD$ Q;J., Grashliis ,elc G; J. 

Blume. .' . '.,:' . . . . 
In Pasoeroean, de ambtenaa~ tj!l', beschikkilig W. de VogeL . 

()vergepIB!ltst: 
~ij bet 6de bataiJIon :iufanterie de majoor. A.Knoqte, 

zoelis.-biltaillon d~r"-WestercafdeeIing . van Borneo. 

In de Prean ger-Regents~ha.ppen"le ,:;1mbteJ)aar .oterbeschikkillg,o·J .l\L 
van het g~rni- Esche. . . 

, . Departemeni dermarine. 
Inge·l.l'okke,D : . . . , 

)e bij het besluit van . 30 .Septeoi ber ·18()9,l)o. '2, bepaalde detache, 
ring van den 1I1ttenljnt-ter·iee der lste .klass,e' W. F. Meijen bij 
bet niarine·etnblissement te o Oortfst,-wordeude . dieofficier eervol 
~DUleveD van <Ie .verdcre . vel·vlillingderbetrekkin.gvnne-quipage
meester aldaer. 

Beooemd: 

• Zijn ' Overgeplaatst: ., 
Vall Japara. naar Soerabaija ,de kontrolcnr del' e.erste kl~sseJ,. A. 

'. Focquin. . ' .' .... " . ... . 
Vim Kad?c 'nanr 'Remliang, de arilLtenaar ter b~se~ik~ing J. , J; _. Iii~schojf. 
V nnBaoJoemaas nana Bagelen , de kontrolenr ~ i1er ' tweede ' klasse. 'C. 

G. vauBaerle. ., . 
Valllliadioen naarKediri, de ambtenaar ter · beschikking · 'F.J. F. 

de Hanrt, . 
Van Cheribon naar de · P reauger-Regenschappen, de kontrolellr der 

. tweede klasse R. W: H.Pitib. ' .. 
rut ' haven- eo pa:kguimeeste~ te Amboion, 

F. A. Vcrsteegh . 
de havcnmeester aldanr ' J:, Van TQgalnanr Cheribon; deillObtenaarter 'beschikkmg ~W.;r.G. 

. . Tijde\ijk Gedeliicheerd: . , 
3ijbet mllrioe·etablissemeut te '00ru8t, de .luittlnailt·ter·zee · der lste 

klane bij de KoninklijkeNcqer)!lndscbe marine ,J. J. de . Hart, 
teo .einde de, betrekkillg, vanequip~gern~est.er; bij dat, etablissement 
tevervulleo . . 

tJavaBclte '(Jo~a·iI.nt,6 ¥ei 1870.) 

Ci~ielDePMteinent. 

V 05IOaer·. . . .. . 
· Van de .. Prenngcr.Regcnschappen naar ' Tagll), de kontrolent i:krtweede 

klasse K. F. Deibert~ , . 
Van Bantam naar de Preanger· Regentschappeo, de kontroleur de e.erste 

klnsse Th; Heijting. . . .. .... .. .. . . 
Van Samal'ang oaar ,Bantam, dekootrolenr de~ o t"':!lede , kla~seG. H. 

Blanckeo. . . . 
• Van Banjoew8nginaar SamarBng, de kon~~\>I~J.weege ~~I~ 

H': ·:L. 'Bdudriot: . ' .. '. 
· Vnn . BBnjoemaas nBBr BunjoewDDgi, .de kontrolellr, de.f (weede ]{Ias~e H. 

. "Vcrleend: . .. ", H i ',DonkerCrii-tius: ' ." ... . 
; tll tVl'ecjarig verlofilanr Nederland, wegelli ldcl't e~ aati den s.cki'eta,r is. Dat doorJef£ land1·aadte· Muster CO/'neli, (Batavia) , 

drr residelltie Cheri bon J. H. Mliritcr. .. ' . . . Is 'Benoemd: .. 
... .. ,'. Ontbl.ageil : Tot buiteogewoonsllbstituut-grlffler · bij gieregtbank ,buiten 'bezWBar 

~ervol, nit zjjDe betrckking, w,egens :: ziek~e, ;ouder toekenn ing ,vQn vail den lande, J i, H.Kim, ' klerkopw8chtgeld, th~ilstijaclijk 
wnebigeJd,de Vuslhoud.er del' . ~ari~oJ).~ djaw!l vi!onden I" . . Brouwer wei'kzaam op het bureau vah den ' assistent'resideiit alaaar: . ::, 

.. . . . , BClfoelnd: . Door den Di,'ekteu," iJan ' Onderwijs, Eeredien 'f en NiiiJerheid 
!'ot IITldikant bij d~ protc~ln~tschegemtente teBandjer'niosin (Zujder- Zijll ge&u1'elldede 'maand 'jJp,·tl 1870iie volgimde . . 

,tIl ()oster~8rdeeJiDg VR." , 'Borneol, ,de , bulloemde preiliklint bij de ' :~~sc";/c{in!1~ngeno1tlen. · ... : ' . 
,.rotcstlintscliel(!!meelltein ' Necierlsudscb. Illdie; ,J . de Jong. ' . . Afdeelin!lEul'npe/-,$~" Onderwf/ s. .. , 

'ot advoka!lt"en 'pro~ilrel)r , pij"den rqnd , vllnjus.tilie te Samaraug, mr; ., .. Benoemd: .. . 
B; n. w. A. bar9n SloetvnnHogensdorp. .. . ' :Tot 2de blJlponderwijzers : ' ... 

~ot a&sisteDt·re&idenl ' van: Karang-Aojer (resideritie Bageleo),de nssis- aan' de open bare '2de ~~gerescli061 te Soerakal'ta. J. van. l!:k, }a~tste; 
tent·resiae'otDjawana (reside.n,tiiLJ.a;yiorn), A. A. Boers. lijk, tijqelijk ondel'wlJzer aan ~e R.K:. wee~hl) l sschool te ,S!)lD~r,ang} 

'ot nssist ilDt.mident ~an . Dja~'anll [r.~sid.e~tieJ"~paraJ,:;de , assist.e~t-; onlailgs van 'verlof lii"t Nederland teiuggekee.r"~. . . ,. - .'.: 
resident van .. Batang ' [i'esidcntie :Pek'al o'ngilliFrh:Meije~. .. . aan de or eobarc Bde ]agere ~chool te; .BatavIa, den wiia;'oemende 

'ot assistent·resident . va~ 'Satang [residelitie ' Peknlo'nganJ .~. A.L. hoofdooderwijzer , aan ; de. opeobare' ;lngere .'school tePoerwakarta 
J. J eekel, Ja8tstelijk .a$8j8fe~ti midentvan ·Bcingil'[residentie Pac (Krawaogi G. Bouwhui,,: . .. .' . 
soeroeanJ, .· onlangs ,wan ,verlof pi.tNetlerland ,teyuggekeerd. . Il'ot 3tlen hulpondcrwijzer aan d e o.penbare Sdc, [agere s,choo) te: . l!ata~ 

. . Bij ' ke~!!i"'n/!,! lo.ndsch. ; o,es~f'1fr : , ; '.' . via,M2de huljJon'derVrijzer :;l3n','diesebooIH.C: De!ig~ril)k . . ;'; 
'ut kontro)cllr der eerate: klasee inde :'r~sid~()~ie ; J'.alrnib~ng, _de k<{()- , . D '" 't' , ·· t ·· · ·' '0' " 1' ... 

trol,tllr .dertwee~e ;kl~~Be iU". de >re5j d~nti~:; Lalil.Ji9Dgsq~e ~d ~strikt~n . epar emen , vall: or og. 
C. ·A. Wilken@;' '''' '<'. , ,' .,!,: .. , . . Verlt;end: ' . .. . . 

'ut k0l1t~Qlenr ' 4er tw~ede:J{las~e :jn : d~e restderltie: Lninpongscbedistrik- Een .tweejarig ver!ilf' I\m Nederland , aall de.Jrapit~i,lis de~iAn(~Qt 
.te!l;;~de ... kqntrolenr::der /derde :jklas~e , in; c~iJ goiJv~ineme'nt :Siimatrll's t 'G.¥,)>.roossen ,. eI! .F . . B,· GroosS;Wln Ae~eer,steJl 'lul,te.na~i 

-. ~eBt~ust<l\L _ c~ · )n .. ' , f? t4 ~rn.~~n .. - ;~ - ; ·J:·:. ' __ :/.(_,, - ~ : .. ~.". _-'~~ . ,<.:.> :;'." _ .;.:- .i i ' . . 1Dfanterle ,M. ';Y. __ .. G01db~.c~-_eu.: ; .. __ 'Y~ge_p;s ~~e~te, .. ; ~a,n; ;d.~!l,~ ·.t)r;:~~:~ 

'Ot kontnileorderdei:de kliis~e:-iti : llet ,goovernementSumatra'sWest~ • :> 'lIi'iteD:mt,.; djJlit~I .. IJl.e~.::.~i.tt ... ,.!.:,rB\VC',av ..•. ~.oo •... ' .. r~. 'd!f.,'r;.'d&.k .•. B .. I(. i~J. Z.:.9 .. · ... e .. " .. , .....• ,·~".,.~,i ... p ..... n .•. , ... ·~.:, t,=,·.~ ... · .•• :· ... ' ... ,· .. <v . 
. --.~~Ss\~~.~~d:e~~i~J~~~~,~~st:~~;~'~Jy~~~l&~4;~f.~~~~r;e " Z~ide~: 'eh ' <, ~ . . 

'ot ambtenaar ter;, l!e~clhkgIn-g In · df r~sIlle.ntl~ Zu.!Jl f!~., eJ).,: .9o~!.er- lOt · apothe~er , d~~ eer~ te," klasse : bij ', b~tg~~ot m)ljt~~ 

'(t~;.n~~~f.:. u~:f~ .• ~.:.t.O.i~.·.~~;f.!~ .. ~.~~~;!.li"~~~.~:., .. V .• ~.~.~i~~.;.r.d:.;;;r~.:.~.t.'~~~.'.'K!~a;~: ... :t.~e~~" . : ". ;i::.jd.e ... e.1~n. :!~~~~. :g:~::::~~.~a:d:~rl.re.a.~: ~:. ::~ u~~ 
:' ', afdeehn'g . "anBorneo ; .o. ::~. Ae , ;~v,l \!n ~ lpJr;:,, 1.1I3t~~e},lJk, 1,{9,Il~rJ!~!!! ; ,; .. . ". . , . . Gal: ge ,eu . , . . " . 

~(i~i;~\l~i~~~~11~S;~i:jlt~~,:~~~~, •• D" .. r:~!~"c~:tr~~~il£~d~!1 ,:;; 
:r ';wachtgeld'- h ,J;<~; " LII~l<~lIe , )aat~Je! gk tPo~!lJ1s~hQIlt;,;te~IMiiuk;s~' ". . ' .. ' .. Gen~e&kundlge,Dir"$t . . 
~~y(Brlill~l.:if '" " ,:",,,,, - - , I. '., .. : . '.'.- .. .. .. :Bij hetgroot mlhtslr-hospltaal te Psaaog,del1tliCierv 



.• ···· .-' .:~j-~~i~~~~~~~~~O,~.~:~41:~~~t;~1:r't:ni~~~~.~-~y~;.~e:W~f~. ~,~~~{~~$r. ·: ~ . 
.... .... . ... .. ..·lnfanic1,'i~.. . ... . ... '. " 

Bijhet ls't'e . balaillon, d'e tlVe~ae luit~nan IP. yau Lawickvan Pallst,. 
""' olilangs lli~ ~ederlaDd aaiigekoruenen Iitistemd VQortle diellslhier 

te laode. - .. . . ,: ... . 
Bijhet 4de bataillon, de , kapiteiuJ., C;.· Lach' de Bere; 
Bij llet 5debat<i!llon, de kal,!leinJ, G; SchlHp; .. .. ' 
BIJbet 7debal:1I11on,de kaplt~ln~L F. W. de, BruIJD; . . . 
'. '. allen onhlllgsvan verlef Ult Nederland ,erllggekeerd , :, . . , 

Bij het · n!leba\liillon,detwe~de Iuit~uant"G: ;A:1ti .W.lt,ulllnngsult 
.'. Nedei'lan'd aatigekomen en bestemd voer de dlcnst hler · Ie lande, 

Bij .het l3de bataill()n,de kallitein W. N. Verlegh, onlangs van ver" 
- . lor · tiitNedctlandte~uggekeerd. 

Zijn " gesteid -op non-aktivlteit: 
_ . _ ~~lili(aiTe .4dministl'atie. . . . - _ 

De . miliiair aOlbtcnaar . del' tweede kInsse R . H . W, H~mer, oulanga 
van verlof tiit Nct.ledand teruggeI{cerd,en zulks gereli'end vanaf 
den 27sten Febru~rij 1870._ 

Genee8kundige lJieilst. 

II 

If 

' f' 

" 

" 
" 
" 

De ' Illilitaire apothckel'der derde. klasS·e. J. Eoderie, enzlilksgerekend 
vau of den 3den }'~bruarij 1870. " ApriL. 

De 
Injanterie. . . . . ' 

eerste luitennnts ·W. A. Cobliju en D. L : . de Rochemont, rcspek' 
ti\-elijkvan hetgar\lizoen~-blltni!lon der Wcster, art.leehugvau Bur.
Deo ell het 16de hataillon. 

Kavallerie. 
Dc ridmeester P. van dcrPlllt,ooluDgs van verlor . uit Nederland te-

.. ruggekeerd. 
ZUn hel'steldin aktiviteit: 

. Inranterie. 
De eerste luitco8ot op Don,aktiviteit A. S. H. Booms;zijnde hij in 

verbliDd daarmede tcrnggeplaalst bij bet 1 Gde bataillon. 
He tweede Iuileuont op non-oktivilcit :W. 11'. van Meusch, en zulks . 

~enikeu4 van af den 21sten Augustus 1869. 

" 
" 

" If 



vedoett, schijut 'aelandvo9gd : teaar~elenOl~ltl"enr , . '.' , __ . , }suiker per bouwverkrijgt,stonddeZ', ' 
nemen beshrit, " waiuvandeverantw~ordelijkheid en de' ge- ;dagen ' vooruerr c '1iJliv,,!n Justitiete Soerahaija wegensbeve:': 
volgen : in elk geval vallgroot belang ziju. . " .' leu, door hem gegeven,eu . zekere handelingen't'egenover den 

DeSamarangsche bladen , trekken tegeu de M aatschappijresideut van Pasoeroean, ' den heervan Spall gepleegd, 
te velde. De . 'overige Indisehe bladen hebbeu tot duaver terecht . . N adat hij zijne vel'dedigiug had voorgeclragell, is 
eukel berichteu omtrentdeu stand del' zaak medegedeeld; hij den j) dezer vl'ijgespl'oken. . .' ' ' ' 
Wij . behouden ons voor de zaak meer bepaald te 'bespl'eken, ' Men verzekert, dat ' de kapitelnM. A.Kuijtenbrouwel', 
zoodra eene beslissing gevallen zal zijn. . vau de al'tillerie, den ridmeester A. F. Huijgen, die in dienst 

Te Samal'ang houdt men zich nog met eene andere zaak vedangt terug te keeren, als adjudant van Z. Exc. den Gou-
bezig. De Handelsvel'eeniging aldaar h eeft zich bij rekwest vel'nelu-Generaal vervangt. . 
tot . den resident gewend, met verzoek dat de Regeering Door de JavasclteBank is tot agent te Soerabaija be
moeht voorzien in de onvoldoemlehoeveelheidzilveren pas- noemd de heel' A.W. Yerkouteren, tot dusver agent te 
munt, daaraanwezig. Den 2 dezer is daarop geantwoord, Padang, en in diens plaats 4r heel' Groenevi :J, boekhou" 
dat e1' niet meer dan f 2500 aan kwartguldens en even- del; dier instellingte Samal:p' 6' Oak zijn dezer dagen de 
\feel aan 1/]0 guldens beschikbaar kon won len gesteld, maar leden del' commissie VOO),: .et opllemen van de balans in 
dnt 2 ton aan koperen pasmunt (halve centen) aanwezig was. eene vergadering van aand"bdhebbers bC!loemd. . 
Daa1' de Jiwaan vall de landelijke ondernemers geene ltalve cen~ De bladen bevatten · onophondelijk berichten, over roof
ten ill grootc kwantiteit in ontvangst wil 11emen, vragen pal:tijen in Djoedjokal'ta. .!lleer dan tijd wordt · het ,ook in 
wij , of men zich uitgaven van milioenen schat · totherstel het belang van de omliggende gouvernements-Ianden, dat 
\'an 't muntwezen heeft getroost, oin tot zulk een resul- hieraan perk gestelel worde. Het ideaal van den heel' Has
taut te komcn? selman, 'een lIeenvoudig Oostersch" bestuur, levert niet zeer 

Op nieuw iijn bij benoemingen van ambtellaren bij het heili-ijke vl'Uchten op Java op, want nergens wordt de vei
kader op Java eenigen gcpassecrd, die den moedhadden ligheid zoozeer bedreigcl dan in de Vorstenlanden. 
ill eerbiedi!le adl'essen del' Indische Regeering hunne be- In verband met onze opstellen over aanbesteding van publieke 
!augen onder het oog te bl'cngen, terwijl nog altijd het werken5~ eel'gister-avond eene bijeelikomst vanalle aallnemers 
genomclI besluit om de au1'essnnten te "bestrail'en aoor vel'- alhier g~houclen, waal'in adhaesie aau. onze vel'toogen . werd 
trnging in de bevol'clel'ing, geheim WQ" it ' gehouden. Hoe gegeven ' en over de te nemen maatregelen is beraadslaagcl. 
uitstckend clcl'gclijkc handelingen (Ie stcillming van het corps Van de buitenbezittingen valt niets van eenig belang 
ambtenarcn 0]> J avn cloet zijn, zal ie<lereen b egrij pen. mede te deelen. 

Bij tIc illsehrijving, die den 10 clezer plaats had en waal'bij Het Italiaansche opera-gezelschap is, zonder fort-tenor, 
P/2 wiliDell gouvcl'Ilcments-wissels waren aangeboden, is alhier wedel" opgetreden. Onder de van Calcutta gckomen 
,'oor I 18 ,~,G37, 73 tegcn 1011/4 pCt. genomen. dames is mev. Zenoni een wezenlijke artiste. Hetmannen

Z. M. 's oorlogsbodem Gm'::u;ao, komm. cle kapitein-lui- person eel ' is over 't geheel bijlang niet zoo goed dan het 
tenant jhl'. Bowiel', is na ~16n kl'uistocht in de Golf valldamespel'soneel. 
Perzie ecrgister slhier ter"eede, gekolllf .t. ' Ee~'gister-avond gaf de Maatschappij' A1~r01·"i'r"'",. 21"" 

De heer Lcbrct, van Kacloeang, de b~k~~~~~,-;;·~~. !l~,._!l.O~<;,rtl - ,dai glNJ.i1 siaa~Jp. . . 
Meteorolo@ne Waarnemingen Ti ' BAT A VIA, 1870. ' 

I lJ(~;;-~;ii~iel:. , ' .' c " ' : ¥17te1"r;~!etel' \ Tlte1'l,;.mete?·. W'-ind1·igtin!l' ., ., ~ ... ~ 
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J6jJt~f:"' 7ikfu'~]{(jlllllV~telll : f:>I'Jel,." <lkt,"'.;illi',de\vel'k, ... ViP), .. ~",-_:,c,., Uity~erte· <!lat,:tvia . . 
5{lliij :} upiniil; ';41 .*'.I;" Sljel~" i¥O ,~Q ; ~tI,ecie.~ N'H'.'-:rvti l~.papIer,·;{;~,·"~(aeria~d·' via Tugal' ellP"naroeKan' pel' N ed,~~hiP »Batavj::i'~; 
l'4!3coll./ go.llv;goederen, lkt. teek«~voorbeeldell, Gonvenrement. 1 gez. Zwaucnbul'g, agtMacLaine,Watsoll en' Co. 
\L~,",,;Qti~areu,.Kraije()ljfibmC. 221mk,~. ·tollwwerkjC?rder .. 150 
, .. >1{~il;~ ' 113/4 ' vlR gi·oenteu,'6. krl.W1m, J ,O ,do .. provlslen, . (j • vn. 1318,49 pic. tiu, Maintzen Co, 13155 lis. tin, Bu&il1g, Sckroo¢l: ,en_ 
:. ,rbmm, 4, kn. ',\iljrk;' l kt.ansjovlsch, .24~n. : geslagt,.2 Iud. harll~g, . Co~62487 oks. till, Borneo Cumpany. I,imiter) ,: 1M) pic. rottiug,310" 
'( ki;' geWereli , Gezagvof:rdet . . 29 .ku;'maunfactul'cn, Jac~bson en Co. uo. ko flij , ,21 GJo.danI3r, MacLuine, Wats()ucn . Co. . . ~ ~ 
Ikt, hessensllp, : van Blommestein.: 1 'kt,. boe.k,eu, ldo.l1Ikt, Order. N aal' New-York "iaSamal'uIlg per N, D; schip" Nicoline",. '; 
2 'Kll. · W(ill,de Gl'ijs. 1 let, · diverse, . van,I-Ieem,skerk.50vlI, cement, gel., Ahlriilluu,ag.t •. Bah)'e ell Kinder. . < 

50 do, "kopyiTt)od, 5 ·Im. :koojlwaren. 60.do. glas,:erle, C' .. H. vnn in" pic . . rutting, 501 uo. 'gamhier, 1245pd.kau~eJ,. 45(1·dQ, thee" 3~ 
1)01'1',2,50/111. st,eeneu, N .. H. 1\'1. 10 vILhote)', 6 k"., wUn,4 duo 'Ini" kaneel;l bamhoe, Diimmlel'eu' Co. ., 
bier, OrJel'. 

Nanr Nederland via Soerab:l(japcl'Ned.schip .Noach I"," 
Van Sinuu]J.()re per Stooillschip "Capitola'" gez,Ruvin, gez. van Schelven, agt..T.F.vall J,eenwen cnC(). :, 

'" . agt. l\,less. Imperi~les . . 
ku. diversell Agenteu, 9 kn. opilllll; J ohu Sal'kies. ' 1 kt. koop\\ aren, j 150 ' \lie, sapanhont, 50 .do. rutting, 500 do. tin, 2500 do.ko.flii' N ,I-L:1\'! .. 
Niederer eu' CQ. 1 ld. IcdeJ',])1~intz en Co. I kt. koopwul'eu, 1 ' Nanl' AlIlel'ika via Soel'abaija pel' N . . D. schijr »Hans"/gez.Quedens,-
do. diverse, 1 do, Z\ldo, G. G,Batten. 5 kll. 'modewaren, . 1 I~t. agt.Pitcainl, Symecn.Co. 
aniliile, Pnlldd en Stiehaus. 21m. kooIJwal'eU, Geo Wehry en Co, 042,'.tO pic, tin, lVI;lCT,aiue,Watsoll en~;().2iJl,(j8'tiic.n(lteli,Bitsing, 
1 kt. optischeinstrumenteu, 1 do. garens, 1 ·do, modcwaren, .G. Schl'o'Uel' en Co, 
Belle,. 4 kn, Iwopwnren, Engelhard cuCu, 8 kn. modewal'cn en 
zijde, lkLzilvel'wcrk, Bahlmanll CI)Co . . . 1 kt. kbOpwul'cn;Hnnter, 
Hoilgli'ton ell Co: Lkt. monsters, 1\1acJ.Jame, W~tson eu Co. 1 kt. 
modewaren, van . 'Beeck, Reineke ell Co. lkt. (hversen, W.T.Joonell 
en' Co~ [ ·kL· goudrlraad, E. JVLuormann cn 00: 1 . kt. ]wopwareu, 
K . BOl'uund, I kt. pal'fujDel'ien, 8waah. L kt. schoenmakerswerk, 
Combct, lkt. modcwnren, en kramerijen, Gnmprich eu StrallSs 1 
kt, koopwah,n, Pels. 2 lui: maDII acrurcII, ,J, 1", vall Leeuwen en 
Cu, 1 kt.bloedkornlen en ,gougwerken, Guittet. 1 kt. klcederen, 
van Rijck. 2 Iw.divemn,P()uliguer. 1700)[, sigal'en, Martherus. 
700 bu. mcel, Aganoor. l kt. zij~e, Tio. 8im Ban, IOO kr. ga,m
bier, I,im TRUW. 298 kr. gambler, T'llniJoa . . 80 In, gambler, 
'l:iil< Kiok Bie. 
Vall Nagasaki perl<Jog, schiJl »City of Niagara", ge~. Schiehuus, 

ngt.Diitnmler en Co. 

50 1m. Inkwerk, )Iorcelein, tjiilt;;jaulllV ell lijl\1, . 180 blind. mat.leu, 400 
bezems, N. H. M. 2 kn:' lakll'el'k, Geo Wehry en Co, 120 lw, 
pOl'ccleiu eolakwcrk, Buhl'een Kindel'. 

Ynn Singapore per Stotilllscliip"Baron Sloetvan de Beele", 
, '. gez. Schipper, agt.N, I. St. Maatschapllij, 

· kll.~{J'iu~'" ~gCll.tel!-' . 4800,zakk: .. n~eeJ!!J .)'eot. . ~7 Jen .. rnauufac
tnrcn , Rabre en Klllder .. It> I(r. vlsch, Lie All, 3 \'11. Docitcn, en 
otferwierook, 2M. poku'01ic,8 d,i, diverseD, Kallg An H ien. 1 kl. 
zijdc, -, Tjia~iokBie, lkt.boeken, Abdul Moerad" ]5 Joo.visclI, 
en biocmcn, 1 do: diversen, I,ilri'£a'I(I', ' 7, vn; vischlmiten. Wee 
Goau IJoll. 10 1m. pttp'ier eli 'eetlVareu, I kt. pamsols, 0'1 pic' 

, visl)h"lO,tobh. groentenj ,GaD .Hock. ·13 pie. visch, -2;1 do. trassie, 
'l'aD Wah. lh. medicUrieri, Pele Ohin Ung. 193 kr. gambier, 4 
dO"wl\s, 11 vIl.vischkuiten; :HolIg Goan SoeD . . 60 zakk.meel, 30 
lubo, groenten, a ;1<1'. visch, 'l'Jij Chock . • 13 .. .kr. c visch, IJou 'j~ie 
Bellg, ·16kl·. viscf.;,*l"", CllilL a-n .. ...s12iiJ .. "C011. tOliw,"anSlooten, 
Morgan ell Co. ,yr,~I:ud.V1il'ch,.!.Jim 'L'a~w. , 2ku. koopwarCl.>O~eij 
Ekldan.2bn "JillluufuctnreD, SUld ·HendJe. . 10 kr .. visch, J,il11 Wah. 

... 109 · k.r i g~Arl~jer" 'Lini'rjo. lOkn.sigUJ:el:.' Pandel .en Stiehuns. 1 
!cr.}edct, '. Nlcderereu Co: lkL medlC!jnell, Clue Aut. 2 ltD. 
~{versen.1'io :~ian l Goau ,; , l ' kt.. .cmedic\iueu,.:Chie , Aut .. ',2 1m. 
di~rl'~~~; ·· ~'i()13ian ',Goau.l · ]{t.lllCdicijileu, Tiung.ChiflP. 3 kn. 
. ve.rrrn~JOen~On~" Goan Swa: ,6; pic: was, SeclIBasalama" 1 kt . 

. ~M~" ,';Bahre en . Kinde,'. ,·32!lzakk; meel; 30 kn. zee.p, ,34' Vakk . 

. ·gar:ens; 47; do .. tOl1W, ' l\lar.thel'us . . 60kn. opium, N .. H .. M.40 
·PI\l}k.)vils,2· kn .. z\ide,8al~ ' Alhadat.l ' kt. koralen,9.kl',rlivel'seli, 
l!nssan;t\faricon', ' 3 ,1m. stukgoedercn, Said Saodid ,201m. zeep, 
,4Q I!lJkl;~ W~s, ' Gaspers en Co. 6:ku. sti1kgoedel'en, Said, Abood'!' 
' - ":" > ' " " .. , .. ' VoorMuntok • . ;. 
~pic : , get'?h:Eligclb,arden;' (;0. " 

Naur Nederlnud per N.D, schip "Aline", gez:Kier, 
agt. Bahre en Kinder. . ,: 

"'<-,' 

1'e Samarul)g gdauen . j;~,:.f::-
48]5 pic, bulfelhniticlI, Gellerlllan ell Co. 1420.'(]o:hilffefHii'jdeu,jJa" 

cobson en Co. 6500 pie. stroopsniker,50 do. rotting,6J6~; leiJffij~ 
MacNeill en Co." 

'1'e B~taviagelaueu. 
211 pic. suikcr, 712 do. rotting,M17 ps.bi,ft'clhniden, 832.d.o .. koe,;'f 

bnidell, J(J do; herter,huidetl, 269 pic. uamar,83 iJo:clloeben;;'.9: 
00. notell, lUI!, foelie, 22 1m, arak, j\gent.en. ] 0 kD, agar-agat~ 
I do, lakwe!'k, Visscher. 763 pic, sui!>e!', 2096 ps. bnffel1!uideil ) 
MacLaiue, WatsOlI cu Co. . ' .. ·.. ·l 

Nolll' Nedel'iand Vla 'l'jiiat.jap per Ned. schip »Henrietta", gez, Brollwer,! 
agt,J, }I'. van T,ee'llven en Co, , , 

500 pic,k~tlij; 75 do. sapallhollt..50do; ~rott'ng.250d6: tini',N,H,]\f' 
":?, ' - -. 

fIe .. hu\Vd: . 
IT if. 

. 11 Mei"1870. 

,EN 

W. h.e.J ACONIJ)1TTI, 
· }Vecl. Pomp~. 
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.Apl'il. ..... 26 Nedel'ianu9ci; .. : Jacoi;" · II ~I~na. .lJw~erzeel • .IIBafUVi~ ••.•• : .: •. 19 ."priL. :< .. :· RoIlCl'dah..o "<, 
.\ # .Stall- IJ~.Uuen . ; Ir.an ocr -Poll. . ,1 •.••.• 111 • • • ••• A.tn fiite l'qail! 

.- Spauusch .... :·. Canuicla ."',,.. . .Il'urres. • Singapore ...... .. l~ . . ... . Cadi." 

.27 Nedel'lalldsch .. !;'rallr.hm· Wilhelmina .IIPijl ' . '1Ilata" ia ...... ; , . I ~'" .... • . Aiu·s!<;rdani . 

. 2~· 1~llgelsch ... ~ ..•. Clylllcnc ·. . • l\·1ol'~an .IMacao ...••••. 0. i) •• -• • - LotHlen ~ · 

.29 Nedel'lanusch. ~ Stoomboot · A rujoeno. . : j\{ ur.l~ aij .! Batavia, ••. -. ~ • .•• 2ti ' .. . . .. Pi'l-"'!ieu- ]~j ia J~d . · 
· -.: Engelsell ...... K),o\,' .. "I1 . ' jWilsOll. Manilla .......... ll '" .,'" Cork ' 

Mel ....... i , .. :, . . Oceail Belle . • Jarvi" • Londen .......... 18 JalluarU ..... Smg~pore , 
• • ",-".- Ka\e \villifre~ 'ISt"i'1, e)'. ll?lUba)' : .••.•.. • '. ":TM. "al.:L~ .... ,MunHIa., .. .-

,- ~oorji D.u.itscla Anna:~ . ; . "jMeinets. Sydney ... _ ••. .•.. 2:5 Maart . . . ", Hatay~~t . .. 
. - Eugelsch .. . . .... Sorall8iu~ • Deus. • AOlsterdaw-.•••• ~8 llecemuer .... Singapoi'/:= 
· - Sp,wusth, ' .... Pcpil", . ' . 11~~guitg.. Bilb_o . , .. .. .. .. ; }1 Jlllluurlj .. , Manilla, . 
. - E ligelscll. ! .. ' .' Cllli.Lgl'-lh;~·. 'IF~ I)iOtL. . Fl'elll:.llltle.-••• : •• I) Apr il" .. , .. . ' Shu.nghuy·,:'-·-

~ 1'1'. ' Duit.cll. :'. ~ .UllOl' , '1 W"uut. • Ca .. diff ;< : • ••• •• • 2. JanuarU " •. ' Singapore. 
!i Bl'cm , ... '.' .. Anui·clJ,s . • Ehcl't. •••• > • ••• ~ 3 .. 
y It!ngelsch, : , ... Cl;e~ted ·Wnrc. • Renol'es • • .. ... =13· , . , ShblLglJay.,· 
3 AIII.dka""Sch .. BllUC AvOII". . Warl.lid·. • New.York .... .. , 2 Febl'uul'lj,.," Hongko.ng . 

. - 1 ~ lIgcI5Ch ; .. ;. , l~~rlie", . .I .. ccontj·ul'.. Ca·l'ditL . .. ~..... 5 Janua:rij ·., .. ,. i~ingapol'f! , 
, ., ... ~lOry CI'O" . ', . • Miudliloll. • Londen .... , ... . 24 Hongkong :-

April.. : .. : 24 
~!ei ....... ;) 

.. .... Chicfhlill . • UJacklork. • Hongkoug •.• , ... jj A.pril ... .. . .. Ne\\r~.y~l·k', 

.•. , ,. LHdy li' tHII C\' . • VillccuL • Singapore ...••••. ~4 

...... MHl'ic E uglalld Maholl. ~ Cal'Uilf. ~ ••••.. .• 22 Jllnuarij Yokollsrua • 
•... , .. Valclttcer. · • Blllel,- • Londen ..•••.. . . ':H . " '. ShlgapOl'e. · 

. .... Zwccdscil. ~ ...• I,' crih\~ . . .':\t.ahl'e. • K l·oon staaut ... ' .. . 3 . Decemher . " Itmul' . 
· .. Nool'!.i J)ui lsch . ·A.linc, • . . • Kiul' . ' • Uato\'ia-: . • • •. --• . ..• :~ Mci . . .. . .. .. -I' ulmo.nth, 
· - }'!ugclsch .. .... J. Lt. Worcester. . Cawsc . • Landen . .. -. . ' .: : ~ .. 6 ]"ehl'ual'~i . . : ' .. Shang-liay". 
· 5 Nool'u Dnil.sc h. 1)11(\'u. • • • Kl'oonst.aa:dt •• · •••• ti Decelilbcl' .... Am II 1'. 

· .. - E ngclsch, ... • Locll1n~Hg;j~' • • Nicl! . . Londen., ....... .. 24 Jamlal'\J ..... -. Yokohttlua·, 
• -:-+ It • ~, • . • . W~'lo ' . , • lJrowll. . ...... , . . , l:! ]i'elH'ual'U . . .. -, .F'oo .ch~\\' . 
. ...:... ~r ll (·l·htltd sc h. : ·Petronella. . ROtg·l llS • • Amste l·umu. -' .•.. 17 JII:1H~ar~j .. , . _. SaU1 ~rai,lg. 
· - ":lIgelsch .. . .. . lJOllllccuSt.iI! • • El'stkl'iu . . IJiverpool. . , . _ .. ,. 2{) ,, ' . , . . . -, Sha~~l~8y~ .. 
• - Aill cri i;allll sch. , IJ~hm MUl'ris . Nott ' . ." ...... 27 Hongkong .> 

I' 

• • - Jo:ngcisch. . • . ' AJ~-(!I'non. . ~ Alty. • : Londen ..• , ..... . 28 December •. , SlJanghuy, 
". • . - Xcdcrialltlsch .. ~taasll\iIllJlh • . Vo clesang . P.illt.de Galla.,. ~;. April .. , . '" . ,R,ta",i" , 

Arplt. ... ,e9 " J.:.tafctte... . V - J VeJlke. , Bolan" ,. , ....... 2. " .. ..... fJliatJal>': 
Mei. • ••. • . G FraulIch .• , . .• . elwrles Angil li te . Vugw! 1 • • Hong-kong..... • .. .. Ne\\'~Urlcalis 

,. • 7 ~: u~p.I~ch ..... .. Hopewel l. . G .. J. Parsun .. IJondon ... . , .. . 2'. Jt·UURl·ij . •. . 'I HOngk~U·~ . 
• - ~ cdorl. llld i8 Ch Clam, . . ~' . l\cijnael't , . l 'jilllljaP:, ..... '.' .26 . .A;pr.il ., .•. "" .'latllv;" , 
•. 8I A"lCl'ika.n~oh .. ~cphiJ\' . Porter. ~el'·YOlk,.,.". IS Februar\!, . .. • Mallllla., 
.- ~;ugch;ch ; • .... J'~lcan()r . • ~1ux\\'dl . IJonden .......... Q3: · Decembcr . . · .·.i.J_ilpati. 
• 9 Suit - ~al\·nC1ol'~ ·, Macuo. . \101'11103 Havana .... • . .. 25 __ 11,_ . • .. : ; . , ~lIH(Jilkong : 

:~ ~~;'~1;~~:'~~'~ : : ~~:~::!!L!~g.ret _:,,~~I~ii~~~: . ( '';.'!~ ' ' ' C~ ~~it£~:;tZ:~:~~:{i;iu ~i~ : : ~;L1~~~Hi~~. 

~~.~t":~,Lij,;:.:~~~'"*" · · · · · ',t;~,'":,~~;f~;,~~~~ 
uelsngbebbeudeu, <ln t.: ,jHor;ru .. t Eb 'l '" c, ;<¥:\Iij .:NedeI11Iind ' liel' Ned. schlp "Mane, gez ; Hiest.llOrst, 

b h. "'Ill ... io.t~·~:·IHn:ee';I' I··· · o'n .. ~ee'r: c~;,:'i}, '.' .. . a.gt. Reynst en Vi. nju. sce Bcllip Sewke81114/!/, wor.lt. i~'~il~~lt#iird/ ... ' ., "u - d, 
bebbelldell hadem hi' deu IlIld\¥!'g -iviilt lI~J . 'i./ gcloapcn IU,ng9400, k~I~ : genevar, )kt. rookvleescb, 25d,o. groene zecl'; 10 doc [ 
cene roUt onner WD!er. "£I ongeve-el' 3"D g. mUlen W. '~ 7. : vau pocloe wijn, van den Abeeleo eu Co. I kt: d\vel'se, 2 vo .'. kope'rkraue," 
Uoea. behoofmlde , tot:.dc groel' del' Duizcuu cilundcn (Jltva zeel. 2stoou'lketels, 2 vliegwielcD, 5ko. beuo~d; VOOI' stpommachi.ne, N j 

> _ .~Ien .. !Jl!speurde. ,uit gcvaol' digt onder het Iij!Joord, w<lurop l1lell het 1. Gas Maa!§gbappij. 1 kt. kooopen, 1 d,o. modew21ren, 6 do ... kr~. ' 
:;scmp utiu deu Wlb".I":QgLt.eu cene sloep wcrd gestrckeu, tell dode, merii~-o'l~"'1 do:' ·'iI~~'.IV~r.l'\"_. :~. c!?: ~a~r.~~! 4 do, kop.;.rwcl'k, ~ dc ' 
i lIet nader W oudertoekcu. .'.... ~ _ .. _"..-- -: .'~ .• . ~. .... _ . .,,,~aswerk, 1:3 i1o . dl'aDkeli, H vn."">'ias, Riss ell Co;: I kll.)~\J(lel .. 

; Het was ceue rols, hebbeu<le ollgcveer eene lUlllJellijll vnil'ljjO voet, 2 do. tabak, 3 coli. ijzei'werk, 2 ko .. djvel's" , ~ kL kram~r\Jeu, ,: ; 
het miDst . gevoI"]cll watel' WIIS ~JechL~ 1:3 vael., tCl'wijJ hI den on mid· do. call de cologne, 2 do. iDkt, G. G. Bnttcn. ·,li·,kD . lmanufactIlW: 
delijkeo omtrek 10 vatull gelood wel'U, De slocp was .bioDeo het bcrcik 26 do. provisieD, .45 do. cliampagne, 6 do. krame~'~u;-1'il6~' -frfo~ ' 
det stem . vun het. ge:hip vtl'lvijdel'Cl, toeu het zicb beyond in de navol- waren, Pandel en Stiehnas. 100vn, bett.er, . 5, ko, jnanufactureu, a\ 
",eode peiliug. ," . . ' SuermoDdt en Co. 10 kn. ' likeur, 'aumprich en, Strauss, 'j 2 kll .. 

West eilao<l of: maDufactureD, Gco Wehry en Co. 150 kn. wijn, 10. do. , bittel/ 
PoeloePablokau 7.. D. t. O. (j. Cavadino. 1 kt. lederwel'k, )'. Belle. '2ko. verlakt leder, 100 kel.F 
Poeloe Doea . D, } N. lijoolie, 200 kD . cognac, l3ahre en Kindel'. 9 leD . m,aDufacturen, 
Noordwachter. N. O. { N. Niederer en eo. 85 ko, . provisieu, 4 · do, braod.ewUo,.B~tenbur~ 
Deze. rost is klaal'blijkelijk <Ie Hoeger op de kaarteD vOOl'komeude ' ell Co. 25 kn . maoufactnl'en ; J, F. v.an Leenweoen Co. 1 kl 

J azon's rots, ,welke ,0P' delaa.tsle nitgavcn :Iliet mee\' werd geplantst, zadelmakerswerk; l do. glasweJ;Jt, 1. d(). ,scl'JIl'CD . ~ii. /riessen, 1 i1, .. ' 
teogevo]ge vail ceo illiauwkellrig, ' poch vruc!itCIoos ' onderzoek :naal" haar tarebout, van VleuteD en COlt. 2 vn . grnszaad; vnlNll!.r, J\lenleu ' 
beetaan,gedaan dooLEngelsehe opDetoingsvaal'tnigen. 22 .vn. spijkers, 70 kD. WijD, 6· do.krslhel'ijen. 4 d'o.parfnuierr.;;r 
'. Zij wordtvoorloopig geillalitstop de kaart van Stralit , Soeuda doorEDg~}hard en ~o., 58 ku , pl'Ovisien,~O do, wiju, H.euA.Si 

DijfleriDk iil 50 27' ~, 25 : : ~;: ~B\ :~!1 !,060 IT .. I),: 0 ; J].V: GI·. 25kn . maonfacturen,1 do. aardewer.k, 2 do. eaude cologne; 51 
, . . bieJ:; ,~an Beek;Reirieke "eit .co. ,2ko Icesboek~n; : 13 do.grav, 

De schoht,bij-Nri~ht, : kommandalltiler~eelllagt en ·ehervau het de- · G. 'KoUf en Co~ . 2 .1m. di~ersen, . MacLaine, WatS'oit in Co: Ji,~ 
pal"temeut 'der mariD,e : inN;9dc.dapilscb-Indie, . breogtter kenni~ van vrucbteDsap,Landberg enZoon.12kn: ,droogerijcD, chemicane 

, ,belangl:iebbeDdeD, da.t:Qil de regucva.uBeilkoeleu op oug~veer 60 N e· ijsir)achiDes, Rathkllmp ell Co. 2 'ku: pianos,lIegeman: 125 
i!erlnlld~cbe :elIen:~:' N.~:·O. , van de. NoordpllUt vande Gos,song-Patta. provisieD, 2 do. linDel! eD b,nnd, lkt; ievolversen gew.eren, 5 
~eDe - ro6a ::kescbildej!l:e { H,el'be.ft~'; ba:keil ton is geplahtat; ";"', : . parfririlerieD, JansseD envliii' '~ijck: Hlvll. V(ils; 250'keld. geot 

'.: ,:;. Int. · Cred.- lID Hand.-VereeD':. Rottt!\'dam.25 .kn . maDufach 
' .. " Pitcairn. Syme Iln Co. i ·kt. provisien, 1 d()~]I~aaimacbines, Diim 

ell Co. · 2~. kD:. eau de cologne; 2 do .. man~l~ac~1l" ,l\1,aiotz ':'~ 
100 :~n~ . WIJn, l , kt . . manufal;tnren, . 30 ' kD, hke?T'~ \c": lJe~Jl 
ten Brinck en Co. 65 bi'km!lDllfacturen, :M.artlli,- J:)yc, .:~ ,:x 

·· Aange~9Iri.eli- elJ, Vertrokken Persorien/: 
;' Van 'J3ingapQl'~, : Riouw eil Muntok, de heel'enWillYi 
Pompie ,eng Volg~lingen, Lackman. ' 

.'. : Na:ar".Muritok ;i.'~Riomv' en Singapore, de heerenTh.Gopl, 

~~fm~, 

. VD. boteI', 895 do. teer; 20Ieggel's;200 keld. geJjev'er"-<;J;'~ 
kt .. diverSeD, Rouws. 1 .. kt. diverseD, ~eembruggtm,: "' 4 .'.kD~.' 
reD, Uoorweg. 9 , kn. koopwaren, SWijzer. l!..-t . . zadel,de ~ 
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