
. '. _ .. ...{ .. ". ~. ~~ . _ '~'.C" ": 

;.A~87'O. . ZaturCl~tf ~::-<·""A<.,; 

·NIEUWBArrA \TIA~~SCI:r ; 

Ill~ I) E L S HL It D. 
voor Nederland. 

. '. WIJT Rotterdam, bij M. WIJT So ZONEN. · =~H:O:O:l::i'D:-~B~U:,;l~tE~_::A.U~:\;:;B~a~t=a=v=i=a:::, =b=ij=B=l=W=I=N=I=N=G=So=' =j~'=' =:=======:==~~=:; ._ 

,(Editie 

VOORWOORDEN, 
, VOOR KOUENDE IN DE GEWONE EDIT IE V AN . II'E'f 

NieuW .• :Bataviaasch . Randelsblad. 

I,den heer Fransen vande Pulte z.~c~ dool' haristocht 
kenmerkte, meer dan door onpartlJdlgheld .. . Van het; 
.\. taande 'over den heel' JJlon kan dat met beweerd: )ll.llens . . . " db' . , . d 1 Die nota is lliet opgestel a zr,ato, ' milnf< wor C1. . .• l ' fl ·Z'· integenc1eel met eene SOOft ~an n~tlOnaaegma . . : I> 
'd t d ken a~n eene bladzlJde Ult de Varlerlandscl , .. H. J. LION. Ooe l' ed~nis van Wagenaar, waarvan John Bowrir Y l: d'" escme e . ' I ., d Eell.. .1tr,ijf{er voor de be lang en l)an 11 ,teo aezead lJeeft, dat z~j geschreven sc Il.lnt oor . ~en ~ r .'; ,::"!';;-: ':,-'" II,_ " : "", .. tarisWlel' , Toch. staat tusschen ,de reg"ls eene ~n0r- ,. j ,,: ,. . ; . db" . !"'k t' Ie te lezen, en IS de steller, die 1j L!oJL~'f@~I ; ~et{ol~lln how~hJk jen o~r .e~Plar~ne:~I't' wm I;) e ,~n lpa i'. ~r bliJ'khaar zeit' een, even ~i" . ;,g~ " "'.. ,.c"", -~""'J<ha'uu.en li<an , .1ft . let- -.m:;~~ ~ .een partlJman n"' .J :" '. "" ' y vun eell~g;;; \fI ~!' grkomen. " 'l~~r Y"'f" , . .'.- .. ", '." ·~"~NKt~ ... ft'£;o-JVa 'enaor er f 'e .~ .J~st IS. Eehter IS dat t. slag uit!!::~ "'" " j~~t.: het , fl~~ ' ?!~ zi~~~~~l§~:l.and(~~~~/:T ~ 'i,i;',\ . "~O "?"~ It' l)~~r ee!Yi"'~'~1:~ag..: ~p we~ke hetl_ Q1ldCJnem]llgen ~4re~ig ·,te ,.OOIi"fkuc"' Bet ", w~s eeu" t1)d.< uu"nkomt, IS, -I!if met ook HI die )lfnCl~HtIen va'ej . perk waarin, b~l de geheime besluitell van 18'40 ' en Inaischen k(,l'respOlldent de moranl llgt "-l.ll~l1t~; . " UH,l, cen banvollllis over de particuliel'e indllstrie flKoloniale hervormel's! Vel'\\'ijt toch U\h~llteger.:JV , op Java "'3$. uitgesproken ell alle krachten werden ders niet, dat zij grootendeels bestaan uit;ofg.e·st&fi~ ingespanllep. om de gouvernements-cllltuur uit' tebl'ei · . worden door man-nen, wier b'elallgenen genietlngeli:tl,$; den cn 01' te voel'ell. Natllurlijk moest hij, die kapi-' nanwste zijn samengegl'oeid met de vrijheid . del:R}; taal en vlijt in lan?bouw-ondclUemingen wilde aanweu- geering om de krach/en dei' f nlandsche' bevolkill'g' (den, hetoog ' vesttgen 01' eell gou vcrnemCYlts-contract. hnnnen voordeele ~an te wender~. Want,.zelr~ ar Z4!,. Wij komim tot het tijdperk van Lion's leven, toen hij men de welwillelldheid tot het. 'qter.;;le dl;IJven enaal; "suikerra,briekant was; ' nemen, dat eene gelladige heschikking d~r voorzie,1l1l< ).Vannecr men herleest, welke beschrijving een zegs- heid u in tijds vool'die zo'Jlde bewaard heeft, niettem\ 'man vande Java-Bode van de handelingen van IJion, liagen in de archiev.el1 van parlikulierenen in' die va',"" nltijd lIa zijn overlijden, gaf, dan is dat beeld alles h~t gouvernement de bewijzen opgestape!d, d.ath/; 

. be~alve ... h .. e.hageIU.k . .. •. Hi.~ ... , '~OU" tO~~1 een ware. bloedZUig.er, noeh uwen leidslieden 1I0C.h u .ze .. lv.en,; O .. O.l .. • t.' o. 1 .. \ ..... tb ....... r.'.~Q .... ,\ cen "plaog van de hevolklllg ZlJll geweest, en tOlm i/de heeft aan den lust om lmar te plegen. '. ,'. stoute en welspreken4e plannellmakd' zijn doel niet Hoe li~htgeloovig de heer BllskenHuet, .alsrl /t~ikon bereiken oll1der Regeering te bewegen de hand mail" is, om al wathij t,egen \vUlenLiOlieiljrijd;ere I.e leenen ' toteene reusnchtige speculatie, zon hij zich liberale mann en kan opzamelen, voorgoede' munt ,aan hebbeu' gewl'Oken d(ior iich in de armen van . de oppo- te nemen, zal ik thans aanto~nen.. '.. . . .. sitie tegen het . regeer.,. en kultuurstelsel te \verpen. Uitde m\j door de fainili,e van den heerLionmcHetg~en de heerBuskenHuetdaaromtrent in No. 44 degedeelde ' stukkenblijkt, dat de Tndische, ll,egeeril1g Villi dit jaar van zi.jn hlad ,P<,lgllie,tJariggeleden, me- in 1848 goedkeurde, clat Jji6nhet contract ,vooL~e ded(',el~¢' \ berust op ' lnf{jrmaticn. die hij IIreeds inNe- bereiding en levering vap . suiker:, in (841 metderi der1aT!d~;':~::verkreeg:,namelijkop eellenota. die in 1856 destijds overleden heerJ.T. Donovan geslote~~·, (}Va..l.\rln ?it Ind.lcu>ri zijn,ovei'gezonden" toen /leen NederIandsch ran · hij voorloopighuurder wasgeweest.); Z?u" overpe~et: l1Id,uf!lneel, DuitscherenIsraeliet van afkomst" door zoodat ' hi} bij notarieele act~ van 29 Decel\1her~ 'J8A ', ~i()11 ' !i:~Jlg~spoqrd ~' ~'e~'~ ornirJ deplanllerlte treden, voor .dell 'fungeerendennotai-iste Paso~roe~~J ye,tJ~~ w~t~!: ,Oltij;>'J?~l~al~~e?~r'/~ougebroeid hehben~ . De' nota ei.geu?ar werd van defabriek\Vorior~ajo (dist,rikt :N:~} v~~ <tleI1Jl).alS~I}~ncorrespolldent beva~ : een soort van pIt)" waUl aan een. aauplautvan42:3 " bouw,~. yerboh; llloglfafie , va.n Li{'lJlYOOfZOOVer hij zich . mW]andb9uw- ' ,ras, Op die fabriek rustten schUlden, di~ .Liori i< ?n~etneiniIigen ';:·jn: ?OIitraet ~ me~ , her ' ~gO?v'erileiue~,t, ove>rn~mel~. Al d~del~jk \"e.rd . hem den . ~iS~p}t<; Inl.let . • : ,De . h~ee~)~usltt'!l1 : Hue~}roktqp dIe nota 7.1J11 1843I/Ultdrukk~1~Jk te kenneTt geg~ve!l, . da.t;' ll~ z~~lll} ;(le ~olgende be\Voord!ugep: . ' '.' .. ' .' • . .. '. ' . verz.oeken tot Ultstel van betalen , de,r :"opd~ <;!( ~~I ~ \a*hetsloVvaIl ': h~t ' eersfe g¢deelte 'varidit a:rti~el miu<rfnstende schulden 'lon" wordeng~tre .. J,l~~ ::;, : <\~h ': wij ,dathe~ d~alii'i.ilmedegedeeldeoordeel over de ~anaacht van d~ nieuwe ~'horgen ' .' 'p'-nt'i " 
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, ' . . ' ;;J,on W'ISt dus vooraf welke goede en Lion had !!etl'ium,feerd en de IIOOoae R ' . '. \ I ' 
'"",'" I"~ I 'I (I'k hI hd I ~ . egeenng ,, 11 

;;; " i~ tliISen 1l,J, a S SUI (el' a mt rant, Ie eoqllen . a. !em in 't geliJk ges teld. . 1 
Slaagdehij, dim stolid de weg tot grU<ilerJol'luin vool·hem De gevolgen zouelen ni et riithlij vcil. Aileen hi,l,i] 
open; " Jnaar keerJe de kans, om welke J'cden ook,dan de gouvel'llemellts-arclr/cvcll LCI" zijltcr l)('schikkir]fY.he~ 
g-i~g'hij zUilfinalltieelell ondergnJlg 1(: gCllloet. Hoe- en door geene he,duilcn ' gebonci <: il : were! ,oin 1?€ll~t' E 
zeel" dewetenschap der suikerfabriec,(tie toelllwg reUZCll - zlCh dHarm be vindl o-eheiUl te houde ) k 
schreden le maken had, en mis>chie;J juist daaIoll1, zeLIe de re~lldellt O'oedvol:l' ovei' " "de 1)1 '1~ ,;' 1 " . d~lIllna. gfl'k

al 
.. 
1 

I 

J . . I I d . d" , . . 0. " "'0 , vall , e )evo .. 111 0 

,1011 ZIC) met a . e enel'gle, lC 111 Ilem . wus, aaI,l d.ell l aan de Reae.enlw teo ra!)!HJrtee,.r.ell . in.' I' , .. . '.' . '1' t:d b 'd . . b 0 ·· . ' ,: ' CyII ZIU" , zonas 
ar el '. . steller van de nol a 111 dell J(/V~-J]orle schreef, \vaara\ 

De fabnekant, die, vOlg~lls den zegsll1all va,lI ~e de heel' Huskell H net zijiio'Jislel ont/eencl e. .· , .~ 
Jav~-.!jode, de bevolklllg IlItzoo1S , kwall.l spoedlg 1lI /. ] Ie weet d us ni etM over\ Lion ,~ey l1 boek',e is 0 le';J 
momit.Jkhe(lell met den toellmahge.ll rt'sl(leliL van P.a- gedaan." lVbal'uit het hem. uifJ'ere' j' t '.,.'.'t· :J t "· ',". La 

d· , 1 d ,\7 1 1M , ;" ,\J \\.) '11 I' . . b . ( It ex rae Vull . soeroean, ell Jecr e~. oge . H .I,ll Olel : ' I (e ( e bes! IHLen del' Heo 'eel'lIl.O" , omtJ'ent de b, I.,' " . . c·" • ,r' 
'd " d -- 'I I' . ' ) b ,, 0' " \} .' eSISSlll O' Ol'elrde resl Cllt met naar ' e p~1Pell \ an eell III 13 Ig sUlker- ,: p aul!OOIl, bliJ' H levensdathcm eene e' t " ,O e, , r " .

.. b . k t ,1 ·' -- i II I" d .,' ''- ' ' .'"... ... , rns 1ge "\eltna 
la.ne'an ( ,lll~ell,. 11,1" ~en tYl . :oel: , 1l0~, a es, ,1IJ., e mng werd toegedi~}l(~ zich VOOI' hetvervoJg te onthoTl 
sUlkeJ kulluur, de l.e"ClkIllg ell e!l.Il ,tivoel III VCl phph- dell om op oneerhlCdI<Y('lll toonann 1 t I rd ' , 
teu arheid werd ven}cht P . Of werd ell de I o~ lell o!n- we~tel ij~. besL.u ur . te ~chl'ijven, ~I.Jio,:e pr~{:~stec~;~~~: 
gekeerd ell treedf, de mJusLneel op als \'crdedlgcJ' vall drl)kkeliJk tegell die vermalljJWen he ,ft 'd,, ' :' ;, .' '. ' , 
d I I IT;> I l' 'k . I .. , d' " .. '. . .. ' ...... · 0 e .. aarOV CLHlCUW I 

k
e )e angen van (en. al'alan. }H,ken) mcl l(:'WI.Jzen ~ou a ' rcssen t'oyde R egeeriilggerichL. \Vie J~l () T) cdite: 
Qnnen aall\'oel'CIl VOorJClgecll I z.al IIleded ee!ell, dan gckelld hedt zal toeo.·ev .. en '. dat ziJ' 1\ t . I.···' J ' ..... . c--

1..00 ik lIict gmll'ne , 1H1 01 hctgecll lIit ollici t'ele s t. ~k - weliicht J a n(y z'ar~erl; 'llld sc h. c'rll~~ 'e' " ('1
1011 

kll.,l( I':!::e.:n S .ral,.Jc 

k ' d I " d j " " ': . 0 " . g WOI: ell . all z'qll Cll al 
en tee is omll'en t lat tIJ perk Hlll OV('1'( rl)vIllg , van (iJen ten O'cl'o!"'e eelle vel'll' ou'dl' rl '" t.· ·· '·1·. ·· .'d·· · ··'[·' ·h·" .· ·k·.:· . ' ,). . d . ' 0 . ° .. . . ° llSSC leI) en a ne 'ant 

i'let .cuttlur8telsel IS me cged e(~ ld, ,- Jll et 1 .. HlIg· [geleden ell del.) reSIdent olltslonddie . . llie>· ' .. : .... I ... t· .... · .. · '. • - I . ., d l .j ·· , ' .1 1"-" , . . . , I, 7.ecr geWe11SC1" \Y:)~ 
og zoo :,<c leI p ( oot CII ,\ Illl:slel ( e .. ~h aal g , kar'Jk- VOOl' cell man die ce l'~t sedert 'ee I ' ., " 1'" .. . , . , II J." ,v..-"' " . . "' ... . ' I paar pren i)aJI . let 
{ Isccn. - .. <'elle IlleU\\C ) ~,/J:''''n~'! d lIllI'b I,} , voegclI. lioofd vall eelle met sc~Wt.4'· ... , ~A._ .. , ._. 

~uar d:lt II.ldperk !)ehoOlJ, f. "~ ) "grsciri 'de1ll8 JJ,~~>i ~l~l ~"as: ~_-:-- _r' .;" . ,.- ' .. " '. ;. 
;Idl Iller rCltcn, die" v--:· v~n cell ,(Iqnle • J.?' ii",~ . ': ~ n . lIIet dool be\\ l,lzen sLaveu IH~ t.g,een .Lj{}ll Inl:]l' 
\ meest onWIHI' ell" oJl\\·iilH lllgb a (l.J g lllgcll \lloetell hedt verhaaluover ~ell t()e ~ t~nd, 'Yaal'111 ', d~\,}reta:w ~ ~ 
\licecrell ' . . pl untillgen VOOI' zAji,e Jabl'iek kwalJlcn PI! Wi}lkc hoI Sill ' . 

, \;. 8.'rlik!'fral)Jickalll kWaJ.n tocll sp.oedig in cOllll,iet. m~t gell l.elkens l.r.JCt. ~de ll .. ,~.e. s i dent 0 ..... 0 •. tstonde ... n ....... . ~~{\I. C. er .... · ... ,.i.s < 

'en residenl ovcr het plant/vl.I1l, anll (Ie bevollollg lllt bet, dat nil denmaalf.I,Jd V ~ll) 18Hcle he;;hss ! .~Jg yall 
Ie bclulcJI. J .ion vcdallgde helele betulillg VOOI' de de hooge Regeel'ing op lIi {\ Il\~ weJ'(l.ingero,,;n~I.\;. omt,l'ellJ ~ 

' bevolkill!! Cll hewecl'll e vo lg(~ Jl s de bcsliJ tlml e bepalillgelJ de vraag, of' eelle kleine hoevcelheid suikel' ,dooI'LiOI) . 
I dill de ~i ll l ll l\dcr dUIIJ'op rccllL had. De resillellt ant- geleverd, maar diea(g~keill'd was gew()rden' "pub)iek 
; wourtlM iluL de Ondel'llCrner zich !lief. had te hell10eien Yoor rekeJling van het gouvernement verk()c.\lt dan weI . 
i met de 'bctali,"" fl er ri e; plantci,de bevolkillg ell dllt h ij aan hem ter overwerking terugg~geven zqg-; \vordc)l : 
~ lIiet bcnudedd

o 
wenl, 01 moest hij, volgells de ICl'men De residellt wilde het ee~ste. DeJ al?riekuJ.Jt, yedangd ··· 

han 1.ijll contract (w~nl'\'all pas, hij be!:iluit vnn den 10 beslissing door arbiters en bij be~!iiit; vanI2 , p;ece[il , ~ r ){aart 184-4 110.. 4, de goedkeul'ing' \ all dc ol' cl':selil'i.i - />e.r 1844 No" 2wees de Hegeeri}lg~r. ~~: , Q: ')i\1l11 
1 viug was vcrkrt'gcll) , met ?· pllllltiooll .HIIl het gOIlVel'- tem, oud , preslde.lIt vall de!1 Rand van Jusfltle l,eS,oe :\' 

\ n;mclll tc go.ed doell, dUll . an:J u. ~~ LeI (:1 k!ng were! mbaija, de.S!.i,ids .. s.'llike.r. fahr!~k ll nt. __ t.e Bai.i e. m .. '.m.l .. ' to~ ,~I.'.I.)i ..... fe.J : 
~ltbcLaaJd. LIOn bel'ustle llIet III dIe iJesirsslllg, maar aun, tenqJI .L101I van, zlJlle . zlJde denhecJ:',p " F.dl wClldde zicll hij re~ westell \ ' all 25 ell its J uli 1,~H4., L'llige, particulim: tePilsoero~all, ·ver;zocht : al,S;:scheWs

i
"' 

loL de hooge RegeeJ'lllg, mer, verzoe.k, daL nan albIlel's recht~r op te, trede},I. ,D~ ultslag ': :-V !:1s l dat; PJI11!"WI1;; 
de vraug zou wordcll ondcrwol'! ;e ll, III hoevel' heL door kenlllswerd gege\,er~ · ,vanhet heslu.I~" va1l4e: Jn~ls.che ,::,. 
hem \'ersclllJldigd(' pIanliooll o\:er IH4,3 ell 1 H44 aal! Regeering vun 28 ]'ehl'. lSi<)~ No, ~.~ ;~,. hou.den<l €! heve!! 
de hcvolking tock\';liin . Il i.i looll{\e nail dat 'I,i,i J'rcliL tot resli tutie va~l , de sui~er "met,. vergunnjog ." oll\9IJ;, 
had. Oat Iwar millst cllS werd I e goed gedaRII Ii etbe- te vel'vangen doorfeIlegelijkehoeveelheidsgiker .uitF 
drog v!ln het jllant loon volgens de sclmltillg, en dat den oogst van 184,5, , . . <,:<.. ,<, .... .'" • .•. ,..... .. 1" 
~e Regeerillg meer' van hem had olltv8ngtll dnn door . ¥aa~zoo volgaehet ·,~ .. en e .c ·c?i)fli9t. 9P , he~' ~ nde,p 
hoar flan ,vlalll If 011 warl'll uit gekeerd de SOOilTiell 'van IJion zag in, daLhijt~n _ slotfe net, O!~gerilpiy :.~:O:iI : d.el 
-' 4421-(75, / 20G7ell l 444.,4;, 9.5, . ' . . v,en. lk weet zeer gO,ed.,., clat aL )yat, · ~oofp~rJic,;u]i~r 

Bel re~ultaat wns, dat hijhesluit vall 15 'OCtoher ,<)}lclern'e~le~s, in ~rijwiIJigell , arbejd . \terkClI.Q e,'; geI.dl 
844 No.2, Wfl8J'vall eell extract a ,in dell brei' II. J. ni:~t ril~Ud 'toep~s~~)i.i.k, \\t~s 9,(h ()i-> . 9P\l.tra~t.~~t ~il .lge 
~iq~l werd uifgerei~t,datthaliS omie!' llIU . berusl, be· J~et goriv~nlem~nt ,bl\J'av.~~ ,:>:NpJl.)laA:2rJ~er.y?i19,@lida 
~14 weril: dat de zoo even gellLemde sornmen, we- d!J 0" des Jl1gf.!.~ a 13e1"~~r1 "::Il,,";!l:s ,: e~,IIl:!lflde,J;l~ . Ille 
;,~'s o?luiFgelceer'rl 1)lanl loon van . de suikerolldel'llemiug he,m,(a~riekallt, iiJstrijd ~·g(-;kqmeil. ;, Mml;r"' h ij')~el~ 
;~:'~lloredjo 'alsllog zotidenworQen hilhetaald,terwij 1 vCl'der toim . onder de, . regeeringsma~j~t~p. , yal!;.,1.84.~:. en .. IXH~ J 

litigin'g werdvetleeiJd ., vodr'taan het. plalltloori voor zalzich :herinner~fl, dat in eep .r.~ppOl:f v(tl}den o .. ~cI 
,~ieta~l1plantelJdebevolkillg , te berekiroen en te be- resident Boutmy, v ~le .iaren)ater:: ,~e t .l'effelld{l:~ ~e )1e!JI 

;:~~;;r~O:J~~ i!6o:1'!; h~, '~;~;' l~~e;dq\:a~:ion overge-. ~)~:-~~~:r~~8~:~;l:i~~~~~i:~rK~if:J~4~ttei:hk,~f{~: 



pontract lI10cht \\:otfIerK·,_ ... ,',.. . , " .. c· .... , "';' " ... C·, . ... ,,--pUOUi:-. . 
den 'llcer J. ' de : G:r'oot,c(j~tr1 ieu r - aer -isie :k-raSS'0 '~ '3l :ht ~ ~ ' . ... ... .......... _ ... ' ; gepoogd ieln el., 
de .Ja\idel ~jke ill~oJnSl'.ell,ell_ ' cul lure~. . Dit ~~r'd blj be- 'dagh.cht te 8teJleli,~.0 - is ill de Trweede Kar"v~ HJ Vil lJ, 

slult villi 19 ~~eIWUilTl lS4;) No, I Z ll1gewJllrgd.g~r Jarel~ hel'haaldehJk ter spl'l1 ke gehl'aQht ell aanan 
Maar welk ;, bhekje" men o?k o~ntrellt Lior~ heb?e I zlJ de,ll. UltgepJ ozell. . ~. .... . . 

opengrdaan , bl~i'kha :.u stond h\l Illet .. ongullstJg llall- \i\ IJ zlen toch Ult het B~Jbladvan de IIancleHnge 
gt'schrcvcn hij de hooge. Regeenn,g . . H1J was loch I~uur- van de Slat~:I~.G en eraal, dat (lit ollClerwerp del.ll 
del' gewolilell Vall de iahl'lck Aa!tewoellgoe, reslclell- December l ti;) o, lludat ze meermalell , in de sectie' 
lie 8lllnarang. III November . IH45 werd nu door de I bespro~.en was, door .dell l~eer van Nispenvan Sevt 
Regcel'ing voor loopige maehtiglJlg verleend 0111 dlt COll- naer blJ ue ol)enUal'e dISCUS?le werd behalldeld, tergt 
tract up helll te docn overgaan. Welke de redenen legellheJd vall de vaststelbng viln hoofdstuk XI ~-Kc 
waren, waarom hij Jl a verluop van cell jaur de onder- lomeli', van de staatshegrooting voor 185'7. ' . " ;, 
Jl emillg Maijong ()f de 11.00p huurde, welke h~j in 1~49 De heer Rochussen, de::; t jjd~ VOOl' Alkmaarafg€ 
"elliet, knn ik echlcI' Illet llagaan. In laalslgenoemci v~ardlgd, stond eelllgell tlJd Jat er op, Om die rlaadva! 

\11 1' be"JO(lt · Lioll ~ich ' I1a~r E~rola te begeven. 1k ZIJU , bestu~l' te verdedigen en toe te lichten. H~j bl! 
\oel bij rlat pnnt . a,fzonderllJk stllstaun. wee~de , dat lIeeHe vel'eelllglllg van knpitalisten" een~ 

.. Li ~l ll ' Jiet 7,ic,h Ilooi.t dan op uilerst heu.schen toon o~er pogmg , hadden ~allgewelld om lI een 1l10nopolie:' rriachtlgj 
dell 1lIiallfler Ult. HI] sjJl'ak goed Mulelsch en kon ZJCh te wOlden .en III t bezlt te komen van 21 a. 22 sui-~ 
ook in de .Tavn:lll schc taal uitdl'ukkell, Menige episode kerCol1lract~Ii , ' : rn~~stal ill de residentiePasoeroeanJ 
I)it zij n vClbJi,lf ill de binllenlaJlden zou ik hier kUJl- Men had 1JI .~Jldle\\hun voorsteJ om .. eenmilioen te' 
nCII illv Jechlcn, zou zc niel enkel opzijne mOlldelinge storlen, I1ugeclJferd en bei'ekend, dat diesom, naat 
med edeelillw~n heruslte. ~oo verhualde hij mij eellS d~n _1ndlschell rentestuIl9aard a~. 71/ 2 percent's jaars, 
dat een t~iger. venlwl1ald geraakt zlJllde , tegen den j 7n~OOO zou o~leverell, terwlJlb~i Ilaandachtjo-ell 
a V() lId ill de nahijh eicl vall de fabl'iek was gezicll, waar grollliJg ouderzoe.k· bleek i , dat zoo de lIiniJebbers'? der 
hij zich met. V!Uuw ('ll kino cren (Icslijds bevolld, en dut contl'actell de OImder gUJl~tige ~oorwaal'dell aallllamen, 
tie bCl'olking van de llIeest lIabijgeJegcJle dessa, Z?'l' waulOp .men hun. verleljglllg wlide ,cruIlll en, dit een 
rl,!' eelli!l~rlei.aa11 IJporillg en g.e li eei uit cigene beweglllg voord~elJg versclJll van. j "7 1

/ 2. ton, goudil "s -j{la!s" voor 
~, lCh onmHlclell;)k I'OlIdOIll de lallnek legerde, ten elllde den l.tndezou oplevercl, HIJ zmde \oor\s : . : 
hot gezin te beschl~ nnell . 'Ik druk evellwel op gf'-:-. . "In den aanvang wilde niemand toeslemmen ;d~: 
(m kel punt, \l'l1 fl l'Omtrcnt ik geene bew~i7.ell kali I'l\, zaak was, dus bewcerde men ,.- oudoenlijk ; de voorwa~ 
hrongen. '. 1k li eb gClloeg gezegd, om dell sleller va~~r den warCH veel te streng, Men zou elkallder onderii@ \ 
de nola van 185fi, zoo 'I, heet Iliet .01)er, maar tf!{JBn het woord ge~en om lIet aanuod onder zulke bez~ 
Lioll , (,CI~ la8 ter l1a ~ ' t'e. ·lJJog.en lloemen. De w~arde van r~n~le omstat.I~)gheden niet . aan te n.~men . ; inmidd t\: , 
de gllll!~bge gel.U1gems, die de heel' Huskell Huet, - \\alen so~nmlged colntractanten gaan c~lferen en . haddt)l 
nls "eerJ~.ikbcoordeelaal' ," sC~lrccf }li:i, - aall die nota lo~n .gczlel~. , at let weJ is waar Iliet meer d.8 go ... uaa 
lIlocht hechtell, zlll nu weI 111 wellllge woorden op Ie JnIJII zan ZIJll vall vloegel', maar dut men er tochno ~l 
lJ1uken zijn. van kon lever!. '.l'oen enkelen het vool'beeld . van Ilaut! 

11 [ . neming der voorwaal'den gegeven hadden, ~ volgd~t~ 
allderen.; slechts een .. blee!' achter e. I~. on.?erWier .. p~Zi.l. i : 

T,iol\ Iwgaf ~, ich in 1 H4:U I HUll' N ederJand I'll keerde I.e laat '. men voegde hem toe, dat hlJ zlJn bedenk jd' 
reeds "t!1lige maalltlell later tcrug. Helgeen hij in' dien ollgebrUlkt voorblJ had laten gaan en niet meel' oe,. 
tijd vcnicht heeCl:, is een dcl' hoofdpunlcn van be- geJalen kon wor~en. Later geloofik echter, d~thij 
schuldiging tegen hem ' gewordClI, die het breedst zijn nog toegelaten IS.' - . . 
uitgemel en. Wllarop komt die zaak nedor? ]n de ",Ziedaar ,miJlIe hemen, in korte word~1I ikgeschie
residentic PnSOCI'OCllll liepen tegen dien tijd 10 sUlker-dems der zaale. lk heb gemeend dit te rnoeletlze(70-en 
c;onl J:wten af. Lion, vOlkomen ()p de hoogt c van de omdat de wijze waaropde geachte afo e v,aardigd~Oull 
kult uur geraakten beseff'ende, dat dezc door Chine,ezen Nijmegen haar heeft voorgedragen een sOchijn vanbJaim 
geex pl'oiteerde ondernemingen in aller belaJlg zeer voor op de [ndische regeeringzou kunnen doe II fuster) "'als~ 
\erheteringvatbaar waren, mils ze in goede handen of z~j aan haren pJicht niet had voJdaan . . Maarb6veh~ 
kwarnen, verstond 'zich met ~enige Nederlandscheka- ~~en, aangenomen dat het . v~)Qrdeel, voort~pruitell'de 
pitalisten en bood, del' Regeering een lDllioen gulden Ult de geda" e aallvrage om zlCh massaal, testellen in: 
mcerdilll ~i.i tot,. dtisver van . die contra:cten trok, aan, bet genot van het mOllopolie, gelijk ,stonciIllet h'et 
mitssommig,e v ,~~rwaarden gew~izigd werden. voordeel "all de mindere YoofwaIll'den" 7"C iou, ik v'!:aag 

M ellheef~ dlL voorstel . onder de z\\:arlste kl~nren I het,zou het de goede weg g~ ":,,eest' ,zUn, he~ IitQnopolit;l 
voorg~steld. Dat waseen JO~, eelle pogmg om . gunst vooreen zoo groot getal falmeken tegeven ~aan: 'eeile 
eri m'(mo polie t t) v ~rwerven ,:'een schandaa). . Maar lJe:.. vereeniging ? .' N een! . Er zijl\ slechts 'tw,ee.: sti!is~1s 

. stond toen' ~n h~slaat()p J ava tot dusvervoor groote denkbaar, of het stelsel . VIm , prolongaiie ,: jlfs:cdei'I i;l_ 
k.~Jlitalel)zekerheid ~~l~en gro~d vrucht,baar te doen hebbers der contra~ten zich ol1~erwerp~n :il!l}l:. d.e ~ ge:
~~ln? ()f mpesten zlJdle ,kenms en kaplt~aLbezaten, st.elde voon"aarden, of op~nbare ultbestedlng~ ~ ' W'at~oij 
"ij lierhale~ dievraag met aand~ang, met het oog dIe onderhandschehandehng hebben gebilllt? ' Heq~e-



" .b .. ~~,.;~~~~~tpJ)tcn~{.be:n;o\ln(Jt: ' \~~~~;:'I : )K:~ 'illn dieredekomik>vod( nls .jid ~~ll eene 'v.~eeni
,~,~ ' le)~ve~e,!)" ~ijnge\re~~t P , " , , '. ' ; gli~g.'~ie 'eenrrtonopolie . verlangde:lk moet dlt ',:"oor 
::W :';"De : :,rt'ge;va~rdigde uit :i\f!jmegel: 'heeft die gesclnedelils ,onJulst ' ver~lar~~1en 'i~1 in karte wollrden' dell 'loOI~ , d~r 
4nde , secllen hOore).lV~,rhalen ;Ik w~et, dat het daar z~ak , verdUldel9ken, 111 antwoordaanhetgeaeht~hd 
:·'erhaald en zelfs dlkwlJls verhaald IS. Ik weet, dat Ult A~kmaar. 

'ie argcvallrdigde; die ill die vel'eelligillg vall kapitali~- "lk had er nooit aan gedacht een , suikercontract op 
en geweest is, meellt, alt h:ins nog olliangs meeud e, Java te vragen ell ben, jaren gel eden ,opd,at dellk-

' Iat de " Zllak dMr de llldische regel'rillg verkeerd was heeld ailpen gebl'acjlt door den loeumaligen Minister 
lehalldeld. Die afgevaardigde is lIieL ill sta"t CI'Il wool'd ' van Kolonien, 

.~ e zeggen, dat hU lIiet meent. Hij is eell mall voor IIEr was , geklaagd dat de Nederlanders 'geen moed 
wien ik hooge lIehting heh en die Illijn maat~ehappe- genoeg hadden om , rnethunnekapitalen in lndie te 
ljjke vriend is, met , wieJ\ ik 01' t'coJ\oll)isch finllntieel \\;erkell. lk sprak daarQver inet den Minister l'all 'Ko
lerrein meestal ' de,lzelrdell weg hel\'a'lidel, ell elien ik lonien en deze raadde mij zeer aanilieuwesnikereon
'ook lIel, hoewel lliet alt ijd, OJ! po litick t enei 1\ 011 tmoet, tractenop Java te vragell; M.~artoeTlikdit wilde 
Ooell ik heh gemeelld, om die verha/cli ill de at'dee- doen, kwam het hinkende paard 'actiJeraall.: l >ie eOIl-

'Ji~lg(,II eellsen ' voor , altijd een eillde tc doelll,lcmen traden moesten gevraagd worden in Nededandsch tn
en aile leden det.cr verg-aderillg met .rle toe'iililellt del' die zelf. Ik lIntwQordde, dnt ik meermalen had hoo-
7,aak hekelld Ie II1l1kell, bier het v,ooi'gel'al/elle ill k0rle rell zeggen, dat die contracten aileen voor de vrien
en cluidelijke Irekkell Ie moe/en schel:>ell," den waren en ik, daar ile niet tot ' devrienden det 1n-

Iloeer;lstig 'gemeeild het ge,h'eele pkidooi If gell rt'I.()- dische Regeerillgmeende tebehoo;'en,weiniglust 'had 
lIopfJlie ell gUllst.betoon \\'a~, . he\l'(,cs elP, hf'el' Itochus· om , naarJava te gaan endaar .mUne belallgen' te he-
sell, fii)l"irdien h ij Olllniddel iJk d~ fjJ'll~ met Ifevelldig- Itnl'tigen. De minister eveilwel vond , gaed; ' datik 'liet 

' heid de ver,'olgl> lIS vuor'g,efitelclc lI10t ie vall dell heel' I'ekwest hier ZOIl ilileveren en helnofde ' miidatlt ij het, 
i Villi IIns:>.e he~t rcc~-,- {~!U 'de 'r1gelillg del' ~lli keJ'(:OIl t rae- IIi t hoorde van het grootbelallg datllijer, iilsfelde dat 
lIen li'dtt:lijl.: ~Cll plaats h:chhclI, die loclI met eel\e Nederlaildel's hunne, kapjtaleilJlaar ludie lieten ~J()ei
lellkele)lt~n ' lIlecrdel'ileid vel'wol'jlen wpro, omdat ue ell, met eene hijzondere aanbeveling aan de Illdisehe 
~heer ~lIud er pelle molie tot nilslel vall de h('slissillg 11.tgeering zou opzenden, Tk ' hel?dat loen in "e)'(e'· 
J~~(.o\' t!r plaatste, ICl'wijl ook de toelllllalige Millister" ling met anderen gedaan en sui·kercoliLracleil ill , [n~ 

hee;,Mijer, de .Botie hestreecl. De sllikel'-I'egeling l , , ·~egevl'aagd. De Minister , heeft m~j ' vetzekerd,dat 
'\ J 860, ovctigens vol "lIcl1terdeurljes", Ileeft doell ~ie'i,k ,hijll rekwest, niet alle~nrheteenofIicieele; ' maar oak 

" , ~ weiilig de lifer Rochussen werkell,jk dOe belangell van nog met eene offieieuse aanbevelir,lg naar lndiewas op
, ) suikt'l'cultuut' behartigde, maill' alit-eli milinellf'n en gezonden. Doeh {oen kwalJl · er weer een l elwaal'.Op 

~ ilioen(,11 \lit die cll/lullt wi/de pel'scn, om 'het balig het oogenblik namel~jk dat die , coniractengevl'aagd 
lot. tell kosfc vnll de hevo/king I'll de COllt l':rclalllen, werden, zouden er misscliien geene gronden d'isponi-

' e vcrgrooten, Voor de laatstell i$ die "('gt'lillg Ilcen bel ' zijn; de Minister zag daal'in mindel' zwarigheid, 
' !trop" genoemd. want, zeide Iiij, er is lIogeen middel mn V8nf.wee 
'i lilt us!<ehen had de heer Rcchus~l'n dell beer Lion kanten klanl' Ie ZijTi. Er 'bestaatin liIdieeenhesluit, 
, als cender bij ' de zliak bell'okkell pel'SOllen gelloemd vol gens betwel Ie deafioopende contracien' van hen, die 
, en' het , 15d der Kamel lIofl'm;lll duidelijk aallgcWl'zen, het GouvernemeritniH ' goed ' he\ibeiJ. ' beharideld,iiiet 
; als \dP.61/ uit.gemaakt hebbclHle vall de bew u:>te cOlllhi- geproloTlgeerd 7,uIlen worden.Ziedaartoe fe geraken 
uotie, zeide de Minister, V1'aag de prolonga1ie, van ~ zul:ke ci?Il' 

Dc beer van Nispen vall Sevcl\ucl' !tad reeds ge~egd; tracten en die zal u nietgeweigerd worden, als ' gij elf 
dat Ilet cOlltmelen goldell, ,,<.lie men Oil zeel' goede zaak naar de laatste uitviudingen , wilt ' inrichten. 'En 
grOlldciI meende Ie wetclI daL nit,t \'el nieu\\'d zouden wat is, nn de uitslag vall dit tweede vel'zoekge,yeestF 
wordell, omredcTI dllt de cont I actan t ell lIiet vo~dedell ,Wall~ lk behoef het nauwelijkste zeggcll-:h(lt"eerstt 
aan de v()orwaarden van het Oouvernement, t.e slechte IS mlslukt, daaraanheeftmenallei'le-ibezi's:ren'-iri ' dell 
suikel's le~erdell eil lIiet de niellwel'c wijzen vall Lerei - weg gelegd; D<ieh' ook het tweeeleverzoek: OIitinoeltf 
cling wildclI ann wenden , die noodig ' geHcht werden,])8 tegel\werking; daarhij was 11iet de cOlilinuatie~ari 2~ 
(Ja1lbil:rll!I'8 I)e'izochte1l om, itlf/i.en !Jet (JallfjebudenclIli- , contraciengevtaaagd,rnaar van '10; ' ik zelf' heh hel 
lioeil lILet volrloe?Ule fJeacht wierd, altha?18 in C01JC11rre1l- rekwest VOOI' rr. ijne firma geteekend- ; tm hetherilst i1: 
tie Ie ?lit fje7t lwme1t." de archieveil van hetDeparteIlielitvan 'Kolonien.lr 
. Na dell - Ileer Roclnillsen itolld de Ileel' J/(~tfma1t cp. dat rekwest"dus ' wasvarisler;hts lOc6i1tracten ' spra,kf 
\HiJ sprak Ilet.volg~nde(1): , en ,daarvoot wBs ,eenmilioell ' aangeboden;' nietom h 
' iIMi.fliheer devooriittcr; mijil ll~arn is ' zoo ' c\:en vl'ij rnoriOpoJiseeren, maar : mf'thet.a~iliboder 'hij, ' bin; ' ~'o( 
duidelijk kenbaar :gem»akl; ik znu JI,jj andel'S in deze diesomlliet aat!nemel~jk ' st:heen, ' t~worden fO:fO'el it ell 
discussie ' H!et 'hebbcn geinellgd , 6mdat i k eell groat v'ljand tot , de ' , concurreiltieopderiilizet:-vaIl ,dat,:fuilio~rl. " El 

. ::. -" 
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was daa rbij geenk,,'estie vanmou'opp)ie. ' (}p;' dat :,re. 
k west ben ik hetantwoord {of)lufoe\vachtende gebleveil 
Ik heh gemeend d~C antw()ol'dgistereri van den ' geach ' 



te~l sP .. r. ek"Y'u. it A .. I.'.k .• ' maa'.f Ie veri\'e~en. .. ;;: . -iiJ·€n-i1'~n1n ... iji . "1.1 et . feit . heef~ f d .. e M.·.inister?.Pd.e. n VOO.-•. >t. gr .... '6.' tI(f.' ... · .. b.'f .. -e~te~~ ..• InIsschieil gehouden voor een Chlllees. . .... .' .' Ik moet e:r ('en ellkel woord bl.Jvoegen om aan ;tewJJ~ 
Iude zittingvan 14 DecernberlR57kwam deheer zen hoe die aaHvraag in. de ",ereld is gekonieiLlk 

~Jofrman op dezaak terug. 'l'oeil was de heer Ro- had vroeger -het derlkneeJdwas b~i 11lij nietopgek(ime!l; 
chu8sen Minister van Kolonien. Dcafgevaardigcte maar is op eXjJre~8en aandrang van den M.i!lister van 
drong er op aan, dat zoo niet aan het voornemen van Koloniell ont sl aan - cen reb,'est om nieuwe gr(1J\deJl.to~ 
den pas afgetreden Miliister Mijer gevolg zou worden het oprichten van lIieuwe fabrieken naar rlidie gezonden. 
gegevt'Tl, 0111 een staat van alle contracten over te leg- Op dat l'ekwest en !liet op de 10 fabrieken sJoeg het:-

• gell, altha liS nadere inlichtingen werden verstrekt om- geen ik gezegd heh vall eene officit'eleen offic::ieu8eaan;: 
,"' trellt de ' vool'\\'aarden, waarop sedert December 1853 elf beveling vall den Mini:,J(er V~J1 . Ko\ollien,Bij !teL B~:: 

contractell verlengd waren, waarollder twee, de Onder- sf Ulll' in lndie, zegt IIU de Minister, be~jaall regel~: 
)lcming en Bekassie Oust, waal'van bij de adressen van de een diel' lewis il', daL deinhebbers de voorkeur heb~ 
combinatie ell bepaald in 7.ijn adres van 10 JanuHl'i 1851 ben. Op die legels kali nog de officieuse, noch 9~ : 
sprake W:lS gewecst. Met de kennisnerning der cijfel's oflicieele allilneveling van den · Minister invloed hehhen, 
stond of viel toch hethetoog van den heer Rochussen. nit gezrgde past ue Minister toe op eelle verkeerde 

Dc toenmalige Minister gaf aallv::mkeli.ik geen 3nt- 7."ak, Wllllt die aanbeveling is geschied door den Mi::
woord. Den J 6 December kwam de heel' Hofl'mllll der- nistel', die 7.elf met ric overlandrnail het pakket, wallr-:
halve op de zaak tcrug. Men had hem lIeen monopo- inzicll mi.in rekwesLaall den landvoog{l .van Indiebe~ . 
list genoemd" en de heel' R. had als IIfgetreden landvoogd I'olld, heeft opgezonden. Op di.t rekwest is nooit. ee~ 
gesprnken; al had de heer r L geell belang meer h~i de bcpuald . aut woord gegp.velL M~h heeft lIiet gezf'grl of 
zllak, ze was helangrijk. er genoegzame grond en bevo)lking was; men zou zien. 

Ell wat alltll'oorrlde de Mini:>tel'? Dat de besparing Nooit kwhm er ~lItw()ord. f 'l'oen, niet opa.anrlrml{l 
vall 7 tOll'S jaars het rot' de ,,2:t t'a\lI'iekeni~1 P~soe~oean ditl.naa I, maar oj> aa1l1'a~~e71 ,,\1l1 dell Minister van Kci~
t:n (.Iat tocn 1I;~an dell agellL .. vall de .combJllatJedle 21 lO11lcn ,aan m~.) pers?onll.7k,/. 'y.ft 'de tweede vraag 1:laats 
fabneken ge\\'clgcl'd wuren, III] om alstand vall 10 con- gehad . Er 7~IJI\, zetdc de ~,. '~ter, contracten, dIe af
tracten had gevraagd, lI~je door Cliilleezen werdengeex- loolJen; die k'UIl,t gij wal ,·; ~\li.tk voor een h:lgatel 
ploileel'd." De Minister erkelldc dalll'bij het volgende (*): ~vernemell; de illheh·bers· .t .. ~.1 \et sch~nt dat de M.i:-

"De Pilsneroe;lllsclie contract.en waren alJereerst door ri\stCl' .het niet wi~t) dat. zi.r .... <i.J.: ,}.:~ pli.~t zu.I.len ,,:orden 
dell genel/llil Villi den Bosch ultgegeven en wei op zulke geconlllloeerd; \'faag dJe aan, d:fl),zIJtgl.J van t.wee 
lichadclijke v?orwllilrden ~oor het GOllvernem~llt en op kanten geclekt; gelukt het eelle niet, dan~elllk~~,et 
Z(io voordeehge voor de 1IIhehbers, dat zij met. ill dat andere. Dit heeft aanleidillg gegeven, dat v,hIer 
opzicht, kUllllen I'ergelekell worden met cOlltracten, die dool' OilS iemallfl naar Java is gezouden, die in . ye~
~er \\:~r(:n aallgl:gaull el\ \\' '' ;1I'0\, reed~ ve~lllinde\'ing. eellkomst met lIet !luis ill Indie die zaak behal~de' 

- <" 'I pnJzen, levenng van bet('l'e hoeduUlgheld en dtr- hee/'t. Nu is mO ill I 856 . geanhroord,dat delltdlsch~ 
c II'flfeJl toegel!a~t." Regeering aan het .. c(jferen is gegaan. De uitkomst . 
t antwool'd vlel dell heer Hofl'ma1'l gemakkeliik. was: een milioen geeftl 's.i~ars l 7.5,OOO;llandeneenell 
ll,lfll.k ell lIiel'op vestigen wij meer nepnald de kallt 8ton~.en dus· f 75, 000,. mall.~aan de. n .a~dere. n. kant 
\ht. . . .. ., . , kregcn 11''.] 71/ 2 lon. Nu 1S ml.JJle conclus1e, dat als 
, verscllll lIlet dell Mlillster en wat het felt en lVat 10 fabrieken ' 711

2 ton geven, dat is I 75',000 voor · 
"wlul'ic helrer:. De Minister spreekt nu, even iedere fanrirk. El' bl~jkt dus dat mljlle conclusie niet 

185H, VUII meerdere cOlllractell, die voor mij foul. was. ~laar ook 01' die 7.aak is nooit eenehepaalde 
7.ljn »allgevl'llngd ' dall de tien, die ik genoemd weigering . gevolg.i, wij hehben l100it eenig antIVoor9 
: heb dit )(Wd8 ill 11)56 weersproken en de· bekomen. • .., 

dflllrl"Hn liggell nan het Ministerie vanKolo- ~I En wat Uloet nil mijne cOllclusie z~jll? Na het. ant~ 
nt, gelijk ik eergistercn reeds zeide, heh ik wnord van den l\1illiste~ kan ik niet anders conc1udee
geleidende lIIis"j ve nan den M inist er een au- ren, dan dat de cijfers die in 1856 ziin opgegeven, 
fscllJifL Villi · het I'ekwfstinge.zonden, met mijne 'onj uist zijn: W at d~. behandelillg van d~ zaak~angaat, 

firma. geteekend, en daarm zijn niet meer zoude men, als zoo iets hier enniet in Indiehad 
·" uhrieken in Pa~oeror,al1 gelloemd. . plaats gehad, moeten concludeeren, dat eene bellaming, 
:. t betwijfeh>1l wat de Minister gez~gd heeft, de~er dagen in delCo Kamer gehoord, nl\melijk gema~ 
J\r eene aanvTIIge om 21 of 22 fabneken ge- tigdcliberaal, :-ynoniem ismetauto<;raat. , Want, , 91~ .. 
'.'1 e~ wrl n,m. de7.e redell. De groote c.'ornbilla.- rekwesten den ~onil1g 'der Nederlandenaangebod,~Il,'b. !l_: 

, ,II 1II 1856 lS .ge~proken, welke verlangde de komt men appollltement, van den Gouverneur-Genera.al 
u te monopohseeren (Ik laat daar of het ge- in lndie ont\'!ll\gL mengeen: antwoord. . Ditishe~ 
~. eene culluui' (e mOllopoliseeren . n:et ~O f1\- laat~te woorddat ik over deze zaakzal sprekell.·' . ' ,. 
l~lllleer er ~ J OO.op Java hestaan), dw groote En wat bracht de Minister tegendeze dfmenti'sjur 
~st ond Ult Vler pers()~en, waarvanereen Eene kwasi-aardigheid: hij maakte zicl~_; vallde: zaakar 
) \ Op ' J !Iva was gevestlgd~ Deze 11l'eft 'de Qoor te constateeren, dat de heer Hoffman boos '>was 
'. ~13l1delden ' l~ecfL nooit gesprokenv:Jn . ge\\'eest, omdat. de l\finisterin Nederllj,nd hem ,g~n 

om 20 fabneken of'meer. . imtwoord had gegeven opeene aal.lhet Indisch he!!tuul': 
gedane vraag. '.. . . . ..... 

459,zitt. ~an 16 Dec. 1858. Nil is eell van twee waar:fJf deh~erHoffmall; -'eeii ' 



uitersL Verl'lldgei;a gi;i.is~ard heeftdeWl1flrheidgrsproken; 
oChet · f(iit)faa't vas.t,da!. · Lio)) " Hoff'mall en twee 
ai'lderenlOfabrieken , :' slechi;doOi' Chi'nec'l,en bestlJul'd 
enhuil in dceeJSte tijden onder "err gllllsligc vnorWllar· 
den gcgeven ,hebben Ivilleil ovel'llcmen, t.ocn de M illisl f'1' 

jJlNedel'land meellde, dat die conln;ctell lIiet verlcngd 
zQuden wordell, onder flUII\)O(\ Olll 1 lI1ilioon Illcel' Ie 

betalen of venIer 01' elien grolHlslilg in G()I\Gurr(~nl ie Ie 
1l10gen fredell. Wn:ll' i~ hctrni~dri,il'P \)e hrer Il oH"mall 
is een ultra,coJlservatief; zi.ine w:lurheidsliefde "iii ook 
door de tegellpal'l.q nict betwist worden, Was 1111 he!. 
gcdanc aanbo(l 7,ulk eell slccht. sluk? l~l\ It(~ef"t de 01\· 

derviuding geleerd, dat dc voo!'wnarden VOOI' suikel'oll
dernemingen door dell heer Uoc!Jussell gesll,ld. 7.00 

gunstig hehben gewerkt voor eenigdaarbi,j hetl'okken 
belang? 

W;s hier everigells het. 1I'0ord 1llo1I.OjJ()/ie iel S Iller.r 

dan ren holle klank, \'Oornl W:IIlIlCrr inCH nag,l"l, dal 
de h t er R()chu~geJ\ loch lnt g!;!'lIC uilbesleriino vall 
cellige fuhriek wilde ()\'ergaall? l\faar 10('11 ric ltrer Tt, 
dl\t groote ,word br7.igde, was hi,i ill 7.i.ille kW;lsi "ge
ml!(jg(t-liberale" plw~e, wei ke lIiet l:lI\g d uunk. 

W," l.lhebhen al hetgl? t'J riintrellt deze zaak pllbLiek 
i gcworden. overgrllOlYf \ Wii wachten thank het. 
bcil' ijs at', d,lt wei :H JY ' '\'t 10 cOlllrad:CII ' zijll lIHII-

gcvnHlgd; (\:Jt werkel{ , frpetc:re voorwaarrlell zijll 
bedollg£'II, dan de c ( ~ .le' dir, op nansporillg vall 
cen m!uistrr in '~_ ,; I:Inil, Nederllllldsch kapilaal t.ot 
verbel eriug v;ln- -de slJiker·illdll~lie wilde aanwemlen, 
herdd )I1I~ -'lc aanvllardcn: <lal. ill die z<lllk ecn Ino,: 
lIol)OIi6 gcl('''cn , Wr\~t ('11 dat door wcigerillg Vall dut 
ilann6"d wcr'kelijk 11\ 's lnnds hclollg is gchallciulcl en 
llict elller l ill dat ,'an -(·cnige Chillcl'sciw contl"actallten 11\ 

het 1\Js1wrne:mschc, wiel' iHlntlrnllf( ingnllg vOlld r.m; 
ouder zcketc vnotwaard('lI, onder .'s hand:> verlclIgillg 
Ie wTkrijgcn. Zuolang dot aile; lIiet bewezell \VOI'lIt, 
nelllell wij Lioll'~ vOMslcl een gore! denkhecld in's lands 
beJnng ell in c1nt Villi de induslri(', en g-etllig('1\ 1\1 de 
hatclijkc kwaliHcatien, daarR<1n gcgcven, vnn lIiels dall 
van parI ijzuch t. 

I.joll WII~ ('eht.er !<I)()c(liu \\'('dcl' lHlHI' Java lel' \wcte· 
'. ~~ 00 
k~rd. Hij huurdc do !'alllick Pegirillgill of" 'I'aijlle en 
bcstuurric ze lot ill 1852. 'l'oeil haddell gcbl'uril'lIis
lIell voor hem plllllts, rlie veel eclat maakte. 

(Word/, fJtJr110 19d. ) 

v J I, 

SUIKERBELASTING, 

~~nlcle~ - cln~IT del" conve~tie (sedert :Novemb~i<l864) na t 
:die conventiegeene liitvoering gegevenmiis haar.op liieuw 
bij Art. 1 del" voormelde vetkla:ringeen uitstel verleei1Cl tot 
den 3 Osten' Jlllli 1871, terwiil zoowelilT Bel!!;ie voor den 
acc~jns or suiker slecht.s een l;lliformtanefenillFrallkri;jk 
slechts twee kbssen bestaan, in tegellstelling "del' door de 
andere eontraeteerendc pa I'tij en , aan genomen vier klassen, en 
vermits in beide land.en de sniker-pwliuctie v()orzietin de 
binnenlandsehe eOllsllmtie, treft haar het verschilin recht-en 
niet, dat het N eclerlandseh Indische product cll'llkt. 

/I Voo!" hem die de uiting del' open bare rnccllillg omtron t 
de eOllvent.ie voIgt, is er geen twijrelilcit, in Fnlllhijk 
nimmer aan de uitvoering del" cOllventie gevolg zal wordell 
gegeven, tenv~jl de opinie op kraehtige wij7.e zichdaartegell 
verllet. 

I/Illrniddels open baart zieh cell versehil ill de werking Vall 
de suiker-aeeijnswet b~j de industrie vari Java, tel'llgwer
kellde op clcm halldel en '5 Gouvel:nC11l0flts belangen met 
die ill de overige slIlkel'voortbrengende landen hehl elk alle-
zins re(lenen tot ongcl'llsthcicl oplevcrt." , 

Dr. reslIJtaten z.ijn toeh, dat de ill de Usiues.Centrales 
in de Fransche kolonien de productie geklomlue'n in va,:i 
,75-120 milioell kilo '8 jaal's. Het vCl'schil hestaat ill 
stukel' van sllpcrienre klrali1.ei t 

De bgetwol'telfabric.~ar~ten pl'Oli.uceenlen reeds SO ' milioen 
klJo, ilils II:! ' vandCII oogst in hoogere, Hummers, birwijl zij 
weinigt: jal'cn geledclL hoogstells No, 12 voortbrachtCJl. III 
dit .iaar zullen lIij 100 it Ii 0 milioen kilo van sIlIi«ricurl: 
kwaliteit prOUlleeCl'eIl, , 

QIlZ(: snikers, boven No. U" zijn ten gevolgc van de 
eouventie ([eels on vCl'koopllaar en kUllllen het gelr~'llikdijke 
verschil van 1 l~ glLlden per pikol VOOI' elk 'hOOgCll" rllllnmer 
Jliet halcn. De lcveringen :lUll hel. gOllvcrnfllt!ent JJ.ebbenin 
1868 en J.8li~J gcmidddd llit no. 18 bestailll; malW het gOll
I'el'llemellt., 7,egt de heel' M., verlool' nag ' 51/2 ton : 

Uit de met zorg llewerkte ovcr"iehten vande veiliugen 
del' 1'1. H. M. t,(louL d.n lioel' !vI:. nan, tint het gOllvernem"" :': 
ill de HOS. bOI' en 1,1 \T;m l8()5-·(i\1 5 mijioenli'ills'" ,, ": 
ving Iced, ill vergelijkillg met 18G1-:--65. De . mir 
kwaliLeitell werdell sl.echLs lllet I'B4,000 bel'oordeel.c: 
w~jst ,'oorts nan dat. de oorzaak daarvan in de workil 
belasting gclegen is, t.nl'wijl Java voor hot grootstc' gl 
snperielll'C sllikcrs kOIl levcren. 

Vel'(lcr lIegt hij: 
!/Inmicldcls is de gelegenheid om van de tekortkon 

hel; lIa)CI'cn del" eOllventie door m11l ,dereontracteei'---
gpndheden een l'echtmat.ig geb\'lIik te mukcll ,voorl 
ell kan geene hoop gevoerl. worden or herstt;l vanb 

"Wij )lieH echtel' lIit de vcrklaring, waal'v~in b01 
is gcmaakt, dilt er gevanl" llestaat aan dat'kwaad 
tern llitbreitling "al worileil gegeven; immel's ' art. , 
llehnlst de bel·oegdheitl aaniedel' der' eontriwteeren 
ringen tot ondcrverdeeliug del' klassen van l'lT\~ 
verm.eld in ad; . . 1 del' oITareen komst, van 8 N ovem 

Wij onLvingen per mail eelle b~'oehul'c van den heel' J. en onderstanclaanl-mollstel's dnar te stellen, ,overcenj 
lVliliard, gcLiteld; IIDe werking van den Sllikcraceijns, be- met die oudervenleelinge\1 ,zondel' evenwel de grr, 
schouw!lnaar , aaJlleiding del' wij~.igillg vau eenige bepalingen nen w~jzigcn VUlI emlC del' bestaande klassel) ,110 

iIi 'de overeenkomst tel' regeling dier belastil1g."middelde 1'Bltdement te verminderen van ile , ve 
De schrijvel' vest.igt er niet enkel deaundaclit op (Iat hd soortenvan sliikers in tlczcklassen ~egrcpcll; . ! 

doel der conv eil tie , de gelijkstelling vun aUe daarbij betrok- ' liIndicll wij weloilderrichl t,\jn,drinishet,voo ' 
ken suikel'voortbl'engendc landen niet is bercikt of eleels van de N ederhtnclschegevolmaehtigden uitgegaan, 
ontdok!,lUWordt,l1laal' ;dat nag grooter nadeclen aan de vcrklaarbaar 'd6el de invQer van in fedellrti soot! 
,J avasche , suikel'indllstde bel'(I)kkend zllllen worden, wanneer . bevorderen. '. , ' ' . ,',' " 
g~volg wordt gegevenaan de jongste . w~jziging van eenige j II Het is tel' lianw'crl1Ood aanl\eIriel~jk: elli't 
bepalingell in de snikerbelasting. . De heerM. zegt: .' I tot bescherming>vHu venvc;rpelijk::fabricaat . 
'. llTen ' bewijze (Iat het doel dier internationale Suikercon- is geweesten kaner alzoo sleehts geclacllt ' 
ventie voor eendeel gemist is, verwijzen wij ' naar de wet- onbegrcnsdell, naal' ons illzienverkeerrl ·l 
geving , v?n , Fl:a,nkrijken13elgie; de eerste mogcndh~id tOGh , vom den fisells, met opoficring van de hela11~ 
heeft, om . welke redenen dan o'ok, gedurende rllim de helft Suikerinclustrie. 
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al toch eene ollllerverc1cding van klassen beantwoorden 
le ' gestelcle vool',va,mlcn dan is slechts de yolgencle en 
ene decle de nan vankelij kedoor de N eclel'hillc1sche ge
lehtigclrn voorgestelrle, denkbaar: 
egell \Vool'cli gc ' 
\In ~S l:n- ell 
nilC1\1ell tCII, 

No, del' Java sllikcrs, 

18 l 17 
16 f l5 

H,I· p(t, 

14, I 
I" I ,J 

12 

} 'I 10 
~J 

~ 

7 
B 

1\7 ;) 

'\' 
Cllll. 

Nieuwe 
klassen , 

!) .J, pCL 

(J2 pCl;, ' 

SI; pCI" 

82 pet. 

76 pct. 

f.7 peL, 

die de Inten1ationale suikercon yentie \Toor de J avasche slukel'
industric heeft teweeggebragt en die, welke in hoogere mate 
nog het gevolg zouden worden van de uitvoering van Art 4 
del' verklaring cloOi' de N eclerlandsche, Belgische, Fransche 
en Groot-Britannische gevolmagtigdim geteekend, tot wijzi
ging van eenige belJalingen in de overeenkomst totregeIing 
elm snikerbelasting, de Tweede Kamer aangebodell bij nilS
si ve van den Minister van Buitenlandsehe zakel1 dd.· · 9 Fe
bruarij jl. 

Dat de aclressan ten, tel' yermijcling van nooclelooze herha
ling de vr\jheid nemen, zich aan dat betoog te gedl'agen, 
waarmec1e lIij verklaren gereedelijk intestemmen. 

Dat de OJl(lergeteekenden mitsclien de Kamer iUetgepastell 
mmdrang verzocken, cle gesehetste nadeelen in .aanmerking 
Lc willen Hemell hij de overweging van hct W etson twel~p 
Genor uiellwe rcgeling van de suikercnltuur op Java, en in 
het, b\jwnder van het door bela:l1ghebbenc1en aangeboden 
abonnernent, clat 1\00we1 in N'ec1erlalld bij de meerclel'heid 
del' Tweetle Kamel' en: bij de Onc1ergeteekendel1 "a1s, b1ijkeus 
van onclerscheidene lIijclen ontvangen bcriehten, ook in Indie 
grooten bijval vindt als een gesehikt en billijk middel, om, 
aan de lang gerekte onzekerheicL een einde te maken en wijders 
bij de behande1ing van vool'melde vel'klaring, betrefttmdede 
suikcrbolasting, de Regering met nadruk te willen wijzen 
op do bell waren ; verbonden aan de uitvoering van Art. 4 
daarvan. -

Hetwe1k doende 

" \\' aanlit, ali;o{) i'nild ijk \ ' O:)l' de arnmne)'s Villi verschillende 
:;u ik"n:Otlrl.!',lI t:('IH ~ \' er"oo~il1g \';\n belnsLinp; zal v(Jortvlociell. 

' 1 ,. \Yan lWl'r in h( ! ~, lln~ 110 i'd I, geholldcn dat Amcl'ika ell 
1': ,,!!e\aIHl ! rll sLi!!; IJI'liaehL zi'11i (I I) " "I,rlalYiwr del' suikertarie-

0 -' ...... . . ..., ~ 

' ~r'1I, i ll Fnlllkl'ijk (iaflI'I'OOl' ~ t('eds toeumuenrle aanrlrang 24 :Maart 1870, 
"'} baL /' 11 c!,Hu'l\ul,(!gell Nc:dNlau l'- lwt hoogst hckend recM A.C. FllASER &, Co. H. H. BOREL. 

j';ul'Ilpa Ill' SHihI' heft, dan kan hnt ~~kcl' l10ch in hnt A. VANHOBOKEN&,ZONENDe Nedel'lanclsch Indische 
!Jig \' itll dell staal. 1111 11 celli: locncll1cnde COllsltll1tie l1UUW ]];. SUEllMONDT &, ZOONEN Hande1bank. 
Jflm !I ' Il , !loch ill dnt del' rner\s ~wa al' belaste VCrbl'llikcrs &; Co. A. R. J. CRAlVlERUS. 
"ht " 'ordcll , duL op zckcrc: soortctl cen vcrlloogcIe dl'llk WILHs. :BUNGE &; Co. G. J. DE cLERCQ. 
~de gdegll. ' M~L ltUYi:3 &;, ZOONEN CRAMERUS &; Co; 
, \I :tal' a ilH dl' ~a\'agphn 1:'lIikl~rillclllSt'l'i c voora], i\0\l een V AN OVERZKE &; Co. BUNGE &; Co. 

.. -. ~-

rt'u sla~ 1\"01';[(,,1 t.oegdm.H'ht iHIliell (Ie No. Hem 18 !log lWSIER JONKHEIM &, Co. VAN EEGHEN &; Co; 
... 'l' lIa ll thalls : (ll1Gt !:l pCL, iH dos. per 100 kilo) V()l'- C. VLIEIWOOM &, ZON]~N. K A.UPB &, WILDE. 
!lOo;{d ('1\ ,de 1a~em KwaiiLojt.cn daanm tcgen No. 12, 11 en HENDIUK 1I1[ULLER &, Co. vYUNDERLIJ &; Co. 
lO IIId , 2 pet. (H cl,s ,) olltla~t wicnlcll. DOll.RE:PAAL LOOPUY'l' &, VAN HECKEREN &; Co. 

"n;~m'.i l.ou r Y:~lIl (10k vonI' die No.ltJ. ()II 13 hilt gUl1stig Co. • A. HENDRICHS &, Co. 
"I!I'"dlll In prlJ" verlol'cll 1!aan ell ele tiselLs zic'll t1aarvan NIEES EN lVIOENS. GOLL &; Co. 
,I I"':s Le I' w akeH eVI'Il . als Litalls met elc No. 11) 1;0(; 18 ge- BONKE &, Co. VAN STAPHORSTLANTZ 
",h l('cl f.. - lid. rlllllllS 01'01' dnw laalste soortclI gcveld zan DUNLOP EN MEl~S. &; Co. . . 
dell uitslrtkkel\ i;oL allell \JClI'l:1l No, 12, ele in(ltlstl'iciler- .T. EN C. ll.UEB &. ZONEN.F.C. QUIEN. 
lake tm'l1 !,;w ,bl'llchi, wordlm tot: liet slechts rloOl' ()llkclell gc- Cn. HOLJ.ACK &, Co. De O. 1. lVIaatschappij van 
)J'l'wn tijdpe'rk dill' ChillP(lsche fabrieal. ie ," !lEUSCH EN GLEICHMAN. Aclministratie en . Lijfiehtc 

Ill: lj( ;er~1 ilia I'd lJestrij(\t 1'00rL8, dat 1'601' Iwt sllliten del' Dc Rottel'c1umsche,Suikerraffi- Iflt. ADlt. J AS, A. V ANEI-
~'!"\'('I!t, ie dll lagnl'Cl llLlInm CrS reeds gmll'lIkt waren, lIet geldt nadcrij, . BERGEN SANTHAGENR 

, Il~( ' r geenc I:!'aa,g om ~t',se1~orl1ling, maar stl'~j(l tcgcn beper- W. 1". HOFFMAN. LOUIS BIENFAIT &,ZOON. 
kIng del' \TIJheld. lII.J (lnngt de gevaren aan, die 011S door TURING &,' C'JO. KREGLINGER &; Co. 
l lell gesc:hal)l~lI tocsl.illHl bcdreigen. \i;en daal'van is (1'001' hot InternationaleCrediet- en Han- H. VAN LEEUWEN &, Co. 
1fI0dcrlmHl) Ircrplo.al;silLgV<l n den sllikerhandel van N eclcrland, del:5Vere0nigingte Rotterdam. 1-1 OIJ ER ~Co. EN ROOD-
1.ooril'a do verl'oenniddelelllllct A.nstralie vel'betel'en. 'Hij drukt J. H. DONKER CURTI US. HUIJZEN. '.' . 
rle hoop nit, (btLli; Minister van Finanticnvan art. 4 del' J. W. MUNZ. BOISSEVAIN & Co. 
,:i>lll'clitic ' geell gobi'Utk wll'naken en doeL eell bCl'oep, om J . .T. BLANCKENHAGEN. BAUSE EN STOLTE . . ' 
Iwt kwa,ad U"!!,'Cl~ tc ,ganll, ,0]) de vertegcnwoorcliging en op G, L, ESCHAU2IER. ' WUSTE E~,{ HINZE: '. " .. 
allell, the de slllker-lIHlllstnetcn harte o'aat. A. Barpn SLOET VAN OLD- BLOEMEN EN GEBHARD. 

,\Vij " hculJnlllllet grooje belal1gstelli~o' kennis . o'enomen RUITENBORCH. ZINIMERMAN :EN 'OROOC. 
vall dit , zilakrijke ge.schrift, Ue heel' Millard verdi'ent den J - A. POTTER. KEWIT; .' . 
hoogstenlofvool' zijnai,ueid. . 1. G . .I.VAN AALST qq . . J. W. It SYIISSAERT.,·, 
" lit v~rY.a.nct(laai:me(le is h~tlH\volgeIi(kadrcs bij de Twcec1e W. HEIJN. " CIq·deEl'ven de Wec1. C.J; 
Kamer lI1gekomen. .' .. ' . ilL If. ·KOLFF. SMUJ.,DERS, , .;., ' 

, Aan'~le . T w,e~il~](amerder Statell ' GeneraaL J. KB.AN CK. Mr; E;. K. A.PEITSCH. ;, 
. . . · H . . J. A. , VAN SON. Dr.B. FEIST; ." .. ' . 

Uevcllmet versehilldig'rlcri em'bicd tc. kennen: cleOnder- 1'001' H. P. HOEVENAAR, H. J. P. ZEEMANqq.~",';> 
geteekenden allen. bclanghcbbenden bij de suikel~nclustrieof 1. J. en . A. SEIJLMANS. ' :B'. A. KLINKRAMER,g~IIlag· 
dell sllikerluinclel 'van Java. . . .. . .... . '. voor de Erven BOERLAGE, tigde van G.F.O. ROSE EN . 
' I),lt , zij(leecr. hei.i~el1.dc' T~veedc lZamer aante bieden J. ~IILLAll.D. FRASER EATON &. Co; , . 
een tLoorden Heel' J : Millaj:d gesteld betoog clernacleeleh,DEIClUIANN&;VO;)IRA'l'H. ' . ,'~ 

/\¥:>., , 
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Wie hceft :o.in het degelijke stnk,'ons aaugeboden, over 'ol!schatbaar is en waarop elk burger het rechtheefttrot( 
spoorwegtarieven hUlJ(lelencle, flgeschreenw."gezien? , • . te zijn, is aangeIegd in de helh van den t~j(l', door \' 

'Wij 'stellen ,dezevraag'11ctgroote. gerustheid. Congres daarvoor toegestaan, en is un een goe(l, en degel( 
'\Viedevcrmetclheiclhceft het ecMer met de LOCoiliotiej middel vall eommunieatic tussehen .omaha en Sacramcnt\ 

onee11S te zi,]lJ, ondervindt tint de rcdactieonverwglcl met \'olle uitnllmtend gesehikt voar de exploitatieeli volkomell illgerid, 
stoomkrachttegendml tegcnspreker iJuent. lle Locoll7otief om veilig en snelpassagiers en goederen over ,te voerer 
heeftwel iets van de landlieclen in 'f, mule Gooi, zooals yan zomlat z~jde vergclijking gerust met de meesten 'derueJ 
]Jennep ,in Ferdinand Iln,Yck j ze beschl'ijft, die hun mes spool'wegen in de Yereenigdc Stilten kan dool'sCaan." 
)laast zich legclen ills zc op eene pllblicke plants bin nell tra- V nnden weg kan veilig ill dCllwinter g~brllik, geniaa 
(leu en den man, die 't even aanraaktc, met olne.t of lJij worden, onclanks de ontzachlijkemass;t, sllceuw, die (hi! 
toeva1, tot I/sn~itlell" wilden nopen. valt. De onclervindillg heon geleerd, dat de kolossale maa 

Wij heuLen (lit onclervol1den, wall wij ,vorden ovcrge- l'cgelen tot beveiliging van het vcrkccr genomen,vruci 
heyl andere zakeu gekapitteld, dan bij spoorwcgkwestiell to lmis dragen. 
zijlL Dc ontvHngsten hebbensedert de opeiling vand,) l~ill,ov 

Ieder vogel i111it woals hij gebekt is, ook (ie Locomotie/. negen maanclen, 6,300,000 dollars beclragcn. 1/ Wij venyaeh~ 
Hij smut, al oJ) wat wij tegen andcren nnnvocn1en. . ~en," zcgt het verslag vaude directie, IIclatde brnto-ont
Vindt de LOcoiilotief het zoo fraai dat de In'Ca-/;oc!e, dw vangstell "12 milioen dollars (lvcr het .ersLvolgende jaar,zllllell 

11001' zijll nil.gever laat verkolldigen, <lat d(~ heel' Huskcn bedragen CH het zou geenszins ollze verwomlering wek-' 
lJ net aUcen \'nor een bcschaafd publiek sehrijft, de opstel- ken, indien dat bedrag ver wcrdoyeri;roifen. lle ,zuivere 
Jell uit het Hangsehc Da!Jblad overneemt, WHarin eell lid winst op de exploitatie zal ons in siaat stcllen de renten 
van , den .1\a<1(l van State, cen man die veelgoGlls aan Iu- del' obligaLien te kwijten en chlll nog eengoccl dividend voor 
die deed, roor IIccn bekellden wellnsteling ell dronkaard" de aandeelhoudcrs overl(lten, zoo wij geene fOlld~en nooclig 
.. ,crt! gcseholden? heuben om veroeteriugen nan den weg ll<lIi te brengen." 

Vil1d~ de Locomotief den taon van debl8lrlinde 7'<10 ver- Volgens de ualans IieeH de aallJeg van de lijn 
heven, wHmin onlangs een stnk, kwasi nit, Nederlallli, werd 106,245,!J78,4S dollars gekost. 
~cle7,en, met de betuiging dal: de schrijver zeit' elt)'; A morie lou het !liet zaak zijn eells bij de Amerikallen informa
van del' Hooven wilde I/ophallgell", omclat hij de ko.lonien tien en voorliehting in tll 1l'lllllDil, hoe, men ookin N e-
aan vrcclmlelillgen wilde ovel'lererell? derlandseh-Indie spoorwcgol1 client to bOil wen ? 

De aanlcitlil1g tot de iuehtigiug, die wij anrleren over 011-

luuwlijkheden L1eden ondcrgnan, wonli; vCl'7,wegen ell men 
~,eert onze wapens tegen on8. YreenHl bij CelIe Ilwa<ln!.ige" 
llolemitk. " 
. Ons misdrijf tegen ele Locoillotief was: opuemillg van 
,'en uiterst, bcza(ligrL en door eell, Ilitst,ekend (lesklllHlige ge
';ehnwclt sink, w:lal'bij ten slotte OI'el'cirijvingin de 1'001'

~' l.ellingc!Y; in ;t,ake de flllliscile Spoonregmaatsehappij , waar
;tan , tin L ocoillotil'j r.ieh ZOll sf~l'rlrlig maken, wel'd bcs}Jl'Okcn. 

)leellt. de L ocolllotiPj dal, W\j dk stllk, door eelle be~wHlUe 
'],anU gesChl'eVCll, tel' zijde behool'eu ie leggml, o/llda,t de 
,,[,eller de LocoJllotie! durl't tegellsprekell of ill dat bl,ad 
tl\,ergelliJll1en stllkkcn bestrijdL? JJe Locolilot'iej' is ~ocd ge
"elil'evcn, lUaRl" Inoest wetcn dat hij lli ei ollf'eillJaal' is. 

WiJ z)lllell ouzel! d'}sknndigen inzender verde,]" llitlloo(ligell 
;Ian lIet vCI'7.0ck van de Loco/i/ot ej te 1'01 (10(\]1 ell feiien 
.tan to rocrcll tot stavillg VUll ):ijne mccuing'. l'ersoonJijk 
Itopen wij zeel' spoedig de jllisthcid del' aangcyoerde fciten, 
VOOl' zoorel' r.ij door een ill spoonvcgzakcu Hiot-de8kuildi.gc 
beoordeeld kllllllCIl worden, nan oaze beviIiding t,u Lodsen, 

HOE MEN IN NOORD·AfilERIKA SPOOR WEGEN 
BOUWT. 

--------------------~-------------------
A,an het betqog van de Jrtvauode, daL hot enlt.ullrstds 

zijn ontstaan ann den Jlood van de kolonien enniet v,: 
hct llloederland te (lan ken heeH, en dB liberalen de I~nge 
sehen napraten, olltbreken: 

10. de yerklarillgeIl van wijlen J. C, BaueL, met vall elf: 
Hosch de stichter vall het stebe!, (lie meer (lalleellllla 
in de 1'weed.n Katncr vcrklaard heefi;, (tat. het stelsel zijl
ontstaan ell zi.ine nitbreiding nan dUll 1100(1 vanhet 1110e

derlancl te clanken had; 

2°. eelle bloemlezing uit de gesehrifte;) van ElO~lt, mi
lIister van Koning Willmn I, waariri oUfler mnerhet brietJe 
van de ,Mey vau Si;l'eefkcrke Iroarkomt., iu 1829 llitBnlssel 
geschrevell, waaruit bliJkt, dal, ElOHt 's verzel; tegen de 
plaunen van v, d.. Bosch Inoest 7'\\'iehten voor 'sKlIuings 
meening, !Ida t aile COHllllercieele en ecollomisehe bl!sehou
wingell aan d.e belangen vall ltd lI10crlerlalld om!Grsehikt be
llOorden te worden,"waarop j1~lont zijll ontslag nam nadat 
h\j de plannen van v. (1. B03Ch als venlerfelijkvoor han.
del, landbollw en n\jverheictin de kolon'ien bestredell had; 

30. Tidell1r\ll's geschieclcnis van de Nec1erlandseheHandel
maatsehappij, in verbancl met, Elollt ;werken, cLie ons 1eert, 

In df, BostOit J)ail,1J Atlrp.rtise1' yan 10NIanrtjr. treJl'l',l1 wij dat(le' Koning verseheidene milioenell aan' die maatsehappij 
cell verslag YIIU de 111gemeene vergadering van aancleelholl- had voorgesehotell en dat de Koning totelken pl'\js }"CIf~'i8e8 
,lers ill de UuionJ>aeific Railroad Company, (len 8stclI vel'langcle, om de Maatsehappij en eigen fillantien teredden, 
,[iermaand gehoudcu, arm; 80 percent vall het kapii.aa1 was waarcloor dehanclel in de kolullien moest vallen.Mr .. Lvan 
vertegenwoordigd. ' ' Gellnep toonde clit vro('ger uitvoerig in de Javaliodeaan; 

Onder de meclecleeling(,n, dooi' den voorzittel' geLinall, 40. de gesehl'iftell yan van De\'cnter, voor zooyel'de 
behoort ' hetverslng van de opneming van de lij n ,doord(~s- ,strijd tnssehell .Merkus en van den Boschbetreft j dieaan
kundigellgeclaan, die den weg, de stat.ions, het roll end toollen' clat het stl'even van den ]308Ch niets' andersgeweest 
rnaterieelen al ' wat ,tottlen aanbonw 'en de exploitatie is dan om milioenenell milioenen naar NedetlancrOl'ette 
bchooI't, ,onclerzoeht. hebben nadat de U nioH Pacific spoor- maken, hcfgeen door Raml , in'tbelal1gvanhet moecler~ 
weg ,tien maanclen' te ' voren, ' aan den Central Paciiic land, als minister wdd voortgezct, hoezeer ' de Eerensht;m 
spoQrweg-\vas aangeslotencllmen verder alles overeell komstig metna(lrllk erop wees, dathet lI(ltiuiterstclnspanning" 
,Ie wellsehenvan de gouvernement:-eollJmissarissenhad af-kostte eell batig slot van 10 milioen,te remit.teeren, tcr
t;ewerkt. . . . ' . wljl Baud zeit', in 1856, tenlgkeer vail ' llCt gevolgclestclsel 

.De cOllclustc van het mtge,l'erkte versiag del' deskundlgen I preclikte en aanuooc1 de clivergeeren~e lijnen .~ot tlkander i.e 
11IIelt: " .. ' . brengen. Ook van den Bogch zag III dat Zl.Jll systeem on-

/lDeze groote IlJn , waarvan het gewlcht voor het land houdbaar .was en zonder de stijging "del' prijzen van aUe 
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voorwcrpeli. ·. na 1848 zouden ' er ook ~et'ne baten geweest 
zijn. ' . 

. h, olider het· 'gebrekkige fiiulDtieelbestulll' vmi V. del' 
Capellen ontstondeu teo korten; maar dll Bus had reeds 
grootebezilinigingen mgevoerd en Elout leert oris ove1'tui
gend, dnt v ~ dell Bosch Koning WiIlelll I begooehelde door 
de belofte 'spoe(iig' Illilioenen in prOlluet t,e leveren . 

De heer ile Waal ' lteeft voorts lluidel~ik aangetoond, met 
otlicieele stllkken III de lwnd, dat, ludic slechts llidige 
sammon hceft oni;vangen van de leeningol1, in sehijn voor 
de kolonien geslot,en en ·i ll dell 'warwiuke! in Nellerland cles
tijd~ versIon den . 

1teeonst.rnetie van de historic in een enkel clagblacl-artikel 
beteckent weinig te,gellover wovele ofIiciedo getuigenissen 
vall tijtl- ell lnndgenooten. 

In_g·ezon(i~!2-....:Stukken. 
Eere wien eere toekomt! 

\)11 stralHLillg 1',1\1 hot met Chineosche koelie's belaclel1 
5<.:hip [trtlifl. en het daaromtren t ui,tgebraehte verslag, yo or
kmncnrlu ill tlW geaeht bla(l del. lli\lei n. No.5;), geven 
mij aalllei(lillg bOvl:lIstaatid motto in bcsehollwing tenemen 
en lIIij :wken dan af te vragen, /lwat is or toeh eige\ll~jk 
d\lor sOlllllligc daarin genoelllde person ell gedaall, dat zij 
lUO 1I1Octeli wordell gcprezclI?" 

}\etlu vall de eCl·stell up de plaats des ollh(~ ils aangeko-
1111'11 , l!eeft het in nood vf:l'keol'endu sehip zeker een paar 
lIJ'tlll op hd I'if liggen st.ooton, wnder dat e1' van de land
zijdcl:cnign hulp wenl aangebrucht. Mell bew(:ert cla!. 
/' 1\ lk~ olllnogelijk was. 

'l'oeil wenL cr vall hct schip licIt eeno boot gestrekell; 
vic)' lIlall (lor eqnipaadjo lietcn 7.ieh met lcvcnsgevaar dnariu 
l1 c(~r en IlnllweJijk hilll'hm vi.Jf \(nl'opceallcn gemerkt wat 
hUll dod was, of r.ij sprullgen ill zee om -de opl'aremlell 
7.0o\'ecl 1II0gclijk te gOllloet te komen. 'l'(Jen sOlllmigell tot 
mm hun hals t.oc in 't water standen, sloeg de uoot - welke 
hUll illtusschen was genll(lerd - om; Il1cn kon evcnwel 
"t1lilll; de illc(lc:genorfwn t1'os was met belLUlp van inlanders 
sp<l!lilig be\'(lst.ig(l en langs dele tros allccn word alles gered 
wat OJ' gero(l is. . 

nc wmmuuil'atie mel; lH-:t hllld werd elliS dool' het sehip 
wi !' Lot stand gcbraeht; het waren vijf Ellropceanen die in zee 
gingeu 0111 die eOmll1lllliuatie te h<:lpCll daarstellen en 
t,oeh! <[rie (lr viln worden ill 'to gelLecl niet genoemd. Nog
maills! Eere wien cere toukomt; daal'Om ramI ik dell ver
slagge\'er, bijalclien daa.1' !log eens een sehip moeht stmnden, 
lint ZEd . dan t(~r onpart;ijcligheidswillc, VOOl' en aleer een 
versing uit te brengen ell lof toe te zwaaien, zieh eerst 
goed o\'ertllige wie z(j waren (lie dezen verdienden. 1\.an 
Hiemand . misgull ik dnn hem toegezwaaidell lof ell hoop <Iat 
IIC het allen met hun gevQel kunnen overeellbrengen de7.en 
te hc,hben ~'erdiend. . 

~'[ et depUtatsillg van cleze regclen zult U, geaehte reeIae
teur, I,en zeel'ste . verpliehten 

UEd. Dw. ni~IUtal'. 
L. n. 

De vijfdeaflevering van de MiZita'il' liij~8cTtrift bfwat 
het ven'olg van "De expeditie tegen de Pasoemaladen", 
"N alezing op de "Statistiek van het Leger,"" en eene aall~ 
kOllcliging van een werkje, door Broese , &; Co. te Bretla 
uitgegC1'ell van kapitein P. F. Bnmillgs, getiteld: "Gids 
voor den jongen milit.mr." 

Op den omslagberigt de reclaktic, dat het Tijdschrift 
voortaan voor den 8sten van dke maand zhl ve1'sehijnen , 
om eene maanel vroeger dan thans naar versehillende blli
tenbezittingen verzondcn te kUDnen worden. 

. Tot voor zeer korten tijd had men ' de gelegenheid, als 
een wagen van de Tramway-:Maatsehapp~i aankwam en be~ 
zet was, aehterop te ktlllnen plaats pemen totdateen (ler 
lxissagiers uitsta pte. 

rrhans . houclt de politie gestreng toezieht, dat niet mee1' 
pel'sonen in of op de wagens plaats nemen dan het getal 
zitplaatsen, waariroor de wagen gemaakt is. 

Dele maat1'egel heeft ten gevolge, dat men, op een wageil 
waehtende, (hie ja, viermalell wonlt afgewezen' en zeer lang kan 
waehten totdat men vervoerd kan wordell. . 

De zo1'g van de politie alhier, die in zooveie andere 
opllichten te kort kOlllt, is in cLezon cloelloos, ondoel
matig en een ongerief voor de ingezetellen, want de wa
gens Ilij n derwijze gel)ollw(l dat zij met (ll'iedllbbele zwaarte 
belast mogen worden. Of er dus al clan niet een paar men
sehen meer in een wllgen zitten, doet niets ter zake. 

Overal elders Jaat men toe, ciat voor en aehte1'op pas
sagiers plants nemen. . Dit hindert ook niemand in aen 
wagen. Waarom (lit )1181; tel' steele belet worcH, is oniJe
grijpelijk. _ ~ ... _ 

Wij dringtnl er ten sterkste' til) a~'lt de politie zich 
ollthOIL(le van inmenging in hctgeell het p(lbli~t baat en in 
?een opticht. naded doct. .Lctte~·kne.chter\i in:' ~, P PZZ~el,lt,/ 
1Il rIe toepasslllg Jer concesslC rlmt met voor het d~leht 
van de politie. ' 

:Mct ' een korl; woonl hebben wij meMing gemaakt van 
de 4e en 5e afievcl'ingen,zevt'ncle serie deel I van hd 1!)e 
decl van het .'1'!jdsckl"'ift voor lrulisclte l'aal-, Land~ en 
Volkellkunde, uitgegeven door het Batayiaaseh Genootsehap 
van Kunstell enVY etenschappell, tcgellwoordig onder re
dactic van de heerCll m!". "Y. Stortcnbeker Jr. en L. J. J; 
:M:ichielsen, 

Over taalkunde handelen de opsteUen van de heeren H. 
von de Wall, H. N. van del' 'l'tlllk, J. J. van Limburg 
IlrOlHver, Holle en Grashuis. . 

De h ':)er von cle Wall levercle eenopstel van lingllis
tiseh polemisehen aard, z\jnde cene kritiek van drie klr,ine 
gesehriften, waanueele de heel' H. C. Klinkert als sehrijver 
is opgetreden, uamelijk: lets ove?" de A1.aleisckescltool- en 
Volksleesboeken, oekroond en uit[/egeven door ket N. I. 
(Jouvernement; Eeni[/e Male'isclte spl'eek IVoo'/'den en spreek-
1V!)'Zert, en Op~1.erkill[/en over dr. Pijnappel's Ueo[/rapkie van 
N. I., tlOeeae vermeerderde en verbetel'de dl"l!k. 
. De heel' Klinkert was naar Riouw g gaan om er zich 

voor ,zijne taak: oijbelve1'taling in 't Maleiseh, tebekwamen . 
. ANJ£lt, 15~tei 1870. Onvermoeid was hij aan den arbeid; de heer yon de Wall 

(11 e ~ ve1'alag ~an hetgebeLU"Cle is aan ete ,Javasclte Cou-getuigt van hem: I/Van '8 morgens vroeg tot laat in df"-
1'a1it olltleeliclerL dus' eerioffieieel .stllk. pe ' miskenning naeht , zag men hemaall zijne werktafel; zeer zelden ging 
vaii de ver;lienstcn V,111 soiumigCJ~ ' komi \'001' rekelling van h\iuit, en daarelOtJl'heeft hij zijne gezondheid niet weinig 
den stellervilIl clat stl)k; ' . belladeeld." . Jammer" elat z~ine twee schrijvers hem niet 

'Ba "ta,:'&:ria, 
. 14 Mei 1870, 

B~ VOlWis v<lll. giste1' zijn (Ie Chilleesehehandelaren Gouw 
Taij1geten . :Tan M:alekill .· staat van faillissement verklaard. 

betel' dienclen, want de heel' v. d. W. zegt: Ilde 'een was 
dom en verwaand, de ander was clom en wilde dat ook 
weI wetcn." Klinkert's gebrek, hem mede ., door de . hee1'en 
Neubronner van ' del' Tuuk en GQnggr~ip' verweteu, 0'" 

t~?Istudi~ • betreft, is eeue te le~en~ge ve~beeldj.l\j)"*:"Spa~ri : 
hlJ onwl1 opwekte, toen hiJ, UltJ\p J: ']'. W. Wesse1s 

~' ./ . .". ' 
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tcit op de sttldien van anderen nedel'zag, spreekt overi- Deze IIbricven" (bIz. 362-,411), van Lihan (afd. Sa-
gens van zelL poetih), del. 3 i\faart 69 en 20 l\faart 69, Tarabanggi, 18 

De heel' yon · de Wall. heeft echter eene bijzondero grief te- April 69, Telok Betong, 30 J nli 69 en 15 Aug. 6D; en 
gon K. Hij kwam in 't bezit eener woorclcnlijst · yan den Buitenzorg, 3 Sept. 6D bewijzen, welke overgl'oote moei: 
bckenden 8chrijl'<:;r Abdoellah, 'waarop later . cen Maleisoh li,ikheden en vcr.noeinissen elk Olize wetellschappelijke rnannen 
woonlenbock /,On worclell opgebollwd en mild (lat aan clon zioh getroosten moet om de talen van on zen A1'ohipe1, 
heel' K., omdni. or een paul' hOllllercl te Hiotlw geheel 011- 9.001' eigen onclerzoek en vcrgeli;j kencle stutlie te beoefCllen. 
bekenclli woorde\l in voorkwamen. K. bevond zich destijds j~elfs voor goetl geld z~jn, zooals de heel' y. d. T. aan 't 
Ie Singapore; 11e at'zcnder heeg die l\ist !lin dank" terug, Genootschap schrijft, door de autoritcitell gesteund~ de 1'001'
maar van vel'klarlng del' vreemde woonlen ,I'as gecne sprake. werpen niet te ve]'kr~jgen, die inschriftell bevatten. Mell 
])aarentegen Inellde K. een met wit doorsehotellen van taal- moet sOllltijds alles nit den 'monti opschEij ven, van inlan
kundige aanteekeni ngen \ oOl'zien Maleisch-·N (;(lel'dltitseh woor- del's, die hunne taal sicchts oppcl'v1akkig kelinen ell ze lllet 
den bock van ]loonLa VlLn Ev~inga aan cell alltiC1', mtl· andere talen vermengen. 111)e eenigstc letterkllnde," Lezen 
leen onder voorwaardc, dat l~ij h'et ann von de vVall nict wij, "is hie1' 't lied (bandoeitfl) , en wel- !,en lied, dat voor 
zun laten ziell", zegt tteze ons en zal, des gel'oriLerd, na~ ons vr~j onVOl'1ltaanbaar is, ,omdat men zich wcinig aan den 
men 110emen. ?ill heunt, en dikwijls woorden bezigt, die niet dagelij ks 

'IYij nemen eens aan, dat (te hoer Y. d. 'IV. volkomen in omiool' zijn." Rehalve de IIJ10nsens ," zegt de heerv. 
gelijk heeft 1,i1:1I door den hecr K. verongelijkt te aehten d. T. bij de I'oorbeelden, die h~i geeft, I/lI'onlt de tnalver
en deze kintleril ehtige uaiJVcr j egens een man deed blijken, knoel(l." E.n 50ms zijn de toespelingen zoo vel' gezocht, 
die zich, wonls llleel3tal eenc w0z.cnIijkc <llrtOl'itcit 0]> ecn of dat nen 001llll1entaar Ol1mlsbaal' is. De Lamponger hecht 
ander gebied vall wetel1schap, goedlllocdig ell behnIpzaam be- met bijgeloovige yrees a~n Javaau;;che wel'ken, ais hij zc 
toonde. :Maar (lan bestaat V~)ol' am, die vl'eemd z~in nan meesLe!' werd. 
het dcuaL C)) CI' alleen kelllllS van llemen am er 1,00 mo- De heel' v. d. T. deelt onderscheidene fmgmenten, ook 
gclijk iets nit _tc . . lccrell, al~e redcn 0111 tc bctrenren, dat van een wetboek, lllcde, dat van dc' Bantamsche heerschap
de heel'. v. d. v,. zwh, !,la cl.e geclanc mcde(leeling over zijne pij getnigt. Hij doorkrniste de Lampongs, Olll meerdere 
vcrhoudmg yi t, den schl'lJl'cr, wiens ,,'erken hij als ,'olkomen bJ'Ql1l1cn voor ~djlle studie op to sporen, en bcocfelllle 
bc,'oegd Ol'lLJe~I~ Ond?l: lWnrlcn necmt, niet .i !list, tot kOllde laatstelijk 't S tlnclaasch , om z~jne vergeli;jkel1de studien tc 
wetcnscl.l.appellJ kc kntlek bepl1alde. Na heon. zijn vert.oog kunnen yoortr.etten. Deze bl'ieven zijn ovcrigens ICI'eudig 
d~~l . SChl~1I ;an ,cent! 'VJ'naknr.ming en Iliet en kd van tel'echt- gesehreven en bovatten allerlei opll1erkingen, bcriehtcll en · 
wlJzmg llJ t \;c atli!: dcr taalst.udie. anecdoton . over . land en volk, te midden del' lingllistische 

Ellkele aanh"Jingen nit; nr.t oJJstcl (I'a·nblz. 805-858) 7.1l1- mededeeIim:en. 
len dit cl~tidelij~ makcn. i)~(!LO()1l is hot en somt.ijils V01'1'O- De heel~n van Limburg Brouwer, Grashllis en Holle 
gaalldc bIts. (Jp IJlz. :~ 10 Iecsf.mcn: Nheb ik ooit 'h)']'ooteren behandelen 'j; Socndaasch. , De eerste zoeM een voorspron-

. 1· I'J," () . ' Oni'.l~l ge lOpn . : . P de volgelJ(l c wOl'dt hewecrd, dilt K. cIen kelijk prmmstuk, mindel' met hooge en J ayaanschc woon1en 
Hoh 1'1.1 \' (:1' ~ (IeI' ;'1 a it:lseh(! a:mlrijksklllHlc "belilChelil k IlCeft; wil- ovcrladen dan sommige werkjes van 'gonvernementswege nit
lell IJ}llkcll! " 0[> bIz. :127t II ;\ls de hr.K. lI;et llicts br.- gr.gel'cn. Hij p;eeft ons de Kited) Palcib, Soenda, eCIl lecs- . 
tel'; 1'00)' den dng 1Gln komen, dall7.0nde ik hem welmf.e- hor:k voor santr.i's. Het is door vele Al'abische elementen .. 
)lcml aall.t;lldcn (l1li'.C N cclerlalldschc taalrrcleerden onge1l10eid ert .Tavanismen onzniver gewordell, 1)1UHl' zooycol mogelijk 
te lnte!l, ,:?urafgcg:wll door de opmerking: ,,1)at is vrij naal' twee handschriften in :regon, ovk na verklaringen van 
aanllliltlgcnd,'· ([cn hem', Gl'ashuis, verbeten1. 

Op blr.. :52 8 . spreckt an heel' y. d. W. van /lcelle niet De heel' G. r.elf behandelt de spelling van het SoelHbasch 
:Ian tc bevelen, Ja, (J1I.zin1!.ifjl/' vr.rkort.illO'. met Latijnsche letters. IUgg volgde de Enge1seheuitspraak . 

. OJ> "bIz. 8·LO wordt gel:egtl, " da!; ic(lr)l'r. st.l'antjongen te De hecr. Holle iLaal'entegen g'ceft alle klanken en klinkers 
Rtoaw betel' \\'('(~ t (Ian waf; K. ncclerselt rpnf. terug, die hij hoort. De heel' G. oppert llogtans eenige 

0" Mz. :3<12 f;l'eliim we de naag: IIwar. i~ dat nil wecler bezwareJi tcgen de schrj.ifwiJ~e van den heel' H. en stelt 
,(lOI' illig?" nan. . e.cn ecnvourlif!;el' alfaber. 1'001'. 

YClTe. zij 'f; van ons la:tLclunkcnrlhei(l en oppe.rvlakkigc De heel' Holle geeft (bIg. ,172-J190) "Snippers." W\j 
j,nll18tncllC goed tc kCIl.rell. Milar COllman, zoo 11oo~ staalllle hehhen reeds een staaltje daar'lan medegedeeld. De belang~ 
,,~s de heel' v. (I. \V., had hei 81W1Jitel' iu mOlfo f(J?'titel' in re rijkheid van deze afleveringtm gehecl daarlatemle, Zijll de 
J1I:-1' voorzeker in 't (JOi( ll1ocl:r.n homlen. Onwillekeul'ig komt Snippl?J's aUeen del' moeite waard om dit (loel te doorloopen. 
blJ den k.nlmeJl ler.(J1' rIe vraag op: is nict hier of claar ele lieht- Naar aanleiding van Soenclasche spreekwoorden of spreek
glll'aakt,heul van S.bij de7.e of gelle opmerking in 't spe]? wijzen worden ons feiten en anecdoten verhaald, alsmede 
Dc gelct'nlen moesLen hHllengevcehtcn amI de lndischc miIi- . tit 1 van mcdecleelil1gen gedaan ove,' land en volle 
ta~l/.c pers overlat.en ; r.iJ kwijt or 7.1eh oneler de tropischc r.Oll . Van amieren aal'(l zijn nog twee opstellen. De heer R. 
mln~j:~ms even tlapp~l' van Ills in kooler gcwesten. I H . . Th. Friederich gecft (van ilk -411~ '~23) cenige nan
. \\ lJ .. zeggen (lit te eel', Oll1dilt de vergclijkencle taa1sr.nclie teekeningen over clIO hoofdtempels in 1(;u1oe en Djokdjo-
1lI I ndw no;s: zulk cen rnim veld en ongcloofl.i;ike bezwaren karta, ook om door st.ndie . over den bonwtraut, onz,. het 
op1~;ej't. JM blijkt wedel' nit het vol~enile stnk: !iBrie- tijdperk van den bonw te bepalen. . 
ven van den . heel' I-l. N. · Vall del' Tnuk, m'er 'tLall1- Eindelijk treH'en ... v~j een vervolg aan (blz .. 358~3(j2)van 
IJOn~sch en he~ Aboeng.sche dial~e~. Hij zegt, op bIz. 379 I de i/chronol~.gische lijst van gedenk-en l~gl:enningcn,ee:re
o. a.. II Voort Mal. IS de kelll11S van 't Lamp. van zeer tcekens, vl'lJJlletselaars-, toegangs-, begratE1l1S~, brandspUlt~, 
~eel .1Jelang, 'daar we nn kemiis maken met woorden, die bl'lli1ofts- en andere penningen; betrekkillg ,hebbcncleop .qe 
lIlde ,~db. alles bohalve vaststaan; zoowe1 1vas betreft de voormalige. en tegel1woordige bezittingen del' N eclcl·landers 
b~teek~l1~s aIs deuitspraak. Ik hoor hier soms woordcn, be66stcn de Kaap de Goeele Hoop, door aenheer J.S.vau . 
d:e .mIJlll tw~jfel eloen staal), of de Maleische gel~ikinidende Qoevorilen. D ('w · ·schriJVer verrieM sedel't vcIe jaren cen . 
~mt.~verke~n1 z~in opgevat." lIIk bogin te p;eloovell, dar. v. al'beiel ,diewij vall onschatbarewaarde 1'001' ollz,ehist,orie 

Neall In zij~ VOl'lmreraucleringen dat Zi}J(l1' .uiL Roorda · als koloniale mC' ~;('ll(Ulei(l beschollwen: het u\jeenbrellgen 
,. »pn 'tnrler heeft oiltleencl, z01lder zieh ('erst en · besehrijven , :' :lllCl'leipel111ingel1, Hoeyeel tijd, moeite, 

"';lord te RioU1C liitspreekt." kosten en StUru0 cr aau verbondellzijn om in't oosten zu1k 



eene verzamehngaan te leggen, kUll men eerst begr~ipen wan- ) te verzoeken die in uwe verzameling te willen opnemen ell 

neer men den )'ijken schat overziet, die in het TijdscMi I t voor bewaren, ten eiude oak- aan gene z~i de van den oeem:n 
I. !P L. e1l V. beschreven worrIt. Menig punt van Ollze geschie- voor t\idgenoot en nakomelingschap het gehengen levembg 
denis wotcH door die llenningen in het helclerste licht gesteld, blijve van hetgeen verclienstel\ike siaatsliedeil VOOl' N eder
tcnl'i.il de geschriften, 'die daarover spreken, soms tegenstdj- land en zijne bezittingen ten uitvoel' brachten. 
clige beriehten bevatien. Daarom is de verzameling en hare II W ij bieden U wE. de opl'egte betniging onzer bijzondere 
bcschr~jving (wij hebben hier No. 159-176) eenc zaak van het hoogachting aan." . 
grootste belang en zien wij in hetgeen de heel' van Coe- De mate van sympathie, waannede in Indie deze herl\1-
vOHien ol1\'ermoeid venicht, cen hoogte waardeercn en uitcl'st nel'illg ·aan het eonservatieve kabinet van ontbinding en 
verdienstelijkcn al'beid, uiystificatie (men denke aan de erfpachtswet-TrakraIlen) 

1.00 door "cr~chcidClillCid van inhond als belangl'ijkheicl is ontvangen, kan ' men afteiclen nit het feit, clat eene 
vel'dienen de jOllgste allevel'ingcn van clit tijdschl'ift, men zal ('/,egge cene) bijdrage tot vCl'heerlUking van de heeren 
elit; erkC]JllCn, alle;',ins (le al\I\(llJcht en sluiten zi.1 zich waaJ'dig IIeemskerk en van Zllijlen ingezonden wenl, ovel'gemaakt 
lJij vroegeren min. door iemancl, Ilvroegel' als Hcofd-ambtenaar wel'kzaam" en 

•. -- • thans nog hier gevestigd. Die ?'am avis is eene merk-
Gist.cJ' on Lvingen wij ook de Notuie7t van de Algellleene waarcligheicl, bewaring in 't museum van 't Genootsehap 

Pll lks{;u1ll's\'ergaderillgen van 'I, Genootsehap, cleel VIII waal·a, onder de nnlluien van den VOOl'tijd. De herin
~o . 1. W ij vinden dflarin het verhandeldn in de bcstntll'S- nering, die hier van het yorige kabinet het leyellcligst 
rergaderiil gen van 4, ,'f1l1ltal'i, 1 Fcbruari en 1. Nlaart jJ.. overblijH, is: dat dnl; minist.erie in een tijdperk, waa~'-

HeL GCllooLseh<lp bel,it, t.hill1S, rolgens den cataloglls, sri in Indie in alle 0pzlChten naar hervorming en .stabilitmt 
.la\'a:ln"Chi~ , 5:3 Malei,che en 1:)0 Arabisehc, HOg andere Illlnkerde, den tijcl sleet door twisten met de vertegenwo~)l'
:\ l'a!Ji:sehfl, Batt.aksehc., J\taka~saarschc ell Lam pOllgschc ma- diging ,hct eloen optreden van (li-ie ministers vau . kolomen 
nW:(,l'ipl.cn, Biot gccntalogiscerd. Dc krupaks, ten get ale en lliets: tot stilnd brengen tot bevordering van ,merlei belall
\'all BrIS, \\'('l'llell in blikknll tromlllel~ bewaa!'d.. ])e cata- gon dan de lJenoeming van dell hre!' M~jer, wien lllell l.iter 
logu~ zal ,.ouved Illogclijk aallgevultl ell gedmkt wonlen , op hot ! pant Si;Olld, 'zoo tic Koning er in toegestemd lilld, 

Pc oibliotheck hecft enn beJangl'ijkc aarnvills{; vCl'kl'cgen terug tt: ~ ['oepeu, omdaL ltij de oIluitvoel'bare en onverstaan
door (I' · "I?pk \H;rkr~ll, afkumstig yau ele missie van den bare Hasselmanniadell niet ten spoctli.gste in werking bracht, 
alllU' " - .i( ~<Ierieh, I'uim 380 ill ,!;et.aL maa)' tcg(il< --'I.lcl boot!. 
<. .. bcslotCll ook photograticn aan te schaffcn, Dc penlliLj .. .. ~-:;..{lt~te in vrede. 

die Cl.. " hist.orisC'he waanlc hcbh!!tI. \ ' •• --~~'~-
lie IH'('r ( '. F. \V i1scn IlCcft 1l1edcged r:nld, dat het tee- I GEVEILDE ·Y 1,~~IQ!lEDEN. 

~(~Il '\'I' r~ ~'an [{oJ'o Homl~)er, waamall dO(~I' (~cn l~cer Alie- '. Z,atunlag, dell U l\1{~il§qN. . 
\t ug L, Ja~'ell hrst.cCfi :COli, h O?:t.e /~r li e{; III ,)1/2 ~ilren ge- VOL)l' rellenHW van dcn Chinees Jo ~f!i!t.o(d. 
n.~rd ~?n 1.1',111 , en da(; ook d( ~ 11 ?taat Rclra{.~en hnQtt gckos~;, 2/.1, gedeclte vall het l Jand gClIaamd Soengi/)J,U(kl!.:. VCl'p. 

(:Wel t'l lj '- lit Wll k Ollw.l\ . .lk Ilccr dr. <'. JJemllal:s, Ih-I No. 67()5, iuziJl1 gehcel getaxecl'd op eene waard"t" v~n 
r:d~:.",l')'lll~ . l~!!~ ~;C!d~ehe ~ll1Sel.l~I~' ,olld.~,1' .:\]cns t.:)eij!eh~ L:e f, UI,O,OU: .-:- l.ijtJ)lc. li~e1\ st llk bOllW ell uos ()hlancl. Koofy;.!:.:, 
b.IH(IH,t- Ir(.k£ 1Il~1,.,("Jl op steClI \\ wl( II ~c.l~",ehE, >,, - \.()n(L !,vlli.l -i!;{k-fT(.'1)1i://Hfj'Yff!. VOCl!' f MWO.-
tlH prne"/'11 dl'lp. ell Ill!,ennnlcn t.e: eon:lgl:e)'oll, Dc 1ekst VOOl' l:ekcui[\O' vall de" ' ~leel' P. Ii, Aroon. 
ill ()l l~C til:tI i: g~~recll; II HI ill" (Ie lI~L~~tI'C wHeht lIog' 01' de He!; perceei gelcg~n op 1{. ij8W (jlc, vel'p. No. 4247, ge-
\·crtahn? IH t t, l'ansch ; ~erlert ) 8(11) 011(1".1' halltlcn. Uo taxecnl op /18,000.- l.ijndc. :Ecil erf bebouwcl met ecn 
lweI' "J1~ell ;',al YCUI' t (,(; llOot~ehap spoedlg' cene v(.\J'kla- stcenCLl woonhnis twee dito blokkcn bijo'ebou1ren allen
ring' \' an til: 1'(J\'sk 1.20 lJasrclicfs yan de eerstc ternpelga- Ulet pannen godek't. I\ooper N. Puscal, v~or I 20,000.--
ltd.l lew'l'ml. ~ 

Nog WII~ illgekomen (l;; YolgPll rit: missive \'a ll de: heeren. DE MAIL . 
.1. ;\1. dc: 1,,:mpwiwl' ( ~ Il n. \''11. Yl'eedc, (ld. Al'1Ihem 10 Gister avond is het stoolllsrhip Vice President PI'ins, 
.J nli 1 ~fj!l, lui.//:l1de :i1H voigt.: gezagvocnlet· Lmcleman, met de mail van Singapore alhier 

IIAan auugekomcll, d.ill (len l6den verwacht wenl, Jl1cclebl'c'ngelllle 
het .BaLaviu<lseh GCllool~ehap \'nll Kunsten bel'ichtcll nil; Eu.l'Opa tot 8 April, Japan en Cluna 28 April 

en vVetenschappcn, te Batavia, alsrnecle telegram men Lot 28 April. 
f/~jijll C Heeren! - •• ~ 

16 Mei 1870. 
1I ;\ld eGIl aam.ienlijk aant.,,1 Oll zer lallcigenootcu, en cl(lar-

(;nder 001\ eCII, ill Nc,lnl'hl1lrls ollschatbarc O. I. Tler,ittill- Gister IS to Alljer g-epasscenl het ,sehil: Lauretta, ge 
gen vnJcgor als lloofd-ambtenaal' werkznam, en thans nog zagvoerdcl' Laren, vnll Bombay naar hlt.avlH. . 
i1ldaa: " "!WesLirru mochten wi,' clen heeren Grave V'll1 Znv - -'-.. U ' 

" .. c . ' , ' (.. .' J I In eene Zatercla o' o'ehowlen vero'adenn o' del' N. L vvaal'-len ntH N1Jc:n:1L en lvrr .. J. Heell1skcrk Azn. een !JIrik van .. ~ 1:) b b •. 
• , . • • > " , , • , . • • •• > " ,., ••• . ' . .. borg-Maatschappl.J IS meclegedeeld , !lat Ilet (len aallcleelhouclers 

t\,I .llkb.1H. hllLIe d<lnbl(.den, tm \cJLerwg dCI \clfitensteil,ke 't t k l"l 1 l8 ~1)' C' t 1 1 t '[ ko 
I 1 . I ' 1 I I I 1 . ' . ILl, e eel'ell (1 Vl( em over 0,·, p "" Je( nwg . l~ S 111-

( <Ie e ll, tot let c es YII( cr anc s, zoo gelnklog door hen vol- . .. I ~1 J J ~ Q!'ll I I I . erden 1.n'acll!" . llllSSanS IS ge cozen , r. ,. . 1 . "'~ \I ; a s gee e ege. " 
}'" d t b 1 . d 1] b 't ' l' de heeren l. J. van Sehreven, Dr. :F. \\. M. Hoog:enshlh\-',:1 ) l,lzon er groo e ang 111 . e voonne (c eZl tmgen, c Ie tun en J. KIa) lenbur '. ~. 

W1J l10g lang de onze hop en te rnogen noemen, steJlende, II g _____ 
en onsvleiende, dat de ov;rdrevenedenkbeelden en ver- De Javaoode deeli ele twee volgelHle stukken mede: 
stallddoQze woclingcll, die van him'uit die; lmiten beziitin~ 
gea tcisteren en d~,H r heilloos se~~jllen te wcrken, de ge
mocclerc}l1 hare!' bqvolking van 0115 niet hebbcn vervl'eemd, 
main' cle belangstelling in het welzijll van het moederland 
steeds levolldig is gebleveJ1' nemen wij de vl'ijheid UwE. 
dcbijga:.mcle afdl'llkken. aan te bieden del' gedenkperiningen 
aan de voorn:oemcle heeren plechtigdoor ons uitgereikt, en 

IINo 17. Bur'l'E)1ZQltG, den 88ten J?eo1'"llCtl'i 1870. 

IIGelezen: 
1/ 1. de rekesLen v.nn D. Meijer, Mr. W. B. Bergsma, W, 

A; (le Koekvan Leeuwen, J. A. J:<'ocqnin, Th. · Heijtirig, 
F. G, vnu Delden, F. A. A. Ruitenbach, r. J, A.8p3211, 
J. Muilemeister, J: C. Th. Kroeseu,j.. -F. W, Wessels, 
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KvonFaberenG;H. C. van ZiJlldeJong, kontl'oleurs IINo. 10. J3UITENZORG, den 22sten April 1870. 
cler,eerste klasse. II Gelet, euz. 

I!F~' A. H. Oudaatje,Mr. J. H. van Lennep, E. A. En- Ills goeclgevonden en verstaan: 
gelbrecht, H. J. Tijdeman ,N. ]'. H. van Slijpe, P. J. van II Eerstebj1c: Met w~jziging in zoover van het besluit van 
Berekel,F. J. G.Rutten; .T.W. Obdam, Jhr. It. Wichers, 8 Februari 1870 no, 17 te bepalen, dat dedaarbijbedoelde 
A Thesingh, K. W. H.Ligtvuet, A. van del' Gon Net- ambtenaren chie plaatsen op c1e van henbestaandel:angl\jst 
scher, C. M. Kctting Olivier, O. A. Burnaby Lalltier, J. zclllen worden teruggezet, onder aauteekening, clat zij op wie 
W. A. van Soest, H. }<'. Ledeboel', W. V oltte, H. H. 'ten gevolge van hun laag stanclpunt op cle ranglijst ele maat
])onker em·tins, C. L. G. Bressler, H. L. C. Te Mechelen, regelniet!mn worden toegepast, de werking daarvan zullen 
F. L. Wittenroocl, R Mayor, S. van Dissel jr., J. A. onclervinclen zoodra cloor opklimming vanimderen daartoe. 
Ament, "Y. Lilln, P. H. J. Varkevisser, KPino, Th. W. mogel~jkheid bestaat. 
Buij<;, ;1. W. :MiddellJUJ'g, B. A. H, Wolterbeek MILlIeI', IIlen tllJeede: EllZ, 
C. G. van Baerle, Z. W. Mullemeister, J. A. van clen II Afschrift, enz. 
Brock, .T. M. van Blommestein en W. C. M. 13. lngen- II Accordeert met voors. Register: 
luijff, kontroleurs del' tweecle klasse, de 3e, 4·c, 5e, 6e, II De Goltve1'7zement,y Secretal'is, 
7e, 8e en ge seclert ocnoellld tot kontl'Oleur del' eerste klasse; • DE GROOT." 

tI~lr. J.F. Kriimer, H. van Steeden, R. W. H. Pitlo, Wij weten thans door deze besluiten, clie weI het eerst 
G. A. C. O. Kraft, T, Mounier, Mr. C. C. A. van Burg, in het officieele blaclhadden behooren teworden gepubli
J. J. Bischoff, W. F. ,'an llije1.evorsel en P. H. \J. van ceerd, welkemotieven de regeering tegenover de controleurs 
Lawick, ambtellarcll tel' beschikkillg, de vier eerster~ sedert doct gelden. 
benoemcl tot kolltroleurs der twcede klasse; ! Georuik maken van een. gronc1wettig recht worc1tgestraft, 

IJaUen bij de landeliJke illkomsten en knltnres o;p Java omdat de controleurs sneller beyorclercI zoucIen worclenclan 
en Madum,' I vooJ'heen en Illen in het aclres een hoogst verderfelijkvoor-

Itgen,nde de adressantell (de meestcn in nagenoeg! gclljke bceld voor de inlandsehe hoofdenziet. 
bewoorclingen) hUllnfJ telmlrsLellillg te kennel~ over de zeld- De logiea van dezegri¢Yel1 tegell clecol1troleursisuiterst 
Z<lamllei(l I'an pl"Oltlotien bij hUll kade!'; met verzoek\. hllnne vl'eemd. ( 
belangeu bij Iwt doen van benoemingen nict uit l1et oog Omclat vl'oeger de b~vorc1ering nog zooveel sleeMer was, 
tc verliezen; .A:< I . ' - h' h'· b " a mag men bans meU wiJ' zen op et mse Ulven van am te-

l! II. de missi ve vall den Dil'ekteul' va,n , ]3ilJ)Y/ ., iallclsch be- ' , ' '. " , naren van de Algerneene Seeretarie in het kadel', aan wie 
stunI' van 2~1 December 1860 1I_Q.. 925"S , ' Chlill'bij, onder de handell verkeerd staan! 
mecledeelinlT dat er yoor het iUlil"ellCll vall (le 'olll·let·'''e'l'jJe- ,. .' . . 
.. . " , , ;- ' - - _. ' • • ,I " Is de reO'eenl1O' van llleenmg clat de mlandsche , hoo.f(.lel1 

lr,kc aclre~sen g'pellc O'U(lj.flouc[c aalllelclil·IO' k'lllllcbl)ell best"'lll .0"" , 
• J"'~. '''" (.,,' , . , ' '', meer Cerb10(1 voor'het O'ezaO' zullenbehoucl. en" w. al.l1le.er ziJ' 

claar te(fCIlWOO' 0" elc kOl1tI'ulcll1'S 5:1·lellel· 1)01'01'(l("\'(l "vol'clen . /" ". .. . '" . '" ." ,"'. ;aen datmellI'{10t ongestraft III eerblCdlO'e ,. Ja tencleele 
(hl1 voo1'huo«"" III ovel',·\'PglllU' O'e\'('I'llle '''ITI (·le· 'll·11·('"~al·lt'e·11 I " 

• \ J..-d%U, . " ",, ' , "' , . ( "",' lion berispelijkl}!.> vertoogen zijne o-rieven of belano'en maO' 
ter za;ru.lwt eJ'l1s~lg ollgeuoegcn van den (:ro~lverneLll'-Gelle-ll1iteenzettYl-1,/ dan wanneer zij aan~emen dat het h~oo'e o'e~ 
raalAe doen betlll'fCn: ' I '1" • b " .. " 

r - ""Oyenf~gellde: to .. \. , . .. . ~~f.n~~!~~w~R~~]'~Z!k ~1l001' heeft voor eell m etamellJken 

IId,at bove~gcn(?elllde rekest~ll, ZlJ ?et ook 'dat eelllge er Zoo" amotenareli"worclel1 ino'esehoven, vreemd aan cleop-
van III Ollbel'l"IJellJkc oewoonimgel1 "J·,11 V('I'vut 'lls ee·l1 C't- . ' '\ ".. •• '. 

- " • ' " 0, O'eclrao'en e taak zouden , dan de mlanclsehe hoofden, cl10cht 
l ilellh'mgend g)eheel moeten W01'(iel1 "esc'IIOll\"d 110C)gSt on"" , .. 

, . , . u".'. " .: zoo spoedjo- weten te onderseheiclen, meer eerbieclkrijO'en 
gepast, en met hct oog op de onge!).'l'omlhmcl del' daarblJ } t h"? b ... 

' v v ; 1'001' Ie ooo'e O'ezaO' 
voorgebrachte rcelame hoogst anllmatigencl en afkclll'cnSWaar- T\f 11 lOb" t"'d 1 d . d· t tt' l" .. • e w ree en es on om 18 en ze8 maan en erugze mg 
(Ig Zl.lll ; .. , . . , .. in ancienneteit, veavolgens aehtetuitzetting van (lrie plaRt-

1!(iat bOyemlwll de sLap, tot welken aclrcssantell zlJn over- t ? Z 1 .. t ~" t d t f " , . 1 k l k "\j . • sen aan e nemen, a . JUlS nu lllb" e s ra voor som-
gegaan, met 01l)0 'ene 'an ;l,lJ n ge leven aan de mlandsehe I' . ,. l' .k? """ -
1 f' J t·"··l I"k h l' k' mlgen zeel 011e\ enree 19 weI en. '. [1.00 (on, me Wle ZJJ 1Il (age IJ 'se e llCIlstam1l'a mgell ko- I d 1 I tIt h td t·· . 
JIlen en aan dozen mitsdien een hoo!).'st verderfeliik Yoar- :; htetgelCehet maal.rege?, me e oog op ewe, llleelllg 

. v" OpZlC 'e rec vaaruo·en. 
oeeld geeft; ur" .. " . d t · . cl' . 1· 

1 t 1 d j • VI IJ ZIJIl van meenlllg a eene regeenng, Ie goee ge-
lie a lUn e mO'en als deze van ambtenaren, clie geroepen d' d: ..,. d" . cl ' ,. . It'" v lell wl1 worden, lllet moethan elen zooals m ezen ge~ 

ZIJIl om Ie gezag op Java en Madura te helIJen lumdha- I' l' II L h cl h ... . l · . . ft' 1· .. se He( IS. 'et gezag oe on t et meest ZlJn prestige cool' 
ven, met stra e oos lllogell worden VOOl'blJgegaan; " II ht t cl ht r t .. 

IIdilt de door den Direeteur voorgestelde ontevredenheids- a en ree e oen en ree vaan Ig e zlJn. 
betuiging niet afdoende kan worden geaeht; 

Iidat vermits echter vaneene overplaatsing naar de buiten
bezittingen of van eelle verwijdering uit hctBinneulalldsch 
bl:)sitmI' met het oog op het groot aantal del' aUressallten 
moeilijk sprake kan zi,jn, de llleest geschikt<:J straf geacht 
llloetworden te bestaan in eene terugstelling in ancienniteit 
VQoreenn iet. a1 te langen termiJll; 
d~ goedgevonden, en verstaan: 

.IlEer8teb'jk; To bepalen, (1al al de kDntroleurs en amo
tellaren ter beschikking, ' die aan de ondcrwerpelijke reclame 
hebhendeel genomen, voorzes maallden in aneielll1iteit op 
de van. hen . bestaancle ranglijst Zlillen worden teruggezet. 

/1 Ten tweede: Enz. 
/I Afs~hrift,ellz. 

/J Aecorcleert metvoOl'S. Register: 
/IDe GoltVe1·nell{ellts·· Secl'etaris 

, . DEGROOT.'" ' 

18 :M:ei 1870. 

Gi,~ter-a vond IlCeft· de raacl van> onderzoe.k ,inzake den ' 
em'sten lui tenant· cleRoehemont, eene vergaehiring van 5 
tot 91/ 2 me gehouden .. Deheer d. R. droeggeclurencle al 
<lien tijd zijne verdedigil1g voor, diehlijkbaar indnikmaakte. 
Die verclediging is,' op vel'langen, sehriftelijkovergelegd, 
tel'wijl ook nog een paar getuigellz'ullen ,geho()l'dwordell. 

Eergister avol1cl begavenzicli een 15 Ota.l ·ofiicierenvan 
cle garnizoenen van . Rijswijk~MeesterCornelis en ,Welte:' 
vreden, voorafgegaan· door c1estafrrluziek en vei'gezeldva.n een 
300 talmilitairen met fakkels, naar Z.Exe. denlegerkommall~ 
clant, ten eincle hemeene serenade te brengen. 

Kolonel van Daalen yoel'de het woord. Hijgaf Z. Exc. 
te kennel;, dat het clenkbeelcl van deze . ovatie ,wegeilsde 
sehittereIldeolHh,'eheicling, vanwege Z; 'J\f. den Koning 
het Incliseh leg,,; ctJorhet ' decoteetenvan: '1 0 hoofcl~ ell an-



347 

dere offieieren te . beurt gel'allen, van de jongel'e 'offieierell 
was mto'eiraan. In welsprekende . taal dankte hU generaal 
Kl'oescn" 1'''001' lIe belauO'stelling in het leger , die ook door ::> ~ 

:cU lle medewerking in dezen gebleken was, Cll I'el'zoeht hem 
ele tolk del' erkentel\jkheicl van het Indiseh leger b~j Z. iVl, 
den Koning en 'f,. Exe, dell Gouverneur-Gclleranl te willen 
zijn. 

Do "'cneraal antwoordde, dat de declneming van de jon
gt',re oHieicron hem verheugde, te meer omdat daamit bleck 
(hIt de indrnk algemeclI zeer nangcll aam was geweest , dat 
(laze ollllerscheiclillg in vl'cdestijd en in 't stillo gal'llizoens
leven aan wetensehappelijke vCl'llicnstctl was ten deel geval
len, Gaarne beJastte h ij zieh met hut ovcl'brengen van dell 
dllnk van het IlHlisch leger nun den Vorst en nan Z. Nt's. 
vCl'tcgcnwoonligcr ill deze gewcstert. . 

Nadat he~ I'lllkslietl aangehel'cn was en zlCh tlLeve de 
Koning! LeI'o (le opperiallllvoogll! Lcve hd Vaclel'lnllll! Leve 
het Indiseh !c.~e r !" hue! tlocn hOOTen , nam de generaal op 
niell\\' JIB!. woorel ell gn.f o. a. dc hoop te kenncn daL deze 
geiJelll'WUii lIe ccmlrueht in Iwt I ndisch legel' llIocht vel'
;;tl'rken , al h;!(\ menolliangs ill zekere mate den sehijn 
flflU:rCUOlllcn, tin t lllen I\atlen van twecclracht onder de of'
fici~cn hml pogen te strooicm. 

H erhilillt!e1 ijk ktollken ele volkslicdercll en audere mnziek
tukk(!Il, tc midden vall de jnichkrcten, en de6e wolgclukte 

IJl'a!,ic lil t v I:I!!!l in lIallgenmnc iterinnel'illg blijl'en. 

I >..: oflieierw I'an het lI e bataillon, welk eol'ps Lij de 
jolt;..""te Ha!isehe expellitie met cen 50 tal Knhngewel'en gc
lI'il)lcnd \\':15 (m spoellig gchcel \'an die SOOl't uehtcrladcrs 
' ·OfJ!l.jtlll zal zijn, beglll'en zieh (l111 I ,'\' dozer (les Iliunidllags 
teu j lire, \',lrgc:/,e1tl van tie oflieierCll van ltd 10c Latailloll en 
Villi de milif.ajrc schoul I.e ,\tces t.cl' COl'nclis, alsook V;tll yeJe 
OJlici(;fCII \'Un lIet gurnizoen' vn II Weltevreden , uaal' tic wo
liing VIW den vcnlienstcliJkeH 2elea lllitenalit Dil'cel;(lllr del' 
gewccl'llI tlkel'se itoo\ te Meester COI"ll cl IS , T, W. H. Kuhn, 
I.tu clllde hem gclllk te wen~ehell met (\e Item ten decl gevallen 
olldl:r;;chciding om tot lil1clor van de orde \'llll dell N oLlel'
hllldscben L ecuw tc wordclI benoemd. Zlj werden voorafgegaan 
door de lIlnzick vun llCt l1.c blitaiUon ell gcvuigll door de 
1ll(~W olltlel'-oflicicren en mansehappen. Onderscheidene 
warmc toesprakell werden gehOlulc]II, die van de groote bc
lUIl~swllili!{ lO tI de]Olll eming V/tll allen gctnigclen in ,de zoo 
V(!l'ccl'cnde onderscheidillg, die in Indie nog geen 2den lui
tCIIani is ten <Iccl gevallcm, maar die reehtmntig en welver
elien£! is , waul' het cen zoo vCI'(lienstclijk otlieicr, uitvinclcr 
I'an het achtcl'laadgewecr en den kogel, waarvan ons legcr 
zich ten eleele bedieut, geldt, 

De gronden waarop clit vonnis berust zijn in substantie: 
10. dat de ligplaats del' Eurydice lIiet met voldoeiJ.de 

juistheid was bepaald; eu. 
20. aann ell1ende dat het schip wel'kclijk had gelegen, 

op de plaats door de getlligcn aallgetiuid, dut dallde 
}i;uryd'ice zieh zOlHle hebben be\'Olltlen Luiten het regtsge
bied van N edel'landsch-Iuclie , en alwo het werpenvan 
bcllast ojJ. die plaut8 !loch misdrUt noch overtl'edillg daar~ 
gesteld zomle hebbeu, 

H et is, ook \'oor llen ollingewijde in relYtszaken, dlllde
liJ'k dat Ol} deze "'['ouden oeell on tsla 0' vnu "reotsvervolo'iIlO' 

b ::;, n I 0 0 0' 

maa.l eene vrijspraak moe"t l'olgclI. Zeer teregt toeh worat 
iu, cene del' lJvcl'wegingen VUll het vonnis opgell1erkt, dat 
het wcrpen I'all ballast ill mindel' dan tien vaclemen water 
in het aJgemeell uiet is verbodell1, tloeh daarbij als uikli-\lk
kelijke voorwaarde is gesteld, dat het schip waar'.llt, of 
de plaats van waar baUa5t geworpen wortlt, gelegen zij 
binncn of lungs de kusten van eenio' <rewest in N eder
landsch-Indie. 'l'oen dus de reg tel' beslist~ dat de 0lwaven 
welke de jaiste ligplaats van hrct sehip lllOesten be1falen, 
gcen vertwuwell verdieudclI,· e1\ er, atzoo geo1'ek aan be·101'f8 
iJestoml dat het schip :.Iieh op eene vcrbodell plaatsbevond 
tocn de ballast ovcr boorel geworpen wenl, konde daarop 
niet umlcrs dau vl'ijspraak volgen. 

De Itnall I'(tn J nstitie te Soerabaija echter, niet te vre
dell met dit gebrck amI LewiJs, onclerwcht of in het 011-

derstelde, dGeil door hem zelven reeds olltkende geval, dat 
de ligtplaats j tlist ware uepaad geweest, (lie ligtplaats bin
!len OilS regisgeGicd wade z.ijn gCl'allcn. Hij kwam daar
ujJ tot de ClJneillsie dat dit het geval !lid \ras; en n~gt 
spl'ckolilie op ' ele olHlel'steliiug f1tl lllet loslating van het 
vastgcste1de, outsloeg hij den bekhtag'dt< van aHe regtsver
volging, . ~ . 

in hooger berocl> is die fout hersteld: ol~leu23sten 
November IStH) is de beklaagde ALBER'r BE'J'TS ' ~ :~~)J" het 
Hoog-Oeregt.shof V.tll Ned-Indic vl'ijgesproken van de"lL~, ' 
ten Iaste gelegde ol'crtl'eding, 

De beseho lnvillgcn vall den Haad vun J·llstitie over de 
vl'aag of in cen ondersteld gevul de gezagvoCJ;del' vande 
R1tl'ydiue sehnldig of onsehnldig zonde geweest zijn, waren 
dus geheel ovcrLodig: un het vonuis in het vVeekblad -van 
het Itegt is opgenomen knunen zij . in den vervolge kwaad 
sLich ten. llet Weekblud tacit is een tijdsehrift, hetwelk 
als vraagLaak dient, en waarin men au tee eden fen zoekt: 
als :.IOodanig zal men welligt later zieh op dat vonnis be
roepen , en (laarnit als bewezen aanuemen, dat elk sehip, 
benoordel1 de zoogenaamde :.Ieebarlk van het Westgat van 
SOeJ'abu~a liO'gende, lmiten ons regtsgebicd is. Als weten
scllllppHijk b"'etoog kunnen d~, overwegingell v~n. het . varlllis 

De ])irectcur va.n 'Finantien heeft bekend gemaakt, dat hare waarde hebben, doch WIJ gelooven dat ZlJ m dlt von
de volgeude inschrijving voor den verk,)op van gOtlVerne- nis lIiet op hare plaats zijn. . ' 
mcntswissels :.lui plaats hebben den 7 J nui a. s., tot een Illdenlaad sehijllt ons de conclllsie waartoe de Raad van 
bedl'ag van ll/~ miliotm gulden. JustiLie kwam zeer betwistbaar toe, en meenen w~i dat de 

GRONDGEBIE~GTSGEBIED. gezagvoerder van deE-ltrydice, ware de ligtplaats b6lroorlijk 
. . overeenkolllstig de opgave geeonstateerd, tot de tegeu, hem 

In no. 356 van . het, Indisch · W eekblad van het Regt, geeisehte straf veroordeelt had moeten worden;. of,~ilet 
komt, . onder het hooN IIOvertredingszaken", een vonnis voor andere wOOl'den, dat de . opgegeven ankerplaats ·. bznne?~ 'het 
van den Raad van Justitie te Soerabaija, waarbij de gezag- Ned.-Indisch regtsgebied lag. . .. 
voerder ALBER'!' BE'l"!'s van het Engelsehe koopvaardijsehip . De Raacl vangt zijne ovenvegmgen aail met te lrei'inner()n 
Eurydice van aHe regtsvervolging wordt ontslageri, tel' zake dat volcrens de meest geachte sehrijversoverZee~ en Vol
van ~e : hem . te~l la~tegelegde ovm:treding van art. 2,. aL kenre.yt 0 tot de zoogeuaauiJe "mer tertitoriale" -Iiehooi:cn: 
3 del' ordollnantlC van dell 23sten Deeem bel' 1856 (staats- 10. l~avens en reeden; 20. golven en baaijen; So.sti-riten 
blad no. 84) (I) en binnenzeeen en 40. de zee die de knsten OIn$poeI(lqt 

. , . ... ' op zekerenafstand: en stelt verder clat hilt isbuiten ()on~est, 
1) Deze alinea lllidt;. . . . I·d t Ie llkcrlJlaats del' Em.'ydice Diet is O'eweest in ceu' van 
»Geen ballast mag. ook bUlten de O'renzen der reeden, O'eworpen lVo.r - a ( . a .0 ; . .. ' . ', . ,- . 

»dCIJI an. bool'd viineeriig schipof eimige plaatsbinn~ of lungs de de Sllb no. I, 2 en .3 oppegevennatuul' (SlC) ,z0o.datal~ 
.»kUs!ew · y~u-eeuiggewest van Neuertands~~-Iudie; in' mindel' dautien leende vraag overbhJft of die anker)?laats, hQewel- ll~ .. zee, 
»yadencn " diepte, op , verbeUl'te valieene gelijke boctcvan tien gUldengeachtkan worden te zijn geweest blllnen degrenzen del: 
»VOO.f elken last waarol)het schip gemcten is.!' .. . , "mel' territoli.aie", bedoeld sub no. 4. . 



l)e Baud b (lanhv(Jw(hlie vra;tg on:tkenllerid, omdat' nog i sQhikt worden? Wij zij il van oon leel dat nienhet kan . 
s.teedsde:grel~s . van het l'egtsg.euied a lgetueen .. wordt aan". \ ?rengen oml:-r I/golv~n .~n baaijen" oJ onder nsti;aten, ' zoe--
genomen 'te z~n gelegmi 'op dne Engelselte llllJlell van ·af , en gten en umnenzeeen.- .c .' ,. 

het ,pun t waal' het · strand opllOnclt en de zoe bC\Taarbnal' Nadat O.rtolan het regt 0)) het bezit ·· van:' liaVeils' en 
worcit; (2) welke "fstand zijil ' oOJ'sprongheeft in de dragt reeden lweit aungetoond, l<"iat hij · (lleel I, 1;!5) volgen 
vailgruf gesehut, des Lijds op ongeve(~ r drie Engelscbe mij- dat op delllielfi!len "oet besGhouwd· moeten wonlen degal-
len o'csteld. yell en uaaijen em., welker ingang duor de iHttlllu ' zelve, 

U~ tw.cc huofdmumenten vall het betoug '{,ijn UllS: lietzij door eilanden, helzij . door bankeu of rotse l~ ,vol:clt 
10. da t het scbip niet lag in een del' sllb No.1, 2 en beschermd. Of schoon nu welligt de geogl':aiisvlie hen flll1ing 

:) opgegm"JlIwatercJI; cn ya!l golf of baai, auu het Westg'at gegeyen, nietvolko'meil 
20. dfit hot niet lag binJlen /lla pIns forte portee de JUlsL Wilde zUn, vuldoet dit va,Hrwater toch aall',le doul" 

canon", in den ;-;i n die <laaraan door de sehri.il'ers m'er Ortolan opgogel'cll detinitie : tleingang van llet :VVestgat 
zee-,'olkcmegl; wonlt gehecht. . (zuowel uls die van het()ostgat) wmcit dooi' eene bank uri

Wij znllen t raeh te ll nan to toon(m wuarum deze beschou- tuurlijk verdedigd, en z{jn dus deargllfllenteri, we1ke den 
willgen OIlS YooJ'koruol! onjuisb te ziju. eigenliom van golven en baa~ en bewijzen_, ' op d it vaan>,ater ' 

])e Baad, heen 0) IZ08 im:iens O\'er het hooi'd gezien dat evenzeer · van toepHssing en kan daarvan , gei,eg'd worden .: 
liet WesLgat yall Soemuaya bclllJol't tot het grundgcbied IIque ces golfe;; Oll . ces baies sont, crilaljllissance ile 
van J en staat : de (h·ie mijlen nfstaml tot waal' het. regts- 1'6tat maltre du territoire qui les ensel'J e. CeI; ctat 1-;11 a 
geuied zich uitstrekt mop-tell (l lls uiet gelllcten worden vau la possessiun; tons les l'aiSOnnel1lCnts que, :no(ls:worisfaits 
(leu 'vaste-n 1vrtl oj vall II r:t pllll t, floil il y a ycritablement a regard des rades et · des pprts pelll'ent se r epeter iei." 
nier mtvigalJlc", doel! v;tn de lijn welke de oostclijke en Dueh zelfs a1 wilde men de jnistheidder railgschikking 
w(,sLc!ijke kapen van d(~n ill g;mg V:l ll het W cstgat verec- onder de l'llbriek golvcHen . baa~i~ ll niettoi::gcveli-.;'dan 
lI igt; de Euryciice lag, yolg<'lls de opgaveu, OJ> sleehts 11/2 nog zoucle het eigonclomsreg,t van den N~d:erlantl~chell staat 
J':ng, mijl vall die liju, Oil aizoo binllml de [-.Jed. Imlisehe ollbctwistbanr ziju . 
",ner tcrritoriale." .Men zolltle liien wf\.terweg llan den nanm Ytl1l IlSti:aat" 

Om to hewij:wn dat Imlerdaitd het W estgat van Soera- moeten geven; men ol~dersebeidt .de strateninde ~ouda
baya uehoOl't to t ' het N ect.-Ind. gl'ondgebied, is - het vol- nige welke eene verbinding daarste1ien tussciIeu', twee zee~Ji, 
IJUCllIk aall te toon Cll clut het de cigendulll van (len Staat en welker vrij gebl'uik alzoo de geheele wereld beiang ·heeft, 
is, en dat deze or regtslllagt ovor ;litoefellt; wanneel' wij en die mct welke zulks niet hel; gel'al is: oll(tcrdo.iautste 
I1Ll nagu;lll wat door Ol'toln.lI botre/rende eigendoJll (pro- behuo1't het vaal'watel' tussch(;n .Java en ,Maclllra. , . 
pric lC) en J'~g~smaf?t ~ll!Pl1tl;~) wO.l'ut gcz~gd . ,(dc~l 1, 1i2), 'Worden .de, toegage~1 tot clat vaal'wat?l' afgesloten dan 
dan zal de J1l1sthf'.d oJlf"v: stellllIg dmdcllJk HI !tet oog Jevert het genlls Vall (hen zoeweg geeneriel beletsd -OP ,VOOl' 
"'IHeu; wij vil!len danr hei, volgende : het ondCltling verkeel' del' VOll~cll.Het lllng overbudig ge-

/I I,a }lrcpri(lte, c'est a dire Ie droit le plus (tend lde plus acht worden, dienllungaa ndelll hetbrcede uit te wijden; 
absoh .... que l'hollllle Imisse avoil' s tlr un e chose; Ie U,l'uitwij. kunnen , volsLaan met nogmaais uaar hetYool'tl;effelijke 
qlli " fait ]n ohose siellIle qui 1a eonfond eumme ainsi diro werk van Ortulan (lied I, 152) te vel'\,ijzen; waai; 'iuil'l
:\\' CC lui ; en IlII mot, qui III lui rend propl'e: et fjlli 110m getuuud wuriH dat o.a. (ie oigenclol11van :het Kan.rrat" :vaiJ.""'" 
d!Hlltat, lui donne In facultc d'en -user, d'~ll pcrecvoir les ':It. George door nicmancl aari de Engelscherr "wordt be
i'mi ls, d. 'cn retirer tO llS les prufits qlleleonqllCs et el'en dis- twist, o1'school1 <iit veei. uit gestrekter is danele vaai:\vl~ters · 
poser i1 son gre a i'exelnsion de tous. " uaar Soembaija: hetgeen vour het eenc ·waaris, k~fil ' duf3 ' 

terwijl iets venIer ten aanziell van de regtsmagt gezegd voor het andere niet ontkend worden. . ,'. 
wor(U;; Indien de zienswijze Vlln den 1{1f~i:(l van' Jlls£itie - teSoe~ 

Ifllc:mpire, c'est u dil'e une sorto de SOlI vera ill CLc, une rahaua juisL- ell' dus de onze 0I1jllist .was, dim zoucle dit 
domination, une :mpl'cllllltie, glll donllel'ait an penple qui regt '\'an eigelldolll nietkulI'tICu woi'den erkerld; - wat . m<;cr . 
ell jouirai t la 1'acIllt6 d'uxercer :~ l'(;lleontrc des autres n[1- is, :r.ijne uitspraak zand" tot de schromelijk5:te gevolgen' 
vigateurs, COlumc sm' un capacc soumis a son gouveme- kunnen leiden. 
mCllt, des (1roits de roglemcn t, de pcage, de police, d'in- 'l'rekt men toch 0l) dekaart ,ap een'- af'st;aIld \";:-(11 (hi.e 
spectioll, de visite, d'al'l"C>;tation, de saisie et .de juridic- Eng. mijlell, eone lijn evenwijdig' aan de knst' of aande 
tion." • lijn van 6 voet diepte . (waar ' de Raad den aanvangder 

13eido deze voorwaal'den van eigendom en van l'egtsmagt IImer navigable" neelilt) danzalnienzie[idat'~ het ten'ein 
zijn ten aaIlzien van het W estgat van Soerabaija aanwe- waal' (volgens '5 Raadsvol1nis) balhisf)IHtg,vordeJl : gc
zig. 3) worpen, valt in heteenegeval totbij · de . 4de" ~ . . in 
Ond~r welke del' vier versehillende afdeelingen door den het andere tot hij de2detoll .;enalz06zondedilenrstmf~. 

Raad van Justitic genoemd, moet dit vaal'water gel'ang- felous, met el'kend opietom 'het , Ze~ga;t vooi: de ,SCheel)-.. 
vaart onhntikbaar ' te . n;iaken; ' . .tut :. imll ' tHee gren~enbana$t 

. (2) Eeoe 'der . oyerwcgingen van Iwt VOilllis, ter verstarking nange- mogen' uitwerpen. <-':': ,: .' .. • .. / i ~ '; " .. :,':: ,:.:': ' . 
voenI van (Ie ~cenlDg, d~t het regtsgcbied zich tot drie mijlen a stand . Wij vertrouwgn dat deie zienswijz~ )'nil- den 'Ra!i.d·,~lecllts" 
vun de kust ultstrekt; JUHlt nluus· . weinig bijval zal villden; eJi: clat Ulenih:t. to~geyeri<d~t<d'e 
' .• )IOv,erw~~ende, dut kJaa"blijkelijk de N cd.-Iud, welgaver dezelfdedour ons aangegeven ' .. grenslijh, i1, .1.- ~{e ~ljj't~ geti6k:KJ~'il 

»\JIccllmgI8 toegedaun danl' .hijin stanlsb,ad 1849 no. B, teri eerste ' 1 t t k d" t' . d" ht- t . '1) ' . it 
• hecft .bc)laald dnt ' d.c, duar JiedoeJde schepsn , cn vnartnigen, opiumaau van wap o' 'aap CJUiS '!3, ls; ,': le ' eerr(-!m:.ep.aa :· 
»boord , bebbende, DIet zullen mogenankereu bi'lDcnden alstandvanwa:arvau . de , Nederlands~b.e s,taat 4el);; eigeIl4Q:m..)ir.¢ft~j:{It" 
»drie . E.ogeIsche.:: ZeemijJcn : vim dtmwalvau Java euMadura of van vall waar (lns ook zijne ' l'egtsriiagt . aooriira ·~.pfn:s ;_;fDi:te : poi,~ ; 
»ecnige duaronder behoorendeEilandcn'" . .; . '. tee de canon" wordt bepaa1cl. .' . . ' .' • ~,cc ·." c~} -;:" . 
. :Wij~eenen dnt dit vo~obeeid . nietsbcwijst: bie~Jochis sprakevan .' Drie mijleu ' buitell -dezelijn weJ:ke ons. grmiagebiell (tel;~ 
dnc mlJlenvand,en Will ;en Hlet van driemijlen v~nhet punt ioaar . ".' i. t.'o .. it) . b .. egrenst,· . st .. rekt ' z .. ich.· ,;oke.1is·. ' .. 11. et~. n .. a,· .n geno .. lll.·'en . z.ee~ 
dtfzee 6eva(lrbda1' wOl'dt;De betcekd iis van den afstand is dus hide ~ ~ ~ 
tweegevallejI vel;scbiIIe"nd. . "1ivi:>lkeri~ i·egt . al~()o o,~ze ' !'lIler te.}:l'i~priale" ,;l!it. W.l!-aro"~r 

. 3': . Ge~ak.!l~ilrve · spreken ~~ . rilleenjan~ktW\estgllt ;'van Soerabaija . wij .alleenregtsmagt, ~()llder:, eigeJidom,p~zi.tteri'; ., ~ie , )ri~i; 
het. ~8}U}d;eJ\)k ,~at . het .~et~o~. ;?(jl> . o~ :,het gehe~!I;: yaarwatertIlSlichen . wat tel', adstruetie yanc dit, -gl;yoeleacAooi'()rt;olaI~ :(d~el'l 
Java"en 'Madnra van toepatslPg 18.; ." .'; .. . . 157) wordt gezegd; '. .• 
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Wanl1eer men dus aan de letterlijkebeteekenisvan het 
woonl /leote" blijft -'heehten is dit niets andm"s danwoor
dcnspel; na llet in Ortolan's werle voorafgegane betoogjs 
het duidelijk dat hier aan niets andel'S . gedachtkallwor.
den, dan Hall eeneintnrnationale overeenkomst, kraehtens 
welke de regtsmagt zielt uitstrekt tot ctrie mijlenbuiten 
het clolllein van ecnig lanel: de strook del' zee, tusschen 
de grens van het grbndgebied en de ttligne de respect" is' 
clitll'halvD de lIiller l.crri.tiorale;" waarop het regt is toege
kent! om maatregelcll te nernen tegen cle sehencling van het 
in eigcmdoltl bezden grolHlgebied, 

vVlj vertromren met het bovenstaancle, ouze stelling 1'01-
doende beWe7.Cll tC) hebbcll, . 

l)A'J'AVIA, 1 Mei 1870. 

/lSi la nation propl'i~tail'e des cotes vOlsllles est m:al
hesse, hOrs les cas de reHtche forcee, cl'intenlire l'abord de 
son territoire (\',;ij, vesLigen vooral op de. laatste nitdrukking 
bijzolllierde aauclacht, omdat wij mecnen op afd.oellde wijze 
te lIebben aangetoond dat het geheele Z':eegat WaalTCln sprako 
isiol·. ons /lterritoire" behoort)ello ne peut pretcllCll'c elll
pilcher q u'on navigue en vue de co territoire; olle He peut 
pl'ctendre . declarer la fenneture de 1a mer tcl'ritoriale eOlllllle 
eUe declareraithl ferrneLllre d'UIl de 8es ports; lliimposel' 
(le trib .. nt on .]). eao'eaux llCl.I'ires. (Illi y passent, eOllllll. e s ' ils 
passaient clans U~1e call qui lni apptLrtint; iL mains de tra
vallX Oll tleseCOllrs part.ieuliers, d.ont les loealites exige
mient l't~t, ablisse])lonl; et l'elltretien, dans l'inten;t d,n 1a na
vigation gt,l\crrde, et ilnxqncls ee punge scrvirait de legitime 
illdenlllite , Agir contre ces rcgles, ell serait vO\lloir s'opposer 

ANONIJlVIU8, 
(Ind. rv. v. !t.il,) 

ic, 1" destillati~'ll cssentioUe de la mer, Oll vouloir en tirer ~ 
1111 pro lit. qui lI'cBt thl i, personne. La nation en cut-elle HOOG-GEREGTSHOF VAN NEDEltLANDSOH-INDIE. 
les lliovcns tl" rait ce ne sel'ait pas un (hoit pour eUe, EBHS'I'E K.UIEIL 

L'obRtrr~:le mom!. l'obshcle de ra:ison uuivcrsell() est tOll- r/"tt' 7 17 7 1" 1. " 1870 L/t2?lg va.n !ten . (ten 'euruanJ . 
jOlll's B.. Aiusi le droit qni existe su.r La lUer territoriale 
11' est pas nTl druit ile propr,ietc; on ne peut p[\~ dire q He V oOl'zitter Mr. W. RappaI'd. 
l'':taL 1)l'Gpril:taire des eotes soit propl'ietaire de eeLLe lUor. Rltl\,ND, - FORO]D MA.1EURE. - REWIJS. - BESLISSING 

J~!' p;mvllir partienlicl' qni lui est rceounn stlr eet ns- OM'I'RENT 1'01101, MA.1EUHE. - Ul'l'LEVERING V'AN EEN 

pace d{-rin~ d II sola de sa propl'o Slll'el;e, d(~ sa proprc cle- GltoO'I'Elt AAN'l'A], PI KOLS DAN VOLGENS J!'AO'1'UUR1'EN 

fe nse, limit esselltiel ponr tOllS lei; ctres ixulividlle1S on (;01- VJ'l!.VOEH. GlDGJ~VEN WAREN. - TJl.ANSPOlt'l'LOON, 

lc;:~i fs I l:g~l;i~lwmellt orgau ises. CC~l'e~t, pas sell,lement I,it lla?l, o/schoon de 'l'e!leriug als contractant voo~· (len (}ver-
dde!lSl: g <: lll;rale (lll pay~ et de s.es Allltel'~~ts. pllbh~,; eOll tl~ voer, van prorlncten z.zcTt de beslissing heeJt voorueTtouden of 
tlHl t'~~. le,; attaques, dC:)]jt 11 pourrmt ctn: 1. obJet; eest, aUSSI in voorkolllende ,r;ev(tllen It,d verlies derover te vOe?'engoe
;a {.[e:e llie.; d ~ "~s .. lla~~~~'IllX,. d~< ~es, ha~ltallt:,;, ,d~A ~~l\te ]:C1': I deren (W,?~' jorce m.aJeure i8 toe te 8c!trijven, de merle con
.,011 tI e, lIlll.l~e, eb,lIlgue, qlll. It:~l~k, :t\ll:~ :tem s,netc, d,UlS I trrtCtant ~n TecMen o,ls?w// ueroep doen ojJ ket werkdljlc be-
l ~'; l:' l'ropnde, dans l~urs mt~reb; mdlvHlllel.~, COnL,"!) le~ I staan van jorce majeure? >, "' . ' 
dl:lih de tunic ;;'01'1.e ([Ill p()Urrmellt y porl;!'.I· attcmte. Charge I ' .,',. . " -.. .. ' , 
de edLe defense publiC] ue et }lal't;jc)llliel'e, snr tout e~t es- '.' ~8 cl:. tJ ans~~]. taanneme: bevoe/l~ lot ,J?!!,~. VO]dele?~ v~n 

. . l' [;'1' t ~ I' l' 't 1. j'.'. 1 ,. '\0'1' I·lellts les IU·1" 11(,- tJ W.S)J01 tloon OVe] het clo01 hem tel bestemm'i1Zffs-plaa.tlie mt-P,lCf'., ,.,\ ,t e I] 01 t r, ,m e L.~ lL", C1 . , . ~ ,v I "Z l'k 1 if!"· .• d: ,. "f. ' it " 
eessaires a ce but, et (t'()mplo),cr la force publiqlle P Olll' les i !l.eleve/{, o,nnta pt ,0 8 1co.1I\7, U!anne~! It [/1 oote? ~8 ... an tet 

t'· . - t,. \.. 1 l' 1 I 11'"" ut cl(' 8c'll'C'I'" Y I' 'm de /actul'en vennelde getal, e.rt lilJ de overeenkO}]l.it"i .. ~ .. a.,a.ld y awe ('x een er. ; IIl ~ t e~ U!S (e jU vv" ,. ,,,;, ,. . • 

"Jl t . 1 r .. t '. ~ Ji't l' F I· I 'l'lll' ('eL e'IJ'lee 11011 I ~8 dat een oepaaZtle 80J)l voldaart zal worden VOOl" elken)Jz oJ 
~ , .l . (}oj ~~ .t ;Oll e",.. .,}) LU1 ',lllO ,', < .,t, ,s . . "~' ': , I k fjV die overo'evoenl en nito'eleverd wOI'dt? J A. . , 
lit J!l'OIH'lllt,e. mms nn dl'OJ t; d emplre; IlIl pOllVOll de legIs- I 0, 'J, b b 

Intio 11 , de slll"vcillallee et de j uridietioll in l:;nwtionalc." .1 Krijgsman, eiscller, adv. en prolL l\Il'. J. Jii. Henn!l 
'[) . 1 l '["k '" III 't'l' ,.," contra. ",esmneren( e ) IJ ,t dllS bwrUls cat II e t 1'01 C. empne d}" N ,1 I .1 hI d"·' I· .... t ··· · ·· ,l'il . _ . _ _ _ '. . ~ . 1 - '';. -"~; t e \'cgeel'lllg van euer ~tnuSC ~ n Ie a s Vel' egenwooruweu e 

wonlt tougckend als 11llddel om !1le (trOlt (e prolJl'wte mo ilen :Lande, geilaague. ' ," 
aL wat dna,· toe behool't to kUllnen hanclhaven. Z-;oodm elus --
CI'ken([ wonlt, hel;geel1 wij voor onbetwistbm~r houden, dat Batavia, Zooals bekend is, zijn in de Ellropcsche wijk tel' hoofdplaats 
dc ;\eegaten vall welke sprake is, tot ltd grondgebiecl be- Djokdjukal'tn, 'lIs cell gevolg van de geringe nitgestrektheid van het 

. 1 1 beschikbaat· tcneil) en J,ct gaande weg toenemender Eoropeschebevol-
homell, C!l d,llS e1!.wmloin ziJ'u van (len st.aat, (an stl'cd II 1 b '-' Idllg. de \\'ollingeu y.eer digt 01' e WIH er [(e OllWU, wat bij brand en 
r;ieh het I'cg l:;;gebicd nit tot dl'ie mijlell dual' blliten; en antlere onhr.iletl vaak tot ernstige gevoIgeli aanleiding kan geven, gClijk 
;\omle dus, als men mogt aannemen clat de knrispeilingen, onder anderen geuleken is bU gelegenheid del' aardbeving in J unij van 
welke· (le ligplaats YHnde JC1try(lice aangU\Ten ,vertroLlwen bet jaar 1867, , " 
verdicndcn, dat sehipbinnen het reO'tsgebied van N eder- 'rot 'll.egnelillug dezer hez.',ar~n IS d,e I~egenng te rade gewordcn; 

1. .1 , 'I-I· I' 'h.b· 1, .• , 0' 1'0'. b met Z. R. den Sultan 'an DJokdJukarta lD lU overIeg te treden omtrent 
,muse 1 J~( Ie . e ueIl be eb~~·. den afstalld van cen tcrrein, hellOurende tot de kaml'ollgs Bintal'ao, 
}{ecds.~ndell [tl!llvu.ngzlJner overweg~ngen heeft de Raa,a I KesoemojoeJan en Pamutan, aan den, weg vau Sentolo naar Pioengan, 

v' .. J nstItJe .. zlClt verg1st met. de benammg van II1ne1' tern- .(er geuoemde hoordpJaats, O'tll te clieneD "Is emplacemeDt vo .. ol'. ceDe 
tLlriale" .op 'devler aangegeven rubrieken toe tc passen en nieu~e Emopescbe .wijk. .. '., . 
daanloOl", het onde1'seheid uithet oog ' verloren tusschen IIter- DIC Olluel:han,cieitngen Zljll tud eell gunstlg~n o;tslag bek~ooll<lge
,'t '," .. .. (·>t ,"1" 0 ,t 1 ··a· 1··t (d '1 I 139 worden; ell IS dlC teugevolge de resldeut van DJokdJokarta dezer dagen 

11 one en IIlller . ern onu e. 1. 0 an ver, ee, ~e ,. . van regeringswege gelllagtigd, om beuoeIu terrein: van Z,H;den: Sultau 
ellV. ,v.) debesp1'oken gedeelten del' zce III dlC VIer h?ofd- over te mmen, tegen betalingvanschadeloosstellirig aan de regtbeb
afdeeiln,gen, om aant() ; .tcione~l ,welke wateren voorergen- benden, . ... . .' . ' 
([0]11 ,e11 regtsgebied te>gelijk.- en welke alleen voorhet Bantam" - Hoewd de weersgest?luheid ged~reD?e A}Jriljl.uiet 
:litatste vatbaar ,ziJ'n :na dit , aangetoondtehebben o'eei't hij zeer gnnstlg \Y~\S, kuu de gezondheldstoestand lU die maandov~r he. t 

, . . ' .. 1 . .'.. . .... .. ... ..... . .. • . .. . ... ' . '." b.. aI"emeen bevre,ligeod "euoemd w, rdell. . .. '" . ,' " , 
u
1
·all:;Clu,· ··t102, Vd,v,)wat .. door ,ldill1cr ter~~ltOId?alekb.~od~t ; Vll,qr-bIllhet district Tjili'andi,nfdeelingSerung,werden, 4inlan~er~ doOf 

, ( ell .ve~·sa~n:., ... ~..~r~hs.v:an · '. eze , is~c} . en eel 1ge .. iJn ¥)lera, ' aang:tas~, ili,e eeMer allen . hcrstelde~. . Oo~de5 ' ge\fall~. 'Nan 
, doorP11l11ClrO~lielTelra flhguederespeet 'gel1aamd, I~en c1.e quikziekte, dIe zlCh lU eene ,dessa der afdeehng AnJ~rvoordeden,hepcn 
.clans de laquellel'etrapger, meme dans l'absence de toute allengelukkig at, .. ". .: . ,,, . . . .:. •... ... ... .: 
foreK ' qoit ·se .. c6ndllire ,comme , s'ilse tronvit sur Ie terri-pe)!,) h~tdistnkt TJIOlhopg (afdeeling1Jlfmgm) ,sleclltsged!lrende 
... , . ···.d··. ... : . ' .. ' , .. . ... , . ... •. . '. ,. ·korteu tijd gebeerscht hehbende.wasgeheel verloopen, 
tOll"C •. q, l)[I.~s,.et .. ne nt)n,e~trJ.).pren,~re ,,' ~e ceque .leg;Ol~- .. ; De. ,onder ultimo 1\'[aartjLaa~wezige ;JOpoJdijdersherstelden; sedert 
!eTnelnentde .cepays,l1nra~t~rOlJ.d empecher eomme ,pOl" allen terwijl zich verder geen D1euwe Zle1 .. tRgllvallenvoordeden. , 
t4ntptteintea •. hi .pl'opl:i~te, ()11 )al.a ' su.ret6cle ,.sa natioll,.. ...•.. D; gelsoIcerde gevaiie!l ... van pokken in qeafdeeling, lteba~ ,"'al'en 
,,').'91it l:e~paee cle , nier;;.compris·'entre cetetligneet)a c(}te y,aJlge~nyerontrustenden nard. . .. . .... '.: .:" , '>,;. 

porte Ie nom de 71mel' tel'ritoi'iale",X,·awanu. - Get1urende de maanu ApriljLbleef depokZie~~'iD 



dit . gewest, b!lewel mindel'ende, o Of.{. stee~s hecl'schel1 , . Vande 315) Andel'e ongeln1(ken badden daal'.bij uiet plaats, .... . 
gedilreli 'i,e ge\udd tijdsvcrloop. ·vcrplee.gde " 1Jers,onel~7 )1erstelden 170, Palernbang, (Al;ril), - De wdlrsgesteldheid kertmerkte ' ziclidoot 
oVfrleJell22, en l)levcnol' llhllllO Api'll, 1~03 123 ltJders onder behnn- buiten~ewolle warmte; un en dun ufwisselend dool' wind- en regeubuijen . 
. Jcliog.. . 'l'er ' hoofdplaats Palembang tdde meu gcJilrellue . genoemdemaulld 

Daar ~ieh geclle ao.lerc Zlckrclt v()"l'ueden , kon de gl'~oudhe"lstoestand slecbts 10 I'0kkenlijders, waarvan op ultimo dit;i· muaild 6 Jlel'steId en 
overigeus tamelijk beHedigeud o;clloelllJ \\u\'J, 'u. de overigen uog Ouuel' uehaurJeling warell. . . 

l'reallger-Refji'"lscltapl;en. _ !luor . lle\' lge willu';lagen 'wcrd(m Jen In .de ulltiel'''fde~liug Redjallg (~'ebiug-Tiuggi) werden gedur~ube ]<'0-

1sltD dezel', uabij de kalllJ!ollg S:wgkuu (liislriitt Timhangalllen, I'('!!:cut- I bruaru ell Maurt Jl. liuo\' de JlokzlCkle aallgetllst28 I'crsuneu, "aarvan 
sehal' 13alldong) 14 hlli~eu ell 2 I'ndisehil\'en, zoume,le cen aautal boo- Il overleden eu H) herstel~en.. , 

Ion eu bllUlb 'eslude" olilvel·"e",Urp"". De ,'acelOatlc en revucCloallc Jevenlen 11Ier goeuc resltltuten op. 
u }fellschenle~'en:; w:trell hU ~lit ongeval uiet te udl'ell\'eu. Vun de 12 gevallen ~~u pokzickte, d~e iu de.,r,ernarang.'Oeloe vuor-

Vokens bcri~ll,n, dtl. Ii tI"zcr, "crtooude zich ill bet distl'ikt 'I'an- kwa\llen~ was slecbts ee~ ge~alduotl.e1Uk, terwlJl 4 lijd ers hersteldeu . 
djong-'Sari regentseh,,!, Soelllet!;l\lg, het lIIillvlIur 'ollder tie uutrds, \\'Qur- Ook \U dt;, I.ematang-Ihr- wus die Zlckt,c aan: bet arnc[l)Cll. 

V"1I berei,]. cen 12 inl i. bez\\,ckclI. Van de 81 a[~ngetastell bczwckell.er 20, en hersteluen ~6. 
Vun bcstl1nrs\\'c"~' werde" li i.1 i" de ,]our dell betl'okkclI VI'carts voor- In de afdcellllg Ogllll-Ihr en . mlda W('l'U.e'u 50J poklijders aauge-

~cschrevell l1I edicij~l c lI lIaal' uat .tist}'il(t gcwutlClI, trolfeu : biel'van ?vel:lecien 109 e~ h~rstelucn 28 .... 
- \'olg~lIs berigl \':tn dell resiJI'Ilt. nlll <lit gCW(,st,.u.I. 9 dczel', was Aan de ~.Ucclll~lle .e~l revaccmatle werd uok an dcze nfdeeliugcll Je 
de k"ilij-aulll'la~;t I'll" het. j:t"r 1 snu in d,'11 ill het di . trikt 'l:iipoetri mee~t mogellJke "ltbrelJlll~ gegeveu. ' . . '. 
(regclltscllllp 'I'ji'lIltljON) gelegeu t!lin 'I'jilulfo UOOI' hcvigc wintlvlagen In de Pasnllluh-Jaudell het de gezoudheldstucst.and 'IIICer Ie wensehen 
Lt'Cr uC$chndiJ.(d. over; voortdurend deden zlCh alda.ar, hoewcl TIlIUdel' dan .vruegel', ge-

Bchah'a 1~35 dudapboomeu, gingeu nug (jIUO kutlij-buullll'jes ver- valleIl vall buikziekte en koorls VUOI'. , . . .. 
lorell, De beriglcu, omtreut dell stand vall het I'ijstgewas, 100iuen over. bet 

"0 M ulgellleell, gllllstig. In ~omuiigc afueeliugen was de oogsC bijmlufge-
Remhallg. - In dit gcwe$t werden vall 10 lot ell met. ~ . ~urt lool'en; lU audere aldeellllgen was mell daul'IlIcde drllk bczig, ·01' lYe 1',1 

jl, vt:tplcegd 212 l,uklu,lcrs, wall l'Vau 10\1 herstelden en 2l. u\'Cdc en, er I'teds cen begin mede gelllnakt. "_ ... ..' 
,m or 11lutstgcIIlcldell datU1I1 uug 82 IUdcl';; oudel' bcliu Lluellug ulevcn, Slechts in de marga's Gdemaij, Oeloe-SmidiJlig CD 'l'igacBoea'Poeloe, 

Maiurll. - J)~ ~czoutlheiustoestal1u was ill dil gcwcst geullrende in de Lematang·Oeloe was de oogst van de la1ang, eli in de marau's 
.1. mtalld '~Jlril jl. zcer h('vretiigellll. ., ., Linlang-kanun ell kiri ell 'fulIdjong.Ago1l6 (AlIljJatcLuwung de· o;gst 

Bellalv/! het gering :lUll till kuorlsge\'ullcll, ule zlch tvell "ls IU vOl'lge vall ue sawall's gl'ootcnucels lIlislukt, ' . : 
juren bij de kCllterillg uer 11101lSS01lS, o~k 1111 voonledcn, wcnlcn geene Daar cc"tet' in eerstgcnoemde marga's 'de .allUplanlillgellvau ··iweede 
lIudere ziektcu opgemel'kt. gewl\ssen z~el' uitgebl'cid wel'den, enuokde J'ceds bcplanlcnielli"e-I'ti st-

Barr/en. _ In dit gClVest nnm de pob.iektc gctlllrellde d,e manud velden gustlg stondeo, bestond aldanl' geen vrecsvuor gebl'ek aall voe-
April jl. eel1igzins nf. dingsmiddelell; terwijl ill de Arnpat.LllwulIg, waal' tie bevolking zich 

Vau de 594a gcdltrelluc gerncld tijusbc.tek I'cl'p1ecgue lijuel's, her- hootdzakeiijk op de kutIij- ell gailluil·-tedt 100clegt, - de mislukkiDg 
eteld"II' cr 298,1, ICl'wijl 2Sa oVCrlCdClI, van den padioogst dam'door tniod~l' gevodd wcr,l. -

Onder de gcvungencn ell de tot dwulIga l'bciu verool'uecldcI1 cu over ~et deu kOttijplnk werd in de onderafd eeling ltedjnng ovel'aJ een 
liet all'"mcen Wflal' Villi b(:stll1/1'8\\'eI'C toezigt kun gchollden worden, bcgIU gcrnaakl, .:' 
"'firell. de ziektegcvallen hutJgst zcldzunlll, J)e. Ul' verschillcnuc IlOoglandeo in dit ge\\'est llitgeplanti: kinastekjcs, 

ontwlkkeldcu zieh, over het algemeen, zcer gueu . . 
lJ')·"kdiokarl.tV - De pokzickte, die zicll in de lI1anllUCn l"cbrnarij '1'" 1>1'" d >.1 • ( I _ . C ,,',oeam-n III, III e lVWCS1-)C oe, was de 11~l1del zcer levendiJ.( 

"11 }fnurt .-' 1'. oJ> niell\\' ill de vcnchillclldc l'c~e\)tsehuJ)pell ell vool'ul d utI II d 1. I d' . ' ~ • b 'I ll '" UUI'. e grou e locvee Ie en tUu(l (,.'p vau de Silidaug-M"q;Il's ~n ~c 
in hct Jegelltschnl' Sleeman vCl'tounde, leef geulIl'entlc A pn a cen In ReuJllllg wel'dcn aangebl'agt; de prlJs van tiut Ill'udukt "'as ± f a5 
IIlaL.;\g·cnoemde lUlltlstreck hcersehcn, ,loch in yeel Illiullel'ln gruau , den pikol. 

_. Iu die IIIBU"U werdclI :.luaar vCl'plecgd 643 poklijuel's, \\,Ilnl'vnn (j05 Aau ir,konwnuc en l1itganllclc reg ten werd te Moeuru-Koml)eh : Jeull -
hcrsteldeo ell Ii oVCrlctlCII, zoodnl zich up ultimo vun die malllld /log d U '1 h 3 2 b . ren e luaart J " ge eveu f 20' 5. (j; ell tel'. hoo(tlplaats Palembaug, 
slecht. 33 Hjders OIlder behantlcling bcvondclI, gedufcnde April, I 67:34,83, .' . 

Mndioell. - III de mDnlld April jl. wus de gezoudhcidstoestuod in Dc in- elluitv.oer vcrtegcnwourdigdcn ceue wuartlc ' van / ](jO,957.79 
deze residentie vrij gocd, ell / 164,\)J2,05, '. . 

Iluewcl geelle sJlorndiscltc gcvllllcn van nutuurlijkc llokkell zich meer Het zol1ldeuict beliep92koijaugs 'en-- 331/32 pikol,bedragcndceeoe 
vertooudcn, \\'el'u steeds voorlgl'ganll 1IIr:t re..aceincren, waarue van f l(l,225. Illi. , . . 

Ked'ri. _ Getlllrcnuc de mUllnd April jl. deden zieh in dit gewest De Jll'ijzen del' rijst betll'oegeu pCI' kikiJl: 
110,..." cukelc gevaBcn van Jlokziektc VOU\' , ell werden nun hct zuider- Isle soort. ;2tle SDort 3uesoort, 

tel' hoofdplaals Palcrnbal1o", / 6 ./ . 5 f 3 5'0, 
strand ook no" ceni"e lwul'tslijders uRngctrufl'cn, , ~ .. - . .,- ., " " en (te onder·nfd . . Kikilll )) '» 5 10 » 

OvcrigcII8 \Vn~ ue gezolldhcidstocstalld tUlnelijk bCHcdigcnd. »» A t I . " 0 II ' j" -. 9,.'>0,: 
(J ov. Court,.. mpa - ~uwn.ng » j ),.5 ». ,- , 

» » Moesi-Oeloe, ' »(j,50 .)) 4.50 ») ' 3.LQ; 

lIestlJ'IIt- ell nmtaliestaat van 1.'ill op het cilunu Banko, over het 

lste kwurtaal 1870. • 

NAMEN Restunt ; GElJUREN DE MET ISTE Restant 
RWARTAAL 1870. op 0 __ • op 

ultimo ultimo 

DIS'l'RIKTEN. 
Decemb, Bijgeko- A rgcscllCcpt }'iaart 

IH69. mell, lIaar Java, 1870. 

1\Iulltok If /1031
40 - -\ =. == 103:40 

Djeboes . 5281 111 19342 - - 547453 
Blinjoc '.; 12302120 ]20411 - - 13506131 
Soengei-Liat : . ] 695317 ]2307 - - 7076124 
1\Ierawilng .,';;" 1121 J 821 21197 - - 9233179 

pun.g .. klil_Pioung./, " jl 1095334

1 

24533 - - 1119867 
Soengei-Slan. ~ 8873

1
10 20304 - - 9076!14 

Koha , • • . 835 (i 1 - - - - 835'161 
'foboati" , ,' . . 3527/7(j' 43802 - - 396578 

58~Z ;;t11~28 .96 ---=- =1-60470'47 

Soerakal'ta, . - III d~lIavdlld villl 7 April iI., omstreks Degen nor, 
v/erdi:iIdool"hevige wlIldvlageu, vergezeld van zware . regens,202 in-
lundsche . wouingen iu S..,lo oIil,vergewQrpell. .' _ 

» ») Ueujnng en I,ebong, »]'1.50)) 10.10 ») 8_50; 
» » KomJllcrill~- Ogan, Oeloe 

» » 
» )) 
te Bandar, 

in de onder-afd. 
» 
J) 

» 

» 
.ll 

» 

en Enim, " 
Lernatallg·O·eloe, . 
;Lematang-lIir, 

» 
)) 

» 
» 

lVIoesi·Ilir, . ». 
Ogan-Ilir en Blidau, . » 
Kornmeritig-llir, ' » 
Ilil'aueu llanjoensiu, .' » 

4.30 » 
6.- » 
5.- » 
6.~ . » 

. 5.40 . » 
fl·25 » 

;6:25 » 
it 

3.50 » 2.50; 
5 50 » 5.25; 
4.50 . » 4,~; ' 

5.75 )) 5,50; . 
4.M ».'. 3 :\)5; 
~;.~ » _. 
4:25 

; 
)). 

4,"'- » 

Zuider- en OvSl81'-o/deelinfJ -van Bo1'lICO, ~. OI~!l'ent hetafbi'unden 
van het artilleriemagaiijnbinnen het fortTaf~_s te l3audjerinasii!in dell 
nacht van 21l.op 30 ApI'i! jl., 'waarvun meldig \\'cI'd 'gemaiikt ii! oris' ntiin" 
mer vanden 10den de~er, kall nog het volg~ildeworde~ ·medegedeeld. 
. :Meu werd deo branJ eel'st · 'savotids teu .Juilfl!lfure -. !!:fwaa:r" tuen 
de "lammen reeds zulkeen ornvaDghaJd~nedang~, datzij zichbiina 
boven bet dak .verhieveri; eeDe Oilistaudigheid, die uanuemen doet"dat ' 
de brand binlien 'het gebouw. isoutsta:iil, . '- ....: ~-. 

Daar bet magazijn ·geheel· uithont ,,'as zameogesteldenvele.brand-' 
bare ' stoli'en aJ~ teer, lijnolie, -terpentijn, enz, bevatte,mogtmener 
ondanks de grootste krachtsinspanoinglliet v661' halfhveeliur insla-
gen den brand meester te worden. : ". '. . -:, - '. : '. ' . 

Ann de ijvei'ige pogingen' zoo weI vnn li~t b~s.lnllr, het terpla~tse 
aanwezige garnizoen, de bemanning derter reede]Jnniljt!ri\1asiriliggen
de .oorlogschepen en het persnneel del' brandspniten, . als. 'vande euro
pesche iDgezetenen en de chinesche en inlandsehe bevolking, is he(te 
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danken dnt de brand zich Diet verder beelt uitgestl'ekt, ell uat o. a. i Samarallg, 9 Mei. B
h
oegine

1d
ezel1. ~IEn v.erze~erzt tOll\. dat ie 

b t b· 'k'd l~inl 's "esp' ru' gebleveu I weO'O'eloopell 130egmeesc e so aten .. van Wle WlJ a eraag me-Ie us 1'tl1 4maO'az ~ "lid. . Db ' k l't I' tl . 1 k . , 
In dit slechts "'24 elJen van het nrtillerie-magadjn verwi.;derd geuol1w ,dmg maakten, geen en e e, Ul ge~ollc era, lans 111 c e aSetlh: 

werden behalve een aantal gC\ tlhle gt'anateu 811 erns\vuul''' e .. ken nog ! ZUll Leruggekeerd . De. Bat.altlons-Kommandau;: . e,ll de Komman-
c. c. 12000 Ned. lJonden buskl'old bewaaru. I dant hunner compagnw hadden, zegt men, Zlen begeven nanr 

Nanr de oorzaa], van het ooheil, waarbij eene schaue van c. c. I de pla?,ts waar zij zlCh opluelclen Olll, hen ovel' te halen, t~rlJg 
f 30.000 is gelcucu, ,\orut ceo onderzoek ingcdeltl. I te keeren, hetgeen de lloegllleezeu bleveu welgereu toW:", de 

. . '. . ,. . I Kapilein, di~ vro.eger . de eompa~llle kOl11mamleerde, zlCh ,d~rR 
BEHIG'l' vall de verschillendc volksziekten , el!e 1D ivedel'!a~(:sch-LlZdze '\ waarts begal. HlJ werel met g;e.lUlch ontva:lgeu en" op z~~e 

hchb~u geheerscht gedtlreuue ele mannll }laart 1811,. verzekenng,. dat de zaak zou ollCtcrzoeht wowen, vol~~en allvn 
, J A v A en }l.A iF ; HA. . hem HUWII) Ig. - (LOC!Jnlotlyf. ) 

Residenlie BmdarJI. . i 1.-'::'~"'~':"-,~"'.!I~I;,a:t.~_:,.,.. 

1tt i,et ';istrikt 'iJ ihi liocnr; (ai'tlceiin:; Tji l'iti gilllr) hcerschtc l~ b\j \~oo rt-l Sa iii IIi'U i/g, 1:3 l\lei. De £iislIli;ide wellscht te wete ll, waarom 
unri,; ,::. l1 at"" riijl~e !,ukhll, GG l~erS,"uett 'sertlw ,':::')1' , :l~e , z~el;~:~ aunge- de .. ouue U.uiteii hier !log eirculeereu, om claarcloor te bepalen, 
t,j'; ( , it vn ricu (, n el n~ " Ct, 1!1 L,e vell [,OJ'S (jlt(,c. bed.tlt.lehu" 1 welKe IllluLlel en "oullen llJoeten worden aallgewend, om clat vutI 

Reoitlent:" Ba taoia ,. '1 ollici0ci aiei, ga l1gb1tar geld aan de cireuialie te onLtrekkell. Ret 
.)". ' I I'· ZI' "Ie "\"OtlICII ;'1 lie ,t'"l en I' UO r5tc ·Jr.n ,l,'zel' resi - I cCllio"e nllllLle l wu zUn al die cluiteil tegen 120 ct. dell gulden • oj p'l-'va! ell (.lel u:\, , .. to .. J ~ l.. " .. . . . . '1 • 

'c ;~l;e "·;' .U I· ':1 jlcrsuucn ovcrble tt el1 7 hlcvcu tt U'! ',nder hd.at:dclillg op le kooilen en te o venuetlgell ell aan net opl<OOpell ell Vel'llle-
" " . . - . tIgell te bltjvell van die, welke nog steeds in den vreemdc worden 

Resiu'en,'ie l{l al",'an/I· k' l' I I b 1 I I' aallgcmaa t ell lllge voerc lIlettegenstaalJ( e c ever · Ol s Jepa lllgeu 
Li ,1" ,ii'lriktcn IYa.wj;;sa, Sioliangkasi, Adim''' '', Tj ihel:ang , Tjila- daa rLegell . Dc clu it is thans op Midc1en-JaV[L eell zeergewilde 

lIla iio ~ : \ ullnnoe !i:au ell T(~~ajwnr() G '."; arclI uil dell r:~ r ~ ten cltz ('l' mUll11d lwlldeiswanr dw overal langs dun \veg wurcll~ te koop aangeboden
t lfi ~ i',.;;; i; e;,i ijdu·., ill b"!lilt!clclitlg, :etl werdcn ia cl en loop der :naand die gebe6igd IVUl'dt' tot, n,iling t.egeu andere goecleren en als 

.r tfJ i r-.t, ~ n:);It.'Ili.\t\l1',.! eta5t ) \· aa\Ydk~!:\:zam t ulijk.aal1tal:32hezwcken, " 1[' " ' I l "/-' l . 1 . It 
l i t·;~ ,~ - ntlllnl(~( el zoo gewll( 13 lla" lliemauc er eClllg JBZWaar Hllnaa~ , 
~ 3 :',' h l:r~i.d tl l..:l1 (;: !l ~ li() under ~d.!a nd elillG· blevCll. I b l' . I I I 

I 0,11 ZIC 1 vuur ewezeile llel1Ste ll ell verne lte werkzaam lec en 
l~esid~llti" 1'I'cange,-.RI1]l1rd$c/illp{'"it , 1 claanll etle te lawn betalcll, wu.L ait, den 1Lllrcl del' zaak geheel 

(,:);'; ill UL: .1istr:ineu '(iip:.;t'tri, '( jikaluIlg, l-'ess~l', ~lnl eber, Djarn- ! facllltatief is. 
l"HtS' ',\'c tan, Jjjill;ll'"ng-K"dvng, fljattll'an ,g-Tcnga, 'JjiJ"trtrnal', 'lJi- I Toc:llle duiteu als tnuut wel'llcll ingetl'okkell, wuea ze ook 
; jcc;'uc k, l;labuc;"j en Bli\iabcallg , afdcei in ~ 'l'ji""djucl') b!eveu de IIa- hicr doeh sIcchts voor korLen tUd ong·angbaar. De voorliefc1e 
[lillrii;,," l';,kkcll \·uonlt ecrochcu. Van ,ie 2:.;5 peroVtlli" , die er ill ,leze der iilge6ctcnen vall Solo ell Djocji1 VOOl" de oude l11unt, -: spe
maa;;,: <i'J 01' ·'·'(;nlc" aattgct::st ,slienelt cr 32 cn bleven ·1,8 onder Le- c i,~,d ge b:lSeClll 01' de omstaudigheid dat het verschil van hetgeen 
b:tadc ;ing . tlIeu 01' de passer vOJl-t· '/120 of VJor 1/ 100 VOO!' een gulden koopt 

.R(1sidentie Gheri!~·o'fJ. kb ' , t· I ' I I d k I I Ol1l11er aal' IS, -,~i1:) ec zonc er aarze en e al'revoerc ers angs 
[II ailc ,1isl ri klCIJ del' afdceliltg IIJ'!l"alll nUoc !J iccf die ziekle voort

w(.cue . ~ h:t 1 U [0 lJer,;') ItCIJ, waat'v:\n 170 bc"wckcll Cit ano oudcr 
hebandcHtlg' h!eV(~Il, . \ycr« hct n[tutai lijders vcrmecl'dcl'd. 

liesidentie SII7Jlarcwi/. 
Van l tot ell met 20 "lnart tlcden zich tel' hoofilplauls 105 koorts

gevulieu 1'001', waar\'ftu 0,j. uU(luclijk ,dliepen en a;l onuer behundeliug 
blcvcn. 

Residclltie Japara . 
Ook in dele l'esideutic heel'scLtell \'oortdurend koortscn. 
.lu de ardeding Japaru wordeu. 5UO daaraau lijdcllde pC1'3oncn' ueLan

de!tl, wan rv uu G bCl.welceD en 193 nog Iijdende waren. 
In het tl is(rikt ~Iautoep \ufueeling lljaw<lnn) kwamen 10 gevallen 

vorl', die ailen ondel' bchanueling blevcn. 
S lllnurlijkc pale ken Lecrschtcn nug itl alle distrikten del' afdeeling 

Japan1, u(;ch steeds ufnemende. Op prilllO Maal't waren nog 30 lijders 
in bcbaudc!ing, ",elk aantal in den loop dezer maanu met 32 we~u 
vcrmtudertl. 

lIiel'\'un sticrvcn 12, en bleven 22 in hchuudeling. 
Residentie Soerabaija. 

Ook in deze rc;idcutic kwarnen nattJllrlijke Jlokkco voor; 21 personen 
werdell cr door uangetast, waarvan f. hot slagtoffcr werden, en een 
gelijk aantal oouer bcbandcling blecf. 

l1esidmtie PasocJ'oean. 
III ucze residentie bleven de Jlokken almede voortheerschen. 
In de aftleeling JYIalaug waren ap 1 Maart 139 lijders antler behan

tlcliug, welle aanlal met 117 wenl vermeerderd; 2G stierven en 115 
bleven nog onder behandeling. . 

Iu de "fdeeling Pasoeroean (distrikten Kottn, Wonoredjo en Wlllon
gan) kwarnen 2 gevalJen dier ziekte vaal' en bleven nag onder behan
delittg ;cvenzoo iu de afdeeling Bangil, alwaar 2 person en door die 
ziekte werden aangetast, waarvan Gell onJel~ behanueling bleef. 

Residentie Sonakarta. 
Op het gehied van den Soesoehocnau w~rd het aautal pokkenlijders 

m,et "37, etl op het gebied van l\'[angkoenegaro met 31 vermeerderd. 
Daarvau stierven 41 op hct gebied van den S.oesoehocuan, en bleven 

~~ ondet behandeling 36, ten\'~il men op het gebied van Mangkoenegero 
geen enkel geval met doodeJijken afioop te hetreuren had, en 96. Hjders 
onder behandeling blcven. 

Residentie .Kediri. 
In de, distrikten Kotta, l\'[ocijorotto, Soekoredjo en Papal' (afdeeling 

Kediri), Toelong-Agong (afdeeling Ngrowo) Gadean en Leukong (afdee!ing 
Berbek) wareu op 21 Februarij 126 pokkenlijders onder behandelmg. 
Van af dien datum tot cn met 10 Maart deden zich nog 76 gevallen 
dier ziektevoor, waarvan 20 lijders bezweken, en 54 onder behandeling 
blevell. 'Vava Caumnt.) 

clell grootell \yeg tusschell de Vorstcnlanden en Samr,rang (le 
duitell tot hunnc vroegere waarde in ontvalJg~ nemen, terwijl 
ze hier en in de llabij gelegene residentien tegeJt....e~e~ .zeer aan
merkelijk rabat te verkrUgen waren. Aile aanwez ere dUlten 
stroomden dan ook naar den postweg en werden cla .o·retig 
ingewi~selcl. Eerst werden de terllgkeerende duiten aileen 
'fjanc1ie, later op Petjarongall algemeen ontvange1t\, men had ho 
langer hoe minder llloeite 01Y! dlliten instede VfIll centen uit t 
evell, en zeer spoedig werel de ouele lllunt hier weder algeme 11 

aangeboden eu aallgenomeu. Opillerkelijk is het. nlleen, dat de 
gobang hier ill waarde met de duit worc1t gelijkgesteld, ten !jl 
die in de binnenlanden tegen he t clubbelde wordt berekend. I~ 
den tegenwoordigen stand van zakcn betrekkelUk de oude 1U 1-
ten llCeft, dunkt ons, de Regeering er zieh niet mede te 1 e
moeieu, aangezien een ieder die oude duiten ontvangt het ' ieh 
zelf zeer goed bewust is, zulks op eigell risieo te eloen. Srihijnt 
het del' H.egeering weusehelijk toe, het dagelijksch gebru del' 
oude duiten met cler tijd te fnuiken, zij viere de teng Is a~n 
haar koopmansgeest, zU profiteere van de goede gele enheld, 
late weder eell tamelijk groote hoeveelheid oude cluiten aan~a
ken en verkoope ze successievelijk, op velldutie te S marang. 
Solo en Djocja. Bijzonder zedelijk is dat niet, meer zeel' pas
send bij opiumhalldel. 

- Dilettanlen en artistes. Seelel't eenige maande bestaat te 
Samarang onder !eic1ing van den .Heer Valle een. II urnverein:" 
Gisteren avoud hleld c1eze vereemglllg een ?efe~~1' Verschl1-
lende increzetenen hadden het genoegell che blJ e wouen, en 
ook de l~den van de Wielandstroep, de maullelijk wei te ver
staan, waren op een na tegemvoordig. Men hac, g~hoopt, dat 
de lIartistes" de goedheid zonclen hebben om de:;t IIchlettanten" 
een lesje te geven, cloeh zij waren te afgemat door de gehonden 
repetitien om zich lliet tot aan het emde met de rol van toe
schouwers te vergenoegell. Indien htlllne voorstelling heden avond 
de eischen, niet ~er kunstenmak~rij, !llaar der wetensehap.pelijke, 
degelijke gynmastle naar eveuredlgheld even zeer bevredlgt, als 
het werken o. a. van den Directeur van den Samarangschen 
turnverein, dan zal het publiek ditmaal zeker aigemeen voldaan 
de tent verlaten. Wij hopeu dat gaarne voor hen, ~n nog meer 
wenschen wij, dat de jengdige S~mara!lgsche :er,.eenigmg blijvend 
die belangstelling en onclersteunmg v~nde, d~e LOt volkomell be

. reileing van het voortreffelijke doel lllet gemlst kuunen worden. 
( Locoillotiej'.) 
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Samarang, 14 Mei. .Jan eene Brochure dezel' daien in !j ederland bedrag, u u Dogeeue belaugrijke som heeft toegealaan voor bet 
door de Maatscbappij tot nut vanden Javaan, uitgegeven, ontleenen vernieuweneu herstellell van ± 330 Kampong b r uggen (d. i. 
wij bet volgende : . , d" niet in den g rooten .weg liggende bl".Iggen, leidende tot of ge

Het valt uiet Ie ontkeunen , dat de haudel ged rllkt IS , dat e uIJ~er- leg~n in de Kampollgs) be1100reude tot de hoofdplaats Samarang 
heid kwijnt en de landbouw zieltoogt; maar. ouk de l~egeen~,g geelt te 

. . . van Jeven, zlJ schunt te slmmereu. ('tefl zU loch ~un . Smnm'ang, 13 MeL VV0 i:erLemen d at Satrlarang wordt be-
\~edID tlgt bt~dwIJs . vall lev"u d',\u weet men DIet, IYuarover ZICIt dreio'd met !lct "erlies del' schntleriimllziek. De n-ijwillio'e con-tlJ 0 I' eelllg teeken , , . c " .. , n . 

t " d 'en u"el' Ilare stelselloo<heid ()I hal e dlllslcle hau de - tnbutJe, welke Cloor onze lllfesl e s.tadgenooten vool' dIe lUuzwk 
meeI' e verwon CI , .. .. " . 1 . b 1 . . 'd ' d d b I' (7' 

liu "cn. ~'len zal Immel'S wel Diet als eeu UC IYIJS vun erUSl1ge \\crk- WOl'Clt opge rae It, ;s lliet VOl oelJ e voor tl e, ioetten. ~eel' 
... '" I 'd "llcll aallVOerelJ de tiidruovcnde rUPl)orten, ellldclooze stlltell /. IS het te llOJlCll, dat vel e n het door hen opgebrach l, bcur~g 
Lz3.lm lel Vi I (;,., d' .. 1 . '1 

en slat islicka tabellen , die hij herbaliug van <I e alllhLellaren wor etl g~~ eelllgzlIls zullen WI llen verhou!ien, ell anuere lliet-con~nouant~.l1 
n au!!;d , ot' de onheouiden tic verzuekcll utn te wurdell mgehcb t, hoevcle n og . z ullen \oetredell, waut andel'S IS het l1lr.t mogehJk O!ll d lt· 
Cnr islen-Javunen zieh ill celi e resldellUe Levlllue u, ut VI' lllugeltJkhelu muzlek korps op den bestaanden voet III s tand I.e !land en , en 
bestaat de oesterl'angst uit te ureldell 01 PUl'dVI,sehenJC:l1 aall leI~ggell. I'oorzekel' ZOll ei keell betreurell, verslokcll te worden van het 
Vde b!!lan" rijke ell drillgcliJe uangelc:geuhedclI , lhe VOUl' aJdoeutug val- genot, doo r elit korps aan de burgcrij ve rsehaft. (Sam. Ct,) 
baar :dju, ~ laten zicIt dllUl'Cll tegCll 1 e ve~'gcel::i waeilleu;, ~LHle re, l.h~ ".~D-.nooii'~f.lr 
volstrekte regdin g eischen, wurdell,op zlJde gelcgJ, als.Gl (Ie toe;lUud 808I'aua'Ua, 10 l\1ei, D cbict va ll het k !einzeaeL :Men sch rijft 
niet ouzekcr en dOll ker gellueg IS. ]<;ell zekc re~ 1 III "atSHII vuur de 1110- OllS vall J$ut llvi a dut bij de Regceri llg het I'(Tomcmcn bestaat., 
ralitc:it ceuer !'e"cering leveren olllcgenzeggeilJk tie uelloclfllDg eU de ell daawa n ook ' I'JlIbliciteit is gc!':evclI , oni het [)ersoneel der 
, I 1". 01' w auUctl' lIlell H, j let 01' ue wIlkkcu n ue en I I - -" 1. '. , d 
(,eUZt Jarel' amulellarcU ).. . " .. ' ", , . l' ekenkamcr te rerl11eerc c ren illet j;3 1':NOffiJeZen 1 ste ;! e en 

I ., ,. .... lite " cschleOCfi ua ll It''l de gevulgtrckkllw VOv! , . , . . , ,.' , 
VCI' Jazcuue \\ 1.l ZC lIaalOp '" . ' " . ' 1'" I <> 13Cte 111 e\,cnretllghelll. Tot aHnzoeK om dIe be tl'ekklll O'ell ziin 
d I d "' ,, . ' !'eefl men Jlle r zulk cell iOuln'U1 , ZIell lllH,(ell van , . . ' . . b . " 

e lUll . J.' ]t .. lllel . 1. ,: d \\'.. t J ,t t ot hedell r eeCts nllln vIer honderd 4(J(j req uesteu mgekomen afJ iracroerutievcll ann lid upp(;r";csllltll" vcr uUll ell. 'aar JlWC H,: - .I. _" . I " . ....., . . ' 

- 1 b d" t . d' ·, I eu lot I'ourd··u H l! "clI'cs'cliik en lllaat- Ht'L heersc.beuele dwaze stelsel van be·lloemll1!:; en bevo.relerm g 
heen lnel dCll leuS , IU lell II . ~ ",'" el b I ' d'" d 1 " k" d' . 

j o.k ,. ' • au ' tell Ute J) 'issehien vel'lJieu<lclijke i1I1IUlenal'Cll . er am tenaren, verse ml t op Ie W1J W e 5CI1:,1 '1S t eell tlar Ig 
sel) ues(tllll'pCrsonen •1 b ,' . - ; 'dol'., ' ., ,.' .. .. ,1- 1 .... , ·1,.1 r.,· ·t . 
bi' ecn del' deparlumellien vou Illgcmtcll Lestulll' waren, maul' ,Le teu VOOI Cc; tJC, zoo I' Cl geell UIlIC ldug zoo sec It, (Ie .ne, ~ell 
m;u cnrna le tle gcsehikthciu en LeI, wllHtllitciti lUi S"~1l Ulli nan het hould SchlJ llbanr goode z'Jde llCelt. (Soer .. lful.) 
cener rcsid ell tie~ oj' afdueling te >LaH li P \va"t' heLLeli :l U huuue ketl ll!S Soerab ofja, 10 Mei. In ceQ l'ero)'[1eri'1g' op Llet gebJ"lli k vall de we-
up!(euaan \'un de ildllrH1>clie h ui,jwutiiug, Vall heL kl(rukltl', va l! de lilal gun der ee rste klasse ill de l' esiuell.lic Bautall! , uitgevaardi.gd door den 
vn;, uen .Juvaan ? \Vat "elCll 7.ij V"ll cllllures, I'"tl padIC-, sUlkcr - eu I r esident van dut gewest, is in at't. eell duidelijk V1tstgestelJ, clut op 
l;oltiicaatlJlllIut, r cgcliug van lan dl'cule, llUJitie, . irl'igal1,,-werJ(cl1, ell zoo- Leduelde wegcn !lid !l1ogen 'wordell overgevoel'd »reizegel's ell in het 
" tIc anuere zakeu, tot wier weZlli l'll gehc.: lIll tli 1ll(;1l dan cerst lWIl algemctll pcrsoucu) van minder dan uric Neoedmlthehe <luimeu", 
iioul'u l'iogen, als melt gedur(, llde jarcu uu tlc r ,dell Ja vuau ~ ' crk~crd !iteH Daar het olHl1 ogelijk de l)['uoeliug ' vall s"uoemti cuofd van gewesle1 tik 
en als :lIIlLteuaar leI' beschi kklug ;;!jlle CaITlele uegullUtlllS, Men llcltle bestllu!' kan Zijll, urn dergelijke llliuiatuut:\vezells, z~o zij besta aubaar 
d ie kellll is, die oUlllisuHe vcrci.ehtell uicL gniug, zij Zijll de grouu- WUl'c1!, uit de aa n zij ne zorg ' ert ruuwde afdetl ing · te weren, .metlleu 
sla!,cll VOOl' ceu gCl'egeldc l1 1001' vall zukell~ vvO,1' de aigelllecuc weI vuarL wU hier weOer lc docn te hhbell lIlBt cen diet' elJOl'llle fiatet's, waar, 
ell lic olltwikkdiug Vull land ert \vlle. Ihe, dlc hie!' lllet de loes,auden nan de kem'en· ell verordeoingenll'ellust oDlllisbaar . schijut te moeteu 
llCkclld is, staat niel I'crbansu, Ids hlJ cell go uvCI'llei lleuts ·scerctat'ls llijden, ell d ie de meesle dergelUke prouuctcu vulkomen waardi" . maken , 
( OUl I'ed cncn , die iklicvcl' lIiet venueld) tut res lu cut van ecllC belang- om als eucogl'llphicn op do Jagere .cholen dienst ledoeo, en zoo zU 
rij kc l'csidellt ic zi et bcuocmell P M"ur h Og Iwugcr wJgt ue verbazlUg uoer de commissieu Vaal' bel zoogellanmd Jdeiu-arobtcunars-examall wer e 
als lI1ell cell secrctal'is vo..u !tel. Vellii ll-<Icpart cmeul, !:culiJ dn wecskamer den genornen als maats taf , "erkel' alleaspil'an ien, ".'oor voluoelil;" ell 
of eell Hiormalig chef \' OU I' de oj!Il"llle va ll tl.ialLie-iJobseitell lespeclivelijk zoe I' vol uoende zOIHlen uo m aUllteekcilen. Z60 het stuk !liet geteekend . 

. ..\J~t. !lV.Ofd "" VUll I!i;wtselij k hLslllU!' ~1~' , n~~lges leIJ. ,.Vllll ., \\·Itl\ ~ uu:lee,- \\'as door den residenl "'I deu seere taris UCI' l'esidcntie, zonelkeen. h~t 
nc " dIe t) tlllons;/. ·1 JllllJlH; aallspJ'a]ccll.('jl :ll!.k ceve @ullseheluwg, up zul,( \Il et rccht beschollwcl; .s ceu zcer wlslnkte 1,1'0e ,'c. van cell llegetIjan
ec! e vuorkeu r ? \1'ord1: In t il CI' "let "J!lekcl!l'I~ toe gebl'w;!Jt um t," gUll &eitoolknaap, nu ,,. eehter buide geIJol'mde narnell ull derstaau, geeft 
dell }")II tlall 1)('lJOlisme, !lau k ui perij<;u CIl dut wei up gl'~u\e SCIH\ul ." het un , aileen nog HHlfil' al'nleidiD!; tilt leeu lVczen, dat allll de bepalin
:MUh ' r die willtlcell r , die bel'O(il'l'eeh li IiO; l1iOd: lluod1.11keluk leldell tut lIog gell up de cxalllens in del' liju gocu te rllgwer kellde kraeht is' gegevcn, 
groo "ere vCl'zw:,kkiug vlIn Ull, ,bestuuJ', lut sterke tlallllg vall uus pl'es- Wij zagen uun zeker dCl'gcli,ikc mishuudding del' t aul niet meerdoor 
ti"~e ~n (et geheele gerilWseltnttillg vall vus gewg'; U11) auulIlulJe wc:kt den dl'u l; in !t el ollicieele ui euwsblao (ell toon gesteld. 
v;;~ lnml1lenu op de ulll bir ic, dell ij"ei', dell gvctien wII, de volhal'dlllg (Socr . HM,) 
vall ' .die lllll hteuurell, aangesleld bij d~. lUlldclij ke iukumste~ en CUllllI'C~, _=~ 
U'. t "~\ J'C I' ];ader in de eel.'ste l)lllals, LIJ VUUl'kellr, en IIllsiulteud de hou1- l' b n ',r . , ., . :\;, k)oc;-a aija . "W~eJ. Aall een parti cu lier SClir \jven vall Ban -
dell " 'for gcwcstclijk ell plautsehjk u:slllur ,," ues t~ u gckuzell .eu w~i~r- dj el'llnisin dt!. 29 April . .i L olltleenen wij het navolg-, ende: 
in ~ij \kUlIUt·u · gcvondcll \\'urdell. ZIJ ZU" ller, dte IU dell dlel'st ZlJU . 
grijs g i \\\'ol'uc n, uie de hesle jarf!1l cn kl'llclt lell ~l\lullcr Jeugd heuuen Den 2\JsleJ;l April had hier eell brand plants' ill het forl; het ' 

~ b I d I d k I d C(· tal va n !toulcn ar lillerie arseuaal stoud 's avond3 tell 10 aur eensklaI)s • .;cwijd a ' " de c angeu \':[11 va er all en u oUleu,. Ie z l u ' . 
~Iltbr,l'inge " hebbcll getl'OOSL (e Il!idden van dikw \Jls cenzameonherbel'g' i ll liehlelaaie vlam ; 10pus'sell daar ,-an daall stond cen houtep. 
znme stre~ 'en om hUllllC l'ucping trouw eu lllluwgezet tc vervullen. huisje met wapens en claar v!ak achier cen boulen buskrllid
Zij illecll kunllen aalJsprallk IDllkcn, zij J:ebben uitslnilcnd I'eeht ~1lt magazij n, illhondende 1 2UUO pd. bllislcrtiid, be halve de erllst
voor hedoeld , betl'ckkingen bij bet biDnenlandsch bestuur 1Il aaDrnerklOg vuul'Werkell. 'I ll \teL brandc"d gl :bouwlje lagel! vaten m et olie, 
te komcn.ij zijn bij uitnl' tncndheiu bckend met de behoeflcll en het terpentijn, ellZ, elliS dat lJl'iillclde lus \ig up .. 
karakter van deu ,IavaaD , mel; zijne zeden, gebruikeu en udats, met ])e bemannlll g der dri c sehepe lL \1 a~ ollIi1Jddelljk me t al de 
l!iijn' landhouw en veesiapel. E en c rcgcering, die .eeu an~eren weg 1n- offiCl"-rell ell drie bl'andspultelt op de plaats; het buskrutd Wil S 

'Bluat, zich eeOjanoer ri ehtsnoer bij h arc benoClIllug.en klest,v~ronge- dan oak .lll ee;1 ommezien tUel wegedrageu ell wel !!rooteudeels 
lijkt cn miskclIt eell groat deel van hare rn~est verdlensteltJke dleuaren I door de 1 'lal'ille. Janmaat zat ook spocdig 01' het rink vall !let 

en .. vervl'~eruot ,n ~tstek.eu. de arnu~e~J3ren "au zleh. Hlln gevoel va~ pl~cbt , wapelll.n(.lgazun, .d.at re .. eelS s.terk I.'ook t e ell iecler oogeld.)!ik.
wordt mtgcd?ofd, h.UlHl C amhltte verflaulI'.t en de Zilcht tot wll1~keur I dreigde in v lam te s laan, ,doeh door middei vall wollen clekens 
wordt zoodallJg~ ont~lkkeld , dat cr op den. mhoud van wetten en legle, en " zei len bleef di t. hl,isje gespaard cn bepaald c zich de b ral\d 
men leD van dl~ '\ldc eVCDZeel' te \\'CWlg wordt gelet als op het be- t.ot het ·arsenaal Tell 121/4 UUl' ruktede 1l1l\l'iue ill , en . wer.d 
lllllg der bevolklDg. i '_ . '. . (Loc.) I den volgenden. dag · op zeer vleicnde .. wijze,sehl'iftelijk he'dankt 

. \ ~~~" door den ReSIdent .en den GewestehJk rmllla!l"en komn:andal1t 

SafiZaI 'anfj, 10 . M~\. Ouze stadgenoot, de heer Knappert, I voor de verlee.llde hull" (Soer . . Ct.) 
is, naar wti vernemcll \ door he t bes tuul' der factory van de Ne. . 
handelmaatschappij hel10cmd tot haren waarnem cnden agent te Een cu1'ieu8 Staatjd, Op 'L laalst geilOuden kleiu ambtenaars-
Makassar ! tSam. Ct.) examen te Batavia, 'sIaagden 30 vau de 49 candiclalen of we] 

S~Jna9"allg, 11 Mei. ' Indigo .:1fdoeninge7~. Op . Z .aterdagU. 30147: ie Samarang was de verhollding: 14 aangenomen van 
werden alhier afgedaan: D. no. 34/41 8 klsten IndIgO / 4.80. de 32examinaildi of 7116 en te Soerabaija had men slechts 4, 

gelukkigen opde 28 ,of weI 117. . 
- 12 Mei. - Ret is ons aangenaam lEi kunnen mededeelenVau de doorgekomeu cadidaten te Samarang telde 1 veertien : 

datde regeringbuiten, .het vaor het in beh<ior}ijken staat bren- 5 vijftitin en 7 zestien: jaren. Ditar ter stede hebbenderMlve 
gen en' 'o'iidethoud del' wegen te dezer hoofdplaats toegestane 
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de cxaminat.oren zeer juist ~egrepen, dat zij. lea ll""deele vau 
j eugdige examinandi, in de wet niet moehtcn jezen wat. er lllet 
III staat. Trouwens iemancl, die lust mocht gevoele:l zlCh aan 
welsverkl'achting schuldig te malcen, zoude een zeer beschamend 
vonnis beloo[1en, zoodra de verongelijlcte eell beroer op dell 
bevoegden rechler deed. De onafhankelijlcheid des Nederlal1dsch
lndischen rechters loch is, blijkens de dagelijksohe erl'aril'g, 
bovel! allell twiifel verheven. (Soer. Ct.) 

Soerabaija, D Moi. OmLl'cut elen toestancl te pjoceljacarta 
ontle~neil wij at\ll COil particulier schr\jl·en het nilsolgenele: 

(j-isteren llacllt is IdeI' ceue chineesche vrOllW (naar Inen zcg;t, 
r\ik) "de hals argesnedcn omdat zU lliet at haar goed \"lids 
afge,!ell. 

GUUVERNEMENTS.BESL1JITEN, BENOEMINGEN', 
, ENZ, 

Civiel Departement. 
Gesteld: 

Ter beschikking van den dil'ecteul' van onderwijs, ocredienst en nijver
beid. de ambtenaar VOGr de burgcrlijke dienst in Nederlandsch
Indi~ J. P. Th. van Nunen. 

' ~{en kan lillgaall, hoe ong-crust wij hier wedel' zijli. I 
-'\,;)0 'n ioestand is vl'ecselijk. , I' 

Tel' beschikking van dell directeur I'an hinnenlandsch bestnnr, ten eillde 
bij (liens depal'tement te worden werkzaam gesteld, de ambtenaar 
voar de bUl'll;erl~ke dienst in Ncderlandsch-Indie G. J. G. van de 
Poel, en zulks met intrckking van het besluit van 12 JYIaart 1869, 
no. 15~ waal'bij h~j tijdelijk is toeg~yoegd aun den resident van 
Samarang. 

Gocdgekeurd: 

iI l\ nchts m{)~st, merl paardcnvolk de stad latcn doodcl'Uls.en 
~o:ldelr die scbul'ken wel bHllg worden. Ik verzeker \l. llC

feu -de ol)l'l.allcli(';iledell het l()e,~ dan hleet' ik geell oogellhlik. 
\ v I .1 'j' 1 " . t iunger meer or peue pants, \vaar ue ,Tel ig lOlCl zoo yeel 'e 
wcnsCllen ovcdaat. 

De chincesche \TO\lW ill fluaestic woonde middcll in de slad 
in l: ct eiIi necscile kamp, lielkt in de onmiddel\jke nabijltcid eler 
wO il ing Yllll dell Djaksa. (Soer. Ct.) 

Sue;·auaUa. 1;) fi'Lei. Men selirUft ons yail Paring-Illl del.IO dezcl': 
III dP ll JJrlCirt \'an Z,l1ul'dag op Zondag .i l. WE:l'd de admillis

ind e:lr del' bier gcwes(igdc hontkapondcl'UcllliJ:g, dell heel' B" 
be~ t ( , I (' H vonr I'cr:e Will van I 2,100, aan contil!lien, hellcvclls r,Cll 

b iik ke i! trOilltur:!. bcvatlend c officii.:eJe en andere 51 ukken, be
trckki ll!! heblwHc\ c, up de door ZEd. gCl'oercic ndministl'a(ie; eim 

Oil all der wenl onl.ncClllel Hit, de &~aapkall1el' van den heel' B. 
7-OI "l er (ht. doze daardoor gewekt I\·crd. 

.!Jat door den landraad te BanJoemas. 

Is Benoemcl: 

rr0t hnitenge'.voou substitnut-grimer bij die regtbank, buiten bezwaar 
van den lande, m1'. vV. B, Bergsma, kontroleur del' eel'ste klass6 
bij de lanclel\jke inkomslen en kultl1res. 

B£j de Plaatselijke SchoolkOnllilissie to Samamnlj (Kadoe). 

Onlslagm: 

Eervo1 1 wegell; ve\tl'ek, nls lid, P: \h. c1u Cl~.ux, onder dankbetuiging 
voor de liGOl' nenl 3JS ZOOdUlllg iJewezen uleusten. 

Benoemd: 

Tot lid,\\'. K L. }', von Elide, secretaris tiel' residentie KadGe. 

Depal'tement van OOl'log, 
Ontslagen: 

Ecrvol, oit Zijne Majesleits militaire diellst met .hehond vall regt op 
pensioen, de cerate luitenant-kwartiermeester del' militaire admi· 
llistl'alic }'. II. 'Nimmer. 

D e wed"l1o 'Wl-! dil: district. doet zijn uitersLe best ele daders 
ol'Iespnrcn ea iangl.alnc;rhand komt er eenig licht in deze zaak. 

B ij, de Genees!cundige dienst. 

o vergeplaatst : 

het groot militair-hospitaal · te vVeltevreden, de officier van gezond
heid del' eel'ste klasse P. A. Bol, van het garnizoen te Salatiga. 

\\';,;l!'> ellijl,J(jk, ;wllr;emoedigd door dell goeden "Hoop vail 
ge!l(w :nucn dicrotal, wnagde ('(,H twcede com plot, heden nach!, I 
CClle i'ogin~ bij dell lieel' C. Iiecds haddcn zij tot onder het ' 
ledibut cel ic npcniug gegnil'en (ocn z\i door de politicronele, HU 
wier w("ahuarlihclel door C:Cl'stgcllocmd feit is \'crdubbeld, weI'
I,lel~ gCSllupt en twce van de ([ric {,\Vaar gcwapen(le inhrekcl's 

Bij het groot militair-hospitaal te Samarang, de orucier van gezond- _ 
htid del' eersle klassc E. P. ,J. van Kappen, van dat te WelW .... 

(wr;l_'_dL~~~t ~e \"hnger!' gellomen. 
i ]Jal lip weinigc, idol' woncncle Elli'Opeanen lIiet zeer oj) hUll 
I gemak z\j n, behoeft germ hcloo!;" uiemullcl Jegt zich meer gerust 

tot siftpen l,edel', aile' rnogelijke VlIllrwapenen wordell llagezien 
en gelackn rdsoi' er cell krij~'stoeht ophallden was en wij gevoelen 
tlULl~S mcer d,lI, ooit ,d. l;ct onaangellnme nUl cen le"en in de 
billircllianden. (.':Joei'. Ct) 

P(l[;;jt' r oe"'iJ , 7 Moi. :Men sciJl'ij['t, 01)S vall Malung: 

13ij ~~~dC;:oot militair-hospitaal te Willem I,de o'iBcier vang~~~t; 
IIeid del' eerste klasse T. J. Jorritsma, van dat te Samarang. 
het garuizocn te Salaliga, de officier van gezondheid del' eerste 
ldnsse E. Bctljamins, van het groot militair-hospitaal te Willem I. 

(Jat'asclie Oourant, 13 J\'Iei 1870.) 

EXTHAKT uit he! Ref;ister del' Besluiten van den Gouve"neur
Geueraal 'oan Nederlandsch-Indie. 

BUITENZORG, uen 15den Mei 1870 (No. 10.) 
Het rddaa, op den 2(\en dezel' ge.gC\,(~ll concer!: is zeer gl;us

tig al'ge!oopcn, de lleer Hosel nlsmede a! de jOllge Dames V[w 

Malallg hebbcn het hUline' b\jgedr:lgen om de ingezetel1Cll cell' Gelezen de mlSSlves: 
genoe~i(;lijkell al'oud w bt'zol'p':(;U, jammer dal: de opkomst nog a. van den Minister van Koloilien, van 26 Oktober 1869, Lit An., 
al t e wcnschcr:, (Jveriici, Iwiw,;!K hoopt men, h llil Hiet a r zal no. 40/1460;' 
sch~jkken va;l spocdig- l~(·t :_)de concert te £-tU110nccren. u. enz.; 

Er \ycrd Cliett avo:1Q \'ri.j goed gezollgen en gespceld. de Is goedgevonden en verstaan: 
oudstc ell jo:ra;"te det' lLwrcs '.:erclie;1C1l :11[en lor, de cene \'oor }~erslelijk: AI, regel aan te !lemen, dat; \,unneer geen gl'onden be-
haren ZHlW. de anelere \'oot' hare goecl uitge';oerac nccolllpag- staan am eell verzoek om geslachtsnaams-vel'andel'ing ofbijvoeging reeds 
ncmcntcn. ~. '0 , dadelijk af to wiizen, aan den verzoekel' bij wege van voorloopige be-

I ,'" , I' ! " Tl' Id 1 schikking 01l ziin verzoek zal worden opgedrag,en, om. van het ,verzoek )e )\lb'Oerlllg vnn (Ie ([til er sijmpllolllC van r aliO,ll vo ,eea -" 
- v meldin,!! te doen makcn in de .Tavasche conrant, en claar,an, zoodra h~t wel, heL Granel o.ir Josc[)h van Mehul, het Herbstlied \'an " 

zal zijn geschied, mededeeling te docn. 
Mendelsohn wcrd met' talent gezongcn. Ten tweede: Enz. 

De Heer Husel maakte zich" vcrdlens\elijk door de uitgevoer- Af,chrift, eOl. 

de stukkcll op de Oboe. en werd door de besle musicienne van 
Malang, voortt'etTelijk geaccompagneerel. 

'reI' ordonnancie van den Gonvernenr-Generaal: 

O.v. c.,rigen,S werelen " .. 0.lge. ns. l.l.et programma de overige stukkcn I' 
vrij goed gespcclrl. 
~ a afioop vall he t conccrt heefl ele hom bom nog clapper 

zich latell hooten en zweefden de nog van llluziek eil gezang 

J)e .illgemee71e Sekl'ctaris, 
V AN HARENeARSPEL, 

Cinel Departement, 
opgewonelen paren, vrolijlc cnelartele!ldin ele zaal rondo 

H.et is daar andel'S ieer stilen he eft clien avonct werkelijk 
wedel' eellig leverl in . het stille sledeke Malang te weeg ge-
bragt. ' (Pas. N. elldl'. bl.) 

Verlecnd: 
Een tweejarig verlof naar N ederialld" wegellS zie~te, aan ,den amhte

naar op wachtgeld. A., E. Schreuaers, laa~tehJk benoe~d hnlpon
del'wijzer aan de openbare Jagereschool te Gnssee (SoerabalJa) en aau. 
den telegrafist der derdeklasse, J. O. A. Bonlet. 

Ontslagen; 
I Eervol, uit '5 lands dienst, met b€houd van. regt op pensioen, de 'amb
i tenaat' op wachtgeld J. L. Struwer, laatstelijk opziener der eerste 

klasse bU Je indigo-knItunr. 
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Op verzoek, eervol, nit zijne betrekking, de stadsapothekel' te Samarang\ Bij 
J. H. R. Goethal'd. . .. -.\ 0 ' 

bet garnizoens~bataillon _ van Sn~at-ra's \;ilestkD~t en Gnderho:rj~ 
heden, de majoor r . J. L. von Sternbach, van bet l4ile batalU01) 

Op verzoek, eervol, uit . . 's lands ~ienst,. de ]~lerk bij net departement I" (Javasclte CouJ'ant, 17 l\lei 187 .J . 
. van onilerwijs, enedlenst en nljverheld W. P . C. D. Watson. . ,;.. _____________ ....; __________ --:~ 

. Benoemd: ALGEMEEN OVERZICRT. 
Tot hoofdin cyenienr del' eente klasse bij den waterstaat en's lands b~_ll'" 

erlijke" open bare werken, P. van Baak, laatstelijk die hetrekkmg De groote grief tegen .het bestuur yan den tegenwoor· 
tekleed hebbende, onlangs van vedof uit N~der1and terllggek~en;; digen Gouyel'l1enr-Generaal van Nederlandsch Indie is, dat 
!)let bepaling, dat hij in die betrekk i~g zn.l werhaam ZlJU III ue hij zich veelal tot overwegen en overpeinzen bepaald_. 
rcsi<lentie Bal:avia nIs eerst-aauwe;:cnd wgeuleur.. . . Met volcloening deelen wij mede, clat Z. Exc. in de Incli 

Tot sckt'etaris cler resirlentie Cherihon, de ambtenaar ?p non-a!mvltelt 
C. ~L de Rochemoot, laatstel~k sekretaris del' resldentle Preanger- sche spoorTvegzaak zal. handelen . . 
Regents,:bappen. 1 , .. De Rnad van lndie Iu.d geadvlSeel'd de werkzaaill~ecle""\ 

Tot eers tell kommies op het parkct vall den prol,nreul'- gel1,eraa, o~ ~et· 1 aan den spoorweg Samarang-Vorstenlanden niet door een:g 
hoog-geregtsltof vun N cdcrlaudsch-IntlIe, de t",eede snustltunt-gl'lffier vQors(;hot or' andere hulu van staats,reO'e te d0en hel'VattXL 
, .. -1 -,' .. ·I ·titio ·" Batavia mI'. ,T. C. l\lulock Honwel'· ·1 G ~ '" j olJ (en <c\. UCl \'I.n Jl5 v yo , " . 1 De Gonvernell"- enera'il was van eer e alldere "lee' nC" 

Tot tou' pothcker to Snll1a ran~' A_ G. Veltman. thans be lust met (e , ". ,~ .. ' . '. - li' " 
~:. :a •. " il' . betrekkill o-~ . en acntte spocehge VOltGOllUg van de m aanbouw. _zi1\Hle 
,. aallaemIll_ JeI " 'H I . 1 t ' B · ' 1 b 1 . - . ·h·- ~d 1 Tot notal' is tc .... Djokdjokarta, de notal'is tc Socl'akartn C . .!.I,[ • .I. • van w_egen 12:. -,l~ s \rlJ~S- e ang ~n 111 (.~at., van et cHant 
Luwick \'an Pabst, I Java. BlJ eht vcrselnl van meemng heert ete Gouvernenr-

GoeJ gekeu!'c1: Generaal gister (20 dezer) op het l'Jaleis te Riis\\)ik eene 
D l J L 1 d (e 111t1~('asse)' (Celeo es en o;zciel'lloorl.yh.ed,:!72. .L u -

. at C 001' an ,anMaa, buitengewone vergadering van den Rnad yan ludie gepre-
Is Benoem <1: sideerd en zal, vei'zekert men, de ordonnantie onclerteekenen, 

Tot ~~:ltel~~~IV~~~a~,l!b~:tll~~ - g:;~iC~l'i~:t J;'~~r1~n~~l'~~' l~~:i!~:: ~~~\\'g:~ waarbij een krediet boven de begrooting van N . 1. YO or 1870 
assistent-!'esideut, tevens magistraa t alJaar. van f 175 .000, tell behoeve van de voltooiingder le en 2e 

~a .. ~_-_ sectien van den spoorweg worclt geopend. On verwijld zal 
Dom' dm JJil'ektelll' van Bi1L11elllcmdsclt Bettl~"/, ::1)11 de de beslissing van den Koning en van de wetgevende maeht 

v.?l!Jende besclliN.ingm !JeI1lmU'n: worden ingeroepen omtrent hetgeen venIer moet gesehiedeD. 
E(j !tel Bosc!twe:;ell . D e ordonnantic zal Dingsclag a. s. weI in de Javu8c!ie Ct. 

Jan uarij 1870. 1 .. 
Be[lU~md: verse,llJ[Jen . 

1'ot op>.ieocr del' 2de klasse: 
K. :F. E. van DamIlle; A. 'IV. A. Zeijdel; G. ". _ Lnpl'e, en J . li' _ 

H. van del' Heijclc. 
Tot ollzicners del' 3de kJasse: 

J. G. C. Kiihler: G. H . W. l\l llllc r; K .• T. Kraijcnhoff vau de LUll!'; 
J. W _ Ven"~ij; C. G. F. BJant11\"; ':, ' H. SI!iker; C. ? :;\reU~l:; 
C. N . IIagensteio; I'. S. A Lapre; ),1. 11' . Buodc; ,llir . J. C. 
Coldman eu .J. C. N eijenuol'iL 

]<'ev rlwl'ij 1870. 
Tot opzicncr der ade klasse: 

C. J. n. Serle. 

"lVij jniehell van gcmscher harte het YOOl'l1emen van mr . 
P. :liijer toe en zullen de gronclen 1'001' onze meening in 
een volgend llummer uitec:nzetten. Alleen betreuren wij 
dat wij in het genomen besluit in zoover slechts een halven 
maatregel llloeten zien , dat niet met kracht aan ane gedeel
de van den spool'weg kan worden voortgewerkt. 

De Minister van Koloniell heeft aIle verantwoordehJk
heid op den lauch-oog·a . laten drukken en geeft aan de_ 
Staten- Generaal evasieve antwoorden. Thans zal elit ~ief 
langeI' mogelijk_ zij n. 

~1{u<i't 1870. .r--,,---. -- ....... - ))Vei:gepiaatst; 
Van llct boschdistrikt Ngawi nnar tIat te :ltladioen, 

klasse :111. W. Boode. 

, I Oak isJe onteigening van de perceelen voor de lijn van 
ao opziencl' del' guo de eene grens van de afdeeling Meester Comelis naal' de 

andere gister afgekondigd. Men werkt langzaan aan de lijn 
:1Ici 1870. in de stad en omstreken voort. . 
Benoemd: Ook wat de telegraaf betreft, vernemen w~jdat ondanks 

Tot o]1zicners der 2<le ldassc: aUe ofIieieele toezegrringen de Minister zich tot aansehriJ'-
G. 11. w. :Muller, opzicner del' 3dc klasse, eu J. C. BI'Ollwer. "'. 

Tot opzicoer der 3uc Idasse: vingen naar lndie heeft bepaald. Tot yoorzetting van 
W. A. van ucr Gant, klerk ter nlgemeeue sekretarie. eenige lijn is tot nog toe .geell materieel alhier ontvangcn 

Ovcrgeplaatst: en men haast zich natuurlijk niet om iets t e doen, voordat 
V nn de residentie Proholingo naal' tle residcutie 8oerabaija, de opzieocr dit geschied is, nadat men jaren aehtereen met klem op 

del' 3de Idasse J . G. C. Kohler_ . , . . de mic1c1elen tot betere telegrafische verbinding van Java met 
Van de residentie Soerabllijn naaar de l'esldentle Probolmgo, de °Ilzlener Sumatra en voortzetting .van de lijn op Sumatra heeft aan-

ocr 3dc klasse J. W. Verweij . . D . gedrongen. ien ten gevolge zal het bijna onmogelijkzijn 
Bij de Opname der Djatioosscaeli op Java_ in 1870 iets te verrichten, want in den westmoesson valt 

jJ[aart 1870. -
Benoemu: niets te doen. Sumatra blijft dus III elk geval een jaar 

Tot teekenaar, J. C. Bertsch. langer gelsoleerd. -
Depal'tement van Oorlog. Met groot genoegen werd aihier het bericht ontvangen, 

Verleend: I dat tien hoofd- en andere offieieren van het Inclisch leger 
Een tweejarig verlof naal' Nederland, wegens ziekte; aan ~en kapitein I door Z. M. den Koning tot riddel's van de ol'de vanden 

iler in[anterie F. B. A. Grooss, en zulks tn6t mtreklnng van. het I Nederlandschen Leeuw benoemcl zijn. DaardoOT is een ver
aan hem ~n de tweede klasse van verlofgaogers verleend tweeJa\'lg zui~ herstelcl, dat hie1' algem,een opgemerkt was. De jongere 
verlof naal' Nederland. . offiCleren van het leger hebben het denkbeeld O'eoIJperd Z. 

O~~@: . ~ . b . ... 

Op verzoek, em'vol, als a.djitdant van den G~u.'vernenr-Gen?raal, de I Exc. dim le.l?el'kOmmanda. ~t eene ov~tie te brengen, ten einde 
ridmeester van het regiment O. 1. kavallerIe, A. F. HU1JgeD. hem voor zlJne meJewerldng te danken en te vel'zoeken den 

Benoemd: I clank van het lndiseh leger aan Z. M. clenKoning en Z. 
_Tot adjudant van deD Gouverneur-Ge?eraal, de .kapitein der. arti.l~er!e, \ Exc. den Gouverneur-Generaal over te brerigen. Den 16 

M.·. k .Kuij:ellbrouwcl', met ~epahD~, ~at hU aIs zoodamg blJ zlJD den. bracht de stafm~ziek Z. Exc. een~ s. erenade, wa~rbij 150 
wapen zal worden gevoerd »a Ia sUite. offiCleren van de garmzoenen van BataVIa tegenwoordig waren. 

. Overgeplaatst: . lOok aan den tweeden luitenallt Kuhn, Directem del' ge-
Bij het wapen der Infantene. I k hIt 1\,[ t C l' d 't . d h -

Bij het14de batailion, de majoor J. A. Hiifeli, van het garnizoens- 'I :veerlmdia .. ersc ,-ooa e ~ bees er d ·ornehils'l end. Ul VIn er vdau
d 

et 
batama_IT van Sumatra's Westkusten onderhoorigheden. - 111 n e to~ usver estaan e ae ier aa geweer, wer oor 
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zijne kameraden van het llebataillon eene serenade gebracht. ' [ krijk, Belgie en :Nederland en in de w<lndeling;;ekend oudm 
}let vel'bazing las men in de UtI'. Ct., dilt onder de ~39'1 tlen'uaam van internationule suikel'konventie, maakte meer. 

soorten achterladers, waarmede bij ons leger pl'Oeven zijn i malen het onclerwerp nit van onze bel'aadslagingen en onze 
genomen, llet Kulmgeweel' ontbreekt. . 'I'vertoogen, zoo als blijken kan uit onze verslagen van 1865, 

Zatel'dag, 2ldezer, zal in de militaire societeit Concordia: bladzijde 10, van 1866, bladzijde 11, van 1867, bladzijde 
alhier een groot bal en vauxhall tel' eere van de gedecoreer- i 28 en van 1868, bladzijde 5. In ons verslag over 1869, 
den plaats hebben. . dat thans gedeeltelijk reeds. de pel's heeft verlaten, \vorden 

De bUl'gerlijke dienst gevoelt zich thans echter dubbel ach- bovenclien hoogst belangrijke stnkken opgenomen, die zelfs 
tergesteld. Is el' geen enkel ambtenaal', behalve de heel' aan den meest oppervlakkigen lezer de overtuiging moeten 
Anthing, onder zoovelen, die door kunde, tl'ouwen en veelja- sehenken, dat die konventie 1'001' de suikel'indllstrie op .Java 
ligen dienst cen blijk van goeclkeuring en welwillendheid ; eene wezenlijke ramp is en dat voorziening dringencl gevor
van Z.· NI. verdieml heeft? I clerd wOl'dt, lllet het oog op de hoogst gewigtige belangen, 

])e indruk vande achtetstelling is des te onaangenamer, I die daarbij ook direkt voor de reg81ing vel'bonden ' zijn. 
nu de besluiten doo]' de Javabode bckeIid zijn gemaakt, die, Koestel'den wij langen tijel de hoop, dat hct opperbe
de controlenrs hebben getl'otren, in antwool'u op hUllne, in stuur in N edel'land met ons den onhoudbaren toestand zon 

'zeer eel'biedige bewoordingen gesteldc adressen, waarin zij inzien, die voor ,Java vooral uit de handhaving van ele 
zieh beklaagden over langzallle bevol'del'ing en het inselmi- ko'nvelltie voortvloeit en dat middelen zouclen beraamd wor
yen inhet karler bij het binncnlandsch bestuur van ambte- den, om dien toestand te lenigen, 1'001' zoover dit billnen de 
naren, die hij de seel'etarie werkzaani geweest waren en grens lag van het vermogen van de regering in het moe
die weinig of niet met het biunenlandseh bestuur beK:encl dm'land, ook deze hoop is Utl vCl'ijdeld, nu, weI velTe va" 
zijn. Thans blijkt, dat cerst bcsloten was de adressanten, aan de algemeell gevoeld wonlencle bezwaren te gemoet ft 
als straf, zes maanden in de bevordel'ing achtel'uit te stellen komen, de suiker-inclustrie lllet een nieuwen slag bedreigd 
en dit un met dl'ie plaatsen geschiedt. Deze laatste maat- wOl'dt door een voorstel van Zijne Excellentie den \1 inister 
regel maakt, dat, de stmf nog onevelll'cdiger zal drukken. van Buitenlandsche. zakell, den 9 Februal'ij 1870 aan de 
Ecnpal'ig komt de pel's tegen deze besluiten op, die in tweecle kamer del' staten genemal allllgeboden, om wettig 
strijd zijn met het grontlwettig reeht van petitie, de bil- te verklaren eelle wijziging, door de l'egeringen van de kon
lijkheid en cen goed staatsbdcid. traktlleel verbol1den landen aangenomen ten aanzien van 

Ook is men weinig gesticht over de benoeming van een eenige bepalingen in de overeenkomst del' slliker-belastillg. 
vool'malig marine-ofiieier, school1zoon van den Gouvernellr- De gevolgell, die uit eene aanneming van dat voorstel 
Gcncraal, tot havenmeester 1.e YIakasser, de oeste van die moeten voortvloeijen, de nieuwe last, die op de schouders 
betrekkingen OJ) de buitellposten. del' .Tavasehe snikel'fabriekanten daanlool' zal gelegd worden, 

Het (oude) Bat. HM, deelt mede, dat op landen in het maakten het onderwerp uit van (jen vlllgschl'ift van (len 
Bnitenzol'gsehe, die in de verponding voor f 231.000 zijn Heel' Millard, met de laatstemail alhiet· ontvangenen waal'
aangeslagen, door het eollegie van boedelmeestel's alhier, van wij ons haasten Uwer Excellentie een exemplaal' a~n 
op aanzoek van de Chineesehe landhecren, een half milioen te bieden.. .~ 
g1l1den ZOtl zijn geleenct. De Regeering zon daaromtrent De feiten, met zooveel helderheicl in dat geschl'lt ont-
een onderzoek bevolen hebbel1. wikkeld, gaven onderscheiden in Nederland gevestig-cle be-

Hier en daar heersehen op Java nog steeds koortsen en ianghebbenden bt de sniker-industrie of den suikel'handel 
PQkken.. van .lava, aanleiding zich bij een am'es van 24 }faal't1870 

Van de buitenbezittingen vernecmt men ,dat de bekende mecle hierbij aangeboclen, te wenden tot de tweede bmer 
majoor van Tonsea, O. .T, Palenkuha, den 29 i\tlaart te del' staten generaal, met het vel'zoek de gesehetste nacleelen 
Menaelo overleden is. in aanmel'kmg te willen nemenhij de overweging van het 
------- , wets-ontwerp eener nieuwe regeling van de suiker-kultulU' Laa tste Berigten op .laya en in het bi:jzonder van het door belanghebbenclen 

I • aangeboden abonnement, clat zoowel in N edel'land bij de 
1E~~7a. 'meerclerheid del' tweecle Kamer en b~j de adl'essanten, als 

: ook in Indie van onderseheiden zijden gl'ooten bijval "indt, 
als een gesehikt en bill~jk middel, om aan de lang gerekte 
onzekerheid een eillcle te maken en wijclers bij de behan
delingvan voormelcle vel'klaring betreffencle (h suiker-belas
ting, de regering met nadruk te willen w~izen op Je be
zwaren,Vel'bOllden aan de uitvoming yan artikel vier. 

21 .Mei 1870. 

Een bijvoegsel van de Javascke Courant bevat een staat 
van den invoer del' voornaamste katoenen- en wollen ma
nufacturen, vel'vaal'digd in landen bewesten de Kaap de 
Goede lIoop, te Batavia, Samarang en Soerabaija, in de 
maancl Maal't 1870. Ook op ous heeft de lezing van het hier behandeld ge-

__ ...,....- schl'ift ell adres een allertreurigsten indruk gemaakt, met 
Het ,personeel aan het gymnasium Willem III is uitge- betl'ekking tot de voornemens del' l'egel'ing am eene llieuwe 

bl'eicl met een Ieeraal' in etc beginselen derFransehe, E.n- 'b\jdrage te voegen aan den ongelukkigen toestand,waal'in 
gelsehe en Hoogduitsehe tal en, en een leeraar voor de WlS- de konventie de sniker-inclustrie op .lava gebragt heeft en 
k~lllde en het r~eh;tlijnig .. t~ekenen, iedel'.op .ee:1e b~zoldi- op gevaar af, dat cleze onze verklal'ing te laat magt komen, 
gll1g van 37 <> 's maands, benevens dne vlCl'JaarhJksehe aehten wij ons verpligt Uwer Excellentie mecle te deelen, 
vel'hoogingen van f 75. 's maallds, benevens vl'ije genees- dat wij onze volle adhaesie schenken zoowel aallhet ge-
kundige behandeling. . schrift ais aan het adl'es, in het vertrollwen, dat het onheil, 

, • . 1 '. waannecle de suikel'-industrie op .T ava op nieuw woreh be-
De Kamer van koophandel en n~lverhelU albel heeft de ! dreio'd door de wijsheid van het opperbestuur zal worden 

vohrencle missive gerigt aan ZiJ'ne Excellentie den Gonvei-I '. '" , ~ ~ . I afgewend. 
neur-Generaal van N ederlalldsch~ J nelie, 

No. 42. BATAVL'A.dell 19 .Mei. I' 
De invloedop de Javasehe suikei'ind~tl'ie, uitgeo~fend 

doorhet hekend vel'drag, gcslotentnssehen\Ellgeland, Ii ran - I 

De Kamer 

" 

van Koophandel en 'Nijverheid, 
VAN DELDEN, J7ooJ'Z'ilte". 
J. E. HENNY, Sec"etaris 



Dc br;cven !lit Europlt loopclI iot 7 A pril ~ D de t~iegramrnen ~ at 28 A pril ; de Fran3cheMail \'~ l; !G :~pri1 ~ordt , 
elk oogellhlik \'erwacht. De berig-tell omtrcnl, Prod~cte:l1 , lIle Europ,' olltvangen \'crmelden voor Kotfi.l ~n Slllker 
eene verlaglllg op de Hollauclschc ell Heemde Illarkteu. , De beng!Cll om'rent nl.i:a.:I1 'U.fac1:'U.ren: IUlcieu wet 
flaau~:er . daeb had dit op dell omzet. hiergeenen indoed. "V'rach:ten hebben zien goed gesollt illeerd. De 
~iSli!lielkoeri!li or Holland werd gUllstigel' voor koopers 

INVOEk 
Dc toestand Oll~er roallufacturen (liarkl was sedert het6prrlakell vall oilS vorlgberigt i1\eer of (nillolibesteii!'(ieiidoo~ 

berend, tengevolge vooral vau het ver~chil in de opillies van nnporteurs. dat zich opell baarde door aalldi'illlg totver~oo. 
pen aan de eene, en vasthoudelldheld aan de alidere kant. Heltotaal de!' OlHzetten kan danook weilligbehln g~\ikgenoemd 
worden . 

. Afdoellingen in Nladapo:\ams ell Calicots hebhen plaaLs geroudell tot. 
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Naa l' EII ,oxe lsube ruwe en gcbleektc l\I.I:adapo11aXD.s bestoud zcer weinig vraag. De lloteeriilgclI ziJlI 
f :3 ,50 @ ! 3.1'5 \'oor ::\2 iu en I 4,50 @ I 4.60 ';001' 42 ill .. :Ja:011. Sh.irti:ug;s :'ondcll goedc~ aflrek tot 8,50 
voor 5/ 1- ell / !J,75 @ f 10,- voor G/ +. Ruwe werden flnnder gevraagd, met Ultzolldenng .van 8,25 W 39lU' W8Rrvoor 
I" 8,50 belaalcl wcrd. Van E:I1S. sebleek:te Shi~'1:i:l1g;s vondelllllleenverkoopen van ,eenig Qeteekenls 
plaals ill goedc 36 ill. tot ! 9,- @ I \),40 40 ill. tot j 9,2') @ f950; 45 ill tot f lO,75. 7\L'89 iu. ruwe werdenllu . eu 
da rt ge\T[;tt nd ell bedoll"Cn )' 7,50. 8 i~ 45 ill. zUn ollgeveer / 8,25 waard. HolL ~riI1!!i1 zljn ten gevolge van groote 
V('rkOOI'Cll ~-'p lel'erill!! i~ts flallwer. Goede merkel! Zijll echter nog grit' te plaalsen 1.01, f 9,-@J 9,25.Witte gf\iin l<lug· 
. , .<-!Oi af l ut, / 8.- @ f 8.'!5 . De ~'o?rraden van CaXDbric18 ulijven groot. Ouze noteeringen zijn/3,60 @ /3,75 
Vaal' Nu. IH, f :1,50 @ f 3.fi5 \"()o!' No. 30 / ::;,70 @ f 4,- voor No. ;)6 en f 4,80 @/ 5,-, voor No. 15/Hi. Z\I.lc)1-
'ton :J:)c:t.a.eDB met gering-en haudel tot./ 1,U5 voor 8/4, ell /1,:';0 VOOl' 10/4 Ili Ohi1:sen ging ,z.eer \vej· . 
nig om en dan ailee ll tot, lagere prijzeu. .A.d.r. ~ood .B:a1:oe:l1 is 5chier ollverkoopbaar; ·uominlial zijn '5/4 
Roll. 01' ./ 8.25 lid, / 10,50 tc schattcn. ~'U.1c 'r~is1: wordt op prijs gebonden , doclt de vraag hoewelp!et out· 
brckcllde, hOlldt eehler geeu tred met de .Iougsle groote aallvoereu. Mell kan No. 20}24 op j 325 @J D90 - No. au ap 
/375.- @ / 405- ]'\0. '100\,/440 @./ 465 aanllemen . .A.~. R.oocil.G-are:l1 vi~d voor het pogellulik 

. ~~cne koopcr~.Gln§ha.:D3.1S ZlJll lll(~ t. te plaalsell; evenmlll zlJIlSarongs en :J3a"t1:1kl§i Villl die hand te 
, f ttCll tCHZij tol 1'llLIleUZO pl'lli':cn, Z~eedsoh eu En§e1soh ::I:Jzer III I ell doell. S'taal vmdt,lle-Ul..e.~ 
t~ I' ll,-. :J:)ra:D.k.en- en Pro'V'isien gaan laugzaarn af. Je:o.e'V'er geldt / 12,- @ j 13,-' 
voor "'oede merken. :E3:o11. w.J:ee1 is gevraagd tot f ' 30,-" Goeni.ezakken zijn l'fgedaau tot 
47,aQ o@ 50 ct. :Et:001"tcer is tot 1 8,50 @ / 8,75 te plnat.sen. ~ars1: isbijkulls· ii!lverkoopbaal' .A.~I!!II-
1;rD.l.il!!llohe :S;;::o1e:l1 worden I'cel aaugebodcll en 'lOuden welli, ht / 18,- bedingen. 

U I TV 0 E H, 
Dc tclcgl'(1mnlcn v"n Holiancl rneldcll dat de \Vilardo Vltll goed orcliuaire Java ~o;r.f1j pal'ticulie['e aauv,oer op 3i 

cenh l ~ tel' llggeglla Il ; er is dllS Hiet. a;,n te denkell de vroegere ciscllCli Villi de plullfers /:H,~ @ j ;12,~ l.oete geven; .daar 
het \·cr. chil met \VaL Illell :Wilde k'llIliell he,tedell te gruut is, zuilell de plauters, · ookwel vourloopig liiet lot verkoopeu 
bcsluitclI . Dc gOllvcrucl llcllt.s vei llllg 25 A pdt Ilit Illooije reeds ill het. blanke vallende Kadoe ell SilllIarallg Koflij bestaullde 
icp lot / :3'1,,21 ell / :~2,22 voor de;;e sourlcll·af', do ell )',oude mell thans die prijzcn wei nietbesledeu. ' •. 

Nlcttl~genslanlldc. de iiaauwerc hcrigloll van .Holland on Londoll, waal: de \'erandering ill de SlJikelTcgtell tof, ,uti Lge 
a!les bclH,h'c veriJclcnll[.( ll t'llbragt. blijvcl1 er hler etlk~le koopcr3 VOOl' Sdikex' No. 14 ell lager J ot j 14~50 voor 
No. H. 

~aar R.ijs1: i" gecu\Taag; de Iloteriug is 1I0111illll!d j 150.- (ry / l(jO.-- VOOl' Ie soort eu j U.l.- @ / lJ, ~,~ 
voar 2c ~oort Batal·ill. De 'l'areli·ijst. ougsleh wcrdcll HO:!: uiet tel' markt. ge bl'agt. 

.A.ra,k, i, lul J 80.- 1'00l' la kwalitell !irgedaall. Van G-e1:h.a :Peroha vondell slechts klellle aanvoe· 
ren yiaats vall _ilJferielll'c kwalit.cit. Ook van Go:t:U. Elas1:iek ' ziju de aail'i'oer~lIgoring.lerwijl irteit gaarile 
19(),- @ ( lU".-- nuar kwailtelt bet~alt. . N'ote:l1J:Jt1~8caa"t IS tot. j90,- @ j 115,- gezochten schaars('h. 
Foe1ie bedillgt / 150,,- @ / 17;). -- . In :s::.x·~id:na§el.engillg uiet~ onl. Z~ar1:e:PeI=>er 
met / 22,- @ / 1I3,iiObetaald, VVi'C:"te c:1.i1:o olltbl'eekt. X~oeh:u.l.den.zijutot J5@4~ ell.:e;ufiei
J:a:u.iclen lut 25 @ i8 ceub. gevraagd. :J3or:n.eo So1:ti:n.S bedillgtJ ll.-@ I l:~;-':': en PaC;l'ang 
dito .I 3,~ @ / fI.:!5. III Jlluij wilen er wed·er GOOO picols :Bill:iton. Tin gf;)veilulVordeli: ' . 

. V RAe HTE N. 
. N'ederJa:ndsche schepen.. De . HJ17!1k .{/Ull Zee"sloot af lotj 65,-: voor l:)uikel' I' 7{J;~ v,oor 

Tabak en / 80.- \'001' Huiden. ,uVedel'laird" tot f70.--;voor .Tabak te Samaraug en Oosthoek': De ,,]I'op SnJit" Ii.,.t a'au 
naar Holland ell laadt op fi plaatscn "Pltilips vall J.l{ll·)!.i.v" bedOlig vooreengroutO'edeeltegerladiuO' 'l'ahak enSui,ker: 
~oore~~l ./ 77,50, ':oor Koflij / '8~,~ eu l 90',-ell \'oOl'Iudig0J,' 105;;:::- op ~Sam:r~ilg te )adyu.DeFactorljnam~~bij< 
lDsehqJ vlIIg de eenJg~ . toen ' aanwezLge Holland behcpeu "jlIal'le", II Wtlltelmtnal! .en ·"Geldtfi'/(inlb, op'tot I '90.-. 'De "Nicotl! 
is ojJgenomeu tot /' 70,'- \'oorTahak ell .:stiikel' (lOOreel!. ... . : ' . . ..•• .. ... .. ... ., . . •... 

.. •. Vree:a:ncleschepen. NoordD. ItLiCtiV," laad! , tot ,40 $ cents l'anSQerabaija llaar AJIlo'y; ilHtms" I'oor 
£J 4.2.6 vali hier enPadang Haal' New .. Yoi·k, "Aline" 'voOt bevrachters ' rekening' tillarhet Kan!jal voor Orders, I .. Llm{fr;,' tot 

,' '£ ,3;}2.6 .voor' Kofiij · uaar.Belle Jsle .v. o. Eng-clschllOounty of Berwiclc"bcdoug fn,50vo()r. Koflijeu I 75,-;: 1,'001' Tabak 
.' en: .Suiker; dg1'Uir I 82,50 vanr Sujker /' ?7 ,50 voo.1' KoHi,i 165 . ....-\'001" Tabakhier Gheriboll'. 'SaI1lllrarig eu Soerahaij~ te 

l!1de!\naar . .t\!I!sterdamel:l .hetl<'ransche SChlfl "Ja,sl1un" 21~, 'l'oilsg.aat met gedeenelijke, lading tot $ . 1200 llaarSaigon. 
' Terbe'V'rac;,h1:i:n.g blij\~ en het Hollll11dscheSchip" "Mea~air : en de EngelSche Schepen dJuI/lIIOI'eil; If Laurettel! 

ell "Busterrt Belle". ' . . .. 



wtSSELKOE}tSEN.EN SPECIEN. 
' . ....... . .• . p ........... a •... fLt .. C .. Uliere. \v.:i.s.SelSOP.·. H. o ... ~~a.:II1. dlOli- ' @'.102 P.Ct. ,.Ba:ll1k.,.;vi&Se18 .IOli . @lOl~. ·. p . . C .. t.x..O.·:I:1-
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SO~EEPS 

Straa t Sunda do orgezeild. 

~ATU;/]"'- 'v~~:~ ' ·=·~~~-·=~A~"'!E"'~'S"'·""D"'E"'R=S"'C""H"'F""JPE~ GEZAGVOERDER VAN DATUM 
NAAR 

--- - •• -,-----. ___ ~_ -~. _________ .. __ --___________________________ • ___ --o--~_ ~ _____ _ 

Mei .. ~ ... 11 Engelsch. . .. -, ~1 aranon. 
.~. ~. Dnitseh .... Chars tel . 
· -IN eclel'hllH\sch .. Aero,iict. . -
,-, (I ~hria Adriana 
· _1

1

- 1, ,Gc-hroeller.') van 
1 " '};Icctm.. 

· --:- Engelsch ... , .. ::-;roe ScngajlUl'H. 
.1;) " ..... ,'l)"nrett~l. 
.1 (jl N edcl'lallflsch. ,;StofJll1hoot. \ ice 
. 17 II ;li'raucinll . 
. 1~ Deensch., ..... 'Curl .-\ngustc 
. 17 F.ngclsch ... , .. ;Gle.nalhtll 
· -- ~_ ,."" . ..... [ \li~l.de:l o.uccn 
. - Noo}\~ . . .•.. , .IAlhatlus, . 
,- EngeJsch .. ' ... 'IC:IH!ISC;~' . 
. 1b 'f •••••• J~IH1'yrulOU . . 
• 19 II •• , •• , African Maid. 
• - Fl'illlScil .•..••. \-COU1'9Unement 
· - ~pa:lnsch •. ,. "I..!an - :I<'cl'nando 

del' Beck. 

. .. 
Presidcnt l'l'iliS 

I . 
· Gibb . 
· 'Dr ltlllm'lnd 
. iDil'ksen . 
· iRnhn"k . 
.:Gobcl 
· Landwt'el'. 

~',1 <I ckel1zie 
· :Vlc LarcH. 

"chipper. 
· T.Jlllueman 
• List . 
• S11ilst~1l . 
• Gray . 
• Yaunlius 
· .Jamieson. 

ilannistcl' . 
!'rodsltarnen . 

, Bouruon . 
• Giuneeho 

. i 
'. ":;ccl'abaija .... 21 .\I·nl. ., . . :Hambu;:g. 

Ca.r itf .... , ..... l~ Januarij ..... i ~ingapore. 
,IHataYia ... . .... ,...; i\1ei •... , .. jRottel'dam . 

~ .. , .. ) 
..... 1 () ' .. , .• \Vlissin~en. 

. . . .... 11 ..... , Amsterdam 
, Londen . _ . . . .. 9 l;'ebruar\j .... ~ingapore_. 
· BombaY. . . . . 17 April .... . 
· Bataria ...... , . . ' : 6 Mei ......... Anjer. 
· ... 15 ...... Cocos Eilanden . 
· ::;iugapore , .. ; ... 26 April., ... ". New~York . 
• Cardift .. .... . 1 G J anuarU ..• Hongkong , 
· Londen . . . . . . . .. 5 FcbruarU ... ;. 
· r,herpooi. ....... 18 Jrnuarij ...... Yokohama . 
• Hongkong....... f1 Maart ...... Melba tune. 
, C'Jl'ditf ......... 9 Februarij . .. 5hallghay. 
• Swan RiveT ....•• 5 1\1ei .... : ..... ~ingaporc . 
· Borueaux ...... 10 Fehruar\j ••..• ;;;aigon. 
· 110 i1b ......... 14 April.. ....... Liverpool. 

Aangekomell Schepen te BataviL 

IJA'n;~1 VLAG GEZAGVOEIWER VAN llAl'U~1 /I.GENTEX 

~ei ....... ~l ll Fr~;;:;,~~·.-r:,~;~. :.r:.Slllir~-.-·~·. . 

S)
. -NedcrlHnd.ch... INJeot. . 

.Iort;;" . · Sumal'ang. 

1

7 MeL 
17 Jan. 
lu Mei. 

G. Suermontlt & Co. 
va_n Beck, Reineke &. Co. · Amcsz . · Amsterualll. 

. . n iZ. \1 ........ . ,lQomb ,Amsterdam. 
'-. 1'1" .. . " 'Ilncl... 

· Konil'g. · Soerabaija . 
· :Muntok. 

I " fi ; F.n~clscl, .... , sclup .. I,aurctt". . . · Me Laren · Bomb"y. . 16 April C. Bahre & G. Kinder. 
B'iising, Schroder &. Co. 
C. llahre& G _ Kinder. 
~{aclain~ \Vatson ~ i 'o, ;,~ 

- I " . . . . I, Ef4stcrll Dr.llc . , 
il~u(Jrd lluitsch. hark ... 11utcnber~ .. ~ __ • ~ ! Ncd"rJ"ud.ch .. 1 ". IG~rard P. Scrvatms. 

.1Gl'eig . 
'.jSChISSebauer 

· Galle. 27 u 

· SaUlu rang. 13 Me.i. 

" . • 91 " Iselup .... ~"colettc. . • . 
· de Joodo . • Soeralm,fa. . 7 

. - 1 . ,, ' , bark., · I l~~l~ij. . 
-ih'a".ch ...... /stoomb .• Cupltole . 

· HOllten. . 
: .Chevalier . 

· Passal'aeang. ~ ,/ 
• --ocrabaija . 7 l' E. MOOl'mann & Co. 

W. Suermondt. 
. 20Z :11 . •. . " IBorlleo . 
. -iNederlandsch • • bark ... I Aus(ralie . 

I ,I 

I Ra.vin 
>Yeldma;, 
'll~UCIlS 

., Sir,gapore . 17 " 
• Java Zee. 20 . 
'iSocrahava. 9 1/ Macluine; 'Watson & Co. 

Vertrokken van BataviL 

DATti~f VI,,\G NA~mN IlER SC1n~PEN 

.• . .13 Noderlandsch." MaasDI.llIlrh 
~;. ..... 1 "IEngel.CII ... " .\selliP ... Agra . 

• . . - " Iharl<. ... l'ieler Atloll • 
H • .14 N Del'll Duil.eh." ADM • 

• . . J5\NectCrlaD1lSCh.,,, ~ i1hclmina . . 
oj .17 " !" Fop ~nllt , . 
~ .18, " sellip ... )Ieoe" . . . 

Aangekomen en Vertrokken Personen. 
Van Sjngapore, Riouw en Muntok, de heeren Boers, 

Ariens, Kors, Je Groot. 
· NaarMuntok, Riouw en Singapore, de heeren Peet en 

familie, Pearson, J ellinghaus, Staehli, . Schroder, . Cendrik , 
Visser en familie, Slockel' de Bruijne , H ugeninen familie, 
Vilaurrazagga. . . 

Naal' Rotterdam per Maria Adriana, De HeeI'm! Die
pellbroek en familie ,de maafI, van Heemskerk ,H. J. J. 
enE- Kempe, Bmndes, 16inilitairen en 1 inl.be·diende. 
. N aar N ederlandpcI'Geb?~ocde1'8 t'an dm' Beek, De Hee. 
ren Lange.en familie, Wegener, G-ottschalk, van del' Poll, 
.Gobel Echtg. en Mejufvl';: Mattenberg. 

De SChOll\-biJ-Nacbt, korulTlandantd,~l' ieemagteu chef van bet de~ 
partern.ent del' marine in' ' NcderJalJd~ch"Indie,hfengt als eenvervolg 
opde aUnullce vanden direkteurderrniddelen en domeinen. voorko
mendeiu de .Tavasche COl:rant van den' 4den en den 7den December 

GEZAGVOERDER 

Miller. . 
• Vogclcsang 
· Jasld • 
· Meiners. 

· Amell. 
• Allkl'inga 

NA\R 

t Chel'ibon & Samarang. 
· Soerabaija. 
· Nederland; 
.. ~amaaang. 

· ~oerabaUa. 

1860, nos. 97 en 98, tel' kennis van belanghebbenuen,f dat met I Oc· 
tober 1870 het daarbij bedoeld rood tlioptrisch drijfiiclit, bezuiden het 
rif van Groot Lae- Lae [MakassarJ gebluscbt en vervangen 'zal worden 
door een dioptl'isch bavenlicht del' 6de orde, stannde op den vasten 
wal, bezuidell het graf van Losariti, hetwelk van genoemden datnm af 
aan, elken nacht van 1.O!Q.,Qudergang tot zons-opJromst zal worden ver
toond. 

. Dit licht, hetwelk 12 Ned. ellefi-J:lOven volzee is verheven en den 
halven horizon (1800, bescbijnt,is verdeeld indrie sectoren van welke 
de middelste groot 300 een ·rood ·ende beideanderen, elk groot 750 
eeo wit licht vertoonen. 

Het rqode licht is op ruim 3/ 4 .D: G. (3 Eng.) en hetwitte op 2 
D.G.(8Eng.) mijlen zigtbaar. 

Van den liehtojlstandworden gep~ild: 
het. baken Oil TakaPinjing of het rif van Goa Z. 67°30' W. en 

het baken op de zuidpnnt van Groot Lae-La( N, 650 30' W. 
'Dit licht dient om in verband met het havenlichtvan Makassar de 

reede van l\'lakassar van om de Zuid of ZlIid-West aan te doen. 
Daartee sture men, . liD . dat menbinnen de grenzen van het: roode 

licht' bezuiden het gmt' van Losari is gekomenmet een oostelijke koers 
r~gt daarop ann, tuttl"t met het witte bannlicht van ,MllkassarN. o. t. 
N. peilt, en in minderdan7 vademwater isgekomell, waarnaar met 



. dieD. koeTS en naarmate men de anketplaats naJel't. n;oi'delijker stnreDd~, . 
. zon!ler eenig gevaar de re~devan Makassarzal,,·ol;dell ~ bereikt. . .' . 

.. Iudien men alvorens met de .. Iioordelijke kO,ersen ·naar" de reede .te 
·stur~h .. cen .derbeide witverl;0htii · seGlol·en in't gezigt krijgt, is .dit 
e.en, teeken, .·aat metliet. rif van Goa (Taka Piujing; of dat van Gr.oot 
Lac-Lac tedigt nadert . 

. 
. leggers arak, 19 do. foelie, 7 kn. h:li~raad, I l baal .kapok, Fraser; 
,Eaton eDCo. 30 pic. kofiij; Koniug.49 pic. 'krllidnagelen, Boeck
. holtz; :70 pic. koHlj, de llijk en Co. 1/2 legger ai'ak, van Som-
mel'en Greve. \ 

Lading vall Probolingo 
3035 pic. stroopslliker, lI'faarschal k en Co. 1 kt. boeken, .. Fraser. 

Eaton en Co. 
De' Sehout-bij-Nacbt, kOlUmundant d~r zeemagt en chef van het de · Lading van Pasul'oean. . 

partemilllt del' marine in Netlerlandsch-Indie, brclIgt tel' kennis van 500 pic. suikel', A braas en Co. 2 J 09 ps. koehuiden, 126 do.buifel-
belunghebbendeu, dat iii de bebakening del' vaal' waters naar - en ter hniden, 302 pic. stroopsniker, F raser, 8aton en ' Co. 1500 pic. 
reede van Blltavia de volgende wijzigingen zijn gebragt: suiker, W\jthuff. 2195 ps koehuiden, 16]5 do. bulfelhniden, ·250 
Ie. De bolbaak vau »Neentuk" is weggenomell en vervangen door leggcl's arak, van del' Hur.t en Co. . . ' 

twee witte He'rbertsbakelltonnen, aan de Noordwestelijke en Zuid- I . L~dmg van BataVIa. .' , . . 
Oostelijke llUnten van het I·if verankel'd; 600 ps. huffelbulden, J. ~. va~I,eelol"en ell Co, . . 102plC. damlr, 2: 

kn. zuren, 121 ps. bnffelhulden, 42 do:. koehuldeiI, G. Suermon~t·. 
en Co. 32 pic. gntta pereha, 157 do. damar, 2h. passag.goed; 
560 ps. buffelhuiden, Int. Cr. en . Hand.- Vereen. Rotterdam .. 196 
Jls. bnffelhniden, 2 do. koehuid en, 76 pic. gutta pereha, 69 do. noten i 
Bilsing, Schl'ouer en Co. 100 pic. gutta pereha, I ' kt. zuren,' En~\ 
gel hard en Co. 4 kn. diversen. 2 do. thee, Daendels en C~. I 

2e. l3ij de Ncptltnus-droogtc is ceDe tweede zwarte H erber tsbakenton, 
en weI aan de Zuid-Oostelijke p"nt vau <lit l'if, geplaatst. 

De tonnen bij de twee genoernde gevn rcn I'crankenl, Jiggen derlVijze, 
dat men haar, met betrekking tot de rev ell , waal'toe zij behool'en aan 
de buitenzijue passel'entie, met de koersen Noord-Zuid, ' Oust ell West 
er veilig langs kan loopen . 

~.,/ Aanvoer te Batavia, 

fustgenever, E. tell Brinck en Co. .' I 

Naar Nederland pel' Ned. schip »Electra", gez. ·Landweer ,'· 
ll!!;t. ·i\1acI,aine. Watson en Co . 
, Alhier geladen. 

Van Neuerland pCI' Ned. schip »Medea", gez. Allkringa, 
agt. }{eyust en Vinjn. 

6 vn. draadnagels, 1 kt . . bocken, 12 kn . thee, 2 uo. koopwaren, . l kt. 
galantericn, 1 do. ijskulluen, 20 ps. hammeD, 5 lUI . diverse", 1 kt. 

1549 pic. koffij, 900 do. tin, 150 do.sapanhont, 140 do. rotturg; 
N. H. l\/f. 31,360 pu. thee, 33 pic. gomelastiek, Agenten. ' 1 kt. 
manufacturen, Geb. Sutorins en Co. 

Te CheriboD geladen. 
slliker, N. H. M. regnal, 2 do. glaslVerk, 1 . do. levensllliddelen, 1 do. kl ecdereo, 1 fust 8621 pic. 

Tc Indramaijoe gelauen. 
7951 pic. koHlj, N; H. 'l\L 

wijn, 1 baaltje: kUl'k, 3 kn. provisien, 3 do. wijn, Agentell. 4 kn. 
kramerijeu, 80 cal l. manufacturen, 2 kn knoopen, 4 do. v\i1en, 
Ueiss en Co. 18 kn. lumpcll, II do. balusters, 1 do. Illostcrd, 2 
do. glnslI'crk, 1 du.· tningerccdscbappeu, 1 do. za<lels 26 pakk. ledi
kalllcll, 1 lIJandje, 160 kazell, S pel'spompen, van Vleuten en Cox. 
1 kt. spiegclglns, de Ficqucllllont. S kll. mnnufactll1;en, Niederer 
en Co. 1 vt. uardewerk, 3 kn. ijl,crwcrk, Gcb. Reerinck en Co; 1 
kt. tules, Bahhnann en Co. 1 kt. klcedel'en, 2 do. odeurs, 1 do. 
leuer, 3 do. kramerijclI, l-l. &; A. Straus. 15 kn. manufacturen, J. 
}' . van Leeuwen ell Co. 12 colI. manufacturen, Bnhre en -Kinder. 

Naa!' Japan per Eng. schip "Bessie Searight", gez. Cheetham, 
agt. Diimmler en Co. 

491,26 pic. slliker, 335 do. rotting, 150 keld. gencver, 100 vn. boter, 
30 pic. koilij, 110 kn . \Vijll, 100 do . cognac, 25 pic. kl;lIidtiagelen, 
50 kn. vermoutb, Agenten. 100 ·pie. koHlj, 100 do. suiker, 100 do. 
rijst, N. H. M. . - ' " 

Ae 
ao kn. kopcr, "hcLaine, Watson ell Co. U 1m. papier en schrijf- Gehuwd: l 

behoeftcn, G. Kolfl' en C. o. 1 kt. gluswerk, ,T. Dacndels en Co. 6 J. J. VAN LIMBURG BROUWEIf . 
. ko. pal'~8oh, W .. I,oonen cn. Co. 10 ku. mcnbeh ell glnswcrk, van I EN \: . 
Lier. 24 kll. hkcu~ :' en bItter, J. j)aendels qq. 1 kt. lecsboeken, W. L. C. JACOMEl'l'I, 
G. KoHf ell Co. 78 kn. manufacturen, G. Suel'monut cn Co. 2 kn. 'j VV 1 P 
kralllcrijen, 1 do . glaswerk, 1 <10. aurdglobes, K ten Brinck en Co. 11 1870. e( •. ompe. 
40 ku. mannfacturcn, Pitcairn, Symc ('u Co. 70 1m. manufacturen, Mei 
Maintz en Co. 2 kn. papier, G. G. Batten. 4 kn. koopwaren, van ---------------------------
Beck, Reineke en Co" 31m. divcrscl'l, 1 kt. boeklVcrkeu, Winsser, BiJ' BRUINING & WIJT te Bata .. viI 
de Lange cn Cu. 2 kn. divcrsen, Tiedeman en van Kerchem. 100 
vn.cernent, 13 ilo. teel', 13 duo pik, Order. 4000 keld. genever, l'S verschenen' 
2 kumraderen, 1 kt. :metalcn stukken, 2 c\jlindcrs, Anemaet en Co. - . . 
49/1 en 22/2 leggers; 3 kll. velocipedes, vall Dl'oligelen. 20/1 leggers, 
}; .. ' len Brinck en Co. . HET 

Nanr Nederlalldvia Soe'rabaija pel' Ned . schip "l\1:aasnijmph, 
gC7- , Vogelesang, agt. G. SlIcrmonat en Co. 

250 pic. tin, N. H. 1\1. 
Naar Nederland via Cllet'ibon cn Samarang per Eng. schip "Agra", 

gez. l\lillcl', agt. J. Duendels en Co. 

Uitvo~r te Batavia. Militair Tij dschrift 
onder Redaktie van 

2037 pic. suiker, Int. Credo en Hand.-Vereen. Rotterdam. 137 pic. 
gutta ycrcha, \Jl damar, 15 do. kaneel, 3 do. foelie, Maint en Co. 
I kt. ijzerwcl'k, Busing, Schroder en Co. 234,96 pic. damar, 50 lste Luit .. der Genie en Sappeurs. 

(1) 

do. rotting, 1000 do. tin, 150 do. rotting, N. H. M. 215 pic. ~=-:- . . . 

. cassia, Ba~re_ eu Kiuder, 41 pic. kuHlj,. 70 do. damar, G. Suermondt Ret Tiidschrift versch.iJ'nt maandeliiks 
en Co. 1:>301 pd . thee, Reynst en VIllJU. . I ~ ' .. " '. " '. • 

Naar Nederlalld per Ned: schip »,iErolict", gez. Dirksen,. p .~' . . . .F- ··· '. b" -V'" ·t 'tb t .li·· ' ',' . 
agf. Maclame, Watson en Co. I 1:lJS per Jaar ra. nco IJ . oor Ul . e a ng, 

Te Soerabaija geladen. f 15 
4500 pic. suikel', 60 do. rotting, 1000 ps. koehlliden,61I 91 N. pd. . . • 

tabak, Frase!:, Ealoll ell Co. 1500 pic. tin, 12 do. gomelastiek, 21 
. do . gom damar, 226 do. gntta pereha, N. H. M.I / :? legger 3rak, 
'. Kuller. 266911 A. pd. tabak, 12060 do. thee,. 2 pic;'- rotting, 1 kt. 
' lll'ovisien en kramcrij en,' 1 kt. arral'oct, 1 do~ kleedcl'en, Agenten. 

Naar Nederland viII Djoana,P"obolirigo, Pamiroekan en Samarangpcl' 
Ned. 'schip »Nederland", gez. van Breen,agt. MacI.aine,Watson en Co. 
1793 pic; suiker, 1.00 do~rotting, Agenten. 500 pic. tin, N. H. M. 

Naar Nederland pc!'l'ied. schip »Hendrik Ido Ambacht", gez. ·Bijl, 
. . agf. Busing, Schroder ell Co. \ 

. . )',ading . van Soerabaija. . ... 
anD pic.ti~.c,N·. H. M. 59 pic. rotting, 3463 do. stroop5niker, 100 

Bij l\l.\iVUrr & ZONE\ t.e . Rotterdrim is 
de, Inteekelling opengesteld en de3Eel;steafleve
ringenreeds te bekomen . 

Van elk artik e! in dit nnmmer vu~i-komellde ,en 'niet dooranderen 
geteekend, stclt zieh v'o«rde wet als .schr~ivtr bekend ~ . . 
. . . . · J.e. VAN LIEN . . 

Snelpersdruk . . ~ BRUINING& WIJT. ~<Batavia: 
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