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gcbeul'lenissen alhier op dell 22 Mei1848. Hij la1:l1.,eer 
scherp ~lehalldeJilig~~ . vall , . ~ornmig~ )eider~van '~.o~~ 
vergadenllg. Maar hlJ treedt- lJl het mlllst met op ,~. 

VOORWOORDEN, , 
YO.oI(KOMENDI~ lN m~ GEWONE EDI'l'm VAN H E'r 

Nieuw Bata vhiasch ' Handels blade vCl'dediger van het regeerstelsel. ' Hij duidde ' -den ' hell:J-
van Hoevell zij ne bemDeiil!ien vooral 'ten',kwade, Drrte~ 

H. J. LION. 

./t.,JIl str(jrlei· 1)00/' de belangen "an 11ldi~. 
IV. 

d~t dew.een geestelijk hraktet ' ba'd 'ge~~d;tion isoiht 
dIe meenmg later teniggekDinen.M~ar verre vanzach~ · 
is bet DDrde~l, dat, hij '; aRli het . slDt 'vandie bestriJdin!I:: 
van van HDevell, .over den gang van het bestuur vel ·· . 

:Lion hecft seder-t It ij zUIlDntslag nit's lands dienst waartegen Zijll tegenstander was opgekomeil: H ij SPDOft v: ... 
verkrceg I!Iccrmalen iii gescilrirten zijne gedachten .over ~IDijv('JI aall, daartegen aIs volksvert~geil\v.oordige.~a}.~¥~;~; 
vl~ r schi 11cllde (i1Hlerwerpcn doen keunen, v66rdat h ij 111 V IDed te doen gelden .om v~rbeterllig te verKr~lrtcn (; . 
Ids rcdadeur . van eell dag-blad optrad. Het is hem vool'al .. ,?lll het rn~ntst~l~et . . t.e dDen' ver~_eteren;l/da~rd..o~~~: 
gegrulll, ~o()als (,ClI 1},Jit8ch t'chri.iv~:r 7.cgt: wie eenmaal kan Ill.) , 8chrecf LIOII, "nil IIJJ eens vDlks vc'l'tcO"enwoordlg'": , 
i" CCIlC pellllevrucht hijt, isdikwiJIs gcdoemd om aI is; zo.ovet zijne specialiteit ' het tDelflat, zicll · dg.n}h;-~~ ~o.n
.Ie wis~clvallighedellvan het {even eens auteurs le sten dank van lndie verw~~~~ .. , door- metkfaeht'zgen u~: 
ollciergaan. 'l'elkells elf tel kens keerde hij tot de pers zaam te zijn ~?t het afstellei~ ..... 'all. dez.e gebreken·;.of deed. 
loruu, al had hij zichvoorgenomen de pen neder tc' Walllleer Wl] de conservatJe e f1chtuw steeds l ' . , 
h~Ji'~ll, : .... ; ·,."of." ,,' . : bewerell,clatdestrjjd ·' tegeri · :n~f:nlilt'liirist~JSeI, - iva~hht 
"0:Eioll t1celd~ m~i ill cell brief dd. ' Balavia 30 Dec. dedulld ?J1dernDmell, dat' stelsel . verlal,ry,d >zuullCb~~ ~~n~ 
18.&6, ~tOCl' ikhelnals reducteur van de !lulier was h.et .Indlsch. Bestuur 'Iweft d?el~ wClfelen omtttodathi" 
o})gevolor.td, zi.i.nc meening .over ~en Dpstel in. dat blad nclit.lI1g, dIC men voartaan 1II het hestuur te 1 ' ... ' dJ 

, b d ltd b I I d d . " ·d . ' d' ;' h ' mneer e mcde en voegde ar, 1IJ vcr an tot I.e aanll e lall- la ' . all zlen WI) .oil er meer meze broe ure VaJiJ . 

I Id d b.. d t I '. d'] U4 A • kl' [t b .. d t 'd d t .. . ,uer naar (e e 011 (~r\\'erp, 1.1, a 11.1 ree Sill 0 '1!lIlecne cme lIe eWIJs, a ree s seer eemgeJaren vo.or 18 ~. '." .. 
llroehure ler,cu CClIe desLijds door 'de heel'cll van den Brock, gang van zaken alhie~:best.ond, · d.ieill!ater tij .~ . dO?r. ' .l~: ~~~~ 
suikerfalnikanlcn op J;wu. Unnbcvolen verbetering van zucht aan de bemDellngen 'van de hberale rIchtllll i" ., . 
tie suikerrabricatie (het zoogenu:lmde 'Y'}jsleme de ma- toegaschreven. Het . optdeel daVd?heer LioniIritt~~~1~~ 
cerati01t), bezwareu had ;iIlg~bracht. . lk heb tevergeef:; .over del~ toestulld veld~, werdzel.~sln h~rder bewoord, ~i' 
ill Nederland en hier gepoDgd dat ge~chrift .op te ge~~ geUlt dan van . Hoevell . ~II zlJne. vrien~en dat ded\eur~ 
8Jloren; " HV versc~\llde . echter nog .. In .memg .op.Zlc~t met l~l,als: 

'rDmi hij in 184gecne reis naar Nederland deed, en z~gt ~lt dan .ookop vr ~l b~tsentoo.n mdlt~,esehn~t{aar 
k\vum hij met mannen van verschillende slaal.kundige waann 111.1 ten slDtte l~og ~~nop~tel , U1t het Ttjdfclm&nd; 
I'ichlillg ill aanrllkillg. '.' Debeer Slrid tol OldhulS bracht v/Jor Nerlt:rla1/l1~c!t-lnrZ~ee~l~ . ~eQ~ brpchure van den~'1852 
toendchelunu'en van de kDloiJienllu en dan in de D. Ste~ II Pa~'v~ met een oR.o,rt woora tegensp~~ekt> " r bY 
Tweede Kamel? ler sprakc . ,ell had . irizijne bekende Is dIC "lmet aaneell~n vr~~n~te .~otterd~m'-, te.8aIrrvr1 
Ilota verkDop van' grontlenoli J!lva. aaribevolen, waar- rangop .~ D. ~ugusfus 18,~P .gesehreven; pestem4 geW~roe!. 
over veel vCl'schilvan opinie; heersehte. I.Ji.on nam er VODI'. puhhCltell? 'IN ?Ilpe~r ~lknaga' dat hetst?k; 7}('''f. 
deelaan , eilbestI-eed, ill " f, 'G?1~d8~!t ; j(1'Onijltslce , het a!s metn . zeer kD~t . V()Drw6.ord ; we.rd· g~~eg~\~~ter· pt.erde;t: 
denkbeeld vari den; heet,;S)Qct. · f.! ij 8chl'eef ;1 Aanmer~ slllg .nan de red~ctIe van het G(jlld~c!t. Kr.Q)l1!Jlcslce'il ~v:m 
kingen" or <1iens, llola. ' ·,; •.. .• ..' ." . gezondcn", wani'lIl reeds meer s€ukkeii vanLioli:wa~ 

, Verschillcnde atlUCre i)pst~Nen .v~l~ z~jile handv.olg- opgenomen, dan zon metl di~nioetel1' aaDllemeIl,' 1;i 'b' 1 
den ; De pcrsDnen, ' met wi~ ' LioJl).ill'annrakingkwam; betoDgover denheervanHoeyeIl, hoezee.rweiniiP3ierr~isJ'~ 
JlOilgden van hemmee.r' iri-lid)tingen teverkr,ijgeil over aI-van stijl, maakt 'een ·~fg~r.oild , gebee1~i~~. M.aar~um I-b1i: t€ 
lerlei' aiiJl<Yeleo-enheden,w:allt de :heer Vall Hoevell had den slot . k~meJl IDsse. opm~r~~I!ge~l V()()r~tl dltwe~hgt}f 
sh'{id ·: aa~g(w~ngell,.diei1hl.i.dertieJF jare!l lang in .de vermoeden, ook IiI verband' 'tut ,inen.JgtJ' ,ilitdrilkkillg,c;i : . 
pets'<'(l»2,in de ' 'rweede ' Kamer ;voe~1e .. ' ':'i'll , eenen (mel Lionzijne toen~alige, vI'iendellilanfeek~i\jngen Z9J'a,tz: 
dan ' e'e1ten vrielld te RotteraiiitJ,";, ,die' III 1850 · te Gonda h ij iiI denzelfden vornr niet' dadelij}(' vo!ll' '~ 

, ve~ilche~n ,gafLion zijnQ' 'mee~inlrtekennen over de sternd had. Bet stuk was het G. E.liungebode..; 



c2 dit d~~Li~n ~~~1~el1 , gett~~~}Vi: lirilie~t,. ti}e~ <~v~IiT u!tkomen, gat hi.l,~,estijds een VOOTS!anqer van het ~ul
eyel ,nagaat, ho~ w¢lIng~((regeWeCOl!~ll1pnlqatIe'~l~~elell t?urste]se! bleef. H~) was althans ~'all meenlJig:, dat gerUlme 

',!t\jd's tu.slSchcn~let ' lrtOederl!\nd cll, de kolomeI~, ,be- !lJd noodlg zon ZIJIl om, zoodamgp, h ervor~ll1gel: oP. Java 
';ndeneridat e,en bInd Ills. het .(iqutl8C/t Kro1?1(jk.Y1ce ' In tevoeren, dat de lllialldsche bevolklllg Ult elgeue 
:lrzeker ;"een eJi~el of een.]utteL gelal lezershier Ie bewegiilgbereid zou zijn produeten voor de Europeesche 
,dekoll ~ellen; dun. is hettevel)sbegrijpelij.k.dnt hij, ,markt te telen. Van daar zijlle seherpe bestrijding van 
' in Nederland. il .. ion's b'tHwenolltving, er m geen de ste\Jiilgen vall dr, Bosch. 'regen hervol'ming iu 
~alhezw~ar il,I, J<on zien d.ezen vooi' de lJel's afte staali. ' sc·hijn . tl'.Okhij gedul'ende zijn geheel leven te velde. 
)t b~~loelde hlaadje vertegenwool'digde echter min .. of, WAizien in die dagen ook ' door andere mannen, aall 
~er de :lllt.i-rcvolutionairericiltillg. Hoeze~r .er stu~- wic Indie veel Ie dankeu heeft en die met Vllur legen 
1 over de kolonien in voorkwamen, waant~ Jll memg het vroegel'e regeeringstelsel of tegen zekcl'e gehreken 
deht verbelcringell werden voorgesltian, beslreec1· het en n1isbrniken opkwamclI, dezelfde :;tellingell verkondigell, -
;e It/fIii;,." en dUll heer van Boevel!. De heer Hoff- dat de ' verplichte ellltnresniet zoo ollhepallldafkeu
an en de andCl e heeren ill Nederland, die hij de aan- ring verdienden als dr. Bosch volhield, die daal'van in zijne 
"BCT om suikercontracten met Lioll betl'okken waren, geschriften uitsl,uitend de schaduwzi.ide heeftdoen uit-

' .~ evenwel lIog sleeds eeli antwoord le gemoet; die komen. Lionachtte lI'l/oor alsllog" instandhouding van 
.{ wa!:' hungende en 1 .. i.oll. bleef dus i.n correspon- de verpliehte cultures· noodzak~lijk, omdnt hij daarin 

~ntic met . hell en andel'en HI Nederland. De heerhetbe:;;te mi(ldel zag om den JavaanvlllilieverJede zoo 
(oirm~n . hchoort riu tot de aa~\'verwallten van den heer vel' te ' brengeil ,dat hijook zOIidel' d wailg zau arbei
:roen vanPrinstereren)ailgs deze sehakels komt. men dell (bIz. J 1 van de brochure t.eo-en dr. Bosch). B~j 
liCtttot het sumenvoegen va,jlcen ketell, die J,iOll'S is evellw~ l niet blindClings met deOgedwongcncnltures 
·j~ven:li\llhet Goudsc;" X?'on~j!. .. slce verbond, ho~zcer illgenomell en wiJst herhaoldeIUk op de noodzakelijkheid 

volstrekt niet weet of heweer, dat de heel' LIofi manvun verbeterillg. II ij zegt in eClle Jlootopblz. 10: . 
brievcll untying. ",Sedertjaren 'houd ik mij bezig met eell werk over het . 

V!IIllleer wij intnsschcn de brochure van LlOn oyer kultuurstelsel van Java, dcszelfs voordeelcnen gebreken 
1 lIot:vell ~n hetgeen daarin verder voorkomt, sa- (1! m£drlelen tot vm'Uderiug. lIet Jilnatseli.ik onderzoek 
,nvatl cll . dan zion wij daurin afkCuring van de hl1l1- omtrent vele pu.nten heeft eellter zijne ,zwarigheclen, 
' illcrcn der derlnemers aall de vcrgadcl'ing, van 22 Mei en ik , zie er geennntin, nit. eoul'aJllenurtikeJeu, tijd
-1,H~ In"nr levens dat :Lion cr vcr at' was het If'geerslelseJ schl'iftell en andere brochures een werk s ~imell Ie stellcll, 

a\. a.iC toe.occ1aan. te z~·;,'n" zijn betoog had .. meer heJluald dat door undersdenkenden, door !tel gebl'uik van an
.~~e1 op tOe komen t 'ell.i verk:,crde !lliddelen, llaRr de.re g~schriften, 1mn wederlegd worden." lIij ?iet er 
tizie1\, die men t , her,vorllllllg wilde a.allwe~d~n kwaad iii ,dat Nederlalld lich een IIveel tegroot"aan
Grol\tlcl' lichoorde, volgcns zijlle toeumalJge oplnle,. deel toeeigent in de opbrengst van J a.va, hetgeen VOOI'

~hi.ie clrnkpers in Indic; Ilcen fakkcl in hunden vloeit I/uit het monopoliestelsel, door iedereenafge
~Il blillde" schreel' hij. keurd."Maar hij ' wil de gou vernemenl!S·-cultuuy -nog 
~l gar tcl~ens zijl)e" cl'gernis luc!.lt? w,aar hij zeer lang behouden. net is Lion daarbij even als bijna 
viC voor:;lelhJlg van lelhmof overdtlJvlllgt meende aile hervormers . gegaan. Tuden :;trijd tegen een v,icieusen 
2.1ckkell in hctgeell in het moederland over de ko- maatschappelijken toestand richt de een den aanvul te~ 
i! wcrd geschreven . . n ij wil<le boven alles dat men gen eell onderdeel, de auder tegen een misbruik, totdat 
''1rclI toestund zou leeren keunen, want dUll moest ten slottede dellkbecldell rijper worden en de overtui

e~ring volgen. V~n daar eell tweede lijviger bro- gingvaststaat dat aileen etm samenstel van radicalc 
fe, den :Ht Jannari 1852 te Soerabalja door hem verbeteringen e(m betel'en toestund - in het leven kan 

. ·chrevell en indat jaal' b~j den . heer Nijghte Rot- l'ocpen. Telkens er\ overal, in . aIle landen, ziet men 
.,dam uifgegcI·en. D~t opstc] is getiteld: IIAnalyseverschil van meening onder de baanhrekers cener her
:r cijfcrs ell beschou wlllgen vOOl'kon;ende in het werk: vQrming ov.er .de maaLregelen, .die het eerst genomen 
Je vermeerdcring vall Java's Bcvolkmg, besehouwd uls behoorell te wordell, zoolang niet een hunner een ,grond- ' 

" groo .. ISle ... br.oll v.a.Jl. : l'ij~dom V()o~ Ne.d .. erlal\~; 9.00r dr. \ Slag. heeft aangewezen, die also de eenig war.e ",ordt e.r- · . 
eh, , chef over de , gelleeskundlge dlenst 1ll Neder- kend, waarop men het gebouw van de toekomst kan 
Isch':lilait~,'~" .' , ····optrekken. , Ook de heel' , van BoeveU aehttebij zijn 
JiOl~ ~ 1;!Um 'aan, da,tdr. B.. . ~9Ikqmen ter,~ol'der trouw optreden in ' ,de 'l'weede Kamer aanvankelijk wcgrui-
, maar 'bestreed. met. een *,a,l cLJf~!s en felten hetgeen ming Van d~_ gebreken van het cultuursielsel mogelijk. 
i ov.erde \'errrl1n~enng vall Java s welv~art do~r het In zijne bekenpe Reis, ove?'J'avaen Madura leest men 
:uh!l:~!~lselha~ .. gez~gd .. ,If\]. is ~'llf:spehalv.e)nge- .geeneafkenring van dat systeem !.lIs zoodanig, maar . 
:en~et aegenll~skuTldJgehulp, dJ~uanE?ropeeanen wijst hij alleen op gebreken. 
!nlaJidersvers~rekt . wordt,;hijacht daarm verb~te- Intuss,chen had I,ion nog meer gesehreven. In 1850, 
:zg9,~~.er : r19~a,jg, 9~LhiJ w.e~.~lem o,p ~reorg~Dlsa-~engelieve i:lpde data vanzijne · geschriften te letteu, 
van Hetgeljee~kuIl4J,g toey()()rzJcl~t aandrmgt~n e~n riehtte :' hij . JYriev.en over Oost-Indie alweder aan een 

:(\inqi«:l(l ~ees~. aangeeft: ." :: ) ,:.;; . ; .... v~,jend , inNeder1and. · Die opstelJen werde? aan de 
'·i~a!ir , 9,9k ,l,n dlt ge~chf1f~ _ I~ll.t)jH)DZI.?h . w~q~r)l? Nieuwe.JloUm:dam8cke Com'ant medegedeeld. Llon sehets
Aig ,rp ,ti'~ehen {ooh oyer '~et , t,Q~n~ll.lJg regeerJ~lS~ t~ ,"daariR met gloeiende kleul:en de rampeD" die We,st , 
at"" ';, Het . ste)sel,~ van . ;e,x:ploiW.je ,.~;ll1}fl ~?I()~nen enmiddelhJa'v~ .korL te vQre~ hadden 'geteisterden de 

~; , sterkeafkeu~l~~ blJ :hem e~ , t~ch;. ~~a~hlJ overal ool'zaken ~an het kw~ad. RlJ ' schreet denhoIJgersnood 



in Dtmak tnGrobogan en.de iiektenin andere ge
deeltellvilu het . eilfilld Java ann deoverdrijving van de 
heerediensten vo'or de vestingwerken en meetdel'e fouteD 
loe,desliJds doorhet bestuur begaali, '1\1etnadru~ kwam 
hij voorls tf'<feu gUllsthetonn eit Ilepotlsme op, dIe, naar 
hij bewt'e\'de~ alol1l in In die heersehelldewaren. Hij gat' 
daarhij veJorbeelden, diezi,llle. meening moestcn st~veIl, 
ell" Ilillg over l1et algemeen een donker gekleurd ta!ereel 
vall het toelltnHlig regeerTllgsheleid op, even alshij wel
eel', a18 fabl'iekaat, met VUUI' VOOl- de inlandsche be-

ken orin lndie verspreiden van een drukwerk, maar 
wegenshet 8c!tr~7ven van brieven, die ioNederland ge
drukt werden, volgens de stelliO'e verzekerinO' van Lion, 

d .. k 0 0 zon. er ZIJIle voor ennis. " 

WIlking was opgetredcll' . 
ZonderiillU'v'Jol'waar zou IIU tochde houdmg van 

b . . 
een'man (yeweest zi1'n, die 'van het ] ndiseh bestuur een o ' 
monopoliehad trachtI'll te verwerven, zooals Inen lIet 
aanbod om trent de ovcI'neming der Pasoeroeansci1e COIi'~ 
traden heeft gelloemd, als hij in de brieven, welke 
(1001' I iine vrienden, met of zonder zijn verlof, opell- . 
baar rre~)aakt werden, en ill brochures, onderziju uaam 

o . 
Ifeschreven, 71107lOfJolte had bestreden. V reemder nog 
~ou het zijn, dat Lion, zoo lllj en zijne vrienden in 
hUll aanzoek eene poging had dell gezien om· gunst te 
verwcrvelJ, tegell gunstbetoon en nepotisme in Indie 
Ie velde ware getrokken en met gloeiellde kleuren de 
tekortkomilicren vall het bestuur zon geteekend hebben. 

Men her!'t heweerd, dat Lion alleell door teleUl'stelling 
vetbilterd en wrokkende over de mislukking van z~jBe 
speculatien ill de artnen van de oppositie gedreven werd 
('II zich \V\'eckle door als publicist op te tl'eden. Mell 
kall <lit cchfer alleell dun volhouden. als men de feiten 
['Il dala unoI' elkander werpt en ·verwart. vVij zien 
I.ion loch in 1850 en 1852 alsbestri.ider van v. Hoe
\,,,11 en Dr. Bo;;ch ol)treden. Maar in daL7:elfde jaar 
1850 !lchrerf" hij brieven, die in' de Nieuwe I~ott~'.~ 
dfl1118c!te C07lraut 0l.eubaar werden gemaakt. En WI,) 

. hehhell gezien, dat hij in 1~49 naal' Nededa,nd ver
I rok, ~pocdig tel'ug~cCl'de en deaanvra:g tot ~verne
ml!wvall de] 0 fabncken decd. Irt l~oU was dze zaak 
?/lJflt~1l8 tlOg aUij~l halluemle en ~?I1 Lion derhal~e JH~g 
IIlet meL zekerheJd weten, hue ZIJ zou luopen. Eerstm 
lwt volgellde jaar zijn de contracten met de vroeger'e 

. "lnhehbers" vedcllgd. Welke redell bestond dus om 
ill dell tusschentijd het Indiseh bestuur aan te valllitl? 
Nicls (lfin cen d:iep ge\ oeld hesef van de grieven ,die 
hc~t.ollden. En later zien wij Lion weder tegen Dr. 
Bosch optredclI. Mij dunkt, ?at, de eenv9udig.~ verge
li.iking vall de data van I.lOn s geschnften leae.~cen 
lot Ill' Inc'cllillg zal blengell, clui hij, ten allen t)Jd~, 
mml' ~jjne iJllli<rc overtuiging, de helallgen van Indm 
en 1>0\ ~lIal v!m

o 
dtn inlander heeft voorgestaan of s't~Ud 

voerde telfen helrreen hij als dwalingen ten opzichte o 0 ., .. . . . . . f' '1! 
van ] ndie bes6houwde, maar dat welslagen 0 IDlsluK-
ken van: zijne pluullen ofspeculati"eu"zQo mel! .\.v i1 , 
geen den I~illstell invlocdop' de gesehriften van dien 
lijd ht'eftkuJlnen uitoefeuen, .... .. .. 

IJion . puhliceerde eindelijkin1854",. in. Nederland, 
wedel' celIe broeh UTe, die OIlS Ieert welke de gevolgell 
vnn lIet schrijven of lieverhetlat~n ' Arul{~en.\lall .. ~~ 
lJi-imJeli over Oost· bulie . waren. Z:ij ' uYeig~eillioo'dlottig, 
voor liern fe zu\Ien ,,:orden. ·. I.ioil heeft heweerd-, date 
V~llhooU'erhalld last tot v.ervolging, .vall'diestu1{ken 
IS gegev~l\.Hoe d'itzij ,beteerste; dl\ukllersplOces 
werd in Indie gevoerd I niet wegens het openbaar ma-

De oilieier van J u~tilie te SamaranO' vroeO' rechtsin
g~ng li1egen Li

1
on, ~et bevel van . gev~lIgenn~ming. Oil 

n y a alt pa8 6e maUl morte. De sehrijver van zulke stuk
ken, meeude men, moest, llaa1' de oude maximen, exem
plaaI' aan den lUvegestraft worden. De l'echtbank daaren
tegeu besliste, dat er geene termen bestonden om zich van 
Lion. ~eester te makell.waarop eene aanschrijving gevolgd 
zou ZIJII om hem een pas Ie weigeren, indien hij .Tava wilde 
verlaten. M.en meende dus dat h~j misschien zou willen ont
suappell. Den IS Augustus 1851 stond Lion terecbt.Het 
vreemde' van deze. vervolging had de aandacht daarop in 
hooge .mate ~oen v~stigeJl. Lion droegzijneverdediging in 
eene UltvoeI'lge pleltrede VOOi. I, Zelden", selneef de heel' 
van Hoevell· (*)'. "is nog de waarheid O{> Java zoo o'n
ve~'bloemd, en ~n zulke harde bewoordingen gezegd. 
N !Cts. WOl:?t' er l.n teruggenomenvan 't geen de schrij
vel' lU z~Jue bl'leven had gezegd, aileen wordt bewe
zen, dat de inhoud dier stukke!} niet strafbaar was" en 
om dit te bewijzen worden op nieuw feiten aanhet liebt 
gebracht, als bijdragen tot de tallooze misbruiken en ver
keel'dhedell, die in het bestu'ur onzer onschatbare In
dische bezittillgen hestaan." 
. .-De Raad' van J ustitie te Samarang sprak I,ion vri}; 

hlJ werd" vall aile rechtsvervolgingontslagen." Maar 
daags daanla werd de last om hem eim paste weiO'ereh 
vel'llieu wd. 11 ij scbreef: "Men heeft zooveel ge~chre: 
ven o~er h~t w~llekeurigeen ondoelmatige van fJedwon
gMt '/utzetttll'g, lk heh onderv,9liden, dcit getlwo1zgen in-/ 
zettiitg evell. OIiaallgename. geJolgeil heeft" . " 

De Pl'Okureul'-Geileraal bij het lloorrO'ereehtshof deed, 
bij ~ell requisitoir, een. eisch tot. ver~ietiging van .het 
VOllJll8 en vijf jaren bannissement uit Nederlandsch
Indie. Het Hooggerechtshof vernietigde to en het von
n~s van den mad van justitie te Samarang, omdat hU 
zlCh h''1d onthouden over dr.ie der ge'iqcrimineerde 
puntell te oordeelen en verwees de zaakweder naar 
den eersten I'echter. Eene tweede, eveli volledige vrij
spraakvolgde den 2den December: Nil nam de beer 
LiOl} pas8age met het schip Sara Lydir,r, nalf Europa; 
ma.ar , weder \Verd hem een pas geweigel'd en schrifte~ 
lijk als reden opgegeven "het belang der justitie." HU 
plOtesteerde ell zond het protest aan den Gou verneur
Generaal, lilet een rekwest, waarin h~j verzocbt als: 
n'og ten spoedigste een pas te rnogen ohtvangen. Maar 
de Gouverneul'-Gelieraal wees dit verzoek van; de lland; 
de \leer Lion moest blUven! Den 8sten Januari 1852 
dielldede Prokureur-Generaal een nieuwrequisitoir hlj 
1M HocIg'gereehtshof iiI, \vaarbij Iii} llu.niet meer vijf 
JarcH. ball1ii8seille11t, maar ,vijf i~ren'geva~9etlzett,ing vroeg. 
Maar .. Iietvonnis van bet Hooggereclrtshof ,dat vijf 
dagen litter voIgde. maakte. een eindeaan alleverdere 
vervolging, dOQr "denbeklaagde vrij:te spreken van 
de tegen hem ingebracbte bescbuldigingi" 

Lion mocht eindelijk llaar Nederlalldvertrekkeri,iuhet 
belangvall de opvoeding zijnerkindereri; allen mei;lj'es. 
Eristond Hijterstond alS' publicii!t' . op, omziclf te 

(*) Tijdschrifi voor N. I., April no. van 18M. 



~rekell? ' ' MiJ;dunkt, dat h~i . rede'f~ Ka'-d/d~ , ~ich over 
onocrg!!ne:, tel.eii~s,te.lli lif en" v~r v()lghl$ te~b~Eln~en. ,' J\~~ar 
dc,,',vtrnrJieid '., i~:dat :hio!i " ve,rv()lge'jls gr.'durehde ruim 
C(lil ; ;jartf :ili het stille ZutpHen ' wobJ\de', ' zonder iets 
hoegeilimlnd van zich te laten hor)ren. Ffij had de 
pen ter7.~idegelegd. Hij hield~ z~jnl;ils(.elo()zen geest 
bezig metlezen enqrong bij'generaalpenningNieuw
land het ' plan lian om eerie ' geschiedenis van N eder
landsch-Iirdie; 'in combinatie met verschillende kundige 
manncn, : 'oie elk ' een onderdeelmoesten hewerken, te 
Bch'rijv'en '-:LJi'kwijlssprllk'hij latetdaaroverniet mij. 1\1ai\f 
daarbij blee!' het en hijbesteedc)e ai ' zijn tijd aan de 
opleiding) vailzijne beideOlld~te docht.ers. v, L 

. (Jf7orrlt /jervol[Jrl) 

Z. Exc. (lc Gouverneur-Generaal heeft Vrijdag jl. eene 
vergrideting vall den Raall van Indie geprcsideel'lL 

Het ,vas bekend, dat de Raad van lndie, op zeer ver
schillende gronden geadviseerd heeft elke aanv'raag om huTp, 
van wege het Comite van BestuUl' van :de N. 1. spoorweg-
roaatschappij ' gedaan,af te wijzen~ • 

De lanclvo!)gd was niet .· van die rooeningen heeft (lien 
tell gcvoJge, krachten,s tle bevoeg(lheid, Z. Exc. bij art. 30 
vali het 1tegeerings-reglement gegevell, gehundeld; 

'Wij :vernemen, dnt door:t. Exe. eene ordonnantie is ge
tcekend, waal'bij een buitengewQon krediet . boven de begroo
ting voor 1870 wordt geopend van J 175,000, ten hehoeve 
van de algeheele voltooiing van de tweeeCl'ste sectien van 
dell spoorwcg SamaJ'ang-Vorstenlanden. 

De GouverneLlf-Genel'aal heeft de verantwo<::ll'(lelijkhcid 
vall een lnaatrcgel, waal'0pollvorwijld de goedkeuring' van 
het o}lpel'bestulll' ell van de wetgovondemacht inhet moe
tlcl'land zal worden gevraagd, en :ili~ door verdere maat
regelen V001' detoekomst gevolgd moct worden, ongetwijfeld 
op · zich genomen in de Gvertuiging, ,dat hij in het 'alge
moen Rijksbelung cn in dat vah Java handelde. 

Onze grief tegen de ' richting en het bestunr van den 
GouverllCllr-Gcneraal was steeds dat hij niet hatulelrle. 

Het zou dorhalve dub bel onbillijk zijn thans de gepleeg
dc ilaad I~f te kcurcn ,zoo dnarvoor niet de meest stollige 
gl'onden bcstonden. 

vYij zullcn de feite!l nnuwkeurig ondel'zocken. 
Voor hl1den verklnren wij: dat wij lie handeling van uen 

GOllvel'lleur-Generaal tel1 volle goedkcul'en, maar alleen be
b'euren, dat Z. Exc. ten halve is blij ven stilstaan en nie~ 
zoodanige som, onder' zekcl'e voorwaanlen , beschikbaar heeft 
gesteld, dlit tijdelijk en tot dut ecne definitiove beslissing 
kart worden genomen, aan de '! iCl~ ' sectien kiln wordon door~ 
gewerkt; 

Ais ,een, bewijs' van do loyauteitvan ' den sohrijver van de 
In81tlinde strek~e, dat hij, - ondanks ous verzoekom Lion's 
biogl'~fie, 1?,iet inzijn geheel in andel'ebladen ovor te ne
men, . daal' .onie . uitgevers; dk hoogs,t . waarschijnlijk, ten be
koe'vev'a,n ,ltetLionfond8; afzoluiedijk wudeuwillen nitgc~ 
ven, .~ , dnt : opst'el in zijn No. van Mann,dag 16,dezer let
terlijkbegint lui to drukken. Alleell WOl;dt het opsehrift: 
"Eeu "skiJdh' ;voor debelangen vah ludie'" weggelaten. 

WiJ' zouden ~in geengevalil1a:a~regelCn nemen omdit 
teheletten~: :alkon dat plaats 'heb ben. .' . . 
: Mali.r ho~ ·moet: men ; diehandelill g ' nOemeh? 

En ' de Loconwliej ' lieemtdel1~8uliMeiegeii onsin be-
sche~Hlihgt ., . ,.'. " ., '.' , .' ,. 
OGk; deSoe1'.~Ot. geeftmeer uit , ~:ms opstel terug dauwij 

we~~~fen:(~da~ , blad ' neelllti~tuss'chen ,althnns niethet geo 

hell~;~cPv;er:'" t " " '" " , .' .... . -' '., .' '. 

' ~~rY':' 

Bij het ,doorbladerel1 vande nit Europa aangekomen bln
deu ,zouclen wij 'OIlS voorzeker de moeiteniet gC\70n te hei'

lezenhetgeel'lWij zelve hiet in 'In die , geschrev:en: hebben, 
wanneer. ,een' ouzel' vriencJen 0118 uiet opmerkzaam had ge
maaktopcle . venizilzking, die onze beschouwingen onder de 
schaar ' van de . redaetie van d(3 JVieltlOe llotterdaJ)zsclte 0071-

?"ant olldergaat. . 
. Wij . sehrijvell meestal geregeld hij het vertrek del' mail 

eim AlgemeenOverzicltt van hetgeen hiei: voorvalt en ,be
sprekel~ in de mail-editie met het oog op de lezers in het 
moederlaud, feiten en gcbeurtenlsscn of belauO'riike bCl'ichtCII. 

vVij trachtell onre lezersin het 1110e(lCl~al~d zoouoende 
op de hoogte te houclell van de indl'llkkeu van den daO' in 

. . ' 0 

Indie. . '\iV ijzoudon onze: opstellen even ,goed liBrieven uaal' 
Nederland:' oLiets dergelijks , kunileH 110emen . 

vVanneel' wij ons daarmede: bepaald bezig hOllden, dan 
dorm wij (lit niet voor Oll8 genoegen, maar opdat men in 
hetmoederland met juistheid de stemming on de oordeol
vellingcn alhier verneme enwete welke beteekellis men hior 
aan de , feiteil heeht ,waarop wij de aandaeht mecnen te 
moeten vestigen. 

Wat doet nn de N, ll. U;? 
Hetgecnlliet met de inzielttenvan dat blad overeenkomt, 

wordt zondermcer. weggelaten en toeh staateenvoucligin 
(Iat bInd: !fIll het algemeen ovel'ziehtvan 110t N.B. H,loe8t 
men,"" ge.volg(l dooreen fragmcnt.'van onze boschouwingen. 

Zoodoende zalde lezer van de ·N. fl . . U. in ·Nederland in 
dOli waan gel'aken, CLat OilS !!,chcel ovel'zici;t over<renomen 'wordt 

. '-J . • b _ , 

en dat het Indische blad alleen zegtwat de N. R. C.mccle-
deelt on niet · andors. . ' . 

Wededegging van onze inzichtell eivel' de~ staat van zaken 
in Inuie znl Olissteeds aangcnaam Zijl1, alS de N. R. O. 
betel' . meent te woten dan \vij, hier ' tel' plaatse, hoe men 
in lndie over ·. de zaken denkt. ' 

. Het weglaten . evenwel. van: br()kstukken ,nit 'onze besehou
wingell, bijv. qmtl'ent dellhoogst onglll1stigcn indruk, die 
:het gezegde van den heerd 0 Wanl over eenevelltuoel te 
'~orioelDel1 Gouvernelu-Generaal itfhillr gemaakt had en meel', 
IS ons on verklaarbaaJ~. - " . 

Wij willeli toehdat nien in Ne'derland tTe waarheid oni
treut '. Ilidie en oyer de stemming alhier ' leero kennen, 

Men bestrijde 'onze roeening , ' als lnen lie niet deelt. Maar 
thans laadt de},. ll. U. denschijn op zicli, alsof zij ten 
decle aan dekennisneming van zijne lezers poogt te Ollt
trekken hetgeen wij voor 10M?' hOllclcll, maar met de in
ziehten vaH dat blad niot strookt, of dat ovoreenstemming 
van ,zienswijze bestaat waar het togendeel plaats heeft. 

Door znlk eene, struisvogel ~ poli tiek dient men noell N e" 
derlaild, noch Indie noeh de' libra'ale ' beginselen, al spaart 
mendaindoortijdolijk miss-chieh ' een' ofandei' pel'soon, in 't 
belangvan de politieke combitultien vandendag:Zlllk 
eene . politiek, die alleenop : persoflenen niet op beginselell 
let, zullen wij met . al ouze kraehten bestrijdou. · De belangen 
van lndiemogen niet aan die van. de machthebbende personen 
in Nederland ' ondergesehikt ge~l}.akt worden. 

v. L. 

Irtgezonden~tLl1clcen. 
Ee~e wien¥ere toekomt! 

Ondei~ dit , motto komt in No .. 58 van, dit blael een ar~ 
tike1'vpo!, ,wallrin deinzenuer{de, :heerL.:B.) ophei~ 
tlge-ivijze opkomt trgen de ,ierongolijkiug . welke, . vol
ge~s ' l\eni, aailgedaan is aan ' driepersonen, . die zicn bij . de 
schipbreukvau' het Italiaansche semp Italia verdiellstelijk 
hebben gemaakt en in hetverslag niet genoein:d zijn. 

Daar deze 'schipbl'euk reeds tot het verleden _ behoort~ zal 
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ik over de onjt~istheclen,clieclehcer L.B. il1zijn stuk 
opsomt, licenstll])pen en mij. aUeen bepalenbij. het hoofd-
pnnt van zijn schl'ijven. . . " ; . _. 

vVanneer ZEtLgoecl 11a(lenkt, zal hij zichheririneren, dat 
or opde plaats des onhcils . personen .aank:wamen ten 9 ure~ 
dus cell llllr nada:t de Asslstent Resldent-Havenmeester en 
drie illgezetenen er reeds waren; c1at diezelfde per~onell even 
aan een tros hielpen trekken en ten 10 nrc, thUls terngge
herd, reeds in hun dolce far ni'ente waren verzonken ; terwijl de 
sehipbrcnkelingcll ten ch'ie me na middernaeht eerst gered 
waren en het schip Hit clkander sloeg. 

HUlllle sprongcli in zeezullcn weI lliet ZO() verbazend Zijll 
gewccst,; ik betWijfcl sterk' orele springers tot ann de kniecn 
natzijn gewordeil.' , . ... . ' 

Dc !!eclachte om hlllde te brengen aanpersonen, (he zoo 
weini:/baddcn llil.gcl'idlt, kon, volgens mijnc meening, niet 
opkollien in hel; liool'd van (len verslaggever. [eder onpar
t.ijtlig illgczet!m van Alljer za1, met mij, moeiell erkenncn, 
dat . de vors!nggevcr geham!olcl he eft 7,Onder aanziens des 
persoons ell }<jere gcgevcll. hecft wien Eere toekwam. De 
raad, clien (Ie heel' h B, ZEd. geef" om bij voorkomende 
gevallcu (Ie zaak namvkCllriger ' te onderweken, ,is clllS ge
heel ovel'bodig. 

1\1. B. v. H. 
Alder, 20 Mei 1870; 

EClligc opmerkillgell llaar aanleidillg van flEen diner 
gegeven bij gelcgenheid van de inwijding vall de 

pas, voltooide brug te Telok-Betollg." 

~I,ell heen wel heweenl, dal; IIUOlLL"allten-gesehl'ijf" niets 
baa!, I:ll dai vdcll er )lieh Hiet aan storcn; doch elit schijnt 
01' Tdok·Jiel.ollg hut gcval niet I.e zijn, ten minste geheel 
,Ie plaais was in rep ell ]'unr, toen het beriehi als een loopeml 
\'lUll' verspreid went, dat ' IIcen opmcrker" in hel. Nicuw 
Hal.. HalldeJ"blnd dd.. !J~lci no. 5,1 Clm verslag had gege
\"I,ll \'an he!, plaais gehacl hebbend (liner; daar()vcr waren en
kt:iell YeJ'Outwaardigd, Sehl'eellWden wraak en incliell mell 
slc~ehts mel cellige iekerhcld kon te weten komen, wie de booze 
was , vool'z(!kcl' hi'; WIl gOeH aangellaam levell hebben. 

j Loe bespottelijk IlCi ovengClHi moge schijnen, men be
wecrcic ill het stnk elme kwade betloeling te kunnen lezen 
t.cgen den heel' d. h 

W lJ VOUI' 0118, die het stllk aalldachtig hebben nagegaall, 
\wblwll er uiets in klllllHlll vinden, wat daarnaal' zweende 
(men ZOIl al zeor seheJ'p tllsschell de ],ogels moe ten le)len, 
O)ll (~r iets ollg't.p<lsi ill to kUllllon viuden), en kllllnen aUeen 
~cgg;en clat ltd zeer goed, en gen~iig i~ geschreven, hoezeer 
d,e sehrijver het verslag veilig IUlll kllllltell uitbl'eiden, door 
meer te dl'llkken op de voorbeeldeloo~,e (?) orde, die hier 
hi'; he!; afsteken van het. vllurwlJl'k hecl'sehte en te be
sehrijven hoc lfIen lllet de gevaarlijkste vllUl'pijlen te werk 
giJ1g, opdat men elders elJn riehtsnoer moeht hebben om 
bij tlel'geli,Jke gelegenheelen de toesehollwers mindel' angst en 
gevaal' te bel'okkenen. 

Waal'sehijnlijk is de verontwaanliging van een of andcrtoe 
ie sehl'ijveJl ' aall het vool'deze plaats ietwat nieuwe idee van 
dell oprnel'ker, want men kan zieh nictherinneren dat er (met 
Hitzondering van ten artikel in de jJ;[ilitaire Courant in 't jaal' 
lS(i7 of 6S) ooitiemancl zoo venne tel is geweest om locale za
ken, . door miMel van. de pel's, aan het lieht te brengen. Wan
neer <lit echter gesehiedware, zoucl,itvoOl'zeket voor de plaats 
in 't algemeell ell VOOl' de samellleving in 't bijzonder een 
]wilzmnen illvloerl hebLen uitgcoefend. 

Mall! hoe clit ook zij, de Teloksche l'llstige' rustbewaar
del'S zijti cluor den flopmcl:ke1'''uit hnn zaligen dommd 
gewekt. Telok-Retong treedt thans een llieuw tijclperk ii1, 
wanl. . het ijs is gebrokenen ik hoop dat de Tcloksehe 'Idtoog-

stoppels" nn toch het nut van fICouranten-gesehrijf" eens 
zuUen illzien. 

llldien de I/opmerker" met bezadigdheid op den ingesla
gen weg voortgaat en nu en dan ~cle Telokkenaars op 't 
een of ander belangrijkniCll\Ys onthaalt, clan twijfelen wij 
er niet aan, of het ?'al hie1' tell goede veramleren; de harmonie, 
waarmecle het thalls elle?ldig gesteld is, zal wedel' toenemell, 
en de Soeieteit Unitas (?) zal voor onvennijclelijke ontbin
ding behoell worden. 

Uaar het psclldoniem fleen opmerker" tel' plaatse zooveel 
rcclen heeft gege,·en tot killderachtige en bcspottelijke 
scenes, gevoelell wij ons, (lit stuk besluitende, gedrongen te 
teekenell 

EEN OPlVLERKER-SECUNDUS. 
TeZak-Betonfl, 16 i'l'lei 1S70. 

Aan 
de Redactie van Ttet NieuUJ Bata'/j'iaaseTt 
IIandelsblad. 

On <lit:. "La lui pnnit." 

Smnmigc leden del' sehuiterij alhier z\Jn misnoegd over 
de hooge boetell, die steeds opgelegd worden, wegens zoo
genamnde: flOmvettige absentie bij de excreitiim enz." en 
wallHeer die boeten niet binnen de Sdagen worden voldaan, 
dat dan OIlll1iddel\jk eeHe sommatie voIgt, tot betaling van 
het dllbbele bCllrag, ill gelijker voege. ' 

Zondel' ecnige llloeleratic word I. elke absentie ollwettig 
genooll1ll en als zoodanig beboet, wanneer niet binnen de 
tweomaal 2ck uren wonlt overgelegd een eertiileaatvan een 
del' oflieieren del' sehutterij, dan weI van een ander genees
heel', clie certificeert dat· de zieke. in het uitgaan wordtbe
let (mits door een del' eerstgelloemden geviseerd); b\jgevolg 
kost dit den belanghebbende clan eene cloetors-visite of 
J 3- boete. 

Het is tegellwoonlig VOOl' lIe llleesten volstrekt geen tijd, 
om zich dergel~jke opofferingen ligtel\jk te kunnenget~9,(}s.. 
ten, waal'Oll1 men zieh dan gedwee onderwerpt aan het on
dergaan van eClIige dagen Pl'OVooststraf, als gevoig van bij 
herhaling in gebreke tezijn gebleven de opgelegtle boeten 
te voldoen, die illtussehen tot eell aanl11erkelijk bedrag wa
ren gestcgell; na omlllekomst van welke straf alsclan quitte 
l'ekening is gemaakt, 

l)ijaldiell Ill[ de boete werd vel'mrnclerd, b. v. gel\jk ge
stelcl met die te Samarang, a!smede de betalingstermijn be
paalll binnen cene. maand, tlan zou niet aUeen de schut
terskas, maar zoutlen ook de sehutters in het algemeen daar
melle gebitat worden en zulks eveneens in het voonleel van 
den lande zijn. 

Men vel'gete ook niet, clat verseheiclene sehutters in kal11-
pongs wonen, Vat"l eene karige bezoldiging moeten leven, ja 
y;elfs somtijds zonder micldel van bestaan zijn ; zulke personen 
kunnen bij ongesteltlheden, die hun hct uitgaan beletten, on
mogelijk het verlangtlc genceskundig certifieaat produeeeren, 
vermits zij niet b\j machte zijn een geneesheel' . te betalen, 
en O1il die gratis bij zieh in een kampong te krijgei1, dit 
is voorwaar geene gemakkelijke taak, zooals dan ook meer
malen tot bittereteleurstelling is gebleken. 
, Dien trenrigen toestancl uit den weg to rnimen, ZOU 
dus eene weldaad zijn, waarop bij de samenstelling V!ll1 
het l1ienwe 1'eglement op de sehutte1'iJell moge worden ge
l'efieeteel'd. 

,V oornamelijk kunnen de H. H .. kompagnie's-koml11andan
ten hieraan veel eloen, die dan ook tel' voorkoming van er
gerlijke tooneelen worden uitgenoocligd mindel' gestreng
heidb~j' hct beboeten aan den dag te leggen, oordeellmn
dig op buitengewone omstandigheden te letten en '. zich' zoo 
min mogelij k door de letter del' herziening behoevende vOOt
sehtiften te latcn beheerschen, willen zij op de toegeneg;ell-



heid. hunner medeburgel:saansl1l'aak Il1aken. ,beseffende wat 
I'menscll t() zijn" beteekent. . . ' . 
~., leder,' schlitter heeft ' fill. welhet. reeht oin ZiJnB iaakdobt 
intennedifilr van den :illditenr vQ()rdenkrljgsraadtehren.gen, 
doeh deondervinding heeft genoeg gelceI'd, da:t men in de 
meestegevaHen, om zoote zeggen; IIOJ: zelden zonclel' kleer~ 

,cliellsten van MajoorErmeling geappreeieerd wensch~n te' 
iien,zulkn wij hierbij wel!liet behoevenWveI'zekel'en, 

.. MiiardeLegCl'kolllmandant kan daartoeMt initiatiefniet 
nemell, evenmin alB de Dil'ectem del' BurgerlijkeOpenhare 
WeI'kcn een genie-officioI' voor het bouwen, vaneen miIitair 
werk · tot eehe l'iclclel'orcle zouIDogell voonlragen; ' 

sclicll.ren afkomt!" . 
EEN UD DER SCIiUTTERXJ. 

BATAVIA, 24 Mei 1870. 

GeacMe lledactelw! 

I Het ingezonden stuk van Pkilaletkes in het Soerabajasch 
Handeisblad van den 18clen Mei no. 115 tpont ahvedt)l', dat 
het beterzou zijn zich van schrijven te olltholl(lenals men 
niet op de hoogte is van de zaak, die men· behandelt. 

k Hij ze.gt: de verbetering del' voeding yanden so~daat is 'l'oeil ik de vorigekeer de vrijheid nam u te verzoe:en ". 1 een gevol!r van d\l voorstellen .v~nGeneraal Anclresen. Dit mEIer het motto ,,];jel'e wi en eere toekomt eemge rege en ~ is de waarheicl, maar niet de volle waarheicL Eijml iecler-
in uwveelgelezen blad te willenopnemcn, trad ik geheel ais een, behalve PltilaletTte.s, weet, dat Generaal Kroesen 
olllJal'tiJ'di!re 01) en, was het grootendeels mijne bedoeling 1 

~ k d' als lie in clen Raad van Indie den eel'sten stoot gaf aan aileen een idce te geven, hoe in Indie de za en soms wor en 
~ die verbeterillg en de aan vaarclin!!: ran het bevel. oVer het 

Yooro'esteld. ~ 
Il~lllers nit het. daaromtrellt nit!rebrachte verslag zon een Indiseh Leger daarvan afhankelijk heeft gesteld. Een groot 

~ deei van de eel' komt dus aan Generaal Kroesen toe. 
ieder, cUe niet bij het stranden van de Italia tegenwoordig Dat e. ene intrekking 'clerbejJaling opde, no~-activiteit-
is gewecst, met alle mogelijke recht opmaken, dat cle daal'-

~ J bb' d stel. lin g. van officieren, die voor eene opgelegele straf voor den in vermclde 11ersone11. al hed wat moeten ,wen mtgevder , d krijgsraad versch~jnen, reeds lang geleden is voorgesteld; schijnt om biiname en zoo 10fleUjk. te worden geslgnaleer . " , . h . P ltilaletltes ook al niet te weten, ofschooncle Heel' Kp,uche-
N ogmaals! Ik beweer, dat er zeer weinig is uitgene t lnius dit inhet vorige jaar in c1it blacl uitvoerigheeit mede-

en het hetpen aan wal urenl!en en spann en del' tros als d 
u : gedeel. De Hr. K. heeft toen mede aangetoomL, clat de het gewichtigsty kan worden aangemerkt. 

~ I' 1 comlnllnl'eatl'e Gen. Andresen die bepaling niet had gep· rovoeeercl. ' Laten (lus de sprongen van hen, e IC c eze 
I 1} } 1 b k t II' ' t b d" ge' Pltilaletltes moet vereler nog eens infol'lneeren,wat door 
iC) )en Ie pell ewer's ,e Igen, me . zoo ver, azell ZlJll .. -: Genemal 'Kroesen reeds eselll'even i~ over · de door hem 
weest; aangenolllen zelis dat de sprmgers lllet eens Ilat zlJn : . . kt t, I ,g d " L"'b Ih 'bb 

d tot I k '" t bI' ft dan cle gewraa e maa rege en Vdn· en vOllgen eger eve e er-en 
gewl~r ent aan

d 
lunlle l' meein

i
. I °te ; l,:aar IJ tte' oe. sehriJve, na clie informaticn erlangd te hebben, op nienw; -

ven lens e van an eren, e le we Ie 1 ze IS geen na v - : . k 't . . . Z 
tell haaldell? : maar 00 me eel'. . 

,Zraag bet U ook zelf cens af, gij B. v. II., ,velk ge- --
wi eM uw gcdrag in de schaal legde bij het redden del' EEN S'I'AAL1'JE HOE HET !vIET DEN LANIHU,AD 'l'E 

schiphrenkelingen en of' (lat II het reeilt gat' om tegen mij I>Ar,ANGNJPA GES'l'ELD IS. 

op te treden, zooals gij dat lIebt gedaan '? Ik kan mij dan l~ij verzockschrift cM. 3 Jitllllari 1~70 hceftzieh eenChillees 
ook in 'tminst lliet voorstellen, dat nw eigen brein n tot gewend tot dellPresiclent van den I.Jandraad teBalangnipa, 

'chll'gdijk sehrijvenat.tnzette '; het is mijne stellige overtltiging houdencle om onder eene uotariecle ' olJrigatie ten zijnen 
(tat gij sleehts het intel'rnediail' zijt vall een auder. behoeve het IIjint eaJecutie" te willen verleenen, Op dat 

Clij zegt: IIclat de verslaggcvel' eere heeft gegeven wien verzoekschrift werd eene beschikking ontvangcn, hoofclzakelijk 
cere toekwam." Gcef II de moeite eens het versiag uan de lnidende alsvolgt: 
TnIanclsellc hoofclen voor te lezen en ik hetwijfel sterk - Gelezen het rekwest del. 3. Janllari 1870enz. -'h()lldendc 
alszc claarbij ook tot de overtuigillg zijn geraakt, dat nie- verzoek" orp. naar aallieitling van art. ,14Q van het Regle
mand llUuner is genoemd, - of zij u clan weI vriendelijk znl- ment op de 1311l'gerlijke Reehtsvorclel'ing, . eel~e ~lOtai'ieele 
len aanzien; doch ook' zij waren zeker ten 10 nre reeds in sehnldbekentenis enz. tel' exyeutie te doen leggen.: 
hUll (lolee far niente! Overwcgende, dat het bovenbecloelde Reglemellt aHeen is 

Ell nu, geaehte redaetenr, vcrplicht mij nog dit stuk op afgekon,digd voor de RadC1~, van J ustitie. op .. Java en het 
te nemen; van aHe venier gesehrijf zie ik in clen vervolge Hooggereehtshof van Ned. Indie. (1) 
omtrent het stranden van de Italia af'. , Ovel'wegencle, dat ue Inlander (de debitem')oom 18 van 

U Ed. ])w. Dienaa1', den Regen twin Hoeloe-Boeloe. (2) " 
L. B. Gelet op art. 8,1 van het Regeerings-R~glelllent, pp de 

(Wij sluiten hierlllede het debut overdit onderwerp. Rechterlijke OrganisaLie en op Staatsulad 1867 No. 10. 
lled.) Heejt ue8loten.' 

Door de redaetie van de IIde Locolnotief" van den 19den 
dQzerwol'dt o. a. aan het Departelllcnt van OOl'log verwe
ten ,dat het de venliensten van den M.aj 001' del' Genie El'llle
ling, terzake van de artesisehe pntboring te Grissee, niet 
~p'de rechte waarde schat en clien verdienstelijken Hoofd
of.fi,cier ,lliet voor eene deeoratie he~ft voorgedragen. 

)\Ut Jllerkell hieromtrent op, dut deputboring te Gris-
, see ., eilUcivieZ werk is geweest, waal'toe de Hr. Ermeling 
raJ1g~lltijd bij h,et Departement del' Bnrgerlijke Operlbare 
Wel',k.~n gedetaeheerd was;clat de Legerkomm,mclantdus niet 
b~XQegd ._ is over detephnische ,. waai'de Ivan datwerk een 
oonleeite vellen, en dat eene voorclraeht tot deeoratie van 
cl,~I(#r. ErmeliIlg ,stel]jgva.n den Direetenr del' Openbare 
W()rlqm . Z()U IJIoeten uitgaan. 
. }),Wwij evcnzc\l:l" als ,de redactie .. vande LocotlZotief de ver-

Den adressant, omler terugzenclillgvan de aangeboclen 
schuldbekentenis, met zijn verzoek te verwijzen m~ar elen 
Raad van J llstitie te ,Makassal'. 

Hierop heeft @te Chinees bij een tweede. verzoeksehrift 
del. 4 Februari 1870, den Itesident voorlloenulopmt)rk
zaamgemaakt, dat zijnebeschikkingop verkeetde gronclell 
is genomen. Niettegellstaancle de Chinees aan ZEdG. de 
noodige inlichtingen, met aanhaling del' wetsbepalingen tel' 
zake, heeft , verschaft, volgde een tweede beschikking, alSllU 
Inidende : 

Aa~merki~gell : 
(I) Art, 440 Burg, Recht.sy, is bij art, 28,1, der bijzou<lere bepaliugell 

terverzekcring tier regehllatigc werking va:l dellienwe wetgevingin de 
bnitenbezittingen,voor dit Gouvernement van loepassing verklaa1'l1. 

e) IngevlJl van misdrijf zon <leze persoun voor. den Raa<lvan Justilie 
teIcchtgesteld worden, doch volstrekt niet in civleIc zaken, 



(ie~Gieh ;het rekwest . ([e1.4 . Ji'C1mtari 1870' enz. 
'i9v:qrwegeJ,i([e; ;Clat d()lJe(h:ielde ,~schuld meer .betll'ilagt'daJ1 

vNCJioneletcl glllcle\l;dat. ~ degeclaagcle>is Inlander etLde 
p,jrtijeen Ghim~es. '.. . . ..' .... '.. '. . 

Gel.et op1i)inea 2 van m·t. 3 Vall StaatsblaclI86·:k No. 27a. 
.. VeilIam:t ' detiLanch:aailcinbcvoegd om in cleze sehuldzaak 
!let "jiat e;l;ect6tie'~ . te verleenen, .. doch venvijst den aclres
santowler terugzending van deaangeboclen sehuldbekentenis 
en volmacht naar de Reehtb'ullk van Omgang.(3) 

Nn w01'lltgevr(iagd: 

'Yara' tlwet!tet !teen, wanneer jJetsolWlt aZsde Ileel' H. 
Holtz de Lundraclenmoetenpresideeren? 

l\lA1CI.SSAR, 18 Mei 1870. 

WILLEM EEKHOUT. 

25 NIei 1870 . . 
. ."' . 

E qn ~llgelSch stoomschipVine, dattc Sitill~1.raug lading 
wilde . ihnemeil om ze direct, via .. het S lteZ-Kanaal, naal" 
N eclerland over te voeren, heeft ali:laar een . vTaehtprijs van 
:£ ;i-IOper ton offlOS per last geweigercl, of schoon in dat 
geval eene volle lading koffie had . kunnim worder'. ingeno
mell. Dat schip znl illl naal' Singallore vertrekken, in de . 
onderstelling daar Hog . hooger vraehtprijs te bedingell. 

W ij cleelen dit feit mecle om te eloen zien, hoezeer ook 
de handel hier te landc mecr en mf'erde uooclzakelijkheic1 
van · snellen OVt~rvoer van handelSartikelen beseft. 
. Een N ederlandsche stoomvaartclienst zal ' derhalve in eene 
werlcelijkcbehoefte van Indie voorzien en voor de aaudeel
hebbers vrnehtell kUllnen -afwerpen. 

Ons wonlt heden \i'.eiwilleucl een · exemplaar toegezonden 
eJ 111 St",,/sblad IS(H No. 27a. hanllclcnde 'over de Orgnnisalie van een boekje, getiteld: II Algeineene Voorschriften voor 

Vall het H.cl'htslVczcn ill ,lit Gonvcrnel1'lent. lec~t mell olldei· antlcrcu: 1 c e BOllwwerken onder het beheer van het Departement van 
Art . I. lie grol) le lalllimat! Ie M.akassllt· \Vonlt opgehcl'cn.. . OOl'log in N ederla.ndseh Indie," O'oeclO'ekeurd bij elispositie 

» i. ' J 11 slede uaarvan wl)ruen rechl uanken van omgang opgel'lcilt, . 1 K d tIt L '" "'eh f . h t D . 
~iWlIg houdel\llc 0[> de hllofdplaats . vall c1ke afdceliog.' . van (ell . . omman an :van 1e eger ~en , evan e e-

Art.. :J. OnVerlllill,icnl de rel'lltsllJaclit in bllrgcrlijkc ZilkCII lut hierluc' p~rtCl:lent va~ Oorlog 111 N. I. del. 1;) December 1869, Ie 
,luor dt lanrlraden in I,d gUllvcrnclllcnt Ccleues ell Ondcrhuorig- aJdeehng kalJ111et Ie bllrean no. 30, tel' Landsdrukkerij aI-
hecicli lIil~l'IJCrcn<l, Clemen ueze rechthalikcn {volgens den I'resi- hier (l·eclrllkt. . 
dent 'Viln dell Landl'an,1 te Balan~Clipa, de Rechtbank van Oltl- nij'" oppcrviakkio'e illzaO'e komt deze nita·ave . ons voor in 
gilCl~, hoc he~l'0ll.cll.lk ! ook kCIIIlIS : ' 'll . , ; It 1 >.:>. l"l~ . t k ·d " . t . t ·t 

V;III g,'sehillell, Ie bllvl'lIgaanuc de SUIll van vur honilel'u p;ul- <I. ~. 0]17.1C 1 ~n ce .~elge IJ.'lUg e .lU:nen OOlS aan me SOO!-
dell, "uarill cell ililauder als getlaa~dc VUUl'kOlllt CD de PHl'tij is gellJk clceltJe, lJl] de llrma qgllVle ~ersehenell, de Alge
~CCI 1';lIrupccaali. Chillers or andere vrcell1,ldillg. meene voorwaarden voor de mtbesteclll1g van bou>V\verken 

door .het Departement van Burgerlijke open bare . werkell be

21 Mei 1870. 

Dc Chilleeschc Itundclaar Tan ])a alhier is bij vonnis 
van (lcu ltaad van J nsLitie in staat Vllli. faillissement ver-
klaanl. ( 

])011 l S(lcll is bij het fort 1~rills ]'rederik, waal' de ri
vi er uij hct Koningsplc:in COlle bog!' maakt, de kaainllllu 
tel' lengte van 25 nl ingcstort. Men sr;hrij ft dit toe aa11 
het leggcn van cell clam in lie rivicr voor de spoorwegbrllg, 
waardoor dn stroom zich verplaatst en den grond onder den 
mUltr wcggespocld heeft. (Java-Bode.) 

[n clen uacht vari 1!J de;.~er is bij den heel' H., in de 
Herelldrechtslaan, ecn gOllr\el1 horloge gestolen. 

Wij verue!llell, dat Z;M. de koning van Siam, b~j besluit 
van dell 'klen Mel jL, nan ouzen geaehten staelgenoot, clr. 
1<'. W. H. Hoogenstraatcn, 3e stl\dsgelleesheel' te Batavia, 
verIeencl IlCeft dcn aclclijken titel, jn het Sanscrit genaamd 
Khoen PrixnasatracLhigom, alsmecle de niellW ingestelc1e 
Siall1eesehc dccoratie, genaamd Bhoesanabhorn. 

(Javaboae.) 

DE MAIL. 

GisLer morgen is de UalJitole, gezagvoerclcr Ravin, hier 
tel' reede gekomen, de Fransehemail van Singapore mede
breilgenlib" met beriehten uit Europa tot 15 April en tele
gra·llullell tot 9 Mei. 

23 Mei 1870. . . 

Z. Exc. de Gouverneur-Generani heeft Zaterdilg jL de 
hoofd- en andereoJ:licieren, die godecoreerd z.ijn Cli !ilhier 
tegcnwoordig konden wezen, tel' au:clientie olltvaJigell , 'waal' 

: z~j Z. Exe. dank betuigdell voor de verhegen ollclersehei
ding en het verzoek cleden hun clank aan Z. M. , den 
Koning te willCll overbrengen .. ,,·· 

vattemle. 
Bij gel\jken olllvang en betel' papierkost het thans uit

gegeven boekje niet meer dan J 2,50 en de uitvoering is 
beJ1aald netter. 

Wij zOllclen nict aan het cloel del' toezcnding beantwoor
den, indien wij niet in cen even nauwgezet onderzoek. van 
den inholill cleze!' ,d.Jgemeene voorwaarclen" traden, als wij 
omtrcnt die van burgerlijke openbare wel'ken geclaan hebben. 
Zooclra OIlS claartoe de tijdgegeven is, komen wij op dit on~~ 
derwerp terug. 

Dell 24 dezer is te Anjer gepasseerd het };'ransche sehip 
Mil'z{tpol'e, gezagv:oercler Gailloux, van .Bordeaux naal' Ba
tavia. 

Bat{ivia. - Onder meer wel~ken, die in het afgeloopell 
jaar werden nitgevocrcl tot uitbreiding en verbeteril1g cler 
irrigcltie van de aftleelingen Samarang. Demak en Grobo
gan, vcnlient bijzondere vermelding het verwijden van de 
cOllpure in het Wester-kanaal van Glapan, nabij cle Wes
ter-slnis in de afclcelingDemak (Samarang), . waardoor het 
vQoruitzigt geopen(l is, dat in de afcleeling Demak 9000 
en in de afdeeling Samarang . ongevfler 2000, of te zameil 
11 000 bon ws rijstvelclen, die geheel van. den regen afhan
kelijk waren, van lev end water zullen kunnen voorzien wor-
den. (Jav. COU1·t.) 

In het Soer. Handelsblad komt het volgendc ingezonden 
stuk voor. 

VERZET TEGEN ON'fIJDlGE LOFZANGEN·. 

N aar/ aanleiding van een · in een del' jongste nummers 
del' Sumatra Courant voorkomend artikel, waarin de tegen
woorclige legerkomma udan t r.iet onchridelijk en in hevige 

. bewoordingen word{: beschuldigd van onrechtvaardige bevoor
reehting cler van de Bredasche militaire akaelemie herkomstige 
oflicieren, ten nadeele hrinner collega's die uitliet lege~ zijn 
vool'tgesproten, be\ratten de beide laatste nummers van . het 
NieuUJ Bataviaasck Hawlels6lad een tweetal artikelen; waarill 
den: lof voor becloeld legerhooftl breed worclt uitgemeten. 
V olkoinen instemmende met de afkeuring ' die den schrijver 
V,l,!1 . het in de Smn. Uonrt. voorkomend stuk in laatstbe~ 



36,6 

cloeI~e artikeleIl ten deel valt ,en geheel beamende dater van de wet en cell grnwelijke nriskelluing vau den oflieier. 
niet~et minstehew~isbestaat ,voor ,de door hem tegen den Tot heclell zagen wij te vergeefs uit naal' intrekkillg dier 
hiiteliant-generaalKroesen uitgebraehte insinuatie, en (lat bepaling, ofschoOll, zoo daartoe het voorstel met aaudrang 
de opname e1' van eengroote font is van de redactie del' gedaan was, de gunstige besehikking daarop evenzeer reeds 
f:iul'Jwim Coum1zt, wijl dRilrdoor gehed zoncler redevenleeld- uit NederlRncl lOll ontvangen zijn, als b. v. op de voor
heid word gezaaid in een corps, waarvan een g:rootgecleelte clracht tot benocming van l'iclclers. Dat bedoelde maatregel 
zijne:rkracht· in eensgeziudheid' en goecle vcrstallclhouding is slecht werkt, en niet het doel bereilct wat de luitellallt
gelegen, kunnen wij ~chter geenszills insteillmim met het generaal Andresen er zieh mecle voorstelde, ,- onclerelruk
voorden leger-kol11mamlant aangeheven loffied, waartoe van king del' rcclallle-processen, verlaging cler officieren tot ge
zijncn, twege naar ouze mee,>ning no!! !!eene ,reclen is g:egeven, voellooze werktui<ren - is seclert lang YlUl genoegzame be
ell dat ~iaarolll, am ,er het millst v~n te zeggen, ~on:t~ic1ig kendheid, en d:t zij, negen maanclenna deaanva.anling 
klinkt. De voor clien lof aangevoerde beweegredenen hon- van het opperbevelcloor dim gellcraal Kroesen, nog bestaat, 
den dan ook volstrekt geen steek, wat ons cloor ieder zal pleit niet erg voor c1ebeweringen ,zijne verzekerillg dat hij 
worden toegegeven als wij zeggen, dat c1aaroncler ook OP" een open oor heeft voor de klachtenvan het leger~ 
genomen is de verbetercle voeeling van den soldaat, welke, Een tweeden maatregel, van den vorigen legcrkomman
zoo als thans ieclereen voldoende weet, het gevolg is va,n dant hel'komstig, evenzeel' als de. voorgaancle in ' stri;jel met 
door clen vorigen legerkommanelant geclane voorstellen. lVlaa1' de bezwol'en wet, en dns een groot onrecht daarstellencle, 
ook gaat tot nog toe geen eukel woorc1 op van de in den is de bepaling dat lllilitairen di.e geplaatst worden b~i het 
laatsten lofzang voorkomfl1c1e phrase: IIde hier en daar in- straf-detaehement te Klatten, gee;m reeht van reela·ne heb
I!geslopon misbrniken en veronaehtzaming der bestaande wet- ben. Ook eleze bepaling iscloor den Initenant-gcneraal 
"tell en voorsehnftell, worden, zander aanzien des persoons, Kroesen niet opgeheven, sehoonhiCl'toeniet eens eenvoor
fIlnetklem tegengegaan en aan de klachten clie claaromtrent stel nam N eclerlancl nO'oclig was, want bij cirCldaire van 
IIrijzen, ierstond gevolg gegeven. Met ongekencle VOOl'tva- zijnen voorganger is die schree.uwencle inbreuk op de wet 
"rendheid zijn maatregelen genomeir of stappen geclaan, am gemaakt, en even ' gemakkelijk iszi.ihij eirculaire op te helfen. 
"in de gcbreken en behoeften van het leger te voorzien en Een derde inbreuk op het recht, el}l1 veroll,achtsaming 
"het lot van officieren eu mincleren te reglen." dcr wetten en voorsclll'iftell, is gelegeri.in de citcnlaire van 

Van een en an del' hcibben wij tot hcden nog nicts geziel1, den lllitenallt-generaal Anclresen, del. lfi,Tuli 1866, No. 31, 
en aan de minston van het leger is al dat fraais bekencl, waarb~i in strijd met de duidelijke bepalingen in het regle
waarom wijhet niet onnoodig zouden vinden, zoo door clen ment van kr~igstucht, :wenl voorgeschreven de rottan OIl
verkoncliger er van, !!cen olfieier, niet van de K. M. A. micldelijk en met ele meeste hardvoehtigheid toe te passen 
afkomstig ," een en uncler cluidelijk werd aangetoond, een op allen, lllaa!' vooral op de jonge inlandsche soldaten, die 
pailr feiten waarop z~jne phrases berusten, werclen opge- zieh sehulclig maakten aan verkoopen van eq u pcrnentstuk
noemd, want, wat door hem wordt gczegel, over door den ken. Ook hiel' kan met een eenvoudigc circulaire volstaall 
legcrkolllmandant gctlane voorstellen, na de veeljal'ige oneler- worden, om de Jeehtvaanlige toepassing del' lJepalillgen op 
vineling die het leger opelcecl tel' zake del' verwezenlijking de stl'a!l'en ,wedel' te herstdlell, 
van lwtgeen steeds gezcgd werd in zi.in belang te zijn voo1'- . j1jr ~ijll meer aangelegenhcden behalve cle opgclloemdc, 
gesteld ,zijn wij op (lat pupt J'ijkeli,ik ongeyoelig gewonlen, die dJ'ingend voorzieuing vereisehr.ll en waarvan het leger 
en gelooven niets meer alecJl' w.ij het knnl1en zien en voelen. (l,in ook stellig van den lllitcnant-generaalKroescn VOOl"
Oak van den vOl'igen legerkommandant wercl menigmalen ziening had verwaeht, Onder dew noemell wij voorloopig 
beweerrl, dat hij, o! zulke praehtige voorstellen had geclaan, enkel de opriehtillg van een temporail' kampement te Bawean 
en al willen wij TIU ook al aannemcn, dat de tegenwoor- of Salatiga, om een einde te makenann de vergiftiging 
(lige dignitarius, even als z~in vOOJ'ganger;, ten aanzien van del' troepenin de vesting Willelll I; idem te n-Ialang voor 
het leger met de beste bedoelingen is bezielcl, dan baat ons de troepen del' citadel van Soerabaja; idem te Oenarang 
dat nog niets, want met goede bedoelingen is de hel ge- voor de troepen van Samarang. Maar deze voorzieningen 
plavcicl, en dam'om zien wij Hever een goede maatregel kosten alhoewel het absurd klink, clat om een paar Ulaal 
genomen en,ingevoerd, clan dat wij vernemen van tien goede houdeI'd duize11cl gulden, dergelijke levenskwestien moeten 
maatregelen clie z~in voorgesteld, verdaagd worden, en dat een legel'komlllalldallt die ernstig 

In afwaehting dat ons verzoek worclt illgewilligcl, en op- de gczonclheid en het leven del' aan zijne zorg toevertl'OlLW
genoemd hetgeen door deniegerkolllmandant IfIUot ongekende clen beschermen wil, die som daartoe niet ZOll kllllnen be
"vool'tvarenc1heid tel' vool'ziening in gebrekcn en behoef'ten c1ingen, willen wij aanuelllcn, clilt het' geld in deze een niet 
"van het leger, verbetering van het lot van officieren Cll te overwinnen bezwaar was, en or den luitenant-gcneraRl 
!!Ininderen, gehoorgevillg aan' de klaehten elie omtrent mis- vool'alsnog geen venvijt van lllaken, dat aan dat llloordpro
I/brniken en veronaehtzaming van bestaande wetten en voor- ces nog geen eincle is gelllaakt. Tot de clr-iedoor 011S 
I/selrriften wonlen iugebraeht"is gedaan, willen wij al vast eerstgestclde voorzieniug'cn eehter is geen geld nooclig; deze 
een paar noodzakelijke voorzieningen opnoemen, die cloor haugen uitsluiteucl at' van dell WJL des legerkolllmandants 
ZExe. zijn gelatell, ell die toch in cle COl'ste plaatsin a<1n- om reehtvaarclig te zijl1, en daarolll achten wij ze zuivere 
merking .hadclen l110eten komeu, zoo hct hier vollen ernst toetssteenen ten aanzien del' gevoelcns clie hem omtrent het 
was, met die !!vool'ziening in ele gebl'eken en behoeften enz." legerbezielen, en dan is het geheel buiten Ollze schuld, dat 

Er sehijnt maar een middel te zUn om gocclte regeeren wij, elie clrie smetten ill hot legerbestum nog niet verwij
en aUe reclames aftc snijdell, en datmiddel is, ongekreukte del'll ziende, er ernstig aan moeten twijfelell of lleluitellallt
handhaving yan het reellt, en' elk del' gel'egeerclen de generaal wel opreeht was, toen hij beloofcle cle, belallgen 
ruimst mogelijke gelegenheidte geven, om voor zijn reeht van het leger te zullen behartigen. Recht gaat boven aUes, 
oP.,te komen ,en geen inJJreukeh claarop. toe, te laten, III I en, hij (~ie s?hroomt h,et recht zijn vl'ije loop te latel~, maar 
stnJd met clezen stell'eg I is door den vongen legerkomman- daartegen Illet wegnllmb, laaclt de gegrOlide venlenklllg op 
dani het beruchte besluitgeprovoceerd, dab cllenell moet om~! zieh niet ecrlijk in Zijll haudelingeri te zijn. 
de officieren temgte schtikken vande hal1(thaving van hun j Het komt 011S t!tlS VOOl', dat de tij;t om lofzangell aan 
recht,: wanneel'eell supcl'ieul'zich daaraanvergrepen IlCeft, ; te heft(m, tel' eere van den tegenwoonligell legerkomman
claar l~et hei1 veroorcleelt om, zoo zij hetrecht tegcngeweld i elant, nag lliet is aangebroken. Betcr warehet van hen 
inroepim, armoede te lijden. Dit iseell enormeafwijking clie zich claaraan zonder l'eclen hebbeu ovcl'gegevell, om er 
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n;tede te wachten·, totdat, zij op feiten, voel- ,en ziehtbare 
feitel1 ,en niet op in de IueM hangende yoorstellenkunnen 
wijzen,opdat mindel' aangenametegenwerpingen niet wor-
den uitgelokt. PHILALE'l'HES. 

BAAl) VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 
EERSTE KAlVIAR. 

Zittillg van den 4den Jliaw·t 1810. 

Voorzittel' Mr. F. }i'. L. U. Last. 

AGEN'l'SCHAP. -N~;GO'l'IOltElII GBS'rro. - VWE-CONSU
LAA'I'.- OWI'ZE'l'l'ING VAN DEN SCm~EPSGEZAGVOERDER.
VORl.>EJUNG '1'0'1' SCIIADEYElWOEDING. - NlEl' ON'1'VAN
KEUJKHEID. 

Is de jii'JJ1.a; die Itet agentsc1lCtp V(UZ een 8cTtip, met ava1'1j 
aallgekolilen, OJ! verzoelc van dm gezagvoerdel' van het vaal'
tltig, hteft aauvaard, en later 10ege1tS vert1'elc van dezen een 
(tude!' als .r;ez((g"Voerilel' over dat 8chip heej't {wngesleld, zon
del' door de reeder!! Va1t het 8chit} d(lal'toe ·te zijn gemagtig, 
iJwt opclmgt Oil/' het 8CTtip te voeren lang8 de KU8! van Ja'va 
/Oaal'lla naal' .Europa, doch later, mel llJijziging van het l'ei8-
plan tut cen 1·ei8 rta..ar Gkiurt, in over leg met den aartge8tel
({eu gezagvoel'der is besloten, en aart dezen i8 overgeZrtten 
verdel' eene 1'ei8 te eloen OJ] de chinesche kud, a,[wartl' door 
tll88cnenkol1l8t van net vice,c01l81ilaat te .Limo.1f ete .r;ezia,r;
voerrier is ont:Jet, en !tel bevel ovel'!lenollZen door den d((artoe 
dool' de reel/er!l e:wjlres8ebjk va.n nit Rngela?ul 1l'it!lezonden 
kapitein; persoolllt;jk .iegen.y den ortt8la.r;en gezagvoerciel' aan-
8J!rakel{jl.:? - oj ben,001'e1t die haJldeZingeu veselwuwd te /001"
den. 018 eene negotiorum gestio, die ({en aa1tge8!elden f/ezag
"Oor'}'(ler direct ver/;£lldt !ltet de reeders of eigeurtl'en van hel 
schip? III laatst.gcmelden :.lin oeslist. 

lIad Jtritlidien de v01'r!erin!l tegen de l'eeder(j o/' de e'ige
iWi"ell van net 8eltzJ) venooren te worden iU!Je8leLrl? Ja. 

hljlt de ret/eneu, 1(){[,(f,l'mft de gez(lf!voerde1' vU vonui8 van 
den. viee·evJtllltl te A))lo!l £8 ontlilltgBi/, !I(!(Jrond, eu, litoet c/at 
Pm/Ilis !le,wnt worden dool" ee1l bevoef/dett regterte z(jrt f/e~ 
IIH'Z(!n? Nict ltitgc'Jlankt. 

J. 1'. ZI4Ul'dt}(!!/, cischer, ndv. ell prole Jh. Mr. A. vrm der 
iJoes de iJ!Je, un overlijllcll vervangcn door 11'11·. P. A.11100s. 

tegeu 
tic te Bolli/via ell Ie Sucruuaija klllltercnJe firma Martin D!Jce 

1" Cu., Gcuaagde, adv. ell prok. 1'11'. J . ./.;'. lIe/m!J. 

AIl.IHTllALE UITSPllAK.EN. 
8 Maru·t 1870. 

Arbiters ,J hr. Mr. ]f. J UUillS van Hemert, A. Baner en 
W. Suermondt Wz. 

,.. TAnAJ(pr,AN'I'AG1~. - MAA'l'SCHAP - AI'lt~;KENING. - BIL

J.lJKIlEIlJ. - FIIDIA. - KAN'L'ORgN OP VlmSCIIIJ,LENDE 
1'I,A ,\.'I'S EN. - LA'I'EN IGNOREltEN VAN SCrIUl,l). - VER
],EENEN VAN UI'fS'I'EL VOOR BEKENDE VOltDERING. 

Aloel hel tltS8cTtm partljen be8taand gesckil worden beoor
deel i neta?' de regelen van l'egt? N EEN. 

Moet de vesli88inj veJ"lts!en OJ) hetr;een aruiters . voorkolnt 
vi/bjle te zUn afgele,:d naal' hetf/een tU88c/telt pa1'lUen is Ollt-
gegaan? J A. . 

Komlhet met de billUkTteid oveJ'een dat men, vetaZende 
lIJat UJordt gfJiiischt, tm'wUl later niet van veJ'[/issingen in 
vel'elce1tingen vhj/ct, zica zelj vJ'l;j rekentva1t verdere schul
den aan den perliOOIt aan wien men betaalt? JA. 

Heef! de eisehel'eJ8e in de schuldsplitsin[J toegestelJul en 
moet 'eene wt;jzigi1Z[J cite!" houclinfl geacTtt worde7t jjtet de biZ-
bjkheirf in st1·UdtezUn? J A. ' 

Is deze zie1ZsllJUze in strijd met het cOJllprol1zi8? NEEN. 

De firma .A1"1lOld & ZOJleil; eischeresse. 

de firma IIeiJlifJel· & Rocltussen en P. II. Menu, vel'weerders_ 

Batavia, - Zijue Excellcntie de GO!lverneur-Generaal is iuden 
voormiddag van ·den 19den dezer !Det gevolg van Bnitenzorgalhiel 
aungekornen. 

Bantam_ - In de laalstc helft del' maand April jt zijn in deaf
deeling 'fjeringin, tengevolge van hevigen wind en aan houdende zware 
regens, verscheidene rivieren blliten hare oevers get reder:, waardoor 
0_ a. aun het to veld staande sewas, eo aan brnggen en wegcn sch[l
de is tocgebragt. . 

Daar hooge zeeco en zware handing den· afloop van het water zeer 
hernocijd\jktetl, [!Cert men de scbade eerst dezer dagen kllnnen hepalen_ 

Van het te veld staaud \lalli-gewus Zijll ongevecr 49 tjaing&. ter 
waunle van f 1827.75, vcrnicld. 

In hct c1istrikt 'l~ierinf!;in zUn '1 huizClI, 2 loodsen en cen tal van 
vru.chtboomen olllgewaaid, lerwijl in het distrikt 'ljibiliong 5 huizen. 
vect hllisraad en eeuige bllifels tioor den banujir zijn weggespoeld_ 

Vel'tlcr wertlcn 10 person en aoor aen stroam meuegevoerd, waarvan 
er ;3 v['n1l·00 ken. 

Van hestlltll·slYege zijll de llootlige rnantregelengenomen, om ae aall
gerigte scha,le aatl dijken, brllggen ell· wegen ten spoodigste te ber
stellen. 

'l'agal. - 'l'envijl onder ultilllo Maart jl. in ait gewest 39 pokzieken 
85 koorLs- en ,t eholt·ralijders aanwezi~ waren, telde rnen aldaar ontler 
ultimo April jl. sleehls 17 pokziekcl1 en 78 l.oortslijders. Vande 
pokkeu Zijll gedul'cude laatsigellielde ruaaud overledell 3 personen. 

SamaraJ1fJ. --'1'er huofdl'laals slicrven gedllrenc1e April jl. 26 per
sonen aan l\Oor[s. Het tolale sterfteeijfer hedroeg 157 tegen ]55 in 
l\:laart. Met hef; oog 01' de tah·Uke bevolldng van die plaats l.on de 
gezondheidstocstanrl aldaat· clll3 lIi"t autlers dan bevredigcnd heden. 
Van elders lllitldl'u de beriglea mode zeel' guustig. 

R<!mbll7lfJ. - Vall 20 lot ell llle( :-)1 .l\Taart jt werden ill elit gewest 
verpleegd j 18 p"klijders,waarvan (;5 hel'steldcn en 8 overledell, zoo
dat ulltler ultimo Maart 1I0g under IJeh,,"Jeling bleven '15 lijders. 

j'asoeroca>l. -- Gedl.ll'clltle de rnaand ,\ pril jl. was de gezondheids
t.oestaud in Ilit gewest OVl'r het ahellll"en bevretligend. 

III tIc al'dceliug Bansil kwamen gecll gevalkll vun pohielite meer 
V(JC']·. 

In het Mahllg8c"c f1alll de pokkeucpideillie omstreeks het midden 
der lIIannd . in hevigheid toe, dueh verllliuuen]e tegell het ciude dier 
1IIHatlti wedel' lllcrkbaar. 

01' dit IV,lstip waren in de afdeeling flug 51 poklijtlers Qn,lor be
haudelillg. 

!Jaujoema.1, -- Gcdmcrltlc April jl. wpnlell ill de "rdeeling 'l:iilatjar 
v.('rpiee"d (j51 koortslijders lValirvau '")!Jl hersldden· en 82 overleden. 
01' nlGmo :'pril blevc;, dll~ onder bchantleling J78 lijders, tegen 287 
01' ultimo JlTaart jl. 

-- Vall de 2;.\8 1'0:dO,1"rs, die gedllrende de maaml April jl. ill het 
regclIlschap BaujoemilH vel'plccgrl werden, herstelden 21,") ell overleden 
22. 01' ultimo dil'r lllaand Llevell dns nos slechts ;3 Jijdas aan pok
ken uvel'. 

In de afdeelillsen Pocrwukerto, Bancijal'-Negal'a en Poerbr lingo was 
die ziekte u·genomefl. 01' nltimo Apl·il lelde· men daar sJechts 487, 
;30 ell !)7 lijders, IOl!on 47(i, \/5 en 114 op ultimo Manrt t. v. 

III de afdeeliug 'ljilat.iap bral. de pokziekle, na ~ich daar seuert ult. 
December I S(i9 uiet meer le hebben ver-toona, 01' uiellw 11it. Van de 
7/11 poklijuers, die iu April gelleesl.lltlllig werdeu behautleld, stierven 
cr 115, terwijl 450 her-stelden. ' 

Onder Illt. April bJeven dus in de geheele residentie te zamen ill 
behalldeling 74il personeu. 

B(wjoeUJangi. - Getlurende de lllaalHI April jt was de gezondbeitls
toesland ill dit gewest bevreuigend, 

Bali (Boeleling). - In deze a'deeling lirak een pokkenepidclllie nit_ 
Het gelal lijders steeg toL (i(j\), doch was dell 10den April reeds weder 
ged~alrl tot 200. Van de persone)], die door den te 130eleling aanwe
zi.gen doktorctljawa weden bl'halltll'l,l, hr:rstelden I SG ell overleden 22; 
van de niet geneeskulldig bchnndel,lell, bersleltlen 110 en overleden 
);~ l. 

De mindere sterfLe onder de geneeskullllig hehandelderr ver
rncerderclc het vcrLrOllWCll der hevo.iking ill de europesche ge
lleeswijze en ill de vaccinat.ie ell revaceillatie, waaraall liVczich 
dan ook meer en mcer kwam onderwerpen. 

Tottegengaug der ziekte werden de t>il1nen het bereik van 
het oestullr liggcnde maat.regeleu genomell. 

(Maarl). - Het weder keumerlde zieh doorgrootedroogte, 
slechls nu en dall vielell ligte regenbuijcn_ 

De pokziekte scheen, Illet nitzondering vall de dessa Sallgsit, 
alwaar cen vijftiental Boegillezen werden aangetast, het oostel~ik 
gedeelt.e vall clit landschh[l verhtcn ell ziell daarentegen uaar de 
westel\jk gelegeu dessa's verplaai.st te hebbell. Hevig woedde 
zij in het distrikt .Bandjar, alwaar van de 394 door die ziekte 



aa.l)gMast~Pilrsonellcr13g 1l1qiltClI~ijn overl j!clen. ;De rlokt.or- , t,erwijl vall claar verlrokken26 va<1l'iui,rell van de eersteen 31 
d.jawawerd. dadelljknnar d'c; geleisterde s~ I'eken gezonclen" om , vart de t\vecde!culegorie, metcnde gez~l1lenlijk 3272'/2 l~st. .., 
c1e' l-iel:olkiug mel. genee3kuudige .hulp tel' zijde t.e slaau eli haar . De u,itvoer hes tond hoofdzakelijk uit 1l0202°/too pikol gambit'; 
toL ' h~tllemen \' al~ vool'zorgsl)laa\regelell aall I.e sporell . Inge- ' ~~02. plkols witte en 610 jjikols zWarle peper. 575 stuks piank(lIi, 
worlelde volks\'ooroordeelcll · maakjcne~hler. dOlt de Balinee,s.. 3:> ,plkol-s was, 3700 stuks vloerSleeneu, 300 stuks- kajoe~embi\ lo, 
die vQotalJdcrezieklen gaarni; ellropesclic gC llee.snliddldenge- : 590 stuks bCfllldh.out, 400 pikols .agar-agar. :300 pikols sago, ,to 
brilild, in gevilllell van }Johie)dc mccslaldc hcmaallgcbodell pl~ols zOllt, 6 I)1kols kaljallg-o!Jc, \)50 pikoIs rUst,l724 stuks 
gelleesklllldigc hlilp weigert. en goodell raad "crwerp\" RlOuwsche sleencn, 1 kist opium, /15.000. - zilvercnmullt 

Bet padi-gewas stoudt Ilaarwcns.ch en belollf'de evell als de e~ 3720 sf,uks Mexieaans':he dollars; eu de invoer voornamel\jk 
koffijeenguustigen oogst.. . ~ll.: 9.000 pikoIs l·ijst, .600 pikols zout. lqO pikols kat;iaug-olie, 

Dailr de schepell Cil vanrtlli~ell wedel' vcilig ie Pabejan, .360 plkols sago, \)\)0 [llkols gamb)r, 160 plkols padl, 5000 stuks 
Bocileleng en Sallg-sit koudell allkerell, w(:rd in handel cu sclleep- metseIsteellen,500 sluks planketi, 141 kelders jellever, 125 kis
vuarl. ook veel lIIeer leven bespc urd, dan ' ill de I.wce vorige len cognac 24 kisten opium en 30,000 5tU~" MexicaansehedoJJars. 
llIaandcn. . De lllarktprijzeu waren, als voigt: ... . 

J~r.kwall1en aail onder Nededalldsche \'Iag- :) curopcesch ge- Gamhir, IsLe ' soort, per pikol . f 10.-; 
tuiJe ,'aart.lligell , me(ellde ~;)(j1/z lao 1. ell 55 inlalldsche vaart.ui· id.2de 11 . 11 11 11 8.75; 
gen, ladende 22IF'/»o kojang'. en onder ChineRclw vlag- 7 jOllkell, Peper [witte] 11 " 25J 0; 
groot 75 kojallgs, ' tel'lvijl "er1.rokken ollder Nederlalldsehe "Jag id. [zwarle ] " 11 ,,20.80; . 
8 cllfopecsch getuigde l'aarlllig-clI, lIIel.eude ,tOl. last en flO ill- WiLLe rijst /I /I /I 7.!)5; 
landsche vaarluigcII, ladcndc Hi0 12;:JO kojal' S', en ondcr Chine- Klapper-olie If" " . 3:115; 
selle vlag 8 jOllkell, I1Icf.ellde 77 1/z last. TJcveud.e varkens " " II 2U.15; 

De jll- ell lJitvoer vcrtegclllVoorcligden eClle waarde .van Agio $ 100. " ~165:-'-
/ H.519.65 ell f 90.172.6:l, WfJster-aJ'deelillg van Borneo, (April). ~ Dri(: dajaks 'llitde 

lVclilbrmw, (Maarl')' - De vcle rcg-ens gedurencle de laalsle Boven-Sila~ werdcll, terwijl iU · bezig waren ' IIIcLhet iuzarnelen 
maalldcn g(~val!·e \l. muaklclt eindc:lijk I'I1Ial.s I'oor gocd weder. vall rolt.illg en gebh, door IJaiis en andere daJaks, gesllcld: Deze 
.. Niclfcg:ellslaalldc de pokkencp idemic in ltd lIuhurige Boele!eng ~aak is ill ondCl'zoek. · . .' '. 

cell tal van otrcrs (:iselile, lid de gezondheidslocsl.aud in Djern- De gOllvcmeinents stooll\cr Kapoeas II gimtakte op mill rcis 
hralla )liels te Wl!ll~ChCII o\'t~r . van de Bovell ' Kapoeas naarSintang . beneclen Sibau opeell zaud

III hcl, l)elallt; del' vaccine wcrdcn vcrsclieicicllc killdercil naar bank cn . was, vol.gens de laatstll berigtcll, . wegells eden lagell 
Balljoewnlljri g(~ J.OIIc(ell, len eillde aldaal' mct lIicuwe slot' te walel'sf.aud nog met vlot kll.lloen worden gemaak1. Voorhet 
wurden ina:ccIII.. schip zclf bestond geen gevaar. " . .... . 

])0 w~r"ll e oefcllcle een gllll~ligCII iuvloed uit. op het. pndi-gewas. De gezondheidsl:oesl.aud was over het. ~lge!neen bevredigeud 
])e hillllenlalJdscito hamiel, vooral met 'l'lIhuU <1Il , ell de scheep- ell de weersgestcidlieid droog-. . . ' . 

,'nar\. waren Icvclldig. De padi leverde een beterell oogst op dan verw3eht. was, doeh 
Onder Nederlalld~che vlag \Vcroen ill- en nil.geklaard :~O ell moet vooral ill .het Sillt~ngsche veel geledell hcbben vall wilde 

2n. inlandsche prnallwen, I'espck li,'clijk meicllc\e ' J,:3% last en varkcns, veldrnlllzen en II1sekteu. 
(;7 kojalll-'s, Het zOlltdebie1. bodroeg: Koij angs. Pikol.;,. 

ErwcrdCII 7 ~ 'j, kol"ijcn Cll 5 \.Iaardcll ui lgevocrd , wuarvauhel. I.e POlllianak .. . 22 ., 
groohte gedcel1e hcslemd was VIlO), Java. /I Sambas . 19 2; , 

Dc Tijst en Iwli lwstlcll gemi(liIcld j 'L.50 en. j 2,50 per pikol. /I. Sillgkitwallg . '3 2· 
- .1 I I II '1 '1 . I k ' I . ]. /I 'l'aj:m . 11 .0 ; AlIuoe, . - (ie( motH e I'n.l . IS (e po ZIC (lc III (II; gowest "k -' 

I'cel "crmindcrd . ' 1/ ,,,oe · aUf111It ., . ' . 5 -; 
Aan [.;011 3 U 11\ tioregl.eu op tabak werd' oni-vangon: . 

Van de lO:H Il;c\ers, (lie onder Illtimo Malll·t ill het rcgellt- Ie POlltianak . f 12\)7.50; 
schap Mag-chili:; aallwC!ilig warCII,. overledell. ill April l!Jl ell S b '7 80 
I 11 I 'J d -' 1 I :l 717 "am as • . , " :J G·. • 
Icr810 (CIl . :.0, wo at onller II \.uno vall (Ie IJlaam nog Handel CII scheeilVaart waren zeer ievrndi!!,_ Dit, IV1lS voC:)ral 
I,ickcnoverblevcll. I I ~ let geval met . dell Illndel ill getah ell rott.ing. . 

111 het. rcgellt.~chap ''l'clilaliggoe lig telde IIICU 0]1 dalzelfdc Aan haven- en allkerage-geldell wei'll ontvangen: 
tijtislip J 58 poklijdcrs, I.e Pontianuk /20l.50; 

llioltw, (April). -- In ASflitan werdclI cenige (mgcrcgeldhc- /I Singkawang . II 31.50; 
dell geplecgd door Bftlnks. die daal'\.o(: door datoe panghocloc /I Sambas . . . . ' .. . \)2.50; 
Pekall. eCIl S( ekochoofd del' hellcrlCllla llden. waren aangezet.. Hel; aan1.al zoo Ellrol'eeseh als illlandsch ~ei. uigde i\i1ng~komell . 
(lcllucilulc . })aloe is dielliellgevolge ia zij lle betrckking geschol'st en verl.rokkerlschepenbcd·roeg respekiivelijk '107 ell 137; ·lI1e· 
ClI ' onder Loezigt ;jcsleld. \.ende 885,I/Z .en035Iasl.en. · . · . . ' 

Hel, mcerendecl der Balaksche hoofden werkle mede om de Dein- en lIitvocrvertcgenwoordigdell eene waardevill1/'t7\),1I 6 
rllsl· te bewat'ell ell Il'1Icht1.e hel. hoofd del' onrusl.igcll, genil(lmd en./ IgS,n:!6. . ·· 
l'ellute ill haudclI I.e krijgell. Of schoo II zij hem reeds veel at'- De pikol riist kostte: 
brellk deden, haddell zij hUll doel eehler nog lIict mogen be- tee. Ponl.ianak van 14!:- tot. f6.~-; 
rcikeu. 1/ SaRI-bas , . ..' /I ." 4.- /I . /I jt-.; 

Vcrdere ,'crwikkelingell van eeuig bclallg. werden, dimr de /I Sintang' . " f{ ·4.-.'--
onrnststokers bedwongclI waren, noglalls niet waal'schijlllijk geaeht.. /I Montrado . , _ ,,;, 6.~ " ,,6.50. 

b den {oeslalld der o\'erige rijkjes I'all Slimalra's Ooslkllst Amboilia, (April). -. Van Boero!l' werd het. · het.herigt. (Jlltvan-
nam · de re~idcllt I'all ]{.iouw op ceue reis derwaarls vool'lIit- gen, dat in het midden· del' ilorige' maandop den aelltei."wtilvan 
gang waar. . dat eilan!teeh Binoenkoresche praauw was afgelooiJell, vermoe-

De ka!lllJoilg Deli, . die in Maal'ljl. voor het grooi.sle gedeelle del\ikdoor zwervende Gal:clarezen. en Kaonezen. , ' ." . 
waSafgebrand ell tot nogloc uit wOllingellvan atil'p elqnatfen De opvarendenmoetell op twee .nazijn .gedood. IDe . d}~ksa. 
heslolld ,zon ill steen . lVordell opgebouwcl. Grootf)hoel'edheden bij den lalldraad : te Klijeli is · dadelijk naar Boeroe gezonden, 
maler!alen waren recds bijceugebragt , eueene . steellbakkerij om. ~e zaak. te ondel'zoekeu j en zoo mogelijk de ID.oordeniuirs 
opgimgt. te vaticlI .. ' . . ' . " . 

Eene bende chiuezen, die in den naoh1. vall 27 op 28 April D"aar ihdi~ gewest in April jtweinig regen viel, . was de 
jl. een aanval waagdeopde· kampong. Boegis, in de baai van warU)te daar dikwerf olldragelijk. · . .•. . . ;' 
WOIlW, Iverd door ,de hel'olkihg verjaagd. ' , . De' gezondheidstoestaud was desniettemiil over het algemeeu 
. D:C' opbrengst. "all gambil' en [leper in Rioll\v ell <Lingga wa~, bevredigend; . .. ' :. . 
in ;vedlalld inet. de wect'sgesleldheid, vr\i gllnsl.ig je noemen. Amboina weni ·bezocht door 2 Europeesd1en linlandscll 

'lY'.Ri6ifw werd aall 'pachtpenniligen olltvailgen cene som getlligli vaa:rluig,lezamen; metellde277 lasten.en er ved.rok~ 
van/,53:1I26 ken van daar 3 vllllrt.uigen "an de eerste en 4. va,n de laatste 
i' \l'~Tar1.?jo-ng-PillaiigRwameil,, ·aan 28 elifopeesch en 34 iu-kategorie,n~eteJl (L' ~:'zamenlijk 5901/2' ' . . 
la:ndsch 'getuigde vaartuigel.l,mcteud·e· tezamen 3526 lasten; .Nllll koopman~chal-'l'eu werp·jngevoerd,vool' /12,003,eu uit~ 



gcv(\Jir~Laa'tl , k~oplllan8~haf.J.p~n ; ell, :,- ~,pecjen r,e~ Jlc~LiV'elijk Yoor' D.tl · veeziekleb~\J l) ahlezich nog slechts lot de afdeeling Saleijeren 
/ .-£R;79;6; ell I' 16,:350. ., " de regenlschappen B oljea ell Manl-Mare, . 

. A ~tl belastill~en werd onlvlIngell: ' In 'detwce laats !:;;' I0!ldscl13ppcn moeten zijo gee,reveel'J respektive-
hall hoofdgelden. . . . . 1 34l..30 ;lijk 12. en 7 karbollwen. 

,, ' v'cngureglell' II 44,82.321/2; ' Zoowel te Makassar en in de onder-al'deding 1'eilo, als ill de af-
'" ,; vcrpachleilliddelell /I ' , 21>31.-. ,deelingen Nuorderc ; ZlIidcr- en Ouster-dislriklen eli S,\leijer was bet 

, . I .., . . , weder droog ell warm. 'l'egen deu avond vie! eeLler nn en dan ved 
II zege reg\.()II. .', /I 2,:1,6.--; 

I 
. regen, hetget'n een y,eer gUDstigell invlocd niloefende op bet paclicgewas. 

/I ()vcr~e Iriil'lIlgsreglcn 1175.- " 1 
, , 11 deafdeeling lI)akassar en in de unde,r-afdecling Tello begon ,de 

hl·iefpol'l,. . . '; ' . " . /I 168.39. padi . lIit le bulten. Het gun-as had cen goed aanzicn . Bier en daar 
De, ' pikbL rijsi"k(i~tle I 10 voor ",p.e eerste sood" en J 8.50 haddell de veldlllui ~en CIl\\'OI'III£1I Jaal'aaD cchter eeDig nacleel toegebragL 

\'oor 111illderc soort:. In, de vlakten Jei' n! Jc'elin~ Nondcr-distrikten sl(ind bet lllidi-ge,,:as, 
Op . de Al'ucccilitndeii e;l Cerall,~lail~ he~rs(}hte i~ den ha~del uver het algcmeen zeer gUlIsl ig en up verscheid.ne (,Iacisen reeds in 

,"eel: bcdrU.vigheid. ' . bloei. ' , 
IJc illvoer op Cernlnlau{, ·van inaulIlilkluren en 'aildere handels-Op eenige veldell .der l'egentscliDppen Pankadjcne CD Hi-Lalit wer~ 

goed'ercn werd geschaL op ;P/2 tOil, en die op de Aroe-eilanden zcll's reeds geoogst . 
or 5 IOllncn gOllds, lerwijl el' laatsl,gemelde eililliden reeds voor De ill bloei staandc. p,,<li ill he!. I'eg'cntschap 'l'arnalili had ved van 
C~i1 waanle van / , 2?OOOO aan' ,pal;lcn:lOcrsl'ilClpen moet zijn gc- de vehlmllizcn te lijden. Iu de B('I'g,-reg'enlsch,,~p]Jen ging mell l1Iet 
vlscht.. Voor den plkolsche[pell wel'd j lO() hetaald" overplanten uel' " ,,<li -bibi! voort, terwijl [evells ecu aauvaog werd ge-

Dc IIcf!'Ol'ij Tallliiallw . 0(1 de zuidkust van Ceram is den 25 ma,akt lIlet " dell kullij-nugEt, die gocde uitkomslcil bcloorde. 
Fcbl'uarij jl. voor de helft verbralld, OllvoorzigLigheid was daar- Met het hClVerken del' grun<len, welke 7.\jn aal1gewc'len lot hel. n~-
l'iIlI tic oorllu,lk men vall pruevon 'lIIet de kal.oen-kllltllnr, kwam nien gcheel gereed. 

'. A.all "hcrig.lcll van Ba,lIda.,over d,e inaandl!'ebrnurii .)'1.. wordt In sOllllllige strekcll del' Nuunlol'-rlistriklen begollIlcn de eerste,v,Qe-

1
.1 "diugsmiddclell seh"al's ,to \\'onlt-II ; vooral ill heL' regelltsehap Balolji, 

het .. vo gellde onllecnll; · . . al\l'aal' de padi-ougst in hot vorig jaar is ltIislllkt. . 
II. ,~len fl<lCltl .. \'a~128 :Wc,ot:lIarij, 01' 1 Mllart jl. strandde op Dc bevolkiug. rnOl'st zitli dien tellgevolge mel t1 j'1g01lg en aardvrueh-

het rtf \'1111 Rozengall1 de Imk Castor, gezagvoerdel' H. L. Spicr- ten voeden. ' 
11Ian, tne.hchool'cude aii,1I de , firma Letlehoel' & Co. I.e .Makasscr, In de Zuider-!Iislrikku, en we! ill Tablar, Bankala ell Billullloe had 
, '.-i . De '\\'ccrsgesleldhcid \Va3' goed;van j'ljd lot,' t.i,id sleehls het .liadisnijdeu ell aallvall!1; g:eUOlll en, ell rckcnde mCII up eeD go~'.IeD 

vlelell zware 1'(~1;CIIS . Dc If~mpcral\lur was gemal.igd. doeh voeht ig. oo"st. 
Dc gey.ond heidsl ocsl alld \\'as I amclijk glillstig. Buitcn de g~- In lid Bunthnillschc wer,l dl'llk aall de veld ell gcnrueiJ, en zou 'de 

vallcn "au illsschenpoozendc koorbcn, dedcH zich llIaar ellkde bibit binlleD kOl't lI'ul'den overgel'lauL. , 
gcvailcil \':111 huikziekle voor. , In het Galesongsc.ll!J gillg de bel'olkillg VOOI' mel lid bcwel'kcn der 

Dc ; !;II ill dur 1l0IeiI01IISk:lal-boome.Jl \leloo(de een goedell oogs\. gronden voar Cell nieillre aUliplalit vun slIiiferrict. 
,11) . ~ 1~llds pakhulzen werdell gelel'crd 2a2(iS , pOl\dell nolen De lljug()n~ougst ' ill de olldcr-af,lceling Hiuallioc leOD als afgcloopen 

lil t dell oogs!. vall Oklobcr ]869, en 10772 ponclen foelie uit bcsehouwd ,,:ol'llell cn was Diet ong'lf\sti!,!. 
dCIi (logs\. \'an ;Jalllllll'ij jl. Met hel l,lllkkcli eu bcreiuen del' kollij wenl voorlgegaan. 

Op ultimo ,\.<'chrll:tl'ij Illgell tel' v('rzcudillg gcreed 727 halve III de NuurdelUI<c strekt-ll del' Ouskr-distriklen stolid de bibit,. die 
Ie~ger~. 2,t hcele eu()6 halve amen foci ie, 93Gltalvc le"'rer~ overal was nitgcstruoi,l, wcgens gebrek aaLl water; ni et y,eer ';oordeelig. 
:ilOhecle Cil 27\) halve alilen ' lIolcH en ]3ki~l ell 110I.CllZ;C"'p,' 111 IleL BocIdwlIIbnsclle had men zich aan don lwlHjl'luk!(czet. , 

'I' . .Dc djagollg- ell gierstoogst ill de afdeding Saleijcr voldeed vrij wel 
,-:r rcede V;1H Nein~ kll'amell nail 2 eUf(lpeesclt ell 39 ildalldseh uall ue vcrwllchting . 

gclnll!tie vaurluigell, Imwijl "Ull tlaar \'erlrokkcll 2 vfii\rtuigcu III ,\C ul'declillg' Billia sloud de I'a,li 01) ultimu 1'viaart jt zeer gUll-

Villi dll cerslc, ell 19 vall laablrrcnornlde katc" ol'ic sti". 
De ill-. ell uil.vol.'r vall halld(,~Hrtikcleli IlCdl~('O' l'espektivelUk ' 1'cngcvolge van de ,lroflg" wecrsgcst~dhci'l \'crdol'!ie ,laarentcgcndi 

I H,77!l.aUeli j U2.!l60.12, en d 'ie\: altsr)ecicj5~400cuj!l,S09. bibit ill Ilet rUk van SlIInbllwa I'uor hct gruotsle gedeeJte. 
,])C Pl'ijZCII vau de I'UsL vllrircl'deli van j 7.50 tot / 9 den '1'c j\'Jakassal' Ivas de han,lcl Ilict bUwnder levendig. )fen weet dil 

pikul. . ann de iu uc vorigc muand gcvallcu veclvilldigc l'egells, ,die deu afvue! 
I , 

. ('cldes ell (l/Idahuori!/herlcll,. (April). 
liet in (Pt gcwesl le I\'cnsehcn uver·. 

Uugezond hddstoeslaud 

'fer hoofrlpluills Makllssnr WilS de pok:ticklc nail hel ·nfnemen: in de 
oIHlt:r-cifllcc]iug '1''''10 hecrscltte 'zij eehlcr inbijna aile karnpongs. 'l'e 
Makllhsar werdeDvcfIllecgd 5(1 lijders. waarvan 1, overledell en 34 
hcr~tddell. 

Y'ln 'I'roductclJ nls atiuery,ills haddcll bdeillmerd. 
111 dc afucelillge'n Noorder-, Znider- en Ooster-distriklen eri Saleijer 

vel'loolille de baudd daarcnlegcil meenlere Lcd-I'ijvigheid, duu in ' l\laurl 
Ie vor~n. 

,Vall lie ' 12\1 lijdcl's. die te Tello Yerl'l~cgJ wenleu; bezwelwi er !J, 
t~rwijl 62 "cr~lclden. , ' 

Van Java Cil chlers kwamen te Makassar aan' Il rusehepen O,nder 
NeclerlanJschc, en t under vre('lude vlag, en 46' inlandschevaartnigeD; 
en 01' vcrlrukkcli . yaH uallr 13 rasehepoll ollder Nedcl'landsehe ell . 200-, 
der , vreem"e vlag, bellevcns 6!J inlandscltc vaartlligen. 

Dc praamvvaar~ ill dit gUllyerllcrneut WlIS, als voigt : 
o"k op de onde~ Maka,ssnrsor,tcrcndc cllandcn lJeer~chtc 'de )uhiekle. 

Zij sC,hcendaor, le oor<leelclluaar de groote sterfte" rcn ](,,:aauaardig te 2'I 'lakassa~ 
karnkler tehcbbcn nangenollicn. . . , » Bonlhain 

Wut de Noor,ltr ,distriktcn aangua~, de pokzickte ,lam ,in !tet eerstc » J),ieneponto 
pachtdisil'iktellin . de Bel·g.regenisehnpl'cu of, docb zijbreidde zich )) Alloe 
lIit .'in hct2<lc pachldistrikt.V;ui Ue 1!J63 IijUcrs sliervcn 25,terwijl » 'l'nkalar. 
770 personcoherstelden , " » Bnlangnipa '_ 
, Iit"<IcZ'liid'er-distriktcn " nnmdc p'Okziekte in h .t 'begin dcrmaand »Boeleko1l1ba. 
IDe , om in de hiatste dagenuktIiJlilind\l·kJllr---:l.fl'ii Iieme~. » Kailjaog 

' :Meii lelde' iD die 'strekCIl' 492 Jijclers , 'waarvRn ·ti).overlecJen i~n , 3\l5 ». Saleijcr . 

Aang;ekomen. 
'21 
78, 
)2 
Il 

27 
142 

27 
11 
93 

Vcrlrokken. 
Nil. 
S!. 

Il, 
H. 
46. 

]56. 
30. 
12. 
76. 

hoi·slc.lden. . . Dc piKol rijst Iwslle: 
.III ;]colldcr-ilfu_celing . Bankala ' uedell ' zich bovcudien,,",ele gevr<'l1cll 1ste soort. 2dc S(lort 

v.an ,kilorts;cnui;irrhea: YlJOr. " ' , Ie . Makassar " van r 5.-- tot f 7.-, elll'<ln f 5 . .....: toti 7.-
, In, de. (iosJrr.~i:Str'ikt .eliwQnc Ae ; IJokl\iekie inuitgebrcitlheid, maar in d~. Noordimlisl1'iktell -. 4.50, )) • S. '-, en ':1Il j 7.W . 

,,!lh:Ut!, ~ra,~:4t, :':":" .::0:.
0
"':>'; .; ...•. "' ,_', .' '. ., ," i,, " Z;liderdisll'i,k'tclI ' -» 5.50)) )) 6,25, ell vall. f 4 ,50 tot f 5.~ 

,'.'y nildc ,252 o'ou:gelaslelI.. sticr),eIl16.,' t,erwijl 151,'Jijders herstcld~n'. )) , ))" Oosterdistrikten II 4_00» » 6.-
;, 'Ov.erige~~ : trof men i?",: heL.K~?~a,Ilg?clle.II0S')~09f~~~: ~n diarrhe:ic ' , » : Saleijer . . ' . )) ,,8.:- » )) 9.-, ell va~ f 6,.~{) tot f 7,-
hJd.~r.s aan.Va,~, de laat,.,t,en sh,err , m_q~!geNI" - ,., ... .' ... . . Dcu23sten April slrandtle ,Icngevolge van Jlevlgen \VIDa e?, hooge 

" ~'I! A~ar'leelin~ ,~alcij ~:.rl~c<;rsyn.fe,,I1 ~,,:~~ .. ,g~\Vo~e J\~jort~eii ~ ,,,Ooi(wer,- ziieeD eeDe praallw' pa'djala opde !;ilst van Glessong. De ladl~lg, be
dl,n , di!argevallen , vali , ~1.nkzlCkte'\·l!aig!lri!lmen . . '" ,' , staande uit ] 200 sluks metseistcclICU,- \'001' Taka!:lr bestemd, gmg ge· 
;, I ,u \lec llfd~~I\lI15 ' :BilOn: 'v~ dc.' ie.zond.heitl_5locstant!"in' de .. ,ecrst,e ~Irie hed verloren. ' ' " ' (JalJ. court~.) 
iJi~tii.ililen · vnhdit: 'pal' rne~eniet oiJvrcdigend. Vctsclieigene ' ge~alhin ',,' ' , ; .. , ' 
vail' 'koiir,Jsva:n ' cen liliii: orl!leer "kiVi{ndaardi:g: kitrakter; aeden~ieli " S01llOl'tlilf/ , '17 Mei. ~OpitIllHlanhalill~: Eer&i~lere.l\ mid .g 
'vootT vou]'ali,ir Ja!I;lIntij liepcn ~eIe "'v~ir i'del\e : gevalJen-'dbodelijk af;' . omsLreeks 5 ure werel 111 de buurt Kouong a Ilnerbgeen fl • 

. Tot <wering vail de p()~keI! ch' b,etliligeling del'overige ' ziektenwer-landerachlerhaakl · ee.lle hoeveelheid van 70 thail dandeliune 
d~n ' alle Inogelijke ii\idchio:' aangw~iid, ;:::?(' ' '. : . - opium. ·· ' (JhCQtlloti¢.) 



'DeCout'rier i1eSaio'on Vall. 20 Apl'il hevateen arlikel, waarin 
de ' twce Nederlandsell-Indischc geiolldhcids-ela,blisserncntel1 te 
Gadoken Siudangrail> zeer wordlWl aanhevolcll, 

Gevan~ellis D~ suikel'pukhnizcu llabij het ,groot-mililair.,ho.s- " 
pilaul alhier ZlIlIcllworden outruirnd ell ingefltilt t.ot gevangenls, ' 
De aanwezige sluker z,al wordell ovcrgeln'aeht !laM een del' par
liculierll pakhuilell op Sleko, dliL ill'rellllllrd ial wordell om 1'001'

loopig t.otGollvernCLUcllts-p;,khllis tc;' diellen. Dil is waar~chijn
lijk cell gevolg dol' onlangs gehollden algclllcen e JIlSpee1.le van 
de gevallgonisseli. (Loc.) 

~"""-"'.'Y.2'r.*1:'~~"'" 

Uit Bat.avia wordt ons medegedeeld, tlal; de H,es ident vanSa
marang weldra zijllamht zul neerleggell, om pellsiocn Ie genieten· 

WIj vernemell dat de HI': rhppe. lid vau dell Raad van Ne
dcrlalld<ch-Illdic. zich ook nanr Djocjl1 zal bcgovell, . om daar de 
qllacsl,ic 1'1111 de lroollsopvolgillg Le regelen, t ell clilde dt} on
aungenaamheden, die ,Hiders wellicht un dun dood van den le-
geuwoordigen Sultan zollden ontstaan. (.e voorkOlllcn. (Loc) 

Salllal'all!l. III Moi. Een Verdienstelijk Man. 
et. VILU 16 .Nlei j 1. hehclst hot Irolgelldc bcrichl.: 

De Socrabaija 

fI Dc ad.esisehc piltbol'ing t.e Grisscn is geheel vollooid. Zij 
leverl; 1'001' ,~ooo huisgezillnen per ctmaal goed c1l'inkwater op. 
W ie ziel! lIailr Urissee begeefL. zal hoogst \' olclaall. lIa de 
hczichligillg vnn diell put, teruglicerell. Eere den Olll.wcrpe[ ell 
daarslcllcr, OIlZCll vcrcliensl.clijkell Majoor del' GCllie Ermeling!" 

De liutoriteil.cll echler - we bedoclcll het D epartement van 
Ooriog ell de GOlll'el'IlCIlI' Geller~a[ -_. hehben tot. heden geen 
hlljk gegevcll clal; l,ij groote vcrdiell~l.e I'all den :Majoor Erme
lillg ophet gelJied del' ~l'()ndpcilkllnde erkclIllen, ofschoOll ze ill 
don vrecmdc de llllwolldering hehbcn opgcw(!kl, vanspeciahf.ei
tell. die eellC lliecr dan Ellropceschc vermaardheid hcbhen ver
worvcn, Nil staat zcker 'de Hr. ]~rmeliug te hoog' , om door 
het gemis van welke decomtio ook I.e kllllllCll daleH, maar zo(J
lallg' decoraLieu luiddclell hlijvell welke de' Regcerillg zich tell 
Hutto maakt om vcrdienstelUke lllflllHeli tel hllidigell. mocs\; tie 
rechll'aardighc:icl verhieden OUl alln cen man all; Ermelillg t,e 
onl.h()uden. wal, aan perS()l\ell, l\\s velcH ,lie wei gcrlecoreerd 
Zijll, gcgevcll is. t Lucomo/ifj:) 

Ibl1cel(jks[,'olnv, III de Kalllpollg Djagallan I.e Sarnnraug 
woonde sedc:!'1. dell ] '~ell :Mei eell jC!ugdig Chincesch echl.paar. 
I)e l ' rOIlW hielcl \,all haar nwn bijzollder veel, en IeI' IHluwer-
110(1<1 warCH vier dl~gell vall de zll ligc witlciJl'oods lVekclI \' 001'

hijgegann. of cle III III I werd als vcrtecrd door ill\\'elldigcn glocd. 
Vat rC5uitaat cehler was het gevolg van mindel' gCl'as(e mid
delen, Gi8Lcrcil ociLl.cnd llamcli,ik gehruiktc de lIlall oudcr ge
WOOII!.e cen glaasje arak Lot hartvel'sterkillg, ell IOCll hij daarna 
()\'e r hllikpijn kl:ulgde, bood Zijll lieve. Il'oulVe wederhelft hern 
cell drar,kje aall' dal;. volgells hILar bewel'ing'. als , oha(; ~eer 
hcilzaam was lIIaar dat den lllan deed krimpcll ell ' gillen VlIn de 
pijll, eu 01' dell rand hraeht vall het gmt'. 

't \Vas sall'c(enllur. Bn niet \lit ollkunde wcrd dat vergif 
hier (oegerlieud. maar het hclscIHl w\jf wilde zich vall haar man 
Ol\ldocn. '8 Avonds I.e VOl'()!L harl i\j eell bijeeukomst gehollden 
11lC\; een Chillecs ntlL Mag-elang. ' die IHiar vroeger reeds ten 
hllwclijk had gC\'I'aagd, ell die I.hall~ Zijll aalll,()ek hcruicllwdc, 
t.crlVijl hijaallhood . om dqr vrOIlW e':n mirldel te geven, waar
door hd be!etsel, c\aL zich legen hun I'creenigillg verzeUe, ,uit 
dell weg kon wordell gerllimd. He.t cJlellclige lid vall het zwak
kere geslaeht. nam met het v(Jorslel genocgcll. de aspiraut-echt
gellool, giug llaHr de l{,oHerdarllsche A potheek om salpeterzuur 
lc ,]w,len, en dell volgenden morgen olldernalll de ' laaghartige 
VrollW . de taak. ' diehaar was opgedragen. om " haal' mante 
verm<ioi'dim. ' 

Eerst drie uur n(idat deze . het 'v('rgif had ingen6men. was het 
m()ge.l;jk den ongeltikkigenman geneeskundige hnlp le verlec
nml. }lijligt nu in het Sladsverband. Hoopop het heholld 
van zijn ley.en i,s er .slechts wcinig. 

De Politic hcen zicb in deze aiwgelegeuheid met ijver en 
met het meesl.e gClciuld en overleg van haar~ moeilijke plichtell 
gc~weten . . Eere c1aarvoor den Assis\ent Resident;, den Djaksa 
elL den Schoul:;,:}{,ochell! On II lIur '$ morgens ontvingen z:j 
de, , liijiling dater vermoedelijk ill de kampong DjagaHan een 
vergiftiging waS gepleegd, eu na!) UUl' onderzocht ell wedel' 

onderzoeht te hebben, hadden 'z ij de zaak Lot klaal heid gehraeh L 
, De vrouw is Ilatllurlijk in hechlenis genomcn; haar waardi

gen Magelangsche n medeplichtige hoopt men nog heden te 
arresteeren. . (Loco.) 

Vree'nde dingen. Een paar dagen geleden arriveerde tel' 
reede Samaraug het Nederlandsch-Illdische sehip Attaij, beladeu 
met 350 kOlangs ZOllt. De pakhllismeester deed de fOndle bij 
dflVel'sehilJeudepl'f>llWenveeten om I.e verl)emCli tegen w!llke 
vergocdiug zU /iet zout wilden lossen, maar tot aller venvOlide
ring gunde het hoord van gewestelijk bestuur het werk ann'een 
Chinees legen geheimenprijs.Daarb\i hehoen alkell nog aau~ 

,geteekend I.e worden, d'lt het den Chinees naar menschelijke 
. berekenillg geheel onrnogelijk is, om - he!; noodige getal zeewa!ir-
dige prau well te leverell. . 

Salllat'an!l; 1 () Mei. Tot Verbeterillg. maar ttwellS tot a'Ul
:Vldliug I'an !lelgeeu gisLcten als ,;Vreemde :dingen'.' in eli!, blad 
;werd gepuhhceerd, nemen wij thunsnog het bel'ichtop, dat de 
;hedoeldeChinees tegen geheime prijzell prauwell ial levenin 
1'001' het lossenvan ZOllt, terwijl bij het SatllarangschPrauweil
veer, da!. steeds de minste inschrijver was" hijde' gehoudell 
ulthestedmgcn, volstrcktgeen s(appen lot het verkrijgen vari 
11l3t ,gewenscht? getal . vaarltiigen gedaull, ,zijn. Zeit's lieen; de 
H.eSidellt het Ill,. het 1I1gemecu belang Illet Hoodlg geacht, Olll 

bij ' dat hehaam I.e doeu . illformeeren, tegcn . welke lirijzen h~t 
bereicl was iaadrllirnte te ieveren. . (Loc".) 

Samal'an!l, 16 MeL lJe VOI's tclIlallddll van ' 14 dezer geeft 
eell kolom-vol met kctjoe-berichtell llit Djoeja. De toestand 
daar is ollhoudbaar en loch schijllt,' het bestuur maar niets lo 
doell. 'Wat wil de regeering loch? · Wachten tot dat hamlet 
cn illduslrie·- die tocll waarlijk iucle laatslejHtcll gee lie 
schitlel'eudel' resllitalen behaaldeu - geheel Ie . groHde ZUll gc~ 
rieht door de sleeds toenemende ouveiligheid? . . , 

Ook de Insulinde gewaagtvan een paal' brutale roufparfijell 
op den hout-aarikap to Pareugen; bij de eerie wcrd uiet liliridet· 
dUll / ;HOO a:incOlll.anten eU ' llagcnoeg heC geheele ai'ehief ge~ , 
!Stolen; de andere, door middel vall olldergraviug gepleegd , \Verd 
nog L,ijdig gelloeg olltdekt, om altans ceii del: 'd:ieven 1.e ,v·angen; 
en die block mem,Llld ' andel'S te wezen dan de 'WOII van eeil 
:der plaatselijke lioliUeruaitupu: Geluk1dg w'iir,eller zoo '\ide 'ge.' 
'ttligell. da.t de vader voor zijn fatsoen gellO,odzaakt was ,om ' 
zijn )Vaardige telg, vall wien het tevens bleck ,dat, llU toen iiiet 
voor de eel'sle maal aa)l dergelijke. liefhehherij zich schuldig 
luaakte, persoonlijk I.e helpeH opvalteu . 

'(Sam. Ct.) . 

Stemmen van en voor Inlan.ders. 
-- Een ongeluk komI, zelden alleell. ~ BU het verbouwen 

del' woniug van den Hoofd-djaksa te Madioen hadden dezer 
dagell eClIlge wel'klieden het ollgellJk van zware kwetsurerl te 
hekomen. ell wel wegens bet inslorlen del' palidoppo: die ,men 
he~ig was op te h.oogen. ,Bij verpleging . del' gewol,dell' ZQU 

volgens een . bengt ill de BlIltang timor gebleken Zijll, daLbe
doelde werklledeu. hchoorden to~ de oran~ pautjen, of persouen 
die tot het verngten van lllllselijke dleris:tenaan gelloemden 
ambtenaar zijn toegestaall. Berigtgever is . van gevoelOli .da.t 
deze zaak eell " ollderzock vereischt van wege het Beslulu·. 
Blijkbaar wil .hij gezcgde hlli,elijke . rliensten . IJiet. . tot , het hOll- · 
wen of verbOllwen van .huizen hebben uitgcstrekt, gelijk dit 
ook zeker niet:'is overeenkol1lst.ig de bedoelingcn van het Gou-
vernement. . 

Weer eene speculal.ie op de ligtgeloovigheid. '- Terwijl '.in 
zekere A~deelillgwegens het overlUden van deli, Regent "eene 
vacature IS ' ontstaan, eilJiet hij de Regering s(roomt vatl aan
zoekell tot hethekomen vall · dezebetrekkiug, versc\t\jnt or 
eell ' goeden morgenhij een der inferieurc ambtenarCll die 'At'
deeliug ' een Arabier pur sang met de mededeeling dut hij ell . 
niemandanders de gelukkige is, 'die eerl<\ng rlea Regenlszelel 
zal illuemen. l~ell Arabier-B,oepati- 't is . nooit vertoo.ud, 
dellktonze. Priai; doeh de tijdenzijll vl'eemd !:Ill mUugast, is 
gelQofwaardlg" welligl, wordt lllijU eigen ,vel'langcn te!', ·· zake 
eindclijk op delc wijze , vervuld. En ' alzQol'edcnerende geeft . 
hij al va3t preutah om. een kellrig , (Julh3,al gereedte niaken; 
feteert den. ZOU[l des Profeets, z'ooals eell a~uslaalld Regeut 
maar verwachtell k;'H. en geeft in zljne hlijdschap zooveel rucht-



haarheid aim dezf) merkWMl'dige beuoeming. dat - hij zicll 
-weldraovcr zijlleeigeiic ligtgelooviglleid schamen 111Oet, De 
mciraalvlln (lit vooral is' ni-et verte zoeken, Wil men er noer 
e~lle opriiel'king van berigtgevl,l' bij, hij meen t hier een akal t~ 
ZlelL zoo als men die vindt bij [llntcl'e lui die ehique willen 
slaall, zonder daartoe de middeleu te bezitten. 

SunlCtl'allg, 17 Mei. Wij kllnnen den Samara.ngsehen 000'

Iijders de heugelijke tijding lIladedeelen, dat deze plaals zigh 
sedel't g,lsler verhellgenmag in deteerenwoordirrhcid -alhiel' van 
den berocmclell (P) 'bogarts Slilbirt 1I,~~hll\et, di~ ten huize van 
den kapileiLL der Bongalczcn Aboeker Mohammed bin Moham
llwd iil kampong Melaijoc zijn in trek hecft gcn011lell ell te 
~prekc~l is_ Bcrl~clde ~cllecshecr afkoOlstiR va'neen? a~adeillie 
11\ Hntsch l"dle , heelt _011 del' andercn le- t:)umatra, wdLCn men 
ric bladen gclooven mag, cenige moeilUke kUL'cl1 met g'root 
succes YCl'ricliLHij howeert. nict allcelL eene speeilateit I.e 
wezclI voor oogziekl en, lILaar ook teu opzichte van andere kwa
len als: tering, aslhma, gL':l.veel enz. 

SmiiorctlllJ, 18 Mei, Men beweert, manr wij knllnelL het niet 
~eluo\'clt. cia!. door de reg-cering dezer dagell is beslot.ell, om 
del' hoafdcl1 vall gewest.elijk besluur. die door hUllne ovcrdrcv,cn 
illkoopetl VOOL' den olltvaligsL van Z. K dei) GOllVel'llClir-Gelle
raal, i!jdcl\~ dicns laalstc reis over Java oorznnk zUn dat het 
\ ' 001' (he rCl~ begmotte bedmg met eeu belangrijke sorn is over
schrcdclI, 0" I'erisioell 1.0 stell en, 

OIlZC bcrichlgcVCL' voegt er bij, dat deze lLIaat.rc"el cell ge
vl)lg is \':til celLc aatlselu'\jving des Ministers van K(~OLlien, 

[Sam, Ct.] 

Men Ic(!sl ill lie SUiIt, Ct. over het lossen van 350 koijaLLs 
1.0 111 ler rcede aldaar : 
. Wli bebhrlll IeI' r.akc de lLOOlli!\e ilLfurlllaliiill gOILOlllCJl CIL ZijlL 
III :' I:.al- gC$II!!d, met zekerilcHI lIJcde te declclL (irlt de Cfchoiule 
prij5 waanoor \Jedocltlc Chilll!es het bcw ',ls te zOIlL' Zit!" los~en, 
Hid iH.ozer is dan f n, per koijllng. or de hieL' bestaallde prall w
\'ccrell hc~ toL dicli . (lrijs l.(Judcn hcbbcli aaligellolllen, illdiell 
InCII lid tHin Uf:ze hchaillell had nangchodell, lliag worded" be
lwijrd,1, :P:r h!ijfL lIliS 1I0g allcCll I.e heslis~c lL ovcr, of de pran
well \';\11 d/lll IIrHlIWlllcr voldocnde zcewaardig-heid iJezit.lclI. ' 

Men \'crg(!(;t algrancen, dat het voor cen hoofd van O'eweste: 
IUk lwstuur !lid ali ijcl evell gClrIlikkeli,lk is 0111 het. Cllblwt he
slBllr Ie Balavia, ell de vcrsehillelldc bclanglwbbcnrillll in der
~e1 ijke l.!lhll HUllr de-II zilL te rmlkell; dfillrbij is ill den regel 
lieL pllhlick ., fCQlld <: ur" ell de pers bl'engt duarloc gcwoonlUk 
Iwl Iltirc bij. daar zU mcesLal hare iulichtiugcn outVlllIgt van de 
7.ijdc der l.ieh btllllldeoitl gcvc)clellde pflrl.ijell; maar zelrlen is zij 
in II!! ~clcgetillCid dOllr juisto ili jichLingen, uok van de andere 
l.iJlle. (jp II! gevclI welke olllslulldighcdcn ~Oln8 vour ceIL door 
Iwt hi!stullr gCIlOIIl<!ll lllaa~rC!ge l "Icllell ktllllleli. HeL doet OLIB 
IIMr(ffJl t/ulJh<!i genocgcn, lLIdlOIl wij. gclijk thans cell, gclegcnhcid 
hcbbeu. het Imbliek ook van de undcre zijde de dikwerf voor
kOlurll}do vreclIldc dingell 1.0 docli bezicll; tot hel; vellen van een 
j\li~l ,cn ol~llUrt!jdi~ oordecl is zlIlk~, meestal niet overbodig, en 
de phchL dc:r !,crs IS olilegelizeggelUk, om zooveel m::n'clijk het 
pllbliek lot ZII keen oordeel in st.aat te st:ellen, --

f!m/Ill/'all!!, 20 Me!, He~eLl morgen IHld eelle belau!;l'Ijkc aUll
huhng Villi elandestme 0IHum lIIll) den boom plual,s. Een zeer 
gcgoed chillees,. ·van H.iollwkomende, had eene hoel'eclheid ge
prcparecrde opIUm, gc!chat tel' waarde van ollgeveer /1000, iri 
Cen pakje k lcedel'en vel'bol'gclI, llIaar \Verd dooL' den zeeL' waak
tamen kolnnlics B. nangehouden eLl bel rapt. 

De l.alriJkheid der aanhalingen van dit · arlikel op zoo vele 
lllaalsen VOn ;r al'fl, g«eft aile !Iallieiding tot het vermoeden dat 
Clreell . zcer lIilgcbJ'eidc. clnlldestinen invoerdaarvan plaats'iJeefl: 
met het oog OJ) zoeI' onvoldoeildeanntaL Vall het recherche per
sOllee I lungs Java's kusten kn,n men -gerluitaannet;nen, dat on
dnriks de groot8Le waakzaamhCld, verreweg de meesie srnokkel
pad,ijcn gelilkken. 

-Ret is te hopen,dat het gouvernement maatregelell neillen 
zal, om de uitbelaling del' pL'crnicn, die op-de aanhaling en aall
bren!; van' clandesliL~e : opium : gestald z ijn -wat ie -bespoedigen, 
eli zoodo,tmde ~en slllllulaastot groote waakzaamheid hoe lan
ger hoe kl'lich.tlger zal ' ~oen Werke!1i(Sitm.Ct.) 

~ - " . ", . . .. -

S~,!,,!1'flng, 21 Mei. C07lsekU'{,l2t? Nog een enkel woord over de 
toeW\lzlDg van het zDnt·transport, Wie lust heeft, eeuiU'c nummers vall 
de Jav3selie Conrant l1a te siaan , zul daar;u cen adv;rienlie viodeu 
waa~'bij een ic:del' ;n dc gelegeol; ~ ;J ,,""rdt gesteld ommede te diuge; 
l~aar ~e l"v,~.rillg Vatl 1 (zeg!!e ceo) oPIJasscrspaal',1 voor de politic, tee 
S,u lIIaLaug ! S,cllcn Wl.1 de waurd" van Y.uu'u pannI ·op f 60,-- li oe valt 
dan daarmetl~ te q!ItlClJ !Jet, zotHler epellLare medediucriIl:', tocwijzcn 
van pr,~allWI'Ul'llte, die '01', ± f 2()()Il_kan WCJI'Ilcli h"!:"I'o~t/ Op pcri. 
culmn HI l111lra zul lII en Zlch hezwanrl\ik kunncn beroepco' of l-rl'I-"t d '0. . . ".". . . ' \.1:1 e 
res: ent cr :,'ct voorai .. kenlilS ,vau., _ als e,r el'll belaagrijkc zOllt-aauvoer 
1' la,lt.s heel l' Oll~etw~ircld, 1<,11" IS de tl.lel te kOl'! voor de ndl'cuteotie, 
In ue ,:Tava:;~11tl C(~ IIl'anl; f waal'um dan g-eetl gebJ'nik ge':lmtJ\t -\Inn de 
plua,tsel!lkc l11cuwsblalbl? (;ec~t tie eUTllptabil.iLcits·wet de vrijhcitl Oil. 

VOOI clll11.cn dell guld ells al te W'J",,1I van haul' pcrtinelJt voorschrirt om 
aile levCl'Hllties bO oP.cllbarc rneJctlillgin!! te tlocn plaats !rehben, zij zul 
tach ook 11',,1 tlell rC '; I'\ clIl"11 de bcschikkillg gcven over cukele ~nl;lens 
VOOI' [\clvcrteut.c-I(tIstclI; Wic bcstrijtlt ailders tie ' "d~cl'teutie~koslell 
van de gCllie b, v_? or !.c'eft Ul'ZC cellC afzolJuel'l\jke cO~lpfabilitciIS-
wet? - (Aallgeoodeu). (Sam_ Ct,) 

Socl'aoaii'" 15 Mei. Gisterell avo:1d tt:1I half elf nre oo"eveer werd 
de Amok tong tong geslagcll en bleek biJ onclerzoek, dtlt'" znlks eeDe 
~echtpartij ten :Iorz:lak hall in tic karnpootlg Kali-Ollclo. EI' waren 
111 cell oogen bilk circa 20011 !IIcnscllen op cle "Iaals aanwezig. De 
vcchtcllclen "ijn gcwolld llanr de gevaugcllis ~ebragt. 

_ .Soel:abaO.a, 11 Mei. De, opziellcr va~l dell H~er L, te lJjocdjiJ, 
[fa~L'H,k lJJepanJ baadde zIChonlangs III de kall 0880, Loeu een 
kaa',Ill!l1L op hem t()~schoot ell hem I'ermoordde. Naal' het Jijk 
heelt llIell _ to vel'g'eols gezociJt, dnar men no'" geen ".eleO't;ftheid 
llCeft geliad tot ceue ill weudige nasporing vn~l het n~ulLster. 

-:: Ee~~ oude VL'OIl\~ vall GO jaren ,l'olrle den 28 April in ecn 
raV\)Ll .~U dc dcssa Soesoe/clcillt. dLStl'1ct Batolc, Kadoe. Als lijk 
wcrd 1.\1 wedel' IHIHr hoven gedl'llgell. [bIoi',] 

SOerllVtlija, 1 \) Mei. !Jut het I'as/we;:e" op Java nog veel te wen
schen lJ~cl':aat, ell de g(JIlVCI'IIClIlCllts·dieuaars ouk bij tlicil tak van dicust, 
tie Slclll~c, bevclell clcr l'egc~I'ill g ill tlcn wind slaan, b<:wecs Iredell de 
vunl!"tav.:l YCI'\\'aeht ,wu.:clellele post, die ook ,Ie brievcn en [ulketteu 
del' J',"ropce8che mall I1l11leld, ]-[(,t gewone nnr van aunkoinst dier 
post :~Ihicr is 7: 11111', hctlc!l1 ,cchtcr "1'.riYcct'tle zij eel'st tcn2 nrc 
S namlt1t1ngs, \wlgeclI, dual' cr In et oyel' vcelvilltlige regcns iutle baLste 

c .la~clI knll guldaagd, wurclen en dus de s,lfeht e toestllnd tier wegen n_iet _ 
tot pretext ~nn d !enel~, beJlaald mod Wo:'den gcweten onn opon tho!!d 
01,' de '/~rsC'lll,lle!lcle statlO1IS, , Dunr IlCt .l'ublick met zoodallige trl1agheirl 
n,L,ct gedlclltl IS, en de I'cgcel'lUg ham' r!le~ wcuscht, zou het.zeker nuttig.: 
ZIJU, zoo van bcstuurswcge Jaaraan ecu elUde werd gemaakt. _ 

'J'engcvolge dier lilte nUl1kolflst knnnen wij heclen niet dan ern gering 
g,cdceil1! der hand,cls-, CII, \~ ch('e"s bcl'. ichtell nH!dcdrcl~n; ook de belang
I'IJkstc bladen als Straits llUles en 1.ollticn aoel China Express ziju uiet 
mcdcgckolllcn. (Soe1', lIM,) 

-~ .... - .I 

Socrabaija, 10 Mei, Aan eell partieuliersehl'ijven van Bali 
Bocleleng onl.lecnell wi) hel. uavolgende: . 
Op~en 28slen April j I. ZV" alhier van /(/oen/coeng auugekomen 

twee Engelscil? sclllpbr,eukcilngell, de heeren Palmer PI'OUjll ell 
Campbell jlfacjadane, clIO hUllllen Kotter bij het eilalld Noesa en 
hunlJen rnakker Geol'ge .l •• I.eemall te Kesoemua, hebbeJl veri oren. _ 
Zij wachlen op eene schecpsgelegenheid naar Soerahaia. 

, Sae1'abaij((, 14 Mei . Misplau(.~lc zuinigheiel, EI' zijn geeue I'egee
rll1gsalmulJokktn _llIee l' te vel'krljgclJ, 0111 red~n zij ni[vedwcht ziju , 
Wauroll1 is de vool'l'aad daarvuu, bij zoodanige uitstekende Landsdrnk
kerij, z66 bepcrkt? 

Soel'auaija, 20 Mci. Justitia. Heden heeft de Raud van J us
titie al,hieL', uilspraak g;edaan, in ~e zaak vlln den wedouoh van 
Ngamplt" dLslrlC~ Ba:lgtl, resldcntle Pasoeroean, besch~ldigd van 
kllevelanJ en lllJsbrluk van veL'1 rouwell, wegens het iICh -ei"eu
dunkelijk -toeeigenen van 's,Lauds gel,den, In zooverre wi] hi' 

_ het voorlezeu van het VOHms den PresIdent goed hebbeu verstaallU 

, bleek daaruit dat het eel'stefeit nie,t als bewezeu is lIangenome~ 
·en, wat het Lweede belreft, de verhchteude oll1standiO'ileid dat
de wedouoh klaarblijkeiijk van plan wlis om de gebniikte 's iallds 
geld en Ie restilueel'cn maal' later daarioe Hiet 'bij ' machte was . 
den Raad . heeftbeivoge,ll den bek laagd~ slechts te: veroordeele~ 
tot 6. maandenverbanllmg,op Java blllten de resldentie Pasoe~ 
I·Oean. . (Sper. Ct.) .. 



JJaSOIJI;~eall , i4 Mei.Z~ ¥s. Sc1)roefstoqmscl)ip ]e klasse Wil. 
lelll \ Kommalldant. KapiteinLllil.eHHn li ter ze,c TOllLenho()fd . is 
den 12 dezer alhier opde :reede gekOlllen I'au Batavia dell H 
naar Soerabll\ja vert rokkel~ c n. wol'~ \. over eellige dagen biel' 
terllO' ,' erwacht. om wet Z,Ms_ Sl.qomer Djambie, Komman
dalll~ Kapileill Luitenan\; t el' zee Omes dic gist.eren ulh icl' ann
kWam, gezamenlijk nani' de Mcilukken te sloomen; 

Pasoe?'ocOtn, 18 M.ci. Naar men OilS mede deell" ziin it] de 
vorigc week in de ri\'icrtj es ' dcr c1cssa's Gatling ell Gentong, 

] 5 mellschen Cll kindercn, ook eCllige ossen ' en ]Jaarclcn onder 
het baden door . cClle kleiue vcrgif't,igc slang gebctclI, \vanrop 
onmidd cl ijk dedoocl volgdc.· . 

Tot lIog t.oc is he!. lIic t gelukt het gevaarlijk e cl ierlje ie vat 
len ell is het slechts nanr andcre pbaisslI vCljaagd gcwordcn. 

(P. N. Cil ad. Vl.) 

7 Mei. H eaen nnmiddcigien 5 ure is het stoff~IUk overblijfsel van 
den l\1ajoor C.- BeCl'fnS ten grave gebragt. . 

1I . Mei. Gistercn morgen vroeg had ' ~Ie enropee~c\lekorporaaL .. . 
Ilct on!l:cluk nit ccn venster vall eeni: hooge I' erdiel' ing del' -,lwzfruc 
biIllleu het Fort Rotterdam Ie vrillen; hij hlceF op de plaats dood: Z~il1 
lijk wC1'11 's middags met. militaire hunnellrs. ter aHl'Ileb.,st el<1. HU 
was riJder dcl' !VI. W. O. (lJIac, Bbl.) 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN,BENOEMINGEN, 
ENZ. . . 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERT,ANDSCII-INDJE, 

Den Raad. van Nede1'lrtndsclt-Ind-ie gehooJ'd; 

Allen, die ' deze zullen zie1t of lto01'e1! lezen,Salllt! 
. doet te weten.: 

, Dat Hg, overwegcllde dnt hetnanleggen vlln' eenSI'0orweg van .Ba-
l'(ldltllg, ,1 Mci. Men' sc hrijl't 011S van Gocnoeng Silolie, rid. tavia naal' Buitenzorg vall al !{cmeennllt is; . 

~ April .i l: - 1I0mstreeks de hel11 van Fehrllarij j I. herrocfdcli )',eltcnde UJ! de artt, 20, , 29, 3t .1'11 .33 van het rcglcmcnt or lId 
vier dW1(llgarIJeidcl's vall hiel' I.c ontvlug \.ell ill eenc kleille SIIIIl- Iicle id der Hegering van Ncdcrlanu,cl, ' lndie, en, ol! art. 6, del' ·bern
pall~naal' uen OI'Cl'WIII. I ingen , regclcnde de onteigeping ten _algcmecncll lllltte. in N edcrl;lOdsch-

Dc OlltVlllgtilig gelllktc, gcdccltelijk, I1<lIne1• ill zoo verre, dnt Judie (Staatsblad 1864, nO_6); , 
de dWlIngariJcitiQl's lIa ~es dagcll I'eis behoudcn te Siboga allll- Heeft goetlgevollden en verstaan: 
b"ainco. ..' . 

I d I II u ' I 1 'I'e Yerklarcn, ' .l:it hetalgeilleell lint oe onteigenirig" vorJcrt ' fcn lia,ne . 
It . c aatille ,Ie ft van J.nllllrt beprocfJcn wre or twce am ere van de Ncdi!l'hinilsch-Inrlische sJ!oorwegmaatschappijvan UC I'arliknlierc 

dW:lllgarhciders dit cil:lIld te vcl'!aten in cen veel kleillere RIlIl!- cigcndommen, noodig tot d'clI 3n'nleg van cen spooi'weg vnnBatavia 
pang, van welke ZII zich aan het. stralld haddcm lllcest.er gcmaukt. lular BniteDzorg, cn wei VOOl" hetgmleelte van den we)!;, loopende van 
Dc l'clzigcrs stakell 01' goed geloof iu zce en kwamcil volgens af de gremi det, IIFdeeling .slad en voorstedeti lIIet dc., uFdeciiug M.e~ster. 
hun ZCggCll, nn. dag ell lIacht doorgcl'ocid te hehhen, ill l\vee CUI'llt'lis nls aanvaugspnnt, eorst na!!cnocg ZlIid-Znid-'Oostwnarts inrcgtc 
etll1alclI Ie I'ooloe B.olI~it (OCII del' kleille h:llljak eilalldcn) UIIII. I:igting over de landen Parnpalun, Mcnl ellg en 'Ijik, 'n i; dool' <Ie bunrt 

l),l\lr zlj doot' de hewollcrs Y:lll dal; cilandje ll,el, wapcllell Oil\.- ~)egangsallgnll en ' over de InndcuM~tralllan,clI Kampong Mangong; 
VltllgCII werdcn lIM'IC)1I l'.ij de v 11!g-t. Cll c1rcl'ell uf door s 1 room verdel' in lwee takken, de cenc met eelli) bogt , in Dos 1 elijke rigtil1g Over 
tot. Poc:\oe ])oclldo(;11 (cen eilanrljc t.ussch!!11 hict' ' CIl H:Il'os), al·, Ilet iar,,1 Hockit-Docri tot. ele Tj ili,,'ollg tcgeuuvcr de'l pnssllr Meesicr
waar hUlIlW sUlllpang' ill dl) llahiiheid 1'1111 dat cilalldjll op dc (fu,;nC\is, ell de tweede liletecnc bogt in zi,iJctijke' rigtin~ ovcr gc· 
klippen w(!l'll vCI'brijzeld. ~oemd land Boekit· Docri,doqr de bll.irt Klcin J(a,ilpoug 1\1nluijocell 

Z\j reddell nid veel Illocil.c hun lel'en met. :GWf:I11IllCI1, doch ovcr de la,lIden Gr'oot Ka:~)l()og; Malaijlie, . Keboti , Baroe,_ TUlldjong
bel'ondnll zich thalls op CCi1 ollhe\\'oolld CII n/lakt. ri ilnll(l zOlllicl' .1 ,e"I)l;~lIg, J(eboll - Ilalern en IJlkokoj daal'nn met eCllc bugt Hllln!(elloeg 
cellig vocdsel. : Z"id- Zlli~.- Wcstciijlw' I' ig tingcloor fIe bllilrtPeugadilgn~ , ,?vcr.' he,t laud 

NiL zcs eLmalcn hier vl:rblol'ell I.e :r,ijll heslotclI lIij, ' om dell ;l'uhellll-tJ,luuw' ell .13nlll""doo), dcbllllrt.CIl 1~"IIIJlong lip\;' ell Kub-bllta, 
hongcrdoud I.e onl kOlllcn he!; eililtld te vCl'lal.en ell hm'?"tClIJ danl'~ '9lverb dCt !l~lldelll 'l~Jondet; Rngd'ocoall cn .. , rrI311tdJlong;I~I~st'l.ve"volg.etnStdto~1' 
t ' . I t b" tl I I l ' ' l e IInl' ana I-agong til . wc el'om over . III anu alH Jong-wcs . o ue 
oe, .cclIlg IOU IJCCII, [) . Il) , .\'Cl'l'uan IgC II vall ce ll vol,. ' z.iiilclijkc grclIs' Villi de afueelillIT 1\'Iees!cl'-COI'Uclis. .• . : . . ' 
Gls t~.rc~1 lIlorg~ 1l C\,~"I\:el k~!all~, lutl? ,V ()O~ ,hen ()t~dage:], c1nnr 1+1n op . i1at lIicmauu hiel'v;IO' ou~vetendheid VOo\,IVcoue, ial deze Io I~ct 

d~ - IIfh lesboot No. 1 ~ \ nil Slho"a 1I,1 ,1l N las Illngs vOOlII,oelllcl Staats bind , vnnN edednndsch-In.he gcplaatstclI,vQor zoovecl nooil'g, 
ellnnd SIClvclIcndo, door dc oJ1varendclI daarvllll de vlllgl~dlllgell in de Inlandsehe en Chinesehe talen aungcplnkt worden. 
we~den waMgellolllCJII c~'~ door hen ann de verdachle sclllpbl'cu- Gclast en beveclt voorts, dat aile hooge CD lngekoJlegieo enaillb-
kclmgclI dell mcc,l.cn hl,lsl and w~rd vel'lccnd. tenurell, ollieiet'en ' ell jllsticierclI, iedc)' voor. zGilvecl ' li e;n anngnu\, aan 
. B\i het nrmboord kOIl]CII t\'c nwcl hlcck hel, dcn geUL~hC)bher de stirtc unlcving d\lzel' de l,nnu znJlcll l,ouilcll, zoilller oogluiking of 

weldra, zij outvlllgle dwallgul'ucidcrs Wlt rcn ell gal' zc IJU MIl- a:iI1~. i e n des PCI'SOOIlS. 

komst alhier del' politic Ol'el·. 

Oil. de armoede Cll gchrc:k waarnan zij Zij il bloot.gcs!.eld ge~ 
weest moet melt opnh,kcn hllllllC lust tot ~. eereizell VOOI'CCI'st 
zal Lcnomen Zijll. 

Zij zagen er zccr I'cl'mngcl'd en zick clUk uit." 
-14 Mri. VOOI' de Lw cede in dit janr ,te houdcne Gonver

ncmcnts Koftij-vciliug warell op heden in 's-Iands paklmizen te 
IJlldang ontvungeu: 

Bovenlandschekoflij 
Malldheling . 
AlIgkola 
Aijer.ilBangiea 
Paiillin 

" 
" 
" 
" 

2eSooLt , '.~ . 

..... ,,;,.,,,-.... 

• ..... 1 

l'jkols Katlies 
H\991i H. 
. 1522 52. 

798 40. 
]20 42 
571 00: 

19908 -""4't"' 
.. ) 9.t . ' . 40. 

208.92 . 87-:-
(SUtil. Ct.) 

' Mak~ssa,., 113Allj'il. In "deil morge!, 'van Mn 23stenilezer ging 
1ltit iltoomscbip. Kimingin Sophia ' onucr "sroom ojj 'harereis docir ele 
Molilkkos " , .' . , 

Heclen' 'i'norgenl{\,,~m' Al'oi!:P,i l~I{~ aan hc't Hoofcl"im onsBeslliur 
zvnennldeaan Jji~iie]i'::'Hlj ' ivas' vergcize!d' vall ' Z ijne lijfwacb t en lio
vc:li~im. Peuniform OIl Zj!r ',illiIitairen moge bier zoowel als in Ne
dcl'lnn'dtiiet mooi" zijn, ma'al" 'desoldateil van· Moe Palaka ziju toch 
leelijker Ilitgemol)sterd, . . 

Gec1ntin teihtnvia;denT9Jeo Mei 187n. 

. (St;iillsblau no. 48,) 

. P.MTJER. ' ' .' 

De, Algemeene . Sekl'elai'is, 
V AN TlAlttNCA-I!SPitL. ' 

IN NAAMPES, KONINGS C 
DE GOUVERNERR-QENERAAL "Ai< ~EDER:i;ANDscH-INDIE, 

Den Raila van Ne.rJel'la;td8ck~Ind'irgellOOl·clj ' 
A Ui',t, die deze <il111enz-ienolko01'enleze1t, Sulut! 

doet ·te wete'lk 

]Jat Hij, hetno9dzilkel\jk achtende om Jotaanvnl\iug ' J"rIJa :t~ lioe~ 
men ollucrafdeeling vanhet I~de afdeeliDg, del' bcgi'ooting~IIDQlt~aveD 
YOOI' lIet jaal' 1869, een . krediet tc openeD hoven (lc" b,egl'ovtiirg; .. ' 

Lettende opd!) artilielen 21;29; 31 en 33 van hetreg!em~iifop 
het bel,eid del' Regel'ingvan Ned~rlaDdscb-Indie, en ap n't't_Sfvan d 
wet van 23 April 1864 (Iltiliselt Staat~blad no. 106; . 

Hceft' goedgevondenen~ verstaan, 
Oilder nadere bekl'3clitigiilg del' Wei, · boven ·het cijfer ' vltn liet .lIde 

hoo[stuk del' bcgl'ooting van' NederlanJsch~Indie .voor lIet d:ielistjaar 
1869 (nog te w-ijzigeu in ' vel'bnndmet · de .ordonua.nc.i.en van 13. < ,$;pril, 
6, 8 en 30 December 1869, 22. Jall llurij en 2/! April , 1870! . ~taats
bladen van die jaren nos. 30; 108, Jl1~nl12.)26,_.l~~~ , 4~>.,;te 
openen . een krediet . van f 205,OO~ (twee . IIOnderde~ , v~fdlllzenA . gnI
dcn); . tot . annvollingvan . de 1 ~a~ ~n4ernfd.ec!iDgt~evI)DgeDen, . kellin-g
gangel's en bannelingen), b!lhDorenile~ tot deJld¢ Ofueeling (Diiparte. 
merit vlln J u9titie) vllogemeld hoofdstllk, , .. ' 



En ()pd~t hien;~ll(l hiervan oh~etendllei(l Yool'ivende, zal deze in het 
Slaalsh!ad , van Nc<lerlandsch'"Illclie geplaatst en, 'voor zoo,veel noodig, 
in de IlIlandschecn Chiucschefalen aangeplakt worden'. 

Gelast en he.eelt YOOl'ts, uat aile hooge en lage kollegieo en amh" 
tenarcn,oflicicl'cncn jnst.iciercn, iedervoor ZOO\cel hem aangaat, aan 
de stiptc unleving dezer de handznllen hOlluen, zondel' oogllliking of 
nallzien des pcrsoons. 

'Gcdaan te Batavia den 20sten lVfei 1870. 
P. MIJER 

De Algemeelle SeKl'elm·is. 
V AN HAR]GNCAIlSI'E[,. 

ISlan(sbla,l 110. 49.) 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOUVBltNEUR-GENERAAf, VAN NEDERLANDSCH"INDIE, 

Don Ranu van Nedel'landsclt- bulie gehool'u; 

Allen, diecleze zullm den of !woren lezen, Saint! 
doet te ?Octen: 

iJat Hij, het IIOOlhakclijk achtende, om tot lIadcl'e annvnllillg u(:r na 
Ie 1I0cmen ou<icrafJeciing Vall het lIe llOofdstuk, V Ie afdeeling, del' 
hegwo/ing vall \IHgaven vool'het jnnl' 1869, een kt-edict, te openen 
hoven debrgl'Ootillg; 

J.eltcn"c op de arlikelcn 21, 29, in en :la vnn het reglement op 
bet hclcid del' Regering van , Nederlalldsch~Indie, en op artikel 31 van 
.Jewet van 23 April 1864 (Indiseh StaatslJlad 110. lOG); ' 

fleert· guedgcvolldcn en vcrstann: 
Onder naderc bekl'lIchtiging uer wet, boven hel. cijfer van het III' 

hoo a.lilk . der hegrooting Vfin Ncderlandscli"Jndie voor het dienstjuar 
ISii\) (nog le wijzigcn in vcrharul met de ordolluancicn VIlU 13 April, 
fi, 8 en :30 llcceniber 18G9, 22 .Tanuarij en 25 April 1870 ('ll heden, 
Slau(.hlmlCIl vnll ilie jurell nos,aO, 108, 111 en 112, 12(;, 14, 40 cn 
4!}), Ie ,"pcllen cen krcdiet Vl'1l.r 13.000 (derLieli duizend p:llhlen), tot 
aauI'ullillg Vail de 77c ouclcl'ardeeling (huishuul'illilcllInitcit' en lokaal" 
ltnnr), hchoorl'1II1e tot de V Ie afdcding vall gelllei<l hoo"dstllk eu bij 
dl! onlonn:llIcie van 8 ])ccemiJer J 809 (Stuntsblau (lU. Ill), bcrciils vel'" 
"[JOg,1 met.f 90.00() (Iw..;entig clnir.eIlU. guIde,,). 

Bu ol,dnt niemand hicl'van ollwntendhcid voorwcnde, znl Ul"f" ,in het 
Staatshlnd vun N C11erlnndsch-Iwlie geplaatst I'll voor zoovcel .Sv,dig, 
ill de InluuJsche ell Chiueschc tal en nangeplnkt wordell. _ 

GcllIst ell beveelt voort.s, da!. , allchoogc ml , lage kollcgii;n en 11Il1V 
tCII:trcn, otliCiCI'CII, I'll jllsticieren. imler voor zoovccl hern aangaat, nUll 

ill! 8(.jpl.c lIa\cving dczer de hand zlIlIen hOll(lell zondcr oogluiking of 
1'~mzil!n des pcrsoons. 

Gcuuan Ie Batdvia, den 20sten Mei 1870. 
P. MIJER 

De Algemeel1c S,eKretal'is, 
V AN l-IAJUmCARspr':L. 

EX'!, R A K 'L' uit het ilegister del' Besluitell VOII dm GlluvIJ1'1leur" 
Gellel'(Ial van Nededandsch" [ndie. 

BAcrAVIA, den 19den Mei 1870. (No. 13,) 

Gelel, enz.; " ' 
DChRnnu vnn Nedorlaudsch"Indie gcllOoril; 
Is gocugcvonilcn en verstaan: 
Eerstclijk: Krachtcns 'Iuagt.iging des Konings de bij art. 2. lao 13, 

vau het beslllit van 6 ' JuJij 18G8, no. 27, vaslgcstelile formatie van 
het Mn het gymnusinm WilIcm III te Batavia verbouden, person eel nit 
te breidctl met e-enleeraar yoor de bcginselen del' Fl'ansehe, l~ngelsche 
en Hoog(loitsche talen,en6{iu leeraarvoor de wiskuudeenhel regt
lijnig teekenen, iederop eene bezoldiging van f 375 (dde honderd 
vijf'en"zeventjgguldcu) 'slllnand8, met dl'ievierjaarlijksche verhoogingen 
elke van , :.r 72 (vijf"en:;zevcntig) "5 mnands, benevens vrije genceskun
dige behandeliug voor heuzelven en hun wettiggezin. 

Ten, tweetlc; En?: 
Mscill'ift,cIIz. 

'I'el' ordonnancie. van den GOllverneIil'"Genel'aaal : 
De Alge11leene Seitl·eta1'is, 

V ANHARENCARSI'EL. 

< Verleend, 
Een tw¢ej9-i'igverlof nllar . Neqerl~1,ld: " wcgeils . ziekte,' aan . den notaris 

' te :SamarangCJ; K :Krabbe, ." ,;. '., 

' .. ; . Ollt~rag~n:: 
Op verzoek,· eervol, \lit 's lalf~s)1iens~;: met _belloud . van aanspraak., op 

pensioen, de waal'nelllend hoofdonderwijzer aan de f>penbare lagere 
'school te 'IJilaljap (Banjocrnas) H. van del' Wnlp. 

Op verzock, cervol, Ilit 's lands dienst, wet bellUml van aansprank 0]1 

pensioell, de tweede kUlI1l11ies bi.i het, departemeut van financien 
H. J. B. Menn. 

:mel'vol, nil's lands dienst; melb"holld van aallSpraak 01' lll'nsiuen,de 
eel'stc kUIlIIl.ies hij bet Jepartellll'lIt van tinallcien lr. ,H. Droop. 

Eel'vol, nit '8 lan,ls tliellsl, Hid bellollll \'all I'e~t op rcnsiocn, tle kOlll
lIlics·onlvanger ,leI' in" en lIitvocrregten Ie Mllutok (Banlw), C. 
C. Smith. 

B"noemti : 

'rot komrnics"olltvangel' d,el' in" en uitvocrregten te MUlltok (Ranka), 
de ambtellaar 01' llon·aktivitcil .J. r'~. mllgelcnbnrg, laatsleJijk kOIll" 
mies~onlvangcr uel' ill- en lIitvllcrregt;cn, tcvcns havcn- en pak~ 

huismcester tr~ SiiJuliS'il (Sllll1~Jt,l'a's \Ve~tknst). 
'{'ot tijdelijkcn vCl'vallgel' \'an del! nolal'i,; .T. P. Kl'lihhe, te Samnrang, 

p:e(lilrelld" de al\vezifdlCi<i V,IO dezen lilet vprl"f naar Nederland, 
de kan<ii<iaat"uolal'is IJ. P. E,·Jbrink. 

'rot hoofdouderw \jzcl': 
aan de open bare Iag-e"~ sehoulte Bandollg (PI'eangel""Regcntschappen), 

de hoordonuer\\'ij''.er nan <ieopculJUl'e lagere school te Cheribon J<'. 
II. l-I. Goossens; 

aan de open bare lagere school Ie Cheribon, de hoof,londerwijzer aan 
de open bare lagere school te Pontianak (Westcr"afdeeling vall 
Borneo) O. E. HausclI; 

aan de openbal'e lager!! sellOol lo Pontianak, UC Ie IlIIlpo'nderwijzer 
aan de upenb:\I'e lag,'rc school te Amboina A, den Hamer; 

aan de open bare lagere sehoul Ie Toeban (Relnbung), de Ie hlllp
onderwijzer nan de opellbare derdc Ingere school Ie Soerabaija D. 
M. Kruselllan; . 

aan de open hare lager I' school te 13ezocki, de Ie llUlponuerwijzer aan 
de open bare eerste lagor'e school te Soerakarta n. Weslhofr. 

Tot hoordonderwUzcr anu de o]>elll)(lre lagere school te 'l'jilatjnp (Ban" 
joemas)', de eerste hulplJnden\'\jzcr aan de opcubare Iwcede lagere 
sehool te Sarnal'allg H .• r. Zuiderhoek. 

'I'ut cerstc ltull'olldel'wijzel' (Ian d., opelluarc tll'eede klgCl'C school Ie 
Salliarang, 'IV. d'Ancona, olliaugs ,lit Ncderlanu aangekolllclI., 

Tot Ie Ilulponderw\i'l.CI': 
aall de open b~re eers!e Ingcre school te Soernkal'la J. Valk; 
nan ue opcnbal'c derde lat;ere school te Soeraba\ja'vV., }". <len BI:OCt!Cf; 
ann de open bare lag-ere sehoul te Amboina 1,. Hcivenkamp; 

onuerwijzers del' lweeue Idassc, oliialigs nit Nederland aangc-
'kolJien. I . ' ... 

Tot derJeu ondcrwijzer aan ue lmeckschool tot opleiuiug vall inland" 
sehe onderwijl\el's tc Soeralmrla, de cerste hlli'ponderw ijzer nan 
de opcubarc tweede lagere school Ie Soci'akata, G. F. RPortier, 

,1\1 agtiging Verlecud: 

Tot de tiitrciking aan C. J. Gros, gebol'en Smit, van cene akte van 
toelating tot uitocfenillg \'(111 de vcrloskllndige praktijk te Samarang. 

Goedgekeul'd: 

Dat £1,,01', den CUI/sul van Groot· B"ittallniiJ Ie Batavia 

Is Benoemu: 

Tot vicc"consnl van dat I'ijk te Soerabaija, de waal'nemend vice"consul 
aldaur J. ],'ol'rest. 

Dat door el"1! Di,.eclclI,. van 01lde1'wijs, Eeredicilst en N,)vcl'heid 
AJdeeling Buropecsc/t 01lde,·wijs. 

Zijn Bcnoemd: 
'rot hlilpolHlcnvijzer aan ue open bare lagere school te l\1eesler"Cornelis 

(Batavia) .T. H. Bakker, laatstelijk benoemd ulluerwijzer tel' be" 
sehikking van de plaatselijkc schoolkounnissic te Soerabaija, 011-

langs va'll verIor nit Nederland terllggekeerd. 
Tot 2de hlilponderwijzers: 

aan de open bare lste lagere school te Soerakarta, de waarnclllende 
hoofdondewijzel' aan de open hare lagere school te 'roeban (Rem" 
bang) J. H '1'001'01'; 

aan de' upenbare Isle Ingere school te Batavia, dn waarncII1ende 
hoofuonderwijzer aan de olleniJare IngerI' school te Bezoeki I,. A. 
de la Croix. 

Dat dvm' den lJi/'eclem' van 1'¥natlCiell. 

Zijn benoemd: 
Tot onderkommiez .. en der 2<1e klasse bij de recherche te Soerahaija G. 

Op 

P . .Blair ell J. T, 'l'romp. 

Departement van Oorlog. 
hi} het itOl"p8 gCll;e ell $OppeuI·s. , 

Ontslagen: 
verzoek, eervol als adjudant bij d,en direktellf del' 

peun de tweede luitenant t, V. Dingl'mao51. . 
genie ell sap-
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'rot 

Een 

Benoemd: 

udjlldant htjden direkteur del' genie en inspcct.enl' ,ler sappenrs, 
ile eerste luitenant J. C. Dozii, vall het depurtement van oOl'log: 

Departement del' Marine. 
V crlecnd: 

twce'pll'lg verlnr naar Neilerlanil, wegens ziekte, aan den ingenienr 
bij tie geogl'alische uienst J. C. A. van Asperen. 

Belnst: 

Met de waarneming der Letrckking van vicc-kommandenr LU het vak 
vall seheepsbol1w nan het marine-,'tablissemellt te Onrnst, de 2de 
tillllllerrnan hij de KoninklUke NedcrlalHlsche marine J. C. Ohner. 

IlF; 

(JrwClsclie Courant, 20 Mei 1870,) 

IN NAAM DES KONINGS! 
GOUYRRNEUR-GENERAAL VAN NEllERT,,\NDSCH-INDm, 

Dell Raatl van NederlmulsckliUlie gehoonl; 
Allen, die deze zullen ::ien oj'lworen lezen, Salut! 

doet te lcetell: 
Ilat Hij, tel' vcrzekerillg van !(e\\'iglige al;::cmeenl' hclnngcn, de door 

de Ne,!cI'Jandsch-judischl! Spoor\rcg-I!laatschappij aaugevraagdc hlllp 
willcndc verlel'lIen lot ew hcdrag, ,Iat, hinneu de gren~en der onlllid
dclijkc hehoelie hcpcrkl, de hcvoegtlhei.I, aan de wclgevclllle en "il.voc
reude 'Wigt~n ill Ncdel'lnnd voorbelwfltlell. ollgekrenkt laat, en het lot 
.Iat einde Iloodzakeli,ik :tehlellll,', cen he,liel, te opencn hoveu dc he
g'routing- vnn dit ,ina)'; 
, Lellcu'!e "I' de arlikden 21, :30, :n en :t~ van Ilet I'eglement 01' 
het Leleid ,leI' Hej.(cl inrr Van Nc,lerlaIH1"ch- Intiie, en 01' IIl'likel :ll del' 
Wet "'Ill 2:\ J\pril 18C,'I, Tlldisch slanlshlad no, Ion; 

lIt'eft goC{]gt~Volllltn l'll vel'staall: 
Outler natlerc Lekl';tcllti:,dll!( ,leI' \Yd, hovel! lid ('ijrcl' van ltd Ile 

Iwu rJ , tllk del' hegl'''''\ iug van ] S70, It! "1'"IWll ",'II kretliet I'all/ J 75,000 
(cell hontlerd vijr-ell<wv(!J1tig: dllif.l'Hd g"IIJden', t.ot. auuvlIlIillg del' 8:{u 
ullllerafdetlill~ (Spoo\'\l'ej.(I:1I1, LahlJol'l'IUle lot tic V Je "rtleelillg (DeptH'
temeut d,'r Bllrgcdijke 0l'enbul'c WCl'kcu), I'll nl~oo Ilet c:iu,je\jfel' dil'r 
cHI<l,'rardediug Ie brc'llgell 01' J' i SO,IIDO (cen honderd laelliig elniz"ud 
gllltlCll) , 

~:l\ opdal lliCIJIUIHI hicI'vnll onwe\ell(lhcid vool'wend,:, zal ,le7.o in lid 
sbabhl:H] van Nctlcrlall,lsch-Intlic gCl'laalsl CII, VO"l' 7.oovepl lIoodit(, 
ill ,Ie Iu]all.iscilc ell Uhi"ee~cll'e 'al" .. lHIlI!(C']']al,t wOI'rlell. 

C:clnst en hcvcelt, vool'ls, ,lal, "lie huoge ell lage koltcgii'n ell HlIIh
temlren) oiliciercli en jusl iejl'l'l'tl, i{1dL'1' v{Jor y.oo vccl IWIII iwng-aal, 
Itltll de stiptc Ilulcviut( UCZCl' tic hlllltl znllell huwl':II, ZOlIC]CI' ()ogluiking 
or n::mzi l'u des IJersoolis. 

IStllatsl,hcj no, 11i,) 

Ga,iaan Ie ]Jrdllcitl, d"u ZI"tell Mei 1870, 
1', M.lJKH. 

De A~gellle{''/le Se/,,'e(m'is, 
Vj\~ lfAItENUI\HSPf.o:rl 

IN NA AM DES KONINGS! 
DE GOUV1"tNTW'It-Glmg[tAAr, VAN Nmmll.l,AXDSGH-INDTR, 

Den Haml van Nedel'lmldsch,-Jndh'dte gehool'J; 
Allen, die deze zullen zien oj' hool'en lezen, Salut! 

doel te weten; 
llat lIij, vour Java en Maclura eCllige regelell lI'enschcnue te stell en 

vo,)r uen aanslag in het Initiuel eler verponuing uver de jUl'cn 8870, 
]872 en 1873; 

zoeken om vermiudel'ing van den aamlng in de Lelasling zullen 
moeten worden illgewilligd; 

b. tlat de kommissiell bti harc heool'deelingen van het cijrcr, waaraI' 
de aanslag moet worden hepaald, zich sf,ipt hcbhen te gedrageu 
Haal' de daarvool' aallgewpzen regeIs bij de oruonnancir, volgcns 
welke op de eilane)en Java eu Madura wI wOr<len geheven helmid
del ucr verponding, [Staatsblad 182:, no, ii], {II tint van ieder 
verschil van II1cen iug} dat daal'Omtl'eTl t , ill dell huezclH tlL'r kOrllm is_glen 
ont~taan lllOgt, llij de Han bietling van de resilitaleu vall haren ariJeid 
zul lIloeten blijken, terwiji' ,Ie resideuleu 110g in het hijzulJuer 111111 

gevoelen ten aanziell VIIll dit meeningsverschil ZlIIlCIi lieLbeu metle 
te deeleTl; 

c. tint nan de helastingsehulJigell, die over deu aauslag Itunner vastig
heden hij het miudcl tier vcrpoudiug vcrlaugt'll te clulerell, daattoe 
de gelegenbei,j wordtgegeven gednrenue de rlHwlltlen Oldoher, No
vember en DecernLer 1870, en dat zij t.ot dOlt cinue verpligt wilen 
zUn hUllliC hezwnren in (e brengen bij de voor elke residentie or 
afdeeling te benoemen komOJissie tot herzienillg van den aanslag 
del' verpunding; 

d, Eurupeanen en met hen gelijkstaanue person en huuue reldames zulltu 
mueten indienen in geschrirte op cen zegel van een lwlven glll,len, 
rpet overleggiug van het hewijs van cigenuolll van elk perceel en 
de kwilantie wegeus voltloelling van tlen laatst verschellcn vcrpou
uingstenn[jn; 

e. 

ZlllJeuue uaarentegen van de inlan,lsehe en met Ilnar gelijkge-
, stelde bevolking ook monuelinge duleallcieu aangellomen ell vali dc
zclve nanllwkenrig aunf,eekeuiug' gehouden mlJcten worden; 
tIat de sehriftelijke doleaneicn zullen wueten illhullden: 
Ie. cenc nan.uwkeul'ige opga-ve .VUll ue bcuanling en ligging van' het 

perceel; 
2c. eene zoovcel mogelijk specificke aallloouing VIID de illkomstt:u 

der drie laatste in vCl'gelijking lIlet devroegere jaren; 
8e. de redenclI, welke bij evenluele vermiIHI',rilig vau illkornstt'n 

daul'toe aanlehling gegeveu hebben; 
4e. 0p!!lIve of er al dlln niet VOOl'llCllIt'U, or vouruil~igf,eu hestaan, 

0111 tie oorzaken van ue vcrrnindl'l'lllg van uphrellgst weg tc Ilemcu 
en verheleriug daar te Htellen; , 

ZlIlIentle ~i.i, die van dc mondelinge, uo]eallcien a~ll(cekPnillg 
moe(~n !runclell, door helanghelJbcudeu in staat mocten worderl 
gestelu, om dit cell en uuuel' ill IImllfe aanlcekeuingen op Ie 

"lfttr~ncn ; . _ . 
.t. '1tvoor ieder pcreed, /lan meer clan c,!n eigcnnortoehehooremle, 

ri' ~::n va:er~~~~~~!::d~ il!~i~:I~~rve~:geh~~~Il~i~~:ld:t~~:wdij~~::m~ir~!~r:nd~~:~'I~: 
dolerenden moctcn wOl'den overgelegd, tcrwijl desehril'telijkedolean
cion ill zoodanig gcvul door al de eigeuuI'en moelell Zljll onderteekellu; 

,9. dat vour zoodanige pereccleu, welke Illet hypotheek hezlVaal'u zi,in, 
blf .ue, uuleuncicll hchoort te worueu ovel'gelegd het bewijs, dat de 
vcrbrtriilhonuer daarrneue gcnoegen lIeetHt, zonuer b~tl\'clk op de be
zwal'en geen acbtzal worden geslageu; 

It, <lat, met arwijkiug iu zoo vcrre van het bepuahle bij de artike1en 
57 en &9 vun ue ordounaneie 01' bet micldel del' verpoutling .Slauls
bl1\u 182:3 no. 5), door de kOllllllissie iu de residentie Batavia bij 
deze gclegenheitl uoleaucicn zullen worden aangcllomen, wEgells ,len 
te hoogen nanslng van pel'eeelcn, lVaal'van lie ac'nlel'stallige belasting 
niet is aangezuivcrd; 

i. dat na ultimo Decemher 1870, geene doleancieu !lOegcllaamd zullen 
wordcn aangenomen, en lIlit"dien op' dezelve geen acht zal worden 
geslagen gcdul'cndc den daaropvolgcllden dl'irjarig"11 terinijn vall 
helasting, met uitzoudering nogtans vun geheel bllilengelVone gevalleu; 

k, dat geene perceeleu door de kommissien inuen aauslag .der verpon
ding zullell worden verboogd, dan nutlat van die verhoogill/( ,door 
Imal' uan ' belaughebbenden is kennis gegeyeu en hun gedllrcnde een 
maallil tijll zal zijn gelaten om daartegen hunne bezwaren in (e 
brengen, na de beoordeeling van welke dekommissien tot de vast-
stelling van het ailllslageijfer zulJen overgaan; 'l'cttenue OJ! ue ul'likelm 20, 29. (! I en 3:3 van bet reglcment op 

het heleid der Hegering van Ncderlandseh-Indie: t. dat de aanslag del' kommissien slechta is eene voorloopige, onder
worpen aan het hooger oortleel del' Ucgel'iug en Hare hekrachtiging; Heert gocugcvonueu en vcrslaan: 

Eerstelijk: 'l'e bCJlnlen: 
a, dat 1'001' de vaststelling van het eij er van den uanslng bij bet a. 

mitIdcl . der vCl'ponclillg vat! i1e ollroerclltie goederen, door partikll
lieren bezeten in eigelldorn, dan weI met l'egt vuu opstal, met regt 
van errpacht of' met regt van vl'llchlgebrllik over de jaren 1871, 
i872 eu 1873 iii '-de· o-hders.cheiJeDe gai'icsten· Dp !3 .... :! en Maaur~, h. 
waal' de belastillg is illgevocrd,' kommissien zuBen worucn benoemd, 
aan welke zal w'ordcnopgedragea' te bcoorueclen: 
10. welke Jlcrceelen te laag in dehelasting zijn aaugeslagen en 

daarin mitsdienbehoortu te wOJ;dclI verflOogd; 
20. welke perccelcn alsDog bjjde belasting behooren te worden 

opgenomcn, dan ' wd daarvanvrijgestcld;' l 
3() •.. of de .. bczwarell, door de el.'~ .. ena.ren van.vasti."heuen in te brengcn 

wegenate hoogen aanslng hnnnel' eigendo"'mmen. a1 dun niet 
, bellool'en te worden aangenomen, en zoo ja, in hoever de, ver-

Ten tweede: Vast te stellen: 
rIat de komrnissien voor de herziening van uen' aanslag der ~~rpon
ding 01' Java eo :Mudura woruen gepresideerd door de residenten 
en, by verhinderi~g van dezeu, door de ambtenal'en, aangewezen 
ler hUllllcr vervangmg dan wei vertegenwoordiging; 
daLann de Gonvc:rnelllents Jandmeters of de als zoodanig fungerende 
per'sonen· worden opgedragen. de flitlktieu vansekretaris vande 
kommissien en, waar zoodanige beainhten zieh niet bevinden,aan 
hen, ilie llIet de hewarirrg der blokkaal'ten en verponding-registers 
belast zijn ;zullende de funktie bij de kommissievoor Batavia en 
de lander~ien iude l'esidentienBatavia, Batavia en Krawang; steeds 
iijdeiijk woruell waargellomen door eell ue~ beschik-~are, -landmetel'S, 
die daarloe door den superinteadent van bet I.aodlneters- err ver
llondiugsbul'eau te1kenma!e zal worden aangewezen., 

Ten derde: Te bepalen. dat de afkondiging . dezer ordonnancie ge-
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rc'kel,Hllvol'ut . bckcllU!e zijn op uen dug hare!' opllume in het slaatsblau 
vlln Nederiliodsch·lodie. 

Enolidai , oiemand Iiiervan ontwel cndheld voo\,wcnde, z~l deze in het 
staatsbhid vaii.- Nederl.andsch.lndie geplaatst en, voor zooveel nooclig in 

. de :Inlsodsche en Chmesche' talen .aangeplakt worden. 
Gelnst. enbeveelt VOOl'ts, Jat aile . hooge en lage koJlegicn en amb

tenUre!I, officier~n en justiciercn, ieder voor z09veel hem aangaat, aall 
de ~bllte nalevlOg dezer de hand zulleo houden, zonder oogluiking of 
aanzlen· des penoons. 

(StaatsbJadn~: _ 52.:>-, 

Gedaan te Batavia, den 21sten Mei 1870. 

P.MIJER. 
])e .A.lgcmaane Sekl'etm'is, 

V AN HARENCAllSPEL. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een tweejarig verlof Ilnar Nederland, wegcns zieldo, aan den resident 
van Amboilla M. H. W. Nieuwenhnijs. 

Ollt8lagen: 
Eervol, nit's Innds uienst, de gcwezen ambtenanr voo\' ue dienst dcl' 

gouvernemcJlls-teJegrnfen in Nederlnlldsch-Indic J. J . ]i'. ten Sict
hoff, thans met verlof in N eJcrlnlld. 

~:er\'ol, lIit '8 .lands dicnst, met bchol1d van regt OJ> pcnsioen, de /1:e
,;,ezen op~leDer del' tweedc klasse bij de indigo-knltnll\' J. G. Kol
tuns. 

BClIoemd: 
'1'ot tweetlen slibstitnut.gri,llicr bij dell rand vall justitic tc Batavia, 

de derdu snbslitullt-grilUcr bij diell raad mI'. J. D. ltasch. 

Bij dan Race! Vall J ustitie ta l'adall!J. 
Ontslagen: 

Op yerzock, ceryol, wegens vcrtrek. als lid, A. A. Backer Overbeck 
Benoemd: 

'rot liu, P. M. J. Penning Niel1wland, kapitein, oller van den s\afv3r 
Sumatra's Westkust en onderhoorigheden. 

Departement van Oorlog. 
Verleeod: 

Een tweejarig verIof naac Nederland, aao de kapiteins der infanleri, 
W. G. L. Kretschmer en W. H. van de Pol. 

Ontslngeo : . . 
Op verzoek, eervol, lIit Zr. Ms. militaire dienst, wegclls volbragtel 

diensttijd, met behoud van rcgt op pensioen, de kapitein der in 
fantcrie 1". M. Lauts. 

Departement der Marine. 
Verleenu: 

Een tweejarig verlor nnar Nederland, wegens ziekte, aan den kommie: 
bij de fabriek voor de marine en het stoomwezeu te Soerabaij: 
A. Barkeij. 

Benocmd: 
Tot kommies bij uc fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soc 

rabaija, de kommies bij het marine·ctablissement aldaar C. V 
Ortlieb. 

Belast: 
Met de wnarneming der betrekking van chef- van de afdeeling hijdro 

graphic bij het departement der marine, de tijdelijk bij die af 
uecling gedetacheerde luitenailt-ter·zec der tweede klasse van II 
Koninklijkc Nederlandsche marine F. J. P . M. Mulder. 

(Javaaclte Courant, 24 Mei 1870.) 

Meteorologische Waarnemingen l'E BA T A VIA, 1870. 

Bm'oilletcr. 

D .-\.'l·mlS. 

9. \'. m. 3. n. m. 
I 

-~-;-~~~ ·I -;'~~~iG 7~1~26 
26 idem 7i1!). 20 756.37 

27 idem 75U, 27 755 65 

28 idem 758.07 755 Al 

29 idcm 75-9.73 756.UO 

30 idem 759.74 757.60 

2 M'ci 759.35 755.73 

3idcm 758 79 756.03 

5 idem 759.31 755.64 

Gidem 758.05 755.42 

J'ltel'l1tometel' 
C. 

laagstc hoogstc 

stand. stand .. 

230 .7 

220.6 30°.5 

240.4 290 .8 

240 .6 28° .8 

230 .8 

7 idem 757 . 81 ' 756.22 22°.3 

l'ltm·)ILO!Jletcl'. ;::: If. Wind1·igting. ~ ~ 

--------I-----------------I~ ~J) g§ 
[);=1 laagstc 'llOogste 

stand.. stand. 
G.v.m. 12 6. n. m. 12 o . t:<S 

::t1 . ~ 
bJ) 

mm. 
WNW o ZWtW ZWtW ' O.c 

75°.6 ZWtW zw ZWtW ZWtW 0.0 

740.7 88°.\) ZWtZ WZW WZW ZWtW 0.0 

730 .8 88 0 .9 ZWtW ZWtW W ZOtZ 0.3 

750.0 880.2 ZO ZW ZZW ZZO 0,0 

ZZO OtN N N 0.0 

WNW NWtN ZWtW 0.0 

830.8 NWtW OZO N N 0.0 

WtZ zOtz Z 23.6 

ZW WNW WZW WZW 0.0 

WZW WNW ZO OZO 34.7 

OZO ZW WtZ WtZ 0.0 

s 0 ~ E E P S -:a E .B.-I G- T ·E N". 

Straa t Sunda doorgezeild. 

NAAR VA-TUM I .~ VLAG I' NAMEN DER SCHEPEN GEZAGVOERDER VAN , DATUAI · I 

~--~~,~~~.~~~~~------~~--~~~~--~------~.-------~~~----~---

Mei:~;:' .:.: .18 AIU~rikaansch . . Gold~n . state. • 
.... . • . ~9 Engelsch ... • . , Lahgbin~W';ve • 

· N . " .' • • 1 ...... Macquarle .• 
• . . . " Lady }'ranklin • 

. 23 . .. .. . Willialll Clowes. 

• Dilalll" • 
· Shaw . . ; 
· Young. ", 
· Hildebrand 
· Ha,lock • 

\f ·11 L. A ., IN v k ~ l",._anl a ........ 'II\) p:ll '" ..... J: ew-~?i'''. 
· Smgapore ....... 7 Mel ..... ..... Mauntius. 
· ,,. •••••••• 9 • • ..... Melbourne. 
· Bangkok ........ W April • .• ••••• Syduey . 
• Lonuen ••••..... · 6 }'cbruarij .•••• Hongkong. 
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Vertrokken Sehep ,ell van Batavia. 
===¥====¥"=9==~t;;,,,~' = ========7"=========;=,,=""""'===;:,lou..-"""'"== 

JJAl'U.f " VLAG IBENAM" NAi\mN"DER SCHEPEN 

~~i " ••• ,23 ~~<1e:lal1<1seh.: . h'lI'k .• , .Ioer~\t(l P.SerYatins. 
" . .- ,bansch .•...•. stoomb •. Capltole. • • • 

,2. Nedcrlandsch. , schip .... Nicolette. ,: • 
, bark.: .. Belti.), • • • 
. ......:. Finnsch.. ...•. II Jasmin... 

,- AmerikaallSC!l •. schip .••• F~arlcss" . • 
.-\NCdcr:rt'TIC1SCh. '1"~ l\u ... tralic.. . 

t. _ 1'~ ugeI8ch ... ~ ... sclwcncr City of Nmgura. 
,- • , . " ., schip ... , Laurelt... • • 

E:n.ge1a:n..d. .. 
In het -"4fec7t.cmic8 Magnzine, no. van 1,-25 Maart, komt 

r,cn nienwe ontwerp van pensioenregeling voor de oflicieren 
van de Jhitschc marine voor, dic t en deelc ~ van een geheel 
;lIlder beginscl dan onze pensioenregelillg llitgaat. Wij ves
Ligen (hmrom de aUllllacht op dat plan. Het artikel in het 
At. jJt[, luiclt hoofdzakel~jk: 

Pf"ll8iOf'Jll'fgeli11.r1 7)001' de }'fa1"ine. 
Ue hccl' Childers hceft aan 'j; Lagerhnis a110 bijzomler

heden van :djn olltwcrp omj;relll; de bcvol'llcring ell' d.e pen
~ior.Jlon llledegedeeld. Dc schaal dnr pellsioc:ncu, volgclis 
lc(; fUj([ en diellsLjarcn, ;;al voo!' vlaguiIieiorrm, kapituins, 
kapitcius.]uitenant en Initenants zijn, zooals him'oH}lel' is 
vastgesteld. Eeno toelago wor([t gcgevcll voor clk vol janr 
7,cetiicllst of hdgccll daarvool" telt, maar dit ,.;al Hiet vijf 
jan", icboven gaall . J~en() aftl'ckking lweft vlaats voor elk 
VIII jaa\', (1al. a~1Il (Iell vercisehtcn tijll ontbrcckt, maar over 

11 id iunger dan Licn jurcn. 

LcefLijd: .Be(lrag van hct 
Jlensio~n : 

Adrniraal .... £ 850 
Vi(,n-aclmil'ual. . 1/ 725 
f:lehollt·l>ij-Iluoht. II G()O 

Kapilein, kapitr.in-lui-
Lenant en lui tenant : 

VOOI' GO jaren ... £ GOO 
/I 5!) /I 1/ 585 
1/ 58 1/ 1/ 570 
1/ 57 Ii /I 555 
1/ 5 () 1/ 1/ 5,,1.0 

" 55 
/I 5,1-
II 58 
/I 52 
/I 51 
1/ 50 
" '49 
II 48 
1/ 117 
/I 46 
/I 45 
/I 44 
/I 43 
II ~ 42 
II 41 
1/ 40 

" 1/ 

/I 

1/ 

1/ 

/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

II~ 

/I 

1/, 

/I 

" 

II 525 
1/ 510 
/I 'W5 
/I ,1,80 
1/ 4U5 
1/ 1150 
1/ 'J.25 
/I '100 
1/ 375 
1/ 350 
1/ 325 

~ II 300 
/I 275 
11250 
,,225 
1/ 200 

i ' 

7,ectlicnst of in de 
havens of op nOIl

activitciL: 
Jarcn. 

30 
2!J 
27 

27 
21i 
21i 
25 
25 
2,t 
2,j, 
2') ,j 

2.:1 oiJ 

22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
17 

Mcer of 
mindel': 

:£ 20 
II 15 
II 10 

/I 10 
/I 10 
/I 10 
1/ 10 
/I 10 
/I 10 
/1 10 
/I 10 
/I 10 
/I 10 
II 10 
/I 10 
/I 10 
/I 10 
1/ 10 
/I 10 
II 10 
1/ 10 
" 10 
1/ 10 
/I 10 

.ttle Jooue . 
• Ravin. . r 

• Boutell ". 
· Chevaliel'. 
· Ortigc.~ . • 
· [Jucas. .. 'lillC!!' • • Sccha.tl . 
· ~{e Laren . 

" 

.' . ~ 
, Ned.rla,Du '. 
· Singapore. -
• Nederland. 
• 1/ 

• Saigon. 
• N ederlnnd . 
• Sing~pore.; 

~ . . 
· Soerab'Un. 

Leeftijd: Pensioen. Zcedienst of in de Mecr of 
havens ornon-netief: minder: 

GO ,£ 450 30 .£ 10. , 
5U /I 440 29 1/ 10. , 
58 II 430 2,9 1/ 10. 
57 /I 11-20 28 /I 10. 
5() /I 410 ,28 1/ 1'0. 
55 1/ 4,00 "27 /110. ': ' 
5,b /I 3\)0 27 /Ill). ;, ' 

5:5 /I a 80 26 , . . ,1/10. 
52 /1 370 ' ~6 ~~ ',~ , /I, 10:' 
51 /I 3G() 25 // 10. 
50 1/ :350. 25 /I 10. ' 
Ij,\j , /I :3:35 24 /I 10: ~ 
'}'8 /I 320 2'}' // 10; ' 
47 /I 305 23 ~ . /I .10'. '~ 
Ij,(j // 290 23 - ' // '10'.:" 
45 // 275 22//10: ' 
4'1 // 260 22 /I 10.",' 
'13 // 245 21 .' /I 10; ' 
42 ' /I 2::10 21 , ' . // 10. ' :>-
;1<1 /I 215 20.. /I 10. 
40 /I 200 ~ ,20. /I 10. 

HeL hoogste cij IeI' vail de pensioenen YOGi' de volgendel, 
rangen is: ge()stel~jkc , instructeur, secretaris en offici~l' I 

van administl'at.ie ,'150 pomlcl1; voor mindetc gecstelijkerj.;' 
eCjuipagerneestel', oificier vang~zon(lheid Ie l<lasse en hoofd~, 
ingenieur <HJO ~ }londen; officiel' , vun gezonclhejd en luitena;n~t 
tel' zee 300 ponll en assistent-officiervan ' gezOl)dheid 200 . 
~~h. ' 

BiJ BRUINING & Wlrr te'Batavia 
, is ve.rschenen: " ' 

1:1 E'e 
~ " 

Militair : Tijdschrift<, 
~ Olider Redaktie van , ~ ~ ':' 

It It K~ BLS'TR"I\ · 
, lste Luit. dcl" Genic en Sappeurs~' 

(1) 
."1, ' 

Ret Tijdschrift' vers'c~ijnt ma~Ila~1ij]("~~ 
Prijs per jaarFranco. bij V()ortuitbet~gf ; 

f 1~,-".' 
1 . ~ . 

Bij M: WIJT& ZONEN te Rotierdmii, is' 
WijJaten nog de schaal Vaal' de pensioenberekening , naar de Inteekening openg~steld en, de 3 EersteafleVB,l 

cuderdom en dienstqjt)., VOOl' d e inspecteurs van het ma- Tingen reeds te bekomen. ~ , , ~ , ",I 
chine~wezen en hoof(lingeilieurs ; gecstelijken, instructeurs, 
otIicierenval1 gezonclheicl en oflicieren van administratie vol
gen. Oak ~ z~j gcnictenc:ene toelage voor viJf jaren dicnst 
llleer of mindel' VOOl', zoovel' zU ' tien jaren ,i1iellst milider 
tellell~ ~ 

v aneik artlk el in dit nllmm~r voo~komende ~ en' niet ' dooiiillder~p 
geteekend, stelt zieh voor de wet als sllhrijver bekend. ,~ " ,":1)'; 

, J. C. VAN LIER. ' 

Snelpersdnik. - BRUINING & WIJT. - Batavia. , 
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