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leg van de lijn Bat1IVia-Buitenzorg. De aandeelhouders 
bra~hten hunnerzijds een belangr~jk offer, door prefe. 
rentle aan de houders cler obligatien teverleenen., 
zoodat zij in de eerste jaren uiterst geringe voordeelen 
uit~e zaak zullell moeten trekken, hoe zij m6cht loopen. 

DE NEDERLANDSCH 'INDISeHE ' SPOORWEG.- BlIlllell 12maanden is intusscheIide maatschapl'ij 

'"' ,,' ,MAA,TS,CH, APPIJ. ' weder door het haar verstrekte kapitaalheenO"ekomen 
en hoort men alom de vraag: waar zijn de r::ilioenen 

l · g.eb!even? Hetgeld, vaor den spoi;rw~g van' SamarqliO' 
lndieli voar alle landen ' ter were1d spoorwegennood- naar de Vorstenlanden bestemd, is immers weder opo-eteerd. 

zakelijk ziju, den hestaat die behoefte in nog grooter De maatschappij moet likwideeren, wanmier nietnieuwe 
mate voor Java, uitwelk oogptint men· de zaak ook hulp wordt verleend, terwijl sle6hts twee sectien in ex. 
moge beschouwen. Het moederlllud heeft echter sedert ploitatie, maar nog Iliet voltooid zijn. ' De Gouverneur
jaren de milioenen van lndie tot aanleg van een uit- ~eIleraal heeft de niet geringe verantwoordelUkheid ' op 
,O'ebreid net van wegen, op kosten van" den staat, gebe- zlCh genomen, om aan het comit6 in Indie f 175,000 
~igd en :e'erst zeveil ' jaren geleden heeft men een begin te verstrekken, ill stl'iid ' met het advies van den Raad 

l
~emaa~t (lm :aa,ll . ~e ,eer~tespoorweglijn , opJava te ar- van Indie" maarvotgeml ' d~\huitengewone 'macht, b~l 
bei-den; ferwijlde "werkz:nnnhecren--'Il'&n--een tweed'e lijntje att. 30 ' R. R', aall ' deb. liula v66ga-1'oegekeiiu. -'''Zuik 
lIauweliJks aangev8'llgen zijn. N a 1857 hebben de Brit- een staat van zaken eischt nadwkeurig onderzoek, te' 
'ten ill ' Britsch:lndie ruim 4.,000 Eng. mijlen spoorwegen m.eer ~mdat de teg~llstande:s ~. ', t:! ll. '; .eel\e natuurlijke ont
gebouwd en danrvopr, ' meer' ,dan 4 mllioen pouden ster- wlkkehng en voormt.gang III ld)hedeze feiten als een 
linC!' ann rente gegarendeerd, waarvanreedsde helft be~ijs van het onverrnogen vande':' particuliel'e nijvel'
.laa~IiJksijl ' de staatskas terugvloeit. In Nederland dhe1d aan voe1ren en ' van bedrog, door staatslieden geplee'gd, 
Iweft het groote moeite ell strUd gekost om een rente- ' urven spre {en, om dat cen dag later terug te nemen. 
waarborO' van f 76;),000 te vel'krijgen. Zooals bet met Wl;~ laten dewaarde van deze Jaatste aant~iging daar, 
aile Indische aangelegenheden gaat, is ook de spoorweg- :-vant het waordenbaek van de con~ervatieve partij vloeit 
zllak cell politieke hef hoom geworden en maakte men 1Il den laatsten tijd bovenal van scheldwoorden teO"en 
ook ill dit opzicht de belangen vall Indieond.erge~chikt de voorstanders va;t vrijzinnige begrlppen over. " b 

ann den strijd om meesler te, wOl'deli" va~\de groene Waa~ zijn evenwel zoo spoedig d'emilioenen gebleven. 
tafel. Bet valt intilsschen niet te ontkelllHin,' dat de waarov'er de Maatschappij tot voltooiing van de spoor. 
vrU treurige lotge vall ert ;vande N. T. Spoorweg-Maat. wegwerken te beschikken had? ' 
schapp\iV)'ij spel Jietcna<lll )Jal'tijsch~p en hartstocht. De ' rekelling is na te gaan. De beraadslaO'inO' ten 

Nadat b~i de wet van 6 J uli - 1 S63een bedrag vail vorigen 'jare in , de Staten-Genera~l gevoerd ~ t~e'n de 
f 630,000aa11 rente was 'gewaarborgd, kwam cie maat- 'l'weede Kamer slechts met enkele stemmen meerder
schapp~j pinnen zcsjaren tijds ji'geldeJ.ijke m~eili;!khe'dell heiel de wet v:lIl 10 : April 1869 aannam, stellerlons 
ell O"eraakte ,buiteil ' t>taat o III , :hH hareverphchtlTlgen Ie in de gelegenheic1 dennnantieelen bu,itenkant te beoor
volcloen. H adde Staatgeelle hul-pverl'eend..l dewel'kznarn- deelen. Het kapitaai van de maatscilUppij bestand oQr
heden aan ' de Ii;jn , vah Sa'm'llrangnHsr Snerakarta 'l.olHltn spronkelijk uit 10 milioell " ai1l1deelen eli 4 milioen- ohli
gestaa,kt zijn;devejl'engirlg naar Dj?cQj6eal'ta, di~_ bij,na gaLien~ .Men beweerrle, dat dit voldoeude 'zou zijn om 
nbgniet aangevangeIlwas, zou de" maatschap]JlJ met den spoorweg Sam'ai'ang-Vorstenlanden te bouwen, met 
hebben ,kunnell tot staildbl'engen, eilde zijtak riaar A!h- inbegrip van den zijtak naar Ambara\va. De rar~ing 
b!ifawa z0uonvoltooidhenbentnnelenblijveh Jiggen. D~ van ' den heerde Bordes blee.k te laag te Z~jll. ' Diell
G~uverne'irl'-Generaar , achUe zicll verplicht qidelij~ ::r tengevolge werd .het kapitaal met ~ miJ.ioen aan ohli-

, tOillleh goudsaan de maatschapp'ij teleeTlcn end'e wetge· galien vermeerderd. De maatschapP\i' \VaSeI' even weI 
,v:eridemilcht lll ,betmoederlaild; verhoogcie den rente- slechtsingesla:agd hare aandeelen ell 2 milioen obli-

' fjt~igv;:eit~m'~~~o~~:?:~ ~e{Wl~Jlil~~:l l~e~~C~:~r:!~~ ~~~~~~n \:asg~;l:el~~ ~~a~~n~IlLI!~l:~I::t~~~ b_~~~~~~n;l:l~o~ 
tinder vporwaarcle,'dat4ml]~e,.p zou ' strekken tot. aan- die COllverteel'en en vernletigen, 7.ootl:1t'---__.. , i mi!iocn 
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mm l)ieuwe stukken 'overblCef. Van die soll) is 4. mi- mis~ menvtjT, zespruirripjes niet; ....;~ dat geld zou weI 
Jioen besternd geworden voorden :j;:!!IpoorwegvanBata via ergens tevinden zUi). . 
llaar ]3uitenzorg; ~ Ten gevolgevaneene overeellkomst, Wat wii ten stelligste afkenren jis, dat- de Minister 
tusschen het bestuur van de· Maatschappi} en de Regee- van Kolonien de verantwoordel\]kheid van halldii(lilJg~n 
ring"gesloten, mocsten die: 4 milioenl!1 harrden van het, telkens op ' anderenschuift ehin plallt'!:1oumiq~HJ~e 
Gouvernement Worden gesle1d en 'zoiL,'de ma~t.schajJpij antwoorderi~ dat Ii~'j het platt verwi~~fj, \ waarv . ' ~~i~;~a 
alleet:t. bij :gedeelfen over dnt fonds kUllllen 'beilchikkell, J uli 186t; keilDis moet hehben gedragen, ~. d .~it;e
naar ; 'mat(:lheko:werk vOIcl.erde; zij ontviJlg ~3 ton om geerJ'ngs-coinmissaris, de heef v:an S~,*ii§te~i., he 'i1:Jlj,t:~~t 
he~noodige "001' tp bereiden. . hehbenmedegedeeld, ~ drie maallden tM noodjghad 

In het geheel blevell dus fen ~Iotte 3 milioen aan om de directellrente kenne~ te geven ,dat zijIl':ambt .. 
papiel' over, die moestcn . st~ekk~n om de vetdere kos- gen:oot",oQf Foillancienbezwaren opperde~ Doordat 
tcn vanden spoorweg Samllrang-Vorslenlmlden te be~ t~Frvedies is de toestand ergergeworden.Ookkomt 
strijden. Gllat .• rnenl13, ' da t de . ohligai jell, rent ande ·h-et6.ii:s ' o'il verklaarbaar voni', .dat. rde Mi'j}'isterill -delaat-
4~ }JOt., tegen 91 a 92 ten hOJlderdte gelde gemaakt stedagcn van het jaar 1869heeft kunJlenz.egg(:ln,~at 
moestcn worden, daar de inschrijving bijnageheel mis- de maatschappUhare taak zou, ~uJlnen V'~r"':J)Hen ,wallt 
lukte ('l.Oodatvoorzeker meer dan eell milioen gulden de directie-moest opnet eillde' vall' het jaarde weten
minder in de kas van de maatschapp~i kwam dan de 8chap hebben, ' dat zij niet over voldoellde middelell 
J J milioen obligatiell ]lominaa], vertegenwootdigcn) en kon beschikk~1l en volgens . art. 67 van depoR.ce~sje 
liat dit voor 7111 van de :3 rcsteerende mili6en van de oefent de Regeerings-commis:;aHs · ,)onbe'perkte ~ c.b'litrole 
tweede Iccning atget.rokken moet worden, dan koint men en toezicht . uit . op aUe zake'll' en · handelingen, vim de 
aileen tot eell restllJlt van f 2,4,00,000,--- de som die de vennootschap enheeftl)ij re'cht ' vanfoegang tb£ de 
heer Groll ollvermijdeJ~jk noodig achtte om dell spoorweg bureanx, inzage der bocken en ,liefvel'ifieeren dtr kas.!" 
SlImarang-VorsteuIllllden nf te werken, - wallpeer men Maar hoe dit zij, IilOoveei is zeker ,dat men: tenslotte 
zich herinnert, dat de te Londen nan vankelijk beleende in den H~ag teneinde . raad' was en het .. -comite" in 
obligatien ten bed rage van 2 milioen voor. 60 pOt. Indie aanschreef weder geld van het lndischbesttlur. ter 
waren verpnnd, zoodat men bijde cOllversie nog iets leen te vragenell dat · mel) in J uni a. s"d¢ aandeelheb" , 
daarop uitkreeg. . bel'S zou .voorstellen te Iikwideeten . qfzich ;een: nieuw I 

Ziedaar de sland van de zaak. Een jaar geleden offer te getroosten. . . .. ' ,. . 
warcn 12 milioen "erwcrkt, 2 milioen ten deele ver- De rekening van de alllldeelhebbers, issp~edig . opge .. · ,_ 
hruikt, 4 miliocu gereserveerd en b~ina 2~. milioen m~~kt. V~n l~etka pitaal ad 21, milioengaaIi -,af :~.1(1' 
over. ·lIet is lIU geell gcheim meer, dat . to en echter lmhoen ohhgat.l~lI, ·waarvoor de Staatveralltwoor~ehJku\ 
Ilc heer de Bordes met den heer Groll,weinige maan- blijft:. , Voor denspoorweg van Samarang 'naar ,de Vor.;.r;' 
Aen' l~'de -l'I?uU(~U\-i\1.K.Jv!J,n ... de. ... \\'.et,..vat\.-lo..-.apdJ ~lS.6.9', stellJ.l!ns]en.. zij.n, heet het, 17 milioell besteed . .. Del

,'. 
Il !1H het nacijferen gillgen ell de· berichtclI over den staat, naastelltle , geeft tsO pOt-,dus f 1!},600,OOO. De I 
focslnnd van de werken in Juli 18eD met hunne vroe- l(in Batavia-Buit.enzorg is nog weinig of' niets waard. '· 
gcre J'llmingen vergelehn werd, door hell moest WOI'- Br blijft dusniet8 over, waHt de Staat schoot minstens 
dell erkend dat er een tekorl' zou ontstaan. De 3 milioen aan renten voor. De aalideelhouders, dieeerst 
lIieuw opgetredCll vootl',itter van het (;omite alhier, meendell 4)/2 pOt., door den Staat gegarendeerd, tege
tell uilstckeud dcskundige, had hct slclsel van te lage nieten en door de vroeger vedeende preferentieaan :de 
Tnmingcn losgelatcn ell (lP bestaande gebrekeJl geweZeJI. obligatiehoudel's slechts opJ3/4 pet. rnogen rekenen, heh-, 
Maar met groote Jichtvaal'digheid meendc men zich uit. ben derhalve deze keuze: aUes verliezen ofeennieuw 
ilc vel'lcgenhcid te kunnen reddell. Men gaf aan de ofl'er brengen. .Een fraaie toestand ! . 
Hegeering en llnn de commissarissen te kennen, dat H et comi((~ in Indie ontving inmiddels geeneremi
J'ncn op de lijn Batavia-Buitellzorg weI 4 ton 7.OU kun- ses meer uit Nederland; het inoest den 29 April jl. de 
1ICll bezuinigen ell dievoor' den spoorweg van Sama- werkzaamheden aan de 3deen 4de sectien staken en 
rang naar 'de Vorstenlanden lwn bested en. Men vroeg zich bepalen tot het exploiteeren van de JijnvanS'ama-, 
1)1 dlldelijk verlof om van hctgedeponeerde ' kapitaal rang mar Solo. Daar moeten intusschennog de weg 
genoemd bedrag over te schrijven, to'en decommlt'sa- opgebaJlast, sommige ingl':l.vingen vprbreed en eenjg~an
)'issen van de maatf'chnppij verklaard hadden, . dat zij derewcrken verrichtwordell. Tot datdoel heeft de 
gccne nieuwe offers vim deaandeel bebbers konden ver- Gou vernellr-Gerieraal thans eenige fondsen toegestaan. 
gen. , De Regeering in Nederland heeft terecht gewei- Bet comite in Tndie achtte echter 4 a 5tOD noo
gerd ,~m op die wijze op pc ' toekomst teanticipeeren, dig, om. met 'Jie winst opde exploitatie; de werken 
al mocht cr kans bestMlIl dat zij in allen deele ver- zoolailg voort fezetten totdat eenebeslissing inhet 
wezcnlijkt wordt. Daardoor viel eepgedeelte van bet moederiandgenolilen zalzijn over de vraag,ofdemaat
IJlan del' heerenPoolman, Groll en de Bordes (de laatste schappijaJ. 'dannit:t vallen en de Staat de \verkenovpr
heefttijdel~ikd¢ll heel,' vall Bellkelom vervangenY llemen zal. Bet slaatsbelang brengt mede den toestand 
in dlligen. Die -heeren hadden overigensde winst, die nilt le verergel'en door wei gering vanelke hulp . . W\j, 
de . eXploitatie. vall de .lijn van BIl}TI3l'angmlaf Solo reeds schitren ons aan ' dezijde van den Gouverneur-Gelleraal, 
opleveide, hetgeen de cOllcessie toelaatzoolal)g de omdnt de Staat aileen nadeel kon leiden, wanneer de 
werken niet geheel voltooid . zjjn, tot dekkillg van het spoohvpg 'VanSamarang naar Solo op ,den duur ~ ge~x,. 
verden~jekort lics(cmcl. Mo~hter dan lIog ~e1l p'Iar p!oiteel'd wotdt en die weg onvo]tooidis; Dan mo.~ 
tUllllt'll ' opt breki,p', ja, ' ;1,.111 ·cell boomzop yo! g~laden, dp w{'rken verHphteren ep ~hlar de 6l~u)~ 9.~~ ~poon~eg 
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: njet ~,terstond . , 1ciJ,.i~ _ ;llaasfen". ·, z<>.,u . h~t veeL meer . kosten . II. 
om · aktwee eersterl sectien in goedenstaat fe brengeil Wanneer wij den stand der zaken in 'details nagaan, 

. dan \.h~tgevili ;. ~al, z~in, wann.eerde Regeerillg even- dan verneemt men, behalvedat de Ie en 2e sectien in 
(u~~ll,f*elvedeh;llll~eri .. aallhet )v;erk moestsiaan, E~ exploitatie, maar niet geheel voltooid zijn, dat. watde 3e 
ip;~Uet);;iihen,el' ;itl' ;NederlaJldtoe.:pesloot derMaatschapplJ sectie befreft, aarde- en kunstwerken tusschen Solo en 
Jl?g~a~!s hulp . te,;~ verleenen, . daq ~utva.ngt men elk voo~- Klatten op een betrekkel~ik gering gedeeltegereedzijn, 
s,~h~t'ft{frug, evet;i,' als de ' ten v()ngen Jaregeleende dne denbovenbouw der bruggen uitgezonderd . . Tusschen 
t9U'( ~¥.Ht gerestitut!~rd. ,' , . ; ' . . Klatten en Djocdjo ,isnog weiuig aan de aardewcrken 
..... DaJl~OmJ'fOemqy;~:)V\i Jlet ,ook een)lal ven maatrege!, dat verricht, maar was in den jongsten tijd eenbegin:met 

.. de · G<>uvernelJr-G~neraaljnet h,eelt kunnen goeavlIld,en ,de kunstwerken gemaakt, zoodat ze tQt boven hoog 
eenigeineerdere ~Qndsell toe . te" staan, want .het ~omlte watel'stimd gebracht zijn. Rails, ijzel'en bruggen, .dlli
verze~~rt, d\1tbirmen eene enkele maand de hJu tot kerbuizen,enz . . vool' deze sectiezijn in Europa besteld, 
Brieng!;ngereed~puz~j\l. Wij sLeUen daal'in hij den verscbeept eJl betaald. Men weet a1thans hierniet 
glwor.de~den etalld;, der werken ll;1eer vertroilwell d~n de betel'. Vele materialenz~n voor die sectie vool'handen. 
vroegelc' verzekeriHg qienaangaapde van den heerGroll Aan de stations is nog niet begonnen~ { 
verdiende. De Samara1l98che "Cou,rant van 14 ~e~er Reedseelligemaimden geleden was de 4eseetie (Ke
sehr~e(; tel'echt omt.rent de gedeelten Kedoeng-DJatle-doeng_Djatie_ Willem I) over 14 kilometers af3ewerkt. 
13~ieJ\gitl en Solo~~J{latten het volgellde: , . Eenige afschuivingenzijn · eehter outstaan eneischen 

, ,,~allneer meli · toch nagaatdat .. slechtsnog over een voorziening. Men is. tot 6 a 7 m~ilen vail Briengin 
afslarid · van ongev.eer 2000 meters de, weg moet worden genaderd, maar heert vertl'aging ondervQuden door ' vrij 
vo\tooid om tot Briengill per l?comotlef te kUllnen ko- bdangrijke aardverschuivingen, die kostbare werkenvor
Inen, < t~rwijl de "jlOg te voltoOlen afstand,t.ot K!atten, deren. Aan :.de kunstwerken is overigens nog ; betrek~ 
hoeweiecnigsziJlsgrooter, ook slec~lts ~ellll~e kllome-kel~ik weinig te doen., Tusschen Briengin ellWiIlem 
ters bedraagt: dat de kUllstwerken III die belde gedeel- 1 z~jn voorts ruim de helft der aardewerken voltooid 
ten allen gereed zijn, de groote grolldverplaatsmgen beb- en de kUllstwerken, opgeringe uitzondering na, gereed. 
Len plaats gehad, en het dus . hoofdzakelijk op het leg- Er zijn nog eenegroote im een paar kleine . bruggen.te 
gfill ¥an dWllrsleggers en , rails aankomt.i dat . v~l'der .de bouwen, henevens de viaduct, Rails, dwarsliggers . en 
explo,itatie dier gedeelten zeer ze~erlllet wellug voor~ \jzerwerk (voor bruggenen viaduct) en meer materia.:. 
dee! isl · aanbrengen en het pubhek door de opellstel- len zijn voorhallden, De stations enhalten zijn ,vol
ling .dier lijnen b~j zonder gebaat wo~den zal, dan zal tooid, behal ve eene locomotiefloods te Briengin eneen 
menmoelen erkeullell dat deze motleven aileen reeds te Solo; .Aallden . kleinen zijtak uaar .de Solo-rivier 
sterk ten gunste. vtmhet verle~nen vaI\he~gevraagde is .nogniets -gedaan. ·Ook ,voor · deze -scctie is nogveel 
voorschot zouden pleiten; want zonder ?at, komt er nog rn atel'ieel voorhanden of onder weg. .' ". 
zeker in geen j oar. iets van de explOltatle del' opge- Z,iedaar hetgeen wij metzekerheid meenen te roogen 
lIocmde gedeeltenen zal eell groot dee! van den lIU mededeelei:l. 1n geen geval kunnen aile sectien-in Sep
reeds' verrichlen arheid veriomn . zijn." tember a. s. gereed zijiJ . De Maatschapp\j zal in ge-
. Naar _ onzemeelling had vooral het belang ,van den brekeziju. Hetcornile te Samarang heeft geen geld 
Staat, dllt bij de Ae sectie zoozeer hetrokken 11:', mede- om door te werken. Bij de verkregen; ondervinding, 
gchracht dat de. Gouverneur-Gel~eraal een stap verder h~d ook op de 4.e sectie, moet menaannemen, dat;volgens' 
gedaan. W~j zijll 4ntusscben ,met gewoo~l aan krachtlg de jOllgste zeer ruim genomen begrootingenenzonder 
doortasten van die zijde en daar.om verdlent het reeds geheel buiten aile berekening vallendeomstandigheden, 
lof, dat de landv()ogd ten halv~ .gckandeld heeft, omdat !log J8 a. 19 ton: vereischt. worden om de vier seetien 
ook wi} overtuigd zijn, dat cllt zoo wei door bet alge- af te werken en in exploitatie te brengen, althans in-: 
meefi rijksbelang ·als meer bijzoi]der door ?at van ;Java dien betaald is hetgeendoor liet bestuur 'in Nederland 
gevor:derd wordt • . De Minister van Kolomen heeft den als zoudaniO" is opgegeven; dit kan men daar.aIleen 
Gouverneur·Genera!).l . nogtans in ee~ehoog~t moeil~ke weten. Nem~nwij dat echter alsbasis aan, dan is demaat
posjtic .:gebracht en, zijll onwetendheld betUlgende ofd~ schappij alleen te hel pen, alszijhaar kapitaal,van 14 
Slaatook eenig nieuw ofrer 'moest brengen ,naar me);} op 17 + 4 milioen gebracht, tot 19 + 4 milioen 
w.il,iriiniddels den : Gbu verneur-Generaal a angeschreven kan verO"footen. 
dat ilij ', Minister; c' geenehulp Ineende te kunnen ver- Is n:voor dat geldgoerlwerk geleverd? Als men 
lee~en; maar dat Jlet natuurlijk . denGouvern eur-Gell~- de Locumot1:ej' leest, dan z~in de klachten.minst geno
raal v,rij~tond om .\\un -zijne buitengevvone):nachtgebrUlk men zeerernstig. Ais wU, ,volgensdeskundigebe. 
te maken "i;>eholld <!1l~ zekere . waar,borgell .l11 >het ,staats- J'ichtgevers, den staat van zaken overwegen, ' dan hat 
bf;Jan~1 die , qe Ministel'wensch,~IUka.chtt(l .. ,Zoo .schoof de I ijn Samarallg-Soloill elk geval te wenschen.o,~er. 
def h(ler, de WaaL;' .weder de venu\hvoordel~lkheld van De heer de Hordes had eene' groote 'en momllJke 

J :ar~t(lVellsjIj·.:.fltu)d\enmef.~e Statell~Generaul, over taak tevE.l'vullen. ll\j moest' alles scheppen. watvoor: 
]re~ : vo¢gerevoors,(lhotge»;isseld., veikl!1l'el~.d e, "dat ,het denaanlegvan .den ,eersten ' spoor\~~g op ~Tava~oodig 
Wlllgere~vnnhtlJp" eeneon verltntwoordehJ ke foutge- \\'as; W \1 zij 11 gCllelgdveel ten zlJllcn gunste .m re~ 
D'l.iests~Quzijn.'~ i.:'>" '. . . . leening te brengel1; A-har ongetw~jfeld ishe~eenewaar:
·: W}J; ~ullen , than~; nagaaq,)Vel;k~ d~oorzak.eD van den heid, dat hij Illet zeker wautrouwen tegen -al watln. 

t~~ii;":oordjgen ,t9~~.tilJld,zijIl .. . :,naal"Ult zaJ: volgcll,wat, disci! W<lS hcrwaarts kwam. ll~ heeft, doordatgevoel 
ll~~r ;opze we~nill~,< gesehieden ;:irlget, gcl eid, het aauQod V;q\ e~u 1\i,uzieulijkillgezetenvan 
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' S!l.tfi31'angom hem eengeJ9hiktten'ehl: vooteen station , 'bani worden? Di13rom kutlllen'wU de fuisrekening fen 
aldaal' af teslaan; 'van de ' hilncl' gewezeh ;elidaardoor al , aaniiell vanhetvert'ischte kapitaal zoo hoogniet stel
dac1elijkeene gl'oote fout b.egaan.> Naar ':raad van per:' len. ' ] lldien men itnrners llOg 2 milioen ' ver~'erkt ,clail 
soneh;,' ,··die ' ·, hi~r ;te lande ,als des}mndigell 'beschouwd: "ktlst ,' de spoOl'weg Samarang~'S~lo-Djoedjo +1!}'mil19¢11 
werden ,heeft hijniet gelulsterd~ He-en ellkeJe raming ~voor 20;; ,kilometers' en de 'Britten h'ehpfJY '4Q'qflnng· 
van ;;kosten, dobr hem gemaakt, blijkt tot ,heclen ' uit mijlen , spoorwegeD' a'aligelegcl,diegenlido.ddfJ:r~:~!~OO; 
te ,komen. perkil()meter eischteJl'. Iheft: men;?ich inNe~~tlaiid 

Dc"" heer Groll , kwitrli : hier ' en ' deed goed. Hij niet evellzeer verrekeiideil kostH~tspi:){?rwegitet'?ar:. 
richtte de exploitatie 01' zuiniger enverstandiger \roet . daar niet . cl,O percentmeetdaii , nieR hegrooth~O? ,De 
in. Hij heeftbovendien z~jneber~~enit1gen gemaakt, heer . Groll lieeft ' zich . vergist. ' De Ministl'r "eIld'e heer 
toende grootegrondverschuivingenop .de4esectie Fransen van de Pu'tte, aim wie hU; JiilocaaJbrio,er
nog niet of slechts in Zeer geri,nge mate plaats gehad . zdek ';a1le s{llkken etiberekeningclI 'ilverlegde;koHden, 
hadd'cn, die der Maatschapp,ij 7 a 8 ton zullenkos- mieildenz\) ;gefdstop , heni)' afg~'an. ' lrider:d'a~(t>~Wn 
ten. ,Dat waseene buitengewoneramp. Maar ook de de gl 'ootebezwuJen Opde4ese6tie' eerstlaterond'ef
heer Groll raamde te laag. .... '" ' . '. '" von/len. De RegeeriHg 'hlldhoyettdieh eell'conltnissarls 

De heerMaarsc1Jalk werd door lrem uitgelloodigd dete Samming' ell ' ee1l iiI Nederl'aild. ··. Zo'tier :gefaald-' is, 
leiding der zaken op zichte nemen.Dat noemellwij dim zou 'aalileg" Vaildel\ 'siJOOiweftop :' !lt'aiif~ki'lstetl' ih 
zijne beste handeling. M aarde heerlVL wasdestijds rnenig opzicht ]retzeJfde' resulfaat helihel} '· g-eg~ve~· rDe 
llict in bijzonderheden met den stand iaer zaken bekend . reg-eering keurdetochalleplahs erf Mg'f06tillg·ei(gb~d. 
ener . was geeD" tijd om zich , met aile aangelegenheden Ingeliieurs :z~jn geen : profeteti:I1fen: < ,over~¢ge)va.~iIi 
vande Maatschappij bekend teinaken. Hij kon het 'Nedet'laiidhetdwog dok"feWiIlerii:sb6fdeTI'd'eforl¢n 
bestuur aIleen 'aan vaarden in de ,verwachting, dat ,men ih ' de Uirechtschelinie , hebbehg'ekost/ wat:' migse\1jen 
in zijne zaakkennis en eerl~ikheidvel'trollwen zou stel- ,de waterweg van notterdainil3an~ee 23]' moetetlkosten. 
len en h~i derhalve zou kunllen verbeteren wat verhe-Die · werken zijn door den Slaat:' aan:g~legdr ,~~jniij 
tcrillg, behoeftle. Is er veeldat ditnoodig heeft?' AI- finantieel heter geslangd? ' Meh, kon "jiiet: 'meerdoen 
leen de technicus, die de zaken in aIle deelen kan na- danopenleggingvau 'alle stukkenen' berekeningenv6r
ga:m,zal het ulltwoord kUllllen geven. deren.AIIeen ware een'deskundige 'regeeti1,lgs~cOmmi8~a:" 

ZuIlen w~j nu den eersten steen op de heeren de ris ' iilllidieliiet gedekt, alsde weiken 'blijken"'slecht 
Bordes ell Groll werpen, omdat zijeene te lage be- uitgevoerdte ' zijn. ··· ·:M'aar. kon een residen't:v~a'l\ Samarang 
grootillg van kosten opmaakten? Zal men den stand dat 'heoordeelen?'Zijne benoeriiing,,;'aseell,e"fo.nt.Eh 
der 'zakcll aanmerken als een bewijs van , onmacht van de heer vanSwietell~ inNeder1alld,iseeil edel,:btaaf man, 
departiculiere industrie en het 'een IIonzinnig" denk~ vanv~el kenliis, maar . ho<ih ii1 ' spdbrwegzak~~i :riOchop 
bceld lloernen, dat niet de Staat de spoorwegen ill Ill- fillantieel terrein eene autorltE,it.Zijncommllsariaa.t' i'n 
tliebouwt? · Kan men vanberlrog ell fraude spreken ? Nederland is;minst genom en ; (;verbodig,zbo riiet 
Daartcie client men de oorzaken van het te kort lIa te schadel~jk. ' 
gaan., De groote oorzaak van vele beganefo)ltehl1gtechter 

De eerste foutwas, dat men eene rentegarantie van noeh in onvoorziene omstandiglieden, nochiJi gebrekkig 
slecht8 . 41ft percent gaf en de heer Fransen van de toezicht .en dlls in dad en, die de regeeringnietaanstond 
Putte in het staatsbclang meellde te halldelen dooreen kon bel etten of dbell verbetertm~Het;tWeehoofdige be~ 
half'lercellt af te dingell.De Britsch-Indische .regee- ~tuur· is oorzaakvlUl 'veel 'kwaad: Ret bestiiurhadte 
ring heeft 5 percent , over 81 miliorn ponden voor spoor- Samararig , mo'eten zetelen. ' ',['hansz\jnhbogetra9terrie,nt,en 
wegen gegarendeerd. De N. 1. S. Maatschapp\) heeft ill Nederland betaald ,en ,,'aseen comiLe in lndie' noo
llaardoor moeitegehad om geld te krijgen en lIli Ilstens dig: Men sprong ruirn met t~aciernente~6fueri wat 
eenmilioeJl gulden verloren. Maar de heeren ,Poolman bij de directie Iliet op zijneplaats was; ' werd~'hijde 
c. s. hebbenaldadelijk wantrouwen , opgewekt door in: ex plOlLatie geholpeii; Menheeft Indievoorts 'weder 
den vreemdeFransche circulaires te verspreideil, waarin uit den , Haag geregeerd en ditjs de grond' varrveel 
over de getalsterkte del' beltolking en depl'Oductie des tij d verlies ' eil dactrdoor gddver8piliing.rl'ij~ lsv'ootze:' 
limds, opgesGhl'OeJde ,'oorstellingenwerden gegevell. ker ' geld : b\i , uitvoeringva\lgr'oo~e Wel'keil: ',' " ,, ' 

De richting heeft veel I5trijd veroorz<lakt. Maar wat Het ' besttmr ill Nedeilaild " wildeatJes ' 'regeleri , ~ii 
er ook gezegd moge zijn, dit staat vast: niemand was clirigeeren. "Hetcomiteiil Indie ,vl'a8 evenwel yoor de 
met~e lengte Vall ' het trap~ bekeild ell terwijl de gou~ uitvoerirlg v'erantwoordelijkeIi daa'rt}mmoest:'men 'lit\\· 
vernement.s-opnemiiigen · de lijilCl1 ' 'op 175kilou,ietersde- paaJd 'gegeveil c oroel's irieliigolaal intrekkCli':o[ze !iah 
den st,eJle!I.;.:bleekdat me1l20{) kilometersheeft llloe- het 'goed vindei) V811 het comite OIiOer\fei"pCli>" 1if:en g~f 
ten ,leggen. " ' ook " ',",'eleens onver~taanbare ' ofo'ubegijjpelijke ':otdef's, 

D¢ ;,J~jn ; naar, Solo en Djocdjois: op f 80,000 per uit gtHf.is aahlocale 'icellilis. , Zoo het bestunrin'Ne
mijL,gertiamden ;'dit zal lIilkomeil. ~hatde "'zijtak" op derlaild totvoor zeer kortell ' t~dnogwanl Inilioen 
betp.Jlpiel· inN:edel'land ,'getrokken; kost [120,000 te kortspfak, dan is "dit :nJisschieh op'fe beIderelldoor 
a f ,l ,30,OOO perr9ij1. W~lzouden; als de huze nog de behoefteom 'oVeren ,,:edefle c:oire~pondeeren;~rst . 
o)Jensponcl ,de lijn~SLieltjes ' goedkeurell ,· amdat zijdoor. 'na3 of 4 Irlaaildell tijd\\'as inen i:ri'etden Jriisi~n '$taat 
Jueer,> pevolkte ,strekellgaat ;;m~ar Zouden de kostell vaneen of auder onderwerp hekeIlf¥enf ve.i'tr~~gd:e 
daar,v:u,;l, ook " ]11et': eJlOrm gestege n '7.·ijll,Jll1~e olldrr- echter in NederIandde toeieIidiitgvaniiboMiiR@lijk 
villdiiig. dod :zieu :t1at berglijuell lliei·ti:lallde zuokust- Ulaleried en (':xpedieerde hetgeen niet :airect verei'l!eb't 
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werd; nogsteeds iseen gedeelte vall het roJlend inate- I geregeld had kunnen doorwerken. Rier wilde men 
rieel.onder weg, zoodat de handel te Samarang ten echter, afgescheiden van andere tekortkomingen, krui
vorigen jarebittere klarhtellovergemis aan gelegenheid melendbezuilligen, wat elders door verkeerd beleid te 
totaf'voer nanhier, of schoon men te Samarang en te veel , was uitgegeven. De heer Maarschalk ontwierp 
Solo dagen nacht liet wel'ken om te laden en te los- projectell voor stations, die de lndi8che deskundigen 
sen: .·Dit berokkei1de winstdm'ving, lladeel en schade goedkeurden. Alles was zoo zuinig doenlijk berekend. 
aall deMaat.schapp~j. Als veldel'eene brug noodig was Maarhet bestuur in Nederland liet den heer Kool een 
en . m~n eene noodbrug moest bouwen, kosttedat geld ander project maken, om t~jdel~ike stations van bamboe 
aan material en en arbeidslooll, om dellood werken daar en alap te bouwen, die op den duur vee} meer geld 
t.e stell en el; ze ()p t,e fuimen. Men kan geene nood- zuBen kosten ,eigen1iik lliet tot bezuiniging voor het 
werken vall I'iet of' rottan VOOI' spoorwegeu maken. oogenblik leiden en, met een kaehel verwarmd, goed in 

Er is meel'. Men zoml, om slechts iets te noemen, Nederland zijn, hoorden wij zeggen, maar in lndie 
uit · Nederland eeneladillg met ijzerwerk meteenvreemd onbruikbaar zoudeu wezen. Oat heeft de maat doen 
vaartllig Jlaar Samarang. Algemeen is hier bekend, dat de overloopen. Men moet een man als de heer Maarsehalk 
gezagvoerder weigerde een bokop zijnschip te laten Vel'tl'ouwell, of h~j kan niet langer verantwoordelijk 
zetten, ten eiude. te lossen. Wist men dan niet dat er blijven voor halve bevelen, ondoelmatige orders en een 
geene gelegenheid was om te Samarang aan den wal te verkeerd beJeid, dat t.~jd en geld kost, maar tevens de 
komen? . De vreemde gezagvOel'del' loste daarop te Soe· toekomst bi .. erft. 
raba~jll; men voel'de het materieel tel' zee terug nttar Niet de onmaeht van de partieuliere industrie om 
Samfll'ang ell eenige tienduizenden aan onkosten waren in ludie goed en goedkoop te werken, is gebleken. 
verloren. Zoo liet nlen in den laatsten tijd den voor- Maar het beleid, zoo het dien naam verdiellt, van de 
raad sttlenkolen uitputten ell Z~jll voor steenkolen nu in zaken van de Maatsehappij is de grondoorzaak van 
ludiegrooter Bommen besleed dan ouders noodig was om vele fouten. Een bestuur in Nederland, op de wijze 
de exploitatie te kUllllen voortzetten. zooals dat gevoerd is, zij het llaar het beste weten 

III de kriliekste momenten ishet eomlle in ludie der direeteuren, is een ouding en zoo wij, volgens 
iOllder OJ'ders geblevell, hoe het handelen moest. I-Ieeft onze wetgeving, aansprakelijkheid van directeuren voor 
men Hoeger en nu behoorlijke bevel en gegeven omtJ'ent gekleurde circulaires en andere stukken en begane fou
hetgecil gebeul'en moest als de Tndische regeel'ing hulp tell hadden ingevoel'd, dan zou in dezen de vel'alltwoOl·· 
weigcl'de? lIet tegendeel moet waal' wezen, aIs wij ding niet gemakkelijk vallen. 
goed ingelicht Z~jll. III de Hoogstraat in den Haag 
zetelde het bestllur; het besliste allerlei locale zaken, 

"belltuurde hijzonder s\echt ell gar daarentegen nooit vol
ledigeopeniug . van de)}. finaDtieekm toestand aan het 
comite in ludie. Ondanks den regeerings-eommissal'is 
en het bestaan van alle mogelijke recht om aUea te 
weten, durven wij hewezell dat de Raad van lndie 
lIiet zoo onhandeIbaal' ware geweest, als men reden had 
gehad in het fiuantieel beleid in den Haag meer ver
tl'Ouwen te stellen. W ij zeggen in de verste verte niet 
dat wij aan dut beleid frauduleuze handelingen. ten 
laste leggeu. Maar was men in Indie in f!ltaat vol
Joend licht te versprciden over aIle uitgaven. en over 
den reeelen staat van zaken, ook van de kosten vall 
opriehting der Maatsehappij, enz.? 

Zoo is men. jaar op jaar voortgegaall. Misschien 
nam de heel' de Bordes geene notitievan bevelen uit 
den HaaO' of wist hij zieh in veel te sehikken. Maar 
"een man °alsde heer· Maarscbalk, in de ure van nood 
aallgeworven om begane fouten te verbeteren en verder 
zuinig en goed te werken, kon niet in ~en toestand 
~)lijven waarin men hem telkens sedert eemge maanden 
braeht. Hij heeft gedaan wat hij kon; aan talent en 
ijver ontbrak het hem niet. Hij nam, zelfshet toe
ziehtop de exploitatie op zieh, allag dit eigenl~ik 
buiten zUne taak, toen men hem er om verzoeht: Maar 
i len nu op de lijn Batavia-Buitenzorg d~ fouten 
Ivanvroeger wil hel'halen,. mocht h~j lliet president yan 
hete.omite blijven. Op hem, den bekenden de~kundIge, 

,zou de blaam het sterkst nederkomen. Men had ook veel 
verdeI' met die liju gevorderd kllnuen z~jn, als het .twee
hoofdjge . be.stu~r niet .zoovele belemmeringen had ver
oorzaakt I zoovele fouten had "begaan en men steeds 

lIT. 

Wat moet geschieden, nu de zaken eenmaal zoo ver 
gekGlllen'2'iijJl r" Ziedaar. eenegewiehtigevraag .. Ret is zeer 
ligt te antwoorden: "iIc weet het niet;" maar dat aeh
ten wij niet de taak van de pers ill lndie; zij moet 
voorliehten en den te volgen weg aanwijzen. 

Tndien de Gouverneur-Genemal van Nederlandseh
Jndie aIle huIpgeweigerd had, zou wellicht spoediO' 
ook de exploitatie van de l~jn Samarang-Vorstenlande~ 
gestaakt zUn, maar Jliet omdat ~ijgeene winst oplevert; 
het tegendeel is waar; veilig mag men stell en dat zij 
4 ton en meer in 1870 zoo kunnen rendeeren, als 
voldoende materieel aanwezig is. In 1869 wierp zij 
reeds meer dan eene ton gouds winst af, terw~jl toen 
bijna geene producten uit het Solosehe afgevoerd kon
den worden. Er zijn eehter nog drie locomotieven 
noodig. Niet aIleen ollderhoud, maar ook voltooiing 
v~n den weg wordt vereischt, ~ooals in den regel op 
meuwe spoorwegen het geval IS; men opent de lijn 
voor het publiek en begint met de eJ(ploitatie, mid
delerw~jl afwerkende. Ware het comit6 nu niet in staat 
gesteld geworden om de werken te voltooien, dankost 
dit later meeren meer geld. De seetien Solo-Djoe
djocarta en Keuoeng-Djatie-Ambarawa zullen door de 
vertragillg in de uitvoering del' verdere werken echter 
niet enkel veellater gereed komen, dan men kon verwach. 
ten, maar veel meer kosten dan noodig was. Het werk
yolk zal toch verloopen en er is tijd noodig om bet teher
zamelen. Sedert 29 April jl. wordt daaraan lliets meer 
gedaan. Men zal de her- en derwaarts verspreide hout
en ijzerwerken, steenen en verdere materialen zoo goed 
mogelijk moeten bewaken, want in het Solosche kan de 
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inlander, dank zjj deneenvoud van het Oostersche be
stunI' , veel meor nog dan elch~l'S ; allesgebruikell. Maar 
valt niet spoedig eene beslissing en gaat cell westmous
soh over half voltooide of pas nangevangen aarde- en 
kunstwerkeri, pijlers, cnz. heen, waaraan niets tot on
derhoud of beveiliging geschiedt, dan zal de schade 
enorm zijn. Daarom betreuren wij de halfhei~l van de 
verleeJlde hulp. De Gouverneur-Generaal mlste den 
moed de zaken te doen :l;Ooa1s het behool't, als men cell 
eigen ides heeft. .. . ' . 

Indien de MaatschapplJ de explOltatlC cvcllwel ge-
staakt had v66rdat de Staat de naasting heeft uitge
sproken, ligt daarin eene rijko bron van verwik.kelin
<Ten, W:lI\t dan moet de Staat, zegt de COllcesslC, de 
~inst )lor maand met de Maatschappij verrekenen. 

Men kan de concessie op 't vroegst in J Illi, vol
<Tens andel'en in September a. s., wanneer de Maatschap
~~j dan in gebreke is datgeJlc gereed te hehhcn,wat 7.:j 
ullvoeren moct, vcrvllllen vcrklm'ell. Volgens ad,. 57 § iJ 

valt van staatsweue v(jor diflJl tiJ' d niets te doc)]. Dan 
/:) . 

moet, bij lc07zinklijk oesluit, de cOI\cessie ingetrokken 
W'onlen ell zal ele Gouverneur-Genera,,1 maatregelen tot 
ntiastillg kUlInen nemen, waaraan zelf::; met dell mces
ten spoerl in dit jaar }liets meer 7.al kUllncn wordcn ge
daan. Alvorens immers tot n(1asti Jlg knn worden ovor
gegaall, ll10eten drie deskundigen (waal' vindt men ze 
in Indit:?) bellocmd worden, am a.Jles wat tot don 
spoorweg behoort tn taxceren, aangezicn de Regeering 
80 percent vall de wmmle moct Ilitkeereu; de Regee
ring, de mantschappij ell de reclifer zullen elk (~(;Il 
dier :Hhit ers aanwij'l.en. Wij lDogen veilig stellen, dat, 
?.i.l zc~ lIIa,mden werk zullon hebben. lernand, clie in 
staaL is derge1i,ike taak te verriehten, moet f 1000 U. 
f ] !iOO per maand genie/en. Wij laten koelieloonen, 
hureaukoslen, <1nggeldcn voor klerken, enz. datU. De 
concclisie i~ in vele bepalingcn ollduidelijk; zij zegt 
ook lIieL wie de ]wsiell del' taxatie mod dragen; al 
bepaaldc zi.i evenwel dat de Mnatschappij die kosten 
moest beta len, het zou nie/ veel heteekenen, daal' de 
debebijdc voor het geval van naasting reeds nil door 
het kredict wordt overschaduwd. 

Inmiddcls moet de Regeering den rentewaarborg over 
17 milioen blijven uitkeeren, totdat het hesluit van 
naasti ng kan worden genom en. Vervolgcns moet · de 
reute\\'aarhorg tot 1874, llOg steeds over de 11 milioen 
aan ohligalien worden uHgekeerd, terwijl df1 werken v66r 
dien tijd niet voltooid zullen zijn en dus niet veel kun
nen opleveren. Wanneer mell toch mgaat, hoeveel tijd 
verloopen zal, voordat allefonnaliteiten vervllld zul
len wezen. de Staat in het bezit komt van de vier sec
tien, de plannen tot voltooiing ontworpen en goedge
keunl zijn, eindelijk de afwerking geschiedenzal, dan 
kan met geelJe mogelijkheid aangenomen worden, dat 
voor Januari 1874 aan de eX]Jloitatie van de gehee~ 
Ie spoorwegl~jn te dim ken zou vallen. Wij laten de 
kalls van vertraging ten · gevolge van processeu buiten 
rekening, hoezeer al dadelijk de vraag ial rUzen, of 
de aandeelhebbers . de overeenkomst omtrent de lijn 
Batavia-Buitenzorg, die geen deel van de Vl'etvan 1869 
uitmaakt, van zoodanige kracht zuHenbeschouwen, 
dat z~i het daarvoor gedeponeerde kapitaal zonder meer 
aan den Staat zullen ; a:fstaan. En men vergete niet, 

dat de aandeelhouders niets mea kUllncn vediezen dan 
7.ij thans bij JJaasting vnn dell spoorweg Samarang
VOl'stenlallden en ufstand van de andere liju kwijt zij ll . 
In elk geval is de Staat bij een pl'Oces legen de 
Maatschapp~i de verl iezende partij, want op de laalsie 
zou men zelfs de kosten Iliet meel' kllnnen verhalen, 
[lIs de lijncn genaast worden. ' . 

Resluit de Staat evemvel dam·toe, dan is het 0» de 
villgers uit te tellen, dat men Z a 9)/2 miJioen zonder 
nut zal moeten opofferen, aileen wegells het tijd verlies 
en de toenemende vel'Hchfering VHn de werken. Het 
finantieel beJang van de Staat brengt dus mede, dat 
men Ii ever den rentewaarbol'g eenigermate verhoogt. 
Naast men evenwel, dan is de St.ant eigenaar; maal' heeft 
dit ook l'liet zijne schaduwzijde? 

De olldervinding in aBe landen leert toch als regel, 
dat uitvoering van groote wet ken op kosten van den Staat 
cluurder uitkomt dell \v<lnneer partikulieJ'ClI iet~ oJlder
nemen. Maar al waren in dit geval de kamen gelijk, 
dan moet men op ·de pensioenen Cll wnchtgelden letton, 
die de begrooting later zlllIen IJe7,waren. 

Afgescheiden vau het fillulltieel helang vall dell Staat 
moet mCII verder !tet belang vall Java jn aallmerkillg 
ncmen ell dit brengt mede, cluj; de spoonveg zoospoe
dig mogelijk voltooid worde en nieL da!' vee! geruimcr 
tijd verloope zonder (ht iefs hoegenaamd geda:lII kunne 
worden, dan lIoodig is als de Maatschap hlijft bestaan. 

StaatsspoorwegeJl vinden intllsschell voorstanJel's, ook 
wat Inclie betreft. Wij wellschen aan hen, welke die 
meening hier zijn toegedaall ., met den JUl'esten eJ'Jlst de 
vraag in overweging te geveu: hoc laJlg zal het in dat 
geval duren, dat ,lava spoorwegen lnijgt? 

Indien werkelijk, zooals dat eenmaal moet gehelll'Yll, . 
scheidillg plaats gehad heeft tusscheJl ,de finallt.ien vall . 
Indii~ eli die van Nederland, zou 't vraagstuk wellicht . 
uit een ander oogpllnt te beschollwen zijn. Maar zul 
men in Nederland, bij steeds klimrnende behoeften vau 
de kolonien en dalende koffieprijzen , zoo lid de noodirre 
milioenen jaar 0]> jaar op de 1 nJische begrooting brenge~l, 
om spoorwegcn alhier aan te leggen? 'l'bans geert men 
aUeen rente van kapitaal en. niet het. kapitaal zelf. Wij 
zijn onverbicldel\jke tegenstanders van het batig-slot-stel~ 
sel ten k08te van de belangen der kolonien. Maar O'een . 
Minister van Finantien in Nederland is in staat ma~tre
gelen door te drijven, die .or toe kllnnen leiden om eensklaps . 
de bUdrage nit de Indischegeldmiddelen grootendeels te 
doen vervallen . . Ook te dezen opzichte is een overrranrrs
tijdper.k noodzakelijk. Daal'om z~in wij van meeniI~g, dat 
men zlCh t~veemalen in Indie moet bedenkell ,·om bij de 
tegenwoordlge ongezonde verhoudillg en zooals ludie 
thans geregecl'd wordt, ' op staatsspoorwecren aan te drin
gen. Onze overtuigillg is, dat de bestaa~de verhoudino' . 
verandetd moet worden. Maar zoolau<Tde Indi:,;~he be~ 
grooting in de details in Nederland wo~dt vastO'esteld en 
men er dus naar streven kan een zoo O'root moO'~lijk batiO' 
slot te becijferen, zien wij geen heit in het vedallgel~ 
dat de spoorwegen in Indieop kosten van den Staat 
zouden worden aangelegd. . 

v: e~ltijdverlies, geldelijke op.oiferingen en groote 
moelh.lkheden staan zeer zeker, dlt staat vast, voor de 
deur, wanneer de Staat den spoorwecr van SamaranO' 
naar de Vorstenlanden en Batavia.Buiten~orcrgaatnaaste: I:l _ 



383 

Van wanr zullen bijv. de ingenieurs kome11, die deze ~~idel's voor de uitvoering van de bestellingell, enz, 
I~ill ell ell m·eel' ,slaaLspoorwegen zouden moeten bouwen? van het hestuur in Indie zorgt. . 
Uit Nederlai,d? Hebben de Nederlandsche ingenieurs Men heeft thans een man als de heel' Maarschalk 
ondervincliilg vall dergelijke werken in deze gewesten? aan het hoofd van het comite in Indie. Wanlleer men 
Zouhet niet wenschenlij k z~in, als men meer iflgenieurs OilS vraagt, of men 7lU meer waarborgen voor de vol- . 
wil zenden, dat, in de eerste plaats, aan onze bl'uggen, tooiing van den spoorweg bezit dan volgens de ramin
wecrcn, il'l'i o-atie- · en havenwcrken g-edaeht. worde? Heef't gen van de heeren de Bordes en Groll, dan antwoor-o tl . .v 

de cnmmissie VOOI' tlevervoermiddelen niet op de meest den wU: ja, want de heel' Maarschalk is een uitstekend 
dringendc wijze u,it/Jreidin,q van het corps ingenieurs deskundige en ceIl rechtschapen man, die met lndie 
van den wntel'staat verlallgcl, als levensvoorwaarde om en openbure werken alhier sedert jaten door studie 
Indie en de ~poorwegen protluctief en welvarel1cl te doen en practijk bekend is, maa.r die bovendieu de zaak 
zijll? ~i.i1l de vool'~talldel's van staatsspoorwegen hier foe thans in aIle Oliderdeelen heeft kunuell bestudeeren en 
blH.lc 7.00 illgenomell met dell toestand van onze open- eelle zoo ruime raming van . de kosten del' veltooiing 
hare wCI:kell, dat zij daarhij celie afdeeling staatsspoor- van de werken heeft genomen, dat aileen rampen, die 
wegen Wilden willen voegen? geene menschelijke macht kan voorzien, o-evaar voor 

Inlliell mell cr toe besloot in lndie staatsspoorwegen misrekening opleveren; h~j weet welke de °fouten van 
aan te leggen, dan blijf't allcen over ingellieurs uit vroeger z~in en kan dus vermijden of verbeteren het
Duitsch,1anJ, Amel'iku of EngelallCl in dienst van den Staat geen. I~inder wenschelij.k was; de reeds verkregel1 on
I.e nemen, die ouc\eI'Vllldillg hebhen opgedaall van aanleg dervlJldmg op den grootendeels afgewerkten spoorweg is 
VDIl uel'gelijke werken 111 bergachtige landen. voor hem en VC ~ I' ons een waarborg voor de toekomst. 

l5illdelijk vestigen wij de aandacht op eell puut, dat Nu heeft de heel' Maarschalk, wei is waar 1 zijn ont-
niet gelled ollopgelllerkt Illag blijven. Stl'ookt het met de ~Iag gevraagd, omdat hij met den · gang vanzaken 
eer van Nederland ell met. het crecliet van den Staat, dat outeVl'eden was en niet wegens den finantieelen toe
hel kapilaal van 10 milioen, thans door de aandeel- stand; maar wij achten het aanblijven van den heel' 
\ioudcl's in den 8poorweg van Samarang lIaar de Vor- Maarschalk aan het hoofd del' zakenla planclte de aalut 
stenlnndclI gcstokcn, vcrnietigd worde? Wij pleiten om tot eell gewenscht einde te komen. Zelfs de he, 
hierh.ij minder VOOI' Tndiii ; hier is weillig del~l aan die vigste tegenstanders van de Maatschappij hebben ach
'lUak ' gellolfic lI, omdat het. bestuurin Nederland gevestigd bng VUOl' de kUTlde en de eedijkheid van dell Presiden
wert! en HH~1l al dntlelijk veel ollheil daarvan verwacht- vall het comite en w~iten aan hem niet de foutent 
te. De ontwerpers van de MaaLschaJlpij hebben even weI waartegcn zi.1 opkomeu. . 
dell wa.II:!Jorg en 'de medewerkillg van del~ S~aat hoog \ M.~n l~ehoort hem van (Ie zor~ VOOl' de exp~~it~tie van 
lalen khnken, om landgclloottm en vreemdehngen tot. de hJIl Samarang-Solo te ontheften, ,opdat hlJ zlch ge
ueeincllIing lc lokken, en hoe opgeschroefd of (~njl1ist heel aan de voltooiing van dien spoonvegen van de ---./ 
de voorstellillg vall de feilen was, die z(j van de zaak 'Un Batavia-Buitenzorg kunIle wUden. Maar dan moet 
gegevcn hehbel1, ?looit is van wege de Nederlandsche tevens een in allen deele geschikt persoon de leiding 
Itegeering een officieel dementi .. te~enover . de stukken ~an d.e ex ploilatie oy zich nemellj de heel' Oltmans 
gesteld, die door de MaatschapplJ 111 het 1Icht werden lS slechts een geschlkt element voor het bestnur del' 
gegevell. · . exploitatie. 

Onze cOl1clusie is derhalve, dat de Staat den rente- Onder deze voorwaarden zouden w~j het wenschelUk 
\vaarhorg lOet), 90,000 's jaars zou moetell verhoogen, IlChtell, dut men de Maatschappij in het leven houdt. 
indien de aandeelhebhers, met het oog op eene betere Aileen dan is, in oilS oog, de .toekomst in het alge
toekolJlst, op lliellw bes\lliten eenig tijdelijk offer te bren- meen belang gewaarborgd en herhaling van het gebeurde 
gen, willen zij n1et alles verliezen. . te vermijdell. Wil men daartoelliet overgaan, dan zou-

Maar ill aller belang behooren tevens maat.regelen te den wij subsidiair adviseeren, als piG-alter, om de werken 
worden genomell om de herhaling van de fouten te voor den Staat over te nemen, oudanks al de bezwaren en 
voorkomen, die gepleegd zijn, en die ons voor eene de geldel~jke offers, die daarvan het gevolg zouden zijn, 
behoorlijke en spoedige uitvoering van de werken tus- en of schoon wij dat voorshands noeh in het belang van 
schen 13alavia en Buitenzorg beducht doen z~jn, in- den Staat, noch in dat van Java achten. 
£lien men op dellzelfden weg voortging, Noch de Staat 
lloch . de aandeelhebbers moeten medewerken om den 
tegenwoordigen toestand te bestendigen. 

,. Het tweehoofdig bestuur moet opgeruimd worden. 
Mell heeft een bestuur ill Nederland in het leVell ge
roe pen , ondm' voorwendsef dat de groote massa der 
aandeelhoudel's zich ·in EUfolJa bevi1idt~ Dien ten ge-

;1 volge is de zaak uit dell Haag geregeerd.Degevol
" gen daarvan hebben zich doen gevoelp.lI. Men kan van 
" uit Nederland dergelijke werken niet bestllren. Naar 

onze meening moet de directie der .. Maatsehappij in 
Nederland teruO'gebracht worden tot hetgeen iij behoorde 
~e zijn: zoo ~en wil 1 eencomite"dat de fina?tieele 
belangenvaride aandeelhouders vertegenWQOrdlst en 

H. J, LION. 
Een atrijder voor de belangen van IniJie: 

v. 
De steller van de nota in de Javahode beweert. 

dat Lion, door wrok gedreveJi over · de mislukking van 
zijne plaJJ!len, eenerz~jds tot de koloniale . oppositie toe
trad, maar aan de andere zijde het cultnurstelsel een 
tijd lang bleef verdedigen, omdat hij nog altijd de hoop 
koesterde, dat onder eene andere orde van zaken ofbij 
wisseling vanministerie zijne plannen . ten aanzien der 
Passoeroeansehe eontrakten nog weleens orider · een 
of a~d.eJ;e~ VOJ;m berleven konden. De sohrijver van die 



regelen" die niet ,ellkel, Lion' s ,dac1en beoordeelt, maar een . t ijd zoo schel'p afgeteekellCl , dat zij die op gods
ookinzijne gedachten sthijnt te hebhen kunnen lezen; dienstig gebied vel'draagzaamheid pl'ediktell - en daaitoe 
ze&tdit ~onder alweder :ill!et allerminstop feiten en data belroorde Lion, b)~jkens zijn geheelleven .:...... meer en meer 
tel:?jeu.eu" mitsh~r slechtstot 'eene conclusie kan komen tot elkrinder kwamen. Wellicht heeft deze omstandiO'
t.en lladeele van Lion. Hij zou anders daarop hebben heid ook invloed gehad op Lion's besluit am met V~1l 
moeten letten, Jat,IJioB tot in 1853 misbruiken aan- Hoevell kennis te maken. Niemand is toch in staat 
wees en . verkeerdheden bestreed, maar niet tot de voor- lIich . te onttrekken aan machtige indrukke!l, waal'onder 
stiniders .· eener kol~niale hervorming behoorde. Bij zUne men leeft. ,Eell man als J~ion kon ill ' een veelbe
eerste n iis in 1849 naar Nederland was hij veelal aileen wog-en t.~jdperk, toen l'olldom hem .alles kookte, lliet ge
in aamakilJg gekomen met de personim, die zaken 11let heel werkeloog bl~jven. Hi} moest. partij kiezen. ·· De 
bem te eloen hadden; zijn verblHf was van zeel' korten majoor del' genie Kortz' introdueeerde Lion bi,t van 
dliur g~weest. N uhij zich eehter in het moederland Hoevell. Natuurlijkel'wijs werd gesproken over za
vesf,igoe, moest hij bU den hevigen stri.id, die lang- ken, waal'in de beioe mannen het gl'ootste belang stel
zaine'dJand over koloniuleaangelegenheden ontstaan was, den. Lion be weer de dut desLijds stukken in het 1'ijrl
met vOOl'£tanders van de beide riehtingell in betrekki.11g SCh1"ift vaal" Nederlandsc1t bulte· voorkwamen, waarin 
komeH. 'En wat was het gevoIg? Dat hij zich in I H5:1 over de cultures zeer onjlliste meeningen verkondigd 
hij . de Iiherale richting aansloot. Nu is weI llooit in werden. · Hij had lliets am handen en de. Iediggang 
onze staaLkundige gesehiedenis, over eene lange reeks dl"Ukte hem. H ~i bood van Hoevell zijlltl medewei·king 
vall jnren de kans voor de tegcnstanders V!tll de 1i- aan en deze Ham gretig dit vool'stel van eenoud-Indisch 
berale richting in moederland en kolonien zoo schoon militair en o~d-suikel'pJantel' aan. . ' 
ge\,ieest dan juist ilide dagen, toen l~ion zich meer en Van dien tijd tot in 1857 nam Lion ijverig deel 
meer van zijne vroegere vrienden verwijderde. Kerke- aan de redactie van het 1~'jdJ·chl"ift. }jen schrijver in 
lijke iwislen haddende llartstochten in Nederland zoo- het weekblad van den Vl"oageren hoogJeel'aar van VIo
zeel' in beweging gebracht, dut de liberalen, door een ten heeft kart geleden beweerd, dut Lion zijne kennis 
volks\\'nall van den dag, voor korten t~id bepaald in de putte uit Fransche en Engelsche tijdschriften van den 
mindel'hr.id waren gekomen. Bet is algemeen bekend dug. De karaktel'schets, die daarbij gevoegd ,werd, is 
dnt lIet toenmalige kabinet op koloniaal gebied meende even ongerijmd ell hatelijk als dat bewei'en. lk heh 
tc kUlIll en doen wilt het vool'had en daarom de nieuwe sedert lang door leCtuul' gepoogd eenige kelluis van 
'L'weede Kamer van September 1854 buiten de moge- den toesland van Nededaudseh Indie ie verkrijgen; 
Jijkheid wild c stelle)) 01/1 het Regeerings-l{,eglement tc Ieeslust en werkkring brachtenmede, dat ik evei17.eel' 
hehandclen, zoodat men in den llUzomer van dut jaar de voornaamste buitenlandsche uitgaven volgde. . 'rot 
die wel in diseussie bracht. Ann het talent van van uusver is het mij . even wei lliet gelukt een enkeI En- ' 
I loi;vell, aan de medewerking van Blout en Mackay, gelsch 1. }~ransch of Duitsch tijdschrift of blad te vin
ei,;t1e1ijk aan Baud's toenemenden afkeer van het ex- den, waaruit een Nederlander over a1lze kolonien zelfs 
ploitatie-stelsel heeft men ie danken, dat de toenmalige iets kan leeren. lk houd mij dus aanbevolen voor eene 
zwakke M ill1ster van KolOllien tot zoo menige transactie aanwijzing van de bl"Onllen, die J .. iontot een zoo degelijk 
overging: Maar waar 13aud niet medewel'kte, bleef de kenner van deze landen en volken maakten.Deheer van 
cOllservutieve mcerderheid dik wijls pal staan, al wist Vloten moet geheel onkundig . Z~ill vaJi hetgeen anderen . 
vlln Hoiivell melligmaal allen tot zich te trekken, uie en Lion over lndie schreven, am inz~jn blad zulke 
niet met hart en ziel tot de behoudende richting be- dwaasheden op te nemen ~ver een man, die hier· 
hoorden. Nu was het juist in zulk een tijd, dut JJ10n bepaald invloed als publicist heeftuitgeoefend en die 
er door studie ' ell wr~jvillg van denkbeelden, lIa gedu- door zijne veelzijdige kennis van de belangell ' van lndie 
rende geruimen tijd als rustig burger in een Ge1dersch uitmuntte. ' . . 
staclje te hebben vertoefd, er toe kwum zich bU de Ret 1'ijdschrift voal' Nederlandsck Initie van 185:1 
liberalen aan te sluiten. Kon een speeulant op 8uiker- tot 1858 bewijst ook ten overvloedewat wij da;r aan
contracten, die steeds op ziell komen speelde, ooit on- voerden. Bijna in elke afleveringkwamen stukken van 
geschikter oogenblik kiezen om zich bij de minder- L~on's hand voor, Hij behandelde velerlei ondel'werpen. 
heidaan te sluiten? Had ]~ion juitlt destijds lliet LIOn werd meer en meer overtuigd, dat radikale ' her
veeleer moeten voortgaan ' met verdediging van het cul- vormingen noodig waren. Hij schreef een uitvoeriO' 
tuurstelsel, indieri hij de ' denkbeelden koesterde, die opsteI: "Onderzpek na~r den vrijen arbeid, ill verl)and 
zijn kwaadwillige beoordeelaarhem toedieht? Lion is met een onderzoek naarde mogel~jkheid, om het kul
dus of niet sluw geweestof hij volgdede inspraak van tuur-of dwangstelsel op Java' door vrijen arbeid te 
zijne overtuiging. lk meen ditlaatste des te eer te ver~arigen," waarin hij op historischeen wetenschap
moeten aannemen, ,omdat hij inkarakter en haIldelingenp~hJ~e gronden, aan de praktUk en aan zijneO'uder
unhamme de premim' mouvement is geweest. vllldlllg getoetst, het dwangstelsel afkeurde. Over sui-

.Hi} heeft i~ het Bataviaasca Hmzdelsblad van 1 ker-, klapper- en andere cultures gaf hij meermalen zeer 
Maa~t 1866verhaald, hoe h~j redacteur van de lrzdier belangrijke bijdl'~gen. Alle vet'beteringen in desuiker
werd. Zijn ' vriend, wijlen : generaal Penning Nieuwland, ' fabricatiebovenal trokken meer bijzonder zijne aall
die de liberale b~giriseleil ' was . tOegeda9.n, had sedel't dacht. Hij bespr:.k herhaaldelUk den toestelvan Bes
lang beweerd, dat als Uon inetvan Hoevell , in aan- semer, tot uitpersing van het suikerriet. Over de her~ 
rakillg kwam zij h~t spoedigover ,beginseleneens zou- vormingvan de toenmalige Delftscheacademieeu het 
den 'wordell. In IS 0'3 waren de ,partijenin Nederl~nd voor geheele radicaalstelsel der ainbtenaren I waaromtrent.de 
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he~.r Pahud een , voorstel hijdeStatell-Gencraal aanha11-
gig had gemaalt; schreef]~ion sinkken, die van gron
dig-e tit,udie en wetelisclu'ppejijke vowling geLuigen. Ook 
de b9itenbe'littillgell, Sumatra, TIomeo, Bali, Timor 
tl'okkell zijne aandacht en altijd drong hijop ontwik
kelillg van de hulphrollnen vanden Tndischen Archipel 
aan. ' De behlllgen van leger en vloot werden geens
zins v'ergeten. , 

"Weldl'a zou ' Lion e'vellwel een meel' werkzaam deel 
nemen aall de polemiek van den dag. Til 1854 wilde 
de uit.gevel' vall de lildier dat blad staken , want het 
giilg sleeds achteruiL onder derec1actievan den tegen
woordiger redaeteur van het Haagsche 1J'lgblarl, dic 
vall (lidie llir.t~ wist en or Ilids over geleerd heeft. 
De heel" vall Hotivell drong bij den hee~ H. J . Lion 
actn, dat hij de reductie van de buliifr zou ovcrnemell, want 
het Regccrings-Reglement was in , hehandeling enhet 
orgaan van dekoloni<1alliberalen in het moec1erland moest 
j uist tocn lliet bphouden te best aan. h Indie bestond 
dest ijds nog gcelle polemi:seel'ende pel'S. Dc heel' Lion 
sehreef al dadelijk 'een aantal al'tikelell en liet hetvolle 
reclactielooll nan den l'eclacteul' tot in October 1854, 
locn hij IHUll' den Hallg vcrhuiscle en de reclactie ge
heel Ovel'lllllll. H ij had zich tevl'eden gesteld met een 
hOllorarium van f lOO() 'sjaul's, umde vO()l'tzettillg 
van !tel; blad , JIlogclijk t.c makell, waal'uit hij aile kos
tell' van mcdewerking, bl'icf'poi't (hetgeen destijcls uit 
Indic etlOrlH hoog was) ell hurcaukosten moest betalen. 
Later word dit lot.f l(jOO vcrhoogd, want de Inrli;jr 
Ham onder de leidillg van dCll hcer TJioll nan lezers 
toe. 'l'oeil hij in lid najaar vall 11-\54 in dell Haag kwam, 
'l.a3 hij evenwel in, r1at hij hulp noqdig had, die meer 
clan hij met de teclllliek dcl' pel's bnkelld was, {te meer 
ollldaL het ui Lvocl'igc ell krit.isch bcwel'kte ov el'~icht van 
ail e hdangl'ijke gebeurtcllissCll, dat bij de Judi;;r pcr mail 
v er~oJHlcn werd, door den heel' Noman ill Nederland 
ai'r.-ondcrlijk olldcl' (Ion tit.el vall I/l\faandelijksche kro
Ilijk" werll uitgegcven. lk was destijds twecde redacteur 
.vall rI(l Inrlier en de (honrlwet. Dc hecl' n . .T. Lion 
lIlaakte kennls met lOij en boou mij aan zijn medewer
kor to wordell. Mijllc voorliefde voo!' studio van ko
loniale aaJigelegenhedon deefi mij gretig daarin t.oe
stemHien, ~oollat ik bcsloot mij olln;iddel~k gehecl aan 
ITt] , l1Uliiir te wijden, want ik begrccjl dat i k vall II. 
J, :Lion vcel kOllleeren. Van den eerst€lI d~g ont
stond, ondanks verschil van leeftijd, eene vriendschap
pel ijkc beil'ekkillg , die Hoch door tijd noeh , door 
al'sl-andell verhrokCII kon wordell. , lI~j heeft reeds ill 1866 
meclngeclceld, dat OpZijll advies de red'actie vall de bt
(Wi" cil'ie jarcll lalcr in mi.ille Iianden ()vcrging en" ge
durende de prCII, dat ik met den uitgever of diens las
tigell boekhouder , te makon had, volgdc Lioll uit In
die met de groQtsle bt)angstelJiilg, temicldcnvan tal
loo~ebemoeiing~II"mijn , arbeid _ell voerden wij drukke 
cor(espondentie. - , " " 

De Indilj/, st\"Cl~,dllu aall de spits ,vall de koloniale 
hel~v iH'mers.Al1e belangenynn dekolollien wei'den be
:s pwken. De heel' , Bl1skeHH~l~L is van meeuing, dat. 
JJi611ill l~llr0l'a rli en invloednooit had geoefelld. we1ken 
hij ,' hier verwierf,\v:lnt dat,hij ;~ llee ll opgang kon ma
ken_ jll eell mindel' besehaafcl eenLrum.Feitenhewijzell 
het ' tegellcleeJ. De comcl'vatieve part;'] aehUe het noo-

dig aIle krachten in te spann en om de buliiir te bestrij
den. Zij richtte zeIt's daartoe een speciaal weekblad op, 
de Nerlerlamllich-lnrlie', eerst onder redactie van wijIen 
professor Keijzer. later met medewerking van den in
middels van l'ichting veranderden publicist J i; J. TJion, 
zoodat de heer H. .T. Lion later menigmaal met den 
Haagschen kameleon verwisseld werd, hetgeen zijne groot-. 
ste ergernis uitmaakte. Menige brief bewUst dat. Lion 
schreef mij: "Ais die naamgenoot bij alle politieke par
tUen uitgediencl heert en dus niets meer ioet z~ine ge
daante-wisselingen kan winnell, kan hij aan m{j nog 
al tijd geld verdienen, want eene naamsverzoisselillg van 
~ijne zijde ware mij weI eim aardig sommetje waard. 
lk machtig U bij voorbaat om van een gunstige gelegen
heid gebruik te maken en geef u voor dat- geval plein 
pouvoir." , ' 

De Inrlie'r werd in dien tijd veel gelezen. Met lette 
er ook in Indie op. 'Met nadruk kwam Lion onder 
meer op tegen de ontzachlijk hooge bi;~dragen, die men 
destijds van de officieren voor het weduweri- en weezen
fonds vorc1erde en die een beJangrijkgedeelte van de 
tractementen verslonden. ]%n jaar claarna begon meg 
reeds mindere b~iclragen te eischen. 

Behalve opsteUen van geringel' omvallg over cultuur
aangelegenheden schreef Lion in 1855 17 artikelen over 
de gouvernements-cult,llres. Hij gaf daarin voor elke 
cultuur de middelen nan, om geleidelUk tot vrijwilligell 
arbeid te komen. Nooit bepaalde hij zich tot bloote 
theorien of declamatien. Steeds bouwde hij op, waal' 
hij afgebroken had. Wanlleer !Den nu al zijne geschrif
ten meer bepaaJd over de suikercultuur, van vroeger en 
later tijd, naast elkander legt" dan is een fejt zeer oP-._ 
mel'kel\jk. W~j ontwaren dim daarin dezelfde reeks van 
denkbeelden. Men heert het gerucht fluistel'end durven 
vel'spreiden, dat J.Jioll doorsuikercontractanten belaald 
werd -Om het laatstclijk door hem verdedigde plan eener 
suikel'l'egcling voor te staan. Maar wie de Indie'r, het 
Bat. Hul. en afzonderlijke geschriften van I.ion over 
datonderwerp herleest, zal in de hoofcltrekken hetzelf
de plan terugvinden; aIleen zijn eenigermate de details 
gewijzigd, omdat les idees marchellt en J.Jion steeds 
danrmede rekening hield. Het is eehter zeer gemak
kelijk een staatsman of publicist te lasteren. Wij 
tarten evenwel allen in Indie en in Nederland eenig 
belO~'js VOOI' zulke aantijgingen tegen Lion bij te 
brengen. Men zal evenmin kunnen antwoorden' als 
toen wij onlang<5 tot de Javabode zeiclen : gij be weed, 
dat de heel' Fransen van de Putte zich in brieven, 'die 
lIiet meer bestaan, op ruwen to on over den Javaan uit
Het; dat is een cloor uwe medestanders tel' kwaclcr trouw 
verzonnell praatje; laateen in Indieof Nederland als 
rechtschapen bekend man andel'S opstaan om te zeggen: 
I/ilc zag zulk een brief." En , men zweeg. 

,Lion was eelle individualiteit. . Hij oll'erde als pu:': 
blicist in geen geval. zijne ovel'tuiging aan den dl'ang 
van politieke moinenten of het belang eener partU op. flij " 
keurde Pahud's eerste comptabiliteitswet af, omdat hi,) 
daariu het stelsel vOlld, dat de l\tIinistel' de hegrootillg 
vaststelde en de inkomsten en ' uit!!aven aan den Ko
lIing, du.8 aan zich zelven, zou ve;~lltwoordeu. ' Maar 
hij wilde van geene wettelijke vaststel1ing van eene 
jaal'lijksehe Illdische begl'Ooting wetel1. Destijds waren 
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de liberalen in Nederland tot Thorbecke's denkbeeld 
van 1844 genaderd om e:m- of. tweejaarlijkSche begroo
tingen bij de wet te vorderen. Oe heer van Hoevell 
zag er, even als ik, een overgangsmaatregel in, om 
een einde te maken aan de beschikking over honderd 
en meer miiioenen 's jaars door den Minister van Ko
lOllien, zonder wiens voorafgaand verlof het Indisch 
bestuur geen . uitgave van f 30- - 's maands mocht 
doen, hetgeen het cxpioitatiestelsel het sterkst i II de 
hand werkte, oak door gemis aan publiciteit. Ik schreef 
diell ten gevolge het zevental artikelen o\'el' het eersle 
on twerp der comptahileitswet van 1855. ]~ion wilde 
de Indische begrooting in ' lndiif vastgest~Id 'l.ien ell hij 
had in principe gelijk; maar de tijd was daartoe nog niet 

ningin der aarde; wie haar aanrandt, zal door haar 
verbrijzeld worden:' . 

Waar I,ion overigens daartoe in de gelegeuhCld kwam, 
Jloogde hlj licht over Indische toestanden te Ver~l)fei
den. Zoo lIam hij levendig deel aan de vergaderlllgen 
van het destij ds weinig werkzame lndisch G enootschap 
te 's Gravenhage. 

Maar het drukpersproces had Lioll vall de pers min 
ot' meer '1fkeerig gemaakt.. Daal'b~j kwam, dat de ge
zondheid van z\jne echtgenuote en andere oll1standig
hedell terugkeer naar Indie well8chel~jk maakte, Hij 
legde de redactie lIeder en vertrok op nieuw lIaar Java, 

v.L 

gekomen; ~en ovel'gang moest plaats hebbell. 1 Aansprakelijkheid bij vervoer te zee. 
Hij vestlgde liever de aalldacht op verhetering van let 

muntwezen, waartoe hij krachLig heeft medegewerkt, en De Nederlandsch-Indische Stoomvaal'tmaatschapP\J heeft 
h nieuwe I/vool'waarden" tel' kennis vall het pllbliek gebracht, 

op ~toomvaart tussc ell Nederland en Indie, waarvool' IIwaarvan de afzender kennis dl'aagt en welke hij verklaart 
hij ij verde. aan te nemen", onder welke zij voortaan goederen met 

Ook West-Indie werd nietvergeten. Nag bestond hare booten zal verschepen. Die voonvaanlen hliden als 
daar de slavernij, Met a1 zijlle krachten bestreed JJion voigt: 
in de II/aier en op meetings de tocu\llalige l'cglemcnten, ART. 1. De gezagvoenlel' is lliet aansprakelijk voor de 
rlie het kwaad Jliet wegnamcll, en dien geheelen toestand. risico en gevaren del' zee; voor aanhouding door vorsten of 
Zijlle artikelen, getiteld: 1/ Ret woord van eer van den mag ten ; zeeroovers of · gewapende roovers b\j land of op 
heer Pahud", toen deze als lalldvoogd was opgetreden :we; over boord werping of andere ongelllkken; aanzeiling; 
en het rnaken eener wet tot afschaffing d!~l' slavernij aan brand aan boonl of in de ligtel's; voor verlies of schaele 
cell opvolger overgelaten had, maakteJl diepen indruk. veroorzaakt door ongelllk aall de machines of ket~ls; schade 

Maar naast de genoegens van het puhliek leven, waIl- aan goerleren veroorzaakt door ratten of ongerlierte; voor 
Jleel' men hij veel stri,jd daarvan althaus lIU ell dan breekage van brcekbare voorwerpen; voor lekkage vall voch-

ten, voor het gewigt, den. inhoud, de maat, noch voor de 
v~uchtell zieL, Illoest JJion weldra .de keenijde onder~ waarde. 
vl1l;l;n, Een drukpe,l'sproces bedrmgde hem" 1n .MeJ AR'f. 2 . . De Maatschappij is niet aansprakelijk vo~r 
I8;);) , kwam eenc \nografie van. dell oud-reslflent van' abnizell , of onoplettendheid rle~ gezagvoerdcrs van welken 
BatavIa, den heel' P. vlln !tees, In de ~'ran8che ltltt8- aard ook; noch voor die des loads, del' zeelieden of andere 
tratio1t, waarV8n de lofrede op JOllckbloet on/allgs een personen in welke diensi; ook aan boord. 
prachtige tegenhallger was. Rijtend was de spot, waar- AIL'!'. 3, l)akjes moeten behoorlijk gemerkt zijn, en behalve 
mede Lion daL stu k hejegellde. H ij schreel' dl1'arbij d~ merken en num~ers l~oet,~n zij (~e naam \tunnel' beste~
letterlijk eellc bladzijdc aI', die iII eelle brochure van~mgsplaats dra~en 111 dlllde~~.Jk schnft. De gezagvoerder IS 

riml I)(er van Hoevcll, in lR50 verschellen, voorkwall1, met ,aansprakel\Jk VOOl' (lvar!] veroorzaakt dool' slechte ver-

t d d · It ' l t I) 1 I' pakkmg, noeh VOOl' oponthond vcroorzaakt door verkeerde 
,egclI en ou -TCSJ( ell gerlC11. e Jeer va 1\ "ees 1 · 1 " , . . . . . .. ' mer (en en ae ressen. SpeCIe en kostbaarheden moeten gepakt 
dIe met, .LlOn van oPJllJe verschIlde, maar ,l~ern gaame zijn in vall binnen gcnaaide zakken en met lak verzegeld 
n~ocht l~Jden, dacht da,L een ande,r rle sc11Tl.l ver was en op nUe nallen, . of in kistjes verzegeld op de opening, bet 
dlcnde eene aanklacht 1Il, maar wdde ze terst.olld terug- lak in het hout en den stempel mecle op het cognossement 
Hemen, toen I.ion 1,ich bij de instruct-ie · verantwool'de- gesteld. 
Iijk stelde. Maar 't was te iaat, volgens ollze Neder- ART. 4. AUe geva'lrliJke, ontplofbare of ontvlambaTe 
1andsche wet, J,ion werd, ondanks zijne uit.nemellde voorwerpen moeten door den afzender speciaal worden aan
verdediging, in twee instantien persoonlij k voorged ragen, gegeven, al worden ze bij hunnen waren n'lam op ·het cog
tot twee maanden gevallgenistraf veroordeeld. Veel moeite nossement bekend g'emaakt. Bij gebreke van deze aangifte, 
kostte het den Minister Douker Curtius te bewc/Zen den wordt de afzendel' aansprakelijk gestelcl VOOl' aUe schade, 

u welke plaats moge vinden. De gezagvoerder behondt zich 
Koning een besluit am gratie I.e verleenen voor (e dragen, het regt voor om goederen van dien aard Mn te nemen, (Ian 
of schoon de heer van nees dit met aandrang heen verz.ocht wei af te wijzen naal' omstandigheden. 
en het misdrijf daarin bestond, dat JJion had lalen her- ART. 5. De afscheping van goederen, hetzij zlliks door 
rlrukken hetgflen strafJ'eloos ell ongemerktzes jaren te · de afiaders of door den gezagvoerder of@loorde Maatschappij 
voren was gepubliceerd. Maar hij had de bron niet a 'llI- of door een' praauwenvoedel' of anclel'c geschiedt, is altijd 
gehaald en de fechter .had derhalve beslist, dat hij zijne ten koste en op l'isico del' goederen. 
eigene opinic ell niet die van een ander had geuit, ART. 6. Bij aankomst tel' bestemde haven staat bet <len 
r.oodat de volle verautwoordelijkheid op hem rustte gezagvoel'del' vrij, of de goederen, specie of voorWel'pell van 
~ d h \Vam'ele aan boord afte geven, of ze zelf te lossen, of (1001' 
En e eel' Donker emotins was in zake van drukpeJ's- tusschenkomst van een' praauwvoerder of andere uaal' ver-
lelicten uiterst weinig vergevell:>gezind, vergetende dat kiezing. In elk gcval geschie(lt de lossing ten koste eli ri
lijze1fv66r 1848 de pen gevoerd had ell telkells sico van de goederen. 
foor de oppositiepers met veel vuur pleitte. Van hem Wanneel' de lossing door den gezagvoerc1er of door de 
s toch het woonl afkomstig: ,; De d I'll I, pers is de Ko- Maatschappij geschiedt, wordt zlliks geclaan zonder den ont-

vangel' del' goederen vooruit te waarschuwen; en de goederell, 
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specie en voorwerpen . van waarde worden gedeponeerd naar 
plaatselijke omstanc1igheden, aanhet Tal departement op de 
katle, in een openbaar op particuliel' pakhnis, of aan board 
van eenandel' vaartnig, alles ten koste en op risieo del' 
gr)cd.eren. 

De atgifte gesehieclt aIleen op overhancliging van het cog
nossement, behoOl'lijk VOOl' de ontvangst afgeteekend, ell net 
betaling (lel' vraeht aan den agent, en na c1eszelfs visrt op 
dOLt doellmen t. 

Alt'I'. 7. Voor specie en voarwerpen van waanle begint 
en eilllligt de aansprakelijkheid, des gezagvoerders, op het 
dok van hot sollip. . 

j.wr. 8. De gezl1gvoonlcr boItonclt zicIt het l'egt voar om 
de hem toovortroll welo goodmen ten allen tijde over to sehe
pell, zelfs alvorens zijll nnkcr te ligten, unar board van 
een Hu(ler ller JHaatschappij toebehoorend vaarLnig, en zelfs 
Haar Loonl van een vremml sehip. 

[ng(wal van oversclwping, waarborgt hij geen rnimte H"ll 
boord dcl' boot, waal'hcGn de goecleren worden overgeseheepL. 

Bij geurek aan rnimte en ill afwaehtillg vau de ovo1'
sclieping word Oil elG spGeie, de vOOJ'we1'pen van waanlc en 
andere goederell gclosi; ell goi;lltl'oposeerd of opgestapeltl, op 
risieo del' gl'eOJlsiglloenlou, tCIl k081;0 del' Maatsehappij. 

De geeollsignoercloll lwblJen gecn verhaal op den gezag
v()cnlcl', noeh op do JVLtatseItappij, VOOl' o])on thOllcl tel' 
plaaLs(~ vall oY(~rschcpillg. 

,\ 1t'1'. D. \\'aIlJ1()Gl' tell gcvoJgo van slechl, wedel' of an
d ('n~ lJelmnlltel'ingclJ, van' de vC:l'pligtingen del' posterijen 
or Villi de· V{Jl'(i<:ringell del' Ataatsehappi,J's reiswijzors, ele 
g'lc(krt'li Hin!; gdaud ;;,ijtl tel' bestelllcle pJaatsc, is de gc
;;,agvuenlcl' gClllagLig(1 om :.Ie llledo te nomen naal' eene del' 
Oil :.Iijll n;iswij7,(:r eersL voigr:1Hle lmVGllS, vall waal' zij later 
U:rtlg :t,lll1cll wordoll vDJ'vo()J'(l, wIHLcr clat hienlool' schade 
V<lUI' opollLlllJlld zal kllllllell IVc;nlcm gceiseht. 

1Jn v(~rl('ll~ill~ ([,)1' rcis i~ j,enKtlsLc del' lVlaaLsehappij, 
JliaiU' op ri~i{'o dol' goedclt c_lI. ' 

;\ WI', I U. 1I d i~ g()oorloofd, havclls, reed.en, en rlviorell 
billllclI le loopell ell 7,C welkl' to verlal.cII zonder foods; om 
\'em (len koers U: wijkell; j,ill'Ug Le varr~ll, VOOl' welke rcdo
Hell ook; ill (Ie aall[2;c;claIlD havens (,e vc:rbJ q veil , of diG ha-. 
vnlls 1Il dell koers liggclI of nid; om sehepcll ill aUe toe
"f,all(kll (;11 Olltic:l' alle oll1s/'alHligileclen op slecpinllw 1.0 ne
mC11 ell iJ(~h Hlpy-mun Le :.Iij II. 

"tit'!'. 11. lugeval vall IIll1k verIies waal'Voor elG ge~,ag
vounl(w llilllsprakelijk i~, )\al Itij aHeGn de geldelijke \Vaarde 
del' III Oil S/'(".';:; , goed,nrrm, specie of voorWCl'pGll van waarde 
vCI'!-i'0eclr:1l ml g(:(lIl :wd c:re schade vcrgoccling; en wanHeer 
(Ie op hei, t'.og;1l0SSetl1GHt aallgegev())1G waanle mindel' is, clan 
elG ware: waarcie, znI die dee/araeie weti.ig zijn tusschCll par
Lijell. 

fngevaJ het opollLhoud in de allevering vall goederen aan 
(ICll gG:0l1gvl)erclcl' te wijten is, zal geen sehac1e vergoeding 
j,ocgestaan wordell, tenzijbcwe:.len wordt, dat werkelijk 
schade geJcclen is. 

;\ W]'. 12. "De aflarler verklaart, claL hij den gezagvocrder 
onLslaat van de vel'pligLillg om een staiilt van stnwing op 
tc makon, hetzU in de haven' alwaar de -overseheping ge-
50]lic([t of elders. Wanlleer zoodanige staat wordt opgemaakt, 
gcschiccU zlliks zander regLclijke formalitciten, en zonder 
daL de tegenwoordigheid van den geconsigneercle daai'bij 
noodigzal :.Iijn. 

Awl'. 13. Het overschepen van Collis, bestemd VOOl' 
havens bniten de l\jn dG:.Ier Maatschappij, wordt geclaan 
cloor lllmue agellten, ten koste ell op risieo del' goederen, 
of8ehoon het cognosscmcnt sleeMs cle bepaalde bestemmillg 
meldt. 

De vcralitwoonlelijkheid del' Maatschappij houdt o.p, :.\00-

dl'a liUllne opvolgers tel' verdel'e bezorging, de Co.llis heIJ
bell overgenomeu, 

ART. H. De Maatsehappij behoudt zieh het regt VOOl', 
om, des goed oorclecleude, tel' bestemde haven het gewigt 
en den inhoucl cler pakken, specie, voonverpen van waarde 
en andere gecleelten del' lacling te eOllstatel'en, ell bij be
viueling van eene onjuiste opgave het clubbclcle del' gewolle 
vracht te eischon, alsmecle do vraeht op anclere pakken te 
vcranderen, in goval van onjuiste opgave. 

ART. 15. De vracht op alle goedel'en, welke op hct 
oognossoment vool'komen, wOl'dt del' Maatschappij betaald, 
of het schip behouclen aankomt of onclerweg vergaat. 

A1tT. 16. Dit eognossement wordt door den aflaclel' Oll
del'teekencl, bij gemis van hanclteekening, vermindert geens
zins de waarclc del' voOrgaancle elausules. 

Wij hebben ,deze voorwaarclell nagegaan en ons geillfor
meenl, of z~j bij ODze handelsvrienclen alhiel' bezwaren heb
ben vel'oorzaakt, zooals te Samarang, blijkens de LocoJlto
tief van 21 dezer No. 109 ,.hot geval sehijnt te zijn. 

Indien de N. 1. Stoomvaartmaatschappij den handel ken
nis had cloen dragen van clen motieven en de bedoeling van 
de vaststdlillg van cle IIvoorwaarden", zon men claal'tegell 
waarschijuli;jk niet elo bczw(tren geopperd hebben, die ook 
bij OilS bij de eerste lezing waren gerezen. 

De Maatsehappij heeft ten volle l'eeht hare verpliehtingen 
af te bakenen; clit erkcnt iedereen. Er bestond te meer 
reden om dit nauwkeurig- te eloen, omelat de Maatsehap
nij dit niet zoo gocll als ancleren had geelaan en zich 
eli en ten gevolge gevallcn heboen voorgeclaan, waarin men 
daarvan eeno spoculatie sehijnt te hebbcn gemaakt. 

Wij hebbcn bevomlen clat de IIvoorwaarclen," thans vast
gestelcl, Gene vr~j leeli;jkc, maar letterlijke vertaling zijn van 
die, waaronder cle Frallsche Mesaagel'ies Impel'iale,y en an~ 
clere maatsehappijen varen. 

W ij heb ben todt voor ons liggen een vraehtbl'ief van lIong
!cong, door de Jlicssagerics afgegeven. Het is meer clan 
twijfelachtig, ja, omiGnkbaar, ctat Brittell, bij de clrukke 
vaart 01' Hongkollg, aan eene vl'ecmc1e maatsehappij gptl
(leren v()or Java wuelen toevertrollwell, indien de 'voor
waardc:n van vel'voel' ollgllllstiger waren dan van hUllJIe ei· 
gene m1clernmningen. 

N II Ilcgi; clie vrachtbricf: 
"Art. 1 The Captnin is not responsible for the risks 

altd ehanees of the sea, stoppages bij prinees 01' powers, 
pirates or armed robbers, on lancl or sea, for jettison or 
other cases of stress, eollision, fire on boarel or in the 
lightcrs, for losses 01' damage occasionecl by accidents to 
the cllgines or boilers, damage to goocls by nIts or ver
min, for the breakage of frail objects, for the leakage of 
liquids, far tho weight, contents, measnre or value, as 1'e
ganls whieh he accepts no responsability decluced from the 
declarations of tho Bill of Lading. 

IIArt. 2. The Company is responsable for no faults 
or ncgligenoes of the Captain whatever they may be, nor 
for those of the pilot, sailor or other persons engageel on 
board the ship in any quality soevcr." 

Zoo zijn HUe bepnlingcn letterlijk cloor cle N. 1. Stoom
vaart-Maatschappij gecopicerel. 

Waarom zon die JliIaatschappij zieh aan meer risico en 
verantwoorclelijkheid clan ancleren blootstellen? Is dat op 
zich zelf to vmcleren? 

JliIaar, in de twecde plaats, bestaat, volgens algemeell en 
ook hij ons vigeerenclo bepalingen, geenerlei aansprakelijk
heicl voor vervoer van goederen vaneene maatschappij of 
reeclel'\j. Het Europeeseh en Inclisch Wetboek van Koop
handel kennen aIleen den sehipper. In clen IIIen titel van 
boek II, artt. 341 en volgg. zijl1 eehter de voorwaarden 
omsehreven, waaraan de schipper onclerworpel1 is. Maar art. 
349 ,verbillclt c1aarenbovell het cloor hem gevoercle schip •. 

Er bestaat c1ns altijcl mic1del tot vel'haal. De J\Iaatschappij 
kan zich in geen geval aall veralltwoonlelijkheid onto 
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trekken ,want haar schipstrekt tot waarborg van de aan- . clie van den lande tracht teb~hartigen. Elijkelis deze at- .' 
sprakelijkheid van den schipper. ' ZiJ zelve kan,volgens' de ge.;neene voorscl""iltm wordtbij hetdepartement vanOor~ 
wet, geene aanspl;akelijkheid (hagen, maar voorzeker ook ' log getl'acht billijk te zijn; dit is al veel, waIineer wij in 
niets aan de aansprakelijkheid van schipper en schepen ont- aanmerking nemen, dat uitbestedingel1 , in Inille nog tot 
nemen, want het Wetboekvan Koophandel stelt algemeene " de betrekkelijk meuwe zaken behooren: Men heeft zich · 
regelen voor schade, aan te vervoeren goederen toegebracht. bij . de militaire genie dc . reeqs .opgedane ondervinding ten 
:En de speciale voorwaarden, die eene maatschappij zou stel- nutte gemaakt en hierop afgaande,. mag ondersteld. worden · 
len, iu strijd met de wet, zouden niet veel ·tebeteekel1en dat men dit ook in het vervoig zal doen en dat bijeene 
bebben. hel'ziening dezer voorschriften., die weI niet zeer langzal 

De bepalingen omtrent het recht, dat de schipper heeft, uitblijvel1, - men heeft onsmed'egedeeld, dat slechts !tOll- ' 

om goederen te doen overschepen (art. 8), en omtrent de derdexemplarell van deze Algemeene voorwaarden voor het pn-. 
gevolgen van overvoer van eeneplaats naar (Ie andcl'ezijn geIijk bliek verkr~igbaa:r zijn-ook de daarin llll nog voorkomen
aan die, welke door de Fransche Messageries . en andere de gebreken zullen worden verlJeterd. Om .. kort te gaan, . 
maatschappijen zijn gemaakt. Blijkbaal' is de bedoeling van ais eerstf\ pro eve zijn wij metcleze algemeene VOOl'~cluiften 
art. 9, clat als door den gezagvoerder van een sehi}>, ten gevolge van het militail' clepartemcnt ingenoinenen beschouweilwij 
van Im'ce lno/eu're (slecht weder enz.) goederen naar eene plaats ze als eene nuttige les, door het depal'temen t van oOl'log 
moeten medegevoerd worden, verdeI' gelegen dan die van be- aan dat del' burgerlijke openbare wcrken gegen. Moge van 
stemming en z~i later teruggebracht worden, geene 1Oirtstdel'ving die les partij getrokken worden! . 
wegens dat oponthoud door den afzellder kan worden berekelld. Wij dmven beweren dat een ieder dit gevoelen met (mS 

Er staat "schade wegens opontho'ld" in de voorwaarden. zal deeIen, wauneer wij mededeelen: . 
Maar art. 11 zegt duidelijk: heeft de gezagvoerder schuld 10 slechts bijuitzondermg uitclrukkingtm te hebben ont
aan vertraging in de aflevering en kunt gij werkelijke scnade moet als IIten genoege del' clirectie" en del'gelijke, en dan 
be1ofize7Z, dan is hij aallsprakelijk. Ret bew~is ' daarvan, nog ill den regel aIleen daar, waar dit niet weI ,te vermU
zegt men, is moeilijk te leveren. Geene maatschapp\i laat den was. De verplichtingen van den aa,nnemer zijn over 
andere bepalingen toe, zooals ons nit vool'waarden van de 't algemeell zoo cluidelijk mogelljk omschreven; 
Me8sogeries bl\ikt. Hetzelfde is het geval ten aanzien van . 20 dat nergens sprake is van finantieele kwestien tns-, 
afwijklng van het schip van den gewonen koers, 110m welke schen den aannemcr en de directie; van het aan de laatste 
reden ook." Maar het Wetboek omschrijft de veranwoor- nitbetalen van IIkostenvan hUlll'wagens," van "kosten van 
deJijkllCid in dezenvan den schipper. op~icht" enz. wordt met geen woo!'~ ~e)'ept; . , . 

Indicn de N. I. Stoombootmaatschappij had goeclgevon- 00 dat het boetenstelsel, met eene . ellkele \utzonc1enng, 
dr,n cen en ander tel' kennis van den handel te bl'engen waarover nadel', zooveel lUogelijk is beperkt en aIleen 
en er tevens op gewezen had, dat zij nooit billijke eisehen client om mogelijke malvel'satien van den aannemer te voo)'
tot vcrgoeding van schade of verliezen had afgewezen, maar komen, en 
integelldeel claal'aan ten volle had beantwoord, dan zou men 40 clat bij geschillen tllssehen ingenielU' en aanl1emer 
f~r- waarschijnlijk geen verder bezwaar in zien. lIier tel' arbitrage is toegestaall. 
steele is dit, nndaL dc noodige ophclclel'ingen gegeven zijn, 
het geval. 

Wij zijn altijcl voorstanders van concurrentie. Wat de 
LOcoJllotiel van de wenschelijkheid daarvan zegt, onder
schrijven wij. 

Zeker is het dat de firma 13esier en J onckheijm en de 
N, ' r. Stoomvaartmaatsclmppij in de laat.ste jal'en groote 
slagen hebbcll geleden. Het was IIchter eene font, am door 
verhooging van vrachtpl'ijzen meer voonleel te willen be
halen. Hoe goedkooper vervoer, des te meer is dit in aller 
belang. Wij (h'ingen er derhalve met klem op aan (ook.. 
omdat het ol1juiste motief del' vcrhooging, · dat men daar
door verliezen bad te dekken, denkelijk spoedig niet meer 
bestaat), dat de Maatschappij de tarieven verminclere. Het 
publiek en zij zelve zullen er zich weI b\i bevinclen. 

--.....--",. 
Him:omtrent vindeu w .~j, in ~. §~ 14 en 22 de volgende· 

vOOl'schriften: 
"Mocht de aanllemer bedenkil1gen hebben tegen eene 

afkeUl'ing, dan zal hij binnen 24 ul'en eene schriftelijke ' 
reclame bij de illrectie inclienen en de zaak, bijalclien, men 
tot geene minnelijke beschikking kan komen, onclerworpen 
worden aan de ultspraak van ·(hie arbiters, waarvan elk 
del' partijen er een benoemt, tel'wijl de dercle wordt aan
gewezen doorhet. hoofd van gewestelijk of plaatselijk be
stum. Deze arbiters hesli5sen bij meerderheid van stemmen. 
De eventueele kosten dezer arbitrage 'komen ten lastevan 
(len aannemer. . 

"De directie zal milistens eenmaal per week, ten ovcr
staan van den aannemer of zijn gemachtigcle, een nauw
keurig ol1derzoek instellen naar het geleverde werk, ten 
cinde op hetgeen claal'van in de ,termen valt, § 21 (herma-

Eene les voor het civiel bouwdepartement. k!ng van slecbt werk) toe te passen. Voor gebreklin en 
Nadat wij in onze Nos. 50 , 52 en 54, van 30 April, te kort komsten, die eerst later en na deze periodieke in-

4 en 9 Mei jl. de algemeene voorwaarden vanuitbestecling speetiEin ontdekt worden, is de aannemer niet aartsprake
van . bonwwerken, ten behoeve van het departement van bjk, tenzij de directie bewij.zen . kan, clat zij ze liij . de we
Burgerlijke Opcnbare werken besproken en de fouten aan- kelijksche il1spectie niet had kunnen ontdekkenof weI, 
gewezen hadden clie, naar onze meening, uit welk oog- wanneer blijkt,'dat ongekeurde of afgekeul'de matel'ialen 
punt ook beschouwd, aan die voorwaarden kleefden, ont- gebezigd zijn. Wanneer de aannemer . bedenkingen , heeft 
vingen wij den 25sten Meijl. een exemplaar Villi de "Alge- tegen den last tot afbraak of vemieHwiiig van niet goed
Ineene voorscnriften Vaal' debouwwerkert ortder net bene!!r gekellrd werk, zal de zaak worden beslist zooals bij bezw<tl'en 
van net. ilepa1'temertt van Oor'log irt Neder'lartdscn Irtd'ie." tegen afkmuing van materialen is vool'schreven." . 
Wij haasten ons ook over deze voorschriften, overeenkom- Zoodanige bepalingen bewijzen dat men er, zooals wij 
stig vroegere belofte, onze zienswijze te niten. . ' rceds zeicle;u, biJ het militair departement .met ernst naar 

AI dadelijk maa~t de. Varin, w~arin. dit ?oekj~ verschijnt, '1 streeft b~nijk te zijn. __ ~V \i vo~gen hierbij a~een nog de 
een ' hoogst gunstlgen mdruk, die met llltgewlscht wordt, , vraag, of het tel' yerm~lding zeUs van den sdllptvan pa.r
wanneer wij den inn01td nagaan. ' Over 't algemeen pleit i tijdigheid niet betel' ware, da.t de arbiters van de beide 
die inhoud zeer vaar het beweren, dat men bij de mi-I partijen gezamenlijk een derden benoemden, in plaats dat 
litaire genie de belangen van den aannemer evenzeer ais deze door het hoofd van gewestelijk bestuur gekozen wordt 
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en ~de l'echtereCll di')rueu arbiter a<iuw\jzenalspartijen het 
'daaltlver n1(£ eenswGrden. Allicht tochkomtde gedaehte 
op, ' datalle Gonveruements~elienaren meer voor elkandel' 
· (lanvoo!'particuliere aanriemers gepbrteei'd zijn. . ' ." 

De bepaling ,dlit dekosLeIl vim arbitrage ten laste des 

a,\llllemers korne~, is ill ·pripcipe niet billijk.De verlie
zende ,partij dient de kostell kdragen.· Wij gelooven nie!' 
dilt de aannenlers doorcleze oIlbillijkheicl zoo · erg bezwaarel 
z~jn, zoortat het . beginsel en door lijdt" oludat de kosten 
vetil arbitrage weI Jlooit groot k.llnnen zijn. Maar de toe
pctssing van eengoecLbeginsel meet op rechtvaardigheid 
sl,eunen: Meent illen elat in rleuegrootingmoeJlijkeen post 
voor koston van arbitrage tevinden ZOll z~jn, men zal ze,. 
even ftls somt\jds proeeskosten, Hit de onvoorzieneuitgaven 
mocten viudell, Maar hoe dit zlj, wi'; verhcug(;11 er ons 
reeds in cLat het eellig jtlistc en bellijke b'~gins,el van ar
bif;rage, in geval van geschillen, is aangenonien. 

BehoorL dat eVCliwcl niet uitgebreid fln op alZe geschillen 
i.oflgepast tc worden? . . . 

Dc bcslissillg over de vraag, of de aannemer al dan niet 
sdlllirl hceft bi,; schade aan werken toegebmcht ,blijrt aan 
de direcLie (§ 37). Helvenvonrlert ons, clat ook hier het 
Hl'uitl'age-stc\scl nid is toegepast; wij wuden I\aast geneigd 
zljn te onderstellril, dat hiflr een verzllirn is gcplcegd, 
j,oen men aan de rlireetic (lc beslissing overliet, want IIll 

is ele § gcens'l.ins inovereenstcmming met het beginseI, in 
andere lJepalingen nc(lergolegiL. 

1':11 kcle bepalingcn, door ons reeds vroeger gewraakt, 
vinden wi'; oehter ook in de Owns behandddc voorsehrif
Lr~ l'IIg, namelijk de bevoegdheid der c1il'eetic om het aantal 
arbeitlel's cn de matcrialen, zoo zij rlit noodig oOJ'(leelt, te 
vrwmef'rderen (§ 21,), hetgeen ons gehcel ovcrbodig 1'001'
komt mel. hel. oog op !I.e boeten, waannCllc lIe ' aannemer 
hi'; nil',1. tijdigc oplcvering V[LIl het work wordt . bedreigcl; 
de bevorgdheid del' rlireetir., om Ollbflkwamc werkliedcl1 te 
I'crll'ijdereil (§ 27), is eve. verkcerd, want men kan djt 
vtlilig aan dell aallnemel" ovcrJatcn. Dc vel"plichting van 
r1(~ !l a;Jn11 Clllel" mn 'l.ijn wcrkvolk in wettige muntspecien 
te hdalen (§ 26), is iots rlat, naal' 011ze meening, den 
op;l,ichL houdende gCllie~oflieier lliet acmgaat. 

..... ----...-
Over rle tl'dtllisclte voorschrif'f;en klll)llell wij, als nict

rle~kllndigen, nal.lllll'lijk geenc besehollwing lcvcren; wij 
7,r.ggen rlaarvall allecn, dat 'l.ij 0115 voorkomel1 duidclijk en 
goed ornseh revell te zij n. 

---~ 

het mec1egedeelde tc ktlllnen volstaan om te mogen verklarel1, 
dat het departement van oorlog door die voorsehriften een 
behartigenswaard voorbeeld lweft gelevercl van den geest, 
waarin de verplichtingenvau aannemers tegenover den Staat 
en omgekeerd moe ten worden opgevat. Op dien weg zal 
cIat clepartement, naar wij vr.i"tror,wen, voortgaan. En een 
goed voorbeeld doc goed volgen. Yreemd is het in elk 
geval, dat de militaire geest, die steeds meer het autoritair 
beginscl vertegenwoordigt, voorgaat am in beginsel les I.e 
geven in hetgeen tot naleving van de wet en vermijding 
van willekeur bepacild uehoort te worden: !nelie is ouk 
iiI datopzieht een lanel van a1monnalc toestanden. 

v. J" 

Ing~ezon(len8t·l1k,k_en. 

OUTFOORDT 'JOHAN PELENKAHU. 
. (In memoriam). 

Dcn 29sten Maart 11. overleed te Mellado lVIajoor Out
foordt J ohall Pelenkalm, listrietshoofd van Tonsea., - het 
grootste district del' Minahassa. Eene langdurige ziekte 
slooptc Z\Jll . kraehtig liehaam; maar niettegenstaande het 
alom bekend w.as clat hij sedert lang een zwaar lijden te 
verduren had gehad, klonk de mare van z\jn Merlijdell 
toeh als eene on verwaehte tij cling, die velen in den lande 
pijnlijk aandeed. Niet mindel" zal clit zeker het geval zijn 
bij de vcle vriendell elders, die de overledene sedert jal'en 
verworven had, hetzij door kcnnismaking met 'hen in het 
land z\jner inwolling, hetzij gedurcndc zijne reis in 1861 
naar Java. 

Ell geon wonder. Majoor Pelellkahu was eenig onder 
het yolk ller Minahassa; hij had zicR zoozeer weten te 
vcrhelfen tot het stamlplmt van Emopecsehe beschaviug, dat 
mell zich Illocilijk in hem aen Alfoer in afkomst clenkr:;-n. 
kOll. Moehten zijn zwaar gezet ltiterlijk en mindel' tijn be-. 
sneden gelaat niet tot de sehoonste typell van den Alfoer
sehen stam k\lnnen gerekelld wordell, men ontdekte toeh 
spoedig in' zijn schrander oog, clat in hem een lovenc1igen, 
hclderon en wakkeren geest huisde, die aanspraak maaHe 
op ontwikkeling ell kracht" en waardoor hi,) spoeclig een 
wker gezag aan zijn oorcleel wist te verzekeren. Dat hij 
het Hollanclsch sprak als ieder onzer en het tamelijk zui· 
vcr schreer, is bij na algemeen bekend; maar nit nadere be
kendheid met zijn pm'soon, mogen w~j er biJvoegen, clat 
hij zijne gedaehten zclf~ zeer gemakkel~jk 'en vlug wist 

Als een bewijs te meer, cIat het bij dc militail'e genie nedcr te stellen. Niet ontbloot van veelzijclige kennis op 
ernst is nitbestedingen woveel moge1ijk to cIoen gelllkken, onrlerscheiden gebied, had hij het toch meest aan zijne 
en a1wo aan den bepaaltlen wil del' Regeoring gevolg te v1ngge bevatting te clanken, dat hij menige zaak spoedig 
geven, dient de bepaling van § 258., volgens welke de begreep en bij eenig onclerzoek clegelijk wist te bespreken. 
aannemr.r rnaandelijks betaling . erlangt voor ai het cloor Man van studie was hij niet, en een gezet en langclurig 
hem gcieverde \verk, berekend volgens zijne opgaven en de .onderzoek lag minder in zijnen aanl; maar hij las veel en 
begrociting, Voor doze berekening zijn goede, dnidclijke meestal goed, tenzij. dat h\i door parti pris bij voor
voorschriften gegeven, die den aannemer den meest moge- mad tegen eene zaak was ingenomcn. In dat geval ver
lijkon waarborg sehenken, dc'lt hij geldclijk niet benadeeld loochende hij dltn zijlle natnurlijke verwantsehap aan dell 

. wOl'dt. · • starn del' Alfoeren' niet. 
Jammer, dathier de, onzes ili?iens, volkomen doellooze Outfoorclt Johan Pelenkalin werd den 20 Maart 1825 to 

. bepalingdercomptabiliteitswet, (lat hoogstens4/s van het . Kema nit Alfoersche ouelers geboren. Z\jn vader was toen 
vimliende cdadelijkenhef; overige eerst'na liquidatie der reke- sleeMs negerijhoofd ' (Hoekoelll Toewah). De lllall moge 
rrirtgdoor deAJgemeehe Reke!).kamer mag wordtuitbetaald,zieh al of niet lJewust zijn gcweest dat in den jongen Out
in 1 den weg staat " 'Om den aannclller onmiddelijk het vel'" foordt de roem van zijn geslaeht verborgen lag, of weI -
di$de geld inzijngeheel uit t~ betalen. Wij achten die als zoo yelen - zijn aangegrepell door de zneht om zi,il1 
heraling doelloos ,omdat men geniakkelijk bcpalingen ZOIl geslacht te verheffen, zijlle hmlllclwijzc met den jongen 
Iqinnen maken . am heteventui"el: te veel betaalde, hetzij rraf althans blijk dat hij van groote gedachtcD vcrvultt was 

'door ··den . 'aannemm of leverancier, hetzij dool' 'hem die te ~oor 'zijlle 11 akomclingschap. TOCll de jongen tot de jaren 
vl)el in uitgaaf steIde, tedoen tenigbetalell. dat hij de school kon bezoekell gekomen was" bevond zich 

Maar wij spreken thalls dve!" de algemeenc .voorsehriften, te Kema een dier weinig bekende pioniers van kennis en 
nietover de eomptitbiliteitswet: En danmeenen wij met beschaving, die zieh oneler den naalll van schoolmeester in 
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vl0egere jal'enoveral in de MoluHo's opwierpell om met deercl, en de laatste tijclen van zijn bestuUi' waren werke
hunne meerdere gaven ten, uutte van andel'en te woekeren. lijk geJukkige en aangename jal'Cll , Waal'ID hij al het leed 
Onze Outfool'cltbezoeht dus eene Hollandsehe school te van vroeger leel'c1e vergeten. Jammer, c1at clit niet linger 
Kema, waal' hij werkelijk een weinig vaardigheicl verkl'eeg moeht duren. Hij vie! in de kracht val: Zijll leven, l1a chie 
in het Hollandsch. Later hac1 hij ecMer het gcluk door en twil1tig jaren aan het bestuUl' te zijn gewecst. 
\';ijnen vacier naal' Menado gebracht te worden, onder de lei- Terecht lllocht hij door zijn yolk gewaardeerd worden. Aan 
ding en ten huize van den Gonvernements-onderwijzer H. hct bestuUl' gekomEm, . ~ooncle hij al dadel~jk dat hij zij ne 
C. Dircks ell aan hem en zijne gacle had Outfoordt dan positie en het hooge belang van het hem toevertl'OllWCle 
ook elen degelijken ' gronclslag van kennis en beschaving te ambt begreep en lllet al zijn vermogenwilde behartigen. 
(lankcn, c1ia hcm latcr als maatsuhappelijk mensch gekeil- lIij vatte zij n ambt op niet als eene sinecure, of z~jne po
merkL hebben, en wmtraan hij zijn naam en gunstige be- sitie als eelle welkome gelegenheid om aan \jdelheid en 
kendheid verschuIdigd was. hartstochtell bot te vim'en, maar peillscle werkelijk dag en 

Van de schoolging hij over op het kantoor van den nacht over hetgeen hij cloenkon om de belallgen van zijn yolk 
ag-ent van de NccleriulHlsche Hallclelmaatschappij, toen te te bevorderen. 110vendien was hij er zoo vcrre af zieh
~l cnado gevcstigcl, en maakte ook daar goede yorcleringen zelven cloor de krachten del' bevolking te willen bevoor
ill hct stellen van bl'ieven en den gang van het boekhouden. cleelen, dat hij zich veeleer in hun belfmg eenig verlics 

Til elien t.ijcl haddcn cr in het clikwijls olll'llstige en , van getl'oostte, en het van hem met het volste recht mag ge
slaalklllllliO"c kuipcrijcll altijcl overvloeielllle 'fonsea dingen zegcl worden, clat hij zich geen enkele centime heeft toegc
plaats, cli~ voor hct lot van Ontfool'llt beslisscnd werden. eigencl, die hem niet l'eehtmatig toekwam. Hij traehtte zijn 
Door de stokerijen van kwaadwilligen cn ontevrec1enen, als- yolk te kennen en te lem'en begrijpen, en clewijl hij te 
mode door sehuidige halldelillgen van de zijde del' eerste Menac1o, waar hct Alfoerseh niet of zelden gesproken wonit, 
hoofden, was er aauklaeht op aanklaeht gedaan en ontstond zijne eigene taal had vej'getel1, beval hij ieder, die nit het 
gisting onder het yolk zoodat dit district alweder, als zoo yolk tot hem naclercle, om hem aan te spreken in de lancl
tlikll'ijls te voren, wneler bestnur was. Daarom werd Out- taaI. Er was goede wil, overleg en kracht bij alies wat 
fnordt, .J ohan Pelcnkall1l op verwek del' bevolkillg door het hij deed en zijn geheele ziel was vervulcl met cht clocl: 
Gewestelijk Hestllll1' naar Kema ontbodcn en aangestelcl tot zijn . yolk gclukkig te maken. Moge al deze ot geene 
tweeden (listrictshoof'd, om kort (laarna bOlloemcl to worden de hier volgende meclecleelil1g met een glimlaeh ImtvaligcIl 
Lot ecrstcn clistrietshoof(l met den titol van Majoor. en het Hehten beneden het standpunt van den verliehten 

lId was naal' ilILnleiclillg valL scdert lang opgeclane er- mall, men moet toch aehting gevoelen voor den gemoerls
,,<I riIIg, dat men ook hem slcchts korLen tij(l aan !tet toestand, clie er ziclt in openbaart, - clat hij in vroeger 
b(:SLllllr mecllele to znlIon zien, om door c1ell onclermijnen- jaren mcnigmaal VOOl' zijn yolk vurig bad. 
d{:ll laster of omler de 11l0kerslagen van vcrwoede open bare Niet te vel'geefs heefthij gewerkt. Gecllll'ende zijn be
a<luvallel1 den weg van de llleesten zijllel' voorgangel's in stUUl' is \';ijli district vall eene verwan1e huishonding geko
het besi;ulll' tc VOlgl1'n. ]~n indenllla(l, wllre Pelellkahu een men tot cene weI georc1ende inriehting; overal hcerseht wel
hool'll gewecst in dc gewolle bcteekenis vanhct woo1'(l en vaart, leven, beweging.; het zielental del' bevolking is in de 
\'all het gehalte lIijllel' v(lorgangers, dan zon ook hij ge- laatste jarcn vooral zecr toegcnOt11ell : en ongetwijfcld is 
\'allell lIijn. Ook bi,; hem waanle de laster ronel, als heL hot district Tonsen thans het welva)"endstc district del' 
gift,ig kl'llipcnd gcuierte, en opcnbaanlc \';ich nll en dan in eelle Minahassa. 
ll1elligLe van aallklaehtell. Wie van die toestunden geen Het spreekt van zelf aat een man, (lie zijrie eigenc illZich
k'~l1llis genome)] heeff; , lean zieh thw l'van rnocilijk eene voor- ten had en gaal'llc wilde opvolgen, en die door zijne op
sidling .,:01"lncn . . Die aallklaehtell bcpaaldell lIieh niet tot I v?eiling te micld.ell eener. Europeesehe. omgeving ell oo~, ttit 
enk( : I( ~ leLten, maar gol(len hunclercl zakcn ell meer. Ge- mgenc geaanlhmd, - met vl'eemd III Tonsen ,. - vlJ<md 
dlll'ig kwam hij eehlol', na ondel'wuk, lmgeviercnd uit de I was geworden' van' het slaafsche opvolgcn van bevclen, clie 
VIl!ll'procf ttl voorsellijn, Oil in plants van eOllig dementi tegen zync wel gevestigde ovortniging illclrnisehten, dat een 
wngn1l5 vel'k{:cmlc halldeJingen, kre(:g hij bij hcrhaling be- man ais hD niet altijcl iil ele mees/; gewensehte overeenstem
wi.i~,('ll van de goeclk()1ll"ing del' hooge Rcgoering voor (te ming kon blijven met zijne meel'cleren. 
kraehLige CII weI aflngewellde maatl'cgohm tor bcvordering Het was bijua spreekwool'delijk geworrlen dat geen ·kOll
vall het welzUn del' bevolkillg en de bovestiging van ons troleur "het kon vinclen" met den MajoOl'; maar ais mOll 
gcz.ag, - vall wat tegcnovergcstclde mocning men ook vroe- beclcnkt, clat er clikwijls onbeelrevel1on in het bestuur boven 
gr.!' en later omtrent hct laatste punt moge geweest zijn. hem geplaatst werden, die noeh l~et volk, noeh zijne be-

Tn 1861 scheen zijn onrlergang werkelijk nabij. Vol- hoeften kenden, en die toch hunlle eigene inziehten, - waren 
(lormde aall eenen lang gckocstcrclen wenseh, om ook in 't sleehts werkelijk inziehten! - ,vilden eloen gelden, clan is 
he/; belang van zijn volk Java te zien en de bclangen zjj- . het niet verwollderliJk, clat er clikwijls ollaallgenaamheden 
!leI' onderhool'igon te bespreken, - al had het uitzieht op \ ontstonelen. Wij beweren daarmeele volstrekt niet dat hij 
geuezillg van 7.ijn kind een grout en eenigo mensehelijke altijcl in zijn reeht was, maar traehten het o'enoemcle vcr: 
ijrlelheid een gering aandeel in dien wenseh, - maakten scllijnsel slechts van eene enkele zijde te verkIarel1, hoewel 
zjjnc vijanden gebrnik van ztine alwezigheid, om hem aan er ook roclenell ·,zoucien zijn bij te brengen, die ]liot Q'eheel 
te klagen en te besehuldigenvan al wat men laags, af- in ziju vool'cleel spreken. 1:> 

schuwelijk en gruwzaam uitclenken kan. Dc kuiperijen en Een vool'beelcl liit velen, waar hij o. i. weI in zijn recht 
stokerijen van aHe zijden, van vijanc1en en sehijnvrienden was. . 
moesten te zamen werken om hem te doen kennen als de Het is door de ervarillg' uitgemaakt, dat het district TOll-
afschuwelijkste booswieht! sea - of bepaalclelijk c1e gronden rondom den Klabat - niet 

De uit.komst is bekend. Dc Commissarissen dol' Hooge gesehikt ziju vour (le koffieeultnur: Procven Warcn genomcll, 
Regeering verkolHli.gilen, na het gestrengste en onpal'tijcligstc meer clan eelllnaal, maar altijd met, denzclfdell ni. t-slag. 
onderzoek, zij n volkomen onsc11111cl en welclra was h~j wedel' DaarcloOl·. vcrklaarde de Majoor zieh ten stelligste· tegan clie 
I.e midden' van ZUIl volk, in !"ling en 'eel' hel'steld. Se- cuI tu m' III de benedenlandell van Zijll district, hoewel hioi 
deri dien tijd heeft het volk van TOllsea , waarVCln velCli ze op de bergen aanmoedigdb. Bij herhaling wiltie men ech
hem reeds had den leCl'en achten en liefhebben als een recht~ tel' van hoogerh 1;.1 , dat de procven hervat werden en 
schapen hoofd, hem nog betel' en meer algemeen gewaar- ,als hij zieh <lim tlaartegen verklaanle, olldat het mOllni-
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. .. kemverk was en del' bevolking slecbts last zou bezorgen lucht te geven en daanloor ttvens de menigte van hiu
zander baten, heette het dat hij eigenzinnig en ouhan- dm'palen en gewelcldailige belemmeringen, clie elders hebben 
delbaar was, zijne meel'deren niet wilde gehool'zamen en hot plaats gevol1den, en waarvan de getuiger~ nog in leven 
Gouvernement benadeelde. · zijn, te bec1ekkell. Die reeonstructie del' gesehiedenis gaaL 

Hij overwon - of liever de wijsheid zegevierde. Toeh tot in het sehaamtolooze of belaehelijke ! Dat echter O. J. 
liet hij zij ll yolk niet in lecligheicl yoortlcven: ele padi- · en Pelenkahu met die veranclering, - clen overgang van 
miloe-tuinen van Tonsea hadden gedurencle zijn bestuur zijn yolk tot hct Christendom, - was il1genomen, is zeker, 
roem in de Minahassa, wegens hunne uitgebl'eiclheid en de- hoewel die ingenomenheid zijn gl'Oncl niet had . in gods
gelUke bewerkil1g; de klapperaanplalltingen moec1igde hU dienstige aspiraties, maar wel in zijn verlangen naar 
op · zulk eene sellaal aan, clat Tonsea geheel Menaclo, betere toestanden. 
Kema en een gedeelte del' bovenlanden van oUe voorziet. Dus mag hij in ieder opzieht geroemcl worden als een goeel, 
J~r is meer te lJOemen; maar wij willen hie1' aUeen bij- rechtsehapen en kllnc1ig 1word , en evenzoo heeft hij groo
voegeli , dat mon zeker nm'gens zoo vele en goede huizell ten lof als getrollw ec1dfJenoot en liefhebbend vader zijner 
vindl; als tegcnwoordig in het district Tonsea. kinderen verdiend. Zijne Enrapeesehe tendenzen cleden hem 

De gedaehte is mcennalen ' uitgespl'oken en sehijnt bij tot tweemalen een huwclijk aangaan met doehters van Eli
de regeering thans in overweging, Olll onderwijs en Leseha- ropeesehen hnize. Driftig en opbruisehend SOl;nS voor an
villg te bcvorderclI, niet rechtstreeks door volksseholen, maar deren, was hij voor zijne vronwen zaeht en volgzaam, 11Oe
door ail een voor olHlenl'\js voor de hoofclen te zorgen wel claarom niet tot zwakheid vervallellcle im zieh zeker 
ell hell op hooger stanclpun t van ol1twikkeling te brengcn. nooit latenc1e leic1cn om in zijn bestuur iets te doen, wat 
Of (lit moe!; gesehieclen met liet doel, clat men zieh later tegen zijne beginsclen streed. Yom· de opvoeding zijner 
ook het vol!.: mmtrekkc, of weI verwaeht clat clit door die kinderen had hij alles over. lIij zorgdc voor clegelijk 011-

meer olltwikkelcle hoofclen zal gesehiedcn, is !log niet zc- clerwijs en goede leidil1g en meer nog clan voor zijue ei
kt ~ l'. 'vVij willen oncL())'stc:llen clat dit laatste werkelijk genu Lelangel1 als hooi'd of als maatschappelijk mensch 
ltd gcval is en dan schijnt dit VOOl'stcl met het oog op wist hij de hnlp en voorliehting van ancleren in te roepell 
Jlajoor 0, ,J. Pelt;n kahn aUe aanbeveling te verclienen. in het belang clier kinclereu. 

:\faar men betlenkc zich wei, eel' men zieh tot staving En h.ij was waard ondersteuning te vinden, niet aIleen 
\ ' olll de dcup;t1elijkhcicl vall dit gevoelen wil beroepen op omdat hij erkclltel~jk was vom genotcn wcldaden, maar ook 
(lit eminenl.e vooriJc~eld. Dc JVIajoOl' was het tegcnwoorclige en vooral omclat h~jzelf hielp, waar het in zijn vermogen 
f!es laeht del' Alfoe1'tlll, - i\eU's (Ie ontwikkelc1eu oneler hen, was. Hij was een goed en hulpvaal'dig vrienc1, en de ve
-- eene r,r,uw voorlllt. Als men van eenige kweeksehool, len die ten ztjnent, soms !augen tijd aehtel'eeu, de genoe
waal' ook gevesl.igd, ;mlke rcsllltatell mocht vel'waehten als gens zijner guIle gnstvrijheicl oncl ervonclen hebben,zullen 
in den ~I ajoor i\ijn verwewnlij kl;, dun llCeft dat voorstcl knnnell getuigen hoe gemakkclijk ell voorkomencl h\i wist 
,Hl1,e \'olktllnenc insielllllling; maar c1aargclaten dnt de gevallen te helpen en aan Lillijke weusehen te voleloell, tenVljl zijne 
w /(haillll ~,i.ill, (lat men r.lllke goc(lc vermogells , met zulk eonversatie altijd onclerhouc1encl en degel\ik was. 
t'en 0111111( \(; t!ll kraehtigcn wil ;t,al aall\;reH'cn, vergeet; men Alzoo - een man zomler viekof rimpel? 
daarbij dOlt 0, J. J'clellkallll werkdijk eene cUJ'oJlee8c!t !tui- Al waren wij niet geclaehtig aan hct: /Ide mortuus nilni:oi 
.\'clijke (}Jlvoerli1!./I g Cllol;oll theeft, w<lardoor hij in kennis, bene!" dan zonclen wij ons nog niet gel'echtigd lIehten 's mans 
bcsehaving, ideen en leei'wijr,e mee!' Elll'Opeeaan was ge- gebrekeH als hoord en als maatsehappelijk indiviclu voor het 
wordell clan inlarulnl' gebleven. Dc half-besehaving, die men publiek nit te meten. Pclenkahll hadgebl'ekcn als mensch, evell
vall eClle kwcekschool kan vcrll'achten, is met hot oog or de be- zeol' als die welke aan zijn stam eigen zijil en die hij 
v()\'Clerill~ vall kOllUis 0 11 i.Jes(:having ouder !tet volk dikwijls niet gehed overwonncn haiL .M:oesten wij ze bespl'ekell, wiJ 
pnl' seilacl(~1 ij k dan voordeelig, - omdat zij als alle half- zOllclen clan alligt ook voor veel verklaring, zoo niet ver
~)e8~'h:IVill~ ll'irt den gc!teeleu, · 1I/,C1l8clt, al~, nHtatschappelijk i seh?~ning vinclell. in aa~I,~(lg, gestcl, af~omst, maats~happcl ijke 
lllfilVlcill, kiln hCl'vorrnen, vt,;e!om' dell scTt(J1t dan het wezen , POSltlC en omgevll1g. "VIJ c10en dat met, omdat WlJ daal'mecle 
hlll(ii~l., eelle gl'Oote mate vfllli}delludd en zel/~)Cr1t(J.llhtfJ : slechts de geschiedellis van zoovclen zonden sehrijven: 
verool'y.aakt., maal' geen wcrkelijke waardcering van 7.iehzclvcn 1/1'he struggle of mankilld against its weaknesses." 
1.(: \\'(:(:g brellg\; .en .1l0g mindel' van anderen, mel; name voor Hoe men ovcrigclls over clen ovcrleclelle denken moge, 
het volle, waarop hot kweekseholcll-gebraed lllcestal met niemanc1 zal het weerspreken, dat hij een eenling was ill 
veraehting llecleri\iet. Ook hier heeft de ervaring reeds in zijn geslaeht - de raem del' zijnen, en dat het weerklallk 
I.a! van voorbeelrloll gcsprokcn. yond in de barten van velen, tocn de Tjahaja Sijang, een 

Ganseh anders was het met O. J. Pelenkahu. maanclblacl in de Minahassa, te zijner nagedachtenis begon 
Hij wist door eigene onclervinc1illg, ([at kenllis maeht maakt;, met de woorden: 

en dal; de welvaart van een yolk op geen bet-ere grondsla-I IIDe mare is overal vernomen en de bergen hebben weer
gen rllst(m kitn clan dien van kennis en besehaving, Daar- I klonkel1 van het droevig trenrgeklag: /I Een groot en nit
om riehtte hij allerwege seholell op of' hielp die tot stand I nemencl man is heengegaan! Een lllachtige stai' is gebro
hl'ellgt~n en llloedigde de bevolking aan hare kinderen t el'l ken! Dc Minahassa hecft cen berocmtl hoofd vcrlmen; een 
sehole te zellClen, waarbij hii ook lliet naliet zijn gezag ; harer grooste sieraden is met meer!" X. 
or passende wiji\e te doen I',i:aden. Da.t hij zijne Illacht in ! 
cleze~~ ~Olt misbrui~t hebben, ·is . even min waar ais eene andere' 
aal1~~Jglll~, dat hl] door gewelcl van stok~l~lgel1 ~n g.evan- i Bijdrage tot de kennis van het opruiming - ten rechte 
gel1lss~;r~lf ZOll h~bben meclegewerkt Olll, .. voor eeJll~e Jaren, I favoritisme-stelsel. 
hd Clustcnclom 111 te vom·eu. DergeIl]ke sprookJes komt I 
men den volke nog aItijcl opilissehe!l, eensdeels omdat": JVIen deelt ons per jongste mai.l nuxle, clat er in cle Hof
men (lie vcrschijnselen, hoe natuurlijk ook, niet begrijpt stad sprake zou z\jn , den ](oloitel del' ~. 1, Kavallerie 
(1), ell <Lude]'(leels om zijn tegenzin, ook in dezen vorm, TolSIJZft (ge{letacTteenl in N ederland) te bevorderen tot Gene-

.. . ~- .,- . I Ta,aZ·Mrijoor, in de plaats van dell elien rang bekleedenden 
(1) Wil lIIen celie ware voorstelling dier gebclIrtenis raa!lpJegeu, en met verlof vertrokken heel' If kittoJt . 

~an vcr~ijwn wij naat' , de~1in~bassa. ~an N, Gr:lafland,' D, II p. ! En n<lttl' aanleicling hiervan vragen wij: Of het un nog 
~15-219; celie voorstelllllg, dIe lllet gctUlgt van Ie grootemgenomen- . t d 'a l"k· ,. 1 t 1,1/ 1 :Z J'b: I , ' ... t 
he.id met dit evenemcnt. . . me tU C lJ genoeg IS c a (e.11.O ·Ollf L U mit· IS lltUe en 
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gepensioneerd . ,voreIen, . {laar. deze hoven den heel' 'lbl8ma (Priaman); nn bestaat, sedert 1859 of 60, van gezegclti Po.e
opde ranglijst stonc~,al was hot dan. ook maar. am de lau uaarde laatsteplaats .... . eell . ilinke padatiweg. 
meest gezochte ell fid.te18:e redenen? Of moetcn (he Tede- B~j Knciag1taq-r[.7l (Air Bangis ell Raa) moet een zanclbailk 
nen nitit als zoodanig gesignaleercl worden? Waarom heb- in 1869 ontstaan zijn, welke aan J an .Maa!; eene .veilige 
ben dan het Leo'()rbestlLUT en de Regeerillg niet meer moed schtlilplaats uelooft in de zoo ongenadige Rantan PO.8S(tlJUm. 

aan den dag gelegd am die reclenen den ~elallghebb~n~le, l:Veltet'teden, lIen .27 Mei 1870. 
die - zooals hier verspreicl worelt - tel' zlJner vcrelechgmg ABDOEL )1~ATIHA. 
e1' om gevraagcl moet hebben, mede te deeleu? _~ 

J nist; elit on beantwoord laten van het gedaan verzoek, I 
h b bl · 1 I . l' I 1 e akt Oeac/tte Redactelt1'! da~ sc ijn mtr ozen?l11 (e w~tal'le:c III lare ganse 1 na, . - . 

hOlel te elm'ven doen ZlCn en lllet mmder elat onthon<len van Wi1 in het belang van een verdienste1ijk ' othciel' , diege
het recht van verdecliging nog wel nan een eel"Dalonislagon noemd m;w worden /lun chevalier sans pem et sans reproehe" 
offieier, een recht, da.t den sllooc1sten misdacliger niet won1t van hd Indiseh leger, aan het hierbijgaand artikel eene 
011 tzegd, maar waarill hij v.elf's door dell Staat word~. gellol- plaats in nw bIael gunnen on de verzekering ontvangen, 
pen, ziedaar feiten, welke als zoovelc onolllstootel~lke be- datg~j door de plaatsing dam'van allen zeer verpliehten 
wijzen VOOI' hetdoor OllS vooropgestelclc vcrmoeclcn kunncll zult·, die het voolTecht mochten genieten elien offieier van 
stl'ekkcn. . nabij te 1eer0n kmmen en clie ziju vertrek van hier beireuren. 

Wanneer zal toeh worden afgelegd het lijk van het ollon- Geliei' enz, 
digsLe alIer ellcndigste boginsclell, (lat hier in de batste 
jaren naar hartelllst wordt gCi.!xploiteercl, llamelijk het Java
j'itisl/w? 

De verdccligers van het Legerbestunr hebben onlangs 
haL maken VUll ollderseheicl t1Lsseiten a/crtdenzisten en ~tiet 
a./mdem,i8ten - een ni~uw bf~ginsel van eigcne vinding 
- hetwist, om, even als aile Conscrvatieven, de gelegen
hcid to vel'krijgen, het onclergeschoven beginsel door eij
{'el'S te kunncn iegenspreken en zoocloende vertrOll\Ven te 
elOOIl sehcnkell ill ids waar eig-enlijk geen vertrouwen 
11le(~r in te stellell sehijnt. Geslaagd zjjn zij er eehter strikt 
genolllell toch !liet ill, want hoe j lI.ist rie eijfers anclers ook 
mogen z~jll" r.ij die hnnnc vCl'deeligillg leencn om bevorderd 
oj' ge(iecoreel'd I.e worden, hebben toch te veel \villcn bClVij
zell -en bewczen claarom niets. vVas de getalst(),l'kte van beide 
O,UiciersoOl'tell geiijk, dill·l was Itnt wat audel's, dan kon 
lIlell door eiji"cni tot vel'gelijkingcn zijn gekolllell, maar nu, 
1111 (lit het g(lVCll niet is, lHl hcbbenzij .(1an ook Ilicts be
wezen, liicLs- andel'S tell !rl[nste dan ch{t de zieltnoemcrHle 
,.,:Jt u.//ici£<}' die Itiet vall de Ak,u!eiit·ie ajkolltsti!l i8 veel van 
de w:ieenle theol'ic del' vergelijkingen vcrgel;ell IlCeft. 

HeI. is d liS lIog vols~rekt niet uClyczen clat hct als be
sLaall(le llitgestrooitie bc:ginsel \.HJstaal. oC nietucstaat , maar 
lid is ell blijfl. wa;trJwid, (lat c(:n unginsel hij hot Leger 
Len aall zjell van OJneieren· llCerselwn(le iti, dat Vatr laakbaar 

N og altijcl zijn de venvachtingen groot, (iie wij koesteren 
van den kommandant van het Incliseh leger. . Wij hopen 
voor clat leger ., waarvoor wij onbegrensde synlpathie gevoe
len, <lat clie venvaehtingen niet · zllllen w()rdell telelll'gesteld 
en het van elien generaal-offieier waarachtige, oprechte tanl 
was en geene op dfect berekende phrase, die hij tlitsprak 
bij zijl1 optreden: !11k vraag aan het legervertrouwen in 
!lmij te siellen en ik zal zooveelals ' in mijn vcrmogell 
Ilis dq bclangen dam'van behartigen." 

Mochten zich nn en dan, zooals ook nn wedel', stippen 
aan den horizont voorcloen en tw~jfelzich or dOll voor
grond cll'ingen,' geenszins kllllnen die ons schokken . in de 
gunstig'e opinie, die wij met OllS, (hagen, overtuigcl als wij 
z~jn dat Hoch llespotisrne Hoch gnnstbet.ooll de clrijfveeten 
zijner handclingeh zijn; zoo onrecht wonit gepleegd; clan 
heeft dat in goeel vertrouwen op · de ingewonnen adviezcn 
plaat.s ·ell met beWtlstzijn naar pliehtengeweten gehan-
deId I.e hebben. . 

Gehecl met deze denkbeelden bezield, stellen wU het vol
gende neder, opclat generMI Kroesen him'aan zijne hande
lingen ten op~.ic hte van den zoo gunstig bekenden kapitein 
van Swieten zon kunnen toetsen, om zoocloende de O\'er
tuigillg te erJallgen, dat hij zich heef't laten misleidel) cloor 
intrigllutcn of niet te vertrouwen persQnen,. clie, weUieht 
geclreven door personeele vecte of belangen, eeil fijn geweven a/;solllllt j rtVorili811te ! 

M. 1m LEON. net voor hem hebben uitgespreid. . . . 

I 
Moeht bpitein vall Swieten zieh verheugcu .. in de sympa-

1.hie en vl'iendsehap vall Buitenzorg'singezetenen ·, <lit was 
nattmrlijk bij het loyale enchevalereske kai'akter van elien Sumatra's Westkust. 

N II (Jenige jal'ell gcleclen deed ecne ·gt;weldige aarel- ·en offieier, wiens naam metdeze cigensehappen bij het leger 
7.eebeving iri het; IVcs l.di;jk gedeelte van Sltlf/rltm een 'aantal sYlloniem geworden is. Tl'etlenel illlienlaadwm'cn de blijken 
plaaLscll in de zee vcrzin ken, van geheehtheid; die hij daags voor ziju vertrck vitn de 
. Ongeltlksprofetell voorspclclen ioen, dat. HOg andere stre- mansel.tappen van zijne onderhebbendc . kompagnie mocht 
ken dat lot zouiLen cleelen; doeh Lot heden hceftde werke- on1.vangen, die, gehee1 . op eigeri instigatie, het verzoek 
lijkheid clie heeren ill hct ongelijk gesteld , hadden uitgesprokell om hun aftredcndellkommanclant als 

Ik sta ill zeker op;.;icht tcgenovct ge:.l \lgde heeren; wa.nt blijk van hulde eene ·serenade met fa.kkellicht to mogcll 
ik . lUoet, als mijne overtuigillg, verklm:en, dat de zee tel' brengen en hem zoo vaal'wel te zeggen. . 
SUlllatm's lYestlcll8t zieh voortdurencl tcrugtrekt, ten gc- , Doeh laat ons verhalen hetgeell wij bijwoondell. 
volge del' werking van zckel'e zeediercll, nit wier hal'clc wo- . Den avond voordat de kapitein ·van . Sw.deze plaats 
ningen zandbanken ontstaan. vediet, vel'eenigden zieh een groat gedeelte van Blriten-

Dezie zandban ken wordell, na verloop van tije!, eilallclen, zorg's ingczetenen ten huize van clen assistent-resident 
die ziehnog later met Jjulrlatm',y TfTest1cltst verbinden. l\fusschOlibl'Oek, oni afschei(r te llelllen van de familievan 

Poelan Pis[l1tg Ket(~q kan rilen thans, bij ebbe ,van Ail' Swieten, die aldaar logeerclc. Tegell half fien nrc ver-
jl1artis (Padang) te voet bcreikcnl. \ . schoen het mnzijk-col'ps van de Ie kompagnie, waarbijcle 

Poelau Pa1l-{4irt.ng, die met de cilanclen'l'aloe , Piglulg1w, . "Deutsche" zmigl'ereenig·ing en de ovel'igemansehappen 
'f(uJ1,irt1t(f (?) P(li!,galaran (eigenlijk Palangharan), Prl1tgkn, ziehgevoegcl hadden, . omrillgd door flambonwell , op het 
euz. de prachtige haven van Air-.l~angis bescherlllt, sehijllt J plein . vool' de woning vall. den ~Ssistellt .. -reS:ic!. ~11L N a het 
den vasten wal van SnJJtatl'rf, .. , .. te naderen. spclen van een paar lllllZIJbtukJ cs tl'aclen dna sergeanten 

In 1852 voe)' .de. tamelijkdiepgaaude schoe~er il1?,~ko-I' iley,0orgalerij billllen en verzochtolLelcn ka~iteinhen 
jlfocko met volle zeJ10n · tusschen Poelrtn l'ajJl en .'ltkoe te w111e11 volgclJ: t!aal' de mansehappell van ZEdG. af-
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scheid,. 'wenschten te nemen; deze', verliet . on;sen sprak Ltaal' de ,gelederen dient venvijdel'd t<: worden" met Ida" moeten 
benecleil ~ zekel' eeil paal'flinke wooi'elen, 'Ii;mit'menkollge- beantwool'deu, 
dUi:ende eelligen tijueeu ' speld, homen vaUen, waama aan , Dc eel' va ll genoemd kameraaJ is, ook door deze uitspraak, 
h~t hel'haalrl: ilLeve cl~ kapiteili van,Swieten" aUeen ~,en met gedeml, maar de verpligting zijne zaak door miMei 
eUlcle weI'Cl ,gemaakt door het wedel' mvalI~n del' mU1I1Jk. eener bJ'oehlll'e aan het oOl'deel Villi het pnhliek te ondel'
Is het wonder, Ltat men omler de gasten lner en daar de werpml, rust tItans oj) hem. 
vrang kon vel'nemen: of dtt aUes nu was tOl~ eere van een'l Tk tw,ijfel geens"ills of de Legel'kommandant zal, ondanks 
kapitcin, die, zooals het praatje gaat, geen' tactbe;-;it om ' ilet II'i,t[/eU1'af}t advir8 van den Raa.d ?ian onderzoef.:, er tach 
met ;r,ijne olldcrgeschikten om te gaan en zoo gehaat is lJij toe olTeJ'gmtll Jen ileer de R. tot eene pensionering vour 
Z.ijll olldel'ilebbeudkol'ps? N,i ' nog eenige stukken gespeeJu te dragen, 
1:1l gm':ongen to hobben, ilatlerden de manschappcn, zoo , Maar wat zal de l.Jcgel'kolllmandant dan in rla,t geval 
dicht moge1ijk, en wei'll alles op eens doodstil. :I%u de\' doen tegen over den Chef, die, 7.00 als ieder offieier alhier 
omlemfTieierCll spnik kapitein van Swieten nit aHcr Jlamll wee I,. , is besehuldigd van lIiehte hebben scllllldiO' Q'emaakt 
f.oe; hij d1'llkte het leedwe;r,en Hit, llat iedereen gcvoelde over aall de grorste lCllgelltaai ill geschrifte, w,lt, vra~O'b ik vel'
ltd vertrck van zulk een' chef, ilien men gaarne had be- del', zal ;.j, B. doen tegenover den 2de Lnitenant bOp wien 
houtlcn; wees op de sympathie clie men .vOOl' hem gevoelde titans eene alle1'llaal'ste vel'denking biijft rnsten? 
1:11 het vertmllwell dat men stehle in hcm, die tc velde zoo Ik lIal die vragen niet traehten te beantwoorden, het 
dikwijls lllOed lIlet beleid wist te toonen, wiens namn 1100 wuile O1\zel!l collega de R. ;-;eker niet welkom wezen en bo
lwketlll was ill [ndie, en eillLtigde met de hoop nit te vendien, ik mag niet voorbal'ig Zijll. 
ill'llkkeH, dHt hot kapiteill vall Sw. steeds aallgenamn mocht Eene ufwaehtellde houcling ill deze is wensehelijkel', ge
wewII y,ieh tc hCl'iunerell, ,dat er bi;j het 10e 13ataillon cene legenheid te over Ifal er nog wczell een en aucler tersprake 
kompagnic 'uestaat, waarvan de leuze is: IILeve de kapiteill te brengen ; want stelt n de niogel\jkheid voor dat de Heel' 
\ ' :tll l::)WieLCll!" welke heet door allen tot dl'iellaal toe wert! do It met de authelltieke stnkkell ill de hand als I\fluklao'er 
hcrh'lalil. Valt eell del' korporaals, lllincler goed bespraakt, voor den region optrcedt!! ' 0 

luaar dHtll'()J1I toch ook gaarne zijne gchechthcicl aan den Die mogelijkheid is niet uit de lncht gegrepen, zij is, 
\' ''l'll'ekkcl\(lclI tlctachements-kommantlant to kennen willen- afgaande op het door den Heel' do R. gespl'okene, your den ' 
de gt: I'Cll, hOOl'de mell delle wool'dclI: d:Iond'em hicr ; raad, meer dan waurschijnlijk. . 
rdlbuldaai, kamcraad, nooit heb ik hem beter gehad." De VOOl' ue eel' van het olficiers kOl'IlS hoop ik dan ook dat 
11111'l.ijk viel ill, dcfileeremle tl'ok mell vool'bij en keenle ue Legerkommalldant dit niet nit het oog zal vel'liezen. 
lOCH t~l'lIg llaUl',aC ka;r,emc. , . EEN ONPAlt'l'IJDIG OFFICIER. 

M.olng bartellJk woord wei'lL dlClI avona nog gesprokcn 
f;1\ zij die, iJel7.idli met dezelfc.Le g(l\Toelell~, lIiclt ten hllizc 
vall den assistent-rcsic.lent tc BuitCllllorg veroenigt! hadden, 
hlnden getlligcll daj, a,lIl kapitein vall 8w. bewijzcn vall 
gelu;chtlwid )'.ijn tOll tied gevallcn, die waarlijk nid aUe
da'lg~ gCllocllId lHoge\l wonlen ell llat ook ;r,ij instellllllon 
ill de hcilwcusc)WI\, dio uczen ollicicr ell de Y,ijlloll vall hier 
\' er~i:zolle 11. 

BIJl 'I' EN 7.0ltG, 28 Mci 1870. 

-~---
Bij alg. ordor No. 2 van 1858 were,! met betrekking 'tot 

het nitlletten van batige saldos del' oantinefondsen tevens 
aangeteokend, dat hot b01)aa1(10 hij die onler niet de strek
'king had om het vormen van fOllusen aan te moedigen en" 
er mindel' eel' ingesteld 111oe8t worden, OID veel geld ill 
kas te hebiJen, dan weI om te kuunen aantoonon, tot welko 
gunstige eindell het geld werd besteed. 

Onder clie gunstige doeleinden kan dan ook zeker weI 
g'erekend worden, het aanschaffen van alIes wat voor het 
gcnoegerl, lIitspanning en gemak van den militair dienstig 

Eene teteurstellende uitspraak. is, zoo als goecle dranken tegen matige prijzen, behoorlijke 
(j islel'clI l\()eft (Ie llaacl van ollclerwek in lIake den Istc becliening, eenige SOOl'ten van sl~elen, gezellige lokalen enz: 

Lllit. del' Inr, D. h de Rochcmon1., celle derde zitting go- kortom aUes wat strekken kan om clen soldaat de cantines 
IHJmell ell bcslist dat hij schulclig was, maar dc goledel'en ie doen beschouwen als eene plaats, waar hij zich in zijne 
nid bclloen te verlateJl. vrije men, genoegelijk en vrij kan bewegen, en die te Pl'e-

Dcze uitspl'aak is tclemstellend voor de algemeene opinie: fei'eren boven de zoogenaamcle verboden lmizen. 
mOil had (lene volkomell vl'ijsprank vel'wacht! N aar wij vel'llemen wordt thans een en ander door de 

})ezc lIitspraak levert ai-werler het bewijs, hoe noodzake- beheerders del' militaire eantine te Meester Comelis andel'S 
I ij k on verpligtend het is, ten spoeiligste tot eene gehede begrepen en komt bet ons voor dat men aldaar, door het 
hcrziening van het reglemcnt op de radcn van ondel'zoek uitzetten van een groot kapitaal, de toekomst dier cantine 
worile ovcrgegaun. tracht te vCl·zekeren. ' 

"ViI mon een officiel' kwaad, - en dit is geen zeldzaam- Zoo als in aHe cantines het geval, en ook niets mindel' 
hcjd - zoo behoeft men slechts eenige punten van aall- dan billijk is, was aldaar ook het noodige personeel aan
klagt bijerm to zamclen, ,en de raad van onclerzoek, die ge; wezig Vl10r de bediening, el1z:,zoo wel in het lokaal del' 
roepen is daarover te oordeelen, vel'keert terstonu in eene oncler ofliciel'en als dat Lter manschappel1. 
valsche positie: Immel'S de beklaagde kan aan twee pun- Seclert primo J unij is dat personee! echter zoodanig ver
ten schuldig en aan drie onschaldig wezen, en wat moet mil1derderd gewol'den, dat IIU}l1 elk lokaal slechts een be
Lte raad dan antwoo1'den or de vool'gelegde vraag: II Is be- diell.cle aanwezig en belast is ih:"t het weg halen del' ledige 
klaagelc schuldig aan het hem ten , laste gelegde (feit) ?"glazel1 el1z: en elk onclerofficier als nu pel'soonlijk naar 
Geell midden weg is mogelijk: het anhv90rd moet zijn ja het buffet moet gaan ,om tegen contal1te betalillg het door , 
of nee1t! ! '. : '. ',' ,' . 'I' hem gewenschte te krijgen en daarmede naar zijllezitplaats 

Ik beschouw de uitspraakvan dezen raad dan ook als terug keeren kan en dit telkens he1'halen moet waoneel' hij 
een uitvloeiscl van , het gebrekkige van liet terzake vige- meer wil gebruiken; in het lokaal del' manschappen isdit -
gerend reglement. '. eveneens het geval, doch die zijn nog bovendien genoml-

Ware de Heel' cleR. schuldigverklaard aiin alte punten zaakt om het door hen genomene staande aan het buftet 
" van aadklagt, dan had . de ' raad ooko. i. welstandshalve uit te drinken, en als dan met ledige handen terug te kee
/de tweede yoorgelegde vraagn. 1. uof hij diens , volgen9 rut ren, 
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Dat. deze maatl'egel van bezuiniging den bezoekers aUes Jag langel' bepalingen laten besban, die in stl'ijdzijll met 
behalve aangenaalll is, en aanleiding geeft tot een algemeen de wet ell '8 lands belang? 
gelllorzal weI elkeen kunnen begrijpen die met diel! stand ----... 
van zaken bekellu is , De Gellerafll-majoor Verspijck, onlangs - van verlof nit 

Daargelaten, clat· het den schenkers in het buffet weI niet N ederlal1(1 teruggekeerd, is bij het depal'tement van oOl'log 
mogel~ik is om bij een drnk bezoek , elkeen met den ge- geplaatst, -
wenschtell spoed te helpen en tegelijkel' tijcl 11et geld te in
!lell , tewisselen enz: is het voor aUe bezoekel's zeer on
geriefelijk wanneerhij metelkandrr illgeSIJl'ek zijnde, tel
kens moeten opstaan ell naHl' het bitlfet loopen om iets te 
kllJ11len kri;jgen, 

Ook zijn de IJl'ijiWn del' (Iran ken 20 p~;t. vel'hoogd 11et
geen ook wei niet in het bl;lang van den militair knn ge
lloetl1l1 wordell. 

I-let nelllen van (lel'gClijke lllaatregelcn is voor cene can
ti lie a1s die te Meester Comelis geheel ongerijmu, vooral 
lUet het oog op het tItans altlaar aanwc""ige Suppletietlepot, 
de wekelijksclw inkomsten bedragen tach gcmitldeIclj 40U,
wcJk bcdrag bij het aallwezig zijn van eenige tletachemel1-
ten Supplctietroepen tot f 700 i1 800 opklimt , bovenclien 
IlCCft clio cantinc nog eenig kapitaal up renten uitstaan, en 
is tlttS die ingevoerde economic zeer willekeul'ig gekozel1, 
en heel t IlIL tellgel'olge, dat de luilitaiJ'en, in steele van de 
call till c i.e kllllllcn besellOllwcn als ecne plnats alwaar zij 
%ich in hUlllle lc(lige men genocgelijk en vrij kunncn be
wegell, Ilaar titans als ecne gedwongell plaag verwenschen, 
%00 rHin mugelijk bczoekcll, ell trachtell Intnne behoeften 
ill de zoogcllaamdc verboden hui~elL tc voldoen, alwaar Z\j 
tnch va or hun gel(l belworl\jk betlientl wordell, al mogell 
de tll'ankell van mimlul'c kwaliteit iI.ijn, hetgeen troLLwens 
ill "clel' OOgOIl !log uiet bewczcll is) en gnat lItis lLCt doel 
OUI moer ill kOIllSLcll te vCl'krijgcn , oj) die wijzc toeh oak 
gehed verloJ'clI. 

Wij lw ij felt: II oeht'er nict, of de kommandant van het 
legel' (lie l'{)eLls zoo vele bewijzoll van bclangstellillg, wat 
betl'el't lll:t gClloegen van llen soldaat, hecft gegeven, zal 
bij hd VCl'IWJl\Cll ~lezer gl'icvcn, bij gegl'ond bevinding, wei 
maaLl'cgelcn nemen om ze nit dell weg to ruimen, opdat de 
lIliliLairen vau het garnizocll to Meester Comelis spoedig 
ill IllIllnc regten worden hCl'stcld, en de calltinc wedel' met 
genoegen kunncl1 bezocken , als zijl1(le toch de eenigste ge
j,olel'C!cl'uC IJiaats van nits panning vour den Indischen mi
litair, die waarlijk ill dat opzieht toch al stiefmoeuerlijk ge
Il()eg bedcdd is. 

EEN GEWE~lm ONDRRO]'FICIER. 

EJa 1;a. 'V'ia. 
28 Mei 1870. 

Onder clagteekenin·g van 12 Mei jl. is uoor de gezamen
iijke aalll1CmerS van bouwwerken te Batavia aan het Indisoh be
stlllU' bet verzoek gedaan de /I Algemeene V oorwaal'den" vall 
cOlltractcn tusschen hct Gouvernement en aannemers zoo
dunig op te maken en vast te ste11en, dat aan beide partijen 
gelijke i'cchten bij te sluitcl1 overeenkomsten worde toegekend. 
Tot dusver W1Lren aile verzoeken, aan de Regeering te dezen 
aanzien aangebodel1 , vmchteloos. 

Hedcn had de openbare uitbesteding IJlaats van een uit
lozingskanaal op Keooltg Si1·i. 

INn billet werdt van ollwaarde verklaard. 
Of'schoon al de Bataviaasche aannemers van bouwwer-t 

ken tegenwoordig waren, heeft geen lmnner onder de be
kende en door · ons breedvoerig besproken voorwaarden het 
gewaagd in te schrijven. 

Zouden onze artikelen over dit onderwel'p die heerell 
wellicht de oogen geopend hebbell? . , . . .. Wat zal de 
Regeering, na dit [eit , doen , am aan de l)ositieve bepa
lingen van de wet uitvoering te geven? Zal zij nog een 

Bij de infanterie heeft eene pl'Dmotie plaats gehad. On
aer mee!' zijn benoemd tot majoors: 

bij het garnizoens-bataillon van Celebes en ollderhoorig
heden , kapt. J. J. M. Offerman, vallhet 6e bataillon, en 

bij het garnizoens-bataillon del' \Vester~afdeeliiigvim Bor
neo, kapt. B. W. van Yperen, van het corps. 

Een bijvoegsel van de JavascTte Ct. bevat cell staat van 
tlen invoer del' voornaamste katoenen en wollen manufac
turell , vervaarcligd in landel1 bewesten de lCaap de Goede 
Hoop, te Batavia, Samarang en Soeraoa\ja, in de · maand 
April 1870. 
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Eergisteren zijn Anjer gepasseerd lwt N ederl. schip Oceaan 
geza.gv. Smit, van Amsterdam _ naarBatavia, en Johanna 
Antonia ,gezagv. Withof, naar Singapore bestemd. 

GEVEILDE VASTIGHEDEN. 
Zaturdag den 28 Mei 1870. 

V 001' rekening van den. faillieten boedel van den Chinees 
Poa Iekiem. 

Het Pel'eeel, gelegell (i.roote lliviel', verp. No. 2098, 
getaxeei'(1 op f ~1600, ?ijllde een Err, bebollwil lllet cell 
step-nen lIllis, (N egotieh uis met pan1l61l gedekt, koopcr 
Snid AfHlul /lzies !lin fJoi(ul Goder AZba{jtl(ulij, VOOl'I 4,600. 

30 Mei 1870. 

Telegram van Soerabaija. 
[II het proecs betrefl'ende de fabriek ./ll7;;/lZaal', door de 

lirllla Uomans Schecplllaker coutia gebroe(lel's Sech en Seeh 
Abd ulla ]30bsaia, gedaag(len, is de eisch ;van eerstgel10emd e 
!irma ontzcgt! . 

:\fen verY.l)(;kt 011S meae te (leeIen, dat geen del' Enl'O
jl!!esehe anUllemers en ook geene anderen ~aterdag jJ.. b\j 
de upellbare ai!.bestcding tot het maken vall er)]l aOeidings
kallaal van Kcbon-Sirio hebben me(legedongen, oHabt ([aar
g'l:ia[,I:1l de IJt:;r,wal'nl1, die tcgen de Algemeene vool'waarlleu 
IX'sf;a,llI, in eli!. geval Hog sJleeiale bezwaren gegoltlen hebbc11. 

De Mail. 
1.alf;rdag-avond bat is hnt stoolllschip XOIzin!Jiiz del' Ne

/(mill'li., ge;r,a;.;vuerdcl' K aijsc)', alhiel' nangekomell, medclJren
g£Hld c de Hl'it~;(:ht:lllail vall Singapore, mel; bel'iehl.cm Hit 
11: lIl'o(1a vall 22 i\ prll, nit, Cllillll ell Japan tot 12 Mei ell 
t.1:I( !~~ ralillnen tot l;~ M(:i jl. 

1 .Tunij 1870. 
lIet diseonto del' Javaschc :Bank 1'001' Halluelspapicl' be

l1(h'etl;; ,-ollte op beleclIillgclI bij dat liehaalll i s gist~r met 
('Pit lUll! IH'O(~elli vel'laagd. 

----
(Ji/lll'i'1(};j:;eJ',~ l/el'eelligil1[J "Onderlillg Hulpbetoon" ul

tilll{) ]Vlci LS70. Saldo ill Kas f lii,IVa,GG. 

4 Junij 1870. 

Aan ue l(xlcn del' Hamlclsvcl'ecniging alllier is medege
deeM hot ontwerp van een nieuw tarief \':111 in-, nit- en , 
dOOl'VOCTrcgtcll in Nederlallclseh-Indie, opgemaakt door eene 
kotnmissie, geko?en uit die Vel'eelligillg en de Kamer van 
Koophandel en NjjvcrheiJ aIhier. ]3emerkingen op dat ont
werp zllllen schrifLclijk aan den sekretal'is del' Kamer moe
Lell worden ingezonucn tot en met aanstaanden Dillgsdag. 

Met het Nederlandsch sehip Oceaan, gezagvoercler Smit, 
is o. a. aangebragt eene partij gereedschappell, enz. bestemd 

i vaol' dell aanieg van uen spoorweg Batavw-Buitenzorg. 

. Heden had de uitbesteding plaats van het vernieuwen van 
de Brugte Parapattan. Wede1'om heeft geen del' hier aan
wezige aannemers een insclu'ijvings billet ingediend vermoe
delijk omd.ezelJde redenen als die aangegeven in ons nommer 
van jl. Zaturdag. 

Gister voormiddag is door Je Ned. Ind. Handelsbank voor 
rekening van de !BiUiton-Maatscbappij verkocht 6030911100 
pikols Billiton-tin, vaal' I 70,44 gemiddeld per pikol. 

Telegram van Soerabaija. 
2 Juni.De Secretaris van het, Vendn-Kantoor almer over

Ieed gister avowl plotseling. 

Met belangstellillg l1eemt lllell vool'7.eker kennis van het 
versIng vall de N. L Levellsverzekering en Lijfrente-Maat
scltappij, over ltd tweede Yijfjarig tijdvak. ])eze instelling, 
dank 7,ij (len ij vel' en de bekwaamheid van den directeur, 
den heel' Heyning, vel'hengt zich in een bepaald gunstigen 
toestam1. 

Over 1865-69 is eene zuivere winst van .f 110,000 
behaald, waarvan de aallcleelhouders f 22,000 of 11 pOt. 
op het gefoul'lleenl kapitaal, en de contribuanten I 88,000 
als bonus genieten. Aileen op de afdeeling lUfrente-con
trio nan ten is eenig verlies geleden. . 

Intusschcm vormen de nitgekeercle f 110,000 niet enkel 
de winst. Het bestnill' en eene speciale finantieele cOlllmis
sie, bcstaande uit de heerel1 J. B. P. Osten, dr. J. A. O. 
OuclelllfLlls en W. M. Sillit (zooals telken 5 jare eene com
missie van onderzaek naur de geheele illl'ichting del' maat
sehappij moct werken) hebben bepaaId, dat aange~ien de 
zekel'heid, dat uc Maatsehappij steeds aan al hare verplich
tingen kUllne vol(Loen, in het belang van contribuanten 
niet te groot kan zijn, de geheele WillSt niet zal worden 
uitgekeeru, maar tlatweder f 153,388 bij de reserve voor 
de lcvensverzekeringen zal worclen gevocgd, zoodat die reserve 
tot .I 1,3.,t.2,1 H klimt en dus 36 percent boven de geta
xeerde waarde (leI' risico's bedraagt. f 

Vit eene bij het l'Omlgczonden versiag gevoegde tabel zien 
wi';, dat de geboekte contributien en stortingen voor levens7 
vCl'zekering on lijfl'ente, van ultimo 1860 tot ultimo 1869 
geklommon zijn van I 171,031,02 tot f 272,174,85; de ver
zekcnle bedragell wegens levensverzekering vanl 1,256,451, +4-
tot f '1,138,187,65; de getaxeerde_ waarde van aUe loopende 
oontraktell van f 131,0\)9,13 tot f 1,342,174; de uitge?ette 
gelden en waal'den van f 359,374,66 tot f 1,870,220,97 ; 
de gekweekte rente van 119,097,80 tot.f 114,939,66. 

Vit de sedert 10 jarel1 verkregen ondervil1ding; en deze 
ejjfers bl~jkt de uitmuntende basis, waarop deze Maatsehappij 
werkt. Zij is eehter nog jimgdig; dit valt niet te ontken
llen. De resultaten gevcn evenwel reeht om algcmeene 
deelneming, die in 't belang del' zaak zelve nuttig en ll!?odig 
is, in iccler's illdividneel belallg aan te bevelen. 

De kamer van koophandel en nijverheid aIhier heeft de 
volgende missive, gedagteekend 28 Mei 1870 No. 44, ge
rigt nan Zijlle Excellentie den Gouvel'lleur-Generaal van 
N euerlanclsch-Indie. 

De vrije immio-raiie van ehinezen op eilanden Java en 
,Madura, Vl'oeger de aanleiding tot zooveel vertier, werd in 
1837 door de regering, onder bedreiging van strenge straf
fen gesloten. 

De nadeelen van dit verbod, de beIemmeringen, die daal'-
' door ontstonden voor onderseheidene takken van volksvlijt, 
bragten ons er toe Uwcr Excellentie bij brief van 30 Au
gustus 1865 No. 118, is overweging te geven het verbod 
van 1837 op te heflim. . , . 

Reeds kort daarop werd OilS bij Uwer Excellentw s beshut 
van 11 Oktober 1865, No. 10, medegedeeId, dat de rege
ring met het o]Jperbestuur in o~Cl'leg was getre.den omtrent 
de afkoncli!!inO' eener ordonnantw op de toelatmg, de ver-

Gister is Anjer gelJaSseerd het Engelsch schip COU?tty a/gunning tot i~woning en de vestiging van vreemde ooster
Lanoaster, gezagvoerdel'Taylor, van Glasgow naar. . Batavia. ' lingen in NederlRndseh-Indie. 

Die ordonnan!)ie verscheen reeds midden -in het daarop~ 



vo]gel1d. jaaren werdopgeflOmell 111 hetstaatsblad van 
1866 No. 56. . 

Zoo zich ooit eene teleurstelliug van ons meester maakte, 
dan was het inderuaau onJer de. lezing van die ordonnancie, 
1'001' zoo veel aangaat de toelating van chinesche nienwelillgen. 

Eene korte analyse schijnt 011S niet overbotlig om te doen 
uitkomell, hoezeer de bepalillgen van 1866 nog zijn door
trokkell van den 7.111u·dessemvan dertig jaren vroegeL 

Artikel 1 gcdoogt hnnnc toclating in de havens, geopend 
voor den ulgemecllen handel. 

Op verbenrte eener boete van l 25 moetell zij, volgens 
m>tikel 2, 7.ich binneH 24 men aalllneidell tcn kantore van 
het plaatselijk bestuuJ", dat aall hen eene toelatingskaart 
kan uit.reikcn, geldig voor niet langeI" dan lies l1laanden. 

.Maar aan Jie iodating is, zie artikel il, de bevoegdheid 
,vustgeklloopt om te vonle1"en, dat ingezetellen zich borg
stenen 1'001' de kosten, die het verJjJijf van den nieuweling 
en zijlle ierug~elH.liJlg billllen drie jaren na zijne aankomst, 
del' rcgering lllogtell vel'OOl"zakeu. 

Het 4,te artikel vel'bindt aall het bezit diel' toelatings
bart slechts de veJ'glUlllillg, om zich in de· wijk van zijnen 
lanuaa]'(l tc vestigell. ~ieh buitCll die wijk zonder nieuwe 
verglllllling vestigclllle, verbeurt de nicmveling eene boete 
vall f 25 tot f 100. 

De tUdclijk toegelatellc mag wuder verglluning van het 
plaatselijk be~tltnr, zich ingevolge artlkel 5, lliet verder (lan 
10 paleu van de plants van ziju verblijf verwijderen. 

Eene natiel'e vergunning wo)'(lt gevol'derd tot het bezoe
kell vall een aangrc1lzeuL! gewest. ]~n aneen de Gouverneur
Generaal is bel'oegd bij venlere rci2en daartoe toestemmil1g 
tc verleencn. 

Ovcrire.1ingcn uezel" bepali1lgen zijll met boetcn bedreigd. 
Wil de ~lIicll\veling langer dan z()s maanden verbl\j

veil, dan kan, kraehtcns artikel 6, op .lava en Madura ook 
alweder alleell de Gouvemel!I'-Generaal aaattoe vergunning 
vcrlecllen. 1)e uimnveling lUoet eehter vooml" bOl'gtogt stel
len, woals bedodd wonlt in artikel 3, of aanwijzen, dat 
hij voldoellde middelell van bestaan be7.it. 

Zij, die llfL de verstrijking van de voorloopige toelating 
nict vrijwillig uit N ederlandseh-Indie vertrekken, of aan 
wic vcrgunning tot iuwolling wordt geweigenl, worden door 
het 7Je artikel bedreigil, om des lloods door de openbare 
magt tot vertrek te worden gedwongen. 

:Bij eClle onlonnaneie van gelijke dagteekeuing onder No. 
!'i7 in het Staatsblad vau 18GG te 'linden, worden wijders 
bepalingcl1 uitgevaal'digd op de vereel1iging van vreemde 
oosterlingen in afzonderlijke wijkell, ten eiude de voorsehrif
ten op de toelating meor klom bij te zettel1. 

Drie jaren later en weI bij ordol1ulllloie van 18 Oktober 
1869, Staatsblad No. 80b, wed voorts een eind gemaakt 
aan die voorschriften van 1866, wolke de akteu van borg
togt on de vel'glluuiugeu tot inwoning, vrijstelden vall ze
gelregt, met bepaling dat met ingang vau1.lanuarij 1870, 
die akten en vergunningen zouden moeten worden gesohre
ven op een zegel van een gulden. 

:Sehoeft het nn de korte schets van de belemmeringen, 
den ehinezen in den weg gelegd, om hier te komen han
delen ofzioh op Java nietder woon te vestigen, nog be~ 
vreeI11ding te wekken, dat zij liever uaar Singapore, Ameri
ka, A ustl'alie, de W esi-Indien emigreren, waal' zij, aItMns 
door de gouvernementen, met open armen worden ontvangen? 

Waarom .zouden zij zich dan hier onderwerpen aim eene 
reeds van beperkende voorschriften en formaliteiten, weinig 
getuigende van de zucht om aan dat hijvere, werkzame en 
intelligente aziatische ras dedeur te openen? 

. Kan het dan nog venvondering baren, dat terwijl de oyer
bevolking van het hemelsche rijkzieh bij duizeriden een weg 
baant naar de zoo even genoenide vreemde landen, . de ver
gunningan tot inwoning, zich. wat de hoofdplal1.ts van Ne. 

derlandsch-Indie aangaat, bepaaldeil in 1867t6t· 58 van de 
789 aangekomenen; in 1868 tot 661 en in 1869 tot. 552 
nieuwelingel1 ? 

En men vergete niet, aat het in den regel jonge, krach
tige, energieke mannen zijn, die op deze wijze in den 
vreemde den strijd des leveus aanvangen. 

Is het niet betreurenswaardig, dat ·aan N ederlandsch-In
die de voordeelen worden ol1thouden, aan de vrije immigratie 
van eene talr~jke klasse vun die 1ieden verbonden? Meer dan 
eenig ander landzou de Indische archipel het terrein wellen, 
werwaarts de stroom der ehinesehe landverlluizers ,bij eene 
onbelel1lmerde toelating ,zich zdu wenden. Immers veel 
eel·der dan de europeanen, waren de chinezen op .lava ge
vestigd en hebben zij izieh daar in toenemende mate ver
menigvuldigd, teI'wijl de meeste hier gevestigde landgenooten 
door affiliatien sterk verbonden zijn gebleven aan hun ge
meenschappelijk vaderland, waarmede zij voortdurend in 
briefwisselingziju. 

Het is bekend, dat de stal1lgenooten Clkander onderling 
helpen, en zoo is het een dagelijkseh voorkomend feit .• dat 
hij, die werk of hulp van zijl1e stamverwanten vraage, die 
hulp -nimmer te vergeefs inroept. 

Van daar dan ook, dat onder de talrijke klassell van in
landsehe bedelaars, 1zimllter een chinees wordt gevonden, die 
om een aalmoes vraagt. 

Bovendien hebbende mceste chinezen, v()oraL dieuit het 
binnenland komen, eene meer dan oppervlakkige kennis van 
land- en tuin-bouw. 

De. chin~sehe boeren (tekos) op de. partikuliere laliderijen 
in de ommelallden van Batavia gevestigd, staanbekend als 
uitmuntende, landbouwers, die met den grorru woekeren 
en aan den inlander het voorbeeld geven van bemesting en 
goede beploeging van den bodem. 

Wij zOllden minder den aktuelen toestandbetreni·en, in
dien hetaanbod vrijwilligen arbei~ op .lava in goede ver-. 
houding stond tot. de vraag. Meer dan aan onszal het 
nan UweExceIlentie bekend zijn, hoezeer dit vooralle on
dernemingen van landbouw en nijverheid laangelegenpunt te 
wenschen overlaat, en hoe het gevolg daarvan is eene op
ddjvillg van arbeidsloonen, in geen verhouding staande tot 
het gepxesteerd wordend werk. . .. . 

Het is hier de plaats niet, om uit te weiden. over de ua
deelige gevolgen, uit dien toestand.ontstaande voor de op 
Java gevestigde ondernemers, maar wij durven vragen of, lHl 

weldra woeste gronden in langdurige erfpachtzullenworden 
uitgegeven, het oogenblik niet aangebroken is om de deur 
volkomen teopenen vooroostersehe immigranten, meer speciaal 
1'001' de chinezen? De J avaan verplaatst zieh ongaarne naar 
woeste streken. Op hem moeten. de erf'pachtersniet te veel 
rekenen, willen zij bevrijd blijvenvan groote teleurstellingen. 

Welligt zalmen ons tegenwerpen, datiij, die eenige chi
nezen aanwerfden, afkomstig vanhet oulangs verbrande 
schip .1lrederic en van het kort daarop gestrande schipItalia, 
minder tevredeuzijn over den arbei(l van die lieden, maar 
van algemeene bekendheid is het, dat zij, die zich even als 
die lieden in China engageren voor Havanah en de West
Indische eilanden,behooren. tot het uitsehot der natiege
zwegen nog van de middelen ,die door de wervers· worden 
aangewend,om hen met de sehoonste be10ften te paaijen en 
over te halen tot het doen van eellelange. reis uaar landen, 
hun geheel vreemd en waar een zwarearbeid en dikwijls eeu 
langdurigpande1ingschap hen · waehten. 

Nederlandseh-Iudie daarentegen biedt denchinesehenland
verhuizers vele voordeelen aan boven die landen, niet aIleen 
door hunne affiliatien, maar ook doordien de Indische-archipel 
zoo digt bij China gelegen en de grond er 200 · uitnemend 
vruehtbaar· is. 

Een ander bezwaar zal ons welligt voor de voetenworden 
geworpen. namelijk de tul'bulente aard van sommige chinezen. 



- Doc1!~,'k~er~~ltt, in;ae~eV(}{)l:st~ng.' 'geene k~lossale o,verdrij- ,uuyre, ,et elevra .c~dei· totou tard. On peutprevoir des 11 
;ving? ,()f~~(zijeeli:.i,·ov:erbhjfselvah -de Vroeger. aangekleefde present, que ceteleIi1en~, quia deja pi'is nne certaine im
vl'ee~ '. tegeil !, de yed:ueei'dering vim hcteliiileescli element? , port~nce, sr.ra dans un JOur prochain fort considerable. _Le8 
Leel.'t~ deges9hie4erits van (~u~onla~~1gs voltoQiden spoorweg, pa9.u~botsdu Pacifique seuls amenent en mo:ijenne 12,000 
ai~het. w&~tell:, l\allJlet oostell vi;l.licle 'grooteAmCl'ikaansc]le clnnOls par an de Hong-Kong a San-Francisco.' ; 
repllbliek verbondim 1.tE)eft, niet opilagenoeg elke, bladzijde, , ,En hoe gaat hetda?-, ~rage~l wij, op Banka' ei1 op Bil
datde chinesche arbei,dersbij , den.: aaitleg vi\n ldat grootsche liton, waar geregelde Immlgratw op vrij mime schaal plaats 
werk, zichzoo bij " llitnemendheid onderscheidden van de heeft, voor de bel~oeften aan werkvolkinde tinmijue1i? 
arfle'rikaimsc1~e enelii'opesche' werklieden, ... vat aangaat inge- Hoort men daar OOlt van rustverstoring? Blijkt daar niet 
togenheid "a'i'beidzaaIi11ieid, gedrag, in cen woord handel en dat de magt waarmede de gewestelijke en plaatselijke be~ 
,vander? ' . " "'" stulll'ders bekleed zijn, voldoende is om hen teiiouden bin-
,', Ee,~ ' welbekencl 8Clll:ijver, d~ heel' Rodolphe Lindau, getuigt nen de peJ'ken van rust ell orde? ' 
de:ilvegehe~ volgende in de beschrij viug van den eel'sten togt Het is dan ,:ook . met volle overtuiging, dat wij hiel' he1'-
na de opening vlui den spooi·weg.(1) ' balen wat WIJ zelden op bladzijde 298 v<ln on8 verslao' 

IIA la: gare de 1'rllckee, ily avait affillence de chinois; over. 1866. 0 

j'y aperc;us atlssi quelques lndieus., Onne saurait trop II WeI iswaar, werd aan het verbod van 1837 een eiude 
insister sur , les gnmds services que les travailleurs c11inois gem~akt, luaar. hoe? , Eene reeks van formaliteiten, voor:' 
ont reudus.a ce pays . . ' En Californie, il n;y a qu'uue voix ~chnft.en, bepa~ll:gell, r~gels, werd in het leven geroepen, 
sur le\lI" compte, et yolontie1's les d€clare-t"()ll les meilleurs 111 del' daad welmg getlllgeude van de wezenlijke zucht om 
ouvriersqll'il soit possible c1'occuper sur les cbautiers d'un het ~ehate steisel ' van 1837 den budem inte slaan. Ja, 
chemill de .fer. Non-seulement ils se montrent durs a la fati- de chmezen werden even .a~s ane vreemde oosterlingen toe
gue et capablesde 'trrivaiUer autant qu'un eUl'opeeJi, mais gelaten, maal: hunnevestIgmg. werd zooda~ig be:moeijelijkt, 
its sont cOllsciencieux, ils paraissent prendre plaisira Ie ill" dat I~et melllge~n , af zal schnkken, om zlChnaar Java te 

. besogne, et pardessus tout ilssontd'unesobriete excmplaire. begeven, ten el~1dealdaar te trachteu een miMel van be
Tamlisqu'il faliaitexerCel"llne snrvclllance de tous les instans s~aan ~e zoeken. Van daar clat van de 789 aangekomen , 
et des plus. severes pour maintenir une apparenced'ordre l1lellwehn~~n, aan sle?hts58hunner, sedert 10ktober 1866, 
dans les j'angs des americains, irian dais et allemands emplo- bet verbhJf op Java IS toegestaan. ' 
yes all chemin de fer. c'est a. peine si l'on avait a s'occu- "De kamer betreurt dit te meer, nn van zoo vele kanten 
pCI' des chinois. IJcnr til.cllC ' tixee, ils s'arrangeaient entre wordt, g~klaagd over gebrek , aan werholk, overOlJdrijving' 
ellX }lollr loa bien fail'e, on les payait, et l'on H'eritendait yan albCldsloonen; nn aan zoo vde met het o-ouvernement 
plus parler d'cllx. On <lit qn'ils s'etaient organises en grou- Ul kontrakt staande slliketfabriekanten de verpOligtino' wordt 
pcs particnliers, qlt'ils rcconnaissaient entre eux des chefs, o?gel~gd, Oill buit?1l bemoeijenis van hetbestUlII':, t'e VOOl"
d.es trL'Sorlcrs, des commissaites (ks vi vres, etc. C'ctait toute ~len. In de behoeftell aan arbeiders. Waarom 'd,an aan de 
une administration interiem'e dont Ie mecanisme echappait fabnekantell niet vrijgelaten, irnmigranten van CliiilH. Ben
auxCtrnllgers, mai8 qui fonctionnait a mel'veille.L'ivrog- g~len en elders in dienstte nemen, als de inlandsche bevol
nerie,q lIiexer~a de si grunils mvages parmi les tra vnillcm's kmg te kOl"t schiet? 
bluncs, etait inCOllnlte 'lIux,chinois; les qnerelles et lea rixes ,'IM:unt de chinees niet, .boven alleandel'eaziatlmllitd091'-
ctaieht exccssivement r!U:es ullns Ielir quartier. lis s'adoil-, ellergle, spaarzaamlleid eil ijver? • 
naiellt au jeu avec passion, et on les voyait qllelquefois, Ills .er eene ,In eel' rustige klnsse van lieden denkbaar, dan 
apr6s des jonrnees d'uo rude labellr, passel' ia nuit entiere de clunees, d~e slechts 1100 veel bezii, als de geringste ja-
;Jutour !'Ie leurs fenx, occnpes a risgner leur salaire sur un vaan: e?ll stukJe gl"~nd met een bamboezen huisje? 
conp de llllsard; mais dans ces exccs mcme lis temoi~naient liEn IS het dus tuet hoogst verkeerd voor zulk een ijverio
de Jenl' retennc habitueUe, et ce n'est qn'a de longs inter- ras de de~r te sluiten, ~ee~l, maar slechts half te openen? 
valles qne les inspectenrs eurent occasion de les appelel' au IIDe cillnezen-vrees, dIe m vroeger tijdell de oorzaak was 

; sentiUlCJI~ de l'onll"e. , v~n zoo veel onregt en dwaling, deelt dekamer niet alleen 
nze~, .maar zij vermeent dat het weibegrepenbelang dezer 

IIII faut ajouter · que les enligrans CllillOis sout mal vus be:ntt1~gen mede~rengt.' .om de groote 'emigraLie van dit 
des gens du peuple en Californie. Dociles, contens de gages krachtlg en energlek aZlatlsch ~olk, zoo veel mogelijk naar 
modiques, pr~tsa -tOlite espece de travail sans murmurer, Nederlandsch-Indie te leiden. 
exacts a remplir leur devoir,ils sont en efl'et des concurrens ." De kamer bepaalt zich in dit overzigt eenvondig bij de' 
ilimgerenxpour l'onvl'ier americiiiu; souven:t insolent, exi- cJullezen, omdat deze, meer dan andere vreemdil ' oosterlin
geant, ,aisement lJOrte a la l;evolte, et ne reculant devant gen, voor aUe t~kken van landbouw en nijvcrheid eim bijzon~ 
aucnne violence 10rsqll'iL croitses droits meconnus, Aussi derenaanleg bezlt~en. Vandaar dat de kamermeersympathie 
plusd'une fois a-t-on essaye i\. San-l!'rancisco de s'opposel lIeeft VOOI' den chmees dan VOOl" den arabier." 
pal' la force au debarquement des emigrans'asiatiques. Jus- ,. Er i~ nog eCl~ ander zeel' a~ngf:llegen punt,dat bij de 
qu1a, present, les autorites, ont triolllpM deces resistances: overwegmg van d~.t onderwerp met buiten , sprake mag blij
poul'tant l'appJ"ehens~on qll'inspii-ent ces scenes de violence est ven enwaarop W1J althans vermeenen de voUe aandacht van 
si fortequ'a l'a~l"~vee ' des bateaux a. vapeur de 1'Ocean- Uwe 'Excellentie te moeten 'vestigen. . " 
}>acifiqlle faisant Ie service entre la ' Chine et Ia Californie,Eelie immigratie op groote schaal , 40nderd driizendchi
la police 'esttonjoul's sur piedet en force Ie long des quais 11e:en 'i eder jaar, ---' om Uiaareensal~ voorbeel~ eencij
Qus'Opere}e debarquen~enr(lespassagers c~inois; .eUe est fer te noe~en, --: zou veel hnnen blJdragen tot stijving 
(jblig¢e degal"dereg~le.ment lesl"ue!l par, lesquelles les noii- del" ,schatklst, lmilen men hen gedurende de dl'ie eel'ste 
,veaux ari'ives doivent : se ren,drea~lJ( quartjers ' habit.es pal: jareli ' VJ;ijstelde van elke direkte belasting ,zou de betalinO" 
leurseompatriotes,Cette resistance opposcepar lesbasses~an eeil hoofdgeld van slechts drie gUlden's jaar$;aanvan~ 
class~s~" l'itnllligrationchinoise n'a point dE; motif raison-gelldeniet het vierde jaar, inderdaad niet te bezwarend , 

'. ,;,:~: ' :'-' .:~: ·ziJn . "Na een tijq.sverloop van dertie~ j~r.el~ zou vall eene . 
C , " meuwe ', chinesche 'bevolking van een millioen zielen met 

:, (1)Zie:L~chem.in, def~l'du Pticifique;voylige de San-Fra'utiisco .a minder -dan drie millioengnlden aan hoofdgeld zond~r bo~ 
liew.Xorkj. llFllu, de8 lleu~ lliOn4el, 1 D~c~lIlger 18e9. , , , zwaal' jaarlijks geheven kunnen worciell. , " ' , 
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Ovel'wegen wU Iioega(lmlewcg de illkOlust~li .cli'eigcll te 
vcrrnimleren, (lie deschai'kist tl'ok .uit hetkllltllUr-stelsel, 
hoe daarcllteo-cn de \litgavim voor het beheer toellcmen, dan 
gt: looven wiJ~ dat de . regering w~is zal !lanGelen doo;~' t~jd~g 
op mitltlelen beclacht t~ wezell .,. om OI? and~re ~IJzen 111 

huj'(~ behoefLen te voorZlen. WIJ toch ZlJU. hlllven g aunte
nernell, dat de millioellen, die IlU nog, ais de. vrllcht van 
llet stclsel, iII's lands kas vloeijen, ·znUell knnnen worden 
vcrvangen (Joor dirckte beIastingen, hetr.~i ol~ de illllustl'ie, 
hetzij <lIs eelle hefI-i ng op de mllssa van de ~nlall~lsche be
rolkill g. IllIJllers hoe weinig hanr tuestalHI I'.lCh C1gcnt 0111 

belasl-ill"'en I.e kunnen verdragen wenl nog oll1ani,\s heltler 
aallgdo~nd door .Ih)'. Mr. li1. van Alphen :in I'.ijnc tW()C 

l'Iugsehl'iften, getiteld ,,;Juya ~n het kllltllllrs.teIsel." . .. 
O ilS alth:llls heeH hct ten zcel'stc getl'oticn wat til,), de 

blliLe\lbe~.ill.ingcll tot, vool'bcdll kier.ellil, aanvocl't . in zijllc 
twccde SLllk, Hij I'.al \r(lor~eker nnn veler illn~ i ,en den bo
dem inslaa n duol' hcl.geell hij zegt op bladzi;jde 25 en 2(j, 

HMell \i eel't. 81e(;1Its de aan de wet van d.e,n 7den Decem
iJer jt., (Staatsblad no. 207) tocgtwoegde !'awing del' mitl
dc1cn ill I lillie , waarvan de t\VI ~ (:Je kolom betl'ekkIng lieef!; 
tot d e bllitenbcl,iltillgell, in te zicl1, Olll zich te oVl:l'tnigeu, 
dIAl!' wdk C(:II cllcndig I'.alrlcnranpsel van kleine, nidsbe
dllklt:u,le oHtvangstclI ))len t.ot dil1 r<lll1ingis gekollJell. Hot 
gCl' rL lIid.'; andel'S dan cell pijulijk gcvoel, Olll dut1.l'over 1.ijllc 
uugi;1I t,e bien gann, en tueh !toutle ik or mi.'; vall vUJ'zc
k"l'lt, daL \ll)gingclI, OIll daal'in verlJet.nl'ing tc brclIgen dool' 
hi:llill g vall l'c:gehllatig en al gclllCGlI wel'kellde bdastillgen 
\'1111 djn·kLi:1I nani, tot Hids 7,ondeli j(:itiell <lilll .tul; tI(; sehro
IJ I/'J ijk ';l!! lHisrchmiugcll, Ill', wat HOg ergm is , tol; OI1IILS-
1,(:11, "III welke te dClIl)JCII kost.IJUl'c oxpcdit.ieu wlidoLL IIlUlO

[' :1'1 !!i :d:illU wordcli. nat l'.amclIstel van kl(:iIl C, lIids UClllli
dl;,lii;: IwtlillgclI \I'ijsL ons, even als ill mijll cerst.o SLILk Vi:) 
is (,p;.o;e ll lf:l'kl, t.ell altll'l.ielL vall de l\i(:nigte \'Lli l III:flillgOll, 
wHlk" dOLI\' tie h.:i:l'cn M,('l'kIlS en Nahnys ilL de Javascllc 
j'I 'sid t: IILii :1I .\ladioclI (;11 ]';'(:dil'i, uij lie OVClI'lIame dim' gcwcs-
1;':11 i ll 1:;:10 II'I:ruell. g(;volldell, 01' de ollmogelijkhcid., um 
l.ieh I :III~;-; fI IHkn: wc:gnn door tell tl i Il k, goed gel'cgcld be
la :,Lin g- '; tl.\JJc:I, lJd()l'n on lI)(:Cl' aallzicnlijlllJ illk(Jltl stOI L I.e be
ZIli'!j t:lI. Is ltd bovt,u,Ui:1I nalillcllwlijk, tlat, Vlill d.e lllt:lligto 
1'1111 bl:willJv(Jcl'IilJl's ill de \)lIiLt llllJl:ziltingoll ill de laat~te 
:w or ,1·1) janm (:1' lIiet, him' ell dmu' ur 1111 e ll dall, CCII 
;(1111 I'.ij II gC II'(:( :g t., <lit: ~,ijlll: g(:!I :H:htCII had Jat.ell gaan over 
dH 1I11l(,;'elijkhf:id CCllel' radikalc v(;l'bctcl'illg, OIL d.ie lIid ge

tmclit WII lu:bbell, zich eenen namll tc lIIaken doo\' , oem 
1I1 ":e~ 1' rationeel stelse! 1JalL ill )l\'ijr.ClL (: 11 I.e docn illvocren? 
Zdfs Ile generalll MichicLq, cell Ulan, WiClL llet niet aan 
~"hl";llidel'!Jeid onturak en die daarbij "oor geen~ kleinigheid 
\' (JI'VII:lI'J was, - en te regt, olll(lat. zijn mianl alleen VOOl' 
I:ell ki'ijgslllagt mogt gelden, - zag geen kans, om het gou
Vel'lH:lUl:lIt van Sumatra's Westknst van eenen lastpost tot 
celie l'elldcnmde bczitting te maken, andel'S dan dool' in
\'o()rillg van het op Java vigel'ellu stelsel van vel'pligte tecIt 
en levering del' kotlij. 

111\1:a:\\' als Vali de buit.en be7,ittin gen vooralsllog weinig te 
wachicn is met opzigt tot venneerderd.e belastillg-oplJrengst, 
tot; welke andere konklusl(l ka~l .'lit 011S brcngen, clan dat: 
oV J II va de last zal moeten worden gelegd' tot d.emping van 
de kloof, die door de opheffing van he!. kultuurstelsel zou 
on.tstaa)l? En . op welke redelijkB grond. en. zoumen knmieu. I. 
gelo()ven, dat eene bevolking, die Oil del' het kultuurstelsel 
in . ;haill' vel'mog(!n , ~ID. belastingen op te bl'engen niet is vOO1'
u'itg~gaan ,25 a 30. milioen meer a.anbelastingen zal kun
n ,~Ii, opbrengen, boven en behalve hetgeen llll reeds verkre-
gim,' )Voi.'dt? . . . .. . 

. van 15 milioen zielen, walU'van nog wel . n~iin21/2 ~ilipen 
'.als behoorentle tot de V 0l'ste1l1alldcll en de partikllljerer~:n
den, buiten de hefTi ng v allen , zooclut de dl'll k · Z()ll moetl:m 
gelegJ worden oj) 121/2 ll1ilioen zielen, die tlus gemidclelu 
f 5.50 iI. f G pel' houfd moeten opbrengen; tenvijl llIen; ' 
door de olldervin(ting vool'gelicht, inBl'itsch~Illdiemet eeile 
bevolkillg, oncler welke aEIll7.ienlJjke en trilrijkeelemenl,ell 
VOOl' eene Rinke belastinghefiiilg aanwezig z~in' ; en die, zelfs 
met inlJegrip tiel' aUilziell,lijke · winst op ilenopiumhan'cfi:H, 
naallwelijks f 3.60 per hoofd opbrengt, liever hefnii(hlH ' 
Vlln groote uezninigillgen aangJ'ijpt, tell eiHde het verbrokiih 
evenwigt tusschen olltvangsten 'en tlereecls niet hoog pp
gevoonle uitg:lven I.e herstellen,- dan om daa,t toe c.!oorver" 
hoogtlc oclastmg-oporeJlgst tegeraken. Is ' elit on~eriijds 
Jliet een hoogst onredel~ ke eisch?" 

Ook w~i, indien OilS gevoelei1 gevraagdwerd', ~ouclen , 
hllivel'ig ~Un 011ze stem te gOv,en aall iederen nllmtregel; die 
de strekhng zou mocten hebbeh, oUI' min de jjllalldsche 'be
volkirig eene be<luidend hoogel'e bdasting oj)te leg-gen . . ' 

])aarom ook hebben ,dj ' }lleer het 66g 'gevestigdoPlLet 
elwl'g ick en kraehtig chincesch" rns, clut bij .·eene vl'ije ' iUl
llIigratie OJ) groote schaal zoo vele elementenin 7.ieh v'e)'· 
eenigt YOOl' b(~lastil1gJwNillg ~' ill Jell YOi'lJl het,zij van be'
Jastillg op het liellr lJf, hetzij Vtlll In.ndrentc, alsd.e agnuisclte • 
wet vrijzillllig toegepast en <len cl{inees vei·glllid. wo)'dt ziCll 
uliiten d.e hem 'nu aangew()iene wijken, in hct binnenland 
te vestigen. Dat overigens gelijktijdigwil 1l10eten worden 
gebrokeu met het ' s!:elsel van belemmc)'ingen, deJlehillees 
Ill' lIog iii den weg gnlcg(Itell aaJl7.ien van hetTeizen nllar .·.:c:.. 
e ll ltd v(:rblijl'.in het billn enhnd, en datookhcmtlegelc
gO Il heid ZOII llIoeten wordell' 'geoperid, om grondenin eigi1il
dOIIl, erf'pacht of hlllL!' te bekomell, lig!. . zot5 YOOl' de haJld j 

dOlt wij vei'meenen daaruvcr niet venIer te 11iocten llitweiden' 
tlaar ' het cell nootlia kelijk 'ui tvIocisel is vim het stelseJ, ant 
wij in heL aigclllecl1 vo~rst:inil. " 

Dit lIee'lIlt lli()ts weg van all vrijheid,' clie([e r(werill'!)' . 
zidl ZOIl klLllllenvoorbehollilfnf; om aan de :vestigil~g V:~iG,;, 
(Ie chincwn hiel' tc Imide tIe vc)orwaarde t e veJ'binden, ~hlt' 
zij r.ich behooL:lijk IlllJoten donn ' l'egisteren. 

OV()l'igcllS I'.UI lcnde 1l1i(hlelell aer polieie; die ' de rege~ 
rillg bezit, wel ,voldoelHlezijll ;Olll l'llsten 'Ol'de tebewa .. 
l'en. 1>e wet is bovendieJiJatti', om onnlststokel's testi';lf~ ' 
fen of onschadcl~jk te lIlaken. 

. Dat wij hot systeem van uorg togtenaflceuren , behoeven 
wij weI Hid bepHalcl ineel' to verzekeren, llahetgeellvoor~l' 
ycetLs I>etoogdis. Wat wjj , "oorden chinees verl<l)lgen, is 
volle vrijheitl Vali vestiging en beweging ,met afschaffi'ng 
Villi aUe mogelijke lJeletseICll, ·· en ten aitllzienv'an ,h et rei
z.en in ' Nederlandscli-Indie,dathijaangeene andere bepa
llllgen omlerworpen zij daJi ·· die; we1ke .opden inboorlillg 
toepasselijk zijn. ' ...• , .. 

Wij nemen opgrond 'vanaIde besehouwingende vrij-
h.eid U wcr ExcelientieinoverWegirig tegeveu: . ..' 

/lOp tc hefie n de bepaIingeJi thallsnog' in werking ten 
Ilulnizieh- dcl' aankomst,· het ' vel'blijf Clide vesti'gillgvan 
/lehineZell in N edeHandsch-Indie:'," . , 

De kamervan kooplumclerbi1nijverneid, ' 

VANDELDEN, VoO(zitteJ' ; 
RENNY'·· S'ek'ieta1'i8. 

. " 

GEVEILDEVASTIGHEID en EFFECT'EN: 
Dondel'dag .den 2 JIUlij 1870. 

V 001' rekening van den faillietell boedel van deil " , 
ChineesLin1.. IJJie. 

:!%ij slC!t van, rekenjpg zou dus :Java 10 a 75 milioenen 
nlQeten opbrengen . en ij.it meteene, w,~iniggego.~c;leQevolking 

'. Ret ' Pel'ceelgel~gen in deC,hineesch.eKi'unp (PiiJ.tQr;, 
Ke~iel), verponding No. 8199 "'getaxeth-d op j 5,2ao;" 



~ijlldei~ ~(}11 !JlIJ b~~o~~1Yp. .. wet~ ~en st~el1el!. }luis met pannell 
gedekt;' kooperLiin.LeIlgp(j:tiWvoor ! 8,300,-. ' -

]3e~;ij~van ' AalHleelin: hetBataviascl1 Tjllllia Veer No. 
67 gl:oot f 1,000,-, 117 ·J3t.,k6opet' Said Achmad bin 
Sa hap. .. '. 

S .Tnnij 1870. 

Bij degister gehO\lden inschrijviJlg VOUI' gOllvernements
.wisseJs was ingescltreven tot een gezalllel1l~, k bedrag van 
j' 2,491,80\). Van deze som is hetgevl'aagcl(~ bedl'ag, Jl/2 
lI1i1lioen gegllnd, vel'deeld aiS voIgt: . 

f 937,\:)09 teg!.)n pari tot 10P/+ pet. 
' 11 562,000 if 102 pOt. . 

Pinkster Zondag IS III de kali N oonl w~jk op de hoogLe 
van lIetcommissiellllis van ' den heel' van der l3U1'ght aWaitr, 
tll'ijvendc gevonden ,het IUk van cen onbekend.manspersoon, 
naar gissing reeus lnngel' dan 24· nren in het water gele
gell te hebben. Na ·door cen illiantler op den kant gehaald 
tr. zijn beyond men het lijk geklced was met een hospitaal 
broek en hemd, terwijl im:nidrlcls bleck dit het stof
feJijk overschot was van cen stunrman del' marine cIie ve)'
llloedelijk ineen vlailg vim ijlhoofdigheid zieh op dezewijr.e 
\'an het lev en llacl beroofd. 

Nauat CCIl groot aa .. tnl lIlellsehen, zoOwel Ellropeanen als 
inlanders, omstreeks een paar uren .b1lg het afzichtelijk 
(ijk had aansc!tolHvd, arriveenlc eindelijk de policie die 
bd Ilaar het hospitaal deci! verVOCl'en. 

Ten ge\'o\gc del' zware l'egens; boven gevallen, is ue kalie 
alhier ZOOclUllig gezwollen, dat el', op verseheitlene plaat
Sf!lI, \'l'~j belangl'ijke tLool'brnkell hebben plaats gehad. 

Wij haddcn gelegcnheid OTIS daarvan te vCl'gewissen even 
OIls iedc!' ander die l1e(len morgen ua 8 lllll' de stad be
zodlt. l~\'en beneden kampong :bjawa bij . tie aldaar ill anu
bOllw zijnde bl'ug staat de geheele weg onder water en lIiet 
alles, zoowcl tc voet als pel' as, zich genoodzaakt daar doo)' 
te plassen. 

Ook zegt men de pas gcHlechleenle uitgravingen vall 
tIe 8poorweg maatsehapp~j bij Iwt fort (Citadelweg) geheel 
volgeloopen 7.UII ell de aardcnbaan voor cell groot. gedeelte ill
gesto)'L is. 

Telegram van Soel'abaija; 
. 8 JlIlli. De hoofdingenienl' va,lt Baak isgisi;er aillie)' OVCl'

leden. Hij was ovel'geplaatst naal' Batavia. 

GEVEILDE . V ASTIGHEDEN. 
Zatul'dag dell 4 J Gnij 1870. 

VOOI' )'ekening van de firma Gezusters de. Brn~ju. 
Bet Pe}'ceel gelegen op Noouhvijk, .vCl'p. No. 8974, ge

taxeeJ'd op 1 !i,600, zijnde eenEl'f, bebouwcl met een 
steenen' W oonhuis en dito B\jgebouwen . met pannen ge
dekt, koope!' J. Groeneveld, voor 112,500. 

Vool' I'ekeningvau .den Heel' J. F. Halkema. 
No. 1. Het Per()~el gelegen op G0e110en[! Saltarie (Gang 

()omeliU8), . verp. 'No~ ' !!026, getaxeel'd op f 30,000, zijnde 
een E1of, bebollwd met een steelleli: II uis en Bijgebollwen, 
met eell groat steenell W oonlnus e!l liijgebouwen met pan
nell gedekt, kooperA.J.deRordes, VOOl' 1 18,500. 

No.2: Idemop GoenoengSalto/rie;Nerp. ' No; 9530, 
getaxeerd op 1 11,400,. l'iijnde een , ~rf, yebollwd met een 
steenen Huis en dito Bijgebouwen met pannengedekt, koo
per A . .T. de ]~ordes, voor 16,000. 

No.3., Idem op Goe1loengSanarie (Gaug (Jo?'nili1l8), 
verp •.. Nb •. JU1;getaxeetd .' 0),:) 111,400, zijnde een 1£1'f, 

bebomvd. met ee!l . steen en Huis en dito Bijgebouwen met 
pannen ge'aekt, kooper A.J. de Bordes, VOOT f 6,500, 

No.4. Idem alsbovenverp. No. 9532, getaxeerd op 
I 11,400, ' 7.~jnde 'een Erf ,bebouwd met cen steenen Huis en 
<lito Bijgebouwen met pannen gedekt, kooper W. van Blom
mest.einvoor Mevrouw de Wed. de Bmiju, yoor 17001. 

No.5. Iclem alsbovell VCl'p .. No. 9533, getaxeerd op 
1 11,400, zijrtde cen Err, bebouwd met een sieenen Hllis 
en tlito B~jgebouwen met pannen gedekt, kooper A . .T. de 
])ol'dcs, VOOI' f 7100. 

No.6 . . Idem alsboven verp. No. 9534, gctaxeerd op 
j 12,000, zijnde ~en Erf, bebouwcl met een steen en Huis 
en ll,itoBijgeholl\ven met pannell gedekt, kooper D. GaU
ner, voo}' t 7100. 

No.7. Idem alSVOl'ell iel'p, No. 9535; getaxeel'd op r 15,000, zijnde en Err, bebouwd 'meteen steenen Huis 
en dito B\jgebouwen met palmen geclekt, lwoper A . .T. de 
Bordes ,VOOl' f 10,500; en '. 

No.8. Idem alsvol'en vel'p. No. \1536, getaxeerd op 
/ 15,600, zijnde cell Err, bebomvd met een steenen Huis 
en dito B\jgebonwell, allen met pfllluen gedekt, kooper A. 
J. de Bot'des, voor f 11000 . . ' . 
V 001' rekening van J mi Aclriaan Minos en Sophia Adriana 

Minos, ieder voor 1/2 gedeelte. . 
Het Pereeel gelegen op An~jol8c1le ]/aaj·t, verp. No. 5299 

en getaxeenl op f 6000; zijlide een stuk Tuin en Zaailul1d, 
bebouwd 1l1.et een lIuis, van steen en planken, d<it voor 

. cen groote gcdeelte is afgebroken, B~jgebouwen, gehed van 
steen allen met pannen ge(lekt, "ooits een oven am steen 
tc bakken, kooper Heijliger &; Roehussen, voo]' J. Th. 
Cuntervisselwr, VOOI' / 1610. 

VOOI' rekening I'all .T 3n Adl'iaan Minos. . 
Het Pereeel gelegen op Bazaar Baroe, vcrp. No. 9399, 

getaxeerd op f 4.00, lIijnde een Erf; bebonwd met een ham
boes lInis, kooper V. A. Noordhoorn, voor /290. 

~<=====-

HOOG-Gr~R]~CH'l'SHOF VAN NEDERLANDSOH
INDIE. 
ApPEL. 

EERSTE KAMER. 

Z-ittillfl van £lett 5dett Mei 1870, 
Vool'zitter Mr. W. RappaI'd. 

OVEHLl:IOEN VAN liEN PRAC1'IzljN VAN DE APPE1~;LANl'E.
VER.VANGJNG. - CONCJ,USIE VAN EJSCH. -' AUDIENTJE

llLAn. - POIwr DE GRIEFS POIN'!' D'APPEJ" - MONDE

!,ING GEDANE VORDERING. - NIE'!' ONT'VANKEJ,IJKHEID • 

. .M oet in zaken vall 8U1!W~iel'e be7tandeling, de vonlel'ing in 
hooger bel'oep tel' terefltz'titzng UJorden gedi:trt1t 8chrij'teb}k bff 
met ?'edenen omkleede conclztsie, welke In} alsc7tri / t aa?z £1m 
p?'okuren1' van de wederpa?·t-ij' 1Iloet 1001'den medegedeeld? J A. 

Is lIlit8dien; nn de pl'okm'eur de?' appellante wel conclu8ie 
tel' r'oUe heeft gen01itm, maar die conclusieniet 7teejt OV(3'I'

gelegd, zoodat niet . bUjkt wam·toe die cOnclu8ie 8treA;te 0 f 
welke de r'edmen war'en die tot die conclu8ie kebbe1l geleid 
gehandeld in 8trijd ?net de uitdntkkelijkevoa1'sc7t?-i 'ten del' 
proce80rde, en. moet mit8dien de eiscn, 8telmende op zooda
nig mondelinfl gedalle vordering al8 niet vatbaa?' VOO1' vei'
dediging van z1j'de del' tegenpal'Uj, of beo01'deelillg clool'deri 
?'egte?'; ?tiet ordvankelijk 7IJorde1i ve?'Haard? J A. . 

Bestactn er tel'llZe1t VOO1' dell l'efltei' ;JliZ amUJtalve ket von
?ti8 zoaarvon appel, tv 2ot';jzigen,' te vel'betere1l 01 te ve?'rlie~ 
tif}e11? NEEN. '. 

E. IN. Hojlalld, nppellnnte, ad v; en Jlrok. Mr. G. T. B . . Benny. 
Contra. . 

De firuia Allcmaet .,. Co. ge'intilileerde, aJv. en pl'ok ~'h'. C. S. 
llfatthiesse'l. 

eo 
J.:4. HiJjlimd; defaillant. 
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J1AAD VANJUSTITIETE BATAVIA. ,Bqtavia. ~ Gedl1l'tude ue maand IVhal'i,,i1. is uau inkomcnde ell 
EERS1'E KAMER. i Ilitgaande re~ten op .Tava en Madllra (met illbegrip vall 1 14,540.68' 

I 
aau. kOl.,sllmhe. regt.eu .. up tahal{) on(vtlngeneefle som van.1 640.,,432.2.3 

Zithng vanden 27sten December 18(jH. Gedul'cnde de heidI' vorige rnaanucn , . . - » 798,12(j,1:1 

Voorzitter Mr. :F. F. L. U. Last. De ont.vangst gednrenue de clrie cerste maauuen <~ 
van 1870 bedl'M·t ulwo 1 1,438,55S_ilG5 

WEDETiZIJDSCI-IE OVmtEENKOJl1S'l'. - SOJ,IDAllm BOnG'fOGT. i)aal'onl1el' is begrepen nan fiktive regten op uitge-
_ -PRfNCIPALE MEDEDEBI'l'EUREN. VEllGOEDING VAN voenle guuveruemenLs produkten / 266,375,51 
KOS'J'l~N SClIADEN EN IN'I'EltESSEN. -KOSTEN: VAK nwl' aautcl'nghetaalde regteu » 16,395:86)) 282,771.37 
GEDJNG. wodat ile wcrkel.ijke onf:vullgst llCeft, bedragen. . f 1,156,786,995 

Ge,lnren,le de drie eerste mann,l,," vall 1870 is ontvangen: 
Is horf/to!!t eelze v()lstrekt eenz'ijd-ige verOintenis, die als mindel' dall gednrenrle dat f.\jdvak in 18G8. ", j) -34:3,341.80" 

;;uuall-?l-i!i wet verpligtittgen oplegl amt ~len vor,r; te,r;enover » »)) »)) I8()9. ,)) 14,63\).80, 
de'll sc!tuLdeiscltel', doclt geenzi11-s aan dezen te.:;enovel' den Prean,qel"?'egen{schajJjJen, - Yolo-ens berigteti dd. 17 en 20 dezer 
vor.l}? .J A. ' hehben ziell in I,et distrikt Soelji (1'~gentscha;ipenI,imLangan) velumni: 

ll'[oet de scltltldeiscltel' (incas1t sc!tuldeiscltel'esse), ?ta.da! zell vcrloond, uie het gewas van 2 hahoe's en 406 .vierk.RhijlllaJJ,f
sehe roeuen sawah's vel'llicld hehLen. 

de lwo/llsc1wldenam' in gevreh,e is ,r;ebleven !:tan zijne C01Z-
tJ'actue,;'le liel'J7ligl'ingen te lioldoen, ook tegenOl!el' den borg Pelcalo'(lIjrln. - ])e gezolldheiustoestand in dit gewest kOll gednrende 

de maulltl. April jl. niet onhevr~digend heeten, 
en lwojdeb}k mede-contractant, rlatgene ,in aen,! nemen,1Oaa1'- Het get?11Joklijdel's, clat 01' nltimo Mn,art22 heuroeg,ldol11 gedn-
toe zU krachte1ts de ovel'eenkoii/,st tegenoveT den hoofdsdml- l'ende Aprtl -tot 78, waal'van 24 Itel'stelden en (j overledcnc . 
dellaa-r .lJehoudell is? N EEN. Van de zijde van· het Lestnnr. weruen ,voorfdnren(]·' de· iiooUige niaat-

JJrellgt de eenheirl eeller tU8sclLBnmeel'dere scltuldena1'en rege1ell genomelJ, tel' voorkomillg vall eeetle vel'spreidingder ziekk 
(umpe.l}ane ltool't!el'1j','ke verUintenis, eigenaa.rt!i.r; mede, dal de De -gevallen van lwort.s waren niet lalrijker dun opUlJdere tijuen 

J 'J' van het jaar. 
ill ,r;e/;l'eke stell-inf/ v{m den een, {evens .r;eldt VOOI' at de an-
del'(' ltooi'del-/jk vel'bonden JJlule sc!t711denal'en, en vol!!! rlaal'- Sumatl'a'sWcstkust, (April). _. III het begin dermaand viel in 

'/' het Nooruelijk gedeelte vall dit gewest ell iude Padangsche:lOvenlau-
nit cia! de scltnldeisclt-ere8se,_koezeer da«(,1'toe loel uevoe'fJd, u I t"'\ I -t . I . d _ en vee regen, CI'WIJ 1e op mel1lge pauls lll.e PadungscbJ Ilene-
reMer uiet vel'pli,r;t i.y om, ?tadac zU den ltoojddebiteul' be- _ -dCDlaDden dl'oog hleef', 'regen het cinue del' maand was het hijna 
Hoor/Uk iii .lJeol'eke heelt gesteld, zulks ook VI} den tweeden en overa1 drnkkend warm. 
dl')'il{,ll noo/ilelijk verbonden medesc/tuldenaal' ie ke7'latlell? .lA. De vele l'egellsve~'oorzaakt~n in eenign stl'cken dCI'P[u]angsche bo-

fi[oeten, ?uU1rdien b-IJ" loederkeeri.r;e overfi:olJlsien, de n,iel veJllandell ovel'stroommgen, .uw schade aan 'wcgeu ell bl'uggen toe-
bl'ogten. 

'/iotdoenill,r; dOO1'ee1te del' partUen, de overeenkolilst n'iet van In de nfdeeling XIIl. en IX ]<:ota's hecl'schte even als in het Si
l'r!/i8mB!!e ontbo1Ulen doel z(j1l, maa)' de olltbi1l-dillg d(l.(t./'v(/,11, djuengllj?eng,sche (,fallah-Datar) no!? stcds ,de lJOkziekle.- In eCI'stge-
IILtijd ,in reglen moel werden gevraa.gd, de kosleriva1t !tel melde aldeeltllg telue men ondcr ultllno Aptll IG:3 ]Joklijders. -
!f

ellill
g, zeljs 1/!{l1w,eel' de vorderiug niet wordl tegellgespro- '1'el' lJOuful'l.uat.s Goe.llong-SHoli .!Nias) eltomliggcuue lmmpongs wor-

ken, [(JlJk, a.ls gevolg V(l,ll de niet nakoming del' veroiu.dtenis dell onder IIltllno Apnl geeu ]lukluuers meor aangetl'ull'cn. 
Overigens was de gezullllheidstoestand hevl'eui"end. 

kOiileu ten laste va.ll lten, le!Je1/. lc'ie de vorderi1lg tot o11l- Iloewel de sa~ah's in de Padallgsche hovenl~nden op het eioue, tie\' 
/Jimlill!! lOol'dt 'inl'jesteld? ;JA. mualld veel te ltJtleJ~ hadtlen van droogtc en hevige winden, hlcer lI1ell 

De It('f(''i'ing van. Nedcl'lalltlsch-Indie al. verlegellwool',ligellde dCII lochgoetle ver:vachtlllgcn omtrcnt den oogst koestcrclJ. . .' 
J.lllld c , COlliI'. oij dell olliciel' Villi Justitie lJij lkn Uaa,l van .Justiti" lu\ de. nfuechu.genAgam, XIII en XI Kotta's eilTlIlll\h~Dat:ar he' 
Ie Bal:,via. gonmen hier en daar de padi te snijden, De oogst was gunstig. 

Contra. Dc . ill Groot-!'-"andlleling ('J:apenuli! vl'l'kregen oogstovcl'tl'of dien vall 
G. 1), /Jammers; J. II. P. lIoola van Norilen, compo bij dell adv. de drte !aatstc Juren. In Klem-Nfandheling ell Pakanten had ue oogsl. 

f:1l prok, J\ll'. fl. O. vall del' Lindl'1t. cell nanvung genomCll. Omtrcnt den stand van Ilet rijstgewas ill An-
ell kula kwamen mede goede hel'igten in. 

A_ S, S. /Jammers, wed. van wijleu E. A. /Jonl1d, in hoetlanig;- " Op sommige plaatsen ill de 01)hir-distrikten [Aijel'-Bangis en Run] 
heit! vall VlJugtlcssc over P. G. en J. G. Bonnet, nOIl-collll'lll'allt.C. Hep de oogst voordeeJig ar. 

RAAD VAN JUS'l'ITIE TE SAMAltANG. 
ZUling van den 2den 1I1ei 1870. 

Voorzitter Mr. Th. H. van llees. 
RIWINDlCA'fOIR BESLAG. -HUUll-OVEREENKoMs'r. 

O~'I'mNDING ME'f SCHADEVBIWOEDING. - NIET ONT

VANKE!,IJKHEID, 

Moet de gedaagde, die Uij onderltandsclt eontraet wijzigin
fJr:1l !teeft gehragt in een, in zijnen nawn b,(,ssclten den eiscker 
en een dercle pe1'soon gesloten not(J.1·ieel contract, geae/It wor
den clien del'de tot ket aangaan daa1'v(J.1zte lteboen gemagtigd, 
altltans diens kandeZing te · ltebben goedgekeul'd, ell del·ltalve 
da(J.1·dooi' te zij?t vel'bonden? J A. 

Bevat in easu, de wijzif/inf/van clentennijn van kuw' dm' 
oorsjJronkel-ijke overeen1co1ltst b~j latere onderltandscke acte 
If)(J.1tneer (tan de gewijzigde termijn eene te vel'vullfn VOO1:waar
de is toegevoegd, eene uuitenwerkingsteZli1tg van dert termijn I 

bij vroeger ~wta1'ieel contraet aanr;egaan; of mod bij het 
niet vel'vullm dezel' toegevoegde vool'waal'dc de pl'iiilitief ge
.stelde tel'mijn van lcraekt blijven en mitsdien de eiscltel' VOO1· 
ommekmnst van dezen niet ontvankel1)'!c worden verklaal'cl? 
In laatsgemelden zil1 beslist. 

J. p.. de, B8yroclte, eischer, adv. en prok. MI'. J. W. de Fei.J!eJ·. 
contra. 

T. B. Diere,gedaagde adv. in prok. MI', J. P. van Rom, 

III .de ollu,el'.ufdeelillgcn Aijer-Bangis en Rau stond llet I'ijstgewns 
g,~lllstJg. HIer en daal'. Ilad het !!"cwas in Ilet Hansche cehtel' nog Ie 
I \Jden gehad van veldmlllzcn en ander ongediert.e. -

In de afueeling Priaman mogt· men zich in een bijzondel' overvloe
digen oogst vcrLlijuen. 

H~t te veld staand gcwns in de Zuidelijke afueeling van Pauang 
bcloo,de de daar aan besteede zorgen rnimschoots te zullen· Leloonen 

'l'e Indrapoern, waar men rceds padi had gesneden, werden ongeveer 
15~00 koelaks vall dat produ~t door banujirs weggespGeld, ,terwijl 
eeUlgc veluell; waarop nog padl stond,onder de slid wel'den bedolveo, 
De schade worutoJl 1 4000 begl'oot. 

In de om.melanden ~an Padallg hield men zich eveneeDS met deuIJudi
oogst oDled'g. De mtkolllsten waren er medezeel' heHcdigcnu. 

Tn de~e mannd wel'denvan Batavia ontvaugen 1000 kinaplantjes, die 
gedeel_tebJk naar de hoven1anden c.n gedeeltelijk naar de Nool'delijke 
afdeehng werden vel'zonuer, ten emue dealJaar genomell wordende 
proeven lI1et . die kultnhr op groote schaal te kunnen voortzettell. 

De handel was levendig; vool'al in de Pauangsc-he boven1ulIdell wer
den . de passers druk bezocht. 

De vischvallgst was onoeduizend. 
Het zontdebiet beliep: 

te Padaug, 123 kOijUllgS, 231/ 32 pikol. 
• PI'iaman, 63 1428 is2 

• Aijer-BaDgis, ») 25 
" Natal, 6)) 712/ 32 ¥ ' 

Aau inkomende ell uilgaande regten werd ontvangen 1 36,339.395• 

Gedllrende de drie vorige maandell • 191,584,81 

," » viel' 
te zamen.. . . 1 227,924.205• 

eerste maandenvHn 1869 . II 176., 801.12. 
.~----~~~~---

alzoo lUeer inlS70. ! ~l. 128.08 $, 
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Aankoftij wonl iligekocht: 
pikula AlIlst. pomlen. 

Iu de residenlic Pauangsehc buvcll!alJdeuj 2152\) 2G 
») » 'l'al'anoli, 3562 5G 
» Afdeeling 
» 

Priamau !5 102'/2 
Aijer-B:ngis ell Hall, 17.1 _____ .] 7?'.A __ ~ __ . 

, Te zamCll 35284--plkols,--r;CD:iusC:p'[ 

Van Zuidelijk afcleeling vall l'ad,mg werden over April DOg geonc 
upgaven ontvangen. 

no pl'tizcn del' pudi en rUst v>1l'ieeruen respekLivclijk l,lIsschcn.f2.-
en f 7.50, en .f 4.50 en .f 15.~den, pikul; VOOl' de olio wen! pCI' 

vicl'kante licself tllsschen .f 0.20 en l 1.25 hetaald. 
In dell vI'oegen morgen van den HJden 1\ pril jl. wenl Ie Siboga, 

Hal'~s, Singkol en te Gocllueng,Sitoli (Nias) cene aardsehmilling waar
!!;CUOlllen die op laatstgellielde. I'luatsongcvoel' veertig secouoell aall
[,ield, i1~ de rigtingvan N. W. naal' Z. O. 01' de ,Il'ic tcrsi.gemelde 
plaat,clI, alwaar de beving vrli" hcvig \\'as; giug zij van het N. naal' 
het z. 

(elebes ell o71d(?l'itoo;·iglwdell. - Den 28slen Apl'il jl , des murgens 
lell 8"/, lire, word te M,lkassar ,:n in de overigc afdeclingcu van dit 
gOl!verucmcnL cen ligte sehok van aardbeviug gevuchl, ill de rigting 
van (). !Hun' W. 

1'crJlatc • . - In den namiddag van den :lOslcn Maart, jl. wei'll in 
tiit gcwest cell vrij hcvigc lwl'izonLale -sehok van aal'dheving waal'gcno
\!leo, die cene rigling had van N. Ilaar~., 20 seco,oden aanhield ell 
utlmiuliclijk vool'argcgaall war dour cen zccl·kol'l.c Vel' Ii kale schok. 

Teg'''' 'I.ullsulHlcrgang van Ilicnzclftlcll dag decd zich gedurcndc eCllC 
"cconde \Vcda erll horizonlale st'hok gevoelc!l in dezelfde l'igl.ing. 

Jienllda (MlI<lrt ell Al':·il). _.- illd uitzoutlcl'ing van ccnigc liglc ge
vallcII vall koorls en huikzicl<lc was dc gcwndheidslucslallil ill dit gc
WcsL OV,OI' het. algclllccn gUllstig. 

Gcdurcndc illaart viclcn bUua dagclijks zwarc l'egcnbllijen. 
In April hidden de l'cgeus, vuooml ill de billllenianden, steml,; nall 

I'n [;illgen zij dikwijls vcrgezehl VtHI hl.'vi!; ollwc{lcl'; aan de slraudplaat
~~t'H was meet' tll'oogtc. 

In ~Iaarl wierI' hct padi-gew:lti 01' de ili'uoge vclden tlCI' stl'Hudnc
J.;Ol'ijt·tl Karal' CII Kajocwatoc (diotl'ikt I\akasl ell Boellukun (disLrikl. 
,\Ienado) cen l'llilllCtl oogst ai'. Van tlic/.cJrde snurt veld ell wen] in 
A I'ril uok in cClligc sirauuuegOl'ijell van de al'dcclingcn Monado ell Kema 
;,,;:co{Jgst~ 

f)veral c1di:rs stund de ]Hldi up tie la,langs 0111101' ult. April in vollen 
hlo{'i, 0" ,Ic SHwabvcJdcn, welke allen I!eplant warcn, licnle ,heL gc
was weli};. 

lJe Itliluc-aanplantingeu S(.UIHlcn ovcl'ul gllnslig. Onder de ill ApI'il 
!;cuugstu miloe werden !:chlcr vele slechlc Vl'lIchlen gCVlJlltlCIl, lwlgccll 
wen ccn.tlcels tocschl'ecf aall de vele l'egclIs en autlerdcels nau Ic latcn 
naul'lanL 

]1c kollijlllincn werden naUl' hchool'en OlHlcrhulldell. Dc hevige rcgen, 
,lie in l'Ilnal't vee! bloescrn VUH de boulllcn slueg', vel'llictigdc de hoop 
"I' cen g'llllsligcn ('cr~((m kolli.ipillk. Bij cell hell're wecl'sgcsleltlhciJ 
huuple well nugtaus, dat, de kutlijougst voul'dccligcr zal zijn. 

I nUlsschclI wenl met het aanplanlcn \all passinikoHi,i gCllurclide beide 
lilaanllcn VUlll'tgcgHau~ 

De belum;slelling der bcvolkillg. in lIe ]-(akao-aanl'lantillgen nam we
gens de weinigc daarvan gelruklwn wurdcndc vuurdcclell al lUeel' ell 
Hlcer ai'. 

Dc aanplantingen vall klappers, Hutclllllll,kaal liU sagoc stollllcn gun-
!Sti~. 

In '8 lands pakhllizcn in de Minahassa wenl gcdurclldc I<'ebl'uarij ell 
l\laart .it gclevcr(l 1751(16/100 l'ikoel kollij. 

'reI' hoofdl'laats J\lcnado vltriecrdell dcprijs van de rijst in ~'laart en 
April rcspel,tivcl(jk hls£chcn .f 5.50 en J n, en .f 5 ell 5.50 dell pikul; 
en ,lie van de miloe lU8scheil .f ~ en f ~.25 de 1000 stuks. 

'I'e Mcnado en te Kuma lnvmu'en aa115'1 en vcrtrokkcn van danr 60 
schcllell CO vaal'llIigcn, waarmedc rcsl'cktivclijk VOOl' cene waarde van 
J ;n;j285 en.f 42818.15 wCl'tl in- en uitgevuerd_ 

In dUl namiddag van 30 Maart jl. word omstreeks ten half vijf lire 
lCl' hoofdplaats Mcnaelo, te Kumacn te Amocrang eene ligte aardsehnd
diug waargeuomen in dcriglillg van Z' naarN; 

11\ het distrikL 1~asawang wenl in den .loop del' maand April mede 
eene horiwntale aardsehudding gevocld; de rigting dam'van .werd eehter 
nict waargcnomen., .' . " 

Goron/ala (I!'ehrllarijen Maart). -,-.Ellkelc' gevallen van kOOI'Js, 011-

'/.cttingder halskliel'en ell :waterpokkenuitgewnderd, was de gezond
llcidstoestand bevredigi.md. 

Volgens bcrigten. van illiandschc handduren Wtlucn'. cehlcr de nutullr
Juke pokkcu te Kasimbal' ('l'omclli-hogt) en Ie Negri-Baroe ('['oli-Toli) 

" 
I OJ! de ,l!'ooge ... elden begon de padi vl'l1cht to zetten. In· de afdeeling 

Kwandang hegon men zeFs reeds te oogstcn. 
Dc miloe-aanplaniingen werden, voor zoover het l'cgcnaclllig weder 

dit toelict, uitgebreid. , 
In uedislriktell Bone, KabiIa, Kohl en Talaga werden vele'miloe

vehlen in ]\fuart door {)verstroomingen vernield. 
Met uiizondering van de negorijen in de omstreken van Kwanclang, 

alwaar nagenoeg aJle jonge koflijboomen dool',een baudjir vcrnield_waren, 
vcrkeenlel1 de koflij-aanplanlingen ovaral in goeden staat. DiL laatste 
was rnede het geval met de katoen-, tubak en andere aanplantingen. 

Dc pl'ijs del' rijst val'ieerde tel' hoofdplaals Gorontalo gedurendc 1"e
bl'lwrij en Maart respektivelijk tllssehen f 3 en f 4, en I 3 eo f 5, 
en die van de miloe tnsschen f 1.80 en f 2,- den pikols. 

Te dier l'laatse kwamen gednrende da!.zelfde tijtlvak aan 24, en er 
vcrtrokken van daar 20 vaartuigen, waarmede resl'cktivelijk werd in
en'lIitgevoenl VOOI' cene waanle van f 64850.50 en f 67331. 

Zuidel'- en Ooste;·-n.fdeelinfl van Borneo_ - Volgens ceD van Ban
tljel'lnasin ontvangen tclegraJisch berigt van den Uden dezer, was de 
gczondlieidstoestand aldaar bevredigend_ 

Dc 'stand van het padigewas was over hct algeroeeu gnnstig; terwijl 
handel en scJteepvaal't in levendigheid toenamen_ 

'l'illlOr_ - Aan harigten, loopende van 6 tot en Illet 25 April jl., 
wordt het volgcnde ontlecnd. 

Dc pokziekte in dit gewest nam, dank zij de krachtige daartegen 
genomen maatregelen, sterk af. 

Andere algemeene ziekten deden zich niet voor_ 
De wannle was dikwijls zem' arukkcnd. 
De uogst van d,jagoDg, het hoordvoeds.c! del' bevolking, vie! len ge

volge van de vele rcgens, slechts redclij k uit. 
Daarelllegcn IlCloofde tie rijstboulV goode uitkoin&ten to 'wllen ople

Vcl'Cll. 
Waal' daal'loc gclegcnheid beslund, was de bcvolkiug druk hezig met 

het planten ,van lweede gewassen. 
Ollllrent de handclsbeweging in dit gewcst, ge,lurcnde het cerste 

kwari11H1 van dit jaar, kan hel volgende worden medegedecld. 
Op hel ciland Soelllbab, en wei to Waingapoe ('n Kabaniroc, werd 

gCllurendc JanuHI.·ij ingcvoerd vuor f 4260; 
. en in Fehrual'ij ») 4490; 

te zamen j 8750. 

/)0 illgcv()cnlo adikelm beslonde,n hoofdzakelijk in rijst, ivoor, kra
ICII en kains van het cilan,l lPIores., 

I)" uitvucl' vcrtcgenwool'llig<1c sle2Ms eClle \Vaal'lle vall f 700. 
()p En.!('h, znidknst vall heL eiland IPlorcs, werd ingcvoerd in :JanIl-

arij VOOI' cen hClh'ag van f 2069(,;:-
en in ,[<'cbruarij voor » 47~0 ; 

Ie zamen .f 25310. 
Voomamclijk werden illgcvoerd rijst, kapmessen iparangs), buskruid, 

EUl'opcschc Idcclljes Cll amlioeD. De llitvoel' be)Jualde 'zich tot een ge
ringc hoevcclhcid klappcrs. 

In de straten vall 11'lol'e8 en Solo l' was de handel over 
beuuidelll1. Geuul'clldc l<'ebruarij wenl 'ingevoenl voor 

en gedurellue Maart • 

te zamen 

Jannarij 011-

f 5870, 
») 4700; 

f 10570. 

lid ingevocl'de beslolld hoofdzakelijk in olifanlslandeu, gCIVcren, bllS
kL'uid, EUl'Opesche en Boellginesche kains en m·ak. 

Aan tabak, klapl'cl'olic, was, haaijen-staarten ell vinnen en vogcl
Ilcstjes weI'd daal' nitgevoerd: 

gcdul'cnde l<'ebrllaru VOOl' 

» Maart » 

to zamcn 

f 120; 
») 5260; 

. f 5380. 

Te Alal'ocpbe (eilanrl Timor) werden voorIlamelijk ingevoel'd lijnwa
den, al'ak, gomlcn en zilveren mnnt, geweren en opium, ten bedrage 
van: 

gednrende Januarij • 
>l ]<'ebl'llal'U. 

f 
» 

1100; 
6~80; 

te zamcn f 7380. 

De uitvoel'hesloud aileen in geld lot een bedl'ag van f 600. 
'reI' hoofdplaats bleef de prijs van den pikol rijst f 7: in de Flol'es

straat wenl f 6 belaald. 
])e djagongskosUen tc Koepang van f 5 tot f 5.50 de 1000 stnk. 

(JflV. Ct.) 
uil;gebroken zijn. . . . . 
. Het wedel' was zeer regenaehJig. , . ' I ...• 

.

].)eWiud. kwam ged~rende .1Pebl'ltarij bC .... stel~ ... dig !lit llet W. en N. W., I Bat~t/)ia. - Zyne Bxccllellhc de Gouvel'l1ellr-Gcne~aal is ill de;'! 
en gedurcnde l\'laal'tlllt het W. N. W.en Z. voornllddag van dCll Z8slcIl clez.el' met gcvolg vau !!ler naar .Bul-

Dc bibit VOOI' de sawab's werd uitgczaaid,eu hatl cen goed ,aanzien. lCllzol'g verlrokkeu. 



402 

_ Gedul'eudedemaaLid April jl i3 aan inkomende cllui!.ga3.lI- ' door het zware wildhoutbosch, . dil.t de steiie belling der Djan
de regien op J Fa ell Madura (met ill hegrip vall / I 0,21~.l Eo al>n dj illg-ravijn aan den voet vall het' Pcnanggoengan-gebergte be
kousumtieregten oJl ~a,bak). ontvangen eene som van J ,j,~v ,7' 5,~05 c1ekt, en is linea recll> ongeveer 5 palen van aen top van dat 

Gedurcnde de drle vongemaallden, ,. _. ",. 1,4.38'~~E~ gebergte verwijderd. . 
. De inlandsehe hoofrlCll ollderstellen. clal, het werk ± 300 Ja-

De onLvallgst ~e 4 eersle maanden ,;an rell geleden ill het rek bare I ijdvak, door de iulandel's liTem po-
1873' bedniagt alzoo :. . / l,\J'Z,I.,:)3·U 7 . . Kocno" n"enaamd, aan!!:clegd i~. In vcrhalld eehler met de na-

Daarondel' is hllgrepcn aall liktive reglen op uit- bijheid ler overbbjfsciell ' V<l1l . Kota-Giraug erl de fuines ill de 
oTevoerdc gouvernemenLs producLiell I ::l()O,4lJ, l() . de~:;a DjedOllg i~ het waarschijlll\jk, dat het werk dagteekent 
~an I.l1rllgbelaaldc regtca " 18,802,'I'~",,2§,~/,£2;~J~t ui t dell tUcl vall .Mocljopahit, ell dat het leilgevolge vail den ' 

Zooclat de werkelijke ontvangst heert bcdragcn " ],5:36.120.51,. onclergang van lhli; Hindoerijk in hd laalsL del' 1.5de eeuw, ell 
Gecluremlc de vier cersle lllaandCIl vall 1870 i~ onl.v<lllgen: de daa rllit voorl~eLoeide olltvolkingvan die streken verwaarloosd 

mindcr dan Nedurende dat 11'dvak ill 1868 I' :)70 ,7'J.'i.:.J 9r,. , en langzalllerhand in vergetelheid ~eraakt is , ' 
" bIT" U" " ISo\) . J" :~5 , :32:!.5~)5. Het aant<ll sawahs, dat door gel10emd waterwcrk Jllee~derell 

lIlecr . . " . I.oevloecl vall water zal kunllell erlangen, wordt voorlooplg ge-
Gec1Ul'Olldo de ~naalld Maart.ll. IS iHIll !lIkomelld e ell llltgaaudc ! scha t op ± 1.00 bOllws ill het distrikt Modjosari-Kidoelen ± 150 

regton op de bczIl.LlI1gen ~llilell Java ell Th'ladura (mel. JIlbegl'lp in bct distrikt Modjosari-Lor, terwijl in laatslgemeld disLrikt 
van /2484,.75 aan kOnS1I1l1tlC-rcglen op tabak) ont.villigen Cl)nC smn daarcloor waarschijnlijk lIO"" nieuwe sawah, zlllleu kunnen Ollt-
van . / 5()G80,SS '.Ollnen worden." ' 

Gcdllrende Jauuarij ell I"ebruarij le \'orell, II 171l3;)o,:20 '" D k . k . \. ' d 
-~-- Bezoeki. -:- e po Zle te was., JlI (It, gewest W9 erom aan-

t.1l zaHlCIl / 2:27&:\7.08 Illerkclijk verminderd. 'regen 180 Iijders(jp ultimo Maarl .il. 
l:iicn'fll l is ierugheLaald . . . .. " 27~\;;.5\i wordell or OJ> ultimo April jL sleehts 97 aangetrojfell~ wa<lrV<l1I 
zoodaL de wcrkelijkc olltvangsl ged llrende de dri tl 1)2 in de aillcelillg Bondowosso. . 

eersle lIlaalicien vau 1870 IlCel"L hcdragell / 2:21801.,1-9 Door vaceinatien en revaeeinatien lraehUe mell die ziekle 
Uedurende het jcersi.e kW<lrlaal van 1870 is onl,vGlugcn: zoovee l Illogelijk te keel' te gaan. 

IlJ eer clan gedurellde dat lijdvakin 1868. / :,!7:HA·P HilL a<lnl<ll koortslijders was me de <Ian het afnemen. Gedu-
tI II tI /I /I " 18G\) " ,I, ;:'O:!O,~ll" rende April hersteldell :n62 lijders, terwijl 0).1 ultirnovan die 
CflCribO Il. - Dc ' ill dc afeleeling Indr:tlTl<lijoc heer5chclul\) Jlok- Illiland HOg 1991, zieken overbleven, tegen 2075 op ultimo Maal'L 

keuepidemie nalll gcdllrellcie April jl. ol.erk af. Vall de 75G aau- l'eJ"l/ate, Crt'laari; en April). Behalve enkt'le catarrhale aan
(Tct;l~lCIl her~ilelrlcll 61S cn ovcrl cclell 70, zoodal, OJ') ullilllOVil1l docningcfI, welke zich in Mailrt voordeder., \'(as de gezondheids-
die nHllllHl uog onder bchandcling blel"ell 68 ~iek cll, lcgen ;)90 loes tancl zeer gU1l8lig. . 
op ultimo fllaart lc 'loren. Het wedel' was gedurende ~1aarL ongcstadig en bnijig. 

In llc aldcelingcll Cheri bon Gil l\ladjalellgkR W<l~ dc gel.Olld- Dc c1eclrische ~panlliug was zeer groot. In het begin van 
hcidsloesland IJcHedigclld. . April was hcl. drllkkend warlll; eersL . lege II ,hcL middcn dier 

13ij de Dr ullimo M~llIl' L ill dc nf<leclillg·. CiaJoc aallwe1.ige H)5 m<lllnd werd de ·1.emperatllul' .afgekorld door ~ware regens en 
poklUdcrs, vocgde ll 1.leh gcdllrcndc 1\ jll"ll lIog :If), woclat hd hevige windell, weike tegen het einde del' lllaand llIeer ooste
aallt;d poklijdcl's in laatsl.gelloernde IlIHllud ill het geheel :l31 Iliker werdell. 
hcrlror:g. waarv;m HI IWl'sleldell ell ,1·7 overlcckll, ell op ultimo Hot evellwigL in de elecl.rischc sl'alll,ing werd v~n lijel lol 
clicr maand llng ',~:l ailligerastcn overhlc~·cll. t.ijd hCl'steld dool' onwcdcrs. ' 

De I,okzickle wa; dll~ auk lliel" <tall ltd. lIIillc\eren. De opbl"cngst.cn clel" versehilicllde lallcisiukOlIistcn 'bedroegeIi : 
In (C ar(l~c\in::; Koellillgllll vCl"lollncln de pob.iekt.c zieh nag aan hoofdgeldcn del" ehinezen . J 10. - -; 

~ , lcc lit.s siioratii!;ch. Vall del~ ;, I'0kli.idel"~ , die ged llrelldc A pl"il /I belasting op sagllwecr " ~?~ .~7; 
vcrplcc~d werden hCl",-; leldell (is, lerwiji 1 ~ (wllgetasLen be~we- 1/ /I ill"ak cn andere stcl"ke rlranken ' II ,).3,~. ;3~; 
ken, " 1/ "hel; slag1.cn vall vee /I 16.84; 

Ovcrigells was over hot algcmocn tic ge;r,ondhcidsloctitalld ill " 11 11 amfioen , " 9:n.67; 
diL g l!IVCSI. zecr vcrbclerd. 11 " II heL zegel 262,400; 

B cllldvc pokken en eenige gC'isolcerrle gel',dlell vall kciort~ "tiehoolgelden .. ,.. /I J 97.75; 
k WilHlCIl gccHe 1I111lere algcmcCllc ~.iektcil voor. 11 over~ehi'ijving31'eglen (April), /I 20.-; 

Door hel, rcvaeei IH!I'CII, wlJvrel Inogelijk toe I.e pil:lSell, hoople "port van brievell, CUl. " l(lUll ; 
Illcn clell voort ga ll g dcr ~,ick.lc lallgzHlIlcrhancl te st.lIilen. 11 vendlll'egten (AprIl) . _ II 4,88.301>. 

Socl'lluaija. - BU ('CII in de lIIilillid Januill"ij j l. in cle dcssil 'l'e TcrnaLo k wamen ilall 15 ·ell cr vert.rokk eu van claar 12 
Djcmirah;w (d isl rik L I\J.{)d.io~ari~K idocl, (Ifdeeling Modjokel'to) schepen ell vaartuigen, de sleoillsc liepen n iet medegerekend. 
illge~tcld (]n~l('rzock loL h,llt. V!lHJen vau e?,I~e ge~ehlklc. phIals Aan handelsgoedcren wcrd ill- en uitgevoerd respektivelijk 
'1001' eenc nlellwe water-IeldIng tel' besproelJlllg van eelllge sao ' , voor f 94004 en f '}'1075, e ll .aan spceieu nitgevoerd voor 
wahs van gellor-mel disll'ikt., i::; lan~s (Ie steiie helling del" Djan- lHaso. 
djing-rivicr, op hut grondgebicd cler dessa Kassemen , cen met Gedurende heide maandell ko:ill.c de pikol rijst Ie en 'Ie soor~," 
;lor!> aalll!,elcgrl, geheel voltooid waterwerk nit vroegere tijden respektivelijk llO ell ./ 9. 
I.e voorschijn gekorncn, waarvan het bestaan toL dusver aan Hle- --_ ........... 
lllaud sehijnt bekend I.e zijn s·tHVe31. V Fl H. S .L A G \'illl de vordering del' wcrkzaanlheden voor den 

Dat werk, eene wate rlcirllJ1f~' len deele gebouwd mel; roode .spoo1'1oeg van Batavia Jl<lai' Buitenz01"lJ over de 
gebakkell Rlnenon. wo ai ., die ill vroegeret.\jden 0[1 J 'ava ver- maana April 1370. 
vaardigd werrien, sehijllt (ioor den loop del' tijelen in onbrnik De lengleprofielenvoor de ' afdeelillg Snit.eowrg zijn volloo id. 
geraakt en daardoor verwlIarloosd tc zijn, doch is, na wegruiming Op het sl,ation in de st.ad is vOOltgegaan ·mel de ophooging. 
van aarde, cnz. niL hare hedding. voor hel. doel volkomen gesehikt en is de baan ill de as voordubbcl spoor gereed. 
bevonden. De slallell en rijluigloods • . die Rehter het stadhuis st.onden, 

Voor een grout gcdeelte is de leidillg do?!' de roLs van boven zUn verplaatst en een rillgniuur daal'Olll heen geme1.:ield. Met 
opeu gcgravcll. op 80~nJlge plaatsen del' dwpt.e va n Hi Rhijul. hel, bijhouweiJ. van een gedeelte van hetzoogenaamde kleeding
vooten. Up 29 verschiliellde punlcn ·heerL men echtcl' eell ge- magaziju is voortgegaan, evenzoo met het aanlegg~1l del' baau 
deelLe del' rob laten 51 ([all, ' doeh zijn kleine tunnels vall cen illssehen gailg Ceylon en gang Zecha, .. cn verdel' door naar de 
gem iddelde hoogle van 4· en breed Ie van;) Rhijnl. voelen, boogs- Saw11 Besar. · Op honingspiein is tie baan voltooid, en is Illell 
I,'·ewijze door. de roh; geboord; van die t.unnels zijn sornl1ligc eell. hcgonnen met, het ballaslcn tot de ondel'kant 'der rlwarsliggers . 
twee en meer Ithi.jn l. weden lang. Hier ell daa!' zijn langs de Dc be ide landhoofden del' hrtig-g'en bij de HeeOlradell-rivier, 
buifenwand del' leiding, waar deze door de afwczig heid van rots blJ de Antjolsehe va:ut en bij de Prill~elllaall Zi.ill voll.ooid. 
te zwak was, rollagell van 1"00d~ ,geb~kkcr: en bekapte natunr- De in het vorig vedag aangekondigtle uilhesteding is wegens 
lljke sleeue:n .aangebragt. De ~eldlDg IS I'UlllJ eer~ paallang, van I.e hooge insehrijving mislukt, eu zoo zullen \IllS die werken 
af l\e t a/1.al'plllg~p~nt llIt de l'lVler tot aan hel. ullvloeijlIlgspuUl.1 door de maatsehappij-zelve worden Ililgevoenl, waarmede,bereids 
op de sawahs. ZIJ loopL V<1.U het N. O. naar ,heL Z. W. geheel begollneu l~. 
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Met hetmakcn Vflllc1etail-j)l'o,iecten en yel'zamelen van 111a-
tet'ialen wordt voortgegaan, ' (Jcw, COlll't,) 

Djembrana, [April]. - Het begin del' maand kenmerkte zieh 
doo'r regenbuUell. vergezeld van hevige Z. O. windell. 

De gezonclheidsLoestand wa3 bevredigend, 
Bdtavia.- Gedurende de lllaand Ma:>rL j I. was de gewud- De genomen procven met de nieu we vall Banjoewaugi aange-

heidsloestaud in de afdeelillr>' tHad en Voorslcden YaH eliL o-e- bragte vaccinestof gelukten volkol1len, zoodaL wedel' geregeld 
'" "'" I t west vqj gunstig te nocmOll. met, vacemerell KOIl \Yur( en voor .gega~n. , 

Gevallen van eholem dedcll zich '!liet lUeer Your ell die van \ H:mdcl en schecJlvaart waren tal11eluk levenehg. 
pokl\.Cn waron zeldzaam. • In~ ?ll ,uitgcklaard werdc:n 3a en 40 inlandsehe praauwen, 

De enkele "'evallell ",Ill koorts waren van o'cell el'llsLio'en nard. respektlvcluk mclcndc 67 kOJangs en \)0 lasten. 
Van de 23'" poklijdcl'~, die in heL cli"(l'ikL l~iibaruess~ (al'clcc- N'lar Java werdon uii,gcvoer~ 6:n, koeijel: en :31 paarden, voor 

liltg Bnitenwrg) 01' uliimo l''\,bruarij jl. aallwe~iglVal'ell, hlcven he\' grootste gecleelte afkotnstlg Ult de rlJken Balt-Hadong en 
cr op ultimo Maart lSzick. Tahallall" " 

I It die ardccling dedo!1 zich l~ier ClI claar nog cnkele pokl ijdcl's" J;ll,}:et ,J sLe ~ wi:rL~,~ van. dl,t, Jaar. werd. llltgcv~;l'd, :~(:r..,eene 
vom', tcrwlJI aan de Noorllcluke gl'CllZCn nog een gcyal yan wa,llllC VcU,!.I (4,;3J"L, tClwu1,de JllVOel ,beciroe", j ::d,O/,J.5g. 
cholera. en cnkele koo!'l,sgcvallen werdell lV~argcllornen: De genlJ[ldclde pl'lJzell del' l'iJst en pad! berlroegen respektl-

Dc koorLsgovallen. die zich ill l'labt.ge1i1eld~ afdecling ook in vclijk / .[, Oil 2, den plk~1. , . 
llc vori((() lll~Ullld hcbbclL vOOl'g'cdaan. llanH:rl nicL Hilnlal toc. BClIlica, LApl'lll-, 1',VCll al~.ll1 d? vOrl!)e Illflanel kelllllerkte 

" " . ..' ., , '. de weersp;estcldheld zlch door felle hltte, elle uu ell dan gelem-
Japara. - - hed nrer,lde tie ll1afin(~ i\ pru J I. was de g:cwlld iIOlds-lord werel rloor zware OlllVeCl'sbllijen. 

tuesLalld III do aldeelillg:en Patl. Koocloes en ,loanna ll,aal' :vensch. 1 Ollrler (Ie mijlllverkers declen zieh enkele ligl.e gel'allen van 
, Do spuradl~ehe gcvallcll van ~i.OOrt3 ell pokkell, (l,lO )\Ieh lIog calarl'hale koortsen voor, Ovcri<rens liet de gezondhelclstoesland 
111 tlc;cc af~ecll~lgel1 VOOl'c\p,I(,J:. IICPCll mee3tal gUllSt.Ig' af. weinig I.e IVcllselien over. '" 

111 dc aldeehnp; Japara blec! oeht or rio kOOl'tsepldcllllo hcerschell Dc padi-oogst. was overal afgeloopcll. 
en .l1alll lie pobteklC t.oe, " Dc klagLen over de door wilde varkons ell apcn aall dit, gewas 

Al,laar hlovCll onder behalJ(leilllg op IUHl1l10 MaarL: tocgebrarri,c sch:\dc waren algemeen. Voot' de andere knltnres 
koul'(:;'1Jdet:~~ poklijdel'~; werdell 'grollllen uiLgezocht en SChOOll gemaakt; t.erwUI voorts 

J ,)1:\ ell SO; met; het. oogsten van aardvrllchten en ander~ t.wecde-gewassen 
waarbij zieh ill April nog voegdon . ,1,a6" GO; ::iLceds werd voorlgegaan. 

Tolaal 
waarvan her~Leldetl 
('ll uverleden 

I.o'"dal. op ll11iulO dier IlIa<llld (judel' 

fl7D " 
,1,S2 

7 " 

l1O; 
i)(); 
·1'> . 
~, 

IJellflltdeling' hlcvcll 1 ~H) ell '1,8. 

H,'i;/b,lJIg. --- Van 1 Lot ell IlIei, j f) April j I. worden III d it 
gewc:iL verp!ecgtl SO POkl\jcicl':'. Waal'Vall ,1:) hersleldell, ;) over-
kdell ell ,~;) oll(kr hnhall(!elill~'; hlcl'CIl, I 

Socl'!;btlija. ,- ,., q()(llIr~llrle iI" I)laall,1 April jl. heefL de ge-
1.()lldhel,istIJcstalld III flil. gew."L over he\' algerneon nie!.:; I.e 
\l'Cl1~ehCli ol'ergclaLell. ' 

Vall do op IIIt.illlo (leI' v[)ri~:,; llJa<llld ill de al'dlH)\illg M.odjo
kert.o Hilllw(:zig-n lii I'0klijdcn; II"r;;lcl<lulI Hi ell overlend <"ell. 

Hflli, lloelnlclIg, (A pril), Hel. wedel' 7,cer al'w issolond. 
Tell gl"'oige vall hcvige N. W. 011 N, willden en hoog-I) 7,ci~en 

werdcli I.er r('mln van Bo()I()IeIl~~' dell :ZIsloll ell ;2:!S!.ell vall die 
illaalld 1 kolter. J ~ehoellel'. l ';\'all!2:kalll,' CII ,j, a,lldOl'o illlalldBchc 
\'aart.lIig-cll ,'au' hllllllC allke)'s wc~g()sl;lgetl ell op rio kllSI. go
worpell. 

IJ(: latlillg valt ('II'CO dei,l;!' ";larluigoll kUIl lIic(' nwel' gcrcd 
lVol'dc)lI. (Iaar die vaar[,lIigcll !ll eon 1l0'iI'lIhlik vCl'hrijzeld \\'aren. 
1),1 oV(ll'igoll I'cl'lol'OIl lIiel.l; vall 1i,lIlllle ladill!;', tc!'wijl ook goon 
llH)lWohelllovcllS I.e hctreltl'Clll warell. 

De gowndllOids\,ocsl:aIHI liCi. 1I(l!~ illllllCI' I.e IVcllse\tCtl over. 
V ooral ill de dOSBa'S' tlallg~it. ell Kalicanf.?;ct. cisehLcll do pok-

kell vclo slagtol1'ers. -
VeJ'lllils de stof gehecl was Ili tgesiot'Vell, koucien gecllll'ende 

dcze lIIaHl1d geclle y1tceillatiiill plaa.t8 habhen. 
J II handel Cll Heheepvaal'l,wcnl veel "(,rt;icl' waargcllotllOI1. 
Er kWHlllCtl aan: oncier Ncdcriandseho vlag J:{ cUl'opce'3eh 

r~elttigde I'aarllligen. met.ellcic 8f.71/~ last, ell \12 inlandsehe vaal', 
inip;cn. ladcntlc :151 kojangs. onder ehil1E'sche vJag (i jon ken 
l~l'(Jot, fi21/2 kojatlg' 'Oil onder Lillg'aschc vlag 1 vltltl'tllir; van 2(j 
kojangs; 1,el'lvijlverl.l'Okkclt onder N edcrl~\lJclsehe v lag'. \) ClIl'O

jleesclt gel.uigelc vaarLuigCll. JlIcteucic 5(j(jlh last ell fi5 inland
~;eho vaai'luigen, lademie 21,5 18/ 30 kojallg ell ollder Chincsc]w 
vlag-, 7 jonkcll. groot S21/~Jast. 

Dc in-en uits. ver!cgenw()orciigrl, eene waarde vani 2.1 ~),01:)'80 
ell / 107.:;10,50. -

Den 2Ssten April kwamen t eBocl(deng <I:m 1,weeschipbrcnkelin
'gel! llleL narne C. Macfaxlanc e!1 H:iij<!\, P. Probijn.afkolTlCitig vall 
npn oJ! de .kn~t. van heL eilaJlCI Noelm verongelllkl, vaart lIig-, 
HUll lolgeuooL U. j<'I'Cernall \va~. ten gevolgc vall ziekt.e. te Kc
:;ocllIl)i\ overleden. 

In afwaclJt.illg eenet' l;elcgcnbeicl ltaal' Socrabaija, werwaarls 
l,ij zich wensehten te begcvell,werden z\j van bestuUl'wcge van 
het n60dige vQorzien, engehuisvest, 

In '8 lands kas werd gestor\.: 
aan briefport:o's , 

JJ verkochto Jlostzegels 
t.e zamen 

/ 2;18,50; 
'" ] OS.30; 

~-~"7:~46.80. 
Hel zouldebiet bedroeg: 
t.e MUlllok , 

Djebocs, 
" B!injoe , 
1/ SocngciliaL 
II Mel'awanp; , . 
1/ Pangkal-Pinang 
1/ Soellgcislall. . 
1/ Kohl' 

'1'ol.aal 

97.- pikols; 
93,25 If 

11.75 1/ 

6,75 If 

34,2.- " 24.50 " I:~,-- If 

5.25 1/ 

~o5~) i srfOptkols. 
werden allenveg<t"ll1et Ve wcrbaal1lheclen III de tiulIl\jnell 

kraehL vuol'LgezoL 
. Dc gewas~chen tilll: I' I.s was op ultiltlo April ill de versehil
lencic d istriklell iu voorraad eene hoeveelheid yan 183,25 nach
tell, gclijkst.aanclc :I<l1l ± 1,600 pikob tin. 

Gedu-rende die Illaaud beclroeg de hoeveelheid in '8 lands pak-
bllizcn gelc.vcrde t.in: 

Le D,j'cbocs .. 
1/ Blinjoo , 
/I i30engeiliaL 
1/ Soengoislall, 
" 'l'oboali. 

122,72 pikols; 
164,68 " 
61:3 72 
5:ng 
4429 

" 

I.e zal1leu 008,6()-I)ikoTs~-
Onder ulLimo JIilaarL .iI, bt'droeg hel reslan£(~O!±ZQ:ilZ ____ ~ __ 
alzoo 01' llllinto April, .-61~46\r07 pikOTstllL 
De schecpvaal't .was minder levendig. 
Vall versehillende plaatsen in den Oosl.-lnclisehen al'chipel 

kwctl1len te MllnLok nan 5 EuropeeselL en 4,7 inlandsch getuigdc 
. ~chepen ell vaal't.uigen, mctende, 520 bsteu, ~efwijl van claar 
vertrnkkell ,j, ElIl'opeesch en 3811lLIlldsch 'getlllgdc schepen en 
vaarilligcn. metende :la2 lasten. , 

De ingevoerdc goerleren vert.egenwoordlgflen eelic waarde van 
f 66.772,45, 

Aan illkol11cndc en nit.gaanrle regt.en werd ont.-
vangen , , / 1513.975• 

.. Gcdurende de :~ vOl'igc maanden " 7259.62. 
te zameno~~~7'=811;t525: 

In de 'b cel'ste maanden van IS6\). • 7644.685• 

alzoo meer in 1870 f 112S,91. 
Do rijstprij,~en varieerden tusschell f 7,·-, ell /·S.·- den pi

kol ecrst.e wort.. en )' 5.,- en / 6,50, den pikol, -"weode soort. 

Z"idcr ell Ooster-ajileetill.iJ /Jail BomfO. (April). -~ De gezoud
heidstoesland, IJOezeer beterende, liel nog eenigzins te welll;lchen 
over. 
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heL o. a. da\' de . bovehbedoeide k litg tfn miusL genomel1 loeer Kinderpokkeu , kwa~p,n n~g slechis bi] tlitiondering vour; koorl~ 
sen ' daareniegen menlgvnldlger dan in den ' laab, tell tijd. ·overdreven waren. . 

Met dell sultan werd o·\'ereengekol1lp.n. om zijne zwer\fenfle 
onderdanen, afkol11stig van de N. O. kus t ' van Ha!maheira, die 
op hunne 10g1en veel kwaad s(ICh1.ell, te ·doen hUlswaarls kee
ren , waarmede al dadeluk cell beg lll were! gemaakr.,ook ten 
opzigle vau de Oil Baljall aallwezige Galelarezen en Tabellorezen. 

De weersgesteldheid was zeer w:isselvallig . . De zwarereO'ells 
die nil en dan vielen, gin5en vergezeld van hevige winden, :aar~ 
door eenige schade . werd t.QEigebragt aan de atappen bedekkillO' 
van sommige· huizen te J1andjermasin ell Ie Amoenthaij, b 

De zware regells eledea de riviereu over het aigemeen z.cer 
sterk zw ellen, en verOOI'l.aakten . in' het. AllloenlbaijBche over
stroomiugell, waardool', de te veld'e slaande padi eenigl,insharl 
1e h2dcn ell or sommlge ladangs ze/f't; ge hcel mislllkle. 

Dcsniettegensb.ande lid het zich aanzien, cllii de oogst over 
hel; algemeen nog vrij gunst.ig zOlldc Zij ll . . . 

De binncnlandsche handel was, !;)vcn all> die met J !W'l. ell Ma
dlll'a, b\jzonder levendig. 

llet nail tal t,e Bandjermasin aangekomen en vf!rtl'okken ~che· 
pen Cl~ vaal·tuigell bedroeg 40, ,netende 1!8()61/ 2 lasL. 

De 111- en niLvocL' vall koopmilllschappen vert,egcllwoorLiiO'dell 
cene waarde van j 7(jO,014.- en J 2:16.975 ... - b 

Aall illkomende en ui(.gllallde regten werd unlvangclI. 
eelle 80m vltn, . , .. " I j 7t'i,82. 

Ge(lnren'de de ririe vorige lIlaallden , Y 1 (J:)()O.l5. 

Deze norJnadi~che volkssLammen kiez,cll niel, alleen Batjantot 
het doel hUllller 10g1.en, maar z.\j \'erlUOHCl1 z,ich overal waar loij 
zich vall f,oezigt en be~tl1l1r ont.slage)1 achlell en hunne kwade 
neigingeu ollges(raft, meellell Je kUlInen boLv'ieren, Het ver-
1lI0edCll besb.at, da1. eeu t.al hllilner "crblijf houdt op de Ohi
en Xu\la-eilanden. onldal, voora.1 eersLgclloemde eilanden wegt;\ris 
hunne gelsoleerde ligging. hUll eene ·schuilplaa1.3 aanhieden, 
waar 7,ij . zich ongest.ra.ft aan de grnol sle: losbancligheid kunnen 
ovel'gcven . ' . 

.De besc hikbare \.ijd liel, lien resident. evcnlvcl niet. >t.oe, meL 
gClloemd sloolllschip al dade/ijk die eilauden· aall Lc doell. Dc 
diensl.llll, welke Zr. Ms. stoomschip TimQr ·elders le verrigtell 
had. vel'zcUe zieh voor alsnogl egeil zoodanigen togt.. 

De gewndheid~l(jestaHd was 0[1 Ba<ijali glmstig.,~- De vac
cille, die cr · 8edel't eenige maitndcn . was uit.gcstorvcn, wcrd 

I.e zamcn . ( 120~,5.!Y'1 d I I t I I " I . .001' van (C 100fc p aats mel egC1lOmeu st.ofwcdel' In het even 
In de .J, ccrsle nmancien van 1869 is Ont.VRll!!en ';' 81\)7.5'1 ~ __ gel'oepen. 

. , all.oo meer ill .I 870 . , , J 384·8 +3 
, HeL zoutdcbwt ,ler hoofdl'laals B,\lJ{/jerrnasin bedroeg U:3 ko
Jangs en 282 '/32 plko!. 

Dc werkzaamheden ill de sl.eenkolelllllijll Ora,lIie· Nassau wer-
den gcregeld voort,gewl;. " 

Gcdureude de rnaand April bedl'oeg de prodllkt.ie \'an st.eell
kolCll 1002 tOll; t.erwijl op ultilllO dier maand hel I'eslallt kolen 
III :cle magazijneu Ie l)ellgaroll <lanwezig 54.J.7 1.011. en de voor
raad In ri c magnzijncl\ tc Banrijcl'Inasin 2207 t.on hedroeg. . 

Naar laalslgemclde plaat.s werd afgevoel'd celie hnCI'celheid 
vall .IO;)\) tOil sleenkolclI. ' 

) 
.. yan heL personeel hij de rnijn Oran.i e-Na~:;all, bc,t.aancle uil. 

hb;) personell. wcrden J:)O geneeskulldig' hehandeld, waanall ,1,9 
hnslcldcll, 2 overleden en 7() op IIlt,i Jllu A prjlonder behandelinO' 
hle"cn. '" 

In den naellL \'1111 J 7 OJ! j 8 Apri l onl.t;tlJlld hrand in ric Chi
ne~;(:he wijk i.er hool'dpla;d.8 Balldjerillilsill, waal'door 7 wonin'J'en 
em 1 verschlllen~.l.l,(I).~g!,:lsgor-~lerR!L_I;\I}JL JlI rl.l'::.j·~. \;~tn.mtln wc,ni"'cn.., 
-.. ,:li; •. se li!WlllYnrclt, ~cschat:-- op ± J :'10.000. -

- , V'l'IfgCIlS bCl'jO'1.ell vall d~'1 J 8dcII 1v16i .il. was hei heL op-
s Laud?l lIIgslioord Wankang alJas K iaj Ma~ Demang op reis naar 
.Band,lCrlllaslll, ont ZijlW olldcrwerpillg te komen aanbieden. 

T(lgcn den 2Istcn of 2281en dier lIlaand went hij aldaar ver-
wacht. . 

Volgells dell wd, cil'ieiclII gczaghebher de\' afdeelinO' Doesson 
en Beko.rnpa\j Wilden ook dc bei(fe' wi'lell ~anwi.ilm~ pangeran 
Anlas~,a fl \Veldra de I)ocsson verlateJl, om zteh aan hel. besluur 
to kornen ('Hldcl'\Vcrpen. 

Aan eene honde l'ivicl'l'oovers. die g-crlllrende eenigen Lijd de 
"<lart, op de benede't-~oess()n V.o01·, handelspraal1wen OIlHilig 
maakie, en door bevolkmgspat.rouilies III hare gewone SChllilplaats 
werd aangetast., werdcen gevoelig vcr lies toegebragt. door het 
sneu velen Vlln haar berueht hoofcl Kiai Mas, die zich btj deze 
g~ legellhCld gewapend (.egen de hoofoen der bevolkingspaLrouillr 
wJlde ver;l,etl.en. 

Genoerndc Kiai Mas, die reeds vl'Oeger als zoeI' ongu!lsl.ig be
kend stond, . ~erd: nn eerst feil.elijk deelgenomen te hebben aall 
den opst.and In dll. gcwest, een fler meesL berucht.e rivierroovers 
op de Docssoll en Negara rivieren. 

In 186,~ illonderwerping gekomell, \verd hem Balldjermasin 
tot verbIlJfplaats aallgewez.en, van, ,,:aar, hij echter spoedig wist 
te . ontsnappell;orn op lIIetlw als rlvlerroover op 10 tredcn. 

Door z\jn dood lTIag de hoop g.ekoesterd worden clat de roo
verijen or deBarilo-en Negara-rivieren nuspoedig zullenop-
houden. ,. . 

Te?:llate. ,--c- Naar aanleidingvan klag~ell over zwel'ftogtell 
van ,?ndcrdanen van ~en:Sllltau van Ball"n. begaf de residenL 
zich III de !llaalld 1\ pn!.ll. met Zr. Ms. stool1l ;(t]hip Timor daar 
heen, ten elllde de zaak met den sultan van dat rijk te bp'sl~re
ken ell Zoo nodJg eell I'laaiselijkonderzoek in t.e stellen omtrellt 
den staat van zaken in genoemd rijk. 

Bij die ge legenheid werden . (iJiltrent dell toestand van daL 
rijkde meest. geruststellende inliehtingclI verkregen, ell bleek 

;' 

V ERSLAG van dc werkzaa:mhede'l van het l'cr:;olleel d el' 
Geogl'ajl:sclte dienst o\' er. het Ie kWllrtaal 1870. 
A. Stel'J'ckultdige ploftts/);pt;'ti1tgen. 

In dii klval'taal zijn geene sierrekulldige plaat shepalillg(!11 ver-
rigt. . . 

De breedte-bepalingcll, \vaal'van .. ill het. vorige kwal'laal-rap
pOl' Rpmke was, kondcn eers1. \vegem hel. ongulLstigc wedel' 
en later wegells lianhoudende ongesteldheid .van den hoofding-e
llieur nog niet voortgezet worden. 

B. 
Ie t3ckt.ie. (Iligenieur van A~pe~en). 

De liigna:dbolllV ell ric IIlclingc lI ill de l'esidenA.ie B€zoeki 
wel'uen voorlge~e(.. t el'wijl eeuige hoekellill de residenl ic Soc
:mhaija, welke minrler gllllslige re~lI11a"en haddell orgeleverd : 
'w{l,fdefl hennel en. ' '. . . 

2e Sekl.ie. (1llgellieur , Melzger). 
De met.ingen in dc rrellJ]ger-l{.cgent~chappen, hehalve eetll~e 

cOllirole~met.illgell, liepen at', zoociat. de Wtl rkzaalll hedell . 'he
volen bij 's Gouvernemenl.s hesluit van fiJ'atlllarij ISfiG, 11° • . 27. 
als nagenoeg geeindigd kUllllen bcsc\Jouwd worden. 

RI\im 300 triangclaliepnntcll 7,ijll in West~Jav<t bepaald. 
Het onilel'zoek der vcr binding "all het. primaire nei mel de 

triangulal.ie van Oost-.l:wa wcrd voltooid 
Voorls wCl'd hel. l\oorlige voorhereid voorcelle vernienwde 

l:>erekening van Cheri bon , 'l'agal · en . Pekalongan volgens . dc 
tegenwoordig gevolgde begillselen:. 

De hoofdingenieur vond aanleidilw tot · C(lli gl'ondig onderzoek 
del' in 18()9 gedane \'erbimli,l" doo~ · trla ll " lJlat ic \Ta~l Java met. 
een viertal toppen in de Lani1)ongsche'· di~,I: ikten. . 

C. Jlrjllg iletisc1te (lIt jl!Ieteorol;gische1lJa(mlemiilgelt .. 
De waarnerningen van de versehiHende meleol'oloO'.isehe in

strulllenten en Vall de variatien van de . declill'a1.ie vat.:" de· 111<"'-

neel naald werden geregcld voort.gel.eL. . . ' . 0 

Ook de ahso\utebepalillgen vau de decliliatie,van .de inclilla1.ie 
.en van de intcnsil.eit van het aard·ma~nelisl1llls werden gere~ 
geld gedaan. ~ , . ., 

Met het bewerkell del' waarnemingell werd vooi't.gegaan. 
(Jav. COIJ?·t:) 

Batavia. - In dc sLad en voorsteden dede!! zich O'edurende 
April jt enkele gevallen van eh,olera cnpokkenvriol', welke 
eehler geen epltieml$cIl karakler ' ha\lderJ. . 
', Op ultimo April tclde mell in he\" ll'lileJjiorgseite !log 8pok
IWlel's, waarvan 5 III !tel dl itfl kl TJlbliroess·a. 
, Ove\,lgens was de gezondheids(.oesl.illlri ilt gtmocmde.afdee

llU gell . over het algemeeu bevredigeud; lerw~il hij in de afdee
hngen Meester-Comelis eu Tangera!ig lIiei.s le wcnseheu overliet,. 

~ 'fell \Tervolge vau het daarollllrenl voorkoll1ellde' ill de 
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JavaseheCOUl'allV ,V/l1l 18 lVIaart .it, no. 22, -wordt het volgende 
neg medegedeeld, oi11Lrent, de plaaLs gehadhebbellde ,aardstor
I ingk Pelatoengall, ' Uit de , gent. door hetnedel'storten der 
aardmassa :gevol'md, lwam, ncnals op verschillellde hoogten en 
plaatsell van de geheele oostelijkehelling ,der klool', ,waarinen 
t.egen wel~er helling het. etablissemeni ell de daarbij behoorellde 
;;ebollwcn ' gelegenzijn, waler , Ie voorschijll. Dit. , ver.schljllsel 
(Iced hel, vermoedeir I'IJzell, dat de oorzaak del' aardsLortlUg moet 
worden ge;.;ochL in eenn olldermijning vall den grand 'door het 
dOOl'zijpelend water, ell gafaanleiding lo~ de vraag. of bij het 
voorl beslilal! dier ,00I'l,aak het. gebellrcie zJeil lIlet zou herhalen, 
Cil dedlal~e ' lol,' ,de .ulltrlliming van het cl;ablissement 'moet wor
dell bcslol.eu , Dienlellgcvolge Wel'd den mlju-ingelliellL' der eerste 
k lasseP. vall D\jk. opgedragen, zieh naarde plaat:; des ollheils 
Ie begcvclI. IClI cillde ill ~vel'leg rnet de beLl'(jkken miliiaire 
ililiurileit, (re plaab geliad hebbeucie aarcis lol'lillg tc olHlerzoeken 
ClL de uo()dige lHaalrcgelen vall vool'ziclling aan te gevcn. Rel 
door (lien arnbiellilur illgeJiend rappoL't IlCeft aUII het lieht ge
hrag-t., dal. hut millder aall het bronwaler, hel.wclk Ult de berg
WHIlden II aa L' hcnedclI vloeit;, 11111111' ill de 1'001'\]aaI115Ie plaats aal! 
aallhoudcnde ~.wal'C regen,; is toe le sehrijvell, dat de uit eell 
IIICllq"cl va ll klei- e'l) vulkal1i~che sleellklompeH bestaande sleile 
walld Viln den heuvel t.en Zilldoosien vall l'oJatoellgall IS door
weeki, Z\jll zamenhulig heert. vel'lorell ell toL een tlaauwer taluo 
is ufgcslol·l. 

1':el1 Iweede aardSIOl'tilig I:; lIiet IigL \'cverwaehtoll . Het 
(:ellige 101. hel (Slablissellwnl, behool'ende gebollw, d:1L bU een 
IWf'cdc aardslortillg gevaar 1,011 loo[ien van vernieJd Le wordclI, 
i, de kleille kazcrlle. WHal'Vali hij de cerst.c aardsj,or('illg de aeh
Icrmlllll' i ~ iugcslol'\. Uarc vel'plaaLsillg verdient ovcrweging. 

:\1 lie <)\,crige gehollwen liggelL meer ;djdeli\)gs op vcrhevcner 
Icrl'eill, or up llllijcvccr JOO ellelL ar~lalld vall het t.halls bcscha
dig-de 1'"111., 

Ilemufli/,I/. - - Vall In lot ell IlIel.~U April jl. werdell, in dit 
gc \\'c~ L vCl'l'lccgd !is poklljdcrti. waal'V<L1I ,~:l hersteldell, ~ ovcr
ledell, Cil op laat.~l ge llleldclI datlllll lIog ::l t onder behalldelillg 
hlel'oll. 

Nati . . ,.- De dric aehipbrcukelillgcn, waarvall sprake was ill 
1111" vorig IIlJllllllcr. ;t,ij\l, vulgelJ ~; \lacier olll.vallgen bcriglell,llri\.sehe 
1.l!c lit-dcu. , afkollisl ig \ '1 \11 cell schip, dl~l, z\j Ie i:ierawak verlorell 
hchltlJlI ell waarvan Haij j\., 1', rroh\jn, eigellaaL' ell gClIagvoer
del', wa~. Zti warclI V()Ol'lleIlHJIlS 0111 /IIet cOllen tel:lillgapol'e 
aallgelwchl.r;1l koUer, gellaallld 1J1131, Chance, grool, ;)112 last, I\allr 
i:iidflCY Ie ~. eilcll. d()ch. len~evolge vall stilte ell hevigc sl,roomcn 
ill slraal, LOlllhok 81 ralld(le hnll vaar\.lIig op dc klls\. vall hel, 
c;ilalld Nuc;;a Peilclinl, 1I1waar i1e kou.el' !?eheel vCl'brijwld were/, 

I )O\J\' tic hlilp der hewollcl'S Villi dat; erlalld bel'elkton zU Ke
~illllhit (KlolIgkollg), alwaar zuoals vl'ocgcr werd vernlcld hUll 
lolgo~lIool. G. (o'rel:nlall zick werd ell OVCr\CCIl, 

!)c (lewa-agoll!; \'<ill Kiallg-kolll;' ::;Ieldc hell ill sta;tt. zieh per 
I~illekollp; (vlcrkpl'aallw) II ail I: Hoelelellg I.e hcgcvclI, vall waal' 
ZI,i den lSrlr' lL Mei .il. lIaal' SocrahaUiL verLl'okkell, 

/,llillJ10il!Jsd/lJ ltistl'iI.;tffll . (Mci). - - De gcwndhcidsloc:;lalld was 
nver heL algell1cl!lI bevred igclld. 

'1'e Negara-llafoe (A (,dealillg 'l'oclallg-Hawang) verloondell zic!t 
eelligc r,ickt.c-gevallen ollder de k"rhouwell. 

De wei':rsgesl.eJclhcid kIJllllIcrkle zieh door buitellgewollc !title 
ell drnop;l e, welke eerstill de laat.sie dagen del' 'maand eenig
i.i llS dool'l'cgells getelTlperdwerdelL. 

Dc padi-oogst was 110(\ lIiet geheel afgcloopen. Dc hevolking 
Iticld 1,ich $Icecls heziJ.; llIet. dell aanplant van, Lweede gelVassclI, 
,'o(lI'lIalnelijk djagOllg ' ell kap;iS. ' , 

]k koffij 1,lliliClI in de afder.lillg Sckampong bleven 81.eecl8 klVij
IlBllde. Daareulegeil stolldell de pcpe'rl,uinen lIeerj~~oed. 

Dc loe:;talld del' ~ijde1.eelt, oleef ill die afdeeling stationair. 
HlIlIclelen ~c:heepvilart waren leI' hoofdplaats. zoowcl als in 

de hilillellialldell, vrij levcnoig. , " 
Te 'l'elok-Bet.ong kwumen ItIHl 41 illiandseh ell 6 europeesch 

;:el.nigdo vaart.lligen,t.erwijl v,;w daar vel'Jrokken,38 vaartlligeu 
vall eel':;1.hcdoeldc' ell 4, vall lalll;st.geuoemdekal.egorie.-

I-let illgi:vocrcie zO\lI, hedrocg eene htJCveelhcid ,vall 31 knjangs 
ell 8 I' ik(ils. ' ,,<' " " , 

Pe in- 61,1 II it." . veri egenwoord igdellcene waarde van /56021.
cll/IJ'!701 :',-

' ,~an inkii rilcmle ert ,' llitgaandc ,' reg Len wcrd oulvangell cell be,li'ag 
vall ./ 'l,fUJi;. ' 

lJe rijst ku~tle per , pikoE 

te Telok-,Betong van /' 6.,- lot /8.-; 
ill de afdeeling Toelang-Bawllng /I 6.25; , 
II II, II ' Sekampong vall " ::l.- tot ,/ 5.--; 
II I{ II , Boemi-Agong " 5.50; 
II Ii II 8emangka II 10.- , 

Biltiton, (April) , Dc weer~ge~leldhe icl was. behollden,; de op 
den 2,lstelL en 1l4slen dier maand geheerseht hebbellde hevige 
stormwlilden, zeer zaflht. Er viel ILU en dan wat l'egen. ' De 
gezondheidstoe~talld was lIict gunsl;ig. ' De nog steeds heer
sehende koortsen -en buikziektclL eischLen vele slagtoffets. 

Dc bevolking- del' disLriklen Taudjong-Panclan, Boeding, Blall
I.oe, Dindang en Lillgal\g hield ziell ijverig bezig met het ill

,zamelcn del' nog te veld slaande padi, t.erwijl ,lIlell in het dis
trikt Sidjock en op hel; ciland I'vlendauau een begin milakie 
met , het omvellen van hetkleill geboomte, :lIs voorbereidellde 
rnaaLregel voor de bewerkingder ladangs. 

BU eellige door delL 1\,:;~istel\t-l'csidel)t gedaria inspektie-reizclI 
in versehillende streken van zijn gewest bleek het., dat, of schoon 
de rUstoogst over het algemeeu 'VOOI' debehoefte niet toereikend 
zal Zijll, door dell meerdercn <talLplant van aardvrllehtencn twce
dcgew.assen goen vrees behoeft te uestaan vour gebrek aan voc-
dmgsllliddelen. ' 

Te Tancl.iong-Palldan kwamell aall 11 vaartuigeu, llIetencie 105 
lasten, en er verLrokken van daar 2:Jvaarluigen, meLende 197 
lasteu. 

Aau koopmanschappeu werd ilt- en uitgevoerd voor j 29S~5 
ell / 138012, ell aan specicl! lIitgcvocrd voor / 57JOO, terwul 
aan inkomende en uilgaande regten werd ontvangen J ::l14.85, of 
/ 209,6U miuder, dan gednrcllde April ] 869. 

De Il\arktprijzcll ondergillgen geellc verandering. , 
Door de bovengemelde- hevige windell Zijll op den ~lste\l 

April III WOOllhllizcn, alsrnede eenigc srnelLhlllz.cn omvcrgerllkl, 
terwijl ill het. distrikt Boeding, cell ladalLg-huisjc mct de daarin 
opgeborgell 1500 gent.ang's padi cell prooi der vlammen werd. 

l\[ellsehelllevcus warell bUdic ollgcvallell \liet I c betrellrcli . 
(Jav. Court.) 

San"""",!!, 25 Mci. l'e Willclll I zal het tegenwoordige hospilaal 
Onll'llimd wunkll ell vel'Vangl:ll <luor cen, dat bllilcn, het kampclIlcnt 
is gelc!(cn , l~Cll ' maalrcgcl, werkelijl; · in hct belaog vall den mililai ... 

-- Hellen Morgen \vCI·tlCll de pakilltjzcn ell het kantourgcbollw van 
dc firllla B. Kopersmit & Co. in li'l' vc"-k~oor 116,750; k~ 
wCl'd .Ie Hr. lJol'fcpaal. ----------~"--

Gekost JlCuueu dic gubollwen Hall hun vroegere eigcnaars ongevetr 
1 60,000; gelaxecnl wcrden zij up I 40,000; olat zij weiDig kooplllst 
ondervolillcu worolt algclllcclI hieraan loegeschrcven,- clat' ,zijeen gruut 
gcdccltc van het jaar ",cgens bantljirs nagcnoeg ongcllaakbaar zijn. , 
, Zoo lij.dcn de ingezetcllen schade door UC lIalalighcid del' Regccring 
III het 11ltvocrcn vall afdocnde Illaatregelcll , 

- Dc Handdsvcrceniging van SalDaran~ Jweft het ontlcrvolgcntle 
Gouvcrnerncuts·bcsillit. ontvangen: 

Batavia, 20 Mei 1870: 
Gelezoll : 

1. het rakcst gedagleckens 2(1' November 1869 vlln de Handelsvcrcc- ' 
niging Ie SaJllllntng, tla"I' bij 0 , a. beJenkiugcu ilJbreDgellde tcgen 
het venoek van het Cornitc van besl.lIur del' Nedcrlandsch Imlische 
Spoorwep;-maatscbappij dat, naar Z\i VCl'IlOmen IlCeft, aan tic He· 
gcoring gedaall is ell <Ie strekking heert UI1I de vastgcslelde \'our
waarden vall yervoer van koopmansgoc,lercll laugs de lijn Samarang 
VorslclIlandcn jn dicr \'llege te wij~igcn, daL het wegen van die 
gocderen \Vonlt afgescbaft; 

II. de missives: 
a van' het Cornite van besll111r der N ",lcrlandsch I n<lische ,Spuo r. 
weg-maatschajJp\i ·van 1 ~l November 1869 no, 857, daarbii vel'
zoekende 0111 van de "ii hct beslnit vau 10 September 1869 110.17, 
goedgekenrrle bepalingen 01' het vervocr van koopmansgocderen voor 
de liju Samarang· Voistenlanrlen artikel 23 te doen vervalleu, en 
het t.egcnwoordig Art. 25 dat Jan art. 24 \\'onlt, Icrw\jl , het legcn· 
woordig art. 24 in de plnats, van hel, Ie vervallen art. 23 komt, 

- te doen ,Iuiden : ' 
De maatschappij is uid aansprakelijk voor het door de\) afzendcr 

opgegeven of bii de in art. 23 bedoelde IVcging vcrkreg~n gewicht, 
wanneer de. collis uiterluk in den~elfden loestaud wordeuafgelcverd 
wilarin iij van den ar~el11ler ziju untvangell. 

Zij is ecbler aansprakelijk voor heL verloren gaan 0' beschadigiug 
van het goed ~all het tijdslip, "'a<lro\, dc in onlvaugstnamc heeft plaals 
gehad tot aan de a\levering en vOor zoover het verlorcn gaan of de 
beschadiging niet is onlstaan dOOL' overmacht of uit ceo gebrek of llit 
deo aard -van het goeol zelf, zooals door inwcndig bederf, iudl'oging 'of 
illkrimpiog, gewone lekkage en dcrgelijke, of door schu\J of Ilalatig· 
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heidvan den afzender, waal'toe in zonderheid Duk belworcn alle gebrc-
ken van verpakking. . 

De goederen worden niet eer als verlorcn beschollwd dan dne weken 
nadat zij ter verzending zijn aangcnomen, cn VDorts art. 40 aan te 
vullen als voigt; . ' 

»ell liggen de gotdcren bovendien vour rekening en gcvaar van den 
»afzendel', met ophondillg van .alle aansprukclijkheid van de maat
»Schapl'ij;" 
b. VflU dell residcnt vun SUl11arangvan 3 en () Decelllber I SGU .110. 

11169/1 ell ll300/1, en het bij de laatste ovcl'gelegd aan,hem geneht 
sohrijven van het COlllito van bestuur dor NederJandsch Indische Spoor
weg-maatschulipij vun 3 DeceIllber ISo\) uo QOS; 

c. van den j)irccleur uer Bnrgclijke Opcnuarc Worken dan S, 10 en 
II nuccm bcr ISol) no. 11 :15], 11104 ell 11503; d, van den Procn
rcur-Generaal bij het I-Ioog-Gl'rechtschof van N cJ. Indie vuu 10 Maart 
IS/n, no. '135/127; 

Dc Rand van Nll<l. Judie p:c·hoonl; 
Is goedgcvolltlcll en verstaall; 

Aun het cOlllitc vau bcstulir del' N cdcrlau(lsch Indischc S[)<)orweg-
maatschuppij;, . 
". te keuncn te "even dat zijn vorzock voor inwilliging Diet vatb,,,\l' IS. 
b. 1I1e,le te deelen dat de H.cgcering niet ougcnegclI is de bel'a!ingen 
oJ! Iwt vervocr ill zuQvcrre i.e wij:dgcn, 11ui nUll de SpoOl'Weg~lllaat

sciIal'pij bij vcrvocr van goederell, die daartoc aanleidiug geven, eCll 
hillUkc 81'ilage worde tocgckeud, wonlende aan het Comito vall ocstullr 
mils,)il"ll vrijgelalcn om in ovcrlcg mot. tic vorlegeu\Vuornigcrs van 
Handel ell Nijverhcid tie noo<ligc voorstcllen tor zake aUll de Regee
rilli.: in (e dicllen. 

:\ f,dJl"ift dezes zal 1I"0rden !!;eZOUdOll aau den Hand vau N erl. Iudie 
tut in ol"matic ell exlract verlecnd Mil den Procureur-Generaal, den 
f)ir,'denr ,)cr Bnq;erJijke Open hare Wcrken, ,len Resident van SamR
ran!!, het (;olllilc vall beslnll)" voornocnHJ en de lIandclsvcrecnigiug to 
Salilar:mg tot infoflllalic ell unricht. --:-

Accvrd~m·t f!)I!'. 

Ue GOllV. Scoreturis. (w. g,) dc Groot. 
(Locumotief·l 

.)(111"'1'1111.'/, 24 lIiei. Na(lorc hel"ichl~n ollll,rent de 1l111Iioenaunhuling 
""I ,len 21 eli dezer aall eI,J Boo", "lhier "wIden, rial de oclrokkene 
Cllineezcn niet l(wanH'n vall JtiOllw HllIar vall Allloij. Uci \\,al'on (1e 
t'hinet'1.Cll Belt :;uc~I etl Sill} Snlll Sill~. f)t~ CCl'SI,gcllocnHlc is om .. 
,(reek" . vicr jarcn gcledcn 0Jl vcrwck eel'vol ontsJagen a!s IJllitenant 
lIer Chiuce~en tc Samal'allt~, ell is' toen tlaat' Chitin vt'l'trokkCll um han
del It' ,h'UHlI, alhicI" v 1:0 II I\' , , kindel'ell en 't gruol8t f!;odeellc ~ijller 
he/.ill ingen achlcrlakl\tlc. PC twec,le is COil vcrlllO!-,;elHI Chineesch 
i"lalldda;u' wet den rHug Villi l\idjill, die thalls vom' ltd ccrst Java 
IHlZ,,,,kL ZU Zijll hier allngckolllcil wei hilt dotJj' II<JII Voul" ,'£l '15()O 
ilfy.chllUl"de en mel Ihee ell Chillcc,cllC iWol'lI"arCIl IJcvrachle 1~II!-';cI8ehe 
f;luulmchil' f/i.lle, gel-agv( erder J\ianu. HO lHlI aan IVaI gaall llatl Silll 
Sa III "Sill)!, t1itl niet Hlet ric IJcjlnlillgen oeken,! is ell buitoll IVllleli vall 
Bell Soc.1 IlIlU.voorraad Hillfiuen, voor eigell geiJrllik aan IJOurd, lUcdc. 
t!,ellodteU co die flij cell pal{jc (bliell:,~kol'ssall) VIIi! goed gc(laan, waal'in 
Iwl, dom· dcn ol'l'as5cr m\n deli Borilll lVenl f(".(lndcn. Ilie vooI"raad, 
w<"l.ke men ill lwee doo~.ics verpakt hall, waarVHIl het CClle reetls half 
h!!1Jg was, beJl'flagl hOOgstUIiB zevt.'1l thail allili.oclJ, waL legem den ver~ 
k"(ll'l'rijg hij deu pHchler nlhier van .r I f) de lilail een ,,;a:mlc repro
';('lIl""rt VilU f 105. Dc overlredors ,ijll beide ill vuurloo]>ige heohlcnis 
~(!IIUlJjCn, nictlegclIstu:llldc cell gl'oote I;ot'g::;lellilq; wenl aallgclJOllen om 
hen ill vrijhoid j,e lalen (:n Beh Soc-I lrachlle Hall 10 (oonl'n rlat or 
~eell "I',cl, tot slIIokkelen h"8tolld, rlaar ~\i da(klUk bij de ontdekking 
hckp.uuell dat de HlHtk,!!!! va:! lIen beiden was, 1el'wiji ~ij even .goecl 
hudden kunllcn vubtaall UIll sleebts cell van beidc Ie erkellnen Lo,itlel' 
(iI'r alllfioen te zijll, b\jaldien unldniking del' bepalillgcu ,loel was ge
IVcesL--

-- Zooals "uk van I'I'g'ct'l'ingswcg!' lwkelld '\'('l~d gClIIaakt, heg-irl! dell 
250n dozer ric c('r.l" )"('is ,",Ill de boulen del" N,·deJiau,,",",,-lndi,ehc 
Sfl)olJl,a"rt-l\laatsd'~l'pij nClar 'l'jilaljal' ell andere havous aan de Znirl
hot. 'I'uell sehijlll heluiet in de heduelillg del' Regeedng Ie ligg"", 
.be proeflochtcu lo onrlersl,ellllcu; wanl antlers zourlcn O. ,v. de mili
taireu die in tlezen tijd \'all of naar'J:jil"ljnp wordell overgepJaatst wei 
Jler boot die .reis lllakeu, wat hutg",,,l Hid is. Lijdt 'shtuds bdang 
aldus geen schade eu hcbbell 's lands tI icnaren n iet over wein ig zorg 
"O~I~ hnn Jot (e kIngell P li;('11 rcis over fmHl vall, Sarwtrang naar rr~l_ 
lalJ"pkost Ct'll officin miustens f 150, w('lke hij. uiteigen m;rhlelen 
ter eomplclcering" vau de sclmlle reiskostcn, die hem ziju toogestaall, 
bUJ!Hssellllloet! 

.Vit Batavia sehriJft men .oilS, tint lid Opera-Gezelschap voorne-
mens IS, Olll Ila llVee IIHifwden Samarallg te bt;zuckell. - (Loc.) 

,Samara,,!!, 28 MeL Wij waren hedell. nwrf(cn getuige ,van de wer
kmg cener centrifngaal pomp I<t)<.ir de fahrick Oenarallg. Door een 
eenvondige sloommaehine wcrd de pomp in beweging gebrachs die ~t 

15 voet uit den waterspiegel stond en het waler 45 Eng. voeien op
voerde. De lTI"ehine was van 12 pallrdekraeht nOll1inaal. Y olgens ont
vangen inliehtingon zon de opvaer 2500 Ned. kannen in de minuut 
bedragen. 

Voar hoogliggende landen, die Illoeielij k van water kunnel1 "'orden 
voorzien, zondcn deze pompen ";cl zijn aante bcvclen daar ze gemak
kelijk vonoerbaar zijn en eenvoudig van construetie, weinig brandslof 
behooven en door cen paar inlanders behandelrlkllnnenwotden. 

vVij zagcn aan de genoemdc fabriek teveDS eene zoor elegantc Olnni
bus voor 16 personcll die weldra .voor het Jlubliek in gebruik za! wor
den gesteld, en als vervoermidtlel in een groote behocfte kan voorzien. 

Samarallg, 30 MeL Uit; Rembang wordt ons gesehrevcn, dat 
ook claar weder cell licfhcbberij-tooneelgczelsehap is samenge
st.eld, waaman de naam "AUl'ora" is gesel!onken. ,M<laudelijb 
heel"t cr een voorstelling plarrts, en zoo worelt or ook den 7en 
Juni eell gegeven; bllitenclienhouclt Inen soirees litteraircs ot. 
musicales. Hot muziekale geeleelte .ocllt.er is len p;cvolge van 
gebrek aan samcllwcrking nog ver van bevretlip;end; voor eell 
plaatsje als Remb,tng is het bestaan van een liefhcbberU-loo
ncelgezelschap zeer wcnschelijk; het. is daaromi.e lIopen, da(. 
icder het zijuc bijdl'age - de een, z\in talent. de andere 7,\jn 
geld Oil de dm'de geld en talent beide - oni het aanwezige in 
sLand [ehonden. Aan goede voorbeeldcn oulbreekt het reeds 
lliet.- (Loc,) 

Samara/If}, 1 Juni. ])e Afdeeling Samarang van de ;,Maai.soiJap\itI 
tot Nut van 't Algcmecn" tweft in het laatslcjaar haar bihliotheek 
met 328 Hommers velTijkt: ue mecst gezoehto sehl"ijvers hehben in den 
catalogns voor den uaam van .een of meel' hunuer werkenlhil'ns een 
plaats gcvondeu. 

Het getal lezers hedraagt reeds 150. 
Behoeftigen lIntvangen gratis leetuur; anderenknnnen nit dc voo)'

handen 1042 boeken geregelt! een kens doen, door tot het lidlllaat.sclHlp 
van de M.aalschappij toe te tredeD, en du,s maandelijks sleehls cen gul
den to betalen. 

De HCel' Meijer, HQofd-OndchvUzer vail de Opell bare d~l"lle lagel'e 
school, hccft'zich serlc)'t jaren rccrls mel tie taak van liihliothccal"is holasl. 

-- Posterijen. llit Salatiga deelt men OllS mcde, dat de conran len 
danr rlikwijls zeer gehavend van hel postkantoor on{,vangen worden, 
ell dat or' tnsschell de lHmkomstder postkar ell be( distrihnceren van 
brieven eIJdag!J1aderl Ilreu verloopen, 
, Samarltlt!J., 2 Jlllli. Spoo1'll'e!J-J1Iltat8e/Wjipij. Ineen vergadu. 

rillg, ,dw gJstercn gehollrlen werd op hel; lust.sl"t TcgnlGolllloh 
dat J1Jet de meeste wclwillelldheid dour Z. H. den "tioc80ehiJu
uan (.cdien cinde was argestaan, hebhell ~eVCll j;llIdhunrder:< 
eenparig cn biina zander discnssienbeslot.en 0111 del' Spool"1ve~'
maatschappij eenvoOl"schot, op vracht. van I liO,OOl) aan (c 
hieden, miLs lIet COlllilezieh verhourl mil hinnen LweI} maalldell 
CCl~' gcdeelte del' ;)C :sceLie, namelijk So-lo-])elangoe, in exploi
Latw te brel\gen, ell bUdc des3a Pocnvodadie cell t.emporaire 
halta ta zc llCH. 

Pcr .telegram. is aall deB.ogeeriug v('r"oeh!., lwar goedke;lring 
voor dIe schlkklJlg le verleenen, en (le Halldcls-vereenigillo. heef!. 
hoden bcslotcll dat verzack Ie onderslellllcli. ~ to 

De Regeering 7,al Legen die ovcreenkomsL die in ,!reBU enkel 
opzichL, haur bedillg" bij het ver!eeuell del' / 175,000 sehaadt 
weI goen .be)\waren hebben. ',- (Loc.) 

Samm·a".'J, ;3 J lIni. De rep"ratic vall,ltet kerkp;cbouw del" I'roies
tantschc Gemec.nte te Sarnaratlg"zal, volf(ens,een 'dezortlagen opge
rnaakte begrootIng, .f 20.000 . vordercll; de Rcger.ring beeff, derhalve 
p. Ill. f 1).000 bij te passen. (Loco1ll{)(i~l) 

Sam([rat1fl ,2f~ NIei. vVij \'ernenH'H uit e:ocde brOil dal: do 
ControlclIr_s-rekostrantell buitende iwoe bekc;lde hesluilcn HO!! 

een c1crdc' hehben olltvangen. waarin hun wDrrl(. lUtBl;'eZefrd da't. 
als ze' nog eens stouL £Un, zij lIithcL billncnlandsch bes(.uur 
zullcn worden vcrwUderd. , 
. Er schict. dicn Heeren dlls .niets OVer, en wij raden hun eli!, 
III .gellloede aan, dan ge!ijk stoute jongens aan hun vader, nc
dCl"Ig exc"tlus te vi'a,(?;Cll ell Ie belooven, \'ourtaan heel zod Ie 
wezen! - ., 

Deze handel\V\ii~ ZOIi level'ls he I. voordcel hcbhen vau als 
kompensatie eenseen go cd voorbeeld Ic ~'cvcn aan de rO!:renlen 
en andere iulandsehe hoofden, wjen dON \\C(, rckc~lrercn v\;oegcr 
iHllllers zuls eell ~leehls voo"beeld gegevcn \Venl! '-

- Men detH oos mcde dOlt de Chillees (iie in de vorle-eweck 
door zUlle jOllge VI', ltW met salpeienullf 'vcrge"cn werd: gister 
leu gevolge daan .. u 1ll het stadsverhand is overledell. , 



- Een vrij ,aanzicnlgk aal1tal schoenen voor EUl'opeoche mi
Jitail'cll, te Soerabaija door eene kOlllt'nissie van oflicierenafgekeurd; 
daarna dooreenc komllli~sie v;,u hoofcl-officieren goedgekeurd, 
en , vervolgens n11. aallk6mst te Samilrallg door officiel'en nogmaal 
afgekeurd, werden op last van hoogcrhalld toch aallger.omen! 

Nall\\'elijb is de eene Sc hocllcn-geschiedcllis den Samarangers 
uiL Iiet, gehellgell, of eene liiellwc schgnt ,zidl weder te moeten 
voordoen. (Sam. Ct.) 

Stemmen van en voor Inlanders. 
.I~CIl Javaall8ch oJte,rI'cesL. - III het onder-district Socmber, 

hehoorende tot Magelung, is ,eene broil, die telken jare in de 
lIIaalid SlIpar Iicl, vcreelligingsplllit vormt van eelle groote me
lIig-lc J'u vallnell, die voor hlllllle sllwahs vau heL waler dier broll 
gebruik malen. Het doel dezer zaillellkolllst bes laaL ill het hou
den eCller opellbare slalllcUau,wllarb\j kippen, eonden ell geiten 
gehlagl, ell gegctclI wordcn, nadat cell priester daarover "'ijll 01'
feq:ebcd hcef\. lIil ,ge~prokell. onder , aanroepillg tevens van dell 
he~chenllgecsl,. die il'ICer bi.izonder over die gewijde plaats is ge-
81 elrl. V 66r 111011 ",ich eehter vreedzaam aan den maalt.ijd zet" 
heel'!, cr celie wei wat vreemde plegigheid (?) plaats, waarbij 
de Delllanl;' de l'ool"Jlaamste, schoou 'dll11 ook eene zeer lijrhallie 
1'01 HJrvlllL 111 weerwil narnelijk zijner waa,rdigh eid als hoo1'd 
Villi :)oelllhcl', ell alider~ ge\Voon in die bet.rekkiug out,:t.iCll en 
gchuon,aallld le worden, staal, hij hii gezegde sla.rnell.au gallseh 
<: 11 al ullder de iJ.evelell vau dell kleinell lIIan, die begillt met 
hem gehed te olll.kleedcn, hem duama uil; de bron cell had 
joeciicnt. ell eilldel\jk hem beslI1eert met boreh, tol; dat er van 
zUlle Lruillc hlJid lIiels meer is te 'tiell. ~a atloop hiCl'van 
kOJllcli (Ie dCS~Hhoot'dclI flail de bellrt Olll zich met het bronwater 
le hesprcu;rken ell ;"jeh mel, horeh Ie versieren; del,e eehter or 
II lee I' VOl',gZiliIlC Wijl,C ell overgelaicil aall hunne eigeue kells. 
lIet, 1.\i ' illllls:;cheJl gedwongell of vrij , lIiCm1Llld outl.rckL :deh 
<titll de eeJlllJaal I'iltilgeslcldc l'urmalit.ciICIJ; eJl zlIlk cell illlvocd 
hcc!"L uok hier de blillde (ltial, dill; Illell van hct. Jlalat.cll or zclrs 
t1Will' "ict bchool'lijk o[l\"(Jlgell (i<wrnlll cell ollvcrmijdelijk mis
!fewas 7,'"1 \'J'<:cr,/.'n , G('cn \YolJele)" dlls daL rIc JlI(ISSl,1 ill reehl. 
'l c\'J'(lrlnll Slelllll.ill f' jaarlUb harcJI ol'tor.hL lIaltr hecloclrle hrtm 
herhaall, "II I'Horal ,dall. Willilleer Ellropesche en IJllalldsche 
hoordell dew ~Ia llldlltll wei III()\, hUllllc lcgellwoordiglici([ willell 
\'trC!:J"(lJI, tul lL'icil"l.ehLige vrolijkh(~icl ovcr~laal, al droullHmde 
"all gel uk 'CII wgell, hUll werlorOlJl \'001' CCII gal"ch jaar ge-
\\';lilriJurgd! (SaJil. Ct.) 

S,'l/iIlUIIl!!, 27 '\It;i , I)e olldc I'i tlo l'g('sehie,lcnis IJ l'g inL ~veder te her· 
\"\'tII. I'd'l !-:"I,clI ,IeI' st"J V('J' I' ''s lell ,lag ell \Iacht ell urgel' <Ian n(Joit 
\" 1')" tI,,>.ell, ,kn I;u\wclell oml,reki.: ill <lell WC5t.IIIOIIS~UII hccfl lIIen 
, !afll'\'fHl, l(m~ev(Jl;z;e dt~ l.' l'('gClIS, iels lliindl'r last, IHa1H' ill den OU3t~ 
HI lJl I "i:;;OIl , flleh rt'(;'d·.l ilu ollgezond!:!tl:J lijtl des .iaal'~, is de hindt!rllis hct 
s l e J'I, ~ 1. WO OUVCICII, diu ~aak de Itandaclit ,fer policic aan. 

(Sam. Ct.) 

,')'!liJ!{/j"Cti,!/ , :11 M.ei. 'WJj vel"llernell dal. de gCl,amculijkc lan<l
hnlJrder~ iuhe\' Pad.illlJg~eIHJ van plan lIijn. om de 8poorweg
Maal.~;(!hapP\J door eell voor~ehol, Viln f)(J.OOO gnldell iu de 
gele~elliJeJ(i I.e stellen dell tipoorweg vall Solo lot aan de halt.e 
Oelangoe len ~p()edjgst,e I.e vollooiell, Lell eiude zij zoodoende 
hog di\' jaar hUll prorillclell Villi af dic haae per spoor III' ZOll
den knJJllcn voereu milL!' Sal11al"allg. 

~lJlk eCI) eeiJdl'aelitigc :;amenwerkingvertiiellt, l,eker wei een 
WO()J'([ van 101': wndcl) welliehL cl e planters vall Djoeja rlat. 
vOOJ"iJecld nie\' willen v(JIg-'Il. om I.c traehtell een \'crder g-c
deciLe van die Iijn volLooid le krijgen? V{ij gevell hUlJ d;LI. 
dcnkbeeld ill lIverwcg-illg. (SlIlit. Ct.) 

Sltlltm'alt!/.:~ ,I uni . ' Vall ,goedm' hand vcnel\leriwij daL d,i 
1;00 gcvree~de killdeqidkkeil zlCh Wedel' in de nabij dezcr s(ad 
hegin uen le I'eri.1I0IJell enol' rceds el) ll enkcl geval met doode
lijkcn atloop lweft. piaa\:~ 'p:ehad~ lnerd iug wOl'dl dlls lell sterksl.e 
;\aU hcvoicil .. ('·11 iJoewel' · degcleerrlen hel"erell rlat de hier aalJ
wezige jJoblof uiC!l nicer zoogoed i, ;LIs wei wellsehclijk was. 
\Vord t door (le~kllndigen toeh vei'zekerd ,dal; :t.ij jll alleu gevalle 
<lell \Tij zdel' [lrc~er;'al;iefjs LegclI 'e oll dbodclUken llJioOp dezcr 
ziek te. 

NieL onverineldeusw;\al'd mag hetteveQ8 wprclengenoemd. 
daL door cCli del' sL,idsgellecsheeren nieL minder ' dim 52 inen~ 

tingen zijn beproefcl met versche koepokstof. pas uit Europa 
aangevoerd, welke eehter zOllder eenig resultaat z\i11 gebleye!l: 
de' goede kwalit.eit van dezen nieuwcn aanvoer mag dus met 
reden worden betwijfeld. (Sam. Ct.) 

Soe,.aoaija, 24 Mei. Twec ni tbeshidilJgen hei!en morgen op het rc~ 
sidentic-hul"Call a1hier geholldcu, haddrn het vo1gend resultaat: 

Voor de levering van 13 0 ellen groen 1akelJ, 2 groote haoglan
tnal'lls, I) watenlraagha1ies, 10 water emmel'S ell 4 watcrleggers, was in[o(e-
sch rcven door den heel' Jansen voar f 212, 

chinees .Loh Hoksing ))» 204, 
» heel' van Ve!dcn » 197, 
» chin. Tan 1(oall Khian »)J 189; 

VOOI' de levering van 6 groote waterbalies, 12 cm mers, 12 uac-ln
(onnen ell 6 kleine plltemmers was ingeschreveu rloor 

den chinces Tan Kono Khian voor f 135, 
» » J,ohHoksing » » 129, 
» beer J allS'3n » l> 90. 

(Soer. Bbl. ) 

Soe,.abaija, 27 Mel. Hcden had de uitspraak .plaats, door deo l~aad 
van Justitie alhicl', in zake het gciucriminccn!c artikel "Paniek" voor· 
gelwlllcII in de Soer. Ct. a. p. Oe sehrijv('r daat'van is veroordedd tut 
drie maaudeu gevangellissLruf en (wee gel,Iuu('ten, van f 25 en /10. -
1'll1s de kosten van het rechtsgedill.g. (Soer. Ct.\ 

SocI'abaij(t, :)0 Mei. Pijroteehnic. Hedcn morgen zijn vier 
vllurwerkers, door het ont.plo/t"ell vall wrijvings-sas. derJll;tte 
gewond. dat meu het nood",akelijk heeft geaeht ze naar de 
intirmcrie I.e brengen. ,Men vreest zelrs dat een dier angel uk
kigen voor zijn leven lang blind zal ZUllo 

- Niettcgenstaallde den gevallcll regen Zaturdag avond .i I: 
was de Vauxhall del' Soeit,e it, Concordia zeer clruk bezocht. 

Het eenvoudige vllllI'wel'k is vr\j wei geslaagd t.ot llieL 
wcillig vcrmallk del' dllizende inlandsehc toeschquwers. die vall 
ut' Bibb een vrij lIitzicht hadden op den srnaakvol geillumincer
dell tllin. 

.- Dc otrieieren ell onderotlicieren van het Ge Bataillon rilL 
hebben ZaLlIrdag avond j I. den lIicllW bellocllIdcn majoor 01'
fcrmans biijkcll geg-even van sylllpalhie met die . bcvordermg 
rl oor eelle sercIHld'c. (Soer. Ct.) 

')oerablli" , 31 Mei. Wlj verll Clllell lInL de Ill'. Uill<uns, de tegen
wooi'dige redadcnr del' Con,;crvaticvc Inslliindo, zal heuoem,l \\'Ul"c\!'U' 
tuL 2ell onrlcrwij,-cr aau de k\\'l.'eks(,hool voor Inlaudsehe onderwijzers 
01' Bandong, Preung«J' regent.chappell. 

_. lIedclI oehtclld ha,hlell tcn rcs ide,,1 ie-bnreele li1hier dric lIill",. 
stcdillgell plants : <lc , minste insehrijvillg voor ne levering ill '5lallds 
nlgcmcenc pakhnizell vall ecnigc al'likclcn, Icn behoeve .Ier slccllk'Qlrn· 
m\jn Omnje Nassau I.e PCl)g!l1"Oll (I:lundjel'masill) en VtJD den gonvcr
Dcments stuolllsle!,cl' )J [(apitei" van Os" bcdroog f 2(530,60; voor de 
levering vau cell \ji.crcn geldkist, eel,1 schrijflafc1 meL 1vkctkast / ,1H, 
cn van 18 ijzcl'en baJiastschoppen f 3\l. 

SOf!J'abaia, 2 ,T ulli. De belrekki;lJ; von secretaris ell bockhollder bij 
het vcudn·kanloor alhier is opcngevallcn, door het plotselijk overIUdc!J, 
gistcrcn avond, (,en 7 nrc van den hecr r. dc Graatr. 

- .IIcdcn morgen, ultgevecr te 7 nre, i-3 de in!. vrollW ·'ANk l\·laosa, 
ondel" Ilet ,ballen in de rivier Pe,girian, tel' hoogte riel' kampong 1\er· 
Lopa\.in, door dun fellen stroolll rnerlegeslecl'l. en vCJ'llrollken. 

(Soel" 0.) 

['{lWel'Ot'fill, 25 Mei. V crleJcn lllaand had,lclI wij ill de lamlschap. 
pell Pasoerocan, "I\lalanfj ~ll PruLulillgu, redl!llen om (,e klagen O~tl'. 
"anhollflcnde drooglen; ell ollgc\'Qclig unlvid 'ons ,Ie klag\:, vau het. 
ZO(lIli:jc met de » Koolmeezenvaugdl van Hiron illl'" van Alphen" 

Maar sellert het begin vall ,Ie lVlei-lIlaan is er veel droog in nat 
veraudcrr!; en heL sl·hi.int a1s of de aehlerslallige waleren IIU in erns 
worden gekeerrl 'uit de schat-kisL ties hernek , . . 

Vooral verledcn Z'llnrdag wcrdclI de ~!tl\zen geopclld, begllllleutle In 

" j, oosten doch met weslen win,1. lJe hcrgll'a\.eren kwamen dien ten 
~~vo1gc met zoo' veel aandrang ill de vcnleelrle kanalen rlie om de IJOord 
:,rvloe'ijen, dat er bergbandjirs onlslOJlllen, aan den noorder. voet , \'an 
het '1'ell[o(geI' gebel'gte. 

So III lIlige rabri ck"lI ;.;\jn gerce,l om te lIIalell. i!:en paar bebbell bel 
ge w;lagd Ie beginul-'n. Alldcren hOllden voorloopig maalfeest of zien de 
kat ni t den iJ(lom. 

Het rnaalreest te W inon"an -\Verd Zalurda2; ,tniddag dOI'f eell ooslin· 
dische blli gestoor", waartiool' alles w~gsllodde. 't Was de llit,bal'sling 
van de bewolkLe Jucht a1 sedert veertlen dageu. 
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Ills heL .iuist is, wat men onlangs schrccf, -- daL vcd I'egcn veel 
suihr vovrlbreugt, dan is cr go~'k hoop op Jell maaltijd vall 1870. 

(lIalld: v. l'.ell 0.) 

Mell sohqjfL OilS vilIiPadang-Padjang: - filII No. a1 del' SlIlll' 
CI.. la~ ik, daL de Hoofd-Intendant Kroesell brooder vall dCIl 
1,cger-Kolnlllandal1t, in ko\Umissic ' naal' tlalllamllg gel.Ol~d e ll is, 
I.ell ciudo aldaar de besprokcl1c gcselllcdeills dcr bruocl-Ultbcste
clill'~ le ondcrzoeken. - MU clunkt. bel, wlide lIiet kll'aad zUu 
omlrcllt de brood-uiLbestedings-hislbt'icte dezer plaMs ook cell 
onrlerzoek intcs1.elleu. H jet' ioch hceft, mell lIlds gchoord van 
e~ IlC publickc uit.hestcdiug ell de werelll w-il weteH, dat de Icvc
mueic vall brood voor heL Garnizocll Ol!ilcr'.v T/'{lIias aaugcllomcll 
i'i door CCIl Chillces voor / 0,70. Ware die le\'crillg ill het.. 
opcnhaar uit.bcstced gewordell dall zouden llIill stell s d'/'ie kOllklll'
relllcil . heh?Cll hledegcuongell, h9twclk loch 111 'I; belall~ del' 
aallllcmmg IS." ... . . 
~. Men schl'ijfL ous van l'ad,lllg !:::lJdelll[lllellll: - .'/De Rc;slctent. 

C,mlle is onlallgs alhiel' iw.ngckolllcll, ICIl eilille de znak vall 
:Sodan Kalmir,lIl, lioord vall '1'al'oes HilCkl' te ondol'wekcll ell 
op cClle voor OilS gezag waard ige w \jzc Le becind igen. ::)uctall 
Kahairan heefL l.iin ongelijk cl'kclid ell was t.ot. hct. gcvell vall 
gcnucgdoeuing hereid al8 gcvolg. Wmll'VUII hij o. a., ill n)rccni .. 
l!'illj:: mct. de helll lIaar Padang ::5ldcllIPOCflll vCl'gczeld hebbendc 
;IJintiere Boordell, zidl ill oplogt naar elc !.ijdcllJkc wouillg V,lIl 

den Resident hoefL bogcvell, onl vCl'gifl'cllis voar de beg-allc ['ei
lell I c vra!!en. 

Ue kweslie is (hails Lell eellcillalc bceindigd, CII, Iwal' mUlle 
lilecniug, zullcn de vijandcl\jkbedell, 'welke '~Iands ollderdancil 
'1.0(1 I'aak I'all de ollafhallkelijke sl.nmiliell oudervondcll, voul'Laall 
/,eldi'"ulll~r \"OOl'kUlIlell. .1)0 trob vall Ta[locs is gerlluikt, hel 
1II111i;,:g:ClltiC land lied!. gczicil dat. hei. £111'0)1. bcs{,lIl1r, wallllccr 
III ~ I ~ Iechls wil, krachl. kall onl.lVikkeicu 0111 OVCl'IIIOCc\ ell o'owcl(1 
Ie slra/l'oll; CII vde del' ollaflliLllkclijke ~lal1l1l1cn r,lIllcn daarllit. 
celiC hcil~!IIHe Ic~ trckkell." 

.- 1\all cell, lIiLdo Noonleliike Id'r\celiug' onl.vangoll sehl'i,ivclI 
olldeellen wii hot volgclldc: - vUe zcdclI en gCWOOlitCIl van cell 
volk vcriooeliellclI zi<;h wldcll ell I'ooral niet. h\j de ooslCl'8elic 
rassell, ik bedocl ill gcvfLlIell \Vanneor tic wcstcl'selic bcsehavillg 
ell hare lI1ellschlievclIl!cr begl'ippell lIiel. lol. dergelijk I'olk dool'-
1.ll'ill~':1I kllllllen. Zoo is (). ,t. ele vI'I:csclijkc, ell Yom' OilS s!.lli-
11:lIde ~cwoolIl.C del' BI,t.l.aks(:hc hosehv()lkcrell, 01\1 ill' ell loe cen 

. IIJnal1 ijr! ",ill IIIclIsehcnvlccseh llanlelcggell, HOg ill )\Willlg, wlldcr 
clal. laet Illdisch (looVCI'lIcIlHmt bij lIIagl.e is, daarkgen afdoClHlc 
1I111 l1 frep:clell te ncnwlI. De uiLhrciding-s politick vall vroeg-cren 
l\id hcdt hel., ill~.icnd(J <I,lL het. nootiig is Oll)le gtJl'inge magt te 
coull'aliscren, Villi liel'orlelle lal,cII \'arell, ell alSIlII blijrt er uicl.s 
illlp(:r~ UI'er dnn le I.mohten door vriendschappelijke vel'dragen, 
cellig<:11 illvloL't! op. de nict ontlcl"wul.'pen stalllll1Cli te I'crkrijgen. 
Di(~ \'erdra.gcn hebbcn eeht.er weinig om het. lijf, 011 wordell 
sleeht.s zeldulIHIl opgovolgd. De t.oesland is l.rouwGns t.rcndg. 

111 del\ laalsten tijd, l'.egi; men, ZijlJ cil'ie it. vicr berig-t.cn van 
11001' de Batt"kkm's gOhOlldcll Inlialt.ijdcll vall Incnsehcllvleeseh 
Lot OilS overgewaaid. Nog kol' teliJlgs lIIoel; cCllknaap v,ln J2 
jal'tal ollgcveer 1.0 tiiboga )lijn versehcllen, met de rnedcdecliug 
dal lliel\s vader lot, voedsel hcd!; moet.en sLrekken, tcrwijl de 
verclerc familie, moeder en t.wce )lustcrs eel'sldaags betzclfQc 10L 
wtl(le onderga<lll. Hel. is niet onmogclijk, dat de berigten SOll1-

l\ids overdrevell tUn, maar de bcwering, de Battakkers geen 
mcnschenvleeseh meer eten, mag met reden beLwijfeld worden." 

Patlallf/, 28 MeL WU I'orncmCIl dat de (JoevcrllcHlcnl.s Sloomer 
IIllerto.fJ BeJ"il/Utftl," gczagv. J. J'. H. 8LoIl.e, a. s. woensdag, den 
1 ;rUllij, onder ~tOOIl1 zal gaatl uaar hel; ·eiland. Nias, 

- Voor de tweede in dit jaar. (e houdene Gocveruemenls 
Koilij-veiling" waren op heden ill '~Iands pakhllizel'i le Padang 
olllvaugen: . . . 

Boven landsche 
M.andheliug 
Angkola 
A ijer-Bangies 
Paillan 

2e Soort 

koffij 

" 
" 
II 

Pikols Kalties 
2 ,~] 3608 
1522 · 52 
IOn sa 
24162 
771 00 

277'15 05 
121·2 16 

~----=-------. ....,-
28864 22 ' 

Men schrijft OilS van Nias: ...... " De hillnenlandsehc olllnsten 
blijvcl1 steeds voor.lwoedcll; de ' l{,adja van Orahili houdt Todora 
nog altijd ingesloLen en moet reeds een. aantal personen gedood 
hebbcn. Die vau 'l'odora waehten nog lmmerop de beseheroJlug 
vau het Ned.gezag .en zullen, wauucel' die. niel. spoe<;l.ig ,vf;\ rIeclid 
wordt, gehecl verniet.igci worden, De RadJa van Orahlll beha~JI; 
alsdan een dnbbelen I.riomf; een~ c\irekte op Toelara, en een m~ 
dircktc op OilS gczag," (Sum, COlII't.) 

. .' 

PasocroeaJ!, 25 Mei. Zalnrdag avond den 2l.slGndCl.el· br~g!en eetiigc' 
officiel'en del' souullerij meL de miizijk vim r1at oorl's,.<1ol) heel' ·.i\.. A. K: 
Camallel' eene serenade ,bij geJegenheid .vail · Z[jIiELl's bev,?rdcnng lot 
1\1ajool'. \Pas .. N. eii Adv. BZ.) 

GOUVERNEMENTS.BEstUITEN,BENOEMINGEN; 
ENZ; . 

IN NAAMDES KONIN.GS! 
DE GOUVElLNEUlL-GENERAAL V AN NEDEltLA:NDSCtH'NDIE, 

Den · Hanel ' van . Neclel'lalzilsc/t-Indie. geliool'Cl; 

Allen, die deze zullertziei~ of ltoore-n leze?i, Sal.nt! 
doet te 1/)etert:~ 

Dat H ij, in uVe\'lvcgillg, gcnomen hebbendedc wcnschel iJkhciii, om 
de bcslannde gi'enslijllenderl'eeclevRlI Banjocwii~gi tC :lvljzigciI; . 

Lettendc op de al'likelcti20, 29, 3l en 33 van Jtet reglement op 
I.ct bcJcitl (]er Regering vari 'Nedel'landsch-Inrlic; ~ . 

Hceft goetlgcvonden en vel'staan :.· . . . . . . . . 
J\Iet wijziging van §2l del' publikatie van I ()lVIci 1851 (SLitalsblad 

no. 28), de grenzen van rle !'Cede van Hanjocwangi te beralen, il1:5 volgl : 
Dc reede vall Banjocwangi omvat ric rllimte tnsschen de lijn fll , ge

trokkcn van den hoogcn bOOHl over ltet Kamelcolis of ,van OJllllleusrif 
(Kurang·'I'cnga), vandaat' ovm' de ' Cornets de Groulsklip (Kat·ang· 
Kidocl) en van <lit punt Znidwest naar denwul. . . 

:bjn ol',laL niemand hicrl'an ouwetendheill yool'wclIdc,. ;iill ~dcze in het 
~taatsblud V1l11 Netlcrlandsch·lndie geplaatst en, voor' zuovee! noodig ill 
de J nlandsehe en Chincsche tal en aangeplal,t WOl'i1cn. 

Gelast cn bevcelt voorts, dat alle . hoogo en JHgC kollegicnchalllb. 
t.cnal'CH, uiiiciet'cn en justicierCH, icder v~or zoo\tccl hem aatl~i.ta~~, ~a. n ; 
de stil'tc nalcviug dellcr de haltd zlllIelt lioudcll; iontieroogilliking. of 
aanzicil des pe1'aoons: ' . 

l~en 

Op 

Tot 

GCllaan te Batavia, dell 24slen J\ici ·1870. 

P. MIJ.J<JR. 
De Alg~';t(fen.e &/,,:eta~i8 . .. 

V AN HAin;NCA: R8i'I~I~. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

tlVccJul'Ig vorlof naal' Nederland, wegens ziekle, aan dell lijdel[jk 
<Jerdell . kornrnies bij de algcmecne l'ckellkamet· vool' tic .r.'xaniinalic 
cn likll'idatic del' vcrautwoordiilgstll:l<kcn eti het\\fslllilcn ' del' be
gruoting, loopeodc over het lijdvak, voorafgaandoaati detil slen 
,Tanllal'ij 18(i7 W. G. S. Lix 1;taavcl\: . 

Outslilgen: 
.J ' 

vcrzoek, eon'ol, lIit 's lands dienst,ac IWtllrulelll' dertweedcldasse 
bij de landelijke illkomstcncnkriltlli·es(). lIe . U.-: BOlldl'iot: 

. . ' !3C\lpemd: . .. . •. . . . 
amblcnaar leI' bc~rhikkii.g bij 'deJan<ldijke irikomslcu ~cll klllllll' l's , 

de ambttillaar VOO\· ilebnrgcrJijke: di.eiist. -inNCdcrlaiidsch-Illdie '.11. 
J. Allman. .. . 

Bij dm l'aad viln ' justitieieN;IIi~ssal·(c.'eielm~nOridejiwo;,19ftede1t), 
.. Ontslageri; ' ... : .. , ...... . ... .. ' .. 

Eervol, wegeos vertl'ck, als lid, n,.:.c, J, .·A.PllOse, oildel'1l1lllkbetui-
giog VI)OI' .de .doo): helll, al~zoodanigbewe~eliaieD:5Iml.r : . .~ . 

Benoemd: ,. 
'rot lid, G. IJlingcilberg;kapitcio der. m:U]lcl'ie. 

. Bij de plaatseiijke se7u)olkoil!'iIlii~ie {e Sll1iUll"ail!l. 

. Ontslagen: - . . . 
Op vCl'tIlck, cervol, lils lit!, 'Rvan ZlItplJim, un ,lei' dallkbctuigillg \'uor 

de door Ilemais zoOJanig ~ bewczen dic\lsten. . 

. Benocm,l: . .. .. > 

Tutlid, .J. Lijllcn, (,"'bor \iij dc roomseh-kathulleke gemeenle. "Maar, 
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Dom' den .Dh·ekteui· vCl?i Bimwzlmulscli oestlfzt1' is .qedzil·ellr/e de m((dnd I Den R~nu ra n Neclprinnusch·Jn.Jie gejlOoni ; 
.: .. :' April ) 870 de. vol!lf!?lde be.sc1ti lrk(nfi gR1/0mCll. i Is goedgevollll ell eu vCl'5taail: 

~3enoellli1: I l~ers le IUk: Ou<ici' lIu.]ere goe,lken'ring des. KOllings: 
Tot pos!kommies, cliel'vaultet postktmtoor ,te Magelang (Kauoe), de . tI. ill te treldieu .J.e betrckkilli(ell van regellt eo IJatih 01' het eilalld 

posLkomm!estc Ngawi (Madioe'o)J. G. C. Jarmall: ' " Baw "all ell "'III inh lHlsch schrijver Lij <lieu rcgellt, 01' de <laaryoor 
'1'ut pos tk~nlmies, . ~hcf' van het l)ostkantool:' I.e Ngawl ~MaUlOen), de L\i Il et ucd"i! vnll 2G Sept ember II (j7, 110 . 1 lStaatshlau 110 . 127), 

pustkominies Ie p utjitauC. n C. p, A. J ... van ZIl\ll en. .. vastgestdtle Lewl,l igingen va ll f 7200, / ]1500 eu / 3uO'.janrs; 
'I'ot. komrnies; chef' van he!; postknntoor te Pat.Jl tall, de klcrk b\1 het, b. to l"'l'ul"", <lut vool'slaul.' aan het hoofd vau· Jlet inlauusch bestllur 

de'.lal't:"etnelll. dei· · uur."crlijke Ol)cnbare 'wei'ken Q. M., B , .ltegeilsbnrg, k d L I 
" uJ> Illiwean een clistl'i ·t.!loot'd (we UDO zal staan op eene ezo di -

1)001' ,dIm Dil'ek/clll·: .. van Ondimoijs, B m'/idii:nst en lYijvcl'lteid. ging vall j' 200 [twee hou uel'd gulden] 's maanus, nail welk Iooufd 
Is Bcnoenit! : <: <: 11 sr hrij vcl' zu l ~,\in toegevoegd op f 20 [twilltig glilueuJ 's lII11anus; 

Een 

2d(;n ·,h;"polldcrwijzel· nun de ujlm)bure lagel'e sehoul I.e Pekalongall, 
de Illdpolitler\V~izer ·aan de ol'clIbare lago rc schoo! Ie AlIlll1ll'1twll 
(HaIllHl'ang) J. J . GeelllOctl, 

Depal·temellt van Oodog. 
V ~rlccnd : 

tweejnrif,; verlnf tin nr N ".lm·land; aan .Ien kulond, "hpJ vall ltd, 
\\':\pCIl ,Icr arlillerie R .. J. Kellerman. 

Gcplaatst: 
Bij l,et tlcparlement vflll oOl'log, tie gel1eraal·majuor G, 1\'1. Versl'ij<'k, 

olilanga vlln vel'lof lIit Netlerlanu ternggckeel'd. 

EU het Wajim del' bu(/n/erie, 

Hevurdenl: 
'rll t mnjonTS: 

I,ij III~t gllrnimells ~ unlflilloll I'un CeleLes en undel'hoorigh edell , de b· 
pitein J .. 1. ,M,OJrcrllluu, vaH het fidc oataiJloll; 

hij ]wt glJ l'Iliz()clIsoIJat:aiiloll .Jer 'Wester-nfdeeling van Homeo, lie b · 
I'i!cin II . W. V;1Il YpcrclI, vau hct korJls: 

·I\ .t, kapit cins: 
iJU I",t e .. l" batnillulI, 'lc cesste luilenuut C. ,F. vall 1\1 id,lcldijk, vall 

!tel 1 stc hataillou ;· 
bij 1 .. ,1 1<1<1" untailloll, tic e~rstc l"ilcnaut.J. W. C. C. Ho),ne!; vall 

l'al'eJl~re"hL, van .ltd gnl'lIizocn&,ulItailloll vnn Pulelllbuug; 
I,ij hct garnizoclIs-lmtllilloH del' Wester .afdccliilg vau Borneo, de CCl' s tl ~ 

luitcl\ailt B. Vall Moerkerlwn, vall het ]ste Imlaillon. 
h(j (Jet garuizol:lIs.lmbi!lolI del' ZlIitlcr- en Ooslcl'.afucclillg I'nll Borneo, 

.Ie eerste InitClillllt G. 1'. )~ijkc\l, vall het sobsistcnleu-katler ie 
Socrabaija. 

'!'<,t eerstc lilitcu:mls : 
bij het 4de bataillon, de tweeoc lllilenant A. van ltijn, vuu het kul'ps. 
lJij I.et !idc hatnillon, de tweede lllilcnallt J. W. Croes, Yiln hctsllhsis· 

tenteu -kauer te Soernbaija; 
I,ij !Jet 7dc bntailloil, .Jc tweed" luilennnt J. A. Schultz, vall llet korl's; 
Lij het 14tlc bataillOJi, .de tweedc luiteuallt P. Cadil, vall IJet korl's ; 
Lij het garnizofus-Luluilloll (ler twee.Je militnil'c nl'deoliug' op JUVII, 

de tweede lllitcnnnt ,IJ. du Hus de ValclIIJll'c, vlln het kul'J)s. 
Uij h t ~ garlliwens.hrituil-lonvan Celebes en olluel'llOol'ighetlell, de tweeue 

luiteunnls I". N . Inl,'ol'ee en II. Wieringn; tie ccrstgcllOel\l~C van 
IIC~ 4dc ImtaillOIl; en ue lnatale vim bet !corps; 

Bij IJet gr. rllizoclis-bntnilloll <leI' Zuider- CII Ooster·ufdeelill vall ilorll eo, 
ue twccdc Initenuut L. C. Knill', van het korps. 

Tot 
Bij 

By 
J3ij 

Hij 

Jlij 
l~ij 
Hij 

BU 

BClloemd: 
tweeue !lliten8I1ts: 
het Isle bolllilloo, <le sergeunt-majoor n. G' J. L. M. Uuempol, 
van het korps; , .. 
hot 4de untaillon; de sel'gClint 9. J. TUl'k, vall het korps; 
het lOde bntaillQII" de scrgcanl-mnjool' 1:1'. Berail, en de sergeant 
H. G'. HalonI' vliu Burleigh, beiden van het korns; 
I,ot 12<10 bntuilloo, ue scroenritcmnjoor J. A, KalsllOven, van Itet 
\lIle butailloll; . . " 
!tet lade batnillon, de sergeant-majoor .J. van V llll'en, vnn het klJl'JlS ; 
het 15de batailloll, ge -roUl'iel' 'Ii. F:Botter, vn'n het 7de bntnilloll; 
Ilet l7c hntnilloil, 'de sej·geant-ma.ioor C. van del' Veen, van bet 
korl's; ,. '. . 
het gai·oizol'llil. Latnillon . van Paielnbang, de sergeaut-mBJoor J. H. 
A. Vali DaalclI,vau liet 13d~ bataillon; . . 
het garr,izoclIs.lmtniIloll van Celebes en orid'erhoorigheden, de sergeant 
.J. W.--- vnn Vooreil ,VIIIl bet, korps; , .-
het gal'llizoclls.biitaillonderZuider- 'ell Odster'afdeeliug'/an Borneo, . 
ucse!,geaut-mujoor ' E. van ~Ieerde .. van het ]corps, 

: ...; :~ (Jav~8~~e(Joltra~it; 27 Mei 1870;) 

EXT Ii,{K 'l'. uit.het :Registei: del'}iesluiien Vl/n de? Gouvemeiw· 
Geite,'qa! . van Nril/e1'lti1tdsd,-lndie; . 

.. < BArA:VIA~den27sten , Mei 1870. (No. 10). 
(St~ntsbli(duo. 4;9:') " 

- .. '~' - :. ' 

Gelezenlin~, ; 

'''' <i tt t "et. I"~rs ()n ee l your het bureau vau deu assisteut·residelil. van 
B,mcill1 ill dell vcrvolge zul bestaall nit.: 
cell ecrstell Iderk, tevell sgriflkl' vau .Ien j:ll1llwau op / ' J440 's jaars ; 

); Ider1:. ,,' » liDO .. -- » .. 
j) iulalluscll s" lll'[jvcl' ~} .,. » - - 400 » 

te zUllIeu. f 2340 

(tl\'ce tlnizen.1 urie 110]'(1 ,,1'11. ve'ert.ig gulden) 's joars; eu Zlllks niet 
, iut.l'ddcillg !leI' VUOI' gCllleid IHlrcau , l.opges taue Id e l'k~llgcldplI, ten 

IJl:drage vau f ItI ~() [Cl'll "uizl'lltl taclltig gulden] 's .iRars. 
Tell tw eede: Ellz , 
A rs~hrirt cuz. 

Tel' ordollnnllcie van ·deo Gon~erneor-GeIlHnal: 
])e AIgen)eeoe Sekl'etaris, 

VAN HAR":NCARSl'EL, 

C'iviel Departement. 
Verlce ild: . 

.F-en f.weejarig VCI'Iof lIaal' Nederland, wegeus ziekte, aan den president 
vall deu raad vall jnsti!ic (c Makassnl' (Celebes ell onderhoorig
hcdclI) 1111'. A. j\'I"kkers. 

OIl1.slageu: 

1~l'I'V(jI, nit zijUl' he\.l'ekking, \\, e!:i" lIs ziekte, ouder tockellllillg ·vall .wacilt
geld, de kunlluies 01' het kautoot· van uan assislent·resid~lJt. van 
Mel!slet',Col'lIeiis (Batavia) '1' .• r. w. },itsou. 

01' v cr~oek, cCl'vol, de buiten gell'oou suustitnllt'grifl1er , bij deu resi-
dClltie-raau te l{ioilW W . Greve .. 

Beuoemu: 
'I'ot I'l'esitleut vau Mu raa.! van jnstitie te Makassar, het ii.J iu de.n ran,l 

vall jnstitie te Socrabaija 1Il1'. W, A. Eugelbrecht . . , ' 
'l'ut ussisleut·res iucut vall HenJwclcn de alllLtenaar 01\ nou-~ 

jltr. W. K. IJ. vall Hogcndorl" Iaatstelijk assislent:residimt van 
Soerakarta. . 

Tut uCl'llcu snbstituut-gri1lier bij deu raad 'van justitie te Batavia, de 
ambtenanl' VOOI' de hurgelijke dfenst in Nedednudsch-lndie mr. J. 
])ool'llik , " " " ' , 

Tot kOllllTJies 01' he4 , Imutoor v,~u deu assisteut-resideut van Meester
Cornelis (Batavia), de arnbteuaar op wachlgelU J. H. Kim,laatsle
lijk cerste lderk, (evens griflier bij den \andraad te KOenirig311 
(Chel'ibou), . 

lJij het Depm·temmt van l'inallcicIt. ' , 
Tot ecrsten kOlllmies, ,detweede kommies J. W. Del'sjont. 
Tut tweede komll1iezen: . 

A. A, van Dolden, umbtenaarvoor de burgel'lijke dienst iD lieder
Inndsch-Indie, gestclU tel' beschikking van deD direkteur vaD 
Iinallciell, en de derde kornmies J. H. Andeweg. : 

'1'ot derdeu ]colUmies W. U. de Greve 
Bij 'slanda Algemenc Pakhuize?i Ie Samamng. 

Tut algemenern [inkhuismeester, ue , t('genw~ordigetitlllal'is A.N .. H. 
de Vogel. 

'l'ot kOllllllies, de tweede konllnies op het I'esideut·kailtoor I.e Salllaraog 
B. ' C. v'au den ' Worlll. 

'.rot boekhoudcr, de \wIllOlies-boekhoutler -J . G. Walter 

Tut 

Tot 

Goe<lgekellril: 

Dat doo,' ded la"d"aad te DelllaK [Sa1llal'all!lJ 

I s Benoema: 
bnitengewoonsnbstituut-grifliet' bij die regtbauk, bnite~l~CZWaal' 
v·un den laude, .J. N. Burgerhoudt, :llllbleuaar tel' oesclllkklllg vau 
den assistcllt-resident aidanI'. 

Da.,t duol' den ?'esidentie-"aaa te Rio/lw 

Is ,Benoemd: 
buileugewoou slibsl.itnnt-g-ritliel' bij die )'egtbank, ulliteu beZW:l8.~ 
van deu laode, E. A. Halewiju, konll'oleor del' tweede klnsse hU 

' het billuenlandsch bestuur iu . de resideutie Riouw ell, -ouderbool'ig
beden 
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Dool' den Dll'ecleUi' van Ondel'!oijs, EC1'edulI"t ell Nijvel'lteid stand del' l'ails zelvc immer gelijk bhjve ien opzigte van de aBsen del' 

I 
wielen. 

Voorl~ kan i1 e vorm del' rails zeel' vereeuvouiligd wDI'Jen, naur tlien 
'l'ot kweekelillg aan ole open bare Iagcrt~ sdl(Jol tc Amboina W. SOR,·lisa. "Hew eelle verlicaJe drukking Lehoert te worden nitgeoefend . Dezelve 

D 0 1 ! knnllell vlak Zijll, zooal8 in schets B is voorgesteld, waarbij de banden 

Is fleL.oellld; 

epartement van 01' og. I uer tlrUfwielell teven~ vlak moelell Zijll tel' erbuging uer grootste aan~ 
Onlsh~en: I klevin g, ell die del' draagwielen eenigziDs bulvormig ten eiudede ge ~ 

Op verzoek; cl.' rvol, als atljndnut 'Lij het 3de Latnillon i,nfanirTie, de riuggte nankleving ell legenstand te geveo. Zijo ' de f1ensen daarbij 
ee~9te lllitenaut G. 1<'. K. Ii'ilct. €enigzi?s in ecnen "ch~insche rigtiug afge~raait, .<lao kuullen de banden 

Depal'tenlent del' Marine. I dc.1' "':1elcn nmlllw slUltcn tllsscllCll ue rmls zelfs, waar dezeboogvol'-

/JOOI' Zef!1J1(fgt "'l den Schout-vij-l'hll:ht, K01ll1ilCt 1u/(mt del' 

(.'hpf lJ{W h,lit J)1?jJm·tellllllt der JlJal'ine '" 

I nllg ZUII. " • . 

, Overigells Imn het syst.eem voor versc lllllellil c vonnen ue rails of uer I widen woruen ill to~passing ~e?l'ag;t. Vall. welke leugt.e Ileslm •• 1 ,uer 

Tut 

, Nede1'lalld8ck-Indie. 

Is BCIIOCIIlU: , 
boutSllI3l1smaat. I, U de ei]llipage-'1"rr :1311 hd lIlarille-e labli;semall t. 
ic 'Socra"alia A. P. Herkloll\jgf)\I ;, oJ! vorz.oek cprvol, oll.t.s l.,,~e.ll 
selli'.'lllall ill I.ct vURte IW I'IJS tlek , ell urulm'oflie.crell del' KOlllnl, lo~ke 
N.dcrlalillsdic marine, thall s met ,Ie waur llellling t.liH lwtrckkll'g 
Lela,l. 

(Jrwasclie U071?'rw.t, :n Mel 1870.) 

Bij "",;I "il. vall ,leu GllllverllCllr, Gellcraal van Ne~lcrlal1l1sch-'~lldie, van 
il J\·lei 1370 III!. I, is vcrvallell Y"rklaard het L\I lId beslllll vall 14 
OdoLer ISIir., Ill!. 18, aan dell heN' G. C. fleijlliug, ill\levell admi
lIistr:!tcllr ti er slIikcrfaln'iek WUlloprill!';o (Pdwlollgnll), verlcend oetrooi 
voor v ijfti(!ll ja n," up ,Ie tiOOI' hem nilg-eYOlldcli ved>etm'ing vall spoor
wege ll ell h't: kIJUIICIi . 

lie Leschrijvillg ,Ier lIil,viwlillg lui"t, :11$ voigt: 
t:CII der gruot.ste !;czwarclI, ,,":taraau '- tut .111 d" aalileg vall 81)00r

wt'gell eu hd gehrllik vall treksp0l'cn (jIJlJerhcvig is, is tie lI oodu,ke
lijkhc itl 0111 tic I.e lIIakell 110gtcn eeu' Kroutcn s(.l'lIal te gevell . 
. Ilit I>e~waal' i~ ",eu \\' t:! eellig~ius Ie gCllI ut:L g"koll'elr duul' den kOlli

schc li vurm vau de Lalltlcu der wicieu ,- uoeh IJC halvc dat hicl'lI!ede 
::decbls (:cn ~erillg YCl'sellil ill dell diameter dr~1' wielell WUl'ilt vl'rkl'e~ 
gl!lI, wunlt , daal'd!>Ur ." iet. .alleell . celie \'c rli c:d", duch ouk .hol'iwnt.llle 
<Il'llkkill g leg"11 til' 1':1118 IIII,geodell,l, hct gcen de cUII~ll'udle vall oC1.e 
Lelll()cijelijkt., len\ ijl "1' illlltler ",'lie :tall1.iCIII(jlw speelrllilllie Ilwet ~ijll 
IlIs.chell uell velg van !oct wiel ell dell rail, waal'llool' sliugel'ing ell 
vt,,,,"e.nll!r<le wl'ijvin!( oHtstaut. 

~'JO lJctlraagt. tie il'eklcraclot vall t~ell t reill ill eellell Logt vall aoo 
,.1 ~lTaal, 20I'Ct .. IIIccr tlUII op ,k n'gte Jijll (Bel'll,,"illi) . 

nf: prnktiHcht: HUllwc!Ilding vall tl'ckSI)Of('1I VOOI' tl'allSportCIl VUll riet 
1!1I1 .. i. ,1:'lIrtloor bijM oncl oclllUk . 

(;co;ol:lI,,1 Lczwaur is ,lour rllijne llitvilltlillg op cellvoudigc ell I'mk
tisdle Wij1.C volkolllCIl niL dell wcg gernillld. 

Bet door lI.ij gevulldell llIiddcl, 0111 wielell, welke vast VCl'bollJCIl Zijll 
HUll tie AS, 11Iet' vlnkke bandell, Joopeutl e op vltoldcc rails, CCII bogt te 
duell IIIi1ktm vnll wille/cenrigell strnal, zulIIJel' ue wl'ijviug te VlJl'lIleer
,Iel'ell bcslanL Ilic"ill, lInt. lIlell dell bUild vall llet wid tot twce, tlrie of 
lIIeel' IiHlIIlcll "1Il vel'sc:llilJcllde dool'wcdc afdrnuit, -Ioct vel'scloil geregeltl 
lIuur ue vtrei,chtc IClIgiell van den stmal del' hogtell, en dnt men den 
I'llil ill diell tOt:stulld plaatse, dut elk tiel' v(!rscl.illellde banuen lHIUI' 
willckctlr knn wordell bClluttigcl. H icrdoor hllift de9tand der as illllller 
luudregt op ae rails, het I<ij d(!~e regl.e Iijuell ~ijll, 11nll weI ,:irkelbogen. 

I.,., hit:l'uij gevoeg,le seliels [,:;] maukl, wlks duidellik. 
lle unll de as vel'uolIUCUc wielcll co' loo]> !! 11 lallgs rcg!'.c rails oJ> hUl.

oIell vall gclijlce uool'slIcde, ,Joeh d:iiir waal' tic Loog begint, Xijll de 
rails wotlunig verplnutst, tlat de gl'uotstc , baud C op uell ,blliten I'ail b 
kUlIlt, ell de klcillsle bUllu e ' VUIl JlCt :lIIdere wie! 01' tlen binneD rail b'. 

'I'cll eiude ucze overgulIg 1.0IlUCI· schol,kiug Ie bewel'kstelligen, wordt 
de l'cgte slaat' aa geleidclijk vl'l'hvogu, tot <I ezclve bij g juist zoovcel 
Il wgcl' ligt uan de stant' b, als het ycrschil tusschen ue diameters der 
LUIIUCII d en c beul'llagt. Hij de ovcl'gang vun slnat' a'a' op b' doet 
Illell het tegellueel. 

Meu kUll dit sysleem wijzigen. Waulleel' bijv. op I'egtlijuige rails 
ue bnllden ee' woruen benuttigd, welke , de grootste diameter· hebben, 
dan kall, VOOI' het mukcn celieI' bogt, ,dc, bniteurail< b eene voortzetting 
zijll van den rail aa, tel'wijl alleeu de biulIeD'rail // zoodall\g moet Zijll 
geplaatst, dnt eeue uer twce band en d' eil e' daai'oJl ovel'gaan, Verao
del'ut de boog wcdel' ill eene regte lijll, dan 1I10et de regte rail zich 
wedel' io desze.lfs vDrig standplllli bevillden. Wenscht Illen eeMer van 
de ecneboog te kom, n ill een' bogt vall tegenovergestelde rigting, dan 
nlOeteo bcide rails verplantst ziju. ' , 

De voordeelen, welke Hit de t.ocl'"ssing van dit systeem volgen,zijn: 
,Iat men met t.rekspotell bogt'en- kau lIIa'ken vall zeer geringen straal, 
terwijl men een' SlloOl'treil1 : bU, eelie lIiiddelmatige snelbeid van bijv. 
20 llIijJen per nul', ceDeD bogt kau duen nemen van 40 ellen straal 
ell mindel', mits men denbuitem'aij genoegzame e!evntie geve, ten einde 
de centri(ugalekl'acht weerstand te I.unneo bieden, en ,de vertieal'1. 

(*) Deze Icheh Is VQor be1anghebbenden tor Hlj:eroeene sekrctarie Ie bezigtigen. 

te lIIaken bogt oak Z\I, de WI'lJvlIlg \Vonlt lllet groote r 'dan , l'P de, regie 
I'ails \vHl'Ilt lIilgeoei'l'llu. 

Civiel ' Departement. 
Bij de Algemeellc Reken~ft1ize>'. 

Benoellld: 

'rot. eerst.e kommiezen, ue tweedc kOmlllicZEl\I b\i <lal kollegie D.C. 
H elderman, .J. A. I(al, J. A.)i] , Schenr.k, p. 1" OUen, J. B. 
]'icck en IJ. M. Obdam. 

'I'llt tweccl e kOlllllJiezen: 

ue :unUteunar op llon-uktiviteit G. E. COOl'eugel, Jaatst.eJijk kOlllmies 
OJ' het nssistenl.-residentie-llUlIt.oor t.e Sambas, levens velldumcesle.r 
aldaal', ele lalldmeter uel' derde klasse bij het lcadastl'aal-b'il'eaLl Ie 
llat.avin H. E A. Redeker; , ' 

de derde kOlDlIliezen ' bij genoelll,1 kollegie C. P. M"lIer, A. h D. 
AlldelVeg, J. W. vall Steuis, P. Cobel:, .T . W, .1agtmall, H. W'. · 
M. Th. Aalsl.ills den Appel,A . . d,c', Bruin , G. 'Geesdol'[), en 'l'. H. 
L. Messerschmidt; , 

d~ Jerde kommies bij bet depart ement.ler marine i'l Nedcl'lal1l1scll-
ludie n, A , Meppclink; " 

,le ulII Uteuaal' up HOIl-aktiviteit .T. H. Lok, laalstelUk tweede kOIll
lilies bij loet tlellar!emcnt vau billllcnlaudsch beslnnr, eu 

de ,lerde kommics op bet resiclent.ie· kunloor I.e Soeraba\ja A, B . .T. 
l1[!ij rn all. 

'j'"t , llerue Iwmmie~en. 
de allILl ellalir 0p Iloll-akliviteit C. Mocsman, Inntstel\jk die betl'ek

Idug beldeed bebbeude, thaus tijdelijk toegevoegd OliO deu resident 
vau Salllaraug, lot bijwel'king \,l1n deu achlerstuIlll bij ueafdedillg 
IWllIl'tnbililcit; van diensbol'eau; , ,," , • 

tIe tllnL!Cllaal' op wacbtgelu A. 1-1. van ,deu Worm, laatstelijk ouder
wijzen aan de IH'otestnlltsche weesbnisschool te. 'Samal'8ng ; 

,Ie ombtcnaul' 01' wachtgeld J. Diepenhol'st, gewezell tiJdelijk beamble 
voor de ' civiel~ dienst te Siak in het nlgellleell eo , voor bet beheer 
uel' iukollleuue ell llitgaan;tle I'egten alilnal', in 'het ' ,bijzonder; 

de eCl'ste klerk op het assisteut-resiI1entic-Jcautoor te Sidaijoe [S()el'a
baija] I:evells griffiel' bij dell Inlldraad aldanr P . K 1\ lein van WilJigeu; 

de ambtc:naur op wuehtgeld W. J" . H. Calicher, !aatstelijk eersle 
klel'k op lret residellit.e-kallt.ool' te' 'l'eIClk-Betong ; 

de DlIlbtcnanr op wachtgdd ,J. W nrnal'S, laatstelijk klerk op bet re
sidentie- Italilool' te lhm.baug ,; 

de alllblclInUI' up llOU- ukLiviteit A. IJ. }'. , vull Sorgen, IantsteliJk klerk , 
lip het res iueutie· kautoor te Bezodd; , ' , ' 

de umLtellaal' op wacbtgeld D.' .r. H. vau 'dell 1l.lIlgen Gl'onovius, 
luntstelijk Iderl(olJ het l'esi4clltie-kuntooJ' te Poerwukartu [Krawang]; 

lie Iderk, tevens grittier bij dell IUlldraad te Baoj~emaas W. F., 
I-Jauber, eo , " ' , ' 

li e klel'ken bij die kamer ,G. Calltervisschel','C. 11. J. Waersegel's, S. 
}l'. J . ue Scheemakel', J, Blomhel't e ll J. G, E, Go' de Dieu Stierling. 

_Tot eersten komlllies op h~t n$idenlle kUlltOOI' Ie MUlltok [Ballka], 
d~ eerste I.ommies 01' het bnreau, van. 'UCIl' ~OIivel'neur vall Suma
tra's Westklolst A. K. H. Klokke. 

Tut eersten lwmmics op het bureau, vall den gOllvcrnellr vall Sumah'a's 
Westkllst, ue kOllimies OJ> het resident.ie kalltooi' in de I,ampoitg
sche distrikten .1. van Tbiel. 

Tot komrnies, ophet resiuentie kanto.or iu !Ie Latupongscbe distrikten, 
de klcrk bij uen assisteut-nisident val1 Allloelithaij [Zuider- en 
Ooster-afileeling van Beroeol J. E. Gilllbeig. ' 

Tot lid vnu de J>laatsclijke scboolkOllunissie te :Modjokerto [Soel'abaija.l, 
E. ,Latigeveld, lIotaris, tevens ,veDdnmeester .aldaar. 

Aangestelu : , , ' 
Als gedelegeerde, ter vervangiug\'au ' wijle dim beer T. ~lDellt, .. tim 

einde debelangen van bet algemeen Ie ' vertegenwoordlgen b\J de 
N ederlandseb-Indisebe ' levensverzekel'iilg- en lijfreute-maatst;bappij 
te Batavia, de heer F., J. P"Storm . van 'sGravesande.algemeeue 
olltvlInger VBn 's lanas kas alllaar~ 
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Bi} depl((a{sP.liJk~ scllOnlkom211issie te Poel'1oa!carta [TCm1lJang .] I B\j 

Ont~higen; jllij 
~let l2de Latailiou, <Ie . kapitein 1;' . A . .T . Perie; 
n,t I :kl" ualadlOIJ, de kal'ilpi!l E. J. Valckeual'r; 

I':ei·vol" wegens vert.reic, nls lid, W. A. ·"un: ·Weelilr.l'en, (muEi!' <lnukue-j Hi' 
!.lIiging v 001' ue door helll als ~oouallig· bewe7.eu diensten. .. ,J 

heiden oli laugs van \·trlol' "il. Neuerland leruggekeeru . 
hel, g" l'lJizr;elJ ~ - "nt.uiIlOli del' Westel'-a!'.1""ling van HOl'J1eo, de fel"ste 
I uitflJa II I: J\ . l{oze,lI':wcl, 'ilIlallgs I'e", l' e,.l~i II il N(·.Jerlaud t~r",!{
~el\eeJ'd. Benoerlill ; /. 

'1'01, lid, :m . . «etjeri, kontrolenl' del' tweedeklasse bij de lulltlelUke ill-
kOlllsl.en 1m knltlires al,laal'. · I Z(j ll Gesleld; 

J{(1)allt!l'ie, 
/ioOi' elm. IJi1"ektew' van Binuertlandsch Bestaur ;;ijl1 de llO~~rlll/e Up 

{jeschikkilzge/t gen01nm: i 
lIo!l-ald.iviteit, de Iweclle l"ilellant A. (Jijr. den ·BOg~31'r1. 

.. 1rlilterip. . I I Op 
1 

Kinit-'KldtllU" op JaM. 

Ontslagcn ; 
"lill ,,);lil'll<'il d., tll·C,'.)" I" il.,'""nt. l~, W. flames\t' r . 

I';el'v ol, nil: zijnl' ur.I.l'ekkinf', I". A. vall Honk, OIJ7.ic'lel' del' ] e klasse. I 
Henoen](l ; 

ZU ll OV"l'gel'iaatst; 

jJlilita;"f! Attll1 inisil'fltie. 

'l'ut olnieocl' Je)' Ie klasse, H. A. Wouters, opziellel' der 2de Idasse. I Ais 
Tot OpZiclWI' dCI' :le ldas:le, .tC H. A. li'rullk, opziellcr del' 3e klassc.! A I' 
'I'd o p~icllenj til'" :J,h, I<lasse, J. G. l~. Nauman, klel'k tel' algclllcenc I ' 

sckrctal'ie, 1'. IlarLntall, tijuelijk met de waul'llcming dicl' lwl.l'el<- ! 

alij"II kt- illlcll.) ""I., 
Roml)l'. 
a"l'il'i\lIl-inb:'lIila"t, 
Stulllplf. 

.Ie eel's!.!! \llitell~nt-kwal't.iel'lllt'estel' IVI... J . J 

de t.weede In il.ClIUIit.- kwul'l.i el'Jll eesiel' C. W. K 

l\illg belaB t.~ ! 
));)01' dell TJil'eldelll' l"i,1Jrmcieu j. Bij 

b!{tm te,'; e. 

L, heuoclII,I; 

.( u! eel'slen Idnk hij ,Ie dil'eklie H. r.: Veit., thalls Icl el' k op IWI re- BU 
-;i J I'I, li,,-I;antool' Ie Handoug [Preallgcr-Rcgeotscltappen. J 

It et 21le 1>[lluiI101l, ill' cerste Illilelinut S. J. 8. ,T.V. Bal't.helemij 
Gil '!l! IlVee,l". luil.ellant .J. van Bt lllll'kol11 , l'e~pekt.ivelijk vall het 
gm'lIlzuell s-ba(at lJuJI Villi PalellIballg- ell llattiel' N[o]"kscite eiland I' ll, 
Itet 3110 batailloll de kapilf'ill A. l\T. de Bilek, van Ilet. gal'nizoens
balaiJJulI vall Palemballg. 

Departement van Oori<>g. 

B(ide milit"il'e Admi7listratie. 

Bcvonlel'il ; 

'1',,1. lJ ll<iel' · illlelidallt, ,lei' cCl'ste klasse in d~ 3tlc mililairc'l afdeelill g uJI 
.l ava, .)" lJlIUel'-ilitcuualll del' twec,lc kl:\ssc ;r. Milue)'. " 

,(,,,I (", (" ,1 r'lI III itell:lI1t- kWill'liel'lllccstcr, tic 2tle I II ilc1I;1I1 t -k wa1'l . i " l'llIr r~;j(!I· 

" , .1 . ('''ciJills . 

lJ ii r/t' ", i tilfltr£! gCIII.'f:s /amdi.!/e llil'IMt . 

Bcvonfcl'Il; 

'r,,! lImeiel' vall ge'-OlIllhcid tiel' tWI:Ctlc ldassc : 
lJ ij hct : ' gal'lli~ IIC1l ie 0111'1'181., de ullkicr vall gczo lltlheid d" l' ,Jerde 

klassc· ;J. II. I) .. L. Sallgcl', vall het gl'OO{, ",ili!."il· Itosl'ilaal le 
Wr·IL,'vl'f'II('II· .. 

lJij I;,,\. ' g~l)()t' luililair hospilaal Ie WilIclI.:t l, ti e oiliriel' vall ~;e 
,,)O.lheid dCI' dcnlc ldassc J( C. vall ' "J\1illk,·lclI, (.hall s lei' I)C-
schikkillg ie Socmhaija; . . . 

'Jij lit: gl:lIccs1<IIlluige diellsl. del' Molll~.si: lic ·eilnndclI, del' (l/ticicl"vnn 
g"~'JI"lh cid del' tlcnlc klas~e n. l"isl:hel', van dill dicu st; 

1;[;- lin 'gelltcskllutiigc . dicuRt,. iu tle ·W ~stel'-aftlc:di!,g vuu BOI'IICO, de 
!,I nkicr vall gOWilllhcilJ del' Ilcl'de . Jdasse .1. S, Cremer, Vlln ·<Iie 
,liclIst . 

Ovcrgel'laatst. ; 

B(j hd gl'o!Jt lIlililuil' itospitnal te Weli.I!vl'etlell, ,I,: ollieicl' vall gel-rind
beit! lier I.weede klasse G. A. Ral'alltl en d" milituil'c al'ol./wkel· 
del' derde klnsse .A. Muchielsc, eel'stgeliocHHlevan het gal'nizoell 
te 01l1'1I5L CII IIl!ltstgclloemue vall llet groot militail' hospibal te 
Willcm I. 

Bij het groat militair hospitual te Willam I, de "-pol hehl' del' derlle 
IdllSsc W. I'outicr, vall lInt l.c\Vdt.evl'edl!ll. . 

.GlItltlgeliclIl'd ; 

}Jut doo,' d,,'1l {(mll1l1{ludll1lt . v((.n her Leg"" /!II. Cluj' vall /;et IJ'''l'f!I·II'.

men! van 00"/".1 in Nedm·l~iujsi:he-. lildie gfdw'cl1r/d dl! 

7llaiOld AJlr~" 1870. 
Zijugeplaatst: 

Oel1 ccskltndi!Jc di~nsl. 

Hij het grout Illilitail' hospilaa! tIiWcil~vl'ellclI; deotli ciel' van ge
. r.onrHwitl del' dtll'il.c · Idasse J. 'Pirnmt\i'rnalls, ' \lnlallgs lIit Nederland 

anngekonlcli en beslc\lHlvoOl; ·uecIieli.st hiel' te Imide, 

. . .; -liifa oter·ie: ', : ,.. , . .. 

B(j Iwt 3,le .hal.ailion,de ccrstc . hiii~ljallt >'A. ' P.A.~ A.Ji'. haroll iie 
BOimam de Rijckhoit; . .. . . . . ' ' . ... .. - . 

B\j het 4,r.le b~l.ailion, . de knpiteiilJ:' vait :: Krieken ; . 
beiden olliallgs v'ail vet'lof 'Iiit Nederluilll'ternggekecl'tl. 

BUhctWc 'bataiilon, de tweed<i ~luifeliant C. II .. 1~. Ries'.!; 
BO het ,lide batuilloJl; ilc_tweerl¢ l&ite'ridntL. T •. A. Malji'ellbl'echer; 

... . beitI'en oiilings nit N~dcrIilridaangekbineii enliestemtI voor tIe 
dicnst hier te lande. '..' 

Bij It et· 4,le LalaiillJII, de kapiteiiJ J. 1'. Penclten, en ue eel'ste Illite
nalit C. W. KIllte, rcsl'ekl;ivclUk van het garuixocll-bataillou del' 
Moluksch e eilnnllell en het tue batuillofl. . 

Bij het (ide _Latailloll, lIe tweede Initel/nllt J. II. NnUsink, van het 
gal'uizoen :Latailloll van Palel1lhallg. . 
Jlef 7.le La(niiloll, tic eel'stc Illilellani. W. H. Neijs,v:tn llet 13ue 
uula iiloll . . .. 

Bij llel 12lie Imtai lion, de kal' il.ei u H. W. de Groot, vlInhe( gnrni
Z()CIlS- baluill,," vall Ballka, 

BU het I ;Id" hut:cilloll, de kaplleill W. Q. E. VeHer eil deecrste Illi. 
tr llnnt C. C . . 1'. Steillllldz •. n 'ol'ek livel(jk vUllhet ga ruizoens-hatr,illou 
dcl' ZlIil]e.l'- en Oosle,'I'-al'deelilJ.g vail Born eo en hd rode .La!aiIlon. 

III',', I b I Ict gal'lllzocns- alalllon V'J' Banka, de kapileio J . J •. EngcllJal'l., 
VUII het 14110 halnilioll. 

Bij 11~1 · . l~a l'''izoc ll s.bati\i llon d { Westcl'-artlcdiug vau BOI·ue.o, de b
jlllelll II. W. vall YperCll, \van I",.!. Hhle l,,,tuillon . 
he.t gal'lli'l.O"us-lmt,ailloll vall 'lSd ehes eli'OIHlcrliolt'lf<shed'clh,lc t",cetle 
1IIII.ellant H. Wiel'ill~a , vall lid Gdc bal ailloll. \ .. ,.- ... . ' , 
Ilet gal'lliwells - bat.nilloll del' l\1ullIkschc-,!!ilandell, de eel'~te ' Illite-B(j 
IlIInt H. ,J Ilallzull, vall het. 12J e uataiiJon. . 
lwt slIhsis\.cllten kadel' tc SOCl'auaija, uc kapil.cin I,' . A, Gil,s, van 
I,et GJ c bat.uillou. 

Departement del' Marine, 

f)om' dm SchliJ/l-bij-Nacht is de vo lg'mde beschi!.:ki'ng fJ~llOmpll. 

Benocillu. 

'1'1.11. fIIachi" ist.-Iecrlillgell dCI' 2e Idassc, lIe :Je stmmnan b(j dien dienst
t.ak C . . StoiJ. , en W. 1" . Banmann. 

(Javasclte Com'ant, ;3 Junij 1870.) 

IN NAAM DES KONINGS! 

DE (iOUVm~NEUR.-GENEn.AAL V AN NEDERLANDS.OH-I~TDIE. 

Den H.aau van Nedel'land8clt-Intl'iii gehoord; 
Allm, (Ne deze zutlen zien of iwoJ'en lezen, SaInt! 

doet te 1IJete'JI.: 
Dat !Iij, het 1l00lhakelijk aciltellue. om I·ot nanvniJillg tier oa te Doe

men onilel'ufdeelin1:(clI . vall het He hoofJstllk, IV~ 'afdeelillgder Legroo
'ting vall "itgavell · VOOI' het jaar ISG9, cl'cdieten Ie openen boveu ,Ie 
begroot.ing. 

Lctlcuile op de artikclen 21, 29, 31 en 33 van 11Ct ·nigleinent op 
het. ·belcid dcr Regeriug van Neilerlanusch-Indie eo op artikel 31 del' 
wet van 23' April 1864 (Inrlisch Staat.sblau uo. 106); 

If ecft goedgevootlcll en vers!aan: . 
Onder Iludel'e bekrachtiging del' wet, Loven Jlet cijrer ' vanllc! lIe 

llOofdstilkder be'!1'ootillg van N (·derlnlldsch -I utlie VOOI' lId dienstjaar · 
ISG9, ge\vijzigtl iogev.olge -tIe wetten van 4 C!l 5 Allril 1870 (ludisch 
Slaa(sbiad no. 56), en alsllog nader te wijzt:o in verbaud met tie 01' 

doonDucien vall 30 December 1869, 22 J:muarij, 25 April en 20 Mei 
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1870 (StaatsbladenvRll die jaren uos. 126, 14, 46 •. 49 en 50), Ie ope. 

uell: ceu credie!, vall f60000.~ (7.~~tig d"i 1.~;; <1 glJlae;l)t.ot~allvllllillg 
fl . van de 32e ouderafdcelilfg (ft1til'opeesch gewestclijk UCStUl1l'); . " 
b. eell crediet van . f 30000.":'" (dertig olni1.elHI gulden) t.ot aanvulh~,g 

vall de 37" oll(lel'afdeelillg (Gewllpellde kor[lsen onll er bnrgerlljk 
bestntlr); ·· . 

('. eell crcolict van f 2000.- twee .1lli~euJ .. guIJ~ll) tot ~anv"lhug 
vau de 3!le ollderafdeelillg (Audere plnatsdlJke lII!.gaveu III hct be-
lang cler opell bare orde); ." 

d. cell crerliet van ( 1500,- [cr.n . olmzelld v Uf hOll~crd gulden] tot 
aunvllllinf( vall de 40" oll!h~rar,leelillg [J,andbollw 111 het algemeeu 
ell vect.eclt]; . . . , 

e, cell crediet vall f 14000.- (vcerlwu ollllzenol gllMell) tot aauvnlllllg 
van de 41e olld(,raftleeliug [Latlilelijke iukomslclI ell :Inuc!'e grolld· · 

lusten}; , . r. cell ere!lie! van f 1000.,- [eeu dn~~end gnlden] t.ot aauvulling 
vau (Ie 47(, Olj,lerafdeelillg (,\T(lgelneSIJes];. . 

.1 . cell crcdiet vall r 24000. '-- tv!e·r en tWilltlg alllzenu glll,leu] tot 
aanvnlliull vall ole 48e ondcrafdeclillg [Holltwezell]; . 

h . ('ell crc(iiet van f 1000.":'" Lcell dllil.eud gnl.uen] t.ot aallVl1J1lllg 
vall .1e 4ge ollucrnrdeelillg [ Kos!en der belastlllg op het bedJ'l.l fJ; 

i. cen cre,liet vau f 1000.- (cen duizeUlI glllden) lot aauvllllingvan · 
de 51 e Ollllrafilceiing; [Lalldsdl'ukkerij]; . . 

J:. eell cl'ediet 'vau f 10000.- (lien JlliZCllIl glllllcu) tot aauvlllhng 
van il" 52e ondel'afue~ling (13I'ieveupost); 

I . ('ell cwliet van r 11000.- (ell uuizeuol gulden) tot aanvulling \'an 
.Ie 53e ollileraf,lecling [l'a<ll'llenpost]; . 

1Il, ef!ll eredict vah r 16752.64 (zcstieu tlnize,"1 zevell homle)''} twee
en.vij~tig !illluCI;, vi(~l' eu :r.cslig Ct\HtSJ tot oallvnlliug van i1e Me 
olldernfdeclillg [Plll,kelvanl't]; . 

'1. cen cr~diet vall f 50000.- (vijftig dnizend qulden} tot annvulllllg 
,':In tic 55c onucraf!leeliug \'I'ransl1orlkostcn lilt en IIn:1r NederJau'.1 
en reis- ell vcrbJijf koslell in Illdie i blijl,ens di~ wet van 5 April 
1870 d ndisch StUiltsblaJ UO. 56), iLercids verhoogd ll1et (I 00000.- ; 

alien behoor-ellde tot Jel Ve nfdecling vuu gemeld hoofds~uk . 
Eu (I(ldot uiclIlauu hicrvuu 011 w~lcuuheiu voor-wende, zal de"e 1Il I~et 

Stntll~"lud va" NeJcriallJsclt·lutl,e ~CI/I""tst CI1, V001' zoovcel noodlg, 
vel·talingcu in de J"lau,lschc ell Cltineschc !alen :Iilngepl.akt IVOl'UCll. 

Gclast ell ucveelt vourts, <IaL aile hooge ell lage IwlleglClI en amb
tCllarCll, OtlieicrCll ell jllsticiercn, iedcr · voor zoovecl hem nal1g~a~. , aall 
,Ie s\.i(lle naleving dczCl' de hOWl zullen ho",lcu, zouuer OOgllllklllg of 
aallzi.u ,It~ pcrsoolls: ..... - '~ 

. '- ' ·r ' Gcolllnl~ te i3llitcnzol'g, dCII 4dcll J Illlij 1870. 

(Stanlsbln.! 110. 5S.) 

P. MIJJ~R, 

De Algcmcclle Sckre/uris, 

V AN HAItENCAllSp}:r .. 

E X 'l' It A K 'l' I~ N "it het Re!Jister del' 1Jesluitm van dm Gouvel'
'Ieur- Ge11eraal van Nederla1idsclt-Indie: 

BUITIlNZOIW, deu 4dtu J uuij 1870, No, 21.) 
(StaatsLlad 110. 60. 

G elezen, ellZ,; 
Uc Rand villi Nedcthllidsch·Illuie gehool'll; 
Is !;oedgevoudeu CII vcr-slaan: 
r~el'slelijk: Het bepulllde bij alillea b van art. (j vau de regeliug Jer 

~al!leust"lIillg en bezoldigiug van I,d l,ersoueel bij het l1l!l.l'ine·etablis · 
Bcment te Soerabaija (Staatshlaol 1858, no. 51) ook toepus:lClijk te vcr, 
klarcn 111' het pel'~ollecl . bij III~t lllul'iue-etahlissemellt Ie OUl'lIS\. 

Tell tweede: Eliz: · . 
Afschrift, CllZ. 

Ter ordolloancie vau dell .Gouvenleur.·Generanl: 
Dc AIgcmeene Sek1'eta1'is, 

V AN HAR~:NCARsn;L : 

OPG A VE del' standplaatsen . van de houtveste,!'si en uJlzieners de\' I ste 
~.~. _._. --'" klasse bij het bosch\\lczeo 0p. .Java ell .fr]ad'ttrtL . 

N A AM. . -IKWALITEITl AANGEWEZEN ~~=:=', 
\' .... . . .. .. , 

W. H. ConIes. . HOlltvest~r Samarnng, standplaats Oel]Urallg,te-
Iste klasse , · veos ·bdast nicf ·het, tcfez·igtende kOIl

· trole over ilen , hou\aanlmJ!, ~IlZ , Op 
· het laud. Hepakiug (Socl'akal'la: •. 

W, A. A. de Studer. Iu. Kl'awang, Pl'eanger - Regeuscli.appen, 
. Cheriboll, stahdVl~ats .. Soerlledang. 

A. B. LllClinlie. Houtvestel' Madioell, st.:lodplanls ".tcl' hO(ji'dplaats 
2t1e klasse, Madio.cn . . . . . ... . .. . ... ;. 

D .• J. Cl'ol . III. Toeban, Bodjopegoro, , stao~plaats te 
Pa\'engau, afueelilig 'j'oeban,l'esicien. 
tie Rembang. . 

W. llllurmun . 1.1. ·· -ragal' ;Pekaloi'rga,n, staiuli)l?alq tel' 
hoofJplaatsPekalongnn. . 

G. S. de Graaf Houtv.e~t~\' l,l,embaug,Blol'a,slnndplaats ler hoofd-
3de khsse . plaats Rembang, le.vens lilde1iik .be· 

.' last tuet het behe.e!' over ·het bosch-
gistrikU~ijara~"":: ' . • 

A, H. Warren. Itl . Ke'iliri;: stlilldplaais tel' ho<!fdplaats Ke-
·illri. · ' .,. ·· .c ' ... :. :.. . 

1". E. SemI vall HaseL It!. Ngawi, staudj)laats Ie Ngawci; teveus 
b~last JlJet de,J:eg~ling del' . bosch

'aangelegciii ltede,n~ : i~ife ' l:esideli~ieSoe
.takarta, · Inet ;,Alti<l~.feHng - vai, het 

· toezigtfu ,Ie kontrole oVer~en bout· 
· aankap, eni., oliiietlaudRepakillg. 

W. I". I,apnl • Opziener Ngllwi.. 
Iste klasse . 

. }I'. J. J.: van Mannell .. · Id. ·· 'l'oeban;ljo·djonegoro. 
D. K. Grendel'. Id. Krawang,: Preanger·Regenlschappe\l, 

CheriboD, ' 
G. Wirth Id . 'l'agal, Pekalougau : 

Goedgekeul'd Lij ucsillit vanden ·G·ouvrneili' •. Gelier'anl vail Ne~el'laudsch- : 
Indi", vall den lstcu Junij 1870, no. 1(;'. . 

.1\1 ij , llekeuij: 
De :Algemeene Selcl'ett{I'is, 

,. YA~ , ».A!{ENC~R:sPEL. ~ ~ .,: 

. ('~:~ ~Ul.TENZORG, (jeD 1:rU:;i.j)'87·Q;(~o'.~'26} 
Gelezen de missive Vall ueu' Minister .van K~loni~n~'van: J Api:jJ 

]870, Lt. 'AAZ . , no. ':.6/430'; ~. ;' .. _. . "',. 

Is goedgevouden en verstnan: . . '.. . . . . ' .'. . ,.:. 
Kracbteus magtigilJg desKbtiiilgs; ~ Jiijde ~ wellS.- ·ilif Tioedelkamer te 

Samal'nog in dicllst tc stelleu twee. kommie~enop·: elme · bezoldiging res
pektiveJijk vau.f 220 (twee honJerd t~illtig glllden}:enf150cien hon· 
dCI'd vijftig gulden) 's Illuatiols. " . . . , , . . . ' 

Mschrift, enz. ' . .. 
'rer ol'do'lIuancie vall den Gonvl!l'neur-Gelieraaal· : 

Dif Algerllcr!nfj· Sekretaris, 
Y.AN lfARF:NCAlfSPEL ,-. 

. 'Civiel Depilrteirten.t~. · 
O,utslageli : '-f' .. , .. ',<, .' 

Op verzoek, ee~vol, llif 's Ian~s. dienst, )u.et b~hpIlJ · vari' I'.egt 0P ' pen, 
siuen, . de opziellel' del' ~el'sle. klnsse .bij , :d~){Ultiu·esiu · het gon-
vel'uelllent SUlDali'u's Wes!K,,~t'l" ·'- v·r. KorOlnallll . -,;.. ..•. . 

Eervol, ~'egens vel'~rek, de buiteugeWuoll . snbSliitlUf · griitiel', . buitel; 
bezwaar vall' ,olen lande, · bij .:dcll)aud~raad·le .Jndl'amu.ijoe (C~eriLon) 

. Jhr. J. G. O. S. vOli Schiiiiat.lluCAUehsla:di~ · .. · . .... 
. " 'Iligelr9kkert" . '. 

Het besluit van 17 .September)8~9j' Ji~ ' ]~, . w,!~)'bijd~gelV.ezell post
ko,iimies, chefvllllhetpostkantool' Ie Aujcr(Bolitam), J\( Hoon 
uit ·'s lands olieust isontsIagen; " • .. ., 

llmrm;zollG ,i1tn Ist.en JunV" 1870 (No. ui). , Tot . . J;lenl)emd i ·: ' ,,, ' . 
l'es.iqent van Amboioil, de:teiiide!lt .vimTer~a(e u. Boes.Liltjells jl·. 

(;t1ezcll, ellz.; 
1 s goedgevtllldeu ell yel's taan: .' . . 
Goed te kcuren d.eo. aau ditbesluit gehecbtell staat, ltoudellde opgave 

uel' slalldplaatsen van 4e bOlltveslcl's en opzieners del' ~ers!e klasse . bij 
I,d ·boscbwezell 01' Java ell Mridura. . 

)';xtrakt, euz. 

.. 'l'er ·oi'doonnncie van dlinGouYernetil'"GeJleraal: 

De Algemeene ,Sekretaria, 

V AN H4RENCAIlSPEL; 

1'otlid in dim nail van jiis(ilieteSoerabaij,(d~ si,bstitllljt:officier 
van justitie bij dllDraadvall justitie :rff-SalllarllllgMr, J,.P. Gips. 

Tot kontrolellr del' tweede , klassebij.de ·laDdelijl<e inkomsl.eneu klll
ture3, de amJiteuaar opnoll'liktivitejt ,TIll', n:A, de Geer,laatste-
lijk die betl'ekking bekle¢d bebbell~e. ' • . .c • • • 

Tot Ilotaris te Soeraliarta, P ; J ; Serle, gei.ensioneel'J lioofdan;bieuallr, 

Tot 
knndidaat-llotaris. . .... . . ; . .. ., 
translateu}' voor de franscbe · taal te Batavia;A. N. CIavierjJeel'aal' 
voor de frausche tall! en Mterkuude 'aanhet' GymnasiumWillem 111. .. . . . .. . , C . T- , . 



413 

Duor den f),l'e!cteur del' B~rgerlijke Opel;~are IVerken . I TB.OtrW., GEBOORTE. en DOODBERrGTEY. 
zijn de vol!lelld~ lJeschil;ki>lgen !l.aJ) om ell : • Gehuwd. 
Bij. de Burgedijke Opelloare lferken.. ~lpril 28 C. J. Stolp met J. C.Overdijk, Amboina. 

Heuoem.!: I Mei (j 31) jarige Echtverceniging van G. Hagenzieku 
Tot optigler der 3de kl:1S9C C. R . Gligoor, met aauwijzing van Bangil en J. J. B. Shart, Soerabaija. 

(Pusocrocan) tot standplaats. /I 7 J. :B. Wintersteijn met de IDoeder van zijn Zoon, 
Overgeplaalst : ' Soerabaija. 

\'all Kebocmen Daar Wonosobo (Bagelcu) de ingcniclJl' der 3ue klasse If 11 J. Dartelds met C. S. van der Beek. Soerabaiht. 
P. H. de Brllijn. ..' /I J J L' b B t \V Ie ' J 

"HII Socrabaija nnar Mllutuk [Banka), aeasplrRDt.lugenlenr J. ll. . . van 1m urg . rouwer me " . J. h • <\ -
cometti, Batavia. . l:Iagedouro . . 

Van Han.!.(kas-Detong naar '1'anara. [ Bantam], de opzigtcrder3deklassc /I 13 H. E. Bonaet met J. Hicks, Samarang. 
J. ][accou. /I He J. N. van der Worm met IV. C~ Mierop , .J apar;;. 

Geplaatsf: /I 17 R. de Lannoij met E. C. de Haun, Soerabaij<t. 
'.1'1' 1'jiamis (Cttcribon), de benoemde upzigter der lste k13sse W. P. 1/ 18 W. O. van del' Slnijs Veer met S. R. Stecker, 

Uranues. Soerabaija. 
Bij de afdceling l'clegl·{1jie. 1/ J. A Schuller met C. J. Moritz, Samarang. 

13enoemd: /I 1 () J. A. Quast met Caroline Klein, Batavia. 
Tvt leerling-tdegralisten, P. P. E. J. van Eren ell '1'. L. PcrEij~; met /I 27 J. W. Alex!mder met C. H. Pagalottee, Samarang. 

hepaliug, dut iij \\'ord(~n wcrkzaam gcste1d bU het telcgmlil-kuu- /I _ J. P. Schultz met D. A. , ~1.van der Smisstll , 
toor, respcktivclijk te Soerubaija en Weltevreden. 

Bclasl: 
1/ 

,\ Iet de wanrncming dcrbelrekkillg vall leerling-telcgrafi.,t, G. de Itaijelt, 
laatstclijk fe!cgrulist del' 3ue klnsse, onlangs van "erlof lIit N edcr
I:\u<l (crllggckcer,f; mct uepaling, Llat Itij wordt lI'erb.,am gestcld 
bij het tclegrnaf-kalltour te Socruuaii 'l. 

Ovcl'geplaatsl: 
April 
Mei 

\"" Bnnjuemas IInal' 'l'jialllis [CberiuulI), de te1egrati;t der 3,lc klasse 
C. \'un Delft; lIIet bepuliug, dat hij als ehef van dat ' knutoor zal 

. oJllrcucli. I 
\':111 Samatang Danr Soerakarln, de t.el~grati;t del' 3d6 klas~c 1'. W. 

Keijuer. 
Van Soerakul'!a IlnarSamaraog, de t.clegrali;t dcl' 3de klasse J. C. 

Vroom. 
Ylin hct hoofdbllrcau v~n dell hoofd-illgeni nr, chef del' afdeelinl-( tcle

gl'ulic, naar het telcgr~ur-knDtoor te 'l'jiallujuel' [l'I'culI~I~r-Regcllt
SChn)lJlen ~, de telegrati.t del' lote klnsse G. }' . A. Pueilllan; met 
bfpalillg, dat' bij ala chef vall dat knntoor zrl "pt.redell. 

Vun.hcL..t.e1!graaf,kantoul· te Praboliogo ,tulal· .. 4t(e '·Hatlj()ClVan~i, uc 
tcl,·gr.ulist der :3dc .. klnsse V. J. H. VIIIIW clij; //let bep.lulg, dat 

. hij ali chef vou dnt"kaut.oor zal opt rcdem. 
\'nn het tclcgrllaf-kantolls .. te 'l:iialldjocrlPrc8I1gc!'-nfg~ntschaJlJlen ] naa!' 

het boo .l-burenuvan dell hoofd-ingeliiellr, chef del' afd~clillg t~le-
gr'.lie, de tclcgrufist dcr3dc khl~sc'J'.A. de Gronfl'. . 

\'lIn I,ct tclegruaf-kantoor tc Handong [PI'eulIgcr-Ucgeutschappen] \laur 
dnt to \\'c1tevred~u, d~leerli\lg.tdl:grafi3t H. nCIII'ers. 

\'an het telegrnaf-knntoor te 'l'clok-13ctoll'\' [Lampungsche distriktell] 
, naar dat Ie llnitl'llzorg, dc tclcgralist del' 2,lc klusse H. J . G. 

.-\urs; lIIet bcpnlillg, dat hij nls chef van dat knlltool' . ~al ol' ll'cllclI. 
Yan het, telegraaf-kanloor te 1I1odjukcrto [~ucrabaija) IIClal' dllt te 'J'e1uk-

, Belong rLampongschc di.lriktclI), dc fcll'f~l'alist tier :luc klassc 
A. ' Schll~i"cr; mi·t hcpnling, dut hij d, chef vall dut kaut.our zul 
optredcn. . " . . 

\ ' UII het' tdegrna~-,klinWoi' te Bllitenwrg unar dUl Ie i'ol:\'abaija, tlc tele
grnfist dcr 3dcklnsse J. H. Bllijlc.is 

Vall het telegranf-k'lDtool' te Weltc"l'eJclI nnal' dut Ie Bandong [Pre~ 
anger-R~l!entBchappcD), de ·· waaruclllcnd lccrling-Idegl'afist 1'. C 
H. van 13osstl'acten; . 

\'1111 het telcgrnaf· kantoor te .BundOn!!. [j>l·~angel'.llegentschapIJ~nJ nanr I 
IItt hoofd-bul'c/!nvan dell .hoofd'lIIgclI'.enr, chef del' afdechllg tcle
grafie, de leerling-tclegl'ulist JLW: 'l'ijdelllun. 

Van het telcgraaf-kantoor Ie Ambar!\wu [Samarung) lIaar dat Ie Ban
jocmas, de waal'nelilclld Iccrlillg ~ tclcgraji;t ' C. Eo A. Dllcltatcau, 

Werkzaarn Gesleld: 

l3ij het It.09fu : bllr.ea~:,. va,nden :llOofd.illgenicur , c)ler del' afdeclillg telc
grnfie,de benoemtle telegl'~fi.t dcrlste Jclasse .;If. C, A. Kobitzsch 

. . :J)~parte.ni~nt vanOorlog. 
,-- ··Ontsl~ge~.·.: . -.. 

Op verzoelc, ecrvol;uit Zr.1\1s~ Iili!itaire :dienst, de lIIilitaire apotheker 
dcrtIVtcde klasse.J.B; ~agclv()ort. 

Bcnocmu: 

/I 

/I 

" II 

/1 

/I 

/I 

/I 

/I 

/1 

"~ II 

1/ 

II 

1/ 

1/ 

1/ 

,/ 

/I 

/I 

/I 

/I 

1/ 

/I 

,/ 

1/ 

1/ 

II 

/I 

II 

" 1/ 

1/ 

1/ 

'fot adjuuntil bij .het .. garilizOeiJs ~.batal .. iW~ :dcr W cster-nrJ<:.clillg VU\1 Borneo, I . 1/ 

de eentc lu!tena'ur M: van . uer ; J.;aan" van het ·bataillun. 1/ 

(.Javasche (}ourmlt, 7 Junij 1870.) \' (/ 

1/ 

_ !f 

Samarang. 
31 25 jarige Echtvereeniging van Martin us 

en Elisabeth Rosenveld, Soerabaijll. 

Bevallen. 
21 J. A. van Ellinckhuijsen, Hertog [DJ,~lakassar. 
2 A. H. Th. E. Yerhelst [DJ , Penjaboengan. 
4 M. H. A. Bus~cher, Klinkert [~J, Pamakassau . 
G H. H. van Egmolld, ten Rrullllneler [ZJ, Prvbl)-

lingo. 
7 ~L H. Reep [DJ; Soerabaija. 
t! H. van Dolder, JJrnickshanck [D], Samar;mg. 

C. M. Verheij, Stockhansen [Z], Pasoer~an. 
10 P. K Konthoofd [Z], Soerabt\ija. , 

M. E. A. Prijn, Noonlzj~ l:l'.]l.Pa(lang-Sidempoe"u. 

11 J .. J; P. de Ba\lk'\L1ti~genhorsf;.~l!:ij.cl~l}.\I.J Ql t:.<. '. ~
·mRTling. . , , l /"t . ...... 
J. A. van Drongelen, van Brokhorst [Z], Samanmg. 

13 J!': Kircher [Z], Padaug. 
14 J.JI!L C. Ve1dhoedt, Huijdens [D], S:nuarang. 
15 1\1:. J. H. Gerritsen, Onnen [D],BataYia. 

N. J. Deltonr CD] Pasoeroean. 
16 Ann Stuffers, Thorp [Z], Batavia. 

C. Rhemreo, Mii.ckeler [D], Willem 1. 
C. fl. van l3lol11mcstein, van Thielen [DJ, :\ip
lam bong, bij Salatiga. 
J". F. W. Fikenscher, Gijsbers [Z], Batavia. 

17 C. H. de Bout ,Fuhrhop [ZJ, Solo. 
20 J. C. Schallig, Andreas CD], Sal11arang . . 

IJ. J. Kargel [ZJ, Samarilllg. , 
S. Pijloo TD], Samarang. 
H. Schill, Schl11alhallsen rZl , Batavia. 
A. H. vun Steijll van Ftensbroek, Sorbier CZ~, 
Getas. 
F. L. Resner, Crena CD], 'iYillel11 I. 

21 M. G. W. Cmmegieter, Scholte [DJ, Parengtlil. 
E. R. Salmon, Vas Dias [ZJ, Toempang I l~,." . 
Pasoeroean. ) 

22 C. W. Eschback, Zeijdel CD], Batavia. 
23 W. A. Rambaldo, "an Weelderen [ D~, Pakal',lIlgall. 
2-1- A. Wijtholt', Swart [DJ, Pasoeroean . 

C. Valkert, Yerstecgh CZ], Soekamanlie. 
25 J. Maier, Hcrklots [ZJ, Singapore. 

C. Gill CD], Soembaija. 
J. D. Boed.ree CD], Soemba\ja. ' 

26 E. Frank, Sioo Cl], Soerabaija. 
T. Wieland [Z], Samarang. 
Echtgenoote \'un T.Wielantl [Z], Snm.~.r:'!J.g. 

27 E. Struijck, Gilberij CD], Samarallg. 
28 E. Brulllsteede, Beijllon CD], 8erang. 



414: 

.M:ei . 28 A. ~r. A. StJral, Ji'rmu1Jerg [ DJ, >Batavia: I geen niet andel's lmu bij zqolag,,;,gi;'erprijzcn. Indien wij 
/ 1 2!:1 E. J.e. V{fjnandt, .van del' J~b [Z] , Samarang. ; evcll\vel IDet deze manier l'iUl publick iuschrijvcn 1'001' wis-

S. C. van Casand, l.tiems [D], Sarnarang. sels voortgaan,. zal het gOllverneli1imt in de grootst mogclijke 
/1 E. Cook, In'lvelcl [Z], Soerabaija. ongelegellheclcn komCH ell kan de bepaling van tIe eoncessie, 
" 31 H. S. J. l(oot [ZJ; Gatie. aan de Javasche ·Bank vericencL, in h e tere tijdenen ais de 

.T nnij 2 ~l. E.H. de Bode, Goffin [DJ, Samarang. handel meer gelcl kan gebl'lliken, zeel' gevaarl~ke gevolgen ,voor 
Overfeden. het krediet ell de geldmar~ct hebben. .BI' k':ll bovendie!l eell 

I 
dag kOlnen, dat de regeenng geen stUlVCl' In kas ' heart om 

.\ pril 30 E. n. C. rhilips, Ujocdja. hare arnbtenarcn te betalcll. . . Die dagen z~jn ergeweest. Ell 
\J ;,i () C. Hccl'cns , · Makassal'. . thans zal incu ze bkn terngkeeren; ' iiiet OIhclat.de open bare 

" :; }'. A. ,Yo A. J)hillppi, Ambarawil. inscill'ijving VOOl' wissels geene goda Vrtlchtcn dragen kan, 
,. ]1);1. U. Bl,lsscher [67 j'.J ,:. Djocjocarta. maar oruclat men (bt l'ationeclc' stelscl a\'crcchts toepast. De 
/I j 1 .r. W. :1i'Icijer [·"'3 j.], Socraba.ija. heel' van den l3erg zict ~ich dus door feitcn in het gelijk 
(. 13 E. J. Cohen, Samanmg. getitcld. 

C.:. w'-. ',fl'e1-ert, S(~lliuranDrr. ]) II .1' . . 1"'- K' h d 1 " ".L U. . . C .Rnuelovereemgwg ell (e J'Lamer van oop an e 
/I H. i\lallaputij, Sumarang. aillier hebbcn door cClle commissie eenQlltwel'p-tarief yall 

, . C. Abel, Samarallg. in- en uitgaandc rechten laten , be:werkcll, dat aan het 001'-
" .r. E. V011 Uonrik, Bodjoncgol'o. (led Vall de leden del' eers.tgeIlQemc1e vereeniging onderwor-
/. 1 j'Uoehtcrtje van C. K J. Sehweijs, Goell011g Sitalie. pen is gewecst. Wij kornen spoedig bp (lit onclcrwerp tcrug. 
I ' 18.r. H. Sehal1.en i 25 j.J" SoenibaiJa. Onze pers bospreekt nog stceclsde h\llp, door clenGou-
r Z::l F. O. lIein [29 j.] , Paija-Combo. vel'llenr-Cjeneraal aan de Neclerlanclseh-Inclische Spoorweg-
I.' 2(i 7,oontjetan J>. lH. · Oekcrse, Rcmbang. maatsclH~ppij l'erleen(L De meeste uladell kemeri af dat de 
" 2j' F. H. Jacobsz [a j.J; Sarnal'ang. landvoogd . slechts een halven maatl'egel genomcn heeH. De 
/. n. Vel'. kamer, S.alllu.ran!!'; J' Z l . 1 t ,. .' I I ' . d' . L 1\1" . ~ {~valJoce IS c aaren egen ulters" ver)o .genopen ueel' .. ' lJcr 

A. ~L Strellgnacl'ts, Samal'img. en werpt de schuld vall den toestandgrootendcelsop hem, 
Zoontje van ' K. F. van SI,eijn . vall H ensbroek, amdnt hij had behooren te waarsclmwen, dat de }vlaatsehap-
Lanel Gctta;:: . '. pij IUC>Cst vallen. Keurt rnenhetihans. geopende krecliet 

/' 2g Zoontjc van B. J. vnll Di(!['(m, AmbarawtL. goed, clan geschiedt illt aUeell/onlel"t de heel' de Waal en 
I :;0.\. Schell [83 j.J, Socrabaija. de Kamel'S ook zooveel schuld hebben. . 

.1' t llij l.J acoha LOllizc Struijck, Sam(ll'ang. De /:)aiitaran.g.;cke Vow'mit oetoogd6 , dat dc stoomvaal't-
----------------i-} -,.....--------.-- maatschappij Nederland nict all8mi' door de onderstelll1ing 

ALG EMEEN OVJ;:RZICHT van he!; gOll vcrnement kan ' bestaall; zi;j moet gevoeel worden 
i'l" i\l:(~r N P. vanden Berg ;!teeft in h~t A pril~!llllllmel' door de pal'ticllliel'c n~iverheid .; Nu is er geeri artik.el, meer 

\ ill, hrt T(idsc1n'ift 1;001' .Nededan.d~·clt Indie 'Op ~ee)' jui,;te gescl~ikt VOOl'. cen suel v~i'vo~r,:ClaIl i~~digo . . Allcende pro
::rond.etl aangetOOlllX', clat de gu((J.e.l'csnltaten,· die men van duetllJ, van Iludden-J ava IS. van bel~ngell daarom. behool'de 
':':. pllblicke in.s'cln·UI'ing yoor gonvc),llelllellts-wiss~ls alhicr lll~n. S.amarang t~t ~w~ede b~s~elllmll1gsJ~aats)e l~aken .. Iu
h lil.d.ll . . ;.el'waehten. , t;f: ~()or ' gaan dO. or cle toejJ~~s.llIg. · .. De I t~,s. ~hell moet. da:lltQ(,~~e. lee~c. s~.oe~h" ve~beLeI .d WOlden, . 
i'.r~;:enJ1g lIam eene l)llllte vall 1011/1- aan, alsof m Indle de \\ daIOp het bl~d ~llet ~t,~cl~t amdnu"L. Dlt mag , cvenwel 
.,,"". van vl'aag en aa\lbod llooit 1lIilg vig·ccl'clI. Men 'c(jferclc i de Maatschi~PPIJ Illeti~isch~'lkken.. . ' " . . . 
' I :~ " relltcl'eriies weg.Wat is l1ll het gevolg? Een mual. i Dc agJ:arJ~cllC wet IS afgekOl.l.(hgd.Mo~e ZlJlllet enkel 
~I:,.i in dit jaar dC.' liandel behoc:fLe (Ian geld t?t ltooger Prij;;. 1 ~:ell. ~csollnt m he~ .Staatsblad .ZlJ,ll:. 1~1ilar . UltgeY?Jrd :word~~ 
p ., .lavaschc BHlIk en de Nc:derlandsell Inchsche Hmidels- Z()O,lb "cheel ludIC met (Lc Am~telddmsche BmberplichteJ" 
hank Hamcn de' Illtngeuoclc)tl 1J 12 milioc:n ad 101. Maar ! dut wcnschen.. · . . .' . 
g'c!'egdd ~i.in allc andere iuschrijviligellluiillllkt, omdat men , De betrekbng; van regent en de patih van Bilwean zijn 
,'('U limi Lebel'S had h!:paald. opgchC\'cn; er, IS . thans een distrietshoofcl, wedono, aan, 

111 tlls~(;hen hebben wij vooI'Spc1:cl, (ta t lid {lI'disch bcstUll1' gcsteld. . . ..: ', ' . . . 
,bal'door ill llloeilij k.hcdcll ltJ!)Cs t k.omen. llit is ook WOl'- De reSIdent van Ballka ,de, heel' ~l'oOeke'~ltt, gaat, llaar 
kdi,ik hetgeval. Do ka:;sell rakell uitgepnL. j\iell lweft, men ye~'zekert, met. verlof. 'lota~s:stellt~reslde~tvf,l,l!_Bell
reed3 koflie bij de .1avnseilC Bank 1ll0etCll beleonen. Gelak- i ~o~lell Isbenoernd Jhr. van Hogendorp,laatstehJ~ asslstent
ki~ 11ceft der:egeld ill yoorraaden verlaagde zij zeUs den 11CSldeut van Solo. .. .. 
:,!. Mei jl. haardiseollto van Hop 51/2 percellt. Maar dit .Onze redacteur b~vllldt zlch in Solo; nadat hij de spoor-
i., aHecli cell be.wij~ dat de Iwntlels7.akcll :r,ccr slapgaall, het- I wegwerken persoonhJk IS g&anopnt:;men . . 

VHACHTEN . 

Ned .. . !NiCOI ......... . , ... : . 4;'39 !Amsterdam ... : . 
• .Medea.. . . . . . . . . . . . . .753 Il~ottcrdll1U. , ... . 

l<;np; .. '. LaUl·etta .. . . . .. . . .. . . r,~~ ,Kanaa.L ...•.. -" 
Eastem Belle; . . . . . . .. 1113 H •••••• 

N. Il. J1fa.fJdatena . ... ' . . . . •.. .4()'.080
1 

!R . . 0 .. t~erdam .. '.' ' .. ' .' .. 
N erl ... Cuueun·enf. . .... . .... . 
~~llg ... Vine (st. ). . ... . ..... 548 Arnoy ........ . 

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

.r 70,- '4~' last voor 'fabak en Sl1iker, ell f(;5.;~Koftij"St!lIIa;·a"gell Soeraoaija 
Ligt aan. 1'hee f 95,- oost-hoek te laden. .. [tc ·ladell. 
I,aadt . alllier el). P"ooolingo, conditicngeheim, . ..' .. ". , . 

CIUJ/·ioOl', 'Sa1lla1'ang, Soerabaijaell fmoo!h;.fJo v()or beviachtiirs re-
" tc Padall!J, cQnditjen: geheim. ..' [kening. 

f 71),- voor Stroop Suiker,.f 100,- @ f 10~.",..,)jgt·goed;Boerabalja te laden. 
$ ' 6000.~ in eellS, Soeraba!la te laden, .. 

ONBI~VRACHTt SOHEPEN, hicr ellop de Kust. DIVERSE. ' 

.. [nu1Z1tlOl'e*' ..• .. ..... •••. 1 
lEad Russell ..... :· .,' . ' .•. 
!County of Lancaster '" 
I • 

.. , J 

. S· n ']'Il!!' . .. . 4 V' I 'I'-...... " tt.'zapore . . ,., ...... . 
1042 I' " ' !I Jean .. PiC1'7'e . . .. : .... . 
lOOO' IN. : I) . Fanny Ki1V:hner .. .... . 

. '. " .': I 
'~' .; Op de Ku.s~, 

497 
490 
478 

Binuan (]<'l'.) OIl vcndl1ti~ ..• vel'kochl voor f 3320,- €ll 

illvcnt~is "oo}' f 12,855.75. 
City oj Niaga1'6c (Eng.) v~r~eild naa~ Sij,!J«jial'~. ' " 
Catharillll. (Ned.) wordt verkocnt. 
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I
· KOFl<'IJoplcvcrlog zonde .te. bcdingen zijn f 30,- ~oor gewoll~ 
eo f 33.- ~f 31,- voor W. 1. beraidiug. 

SaJ;ta1;~;"{li 23 Mci 1870. INDIGO willig in mooije soorlon, die iets boven f 5,- beta:M 

lIANDELSEZRIGT!N. 

. ·worden ; doph weitlip; voorkolllcn. . 
IN V Ol,;]t·A !:tTL K~; Ll~N . . Dc hmulel in ' lijnwadcn was in deze maund V RACH'l'EN. Iii vrachtcl1 gi:;f:: hiel' de~e maand niets om, b(i de 

llict zecl' lcvendig, de v,raag bleefbepel'kt en pl'ijZCll meestal omerao- faeiorij itlsehrijviu~ teO Batavia up 16 dezer "'crden drie schepen; Gel
del(1, alleen~. ealieot.s, f en \'; Shirt.ings: l5 inge'niets .hooger. derland, iYIarie, '\Viihcltnina "·f 90,- opgenomm .. Thaus is hier 

8U[KER ilp Icvcdilg' afgedaan ojl · de basjs van! 14,50 No. 14, vraehltoekeude doo!' het Sucz·kanaal, de Engelsche Stoomboot Vine, 
waartoe nag kUOfJlllsi; bcstnat. . . ' vau China gcarrivcenl. (Hand.-Vereen. Sam.) 

~--~--~----~----~ 

Ih.'fuMs. 

__ ._'_1({_J-_QI_'il_et_.e_'~~~~:M'!;~:_J~ ___ ~n.::~~~~::~iUting 
Jaagstt) 

s am . 
J 

hoogste 

st[lUtL 

laagste 

stand. 

hoogste 

stancl. 
li .. \'. In. 12 6. n. m. 12 6.Y.Ul. 3.n.m·

1 

t '1 

_ ._._ .. ____ ... ____ ._, .. ___ . ____ ~-..,._..,.--------'---:--'-----'c----'-----'--......:--'--'---

11 idcm 

12 illcm 

I:" illcm 

1 \. itlr!!ll 

Ju·!dr.m 

mm . 
7li(i.50 · 

756 as 

7:i(t .lH 

758.66 

I11lI1. 

75325 i 
I 758.30 I 

I 
7iH, 00 1 

I 
I 

756.2(j i 

7313.S0 

31".9 

30" . 8 

300,7 

29°.0 

310 .1 

300.4 

,I' Ho: S 

I 75 0 .'l< 

74".1 

7(io.3 

7'1",1 

750.6 

S9vA 

870.4 

87 0 .3 

880 .0 

Z;tO ZWLW 

ZtO 

NNO NOt'N' 

1\ to NKW 

ONO NOtO 

IV 

o 

I ZOtZ 

NtO II NNO 
NtO NtO 

N 

ONO I· ONO 

r N N 

'wZv\-1 vvzw 

WtZ I ZOtO 

nUll. 

00 

0.0 

0.0 

o 0 

0.0 

0.0 

1. \1. 

1 i idem 22° .() 3.00 .7 

1 S idem 230.3 30".0 

73°. Z 870.3 ZWtW 
I I 

NWtN \ ZZO 10.0 

NNW . vYZvV .'t .o.o 

Nt61'NTc5-- ' }.~~' 1 \1 idern· 310 ' 2 72".3 ZtO OZO 

20 idem 75W7 8 757. ()'l 

21 ' idem 

NtO NWtN 
".".. , i,'-

NtO . NNOgF' 
NO . , 0 ):1/;:;' , ,~, 

, Straat Sunda doorgezeild. 
. ==-=-t. 

DATuM, ' ~'M-' I v~1 NAMEN m;n. SCiU:il'EN' . \ GEZAGVOERDER VAN "' 1 ' 
i-1---.-.......;,-'-:,.,....-,----:; I-·--'~---,-----~-'-~---,---'-~' 1:-------:-1 --~__:_:I ·---c(·( 
~ . .... 23 'Epgelsch : .'. : . v: 1~allda, • .~ . '. . IErans . ' • • ~ill~apore . " . ~ .. .. ' ! () r.~~i': .. :.>' 

• . _ Fransch ... . ..• MirzaJlore • Bailloux . 'Illorde~u". .. . ... : ,1 Februaru " 
· .24 gngelsch ...... St James. • • • . Horsfield. .~l\'er~o?1. ...... ; 120 ,". .-J. 

,- " ... .. '~. ount)' of Bute. . . Walker • • 'ceraoalJ.a .. -c . ... n .MeL .. ..... ' 
._ 1,(_. :"' 0,. :; ' lQ,ir AtllOl t ~ ' ' ," • . Pearson , . • Siugapore ..... _ .. ~Q .. II . •• / 

.2. A.me. nl,a. auBCh ~~ s,.,m.!,el RU . • S .... S ... e.l1. .,:'. , Lucas. . • Ne,v-York . ....... 9 ~I:iart .. . ' . 
• -Ne.derlandBch. ; Jongc Jan ;' . . ' ;. . Hz .. ' . ,Vlissingen .• ·,' ...• 25 Januarij . .' 
. - • N. :",··A.drlfma :l'cfl'oneU .. ;.,·. '. '.I'de .Br.cuk. ' IRotterdam ...... 2!: ". ' ·1 
· - Engclsch .... :. Dur"n~L •. , . .. ' ... , . . Waii. . . Londen .......... . ~ Maar. ..... . 
· - N edcrlandsch '. J ouge Gomelis. . :" . . GockQop . . S(,erabalja ....... ~2 Mei . .• '.: . . i 
.-,Z,o. ~~"': "" "" ; 1 ~tlljOI.l1S~ltip_ -:4tua,t~.rda~il:.i . Bosch. . ~~l~1\~l~ •••••• '_,"11~_5 .'", ~ .:'" 
· -'- "'ederlatiMen. ': K(,il3:.·gawa' '; ' .. . , . ;' ' : ' . ',,; Carst. • Car . Iff. . . , ...... ,4 J~uuarlJ .. .. 
· - . Noord Duitsch Berent! ,,' ..... .. ,. ... . Femme · .• Bordeaux. .... 27 ·Februarij ... 
. 2.6 Nederlandsch· .. Johanna Alltllollia,. •. .. . Withof. • Shields ....... ; .. 12 
._ Engel~ch ..... "~ ' . Yeronica' . . ; . ' ; ' .", . Evans. . . . LIverpooL ....... 15 " 
· _ AnferikaansclI. ': ~'rederick T.iidor ' . llradford . , CardIff .. . ....... 29 Januorij 
.- Nederlandsch. ·. Ooe"n" '· . . ; '" , ~, '. Smii • '. ·IAmsterdam . . •• ' 120' ~' .. . 

- • . - " Nicoletta ·' ' . " '. - .' Bo~ten . , Batavia . . , .... --. . : ~3 I; ", , ; • 

:~~ Eu:e/.ch : ,,::: ! :1~I~;;i~t.:·o .. : ,,~ .: .~:; , :; : ,' ." ': ~~~~~X' : :~~~~tiE?;~nd~~':: i~ ~~~iI::::: 
. - Fral!sch .. , ' .. ;. Calcutta., • '. .': ,Duvihiar~ "IBoreleaux ...... 'lloFe~ruaru\ . 
. :... ~ederlaiidsCII:, : rr~fessor'S.tlririgll.r .· ;,"· .'.' . Kluit'. . ~m~apore ..•..•. I Mel .. .... . 

· . . 81 Engelsch ...... ·Lordof the)sles • . . . . ; . • Petrie, ' '. .. .IS~ti~l<ls ........ ,'17 Februarij . 
..... 1 • , .... ' jSingapore . : . " . . Reid". ' 1 ~lverp.ool .• . ... 0: ~{aart ':.' . 

, ._ " .. . .. ,Kuwlom of. Belgium . • Smith. . ,J..-Onden . .. __ ..... ;'! l'ebr~arU , : 
· . S Rnss ........ .. psTIi.;at. . : . " , '. ' . . Riom, ; Singapore ...... 'I~() Mel . . : . . . . 
· . -I'Engelseb ... : : ·. ,Collnty of Lancaster " . ., ' ; Taylor. . . . Glasgow ........ 5 Maar, ... , 
• , 4 A.merikaanBch ' lQueen of ihe :EAst : : . '.' Stoddard. .INew-York. · ...... S . ' .. . 
· . -IZweedseh ..... Oscor. . . , • . .,Alm . . . I HarulJul'g. . . . •. .FO f ebruarlj .. 
· . 6!F.ngelach ..... 'jDeii.nee. • . , • "'IHil!.. . ./Fremantle ....... ;28 Mei .. "," · ,-1 • . ...... Lizzy. , . . • •. 'j"'illiams . .iT,;-;erl'ool. ....... j5 Januar\j, .. 

. '".' ~ . 
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Aangekomen Schepen te BataviL 
e!::::± ' " ~ :::f£ -T-~ ~' ___ == 

D,iTUid ' / "LAG IllENAM.1 N.OfEN DER SCI!EPEN GRZAGVOEllDER AGENTEX 

I I ' 
\,~;, .- ..... 26 Nederlnndsch .. bark .... Jonge Jun . • • 

. - 1' ... "n8ch, .... ,. , ,, Min"pare.. .. 

I 
· ,It.. . 
· Baillo\IX 

I 
. ,VIi .. ingen. 
· ' Bordeaux . 

I 
N Inn . 
20 Febr. 

IJ. ~, .- "an Leeuwen "k Co. 
:G, ~uerwuntiL & Co. 

. S8 Nederlandach, .• chip .... :'iieuw Waterweg II. , Zwart. . • 
·ISinger. . . 

· Cheribon • I'~. Mci . 
19 April 

J F. van Lecllwen. It Co. 
. ;tv burk ... , Concurrent. • • . . . 

· "lin Sehel,:en . 
· Mauritiu •. 
• Uewekie " 
· Cheribon . 

22 MoL 
.26 • J)jimmler ·S. Co, 

l

'schiP .... Noaeh 1. . . . . • . 
• -; • ADistelst1"oom.. • . ' . . 
. - • "Wi!!em Kr. der Nederlauden. 
,- Engelsch . . .... Ieehoener Rose . 
,30 Nederlondsch. , .cl.il ... . . Oceaun 

· Kretschmer 
, Zitteler , 
• FergU!Oll 
• Smit . 

· SalllUfting • 
· Siugapore . 
· Ams terdam, 
• ~ocnd.)It,lja. 

1
24 • 
15 " 

;2;; Jnn . 

1
24 ~lei, 

Int. Credo &. if. Ycreenigiilg :' 
van Slooten M~rglll1 &. Co. 
Ma.elaine, \Va tsou &. Co. 

• - JJouisc .· • 
• -,Noord Iluitscb. "ark .... Hails. . 

" . .31 N ederl.ndscll... Petroncll.... 
. iunij .•..•. 3 Engclsch .. ... . schoener Harriet • . . 

" • ,4 :"oord Dnitseh. Ilark .... falllliJ Kirchner. 
· 6 N ederJandseh, . brik .... Aqu.rius. . 
.- Franseh .... ", "al·k •• ,Jean Pierre. • . 
· - Eng.15eh . .. ' .. schip .... County of I,uncaster 

· /lonjcr . 
· Quetleus 
, Leicher . 
, Ballard . 
· Harmsen 

21 1/1 . 122. . 
Cocos Etlan!l 10. . 
~lUg,\pOle. 14 . 

· Fooehow. I'; Apr.1 , 
· Newcastle. .28 /I 

Reiss & Co . 
PitcairJ.l, Syme & Co . 
J, Dacndels " Co 
.1, fl. Wilson , 
E. ~!oorlllalln & Co. 

G. Snermondt II Co 
\Iaclain~ W :ltSO)l & Co .. 

· 8 1'1' ederland"eh. . Telallak . 

· Altmanll 
• .Jouin . 
· Tllylor . 
, Lusink . 

I • Gl;tsgow . I ij Mu.urt 
· Socrabaija . • . .I . ,F. ,.,Ill Leeuwen & Co. 

\ .. ~ 
Vertrokken Schepen van BataviL 

- ;;;;;& 

NA~n~N DEll SCHEPEN 

" '" 14 ,,;, ..•.•. ~6 Engelech •.. ... • chip... unt)' of Berwick. 
· . .. "" !turk .... Du. 'ire. • 
· .!;8 " .. ..... chip .... Ea. 11 Ilelle 
• .29 N oord Duilgch. bark .... Gutell '. rg 
• .30 Nederland.ah... Jon.. n •• 

JUl1tj •.•••• 2 Nicot 
· Petronell • • • . • . • • 
· 3 Engelsch . . ...• ,chip .... Amstel,l om. . • . . • • . 
. - • . ... "Ischoeller llose. . • • • . . . . . • 
· 6,NederlnndBCh .. schip .. . . Willelll K onprins der Nctlcrlauden. 
• - II 1/ ~ieuw \Vat rwcg 11. • • • . • 
• Ol'\';. M . . ....... s ',oomb"lcura~ao. /. . . • . • . • 
• 7jNerlerlnnd8Ch .. lbrik .... Aquarius., \ . • . • . • . • 

VertrokkenPersonen. 

z:z:. 

GEZAGVOEIWER 

· Me . Lean .• 
· Robcrtson. . 

' . Greig . . 
• Sclllo.bauer . 
· Itz. . . 
· Amesz. . 
· Leicher . . 
· K ret.chmer . 
· Ferguson. 
• Zetteler . 
• Zwart. • 
'IBOWicr . 
• AltDlann • 

.~ l,"oel&b8ij&. 
· . 
.) ~oerabaij8 • 
· N cd erland • 
· SoerabaiJa. 

• 1'1 <derland • 
· . 
• !'\wnJl Riv ier . 
·INcdcrluud. 
or H 

'INoord 00' ( 
· Melbourne . 

Naar Nederland via Samarang en Soel'ubaija per Ncu. schill 
gez., Amesz agt. van lIeeckRcinecke ell Cu. ' 

. lading, voor Nederland. ' 

"",Nicot", 
~ aar 1hntok, mOtlW en Singapore, per Afi1ti8tm' va?t 

yt(tat Rocktt8lJen, de heeren Macfarlane, \' osmner, De(7ener, 
-lioga<irclt,"lTe-iisteJ£, Engclcuberg. ' 0 ' 20 pic. I'otting, '500 do. koHij, Maclaine Walson ell Co. 

'PAB.G-.A.-x...:J:JSTEN. 
, . Uitvoer te Batavia. 

:-Iaar S.aigon pet ]!'ransche schip Jasmin gez. Ol'ti!lc Aine • 
', . " , ugt. G. SucrlDondt ell Co-. 

H coil. ij~cr\l'crk, :0,7 vn. wijn, 50 1m. wiju, 100 kll . nzijn, 101m. 
cognac, 120 ku. ZCl:lp, '1)00 vn. meel, 5 kn. giaslI'erJc, ;15 kn. wijll, 
,\5 ku. champagne, IL' kn. suikcr, 20 kn. m/water, 10 kll. geleijcn, 
~ ko. (Jon serves, 6 bn. kl>,l'kcn, vall Bordeaux. 

I 
Nanr Nederlund per" Ned. schill Australic g~z. Lucas, 

ogt. l\1o{claine, Wutson en Co. 
te :toel'ubaija Ilcladen. 

~lJ U. pic. tin, 5075 pic . ka~j, 7002 pic. 5uikcr, 135 pie. l'otting, 40 
piC. sapnnhout, N. M. I I'¥. legger, urak, W. v. S. Greve en Cu. 

\~aar Nederland vin Prooolilitgoper Eug. scnip Lauretta gez. Geo Laren 
agt( l~ahrc en Kinder. 

15;) pic. malacca rotting; ~. Moorn1ann , ell Co. 
,'\Iuur Nederlund, per ' .Nuor~ Dllitsebe, sehjp~i Glltcllbel'o" , gez: ScLloss ' 

bsucr, t agL. Bahre eo Kinder. 
. ' " I uJhlCr, geJodell. " 

j.j,\)l pic. slli~er; 800~ psi buffcl~uiuen, Maclai?e Watson en Co. ' 187.6 
ps. buffelhuldcn, 4~ d(J' koehludcIl,21.2i pIC. kallsd, 4:3;.>, do. SUiC 

kcl', 3 kit. baguge, J,:) l'': vanLeeuwen ,en Cu. 2047 pic. gomelas
tick, .132 ps. huffellll.iden, 35,5il pic. getta perclia, Mailltl. cn Co 
GO plC' , gom copaJ, iIi . do. gctta perelta" 1 kn. klcilligheJeo, 1 do'. 
bo~ken, Engelhard cn. Co; 16,84 ,pic. gdla llercha,21)(l ps . buffel- , 
hllldeD, 2 do. ,ko~hlll .Ien, 2172 ' pic. 'lioteD, 5.77 uo. foclic, ]3us iug 

Naar Nederland via Cheribon, Samnrang, SoerabaiJlL, eu. Pro.b( 
Eng. schill »Eastcru Belle", gez. Greig, agt. l'ttaduiue\vatsl 

lading voor Nederland. 
160 pic. rotting, 13350 ps. )'otting stokken, 200 leggers al 

pic. sRllanhont, Agenteo. 

Bij BRUINING & WIJrr te BatfJ 
is verschenen: ' 

HET 

Militair Tijelschrift 
onder Reclaktie van 

B~ It K ~ B laS T Rft , 
lste Lllit., dcl' Genie en Sappenrs . . 

Ret Tijdschl'ift vel'schijnt 'nla~nclelijks. 

Prijs per jaar 

Bij .M. WIJ'r & zo~ EN te :Rotten/am, is 
de lllteekelllllg opengesteld en de 3 Eerste u£ieye
l'ingen reed~ te' bekonren. 

Sch~oder eDCo. , 9.~ . ' 1's. butI'elhnidcn, 288 uu. kuehuidcll, 55 pic. 
l'ottwg, 491 do, Slll ,{er, 2551 do; suiker, 50 do. rotting, Ageutcll'. 
20 kn .. wiju\ H . iA. Straus. ' Ipai<. shawls, Nnhapic1. 1 kn. 
vogelu?stJes, 6185 alt kuneei, Reijeut ell Vinju. 4 leggers urak, ' 
H. VIsscher 1 ku I nutnralien; geb. Scrtol'ius. 3/4 pic. rudie, 174 
do. naten ,2. ~IO;!k6t1ij, 1/2 do. gomciastiek, 18/10U do. kaloen', 
,!oll/lOO do. wH1JJ::D, 2. do. kaneeJ, 44/ 100 do . vanille. 8'J do. temoe· , =~, . .. ' """"--'=-=:""""" ~ ~= 
ra \\'ak, J. Daendels en CO II Vall \!!k artlk fl. )~ cht nun, .Dler" vuorkollleude; ell :,ulet duol' .andt:relJ 

, ttl Soerabal;a "'eladell I(cleckend, stelt zieh voor ue wet als schruver bekend, . 
"", . \ ' . J C . ' A ~ TIEl' 261 / 1 Icggers arak, 50/2 uo. do. l"rase)' Eaton en Co. . , . .. >".~. L 

. te Samarang geladclI. . , . 
7517 1)5. koe!JuuJe.J, J. Gellerman en Co. Snelpersdruk:. - BRUINING & WIlT. - BataVla. 
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