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IIvsl) 'Hoevell voortaan niet me~r deed, dalilnaie, " Be~ 
IInadeelell, (lall >-:oude hijzoo veel kwalld-nietklti~ne1~ 
i,doeJi, , a'lshij VOOI' Imiie 'reedsgoeaged~iill!teettl': 

.. ~.'.' I.:i.lpll gar dna"rjll .eelle sclJ(~ts van····deu ·· toeilm-3.1igeii-- t·reu~ 
,.ti6i,h'ad zich over I3fitsdh-I~ldielialli' Nederland be- I'igcn toesbillilvIlII het posb\~~(,en op Java\metal il'e 

gevlm . • ' Hijwllll:s~hte eel,; bliktewei'peil of! de kolos- daaraan vC'l'bollden flllomaliel1; flr,p de buiteubezittingen 
"Sal:e, sp09r~";egwerkeu;, die ,de c~rittell Qlldel'hflllllen hall- hestond het. C'igenlijk nog Jilet." , H ij weesap hetvei'~ 
,de6; "-W 8'~iil!~er:~' lJiel\ c het Bataviaa8ch I1a1idetsblad dool'- oudel'detill'iefstelsel, dat v\'eemde ni,ivel'heid .begumtigde, 
blatlerl. dlliL leest' lneno!J: clke blll,dzijdc vertoogell, die ten koste van die ill llldie, doorheiting vall rcchtcu 
zijne innige overtuigillg ademen, dat mated,eeie en moreele van gl'ollihtoff'en. Bet grootste gedeelte vall dat .ge
onh'ikkehllgvanlndie hand anil ' hllllil moet gaan. I schl'ift hundelt over spool'wegell. Vel'der benande1de hU 
Vo'oral hadd~drillgelldebehoeft" nan spool'wegen tot den pal'ticuliel'cll olldcJ'IIcmillgsgeest, ,methet oog> op 
tal van welgeschr,even opstellen aanJeiding gegeven. In scheepsboull', stoornvaal'L ell gasvt' rlichting.Aall.het 
overleg meteelllge schrolldere ' mallll~n had J .ioll zich slot steldc hi,i de vraag: Wam'oll1\\'ordt Indie slecht 
voorgenomen dat belaug ,met kmcht ill Nederland te ge!'ege~rd? Hij d\'ukte CI' op dat, hetgeen h~j in Zijll 

gaan bevorderell~ .' . bekeJld mail-ovel'7.icht g'eschreven hnd, \yasrbeicl Eevatte 
Ill ' het lPoederlaud wachtte "lelO eelle teleul'steWng. en eilldigde !net een "Iaatst, wool'll," Dat woord, 'zei 

Jlil ..:x.QCJ,1:g~~-;, ,!l~ .... Jt~I;;,~t ,y!!l.en, nllhlllls,. eellig" meel'gerh~h " waSe~Il,.ooCJllll\ieech\el' \log , \)\ihllgl1ie~ gesprokell ; 
behlllg dall vtoegerill ludic steldcn ell clat, hoezeel' eelle de behoeftclI zOlldclI sleeds kJimmen. Ami het slot van 
mail-editie ' gcel1~ willstgevellde zuak is, die uitgave zijnc sellets stdde hij de vraag Mil dell lezer: "Ge
gestrekt , ' had om de kell~lis Villi hctgeen in IlIllie "100ft, , gi,i !liet (ht de t ij<l is gekomen: ,lat Nede1'
olllging,Je vel'meel'dercll. Ik herinner mij cen fcit., IIla1l118ca Judie {tmle1's gereg.eerd wordel" 
dat aantoollt hoevecl kenllis van ell belnngatellillg ill De libenlle I'iehling- op kololliaal gebied maakte zich 
J udil!chezaken !log ill] 860 ill Nederland beslond. Lion gcreed omhet bt'stuUJ' ill die ,dagt 'll in, handcnte lle" 
brllcht onder meer dep heet' rrhorhecke een bezock en, mcn. Reeds lwd de heel' van Hall, tot ieders verl?,i!~ 
gchecl vervuld met l,iJ'n denkbeeld om Indie spoorwegen Il.illg, uen heel' Comets de Groot voor korten t~jdm~t 
te bezorgell. deed hiY de vrnng, of die staatsmilll zijne de pOl'tefeuille Villi kolonien belast. · Van Hall was 'als 
talrijke beschouwingen Over dat onderwerp kende? He~ de Times: altijd geneigd om met de opinie vanden 
antwoord , .Z601l1sl ,ioll mU dllt tcrstond duarna mede- dag mcde te gaan. Ell hoe groot de tckol'tkomiugell 
deelde I ' hiidde: datden heer 'I'. zooveel geschriften wer- vall de liheralen mogclI geweest zijll, zi,i gavell althalls 
den toegezonden, waarvnll hij , dan kenllis Inoest nemen, spoedilo! eenigermate gehoor aan . het kraehtige woord 
uat hij i~ et Hataviaa8dtHa1uleiaoiarl niet geregeld volgde; van Lioll . III onderscheidene dngbladen bepleittedeze 
het werd den heel' rr. ook niet gratial~ezolldell . .....: J.lion ve l'der dng op dag de door hem ' hehalldeldehelangen 
kWllm hij m~j de twee cerate jaargsllgen van zijn blad en outwikkclde 1'1lsteloo7.e bedr\jl'igheid. Nog had 
haleuclI bood zeden leaderder liberale 'pal'Hi aan,met Lioil destijds , ill het moederland tcgeneenige ge
verzIJek ,IIU , toch eells ovel' spoorwegellin Indie na tedeelten ' van dell JJ.J ax Havelaar op. Wanneer men 
dcnkell. ' . ' ilag-aat, hhlJlcn welk , t.ijdpcl;k vervolgens hetpostwezen 

I.ion zag ill' dat hijde aandachtin EUfQpa nog-verbetel'dwt'rd, de grondstoff'ert' voor nijverheidbijde 
maals op , ,de driugelldste behoefteli ' yap de Indische wet him' vl·i.igesle1rl werden vimillkome\lderechten,~e 
malltsch!lpp~jrrtoest vestigell < · Hi,i , Bchreef billnel1 een tal'ieven in 't algclIleen wel'denher>-:ien , elldatconeessle 
pain;' weken< tij(l ,' eeuehl'ochUl'e;~04( bladz~iden groot,wel'd ' \'erlcelid vool'deneersten spoorweg op}ava,dan 
uitm\1\1tendedoOl' geest,~!)\'theid en scherpen betoog- ziet 111 ell dnL Lion eenfiksehelistoot aalt aat aUes 
t Y '\l1t; getitelcl: "Hoe l11rliegeregeerd wordt", metzes heeft gegeven. ,,- .,' ... " ", 
.(Itvoel'ige ' h\ilagellover slloofwegeJi iiI Nederlandsch I ' Indien de eel'ste spoon-reg op JilVa:'tot stanugeko;.. 
Indie ' ell ' ~1~itsch:~IHlie?ovgedragelJsandeli heer .van l I1Jen?:a I , ?ijll, dan moet iedfr~en Cl'kellllell .d~t de Mllleg 
Hoevell ,m~t ' hel'lnnerlllg " aall , hetgeen ,eeJ1'van dlena, van de llJllv!\.n Samal'al1g lla:ar deY OI:stenlaudellboven 
l)ontie~e ·tegejlstallders" e~ll ' k lindig, ]'echtschapen .enll ~lles door Lion :8 onve~~lqeiastre"ellenz~jne bemoej~ 
m lrtdlealg~llleen hooggeach,t ,lllsll had gezegd: "Indlen mgen werd beshst. HlJ gaf-de grondslsgen vaneelie 
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:. ~ ' .. c~ii~essje .' nail, ' : '\f.on Vo~l' " ~Ilt ' i)lllli· (~~ meest ill·vloe.d:· I : ~lt¥e i:fQif!Zf:W~t~1l?~~~t6 ~b~G::~~~~M~qfo;~~Si,~~e~ ~OIl1 , \yaar-
. ~J;Jke ' malll~ell 1lJ het moederlmltl ... ollderha.lIdelde met I V~9I" .. tJ~~~;;< Y,~jl,I ~I'. l~1:(tg~1:!1 e1.1. l llJ~~~ ll;ll.~l!. g:~et. lwdden, 

de ' Reg~el'JJlg . ell had dc voldoelllllg op 7-eke'ren dag helll II cfhch t:-} l tig fe ,hQog ZIJIl \!OOl'gekOIDell ~Il 7.0U hij 
volVl'etigde iekUIlllcn uitr6epen :1I])e nak is.beslist ;:/ t!igenlijk ·. niet . li(jverwat Illji)d.el" ' bi.igcd l:~lgcn MbhcI!? /)ilt 

~:t~~~:~~fl~ti~oo:~~tti~~~,I~d~i~~r;£~ll)eZ'I~lt'r~ijsi'~e g~6:tc~~:~~ •.• I .·.·~~~~II' lll e~~~:11 · i .l~eii~e~~~~:~II. (ji~·,atsltJ.l~,&ti·rI~;a~o~Z;it~e,~' o(jt~ 
y.ragen?'; ,Het. \I;e~enyoordluiddc:IIPU8 si Mle; dat zouJJ1rie JcdeIi: vall dc(lil'cCiic 'i:ine~v091;g:iHgeH, " ,noestllet' 
dezaak :~rillue-n89hat;lell ; de: ·.mall v iu\··het ulanifestmoet i planydc .. ,jn, duigerIYid.!~t;I ; :" J ,j?~(;ij{11.,~efit;;?lpoit ,eefJi,g . 
geeneoollce"sievragell ; d~t-zou cell Jindi.istriJdt!?e.nol~t-:-: i ; ~P:9'~tlUh' . IJh.il~ V,lll .erkelln)lig 'v..a !r : iij i ie , a~ll ~y'i\(a in ' dif 

staan, <' Ikga ;P. oOlrnll.11 . mt B.I'lls ~el halell, lI .l.J IS rn~.J . I .... I' I , oP7,lCl l t he\\' c~e .l. l .•. ' •. (lI.e .••. , .. I.I~. t ...... ~ .... J •. l, .){t ~ ) Q~9: I:) . ; , e .. g l: eIf ... :.: .. · ... · .. ·· .. ~._.,l ..... e., ... c ......•.... I.l .. t .. ~ · .. he-
man.!' . Ell dil.tdeed LIOJI. . .... ...•. . ; (O ()jl ~!,e !u h c:: 'n lIull"eerk~ l ! tfnt~lt('n(Lil ilf!J;vQ}.J.r::T 'HI:l heeft 
'.' Intusschel! icl~recf de heeL' .Jes 1\ morie VllI! del}I oc- ,' · meei;! ~il l·ell . ill .. Zijll .bl'HI y~rl.tl i.~ilTd)c$e,Blle))e~r(W.Jei}:}lrIJijde . 

ven h?I:n;,clat hlJ,doOI' ,P1:i,ktl,lkoverladen, lIloelll.).-k de I maatsehavl",J te\V111elr, ' .lVfaal, Jl,~,)l e~ .. loCfhl~;nlcs.:~!-.f}vell ~. 
redactle./.yan het BataVlaa8ck 111Il/delsOl·nl kOIl bllJven I al 1, :111 .· het· venVlJL vHllpn~ I,111~5 . e ll,. lnL,kcn1l1ng,:-JegeIls 
voeren. J "ion JI1oest, o()k voor cle 1'jlool'\Yeg7-aak,nanl' I Liol.1 Iliet. van ~ich .af\\erpc iL./.:J)C ;' ()lJl!;l\·t~jdigegeschie
J"avatemgkceJ'en. . . .... . del1ls zal .. getLlIgfn,}jatl,'I~)tr . ~le n ~.;~crste!I ·,spoor\reg 

.D<lat heeft hij met. de. hem eigcllc ' ("llel'gic die z~nk op'!ii"" ill :beginseltot sbrilil\vjst } {<:lireIJgeJlen dat 
hlijven leplei(en Cll bevol'derelL II ij lrnd Yool'liefdr, riwlIlienleciuleel'd.c,> ·toihi, ~ () t\ . 7, ii id{/ b~slistwas; .. 'Dat 
~o!)r . ,di~ ' tijll, . ~ell . ,leele ' z~/ll\reJ'k', ~o{ldat Ii ij Il~is:- i feit ... e~\de ,~vroegereg~vallg;; IJ~(ihn: l;:·::h.¢VW~fL~I;)lfe"1atere 
schilmJ1.le.t el'llshg genoeg op [II (.IHdel I,) k beg:llle fou tell II ]evCIISJilrel.l · verblttenl .. ~II ' ?:9\\ir~l '}iJj'~ ~JJirkfti;akLeI'als 
lleeft gewezell. Zijlle iilzichtell Wflren anll Vflil kel i.i k .ill. ovel'- of . dp l. YiOlI .. Vfll! ?-.I,i. 'i ed;;' (:';iiY)ll'iXtell::,;g elnJil1~llcgSr<t, ' hoe- . 
eelistemqiillg. met die van dell heel' Sloct vnn de BeeJeCJi zecrhi,i:llltijd gellr.igd .·i,~g.t! \\e.e~;Lqe.ll ~!.I!lg.edh,ln. mll·echt 
hijkallUe 0.chtegen den heel' Stielljes. ~LllIr dat geschied-te. vergoecl eii . ofte \fergoeliike,, : 'J)3:ill'Y[lIIc l)estailllbe~ 
de om de zaak, ",nut \rcldra ollrlervontl hij llOevcr er- \\' IJ"CIL . Melllg bitter . wQol'd ~ b~vat, ((chter .debl·iefwIs-
1,ennillg vall vCl'diellsten gaat. TuclI de concessie toch I sclillg', die .h(jmet vriendeIL . yoenle; WeI. g~noothij 
defillitief zou veJ'leclld ,,,ordell, bClloellldc de lleel' Pool- steeds veel sYillpathieclIgaL·tl1CIIi1!Vll:vari bJijkcl1,luaal' 
n1l1l,1 met 7.ijllc associ6.5 eell andel', \\' ij len dell heel' Ament, hij sclrl'cef'IIlj eens: 'IVY eeL.ge :, ,\van'l'o iw' i k . mede mijn . 
om hell te vel'tegell\\'oordigell. . aallzoek i('i'nglleem, ofgi,jUlij .. wiJtvel'vitngen ?Mel1 

Der MoIH' hat seine SchuJdigkcit. gethall, ~ree8t1ili.Jlte j/ell; leg ik zCllcder, ' (jatl .... ik weet 
Er kaHn gehell ! . wat elkellIling van ami 't pllbhekbelangbewezen dien., 

. l'oeil ik ('cnmnal ill den Hang de gelegenheid had sten betcekenL."'- ' . . "'. . ..... . 
denheer . Poolman over clatOlldet';\' e}:I~ . Ie 9l1l1el'houclyll, . J~i()!Il!!lci g,fl(UIW, : Ilaiijn . tElnl.gl.<eElrl.'!lllf1iEljnI861, 
erkende . k~7' alth:U1S I,ion'8 vel'dicns,tcll; maal"d). wilde d,e pen\~'edcl' \'001' 'dc ' iiYoeg \lc;'\fiiisera ~ · '; J.rifkol;' ilOif
nUes ell nllen domincerell;" hij kill! dllS in gee II raad tans · geqlle voldoende hulp . vQo~del'edacti('vall zijn 
of co mile ~ittjllg Ilelllen; men ~ou hem latereeue eel'- bJadbekolllell, .die hem eelligct'nlaLe kOJl . vervangen; 
volle positie aanbiedcn, die hem <'en rlJstigen ouden dag H ij . slaag-(Ie . d';laril1 Iliet en . val:te ' VOOl' . goedin1862 
zou verzeKel'en. En wat isgebcul'd P Lion hod f 12000 i.de i·cda.die'. \redel' op . . KOI'l .- fc· 'vC:)i:en fladh~i cene 
vom zijnc reis en zijne oemoeiingr'llill llritsch-Illllie en Jlieuwe br()chnre . ill tinlk gcg'eyen, ·· overdet! , GeJds
Europa uitgegeven, die Ilietvel'gocd II'( rden. Men heeft omloop ill ."i ,L," lI'aiu'ill hijt yf rip ri<;hti l)g von eene 
hem jaren later von wcge de ll1aatsclIajlpij ./20,000 mllllt op .Java Ihndrong', celi .geschL'ift; ~Int veel tegen
aangeboden, hctgeell door Lion met verontwaanliging spl'aak ondel'vol1l1 l)eopilenijiik,' \;31'lcen opste1 vail 
is . afgell'ezell. Dat feit is hier gelloeg LekeJld. prorVisserillgover dat ollclenrerpjn h~ t'Fi.idschrilt voor 

• Mant· er is meer. De eerste spade VOOL' clenspool'- 'N. T, clclOl' d,· . Bleekel',erg;!rcie h~I'n 'zoo~~erdat h~j met 
weg '. werd . in den grond gestokell . . Salllarangvierde diell .. 6udeuvriel~dbrak. · hl ·· 186Z :.bGst;'ee(lhiivoods 
Jeest. In .Jlldie ell ill Neclerllllld werdcn te ruilll be- ernstigdeolibrcl'p-cultulI!',vet viiil' . d~n heei>Ull1eubeck 
t!1alde postell" gec)'~l;cl~d. . 'l'OCIl k \\a men tle hee~'ell dr. • eu\\'~r}te ,also , redaGtep rl c.y~'ep : d~n~ g:rootste~l .i,) vel' .tot 
Blee~eJ' ell ' I h. 11. Scl1J1l op hl't dellkbceld LIOn al- bet clilcle d~s •. Jaarsdoor, . 1 .g~llgeyoeldeJrJJ2Ivh ollge~ 
thans eeil · blijk vall Cl'kelltelijkheid :lall tebiedell: (!eu st~ld" ell\ietweder cen g~~lceJle'~ vaiI : dei'edactieanll 
locomotiefje v8nedelmctaa.l of'iets del'gel ijks. De oud- ailuercIl ;qV(;I', . .. ". ... . ;-. . , 

Milllsler UhleJlbeck, die inmiddelsdoot'J,ill~ vrUkr-as be-)u ::.$01)t~rnl)er . .. l:S(jfpllbltbe:~ 1'(1~ ·:·h~f:Je;leco~l'espon
stre4enwfls, el',kende op gronuvnn de \Yct enschnp,di,e I dellti~, " wnarbij ikmoetstihitaail,oo.Lorndatdiezaak 
hij :dililt'VaJi had,clat de sI:oohi'e;;2i1a k te~1 deeleTJion'sJ doo)· .(leH .Jleer , R.oorda< Yan .:, ~ijs~l;g(l -, We#f:l'lYOrdt opge
\vel:k ·\i·l\Seti.helooi'de zl)neuied e.lrerklllg,De brelll .ral~eld, : ·11\ l :g5U . haclJ,ioil,hctJdc ,~d6endcaqncle ver
eerst~tln()eIYi~c !Iee.rell wi Id~11 ·c euc .lijst. .OpeIIC,I,l, ..• ;\'a<ll'op '. I .~lj ~ nst9, ll .. ;.v;ln: .: ;I'ij l,e,! , tleil .: l;l~e·t: ije :,p.ii:~.z ,; .s~Je)'pnfge
~ell .le~e,l~ ,die ·lll, .tlllOederlalldbelalig. l,adb'J.of stelde J,e.l1Td ;.:y.~\~de ,~n hst.he ]}:eg~eEng: dJ01101!oqggeplaatsten 
1U . lndle ee,lIekleIlle som,gehed . unar . vcrkwz! ng, lOon aUJiJ~ena (LI: ' al,, ' cbalnJlSsan'Sv96fde , znke)iV3flBol1i ,be~ 
ktillIlen ; il~s~hrijven . . Ann . de :, drie · direeteul'en .. vall :ci.e JI6ir!;id c.; .~· I)c;JleerN'ell.~re;lII,h~"el~ , ; de~tijtr~', ~.~~idellt: \,'ail 
llieuW ;dpge-:: JChle rnaatscha.ppij:. weld '. vall, (lilt plilHKeli~So~rilkarbl "", z;ig . in d'lt artik~l .eell::i;niv~J 'olieell . uit
llis '::g~~~:ell;zij.moest~njlllnleI'SYOolog.a;)ll. " 'J.'\\eehun-lsJtJ' ~lld : trlilll ;, : Jian\Yicll . h~i ; ~l(:¢$. Je ~c1ill rk:ll ha.d;" door 

. 1l~I' :s~hlev.en :. t~lstolld')1l ; .},!la" ,l' ; l!et ~: ' .• ~! :l'nle . JIlL V:lll. ·del.1i cr~el\!clIJ k l;lel(l ; e!I,¥eVfH'Jel!ll.~ VaIl .1)?8g~sl~tl,}g. H.edreven, 
n,ar.d, v.81,1 cJ3ehe~r,p.a ..... t. a.~p:v.(a. 1.,lke] lJ;k II !e~s v:P .... OI.' .•.• ~.e ...... z.aal.(1 ;vatteh.'J .•.. des_hekK. I. n g ..... V<l. 11 .. het.~~t;Q(lg'.yan .. 1,~on opal:> 
geqaa)l .• had i ,welgCl'de; h~l .\i'lst : lJl c t lI!1t .. T.llOn 111 dezell teg~ll~, d(;IlJleel' d, '.P. .Ber~().onJijk gericht en eischte 
; ." .. " . . . .. . . - . . . .. . . .- -. _ . .'.". "-.. "' 
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met;·'d.\:i!t :in 'eell pm·tic.uli~l~ .,~~~l; ',"-.:,,', , ' -~i.JJ,' apologie,/ maakte. fret kan dell lezer van J{,OOl'da's biografievall 
, I~i61J~~",. v~r!r~~l'igillg ~ vall~ .. 8 ,(:);t!?Jl~:~. '" ~;,;vas kalm Lion op de hoogte brengen vall · de \,'edcl'zijdsche c~er. 
'~ ovC\· TIe ' zluik 'ze\-ve,; maar :hij 'Z1\ff:(jp , z~rlle' . Hellrt ill den I houding. Lion schreef: 

toon van: ·(lell ' brief van den heel' ;\i . eede pe1'::;00 nI i.i ke Idn de Oostpost, Soerabaijascl18 Courantvllll dell 
kl'cnki'ilg h.l · 'ei,schle satisfactie; (reigerde de heel' N.17den Juli, kOlnt eell ingezonden stuk voor,geteekelld 
,',die', danli,till T~iiiilpubliciteit . nail ~ ee'i ell rnider geven., S. E. W. Roorda van EijsiTlga, gericht tegenden heer 
De corresp9Iid~llJi§ wenlvqu , we(J~:r7.ijd<f bitterdel'. E6n II. J. TJiol1, 7.oo\\'el in diells eigenschap als redacteur 

: verstandig. wo.ord· 'haLl de 7.u;rk I\'erli~ht uitgemaakt. 11l~ van het B. H. B. uls ill die vaIl pal'ticulier persobn. 
tusschelik\\'fl1ll "T!entot geell fJesLuit,daal' de heel' N. I/J(walll in r1at stuk niet VOOI' eene insinuatie aal1-
voor. ,aIJl>slil},rroeping ei8dlte ' Villi" it etgeen Lion over gaallde het H JI. H. ell den lIaatn van den heel' Nieu-, 
Zijl'j vii eJlrrJlild"geschl'eVClL Ili,I St; Lbev.<Jlld Lion zich Ull wcnhuijzell, Resident van Soerakal'ta, met betrekking 

: 1lletanil!;lI;~ heei'el\VOOl'[le8pn()r\\'cg~li:1kili de V orstenlilll- tot _zekel' voorvfli tc Boijo la lie , de redacteurvanhet 
i' ~cli. " I"eii: hlii ;t,-tj"' nHflell heer <1' 1\ lin, teBoijolalie ,7.0U hij B. H. ' B. evel! miLl als de heer H. J. IJion 7.otiden daar-
iijne "Ye(lereiiigPl's twee dagei( witchtclI. 01' ccn VOOI'~ van nota hebben gcnomen. De heel' R. v.E. rl)oge 
'hii'ldhg. ~- deel(r(~' de g:ist heel' hellllne(i0; dat de heel' het OIdJeantwoorrl laten 7.ijner aanvallen noemen 01lt .... 

Nielllrclll)lli,j;"cn d'tHlrzonkOlri·6,Hdilieei·ell . Lion stolid 'W~J'!ce1t of el' ccn nlldel'en naalll aan geven, elkeen,die 
lllet ddl'top ,\rc'igcl'de elke OHtll10etllig ensloot zich hem kent, zal die 110uding tegellover hemniet dan 
inllijne karnel' op . .. Had degastltecl' lilcer. taet beze- goedkeul'en. 
ten"hi,) , 1I0.lJ ,na~lat ueeel'stc o]lirellillg bdafll'd \Hue, "N[Clur de twee door den heel' R. v.E. aangevoerde 
gelegellheid ._hebhen gcvonden oniltet Itnllgcllde oude pUllten Ilooclz:lken mi.i tot een antli'oord " metwelken 
gescliir(lool' - pel's()onlijke flallrnkillg' Cllfxplicatlell VOOl' tegenzill ik el' ook toe overga, omdat het algemeell 
goe(I ' al'liJ ,. aoen ;' wanLde twce -loannen had den elkall- beia!lg eJ' )liets merle heeft uitsta~n. 
dCI·nrioiCc)iltlliq.eten wn:mreel'dell .el kallCle?s I'err! i~ns- 1/ De heel'H. v. E. 7.egt, dat h~j gcdllrendedrie 
tCll.['~ i: \i'Hl'eil; Cchlcl' nog ' i!l eer gnsten ~ lIIPt,rie de maaude?t achtel' het scherm heef't ge7.etell endlls weet, 
hcel' "d';\ ho ziCl,l hndhc7.ig Ie houdclI . . Dfl nrdool' ontsternd wat aanoiedelt ell ill_zenrlelt bedllidt. 
Cll verlegen l';\k(,I1<1e, I iet h i.i Lioll lIich vel'lI'i.icJeren. II Die heel' wil da,l\'I(lede te ken nell geven, dat hij 
Het . <li'll el' li ep nf ell tel'~tOliil (lilaI'll!! vCl'trok de heel' drie Illaallden bij de I'edactie van bet B. H. B. werk
N. Illet. all(lcl'ell \\,cdcl·. 'l\)cll Lioll, die d I'll k had 7.itten zaam geweest is cn ge7.ien IlCeft, dat de reclactie stQk
sclll'ijvell; Vl'ij lallg daal'lHI t.e voorschijll kwam, \\"ns het ken opmaakt en die onlier den titel van aallgeboden of 
djnel'\reggl~ rt1 i-mel en kOlldcllde hed iendclI helll wein ig i1lgezonrle1t jlll bJicecl't. 
of Ilietsilieel' VOOl'zettell .. Wie d(~ illl'icilting vall eelle Illk heb .daarop aileen tc antwool'den dat de heer R. 
Inrlische hilisbouding kellt, 7.al (Irlt lIeer eenvouclig neh· v. K zich ill 1859 herhaaldelijk allugebodellheeft tot 
tell. · . I}e~ >J lidetclI daags vert ~'(~k . Lioll ,lI,anl' Samlll'ang. mede-l'c,dacteur van~. het . 13. H.B.; (b~hU 11<1 verloop 
Op hete'lIe1c 'vall l .. Sfll 01'1[18e(' I\ lo . LlOlI vCl'vo]gens vand'i'Ie maallrlen 1'1111 -de mede-redactJe 1II0est ontsla
eelligcstukkell, van dell Hesidcllt vnn SOCl'akal'ta ovet· gcnwordclI, omdat al hetgeen hij selll'eef, den stempel 
(le" Jaii ·dvedHII'~I~ge·ll: uitgegaan. Gcdicl1stige vrielldclI deel~ droeg Villi hetgeen lIlell ook IIU 1I0g ,\'an tijd tottijd 
dCIl he -il . trlcde,dat' de heeI'Niell\\, () lihuijllell zich daal'- in de dagbladen vall helll Villdt en .waal'vall het laatste 
o!!lII·~Ut.: . (111 : (;lve!' . h,c,tv t;,oegel' v()ol'g'evallcne zeer on - stu k ill de Oostpost wedel' eell zoo fl'3ai vool'beeld op:-, 
gUlJ~tig uitlietDm1l'opeischte Lioll'dnt deheer N. ill cen levert. AIle vermal~illgell daal'omtrent hie1pen niet ,en 
of IIl1dcr dag-blad zou vCI'klarell, <in!. !liets tlls~cltell hen hioi was ·eerli.ik genoeg te verklarcn:' chassez Ie llaturel~ 
~ebelli'r1 wm; <Iatecn Hla<l!lI -ilP zi,i!l Jl ilHll1 kon leggell. il revient au galop! 
De · !t et~ l· N. z\i·oeg. waal'op Lio!l de cOl'1'cspollrlentic IIlk !aat helll aan dat Jlllatlli'el" over en indien het 

. van ' lS5H ,' llIet bittere COlli !Ilcnl arCII, pI.! hi iCl'crde. Door Jaaroudel' hehoort, dat de ~leerR. v. E. omtl'eut de 
het envillimeei;ell vallelit gl'sclti:, ()okdo.()[· Roorda, en leicling van het B.'H. B. insiilllatien vet'spreidt, dieik 
de. lI'einige gevatlreic1vflndcll heer d'Ab() , toe!! dege- aileen beant\\'oorrl door ze als le_llgenachtig te kwali:-, 
legenheid hestond de tweep;lrtijclI . totelkallder te hl:ell- ficeel'cn; illdien hij bovendien vau zijli.e primitieve,zeke~ 
g('lI, llllll) : deze zank e.ene wending, die cloor debell'ok- vool'treflO ke opvoedillg zoodanig verbasterd is. dat hij 
kClllier~onell ongetwi.ireldhetreu1'lt ii . Njet cilkel uit zich lIiet schafllflt het pal'tikulier 'leven van wie het 
het;scen in de' bladen vool'komt., maa(oitlnededeelingen ook lIi.i in het openbaaraan te randen, Iliemandzal 
vall oudevriemten vall de beide pet'sonell, onder meet· zich verwmmligcll Ilem met gelij ke !ilunt te betalen;
\'HU dell, aigemCeIlgeachtelt laiidhlllll'derV<lll'l'jokro, dell teli in\jnenollzichteben ik c1aal'over ovel'igells volko-
hcci'Xc1ilde(T/ili(]p, gecfiKileie schet::( vail eeli ell alleleI'. men gerust." . 

Watyerdef' del'olvanuelr heel' RbOrd,i vim Eijsinga lk meen IIll de vedlOuding vall den heel' Roorda tot, 
, il1 . (I ~z.ell }letl·¢ft ;-: hiJyry3,H: te , y~ rl :i.ij il >'ci:bli,if ill Solo, Li01l genoegzaalll tc hebben gekeJ}schetst. PersOlleIlJ 
wa:iy' d<-: ' he~i- : Nie.ll,feidli)ij~~ilrl~ ln61iMrkp,inen ell be- die heiden g'ekeml hebben (onder Uleer de heel' lVLde Leon 
SCjt:l; l;lji:iT\ ;g: ~tegej ;I ,' zi.in~ , ta!Aik~. scJ1LjJ(.re·is~hers had ver- <llhier), hevestigell, dat ik die verhouc1iug juist \Vedel·geer. 
s,cliilft ; :g;eht:;Qik; ' ?rnf'lkpl'3:at)eX cl1i tJI.ij<.>pvillg; of e]k~ De heel' R. v. E. geeft mij eindelij lei\. propo'~, van 

. g t:;hc ll'rte:lils, ',.c Wa'::i~vitl\ ,hijkeimi$ ';k--:i.·e'eg f ·,ill ' de fraaiste OilS oo.r<1eel o :el' Lion ,deze .les; II De _ BatavlUsche 
kl('lIfeii~ ovei te:b)'I<fveiJ. <Zo(IJleefth~jliet :voorvaI bijdcJI I'cc!acteur lcel'e 1I0g, dat de huicltelarij van -deliberalell 

.lieer:'crAno teg~iiLio'l;gerich.reil ;/~olldei:eten naal' bed ge- meer bvand doet, dan het cynisme van de behouders; 
7.()lJ deif" bet.itelrL ' lkla~t hier volgell 'he:tgeell Lioll dell dat ' om de zaa k vande J a vau_eli te verde~igell ,kenui!', 
27 't'l)lq863 Yiijlhem,iilve.rl~~u,df?t(,lelle'i:a~ .k. openbaiu' talent en !lollalldschc hezadigclheid niet ' toereikende 
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~~:;11; ·(~~;~,d~;J~~~el~~t ' , 1\:~t~hti~~~:t;";'~J1::··.0:e:~:I·~ .~ ~~~~~:~ .... ! .~~~~~~~~~,e~;~~~1f~~~~:~tr~l¥:I;!j~~;#:~v~~t; ·~~~::, 
'desteld beh6orttc ' wcndell.lkzal dattegcJlOl'fll'Vl'Ielld yadeIV,m d~npnn~. de kI?,OIl h<lCiafgew~eIl,en . ~q •. d~~,de toen ,., 
· ~II V.··.i.J.· a .. Il .. d.· . doe.~II; .. lk l 'rie.lll.l mellig bi:Jwijs ' te' bebben ge~- waarh~rgen, d'b'tt1:de ko.mng , Y.an.. Prh.m:sen. alltg~41J~e t?e~ 

". '1 t 'k d" '. I " .. ... r . . ' stcllumng zon JJ\'.enwelgeretL Yoor .' et ·geva; .ua( e-prll'S;, 
gevell (a J ' ~en.~·ege \' 0 g. . .. . . . later de kauuidaatullrWcdel' inocltt willeJlc. oprakelel1 . '- : 

lk vl'I'P.orloot U1IJ e?hter t,:~~ee opmerklllge)l ' Dieeisch was nid onger~@l,inclie1t ,. wer~elijk FrankTijk 
/I Hollallds~he ue",atlJgdhelu IIlOet gecn clgcllscl.lallvan I bedrtigd ware gewotden uoorde twonsbestijging van ,een 

e~ll waal' \ l'leml van dell JavaaH ZIJII. ·. Lk dud bcwc~prins yon Hohellzollei.~n in Spanja: ',~ , ... 
l'elL,dat c. zij .el' toe Ieidell' kan ill geschriftclI datgellc Ma-ar w,ttzon ,heL,gevufzljit t .c , . ~>'\,:"'j 
te vermijdeu 'f wat de lteerR v. K (llliallgs lIog met . I~en Dliit,w~e,. op. den . Sp~iltlsclreii-,: ~roon,>}l~~(:de : im'ich", 
eeny,oo ' ,haJ'd woord 1I0emde t'll {]OOI'Lionlloif miudel' tlllgvande ll1eulV~ .,constltlltle "Zollnlet \(~.eL:wYloed heb- ·~ 
111alseh bestempeIll \\'el'(). Zau de hee t· ltoo.~h Lion ?~n ,uitg~oCfend. , ~nzoo , de ' riienwe "k?rti~g~~qffi,~~.t,8~~~:} 
wellicllt ' r,oo sclt err) ' beoordeelell, o lt1'f1 at· hij Iliet vail Je s belang~n SPOeq:lg. h?d 1~e ten,te y~~ eel~z.fllv:l~ell? .J~~IJ~lJ.l1 , 
. '1 . 'Ill · ' It · 'I" d ' J" ,'11 lb ' afkom~t vrlJonverselnlllg.l;urnthe-betrelrklugllnbeteekenden,: 

a~1: er,cll , WJ (e 1001 elJ, a,le ?geen 11.1 eu . lIloe " ·1 1e I. ell venter seuert . lang niets o]) staatklle-dig 'terrelll, :,riHtarZe ble;~ 
zlch zelvcn toe te voe",en., . . '. staan bovellulfm tussehen. de . Napoleons . en de l-Iohtluzolll:lrn,.:c 

Ell \Vat het !tart IJetl'eit, 1 k dacht dOlt eelle elgen- Heeft de li' ransche reaeeriu;" ' dliS . aHeen : e-en,.Prnislsch · 
schal) (laarVllll was, be-wezcn dienstcll te erkellll ell . }1}l' prins vali den Sp~iinsche~tro0;I -will~u . were;1 ,'tlifhoogge~ 
ziju evell weI pu blinistell, wanrop de Haag toepilsL.1 k spanneri gevoeligheiel ellolll.eJ'llisen:$, Stolz,j:e,~4$Zoogr()ot . 
is, If\>V(l31'0m vnlt hij mij 331\? Jk deerl hem lIooit na den slag vallSadowa, uiet.tedoeil. toeneIIl,en:i, :daniijn 
eenig goed,'" . . geene werkclijke belangenhi het sljel en·' kaJi:::i neiljn, de 

Ik neem nfscheid van heel' Rooda cOlltra L ion met. besiaancle aallleiding aileen. deJontzien, ute de ~ sedetnang 
de7.e Haag: heeft de pekwame publicist, die 1/ hal tstoJht"in Europa opgehooptehrall.istott'encloetontbI·alideu' ... -Eelle 
in it Sl)e'i uebracht wil hebben, zich vroegel' ell jat~rbotsing tusschellPl'llisen c-u Frankr\jk,ophtit}}U\:ltom :It.it 

~ te harsteu over de . LIL'\,eIDbLl)·gsche -kwes~ie,seheen'seuett 
weI heriilllcrd, dilL hij, ill het lJataviaa-Ycfl IIa7111e/8Ulad lang on vermijdelijk indeze ceul\' vanyredes~C0l1gte5sen : 
optrec\clIcic, het volgeudc sehreeI': Zij stonden VIIIl ' top t.ot teen gewapend, tegfjllovcr elkau-

'/ Wij ltebhen OtiS tot i'ichtsllOel' gestdd, bij het eier, elke bewegillg van de _ tegelfparti.ig;~deslaallde alsofzij 
sprckcn over pel'soncn, die uitdl'll kk ingel\ te hezigen, twee bobers waren , die elk den gordel begeerden:, welke 
Waarva:1 wij OilS hediellcn 7.Oudcn, illdiclI wi'; ,tut hen ele prijs van het IIkutnpioenschap (Lei' werehL'" is" . -
spmken. 'Vij ZUlJClI Hiemand vel'grootell /loch vel'klel- De Franschen beweren .nog steeds de eersteinilitaire natie 
nell, \liCmll ll el vCl'hoogen ofvnlagell. Moetell \\'ij OllS van l~lll'o pa te ziju endePruisen betwistenhnntegenwoor
vij nnclen makclI door opeuharLigheid ,lI'ij 7.ullen OilS dig die;l rallg. Nict lhti tsehland's. ileiihei(f is' ili'( oorzaak 
vrijhoudml van ill~illllati e" . Wij zullen stl'even 1I3al' van den bestaandell naijver, . De Frallschen · konuenllooit 

l ' goedkeluen, claL een t\tl vorstjesell lteeren eenvolk b,eheerscht de v-C!Id llelling vall dien ' ''"gelsc\lJ',~H, ,,,,ien \ 11<\ eene 
( en van zijn arbtiiuleelt. . ,. - .' ': ':.:" 

Llvinti.g_j· !I1·igc 1';o[Jbaan als , l)uhlieis , C01\ 7.i.I'Il Cl' te_,"ell- N / . 
, . OJ " Heeft Keizer '1 apolcOll eehter deze ,gdegenheid ~ang~gre-

stallc\err; bet getuigcllis gat': /J G{j heut 1Jooit een woord pen om oorlog t e verklarew elleene aJlciding .. aan de 
f/ cse!trcvell, u)aar(l ll n ik zow/() moge -WeIl8c!tell, dat gij partijell in Fran krijk te geven? Of heeft Pl'tli~'en:skoning 
!tat 11 iet ltaddet gebezigrl" el1 Haal' de eerki'ool1 van den door z~ne houding tegenover uelFransehen _gezant. de_ge, 
cdclcl\ liedjesdiehtcl', die zcggen kon: voeligheid del' Ifransehen nog mecr opgewekt? - Of heeft die 

"Jc n'ai flatte que l'illfol'lullC." gezant (voorzek.er niet zOliuer ,bepaaldeins.tructien)"Prui!lell'S 
(Slot 'voigt.) . monarch door zijne eisehen en hanrlelillgen langeI' cilunoge~ 

______________________ v. L. lijk gemaakt vl'cde te honden? Datallesligtnoginliet 
dllister, want de telegraaJ ·· spreekt slcehts iri zeerkol'te 

De toestand in Europa. zinnen. ". 
Plotseling hebben elkallcler pijlsnel in Eltl'opa ltoogst ge-Frallschen ell 'Pruisen zijn beidekrijgshaftige volkeren. 

wichtige gebenJ'tenissen opgevolgcl, waarvan wij gister onze De oOl'log zal vrceselijk zijnbij <l9 nieuween. zookraehtig 
!eZCl'S kennis gavell.Wij ontl'ingen door Imitellgewone (Jele- werkende wapells. De \,eruntw00l'clelUkheid VU'1l hetl1 ' .' die 
yeidteid, door de B umeo rlie de regeel'ings-clepeehes heeft aan- e1' aanleilhng toe gaf, is ontpettend; . Behaire de duizellde 
gebraeht, an St1'ait8 l'ime8 1iJa:tJ'a. mensche1l1evcns ghan tochhondel'cle mifioenen aanoorlogs-

. De Spalljaarden hebben llc vacanf;e kroonaan een zoon lasten te ' 1001' en · wellicht. 1i0gmeer aanvcl'lie.,-en orden 
Van den gemediatiseel'den pruisischen prills von Hohenzollernstilstalld vanluinrlel enuij I'cl'hcid.- ·· ' 
aangeboclenendeze hacl veelillst om , el' cn als7.ijn bl'Oe- De vraag, hoevel' cle oorlog .zijne verVl'oestillgclLzal .uit-
del' , die over Ronmanie heerscht, eeil k l'oon tedl'agen. Het t1'ekken ;isvallni(~t rni!1d l'- I< g'\'oot· gew:icht. ~ ",'. 
lot van aartshcrtog Maximiliaan van Oostenrijk in Mexiko Zal geheel Diiitsehiand de. zijde van}?misenklezen'? ,Dat 
schijnt voor Dttitsche prill sen geeneles gcweest te ziju, om is hoogst waarset!~jnhjk . . Spanjewapemlezicb.- r ee(lstegeJl 
zich niet IDet de aangeiegellheelen van volkeren van Spaansch Ifralllutlic, volgetls ' vroegcre , telegrarri~elt.c,. ·,--. - :'. 
ras in te laten, Een koningv!tn Sp~lllj e " yooraleell man Tot clusvel'Hiel:de NHpoleonIILge.en oorlog zondel'l}oncl
tot llogtoe , vrecmd amI datvolk, zal inuners liiet op rozen . genootcll; Ditmaalstaat h~Lilleen, " vOQr Zoover :mcnweet. 
kUllnellzittell ,alshijwerkehJk iets mee l' beoogt dan zich Fninkr\jk is itltllsscheilter , zeede mit"elttig:;;t!:" ': - . 
het Ieven aangellaam tc lllak~n. Om tach te hervormeneil\V at za.lOosLeilr\jk doen? . . . . . ' . < 

, de massa- te . verbetel'en, zal ·. veelmoetelt wordeIi gedmm, ~al Italievan ' de gelegenllCid lIietgebrlliKiiIiiken ~ oin 

daal'g.elaten liog. p.artijscha. p. 'cn .w. o.elin.gen , ,.va." .mtan dat l!llHl j lle Fra. ~lsChen:. tot i[cn terugtoc .. ht.· .. nit ll om .. ·.e. '.' te ·j10pe.l.l .... eil . zal 
.door ;wal1bestuul' sedel't lang gewoon IS geraakt. : . de KeHler, daar nog · cen .. corps.troepeIi.la,te\l; oiJlFna de 

.Fran~rijk zag iutns$chel1 eene , be4reigillg iuliet aan vaar- onfeilballl' vel'klaring van: den , Pa~ts,>~ wam:dQ9L Italie . als 
, den , vallele . kimdidat mlr van elien . tro~lL cloQ~'eeu Fmisisch I vijaIH~zou kl1nneuoptredell :? ~: . c~,::, 
magnaat. I-Iet verlal1gdevall l'nusell s kOillUg met enkel ' . Zal Denemal'ken tItans met uitvoel'illg vall l!,etPl;itger 
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!f;l~~~l;'~:';·j~r~i;l~~;l~~I~:;l~t;: ~j~~~~~~ii:~~r:~:'l!~· 
,:: \Yap ' 6ils) h'et iIieeslcbelallg iri~oeierrit; , is: ' zaide nell- aanvr~gen ~oor landbouw ,mdustrie ;_ oprichting vanwoon-, 

traliteit 'vn 11 ae ' staten ,ilie aartde 9orlogvoerende natien huizen -" ~ls. anderzins, -----: in huur, recht van opstal, erf
grenzen , '-geecruietligdbHjvim? , ' , ,_ ,' - pacht ot Clgendom? Llgt ,het daaraall niet, dat dan 

Napolcoil IIltloeL .voor dederdemilalzien,ill hoeverzijn de uetrokkene ambtenaren spoedig l"lijkengeven, dat een 
mottol'elllpi1'tlc'stla paixeenewaarheidis. Hijwas betrek- kwart eeuw onderzoek over een eu dezelfde zaak nict tot 
kelijk gelnkkig tegenRusland, gelllkkig in den oorlog tegen noodwendig gevolg moest hebben het ontstaan van smute
Oostenrijk. ' l:alhet wapengehtk hem ook ditmaal begun- uaren, die -wel _ kuunen onderzoeken en overwegen ,doch 
stige~ ? }~et.verwikkelillgen : in China : cil Arabie, z()nder geschiktheideil initiatief niissenom dat onderzock t:)t cen 
bondgeuootenen van twee zijtlenbedreigd, kan deze oorlog jJ~·acti8ck. doeldienstbaar te maken.? Het algemeenuelang 
aan N ap,olcon'sprestige een einde-makell . :Frankrijk's keizer elscht drmgend, dater ten laatste eens cen eindekome 
Jlceft _ yet:! :9phctspelgezet. aall . den onzekeren toestand, waariuieder aanvrager .van 

'Men:iI~e -vraag is VOOI' ODS, op dezell afstillid, onlUogelijk grollden steeds- verkeert. Langen tijd is het N ederlandsehe 
tc beantwoordeil of i5in het dltister del' h'aaste toekoinst gehuld yolk hiervan de sehUldgeweest, of het heeft ten minste 
voor hem, - ~ie , met het slld derkabinetten in Europa niet de verantwoordelijkheid daarvanop zich geladen, doorzich 
ueken<lis. Misschiellhcbbenzelfs reeds op dit oogenblik, tot speelbal te doen gebruikell van een stel ambitieuse 
bij ,den " spae(l waarmede oorlogen tegen ivoordig gevoerd mannen, die ' de algemeen bekende <loch genegeerde hebzueht 
worden,gebenrtenissen in Europa plaats gehad, die de kaart der Nederlanders, als natie, aanwendden om tell uadeele 
geheelkllnnendoen veranderen of ons omtrent menig punt va~. de beurs .dier hebzuehtigen, te. trachten de hoogst mo
kllnllen geruststeiien. " gehJke betrekkmgen en toelagell machtlg te worden. De toestand 

ne engel der menschheid zal zichhet gelaat beclekken is thans ,veranderd. Niet dat het Nederlandsche volk thans 
bij dellaanblik van den geduchtell sttijd, die losgebarsten ten opzichte d,~r ~olonicn mindel' inhalig zou zijn dan ' 
is. ' Macr \vellicht strekt dit olltzcttende onweder om den vroeger; waarhJk 11k ZOll een waul' N ederlander in Ne
seQertlang Ult:t krllidclnmpgevlllden clampkring in l~u- derla1td gelijk zijn als ik dat zau willen beweren en in 
ropa tc zlllverim, want de volkerell wenlrn llitgeput door verstandsontwikkeling zeker vel' beneden hem i,:dien ik 
de lastell, die het onderholld van de kol,)ss,ile staande legers zoo iets zou kunnen gelooven. V oor OU8 toch , N ederlanders 
vord'ereien . . D'c gewapende vrede was misschien erger dan in Indiif, is het maar al te dllidclijk, dat denklteelden en 
ele oor\og, niet al zijne vcrschrikkingen . gevoel van recht en billijkheid niets te maken hebben met 

de grond- of land-kwestie in lndic. Die kwestie is een-

Samarattg ,dell 23 J uli 1870. voudig deze: men merkt weI in Nederland dat het oude 
systeem heeft uitgediend; het urengt niet wovee1 geld 

lraQ.nle iledactelu'! meer op als vroeger; men voorziet in de naaste toekomst 
De Regeering schijnt eindclijk te weteH wat ze te doen een tijtl dat ludie zelfs ni--t8 aan N edei"land's sehatkist zou 

.lteeJt .bij aanvragcn om kleine en groote I'e stukken grond in opbre~gen cu.' , ~a zeer veel mooie phrases gedebitecrtl te 
Ttlcltt van opstal tell behoeve van de ill(ltlstrie te bekomen. III Lebbenom fatsoeh t" houden, wi! men 'weI wat nieuws 
J uni nULans besehikte het Gouvernemellt gllllstig op een vier pl'oueeren. Hoe het dan ook zij ell waar(loor het verkre
jarm !/eleden ingediend verzoek ... om recht vau opstal Q'P gen is, doet efgenlijk weinig Uleer tel' zake ; voor OIlS is 
eell stnkje grond in deze rcsidcntie tot oprichting, zoo ik het VIlU groot helallg dat hct nieuwe beter is dan het voor
goed ingelicht bell, vall een kalkbranderij. Illtusschen blijft afgegalie. N ~ lweft de. Regeeriug de handen vIi] , de 
hc_t PlIlJlick geheel onkundig van de l'egelen, welke tie Re- kofiie- en smkercrlltuur mtgezondcrd; buiten dnt is 61' nop' 
gecring voortaall volge~ wilbij het inkomen van meer der- genoeg te doen in IndW; wat _hctGouvernement thall~ 
gcHike uanvragen. - Dezer dagen is hier ook, eehter ge- ve1'keerd zal doen, kan ten opziehte van de land-kwestic · 
hed volgcns het oudesysteem, de hum van 20 jaren uit- niet meer op rekening worden gesteld Yan 't Nedcrlandsche 
bestecd 1'"11 cell honderd bouws woesten grond in het' 130- volk, maar ~al , geheel behooren te worden geweten aan 
djasehe en zijn die gronden, zooals de plaatscl0kc bladen onbekwaamheld del' nmbtenarcn, die daardoor het bewijs 
ree<is yermeld hebben, aan den primitievell nan vrager en zullen leveren het fin an tieel ,belang van Nederland niet. ge
ecnigpn inschrijver afgestaan tegeri een jaariijkschen llllur- paard te kunnen docn gaan met bel'orderillg van het belaup' 
schnt van I 8.-:--per " bOllw; - De naag doet zich van del' particlllieren en vanden handel ill Indii' , (lie dan toeh 
r.elf voor: waarom niet' dadelijkeell begin gemaakt met de onafscheidelijk zijn en alleendoor het tot nog toe gevolgde 
uitvoering in dezen van deafgekondigde agrarisehe wet en dwangsyste!'lm den sehijn heeft kunnell hebben afseheide
diegrondcn niet aangeboden in erfpacht -voor 75 jaren? lijk daarvan te zijn. 
De orgallieke bepalingen, claarop betrekking hebben- Onlangs las ik in uw blad het geval van iemand, die een 
de , iijn nog lliet gereed en ' afgekondigd; zal men al- stukje grond te 13andong ha(l gekocht van een iulander en 
liehtzeggcn ; maar :I.e hadden , algereed engepublieeerd l er werk van maakte Olll een bew~is van eigemlom te ver
kuulIcll ,enbehooren tezijn: Of he eft men nog al niet I krijgen, als wanneer hem bleek, dat niettegenstaande hij 
genoeg IIRn ltd 25 jarig onderzoek, dat omtrent de rechten dat stuk grond gekoebt had van iemaud, die door het Gou
op, den ,Indisehen gro"l).dh,.ee!,LP.laats ~eha51? Zal me,ll nog I v~.rnemellt ~rkend :vo, rdt (~aarop eigendolllSi"echt te h,' ebben, 
weder gaan onderzoeken, mhchtmgert lllWlllncn en overwe- hlJ eveuwel hetzelt<le stukJe groll!l nogeens l1lofJstkoopen, 
gen, over -eell onderwerp waar ointre'nt l'ecds arehieven volin- I en weI voor " meer dilll het dubbele der primitieve koopsom, 
lichtillgen~ enildviezenbestaan ?-_ ].~igth.et ~issehie~ ook I van :. het Gouvernement" d~t beweert er ~een eigenaar van 
aan . het -groot ilantal ell . de verschCldellbelddier adVlezen, I te zlJn. Op velen moge dlt vool'beeld efteet · gemaakt heb
dit -ele departementale ensecretarie~ambtenaren thans met de ~ hen; • zij toonden Ihtardoor alleenlijk - de Regeerings-dadell 
halldeil , in ' t haar zitten ,nn het erop aankomtuitdien ' te heoordeelen uit het oogpunt van lUoralitcit in !rIUl 

' scbat van · gegevims, in verband ' met de , bij de aanne- I oog, maar tevens ·ook dat zij weillig bekend zijn met 
mingderagral'isehe wet , door. de volksvertegenwoordiging l de veelvnldige undere gevallen vall gelijkeu aard, -waar
in N ederland aimgegeven riehti~g, ceil goed . concept op tc , bij , de ltegeerillg zieh 11iet tevreden stelde met eell 1'01'

maken ,vooi~ eenGouvernements"besluit, ·waarbij met in- , dering ,rau 7 centeu' pei' vierkant-e meter, doch zelfs tot 



eenhalve gulclenper vierkante Ned . . el vorclerdevoor moe-i schulc1ig heeft gel1laakt, in efmdwallgarbeicler kan gemeta~ 
ra~sigeR. groud in ·. het. biunertland. Eendergevallell, door ./ .. morfoseerd worden. . ... ;. 
mijbedoeld, is de volgende: De .heer B., griffier vau clen · pe re~ht.spleging 0]) Java is, geen. model. .]\laar incl.e 
landraad te Dernak; thans gepenslOneerd, kocht een zestal . bmtenbezlttlllgen, waal' men de Devolking hareelgenc rechts
jurel} O".eleden e.en stllk oTond. ter hoofdplaats van het regent- 'I' pleging heeft gelaten, is cle toestaI.l (l jammerlijk. Ee.!1 s. taal
schap bDemak, van eell~ inlandsche vl'ouw;dic claar sinds tje te meer oneler. v~lell kan slechts cl~ellen 'o~ hct .gehell~ 
jaren gcwoond had, voor de som van f 1 50,-Het ert . gen van de autonteltcll wegens ~le dnngende behoeftc aan 
was eigenlijk niet andel's dan ecn lang, smal stnk mocras, verbeterillg te verfrisschen. 
dat men hier en daar, waal' men vasten grond no.odig had, V ounis. 
had opgehoogd door llaast de plaatsen, die droog moesten Gewezen in de zaak van den Inlander .. , . , Qud.25jaren '. 
blijveu, even , zoovele mo(lderpoeien te scheppen. Door landlJOllwer van de cloessoll . ' .' ' . .. ... , beschnl<hgd van te 
jn de · lClwte twee breetle o-l"achten te eloen 0Tuven ell op heubel1 geweigerd koeliecliensten te ,'erieencn, lJenoorligcl Voor 
de alzoov~rkrogeu dijken ee~l .paur rijell klapperboomen te de expeclitie naar de Pasoemnhlandpll en mim 2jarelll'ond
cloen planten, hersehiep de heel' B. die wilclernis in iets gezworven to 11ebbeu; 
'dat lIRUl" cen ed geleek en bomvcle zich op dat .erf een Gelezel1 de strlkken van clen proeessc; 
huisje. Nnuw had ltij er een paa!" jaren gewoollll of h~j Gehoord den beklaagde in lIijnebekentenis; . 
krecg onaangenaamheden lllet het lJestulU te Demak en wercl Gehoord de getuigen; 
aangescllre\'Cn om zieh tot de Rcgeerin g te wenden, N og gehoord de l~aad; 
ten einc1e titels van eigendolll op den door hem gekoehten , Overwegencle datbeklaagcle bij het begin del' expeclitie 
grond te erlaugen . Hij deed zlllks en na aUe rnogelijke, n[\ar de Pasoemahlallden Jlieh niLzij11e cloesson heeft verw~i
ill dcrgelijke gevallen geul'uikel\jkc, la~tige en dure forma- derel, ten einde 'geen deel t.e nemen aan degei::ischte koelie
litcitetl, ontying hij eindeIijk eenc GO\lveruements-,uesehik- / dicnsteu: 
ki .. ~g, wnarbij hem \~ erd me(lew!cleeld dat l.l~idell grond kon .' Ol'erwegeudc dat taen de. kontrolellr in dp l~,~and' Mei 
knJg('.ll tegcn betahng \'an f 1/~ pcr nerkante Ne(l. el.. 1'1866 ' het b estunr del' afdcelUl g van den wd. 'Clvwlen Ge
~u is het kw esLicHse erf, met al zijn pacIen, groot ticn Jlllghebuer .... oyel'genoman 11eeft, ·aUe ouwillige koeliesaan
dlli1.elld vicl"kllntn Nc(L ellen en :.Iftl het met al d.e (laarop gezcgd zijn gClVorcien zich binnC.,l cell mnaTI cL vrijwillip;aan 
gllplllllte klapperboolllen en het. daarop gebollll' (le ltuisje ze- te melden en daarop een tal'van :;00 oUlI'illige kddies of 
kt'ri ij k op "ClIdlltic [lid ycd ll1ecr halcll dan ± f 1 00 0 , <ll.s :dj die zich aan cle!Oertic hebbensehuldig gemaakt den kOIl
lwt eell Vl'r"ekcr<l cig-cll(lom Ira$; duanan lilt eis(: itte hot GOll- troieur genadel'll .zijn om v~rgitreuis, cloch beklflagdezich 
vcrnement cen sonl I'all .r 5lJOO,~. DD hccrB. W:l8 wijr.er dan schui l heeft geilonilell; , ' 
zij die: missnhi nll dachtun dfl t hij betnlcn Wll. F[ij heeft Ovcrwegenrle beklaagrle l"uim 2 jamn zich van aHe heerc
muar bcslolcn genu eigcnd,oJflstit,el tc ncmen en woout er nog, clicnsten Iweft ont,tl'Okkcl1; 

Vdell haddell gcdacht en ik met hen (tat molt sinds ][lllg' OvcJ'wcgcnde voldoendv bewezel1 is beklaagdc zich sehul-
bet \'oonWlIlen IFill 0Jl~~ef~cv ell om :-,mnaran g- te cl.otneren dig heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegdemisclrijf; 
1Uet cell trauHl'lIy. "ooral won tint gevoelell veld tocn het. Oclet rIe beklaagdc ziell vrijwillig heeft onderworpen; 
lJek{'Iul wenl dOlt IJI' i"OlltiSllll \l'm'fl ll ueschikbaur gestelt! 1'001' , Gelet beklaagde 1'001' "ijn desertie zieh nillllll era,1Il eenige 
de i1aarstclli IIg Villi cell scllllr,s lllil', tel" \~)'1.JiI](.lj lIg Villi het berisping (!) heart sch nhlig gcmaakten 'zijlle hoofClenhem: al
h.a\"clll.-:an'~;ll meL de l'ivier. lid Wli ilWllS blijken, dat mr:1I tijd ::tIs cen oppnsscnll pcrsoon hebben gekend; " . 
l'. .. ch n :rglst heeft , en ([tit 1IH!1l 111 em' dan ooit ann de ,rer- ll.cehtdocucle volgcns de a(tn.t , 
~\' ci\cn Jjjkiug dcnkt I'fllI lwt tramway-plan. Een landmeter Veroonteelt den bcklaagcle tot de straf vau twce jm;en 
1:1 reeds l'ctlcrt vcrscheidel1e dagcn be;t,ig aan het opmaken dwangarheid buiten de kctting binnen de R esiderit.ie, tci' 
van hcttract . ]11aatse door den l~e~idel1t van -.te bepaleli ; : 

n e~ weller is hie!" ill den laats i;cl1 tijd bijzoJl(ler verall- Allills gedaan cn in het openbaar uitgespl:okell te ...•.. 
dc;rlijk en bni!g ; hijlll\ elken naeld: Iwcft ll1ell r:en 1"eg;enbui op hedell dell. 16 Jttli 1800 acht-en-zeetig. . .. ... ' 
(:1\ II'II!! Iwt gl~f.orCII den gellCciell (Lag lJetrokkcll lueht, llll De kontrolelll" 2cle klasse vall ...... (w.g.) . . :, .. (wcg.) 
(~ II dal\ i~fgm\"llw~ld mel; cell s l;of"J'('gellLje; de gewndheids- met kmisjes. Dc £"el. Griltier (IV.g,) . ...... .., . 
l!Jcstaud . 1$ daaJ'dOOI' Vl"ij v'oldoen(le; men ou Lrno(!(, titans l1ekraehtigd uij ' Lesluit van tlen :Ilesidellt v,in ...... del. 
liIcor bnulofs-opl,o('hleH dall lijkstllatsics. , 7 Angllstns 1868 No. 273 en de hoofclplaats. , .. als straf'- ' 

.Ouk .de . burilillLI:1l nit ele Lillll<:nlalldell :.I ijll ni.et ongun' plaats aallgewellcn . \otij bckell(L De SecreLaris del' :Ilesi~ 
SL!g , OiSl'lIOOIl ()I'n' het ilJgemeen de kofri eoogsL dit jaar den tie (w,g . .) .. . ... Geijxecuteerd te ...... op den l3 Sep-
JUlIIder ~al oplcvcwu dan vel'lclln!l jaar. temuer 1868. , De kOl1troLeur (w,g,) ..... : 

1,O(). eVen hecft de Raael van .J tlsLit,ie alhier llil;s praak ge- ' '~~""1"" 
dann HI de "aak vlIn den g-cwcllen aanl1f1Iner del' Gonver
llell1cnts-transportcn in Midden-Java, (len heer Nootbrta?:, 
e ll hem, tCI" :.Ialw vau mccleplichtigheid ann :valsehhcicl in 
allLh~; lltick geschrift, geeonciml1neerd tot :.Iesjarcn tuehthuis-
sLral en de koslcll vau het goding. ' s. 

lngezo'nden Stu l<:lcen. 
Recht op de buitenbezittingen. 

~len lleeft de beJ.cefc1hei(I OilS ol](lerst.mll1(l I'onnis toe te 
wlllIeu.' als (~flJ~ staaltje van den tocstancl van llct reehtop 
de bmtenbelllttmgen. AIleen uamen worclen !lid vCl'u1eld: 
(J,lllllucntarcn ' bcllOeft rlat vonllis !liet. Het is cen \r:111 de 
vcl(~, voorbechlen"schrijft men OtiS, hoe Cell· inlan(ii:a',wllder 
schlJlI van bewijs dathij zich indenliia(l aan een wanbedrijf 

. M ijnlteer de ,' lledacieltl' ! 

Veroorlof mi,j zoo,Vcl in 'I. lJcia Ii !? clerinlulldsche bevolking 
ais van den Stant de volgende vraag: Is er in de afcleeliu(j
BLlitetlzorg geen geneeshccr a,mgesteld, clie methet tQe~ 
:.Iicht over cle vaccine ell de ' vaeeinateurs in die afdeclill o' 
belast is? ,: . ' . , 0 

Sedert rnim vij t j aren , dat sehl'ijvel' ziehill 't'Bnitenr.or""- : 
sch~gevestigcl heeft, ' hecfthij ilooitvan e~nen gellecshe~r 
galtool'd . .of ,gczien, die de . vacCinaties . IHirl gecontrOleenl. 
E en feit is dat cle pokstof, althnns clie welke ili' dedisti-ik~ ' 
ten Parong eri Djasillga ge'brl1ikt' wordt, aUes te wensehe.ll 
overlaat ;of ligt ' lietaan de . vHccillateUl'S, d;ltzoo vele incll~ 
tingen mislukken? 

. N aar het · beseheiclcn oord eel Iran ' inzelldcr clews. is de 
enonllesterfb ,t, ' i: bevolkillg hicle jareIl186ScIl1869 in 
deze c1fdeelil1g te \,,:jtell' aan de slechte hoedaniglH~idder stor 



en gebrek nan toeziclit. over de vaccirle, l1iet alleenin de 
Taatste ti.i(len. 

In 18G8 !Ina hetuitbreken de1'epidemie"lietschi·~ive1' de
;r,esdoor eene mal1tri tjatjar t"eekintleren l'C1'aeeineeren, 
zonder tlnt ziehvande opbeide armengedane 12 inen-
tingeD it. :3 per arm een pok onhvikkelde. Bij een ander 
kilHl, dat nag llooit te voren gevaeeineerd was, gesehiecl
dell op tl(~:/,()lfc1e w.ijzezes inentingen, op iederen arm 3, 
waarV,ln slechts eene zieh tot pok ontwikkelde ,die ook 
nog zeer ;r,wak was. "E1' is hier nooit sprake van revac
cinatie en zoo velen mislukken cladelijk! 

\Vat zillIcn hiervall b~i eeneeventueel later llitbrekencle 
epidcmie '(le gevolgell yoor hetopkomend geslaeht zijn ? 
. In de llf(keling Tangerang zag ik (lit gehed anders. 

Daar gaat de ijverige civiele geneeshecr die operatien nallW
keurig na, ontziet geene moeite en sehrikt niet voor cle 
meestal sleehte bil1nCllwegen terng, om bijde meeste vaeei
natie;; .tegcnwoordig te zijl1 en dcinlandsehc vaceinatenrs 
t~ snrl'ellleeren. Wam·om geschieclt dit niet ook hier, in
elien er tc P,uitenzorg iemancl daarvoor aangesteld is? Mo
gel~jk nit gemnkzlleht? 

Ik acht een toezieht vall 't hoogstebelal1g, want de 
laniste pokkcliepidemie he eft in deze streken, helaas! meer 
IllcnSehCll ten ' grave gebracht dan men zon denken. 

Gelievc tlit in DEd. geaeht blad op te nemen, ten elll
d(j de aandaeht van het uestu.ur hierop te yestigen. 

.McG (te mecste aeMing heb ik de eer te zijn. 

Bor;Qn, 24, Jllii 1870. 
. UfF"elBd. JJstw. lJienaar, 

R. 

A(w .. 

Uit mijne van tijd tot tijd gehoudene aanteekeningen 
Llijkt tlat wlj nog lang niet C[l1itte ziju, evenmin als ik 
zulko; bell met .IW patroon, zooclat ik met genoegen znl 
afrekencn; - de schade, die gUlic(len mij in de lnaanJ 
Mnart jl. op cene voor mi;j geheim~illllige en cl6loijale wijze 
hcbt berokkend, b'edraagt meet" clan honilerden, en zal ik 
traehtcn in te halen - trachten, is toch gepcrmitteercl, niet 
waar? - Herclenk, wat zekere diehter zegt, n. 1.: 

Gij, wie in 't ondennaansehe leven, 
GebWn op andren is gegeven, ' 
o M.aakt lL hunne liefcle waard'; 
Hoe hoog ook uw gezag moeht stijgen, 
't Kan dalen, krachtloos nederzijgen; 

KRAWANG, J uli 1870. 
S. J. G. 

gebreid dan tot vier bamboezen wonil1gen, zoodat deschadl 
hiercloor . veroorzaakt niei hoogergeschatwonlt danop /1, 000 

Zoowel eivieleals militaireaU~oTiteiten waren ter ptaats. 
desollheils aamvezig en behaiveclat het hoofdyange";es. 
telijk besilltn' bi] die gelegenheid zijn been bezeerd heeft, 
ten gevolge yan een val, heeft men nag te betreui·en (lat 
twee der imronenden nm de yerb·anae pel"ceelen , die tracht
ten nog eenig goed te redder:, aanmerkelijke brandwondell 
bekwamen, waardoor Z\i niei bniten levensgevaar verkeeren. 

Onrli:i'1oijzers Pe·ee1ziging. 110nderlingHulpbetoon". 

Ultimo .TnE 1870. Salcloin kas . /16,501.035• 

3 Augustus 1870; 
Bij ordonnantie van 1 dezer is de belasting. cler verpon

ding op aile onroei·encle goederen, waaryan·. eigimdomsbe
wijzen bestaall, onversehillig tot welken landaiu-d i:1e eige
naar uehool't, tocpassulijk verklaarcl op Su.matra' s Westkust. 

V olgens twee anclereorclonnantien is dezoogenaamde linie 
van Soeraba~ja, als. voor de ver9,edigil1g onnoodig , opgeheven, 
en heeft de verboden kringvan het fort Prins Frederik te 
Batavia opgehonden te bestaan. 

Het resultant van de op gister bij de J avasche Hank ge
houden insehr\jving voor Gouvernements-wissels tot een be
drag van f 1.250.000 was: 

van pari tot en met 10r'/4 pCt. f 159.912 . 
tegen 102 pCt. . II 1.090.313. 

'Ie Anjer zijn gepasseerd de Amerikaansche sehepen Ito
r([,tia, gezagv. Hanly, ff'allace, gezagv. Adams, en Orpkeus, 
gczagv. Smith, allen naar Batavia bestemd, alsmeclehet Ne
derlandsche sehip Gij80ertus Ifennanus, gezagv. Niedfeld. 

De , Faetor~jcler .. (N eclerJamlsche Hanclelmaatsehappij vmagt 
seheepsruimte voor den overvoer van producten HaaT Ne
~lerland op de bekende yoonvaanlen van insehrijving en 
eharterpal'tij en. . 

De sehepen moeten te Batavia, Samarang of Soerabaija 
1'661' of op 1 September e. k. tot innemillg van ladingge
reed liggen. 

Aallbiedingen worden ingewneht tot Donderdag, den 18 
dezer, des voormiclclags ten 11 nrc. 

De J avaoade maakt ziehvreeselijk ongerust over den 
spoorweg Batavia-11nitenzorg en betwijfelt of het kapitaal 
1'001' die lijn aanwezig is,- _ 

Dat blad sehijnt niet te weten of vergeten te hebben", 
Ba"ta V"ia. dat de 4 milioen (minus hetgeen noodig 'was omdeobli-

1 A ngustlls 1870. gatien te plaatsel1) gedeponeercl zij n in handen van de Re-
I~ergister is 

Cameli8 Bini?, 
te Alljer gepasseerddeNederlandsehe bark I geet·ing. Drie ton zijn aan de l\'Iaatsehappij tot het vel'-
van Neclerland naar Batavia. - . riehten van voorbereidende werkzaamheclen verstrekt en ver-

_____ ~ der kan de MaatschapP\ialleen geld van de Regeering krij-
Men sehrijft OllS van Palembang, 27' J uli. zen naar mate zij wel'k oplevert. . 
C*) Den 21stenJuli j1. werden Palembang's illgezetenetl Als het kapitaal er dus .niet is, heeft hetGouvernement 

des micldagsomstl'eeks eeunur versehriktdoor het gezicht I dat lIit- of uit handengegeven.. 
van een brand, die men aanvallkelijk dacht clat in de ben-i Of het zoo verkeercl is, dat men een zlulliger .systeem 
tingontstaall was. Groot was opdat oogenblik de angst! van aallieg iHvoert om ons Sl)OOrwegent~ versehaffen). be
van velen, daarmen wist dat daar op dat oogenblik de <}r- : twi]felt de JavaliOrle. Men heeft alwe(le~· net rapp~rt van de 
tillerie bezio· was het bllskruid te keeren: • i heeren Henket en Kool nietgele~en, dwdattoehcht. De 

Al spoerlig eehter bleek, .dat debral1(l was llitgebro- I Yraag: ,,'am'om is men zlJinig? bel:oeft g~eI).e beantwoording. 
ken ill eene kampong nabij de benting en da.car er niet de! Ook de heer ThIaarschalk vereemgcle zlc~met da~ .sys}eem. 
miliste wind was, waren~en minste zij, die opeenigen 1\f- i Alle~n vCJ;zette hij zich tegen ondoelmatlge beZlUD1,~lugen 
stand woonden,geheel bmtengevaar. . . I 0}J de statIOns. . .. .. .... .. ... . 

Door doelmatig aangebrachte hulp van bralldspnitenen . Die heer zal, tot ous genoellien, oUHlat. WI] van zIJ,nb~: 
het omhalen del' nabij gelegene w.oningen was men lJ.et vuur . heer veri goeds blijvell hopen , met .,.'opgeofferd WOl"9,en.HlJ 
oi1111en korten tij(lme~stel' enheeft zichdit ni~tvercler uit- i vertrekt slecMs 1'001' zeer korten tlJd naar Europa. Ret aall-



~~~~E.c:E~;~!~1~i:;!!~:il~ie~1~~J;r.··.::;~.~e. o~~~nz~~is~::~ ' erk;E~:e;:n~!I~~~;de be~a,agde :. tcr teregtzittirig heeft, 

..... , ;, ,'. . . d~t ' hij, . reeds in demaand PO~lssa van llet \'"orige jaa]"; 
Uit ·Sii.igb1t : wOl;-dtgeschl:even: . ,iGediircndehet eerstekeiniis .... gemaakt hebben,de met bapa Selan, clied~stijd;; . 

1cwarhial vim. 1870 bedroegde in- enll.itvQertweemaal meet verblijf hieJd bij Dries, in dezelfde katnpLlllg, wiun' 'be
(Ian gedllrendehetzelfde gecleeltevan' (te twee vorige jaren, klaagde woonde, en zich uitgilf "001' doekoen ,in(~t <lezen 
en lnellIDag d6JIOop "oeden; - dat tletoekomst het tegen-eell. bezoek is gaun breflgen aim ,<liens V00rgeweudenbroe- ' 
woordigenbg overtrefiim. 1.111. Aande . oevers van de !Jon- derPangei'an ~libassa te l{atoedjuija, ' iii geze18chap van' 
nai strekkell zich over meer danS mijlen pi'achtige smker- Dries, bapa Djagawana (of Nata) en ' Peteh; .. ' .. < 

l'ietvelden" nit;' in 1865 5.000 bundets, tegenwoOl~dig meetdiit tim huize van Pangeran Alihassa, die eigenlijkbapa 
dall 8.000. Een der ingezetenen hecft bij de Bonnai in Raina heette, is gesproken over' 'een .. hiHvelijksfeest; dat 

, cen pagoda een groote s,.~ikerfabriek opgezet~, en da~~mede ald~ar in (Ie maand Hadjie zoqde plaats hebbellell ~'i.j 
prachtige . resultatenverkregen. Te Cil.ltoh IS een rlJstpel- gelegetiheid van hetwdk eenebei<l)igrijke mctledetllingzoiL 
molen 6pgericht . en ann hetbouwenvari een onderneming w'ord~n gedaandoor bapa Ramacn · bara Selan; . 
vaor de .zijdeteclt wordtdoor horiderd inlanders gewerkt. Een (lat beklaagdc ookzijndegenoodigd, oui 01) dat feest te 
maatschO:ppij, te Hongkong gevestigd, stelt ziclt het.bouwen komen, op zekeren Zondag (14 Maart) met verscheidene 
van nog meel' suikerfabrieken tc doel." bewonei's zijnerkampong op weg i< gegaau: riaar Katoe-

Men vl'l'zekert dat een van Z. M. stoomschepel1 nog in 
deie, week naar Point de Galle vertrekt, om telegrammell 
naar herwanrts . over te brengen, die na het vel' trek van de 
mailsteamers voor de Regeering :inochteil aankomen. 

Z. Exc. de Legerkommandarit zon, naar men wil weten, 
deinspectiereis OVer Java n~et voortzeiten, maar spoeilig 
alhier terugkeeren, waar Z.:Exc; · de bevelhebbel' va~ de 
zeemacht, die insgelijks eene l'eis vOOl'had, blijft. 

RAAD VAN JUS'TITIE TE MAKASSAR. 
Zitting van den 25atenMei 1870. 

Vool'zitter Mr. A. Makkers. 
AV.uuJ-GnossE. - HOMOJ,OGA'l'IE. - VERSLAG VAN DES

KUNDIG-EN. - HANDI~LS-USAN'l'IE. - KOMMIssm. - RE
NUMERATIE VAN DISPACHEURS. - CONSULTATIEI"-ltEGT. 

Brenflt de n.attdel8-u8a?die in Nederlandlich-Indi~' mede, 
dat VOOI' !!Net 6eleandelenvan Ava1'!/ztAett" 100rat te goed 
gedaan e.· ne KO))Un-i8sie van 21/2 pOt. over d· ID(Utl'de del' 
Dewate lading, otlvel'acltillig 10M" It, t 8ckip is binttett ge
looptn; 0/ i., deze kOlltmi88ie alleen vel'achteldigd aatl Item. 
rIie de .AfJary zaak h,·n.andelt in de have1t, loam' Ilet 8cni1) 
uit nood is binnengeloopen, zond, ,. op zijne oe8telrilJtin{ls
plaatll te Zijtl,. ala renumel'Q.tie VOOI' de oekandeli?tfJ elt Z01'!I 
de,. lading oeataandei11 "loa"m, opslaan en we,lel' ladmt." 
In laatstgemelden zin beslist. 

djaija, en bij deovervaart (ler tiviel', te Pas[ingrohan on
geveer drie honderd menscllen bije,kafir heeft gezien, die 
allcn clezelfde bestemming hadden , en waarondervele del'· 
medebeklaagden7.ich bevondclI ; . 

dat; Dings(lag daarop, het eigenlijke ,'feest te , Rat.oedjaija 
pas cen aanvangheeft genomeu Cil ' '8 avollds bapa Rama, 
in . ecue tospl'aak aan de menigte gasten : heeft medeg'e
deeM, dat bet doel del' zatl!ltnkomst was, Olll aal1, iedel'cen 
beken(l te makell, · dat de tijil was gebimell, om de landeu 
tusschen de Tjidallie eil 'l'jitaroem " die hem, \nipa Selan 
eubap_a Nata toebehoorden, terng te nemen en a1 de b1an
ken (koelit poetih:) weg te ' jageil, ' beloovende, uat dan 
geen tjoeke meer zoude behoeveri betanl(l, noch heeredien-
sten verl'igt te worden; . ' 

dat ba·pa nama, den volgenden morgen, zijnde gem'res
teerd, het feest spoedigeen eiudelH::eft genolllen, zooda!; 
Donderdag (18 Maart) de meeste glisten en ook I;eklaagde 
huiswaarts keerden; . .. 

dat H)j, omstl'eeks veertien dugen litter, . vall bapa Pete.It 
berigt hebbende gekl'cgCll, dat bapa ·Rama zich toen ten 
huize van ruandoo}.' Mang te Tjibm'ulIl ophield ,zich 011-

nll.ddelijk uerwaarts llCeft begeven, maar liapaRarna niet 
heeft aangetrotlim;. . 

Dc firma J. Alu"r""ill?' 4H CO. eisch.rcII8e. 
logatie van Anrij-grouc. 

dat hij 's avonds Donderdag (1 April) zich naal''fji
moening begeven .heeft en op eeu ()peti veld nabij de wo
ning vall. Nongsan (overleden); bapnl{;una ,bapa Selan, 
Raden Sipat (Arsain) en Boengsoe, .lIlet nog e>en vijf en 

ill zake van homo- twill:ig ' tal anuercn heeft aangetl'Ofi'en, waarbij zich later 
nog gevoegdhebben Dries ,'- Basiroen; blll)a 'l'ocnda en Ra" 

ca. den Moestapa; . ' . 
dat Bapn nama de aanwezigen heeft ' aangesprokeuen 

gezeg;d, dld , dedag ~an ~enaanval door hem bepaald was 
REGTBANK ' VAN OMGANGIN DE late AFDEELING. op ZatUl'dng! dat hlJ, blJgestaan door bapa Basiroen ,Ba-
Zitting ie Be/raaaie; ReI. Batavia; dd. 20 Becemoer 1869. ta,Vlazoude mnemen, dat i{udeli Sipat (Al'sain) en Boeng

Tall ])011 Soe'. c. II: gedangdco. 

V oorzitter Mr. W. F . . C. de Eerens. 

AANSLA.G , TEN nOEL HEBBENDE mh' IN DE W APENEN 

:BRENGEN DER INGEZETENEN TEG-EN HET IN NEDERL. 
!NDIE G-EVESTIGD GEZAG, .· OPGEVOLGD' nooR MOORD, 

POG-ING- TOT MooRD EN MOEDWILLIGE BRANDSTICliTING, 
IN GEWAPENDE BTilNDE GEPI,EEG-D. 

Ue inlander Djaidin . bapa Djiba, oud naar gissing 50 
jarell, geboreri te Kalie Djambe op hetland Tamboen 
(BekassieJenaldaal' woonachtig, van beroeplandbouwel', 
hekiaa'gde'; '. . . .... . . 

soe, met hulp van bapa I(ollot zich van Depok en Bui
tenzol'g zoud~nmeester maken., terwijl Tamboen, onder 
leiding van bapa8~lan,bapa 'l'MIlda en . Raden Moestapa, 
zoude . wol'(len ~ afgeloopen; . ., . . 

I)e'· :RegtD'ank: 

d'at bapa . Rama hen voort!l gelastheeft, den volO'enden 
avond zich wedel'·· te Tjimoening t~ · vel'zamelen ,o~ van 
daar . nit · opte' trekken naarTambQen, tevenseen ieder 
die hem: lliet gehool'zamenzQu, rileVgroote onneilen eti 
geheelenondel'ga!lg bedreigimde ,daar hij meerma!!t dan 
een'~onil1g beweel'dete bezittel~ .en ~elfsller.rschappij over 
dewildebeestenen booze geesteIite kunllcn nitoefenen; 

Gelet-ophetbevelschrift vanden Resident van Batavia 
dat)ekla:~gde! den volgenden midd~g tel'vei'Z!\meli1Iaatse 

tcTJlmoenmg lsgekomen ,alwliar ' de bende reeds tot on
geveer twee bonderd man was aangegrotid en den volgeu

beschuldiging; i den . morgen met haar, over Tjiketing ' ell'IjiburlUll, tot 
. ' . I aan ~~t .hui~ van Dries is . opgert~kt, alwaar klappel'watel' 

en smh is ·mtgedeeld 'enWlerook 18 gebrand. terwijl ' bapa 

<ld. 2 September 1869 No. 47HI; 
G~hoord de voorlezing van de schriftelijke 

. Gehoord' d.egetuigen ; ' .. ' 
GehQord . den ·. beklaagde ; 



'f'oenda a1 de aamyezigen met hetplat vanzijl1, sabel een dat ,de A,sslstent-Residellt de Kuijper waarsehijulijk ten 
pa~r tikken op: het lioQfd' glf.f;, . . . . .' ... : .geyolg!": van clie verwonding in eelie zittende houdinf-,' zijnd,e 
. ~datbeklaagde zichaldaal'Vciol'zien hebbellde van eell,elallS nedel" gezegen, .in men toestoll,d eeuige oogenblikkeu ,heeft 

' of piek, de togt is vooj·tge;,;et nai\l~ het landlmisvail bapa doorgebragt, tel'wijl, in de voorgalel'lj ,nog etnigekwaad
Balrdh te Tamboern; willigen aan het vechten wal'en met den getrrigen Goedang 

clat de ingang tot het erf vel's]:>enl 'was met hITen .en en de Sergeantoppasser Djapeng; ... ", , :. '" 
)vagens, hetwelkechter niet belette, dut de bende', en met · . rlat de laatstgerioemde" zijride afgemaakt en ' de eertsge7 
baar de beklaagde naal' binllen drong; no em de , llU zwaai' : verwonc1 tezijn, zich hebbende. verscho~ 

(Jat bekiaagdealdaar cen riailr:Europeanen, eenige Chi- len, de kwaadwilligett de voorgalerij vanhet landlHlls hebbei1 
nezen enlulandel's heeft ge7.ien, doel! niemmtd vandeze lteeft verla ten en zicliuaar het achterste gedeelte nm het erf 
vcnvoud ' of ' gedood; . ' . . . hebben .' beg eVen , om de vlugtenc1en acliter na te7.etten, ,; 

tint liij welgezien heeJ't, dat bapa Selan eell heel', die dat de getuige OeLan, wrikiel Djoeragall vanhet land 
eell eenwitte band (7.ilvt:r gaUon) om de pet had" heeft ge- Karang. Tjongok, die d,(:lU VOl'igCll nacl1t den ,AssistCllt-Re" 

"stoken met , de Ians vanbeklaagde, dien h~j dezen had afge- sident? Schout en Djaksanal:}r 'P~mbo~n was gev~lgcl,~if 
. ";1 omen ,ell naclitt hot hnis iiI brand 1i,(ts gestoken, (1) het het bmuenstormen del' bellde, zlC~ , aaIl de . OostzIjde .yan 

fir!' vali Goedang, (ii!ill ' d.e overiijde van den weg) een peJ~- het landhms bevindende, de,l} Assistent-Residellt ziende val~ 
ijalallg met een knnppe[ hceft n(~ergeveld; len, van het vel't~;ek del' kwaadwilligenheeft : gebr{lilcg~

dat hij de bende verdeI' is gevolgd tot Kalie Abang, al- maakt, om den Assistent-J,tesident op te rigten ;en hem 
waat dezelve door de militajl'enis omsingeld en Ila neder- ondersteunende ,ele trap van de vooi'galel'ij, aan de w'!stzijde 

. leggilig fit;!' wapcncn is gevilngengenomcn; . af, naal' het aan die zijde gelegen rijstpakhuis te brengen; 
Ovcnr(gcnde, c!at llcigl!en de Iwklangrle omtl'cnt ltet feest dat ,toen de bende wedel' 11aal' y01'en was ;tel'uggekeerd 

te Ratoedjaija, de bijeenkolllst to 'l'jim()ening" den aanval en , aanstaltenmaakte; om, onder hetgeluicl "van trom, en 
te Tamboerri en de gel'angclIl1eming te K alie Abang heeft trompet, het erf te verlateri, de gettiigdeOe,tanbem~rkt 
ol)gegevcn, volkomell ovel'eenkomst . met llctgeell (hial' OlIl- hebbende, dat het l'ijstpakh~lis in d?ri . prarid was gestoke~, 
trent nit. de verklaringcn van een aantal getlligen en. mede eV~ll als . het lan_dhllis zelf ,(len ASslstent,-Resi~ent in vel!ig~ 
beklaagde is gebleken; held heef~ trachteIi te brengenuaar , eene klellleboedjal1gs 

Overwcgende, dat nit de~ onder cede afgelegde vel'kla- w0l1inginde Sawha's aehter het el'~; , ' . . ~. 
ringen van ele getnigen Gbedang, bapa Bairah, llabocdin d'at hij ardaal' met zijll deerniswaai:digen last' zijndeaan~ 
(djaksa), Diram bapa Selian, OCtall Abin, Lengo11 bapa gekomen, om hulp heeft omgezien, en die ook vaneeu hem 
Biran, H.asioen bapa Qijong, llidie hapa Sal'ian,Nimin onbekend persoon liCeft ontvangen, . die hem heeft bijge
bapa Gaboek, Djemioen, Misin bapa M.ina, lvringoe hapa staan, om den zieltogende Assistellt-Resident op een bale
Midjam, Koenang uapa ]{.ahiean en Eankong bapa Samia, bale ven1er te vervoeren, tot, clat . zij eell tjauee tuin haclden 
beschouwd in del'7.elver verband onderling en tot de tel' te- bereikt., alwaarhet hem bleek,d~lt ' de Assistell t-H.esident 
rcgtzitting aalt al de beklaagden voorgchonden visa I'eperta, ,vas overleden; 
is gebleken; dat de getuige Oetan H.aboeclin . bet lijk dial' aehter la-

. ([at bij den aanvul op Tamboen, die oueler leiding van tende, naal' Bekassie is teruggekeerd; Oill. aldaar een rlraag
bapa Sclan, Iladen :i\tocstapa .en . bap" . rrqenda heyft plants .' bUlll' en . dragm:s ·' ~'f . hole I,! ,. en met dezen het lijk keeft ge-
gellilli', ile Assistent-ll,esident de K nijpel:, de Schol1t Meijei', bragt aall de sc1iolits;'YOliing te Bekassie; ' ," . 
de hooI'd oppasser Djopen;, rIc doctor ])jawa Aminoelah, Overwegende, dat uit de verklaringenvan de getuigen 
de ehillees Goendoel (broeder valt bapa Rairall), de tjenteng LCllggol' bapa Riran, Rasioen bapa Oijong en Arsan is 
bapa Djoleka, de chinesehe scllr~jve]' KOl1gsan en de pen- gebleken, dat de bcklaagde den pcntjalang Rilsimoen, op 
tjalang liasilllocn allen zijn gcclood ,_ de gctuigcn Goedanghet erf van Goec1ang, heeft overhoop gestokell; . '. 
ell Bankong ernstig 7,ijn verwonel, en het lauclhuis, (lc padi, Overwegende, <lat de beklaagcle,nil. zoowel in zijn eers~te 
sch mOil, staUen en verdure gcbolllve\l, staande op het ' erf verllOol' voor el'e tel;egtzittlllg ,. als ook nft" yooi'hOlldillg 'del' 
yan bapa Jhirah, te 'l'amboenl zijn in brand gestoken en tot vool'gelezell besc1nlldigiug vanden w<Hirnemendendjaksa, 
den grond toe zijn afgebram]; . erkend te hebhen, dat hij den Assistent-Residilllt de Kuij-

dat de mede ueklaagdell, die zich schuldig gemaakt heb- per met zijne lans had gestoken ,in z~jne latere v8r1100ren, 
ben aa!! deze mool'den en hraJ'idstichtillgen, allen behoorden . volllanienel heeft ontkend dat hij iemalid te Tamboen zonde 
tot de meergenoemde bende; . . hebben verwond ofgedood; 

Ovenvegende', dat uit de verklaringen van de getuigen dat echtel' dergelijke ,tegenstrijdige antwool'den niets af 
. Goedang, . bapa ])airah, Ril boeclin en Oetan, benev€).ns het kunnell doen tegen de geloofwaardigheid van de getnigeIQs
vistlm repertum van den Officier van gezondheid· Feikema, sen hierboven vermeld; 
besehotlwd ill derr.elveronderling verband, is gebleken; Over.wegende, dat, blijk!3ns de . eigen opgaven des be-

dat de Assistent-Resident de K uijper; op het oogenblik, klaagdeI! in verbal1d tot de verklal'illgenv:ande . medebe
dnt dc ben de , oneler aanvoering van bapa Selan, Raden klaagden bapa Toenda, Dries ,NIanan, bapa ,Rasiroen, Al'
MOils tapa enbapa Toenda, het ert' van bapa Bail'ah bin- sain ,Boengsoe bapaRabean, bapa Kol1ot enalldel'en, de 
nendl'Ong, zich beyond in de voorgalerij van het landhuis aanval ·. op . Tal'nbQem in . verband stond met Iietplan, om 
en aldaar is blijven staali, toen de' SChOllt Meijer, de djaksa de lfllidsti'eek O1ll " Batavia gelegell tussehen de Tjitaroem 
Raboedin, bapa Bairah en di') doctor Djawa Aminoelah reeds en Tjiclailie van het GOllvernement terug te lleni'ell; 
~evlngt ,vai'en;' . datcle . beklaagcle, na reeds eenige maandellte voren bij 

dat .. ' rle' beklaagde ,met den mede beklaagde bal)a Sade- . de vaststelling vail den tijd, waaroi> ' het feest te Ratoedjaya 
rari ,beiden met, hinsengewapelld ,onuer de cei'sten zijnzoude plaats hebbeu, tegeliwoordig te Zijll geweest, hetielve 
geweest, die over de 'verspel'ring van k!irrell heen; het er£ heeft bijgewooncl en van de pl1mnen van DapaRriniit enJ:ial'~ 

, en liet hmdhuis zijn binnengestormd; ·. .' Selan, althans bij die gelegenheid, l'egtstreekt J?ededeeling 
c1at de beklaagde regelregt opderiAssistent-Resi<lellt de heeft ontvangen; '.. ..' '. 

K lfijper . is ' los gegaan en <lezen, voordat de getuigen Goe~ gat de · beklaagde daama aan een tweedebijeenkomst, te 
dang, die te Imlp wildekomen, znlks .kon beletten, met Tjimoening, heeft deel genomen, alwaar, in yerbal1d' tot 
zijIie Ians 'een steekin'delinkerzijde, onder den-ai'm heeft de te Ratoedjaya behandelde 'plann'elt, de aatl:val 'opTam-
toegebl'agt; " boem is gel'egeld; ' ., 



. ." -

'iIrit ' de - bekl~agde de ~arrvalopTaillbo;;n heeft medege- , Ratoe Galoeen Dalem T ill1(ljoeng Mangon; . 
Ula:alttell ~'to(ziJnegefatlgeilnerl1ing toe'- uij"M beitde isge~ : .. dat ' hij .. in z\j n jeugd )laal' de oIj.llneialhien nl.nnaklvia~ 
ble'vliI-i e, '. " . ·i,', .. : is gezoiulen om aldan!' · 0IY de pattiki:lli;m~ laiitlei1 ' l,;egerieil' 
. . 'Qve;'wegenlii:-, 'dat,op' grbilcfdii' aal~gevoenle bGwijsilllil- snikermolens aan ie kggt'-n met hnlp I',m char hem I'pr

dele/f, als <wettig ; ei1 ' Oi'el't\~igetid hewczen, moet worden st1'ekte koelies, _ ell zich l:lte1' te Djag;lwana(~anill~ Tjo
aanW~riolneu; ' - .. .. .... . . .. . ; ngok) lwef(; . gevcstigtl, . . . . _ . . 

dat de beklaag(le het plan, ' 'om zic.limeester te maken . , dat hij dnstijcis Yan l,ij 11 - vadel' heeft vernomcn tlat d"eze 
van de landstreek 'om:Batavia; ketmellde ',aan cle llitvoe- ' landen in lToegere tijden (loor zijne vooramiers 'Ian het. 
ringdnarvanheeft cleelgenomeli, doorziCligewaljencl nan , Gonvernemeni waren verl11uml voor een uepaald aant.at ja-
te slnitei1 uui1 eelleoproerigevel'~eniging,die 1l100rdel1 ; ren; _ . , . .. .' . 
verwoestin;" heeft te · weeg geUtagt". en in pe1'so01l twee ' dat de 11lllll'tU(l ·· 7,ij litle vel'stmkenbij . ree(h voot oine 

l1Hinsehen ~i.edertdeo-o·en; waaronder den AS5istent-llesic1ent ; : ~1:J'ecks . vier j anm, tOflll (ie fleer Lnt..i en~nog Ass i,;te llt- ~ 
clat -de~e feitell, ';,~lgeilS hethier te limrl6 vigel'encle straf- I Residefii; liau .i\{eesf,er-Col'nelis - 1V~s, pogiitgeil h~crt iahet 

regt, daal'stellimhet mis(lJ;ijfva~l :\anShi~, ten doel heb- i werk gJs teltl oin zijne aanspraldm op genielrl(~ lamlcil te 
bende , het iii de w,ipene~1b1'engel~ \'an de lI1gezetenen tegen : doen er~enncn; . . . . 
het in Ne(lerlands.ch-~lldlr' geveshgc~ gezag, gc.paanl,met i . uat hlJ clest.IJds, al/e rcgt;nte~l van ~l? Pr.eanger Regent~ 
mool'den ' bl'andstlChtmg , en te dter zake met den Hood. I schappe~l, van 911e,llboll e n h_wwang hee,(t opgezocM e,n 
moet worden ·o·estraft· · .. . i hunne hnlp heett lllgel'OBpen _. omhem \Ve(lGr~n het .bczlt 

Overwegeud~, dat 'beklaagde niets tot zijne verschoonil1g I te stelle:~ vall de naia~enschi1p 7.\jiwl' vOi)rl'adel'~n; . ' .. . 
ofyerdediging heeft weten nan te V0C1'0n; . .. .. I dat IUJ llll o,nlang~, III ae u1.ualld P,~e~lss_a(J)eeelllbel'lSo8). 

GellOord de slotsom van het geiioelen van , den tlJdel~l k , bapa . llama ellel! h~J v'meger t ell hlllze van Raden Saleh 
waarnemende Djaksa, daattoe sLrekkende, clat beklaagde's I te Tjikinie (Batavia) ' C11. 001< t e Gaboeshacr gekend, in 
sehuld isbeweZ\lll ellhij overzulks 1l10et woi'den veroorcledd I gezelsc~li:tp va11 bapa . Selan ' .. Dri~s,~ . bapa Djlba .e,:t bapa 
totde. strafk des doods; . ! Peteh IS galLn opzoekCl1 te Ratoe~JalJu, om, door ZIJ11 tas-

Ingeivonnen hetaelvies van LIen waitrnemenclen . Panghoelo~: , schenkolllst, . iich. de mecleweH<ing · yanRitclcll Saleh die 
.Lettcnde op de artikelen 382 cn4I7 vail het. ReglCmentl' volgens bek!aagLle's be,vel'ing zijuoomzQllde: llijllte verze- . 

opcle uitoefening del' Policie, de Burgel'lijke l'cgtspleging keren; , .... .. ...~ . .. .• .• .. .... . . 
en de strafvorcleril1g on del' de Inlanders cndaarmede ge. I dat bapaRama evenwel ge·eri lust llacibetoolld om zich . 
Jijkgestcltle persollell op Java ell l\-Ia(lnra, ,118 ' mode op de i met hell aaar Raden Slileh te begeven; . . . 
artikelen 19 en 20 snb 1 van de bepalillge ll tel' regeling I dat hij later in de manuel Hadji (i\laart lS6!J) ,het hl1-
van eemge onderwerpen van st1'afwetgeving, welke eelle i welijksfeest dut bapaRama tel' eere vau z~j'ne Hicht had 
dadelijke voorziening vereischeu; . ! aangelegd, hoeft b\jgewQolld; . . : 

Rcgtdoeu(le: I dat hij 11<1 a11.oop . vim dat feest, op een Zaturdag, zich 
VCl·klaart den beklulIgde Djaidin bapa lJjiba, in hoofde naa1' den Schout van :Bekassic hee.ft pegel'enen dezcn een 

Jezcs genoemd,. schaldig aan aansl1lg, ten doel he~bende I geschi'ift in d~ lnaleische talll heeft overluln<iigLl, waaronder 
ue ingezetencll. Jll de w,apenente breugcn. tegen het 111 Ne-I Ltc hand~eekelllngen van .vele l'egenten I'oorkwa,mcn, en waar-, 
Jm-I(\'-Hl~ch-;[u(hc gcvestlgd gezag, ge\Tolgl1 door moorel en I van . cle~nholl(ldestrek~l11g ha_d, .-?;W, Jlr<tGQ!lY.C1;'!1~em~llt .te 
IJI'aI!dstlChtmg; , . .i I verzoeken (~e: landen tllsschen de 1.Jltaroem e:1 TJ1dn\llenH)~: 

V (!rool'deelt hem ovcnmlks tot (le stratlc de.s doo[Ls; I meet' aan (,lllnezen te yerhnren naal' nan de 1l11alillsche op-
(+e[C1st. (ie teruggave vau lIe voorlVcrpcll, die als stllkken i gezetenell t erng. te geven i . . .. . , 

van overtlliging hebben gediend, aall dell daaro]J regtheb-! dat de Schout van TIeb.8sie . het bedoelde schrift l1eeft in-
hende; - . ! gezieri en h cm toeli !teeft toegevoegCl dnt hU krankiinnig was; 

Veroonleelt den bektaagde in de kosten. , I dat hij eenige tlagenlater, op een Dingsclag (33 Nlaa1't) 
lDit vonnis werd bij arrest van hct HOog--GCl'egtshof ltd.' ! door eell , oppasscr vall dell Schont(getnigell N Oe11ing) naar 

23 april 1870bekr,(chtig, met wijzigiilg del' kwalifiCht:ie iMe(~ster Uo],]le is is gebragt en vervolgens l1aar Batavia itl
in: Aanslag, ten doel hebbende 'Jet in de wapcneu brengell I waar hij in eell hospitaal is verpleeg(l gelYordcm; 
cler inge7,etenen tegen hltt iri ,N euerl.-Imlie gevestigd g~z,~g, I ,dat hij g(:dllrellde zijn vcrblijf aldnar door cell Elll'opeeseh 
opgevolg(l door Mool'd, pogmg tot Moord en moed wllhge I geneesheol' IS geobservecnl gewonlen . en door dezen 1'001' 
bramistichting, in gewapende bellde gcpleegd). gck is vCl'klaard; .. .. 

;~'w_.~ . \ ' dat hit zulks: eehter tell ,sterkste tegenspreekt; ' 
Z-ittiny te Be/. a-H:ie tld. 20 1JeCeJitber 186\). i dat hlJ. nOOlt cIe bedoelmg heefL gehad omcloor. mi4clel -

Voo1'zittcr Mr. W. -F . C. de lBerells. . I Vall het"be;oigen vall geweld zijn,e aanspraken op zijne lan~ , , .. . . I den te doen geldeu; .' . . ' . . . 
OPRUIJING DEItBEVOLKING. --ONNOO'l,ELlmlD Ol,S'1'OJl-lP- 'I .. dat hi.i dan ook geen kenl1.is heeftgeLl-i'agen v"n de plan-

ZlNNIGHEiD; :~ MON-OM'ANIE. - V]l.J.JSPR;~A](~ 1. n lSI ' ., , .. ... _ . . llen van uapa ,I:\,!llna en Japa. elan am TUlllhoen of te oopen;_ 
De inlailder 'DJomasof Djoengkat bapa Nata, olllinaar, dat na,ll' ~jjne meenillg de kleine man door die twee perc 

gissing6{)'jat~n ~ gehdren Je Tjii\niis (Galoe) woollachtig te ! soneu is niisleid' gewordeil, en hij zieh c1aarvoo1' nog eens 
Djagawim<1 ,op he~ iandKarang Tjongok i' ilU beroep land- op bapaSelal1 ' hoopt te kuuneliwreken; ' . . 
bOllwer beklaagde; . ,. Ovcrwegencle, dat met clewopgaven geeuzins in_ sti'ijcl 

Ue :Regtuank: .. ., . . . is uet geell tmi processe omtrent den beklaagde uit( tlc ver-
Gelet op hethevelschrift van dell l1esidl'lIt van l~atavia kla1'iHgen zijllcr mede-bekiaagdcnel). \'an" degetnigen Koe-

ucl.2September 1?'69; . . , pal! ~ bap~ La~ja, :N:oellilJgelllii~de, bccedigdesclU'iftelijke 
Gehoord .de ,getLilgen.; . I mededeelmg M. 23 Jfovelnber1869 no.l.72' Yall d\lll eetsteh 
Ge~oord .den be_~la~gdc,; , I stadsgeneesheet te ,Batavia. Steenslra . Toussaint is gebleken; . 
GezlCn de stllkken: , ., Oveny~gel1de; uatgenoemtl geneesheer, denbeklallgde 
Overwegend,e clat de beklaagdc, tel' tereghittillghceft op- Ivan .at 5 AIJi'il tot $ Julij 1869 inlH:t .el~inee,sch .Hospi-

gegeven ; . .. ,.. ' I taal heeft gade geslageu en tot de overtU1gl11g IS gek;omen _ 

ma(~1~~k,<g::~:n a}~J~g:'ji~;~: _(~=l~t;rie~t:{~'~o~;g:r v~~ I~~;h~l~ ~~!~:~tl~t~j~~~}(~a~~ ~~:o~:~i~~clheicl , of . stompziuQ • 



dat <Iete Dvei't'uigiilgis' gegrond op de lIaarnelliing van 
heklaagde's :ivijzen 'yari c10elieu z~jn ,6pzijneafgetrokken
heid en eenzel vigheid en het v:oortclnrencl te bCl'cle breilgell 

van dezelfrleiclee fiXe clat hij door clen Sultan was gezon
deli am de lAuden die de Go llverneurCGeneraal in hu,Ul" heeft, 
wederterng te nellieIl; 

OverlYegeilde nn, ciaLc1en heklaagc1e is teu laste ge1egcl 
dat h\i de bevo1killg Wilde hebbell opgernid om zich te ver
zettell teg-en het Gonvel'nement en cla.ardoor 1l100l'cl en brancl
stichting zollLle hebbenveroOl'zaakt; 

datechter ten processe het' bewijs regtens olltbl'eekt dat 
de beklaagde zich' aan die J!,iten heen sehu1c1ig gemaakt; 

dnt toeh, al mogt , men' willen annnelUen dat hij door zijlle 
pl'ulLjes over zijne hooge afkomst en z~ille veenneende reg
ten 0[1 d'=l hmden tussehencle Tjidanie en Tjitaroem, an
derell ,111et ]lame ba1'a B,amH en bapa Selan op het clenk
beehl heeft gebragt om daarvan partij te trekkeu voorhulllle 
oogmel'kell, llit geene ellkele ten pl'oeesse bewezen omstan
cliglieicl, 1an afge1eiclworclen clat de beklaagde's te kwadel' 
trollW heeft gehanc1elcl; 

dat bovenclien de antwool'den van clen beklaagcle en zijne 
geheele, llouding tel' teregtzitt,iug de j llistheicL van de waar
neming van den lstcn StacLsgeneeshcel' te Ilatavia bevestigen, 
Cll zoo al niet de gevolgtrekkingregtvaardigen, clat be
klaagde zoude zijn onnoozel of stompzinnig, dan toeheen 
zielstoestancl aandnidenclie i11 verband tot beklaagcIe ve1'
Q,'cvowlentell 1eeftijel (insania sellilis) aUe toerekellQaarheid 
;~itsillit. 

Gehoonl de 8101;so111 van hetgevoelen van den tiJc1e1ijk 
wHarnemclHlen djaksa dam·toe strekkende, dat beklaagde's 
schuld is bewezen en hij ove1'zulks moct worden vel'oordeeld 
tot de stratlil des doods. 

[ngewonncll het aclvies van den'waarllcmenden Pangoeloe. 
IJettell(le op cle artikelen 882, 388, 385 en 417 van 

het Reglement op de uitoefenillg del' polieie, cle Bnrgel'lijke 
regtsplegillg en' de strnf\'onleriug oneler de Inlanders .en 
daarillCtlegelijkgesteltlcpersollcu op Java en Madura. 

l{egtcloencle: 
V crkiaart den beklaagde Djamas of' Djoellgkat bapa Nata, 

ill hoofde (lezes genoemcl, niet sehulclig nan de hem ten 
laste gclegcle feiten, 

Spreekt hem mitsdien vrij van ,ele tegen hem te diel' 
;t,ake ingeLragte beselmlcliging, 

Beveelt clat h~j in heehtellis :wl verb1ijven tot dat in 
revisie zal Zijll regtgesproken, 

Gelast de tcruggave van de yoorwerpc-u, die als stukkell 
vall ovel'tuigillg hebhell gecliend 'lan dell daal~op regthebbende. 

Verklaart dat de kosten zul!en komell tell laste van den 
laude. 

(13ij arrest van het Hoog geregtshof eld. 23 April i870 
is in revisie, inclit vonnis· berast). 

Batavia. .- ZUnc Excelicutie de GOIl vonieur-Gclleraal is in 
dCI~ l'oormiddag van den 298ton dezer lIlet gevolg- van hier naar 
BUltclizorg verirokkcn. _ 

Bantrtllt. -- III der~ v]'ocg-ell morgcnval1 del) 23stell 'dezer 
wenl t~r hoofclpiaats vande afdeciiug PallCleglalig eelle ligte 
aardbcvlllg gcvoeiei. De schokkctl ciuurdellollgevcer PI.sekonde 
in de rigting van ' het'Z.,uaar hel N. 1-

, Palembill2,1/. -In, de ollder-afdceiingLCll)aiaug-Oe!oc (afdee, 
llug Lahat,) ,w crdy 11 • delll 9dcnJllllij j Leellige kurt opelkall. 
del' volgentieschokk,cll ViJ.ll a;ll'Clbcvi!l!.:' efevoeld- welke 20 se
koudenaanhieldeIlill ', ee~ie horizontaii;~ r~till-,r ,'>lI1Z. IlaRr N. 

Gel\jke llallllli'vcrschijnsel werdook teBoeho'amasKikin.l ell 
te ]JandaI' '(l'asoema,li)wHlIrgeuOltWll. De scl~()kkel1dullr,den 
aldaar ollgcveer 'een lllimIUt.Gll!2'Cr. , ', ' " 

l'imo1'.' ---'- Ophct eilalld8.o~rllba deed&ich detl lUdell .Mei 
.i I.' , eell ligte s(:hc:i(,,'all aarClbeviuggevoclcll. 

Dezcsehokduurde ollgeve~reen sekouclc. 
N. O. uaal" Z. W. . 

111 d erigtiug v ~ II 
(la/). Ct.) 

B{ltav£a~ --. -\-'UJgeHs tl'lJ ";hll :::) ~.llgaI)()r t_-Ql) tvmjgf;n __ b~l':igJ-i!S-t!1~~e:h:eA 
11~raDkrUk ell Prnise'n ero oorlog rdtgehroken. - .:C" : - __ --~: - , 

Dit berigt is den 27Eten JuJij jL door- de Engelsche stoomhootWa
verleij te Singapore aangebragt, en door den Nederlandschen kimsul al~ 
daar . onmiudellijk gebTugt ter- kcnnis van den _resident van Rionw -ter 
verdel'e tnededecling- <lall de Regcring. 

- Gcullrendc de OlRani! ~lei jL i, aan inkomende en nilgaaDue reg 
ten op Java cn Madara (rnetinbegrip van .' j2,15i.325 aall 
komsumtiercgten op tabuk) unh',mgen ecne som van j 35,'!J7.30' 

Geullrenrle, de vicrvorige mailuden . )) 277,91L59"' 

te zanlen 
Hien,m is [efugue,tHalu ' 

zootlat ue werkel\ike untvllngsl Iweft beuragcn 

/313,328.895 

» 3 460,285 

r 509;868.61 
, Geililmnde de 5 eerste n1aanden van]870 is 
minder dan gedllrCndi' dat tijdvak in IBM 
meer »}) » l8G9 

ontvangen: 

f 
,) 

8,045.78'; 
45,002,66 

J({para. - Door ecne lllissteliing is in ,de Javasche coui-ant' van 22 
. Jfll\i, no, 58, gcwag ge",""h van 52 poklijders op' ulthno Junijin deze 
reside\} tie nan wezig, terwij I 1culIcld wal'en koorlslijders. 

UanJoemas. - In Jnnij jl. werden in dit gewest behandeld952 
pukl~iders, waarVHn 47U herstelden en 146 overlcden. Van de opulti
rno Jnn\i overgebleveu 327 zieken telde mell 237 in de afdeelin;(Poer
wukerto, ]:3 in Pocl'uolingo, 6 ill Bandjar-Negaraen 7I in Tjilatjap. 

De pohiel\1e was alzoo "anhet afnerlleJ1; vermits van toch op ultimo 
Mei jl.nog 45!J poklijdel'stdde, " 

In laatst.gemeldc ardeeling "'eruen, in el'rstgenoemde maand nog VCf

IJleegd 67tl kool'lslijders, waaryan 395 hcrsleltIen en 42 bezweken. 

-,- In dt'n voorllJiddag valluen 29sten J nlij jl. dcuen zich ferhoofd
pJaats ,an dit 'ge",e;t eerst- cen Iigte en dam'na cen ~ware schok van 
aanlbcvill!! gCI'oelcll, beidein horizontale rigting van 0, naa!' W. 

Kadoe. - ill dit gewesl werden gedllrende Mei jL verpleegd 2788 
poklijders, "'"aryan 1Sti,? herstelden en 208 o\'erleden, zoodat 01' ,,!limo 
vall die rnaand llOg '7 J;j zieken overble,·en. 

Arge'clJeiilen vau ilezc cIJidernie, die echter. aan het afnemell ,was, 
dcden zicb gecne andere ziekten van ernstigen aarcl voor. 

Saerak{(l'ta. - Geulll'ende .T!lnij jl. \Yerden doorhct- milt-vulll' .aII1l

getast: 

nitmakende met de op ultimo ":lei aanwezigc door 

bnlYds: 
48 _ 

die ziekle aangela,te 12 
tc zatlien 

waarvan herstelden. 
en' bezweken 

zoodat oj> ultimo Mci no:; overbleven 

6;j 

1\) 
2.S 
Hi 

nmdcrcn: 
en l5_ 

en 15 
- 6-
li 

en -'3:" 

Kediri. - Behalve enkele gevallen van koortsen enpokkcn, uie 
zich " nog steeds voonle!leil, Iiet de gezondheidstoestand in dit 'gewest 
iuJunij jl. over bet algemeen niets te ",enscheu over. 

l'alembang, (Jullij). - De wecl'sgesteldbeid kenrnerkte zich door 
vele en ' zware regen;;, "'>lardoor ue temperatnur aanmerkeIijk werd 
afgekoclu. - . 

'reI' hoofilpJaats l~a!embang telde (Ilen nog 5 pokJijdcrs, waarvau I 
hersielde en de 40verigeu allen in bchandelingbJeven. "oorls deden 
zich aluaar lIog 2 choleragevallen V(J01', beide lllet doodelijkcl1 afioop. 

Iu de afdeellng l,ernatang-OeIoe en IJir \Veruen in diemaand nog 
v'el~pleegu 82 poklijders" 'Yaarvan ,11, ,overleden, 45 herstelden en de 
overigell ziek blevell, 

Die ziektfl vertoollde zich 01) niellw in de doesoens Oelak-bandong 
en Penangeran in de Lematant(-Ilir, alwaar J'7 personen werden aan-
o-etust. - ~-. - -+. 

" Jdaatregclen. om uoze epiclemiezooveel lllogeJijk in hnren vool'tgang 
te sluilen, werden onmiuuelijk KCllomen. , -, ' . 

V oorts' dedcnzich nog'cukele gevallcn vau Jlokziekte vooriuds 
Ogall.l!ii' en B1iJa en ill UC afdeeliug Iliran en Banjoeasin.<' , ' . 

De hi>rigtcn, om/reut deu l'adioogst 0]' de drooge velden, ltudden 
alltirweje glJ!lsiig. 

Ill, sOlrnnige: aftlcding<:n was men reBels bezig met het · aattplaufen ' 
vall tweeue ge\\~;yt':'~ __ "'\'IJ(,'ral -vaH katocn~ 

DekinapIalltjcs tc B",lldar slandcnzecr, goed. 
Aan inkomcn,ie ell lI11gaanlle regleu werd tc Mocara-koll1pell gedu

rende Mei jl. ~(hevtll f:Z.~13·1,9!); en tc Palembaug gcdurende Juoij 

jl. f 3 Ell,S3, 
lYe 1u- en ultvot:r \'c1·t('gcll\,·oonil~ueu celie waunle ",au f-149,24:7-.23 

en ] 176,658,85. 
nd !.t,,,t<leoid !OPtic!, ,1' koj<lngs en 28~8!3~ pikol, bedragellrle cene 

waard~_ -vall -/ ·-_1 :)~81 8.26. 

De rijstlJ1'ijzcn bedrocgen l,cr IJiku\: 



.' J ste 51)Ort. 

;{N :ii~6fapE\nis ,Palein bang', f6,-
·i;i>ae ' oiJder:afJ.I<o\nmeriii~-OeJoe. , ; )} 10 .. ~ 

" ,-- :'" .;,,' 'J; eljlatang-Oeloe " '; ' 5.-

....... 

' » ',,'''-;' » ';r,omatal1g:I1ir .' : » 5,-
) " }) K iki,nl' . '. ' ' . »4, &0 

",ie 'soort. 3de soort. , Soerahaija, 26 J ti}LWijvetcerncll da.t het , ??og~er:chtshof 'vnri ' 
/ ·5;....:..f 4.~; " NederL Indie de nitspraak van den )taad van JIistltJe aJhJcl' heert be , 
» . , » ,ki'achliuilin zake den heer Lebrer';' eigeoaarvau" Kadil\\'oong ,zod.dat 
)i 4 .~· » 3.50; , d 'ieaa~gelegenbeid, ' van zekei'c zijile metdonkere klellren' geschetst" 
" " 4 , ~ )) 3.50; thans geacht kan woraente behuoren , lot de ' afgeda!)e ,zaken . 

' 4' - )) 3'.50; Stemm en van en ,voor Inlanders. 
Pasemah ._ . » B,--'-

»' , ' . lJinil1', .en 13anjucasin ) 4.50 
}) '5 :75.» 5:-50;. 

)) fJ'amrn',wg, 26 J idi Dc alllfi~e ilpa c ht It Dellluk . - , lu de Binta'og 
lltlg geelle. opgaven 'rimor komt een scbl"ijven voal' vall "il:ll1illIU te ))cluak., ."W araun ~\l ij-het· , Uit ,de ol'erigc onucl'-'"ftieeliligell)i'a~'en deswege 

· ~.lll~~ang~n_ 
tJav . (t.) volgendc onticencil "Is celie bUtlra'l;l;e lut de gescbi~dcnis der aUltiocn-

pacht aldaar, ' , , 
Officiers-woniitgen te Djocja. 

jlfij?tlteeJ'(~e RednGteur! 
tn ,. cenc' (ler laatstc, nummers van de Ja,va-Eode komt 

voor ' ecningezonden stuk uitDjokcljokartn ,waarbij gc
klaagd worelt overschreeuwendol1l'ccht enz., bij hct toewij
zen ,'van officiersw,)ningen. 

Datschrijven is geschied met een niet te miskcnnen doel, 
llamelijk om den Leger:Kommamlant op <lat zoogcllaamd 
onreclit te wijzen en e1' wordt. 0 '. a.ten bewijze aangehilald 
een reeds lang (bijnH een jaar) geleclenc klacht door een 
officier (laa1'ovcr ingcdiond; dat op zich zelf staande feit 
'\\'orclt 1m 1I0gmaills opgerakeld, gegeneraliseerd en als iidt-

c1t.ine de f/lierre geumikt. .. " . ' 
Ik geloof ([at, dergelijk geschr.ijf, dat niet het minste nut 

heeft, maar aUeen nitvloeisel. is van hatelijkc pcrsonalitcit 
zeot weI , achterwege had kunnen bl.ijve\1. De redact.ie del' 
Java- Uode hall kunnen overwegen, clat indian 'een otIiciel' 
zoo cl'gerlijk in )liJne rechten worclt verKori;, hem de wog 
oponstaat' tot reelres, 't geen zcker ill )lulk geval werkeLijk 
zUlldc verkreg(\!l WOrdClI. Ous is oehter niet uokelld clat de 
kltH.:ht a/[/em,een :;ollde u;ez(JJ~, zooals sehri;jver aaugecft. 

Met in publi cke schriftcn op ollaangenHmc wijw zaken 
i.e bchandeicil clie dual' niet tc huis behooren maar aUeen 
kll1111Cll diellen om !taat i.e vcnl'ekken, verloochellt men ziju 
stand. - lk mecn dat ieder weldenkeucle )mlk scluijven zal 
afkclll'Cn. 

ued. ! lJw . .lJiella,rtr: 

))Naar ik venl cem, beef[ de ,amJiuenpac.bter alhier hel tcgeuwoor<bg 
hard tc vernn! wuonlen vnn \\'cge, de IlJa'~a ,.;cslokeD "mfioellui" <lage,." 
lijks "an den man i\'.oI'Ut. gcbracht. Kon-de Jlacliler Hoeger op, CCDe 
'ontvangst van f 150 i\ f 2; 0 daags rekeilen, tlU1l1S kiln hij nug VON' 

lleenef 40 van uc hant] zellen. Opdic wijze ishet '(r"S welzank uat 
het plaatsel(ih he.llllir hUll zoored ilw!:(l'lijk te geliloel;_,ko'flll', ten cindo 
dell maD in slaat te slelkn ,,)jIlC pacht te lwtulen. ' 

I »Intusschcn muot ik ", mUuheer de Reda~ten:r ! ceus iets vragen. 
Is het naar behoorcn Ilat cellc . chnle.che komTOIsslC (tel" zakc vall , vcr- , 
dachte ' amtiuen 'in dc KlcDlclIg 1,,;ec :l i~d "'!;rdl,? ," ])",urvan Itcb ik Buoit 
gilhoortl. IJO{H' lie!' bestli!Il' hiert0c 'I'crplicht, knn ,.iilk eelle kOlllmis sie 
weI gel'lI f'cd ' 'itl de KleoleBg IVcigerel'l; doclt ont gaat· Ie vc~, eli hct 
heeft cr weI ",at vali of het best""r ' !)e smokkelaa.rs , ccB hundJe, hclpen 
wit Bedeuk ft..cb celis wei, iIIliulteer clcH.., w,muccr een chiners 'ce,u 
eed aflegl, in dc , Klenlcng. thillgaat clatmanr zoo ,slilleljes lIi~t; de 
chin. gotlsdicu 'sl. vonler!. dnftrhij Y.C'kire ramC-I'arne c'" d.t ,lwEt .den be
IbtighcbbeDllc Idk~lIs weI IIl ccr ',.'!:./I /' 5D: WilllTIcer ' flli c'en spi.,u, die 
V!llI ' dell p'lchtcr' f 20 '6 ma:tn'!. ,ofllvangt, iar dlenzelfilcD tijd 2 " 3 
Ipanl. ill de - Klt'ntt'llg mr'ei ZWl:I'l'n, ik . Vi"aag u J WilnI' zal de ma'fl dit 
J.an van Ldrusl igcn? GeenwultUCI' wnarlljk riot dc, CI:U -.tla dell nuder 
zijn oulslag., \"raag\., en clc pHdl!"I" clos . in groote on.gelegenhei(I ,>,it. 
,Maar ,waarOIll worden die 'perSulltll, dall niet voor den lalldraatl beee
digd ? ' . ]kw« liulken, tint de (:cd alJaar van dezeHde kracht is," 

Schrijvel' f(,,:tt, voort mct aumrii,.ing ,all eellige l'crsOIlen, die voor 
geheime HllifiuclIslijlei's doorg"nn, en ' ,, 'emt. fen Iweelal chinez!'n in ' 
wier WOllin!:! wcrkclijJc. ~cslIJ1\en ;lIl1ti ll ~n .is gevUJH1en , .. In _weel'wi! van 
oit Jaatste, ell schoon ook die beide prrsonen n'eds jaren lang a18Rm
fioeu srllokkelaars Ld{end stnan, ~chijilt het heslnnr llicb ,nog geenzins 
vAn JJlmne, schold o\ltrtnigd t< .. wezc-' U. .I~n dit is eene nieuwc gl'icJ \'iin 
den pachter, die vulgeus berirltlgever DildoI' ai deze bcdrijven cen un-
vermijdeJijkbl<llkroct. te gemuel g:t"t,tllZ, en. ' (Som . Ct .) 

( Locorllqtiej.) KR,i\flUtlNS_ . SO(Jrabaija, 23 J uli.i.~let. oe siP-e!iling del' veslingwcrken 
zal. naar OllS is merlegede"ehl, aall :3 t.aallde J\-Iaauclag, het be~ill 

8miUI,.ltil!l 21l Juli. Ilnaslip:o spocd. '1\:1' IIaUWel'IIo0tt was er van den aanvilng of een begin vall cen begin wordell gemaakt.. 
'cell rlag \'crlool'ell, 1l8c1al de H,a~ld vall ;r1l~lilie Ie Sal1larangden Op die plaatsell nomeliJk waar de anrdel1 bursLlVerlllgen wordell 
lir. N. lot zcs jRar lucht.hllissll'af vernordecldhacl, or hij kl'eeg geacht niet. voldnende Ie :!.\jn t'ol demping .der gracht.en.z.d 
bevel om hel; lokalll ",aarin hij als prc~ent.ief fC t; V:tllP:Ilt: O!)gc- . door aanslibbillg, Ie verkrijgclI door bellrtelin~s , blig en wedel' 
~loltHl was. te verlaten CII zlCh IHHlI' hel. loka1!1 dCI'W'''ft!lg-encn vol lI.ten loopcn dier grnchtcn. de boclemz-oovcel alsnoodig is 
til b~gev~ll. 11c, Hr. N: clIO verllleemlc dat. III zi.illloe~\itnd gcen wordell veriJoogd. Met het()o~ op mogelUk nadecl v~~r den 
vcrandcrlllg If'ot·ht ~vordcll gehrachl lIoolulIg zijlt vOlllliR nog niet g?zolldheidstocsl allcl door heL 1edigloopen is ele gelleesknndi!!,e 
tc Balavia bekraehugd IntS, ,\'cigcrde Han dnt bcvel Ie yoldoCIl dJenst over dcze IYH1IIOeUITe grra8dpleegd, en ' is I'an die zij(k 
maar werd Lllsschell vier hnjollllol tCIl J\IHlr de \'crblijfpla:l1.s del' geadvisseenl, dal daarVHIl g-eell undel i~ t.e "feezell. ' 
defiuiticf gcvange11cngeleid. -. , - ' Het .Engelsch ~chip CO.llnl y <if Lancastcr ,met bestemmillg 

- hI. dezaak vall dell Ih., V, gewewn }\ssi~t.elll-residellt vail BatavJa ,herwanrls, was hcd clI morgen I'oor de hankdie, he~ 
vall Karang-,An;}j:r" werel heden morgen door dell Ofllcier van wegeus lagen ,va!.crslalld · lIid k'allpassercll, · Met, eersLvolgen
Justit.ic le Sa!ll;trangccil verourdeclillg lot. cell " el'i1l1gellisstraf den spillgvlucd hoop!: de gczng\'oerder deze reede tehizeilell. 
vall 5 .tot. 20.j:(ren"geeisehl. " . "' , So(;uiba-ijrt 25 :Juji. GislCl" ruiddag ten 6" i:reLemerklen de 
, -- Uit. ,Pckalollgul\ [Port. K?i'r :] Di11gsdag jOllgst\edcn ' de.li schout.cn de Boer en de J ong, 'dat or doorm'jeldel' eener pratiw 

19cI1 ;rull s av.onds eire" half ell Utii', werde 111 de dCfl ~ a Pakl- Djangolang, toebehoorendeaan PaArsai, die de boom reeds 
~idpg op ongev'ccr l80()voct hbyen het: nivcau rkr'zee, district gepasseerd ~v~s: '. kI.audeslillc U~iUI)l was ~innenge31l10kkeld_ . Iu 
Balldargoemiw,ing; ongevccr 25 pnal vall hier . .c1J·ic vrijhevige de hoop dell elgcnaar van ell!; factuurtJe \!;:vens te snappen. 
sne\ .op cl~allrlcl' volgende sC,h~kkell van aardb~vj!lg gey()el~. die steIdel! ' zijzil'll l.ahij de lig-plaal s del' prall\\', "verhoi'p-cn or, Olll 
ongev.eer 10, sc~oll(len i<Hllh~el(!eu . DehcII'eglllg: wa~ Ilonzull- Ie waehlen I()tdal. de ' sluikwair ZOII \Yol'deu; afgehaald.clllrot.
taal. 111 de, rlChl·l .n~ ~an \let Zu Iden lIaal' het Noorden., scerden dailrblj den regcl\ die illt llsschcn helderneei·vicJ. maar 

Doze pJaats ~,chijnt ITtill of.- Ulcer het.. ccnt.rlllilcler hewe- werden leleurgestelcl. cla"r 0111 , 1J nur ilOg niemaud was ko
ging geweesL Ic <li)II, daHl' teKadjen otJ c(,Il:.fs tulICl ,van 9 paal men ' opdagen: 'cn, claarhunopolithoud niet."'Janger durcilkon. 
van, claar, . cle s (·hokken 11J1Il~er bevlg werdell waargenomen, , ell lies loten zU ,lot de visilalie vanlte!. , viw!'biigovfl:legaan , 
~,ij , III ) .le ncht1l1t-: rallGoclluwmlg' op] 2 pa,d arsla,llil, nog min- wandoe de dJaksll werd [!cl:Oepcn. · .Het onderzoek levcrde 1 gO 
der werden gel'oelil, ell te Pekulongan ZCrr·iil 't g c ll eel nietzijn ball en opillm or gclijkslaaLde aan 90 callies, die op 'dell bo- , 
bcspenrd. Ongeluk kcn Zjjll, .ZOOVCJrc bekclld, hi erbij niet te be- dell elel' prauwolliJer andere goederen verborgeil waren; Zro
tre·urelJ; (Locolllotiif.) veel ' aC1iviteit en I'ulharding 'l'erdicllcn debeloQlli}ig rilim,(lie 
. Sii,rlaitwg30 J"li. In den afgeloop';1i' nacIJt,,,,,,lrccks 2 nul' werd op' hel.a~lIhalell ' n.tllopjull~ isgc~leld_ ; jammel: 'da1:hct rii'I'CS

den HI', Sc. op Karang Hid"ra f 1500 flail hallkl'apiCl' ontslolen; op leren 'l'an auderc b( osdce. crs nie!. cveheens heloond wordt: , 
f 285 lin had ~chter (le. politic teeds hcdco morl(f<n "I' het gerourde in Jo"nlOli.liek. Voig.cu£ ecnc 1l1clleilcding van dCD nitgevel' 1':111 !itt 
handeu. De !.hef of dlefegge is nog uict oJlicicclbcl;euil. lJOOl' het "·ec.kblad »dc Vors!t·nlandcu-', ,hceft dc' heer Z"'"gcr' d~..reJactic neergc-
l'aii'th schijnthij ' Qf zij IlCt hnisbi!lli'cJ<l:5ekomente Zijll. .Jegu en is de lIitgever, ilc ' hefr Ph, E: Vournem~n, ' opgetredlnals 

' (Locomotief.) verantwool'deJijk llcrsoon. ., (Soer, ' Hb.9 



'IN DE "GQEDE ·.~ICHTtNG. 
., Ben genbegen\vat den Indi~chenpu.blicist sle'qhtszelden 

overkomt, • nainelijk , zijlllezlJ1's te mogen wijzen , 9P eene 
lofwaai'dige regeeringshancleling, is ollsheden beschoren, 
daar W\i in staat gestell!ziJneen gou"e,rnelllents~besluitte 
oljeJlbarl)]J, waardoor wedel' vooreen groot deel , clesluier 
wordt opgelkht, .die over Indies hedell ell , vededenlag uit
gespreid en met het vele kwacle dat daaronclet vetborgen 
bleet' , oak zooveel ' goed ' aan ' de algemeene kennisneming 
.2ntltielrL 'nat goedc zal voortaan: JUogeilworclell aan h01 
lieht gebraellt, ell : de weterischap zal daf.\rvan ten voorcleele 
del' geheele menschheid ll10gell gebruik maken, en zulks 
kr(lchtens het nuvolgencl claar Z. ]~xc: Mr.F.Mtjel' uitge-
vHardigd beslnit. . . 

RUI'mNZOltG, dell 7 JlLlli 1870. 
Gclezeli de missives: 

{(,. Van de afdeeling Oostelijk Java vanhet Koninklijk 
instituut VUll lngenieurs del. 8 Mei 1869, No. 41, . 
gericht ' aan dell ulgemeeneu secretaris; 

v. Yan den kommandant van. het leger ell chef van het 
dcpartcmcnt I'an OOl'log in N ederlaliclsch-Indie, van 
24 ;1 nni en 10 J llli1869, de Iaatste in ' voldoenillg 
aan het sehl'ijvCll van den leu Gonvernelnellts-secretaris, 
vall 21 .J llni tc voren. 

c. van dell kommandant del' Zeemaeht en Che( van het 
departement del' Marine iil Nederlandsch-Indie van 12 
Novcmber ' .I86U en 11 Febrllari 1870, respectieveltjk 
iu voldoCllillg aan de brievc11 van dcil len gall vernc
ments-secretul'is van 21 ,Juni 1869 ell 27 Jannari 1870. 

De Raad van N ederlandseh-Indie gehoonl: 
Is gt>cdgevolldslI 1m verslaan: . 
Eerstelijk : Met uitbreiding en wijziging ill Zoo\rerre van 

art. 1 van hct beslnit van 'L April 1869 , No. 17; t'*) 
fl.. dmt Ol:fieierCll del' geIlie en SU)Jpeurs en del' al'tillere; 
U. (Len illgeuieurs del' IltugerliJke OI)ellbare werken; 
eden illgenieurs dol' fabriek voor de Marine en het St.OOD;l-

we1.en; 
d. den illgclliellrs van seheepsbollW; ell 
c. (len ingenirml's voor de Gcograpbische diens!;, te vel'

gUl1nell Olll den inhoud van stukkell en beseheiden, 
behooren(le tot de gOllvel'iJeHlcuts archieven en speciaal 
op hUIHIC respective yak ken" betrekking hebhellde, voor 
zoover die inhoud geheel ' of gedeeltelijk van zniver we
tenscha ppeIijkell aunl is, door . (len dl'llk openbaar te 
maken; met uepaling dat elk gedrukt stnk .nit's lands 
:ll'chieven geheel of gecleeltelijk' getrokken, door den 
Il1zendcl' onderteekend moet zijn. .' , 

Wanneer wij dit hesJuit vergelijkel1 met het onder het 
bestuur van den GOllvernelll'-Generaal DuiJlueal' van Twist 
uitgevaardigd Koninklijk 'verbod del. 13 J anual'i 1854, om 

[*] Daar dit besluit uiet iu het Staatsblad voorkomt, J.atep wij bet 
in extenso volgen: 

Gt lez(u: 
BlllTENZORG ,den 4 April 1869. 

Ie. hct, rekest gedagteekend Soerabaia 23 October 1868; van de af· 
<ieelmg Oostelijk Java van bet . ·Koninklijk instituut v'itu inge-
nienrs: . 

2e. tIiZ. . . 

lJe Hand vau NederL Indie gehoord: 
Is goedgevondeu eo, verstaan : ' 
.Ef!'rstelijk. ' Den I']<Tcni~iirs, .ile,: openbal'e We!"),Cll toe .i~' staan, orn 

deu ilJholld. van, stukkcoen bcsc.hdden,hehoore.udc tot :de ,gouv,erne. 
ments archlcveu en sjieciaai belr~kkiiig hebb,cndc loi het . vuk van in
genienf, I'oryr , zool'cr . diii hihond gehe,i of gedeelteI(jkvan z!liver wee 
t?nschappelijkcn aurd is"opeuhaa,: iii' maken,door middel d'C\"publica- ' 
tlen Illtgaande .. ,va el hd KOllillklijk Inslitllnt .van ingenieurs ,of van de 

,Ncderla.ndsch.IDdisc!Jc nillotschappij, met nitdl'likkehjke uits\uitiDg vall 
ieuer and~re. w!jze van , openbaarlliaking en metbenilling, ' dat .elk ge-. 

. drllk~ stuk, . 1I1t :8lanus archie.vengehee.l. of gedee~\.~lijk :~etl'QkJ~en,dooF 
den IDzeuder , onderteekeDd behoort te ' z\Ju. ,': ' 

. . : 

afschl'iften uit de: : gOTIveniemimts iU'chleven ,te. Minim, :dan 
zien wiJ al weder clat lesidrfIJ8li1.arc!tent.o·.Wfit 'hebbeh ze~ 
vel1tien jal'el1kul1ilel1 vooi'bijgaan, >alVorejJs- aan~atdooI~ 
pot_stelset een einde kwam ,. endns i9 ; dc "oo~~uitgllngi~el 
langzaam ,maartach is zij itlerkbaaT.J3oVeil.s.taandbeshpt 
nflemt clien slagbooJ.l1 vOOl~ e en aanziim1ijkg,ede~~te , wegfm 
e1' blijftalleen nag maar bij , teuejammeren over ;dat: niet 
gelijkttjdig oak aan , de ov:erigewetenscllappelijke lichameh, 
geneeskundige 'en pharmacentisehe dieust; gelijke vel'gmining 
is verleend, wijl ook claar zekel' in de arcmeven ',' veel 'ver- ' 
borgen is ,wat ten algemeenen nutte openbaal" diende ' te 
worden gellltlakt. ' ' ". ." ., . : ' 

W anneer men de datums ,in hei ueshlit vergelijkt, zal 
men opmerken, dat het veel llloeite en voor\llveel ov'er
denken IHieft gekost alvoTcns dit kjll~l tel' weidd ,kwam', 
zoodat, al is het een wezenlijke VOOJ:llitgang, e1' 'nogiiiet 
op liberale gezindlieid onier regeering ,behoeft,. gestoft ,te 
worden, maar dat neemt lliet weg clat.wij ons, 'verplicht 
mogen gevoelen aan den .land voogd die dezen stap in de 
goede richting cleed. 

(SoliI'. RblL 

Soeraba'/ja, 25 Juli. ExamcII. Val1 .. de 21 cailcliaaten, 
{lie het zoogenaamct klein ambtemiarsexaniell ' oillangsal
hier hebben afgelegd zijn veertieilgeslaagd cn welzeel; goed, 
A.P. J. ROlllmer.iin, n. J. van de Wall ell vV.'Pi-iester
bach, . (korporaal) goed: J. Sparenberg, J. Smith ,J. ' En
gelenburg, C. A. If. Werner, G. Schmidt Weijmands (zee
varende) en voldoencLe: D. E. Swart, A.M. G.Schlundt 
Rodien, \iV. J. F. NeijndorfI, A. C. Kopp, W. Sehmitten 
ehs. Meelhuijsen. (Soer. Ct.) 

Soerab(dja, 2:3 J uli 1870. JOINiutiistie/.;, Ret steeds toene
mende Daillal adl'ericutieJl, welke ill de luaLsle Hummers vau diu' 
blad negen kololTlmen i!1namell c~, de Itcrhaalde k!achten van 
niet plaat.sing del'zelver, zoodat e1' nlaar weinig beschikbar plaats 
overbleef voor ' nimj\vsl\jdingclI of bc,sehouwiugcll. Iieeftde lIit
gever der Soembaya-Col!rant docn besllliten 10L de uitgal'e ' vau 
een b\ihllld bU elk J'-Jummel' (Ieoer COllrarlt" uitsluiteild hesletnd 
VOOI' doorloQPcude en die antlOllCeS wuaromtrent, schikkingen zij n 
aangegaall.'''' 

Soerabaija .20' i"li : I)c vcrkoop vall 'Slllllbawu-paarueu heueD ruSr': 
gcn albicr gchouden , bracht 01' ./ 1 il,·j.7:j voor l:n stuks, of gein'itl-
deld bijLla f 100 per pa~\l'(l. Coer. Ct.) 

Socl'abaija , 2;) JlILij. Ailn cepe llariiclllierecorresponclentie 
viln Borneo's vVe3t:kust. d, 10 dezer, OilS wclwillend I.er illzage 
aangebodt'lI, olltiecllen \V\i ltd lHl1'olgende: . 

"Onlangs hebbell wU een reisje gellluakt: nuaT Sarawak. de 
verblijfplaals I'1\Il Ja!!les Brooke, met. het, doel hellluij lenoodigen 
me~ , de Kapoeasmcdelegaan muir Ponti~I",k,ten 'eindeeenige 
bepaiingeH I.e maken omtrellt. de grensscheidiug va,i 11et Ne-
det'landsch gebied ei',da(; vanS'lral"«k. . 

'l'oevallig was James Brooke tel'· plaatse niel. · aan'wezig maar 
al ware ' zlilks het ' geval geweest, geloot' ik cehler dat hij 'aan 
die lIitnoodiging geen ~l)volg zou hebbcn ,gegeven.Wat ,kan 
het den radja van Sarawak oak sl'helen of de resident vim Pon
tianak hem wenseht. Ie spreken. Die mecllillglag nietondui
clelijk opgeslotell in ltd 1I,ilgc,ciruikt gcvoelcn van , den resident 
van Saniw;ik, sir Croocksehailke, · dic 0:.1. Ie kenll !}ll gaf, dat 
\Vanneer James Brooke mi3sehiell naa.r Poniiallak wenseht.e te 
gaan, hij znIks ougetwUi'eld ZOll cioen nleL cigeu codogstoomer. 

In den oogenhlik heef!. de t:arlja cirie stoo11lschepen ter zijner 
beschikking welke <\,illholldcnd de gemeensc liap onderhoudenlllet 
het handeldrijvcllde Singapore. . ' , ." , 
,,' Saraw,al heeft 1'l'ij wat be.ter mine d,uiPontiauak ,eu is ,ten 

eenema:le ingerieht. ,roigens Ellgclschen trant. Op de .toppen' der 
bergcn ,en .. heuvelell ,verlwlfen zieht l'Ul.sehe gebollwen ,nieLvan 
hout maar :"Rn sleen opgel rok keu. Die " Ellgelscb~Jl zijil t.och 
practisehe licden: in lijd vau gel'aar kUlll!elldie li"aii ell ou'mid
l~elijk . herschapen \l'or~en ill' vest itlgen, voor ied~r(; o"errOUlpe~ 
lIng van de zljde <lc'r,: JI11anders geclekt. . , 

James Brooke handhaaft op waardige wij dell uaam hem door 
een ouderuemendeu en omersaagden vader nagelaten: De Da:,;. 



yak-ked ,dei' . poven;;'riyi~\rhad(leJj . ~ichandel'lnaat naa~r hartejust · l ondetlVijzel' ~ ilaii ~ de:ol)epb~(e'. ,vi~~de ,)~.gex~, ~~l1fjoJi" t~ 'B:itlaiI~ ~f, 

~~'!'~~1j'~~;;~1~~~~tl~(:~~~1rt:r~!11~t '::bt:::~b"ehik,;;g ~'~d1,u"j" '"k~";'fu~;;,ik;i'1' :". 
h\leth:a~ml1eId >van,~denD!lJak.Ker zou gaallde worden gemaakten" A.J. ' :Illiddelhoven, ' laatstelijk:tliebetrekkir'g v('J'" ,,]t 'llebbeliu e, 

'heil1de gelegeuheid gegevenzich in dcbiJna ollloegaukelijke onlangs van verlof nit Nederlaud ternggekein·d-. , ' ' , " " 
wildernis'sElll terugl.etrekkeli,-Killm en bedaard z,al'J ames Broo- 'fut- hoofdonderwijzer aan de .6peubarco,lagere . school ' tc Nelrii· (BulIda), 
ke .dic· wildestari)nl'elio'Vel'vaJien in 'hulllieversterkingen ' en 'ze ' ' .. de . lioofdonderwijzer" aan de: opeubare. Iagere scJlOo l ~ te !J"ithJa- . 
rlw.ingelihet koppeilsilelleriUf Jaten vareti. . : ' . . .'. para) J . L, Lincjenhol'in&. .. .' ... ' . " ,' . ... .. . . 

:Op .diewijze .bren)l:L hij. niet·, aileen .. emicnheilzlilllen schrik : Tot ' lioofdouderwij zer ,aanoc ~opellh~re .lagel:il scll()ol · Ie ,p,lt t i r,J.;i pHtll}, 
ollder- ' de nogl,liet onde,ri-l'orpell stammen del' Dajaks maa.r in de' . de e.e1'$fe hulpbnoPl'wijzel' . aan 'de ,openhare: oenJe. l ~g-ei·" i schooUd 
dd E " . -t b lIb' I d ' 1 d' BatliviaR: ~:ret!iierkamp: : .• : < . , :":~: ; , < i~ 

O()f •. en , urol' pe<tl;nnog uoolb· ercc ell . dill nen aliI e,',11 Cd 001' rlll-Totee1'8tel1 . hulpollde~wijzei' i! all~ :' dc : opell.bar~a-errk,.I'igt'Ye . 80ii001:L(; 
gel!de maakt lij zich aJmede ' ekend meL e versclI . en e:voort- ¥at.avia;de·:: .611der.wi.izer ,det c:t~eedekl~ssc ·':\'.{)0.1' tlc ' di",isl i'll Nc. 
br t' ngselen van dell rijkell bodenl. (SOCl'. Ct') .. derlandschdndie ' J. ,J LJ:Laals ... : . , . 

Jaliiusie. , E~u del' gevaarlijkste har~slochteil , welke ill bhnde ' '" ~Iagtrgi,ig ' VerleelJ(f: " ~. , .... 
woedti voortra!\St, is voorieker d~ Uverzllcht it la figure.hideusc. 'l'ot ·de .uitreikingnau }<'. A.l~. 'l'res~dl van ecne-:aktu \,,;;rtouhi tiug 
jallllf.tre 'par la cal ere. D,it bleck .ook wed'crom gister avoad, . ,tot de "·lIitoe'en.iog.val) de. verlQskondige Ilr.aicf. ijk ill de -l'esiUc,it'ie 
oIJ'streeks' te7 uten, toeu twecMadul'eeZCil Sa'idin e.IIMail ill Soerabaija. . . .. . " . 
dckampong 'l)alltlkan lucht gaveii aalilang verkrop1.e jalonsie, l. Goedgekflird: 
hlfll zijdtzcweel' trokken en eikallder aan'Jieleu alStwee bldeddor- . Vat . door ·der' Residenlvan Soei'a0 {t/j" , 

u . • ' Is Benoemd, ' . . 
sLigo dieren, Eersl.genoen'lde · bekwam drie belallgrijke wonden. '1' l ' t kl k 01) h. ~.t. -ree,ideo. ti';;k,. _a. nt.c, 0.;',. ·:.J ..•. • g . vVolJl'. 
eell jn ' de lillkerborst, eell tweedc ollder het lillkersdlOnderblird 0 eel's e er 
ell ·eejl derde doorboorde de linkcrpols. Men Imcht hem ournid- Departement vail Oorldg:: .' 
deJUknaar het sl.adsvcrhalld, \Vaar hij cchter herlen morgen den , . ' .. Ontslag.cn:' . . . . . 
laalsteu .l1dcm uitblies. On<le wakkere Jlolit·ie loo11deook bij 01' .verzoek, ecrvol, .Ilit' ·Zr. Ms ... ·llliJitairii diensl , d';cers,le illiieuant 
dete gelegellheid hare gewollc <lctlvHeit door dCll dader HOg dergenie (lus&piJC UI'S A. ·Resii'k, " lJ1et ~ vergonlliiig"\il'ht!Hali dieD 
dlCllzelfdell al'olld aehler ~ 1()1. ell grendel 1.0 ze\:!.cn. . . , tang verbpnden ·illiiformteblij.ve·o 'dragen ; ' : -, ,: . ' .' ... . 

- Eel'vol, oit Zr. Ms. milit~ire dienst,rrietbehoud va'!" n'g(' 01'1'(," 8i""11, 
-Sot'rahn{ja, 2S ,Tli-lij, Oi,gellll<kell . Ecrgi.lermiddag wenJ II ieI'. b(j deed'ste luitemillt deriufulIte1'ie D .. JJ, 'de Roth'einon!. . . 

,k ei~adel alwedcrcf;1I lijk opgcvischt ,'all eell l<~Il1'opccsch solrla (lt, die .'. . 'BevOl;derd: '. 
'cdcrt ZOUdRg II, vall de kUlllpagllic verlllis! was. lJam'hij .geheel (['ot ecrste lui,tenants bij het korl's genie eIi "sapIJellJ';; (Ie . [wced" Illit e. , 
gcklced WDS, is het zckel' dat Iwl ollge""l hem niet 1>0 het haden is nants V. ' Levijssohp cnl. S. Bl'Oedelet, " 
overkulllell, ell Ild afwezi!,: zijll vall .poren Villi gl'pleegd gcwcld maakt ·Door .· den ' ko'minandailt' vai ... pet' Deger en (Jllj I"'" !tel 
hd uiet ·\\'aarschijolijk rIat IdeI' lllisrlaaJ is gepleegtl; wel1icht is de J)~parlem.~ntvanOorlo[J z ijll: . . . 
IIl11U, door Ill' rlnislerllis rni slci'l , in dc I'iviel' gevallen ell· hceft llldu6 . ,.. Olltslilgcn: . " 
l\ill lIut·lcn 'doad ge\'olldcll. Geneesk1mdige Dien.$t. . ~ 

Ue "olgcudcn dag vi ~c htc rIc pulitic het lijk 0 1' VII" cen Java:"" Bij bet g81'nizoeute Socrabaija, de militaii:eapoth ckcr (le r )r!e klasse 
die bij ou~crzoek bleck cell hie" gedetiuecr:l tl lI'uugarbeider I.e Y.ijll. H. Plasherg, onlarigs ' van verlof.'i.it Nederland ' (er,l1g15<.'k. ~erd. 

lJeflzc1fdclI ,lag werd cell Jnvaallsch l)olI' o"e1' t1er·kulIlpoong Krinsing Bij he!. garnizoen Ie Sa)atige, 'de otlicici'. van' gcz·01l cIT,eirl '.'ae,···2.de klasse 
gcwJllden in ZijllC slnapl'lHa[s ()l'gCh:lH~"1I Han Cell sarong; lI'aal'schijn. J. ,~r. C . ROl'el't, tlmns tel' ·beschikking Ie S uera b"'ij ,i .. '. . 
lijk is dit zelfmuord. r Hij het garnilOen te Anjcl', de ollieier yan gezolidbcilltlet; ;J ,lekl",.e 

- Van Matlioetl wcrtl hie!' "ansehrij\~illg Q;,lvallg;cII, Oll\ eeli vall O. '0 . 1'00 Oordt, onlangs-. ven . vClilof' llitN·etlct'lalld l'c], II,:;gekeerd. 
dear her\\'Harts vcrll'ukhlib;ul'o l'l!n:ttI , die -h6sehllldigd is "I' cell f(l· .\3'ij de gcneeskuudige diei,st van Celebes en onderhool'igl, edeu. ; d 80m·. 
hriek (1800 It: h(,hL'c" olllvl'ccmd, aall Ie hOllOW. Nnrlut de al'l'esta · cicr -van gczoodhcirl del' Zde !class". J'. Somb.eek,.: lh • .'rl.stel' .beschik· · 
Ii" \\'11.8 geschied fs Ilie IlCrsooll nallr den Ollieil'l' vuuJlIstit.ir, vcrwczen, king Ie Soerabaija:;" , , . . , . . 
"ic echtcr gemi termen \'ond rlell lllallill "l'I'est Ie htJutl cn , zoollnt hij ·'Ove"gephlal.st: "··'· . 
werler op nije voetellwun) gesteld. ,SOf.I": Ct.) · . lJfilitaii·t! .A.dministratie. ;' 

Soc,-"IJ(dja, 28 ,J Illi. 7.clj;lIo"rd, Gisler nami·tlrlag ongel'eel; te 2 Als ndjullkt.jntendnn( b"-]ast. incl'd'e bewcl"16ng vnn' e,eli' lii elJ \"rrglc . . 
1ll"'1l giug de noll\\' \' all dell illlallrlur i).ia ll, lI'<toll"chUg in de kam. ment van admilli slJ'alie VOOl'. de la:ndmagt in NedCl'.'alHlschclnd-ie, 
Ijong :l'ambak Gring ill, . II alII' dc . pass,i)' lot bet ink""l'cll ,'un celJige :.de . lslc '.JuitenilDl·kwiirlic·l'ulecsteJ' 1~ ; COl'tenbach,-zulknde liij <lI s 
Icv/!lIsmiddclcn. 'l'c I.-Ilili . tel'lIgkeerell,) e von.l zij het c."davcr vnll ha- zoodanig . worden . g~vocrd;'L)a suite hli zi}ne, di eiis~ . . 
I'em "'UII die vall hRre Mwezigheirl !!ei>l'lI ik harl gelllaakt om zieh opte· Ge1leesk«"di,qe jjilJllst. , . - ; 
)'allgen aan _celle slt:llrlallg Z\i'''!I' ega. I)e Jloli tie , .van lid vool" l' allt!llcHijhet groot mi)itair·liospitnal · te WeHevreden, ' de (iiti cier r iil g~L," lld: 
Hf\\'illigrl ,bcgaf ~ich ui,ur rlu . /,1""[8 vall Jell ,wlf',"ourJ, lIla"r tie ill·lreid · d~r 20e klasse ' 'l-{. -Ii. 'ltos1,es -en die . der · 3ue 'klas,eC, G. 
geWuulIell iufol'muliw 'H"II' de I'edelleu duurY,," ole\' [ lI ZOIlUI!!' r~;;lt lta ;\t. Cram e)', respcktiv el\ik .van · het·. garnil.Oi!U'.' te· S"lal.iga · err ·crege·nees. 

AlIcr~;aal'si:hijlll\ikst w:'s flo-dark!' Ili f: t wei hU "linc zillllell . ". kondige ,~ienst.del' 'Vestel', : afd:celil1g .~v~ri. ;B'ti l: II C" .. ,c: ., ." .' ',' 
1J elsllJl . . OaL IllclJig," j,al ollvcralll\\,oonlel\i kc Ilon chalallce tic .uorzaak -Uij het · gatriizo~n. , 1,~.SaUJara))gl d ei,ll!tieier .vaug!,l.on~heid .do'Z~ e .kh,"~e 

'
i]SagVe:" I'.11 . gbllt .. ':C"I·,scl,'I'",dc·,res' 1.',.,:,1

1
' V',,',",·.,telJcl!,',"')rIC,;,i<~ll:\iJ~;,e,:,I,i'e~li!cr,1 . I'U"Olli.lki ",'" . ,o"ljci'ce . .',.,l.','., ",\:ue:" II.e . .l':V"IJ,:,Z.',elcl.;. RI',)' J~,H. N. YI;iesJoau v~n . degeneeskrin4ige, d.ieil~t vlloPitJembiwg.-" " .. .: ,.. het, . 'garnizoen . te Smog, de oi\icie1' van .gez(llJdheid >de'), ;Sdklasse 

vaTi /1000. . . .. . .. . .' . . J. R. I-I. van SOil, \' illl het groot militaiI·~hospitaaLt~Weltevrcden. 
J)e -ejg~n.re" vau dUI kostbHrc, fJrtikd Vlln' wccl,lc" ce'" ba,l ne.mencic, Bij' 'degeilee~kunclige dienst vnn' Paleinbang; 'tle ofti~iel' :~an g.e~ondlleid 

hac! ' tlddve gcJti]iLlliccril . hUllclI ~Ic hiulkarncr op 'cen in tie uab\ihei t! der 2de klasse M . L. VOll ,Si,ihstell, ·. van .bet grootnjilit:lii : llO~]lita,!I ' 
"ieh bevilltlclltl ha,lIije. Toen ~ij, uithiit bad kwaln, "Aren deoorlpl(i)l' Bii t~' Samarang '. '. ... .. . . ' .. . . . ', - . -" . 
pen .\'erilwencn" en. tot uvul'luaaL ·van vcrregaande ac.hleloosheiu ' gafiij "de geneeskun.dige .d.ien.$t der, Moluksche eilatide,d.edidgertilld rffficiei' 
eerst: ,24 Ill'/iil ' daamavan 'dieu ' diefs·!.al . Jlennis aan de politicgcdni'ende ,van :gezondheid uen ·c ' 2de .. ldakseJ,. J :'.: dll·:.)looch ' va'l .·het,- groat · 
welk , vci·loo.p van tijtl ti e da,rer 01' ziju gernak die preeiosa's vooi' aHe ' lJ1i1ilair.hospitHa~ :·le .S·()era'baija: - -, , 
llasporii,g beeftweteiJ tcbehocdell. ., . . . .. , ,., . :i?!1a,;icl·ie. . . ..... . 
.. Bij hetllde hahiillon; de Iste. 'Iuiten. a.'. ·.nt·. a.d. J·I).da.n .. t . .. . J .. " . __ J,. H. ,o. llaiJd.ers .van. " Meo sch1'jjTt OilS van Soerakarla: . . '. . 

J~eJlig-et!3gelJ geletlcl! :"'crl[ de heel' K. vall "il ,1rze' ·rcsirkrJtie. mi'al' / .. . : het .lste ·balaillon. ' ., . . ' . '.. . .', 
t.I~ "cv8ugcuis Ie Sam'm'JI~ovcl'g~bracl,~, lirsCJlitldi",dvnn Z'[jn 2 jni·jg ~\J het12debutailIQn, il e 2delnilenaul 't K,' Vi~ki\,~~l1eigai'ni~ 

. kllldJc 0vc~n allergrllw~~\lkslc . l'IJ ~.e ml~bHII'lrlL1 , l e h~~~~u; (le\'cr1'8: Bi.ioeus.ba·biillorivarr_Celebcs':e'n' .oiiderhtibHgheden . . '",:.,-,.' - . 
I(!I!.·' (laar.vall InoJnloo]l; :cz.!JlI verscl.11'1 kkchJI.L· .... . .... (SOC,. . Ct_I .· . ~het ·~garn.izoen s . b'ataiIlpn<1er 'Z,dc : militaire 'afde9Iini :oii ' ,Tava,(Je ' 

GOUYER'NEMENTS-BESL1HTEN, BENOEMING];N . 
i'- " ENZ ' . 

.CIVIEL DEPaRTEMENT; 

kai)il~inP : J . . HecK vaube14de 'bataiJlon: : ... ' . .. ' .... ... . . . 
.BU ;hetgal:nizo~ns-bataiHon VHlI Celehes en;, on'q el'ho~fig'he<le,' , deJsl~ : 

t nit"-IianlJ, . '.I'. vaUnfa:"l'ik, Oil vci'';ockj .eervol; oi,tsT~gerr,t!s~dJ.'i: ' 
Himfbij-hetSsle batsiUon :' ,"," " , . 

Rli , .Hetkade1' vauhd straf<letach ementcte"Klatten,tle hIe Jililimallt , 
;r.ScllOrL vanl<Clsle.1iutailluu; , ': '<},; . . ::' .. , . 

Eeu t weeJatig 
'. . Yel'i~eD(Jc: :· 

v.erlo!: IIn81' .• · N-ecl;rlarid; .' lvcg·ens 
,l3'ij 

zi~kte; , a:ru dcnhlllJl~ 
pet ' si1bsistentenkaderte So6iab~ija;d~ 2de h;ite~laut G.;Vink,I'a'll :' .' 
het 13de batailJon. "' . 

. ~ - ..(~ 
" . : . I " 



.,' ,,"'" .,' . ' ~ .. ,,~.~ , '. ' --< "" de, -diJi. I : ':L~~t$~~·,: BeEigt~n. 

~(~)·';' ·""'·I'.~.r, •. ".'. ';,t:'T:l):"~,',f"':'~B·.t'I~.li~'ilt.i.7ijf'::'~';c',':.l'~'.·_'j;,~.',fl·.Jt.~e;.' •. :,'ea'[S~"_·':'lj.'."'S;'.'.t:.:e·.··.; ..•. ~., .• al~.ln .. ~ .•.. e.' .. d, ..••.. e.t·.h.'e·.'_· .• w .. ·."~n·.e., ..• ' .. ,O .•. ia· .•. :.,·.V;;· ... I.·.~.tt'.'~.·.~.·V·.' .•.•. ~a::ud,~ .• ~.'h~C·.·tt\r .. ·;e;g:.:.;·i",·,'nfe~lt' e·o• t.·.·.'.'~.OIr .. : ... ,s .••.•... tk~.~.·.··aJ\.· .' ... '.u ... 'a·.·.·J· .. lheej.. t
i
·
C

' ... " " ." S , ...... ' ',C <io < ;" .. '. ":" , : c, , " .' .. , -' .. ': ~, : ;",--• .-.,-,,~ ':, ' .. 

, ' - n./ .,, " •..• , .•.... ', .,. ,.'. ,c ,~ '> ,' .• ' .....•...• , .• ,., .'" , · i8 .~:~Jt~:~e~9~:i.~;is::D'~;~~\V:ltigJe:;~nt~ti~t::~~; 1~~~~~J\nh;~!.~I~~ 
kOUle~"oI11 de , I)e \\'ouerstot~llIJl, op te ,roepen: ,.De wOlling ,VaJiuefi: 
algerneeu geachteol?attihwasdoor onvQorzichti'glleii! i.n vlamulI!nopgegaan, 
en deed , noge~lllge nabiiligge.nde' Wliniugeilin, ~etzelfde , loFueelen'; 
Spoed,g Mngebrl!,chte hnlpv'oorkwa"', vel:dere : onhejle1l'; het yetlies -vilu 

'ALGEMEEN 'OVERZICHT: 
menseheu.lev.ens is daarbij Blat te o,et,ellren. .. . 

bnt7,a:cltlijtc , ~VIlS' deindruk, . diehe~~r, het · plotselillg ont-
. ,(Soer . . H bl.} 

vang~tl , be~·iQlit ' t.e ::. weeg bracht, , date de' o.orlog tusschen Deil 2Ssteli JnlU 1870, waren in de !iouveruement,,'Pajrhuizellte 
Fn(ilkrUk'· e11. J?rni~eu ' is nitgebal'steri . .- Z. 'M:.. st.o.otn.gGhipl'as~el:aC:ill • . afgelml·d ,' nit denO~g,jtv£\ni 879· ' ., . 
Borllw . kwain ' iil (kll llum:iddag \'an .Jhm 1 lJllzertcir i-eede, ., N Ai!E~ Ina!., FAllIUEKEN '. . . ' PIC_OLS SUIKER. , 

met de ~St1;(;'*1V.me8 Ext1'a ,~ij .iicll ; , · vall . tingapore nam~ \V ,)iJgoonRlldjo.3,01S,69' 
11lO\lW diiciri:inzcil . consul gezondeJL , Behalve . de ltegeeriug Ardjo Sal'ie. 3,,6J4;<l'Z 
ontl'ing d e Fl'ansc1ie consul dergel\ik exeml>laar ei-} hadQuzeArJi~ Reoja 2,301; 24 
agent 6ns cle7.e t~idillgen weten te , do~11 toekomen, 'zoodat Yoso ' Wi!ungOon . 1.830,70 -

. . . De Hoop . 3;390;75 
wij eell extra-llllmmer in den morg€mvau 2dezer vergpreid~ . DjacatraOiJ~t .. ... 3,830,64 
den 0]> hetoogenblik, dat oolt de bevelhebber del'zeemacht De Onoerneming 1,811;72 
de goeJ\ieid had ' een afschl'ift van, de Je~egramIi1en, die tot WonoRedjo 3,65,9,34- , 
17 .Tull lic[lBll, in ae Hanclelsvereeniging· tedoen deponee- Kloerahun ,·. " " 2,574,80" 

De Goede Hoop 1,336.19 
reno Gaijam. . . . . 3.344,65 

nIet tie groo.tstebelangstdling ~iet. mel~padei'e beri~hten Beeassie Oost . ].4'IS,()8 . 
te ~ellloet. Mage ' het moederlanu van dil'ecte oorlogsram- . Diulkbaul'heid . 2 215()0 ' 
pen verschoond blijven! . Soekb Redjo . 1)64:09 

Men vcrzekcr t dat de R egeeringeen .vaartuig .naat Galle K~wi8 . :R~djo, ' . : 2.404,79 ' 

I 1 t I · I k d " 1 k d S:li' i~ Redjo '. I.W2,H : 
1.[1 WlH Cll ' om nssc leu let. vertre or .mal s aan omen e Pleret "', " " 2,121,8!i 
llepecbes' over te brengen. I-Iet bedoelde . vaartuig is ' de . 
111 r;.rlli.l· , nit .T apan ternggekeenL Genemal Kroesen, (lie 
celie inspecticrcislleecl, zal VOOl' koi'ten tijd alhier terngko
men, en de beer Andreae llCeft voorloopig van , soortgeliJke 

---~-
'l'e zailleripieilis suiker 
kofllj: . 

.. : -. 41,295.74 
,7,789;03' 

(Pass . N£eIlWs, ell Altu. m,l 
--"'"'--reis afgczien. 

'II ' I d' . . 1 1 1 . . PadanfJ, i6 .r nli. Men schrijft ' ons van Padang.Pimdjang.·. dd.9 
.. ier 111 11 10 . IS III (e ~~atste C agen zeel' WeImg opmel'- dezer: .. ' , ' 

kcl~iks vool'gevallen. »Ik ben .hiel' gelukkig behollden aangekomeli en had ik mij niet 
Dc heel' Maarscha1k zal, mcldt men, den 15 Augustus kllunen voorstellen dat het reizell op Sumatra's Westkustnog, met · 

r. k. naar Europa vertl'ekken, om daar zeer kOl'L to ver- zooveel . moeil.ijkheden cllgevaar gepnul'd giog. Het over~areri van 
~O(WP.ll . De v.raa€fisolil(J o(il'logstoes tafiu ' iiok in datvo()l"-~ de rlvl~'C'naliil ' PIi(TiiiJg, : iICget6oFnililf'l1o'~-mt:-:ile plaats OedjoeDg
ill~men "'ocene veranclering brcngt. De Javabode is wedel' [(orang, eD ve,rder ollgeveer 10 palfn, de naam heb ik vcrgeten, gaat 

~ zeer moei lijk en langzaam, en beving mij een gevoefvan schaamte 
ce ll s tegen de O. 1. Spoorwegmaatschappij losgebroken en dat men '-zl!lke t<!estauden veroorloort. )~r ... ijn nogeen ' paar bruggen 
1'l':H\.gf; zeUs , . of de gelden 1'001' de lijn . Batavia-J3uitenzorg yol gaten '; .losse plankenen die geheel op zijde ,haDgen, · zooda't ze elk 
ar weI ziju em uJaal'om men op zuiniger voct spoorwegen oogenblik kuoncn instorteD wanneerer eeue v.riiebt overg~a't. ' lkdankte 
in I Il(lin wil aanleggen ? , den hemel dat · ik 'er OV~1' was eu <lncht d.at · men dat weleens maken 
' . ltadhdl Moestapha ,een del' hooftilei(lel's van de vroegere zalwauueel'· de cen of anderhooggeplaa'tste er ec,llollgeillkkrijgt. 

~ Dc weg is nogioo slecht niet ahlllen w'c! nlgemeenvel'telt,of. 
BekassiscllC beweging, zou uu in de Preangel'-l'egentschap- . sehoou het veel geregend had, maa'r wat ' \v'ol'deu daar eene massa ' 
pen opgevat zijil. )jjerstdaags lean men eerst de beslissing werkkraehten .verknoeid. lk zag er troepeD dwangal'beiders grint in 
)[> de verY.oeken .om gratie van de tel' ilooc! veroordeeldell kleine mundjes palen vel' wegdragen, terwijl bet aanschaffeu vall nog 
in die zaak te gemoetzien. eeuige karren , met karbouwen dut mounikeowerk ' zllUdevoorkomeu. ' 

Dell 2clen hat 1 eene inschriJ' ving voor gouvel'nejnents~ Maar het systcem . heel'scht hier immel'S ook: "penny wise & pound 
~ . rodish." .. ' 

wissels plaats.Geuomenz.ijn 11 pari tot 1013/ 4 pOt.! 159,912 Ret eellige \Vat ik onder weg . tegen gckomen ben, is eene troep 
m tegen 102 percent f 1,090, 313. .. karren met . karbollwen ,lie men mij verzekel'de outkollie' naar .l'adang', 
: De verpondings~belasting is 'oil Sumatra's Westlni.st ·iri- brachten . , Oak zag· .lk ecnigekarren '.met kaneel 'geladeo. Meil ver~ 
~evoercl. . , . ... , . ... tclt hiel' da:t de oogst . vankollij dit: jaul· .'groot is; , maardat de af-

'l'e ' P,adang · beklaagt men zich ' ernstioo- over eell , vexatoir voer Ii ar beoeden :niet zoo goedgaat als ' w.el vl'ofger en datmen 
~ VrQegfr Diet zoo,veel konsideratie als nu gehl'nikt. Men ,zegt dat de 

!)olitie-l'eglement en . is ,een ach;cs ' met verzoek om . wijzi- trans]lo'i-t anonerncrs vau. bovel! cloordit! handeling:en oak nadeellijden 
~ing nan ueil GOllverneur-Genetaal gezonclen. ell bijvoorbeeld ,txtm moeteu hetalen om dekollie op den grooteuhoop: 

De zoogenaamde linie van defensie van Soerabaija is op- io het pnkhnis te bergen. ' 
~elmven, . als onnoodigvoor de verdediging t en de verbo~ ()p J~V!l zonde· men zlllkezakeuals ikhier ,zie niet v~roorlg~en tn 
l.cn krill

o
'" om het , fort Pl'ins ' ]'rederik alhier gesuppl'i- bell ' ik 'vall .meening uat eene mass a koHie imiet biidervell-do(ll' d~ 

. ' wijze .. zooals 'ze behandeld worot. . ' ," '. 
~eerd. .. . ". . lklicior dnthct ' dikwijls in: debovcllhinden : gebenrtdat ergebrek:: 
[~ Volgcnsde Soe1:abaija-Oozt1'anthe~tt d\3 regeeringeenbe- is ann ge1il om koffiein . te koopeD en , dat de .koffie waarme!le de rutn
fuit invrijzin'iliger geestdanhetb.e,kendebesllJ.it van1854 sch~n palen , ve.l' komell dan \Vordt arge,~~~eu . De lui,die dim ·lnee.I' . 
@nomen,. watdeop. enbaanuaking· van gouvernements-ar~ geldgebrek 'hebben dan de anderen vftkollpen" llet beetJevoor cen apptl 
~ h 1 k 1 l' d b f ofeen ei ., Het 'lnidt daD onder deiillanders ,die dezim. toestand niet 

nlieven tot wetense appe ij e (Oc eIll en , eti.:e k ' " , Kunilen Vllr~lilreu '~kompallie -n;iskin ,sakariug." , Vooiwaar ' ~ell';":fa.re ~ 
lflnde· Indisch.e pel'S gaat slechts eenestein opomoPen beschalDendetoestand. ' . . 
\jt .rekking van .,het besluit .. · .. v.a.ll'. verbanning .van .d. en. : .. he~r Ik :schrijt I( Si)9~dig meer en .zal u .het ,v.ir\uogde ,z()a spoedigiuo. 
~oOl'da van Eijsinga aan te , dringen. '. . gelijk zeoden ." '~-' 

~;De oostlllo~sson is zeer gezond en er valt betrekkelijk Een liartikulier schrijven van Kamallg dd. 5 dezer bevat O.!L de 
~elregen. . navo)gende ' mededeeling: ~.Wijhebbenhier den 23nder vorige 
I!!', ', "', , 



~8and,'s, svoods oinstreeks,-, \lt: ,ilr~:, een f grooten'kol!i~gstijger in eene 
daartoe ' gestelde , val ' "$e"augeli"( ae ~Var was' op ' s\echfs 'lOO passeD van 
eeu be\voond h uisv~rwijdel;d, ""-'., 'I)e tijgej's z\io h ier menigvuldig, 
ten nlin~temoet. ik dat 'geloG"en " onjUatiij mij in eell tijdsverloop villi 
ongeveer ' '3; lI!aaild~o 4 ' honden voo'!' .lId h"is weggekaapt 'hebben, zelfs 
eenmaa\ '''hcbbeu '' iiy ' eeil mijnel-' honde'nuit de vootgaanderij, van Wi 

stoel ,onooidde1ijk utihst de deui' : der \yuuillg, ' weggehuald. 
De ' Hjger die 'nugevangen is; heef! eene !engte van' 5.9 Rijnt -voe

ten'; gerek~fid van i1esnid tot allll hetbegin van den staart; de stnart 
zelf is 3 RijnI. vt . laog, ell de hoogte, geroeteo vao de voorpolen t.ol 
aan dP. "' schouder-s, bedruagt ,bijlla 5 Rijnl. vt. - Het diel' was van 
het vr. geslagt.'~ 

Reden ' 'I'norgell vin;trok Z: ' Ii". Sto~ llJschip »S/tlllat,·a" . komdt, Dron 
kers, met bestemmioglJaar Sibogh a en wa ,trsehijnlijk ook naar Nias. 
Deze , reis ZOIl, yolgens de lIl eeD illg van iemauddie het wetenkao, in 
verb,Rnd, staau lIlet de ,oncenighcdell tusscheil '1'od.oro en Orahili. 

Het hel'icht, waarbv gezegd wordt dat de Gouverneur van Sumatra's 
'\Yestkost at> reisgaat' naar de Bovenlauden, wordt, van goederhaild 
tcgcogesproken. ' (Sum. Ct.) 

Padang, 20 Jnlij. Gisteren morgen verlrok van hier met hestemming 
Daar F]ngailo het GOllvtS. StoomBchip Hertag BeI'nard; IWlJIdt., Stolte. 
De ollllerstllnrman PellaI'd, de macheuist ten Bosch en on'g "e~n ' aatiil 
mindcre: schepelingen bleveu zick en onder gencesk. behaudeling alhier 
achter.' 

Padling, 23 J uli . 111 en sch rij ft 01lS ' 0 . n. nit de Noordelijke Afdee\in'g 
dd. ] 7 J nli: - »])e Hesident van 'l'(lllDnolie, de heel' Canue, wardt 
hedim middag te Pn'dang,Sidrwl'oenn verwRcht om daar en 01' Sipirok 
eeoige dagen, wegens dicnstaD.ngelegenhedeti te vertoeveo. - Met de 
wdr.gesteldheid is het te Sid~mp,'eDn in 'de Jongst verluopeil dagenheter 
gesteld' ; bet is er niet zoo ,lJ'llkkeud warm rueer en des motgens beeft 
men cr zelfs ou eo 'dan een koelte vall 640 1lahrenhcit. 

Padang, 27 Julij 1870. Meo schrijft ons nit ue Bov,enlanden : 
lOAls een vervolg op hetgeeo , ik u in del' tUd !lJedetleelde betreklcelijk 

dc moeilijkbcueo aan ' de gclclcirkulnlie io het Tanah-Datarsche vcrhon 
den, Illoet ik u 1,leucn tot mijn Iccdwczcn heriehtcD, dut sedert geen 
veranderiug llOegeo nam u te bespellreo is; niles is bij Ilet ollde geble
ven eu dat spijt me en doet m'U instemmen met den mismoedigeo wit· 
val van deu Redaktcul' der Insulindc, als hij vraagt: "Is dan de, pera 
in I ndie een voz clamentis in desc/'to." ' En loch Inat zich de be" 
hoc fie aan eene spoeuige verbetcring drnk keod gevoeleri. 

»Er i. gcbr~k Qan, I'Rsmunt, dal mcc'lI 'ik, be,oeids doOl: eeuige aa.n
halingeu von feitcn bcwe1:cn te IJCbbcn. '1\'/ ]~ort de Koek, in de ' Li
mapoeloe, tel"ort , van der Cupcllen, Bocn, Taloe, 'faudjong·AmjJulo ell 
Sitljoendj!-'eng hetallH men DOg cven nls 'vool'hecn 10,5 en 3 , conten 
VonI' h ~t wisselen vall cell R ijksd nalder, een Gulden- eu eeo halve gul
dell stuk, en dat is vonI' cene bovolkiug tlie oiet algcmeen als rijk te 
boek stnnt nogal bez\\ areo,\. 

>>In het 'J'anuh-Dntarsche hccl'sehen Boded cltclijke wekco de pok
ken en nnar ik ~;tin geloofwannl ige mensche" verno'men heb, is de 

5'10 

sterfte , onder de Inlanders belallgrijk~ tn de ruimte tussche,n P",.saiu·
-Gantiog en Kotta vn [ in ' de lengte 1'- Ill. 2:, SUillatrasChc paleu] 
zouden dagelijks weI 6, S, 11 en ]3 meoseheo per kampo'Dg a'm de 
ziekle. hezlVijken. 01' mijDe vraag: bue ' of Ilet kwarn dat juist ilJ die 
streek ne ziekte, het ergste was en 'meer slachtoifcrs 'eisehle, vern.m 
ik, in het kort II medegedceld, het volgende: 
, »EersteDs zonden " er geen' pogiogen ged~an zij n om ~e ziektc Ie kee- ; 
reo ; de vakeine. eelle zaak 'van veel gewicht, waaraao de Regecring : 
immer 'goede zorgen' heeft (en koste gclegd en waarvoor outtige VOO\'- ' 
sehriften zijn uitgegevell, bestaat in die streek Iliet, i;; el' althaos vol
gens de my gedane verklariugen' scdert jareu lli'ettvcgel'ast, doch Pas
sar-Gantiog cn KoHa VII, de, gl'en7.ell, c' rnakeil hicl','p een gnnstif:f i 
uit.zoodering. D~ vraag, doet. zichnu vour of ,cr cen vakciuateur Ie' , 
110rt van del' Capell eO is, zoo ja, onder' welke kentrl\!e moet hij werk- , I 

zaarn zijn . 
»Tweedeos vernam ik <lat ' dctloGl" de ,pokkel} aunge lastc lijders , ' vul- .' 

gens het ,voorsehrift del' P r ieslers drielilaal ' c1aags moc ten bidden en ba, 
deu (simbaiaog), een hebandcling voorwaardie lIiet de wetl'lIsehappe, 
lijke the.ol'ie ,der _ behandeling van pokken rndikaal i ll IcgensJlraak is 
Ookll\ogeo de l\jdel's, , ua~l' luiden gc,cgde , voorschrifteo, geen , voedse 
gebruiken - hetwclk bloed br.vat; ruodvlcescll, Icippeo eU uoder gevo, 
gelfe ' mogen ' zij -evenmiu ' eten als v~rsrh e 'visch; "slechts Jletgehrni! 
van> d'l'ooge rijst ' meteen ' lIitgedraogdstllkje gezollien viseli is geoor, 
laord. ' , ' , . . 
~He.t is mijue. ,.bedoeling Iiiet door de vetmeldiog va n deze , nange, 

legenheden OPIJosll1e Ie vocren tegen bet hestoursbeginsel van dit Goo , 
veroe~ent, lIlullr ; enke! wil ik ,de aaDdacbt vestigcn vallbevoegde an 
torite'it~i1' <ip zllIke zaken;' ten eiode daardoor nan aile partijlm van nil 
te zijn. 

»Het blijft evenwel Ie wenscben ' o\'er, dat spoedlgcenige, maalre. 
gclen' genomen ~orden, ten cinde de , ziekte tegeo to gaau .';, 

Plidang. 30 ,Julij 1870. , Voor de' derde indi! j aar Ie ' houden GOII' 
vel'll ements KOllie-v.eiliogwareu op heden in 'slands pakh llizeo t. 
Padang ootvaugen: 

,Bovcnlandsehe koJlie . 
1\1and helin g 
Aokola 
Aijer Baugies 
Painau 

'2e Soort 

Pikols. 

, 13745 
, 635 

300 
249 

' 402 

]5332 
- -.--- 1276 

Kalties, 

09. 
17 . 
8S~ 
41. 

' 00. 

55. 
31. 

---~---=----=-----
]6608 86. 

Z. 1\1:.' stoomschip Sumatra, komd.·oflic. A.DI~onkers, is cergiste-
ren alhier lerllg'''ckee rd Gednrende de r'cis is niets bijzollders VOOl', 
gevulleD .. ' 0) • 

(SU1II . Ct.) 

lVIeteorologische Waarnemingen TE BAT A V I A, 1870. 

-
Barometer. ' l'ltm'J1tollleter TlteJ'1lzome.tel' • Wiridriflting: "d 

s:: ., 
C. F. .;..< bD ., ., 

;::l ,,.. 
DA.'fUMS. 

hoogste. I &5 5 laagste hoogste laagste 

1 

t~ 
9.Y.m. 3. n. m. -6.Y.m. 12 6.n.m. 12 o oS 

stand. stand. stand. stand. t:I:t~ 
bJl 

inm, , , mm. ' I mm. 
18 idem 759.94 757 ,44 22°.7 29° . 7 7'20.\) 85°.5 NtO- 0 ZO 

I 
ZO .11.7 

19 idem 75 9.81 75.7,40 220.2 29'6.5 720.0 850.1 ZO OZO NOtN ONO 0,0 

20 idem 759 , 74 757,28 22° . 6 30°.3 720 .7 860 .5 ONO ONO NNO 

I 
ZOtZ I 0.7 

c, 

21 idem ~69.16 ' 757 ·71 230.4 280 ,0 720.3 820;4 NNO ONO ,ztO I ztO 12. 6 

I 22 idem 760 .75 - 75,7.37 220.2 . 29° . 8 720.0 85°.6 ZtO NtO ' NtO NtO 0 . 0 

23 idem 760.21 . 757 .42 220.1 300.4 710.8 860 .7 NtO 
\ 

w 0.0 



~fir;-.lsi1t~~»JY:~S·.~ :·. ~: ....... ; ... ' 32~··IA~sf~;d~~W .. · 
~l1g Idtf:;; .. \;.;~.: .. ;;:.;:3891.A:l)ieJ."ika/ ..... . 

1 '.70; ". __ .... '111; !astvo(jrXcffiI 'en;Suiker,:f!iO,- ligtgotilSam4rfltftt.1IQ .. : · 
.Laadt ctePaa,atlg conditietrgeheim. ....< . ','. ' _ .-_. -" - .. .--

» 49.0 »-. 
» ~9 » 
» 412 » 
» 1057 Rotterdam. . ... . 
» Lamax. ,'.. 380 Kauaal ,., .... . 

N 001' .• :Argo. ..... 696» 
Eng :. Oceana.. .. . . •.... ',. 49!JAmsterdam; ..... 
Ne(F .. ;Amut 9-'SoJiltiCf . . ;; .. .722 ». 

:>' ·' ,Jttn·-vtlnBi·lIkel .. , . . .. ~27 » 

. almer enop dekustcondftiengeheil!1, 
» 

» » })>> » » 
f 70,-,voo1' Suike1', f85,- Hlliden. Stunal'af'g" P1-oboli,lgo, en Pas84.rOelftlg 
Laadt' voor bevrachte1'il rekening te SoeJ'alJaija. . -[re .laden, 

» }) »» ~ 

f 72,50 Suiker, f 90,c- ligt goed en 'jllO,- Aralr. 
"72,50KoJfij en Suiker, kier en Oeloed/ami te)aden. 

N. n .Electl'ic~;. ... .. .. . ... 1000 » 
:Eug. , Eal"l RltSSeU .•.. . .. . . :. 1042 Rotterdam ...... 

" 80,- Koffij, f 85,~Peper, f90,~ ligLgoed,Pad41lg Ie laden. 
Legt alkie,. aan, en Samam-ng. 
J li5,-·- Suiker, f 60,- Rijs~f 80,- ligtgoed, f lOO}~-' Auk, athieI', SIIe

mba(ia en Passa1·oeang, ·te laden. 
') Scotland . .. : .. , ..... ". 

» /'Qrd of lhe Isles .. 
1"1', . .- . Jean Piel"1"e. 
~;ug. ,Sattm·a ... ....... . '" 
Ne(l, . Doesbol"(Jlt ... ... . 

\37:5 polf v. Perzie & 

, "1 terug ....... . 
317 Amoy, . ........ . 
490 Fl"allk~'~jk. , ... . 
939 Rotteldam ..... '. 

687 Amoy ...... .-. '" 
·142 Aust.ralie .. , .... . 

i 3,- '4P' picol, Samarang te laden. 
:iii 3750 in eens, /tie)' te ladeu. 
85 franes Sill' tonnean, Sa'l1'tamng te laden. 
I 70,-. voor Snikcr en Koffij te Soeraba·ija. 
Conditien gelleim, Soeraba{ja te ladcn. 

\

NiJPtunus .. ..... , .. . 
NODI' .. ST.·fold . ......... ' . . , 
En-D' .-_J~;l1Les , - DitJlcan . .•.. . .". I 
Neor···IAsta .. " ...... , 

372 Ilsal1 };'raU.C.iSCO .. 

345 IAmerika ..... . 
597 Rotterdam .. . .. . 

50 $Ce.llts 'lP' pi col Oliekoekeu, te Sarnarang en. S08raoaija. 
I,aadt vQorbevrnchters rekeiling. 
Vl'acht geheilll. 
f 70,-- !i:offij en Suiker, 'l'agal en Sarnamng te laden. 

ONHEVKACII'l'E SCH'HlPEN} hier en op du Knst. 

» ]l((ri({ Elisaue(lt*. . . 318 C011ZjJadrc* ... ...... . 
Ned. 'l'01'lfZiIlS* ....... ...... 1 74,3 Eng .. ,; Spm'kling Dew ..... . 

» ll'estol·*. . . . . . . . . . . ... 1579 COlin tv oj Lancas{er* .. 
» SlIJllhiri*... . . . . . . . . . 72(;' » Davina ... .... . 
» IA"ia 9" .l1etS!I*· . . . . . . 737 » Bengal* ..... .... . .... . 

COl'llclis S11lit. . . . . . . . • -755 -Fr* ... Pel'igtt;lJo" ... , , ..•.... 
» IGlIUI.tid 9" lJfcll"ia. . . . . 711 1'1158 .. Grefoe Berg . ........ . 

, " ()i~sqel"tlts Hf'1"1IItllLUS, .. 1040 N. n. Ironigin AUflusta* ... . 
Ellg .. 'ISPl1"lt of the Day. . . . . 423 » Alma Blisa1;etlt . .... . . 

» W. A. F'al'lIswO'I·tlt.... 420 Am ... Wallace . ......... . . . 

~ *01> de Kust. 

336 
800 

1000 
445 
323 
318 
642 
428 
43'6 
43B 

o I V E RS E. 

Fa/my Kirchner (N. D.) en Condor (Z~.) in avery. 
Ben{l-al (Eng.) in reparatie: 

S t r a a t S U 11 (l ado 0 r g e z e il d. 

"" ~:;;\7"'T7~-::' =';=='= N AM "eN m<cR SCHlCPEN-~~"" r -G I~~~_G~V_'O_l_"'_:_:}_;;=_ .... --,Ic-· __ v_l_N __ -,.,-_D_A_T_U_M __ "--::--,--,,-,,--_N,,-A_A_R,,,· _--'--'_ 

I, 
\ Ju!lj ....... 2iJ1:;-OOl'~ Dililsch. Menl?r 

II • ,.;J;.\1'1n geISCh. '-'.' '.' !~obe . . 
· Singapore ...•.•. I. Julij .. , ..... Bordeallx. 
· Hiogo ....•..... 18 Api'lL .....• Amsterdam. 

· Russel' 
· ,Prins. 

• - I' •••••• sctt- J\.fe\\'_. 
• ~ I) •••• , 'Emily Smith, 
• 28:AlllCl'ikIlHJ1Sth • B(!ilCfactol' • 
.-INooru Vuils(l/I. Mobile . . . • . . 
· 2~ If. B. M... . Ool'log "I.. Fl'egni N a",," . 
.:lOINedel·huldSC'; .. Medea. ' . . . . '. 
. - f!llgel.cll. ..... Unrivalled .-

I\ug"~lu •.. I ....... Araby Ml\j,l. . 
. . ..... l 11LOmag Hl'OnWll, 

• • .. .... Rollo. . . 
. - Amerikaansch .. N. ll. Palmer 
. - N. lJuitsclI... Glliatea . 
· ~ Amerikaallsch .. 800100. •• 
.- Engelsc" ..... , mlenbrollgh .. 
• - II ••• , •• Queen- of' the _ Rea 
.- Amel'ik:JllTtsch .. ~far)' Whilridge. 

Orpheus. 
, _ . Horalio . 

· W"lIace . 
· 2 Nederla'Hls.h. , Gilshel·tus Hermanns 

= 
Aangekomeu 

DATUM VLAG NAMICN DEl{ ~CHEPEN 

· Rab.e V 
· Dllxidson 
· Berry. . 
· Hel'!, . 
· ClenH1.~lS .' 

Ankl'ingR. . 
· Cowley 
· Poitel:. 
· ~t.eele . 
· Way . 
.IJt1.W . 
.' Jebsen. , 
.- Hntchins(!ll 
· Robo. 
· [J averon , 
· Cutler. 
· Rruitli. 
· Hardy. 
· Adams. 
· Nie<lfelil • 

· Hamburg ........ lO .•.•.• Shanghay. 
· Sydney. " ....... 14 . . .... Singapore. 
· Sha.nghay . ...... 3 .Tunij·.... . .. New-York . 
· Honglwng ....... 20 .. , ..• Hamburg. 
· Point de Guile... . . gingapore. 

· Batavia.. .. . .•.. 29 Julij ....... ,. Rotterdam. 
, Singapore ••..••. 14 ...•.• Londen. 
· Londen ........ " 3 MeL........ Shanghay. 
, Fremantle '" .... 16 JuJU .•..•.•.• Singapore. 
· Londen ......... . !l Mei ......... Yokohama. 
, New-york ....... 1~ ...... Hongkong . 
· Ham burg. , .... , 14 APl·il. ...•.•.. Amuir River. 
· Manilla ........ 23 Junij ........ Boston • 
· Hongkong ...... 20 ," ...• Partsmouth. Singapore. 
· New'YOl·k •....•. SO ...... Singapore. 

.. ..... 30 ...... SlIanghay. 
. ., '" .• 16 April ..•..... Batavia. • 
.. ...... 30 ... : .. Yokohama via Batavia. 

" .' •...... 12 Junij ...... , .. Salavia. 
Birkenllead ....... 28 April ......... ';' 

Schepe~ te Batavia. 

GEZAGVOEIIDER· VAN IlATUM AGEN'l'EN Ill ;[<;}i~i(1 
I ----~~~--~~~--~~~~~~~-·-----~~~~~~--~----~~~~~~------~----~~ 

~Jul\J. "" 25!Zi;eedsch.: ...•• bar~ ...• Conclor •. • 1,dlund, 
",,__ . 271 Fr'lns.ch." ~ .,. s.tO.~Fb .. Ca.p. :.·to.le : 

• ---; _ !'.- ...... bal.~.'" .. PerlgllY_. 
. . 29 Noorlv,.... . .,,0', ' Skjol<1... . 

" .~!Engelsch; .• : .. \'chip ..... El\s.t.~~ Belle 
" .. S1,Z . . M ....... "18toomb .. MaTlllX. __ . 

,Augustus .. 1'1~ ededandsclI .. bark .... Cornelis SUll' 
" , .- Z. M ..... ... "Isloomb . Borneo • -

: 1J • • 2\Enge1SCh ..... schoenc-r HUl'llet. , 
I fI ~ _ II • • • • • ." Buugal'ee. 
I " - Amel'ikaaURch . 8chip .... Horaho . 
l . - 1'1 I (I Orplleus 

'1 u ·i:::'I.N~~rd 'UuitsclIlba:k .... W~lla~e 

Ravin 
DnllOis. 

· Hcnrikse:m . 
Grei~ 

· !T~nslie-, 
. \ Qisl,cr .. 
· Feldmoll 
. BaWll'd. 
· Nash 
· Hardy 

Smitl. 
Adams~ 

• Siugapore . 

Australie 

· Samarang . 
· .Iapan · ... 
· Sundel·land. 
· Riouw 
· Cocos-. 
· ~illgapOl'e -. 
· 1'ew-York. 

:I~· 
" 
Ayrel 

2 JulU 
26 N 

17 Junij 
17 " Julij 
21 Junij 
12' AP1~1 
29 Julij. 
I:l " 
11 
SO APl'il 
16 . 

Gob. Sutori~s Vardn&C". 
W. Suermondt 
Gaz Ma .. tacllappij. 

Maclaine; Wabon" Co; 

J. G. Wilson . 
Hunter,H!)ughton '&00. 
Biisin\<, SchrOder &: Co. 
Diimmler& Co. 



..... V·ertrok~eii · SC,lkt.PQJJ.::,VU,l Blila.v:i 'a, 
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Jltlij . . . . :. 27 ~eder;;;nd8ch . • scl;ii; .. : .INl~uw w ';l~1'Ii'e~ 1 . ' .' 
. 20 scliip .. , . ~~ ede •• 

. . f'leso. 

,.: 

-, \! \1 " Maibit .. 
• . • .:..: N66h.! lJuitsc11\ }:jectric ' 

" .. . .'~ 3P illimseh .... '" hark .... J •• n prone'.: 

', ' 

" . - l~ngelsch . ... .. schip ... Earl Russ~lI. " . . -I~oorw ........ , hnk . . . 'J~ril.Oll. ~ ~ . 
Augustus,. I1t' rallsch .. . •... SlOOlllb .. C,l]lilole. . 

'. . . - Ncdel'lmHl~ch . 8c lllp .. , 11 clen .-I. . 
II • . :2 f1 . ~ bal;k .. . • I.rouge .T;m • 
h . _" I C Ol'l1clis S lII l{ 

MARKTBERIGT . . 
S (l1J/ ((,1' MI [J, dcn 2 7,Tillil 870. 

1 N VORR·AR'rl K l~ LI';N . De o!l1 ?cltill gcu ill 1,i.illl\'lu1cn wnren ge -
• IUl'tlllle dc?c lllUntHI nicl olluclml)!rijk en vCl'kecrdc lIe mnrkl in cco 
\'cel :tangcll1ll11l·r ~ ! c mrniu !, dau sCllcrt lang hel. geval '''as. Dc no1.e
I'in~cn hchl)cn tH (~HI(,I1~c¥o l ~c cell J~lcjnc ri,i zing" lcnnnclI ondcl'gaau, 
youI·oj . VOOI' .lie s!:lpl·l.ZU'lih;lcll, "",arvan de "Cl ural sleclds gerin g is. 
Ook in l\\HlI!\'~ol!d tl'C' 1\ vcrl oo llH(' "iell wu t. lIlCCI' l c v {~ n, en wel'd el' 1l 0~ 
al wat van Baliks vau de hand gczct. •. zundel' daL cchler tic pl'ijzcn il,ls 
I>eler ·kOtlJI<U worden. . 

KlH' l"l.T. W"gens rcgclIacfllig we,] .. ), z\in Ui'V()Cl'CJl a!snog vaH gccn 
gl'uoten 'olllvung: 1'001' gtWll c k\\'ulil cit w ordt. vel'gl'd s gcho<l cn .r 2\) ,-
g(l \\'011 C. ;'1l/ 2:l. - Il.! 3",.-. VOOI' \\' l's t.·lndischc hereitlill ,L( ,. 110ntl cu 
Jllrolllcrs algcmcoll /too!!c)'· . . 

S UIKF,!!.. .J)c \\' crk,.nnnlhcllcll in ,1c f"hl'icirell wcnlcn inRgclijks Iloot' 
Ile ," cIc rrgclIR l}cicll1nwnJ, ell vertl'ngclJ dcz(! lie {ll'oogillg ell V('l' z Cli

tiillg vlln snihr : waL uiuuen kunll., WOl'lH l.oegC'l'ns L or vrol:!;"!'C lovc
l'iug-v l"rkoopcn. Dc basi. Yall f 1.j.l l , Nil. ].I" of lets III l:e l', zOIl<lc 
!'(julan!- lc Lcilingcn ?ijn. 

1 N lJI(!O.l,nnlslclijk rna!. me"I' kOlll'l ns t. VO(I I' gOCI]C lllcl'kr ll. en mel 
eenil;e. cents 1\01" , . .'. -, "- hclaald, 

V ItACI I'!'.l<:N, i Je volg"lIlle eI.;1rlel '~ ,:[in uekeuu geIl'DI'Ilt-II: Dc 
Sillgapvrc ell Satara a,1 .f 7(j .-- v()~ kullij ell suike!', tic N"plullllS r,o 
• Iollar ccn\!'n YOUr ulickoctlclI unal' Kill 0)"; de California vnlt u]> ,1e 1mRis 
I'nu f 70.-;:. 
-----------~-----'---.---

Berigt voor Zeeva,l'en<len, 
lie SdJUllt.bij-Nucht, lwmlllaliunnt .Ier ~eclllagt ell cller V:lll hct. tl c -

1);<l't~IIHmt dct I!larillC .ill Ne<lcr1nlHlsclJ']lIuiii, bl'lmgtlc!' kcnni~ van 
hclaughcbbclHlclI, . dal UOOI' .Jell gezagv()(!1'I1cl' V,\l1 lIe N ~dcrlau"sch·lll' 
uischc lJrik "Jonaii,/a" is gCI'HpI'OI·tcenl , l]at hij luct zij'lell 011 <lCI'It c'u
hc",lcn ""dlinl, krnistudc op.la IlOaglc Villi ' 11l)1, eilancl '.I'all Ii 11 i1 -J\1 irrah 
IN. ' (1. Klis'l Horncui, VOOI' Ui'III)IllClItlC dicl'lc ':1' lIilgesll'cicl(J, rooJa <; h · 
li!.(c v(!tkl"llriug v,ui \vulel' , ili :\ \ i:ulcmcll tcn nukcl' gillg', ill tlr I""ilillg :. 

r.. W. lweI. '1'lltlllah·J\'1inall N, W. t W , ; 
Z. () . IlOck id')11I N. t IV.; 

Hl'VltlUt.!11 "I'll, kllliell ellgtc 11r 'l.lI itl CII de Ilukel'planls Illl olllli(:l'l.r, 
"ieh lIilsln·,klil!Il,lc ' in Z. O. l'igt.illJ; lIwl. ) II.) Vadl!llI wutel". 

. !let f:l!v uar w6rdL. W·Jll:tat.Sl lip dc l(nal'l~ vall SLl'aaL' r,'lalwDs "l" dU(lr 
It),II)lillg, hI. I. ill :'. 

nso 1,' f)" n, 1.. 
!!11 :Ju 2W, i\l..Hr. 

' l'ev~Ds" ,w.ordL .1001'- di'llIzelfd l! Ll ge'l.ag v(J c]'(Ip.I· ··g~l· ai)pul'teerd . ll:~t. zich 
"1111'8 tll; iuilllwut ·:. \tall 'I'annail ~filntll ·!!ell rif bc:l'iut.li.. iJelwelk "iell 
"lIg~v(,ci' 1/8 lO!jl ' ·iil ) ei!llitsf,I'Cllcl. 

' -. ' -

OARG-A-LXJ~S']XE:::',rsr~ 
-- Invoel'; 

Van . ~ingaJlOre per Stoomschip "Capitole", gez; Ravin. 
ngt. W~ SllCn'lonIH. 

]:l 101, moucwal:e'nen rnanufactlll' (, ll,' G.· G ,Balten.l kt. bloemen ell 
Veerell, J;;Kllijk. lkt 7.\ide, . Geb . Suturins V p,der . en Co. 1 I<t. 
IfIodeWal'eD. :; Paiidel': en···Stieh'}\IIs ; :-I '·im: .· muiiiiTacll\i:eli, Nir.·del'er ell 
Co. I kL. Tflailitfn'Cctli!'cn; ,L.BocBch' cnCo.. [j )m .. IlIOl!'eWUI'Cu, H . 
A. Bahlmann ·ek "(~o·. 'j k( ;divers~~, Gurnprich ell ~trauss . 1 W 
krn me~ije!.l:; ~,n , 7.·ilve-rwerk,KiJijk. ·.) Ikt. ki'nmcrij-eII, .PascaL ] .](t. 
Uijonleriell. 011ulI<1. ] G kn . . -JOOllllfllqtUl'en, BoriiJ~ ' Col)1p . I,imiteil. 
719. un . nwel , Guspers CD Co., ]l ',k,fl .,.I(OOp \\'arel) . ... Agenic)l. 1 kt. 
hl'uidsgoedcrcn, Sql,:-.,l ,kt. ·koopwill·cn;.' JJ Platon en Co. 1 kt. 
)wollwal·en:. ~Ylog~lllard ·t U , Cu. I M. · .k6opwareil ; ' ;ReisS en Co. ) 
let. koojlw,al'en , ,C J. : 'Pa\la,' I H ko(ip\\; ~reu·,: W .. Looneri . eu Co . I I 
kt. koopwal'en, yan 'ArdrelJ en Co. 'lkt, kOopl'I'al'en; Voorlbuij zeu," 

, v, d, valk o 
· Ankringa. 
· St l'Oo t.nlllll . 
; Popken . 
· .J?eijn , 
· .Touin. . . 'lfOX 

. ' . • · Heer. . , 
• Ra\· jll . • . 

\'au Leeuwen. ·IUz. . . . 
, Dispei· .. 

, So"eraa-aiia . : 
• Nederlalld . 
; ~oei'abaija: , 

:1 , v 

· S::t.IDanll1g ..: · 
· 3iof:l'~\ba-'j~ '; : 

Au'slJ'1ili'e:: . 
· Si"llgap(ii:e": :.:" 
· Sii lllai"ang.-. .. 

' . Nederland :' 

· l S o~l':tuaija ':"" 
-~~ 

; .:,.-:=:0.: -

kt. koop;~al'ell; POM.S, : l ,kt.k~O[lwa;eli, H~6Welii'y en Co, 1 
kt, . koo]iwnl'cu, .I,Cl'OliX COI·<lllt:·. 1 . kt.kOOpw:'l'f'n, Rosellbooni·. 2 
.kn. kOqPlI'tll'Ctl, Bnhl'c :cll K(ndeL .. 8 . ko .,. koujl\\'ar'en, : f;'itca,ii:i:i, .Syrl)e 
10 lin . mCllicij nClI. ChceA ni long: ' 12 kn . tj>llw..~ Nio' Tek Soeij.3 
1m. lllcdicijnen en honig, Tscng 'I'ong.7il colj. ·koopwn:f'cn, b.rder . 
18 ku . . sarongs, SCl1 gelletl , ' eilz., .J,im Tatanw: .2.occuh:".meel; :.Louw 
'l'j o,1<- 2 11 !\n . mccl, l,ic ·].cc. . I kt: t;jicntlee. Said' Atas, ':Sklh 
mnllllliwtlll'en, SechWachkUL 170 kr. gallihiel'; I,inl11i;i:i,151o~, 
Hal1\', 30 i'1L Vel'r, 7 ·kn. k'lIInH",; 'l'nn 'I:JCIIG OH U. 31 kii. dive~'sen , 
Nio 'fek Socij, . ...,. '. " . ... .. ---: : . ' .. :',. . .;..< .... 

VUII SUl)dcrlnnd liiil' It;ng . srhip ),l1avi)ln", gez .. {Cent)}: Reish, 
agt. }·L I : S,[v! aalschajJpij . 

72:$ lon stecll\colell, Agel~ lim, 

I!)O Ion 

. Van I~lJ gelant! pe ll>l~ ilg . 
agt. HlIlIl G\' 

slceukolen, Order .. 

seitH' "S co tiand"; ge7. . Hill; · ." 
H UlIgtltOll & Co'. - -

Vall Rugcland pel' '·]1;uss. schip .Grofve Bci'g"; gei. . "Bjotmstroru, 
iigt . . J. 11' . vall JJ,eenwell & Co." 

SOO ton stccnkolcn • . N. 1. S. ManlsCltaplfij. 

Van Point .l.,n Gallc Iler Jt~n.:r , schiIJ .. ·»Jnmc9 ]J.Il.DC·.all" , < ' J 'T' .1.1 _ g~z; .. ' a .. uy 
ngl. l}nrmlllcr & Co . . . '. . . ' . , . ' 

4!:)[; (' 011. [onw, J,;tudbcrgclI ZOOIJ. 211 coIL ' tOliw; Agentcn . 27' coli. 
tou\\,. Maclaioe Wntson .pn Co . . l O ·vll. .oli c , ' Bahte eD KiDder . 

Van Sin!(lIporc pCI' Ncdschip'uG\'\ul'tje Marta;', gez; Flen'~, 
. agt. )',ullilberg & Zoon. '.' .' . 

G839 ,,~, I'IHnken. 'l'ia Tong Sing. 8302 1'9. ' plankcn,!i82 do. · latteD, 
.LIlIIW A8ce. J OS7Ci J>S. plallkplI',. vnn Slooten J\fdtgalien Co> 9.6Uo 
1'5 . plaukcn, Go Ah 11ok . . ;;>.00 kn . zeep, Internalionale. 300' YD. 
spij1!cl'S, Balll'e en Kintler. 24 VII. bicr, JJecChengKce. 

Uitvoer, ' 
Naill' Ncdcl'lan(l vin Soel'ubaija per schip ' »Kanaga;"I\", gei':c-COl'st, ·· 

ngt. ~Ifjcl:iine -W:itson& Co.: : --: . : ... . 
(jOil pie. tin,IOO do', snpaniJolIl, I SO do . rolling N, -H : 'M. 
N fl O I' Sillg"porc en AnlOypcl' A " I. , sC]Jip :Mc: Gilvcl'Y g~':l . J: Michils, 
. . . agt . .T. Duendels, '. 

3 Lil. mauul'actUI'Cll, l~. MOOI'f1H1Ull en CQ .. , "" . bn. gin'ells Martin Dyce' 
~" Co. ' 12300 pic , (jlickochn. 5. l'uk papier, 40 liic;' agalgar:eu£,-' 
al . kn. malllll'aclul'en, 170 "i,~ , zwam, ,sCi .do ; deugfle:ng,]QOdo;' 
Imlpng, ~~81 /2 ge9ncd enllllitlCII, 29 do. dj.alie,4 .. ilu. Imtrclhooi'ns 22 
t l'i cl'aJlg. 7 do. bnfrclllOevrn . 'ljinKiok.Bic.' " ' " 

Nau!' Ne'dllrlaud via Samal'uJlg perNe,l. 9chil' "JlastiaailPoC,::gez.Zett~]er; 
. . agt. J. It', valll,eelj~I' C1C& Co. , '" ". : _. '. 

VOGI' N eLlei-Janu. . 
:H:l5 ]Ji(~. tin, J 00 

N . II. M .. 
do', 83)1auI101l1, 100 do.l'ottillg, ·SO'O ,d~; speC~l'ijell , . 

N itaI' Nedp'l'lnnd perN,,"Lsehip')Uff~cht'~,gez : 'Ovei·iack, .' 
ugt. G. Su,;niioinlt &; :(; 0, 

'. ' .Te S:lmar:lllg· gdatle'o: . . ' 
800\05 pic ; tin.30DO.14 · d!) : \~nik~r, .~00 do .. rotting; N. H.'I\L. 

. . tcSoer~b\lija g.elaoe.!l ,, - .'. ," ' , 
2S0?.!.m pic.8iliker. 11000 d(i:" koflij, 200 Ifo. I'Qtting,3j 2 legg.arak, 

],;, .Il. M.G,vu. hOODCrl;.NanS0J111lleretv Gl'evc; 3 ·)egg. 111'a-k, J. ' 
T(OJllDg. 

3 ' 1m. 
•. , kel'. 

tePitssal'lleai.g. ~eliiden' . 
elnqgr .. voonv.el'1i.en, :R\~sidellJ" Passar~~ailg , 1o,t2!'i:77 
258000 . . k(\~ie , , 20o.J o:, rotti)l!$, N •. H . M. . . 

.,. " . ~ 

." Van .elk ul'.t .ikel in ~c:li't nlll1i'ne~: ,~.·oO~·k~i1~ ~n~-e--, e'I'"uitit d'Oor .and'el'en -: 
;.g~t~ekeil(J <.·:. ~teft ,,ifcl1 .\~~)ol' d~ _ ~\'e{- ~):s ':sch~~el' bc~.en,r " '~"'!'. "-

,_ . .Ii C, v AN tI}jl,R .. 

Sn~lpersdl'Uk. 
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