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, , r OOH"VQOHDEN, in de memol'ie van toelichting r;eschied is, en zij betrelUt 
het, dat ten einde vel'huringell op clien voet in den vervolge 
onmogelijk te maken, de }le~eeril1g op het tlenkbeeld is ge-YOORKOM1.;N DE INIH~ GEWONF. EUTTn;vAN HE'I' 

Nieuw Ba ta viaasch H d 1 bI d komen, om in de voorwaanlen van gunning een minimum an e sa . van jaarlijkschen IUllll'Schat per bOllW oj) te uemen (Staatbl. 
1865 No, 108), -.' 

De uitvoering der agrarische wet, Dat bij uitbestedingen van houtbosschen door het Gon-
veJ'llement cell ,minilllnm-pacM,scllat wordt vastgesteltl, bene-

] I L den welke het pCl'ceel lliet gegcven wonrt, aeht de Kamer 
De , Minister heefL in de Staten-Gener;lal bij 11ct be- zeer rationeel-, Reeds boven lIlcl'kte z(j op, dat de waal'J c 

flprekell van 7.i,inc' plannen lei' uit.voel'ing vali de lIagra- van etm hOlltboseh vrij nauwkenrig kan worden bcpaald , 
, I" I II en uij gelJl'ek aan gcgadigden, bereid om het tCo

17en eenen rlSC Ie weI. let vool'llcmcn Ie ken lien gyegeven, van a e 
~, aall die waardl'. geevenredigden pachtschat VOOl' hnunc reke-

ill ' etfpacht- uit tc gcvell gl'olldell cen minimum van nillg in exploit.atic te urengcn, kan de Regeel'illg des nood~ 
I' ;1-'-- per hOllw ali:! paclll~om I.e eischen, II ij ging zelve die expluitatie OJ> zich 11 elllen , Ook waal' lId andere , 
zelfll 7,00 vel' daal'hij op de !longe opbrengst del' ver- reeds beslaande aanplrmtingen geltlt, Iaat het vuststeUen vall 
huurdc ihec;gronden te wijzcn, miuimmn-hlllll'prijs zieh gerecdelijk vcrde<ligen ; maar een 

Art. 10 VIllI Itet Koninklijk hesJuit.van 20 Juli jl. zeer rccent voorbceld hecf't gelccl'd, dat di t minimum zeer 
be.nt~1L thalls : II De aauhic;lillg. ill ;ri. 9 vermeld, _l~atig behoort gest~,ld tr. worden ell celie opvoering ,cr van 
ge.ecllicdt bi,) 0J)l'Ocping tot opellhare mededinging door hgt het doel VOOl'bl~streeFt" dilL men \~,enscht te bereJken, 
illllchrijv,ilig /JalJ(m ee1l telke1/s hOJ1aalrl berl/'ag.~' Naar ha,l'e mcclI,ng IS eell huurlll'lJS' yan I 6 pel' bonw 

'J'I ·t ' .... l 'd" J" I':"" ! ' I I] .' k I k 1 k b voorwoeste gronden reeds. bovelllllate hoog, en de Kamel' . e ·· n ISC I les UUI', ,a~ 'c zaa 0 aa an e· 1 tIt I lJ 1 d I . . .. ., 
o " "': , ' ,. ,, ' ,. ac I Ie we ~an e ang .. om eze lal'e ZienSIV1Jze eClIIgszms 

o rdt.eleu. z,ll tlLl halve 111 dezen btshssell, evcn aJs III meer olllstalldl O' toe te hchten . 
Brill!ch·Indic ell 0» ,Ceylon gcschicdt. ,Wij I\chlel~ ~lit Iht \',ij te "'dczer zake in de eerste plaats cellblik naal' 
celie groote verhdel'lll)5, tell7.ij de bcpahng door mlIllS- buiteu WCI'Tlt, en weI naal' die in de lIabijheid van dezen 
terieele aansehl'ijvingt!1I hedorvell wOl'de~ Archipel gelcgcnc landen, waal' EUl'Opeesehe ollderll~mers 

Dc Kamer vall Kool'lHqlllcl alltier achtt.e (lit pllnt van onder min of llicer gelijksoo~,tige omst:lIl~igheden hun arbeid 
7.01) overwegclld I elallg, dat ,lit. het honl'd pUllt van n~?etcn irekken, zal ,z,eker lIJ clnand ll~lSbllllJken, Met VOO1'-
lillar betoog vall 18(;7 uitlllaaklc, ~ij zeide: lllJgang, van Austrahc, waar 'de arbwl door gansch andere . 

. econOlllsche to'cstanden beheel'scht wonlt, kan de Kamer 
?liaar tie Kamcl' kan lIieL genoeg 0[1 de wCllschelijkheid zich dus bepalen tot 13ritsch Indie en tot Ceylon, en eene

wijzen, !lui ,lie hnul'schat zoo matig mogelijk gestelc1 worde, vergelijking met hetgeen daar wordt waargenomen is vooral 
~I~ een bewijs, hoc bij gemis van lllededi nging de R.egeering dam'om vall groot belang, wijl de in die gewesten successie
zlch mcel'malel) lllet cen geheel olltoereikendell lnUlrschat veL,ik in lmltllUl' gebl'achte gronden bijna nitsluitcllcl gebe
heeft moeten te vl'ede stellcn, wOl'dt in de memorie van zigd worden ' voor . de tecit van koffie en thee, ell tIit, op 
toeJichting gcwe;"en op het feit, dai woeste grontlen voor weinig nitzonderingen na, de eenige producten zijn , waal;aall 
,\'ell -tijtl van twilltig jaren tcgen een h~LUrscl)at van niet meer VOOI' dc - beplauting van woeste granden op Java kan ge
dan vijftig cents pel' bouw zijn uitgegeven, Tcnzij sedcl't dacM worden, VOOI' den koffie -of theeplanter op Java wordt 
HOg mem' gronden op dien , voet zijn af'gestaan, hetgeen de het del'halve van belang, Olll op den £lulU" lliet door be
Kamer even weI" meent te mogen hctwijfelell, bepaalt het getal zwarendel' vool'waal'den gedmkt te worden dan zijn collega's 
vande tegen50 cent,s per houw verhuurde perceelel). zich" in de bovengelloemde Ellgelsche kolonien, 
hlijkens de aantooning, als bijlag~ , .gevoegd bij de memorie Wat n n Britsch Indie aangaat, is het del' Kamel' bekend, 
van , toelichting op de ontwej'p-kultuurwot, tot vier, welke dat aldaal' woeste gl'onden aan , hijzoridere person en in eigen- . 
allen, in Bantam gelegen zijn, en nuis hetder Kamer van dam zijn argcstaan tegen betaling van21/ 2 l'Oepy per acrG 
zeer nabijhekend, dat ten minste cen dier ondernemingen voor met bosch begroeidepel'ceelen en van 51'oepijell pel 
wegens geblekeno ' mindel' go.ede ,geaardheid,van den grond acre VOOl' gronden, die reecl~ van boscll ontbloot waren, 
zal .wol'den opge~even, en .dat d\UI in dit . geyal cl.e.· ovel'een- welke betaling gelijk staat met een prijs vanl 51/ 4 e.n!101/ 2· 
gekomen hunrschat van 50 centen pel' bouw gezegd kan per bouw, en ook is kUllnell voldaan worden in tien jaar
worden 'nog vecl ~6 : hoog te .·ziJil geweest, . . '.' lijksche t.e1'll1ijncn, na olllmekomst \Vaarvau bewijzen · vail 

IndeJ'daad kon Jus llaal'liet oordeel derKamer ,aan het cigendolll aan den kooper zijn afgegeven, terwijl hem teveus ' 
f~~t,~at gronden ~001' nietmeel' ~a.1150 centen ,.r er bouw I. de .bevoegdheidis gelaten, om aile toekoll}stige grolldbe-: 
zlJn, Ultgegeven j met zooveelgewlcht, :w0J'dllng~hecht . als .lastmg af te koopen, naal' de waarde van den grontl op het 



oogenbiik van afstand; en ' zulks ,fijI de' staat geell aan- . tel' goeder trouw kan yel'billden. 
spnlUk heeft om. voorcleelen te trekkCll "an de kapilalen, V oorzeker verkee]'t nog mel1ig partiknlier .. en menig ambo 
aoo]' den eigenaar tot verbetering van den gronclaangewend. tenaar in den waan, dnt het bezit van woeste gronden een 

Op Ceylon is, bl~jkeils het belangrijke versiag van den gonclmijn is, waa1'VOOl' aUl1me1'kelijk meer kan beta aId W01'
IlOofdumbtenaar P. W. A. van Spall, opgenomen in bet den; voo]'zekel' ZIIHen el' optimist en genoeg ' gevOIlcle'l WO!', 
negendedeel, van het Tijdschrift van Nijverheid en LUl1l1- den, die zicl~o, duor indrukken yan het oJgenblik laten weg
bouw in Nedcrlal1l1sch Indie, reeds sedel't 1832 het beginscl , slepen, en iil:h des lloods bereid vel'klal'~n onr YO or 50 oi 
in toepassing gebracht om woeste gl'onden te verkoopen. Van 100 pet. hoogel'en paelttschat pel'ceelen te aauvaanlen '. maar 
1833 tot 18 '13 werdcnop cJien voet ]<1.8122 bonws vande , de Kamer gelooft, unt de Regcering zelveinmenigwelspre-

. har:d gezct, welke gezamclijk opbl'uch.tclI f 1,713;096 of ge- ; kenel . v~ol'}jcelll ,de ondervinding heeft opge~aan, ,Vaal' ~let 
middehl f 11,56 per bonw. .EJedel't IS de waanle van den ten sloLte toe leltlt, wanncer ondernemel'S zlCh te gnnstIge 
grond gestegen, '.vant van 1854 tot 18(~0 .werdcn vCl:kocht I vel'wacl:(,in~en van de t.oeKom~t vooI'spi.egelen: .. Misrckenin-
193856 bOIlWS, dlC gezamehJk 13,132,4;)6 en dns gemuli[elJ ' gcn, UlC ziCk ten slolLe ook III allerlm m',)cllljklteden. voor 
f 3:3,:37 per bouw opbragtcn . . Tegen betaliIlg van f 33JIs I het gouVeI'llClIlen~ oplossen, zijn er hetonvcJ'JlIijuelijk . ge-
pei' bonw ,wordt een onderneJlIel' op Ceylon dus eig~naal' ~an I volg ya~l. . .. , . , ' 
den grond, en daar l1et l1iet blijkt, dat hij later 111 eemgc De Kamer 11Ceft Iller bepaald op het nog de onlangs plants 
belastillg op den gJ'ond \Vordt aangeslagcn, wcrkt hij in J.it gehad hebbcnde nitbesteding van de (touvel'll. kaIleeltuinen 
opzicht dus ' onder aanmcrkelijk vcionleeliger eondiW.:n dan in K rawang. Als zjj zich niet vergist, was voor een deel 
zijn eon kurrcnt op Java, die tel ken jarc op nienw een dier tLlincll een minimum vall! 5 en \'001' het overige van 
pachtechat van J (j pCI' bOllW te betalol1 hceft. "I 10 pcr bOllW aangenomen. Dc op /5 geta,xeerde gron-

net is Ulog.clijk, uut laatstgcno('mde zich op het oogen- den hebbell een gegadigde gevonden, maar cr is llill~and, 
blik HOg op bil1ijker voorwaal'den , varl de bcnoodigde werk- geweest, die 1'001' het lindere perceel 1 1Q hcert c1urvcn be-
kraehtcn kan voorll,icn; maarwie zal 01' 1'001' instaan, dat talen. __ , 
in de cCl'stk0J1lenlic twilltig jaren, laat stann in cen t\ids- De Kamer meent genoeggezegtl te hebben tel' vel'dediging 
1'C)'loop vall I'ij f en zcven tig jal'cn, de al'beidsloonen op JaVa: van de dom' haal' VOol'gcstane meening, dat het VU,stl>tellen 
nid cono aanmcrkclij ke Ycrhoogi))g :-:l1Uen ondergaan? van een minil11t1m-hullrpl'ijs in somll1ige ' gcvallen zijn mit-

Dat cen huUl' yan J 6 per bOllW illllcnlaad zeer hoog tige zijde kan hebben, maar dat er &ij uitbcsteding van 
mag gcnocmd worden, springt nog meer in het oog, wall- woeste gronclen weinig goede vrllellten van te Yer,,;acliten 
Heel' 111 en (teze bclasting vergelijkt met he:tgccn de cigenarcn zijn. In de praktljkbovendien leidde de toepassingvlm dit. 
van partiknliel") landel'ijen op Java aan den fiscus hebben beginsel tot veel ollbillijks, ,Vaste regels 1'001' devaststel
te betalcJ1. ling van zoodallig .1lIilliuwm schijnen niet tcbestamien zijn 

K raclttens de Orclonnantie, volgclls welke op de eilanden in werkelijkheid ook 1l10eilUk aan te geven. Alles hangt af 
.I a va en Malhll'a lI,al worden gcheven het middcl del' Ver- van een onderzoek in loco, in te stellen door ecne 60111-
ponding (Staatsblad 182:J No, 5) woi'dt tel' berekening vim missie ad hoe, bestaaude uit eenige EUl'opeesche en Inland
(te wal'll'uc dcr oll(terneming, o. a, het gemiddelde eijfer van sehe ambtenaren; op hun advies wordt door den Uesident 
de jaarlIJ kselic inkomsten tienmalen \'ermelligvuldigd. cn van de miuimum-huurprijs ,'astgestelc,l, en nu behocft het geen 
llCt d lIS vcrkregen Lcdrag, na aftrck van ZOo/C), worelt de betoog, dat dc v'aststeiling van dat .minimum. elike1en -alleen 
thans .op :1/1% vastgestelde ver(JOndingsbelasting geheyen. afhangt van het gehed sllbjeetief oordcel van ~enige\veinige 

I'ast llJen IlU die!1~elfdell maatstaf toe op een pereeel van' Gouv. ambtcnaren, want de Kamer ontkent, dat in een der-
500 bOIlWS, dat met koflie beplallt is gewonlen, dan inl gelijk gcval voidoelllic gegevcns aanwczig zijn; om'daaroll 
men ollgeveer het voJgcntJe resultaat vel'krijgen. eene juistc bcrekening van de huurwaanle ' vaii den afge-

V 111\ de afgcstane 500 bouws zullen, oneler de gUllstigste stancn grond tc kllllllcn uaseeren. 
omstandigheden, nict vecl meGr dan 400 bOll\\'8 werkclijk . De Kamer heeft welcens hooren beweren" dat hij zoo-
1'001' den aanplant vun kofiie zijn kllnnen gebczigcl worden. danig taxatii:n werJ nagcgaan ·wat de aftestane grond aall 
Het ovcrigc is mccr dan noodig voor gebonwen, boedjangs- den lande ZOll Opbl'~llgell, bijaldien hij door inlanders voor 
IVoningell, wegcn en paden, tenrijl er tCl'ens gerekel1ll moet hUllnc rekening ontg0nl1Cn werd, in plaats van in hnnr aan 
1V0nJcn op tCl'I'einen, die wegens to stel'ke hellingen, of om een bijwudel'en ondel'llelllcl' te wonle'n afgestaan. NIaar (Ie 
andere reuenen niet 'VOOl' in !cultUUl' brcnging geschikt zijn. Kamer kan mQeilijk aanncmen, dat het met deze bewering 
Van '1,00 bouws BU, hinnen, a 2000 boomcn per bOllwen _ernst k<\n wezell', aangezien het jl1ist inllebedoelingell del' 
lJij eelle gcmiddclde prodllctic vun 1/-1 katie per boom, ver- Regeerillg ligt om te waken tegen den afstand van <f)'ou
kregen worden 2000 pikols kollie, ' welke den ondernemer den, die debevolking voornemens is zelve iii ontgi;uing 
minstells op f 25- per pikolzullcn te stU<l1l komen, en aan- te brengen . . 
nemendc, dllt hij voor zijn Pl'OllllcL op den duur f 38- Allee)l die grondenzijn VOOl' EuropecsellC olldernemcrsver
per pikol zal Lcdingen, dun za\ hij van zijne ondcrneming krijgbaar, waurvan Iilet zekerheid kan gezegd worden, dat 
eene j!U1rlijkscheinkonist trekken van f 26000-, Dit ZOtl, zijVool'eerst ?liet door de , bevolking in . krtltuur zullen wor
vol gens de grondslagen van de bovellaangehaalrle ordollnant,k, den" gebl'acht, en nn lig£ el' immel'S iets tegenstrijdigs in, om 
de waarde ' van zijn perceel " oj} / 208000- doen neGrko~ bij de' bepalillg van den door den Em'opee SCliell ol1dernemer 
men, een yijfer, dat de Kameroll voonvaardelijk wil aaii- ,te ' betalen huurprijs uit tc gaan van de veronderstellillg, ' 
nemen, ofschooIlzij :het betwiji'elt, of cen ,pcrceel, dat niet dilt bij niet-afstand aaIi;, he~ de inlandsche be,'olkir)O' toel 
meer dan 2000 pi~ols -kofJ:ie produceert"in de markt tot die ontginlling zaloyergaall. . . ~ , 
t 208000- zal worden ' waard . g(;aeht. Drie kwartper-I • Het oritbrekcnvan vaste rcgels VOO1' de bepaling yan het 
c~n ~ verpondillg v('.or deze soinzou sleeh~s bedragen j15 (j 0--::, bij Staats~Iad 1865 ~o: 108 voorgesehrevell minimum, lIeeft 
of lets meer dan de helft van helgeell de hnurder of eri- dan ook 1ll' de prakhJk tel~ geyolge, dat mensoms de 'meest 
paehtci'; die Zijn. pe1:ceel yan .. 500 .b.Otn. ~' s teb.,'en / 6-. per I uiteenloope1id.e waaideerin,gen ~:)]~tllloet. NQg onla~gs bev~tte 
bOllW vCl'kreg~n hee/t, 1'001' cen 1ll elk geval zeer onvol- de Javasehe Courant aanlwndlglllg 01l1trellt lIe mtbestedmg 
mmiktl'ccht op den grond, in wej'kelijkheid betalen moet, " I van . een perceel tegen een minimnm-prijs van f 9~ per 

De Kamer gelocift · hiermede het ' uewijstc hebben gelevel'd, Ibouw, tenvijl in cene andere Residentie gronden werden 
dat • een prijs YUIl, / 6- per bOllW inderelaad de uitcI'ste l ,uitbestecJ. , tegen den miuimum-prijs van /4- pei' bonw. 
grcns is van betalingj waa:rt?e. eell omzichtigondernemer zich El' is geen eene reden, waal'oW: men elders den af te stanen 



grond 'uiet op f 15 - of / 20-:- zon waardeereu', en zoo· Bestaat daarvoor waarborg P 
dQeride : kan ,het :tot standkomenvan eene oak VOOl' dell: W ij beantwoortfelt die vra '9 t e'l sleUigste irl Ullt
landehoogst mlttige onderneming zeer ge~akkelijk worden 1rell1lenden zin. 
teg~ngeh(hiaen' door de lOtiter pel'soonlijke inzichten van 011- , Op den ijver en de talenten v'ande ingenieurs, die 
del'geschikte ambtemirell. '.' . . . thans met 'de t ecllliische Ieiding der zaak beJast z~iu, 

Devraag zal dus alweder wezen, hoe ' men de wet zal willen wU nie!s ll<legenaamd afdingen. 
uitvoerell. Door telkens een miuimum te steJleil,dat le Wat wij beJoelen is, dat indien het schroomelijke 
hoog is ,kanmen de wet onuitvoerbaul' makell, ' Het wallbestuur bl ijft vool'Ldurell, dat tot dusver pla'\ts had, 
ware dan ook het best gewcest alles aun de vrije me- de toekomst niet ill het allerminst ' verzekerd is. 
dedinging over te laten, waar de gl'ollden opgemetell Wij behoeven niel op nieuw de reeks der fouten op 
zijll , ell een Iocaal ollderzoek, n' lar enkel ~ regclen, te te halen, die vroeger begaan zijn. De hoOfdoorzaak 
provoceercll, wanneel' aanzoek om uiet opgell1etell. gronden lag ten decle in Indie ten deele in Nederland. 
gedaan wonlt. De heer Groll spree~t van teleurstellingen, die hU 

Indien de heer de Wllal in el'lHlL lIt.l'lI denkbecld hoefL uiet kon vool'zien, afschuivinO'en en aardstortiufren. 
B . d 0 0 

IlllgegevclI om een vast cijfcr als millimum-pacht. :lall te ge- -- _onngenzou en veel geld gekost hebben en het kwaad 
vell, ballgt ook ill <lezen <tiles vall dell Goul'cnH'ur-U ene- niet hebben vCl'holpen, 'NO antwoorden. ·dat dit, hij 
raal af. Daarolll hcrzeggen wij, dat men ill N cder- 'erkent dit ~elf', slechts ten deele j ui~t is. Un nomme 
land weI beden ke wie dell heer Mijer vervangcn moet. averti en vaut dcy.c. Daal:' waar men kosten besteed 

De bepalingell vall het kOllinklijk besluit van 20 Juli had om belnngrijke boringen te doen, zou men voor
jl., voor zoover zij iets zcggen, gel clell aileen vuor Java ell zeker bU den geheelen aanleg zouveel Lele,urstelling n1et 
~hJura; I/voor zOOl'cclnoodig" wordell die nallge!cgenhe- hebben ondervonden, wanneer men den aard van het 
clen in debuitenhezitt.illgclIllader door koloJliale ordonllan- terre in had leeren kennen j dit zou geld bespaard hebben. 
lien geregchl. 11 et lmlisch best u u r ht' tlft vooreerst de Maar geclane za ken hebben geen keer. W ij willen 
hall\lclI vol; het zal voorloopig II iet verLler dan J u va ell geen ingenieurs begl'ootingen Le hard vallen. Misre
Madura kUlIllcngaall. al bestowj eellc dirccl.ie VOOl' keningen van dien aard komcn bijnu bij ' aIle groote 
(l.! hui tellbczittingell, cen del' dellkhcelcl ell vall d CII heer werkell voor, 
Ill) Waal, wnarvoor hij ill 'r vorige jaar gel(1 vall de Nu men echter voortgaat een Raad van Beheer in 
Slf,lcll -Gelleraal wist te verkrijgcn, hue..:ec-r aile cleskun- Nederland te haudhaven en deze zich met hardnekkig
digcII het eells W:Ircn, (Lit de aangevrangde sam in 1870 beid aan de vrij aa nzielll~ike tractementen vastklampt, 
doelloos aangewezcn ZOIi zijn. maar 0(1 den ouden weg blijft voortsukkelen, achte:'l 

'I'rekken wij ' rle beschouwingen ovcr het kOllillklijk wij cen waarschuwend wnord in het algemeen belang. 
hcsillit vlln 20 J uli hijecn, dan zit'll wij ons (Iaardoor 'Nat bovenal vecl geld gekost heeft, is: dat men te 
ill onze overtuigillg hevestigd, dat vall rlezell Minislel' laat of olldoelrnatig m:lterieel naar Indie zonJ, het 
vall KuloniclI, lIeell cOllservatid man met liberale aspi- comite aldaar zonder hul pmiddelen of instructien liet 
l'alien," o,phet stuk vall de hervormillg vall het grond- en de zaken zoo heeft laten Ioopen; dilt hetwerk thans 
hc/,it geelle doortasLelldc handelingclI te wachten z~in. wedel' gestaakt is , waL de lijll Solo-Djocdja en Tem
Alleell dall wanHeer het systccm, dllt [ndie hier moet poeran· 'Nillern 1 betreft. Dat alles heeft tijd en geld 
g\ ~ l'ilgecrd wordcnt, zegcviert en hot bcstuur in waarlijk gekost. 
liherale hllndclI kWUIll, is iell! goeds vall de ngrarische Wat geschiedL JlU weder? Men zendt wagons naar 
wet Ie waehlen, Maar ,btl 1,oU die wet veel goed kun- Batavia voor de lijn nnar Buitenzorg, die zoo ollbru,i1c· 
lIe ll tcwccg hrctlgcn e ll vecl kwaad helcUen, claar Loch baar zijn, dat wie er van hoort daarmede den spot drijft. 
cen Ininistel'i Jc\ Icvcn lIieL lang duul't. v . . L. Algemcen is belcend dat men voor rleze lijn reeds 

EEN VASTHOUDEND BESTUUR. 

III Nederland heeCt onlall cts eene a!o'emeclle ver>)'n~ 
I . d 0 0 0 
( erlllg van aan ' eelhoudlJrs van rle Nederlandsch-Indische 
Spoorwegrnaatschappij plants gehad. Daarin werd do(}r 
dell Raad vall Beheer, ingevolge art. 4t Jer statu ten, 
vershg uitgehracl,lt,. De hem' Uroll, door den heer dell 
(I'ex op 2H JUlli jl. ge'inlcrpelleerd , heert later in druk 
cenige ophelderingen gcgcven over de oorzaken van de 
t~l e ur8tc\lillgcn, die bij den a~lIleg van den spoorweg 
Halllarang-VorBlclllanden . ondervoJldellllij!l, ell de aan
deelhelihers gnvclI, om niet allet; te verlie~en ,hunne 
toestemming om lIog t weemilioen ohligntien te schep
pen, waarvoor zij Illltllaut;s te deel ill de gegarendecrde 
rente afgcstaall hebbell. , 

De spoorwcglijn ' Samarallg-Vors! enland ell- Willem I 
zou tins metkracht afgewerkL en die van Batavia~ Bui
tenzorg tot stand gebrachl, kunnen worden , ludien de 
toestalld DU zuiver ware. 

sedert lang op rails en matel'ieel wacht. \Verklocomo
tier en rails moeten den aallieg ecllter minder , duur 
maken en bespoedigen, Elke sectie, die geopend kan 
worden, zal geld opbrengen. Maat zuster Anna ziet 
niets komen, . 

Hetgeen men zendt, deugt in menig geval niet. 
Wagolls van t wee verdiepingen z~i n II u weder aange
bracht" die met eene premie van onhandi D'heid v'oor hem 
die ze uitdacht., bekroondverdiendell te °worden. ' 

De benedenverdieping is zoo laag, dat zelfs een per
soon van de k leinste statuur I'r niet rechtop in k:lIl 
stapIJen, maar zich diep bukken en er inkruipell moet. 
Rechtop staan om er uit te komen, is onmogel~jk. 

De bovenverdieJiing is tevens geheel niet overdekt, 
zoodat de rei~iger aall zon en regen blootstaat! Wie 
zal da:l l'lnede in Indie reizen? Dat is goed voor ODze 
onillibu8sen of tram wagens in Europa, in den steed II 
koeJenzomer. Maar hier te lande is dat ongerijmd bU 
fell e zonnehitle en tropische rcgens. 

Dit materieel kau alwederin een hoek van eenpak-



'l1i6 · 

hllis geplaatst worden; het:daaraanbesteedc kapitaal is · door het bedanken van den h<:>er !lfr. C. van Heukeloril, · 
grootendeels , verspild. Welk · aantal van die wagons .zoudellCommissarissell wenschen eene soortgelijke be-
zijn eehter reeds besle11? reidverklaring van diens opvolger te olltvallgell. am op 

Indien geen der heeren leden van · den Raad vaIl de straks besprokene wU7.iging in het Hestuur niet te 
Beheer ooit een voet ill Indie 'gezet had, zou men praejudiei5eren. , 
znlke bllHldera lIog ten halve begrijpen. ,,/,;ij \villell zieh echler gevraagd hehben, of die rede-

Zoo voIgt de eene misslag cvellwel dell auder. /';00 IUkerwijze verw3.cht kon worden, waar die werkkl'ii.g 
!'aakt het geld telkens 01'. zich dan tot een twee- of drietal jaren zou beperkell? 

'fen wiens koste? Niet enkel de beurs van de aall- dIet is op aile deze gronden, M . . H., dat Commissa-
deelhouders lijdt daardoo!'; ook de Staat wordt langer rissen de eer hebben U your Ie sLdlen hen diligent te 
om hulp ' ~angesprokell dan· noodig ware; door7.ulke verklaren \\' ~gens de hen hij art. 33der SlaLulen op
fouten gaat de tijd immers om en wordt de aanleg gelegde ,vcrplichting' en aan hen over te lalen, om U 
noodeloos vertraagd, ten nadeele van Java. bO eene volgende Aigemeene Vergadering, hel z~j de 

Er hestaat in geen eukel opzicht beleid bij het be- b\j art. :ZS bedoelde voordracht Ie doell, hetzij aan Uw 
stuur in Nederland. Maar men wil toch uit cll'll lIaag ·oordeci znodallige wijzigingdel' Statu ten Ie onclerw,er
aIle zaken blijven hesturen, zOllcler vooraf de uitvoer- pell, als vcrei8cht zou wordell, om vcreenvoudiging in 
clers in lndie te hoOt·en. het bebeer cler Maatscl13ppij Ie brellgen." 

De heer vun Heukelorn is' afgetreden. Commi!5~aJ'is- l\len erkent clerhalve, dat het hestuur vereenvoudigd 
sen dtoegen onlangs nan jhr. mr. D. A. Junius vall mod cn kan worden. Er zal een tijd komen, dat 
TJemert, te 's Gravenhage, tijdelijk zijne f!JlIctien 01', bet een totaal overLollig aanlia'1gsel zon zijll. Maar 
ook omdat I/zij .. iet wilden prejudicieiiren op cen voor- Olell verschuift dat ti.idstip zoolnng mogelljk. . ~erst 
skI tot wijzigillg dcr Direciie, en lnitsdicn v~n de wil lIlell de Lwee 10nell gNeeli !tebben. 
Slat.utcll, dat b\j Commissarissen ill ovcrweging i~." Gccn- ellkcle aalluelllclijke grond beslaat daarvoot'. 

\Vat zegt JIll het verslag vall den Raad van Bebeer? I/Overlf'g met de Rrgeeriilg" wordL. vcreischt, zegt 
"Welke ook de tegcnspoeden mogcll ziju, waarmede men.~al deze weigcwJI 'cla!. spocdig len cinde te hren

de Manlschlll'P\j tot JlU toe Ie kampen htdl. gehad, gell P Heeft 7.ij zooveel red ell tot tevredenheid over de 
voorlll op de 1:I,t! sectie, zijlijn 'l'empoeran lIaar Willem I, tot dllsver verkrcgen uilkomslclI, om aail dezen R~ad 
het lijdt geell twijfel, dat die op de eelle of andere vall Belteer Ie hceltlell? Brengt ook Itaal'belang niet 
\\'ijzc hinllcll een niet te lang tijdsverloop opgelost zul- mede verillldering Ie lIell.1en· tot, slilI1d brengen? I~11 
Jell lIloetcn wordcn. 'lOU eCII we'.ie, daar!oc helrekking hehhendr, zooveel 

I/Slaagt het Bcstullr ill zijne pogingen daarl(le, waar- tijd en mocite koslell? _ 
vall laler, dan wilen de V(lortillamste werkza:lmhedell Wij 7,ijn VOOI' tit'njare,n gekozen! roepen de heel'en de 
Wl'gols dcn bOllw vall dl'lI :>pOOf\\TgS,lmarllllg-Vorsten- vergadel'ing toe, Ja, zoo gij uwe tlluk ,g{)erlhacihvetell 
Janticn daarllIede hilln(,11 korle jaren beeilldigd worden, te . vervullcn. Ja, als de door 11 gedane lo;"'l.eggi'ngen 
(erwij' die w('gens den boulV van dell spool'weg Hatavia- vCl'we7.cnlijkt, waren en men cen rcdelijk dividend tl'ok. 
Buitenzorg geen bezwllar onrlervindclI. Maar zoueene maabchappij \JC'8taan om de directie dan 

l/l'rgen clat Li.irl~LiJl mod, lTIiIllr de meellillg \lI\n COJn- wei omgekeerd? I~n ware het ral ionee! een pnat mi-
mjs~ari5sclI, ill ernsl ige o\'crwcging genOIHf'1I \\'()J'den of lIisLerLraclcmenten tebe1<parcn, waar 7.ooveel geld door 
hct oogcllblik niet anllwezig zal zi.in, wa~ro\, c\,lle he- mi~sJagell ver\oren gega>1I1 is, zoodat de aalldeelhebbers 
langrijkc \'crcenv()udigillg ill Iiet besluur dt'J' ~fa~t- letlerlijk gedupeerd zi.lll? 
!>dwppij tot' slllnd ware Ie brellgell, met alldcrc \l'oor- ,Gcen HaHd van Heheer V:lll ecn'e maalschappij kiln 
dCII, - of de Rand van Beitel')', die /Ill uit dric pel'- zich als ollafzetbllur bC8chouwen ell zeker nie!. dit col
SOIH:1I bestaal, "iet behoort vCl'vangen Ie wordclI uoor logie, ollder de hesl aalllie omsl alldigheden . 
cencn Virecleur· Genen:tn1. . De hrer Grol\. is dell hrer 's Jacoh opgevolgd, zegt 

II])ie overweging kan opditoogcllblik llngllietplaals , men, voor het lIontbrekende" gefal jaren. Maar als 
vi/ldcn; ze moeten buitcndicn in ovcrlrg met de Hegee- nu hlijkl, dat het hestlillr hehoort Ie worden gereor
rillg geschiedclI, dewij I daarmede wij7.igingen \'all SOln- ganiseerd, 7.011 dan cell mall als de heer . un. E. 11. 
migc artikclrn der cOllcessie ill vcrband sllw 11 , (iie bij '::\ Jlleob lid I'an dergeiijke collcgie hebben willelt blij -
de wet bekrachtigd 7,ijll. ven? Dal.·lrekkclI wi.i slerk in twijfeL 

lil3ij 'art. :ll der Statul.clI is buit('ndif'1l brpaald, dat "Wie niet hcengnan wil, blijf'1, lang", sprak de heer 
de ledcn VUll den naad vall Behcel' gekozell wOl'den Groen cellS lot ministers. D~t geldt ook voor de al"
v()or lien jllren, terwijl art. 40, lantste alillea, VOOf het gumentatie vall den. H,:lIHI vall Behrer. Het Ilitl.icht, dat 
eerste liclIlal jarcn danrloe aallwees de IIcel'cII: mell op vereC'lIvondiging van het bestllur opent, ligt . 

W.Poolman, inJ.et ver~chiel . , als de zaken steeds gedreven worden 
Mr. C. vnn Heukelom, en'Woals dit plaats heeft, want door het gemis aan. be-
Mr. :K n. 's Jacob. kid . verkwi~t 'men ook den tijd voor, den aanleg vrf-

a"" Bij liet nemCll van het onlslag door den heer ~l r. eifcht. 
K H. 'sJacoh ten jare 1867, werd ill eliclIs plaats ge-De heer PIiOIIll:l1l heert, reeds gelloeg vall deze z~ak 
kOlell de heer J. Groll, die zich toell iJel'eid ilt'ert vn" genolell, om de aalldeelliehbers ernslig ann Ie 8poren, 

, klannl alsplaat!!Vervllllger voor het ollthrehnde gelid in .het Jluhliek helang, dat s)loedigc voltooiing v:lll de 
jaren tewillell opt.rerlcll.wegcn eischt, verandering te hrengen in cen sta,,'t van 

td3ij eene eventueele vervi.dling der vacalure, ontstaan zliken,die ook hunne fillantieele belungen krenkt. Oe-
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. heUItd~t , niet. , dan voorzien· wij Ilo~f het einde van de I giUlc vmi meerdere. vrijhcill, elm z.oncle n ook wij h,ei on
tribul~tieil met de in .aanleg zijnde hi\l1eri niet. M~nd~l'~oek naal' de~ .. mtsl~g dezer . p:oetnem~ug vo~r~lls!lOg Ol~
hecft Jaren ' (lehtereell ultO'ezonclen het,creel} ondDelmatlg r tlJ chg aehte!l ' ~\i JJ heboen echtcr vroeger gdeg~n[Wlcl geha,[ 
f . I t t"d t' . t d' . t> I' II h t eelle gescIucllems te level'Cll van de voortgaande 10SllHki 11 0' 

. 0 ~p r. a ~J 51 p .. me noo · Ig was, maar lie ( Ie: van knellentle banden ond.er ojJvolgentle resirlenten, b~raa~ 
olllm~l:are terug, zoodat mel.l nood~ruggell en aller el I delijk beginnende lllet hel; vCl'auderde belastillgstelsel in 1852 
noo.dwerken moest maken,. dIe men later weder moest onder den r~sideut Sehcr.ins. Wij hebben Sllcccssievelijk al 
weg,brekcn. W at hee~t dat gekost? •. ' 1 . de vcrandcnngen IlH:t ~lgellc odgcn waargenomen en kllll· 

l!>crgevocl mocst duecl euren van een hcnaam, wuar·r nen daal'otU onzen uhk letwat venler over het volk en zijne 
. Vllll de anlldcelhebbers verkeeren in een toes!and ali'! , toestanden eloen gaan, dan CCll of antlcr onervarcn aank!)-
die van de Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij, meling. . . .. . • 
1I0pell, nieL voor een haljje te accol'deerell, - zoaals men De Mmah~ssa wa~. se.del't eent l~''l!ltlgtal pl.ren het land 
wil, oat met. de t.l'actementell vall .den ltaall van 13cl]('o1' del' proefnemlllgen ~IJ ul tnemendhcltl en well.leht kou mell 

I t I · fl · d' t . t ffi' I II" kt geen gesclukter terrclll gckozcn hebbcn dan (lit, waar Ill en 
Ie rreva IS, 0 sc lOon I , me' 0 elee ) '1) ,- maar lk' 1 I I ' 1 ' l f 1 
. t> .. . . • •• een vo Yon( 7.om er gesc UGr ems Cll W It( er vounl g'lail ' e 

om hUI\n e r'l.lyl~ cene verbeten ng ell vereen voudlglllK te invloe(len van utlilcn, _ eell yolk, dat door eigenc nat\lllr. 
Fro~occllr.cll, die aile groutcre bclangen zon bevordel'elJ, lijke ontwikkeling, lll~t 'onrspronkeJijke Loesbnllcn, gchecl 
wellen Zl.l plaats vond. Y. I~. door zichzelf was gewol'lleil wa t het was. 

(Parlicllliel'c cOl're.I'jJolldelltie uit de Jli?l(1Jt({881~.) 

De vrijheid in de Minahassa. 

lIet is van belang lIit uij vergelij king met andere st.reken of 
bij toe pa~sillg. van wat mCll hier vlndt wet in het (jog 
te houden. Het gaat Biet mill al de vol ken vaneden AI'
chiI'd over deuzelfdcll. kam tc seltercll; wat hiet· vall t.oe-

frat is lOaal'lteid? passing is en gnnst.igc rG811ILatell oplevert,' kan \lolee- II S 
D,~ stl'ij (L over het i't61me van vrijhei(l of van dwang ,-~ LJlijkcn clelers 7,Oe1' oIl,doGllllaLig Lo ;,jjn, .lava, b. v. , lte<:ft 

over hd beheer dCller volken ill vJ'ijheid of filet ([wang' - cene gesehietlcnis, die CCl llV Cl1 LCl'llgtctt; d,l .• l, r 11<~bbclI ill ~ 
blUrt Ilog nlLijd ill volten ernst aaullOlldcn. Daal'voor moe- vloedclI van bllitell zich geas~i ll1ilecnl met o,)r;;pronkdl.Jke 
tell t.oeh ,andere redcnnn bcstaall dan een sLij flLOOfdig vast- Loestan<iell, di e elk "fz<J ll1lerl ij k hlll1l1 e' eig, ne i IHlrIl kkclI nil 
klcll1llH:ll aa ll lid ollde tel' celie en eene verblindc niellw- de physiognomic vall hd I'olk hebben' acittcrgelatcn. Quk 
h r:id~ZIl cht tor nnrlcre Zijllc. Daarvool' is toch ook mcer ter is het :t,cc r ligL moge:l ij k d.a teen diep illgrij pelitic lll,.taL· 
I'crkl;lring lI ood ig dall insin.llaLien van eigenbelang aan weers- regcl daar, bij vcrkccnleil lliLSI .tg, grouter schade kan aan· 
7;ije\e, flBll' i.i l Iliet aileen belanghcbbcnden, maar ook 011 par- ri ch LCII, omdaL de S~r()()Ul II IOL wedel' zoo gcmakkel ii k te 
t.ijtligcn 7.ich ill dell "trijd gemengd hebucJl, d.ie de zaak con leidclI oj tc keel'Cll is, da!l llat hier !tet gev,~l Wll ktl~ll1en 
amOr!) behantlclen en hlllllltl beschollwingen mecledeelen, zoo- zijn . Om slcchts ids te lloemen, wij?Gtl wij op tIc ill· 
11'01 01' gl'OIHl Villi abstracte bcspiegeling als op elien van v0erillg vall uovenbccloeld. bela8tinrptrJL,seL. 110e vClak \vlUrt 
1.clf opgcdunc cl'I'a rillg. Er is aall bei<i.c zijdcn te veel c.l'I1sL ItJCll l'OUl' Java lliet apoelid.i.';Gh bewenm dat beZa.sti1l.J 
Cll, II ail i' Wlj gdoovell, waarheidsliel'elc, dan dat men tcrin ,r;dd Ull I1Wgdijk is, de onle in (le lllaaLst:h;tppij ge
cene: of te l' alldere 7,ijdc 7,111) maar SLOlll.Wllg alte vcnlcre l(J- hel:! )I,m l'O J'll ietigclI ell Levens ILQ. ill komslcn V(lor dell 
d cnerillg ':~l'OU tnogml afsnijdclI door I'cn[aehtmakcn vall de Iande tot.,CCIl millilUlliU rGrlll coercn, ZOOtldt wij'lI cl 7.011ekn kl'tn
I.,cwccgredcllcI' witil l'Om men schrijrt. Hell opbrekell. ,Vij 'I'ilicil in dellcn geen oonlcetaitspl'l,keii, 

Vtdccr meelllm wij tlat vcrsehijnsel te llIoctcn vcrklaren al kOlllt ltd Oll~ o'jk al 1It:l~r raadsclaciltig voor, waarOlll cr 
nit heL vcr$ehillentl stundpullt, daL men bij j',ijnc bcseholl- a:\ll 'l' lllkc :mi.verc (,()CSblHlell voor Java llid te den ken Z<J ll 
winKcn illllHCJlll,; llit ,Ie vel'schillencle LoesLundcu vall het land ~,ijll; maar wij llwelell. \'()eh OIlS o;)nlccl o[lschortc!l, ;tIs nid 
eli hd volk, ,Lie men bepaald op hef; oog lteeft; uit do ver- genOI)g beken..!. rnd tie locale tocsi;n lllien. Maar, met Ill\' 

schillendc IlI'Vlll'illg, clie men heeft npgcclaan, ell die wedel' verlof, lcz.ef! 1111111 bewecnlc ook iets dcrgelijks yan de .Mi
ill nalllv vCl'iJ,lIul staat met bijwlldcre loealo oInstantiighe- lIahassa VIJlll' de illvoertllg van de belnstillg .in geld. Vroc· 
(ten . Men verliest (lat, -: gestclcl al dat men opl'echt is ill gel' levenlc hct vol!.:: ?'~j,j't en onLving daarvoor eene gc-
7,ijll ()Il<lcnock, - al I.e vaak uit het oog en van claar l'ingc beLaling. Dc overwin . .,1. 1;001' het GOlIVCl'llement wenl 
wcderllijllschc veroonleeling. gevon<leJl llit den vCl'koop van !tct protlilkt Lcgcn hooge-

Wij hcbben sCllert dric jaren in beLrekkiHg tot de lVIina· ren pl'ij s. 
hnlisa, uit bdang~Lclting in het lot van <lit yolk en zon- [n bovengcIlocnlll jam' wcnl cene be'ast.ingin gellt in ge
(h:1' bljoogmcrkcll of cenige rede" tot antagonisme als all- 'voerd vall J il - 's jaars per huisgc,,;i n, het.gell ell'eclief een veel 
dersinL~ de vi-ijhcid voor den Minahassai'l' lraehteu, te bc- hoogcl' be( lrag- was dan het yolk v.rueger aan prodnkt gc
pleitcn. SCllel·t cell paar jarcll hebben wij op elit gcbi91.l level'll had. Later wel:d die bela,ting gehcvcn I'a n elk man
hicr min of meet' emstige stappen zien doen fm wij 1110- nelijk pc.rsoon, (~ie dcn oudenlom van twintig jilrcn hcreikt ha,l, 
g'en titans dcntijd gekomen achten Olll ten 'minste cenige IklVencliell betaalt het'volk hoofllgehl aan de ho,) fdcll, /1, :5 0 
gcvoli{trekkingen te makcn. Het is OilS, woals blijkcll 's j ;t<ll'S, cn zij die zich van de hcereclicnsten willen vrijkOiJ]lcll 1 

~al, volsLrekt nict Le docn OUl onzevl'Oegel'e besehollwingen bc(,alen !log I 5-·-- aan cle negel'ijkas. Nll i" de hctli.llg 
tc I'eeht.vaal'(ligen. Wij willcn bovcnal waal'lteid en vragen -vall clkc belastillg, waar ook, altijd ce llO del' lllocilijkste 
in gemoecle: wat is waal'hcid? ill bet1'ekking tot de moge- vraagstukken ill de staatllllisholldknllrle , en cr is geen lawl 
lijkheid om cen vl'ijel' regime in de LVlinahassa in te voeren. waar do inning ook lliet Ilare 1ll0eilUkhetlcn bij enkele in
lehet on~c sehuld, dat het antlVool'cl op die vl'aag voo1'als- dividuen mcdebl'engt. Het ZOll al te opt.imistiselt ?:ijnte be
nag maar gedeel~~Vjk en clan nog weI voorwaardelijk moet , wenm, clat ook hier soms geen moeilijkhedcu ontlcrvondell 
wonlen gcgevon?':". Men zal zeggcn, dat het kOl'te tijcls- worden; maar over het gcheel genomcll , bl'cngt (le bCI'ot
vcrloop, waal'in ccr. ander regilllc voorzat, Hiet toelaat daa1'-. king de belasting goecl en gercgelll op. J a, er lI ij n voorbcet· 
over vee! te IICggCIl. Wij :t,1l11en de eersten zUn om toe te delldat clikek plaatsen ot districLell reeds in de eel'ste hc\ft 
stellllllcn, clat cell yolk niet op e.cuntaaj wordt gemc- : van het jaa1' de belastillg YO,)\, het gchcs:e jaar v,)hlaan 
tarnorphosccnl en wij hebben elat in OIlS uetoop; Vi'oeger hebbcll, zelfs llilt men cell jaar vool'llit was. Dit 1,lcltsLe is 
80ms in hel'innering willen brengen. Ware er dllS 11iet tc eene uitz;onclerillg en gcl(lt I'<tn ecne grooLe uegerij, die ten 
Wij~Cll op eelligc vooruereiding tot het later ingevocrde 1'c- , vorigcn jal'e een 1'ijkcl' koilicoot;sL Ilad gehad. 
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WU hebben Hoeger de il1voering vanbelasting il1 geM .garcll of tOllW Zij ll uiLgeviel'd, dan ondervinclen zij ai te 
decCrst~ schredeop het gebiecl van ;individlleele vxijheidwel dat die vrijlleid eene bespotting is. 
genoeilld: . Ieder kon daarinvoorziell langs welken. weg Wat, is het geval? ' 
hij vel'k09s en dat is de cardinale' voorwaarde 1'001' ele ont- , De irilimder is zorgeloos. Voor hem staat niet geschre
wikkelingvan een yolk. DeJil0gelij~)leid van hefting vanven: IIZOl'g niet Vaal' den dag vall _morgen", want het is , 
eellO belasting in geld, voor de Minahassa eene uitge- ,een van de gronclregcls van ZijllC levensfilosophic: IImorgen 
maakte zaak, behoort thans tot de faits accoiilplis.' komt or weer cen llag!" Zoolang hij dllS geene cladelijke 

Bct beo'insel dat bij dig nieuwc regeling ten grondslag behoefte heeft, werkt hij niee is h~j zeke!'. Iliet genegen om 
lag --vrij~ beschikking over hilt prodllkt en vrijh?ici om Zijll dagelijksche slenr te heen varen, zieh meer dan gewoon-
de geideri voor de belastillg uijeen te brengen lungs lcderen lijk en dan nog wel lang aehtel'een, inte spunnen. ' . 
I'ocgr,<\nien weg, elien men zclf verkoos , - clat begillsel ~olld Zullcn \\'ij het hcrn eui'Cl cllli<len ? Dc trek naul' rust is 
!log l'llimerc' toepassing door het in zekerc mate otlk Ult te ons allen illgesehapen: aUceil l'llstelooze zielen kllnncn ·op 
sLrckkcn tot de individueelc vnje bescltikki?lf} ove), £ljd en diell regel wellieht eene uit,w ndering maken. Wij werkcn 
k)'acTttell. De iJllander, hcctlc het, mocllt zich vel'lmroll bij eehter ' meer, wlj werken vcel, wij 'werkon alsof wij soms 
wiell En :waal' hij ,yi lde. [a verlia;:ld tot de straka gcnoemde worden voortgeziveept j mai1l' dat heeft zijne oorzakeil 
eerste sehrede op den ,reg tot losmaking van knellendeban- in anilere stimuiallsell, die ons vool'trlrijven. De inlanclcr 
den, de ophefliug van de J'ot.anstraf en het ueterc behcet'll.oor een kent die niet en V,1ll daar het groote versehil in aallClrifL 
g()cd georgani3ccrd Clll'Opecsell bestulll', waardo~r aall wlllcke.ur tot werkell tusschen hem Cll, ons. H ij kan gansche dagen 
\'an de hoorden paal el\ perk wenl gesteld, - aIlS alles nog lll~t zitteH, liggen, . sleuteren: ons jg (lit niet meer mogelUk. 
conlenr de rose, - zan mell kUllllen vcrwaeht.en dat (LIe. Laat het u dus niet venvonclel'cn dat de inlandt.r zich niet 
vrijheidin de besehikkillg over eigen t~jd e~l krach~ell wer~e- ligt gaat verhuren als ' een goed koffie- of rijst jaar hem 
\i,ik ccne groote ell heibmmc onnventehllg,!n h"t l~lw~ndlge in staat ste~t gcmakkelijk nan zijn6 verplichtingen vande 
volkslel'e ll ZOll heubcn tc weeg gebJ'acht. loch hecH che vel'- hasil te voldoen. Hij blijft liever te llllis en in z~Jn tuin j 

;\ Jlliering niet clie ".tueM gCllomcn, die wij, ell me(; .ollS.' an- hij waal'lleel't het falllilieJevon, voor zoover hij hct kent; 
tlert:ll zich daal'Vall haddon voorgcsteld. ,De wanrhel(t elscht 11ij is liefst bij VJ'OllW en kind. Ziet gij hem (lits in 
dat wij dit ('.ollsj,akcrcn, Oil gevaar af dat men die verkin- zijuo negerij of iiI de ol1111iddeLlijke nabijheidnog welligtc- . 
rilJ~ (,(;11 willen aallgrijpen als ecu \lapeu tegon eene dergelijko ltJ k zieh ah hlllU'ling aanbie(fen, llloeilijker komt hij er toe 
nijrerklaring. Ware JIll :k toojl<tssin g van gcnoemcl begin- om zieh een dilgreis vel' van zijnc woning voorkorteren of 
:;d zuil'er gewccsj; en kOHdeu wij niet WijZCll op tal van langeron tijd te vcrhnrell, e ll daal'Om is het te Menarlo 1'001' 
I'crs!'h ijn se/.:n, (lie onilc i llgellollle!l heid lllet heL bcgiusel van dell waterstaat en de , parl.ienlieren of voor de ollllig~clllle 
Hijhcid J'cchtl'aal'lligen, ,lall Wilden lI'ij ill gCllloedo amende landerljen in den J'egel Illoeilijk om een genocgzaam a,IULal 
hOllorable (Iocn en bcsluil.en dat do beginsclen van eene hllurlingen te verkrijgcll. . 
gczowio sil\al.lllli~holliJkll!lde Ilior Iliet vau toepassing zijn. De inlander vcrllllurt ziell oehter niet dan in geval van 
W ij IlICCI\ Cll celt LeI' lIug niet tot die eOllclllsie te llloetell uijzollclel' drillgende olllstanclighellen. lIij moe!. hasil beta
knnWII ell wilen j,radltell de redencn daarvall aun te tooncn . leu. Goed, hij hecft daanlle(le volstrekt geen haast zoo lang 

\' ooreerst dicnen \\ij er op te wijzcn, dat het tijdsverloop hij daal'aUll nietherilllltJrd lI'onlt. Is het liu hoog ti.id, clnn 
van til! imooring vall hd lIiellWC J'cgiwe ilHloniaa(1 ntlg to gaat hij rijst verkoo[lclI, of hij mnakt zijn gephlUe koflie 
knrL is ,'onr het levell vall eell yolk Olll grootc veraJUi.eriu- goree,l Olll nHal' liet pakllllis te brengen , . en, hij is'weer 1'001' 
g-C II tc verll'achtcll . \Yim: ltd ,'ulk al Iladelijk bij het ineen tijd - lang lJel'rijlL V<lllU1oeite j en eerst ais h~i op ,ge
werkillg ircilen "an die Uil!lllre regeJing in volle wetellsoltap 110011111e wijze \lid ill tie hl1sil kan voorzien, ja! dan llloet 
dnarl'an gc:s j,c:ld, lid is lll'lgnlij k dai; de uitwerkillg clan ouk hij zieh gaan verhul'cn. ,Dan wel'kt hij toCdat hij de liehts
~ Ilt'll, : r ZOIL 7.jjn gmreest. Ilet sjll'eekt cehtel' vau ze lf, dat de ting kan voEloeu, 50ms nog met een kloinoversehot en (!<til 

h.)o r,[.:II' 01',; 1' he!. geh(:el JII et zulk cell vrijheidsr .:gimu, - is het VOOl' dien tijd gClloeg: g~j zict hem vooreel:st niet ' 
daL ,k bel'.)lkillg gedeelLeJjjk aall de nuuwlctLcll<ie en elken mBer versehijncl1, ' zelfs al wordt hij niet dooranderc werk
Y.)(;I.~:ap n~gel()lldc eonl.l'ule llloest ollttrekkon, - !lid zecl' zanmheuell terllggcilollden . . 
il1 g(~1l0IlWII warell, en daL de rneesL( ~ Jl die lIieuwigheid niet.

1 

Dat is cit:: laagste Stl'lfe. 
rail de dakell of ook lIlaar in beslotell gewlsehllp verkon- Er zijn ceMer andcl'cn, die h'unbebng al betel' ue!.>:rij-
ci ig.kll. i<:I'ClIUlill ,li.s de afschafling van (Ie rotan - on dit pen j cr zijll reeds velen, die meenierc beboeftell hebbeu 
zeer wij ~(!lijk -- Iliot ()!lenlijk werd afgckoll(ligrl, evenmin leeren kennon. Zij staan hooger .in ontwikkeling j betere 
dec.l men di!; OlllLrCllt de vrijltClJ. Van d;'liLI', dat men kleedij' en huisraa.(l, bclere voeding, ellkcle urtikclen van 
0)1 .'de plaatscll eerst lallgzaalll en zeer laat tot het be- luxe uehooren ~'ccds tot hUllne erkende belLoeftcn, en zij 
sci' g(;kolll cn is, clat lllell vrrjheid had zich (ihlers heen getroosten zich (lan ' o~k al lichter de illspalllling, diedaar" 
Le \wgel'en, zieh Le vcrhuroll, enz. ])c ontwikkeling van I toe wordt vereiseht. 
4d l'ilssa :' leven, eel'BLvan de lantstejai'en dagteckcnellcle, heef't I Maar hoe zllllcn wij hat nil Hoemen, als wij dcn inlan
to!. de vcrbl'eidillg van die kellllis ycel bijgedragcn ,te lllecr der dan eindelijk uit zijn dolco .far lliente zien opgeschrikt, 
()Illd 'it hi er !,Ieen dwang hocgBnaaUld in het spel is.!!;r is en hij gaat werken voor z.ijlle belasting at' voor audere 
cehl.el· nog altijd eone oOl'zank tot mystiJieatie in dezen blij- behoeften, en wij vern emen dan clat een hoofd hem 
ven IJc"t~all en wij hebben claarop vroeger onder de abnor- metbeclreigingell vel'l'olgt , hem laat .kornen en v::tn helll. 
male toestullden gewczell. Naast de vl"ijlieict om te gaall', waar op poenevan OPSlllitillg , dadelijk en op ee.ns het .geM 
mOll wil en zich te vcrhuren bij wien men wil, staat de eiseht? - Is dat uie,t alsof het hem -als cen vergrij p wonIt 
clivrmg van de hoofden, waartoc zij g-erechtigd zijn om do aangerckend, dat hij zieh wilde \'-erhlU'en? - Of wei, hij wonlt 
liedon o£1 to Foepen tot negcrij-werkzaamheden of lleere- van die vj'ljewerkzaamheicl afgeroepell'Om in gedw ;ngen £t/'beid 
d(cnsten , vVij hcbben rli~n loestand vroeger in het. breede kalk: t{lgaan branden, wel tegen betalin'g, maox toeh tegen 
~esehc tst , maar wijy,en er bier sloehis op als deoorzaakdat zijnen ~in. Hoe ~likwiJls gesehiedt , het niet clat hij, die.in 
het regi.me van vrijhoid zich hier riiet kan ontwikkelen zoo- dagc of maandhuur wcrkt, onoplioudelijk wonlt gcplaagcl 
:tIs dit wUlI fiehelijk en noodig is, om ovci' hare werking goed te en opgeroepen, z',lOdat CilldelUk de kleillC lUau met zi.ine 
klltlnen oorrleelcn. Het is hct beeltl vaH den vrij envogel op weinige logica, 1l1 ,1:\l' (l,lS te betere voelhorcns, bogrijpt, cia!. 
de huk ,- of dc kip met hot tOllW all!l de ]loot. De anne hij al ilijne v~n'l)lgillgen i.e danken heeft aan het zich in 
dierclJ verhlstigen zieh zoo gaarnc in cle vriJheicl; maar als hllur begel'Cll naill: eigeu zin, En of dit nn gesehiedt voor 
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,llet 1)"0' 11," ))1,'11' 8' ,' 1' van h,et hoofd,' oui zlJ" n, geza,!!.' te doen o'el ~ ]iJ'k I"s' I' ll Lem'eg-"'llg te r.elf~ 1 lk' L 1 d' t ~ "\ u .. ~ ~ ,l, , •• 'C,j, - V(tll een 'va · uovena a 
den , zonder ander gewettigd , doel, of wel om aan eene nog op Z,),) ' lao'nn trap \'R11 ()Jltwikkeiing en IJcsclwviu g 
aan Vl'11ng van <lenwaterstaat te voldoel~" of ook ~m llege!~ij- I st'aat? b 

wcrhanlJll!r,den, metv,f zonder " lJe~ahng : h~t IS aUes In- I Men zon O!lS kllllllen tegen wel'pen dut de in het begin 
brenk oJl ue vool'gesptegelde VJ'lJhCIU - of h ever cen ab- van uet oj),ltd lJesl)]'oken klachteu ol'el' CfcLrek aan hUlU:
nann'ale tocstand, waardool' de illlanderniet tot de over- lingcn niet zeer pleit \'0(11' het nloemeen

b 

o'ehruik van die 
tuiging komt dat. hij toeh werkelijlc vl'ij is. . vrij lteiLl . W ij hcblJen de oor~Hken daarvan gecleelt.elUk aan-

Men zal ons toeste~lll:en dat tot eene goede werJn~g en gegevcn.' en Illc(;l1f;il dat die lteL feit genoegzaam verklarclI . 
Locpassi ng van de V,l'lJh~ld, aUer~el:5t !)~hoort dat cle .. lUlan~ l~clt~cr IS e1' llOg. cene reden, die wij wei reeds hebben aan 
del' II ect en ovcrtmgd IS dat hlJ Hldt vHlnee] wCI'!cehJ k vrlj gestJ pt, maar met venier toegelieht: de lOeinige lie1weften 
is, Die uI'(il'luiging is hem , ccliter vooralsllog ~llct aan te del' bevolkillg. Z\j, die reeds 1'001' lLi~ zijn in besehHyiug, 
brenO'I~ll, .. --' want men zon hem eene o)JwaarhCld voorhou- heb1.>en meerdere behocftcn en trachtell daari'n dan ook te ' 
de!1. b nc J\'linaklssaer heeft nog geen iliJividueele vl'ijheid, vool'zicn, ])e zaak is dat zij lmullc beJaslino nog zeer o'e-

, zoolan~j hcercdienstenvan. hem k\lnneJ1 gev~l'llel'll wOl'd~n, makkelijk en zander iuspanning opbrellgel~, ' lnaar zeker 
en zo()lang- hij niet uam' Clgen wli kan bcsclllkkcn ol'el' ZIJIl zoul!ell noch de 'watel'staat, I,,)eh de pal'tieuliel'en hebbelJ 
f.ij!l en y.ijnc kruchten. , ' te klagen over gcbl'ck aan wel'kvolk als de ,belastinO' hooo'p,l' 
'Wit n;en dlls ue v~·aag. beautwo~,rd e.ll of de, toepassil~g was, :6ulk eene vel'hoaging -:- wij hebben het reeels ille~r. 

V(lll inLlivi(llleele vl'ijhClel Incr ll10gclIJk IS, e~l Wll men dIe maien aangetotmcl-- is'~:' vcrbancL met ue algeheele afseklf. 
Haag bean twoonlell op grand vau de QrV(~nng, dan zo~'ge ling del' hecl'ediensten" hoogst wense11Clijk om gezonde toe. 
men eerst dnt de inlander zieh zonder eelllge lJelelllIllcnug standen te sche]Jpen. Hct verledene is ons, nietteo-enstaanLle 
knnne iJewegen, - dat hij werkelijk de vrije lJeschikking de gebrekkig'c toepassing del' vl'ijheid, een wa~l'bol'g dat 
hedt over 'l,ijn t~d ell zijne krachten. Illell voor (te toekoillst geen vrees behoeft te koestcrelL 

IlIGh zoo r,ijn wij elliS nag geen enkelen stap verdeI' geko- WU hebbcn vroeger in hat breelle aangewezen_, Jat bii 
mClI, en is er dus nicts , llitgemaakt ?". .. de opheHiug del' heerediensten bij hoofuen en negerijll'crk' 

Illtegemtc'.,i, wij a~hten dat or mt het v,orlo,?pw tlJds- z~amhed~I1, .of aan bl'llgg~n en wegen, maar Illet gelijkLij 
bes(;ek. wel degelijk lets te lecrcn yaH. .}t;r lr,lJn t~ll ~an dlge vertluoglllg del' belastmg , ltd volk gebaat ZOll zijn, e 
t.cekenen dal de bevolking wei vatlJaal' IS voor VI'lJhCld; Jc werhaamheden even goed, II cell , betel' zouden worde', 
lI'iJ willen dat in ellkele tr~kke~ aantoonen. llitgevo~rJ; en eene el'llstige ovel'weging van wat wij gaan', 

lTet is niet Ian gel' dan tlCn Jarcn gel eden dat er klaeh~en Jeweg 111 de ontwikkcling van het volksleven lll~bben waal' 
best.\lnden olltler de particnlieren te M.enaclo, d.at de bev?lklllg genolllt.n, gecft. OilS vrijmoclligheid om nogmaals op de 
went held y,ieh tc verlmren. Het toenmahge .Hoofd VUIl zllivcrc ell volleLligo tocpassing van gezonde staathnisbolld. 
UewesLclijk Bestnnr liet de helanghcbbeude mgolletclJen kUl1llige beginselen aan tc dl'ingcn. 
tot zieh ' komen, hool'cle hunne klaeht, en lJepaRlde hoeveel Ecn 'anuer bcwijs voor de mogelijkheid en gewenschtf 
Jiedeu ieder hoblJeul!logt, - volgens opgegeven belioefte, - toepassil1g van vl'ijheid meellC11 wij te .illllen in de O!~t 
ell dieu ten gev0lgc,werden de hoofdell aanges.chrevcn am een wikkeling van het passa1'levell, 
bf:Jlaald gdal hunrlingl'!ll tegen bdaling aan tt: wij<len, , Wie op Java, hetzij in of nabijL1e hoofdsteuen of in lw 
, Later ,\'011(1 men betcr OIU de hooftlen zclvcn te vnend uinnenland de passars be7.0cht llCeft, met dilt ge\voel e! 
I.e llIaken cn Vall hen lieden in hunr tc Vl'ng<llfi 01lld .. ~ lwt- '15"g<>m> ' v6n .... <lni."o.Hlo on .iDOO>' ,ho"",ohO,'Q 7 =~l. , li.o ,"='~nl"o ;- ', 
in lllllll' ;lcmen zoudel' toestemming altij(l uitliep op tOl't1g- denhcitl van volksindustrie en geLlengten " kan zich moei 
roc]Jen del' ondcrhoorigcn,' Dat was de tijd vall het tlwang- lijk voorsteUell, dat cene pas ontstaneontwikkeling val, 
gt.nl~cl ill VOUCll bloei, met UC rotan tot concetief voor ieder, die het passal'leven op woveel kleiner seltaal kan dienen to 
zi(;iJ In<lnl' ceuicrzins tegen dien gang van zakcn dnrfde ver- bewi.J s vooi' de geschiktheid van een volk voor v:rijheic 
1,cttell. Dit g~belll'de Jan ook zelden, . en van uitbl'eiding Immers men is op Java sedert onhengelijke t~den aan hf 
en bloei van pal'ticliliere imlustl'ie kon dus weI geen sprake passnl'levcu gewoon, zonder dat !Uell tlaarlllt zon durve 
zijll, evelllllin als van bevorucl'ing vnn welvaart on del' de afleiden, delt. he.t .volk gese~~ikt!leid lJeznt VOOl' het voulTee!; 
bevolkiTl,r. van geheele mdlVldueele Vl'lJheld, 

En 1J~1 vragen wij: is het, un een eeu:ven oud regime Men bedenke ecllter weI dat h et passarotelsel de allnlciding 
vau dWHlIg, 1I0nde1' de minste vrijheid om Zlch van de cene is dat men zieh van heinde en vel' nnar eelle plants Le
plaats nuar de andere to begevell of zich te verhuren zon- geeH, vel' buiten het district, waar lllell woonachtig is, 
Jer bepaald verloi' van llet llOOfd; is het ,na ~et bestaan Dat was bij cen VOlJp; r(gime niet mogelijk, of 1U~~1 zou 
van cen J'cO'ime dat tot de vel'ste heugems relkt, dat de daartoe bepaald verlof hebben 11l0eten vragen - ware iunder, 
hoofden ' ove~' d~ onderdanen naar willekem beschiktell, en paal voor elke vrije. bewegillg! -,- Maar wij heblJell all ' 

bepaaldcJ1 wie zieh zau mogen v9rhuren; is het VOOI' een dere feiten te relevel'en. 
volk, wiens bestaan en levensl'ichting zoozeer berust op het Tot tweelllllien - in 1852 en in 1861- is het bepl'oefr 
gewoolltereclit - de adat - zooals dit bij aile oostersche een paisarstelsel in het leven te 1'0epell; Illaal' het is Bitr 
volke~l het geval is, - ishet niet eenegroote sehrede gelnkt. Waarom, meellt ge? - In, 1852 was de bevolkin! 
voorwaarts, uls dat yolk, ja I eCl'st langzaam en sleehts ge- daai'voor in velc opzigten nugnid rijp: er bcstOllll no~ 
deeltclijk, maal:ei,nuelijk toch bijna algelueen el' toe geko- gcen eircnlatie van geld, ane~m op uiterst gel'inge schaal, hi 
men is; om, als de nOOd~ake,liJ,'k, ,heid . ~f de behoeft~, of b~-I weinigen. ,B~v~ndien,' het elll'atele-syst~em met de C~)lll,r0j 
geerte llaa~ geld of eemg nnde,r bCZlt ' he: aandnJf~? ,lllt over elk mdlVlJl~, en over elke bew~g1ug ~as nog III 1'01 
eio'ene beweging, zonder opl'oepll1g e,n zonder aanwIJzlllg len gang. - In l~tH kon het evenmlll ge(liJen, omdat llle' 

zi~h gaat Y(~I'hUl'en ' -..... Of; bij Chinezen, en b~j hen het liefst, bevel kreeg URal' de passal' , te gaan. .:Men deed het ee 
omdat zij bij goede betahng ook. met den hUlSheel' ·en mees- en andcl'mnal, maar toen het bevel mtbleef bleven 0(; 

tal zeer goeil, ete\1:; of blj den, wat~rstaa~, w.aar zij ~100g0 de pnssars ledi,g: wat met bevel is .ingesteld, moet lllet Ut 
betalitig krijgell, zonder eten; of blJ parhcuhel'en, dIe het ,yel gchanuhaafcl worden, en dan u,lenen er _ nog wel stra:' 
ook meest in hUll ei&en lJe1ang aehten , goed fe bet~le,n en I fente ,zijn Olll de onwilligen te dWlllgen •. \' an ~~ra~~r,l" lV',':" 
vool' behoorlijke voedmg te zorgen. -Is. dat lllet een gelukklg, geen sprake en de zaak vel'hep. 1.e laTe(al,

gl'ooteommekeer in hl3~ maatsehappelijk en individueel be-I be!ltOlld de dagelijksche passal' sede~t lang en te 'Au!.', 
staan van een volk, dat a1$ -iedel' oosterieh yolk zoo mOCli· volgde men later, maRl' onder den IDvloed van bet voo: 
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,-oeelcl van TQ11C~~riO. Sedert -i wee' a dl'ie j aren z\jn bij het.'. . Zij besch o1\wt (lit t Cl'ecM als het I<enige middeI om . de 
t')cstaanvan llleerderevrijheid van beiveging op owliJr; knst uitllet verval, waariu . ze hoofdzake}ijk dool'hefuit'
sc:heidene plaatsen in ' het biun eilland pass.ars on tstaf}ll, (lie sterven yan den veestapel is gcraakt, 01) te hefren . Men 

. op bepaa:lde dagen gc:,ouclel) worden, w oa ls te TomollOll,is daa rover _met den millister \'an koloni enill c~rrespOli . 
Sonder, . Amoel'llng en T anawangko - e n nn zietinen dentie getreden. . . - _ . -
zontlel' {lwang en zonder ann sporing elm levCli on twik· Het r apriort van dl~n heel' de Greve ·moet Jeregeerin g 
kelca, waai'roO!' velen voor weillige jarcn 110g de Mina- het mitillel aanwij'leu -om dit doel te bereikell. Het ware 
hassa nict va tuaar rekcnd en. ])e Uhineezen . en beclicnclen welFchdU k cla t de regeering clit mppoi-t, hctgeen zeer 
of halldlall gci's vau de kooplicclen te . Menndo do en volumilleus is en den stellerveel werk heeft gekost, liet 
allerwege g-ocde zakcn. Onder de inlanders ziet lllen or drukken, t en eiIlde het publiek gelegenheidtcgeven (:1; 

I'elell , die miloe, rij st of groent,(m t el' markt brengcn , dic. kellnis van te nemen en te voorkomen dat het stllk hiel' 
zij ~c1ve ll op hllllll ell g rond · gewollllen lwbben; anderen of daur in cen arehief verd waaltl gerake, zoaa ls Ulet ni,;m i g~ 
brengen vi sch aan; and fJ rcn siacil t t'll varkens , SOUlS J'tmd veej belangrij k StLlk, mede over de7.e gewestell ha ndelende , tot 

f Ir eder aneleren koopen oli e en "ont I.e Menado op en ~c t· algeheelc on t moetliging van de stellers, is geschied. 
i Li' ll die n1' in het klein; fabrikaat van eigen halld, bestaande V olg'ens de gemaakte berekeningen moeten ele kole111agen 
~ i n vlechtwerkjilf antlers /.i ns, r, id m en alom aangebodcll; cenige mil iocnen kub. ellmi steen kolen hevatten. Reeds z ie 
.lkol'tolt1 er is eelie levemiigheitl ontstaan, die vroeger in !teE ik, in !l1ijne verbeelding, lan ge treillell va n boven komen-iuet 
s l'olks lcwen elm' Minahassa ollbekend was. ·Zeggen wij k dit belang rijke produkt beladen. ,Vanlleer zal diei (hig ,-ia ll ~ 
I'red als \l'ij beweren, tlnt d it. de I'l'neht is van ele vrije breken ? E r bestaat nn echter een pun t vail nitgangvoor de 
Cbc weging, en mod men dan niet toes tem men clat ~e regeering zoodat reeds iets g'ewonncll is. Wanneer Illl op 
v:v rijheid \'001' lIit yolk reeds heilznme VruChtCIl draagt, en dezeznalc (Ie aandaeht slechts voortdurenc1 geycstigd wordt 
l'.)\i I'olkomen 7.uivere tocpassing !l og- 8e11001l 0r lIitlcomstell - van hen, di e gelleigcl zijn in dergelij ke gewichtige onder
V(,(dooi'L "oar dc toekoll1s t i' W ij aclitcn ons tlaarom ge- nemin gell het initiatief te nemen, dan zal er eindelij k . toch 
1l lhdlligd Oil S r ~sulll e i n dozer vocge o J> I.e ll1 ilkeu . wel . iets tot stand komen. Men heeft ech ter reeds jaren -
de li d rcgill lCl yan vrijh cid hee !,1; in de Minahassa nan van· lang . hoop 1'01 Ilitgezien, maar uiots zion gebenren. Men 
tl.a dijk goe~e vrllchten ()pgelevtml; .- waur de resuHatell heeft aUes zienaehterllitgaan en vera rlUClI, zooelat bijna 
fllJg tliet zoo ve rul\jdf)]l(l r; ijn , is dit tue I.e schl'ijven aan niets meer k an verergerell. - Maar tach willen wij de hoop 
H i) gebrekkig(J , onvolkolll en toc!pas;;in g, aan den abnorma- niet opgegeven. Binnen eenige jaren leali vee! geoeuren, 
!;c,) 11 toestand van het bestarm 1';:111 vrijh eid en d wnn g als cell land zoo vruchtoaar en rijk is. En met. zllike hron~ 
"bast elkandcr ; . ... ZIIil'n c tocll t.and en , vriJ heid van l leere- nen van wel l'i~art, als men hier aautrcrt, kan het land door 
\'i i(!!I ;; t,en Hlet verhoogin;~ dr:r lH:la,Ling en mccrdere onLwik- eeuige kraehtige maatregelen eene ongeken(le vlueht nemen . 
h'li/ilig en bcscl:w vin g 7.ijn !In g r<!utn en cardin ale 1'00]'waa1'- Aan den llienwen weg naar Solok wQnlt weder kracutig 
~'(al roor eene on"wikk(dilll~ e ll toepH~sjng van hd vrijheid ,~ · gewerkt en men hoopt weldra zool'el' daal'meLle gel'eed te 
\'~g ill, e , dll t on voor t/.e be.vo lkill g t'on voor i,d (;ollVem p.- komen, dat het vervoer van prodilkt.en daaro ver met pedat
ktwllt de he~Le lIitkoll1st.CII kiln uplcl'e1'ell. . X , ties kan geschieden. lIet aanleggen van dl;?en weg is zeer 
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Sumatra '::; Wesfkll st .) _ 

w IFiutrrle .UedacteuJ'! 

tl: Dc boot , di e Oil S bd heljell!, hraeht vall het uitLreken 
~11, 1II deu oorl og i~l .Elll'opa,. sclIijnt ook bevelen van 13nta
d,a aan :dl l1 lln(,onLel\;en allll er geiJl'aeht te hebbeh om zieh 

'J aIle evcnt.ualit.citen voor t(; Len:idt:1I 
i;~ Die;,. tell gevolge braeht. m e ll :1<111' iJoprd vall Z.M . 
.. lJolil 8chip "Sumatra" alles ill gereedheid en Iaadde dit vollllet 
;Lee llicol () lI , ~ o()(laL t1aanlooi, de o·eh ecle voorraall alh ier 
>ijll a ojJgeruimd weril. De gOll ver~()Jl) ents.slOOJl) ~r IdIm·tog 
1{ l'rlhl rd" lig t llU hier zander stecnkolcll en el' is geen 
;oorr'aad tel' kns te dan eeI~ partijt.j e te 8ibogha . 

I k spreek over dezen klcllI cn voorraad steen kolen om des te 
~lee J' Le doell n itkOlnen , hoe jal1ll11er ,bet is dat iu dit lrtnd 
{'.n slefll kolen steeds bm lldstof . uit .En geland aangevoerd 
.lOet worden en er t ot lIll toe niets o·edaan werd om den 
' tJl o ~salen miu eralen rijkduUl t e olitgin~len. 
, De heel' de Greve, ingeuieur vall het mijnwezen, heeft 
il'O (;Ve.ll laten lIernen met de sLeenkolen dio- t bi]' het meer 

,,' ·1 I ' b ,an":lllg cara ~ gevonLlel1, wel ke , volgens verschillellele me. 
ededlllgen, Illet Yoor de bestc N ew-Cagtle kolen behoeven 
nderte uoen . De chelllische onderzoekin o'en; die illO'e~ 
fe:d r. ijl~, lJewijze li dit t en v.olie .. ' . . to b 

. Nt ell zegt dat deze kundwe 1Il o-emeur een zeer belmJO'
',jk rapport Iwei't ,ingedielld betl'effende de ontginning (v~n 
~ze kolenlagell , III vel'oalld tot de "erbeteriug van het 
<ln sportwczcn t el' lellste. De regeering schiJ'nt seelert eenio·e 
ia.anden hare · aandacht gel'est igd te hebben op de verb~
,rmg van het transportwezen ell we! bepaaldelijk -om een 
'loOl:wegnet tot stand te bl'engen, . waardoor de ontgilluin
~n lUcIe bovenlanden eene nlogelijkheid worden. 

populair bU de oevolking , niettegenstaalHle zij daarvoor 
geelle beloonill g . ontvaugt. Zij beseft het groote helang, 
datzij-O-Ic bij- heeft, om de goederen in pedatties, in plaa ts 
van up het hoofd, I.e knnnen . ver.voeren en verheugt er zich 
in, cIat 'lij in tijd van nood hare rij st goedkoop zal kun
nen . opvoeren en bij goede jareil haren overvloed tegen 
100llende prUzell zal kUllilen afvoeren. . 

Aan den tegemroonligcn· Secretaris K roese ii, een mail ,. 
die land en volk kent, llloet de eer gegeven worden, tij . 
dens hij Assistent-Resideut van Solok w ~s, dezen weg te 
hehuell aangelegd, dievool' de geheele ti ga ulas-kottas eu 
ook voordaaracltter liggeude districten vau het · groot~te 
belang is; . .. 

De J\tJerapi, Talang eu· Ophir zij II scde~-t eeuigen tij d 
wedel' aan bet werken. De eerste bepaalt zi ch uiet, zoo-. 
als de beide· laatsten, aileen bij moken, ' maar hraakt un 
en dan wedel' vuur uit ,hetgeen een praclltig schouwspel 
opIevert. .. 

Een ouzel' ingezetenenheeft zich met het vel'wek' tot de 
reg'eering gewend om l)adall g spocdig van eem Roomsch 
geestelijke te voorzien. Onze al'men zien hoofdzakdijk 
reikhalzend daarnaal' uit. 'OW ij behoeven l~ie)' geelle giften 
voor het Roode lil'uis te geven; wij kunnen het geld met 
meer nut . aan onze eigene urmen en verla ten weezen be
s teden, die door de algemeenc vel'al'millg gebrek lijdim. 

De regeering schijnt er in tc . blij\'en persisteerenom het 
een per .iilille, -dat zij op de kotlie-rekeningen voor de ar
menint, in · 's lands schatkist te latcn vloeien. Of dat 
geld er te Batavia YOOl' de armen wedel' uitvloeit, weet. ik 
niet; maar. weI dat (leze ongelukkigim hter er uiets van 
OntVRllgen . . . 

15 Septeruber 1870: 
.NB. Dazettet laat mij in No, 1 spreken van 850 bij nacht in de 

bovenlanden; leu G80 • 
. ., 
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lk'v~rrieetrr',dat zes" Nia'ssche • rekruteIl, waarvan, lIpl'ake 
was ,om ' ,ze ,,' wedel' :llaarhun'eilalid terugtezenden, 
doordienzijbep.ede~l de 111aatwaren, tochzuUenwonlen 
aang(lllOullen,ten ·einde. de, werving aldaa!' aan te moedi~ 
geJl;Ni~( " isde pepiliiere onllerkoelies en varkens; men 
wii . dnt,eilalid ,nuook tot eerrwerfdep6tmaken. Deze 
liedcn zijll.:,.echter" twistziek en oploopend, waarvan wij 
gepasseerde week wedel'oin een voorbeeld zagen in een ouden 
Niasser, :die, omdat hij nitgescholden werd, eene VJ'Oll IV 

en -driekinderen zwaar venvondde, zoodat reeds twee hUll-

den,wllardoor balen drill in eea alles behalve gunstigen 
toestanct ~n , ontvangst moeten worden genomen; en dat aHes 
omclat, ZOl1dag rnstdag is. Zouclen de goederen, vOOl'al die 
met ,stoomschepen aangevoerd, niet direct kU~lllen wordan 
doorgezonc1en naar het pakhLlis van den Agent Qill' claar 
opgeslagen te worden, o?zaer ve l'pliclttinlJ Va1~ zijne zijde, 
geen kist af te geven zonder dat die cloor den belangheb
bende afgen'aagtl wordt. 

ner overleden zijn. W. 

(Par-lieuliere Oorl'esJiondentie.) . 

Pekalongan 19 September 1870 . 

In Langen tijd heb ik nteh van m\j laten hooren; men 
besluite daaruit echter niet dat de liefhebber~ om te stelen 
afgenomen is: eenige dagen gel eden toch iii de Wedhono 
wedel' vel'pl-ic/d gaweest een Djoel'Oemoedie met prauwvolk 
op to sltli ten. 

De gezagvoerder van den IINieuweWaterweg" nameIijk 
maakte bezwaar eenige 1.akken kome te ontvangen, en zond 
ze ook werkelijk tel'ug; zij waren !/elOogen en veel te ligt 
bevonden. 

Deze zaaK 7,a1 even goed haal' beslag kl'ijgen al:s een der 
vroeger vermelde suikerdiefstallen, watarvoor de inland.er 
Glom pong , in wiens wOlling de suiker gevonden werd, met 
:~ jaar is gestraft, benevens 3 h'etti1lgg(tngers (inlanders), die 
de suiker naar elders (?) wilden. overbrengen, onder toe
zicht van een Okinees, mede cell KE'l'TJ NGGANGER, die tot 
4- jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens meertlere 
oekelldlteid met het tlievenvak. 

Ecn andere diefstal is niet onaardig. In de woning van 
cen rijkeu inlander, dicn ik bezocht, had ik mUn 110titie
boekje in de voorgaanderij achtergelaten; drie verschillende 
peraonen, die ik niet verdenk tot het dieven-personeel te be
lIoOl'en, verklal'en uit Ifnen monel dat ik het .boekje biiIIl.ijn 
vertrek heb vergeten. 

De bewoner eehter had het niet opgemcrkt ... en wat 
is er 11n mede gebeurd? Den volgenden morgen om 6 uur 
yond de brievenbestellcl' het op de brug van mijne tlJoninq 
geopend liggen ab ware het uit mijll zak gevallen. Er 
was l1iets uit ol1tvreemtl, bellalvej 35 papicren geld., waal'
van het scltijnt dut de goede bezol'ger van bet boekje- be
tel' partij beeft weten te trekken; portretten en nota's wa
ren gelukkig lliet VI;'.11 zijne gading. 

Daar ik oveJ'tuigd was dat de Wedhono niet in staat is 
Jen diet' nit te viuden, heb ik hem aangeraden maar geen 
gevolg aan de zaak te geven, en dus geen, overlast te doen 
aan person en , die toch totual onsehuidig .zijn' aan het ge
heurde. - (Hier inschijnt hij llet b~zonder met mij eens 
te zijn.) 

Hoe is het mogelijk clat de Wedhono, onder IIONDERD 

andere bezigheden, ook nag dieven IU.N opsporen. 
Zoolang als het uiunenland zoo stiefmoederlijk bedeeld 

wordt, dat wij bier niet ffn Europeesehcn Schout krijgen, 
die tevens in staat gesteIcl wordt door geld zieh van degelijke 
SPIONNEN te vool'zien ,heb ik vast besloten om 'van dief· 
stallen, eventueel bij mij gepleegcl,' bij de poUie geene aan
gifta te doen, ten zij ik den diet' aan een toltwtje kan me
devoeren. 

De regenshoilden hier steeds aan, . en al is het nog geen . 
westmollsson, 'zij kunnen voor zware westmousson -,. regens 
duorgaan. 

Bederven deze regensde wegen, bijzonder met het oog' 
op het transport van suikerriet; nadeelig zeker Zijll zij ook 
voor goedereli, welke des Zaturdags aangebracht worden,' 
des ' ZONDAGS aan de felle regens blootgestelcl b1ijven , in de 
open prauwen (slechta met atapgedekt) vl'ij wel nat wor-

E(:u beladen prauw toch heeft DUIZENDE gulden waarde. 
Vel'schillende mededeelingen z~n mij toegezegd. . Mogtell 

al uwe Curl'espondentcn kunnen besluiten om een ondf;rzoek 
naar de verschillende gepIeegde diefstallell in te stellen en 
deze aan het pu bliek uekend t~ maken, dan zuUen zij zeker 
met miJ moetenel'kCllllell daL op geene verbetering te rekenell 
valt, zoo lang de politie in het binnenland op den tegen· 
wOOl'digel't voet wo1'dt uitgeoefend. ... 

II;: schl'ijf II lIit Pekalongan; ik ben overtuigd tlat, uit 
het geheele bil1neuiand evenveel diefsbllen te ve1'llemcn zijn, 

Over het postwezen begin ik hier ook klachten te ver
nemen. Men hoort spl'cken dat bl'ieven van PekaliJl1gan 
via Batavia te Soerabaija arriverell. 

Men acht het raadzaam briel'cn van dcn meest eellvou· 
digen ill hOtHl aan tc teckenen, om zeker 
brief lie beslellltle plaats zal bereiken. 

te zijn dat de 

Dagelijks zie ik twee post.karren vool'bij rijdeu". en dan 
komI. telkcoJlluale de gedachte bij mij ap: zal liet GOll
vernement niu)lucr doc\nntiger postkarren lIit Europa ont
bieL1eu; die kkinc ligl.e EUl'llpcesche Pd~tkarretjes 7.iJn mis
schien weI 3 ll1c1allwuger in priJs, nW;lr :t,oowel GOllVCl'llements 
als partiellliere posl.pakket.tcil zullen spoediger huune bestem
ming bereiken, en het aantal benoodigde paanlen 7,,11 \·(~nnin
deren bjj het gebntik van Jigt.c en toeh steviger voertuigen , 

i rl (1/:-.:>Z· 01'''1 dAn '. t:-; '----" ,...... i ~ -.J. Stukken. 
f1p ___ -.1Jp.f.L ,, __ L9._~gl~_;ph~1l1_hp.r h/?,!ft-,,, 5l.11lif!Y _P'QUP.. _-'lPJ1iJLl.llg .,.U}l..ll __ _ 

voorwel'pen ten behoel:e del' Pl'Otestalltsehe Kerle Le dezer 
plaatse, best-aaude Hit dall1cs-hallll\I'erken en alldere inge
zomleJle objets lie luxe plaats gektd, welke oen bedrag 
van duizend glllden Iieen opgcbl'acht.. 

Bet is a~1I de ijverige bemoeiing ('n medewerking vall 
eenigc (bllles van deze plaats en VOOl\t! aall mw. Hell
neqllin, dat \\'ij het bijeclIbl'engcn del' verloutte prachtige 
voonVel'pell tc danken hcbbel1, die uiet cnkel door RiollW'S 
illgeJ:etenen, maar van wijcl en zijd met milde hand in
gezolHlen werdcn, ten einde het kerkgebouw, dat zich reeds 
sederL een vim·tal jal'en in onbmikbaren toestmul bevin.dt, 
tc knnnen hcrstcIlen en wedel' geschikt tc ll1aken tot het 
houden del' godsdienst-oefcllingel1, welke gellm'ende al dien 
tijd in het schoolloeaul hel;ben plaats gehad. 

De Protustautsche gemecnte van Ilion\\' betlligt dan ouk 
bij dezcn aan aUe Dames in het bijzonder, alsmetle aan 
de verdel'e inzenders, in het algemeen haa1' hartelijken dank 
voor de bijdragen, die gezolldell werden om ons, door 
humle liefdegiften, in staat tc stellen den Tempel G'ocls, die 
sedert jal'en in vervallen toestand verkeenle, wedel' in bmik
baren staat tc kunnell brengcn (Uathells XXV: 40). 

RIOU IV, 13 Sept. 1 ~ ,0. Een ingezeten del' plaats. 

De rivierell op Borne{), 
Tencillde zich cen denkbeelcl te vormcn van de groote 

rivieren OJ) Borneo of Kalimaten (zooals de inlanders dat 
eiland nocmen), diene het yvlgende. 

De groote KIll oeas, benetlen Ponlianak uitll1ondende, 
heeft eene stroilll1lengte van zijlle nlondillg tot aan kam
pong LOt1l(f(t, de Iaatste groote Daijaksche ;kampong aan ge
noemde ririer gelegen, van 1631/~ geogr. ll1ijlen en bij ge-



llOemll6 plaat~ . 110g eenebreecite vun + 180 Rhijd. ,i()e" 
fe~l ; ~erwijrdeb!:eeilte b~j kimipongTaij~n ~· ~vwens.:~le 
'i\tier hi onderscheldene takken verdeeld.,vordt, 2,,80. RhlJnl. 
ioeten /bechi,ag't.. . .•. .. ... .. . 

. Dc Jilid~lelbare watel'stanil ,gednrenc1e de \yestmofsson, ue
ch:aao-t bij 'l'aijiin 12 voeteil, h\j een esndhcid van lilt gcogr. 
mijle~l . p~r wacht van vier' Ul'en of 21 1Ulijn I. yocten pel: S('

cO;1(1e hcjm'.im per 2'.b mell -+- 52,03:),2()+,000 kulJleke 
voetel; geoCt, die bij Taijan voorhij si.w>omen. 

Onden:oekin g'cll, gednrcnde de wcstmoeSSclJ1 IiIgesteltl, 1.Jeb
ben Uven . 7.1cn" · clat het midilelbare slijkgehalte per krlbwh 
voet water tocn bcclioeg 3 wicliljcRof 52,1J3;l,2(j · ~,OOO. X .:) 
of Ho 117,7D2 kUo's slijk; binnen de 2-1< ltl'en. H1crlllt 
w\)nIL l;et best loegelieht, 0]1 welke wij'l..e c: e koJossale dd
ta's voor ' ane groote riviel'cH op TIOl'neo JI\ den luop del' 
lijden 7.ijn ontstaan. .. 

Dc oorsproalel\ike vorm l·tll1 Borneo. was gt:I~k ann 
,lien van Celebes in. onw d:t ~;en, lll et, (hI. versclnl tint de 
vier oj) Horneo bcstaan hchbcl](Je. baai.t:ll t?ge~l het westen 
gelegclI \"arcn. Uoor de gew.elcbgn HflllSI.II,t.J1ngen VUltl~l1 
7.ieh · di~, lIlet behlllp del' da:1l'I11 gnlngell f~tI:tlHkn, !';poe, hg 
en \'Ol'llldr.n p;l'Oote bas~ills. 

11 eL versehil tussehell den hoogstell ell !{J{{!/stw?l,ull'l's/(J.11ll 
ocd]'(wg ojl J c J\apoeas-rivier, in Iwl.jaar l S;'i G, 3 11/ 2 Hllijlli. 
l ' oc; t(, II. 

O\'er \tr.t aJgemecll is ue !telling VUII d,~ ril'ierbecltling 
r:t ll de K:1popas gerin f~ ' J11:t:t1' nid over;ll f!;,d \jkulat.ig. . 

Ondrr HII,tel'CIl br~dl\wg de rivi,' rhdlillg rail 01; 1lI0lHllng 
I'(Jor i',.llf.ianak tot 1' 001' SelirnlJolI\\' (If over cenl! s!.roOtu-
1('II2:f, l~ van ~l l gcogl'. llIi,lir,n sledtl,~ !IU I:.ltijlli. \'odell en 
to('- ' I"Jor dr; nWlldill~~ Villi de Soellp;ij 111tlltiall(IlJl, of over 
rell :I fsl.allt! I'all de lIlondin~ vall :::L 1·1,:) geogr. Inijl(m, 
1 (j:: Hhijnl. "oetr'lt boven de oppl'l'v1akf.e van de \l:ec. 

v. O. 

WAT RE'fEEKENT HET CIJFER 66G? 
:,1, :tI IHi'lIi ~ It-zr'l' vall hel, nlld ('II Nil'lw) JJ(I/((1:ial'lsclt 

Il",u /,./sU",/ dezl,1' d:t2(;11 (!'tI'J'anu:d iJcbb(~ \I . ; lIadat.h ijllif,., La t. 
( ~ Ijfl'\, )111 ('f'lI ~ dl'lI JI;t:t11l van, kCIZC'I: LI,:ttll'lf:' IS (Nnjlolron), 
dan w('(il:\', 7.lHHtls d" s<tI'easilseJw {,IIOSI.ICUS tired, den IIf1UIlI 
vfln .1"11 it('(i\' Edward K illg r,ag r:; plil:I'(;ITIt. 

''1' i~ trollwrns lIid lIHH:ilijk a 111'\'1 ei DalllP-1I \Iil d.at djr,~i' 
lc JC1,('Il, tlaar de olide ll<:urceUII',;1I (;11 Gril:kell gCf!IIC cijfms 
ltadtlr:n, maar d:t:tl'vool' 110 Idt,c]'s 1'311 hUll alphabeL gebr\lik
teJl, aall rdkc wanl'l'an 7.ij orm!' eiji'('.\'wa:II'dl! hf'eht.t;r.n, !.lien 
lIOn W'I'olge kOJl rnen nlk WOOl'll in (;iJrnl'~ O1l17.et.Len ,.en 
,[an daaJ'l'oo]' I ~on nndcl' woo]'d in t!1: plaat;s st.eJlell, lI'annec]' 
manl' tie SOIiI riel' Id.t.e)'~ dier !.\\,r.e \\'()(»)'den duzclftle wa~, 
Pit, j ~ 2N,r llikll'ijls ~ebe\l\'d. Alb<:rl. Jt(~i' ille (li La littera· 
illrc· apocalyptiljllG eit(,z, les .lllii'~ et Ies ·Cltrttiens" Revue 
tLes tletlx' 1I1UII(lts 1 Od, 18(3) \l:1!i4!: lI,lat. de ralJ1Jijnen, 
tell I?;(;volge van een bijgeloovig dell kbm,ld omtrr.n t de god.
delijke ingtving del' ll(:ilige boekcn, 7.ieh verbceldtlen dnt tie 
som, dUl)r ltd optellen del' letters van zekcr WOOl'll VCl'

kregell, ecne 7JI}/8tieke befeekenis hacl t lwtwclk, in geval 
van Hood, vnl'Oor\ooftle VOOl' 7.lIlk een woort! een under woonl 
1.(: 7. f: ttell." 

·:. 

Zoo b.v, de J ezuit Kirker (Oedipe D, II pal'S 1. p. 218, 
219) ,die Ilaunlit deu naam v:ln den Autiehrist op fie l' 
w~jzen leest, ul. :tei!rl1l, liOi!}j.etis, auleiiios; o~. lat einos, . daar 
de som tier letters V<1l1 elk (l:er nam en llet. e1Jrer 666 geeft : 
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Maar al die Lerckingell ?ijn willekcnrig ell menkan 
hOTI(lenle lIumenllil; \tet. (,(jfer Je)~ell, . 

nit myst.ieke eij i'ei' is cr,hter nicls andel'S dan het zonne .. 
c\jfer, vOOl'kOnlellrl(~ O]l de A I'abisehe wogenaumde zOn7If'Zegels 
(sigilla solis), die fils amuletten of talismans gedmgcnwenlen, 
De Arabische asl.l'Oloo!?,: Abenpharagi geeft in de volgende 
wuorden het reellpt voor hr.t vervaanligen vall elien talisman : 

liN cem zes draehmen zuilrer gond (het metaal nan de zon 
gewijd) en llJaak er eene ronde plant. van, waarop gij eell 
!.ablell.ll . Vflll het zegel m0et gI'HI'Ceren, op den dag en het 
nul' tlat de zan in 11 a 1'< , ('xaltatie is, d;:tt is om en lJ~j den 19den 
gr:tatl V,ll1 den i/OIJZ. Als gij (tat gedann liebt, llloet .gij 
het ,zegel in s:tfhaalldilll1p venval'lJI(;n; gij moct het in 1'0ZC

w/lter, . waa ri II gij III uskll s ell kam ['edlcbt opgeJost, wnsseh(!lI. 
Daarna mod gij Itdi 11 ~Cl\ stuk safl'raan klenrige zijJe wik
ke1 ell en bij u drClgen. 1 r ct 7.<11 II in al Ilwe ondernemin
gen gellikkig maken; ic(1ercen zal u vrcezcn. · Gij zlllt van 
de vorsten ell kt)ningeil allcs ",at gij wilt verkrijgen, hetzij 
dat gij zclf er om vrmlgt, of door een (trlder, elien ' gij cr 
om stnnrt l:tat vragen. Gij wIt terugl'indcn wat gij ver
loren hebt en GOtt 7.al zijne zegimlngen over II ell alwat. u 
toebehoort Ilit.stor1.ell. Deze figlllll' del' zon en haal' 7.egel, 
or ltaar t.eeken, dat op(lo keel'zijde moot worden gegraveel'll, 
1J.evil!' een groof; p;uhp,i III (B.I( i IUl{/?J.lIIJZ 8ecrel1tllt) en JDelJ .. noeQ:)t 
het. : Sc!JeJljlel', licM, l'O/llliffl!;:!, illat-/g, TOI'IJ11'Hk, leven, 
df'II!/d, glausl'!/k, 8cniUerfud; de engelen del' 'l'.on ·zijn Anne! 
en l(.aphad." , . 

UiL 1,egei bevaif.e 0]1 zes kolommen een aantal get,allen , 
die jJl aile rieht.ing('.11 opgeteltl, hetzij horizoJliaal, I'ertikaal 
or diagonaal, aJt,ijd elk het, eijf(;r III tot SOIIl harltl eli , 7.00-
dat de \l:CS kololllllien t.e zamen de SOIll GnG galcen, e,;en als 
ill lwL bekende schooljongens krillst.je, 

waarin de cijfel's, hetzij diagonaal, vertikaal of 
horizontaal opgeteld, altijdde som 15 geven, 

I>aal' b.Y . . ue lettl'J'l(jke \)cteckenis vnn Nlillwri XU, 1, 
waal' gc:zrgd ,rordt datMoscs eene ef.lriopisehc yrOliw, eellO 
(}oltcltit (woord dat :tilll het eijfr]' nG iJenntwoontt) ge
huwtl. had, den ],llbb~inen .o?lzedeNjk to!;seli een, zoo 'snb
st.itneol'dell z~j voor dat lcelijk klinkentle woord de woonlcn 
J cpltath-l11llTellCh (goed-ui1.ziende, f1'(/{/.i) welker leUers op
"eielti ook de 80m 736 gavcn; zoodat men nll las dat 
Moses ClOne ·,ycltoo?le vrouw had gehuwd, hetgcen niet MU

stooteliJk WIIS, 

Ten tijde datd6 Opcnbaring gesehreyell wenl, brak de 
lente nan als de zan iIi het teekelt van den ]lam trad, 
ell 'wcl in den tweeLicn £leA-an (elk teeken was ill t1rie de
kans vim 10 graden venlecld), die afln het hoord van Me
dusa (caput cacodaemo'l.is) in de hand van het sterrebeeld 
Persens beantwool'dt. Onder dit beehlaalldenh01;izoll (door. 
de (Juden Uceaan genoemd) ziet meil dan het stelTebeeld de 
fYalriH;!J, door de oulle astrologell genoemd het .q1·oote beest, 
de draak, de zee-beer, rJ.c Item/), de pant!J.ei· of luipaanL . 

Jhlt de schrijver dcrOpenb. datbeest ·beoogde, blijkt 
lIit Hoofdstnk Xln vel'S 1-2, : waar hij zegt, d~lt h~j aan de 
zee (horiwn) een beest zaggelijkende 0]1 . een luipaartl; 
zijne pooteIi. waren als de pooten van een {en' " zijn Ifiuil 
als de In nil van een leeulO, en de draa!.: gaf hem knleht 
en macht. Lezen wij n11 in IIoofdst. XIII, 17 del' Open b., 
Lint niemand koopen of ve) koopen kail dan hij die het teekell 
of deli naam van- bet beest of het getaJ zijns uualllS bezit 
eil br'cngen wij dit in verband methet (1001' de oude astro: 

Van het cijfer 66G' bestuan hondcn1e lezingenen elk 
sc1J1'ijvel' 11eeft e1' . uit gelezen wat in zijn haam te pas kwam. 
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logen gezegdeomt.rent de ,.vonclel'bilre kra.?ht vanhetz~nne .. 
zegel om iemand in al zijneol1clerneinmgen gelukklg te 
maken, clan blijrt or haast geen, twijfel over ofdc sehl'ijver 
derOpenb. bedoelcle G.len mystieken talisman, ond~r de ad
spectell del' zon en van het groote beest (denwalvlseh) ver
Vaardigd. AUe profetien uit clat cijfer Goo getrokken, zijn 
dns ijclele droomerijen en het is te betrell1'en dat, voor het 
overio'e welwillende mensehel1, .zieh e1', toe laten verleiden 
om ~it astrologisoheil notlsens godclcliJke pl'ofetien te wil-
len trekken. APOKALYPTlCUS. 

rlie niet - al tn klein klmneu zijn, wHen zij niet telk:ens 
verstopt raken. 

In de door, de firma EntlwDen en Comp. te 's Rage ge
lever de pompen b.v. zijn over eene buislengte van 0,85 
meter 32 gaten v,m 1 centimeter middenlijn aanwezig. 

De buis lleeft cloOl'gaans eene midclenlijn vaa ongeveer 
G cell timetersen wanlt, na tot de gewenschte die pte inge
heid te z,ijn, voor~ien van eell eenvouclig pomptoesteL Een 
water-reservoir, gelijk bij eene put, treft men hier dus niet 
aan; het grond water dringt, zoodra Joor het ophalen van 
den y,niger daaronder eene luehtverdunning plaats heeft, 
met kraeht door de openingen in de onderste geleding hill

Een woard over hat gebruik de~ zoogenaamde Norton- nen, met zieh medevoerende al wat het op zijnen weg ont-
pomp en (Pijpwelboortoestellen). _ moet, en door de kraeht waarmeele het wordt voortgestuwcl 

Voor cClligen tijd las men in de SWItt1rang8cne C01JI'anten geen wederstand kan bieden. 
cene lofl'ede op den Resident van Salllarang, om reden Tijd tot bezinking heert het water niet, wal1thet wordt 
Z H ~~clGesLr. in het besiaallue gebrek ann goed drillkwater met den volgenden znigerslag opgepoll1pt, en mag het ook 
LeI' hoofdplaaLs zon hebben voorzien, door het op een llan-, lliet hehben, want clan zoude de bnis in weinig;e men op
tal pnnten doen inclrijvell vanpijpwelboortoestellen (zvo- gevnlu en de pomp daardool'gehElel onbrnikbaal' worden. 
gellaamde N ortonpompeu ).\Yij haclcLen van de RecIaktenren, VOOl' gewoon gebrnik, tel' vervangi'llgvan ]mtten, zijn de 
del' Sam(1,/'{wg8c!te bl:tden meer seherpzinnigheid vel'waeht" Norionpompen dus te eenenmale ongeschikt. Toch kllnnen 
dan dat zij zich zOlldell laten vel'leiden zoodanige, wij zij van ,zeer veel nut zijn., Doonlien zij in korten tijd tot 
zullcn maar zcggen, onj niste metleclecling in de door hen vrij aanzienlifke diepten ingedl'even en daarna met weinig 
gerc,ligeenlc hlacten op te nemen, eene meeledeelillg, die mocite wedel' uit den grand geligt kllnnen worden, knnnen 
flail ied",r, met de inriehting van een N ortonpolllp eeuigszins zij dienen om te ondel'zoeken, of op eenige plaats, nabij de 
van nubij uekend, zeker een glimlac:h heeg Ilfgedwongen, ' opporvlakte dcr aarde, goecl drinkwater gevondim wordt, 
en waannello men voornoellllien hoofdllmbtenaar zeiter geen en zoo ja, op welke diepte. 
diell,st heeft uewczen. Men lleert clamtoc de pomp 

Ware de vrang, hoe in de behoefte aan zuivel' drinkwater te drij ven, af en aan eenig 
to voofzien, op zoo eellvolldige wijze ap de los8en, het kwaliteit hiervan na to gaan. 

sleehts langzaam in den grond 
water op te pompen, en de 

Wilde eCllwige 8challlie zijn, dut claal'van niot onmiddelijk Van welle nut zoollanig onderzoek kan zijn bij het be
in het belnng zoowel del' BnroPIJf.sclte !lIs del' 11llandsclte palen van de plaats voor de opriehting van nienwe trae
uevolkiug ill gelleel Nederland,fclt ,Illdie op mime schaal penkampemel1ten en voor andere ncdcrzettingen,dit behoeft 
gehruik gemaakt is; en hot boren van artesi8che putten zeker niet nacler betoagd te worden. 
wllde voortllan lloo([elooze verspilling van arbcicl en geld In de reeds bestaallcle kampementen en op partiknliere 
wezell. erven kan men aldlls nict aHeen de plaat8, maar ook de 

Maar tot ons lC(Jciwezen en tevens tot gCl'Il9tstclling van diepte bepalell, waarap het beste water binnen aangegevell 
de l{cg,eering (al:s diL 1100dig will'e;) i.<5- (lie kw-c.,bio - <loor--do- -ts't·oH-H-o-u----b?-·.,y,in-.lou··io- -Ol"l-··:w.n.nr-- .J..llO' Llo_ ._pltl~n ___ gE-gJ'::l,\[en_._.die,,",_ 

uitl'indiug van Nortoll in het geheel niet opgelost, en hoe nen te worden. 
lluLt.ig clezfi ook in enkclc gevallenkan weZCll, de ophef die Van hoeveel belang oak clit voorcleel is, zal een ieder 
men er yan gemaakt hoeft, is, even a1s ,clit met vele nieuwe bevroeden, die den invloed kent van het gebl'llik van goed 
zakcll gnat, veel te groot water op de gezondheicl. 

I'nmven, zuoII'cl ill Nederland als in Inelie gnnomen, heb- Eindelijk nog kan de besproken soort van pomp ell van 
ben nalllel~k bewc;"en, c\at heL water door middel van eene uitgebl'eicl nut z~n bij expeditien; na het vOl'enstaancle zal 
N orLonpomp opgehaald, in den rogel verrc achterstuat l>0' dit wei niet nader uiteengezet behoevell te worden. 
gCII'oon putwatel'. Maar tot tleze drie gevallen - zal zieh hetgebl'uik van 

En dat is 700(,)1' lIt1tlLlLl'lijk \Vanfleet' men eene I'llime put Nortonpompen vool'eerst, zonder belangriJke verbeteringen 
gl'aai't til dell pllLwllntl goeu UtllllctselL, zooclaL het water in het stelsel, weI bepalen. 
niet van allll kanteukan toevloeien, verhijgt mell een water- H et bovenstaancle zal voldoemle zijn, om een algemeen 
reservoir, waarvan de inhollLl, uaar mate men het water van denkbeeld te geven van ,de inriehtting en het doel dier pompen. 
hoven afschept, van beneclen wordt aangevnld. '. De zwaar- lId diene voorts tot vool'liehting voor hen, die cloor eene 
dere cleelen blijven dan al dadelijk op den boclem liggen, verkeerde beoordeeling van zaken door de !!leiders cler pu
terwijl daarenboven in den regel ar.n het water geruimen blieke opinie" in den waan gebl'aeht moehtenzijn, (lat men 
tijd ter bezinking wordt gelaten. op plaatsen, waar men geen goed pntwatel' aal1treft ,slechts 

Vall aMi' dan ook, dat het geputte water, als hetniet N ortonpompen ill te' slaan heeft, om in de behoefte aan 
al te zeer met organisehe stoiTenis bezwangerd, cloorgaans bl'llikbaar' water om te drinken en sptjzen te bereiden, te 
helder is, moge dan ook hiJ ehemisch onJerzoek blijken, voorzien. Het kan tevens a:1s bijdrage sLrekken, hoe on
ciat het zelfstalldighecl<m in oplossing bevat, die het voor vOOl'ziehtig het is te spoedig Inet nien wigheden, die veelal 
drinkwaL,erongesehikt l,nakeI,1., V" ,erv",angt,me,n ee,h,t",el' d,e" put /", vreeselijkworden opgehellleld, weg te 10open. 
door eene Nortonpomp, dan zalhQt opgepompte 'waterdio- , A. N. 
zelfdc sehadclijke bestanddeelen bevatten endaarenboven • ' 
zcer tl'oebel en drabbig wczen. ' 

Dit wOl'clt duidelijk voor een ieeIer, dieweet waaruit eene Geacltte Redllkteur! 
Nortonpomp bcstaat. Vail. geloofwaal'dige zijclc is mij medegedeeld, dat cloor 

Hctis eeuvouclig eene uit, versehillel1de te zamen ge- clen Di1'ecteur van Onderwijs enz. een voorstel aan de regeeo 
sehroef'clcgeledingen bestaande buis, waarvan de onderste ! ring is gedaan, om het daggeldvan in comlllissie o'estelde 
geleding v~n een. stalen punt is~oor~ien, ten eillcle debnis: person en teBatavia van f S op f 5 te brengen, Ol~ grond 
tot de gewIIde clIepte te kllnn'en whelen. " dat het tegenwoordio- door het bestaan van den tramway uiet 

in die geledillg Zijll voorts een aantal gaten aangebraeht, I meer noodig is, dar een gceol1lmitteerde een wagon huurt 



Iil1l.e{i)~1a.i:ig . liU van deze ambtenare.I}, w~arond,er er ziJ(~'K1'lti8georganiseenL .De zaal was goed bezet. ,De licht
~H'e ;'.met ' een -zwaar hllishouclen van-' f 100 in~omsten _en jmntell_, vall: dit concer t waren i e uitvoering van het Sep
fui1~Ter - ?s 'n;taands' te Batavia fatsoenl:ijltimi:jeten;le'ven; cVeT;' , tibne _' Concert, van de Beriot, voor .viool en orkestbegelei
~oekik' UEd; doorclitschrijveh eenprotest tegendat 'voor- ' ding; ofsejiooll de hetlrCocnen met het springen van een 
stdin liw geacht blad te "men opnemen. ' _ _ _ "snaar tc ka1I1IJen had, venlicmlc dit Illlmmel" tcn volle ai
', '-De 'grond, ' w'aamp-' dit voofstcl steunt; is voorcerst tell gemeene toejlliehing. Maar vooral had de voordracht van 
eenenmale onjllist. Toen de tramway nog niet bestoml, werd ' 'I/le Vieux Caporal" en, \'an Hol's,,,Ons Vaderlaucl" eell sehit
toch dooi' , een • gecommitteerde ' evcnmin als un cCliwagen ge- tcrcnd sneccs. De heer V. llceft een gehlid, dat weI niet 
lumrd. Hoe ' verde afsiand ook wezen mocht , hij gelroostte meer al de frischheid del' eerste jeugd bezit; maar dat nag aall-
zicit liever dien te ,'oetat' te leggen ', dan door die kostuare genaam eil,wellnidend:ldinkt, terwijl hij clilaraaJl s:uaak en tact 
nilgavevan wagenhulll' zijn teverdienen clHggelcl tot opbijna paart, z60d~\tkei1nel' eil 1eek iilc1e rrmr.iek daardoor gellieten. 
de heHt te zien vermindercll. , - Bovcndicll wonlt datdaggeicl Kritiek ZOll teonpas r.~jil, waal' het cen zoo llitstekend 
cerst weken ;la " ajloop van dewerkzaamhedcll (comm\ssie) doel ' geldt. Onie rtlimte gedoogt niet heden in meer Mtails Ie 
ilitbctaald; van w/lar 13,5'0 VOOI' ceJ'l wagen geluialci? " I~en ,Lreden. Zekeris het, dat he t concert geslaagd is. 
a:mbtenaar, die opBa:tavia non-actief ofop wachtgeld: is, Wij knlluen hier JIiet geu.oegen bijvoegen, dat de bruto 
hedt gewoonlijk zulk cene, voothem in zijlle omstandig- opbrengst eirea I 1600 , hceftbcclra,gen. ' 
hcden, bclallgl'ijke som niet voorhandell. , AI w'are 'clitzoo, ' _~~~~_,_,,,_, 
hij zal er Hever eon paar schoeneu of eCllig antler klt;:e(ling
si.uk VOOl' zijne kinderen voorkoopen dan dat hij er voar 
r ijdcn gaat. ' Zeit' , op wacht.geld zijlidc, spreek ik bU Oll
tLervinding, I-Iet motier waarop het voorstcl zich grolld~, 

' is dusvolkouien onjnist. De bedoeling van het gOllvcl'ne
mcnt is bOvclldicn geweesL, om cloor de vrij mime betallng 
vall / 8 daags den veclai geheel biliten eigen 8chuillop 
Wilchtgeld gekomen ambtenaar cen boni to gey-en, hetgccn 
llikwijls hoagst nooclig is. ' 

Van harte hoop!' dan ook de iIll.cnder, zoo wei in het 
bclang van zoo velcH tc nata via , die in '3 gotlVCl'nClllcnts
dicmt gewcest zijn ell dit blijvCll, al8 in r.ijn eigen belling, 
dat door plaat.s ing van deze opmcrkillgellhetvoorstc1 van den 
Ihredell\' vall 0., Eo en N., indiCII het werkclijk reeds i~ 
ingcdicnd, door de Rcgcering Hict wonle gefiatteenl. 

v.lt. 
IhTAVIA, 21 SepLcmbcr 1870. 

ZEEROO;F. 
St;dcl't celie reek" van jarcil ltl!lJlJml tie Tobellohei's , llaL 

ZI.i1l onllcmhLllcll van den suell-han van TernaLe, die tijdelUk 
iH _ tlf~JI . 1~;'n gP.'r, i .. nl·f·.hir'c-l . u 'nnQn. , u.iol,- - :ui u(. -- 'UntllitHi " \1Ul --iu- -dtJ . 

Tomilli-bo..:ht, langs de knst van Boalclllo tot Talldjong 
A pi ~ itcsi(Lelll,ie 'femate) en tusscitcn de 1'oeloc Ampat 
CII de Tagiall-cilall(len, ~eeroof te plegen. 

Dc gcroofclc goedel'en en mCllschen, speeiaal killdel'ell, 
\lcl'den door hell op de kustplantsen, ge1egen tns$chen })a
lanle en Talnori, van e1c hand gezct, ennieLtegcllstaullde 
ul:doeltle 'haudclingcn uij dt; hoofdtll vall Hanggai lIiet on
bHkelld bIIlV(IIl, dool' hell Booit t,c keCi' gcgaan. 

Hel'hllillda klachtcll duor de kustuewonel's on door de 
kleinhandclaren (Leswege aangchevcn, bleveu on verhaonl. 

H ct is detltaive vcrulijdenu, dat Z. M. stoomschip :J!imol', 
:la l. op het bel'icht hlllillel' laaLr:;te rooverijen ,van: Gorontalo 
na:tl' Tjoclang stoomde, hun eene .gcvoeiige scllude heart 
toegebracht. Zcvcn gewapclldeprauwen' \veHlen,naar wij 
Ycmcmen, vernicld en de bcmanning iii de bosschcn ver~ 
sLrooid. 
. Wij h~pcn dat de resident van Ternate IIct door zijneu 
JIlvloell hlJ den ~oelthall aldaar ZIlI weten te bew()l''keri, 'uat 
voortaan geen overlastrneel' van de zijdedel' 'l'obcllohcrs 
door, de ktl~tbewOllel'S wordt ' ondervondell. ' _ 

Het is opmerkelijk, clatallelialHleJiugell ~lel' TobellohCl's 
in d~ l'cside~ltie Temate stCIlJ.~ .op rekcllillg van de Solog-
80he en Magmdllllaosche zcesChullllers wonlt gcsteltl. S. 

EJa 'ta 'V"J.a. 
16 September 1870. 

,Gister avond had in denSchouwblll'g lid concert plaats, 
door ' den heel' M. Hageman ' ten vool'dce}c vaq het RoorJe 

(Per telegraaf.) 
De Rand van Jlfstitic' te' Sall1ilrang heen , hct 'comite van 

uestu'\ll' van fli~ O. L s poonvegmait'schapp~j nict-ontvanke
lijk verklaard in de civiele actie, tegen den heel' van Kes
terell; hoofdredacteul' Vall ete Locolltot'ie(, ingesteld. --_ ........ -..-',-.\ 

17 September 18'/0, 

Naal' aanleici:ing van een geclnan verzock kOlldigt de resi
dent.. vall Bagelcn ann, da~ het voornelllen bestaat cene 
,llitg'cstrekt lteid WOl'stCIl grond, van 225 bOllW8 en 412,7 
vierk. Huijnl. weden, iu het distrielSapoeran, regentschap 
Ledc)k,illhuLlT af te staan ' tot 23 ]<'eul'uari 1885. Bfljet
ten vall insehrijving' worden ingewacht tot 18 Maart 1871. 

De resident vall Kcdiri kOlllligt mede ann, dat de regeering 
bereicl is, op gednan verzoek, twee pcrceelcll ",oesten grond 

,over cen tijdvak yan 20 jaren ill hutLl' at' 'Ie stann, het 
ecn groot 8o,w/lOo bOllWS en hct ander groat 881/ 1!)(J bouws, 
grcn7.ende aan het lllllll'land Pa pok , distrii:tIV lillgi, l'e
genLsehapHlitul'. Do insehri,ivingsbiljetten kurfnen tot 20 
Maart 1871 worden ingcwnclell. Dezc uit.gifte gesehiedt 
ochho.-- nic!;uij , lti(;lJestedin ::" dmn' de I'cgeering :t.ich het 
reeht voorueholldt d(~ ll P CI'S!)!)ll te -kiezcu met wien eene 
ovcrcellkOlllsL zal , WOnhl l1, gC5loten. Dc hllUrpl'ys is op cen 
minimum van f 5 per UOllW 'sjaars hepault!. 

Hellell zijn alhiel' 
1371/2 percent. 

stukS ba.~IKadien, ad 

GEVEIIJDE V.A.STlGHEDEN. 
Zaturdagdcn 17 Septembei· 1870. 

., VOOI' reke,~lil~g. Van cle ~lIiIllle rjarige ' Ephraim I?l'edeJ'ik 
Schultz en Ctmstll!1t Fredel'lka Sdlllitz iedel' vvor eell twee-
de gccl.<:cIte, , ' 

Het perccelgeiegcnop Berendregt vcrp. No. 83H, ge-
taxt;el'd op f \)OUO,- zlJllde: ' " , 

Een Ert', bubollWd meteen Wovnhuis van steen en met 
pannen gmlekt ,Cop sLeellCll pilaren) zoomede , twee biokkell 
bijgeuon wenlllc(le V'~llstecn met pillmen, met llitzondering 
vall een dllt gecleeltcltJk vanbamboe en stecn is. 

Koopei , P. Heijnis, ', VOOl' het wedllwenell wcezenfonds 
van Bllrgedijke ambtcnal'en in Ncdei'laildschlndie voar 

/ 3,nO,~. ' 
. V001" rekoningvan l-lidop, Sa~m:iia ~f Tjerewet, Mariam 
ie~lel' yoor 72(:)60 gedeeHe, Je VOOl' 3/360 gedeclte, No
rau~~oor c 23/ 360 gedeelte ell ,Mohamat Bidien ueide 111'11-
derJang, VOOl' 4li/i,GO gelleelto. ' 

1 288/360 gedeeHe van . het perceel ge1cgen Oi' Kampong 
Klendang vcrp. No. 4,6i;), in :t.ijn geliecl getaieerd lip 
60,~,zijnde: Een stclk grond. ' 

Kooper - Lie 'Kwic Song, VOOI' /73,;-",. 



··' V00r . i.;e.keni~gvall Hidop,Sa~adia of Djel'ewet Mariam 
ied.er :V001;'" 3 6/18 Ogedeelte, J e voo): 3/180 gi\cleeite, N orai u 
YOar >2,3/180 gedeelte,en l\fohamatBidien ' vQor46/180 ge
deelte: . 

,, 2: . Bet perceel gel~gen op Kampong Kl'endang . verp. 
N Q.5342,getaxeel'd op f 2.50,- zijnde: 
.. Eell Ed, bebOl'wd met twee steenenH nillen met pannen 
geclekt. . . 

. Koopei' Lie K wie Seng, voor 1530,-. 

19 September 1870. 
Eergisteris te A njel' gepasseel'dhet N ederlandsche schi p 

Oceanus.' gezagv. Planten, van Rotterdam nRar Batavia. 
, ' 

De 'Chineesche kleinhandelaarTiong Tekseng alhier is, 
op zijn ve:rzoek, verklaard te verkeeren in staat van faiIlis
sement. 

Den 29 dezer zal in de Handelsvereeniging alhier plaats 
hebhen de veiling van 120,000 pikois gouvernements-suiker. 
l?e rrionsters vim 10,000 pikols suikel' van de fabriek Ploem· 
bOri, waarvan 4,000 picols no. 17 en 6,000picols no. 18, 

. liggende te O Cheri bon , zijn reeds te bezichtigen. 

,Tot (Jolllmissaris van de Ned. Illdisehc Leveusverzekering , 
en Lijfrel1te-M:aatsenappij is heden alhi.el' verkozen de heer , 
ell' ; J: A. C. Oudemans. ' .. 

De klacht over de mlshandeliilgen, welke J a mansehe;\fek
kagangers te verdnren hebben, meu zal zich de brieven van 
onzen correspondent te Samarang hcrinnercil, heeft eindclijk 
het 001' del' Regeering bel'cikt . 

De 1e Gonvernements-Secretaris zonJ de Hooftlen Vall Ge
westelijk Bestnlll' dczen brief: 

IINo. 551. BATAVIA. , 24 Maart 1870. 
Omtrent de behandeling te Singapore van N ederlandsch· 

[ndi~che onclerdanen, die zicll tel' bcilevnart naar Mekka 
begeven of van daar terugkeereo ,is het volgende ter kennis 
van de Regpering gekomell. 

"Vanneer de pelgrims te Sin gapore aankomen, stellell 7,ij 
zich gewoonl\jk onder beseherming van een haclji, elien zij 
in zeker opzicht als llUn hoofd ,erkcnllen. 

Zij worden dan gehnisvest in uitslnitenil daartoe ingehullr
de woningen, doch yennils zii gemakkdijk te misleiden en 
met de wetten des lands onbekend zijn, worden zij meestal 
de slach toffers van de roo{'zuclit y,m (lie hoof'tlen, die trach
ten hen in schulden te wikkelen, hun gehl en goederen 
afhanclig te makcn en tegen ,voekerinteressell geld te leclJ()]!. 

(Pm·t. COtT,) Billiton, 14 September: Somtijds zeit's makC!l ~ij ~ich schulrlig aan mishandeling 
, Alhiel' ,is gepubliccerd" clat den l8den dezer de verpach- bestaande er voorbeeldcn van het gebmik van de rottin~. 

ting Yl\n 's lands middelen voordit , gewest over 1871 za l Il\i .overlijden worden hunntl gdden en goerleren door (li e 
gehouden" worden, als: het recht tot den verkoop van am. hoofden benaderd en gevcn dezen dan voor dat de ove1'1o· 
fioen; llCt houden del' pho- cn topho-spelen; den vel'koop clene ni ets heeft nagelaten, of zijne zaligwonling gekoeht 
,'an arak, rum en tjoe, en dat den 19 dezel'clenitbesteding heeft flsoedah bell hadji." . " 
zal cr geholl{len worden voor de levering van de voedinO' aan In het belang del' be<levaart.gangel's IS UlIJ (laarom. oP?;'~· 
de gevangenen en de verlichting del' gevangenis te Bilhton dragenUwEcLG. te vel'zoeken, zoaals ik ele eel' heb bij dew 
over 1871. I te docn, aan de reg-en ten cn lJOofden, bed'Jelcl bij staatsblad 

Ovet' 1870 hebben ~e pachten opgcbracht; ISS!) no. 42, te willcn oprlragen, de tel' bedevaart ~l:\'~l' 
Verkoop van Amfioen. f 32,400. M ekk,\ vertrekkendc person en bekend te lllakcn Tne~ de kW,I-

/I /I Arak. 1/ 1,5~i2. de pntktijken, die zij te Singaporc knnnen ondervmden, en 
Pho- en Toplio-spelen. /I 3600 ' Illln medc te cleelcn, dat Z\1 van de Rutoritcitel1 aldaar sleells 

,. beschermillg kUl1neil verwachten .. wanneer zij die slechts in-
2'0 ~Se'ptembel' '1870'. ' -- TOUlJen-;---rrr.,.t -aantnttiJ.,ing,-t owRu",-Om--f5eh :ouw,elijlLnl' i"-gpsclL 

,.; Ii C t t d tIt 't' d welke f)'elden en O'oedercll door hen worden medegenolllen, 
~a,maJ'a1lgsc 1e ouJ'~1t zeg ' , a IC ' coml evan e . '. n 1 I .. ' "'. d uit te rciken lJ;]sscn n~~lding te 
spool'weO'll1aatschapplJ appel heeft aano'eteekend tegen t.en CIIl ! c t ,(,\1 val~ me " (". 

' . I:> b" h t'1 .. 1 t' t d h mul'en en om llll~ passcll blJ annkoLl1st ·te Slllgapore, be· 

K
vonnt IS, ~aal' 't1Jll e. c e t CIVIle e !Ie lC, egen en eel' h';l~e ;an hct N eclerlandsch c01lSltlaat, ook aan de policie 

van es eren lIlges e ( IS on zege . ' " , l' 1 I . l ' t , (policie court) aldaar te vert~)Oll e:l, t IC (aarc,oor III sail 

De 
:N. 1. 
hct 

21 September 1870. zal zijn gesteld, om bij verdlUstcl'ln!!,' van gelden of goede
rCll meer .krachtdadig op le treden ." 

De directeur van finantien deelt mede, dat den 15 Octo· 
bel' a. s. wederom eene opellbare inschrijving voor den 
vel'koop van gOllvernements-wissels, tot een bedrag van 1 
milioen glliden, zal plaatshebben. 

Z eet' terccht clringt de Loco!llOlief 0[> de benoeming. V~1l 
een consul te Mecca aan d.:ze ; circlllaire beleekent wel111g . 

22 Seplember 1870. 

Den ' 27 dezer - niet 29 ' dezer, zooals gister ten on- 'J)e racLorij del' N . H. 11. vraagt sclleepsl'lliUltc tot oyer· 
rechte was gemeld, ~'zal alhicr in de Halldelsvereeniging voc;' ' Vl~!l gon:vernelllents. ; w,lncL(:n. Descllcpen moetel1 VOOl' 

ve~'koeht worden de volgende hoeveelheid gouvernements. of op 17 Odober a.s .. t~ nat~l~la, San:arang of Soerabaiia 
sUlkel', nls:. ' . gereed liggcl1< InschrLJVlngsbl lJ ctlen worden tot l\!aand;g 

10,QOO pikols, lrggende ' te Cheribon; :3 Octobcr a,s, ill·:·ewacht. 
40,000' pikols, liggende te Pasoeroean; . " ... ' . > t7 ,~~~ 

, 45,000 pikols, liggencle te Soerabaija; . 1., '1 cnrsns V()Ol' het gvm-
5000pikols, liggende te Tegal, en Voorhe.t toelatmgs.cxa.l1leu tot u~_ . l;"den aano"em"elcl. 
25;000 pikols, liggende teSamarang. llaSlllm Wlllem I hcbben z\ch cell 60(.al Jlm geb- '" 
Deaangebodene suikers bestaan \.lit: ___ . ,~ 

500 pikols no. 12. /. , Gistel'miadat~ outvin o'en wiJ' van eCli Oll:ZCl' vriendc.ll. ~< 
<:J b . • 

'5,000 1/ f/13. ' ~~marang eCll telegram, hOlltlcndc dat !\{'t stOOl~lsch~p vall 

13,500 1/ /I 14. ,,,mgapore aldaar was aangekomen, lllaar geel1 i1l1ll\Wti hoe-
4,iHlO 1/ II' lQ. ' gellaamd vall het oorlogstooncel hat! aallgebracht.' 
1,500 1/ 1/ 16. --"~--~ 
8,500 1/ , 1/ 17. Men leest in de Lixoltwli,/: 

31,500 " Ii 18. ])a l{egeering lOnu· onlnll'gs de nll~elldc circalairc nan de hooidC!f 
31,50.0 " 1/ 19. \'au gewestelijk bc:;lunr "'P Java en Mndlll'll: 
28 500 /I 20' ... , liat,,,,i./, Maart 1870 . 

. I . /I. , lid IUterclIdcel del' l'appol'ten do(!1' de hO(Jfd~u van gewe8telijk lie-



~;~t;\ X;: - l~t dljgV6r~e itf~";;onden; uaar nanlridiug van 81'likell vau 's gOIl 

:~':;~rl1e l1icntsbe81ljit; dd. - 21 Jllli 181.;'9 no. 5 [*J, is zee r oppervlnkkig 
:F;D ' t)Dvolledig,eri - voldoet niet aande bestemmirlg. -

-:_ -: I)ez~ ralJl lOrien m51~t.en vnn maand_ loi maand I OOI'Cll. en vergezeld 
'gaa-n van -statislieke opgaven ra n de aaugetaste persollen ell vao de over- 
-Iede-nen.- berstelde.u -en :otider beliande1ing geLlevell lijdcrs, lerwijl daar~ 
aBll - meden worden - (oegevoegd all. zoodanige iulich!illgeu, als noodig _ 
zijn, om deeers! e onlwiJ;kelillg _con venIere verspreiuin g- del' ziekte te 
docn lIilkolllrn, welke .illlichtingen _ niet kllnllen worJen gegevcn door 
de plaatsclijke civiele ge neesheeren of door -de eerstaallweze nue oliicieren 
fan gczolldheid. . -

DIl nrloe door de l'tlgel'in i; gCIIIRchtigd, Itcb ik ue ec~' U ~uG, voor 
zoo .-eel \HfOdig, Ie \'erzoekcn , de bo\' cnstaande we.ll,en III heL vervulg 
~t i]J t .tn ncht le willen- nelllell. 

De rlircctcltr V,at (lHderlOijs,ecrcdicnst ell "iJv"'heid, 

L. J. W. DE \VAAL. 

( ' ) JIUbl.d No. 22,0 

In de J3a t<1l'iasehe Bricven van . de Socl'ab. Ut. leest men: 

In den laatstcn tijtl werden hier in het open baar vrij 
druk de toestanden besproken waarin zekere l iefdacljghcids~ 
gestiehten veJ'keeH:ll; moer in heL biJzoncler kwarn de finan
tieele toesLand van het /I njaLtiegesticht" alhicl' tel' sprake, 
l1aa r aallieiding van lwt door zij uo diredie oulangs gepu
hlieeercle jaan·erslag. Die toesta llJ is zcker alIes behalve 
g Ull sLig, en cledirecLie Iweft zeker, wanneer zij aan de in
sLantihouding der.nr inrichting heche, aJJezins gelUk met Gij 
tijd s (len Geroe]) t.edoen 0(1 clen algemeenen welcladigheic1s~ 
zi n, maar zal zij ltaaroog merk Gereiken? I k lw~jfel er sLetk 
aall. Ann liefde voor ,(en naaste olltbreekt _het mer in 
ludic in dell regel Hict, en cvenlllin hier te ];aLal'ia; gaa~'ne 
olll:rC:II versehil-lllrHle [lersonen hd hllllllC tel' ontiersteulIlng 
van hulpbchoel'cnc1eu, lIlaar mcer ell Ulcer (lriugt zieh bij 
hCII de Haag op, waarOHl, weI ken grond, I_net welk doel, 
hier twee inrichl.ingen t.ot 11lIi~ l'esLing, olluerhuud en op lei
ding van wcezen · zollden moeten hestllan , waarom zij tOL 
illst<lIIdhUluling . van bt'idclt zouden moeten bij(lrilgen. Nie-
1Il<lIHl heeft den opricltLers van ltd IIDjatticgestieht" iets in 
,j"" W"B' gel0H", 'U'I"", W'H1Hoor "U zalk cell -f5c~tidlt vcr
lang-den, llicttegen~Laallde er hier reeds een ander gcstieht 
va II geli.ikclI nard be~toJl(.l, waarum hebGcn zij dan ook nie!. 
gewrgd, clat hllnllc sticl!ting nimmel' in geldelijken Ilood 
ZOli vcrk(',eren ? Dat was tonI. de cerstc llllllllcr plichLen 
gc Wt'CsL. \ric waL nicIlw8 wil; moct er ook lle kostell vall 
willen bet.alen . De opriehtil1~ van !tet I/Ujaltiggestieht" 
was ecne zwnkhcid; twee d.ergelijke instcJlillgcn kllllllen hie!" 
in !"t"Ue del l1(Jvens clkandcr, UII in' elkanclers oumiddelijke 
nab ijhcid op den dllur blijvJn bes Laan ; lI1ijus inziens is dus 
/t cl, ce.nigl1 en bcsl.c rnidtlel om lndisehe hulpbehoevende kin
cl crcn tel' hulpc Le kOlllnn danrin gelegen, daL de Gci(le be
sl.an nde inriehtin grJl1 , wier micldelen van allerlei aard thans 

-goeth- klinneJi worden, hoe~~el t~. tueer zon men dan Teden he])
ben om zieh teverbimgen; 'wanileer die sameusmelting etln~ 
maal had plaats gehad, en aUe giften, ill plaats van zich 
ZOOMS nn in t weei;ll te vercleeten, ten nut_te vall Celle en 
tlezelde instelling kwameu ? Deze zon werkel~ik niet t~ kIa
gen hebben, en nooit genoodzaakt zijn oI> 'de algemeene 
menschlievellllheid een beroep te -doen, maar altijdmeer 
dan volclocllde van de noodige fonclseri zij n voorzien. 

. Door dell H eel' E. Laromigniere-Lafon zijn in het B at. 
IIandbld. met -_ cnormc tussehtinpozell · een drietal arti,kelen 
ovcr de z~dekuLtnur in N. " IIHliegepJaatst, clie machtig veel 
vall lIorationes in'o domo" .hebben. 

Dc goede- man maakt het zic11 nutteloos zeel' moeiclijk; _ 
hij haalt hoog op van de klmdigheden welke zijne venvan
teu op clit geliied zoU:den hezitten, maar wat het YOOrnaalll
ate is, hij heeft in aUe opzichten verzllimd om te bew.ij zen, 
da~ hij er eenige bezit.D,e "Javasche zijdckultllill' maat
schappij "welke onder zulke schoone auspieien ontstond, 
i:mlke schoonc rtisultaten beloofcle te leveren, cngeheeL aa,n 
zijlle zorg..-m was toevertrollwd, yerkeert reeds seclert genli
lllen tijd in zeer treurige olllstancligheden . iU is, om eell 
dagelijksche uitdrnkking te bebigen, reeds lang ·6p de flesch. · 
Dat men er Jliets vall vernomenheeft is alleendaaraan te 
clankcn, clat het getal aandeelhomlers zeel' mi;liem, en het 
door hen gestorte kilpitalil ook niet van groote beteekenis 
was. ' Maar in elk geval mct die onclerneming is het frCll
ri g afgel()open, waardoor h tit bewijs geleverd is, niet clat de 
zijdekllltu_lll' hier op Java lIiet zon kunnen shigen, maar 
dat lhellhaar tot heden aall ongeschikte en ollbcbvame hall
den heeft toevert rouwd. De Heel' L. \venseht tien' illspeeteur 
voor j/de zij(lekilltullr"; ikheb er lliets tegell dat zulk een 
Ulall benoemd woi'dt, als men het becloelde . heel' ma\lr lliet 
maakt, waut ill dat gevill zon e1; vande gansche· hlitlllU' 
blij kbaar niets komen. Hij wenscht voorts ciereaen des
ktmcligen uit EllrDpa te latcn komell, Lerwijl wij hier in de 
olllllidLlelijke na bij lLCi.d, zijn del' landeu ·· waal" de ktlltullr 
origi.lleel te huis L>ehoort! . . . 

Iiieen'\vool'd, ditbelangi'ijke onderwerp is wedei' behan~ 
deld op eene lichLlraanligclvijze, welke onaangenaam aall
duct . lk ·geloof datde zUcle kultuur voor menigeenhier, 
vooral vool'clen Inlallder eenc aanzieulijke, niellwe broil 
van wclvaart. en voorspued;. zon ktmnen worden,maar om 
\tet zoo vel' to brengen, heert men degelijke mannen, geene 
hanswol'stcn noodig. 

23 September 1870. 
De Uhineesehc handelarell iii lijnwadenSie Gam en Tan ' 

Hai alhier ZUll in staa t Irall faillissetnellt verklaard. 

noo,l !akclijk 7.eer bepm'kt 7.ijn, zieh tot cen groot gehcel RA A D V AN JUSTITIE TE BA'l'A VIA. 
vereenigen. ])1It is . heL eenigc red micldel, het eellige miLl- " Tw t:ElJ l; " KAMER. 

cIel Olll in [ndie eene instelling in hct leven te latcn blijveu
l 

Zittillg vall dim 23sten J itlij ] S70. 
waar olll'crzorgde kincleren eel) waar toevlllehtsooni zullell VOGrl:i!ICl' ",'f1.r. 'iV. 'factcma. 

MI:;IlJWIK "AN Gi,;Z.\ G: -- VmJSPJtA AK. kllnncn vinden en zlj zieh tot mensehen zllllen ktmnen vor- . 
De Rallct van J lI~l.ilie Ie Batavia, (tweecte kamer). regt spre

ll'lc:n. [n zulk cene inrichting behoort dan ook /lcle leer" kencle in zake vatl misdrijf itrde zaak vall: 
Yrnelllcl I.e lIijn; van reeht- of. onrechLzinnigheid mag zelfs J. B_ Oosterwtfyl.d, 0',,1 41 j"rcll, gcboren te LeUde", raIl he)1Je!, Hoot'l!-
gen sprake wezen;. de verteg'cnwoonlig'ersvan _ aHe sOOl·ten . sehont. le Bebos;e doch t.hans _ als zoodall;g ge<chorst, \\'oon 'cltlig Ie 

Bcka~sic " IJck!a.lgcic. : .. , . 
van geloof Dloeien met dezelfclc maaL gemeten, met dezelfcle Geliuord de vourieting vail ' het. vonnis van iercg't.steliillg z.oo
vimlraagzaamheid behandeld worden. Alleim zulk eene 1n- mede van de acle ,'aabe:;chuldiging. aan 'hel sloL w«a.-van J. 
riehting, onder eell behoorl~jk bestullr zal hier in lndie B. OostC\Yceghclbonllgcnoclild \vD.-elt beschllldigd van: 
kunnen bloeien en groeicn, zdfs zonder bUstand del' Regee- Heellige maandell geledcll ill" zijne betrekkillg nw hoofd,chOlll 
ring. ~j1gellliefdellCeft aau het Djattiegesticht zijn aan~ Hvan de politie (e Bekassic zallder wettige beweegredell des be. 
sehijn gesehonken i eigellliefclehollc!t het n og staande, hoe HWllst, slag-en I.e -hebbcll toegehragt : 
gebrekkig obk', maar 't word t meer clan tijd, dllt met een HI, ten huize van zekcren Ka~san lc TelaI'. aall non !~crsoon 

1 - II van Mas Killa '11 ;\ ne arnlStatie vall dCZ <:ll persoo\] om hem -
. cn ane er voorgoed gebroken wOl:dt, en ludie eillclelijk eens : "d lls doende le d willgell tot d'e bckenlCllis dat hij cteze\rcte pel'-
celle inrichting tot stand ziekomen, . welke hct lief heeft, -"tioon w'as als zckcr<J vu, r i.vluglige Bapa Sellall; en 
ensteecls naal'. vcnnogen zal kunnen onclersLellncn. Titans /III, aall den pers(J<;n \'all -Sapioen om deze dllsdoende (e ken

-l'etl<ls Z.oUltit _ eene vereenjging del' beide instellillgen iets ligen lot bckcll l cJ!i~ vall eeull!i~drijf, wallfvau hij werd venlachl." 



' gellOord,.(l~debatten lel' teregtziltillg; I en dat l\'la~ Killa t1aarop 1,eTl!:l.lll lija cl'.lt Derr ik" ell legelUker 
:-Gehool':c1: 'cr!:'11 beklaagde in zijn'emiddel,ell ' ,-an verdedi!:':i!l14; I tijd le"c ll hem op3proll'" Dill I: c;:n b\l dell kgei Ie ' grUp~u, wat 
' (}eh'oo):d:,c,i1rt. Oi'e;lbaal'llllnisrcI:ie, in i ijn 'i'eqlli~ilu l' lor "cllill- I bck laaii\e ,"OC, ! k wnlll do~r hem afwel'end er wljze een sla" IEO'en 

dig, vei'kraring van lleklaagde aan het tnisdrUr vall llIisbrllik van ' het. 11OOi'd Ie gel-e:l IIIet dar. gel-olg- uat ~I:. s ' K;"a Olm-i~!; ::> 

gezagen' vel'oorcieelin.g deswege iot. 2 j aren ge\'allgcnisslraf ell Ol' er_wegcndc" dat llt'klRagde wijdc r'. ( .. "del' rrkell ning dat hij 
/ 100,-- .. geldboete, met ;)epalillg yall ' 15 dagcll g\jzeling in ens Mas KllJ a ' s blllkband als naar gC\vooll i.e bij :1l'1'estaLien ond er-
vari 'ilOnbetaling dier hoete; ' zocht.. nls reden val! het. \,crschil ln sscb en zUn voorrlragt en die 

Quo f\d I dm' beschu!diging; Vtlll bedoe!cle ,gytuigen opgeeff.. ~:tf hel Hiel. onmogelUk is. (i;.;t 
O;'cl'wegende. drt~ uit verscheidene tel- tereglzijJjllg OIlcler eede de getuige ll Zlell eell lVelllJg verg-I ssell , daar ,het gebenrJe al vrij 

afgelegde gel.lligel1issen, nal1lelijk die yall Nipau, Bapa Sel1lpr,1ll, lallg geledcil 1S, ell er dJeIl ochl€: lId zee r ved meilschcll wareu 
Bapa Rirfoen, Kassan, Ontjeng, Aijoeb, Narrlcilcil iJjamioell; tell IlIlize van Kassan en er Ilaar aallleiJing vall I\fas Kina':; 
illverband met , beklaaglle's opgavell, met. de merle onrier ped e misl cid ende fll.lga\'c omlrcnl cell zoc.ge llaaillde - hoven natuurlijke 
afgel egde geluig-enis vall Kina, ell met het tel' i.er egtzit.Ling VOOl'- \luI. welke IIU ergclls lOU verborgen hehben. zcer "eel Ol-CI' ell 

gelezcll heslnit vall den Gouvernenr-Generaa l van Nederlallliseh- weer gcsp rokeil I~ercl? zoodat heL ~zelfs knrl.na. dien tUd. ell hoe 
II,d ie, lilt. H, April lSG9, 110.28 houd clic\e" ol'erplaalsillg 1'[In vee I Ie nIC:er dus IlIe!. 11[1 een lijdsverlooJl va n een kieiJl jaar, 
heklaagde uit zijue hetrekkiug van posl.huud er del' J<arillloll-Java al zeer Jllol'\j elijk Y.C1I valiclI. Olll precies op Ie geven, hoe 'iich 
eilaud ell in die v:tu schout vall Bekassie, uleL verglllllliug, 0111 Ie I' eel! volg-ells at het gdJclIrde hee f't. "Iaai s gehad, olltkellllell 
zijnen vroc'geren lilel vall hoo(llschollt t.e voeren, blijkt. ; de beklaag lle perlilient ~bl.s Kiua IIlel eCll- stukje bambcJe or 

d<tV ge t'uige Mas Kil1a 1m vroeger ook reeds tel' zake vall ver- auder, v(Jorw crp ~e hebbeu geslagell, ollder opmerking, da:. hij 
dcnkiug vall te hebben deelgelloll1cn !\aU de Tillliboellsc!te (l3e- weI ~1J1l bnvaL9. III hanlien gehriLl !teeft. clanr hij te paani was 
kflssisf'he), ongeregeldheden welke plaats hadclcu ill heL begin lIf1l1gekol11ell ell daarmcile ongel.wijfe. ld wei wat. gegesl.iclileerd 
vall Api'il ISG\) in arrest. gezeten te hebben. Lloch wegells ge- zal hebbc n, zoo als zulb met; ierl ereen het geval is, die waar
brck Mit bewUs weer OpVl'Ue voeten I.e z"ijn gesteld wcderom sc!tuwender wijze of met lIadl'lik eene gewiglige zaal;: zit. lIil 
ell Llat wei dew keel' speciaal als ve1'llacht van Ie zijn B:tpa te vorsnhen; , 
Sci lan, diegezngd '.,erd te zijnde moorLlenaar van den Assistent- Ov erw ege nde. rlat. beklaagde de ht7,warcnde verklarilwen van 
Resident Mr. de Kuijper die by gclegenheicl dier ollgeregeld- Mas Killa, Nipan, lhpa Ue'lllpran el l H.idoCll \' 001' ten e~lIelllal e 
he<lell gedood is gewol'Llen, op zekeren zeer vroegen morgen 1111 leligellachLig hOlitll ell ze bC5Chouwt als bi,l!ere vrllchten vail 
circa 10 ma:mden gelcdcll ill knmpollg , Alas Malang is gear rcs- tego ll hem hes taande allimosilcit, waaraall hii ook toeschrUft de 
t.eenl gewortJen en daarop gehondclI. aangeholldcll ten huize van ler l,e rcgl.z iLI ing voorgelezene, hem in vel:dcllkiug hrelJ""ende 
den malld oor l\assanin kampong TelaI'. I"ni g;:; ivcs \'a ll dell djaks::. I'all l3ekassie dcl. 22 ,Tunti 1870, e~l vall 

(hi. bek laagde onmiddelijk na bekomcn kennisg:1Ve del' anes-den wn-al'ncmenden hoofdsehout. van Bekass ie(hl. 22 Jllllij IS7'O 
laLie zic h met het, nood'ige gevolg llaar genoemde kampong 'fe- L::.. MlI" ,met wei ken wrwl'IIemtmdhoof(lsdlOllt van Sprew hij 
lar heeft begcvei1 ill zijlle kwaliteit desLijcts als hoofdsehout van al sedcrt. p,ren geslagcn vijaml is, zegt. hij, voeremle hij nog 
Bekass i(~ , welke hctrekking hij 7,egL niet gevrangd I.e hebben, to~, ad" lrlletlc zijner hewerillg aan. dal de Idagte over mishan 
docll hem door ~ijne Ex.celleutie dell Gouverneur-Generanl van delJng ook cerst Icmgcn t.\jd na het onderzoek Ie TelaI' is in-
Nederlalldsch-ll1die aangcbcdcll te Zijll, kort na de ollgercgeld- gebragl.; , 
hcden Le 'l'nmboclI, ell d(\L hij :dllaar dell aangehoudell i\'Ias Ovcrwegelll:le, !lat, wat van de beweerde :1uimositeiL ook waar 
Killa I.,e n hllize vall Kassan ondcrvraagd heeft, welk ollclerzoek zU, welke 1Iao.r !tet publiek gerucht schijnt te ,bestaall ell w:tar
ill I.egenwoordighcld van zecl' vele menschCll cen gcrllimen tijd van bcklaagclc in zijnc bij de processLlIkkell zich bevindende 
gedllllrd heeft.: parl.icliliere brieven aan Zijll chef ook al gcwag ma::.kt" het. ze-

Overwep;e llde, daL cr omlrent het gebeul'llc gedurcllcle die ker is, dat geLuige ' Mas Kina goen geloofwilardi gen indruk rnaakt,. 
oudervraglug I':eer vcrschillend wordt verklaanl; niet ' alleell, ollldal de gel.uigclI Nipan. 'BapaSell1pran en l3apa 

Ovel'wegende nalllelljk, dtlt de geLlIige Mas l( ill::' verk laarL Riuoell in de verste vcrt.e nid val,l 7.9.odanige_~W<lrfC _s!"g!' ll _ 
dal. hij hand ell ell ellehogell met Louw geboll!/nn, onder tlal. ver- spf'ekeri '"a15 " liij Z'tigrTe hell[ieli oillv~'li1g'ell. 11111:11' ook, omdaL het 
h.oor dool' hcklaagde is geslagen gewordell tot minstelJs 7 llIaal niet zeer aannemelijk is, dat hij by het geholldell ziju z\juel' 
tor., ee l's!; me\; COli stuk ham hoe, tocn Incl. cen sl.lIk rottan en ellebogen door een del' slagell ce ll 1I'0llde WIlde hekolllen heh
tluanm lI11g tnc.1. cell kal'wat.~, en dal; -ivel omdal. hij llieL bekeu- ben, in de I'egtcr zijde luI' hoogl,e waar die ~\jde door uell el
)If'JI wild e Bapa Sell an tc zyn en met dat gevolg-, cia!. hij ge- lehoog llIoet gedekt gewcesL zijn; 
w()lId rMkle, ill Zijll reglel' zijde en op dell rug. ien blijke waal'-Overwegcnde, Lial; ill allen gevallc de door de getlligen Nipau, 
Villi gn1.lI ige, lidleekeus aa-n den raad heeft laten zien; Bapa Selilprall en Bapa ]{idocn heweerde slag met een slllkje 

OverlVcgi,ude, dat. de gel.uige Nip!lll, Bapa. Sempran en Bapa b:trnboe van zwaarte "Is hel.welk voorbeeldshalven in judicio is 
i!.idocli \'crklaren ge~ien te hebhen, dnt beklaagde met cell ligt gebmgt gewOI:dcn, lIiet vall dienaard geweest is, dat. hij mis
stllkje bnl11hoe vall ongevecr een armlang op den rug een uie\, clrUf zou kUlIlIell cOllstilucren, wes halve c!at feiL nieL kiln ill de 
hard.en slag toebragJ; a'an Mas Kina, die aan hanclell en elle- sll'afwet "allen; , 
bog-eli gebollclen voor hem zat, en dat welwuarschllwender wUze, Ovcl'w egellde, da!. door de getlligeuissen \' an Kussan, Ontjeng, 
clal, hij loch de waarheid zeudespreken en bekennen B::.pa Sellan Djallliodu, ' A Uoeben Naroen, in verband inet- beklaagde's be
I.e Zijll, waarvoor Itij gehollden werd, welke 'slag ' volgens Bapa, kenl.enis weltig ell overltligeml wmdt bewezell,dal. beklaagde 
H.idoen zoo , weinig hard \vas, daL een kind cr ' lliet van zoude l.hans verseheidene maandcll gel eden tell huize van getuige Kas
geschreid hebhen; san ' Ie TelaI' bij geiegellheid van eell geregtelijk politie oucier-

OveJ'lvegcllde, da!. volgeus de get"nigen Kassan, Ontjeng, Dja- zoek I.egen dell desl\jds pas gcarres leerd eu Mas Kina dezen een 
l1IioCiI, Ayoch ' en Narocll, (de heid en laatsten als getlligen It oOJ'vecg of slag tegcn het hoofd hceft gegeyell en zulks weI, 
r1 6charge gehoord):beklangdc, Mas Kin:t niet ge'slilgen lweft. met omdal genoel\lde Mas Killa zleh Legen hem vel'ze\te, door op 
een bam hoe, stokje of andel' voorwerp, doch wei met zijn hand, te spl'ingcn ente trachtell hem bij de keel I.e gr\jpen; 
namelijk eel'lIilaal afwel'ender oLverdedigender wijze, omdat Mas Overwegencle, daL Mas Kina's feit.elijk ver?;etyoul' bekla,.gcle. 
((illa wi.ens buikbandbeklaagde onderzocht om Ie ziel1 of zich die in dellil:oefenillg \'an ZijllC bccliellillg was, nat,r Iudisr.he 
daar 'o(lk eell talisman of eellige anclerstrik van ' ovcrtuiging of. I;oeslanden cen weaige heweegredeu uit nlftakt.e om tegen Mas 
Wape'll ',' ill bevond, zleh tegen ' daL onderzoek verzetlende, t.egen Killa ge welcl te plegen, claar toch, had h\j hem nie! mei eell 
heldaagdeopspl'ongom hembU de keel te griipen, .ia zelfs vol- fermen slag afgeweerd, h\i dan ill den seditiellsen iandstreek, 
gens el\kele gellligenhem in del' daad pij de keel~ greep; hmkbaar; onvoon,igtig, .kleinmoedig ell zijller positie ollwaardig 

Overwcgclide, datbekla,agcie bekent, aan Mas Kin:teen 001'- zonde gehandeld hehben; , 
vccg fe' hehb'en toegebragt ell .elus ill ovei'eenstelllllling is met , OverweO'ende, dat eene gewerdadigheid door cen opeubareu 
de verklaring , die laatst genoernde vUf getuigelllllet uitzondel'illg ambt:enaaro met wettige beweegredell ill de uitoefening zijuer he
wat de , onmiddelUkeaanl"eidillglot-- den slag aai1gaat, zeggellde dienillg 'gepleegd, geen ',nisdrijf claarslelt, weshalv~ beklllagde 
h.ijnal11 elijk, dat hij op een st.oel zitiende Mas Kina, die vlak G"O ad rlezen aan "Mas KlIJa toegebraglen OOfYCeg dlellt. Ie w()r
voor hem op den grond zat, ond:erl'roeg of deze Bapa SeJiau den vrijgesproken. als zijnde <lie slag; lIiet toegehr~cht op de 
was, dat . Mas Kina" eindelijk op brulalentoon bekende Jlja,ik wijze, bij dc adc van hescltuldiging t.en Iaste gelegd; 
hen Bapa Sellan" c1athij daarop vl'oeg nzoo ben jij dandeper- Quo ad II, del' besehuldiging; , 
sO'on die den Assistel1t-Resideutde Kuijper vermoord heeft" O~erwegende, dat onder eede tel' teregtzitting tel' zake Zijll 
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,'<gehoord , de personi n vall Sapioen, I)jamioen, Attellg Djaya, 
': Sai,l'OlI, vanden , }-jllrk,Mluall cn', Kl'ee .; , ,. 

()\'erwegehde, dRt· de beklaagde r.!'kCI,L, getuige Sal'lOetl III 
Ocloher I SOU IeI' heklaa~;d l!\ hune Ie Hekassle, vcrhoord te 
Ilehben, tel' zake vall op r,ekerell Peklllg gepleegden. moord, 
\Valln'aIL SllpioCIl verdacht. wenl elL waarolll IllJ door lJ,pLllllOell 
elL A ILen~ DjaY;i wai; gearrcsteerd ell voor ueklaagde gebl'acht 
l)'eworden, dueh bepaaltlclijk Dutkell!., hell1 sla.g-ell I.e hebbell im:
gchragl., heb,\i bij Jie gelegeJlh?~u. h~l.zlj ~cr ee~.lger tlJ~ ~'~d~::s~ 

OVNlI'e"cllric, dat, gduige 0apIO(,n dadrellte",e ll beweel t "e 
t\1Ir(:lIdc [~tI. vcrlioiJl' von!' bcklaagd( ~ zlLtcude, door dczelllllel; eell 
)'ollall OJ! den rllg zcker wcl 1'1 keel' geslagclI te ZIJll, !lIet dal. 
('tVI)ic:, rial, hij eell dag lilllg dJCnl ellgcvolge had zlek gelegcll; 
v lh~l'\Ye!J'Clld(', da~ w'llilge t:l;lploell.'s. veJ'k IarIlig bevesl.lgllLg 
v illt! t. ill die vall gel Llige j\ II clIg D,I lllJll III Zuu vcr dcr,e beweerL 
bij hel. l'crhllOI' legl"lIV()ol'liig r;ewec,\. t~ ~,ijn ell I.OCII gezlen Ie 
Ilcl;l!f)II, dlLl. hckl:wgde Ilid eCII rot.tHll ~aJlJilCIl oji dell rug sloeg 
cdlleh niel. hard, ell ~,el(cr lIIet. II I e," · dalL vJe!'llliml CII dal. wcl 
(JlIlIlal. hij lIid w il;:() hel;clLllen .1'elulIg' 1 e hchbell .. gedolJd; 

U\'el'lI',,~,:ellde, dal. gcl.ulge t:lalroll YCl'klaard blJ dat verhoor 
lCf>t,"wout:di" e;eweesl. te7.ijll, doch LlleL gezlen I.e hebben, dat; 
bcl- laagde &lpYOCIi 'l.()ut!c gcsl;lgcn ),eubcn ell wat st.erkel' IS , 

posil,ic'!, I.c welen cIal. iJ(,klaagdc lJe/ll tocn .llIet gcs lagell heeH, 
(I:tar hij ware dil. wei lid gcval gewt:tJsl., hlJ y,lIlks had kuutlcU 
I~II 1lI0ctCIl ~.iclI; . r • . 

UVCI'Weo·cllI.!(!, dat. dc gctlllge hree CI'CtlZOO beweerl., ~ho~\\'el 
lIie!. l.!JU ~~\cLlig, lIiut. gel,iell I.e hebbell daL bcklaa.Stlc bnplOcn 
%oulie ge;;IHgcll III;hllCIL; . . 

Uvcr\\'(;"'Cllde da!. l)('kIHnr~'dc [lIs Lovcll sub 1. de a.allklagt.e 
i.n[.:ell he,~ do(;r :)apiol'tl a:'itl allitno~i teit. loeschrijft. ell al~ be
wij :. da:lI'I'oOI' aalll'ocri. tlal. got'tillge 0;'1)10el1, dIe eel1lgclL tlJd IL!\ 

z i.illl~ a1'l'(::;llIlie leL' 'l.ake vall .vl.'rcicllktHI; van den moonl van 
l'(.killg wegcn ;; glJilrck ;llIn hew'Js weer 0)1 vflJe voetell was ge
~ Idd gcwordclL ill de Illaalltl lI'barl . .II. Ie BekassJe hem II Ie I. de 
gC llli;::CII Vall dell lJlll'k ell 1I11I.lall olLt.moelcnile V~Ol: helll ?en 
I'nel,, :d dced, zijll(! \\'I)!lsch Ie I;ellI1CII gafolllda(. hV III ,llIoe\je
lilkl)('dell vcrkeel'ti<', dal. Iwklaagde splledlg wedel' Ie hekassJe 
1.;:1'11" 1llll"tkolllCIt :LIs ·scholii. ell \'erl'olgcns op beklaagdes op
I'" 'rkiw; Iloc hi.i, :::lflpioCII, r.oo iels kllll wenschcll, hij. die hc
k11l31;lic VOUI' hel. loohrl!lIgcLI vall ~Ingc.n hall aallgeklallt\'d, hcl'-
1l:L1l1: N(~Cll, ik /.ell helJ II clgc;lIllJk Ilwi. allngokI!\agd, Ik deed 
Iwt slt:c\ils up a:tIl ~ llIkI;1L VIlIL dOll dpksa Oil dell scholli. vall 
~JlJ'(' \\' die zieh I,ij dell djaksa.hevol1d, [OCII lk dual' geroepell wcrd; 

UI'(!l'\\,cgolldl', II:!!. de gel-IlJgOLl Van (leLl lllll'k ell .M.ldan deze 
cillOI' Iw\; la,I!!,i1e \,(II,r~(:t1ragcll oLli.llIocting ~u ~I'OOl'de,ll \'uu Sa
piliI' ll lell " 01 1(; IlI ! vesllg~'tl doeh L1lel alt-oo iSaplOcll ;ceo!, dJC zegl, 
~. lIlJd;lIli"'e {Il1lll1oellll('; zlI'h 1I1et. 1.e hel'llJlLerel1; 

Ul'cl';';egclldc, !I:ll- hij lIooLiillligclI HlaLld de~ za~k onlllogel~jk 
II(! 1I(llldi!~e w:wJ'dl! IS te hcclllCIl aan de gel.Ulgelllsscll van Sa
pilJl'l' en'· J\.t.t.Clig I.!.iaij/I .. welke hovclIdiclI lIog ~vel ~)(Jlallgrijk 
vl!r .-.dlllil"" lerwijl ellldcit,lk I.ell OI'ervloedc ook [lJel. 1111. he!; oog 
mag rel'i(J\'cli lI'onl(lIl, tlll dc sland del' ;r,aak eeulllual zoo ~L1sped 
i~ , (11\1 h!ijkeus O\'cl'gel(!g(ln sl.lIkkelL vall (I.en processe Sapl0en 
I~VCII ali; Ma~ 1\ ilLa legenwoorclig wederotll. III strenge vcrzckerde 
b(!w;lriIJl" zil'it be"illdcll His \'crdneht van III Iret beglll van Api'll 
.i l. UI,,;t;~,d Ie Bckassie I.e IwbbclI willen ver~veHen ier Levrij
tllll P; ""11 de \1' e~CIIS tie 'l'arllhOCII ~Ghc (Bekilsslsche),ollgeregeld
h, '(\c" zie" I.e B(! kas~ i.-; ill de gevaugeJlls bevlIldeucie pcrsonen, 
eellC IJIIIsl;lIIdi (flwid, \l'a:\I nil ill vrrhalld Iud hunnc vroege ar
re.!.:!1 ii:1I IVcinig waarheidlicl'en.dhcid ell nnpHrlijdigheid anll h.ullnc 
l.ijl\c tell up'l,i~le van dc polit.1C IS 10 l.L'ekkr,"; .. . 

OV1"'weucnde, dnl. het \,oorgll:lllde 1.0\, dc cOlleluSlc IOldt, dilt 
de l\:lIl h~klaagde t.<~n las\c gclegde Illishaudeling van .dcll per
~oon van Sapiocn door hem slagell toete brengcH met bewe-
7.en is, weshall'f: hek laagdo ook vall dll, punt liehoOl't. Le wor-
den l'I'ijgesl'l'okell; . . . . 

Gclel. OJ) art.. J Go, ] 1,9, J 70, J 7 j, ] 7·b en 411 van hel. regle
Il)elll. up de slrarvol'df:l'ing, enz., ell Oil at\., 126. en 226 van hd 
8ll'ai'wcl.h{Jck rooi' Etlropcanen; , 

Rcgt-doeude: 

Spreekt. bcklaH!J;de .r. B ... Oosterweeghcl ill hooCde. nader aan
ged llid. vrij vall de hen I hlJ de aete vall beschuldlgJUg len last.e 
gelcgdc rei tell , ill hoofdc dezcs vel'llleld; 

Vel'ool'dcclddcll lallcle' Jll de kosi en vall dell processe; 
C..it:lasl; de \cl'lIggal'e van heL ill jndicio gebraehle ovel'tui-

gingslnk aan .den daarojl rcgthebbende. . 
Aldus gedaall bij de Heereu Mrs. Wopke Tadema,vlce-Pre-

siden!, WiIl emde Gelder ell Abraham Wi lie 01 l'heodoor de 
Jough, ledeli. 

By nl'l'es t n n !Jet Hllog-Geregtshof dd. 17 Auguslus 1870 
lI'el'dho\'c ns lanLd vOJlnis bekrachtigd. 

(Ind. Weekb, v. ft, Regt.) 

iL·\AD VAN .JUSTlTIE TE SOERABA YA. 
7,ittillg vr.m de/t . J 7 {left jlIei j 870, 

Voorzitter Mr: L. Ho\'y . 
VERZET TEGEN EENl'1 ARBIT.RALE UITSPRAAK. - - CO'1l'J1.0~ns. 

ONDERWF.HPE N VAN HET GESCHIL. --- KOSTE:-l VAN 

Ht:T GEDING. 

Mociell ill de acte vall COllljll'Olllis, waarbij I'a n arhilers de 
Ilitspraak ornt. l'e littussehell partUen heMaandc geschilicLL wordt. 
o[lgedragen uildrllkkelijk de ouderwerpen del' geschilleu bepaald 
ell llaallwkelll'ig . worden omsclirevell? JA. . 
_ Kan als zoodanig worden lIilligemerktde vermeldillg in de 

aele vall cOllljJl'omis "dllt parlijcn met elkancier sedert. eenen 
geruilllen Lijd zijn geint:eresseel'd ge\veesl. in hand els aangelegen
hedeli, zoo' wat aanbei:reft den verkoop in cOlllmis"ie als voor 
gezaillenlijke rekclIillg van ouderscheidenehandels goedel'ell en 
bij de verrckening en afrekeuiJl~ z'oomede in Iikwidatie daarvall 
I usschen hell punl.en van gesehil zijn ontstaan, eli" leveel ell 
omslngt.ig Z.ijll om b\j deze te kunnen wordell gespecificcerd, 
cloch die zij zieh verbindell aan de helloemde aL'hilel'~ hU aparte 
mernorie gespecifieeerd I.e zlIllen opgeveu" - 1.erwijl daarellboven 
tim pl'ocesse bl\ikt dat alln die vel'hindt.enis is \'oldaan geworden 
eu de b\j eOlllpromis hedoelde memorie iugedieild.? NF.EN. 

Behool'en de koslell del' arbitrale Ilitspraak geheel en aileen 
1.e kOlllen t.ell Iast.e del' pnrtij die ' "oor cleby comprolllis aall
gest.elde scheidsmannell, bij het st.ilzitteil der \vederparl ij, heeft 
"oorl geproecdeerd P J A. 

De Al'abi eren Saill Aehl.mat hin HoeslIiu Boefllliu en 
S"id Aloewie hill ~alilll Boefiain, eiseher~, ady. ou 
prok. Mr. M. van d.ell Beuvell. 

Ca, 

den Arahi(~1' ::iaid Mohamat. bin A bdulill A \idiet., gedaagde, 
adv, ell prol .. Mr. H. A. BlutlJe. 

H.A;AD VAN JUSTJ.'rm 1'E BATAVlA. 

Zitt-ill,q vall din 29stim JttlU 1870. 
Voorziller Mr. :J!'. }<'. L. U. Last. 

HUUR EN VERHUUR. - FAILLI53gMENT. - INvoRDEinNG VAN 

HUtJRPENNINGF.N, - VERIFICATIE. 

Gaa,n we\.t.ig aangeglllle overeenkolllstcn (in· eas u van hULlr 
en verhllllr VULl een tokngcbouw) te Bid door opvolgond faii
lissement? N EEN. . 

B!!hoort itlge~al van failliiseillellt vaIL dell hUllrder, de ver
huurdsLer hare vordering 101. vold6enilJO' del' hllllrpeuit\O'en I.e 
doen verifiel'en P J A, " " 

, V~rmag de verhnurdster met. vool'ilijgang der verpligte veri
ficaLIe der weeskamer als euratrlce in het fllillissemeul. in reo-t.en 
nansprekell' tot verhijgiug van afzonderlijkvonnis tot betJ'ling 
del' huurpeullingeu? N EEN. . , 

Moet de weeskamer doorhet' gebouw I\a hel LilJissement 
te zijn b!Uvell oceuperen, en vervallen hllurpenningen t.eheb
ben voldaan en . het gebeuw ' iet verhllur in de dagbladen le 
Il{'bben . aangeboden geacht worden zelve lils hunrdster ,met 
vel'brekltlg van het nog ten ' llIlllleder failliete firma staande 
hllureontraet.; te zijnopgetreden 'P NEEN. . ' 
. Moet l!li~sdien de eiseheresse met Jlaar t.egende clIrairice 
III het. fallllssement grdane 'vordering 'liiet ontvankelijk wordell 
verklnard PJ A. - . 

De firma Dummler en Co. qq. eischere~se, Ad v, en prok. 
Mr,F. A, Mees. 

Ca. 
De Weeska01er t.e Batavia, q-q. ge9aagde, ad v. en I'rok. 

Mr, C, S. Matthiesen. 
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HOOG-GEREGTSHOF VAN NEDERLANDSCH-INDlE. 
EERs'fM 'KAMER; 

Zit/il1g vall 'detl 25slejl Aldiustlts 1870. 

Vair bfi,[unrsiVegc werden voortdl1Iend ' maatreg~len genomen, om die 
ziekt8 zooveel mogetijktegen tegaan' 

' 1'agal. - Gp ultimo Augu.tus jt.. werJen i.ll dit gewest aangetoifen 
49 pok- ell 64 koortslljder~, t egeu G p6k-, 50 knorts- eu 6 cholera
lijders op ' ultimo J ulij. Voorzifter ' MI'. W. Rapp1\rd. 

SCHADE AAN (>OEDI'.:RI'.:N. - EN'fREPih'. -- V ERGOEDING. -- EWEll 

BEOl!.IlF; - PUBLICATHl 12' J ULIJ 1825. 

Gedllrende eerstgemelJe lIlaand overledeu aan elke !lier ziekten 2 
I personen. 

Door het be. tuor werden aile mogelijk maatregelen genomell, om 

De , ambtenarell met heto!,- Illltoezigt over de ent.repo.ts 
helast, zYIl all eell danverantwoordelijk VUOI' bed erf aan de IU 

het ,eulrepot, opgeslagen goederetl o~erkolllen, wR.nuee.r er b~wez~u 
wonlt dat het beder!; vall verZlIlln, lJalatlghcld 01 slorLIlgheld 
diel' amhlcnarou het onmidllelijk gevolg is, 

,\. E. Ruben Koning, qq. eischel', compo b\i delladv. en 
prok. Mr, .T. K HenllY. 

Contra ' 
de RcO'cring van Neder!.- [lillie, ab vertegeuwoordigeude 

den lande, gedaagde, compo bij den procurenr-generaal, 

Batavia. -- G~durende de maRo,1 JuJij jl. wen] op Java en Madura 
outVQogeu: 
aon iovoerregten 

., hitvoerrtgten 
» pakbnisbllllr 

komstlmlieregteo op tubak 

Hiervan wen] terugbetuald : 
!jau iovoerregteu 

» uitvoel'fegten 

te zamem 

f 912.38 
» 5,288.60 
» '0;60 

f 4,77,438.90 
124,261.75 
31,892.05 

. 5,998 .22 

.-7~1l39,590.92 

f 6,201.58 " pakhuiehllu 
relt. - I:--633,389~34 

DaaroDder is Dog begrepen aan lielive rcgten op 
Ililgevounle gOllvernementB prodnkleu r 83,66~;.~?o~c .. ,_._ .. c ,=_~~ 

zoodal de werkrlijke ontvung.t haeft bedragen . f 549,738.97 
Oo(llirende de zes vorige IIlUaDtiell beJroeg 

di. ontvanget • f 2,331,016.85 
=~? 2.-880 .755.8:l 

GBullrendu de zeveu 
mindtr' dall gednr"ndc 
meer » 

te zamen 
cursle rnaauden , van 1870 

dat tijdvak ill 1868 
1869 

is onvangen: 
. f 311,078.25 
• » 156,188,10' 

Balltam. - In deu uacht van Jen 3Islen Augustus jl. werd in de 
kalllpoog 'l.'jel'illgin - kid')cl (ardeeliDg 'L'Jeringill) Le htlis b.hoorellde 
praallw Illajang door eeD dricmusLer in straat Sunda ovel'zeild. 

Von de 13 ol'varendell werden deil volgvoden dag 6 te 'rjeringin 
aaugohragt au den 7dcu dezer nag 3. Dc oVlriJl:e 4 werden nag vermist. 

Ilool' welk schip de ovcl'lciling iii geschied, beert mell niet te welen 
k 1111 lieD \comen. 

[C,·awang. - Op ultimo J IIlij jl. bleer in elit ge9l'est nog een nautol 
vall 143 poklijdcrs OVCI', dat in den loop ..IeI' maand Augustuil aan· 
groeide tot 469. Hiervan hersteltlen 222, overJeden 49 eo bleven 
lIog 198 uuder behauJclllg, 

!:Ilp.alde oorzakeu vaor hel vOl'lneordereu van het aautal Jijders, 
hutgeeu vooral op ..Ie laudeu 'rjia8B~m en Pamanoekan werd waarge
nameD, konden Diet worJen 01,gegeVtn. 

D~ civiele gelltubcer wos oDder ultimo Augustus nag niet van zijne 
iuspektioriel uaar die landen teruggekeerd . 

Vaccioatien 6n flvacciuatien hadden vtiortJurend plaats. ' 

Prellnger-RegenI3cnaf'pen . - Til de regentschappen Bandong' en 
I,iUlbangan deden zich nag euhle gevalleu van natllurltjke pokken en 
koorls Yoor, die echtcr geen boosaar.Jig karakter hadden: de koortsen 
waren ontstaan door het l'egenachtige w€dcl'. 

Tn de aide.ling Soemcuang ' eu meel' speciaal in ..Ie kontrOle·afdeeliog 
GalOlmggocng dede,D zicb gevallen van buikziekte en koortsvoor, vooral 
in de distriktcII Indihiallg en Singaparna. , ' 

, Gedurende gemeldemaand WIIS de gczo~dheidstoe9taod . in het regent
i lichap Soekapoerll , overhet ulgemeen bevredigend, met llitzonderiug van 
i het distrikt Kadaog-W oli,waarde koorleen sleeds heerscbende ,waren, 
:) echter in miudere mllte daD de vorige maaud; 'zoodat op ullilno Augns-
,.( tU6 nog 5lec~ts .8 lijdenzi.ek, bleven. . -. . 
:: Ook de kmderpokken, die sedert gerullnm t~d de b~volklng van de 
~,; afJeeling Tjiandjoerteilterde'n, ble, en' , of schoon ,in' mindere mate, nog 
;:! he.rachende. 
:' V iln de III Jijders, die op 20 J uJij jl. onder behanJeliDg waren, 
i overleden en herstelden sedert respektivelijk 10 en 90, zoodat er op 

ultimo , Augustus nog II zieken oyerbleven. _ 
:j In de oQ~e_r~a.fdeeliu-g . :Spekaboemi ·ei~9.ht~n de :koortseo mede DOg 
;; verscheidene Blagtoffers,vooraJ in .de dislriklen Plaboeaiien Djampaug-. 
',CTenga. In laatstgemelJ distiikt ' telde nie'n .iil bet g~heel90 koort.
;CJijders, wliitvan 7 beiwekenen 5Sh,er.telden. ' 

de verde!'e uitureiuing der pokziekte tegen to gaau. -

Sama}'{mg. - .De opbreogs t vau !Jet ver.oer oJ> den spoonveg Sama
rang - VOl'stenlandell, o'er de maana Julij 1870,45 geIVeest, als voigt : 

{ 

hte klasse I 71 2.60 
Gewone 2de» » 2970.95 
reizigers 3de 10469.91 

M ilitaireu » 89.45 
Rei z igerll f lste » » 37.84 

m el J 2de » 137.92 
retonrbilletlcu t 3Je » 131.3G 
Suppletiegeld eu 123, 04 
Hagagc . 465.15 
Bestelgoed"ren ,» 321.59 
Koop'man»goederell ;) 41505.67 
Rijtuigen 
Paardcn 
Klein vee 
Di,erseu 

)) 

» 
» 

38.15 
193.50 

6.-
5120.15 

~ ... ... ~ 
Tol-aal f 62,323.28 

M(cd",-a. - Geliul'cu lle Augustus jl. dod en zich io dit "ewest hlli
te~gewuull vee! koo rtsge valleD vaor, z[j verkonJen echtcr geell e[)iJe. 
mlsch karaktcr cu werdeo gewe!.cu aau den invloetl der zware Z. 0 , 
willden (gellJing) en Mn het ougcstadige wede r. 

To ..Ie afdeding Maduro, waar het we,.!er het ongestadigst \Vas kwauH'n 
de koortseu hel. . .-noest VOllr: in de Ilrie over ige a fJeelin geu vernaUl 
mell cr mllld cl' van. 

In Je ufdecling- SUtllllllUP waren op U'ltimo AIIITUStuS jl. nnU" R3 pok -
lijders ondel' behaudcliug. '" '" 

Ouk in ..Ie afdeeliug Paniakass3u lIedeu zic h uog ceoige sl'oradische 
gevaillm van pokkeu \'oor. > , 

Pas?eroeall . . Oednrende. Allgnstu~ jl. mogt de' gczolldheiJstqe . 
stand 10 deze rr.sltlenlle allezlOs 'bevrc(l!ge nd geo()elllJ worden. 

In de regentscbappeu Paso,croean en Baugil ded an zich gec ll e go 
valleD VUlI pok kel1 d lleel' voor; het aanl-al koortsgevallen Dam t1aa ren le -
geo in lua lBtgelllelJ regenschap .toe. , ' 

~it. .la"tste vcrschijusel hcrbult zich telken j.re omsteeks dieu tij,l 
en IS III gecllell decle veroulrngtend _ ' 

. In het Muluug,che nam de l'0kziek tc merkbaar ' ar. O f ultimo 
Augnstu. bleveu alJaar nog slechts 10 lijders onder beban dCling. ' 

P ,·obolill(Jo. - Gedurcnde Augustus jl. wer<len ill dit gewest Ver 
pleegJ 2180 kuorts - eo 356 poklijllers, waarvan res]lektivclijk ber
sIdden 1424 ell :;n 3, en uverleJen 189 en 25. 

01' ulliulO van ..Ii?' maand bJeven dus no~ onder behandeliog 597 
koorts- eu 118 pokhJder., tegen 791. en 149 onder ultimo J ulij. 

In het Jistrikt J,oellladja~g de.Ien zich nog 4 cholera-gevallen, voor, 
waarvan de atluop 01' het emde van Augnstus nog niet b.kend was. 

Bali, Boeleleng, (Augustus). Het wedel' blcef droog; aileen in de 
laalste dagen de~ !Daaod viden er vaD lijd tot lijd verfrisschenderegell.bllijeu . 

De gezolldheuJ.toestalld was over bet algemeenc bevredigend. 
Men giug steeds voort, met het aallplanten vau hveede I:ewassen '-

Vooral de tRunk bclooCue eeu uitmuotenuen oogst. -
In ' hnndel en sch~epvaarl lVerd veel vertier waargenomen. 
Er .klVamen aau: onder NeJerlalldsche: vlag, 7 europeeseh getuigde 

vaartUlgell, lIleteuJe 647 1 h last cn 49 mJandsche praauwen, latlcnde 
20P~/30 koijaug, en ouder I,omboksche vlag" 1 praauw van 4 koijaug; 
terl'llJl vertrokkeu: ooder N edel'landsche vlag, 6 europeesch getlligde 
vaarlnigeu, meteotje 5381/ 2 last en 38 inlandsche praauwen, hill ende 
1201/ 2 koijaug, en onder L omboksche vlag 2 vaartuigeo van 7 koij angs. 

Er werd iu den handel ?mgezet voor eeue waa:rde vau f 165,957,29; 
waarvan f 96,558.45 aan 10- on r 69,398.84 aan uitYoer. ' 

Djeml,..ltIa. (Julij eo Augustus). De gezoudheidstoestand der bevol -
king was 'gedllreude J ulij bevredigend. ' , 

Het weder hUlIlcrkte .zich in die IDaaud door aanhondendc Jroogle, 
Op de IlIceste. plaatsfnwas de padi<lQgst reeds oDuer .,ltimo J ulij 

afgeloopen en hlelJ een gedeelte der bevolkillg zich onledig !Det het 
bewerken harer t"baksvclJen. ' 

De zw~re r egells, die op den 21sten Augustus iubet gebergte vielen , 
'bragt.eD III de Lo!oan £:u AII<lere kleinere rivierenccn zoudanigcn toe~ 
,yloed Yan water Ban, J at de sawah's vall de distrikten Neg-dl'a t~ Djem- ' 
brana en een gedeelte der , kampong Loloan 5rlOedig overstrOomd werden. 

D. padi, die op het ' veld opgestapeldstond 'om nair de schuren 



. - . - stroulb meJB~€v(JerJ . · 00\, het Te Endeh, BilsnJ .Flci'es, is in de ma&lldeuThlBart tot en met Julij 
. -civergehrag t- Ie ("GI .len, wer.] <!oo\'flen jt rBspektivei ij k ioeo 1l1!!;i'Voen) ' 1'001' f 3581 en f 11887. 

i·.m,g-e· t.ahllksge"as ll'ed vcel "c ~lad e . . __ . 0 1 ., . .. ,, 1 I , ' _ lJitgevoerd werden zil veH:u m!lll t, k lappcrs,. _ 1)i. \I an~nou(eu. tUliw werk 
.. " , ... . ]f I ':" '-r raRlI IV -n l .(10 r ·oluan -nVlrl !,;e"I!lCerU , IhlU (UOl -

J
. c Ben _~I\\'a" .! :{:' \) " "~~:lroe vo~r a l1~~. r "hei st rand r l~ rJ a. ~1' .verbn) 7.el(.1. en kapas, cn iogevoel'd. bll, krnld, lijnwadcu ell tirunken. . 
en sncl en s ll,d.}1 0 -. I t .f.' - -1' k t· · .Van ~'Vaingapoe tSoemL::Ii.} we.nleJl \1an Muart to.t cn met Jnnij JL 
_ lI e! "' 0, ("1' ,tond gednrellde eenlgc men cp .e el ' ~n , e OU,l O- I . - S b h ..-. '-' ... ~~ uitgevoel'J 745 l)nard t) ll eu y(-rdetl aC)ll "f llge.ues fJes, tnp3ug, veil I a ~ 

]pnr swnni n rr 2 voct hoog. _ _ scbc dr.kt.:ns, ujag~mgs eI) Lullw werk VGO.I" cene waanie van f ] l,fi70, 
iV1 Cll Sc h~~1I even s "lJval'en utlurbij ni~t te he!n~ i1l< en. vl.' -; 5000. en ingevoerd voor .f XfJ.570 ann kil.lppers;- ll1lski'uid) paran g'i!1 lijuwaucn. 
'.)e sel:"Je, door den blllldjir - verool'zank, \~CI II gc.cl:a( k 1 1-' l ( d . r l' l"1ll ,It k I VI ,,<11' ill AlWllstns ora en en 0 llao 8 aD en. . '. 
Iraull,1 en schc('pvunrt "areo w I' ~ U, ;· e .~" I:' ~JCl. dopr le v;~lll i'" Op RulLi wen) vall April tot "11 met.Tnnij jt. ill - en uitgevo~nl 

t~jug in deD. handel vet 1 lim, tel' W 1J (de ~Cile el'\ ~Ill I ':1 ~ t:I • voor-_,p. tn . f GOOD. ... . . 
It.(. i,.l -hn'nicrkJc. .. '.c... - . _1' " I I i'- ""l'ln·'.·.ClI i-tse-I Er- werde.n was, hournen', kal', t im u'niden liilgevi;eru, t i-l'wij! buskrnid. 

·.Onder Ncderlaudsche vln g; w.'Tuen g,,,w re lll e, lr; ' "- .'t'.', I"~ 0., '1 " li ;n wnd e'l . ·t ab"k arak ell ttanlewerk iuvevuerd ~\\ erden . . 
. '. . -1 t' lO' k ?3 e 21 1"lhod -::.ehe vsar tlll"el!, me Cl.1\.: , .... iO I J • , - !) . 

Idaard rcspe , .. eIJ. ~ ~~ _ ' ,~ : ', .I-t' uj' :1 .~, fj . <) 22 prna uwv u Op mid Jeu Timor begun de koltijlcclt in he! gelJtl'gle zieb Ie Ollt-
iinHgs _en . 35 .1astcn , CD 1.I:, gt.:kl nm reS!,L 'I. IV .. , lJ { I Q. . ' wi kkelen . 
.. t ,1,' "8 kuijongs en G·lla,t!:lI . . D ·"- t Ii tl V'n J 7 tt r \) 1·0 I'ik I' 111P. ~ !j{ .... ")' . :.' :- ., ' ~fr \.' . . • ] c-ctlu rentle Jldij ('0 l\ngnsllls ,·espddl- e llJ~ as. ~ 1 . U J . l e J u . 

Nunr .J a'.'I:\: .. \\l!ltli.:n l1H t , C.OCl{ t:.. . . E r wcrd \,relUlfJ" 0JH'-'OIlO' ter markt geLl'agt. 
"'1 "1: "G() ' il .J8S koeiien en il ~ en :~ _p,,"rdcl". ., " \' b "". . . ~ -
. e 1.1 -' " " e I . ]' . 'en 1'::5 ' illevcn in .! .. Ii}· statl, .• na'l' en . ver,e111IJen V E tl S LA G uve r ti e vOi'denng der werKzaalillt etlen aall den .Spuor.weg 

jlt' pl'lJZCll ,cor I'n( I o' , • - . . , c . • .. 

. . - .. . , _" 1 fi(l H r 3 ' 0 den pikul. Sama,-alllj - 1 vl'stellhmden-lI't!!em I , o,'e1' · Je lIlaan;1 
JIl AIl""hll,s vn,] r . c , u, . ' ' .'- . "( t J 'I" 1 o~O . 

Tl C I . l ' t\ 'r.rustu~ jl. tHl.m de: pokIH·f.l · Cp lUc·;liJte lU 1.11, gewes • It 1J ~ ( 
IHI[/l' -·en. - . [~ .. ~' f ,, ~ Ie Sektie. 

eeniv::zins in hCVlghcl l. HI . . .. -~, -.7 ' '. I I ·]53 " . 'JF d I" t' ,,~ , "'J;)" vorl,I.,o"oo ltJ',lers horstddcn I ,) .). en over 8( en , , _ uUTiUil'rOlIJ- le on!! · JJlI t. 
VaU Ue /-I''''V • . ~r;- 1 I " • t (Jr..) A 1 It ", 1 - • - K t zOvdat oJ) ultimo l\ngnstns pug; overulcveu .G) ;1 _\jlH·:l'S, .l'g.en .'.l\ op .. an (e \.'0 ,.U1JIO g van l e IlIgr:l.\'mg van rama werd onargebrokr'll 

I~'ngens gl:OUJ;,il -voortgegaun , en ~Un -g"duI'ClIJe ue mnanu. Julij 4 1G 
ultimo .J ulij, '1 l ' n I - n d n voort gegl'av.en en we"gcvuerJ. V ucirtilurencl \\'crocn aile mr:ge ij \: poglllgcn anngcwl: t uT. e -- '-' b .... : 

2c Sektie, 
Kedullg·Djufi -Sulo. ,i~,n" J ier epidemic te sluiieu. 

~ S~(!J'((k{"'la . _ -i) :.:: pokziekle, die in ~rlllU j i. in .t1~t .~~~wt.:s l ann IJ?L 
'Ifnc-men \Vas hrcidJe z.icli in Alig-nstus III cl\ kde d:iltl"JKlt~1I weJ,er lilt. 
, VuhreDS de opgaven d ~ r llliall.llsche hoor!l!!11 tell.le me n n hID al: lU Au
:rnsi!(su aO \) l'oklij rlc),H, 1Y3nrvan 175 hcr,ltldoll r;~ :1I bezw~,kcn. 
d AaTd!()\Jllt'lHlc r r.gcnlm\jen \'c roo)"zaaktcll huvcno\f'lI vc rschCHlt:n c kool'ts-

g,'v~tih!il. . 
, j(edlri, .~ GeJltl"':!{\lh: Ang ll~tl1 s J.1. I'(JB de gC1.ul l lili ciJstot:S tU ll{l in 
dit, ~e\,,{~~t u\"Cl IH.! t t1.'g'I : UH!(!1\ hevred,ge lJ <l. t;l!UU\!IIHI, \\:,1fdl'll . .",., 

'\ llc(;fi {lcdcn zi cli III de l aatsh~ dagc'u tilt'}' ll lf!.~H lq III I I ~L Bl!l bck scl~ e 
vel'; k"ul'i~u'(;vall en VllU1'- Oak /lau ,Ic zltirlkil st ttlde lIlell we,ler enkele 
koaT{slij'lel'~' O"en dacr zicktegcvrillcn hud (cio ter dCll doou tcn 1;c-

\, (,}(;·c. . 
cJcva\lcIl van pukziekle .leJcll ;; Iel! nog steed:! , voo r, dueh zcluzuam . 

,/'i m())' . . _ Aan her igten, loopcnde van 1 tut ell met 26 Augustus 

il . , wo rdt, lid volgelidr; ollticer'u;· ' . , 
IJc rt!siJel!t hl'a!'t '-l,ill v,:"rncmcll ten 11I\~Oer, om I~l e l Z. Ms. stOOlll' 

sci lip . C'i;ctv{)JI de 801u l' ·cdalldl!T1 ~ c bezo(!l\c tl , tc:1l f!lpd e ue 11O.ng(!U.~c 
gc~ c biJl e;1 tilssch.r.n :l!tlige rndjas nlllanr t.e ollllen:ocken en zoo ).nogelljk 
tul CPu ~ewcn5c l:t {:tilde te Ul'eitgul. .., 

:10 o"lkn:uck en IJesprekiJl!, dcr k"v.cstteu met de dam'toe .aun bonn] 
v:H1 gel10cmu oorlogr.chi p outbudf;U rad.Jas, Ill . t [!g(~[j ~\' ou.rd!gl~eHl .van tI.cn . 
konu;"llldant van .Iil!n bUUClll , uell sekrcl.al'ls ~ I c r resl.j clltw (!It cCII!'gc . 
anilu)'c fl tliul'itt:itCII, \Vera beVUI!{ ll' n~ Jut. Je l'adJ i\ van Larn ~llil1u , 1\h~n. 
goon, 1.ie h schOiltlig lwt! gemnakL aan. hct vcrl~r<.'o(t'n vno 'l. IJ~(' vcrl'ltg. 
tin5cn tcgcnover . hd gU llvernemcut en van zlJlIe l'cu~~en t~J(l ~~l.(~(If:'lJ 
ann de ktJl!l !lJfmdu utcTl v a ll Z_ 1\tq. s\.oolllsc,;cl'en }\10 5ter<l,.111 ('11 \\. db"" 
"cdunc speciul" hcl ol'len, cu zu lks doo r nls Cl g CH !'I'gter 0]> t e (l'edclI 
in zijnc gtscbillell met uen radja vall 'l:'~'Oll g, eli doo r deZ?fl gcwapen
ocrh ntid . na n ' te nilan, iustcdc van zlJ"e vCl'mecndc gl'l cvell aan de 
heslissiul:( van het Ellropce8ch hes tuur tu ondel'wcl'}J(m. 

!laor bet vel'ller bleck, aut de radj~ vall LH"",hal a. t"n eenem.ale 
unr,eschlld, WRS, urn de oC"vlk in g vnn zijn l'cgcnl scilap In bedwnng. -te 
lt o7,den en te JuiceD, werd ltij vnn l,VtlC wa nrrliglteid ont~et en der 
bevolkiDi\ ti c kentc van eell opvulgcr ()vergelu(en.. " 

Dc uI,lhc\'cn I'lluja ouuerwierp zieh met. gcla tellh eld. nall Z\)1~ lot, en 
volg;de dell resiuent zonder rn orl':lI op ,Ileas t c r!l ~rr: ls naar kncpang, 
waar eell tijddijk opoutllOU!l van ' then perso!)" nuorllg w_enl. g:encltt, ter 
vool'lwrninr;, dat . zijn annwczeu te LlIfl.'"italn ~en uutlecltgen mvloeJ op 
de keuzc van dell ,n iellw cn. v ~rst . zou mtoefctlen_ . . . 

J)e gezondheidsto{'standl iet in diL gewest over het .algemeeo wewlg. 
te 'YCllSclten !Jve.r, .~ slechts t llkdt! gCl'allcll VtlU lJ utll tl rl\Jkepokken deuen 
zich nn II J im nog' voor_ , " " . . 

Terlwo rJplaa(s KoepaDg \\'cru gcuurel!!Ic JUll1.l C;l .~<I1V J!' m~cvoerd 
voor f ;)8,846 cP .f 11,7.\i2 en U1tge~oe rd voorf I 8,:>18 en ..(,,0,204. 
De invoer hestoDd voornamcluk uit Jun wadcu, TlJ st . narde· cn'Jzerwerk 
arak, komlet! en· pro, isicn,en de ."itvocr brbuu,\'elll,oorncn, sllndel
hout, huitlen cn lijnwauen ouar Rottl ell Soe rHba en 100 I'anrdeo uaar 
Soerabaija. ' . _ - . . .. . . . 

O -) rl e Solor- eilantlcn ' in de'- Flores ·S traht wcnl 10 Aprll, Mel en 
J i!n iJ oj !. ingcvoertl vo(,r f 323acn ~lj! gevoc l'd vuor f -5127." ~ 

I loor on vultloe"t1 en loduu!, Vnu wer Jcv olk kcmden .re \\'c rkza:lmheden 
(ussci.len de lll ijll'ulen 40 en 41 nict lIattl' wcnseh wo1'<!,'n voort~czet, 
bClgeeu m"t het oog .op ·d. ,; nad el'cnden wcst!llonssoi,l Oligelegen komt. 

Oil ~eld ook voo r .-]e In: rkc u til sscht ll Gue"dih - Lawallg en SHlem
K[[li-O S80. 

JIeL mct.sehi-c rk aan de ]\,1ougolbrug word krachtig voort.gezet, de 
pijl er tot cene liUogte va n 5 el opgetl'okkcn, t"nyijl VOOI' het work aall 
de fnllucringsput v-an het budhoofd voorbel'eidenci'e mnatregelen wertlcn 
gCU Ol:JCU . - . 

W Dc all)l, liastiug van den weg giug geregdJ VOOl't. 
30 Sektie. 

Svlo-Djokdjo. 
In do maand Julij werden 6078 str. eI spoor gelegd, zooJat ill Ile( 

gchcd gCl'-cctl Wal'e ll 0]1 ultimo . Jier maand II. BG2 el. Het - mahu 
del' . hOll/eu nootlbfllggeu over de opclle knnst-werkcn in <Iat ~edeelle 
wenl veivolgd, co kwamcn de in de vorige ma'and' onderhandeo gooomen 
wissel, vau de IJalte l'vcl'wouaui gereed. 

Mel' het balJasteu van den wcg werd op gelijke w\ize als'in de vo-
rige maanu voortgcgaun. . - . . 

JDen ige -- brnggeu, als Cen v-nn G el, cen van 2 spanningen ad 8 el, 
alsmcdc 2 van 4 el werden van den daarvoor bestem,\en ijl-cren boven· 
buuw voorzitll'; 

De toeg:tugs\\'eg nuar de halte Puer'wudadi kw~m gereed, zooJat met 
den UfVOC1' VUIl proJllktcn cell" · aatlvuu g kl..lll wo,;ut!li geil~lJlt;n. 

Met het Vel'lllmelen . van ballasf weru t.e Sulu ell I3raolbang vDor tgegaan , 
Het' werk tot herste'lIil! g der. brug te 13\'atllbang liep teu .,ind·c. 
Dc tl-am bij Djebul wel'J geheel gcslotell. 
Bewakiug e ll unde,rho ud . Vlln . de ges taakte werkell or het overige 

gctlcellcLieLcr 'seklie geschieuJeu Daar Lehoorcu. 
4e Sektie. 

Kcdullg. Dja'i~ Willem I. 
Dc aaruen bauu met nauligg.mde walerleid-i.ogcn werden zoo goed 

tl)ogclyk outlel'houJeu ell Lijgti werkt , 
BtU' kleille . ijzenn - brug (2_ cl opening) werd op het geueelte Ke· 

tloeung- Djuli '7· 11l'illgiu gesteld. . . . . 
De beslaanue boven bun\\' wertl onderhonden, gcligt en gerigt, zoodat 

de werkmachioc ougellintl eru been ell wedel' kon : rijden. -
O~cI'd e maullu J ulij _ vortle.rdc -he~ spoodeggenll\ct eene lengte vall 

40B el en: bestonu he~ Yoofuitzi6t O11)VOO1' _cintltl Augnstus het ~taliou 
Briugin t e bereikeu, en legeu metlio September d~ll produkten ·afvoer 
tclJeginlleu. . [Jav. Ct.] 

rekalu'lI.r;an. GcJll~c·~de . Augllstils jt bleef tie -gezondbeitlstoesl~nd 
ill ,<lit ~ ge\v~sttan:tlijk beuetligentl. 

lIet aalltn!. gCd nrcuue die maantl vcrl'leegde llOklij,]ers betlroeg in 
het geh eel B5, waarvun43 herstelden ell J4 o\'erle.len.~ 

Vuorzoovccl' zulks Illugt:!ijk w~s, weru ste~tls met. wrg gcwaakt t6-
geutocI,cll\euJe vers)Jreid ing Jour het nfzoudcrcn der zieken buiten de 
de i:iu's . . . 

ilier- en Jaar deden zid. in het Ba!angsche nog elJkele lig te gevallen 
vuor vau katarhale oOi,zie1..-ieo en van koO~t3 •. De .illvGcr b-"s toutl " it ivoo1' (gaJtngs), d),llnktll, p"rangs,. Iunwailen, 

Boentonsche lleeJjes ell g"ri~8; ell de nitvo"r !l it tabak,k'tpas, kIHp". 
. 1- ' Jl.elnbatlg. - GerlurelHle J ulij en Auo"ustus J' L lic_t de. gezoudheitls-

lJero lie , klappcrs ~n f .I"gongs. ., '. 
'reAtaJlocpoe 01' M idden ·Tlmor .. wert! in MaurtJl. mgcvoel·J aan loestand iuuiL gewestuiets Ie wenseltell OVCI. 

buskr-u.id,ollium; pr.rungs· en lijnIVuucn vool' f u5G.O, en uit« evoel'd HOI' \ Alleen iulaalstgemdde lllllaud deden lich enkelesporadische geva\lan 

b h k t t> - , ' I van kinderpokken voor, f 15,458 .nan was, kar OUWCD, ' ooreen en are. 
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--Ba}ljQeiO(Jllgi . - . ~u -'dit gewest __ was (fe gez~ndheid stO[8tand del'. -be· __ dirpr:H i!.: urnk. d rd bij _~.-celi J er - - toc5dlO~l1;'i€!,~ _ i-t be:fl-' ~ tti-a:! :-~l' W~l~~~ 
volking;. _~ven __ -als in .de afdeelingcn. Boelelcng cn - J)jcnjbl'ana~ gedurende -1- gelac~en .f? ge:ehel}~ t ~: . ~ls g~l;~ ~e~ --e.~ . :€~:t=lt:h:;{l.~ . 4-?~:e~: ,~~ll}p:g~~~ 
de maand- .-August.us" Jl. ze~r bevredl~end. van tie lner I II gal ll u;C'ell _i!gg~lluC Ll_d 01J !;e.:;~ .. , ,-, !>ult .. ut.e ~.t ":<4:: llL.t _d .. 

fl'·o-kd·okdrta. _ Iu .het l'e eutscha) Nang{roeian heerschten de Iwk.:. h:oepen van raufFe~'an Pakoe !~lanl t~g~nl\>Gonl ;g ti~ ~e .r~l5t te DB~~ren: 
'.J - 'd - _. ~ -. I ~~1:\ • dIe geen aoo-een 1)1lir (YPvnar lwp . ungeveer Ben naI l nm .. ~ !110e8t~u tit 

ken gedureude Augllstus JI. VI"J hevlg. Van de 267 aa\lgelaste perso- , l' <> l' r- j- " ~ ~ • de Eurnpeo-' ''- au'orit~'t 
neD bezweken 57 en hel'stelden 43· zoodat 0) uHilllO van die rnaal1d ver00ruee tie? OliL.el' :.e g~~g \1'ac~t<en, ,cC8;_1 ' ". v ~ t;~'-'Ln:: ~; ~ v"' '' 

167
·. kl"d . bl - I kwam te Wiens (lverst~an net vonUlS vohrO.i~l{eIl zOtl \1'oraen. t.LIoc.) 

nog . . po \1 ers over' even. ' 
In de overige regentscbappeu telcle men 41 ,1 poklijrlers. Hierva\l 

overleden 17 en genazen· 261. 
Het bestnur· wendde voortuurend aile beschikbare middelen aan, om 

de gcnezing del' altugetasten te bevol'dercu en de llitbreiJing del' ziekle 
togen te gaau. 

BillitOtt", (JuliiJ. -
in J'UQij, door hevige 
7.. O. ' 

De weersgesl·elclheia kenmerkfe zieh, even als 
en" gesfadige regellbllijell. De wind was Z. tot 

Dc gczondheid~toestatlll was dient~ngevolge niet zeel" gUlJstig. 
Onder de iuheemsche hevolkillg derlen zich vele gevallen voor van 

koorts, voorkondheid en buik- en oov;zickten. 
In het distrikt Sidjuek was lIlen 01' ultimo J ulij gCl'ccJ .met het vel 

len Vlln het gcboomte op de aan te leggen ladaugvelden. Het ,troogen 
en vcrbranden Vall het gevelde hout kOll vooreerst nid p1<mls hebben, 
lengcvolge van de vele rcgens. 

In de overige distrikten was llIen tot hetzelfda eiuJe ijverig bezig 
met het omkappen del' boom en ; uoeh ook d!l{lr UelCIlJUlerdell de gedurige 
en hevige I"egenbllijen den geregeldell vuortgang van die" arbeid. 

Te 'l'andjonp;-l'andan kwanlen aun !J v<1artuigen, rnetenue 71'/2 last, 
ell er vertrokkeu van daar 21 vnartuigen, metende lOll lasten. 

Ann kooplIlallschappcn wert! in- en llitgevoerd respektivelijk tot de 
bedragen VOIl f :13,81)8,:35 ell f Hi3,586. j 0, en aan specii;ll wcrd ingevoerd 
vonr f 25,000; terwijl nan inkomendc en uitgaanue rcglen werd 
olllvangen f 18:1.12, of.r 208 32 minder dun geuurende Jnlij IS6D, 

lJe rijstprijzen varieerdeu lns8chen f 4 ell f 10 dell piko!. 

S{I)J/(Ii'11iI!/. 12 S'cpL ::-;'ji(((/J'bali]c. lYlel genocgcn vernemen wij, 
dar de opvorderillgcll vall golden die aClIl de Sa)llmangoche Spaar
ell Dclecll\x\lIk warcn tocvcrtrouwd, Ilagulloeg ol'hullden terwijl 
dc iulaugen 10CllemCIl. (Locomotiq/) 

$i,ltlat'utlg, 14 September. Naar inen OilS llJedcclceiL heen Je Regee
ring het voornrmCI1, am aan aUf! ambtcnarcn en hun gezillnen vrije 
g-cneeakulluige bchulldcling mot iubcgrip der gencesmitlJelen, toe te 
kellllcn tegon korting Vlln 1% hunuer iukulllstell. 

l'ostel'ijcu. LJit de olllsf,reken vlin Knedoes "cltr\jft mon OtiS, dat de 
Lucomo(iif van 7 September, diu <len Sslen te Koeuoes arriveerue, eerst 
d,," !lell '8 avollils Jeu gen<lressel'l'oe in handeu kwnm. Dc LocolrLolief 
van (), 8 en 9 September WllS dell lIeu lIog niet terecht, en op eon klacht 
I,U zekel'c 811loriteit [PJ ingcriiell,l, volg,le een unhetamelijk alltwOOl'll. 

De lnspecteur scltijut hot stdsel van flUll-iutcrVelltic t.e vulgen. na
J:;clijks kiln hij zich over tle slecltle werking del' post udlllini8trutie ove
t!ligen, wnardoor vele schaue lyuell-- \\,narull1 ru('l''- Itij vour 't minst 
niet cle bel'nling in 't leven, <lnt van Silluarang en Socrah:lia de postell 
p;ercgeld 01' de vRstgcsteJde tijdol\ vcrtrckken, ook :11 zijn de corrc3pon
deercnde posten van R1ulcl'e plaalscn Hiet nang-ekumcu? - El' zon dan 
veel soc.a VOOI' IWlncll worden.:..... ___ ~ [Locomotiif. ] 

S((nummg, 19 Seplember.' Alen scltrijft aan de SOCI'. Ct. nit de 
res_ Rembang. ' 

De l.atsto dug-en der IIfgeloopen maRnJ en de eerste September hab
ben zich gekenmerkt door aallhoudellden ell vreeselijken ngen en weI 
in dier mate als de ondste ingezetencn dezer residentie zich niet kun
nen herinneren. Men vrecst dat te vsld staande gewassen voor het 
groohte gedeclte daardoor vernield zijn geworden en er weiDig tereeht 
zal komen van den tahuk voor de iulaodeche markt geplant waardool' 
de bevolkiug uiet in slant zal ziju de versehnldigrle groDdbelasting te 
voldop.u. Men scltat de gelcden scbade op niet mindel' Jan een panr 
millioen guldens. 

Gaat men, lJU toch over de lalldrente te ionen met al de geslrellge 
llliddelen waorover Illen Iran beschikken, don is hette voorzien dat menig 
inlandsch buisgtzin nan gebrek ten pl"ooi zal zijn. 

- Sj!(>ol·wcg. Dazer dagen we I'd den lalldhmmlers in Soeracarta me
degedeelddat het vervoer van goedcren over uen spoorweg SlIlllaraug
Solo voor 15 dugen gestaakt zan worden. 

De handelsstand ontving die tijdiug eerst haden; - wat magdaar
van de oorzaak zijn? 

Van Slimarang tot l'aras en van Solo tot Gedsngnn gnat iutusschen 
helvervoer door. 

- tTit Djocja,(Part. Ko/·r.) 11 S~l't.Heden morgen ward oj) de 
!lloon alhier het doodvonuis door midd'el dergalg voltrokken aan tcyea 
Javauen, welke men sebuldig achttenan ee'n ketjoepartij met moordge-
paili'll, en in het regentlichap Goelloeng Kidoe! gehollJen. " 

TalrijkwBs de meuigtediede lerechtstelliDg bijlYoonde, maar ~en 

Sruuardil.1 , ]:2 Sen+emhtr. PvstUJJ]ze7lr~ Niet aHeen te Batavia, ook 
te S(jcJaJw,ij,~ kluagt men zeer over Dngeregelde -en te :late ontvangst 
van UUg b!~u .. 

U_it Aln-1~'irrtn'a eli Salatiga ontvingen wij oak eene l~hH;ht, terwijl 
cen onzel' abollnes, (He rllhn 2 posten oostwsarts van SU1narmig woont 
en dU8 van Deuwk zijne brieven ontvnngt klaagt dat hi; herhaalJdijk, 
en 0 .. a. DOg ill de ~ vorige week drie ;H~merB van on; -bInd te gelijk 
ontviug. Die ougerege-ldheid mod toch- weI aail de postkanturenliggen! 

Samai'llitf/, 10 September. Nu de veesLapel. ter Sumatra's
\lVestkust en Bellk:oelcn door cene jarcnlange epidemie nagenoeg 
geheol bczwekcn is. word!. er een, zegge eejl veearts belast met 
den civielen vcterinairen (iienst op geheel Sumatra! 

Sama"ang, 16 Sep1cfliDm'. Spoorwe~~. Door Levige "banrljir is de 
pijler van de, uit 2 opellingell bestaanue hl'ug OVer tie rivicr bij de 
ha1te Padas, ontgrond ell scheel' guun staaD] waar(lool' tie (~e!}8 brug- in 
de rivicr gevallcn, en tIe passage _ Jas gest-ren1l1 i]j . Vour rt:i~iger5 
wordt eehler ue gemeenschap onderhonJuo , tel" I\" ij 1 Illet spoed cene nleu
we brng wonlt gareed gelllaakt en gele" d zal worden zoouut tie strcm> 
ming slechts kort ial duren.' ' ~ , 

Te Kedong-J)jatie is het ballastspllor llaal" de l'ivier wegeslagen, en 
Zijll zeven daal'op sta~nde wagells geocraiJIeerd. En is bovendieu veel 
hout weggeclrcven' van de heeren P en 1I cn van chineezen. 

(Sam . Ct.) 

Stemmen van en voor Inlanders., 
Si:lilWi"(/!Z(j. 15 Septomber . Kleine desjio{eil. - Allo bC[1alillgen 

ell bcsluitcn die V,lI! haL Gouvcrnelllcllt uitg«an in bet belali); 
va.n (1011 klcinc mall b!ijvcu [;oJldcl' .. gevolg. zoolaug de des3ahoof'
den mct tie bcyolking olllspring-cll lla.u' hUll bon pia'i.,ir, 011 zich 
ten harell kosie vcrrtjkcll zoo\Tcel 1113ar 1110gclUk is. rrot tilt re ... 
su]LaaL komI; de schrUvcl' vall ceil 5\.uk iii de Eii/taNg timor, die 
in ZijllC NcgTie nil H jaren Llien toesUt!lCl gatlege31agen hceft, 
en mcenL (I at daarin loch einllclijk cem; I'era"mlcring l1loet komen. 

Login 'lijll dan ook ue gricvClI. (lie hiJ teg-en dB loerah-liessa
inbrcngL Eun kOllt lI\j cr. c1ie van eCllO llitge~ trcklheitl van 
150 baae sawah nieL 1l1indcr clan 23 b:>oc \'00l" zicl! ncemt. ter
wijl h\j geen cent, jl[leilt beia,d!., lllftal' steeds zUlle ondcrhoori
gen daaryool' laat oJlllraaien. Ell inde hij rlan nog m<l:1r zooved 
pacht ab waarvoor de dessa is aangcsb,geu; nUl;:U' -- daarenboven 
zorgt h\j altijd voor cen surplus, dat alweder len hslekolllt vall 
dell .kleincn mUll. Btl also1' dit nog niet genoeg ware, vorderr 
b\j buillJlldicn HOg cene partiknlie1'8 helasling van tle zoogc
llaamde Salva!. IJenw, die b\i Itet GOllVlll'llement van pacht ZUll 
vrljgesteld. 11et do vcrdceling del' werkzaamheden 'gaat het al 
niet mindcl: willckellrig toe; SOlJlllligen worden, helzU [II of niet 
tegcn befCllll1g VUlt arbeic1vl"ijgesteld. en audcl'on llloctctlnolens 
volens zich eOll tIll bbcl decl glttrooslCl\, Gezwcgen nog van de 
pcrSOllcn, die de loerah gelleel te zijnen behoevc I.e werk slclt. 
ell, de helling-ell ([-ieh\j zieh vCl'DorloofL tot onderhond nm ZUll 
hillS enz. Dat oudBr zlllk eell bestum de kleine llle>ll gebukt 
gaat, behocft gecll betoog-. Slechts ZOll meu kuunCll vrag~ll, hoc 
zulk een despotisme it! de dessa llog;£;elhlld wordt. eU-\'iaarom 
bclanglwbbelldell zich niet". ell e()rp~"'opll1aken, Dill lmanc klach · 
tell daarover in de <.liCHen tel' p!aa-'tse \Vil~r zulk:s beilool't? V'ol ~ 
gens schr\jvcr is dit InabLc in bedoeld disLrikt reeds in onder~ 
seheidellc dcssa's p:escl:ierl. doch O!ucelllkkig zomler het mimt c 
slIcces. hC!geCl\ Z\jllS iezicns aIleen <haruit te verkllrell is, da l 
de ambtenarCli die z ulk eene aankheh t, I'creler moelen bren;c:en. 
ziehdoor de ioerahs latcll ilitimideren. waarvoorzeker ook ~wel 
eene goede redell z;d hestann. De.ssallOotucll vllii het beschrevcll 
al!ooi weLen bovclIdiell I.e 8]lckuleren op de Yricndschap ntll som
IDlge Europea-nen, bc:.zij door cadcaux of aU~lcrszius~ ell zich 
c1allrdoo~' zeker air Ie gevell lliet, aileen legcllover hUlille oa
derhoorlgen, _ Ulnar ouk, \\ril;U' dit nooLliQ' sclliint·. t.e0'ol-lovcr het 
distri-klshoofd. 1~1l zoo \vorden dan (t ;~ ort~,n g' keliil aan nHe 
zij(len de ciuj-)c vall cene \'efSl~\-udhoudjng'~ 01' ~)n\\'c "bcrckJ~nitlg 
g"cgrond, en docl' heb-en lu:crs"hzucht bcstelH:iig'd_ Ell \VtlllilCer 

za.l 111en daariu vcrilotcrillg' zien? lIcl'l!oi'laing vau heL d essa be
stUUI' is eCll olldcl"IVCrp. w:lanllee de pel'S zicllrCet13 hln!!: heen 
Lez.ig gel.loud~H, en daL (Jok in-elit h~aL{ l1Qg ouiiHigs uit-7Qc

J

rig be ... 
handeld IS. In afw"dlt illg dal !lei LlO\lI'CruClllClli oot. \,lIU Zijlle 
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z;lidtieensl90lle, aandezeuvlcict!§entoestand cen eind te wil
Jenmaken,geveIi \l'ij gaameollze adhaesie aan een v60rsteJ 
"an schrijver,hetgccn :(en doelheeft;, om van wege de Negrie 
de dessabevolking 1I11 en dan saam fe roepen ten huize van den 
loerah, cnaldaar cloor niet vcrdachte personcn de wcderkeerige 
verplichtingen van houfd en gemeenfe cen ieder goed aan hef 
vcrstand te docn brcngen. (Sam. Ct.) 

Socrabaija, 10 September. Men refer!e tot OilS bericht van gisteren 
eVer den vcrkoop van twee aandeelen der Ked. Indische I,.evensverze· 
kering en I,ijfrente Maalschal'pij No. 852 eo 853, elk groot f 500 
voor de geringesolU van f 141.- wordt de aandacht gevestigrl op de 
daadzaak datol" die aandeelen slechts f 200 is geronrneerd, waaruit 
het zieh laa! verklaren dat zij slechts dien geringen I'rijs behaalden. 

Soerabaija, ] 2 September. Ngampel. Twillt ig dageu zlin er 
skchls yetloopen sedert men dell eersten steen legde vonr de 
hcrbouwJllg van dell tempcl te Ngampel en reeds staat men 
verhaasd over de ongeloofbare vorderingell, sec\ert dal kort 
lijdbestck, te bespclIren. Nie!. aileen daLhet uifgcstrekte fun
dament reeds is gelcgd maar als door cen toevcrslag begillnen 
de muren. de (alrijke ingangcn en' de menigte van pilaren te 
VClTlizcn. 'Vat geesldrifj; vermag op den inlander die dikwerf 
(f, tort et It travers voor vadsig, lui en ollverschillig wordt uit
gckretcll, claarvan kan een ieder te NgalllpeJ het tastbaar bewijs 
gaan zicn •. 

Mannen en vrouweu, gl'ijsaards en kinderen, allen wedijveren 
als am sirijd de Iloodige bouwmaferialen te vcrvaardigell en 
aantehrengen tot den opbouw van het bedehuis op eene plaats, 
welke wijd en zijd up Java, door Mohamed's v{)lgelingell,voor 
heilig wordt gchulldcn. Mell vestigde Oll~e aandacht gistercn 
op een feit dat or nie(, weinig toe bijdraagt om den ijver del' 
Qeloovigen Han Ie wakkerell. 
" ]~en'~ welpuj" in de ol1middclijke nabijhcid van den tempel, 
welke welcer weinig dan wei zeer onvoldoende water verstrekte, 
levert, lhans cone overvloedige hoeveelhcid up. N icttegenstaande 
OllopholidelUk llit dell put water wordt gehaald, neernt het 
ecrder toe dan dat het verrnindert;. 

Heilig inlander 8chrijft zulks loe aan cen wonder Oil onlc
genzcggclijk wordt de ijver der vromen claar-door .1Iiet weinig 
aungevnttrd. _. Gaat men · ~oo door dan zal lllen indcrdaad met 
mellschellhandcn een wOllder hehben venidl!', namenll\ik cell 
grootsch geho\lw hehben 9pgeirokkell, door vrijwillige b\jdrllgell 
ell wCl'kkrachtcn, binncn den flitl ViIU slechls wcillige maanden. 

Soerab(lija, 17 Seplember. De beide argekenrde stoomketel, der 
M"dusa hebbtn te znmeD Ol'gebracht de SOlO van f 4910. 

Het ~OOI" de diellst afgekellrd 8toomschip • fI allrlemmel'mCl'1'" is 
llCden up publiske velldntie toegewezen ann d"n Chinces, Tie Ing Thay, 
VODr eene som van f 7110. 

IJ~ 108se goederell van dien bodem hcbbcll bij arzonderlijke veiling 
ol'gehracht f 624. ===== (SOft·. Ct.) 

~leu leest in hel :::,'(Jcr{jbo~jluch lIaudt'!sblad: 

Kenring van 8niker. 

Geachte nedacltur! 
Pasoeroean, 16 September 1870. 

~oe1"ahaija, 17 Sel'tembe. Commll"imiie. Daar e1". in de lllabte 
dagen een beetje regen is gevallen,zijn de \ngen over geheel Java 
natuurlijk weder niet brnikaar, en hij gebrek aan goede brnggen, de 
rivieren wedel" oie!' Ie l'assereD. Dieutengevolge is de postheden we-
der . eerst len 2 nre aangekomen. (.'ioer. HM.) 

~oel'abaiia, 17 September. Sedert verscheidene wekeo storli'egent bet 
hier biju .. dagcl\iks; vele wegcnzijo mod.derpoelen en de sawah'sstaAo 
blank, Houderden bOUW8 tabak zijn reddeloos vernie!d en een g;root 
gededte der t ",eede gelVasgenuvenzeer. 

Ook is men hier in de bUljrteen ko]oss.len llOutdiefslal op bet 
spoor (meer dlln 1000 stnk) die met eenongehoorde brntaliteit schiju 
te zijn 01' touw gezel. - [[ns.J 

Ptlsoeroean, 13 ' September. Dfn 12den September 1870 waren IU 

lIe Gonvernements P.khllizen te Pa~oeroean, afgeleverd. 
Uit den Ougst van 1870. 

Namen der }'abl'ieken. 
Wangoon Hedjo, 
Ardjo Sarie, 
Ardie Redjo, 
Yoso Wilangoon, 
De Hoop, 
Djacatra Ooel, 
])e Ouderneming, 
WODO Redjo, 
Kloel'shan, 
ne Goede Hoop, 
Ga\jam, 
13ecassie Oost, 
Uallkbnarheid, 
Soeko Redjo, 
K .wis Hedjo, 
Sa ric Redjo, 
Pleret\ 

Ttl zalnen picols 8llikCl' 
» ]wftij 

Pico!s Sui!,er. 
8,081,12 
9,121,55 
5,847,61 
5,985,52 
8,560,17 

10,302,28 
9,884,83 
9,575,33 
8,333,32 
fi,52f>,58 

11,266,61 
7.630,53 
11:162,72 
6.772,96 
7 ,785,20 
4,487,81 
8,229,78 · 

133,502.92 
83,190,78, 

Restant Producteo in 's I,Buds Pakhllizen Ie Pasoeroean. 
Opden I ;2,leo Septeinber 1870. 

13:~,502,92 pic. Suihr, Oogst 1870. 
66,343,78 Koffie, 1870. 

Op den 9Jen September ]870, ,,·aren. in de 
huizen (e PanBt'oekan, argdeverd flit dell 

Nftme[l del' Fabrieken. 
Waringin AnoUl, 
Pandjie, 
Olean. 

Gouvernemen!s Pak· 
Oogst yan 1870. 

Picols Suiker. 
8,467,72 
7,843,2 1 

4,144,10 

Te '.Rmen jlic. Suiker. 20,454,9,:1, 

Restnnt Producten in '8 Lauds Pakhuizen Ie Panol"oekao. 
Op den 9eleD Selltember J 870. 

J 0,454,94 pic. SlIiker Oogst 1870. 
22,441,89 Koffie 1870. 

Zvo ala ' lI weet IVor.Jeu de suikers die de fahri"knnten nan ' t gon· 
vcroement moelelt leveren, gekeUl'd door den agent der rndorti. Nn 
gebeurt het dit janr telkens, dat de agent alhier cen paar nummers I 
JnKer taJ<.eert, dau in gemoede kan aangenoHien wordell. N eeolt de 
fabriekant gecn gcnoHgen met zijlle taxnt'ieo, dan kau h\j Pl'otesterco, 
Ile monsters "or,lcn dan naar Batavia oJlgezonrleo en daar herkenrd. 
Bijna zauder uitzondering wordt de rabriekant in het gel(jk gesteld, 
!loeb tie onkos(ell vall transport, koelies, paldlllishnnr komem voar zijne 
rekeuiog, en er ontstaat .gl'Oote ·vertreging in d. levering. OUI soesah 

Den 10 September 1870, wnren in de GOllvernemenh Pakhuizell 
te Bezoekie 8'ge!everJ nit den Oogst vftn 1870, 

NameR der Fabrieken. PieolsSuiker. 
Djaboong, 1,727,66 
Phaet.on, 5,359,22 
De 1\1808, 10,015.68 
Boedoean, 3,017,17 

'fe zamen pic. slI;ker 
kotfie 

20,120,27 
3,574, -

Restani. Prodnet€n in 8 L~nds P"khllizEn te Bezoekie . 
. Ie vermijden gaat men erallieht toe over om zjeh maar linn het oordee! 
van den agent Ie ouderwerpen. Dit is echter eeil ven]erfe!ijksysicclil 
De agent sterk door het bew\jstzijn, dat men lIiet vau soesah hondt, 
is terstoud klaar Illet .is u er nie! mee tevreden, protesteer dan 
maar" en dat is mi.bl'nik van den meerdere legenover den mindere. 

En wat is de reden? Sommigen beweren dat de man and wordt 
eo niet goed meer ziell kau; anderell dat h\j ren uitbrall,ler van "de 
direclie g~had . heert, omdnt op de veiling de slliker te Pasoeroeall 
liggeude, minder opbracht dan op_ andere plaatsen en hij daurom zeker 
wi! te te w6l"k gll"lI. 

Zon het Diet billijk zijo, dnt bchalv6 de ageut der factorU. cBupaar 
arhiters op de plaats van levering werden aangesteld op wieD de fa
hrieknnt zich bij vcrschil van tan tie kao berorpen, en waardllor de 
ornweg uaar B~tavia v6rllledull wurdt? X. 

Of' den 'IOden SerJlember 1870. 
19, 193,~0 pic, snihr, ongst 1870. 

3574,- koffie, IS70. 
fP.N. en A. bl) 

De heden aangekomen bladen en brieven van Makasser en 
Rio" \y bevalten o. a. het volgentle: 

JlakasHI" , :-l Sept. Eewi3teren k wamen alhier van eelle 
verp:eef~ehe reis llaar'Van~ie- \Vangie terllg de M cnado en 
de Esther Helena. Van de Kate ' ,\Vinilred is' gcen SpOOf 
gevonden; het· wedel' wa3geruimen tijd onsLuimig Cll regen 
achtig ,geweesl:. Alln deze speeulalie is een goede 20 miW 
versnoept; geJukkig da!' zij over vele schijven loopt c~ me! 



·zich dus trooslen kan met de gedachte aan deiouge et noir_' zijne kamer op Ie hangen. De ongei ukkige heeft, llaar men 
, of toptlJ,fel gezeten te hebbell en Iliet en veirte te z\jn geweest.. belVeert, tlVee .hrieven ach Lergelaten, waarva·n een gerich t aan 
C'es t a refaire. zijue moedel' en een aa ri den -Komdt. del' Dep.-Kornp., dell 

Ie luit, ],;Iiscroy, en waarin htl de redeneil van zij ne \'ooraf 
Diilgsdag aVOllds wilde meneell' iulandschel\ malroos in de wel ovenvogene daad z-ou hebhen opgegeven. 

kampong Melajoe in hechtellis Hemeu; de man verzelte zich , """""""'~ 
vel'W'ondcle eell' policie-oppasser en gillg or de vlugt, zoodat, Btj be::;chikkillg' van den Raall vall Jllslilie alhier dd. 28 Jnli 
men ziju spoor bijster werd. .Tell onregle naar ollze meening-, .i L is verleend dagvaarding ill pcrsoo l1 t.egen den RcdaktelIr-
werd deze zaak mel dell naanl van amok hesternpeld _ \ Ull.gever V'a"ll elit, blad. le I' zake dal hU in z ijn blad vall 25 

. , . August.us· 1859 No. 68 zou hcbuell geri ru kt, III door de pers 
l11a!cassar, 7 Sept. De verjaal'dag des, Prinsen van OrallJe lS verspreid een met de illitia1cn M:. v. D, onderLeekend ar l.ikel , 

zondag, zijuer waardig, al hicr gevierd. wlIarin den deslijds Ad 5istent.-Reside lll voor de Polilie K roe

De lading steenkolen van de IIJ ulie" heeft Maandag ill [luhli eke 
vediog,bij koopen 1'1111 5, 10 en 20 ton, ./ 7,- (een pMr koo
pen ./ 1/1 meer) plus / ] ,- VOOl' la(tingskosten per ton opge
brag t. 

Men zegt. 01'· (Ie h()Clgle vall Boet.oll , 'l'abelloresehe roover5-
vaartuigen gezien zUn en meent Z. M. stoomschiellDe Briel" er 
o r af ZOll gaan, als de kelel in orde was, 

In het Maeass(I(//'sch fitlnddsblad van 10 September jl. lees! men: 
Wij vernemen dut De Hriot toch verlrekken zal Olll te gaan zien 

\Vat cr VRn de tubelloresche zeerooyers is. MisBchien zijn 1.6 nog 01' 
de "Iants, "~na\' mcn vermeencle hen te l.ien -- (~f niet. 

Gi.terell Avond lell (j Ill'l! ollt~toncl er ill knlllpong Melaijoe door 00-
voonigligheicl bran,l , dia echter fiiclig ontd.kt, gMn\\' geblnsoht en dm 
8chndelo08 gemankt WHIt. Oute hedcn morgen WfiS er nlnrm vno hrnnll , 
clat fen valsch RIaI'!II AcilY'lt gew6cst te zUn. I~ene rigonrsil se strar 01' 
onvoorzigtigheid met V 11111' \.lIsschen die opeenhopingcD vnn illlandsche 
bnmhoe- en sildere rotte-boel , woningen r.o {1 mi~!chien lJIenig ollgelllk 
voorkolOfIl en ,,17.1)0 ARllb .. velingswlIlrdig zijn. (Mak HM.) 

Gister is het. stoornschip Yice Pl·e"ideJ/.t Pn:n .. , gezagv. IJin
deman, alhicr aallgckoillilll medcbrcngcnue bricvell cn dagbla
den van Padang. 

Mcn Icest in de SlImaha Courant.' 
In het bi.iv()eg~ cl vall hel. N. H. ]irtllde/sb/rt£i van den 5 Aug. 

No, \l;:;, wordt Tlleldillg gcmaakt. van zckeren Amerikaau, dIe 
1,0\1 lIit.gcl'(lIlC\ CII hehben eene Illet papiel' in verbindillg ge
hrachte wiUe llIassa, \Vaat'or mCII .inet pot.iood of illkt. schruvclI 
kan, cn \Valin-ali heL p;eschl'evenc ·ligl met eel!' vllchlig wollell 
lapje ",iel! laal uillVisschenj welke vintiiug thalls in prakt.ijk zal 
worden gebrachl .. 

Nicl.s Le kOll willcllde doen aa ll dc Illlt,t.igheid del.or zlIak.
zoo nloetcll lVij cClhtcl' dcr · wlial'hcid hulde docn ell bij deze 
\'cnnclden , claL meet' dall lwint.ig j aar geleclel1 OIlZO st.adgenool 
de heer MeijsenheijlU Knipschaar, ollder cen aant.al uilvindingcn, 
ook de villdiilg IlCeft gedaan om aile soortcn van papier zoo
daniJ,r Ie prepllrerCl1, daL men daarop schrijven kan lIlet een 
JllIlIl.ig geSllcdclI houtje Illet wat.er, zOllller dilL heL gesehrevell 
bc:hrifL chcrnisch kart uit.gebet.ell worden, hetgecn '1'001' gelds
lVa~rdig~ olllkkcn van zeer .veel uelang is, w\il hi erdo~r aile 
mogelijke \' crvalscillng wordt. tegengaan. .O.ok IS .deze vll1dlng 
zeer toepassclijk om van dill papler nollllebciekJes te maken 
1'001' kargadoor~, schippers, belli'sbezockers, terl\' ijl het ook al5 
recert.papici· '· 001' geneeskllildigen 7.eer is aan Ie bevel en. 

Deze vinc\ing cveo1cell8 ill pl'aktijk gebracht, zon dUll dell 
handel cen grool voordeel knllnim aanbrengen. 

(ActngebodlJlt,) 

sen smaad en hooll zou z:ijn a~[l gedaall . 
, ..... -.. ---.~ 

Bij beschikking van detl~el [d ell raad dd. 18 Augnstns .i I. is 
levens verleend c/;tg-vaardillf( in pi1rwon I.egen den heer L, N. 
H. A. Chatelin, tp.r zake dal hij op den 12 Juli verschenen 
z.ijllde \'001' dell Adsistell-ItesidellL '1'001' de Polilie alhier. te
n;cht.zet:tiug noudende ,ds politie-rechler, d ien al1lbtel~aal' op 
dreig~nd en toon ell me\, milH\Chling in .hollding en gebaren 7.0U 

hebben loegesl'l'oken. .. 

In dell namiddag vall den 10lten Sept. was de Alang L :twas 
wedel' het t.ooneel Vlln eell dicr ovcq;evoelligheden vall hel. [11-
I;mdsch volkskarakler. die \'001' geen lIitersten lerngde inzell en 
den bcool'deelaar ill I.wij l'el (hien st aan, of de waam. in a l dan 
nict lol de dr\jrl'eere ll Villi hel plegell vaH zul k cell /randcl illg' 
heert behoord. E en Niass()r, Si GOlla gcheeten, was eOllig-en 
l\jd gelcdclI uit. een klapperboom ge~-a llen en liep lell ge\'olf;6 
daarvan mank. H ct schelden I'an cell· paar kinderen over dat 
ligchaamggebrek tegell hem was voor hein de vol doende 8alllei
ding, om zijn parang uit I.e trekkcJI en d;<arrn ede eerst. dc hei
den kinderen doodeL\jk ell da arop de toesc hiet.ellde 1110eder 
zwaar te verwondcn. ZYlle Vl1folltwaardigde kawan's Iwbben. 
zonder hem ' persoonlijk in het minst te sparen, niet weinig 
bijgedragen, om zieh van hem IlH'CS' er te kunnen rnaken. Hij 
bevindt; r,ich t.hans in verzckerdc hew aring, In afwachling dat 
over zijne daad nader zal worden beslisl. 

(SIlIJI. Ct., 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

DE 

IN NAAM DES KONINGS! 
GOUVERN.EUR- GENERAAL VAN NIWERI, ANDSCH-INDJE, 

Den Raad van Nederland.l·ch-fudir? gehoord j 

Allm, die de ;/! ZltlltJll zien 0 l lworen Zezen, Salnt 1 
doet te wecen.' 

lht Hij, willentle overgua n lut de vaststelling del' prijzen .\'001' de 
toxlIIie Villi de wollen - en k,,(oellen goerlereu, vervanrdigd bewesten de 
Kaap rill Goede HOllp, bij invoer in Nerlerlandsch-Indie, gednrende het 
.ierde k wartaa( 1870; • -

I,ettenue 01' de art.ike'en 20, 29, 31 en 3:, van het reglement 01' het 
bcleid de regeri ng van Nederlandsch-Iudie; 

Hee Ct goedgevunden en versiaau: 
Art. 1. Vast Le stpllen het aau deze onlonnancid "ehecht larief .an 

prijzcn, volgens hetlVelk gednrende het viertle kwart.al 1870 znlleo WUf 

de.n gobeven de irikomende reg Len 01' "ollell - ell katu.ncn goede"n, 
vervaardigd bewes!en de K~ap de ·Guede Hoop, bij invoer in Neder
land.ch-1 ndie. 

Padall.q, 7 ::lcpielJlbcr 1870. M.on vel'zoekt ons mede Ie Art. 2. Te bepalen, ,I at deze ordolillancie in w rkin g lI'eedl fe Ea-
deelen. dal gedlll'cilde de j Ollgst \'cdoopen weken weinig of t.via 01' den I s len October J 870, en op ondere I'l aa tscll met dCD dag, 
geell ZOI':!CtI word en heslccd /Ian het. ondcrholld del' wegc ll . ",aarop ·het Stanlsblad van Neclerianrlsch- [nJie, ,,"sar in dete ordonnancie 

.. ., .. ' wQrdt op(Teoomen nhlnal" ontvall).!elt wOI'li t. 
De II 1.1 II a. o~·cral . o llrcg:- l:lI.~tl g-llla tlg versprc.la ,Il ggen~e. ~ Ieenh o.o- }<~u opdat niell:.nd hiervan OIi;~'e l ell "heid voo\'\\"ende, za l deze in ~et 
p,en, hl~1 en rla.lr afgc_II ,I%cld door grootele c,tecnblokkell, klld- I sl.aatsblad van NederlaDdsch-l ndle geplan!..t en, "001' zoo veel noodlg, 
tJ es, ktllien Cll ar.hlerblr.lfse len \'an houdcrde bl'bouw,cn, mak cll I ill de Inlandsehe ell Chinesche lalen aallgel'lakt wurden_ 
het dell. \'oelf!~lIgr,r .7.Qllwel als de zHI.P,lIden tUBs.chen eell.en twcP. i Gelast eu beveelt vourls, nat alte hooge en loge ko!l eg icn ell 811lh-

I'[\ar WJelel~, lllt~l'sL 11I0c iell.lk om zonder 1I,kOIlVCIJleerende lIlctdc'.l- I ICRaren, officier;-n en jnsticiercn, iedel: VUOI' zoo"eel hem aang~u! , Rail . 

t.len een IIlls l 111'.Ie le lII akcn, leI' IIpprccl"lle CII bewolldel'l llg vall (Ie <I e stipte nalevlllg dezer de han.! zlIlteo IlOnden, zonder ooghl1kmg of 
konsek\vcllt.1C ·lll lie \.ocpa3slIlg· 'Van het wclbek clldc, cloch mill- aanziell des persuuns. 
del' beillinde '.l'l.ikel '13 der Verord. van Politie "001' eli!. go\i" GeJaan te Bu ilcll ZtJl'g, deu Udell September 1870. 
vernelncnl". P. lI"lJ.lEll. 

Men deell. OilS med e dal, de Sergeanl H, van de D\~ pot-KollI-
pagnie a lhier ill garnil.Oen, Zondag middag lCIl 4 dozer zieh _[St8~1~_blAI1 . "0. 127]. 
van hetleven heeft . beroofd door zich aan ceu zijden das ill 

De .A!gp.mP.lme St'kretaris, 
VAN HARENCAllSI'EL. 



, .' TAR IE jI' ;aanwijzende .' de prijze.ll, volgens welke zulleli wOl'deuge- i sIendang~, ged.rukt .eugeweven 3 yardsl 
..!lCveu de inkomende regleilop Wollen-en Kntoeoen, goe.~l . lang, . 30 du,~ b,~ed . . . " . :. " 
(ieren, vervaardigd IJewesien de Kaap de Goede Hoop, blJ Slendangs, Ad~lan.-rood gedrukt 3 Jards 
den bvoer in N :delandsrh Iudie. lang, 30 dUlm breed. v 

Phatoles of TJlcodlCi (gedrukt). 

o 

1 
o 

40 '! 

I 
2 50 

3 

50 I 1 50 
----..,...;--------..,-~-~.-'-.-- ---. idem idem (Adr ian.-ruod. ge· 

I \ r I . dl'ul,t). . . • . . . . .• 
. VAN ___ ~~__ PER I Docken, Adrian.-rood gedfll.kt 7/8 y.ard , 

,---- '--1--:-1- 1 ,'" idem (gedrukt ell gaIVe.en 1 7/8·' . 
WOLLEN GOEOEREN. Glllol·cenLG uld .jcent. El. I Naaiga re u [ wit cn, gekleur.!] " '. 

SOORT DER GOEDEREN. 1 
] 

1 
I 
o 

75 I 
50 I 

.3 
10 doz\in. 
6 
.4 · pond. 

taken 814 61 breed 
Ualf I,aken, PeliSS6 lakel), euz. 
Laken Hassen 7;4 en 8/4 61 breed 
Starclolh 9/4 el breed . ' 
Long elle 5/ 4 el breed , 
Casimieren 8/4 el breed 
Grijn en en Polemieten • 
Oriesn s . 
Everlasting , 
Half everlasting. 
JCJanel 
i)ommits. 
Wollen Dehns 
W u!ien· Passement [breed J . 

idem [smal] 
Vloggendoek 
K Rrsnnij en Dllfl'els. 
Bom hazcts . ' " 
Circass ieunes, rrintanlliel'es en j\iferinos. 

K ATUli:-mN GOEDEREN. 

Wille katoenen [I,ongclol.h, lIJadapol
Inms, Callibrics en Shirtings] breed 
7/ 8 yml . 

idem idem bl'feu 4 14 yard. 
idem idem »9/8 
idem idem »5/ 4» 
idem idem »6/4 

Gcvcl'fde kaloenen [geeD Adrinn0l'el
ruod zijndeJ dezelfda prijzen uls voor 
d~ witte katoenen, met eene vel'llOoo-1 
!,IIIg van. ," • . . . . . 
ONGEBLEEK'l'E KATOENEN. 

Breed 6/ 8 yard. 
7/ 8 
4/4 » 
9/8 » 

» 51-1. » 
64 

N eteldock, J IIccollels () , 8 
Loppeh 9 18 . 

Pique. I 
Satlceos , • 

Reana. 'l'wils, Ilrils en Dirnilie~ 6/8 : 
Ongebleeklo Twill, Drils en Jeans 5/ 8\ 
Gedrukte klltoeuen 5/ 8 bii 28 yards ' 

idem ~dem 6/8» 24 » 
idem idem 7/8» 2'1 
idelll idem 9/ 8» 24 'iJ , 

Gedl'lIkte Mousselines cn JaccOIiets 7/8, 
idem Adriauopel-rood 5/8 bij 28 yards 
idem idem 6/8" 24 » 
idem idem 7 /8 • 24 
idem idem 9/8" 24 

Gev tr fd idem 5/8 28 » 
idem idem 6/8" 24 
idem idem 7 / 8 ., 24 
idem idem 9/8" 24 " 

Gi~ghllms, 'LJelees, Cotouetteu, 'L'affeche: 
lassen en nagemaakt JapanBch linnen, 
7 ,8 yard breed . . o ' . . . 

Niknnias 7/8 yard breed . . . . 
Sarongs, gedrukt en gewel'en 5/ 4 yard 

breed, 2 1/4 yard lang. . '. , 
Sarongs, Adrian.-rood geqrukt 5/4 yard 

breed, 2 1/4. yard lang. . . . 
Kain pnl\dj8ng~ gedrukt ell geweven 3 . 

yard lang, 45 duim bieed . . '1 
Kain randjangs Ad~ian . -l'ood gedr. S · 

yards lang, 45, dmm breed. . , 

1 
I idelll in klossen van 100 vards 

2 8 • I Katoenen garens [Adrian.-roOd geverfdJ 
30 I 1 50 tluiijn. 

1 
1 
I 
o 
2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

70 

60 
25 
&0 
40 
40 
20 
50 
50 
12 
31 
50 
25 
50 

10 
II 
13 
14 
16 

2 

I 
07 \ 08 
09 
10 
12 
1:\ 
I:; 
8 

25 
,15 
12 

2 'i 25 
70 
15 
05 
13 
50 

2 
3 
4 
o 
5 
6 
6 
8 
4 
:; 
5 
7 

0 
0 

0 

0 

50 

50 

5f) 

15 
15

1 50 

70 

25 

6 I eel's! e soort . . . . . . . 
2 Katocnen garens [.~dr ian.-roo<l J tweede 
2 SOOl't en andere Ideuren, ' . . . 
1 I Katoenen gal'enB wit No. 20 eo c!aa.r 

1 

o 

40 

90 

3 

2 

pon~. 
50 

50 
4 I . beneuelt , 
1 I idem idem " • 21 a 30 . 

o 
o 
o 
1 

30 
55 
80 
05 

1 
2 

I idem idem 31 " 40 
2 50 ! idem itlem »41 • 50 

2 50 
3 

2 idem idem 51 60 en 5i) 

1 daarboven . 1 
1 
1 

30 
50 
25 

3 
1 KOllscn [mans- .en vrouwelJ -J ]0 dozijn. 
6 sink idem halve. 8 
1 50 eJ. Katoenen dekells [gedrnkte], zaogen, 

spreijen. . 1 10 o 75 
o 35 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
1 

o 

o 
o 
o 
o 
(] 

o 
o 
() 

67; 
76i 
81 
90 

10 

581 
63} 
67! 
70 
70 

I 

! 
2 
1 
o 
o 

60 I 
50 

II 
15 
18 
20 
0 , 

18 I 
20 I 
22 I 
25 
15 i 

80 

16 ·1' -18 
20 

2 I 
0 40 

2 
I 

3 i ' 50 

3 I I 
3 50 I 

y8r~. 

yanl. 
~t"k. 

yurd. 

stnk. 

stnk 
i;lcm idem gestikt- en gewerkt. 3 1:2 
idem idem 6/4 yards ' breed. 0 90 _ 4 50 
iflern idem molton 7/4 yardsbr. 1 ,5 

i Sarongs, slendangs en kaiu-pandjaugs, alsmede konsen vQorkinueren, 
i wllcn slec~ts ' b~rcken~1 \Vol'lleJl op.lle helft del' hiervo.reo··pepaalde waarde. 

I 
De el, !II dlt tartef bedoelll,ls de . onde AmsterdarilSche el van 27 

- duirn, en de yard de Engelsche mant 36 duim. De breedte del' katoe
lien goederen iu het algclileell, met uitzonderiogvan ._de oogebleekte 

\ kalocoen, zal zich bepalen als voIgt: . . 

I van 22 tot 25 dnim gelijk aan 5/8 yard. 

I 26 ,,' 30 '6,8 
31 • 3<1 7/8 
3.5 " 37 4/4 
38 .41 Z »- 9/8 
42 » 47 5/ 4 

» 48 54» » 6/4 
\)e bI'eedle del' ongeblcekte ·kal.oencn wordt gesteld: ' 

van 22 tot 27 dllimgelljk 8an5/8 yard. 
» 28 " 32 » 6/8» 

33 • 37 » 7/8 
38 " 45 » 9/8 
46 " 52 5/4 
53 " 58 » 6/4 l) 

De prij~en vau alleinKevocrd wordende wollen· of katOeoen goederen 
van andere lengte en breedte, dan tariafhierin vermeld', zullen berekend 
wordeopro rata van deo inll!llld. . . ' _ . ' 

GoedereD, welker 500rt in . dit tarief niet lDogten begrepen zijn wor
den geassimilecrd ann den pl·jjs van zoodanige adikelen, hie. voren be
kend gestcld, als waal'onder dezelvehet gevcieglijkSt knnnen 'worden 
gerangschikt. Goederen, hial'voren niet uitdrukkelijk g~lloemd, ·\Vo · den 
getaxeenl naar den fal;lullrsprijs, met 30 pet. I'erhoogdof naar de 
plaatselijke waarde, gelijk t en aanzien van andere goederen ill bet al-
gemeell is voorgeschreven. . . .'. 

Garen • witle katoeueu) van nummers (lIsBchen de bovengenoemde, zul
len gelaxccrd worden naar cvcnredigbeid van .de voor die nilmmers 
v8stgesteld prijzen. 

In gevalien van onlckerheid of d ,at .de belailgbebbeuden zonden vel'
meeDen zicb over I,le heffing in dier . voege, of op niet · genoernde soor
ten, temoeten be7.waren, zal ue zMIc worden · onJ,'rwoq,en aAn de 
besli8sing van het GOllverucment. . 

BeschadigJe of aangesneden'e, dan wei uit lappeD besta;lOtle stnkken 
wollen- , en katoenpngoederen kunuEmworden geta~eerdhenedeo de 
vllst.geslelde minimllrnprijzen iil zoo velTe dezelve .werkelijk mindel' wnarde 
bebb'ei>, en de beschadiging '"f het aangesneden zijo of nit lappen ' be
staan der iltukken beneden de in den groothandelgebrliikel,jke 1<llgten, 
behoorlijk door de betrokkeoe ambteiiaten vllnbet toldeparterilent bij 
d.d iovoer gekollsta(.eerd, en ··daarvan 01' de aangifte enilivoer of los
cedul behoorlijk aattt eekeoing g.ehoudenis • . (Zie Staatsblad 1865, No .33. ) 

\' IIstgesteld bij d.e ordollnaucie van den Gouverneur-Gelleraal van 
Nederlandsch-lndir, van deu_ 11den September 1870 (Staatsblad No. 127). 

Mij bekend : 

De .1tgelnec1lI!Si!Jcreta1'is, 

V:AN HAliENCAlISPEL. · 



Civiel Departement ... · 
Vel'leend: 

Eeu ' tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan denhoofdonder
. wijzer alln ue opellbare laf'ere schuol te Benkoelen N. Laseur. 

Olllsiageu: 
Eervol nit zijne betrekkillg, de geschorste assistent-nsideut van Meester

Corneliil(Batavia), J. 1<'ae8, 
Op verzoek,eervol, nit.'s lauds dieust, met behond van aanspraak 01' 

peusioen', de ' kommies of' het assisteut·residentie·kautoor Ie Tjilatjap 
(Banjoemaas), J. C. Pieplenbosch. 

Eervol, nit's lands dienst, dekontrolel1l' der tweede 'klnsse bU het hin
'lIelllandsch bestuul' 'in de residentie Wester~afdeeliug vall Bomeo, 
A, H. lIelhach. 

Benoemd: 
Tot assistent-resideut van Meester·Comelis (Batavia), de assisteut-re

siuent vas Koellingnn (Cheri bOll) jill'. A, W. Coruets de GI'oot, 
'rot assistent-re.ident van Koenillgan (Chei'ibon), de assistant-resident 

van Pandeglang (Bantam), J. H. Kotlman; 
Tot assistent-resiJent van Pandegluug (Buntam), tevens vendllUleester 

aldaar, de assistent-res'dent van 'l'jel'illgill (Bantam), '1', J. Can
tervisscher. 

'rut asaislellt-resident van 'l'joringin (Buntam" levens vendlllneester 
ahlnar, J. Faes, laatstellik assistent-resident van Meester·Cornelis 
(Batavia). 

Tot hoofd-onderwijzer nan de open bare Ingere schooIte Koepang (Timor), 
de boofd·onuerwijzer nall de opeubare lagere school te Padang· 
PaJldjllng (SIImatra's We.stkllstj A. J. ilioshaar. ' 

Tut h(Jof(l·onderwijzer ann de opcnbul'e lagere BcllOOI te Padang-Pau
ujang, de hoofil·ondc\,wijzer aau deojlcnuarc lagere school te Koe· 
pung, C. H. I,. erocs. 

'I'ot lid del' krJlnmissie, helast met het afnemen in dit jaar, van het 
elUmen, beJoelJ bij art. 4 van bet Konil1klijk besluit van 10 
September 1064, no. 47 (Iu,lische staatsulad no. 194), Ii]. B. Kiel
stra, cente luiteunnt del' genie en S"PpOlIl'S. 

Tot tolk VOOI' de chincsche taal te Padang, de tolk voor die taal te 
P"nlianak [Westel'.afdceling van Borneo], W. P. Groenev,,/ldt. 

'I'ut tulk vour de chinesehe tnal te PUlIliauak [Wosler-afdeeling van 
Borneo], P. Meeler, laatstelijk talk voor die taal te Riouw, oulangs 
van veduf lIit N cd.rland lerllg~ckccl'd . 

. Hi) de l'l(l{tlselijke Scltoolkommissie Ie Bandong (Preange1' 
Rege/lt8cltapjJetl~ 

Olltslagcu: 
1~('rv"l, wcgclIs vel'lrl'k, als lid Th. Keijzer, onde\' t1ankbetuiging voar 

de dOOl' Ilcm alszllodullig bewezen dienslen. 
Benoernd: 

,!,ut. lill, J. C. Kummer, hoofd-ontlerwijzer aan d'e kweekschool voal' 
irdHnrlsche on,lel'wijzers aldanI'. 

lI{.i l,et lies/HitI' over he! P1'otes/alliscn lJl'(!{'s- en Al'mhllis Ie Sama,·a'llg. 
Olltslagell: 

(/" verwck, eet'vol, als lid H. van Ket",ieh, onder uankbetuiging voor 
de duor Ilelll nls wodallig bewezeu diensten. 

Belloem.I: 
'l'ut lit!, D. C. de Brllin, omlerwijzer aan de bnrgcrschool aldaat, 

Sf, de J(lImei' v((n Koop!tatu1el en Nij1lel'heid Ie ['((dutl.'!, 
(811l1tatl'a's TYestkust). 

Ontslagell: ' 
Op vcrzuek, ~ervol, wegens vertrek, nls lid S. B, Zeverijn. 

Benoellld: 
Tot liu, ;r. van Vollellhoven, chef del' fibna P. van Overzee & Co. 

/loor d(m Di,·.ktelll' van Financim zijn de vulgende bescltikkillgm 
gelzomen: 

Is ingetl'okkell: 
De benoemillg tot kornmie8-unlvanger del' in- en lIitvoel'l'egtcn, tevens 

fUlIg(;l'end havcnmeester te 'fandjong-l'andiin [Biliton], W. P. van 
tJllijllen. 

'pot 

. Tot 

01' 

Tut 

Is benoemd: 
kOlllmies'ontvangel' del' in- en llitvoerregten, levens ' fungercuJ hn· 
venmeester Ie Taudjong-Pundan [Billiton], J.Parker, thans onder
!colllmies del' tweede klasse' biJ de kOlltrole en recherche te Batavia. 
ondel'lcomrllies . del' twcede kinsse bij de konll'ole en rochel'qhe te 
Batavia, W .P. vall Duijnen, laatstelijk die betrekking bekleed 
hebhijlHle. 

Door dell lleszdent· van · Soerakarla 
Is outslagen: 

vtrzoek, tiitzijue betrekkillg, weg.ens zickte, de eerste kler~ op 
IICtrcsidentie-kantoor te Soerakarta, A. U.Boouemmer. 

Is Bcnoemd, 
cersten klerk op hetresidenti~-kan!oor te Soerakarta, i1e gewezen. 
klerk op bet assisteot·resideotie·kantoor te PatjitllD. D. J, W. Koip' ''' 
scbeer. 

Departementva.ll OorIog. 
Vel'leend: 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekt<', aan den tweeden 
Initenar,t del' infaalel'ie 't'. J. j\Jeis . 

Een tweejarig verluf uaar Nederland, wegens ziekte, ann den hospilolal
nleester bij het garuizoeos-hospitaal te Padang (mili[air ambtenaar 
del' tweede klasse), J. 1\l. vall Zevell ter. 

Ont.lagen: 
Eervol, uit Z. :Ms. Militaire dienst,wegeos iigchamelijke ongesdliktheiJ, I filet bellOod van regt 01' pensioen, Je eeI'ste luitenunt der infanterie 

K. Schnitemaker, 
\i]e'rvol, als inslrllkteur del' kavallerie van bet legioell vanden pange· 

ran adipati Ario Maogkoe Negol'o te Soerakarta, de ridmeester 
van het regill1ent Oost- r ndi.che kavallerie }'. L, van der Plitt. 

Bij !tel Wapen del' Injullferie. 

Bevorderd: 
Tut majuor, de kapitein N. Vulkerts. 
'l'ot kapiteins, de eerste Illitenants A. J. M. van Lilh en F. J. A . R, 

von Ende. 
'rot cerste luitenallts, de tweedc luitenants 1<' . Anten, H. E. Schoggel'8 

en lVl. A. J. L. Keulemans, 
Benoemd: 

'I'ot Illilenants, tie, sergeant J. J. IJ. A. Stutzer, de sergeant-m"jooy 
G. C. J. HelUmes, de sergeanten .T. W •• T. Hofman, S. Boom 
en Th. H. A. C. Platte, de sergeant·majoor J. A. Th. van Beek 
en de sergenn ten W. E. 'l'enta en I .. A. Deibert. 

'I'ot instrnktenr der kavallerie van het legioen van den pangel'an adi
pati Ariu lVlangkoe Neguro te Soerakarla. de ridmeester van het 
regiment Oost- Indische kavallerie l<'. H. von Boddi.en; met be" 
paling, dut h.ij ,~Is' zoodanig bij zijl1 wapen zal worden gev!)erd 
»VOOl' memOfJc. ~ 

Departement der Marine. 
'I'ot eerslen gezagvoenler bij de dienst der kustverlichting in Neder

lanusch-Indie, de schipper van het drijftichtvaartuig nabij Grout 
Lac (reede Mukassar) ]<'. Schmidt. 

(Javasclte Courant, 16 September 1870.) 

EXT R A KT E N uit !tet Registe1' del' Besluilm van den Gauve/'" 
11et/1'- Genel'aal va" Nedel'landsc!t- It/die. 

BUI1'ENZORG, den ISdcn September 1870 (No. 6 . 

__ [Staatsblad No. 129'l 

Gelezen, enz.; 
De Raad van Nederlandsch-Indie gehoord; 
Is goeugcvonden en verstaan: 
Te bepaleu: 

{to lIat te I,ahat (afdeeling Lematang-lIir eu Oeloe, resiJenti<; Palem
bang) zal zijn gevestigd eell ventlnkantoor oJl den voet der instrnctie, 
vervat in Staatsblatl 1822, no. 29; . 

b. dal de betrekking van Vendumeester in genoemde afdeeling, onder 
genot V~n de daaraan vel'bonuen iukumsten, zal worilen uitgeoefend 
door den assistent·resident 8.1daar; 

c. dut de vendnmeester voor die afdeeling zal gehoudeu zijn voor de 
kOlllptabilileit zijner betl'ekking ten behoeve van het gllnveruemeut 
een borgtogt Ie stellen groot f 500 (vijf honderd gulden). 

Afschrift, enz. 
,Tel' ordonnllncie van den Gouverneur-Generaai: 

DII .A.lge1llBelle Sek,.elm·is, 
VAN HARENCARSPEL, 

BUlTENZCRG, den ISden September 1870 (No. 12) 

~a,~tsblad no. ] 30.) 

Gelezen de missive van den Minister van Kolouien, van 14 J ulij 
1870, Lt. Apz, no. 15/978; 

Is goedgevoudeneu verstnan: 
Kl'aeh[ells Itlagtigingues Konings, met wlJzlgmg van de rnbriek Ca 

van ue tabel no. 1, gearresleerdbij uL 2 derregeling, vervat'in bet 
besluitvan 16 April 1.858, no. ] 5 \Staatshlad no. 51); instede van de 
da'lI'bijnitgelrokkell lI1undoors, djoeroemoedi's en matroi'en: 
a. de zamenstelling en bezoldiging van dat gedeelte van het inbndsch 

person eel t'li de equipage·werl van het mariue-etablissementte S(,e· 
rabaija vastte stell en op: 

1 (een) hoofd-mandoor 
1 (een) iilandoor . 
1 (eell) djoeroemoeui 
1 (eeII) djoel'ocmoedi . 

20 (twi!1tig) hle matrozen, .leder, 
20 (Iwiotig) 2de watrozen. leder • 

a f 30.- 's msands; 
}) 

» 
» 

» 

» 
» 

25.-
20.-
18.-
16.-
14.-

» 
» 

» 



b. eelle som 'van f 50 's maands voor klerkengeldbij debecloelde equi
' pagecwerf toe te stoan. '. 

Afschrift, ellZ,. 
Ter ol'donuantie van den GO!lvernenrGelleraal : 

De Afgell!een" Se'kreta,'is . 
VAN HAR~NCARSPF.I, 

Civiel Departement. 
Ootslageu: 

l-~H\'GI, nit zijne bcl.rekking, wegens ziekle, onder tuekCllnill[!, vall wacht.· 
geld, de onderscho!ll bij de [lolieic Ie SoeraLaij", P. Ranie, 

lllgetrokken: 

Dc benoeming van mI'. J. J; C. , Ensehetl", tot ad voliaat ell ]lrokurenr 
bij het huog·gereglshof VUll Nedcrlonllsch-Indie. , II 

Tot 

Tot 

'flj! 

'1'ot 

Benoemd: 
advokaal, en prokurellr bij uen raad van jllstitie (e Suerahaija, mT.

1 
". J. C.l!:uscuede. 
sekreturis del' residenti. Baujoewangi, (evens vendl1meester aldaal', 
de kOfrllllies up het residelltie·kantoor teRemlial1g, 1<'. G, Koent.z, 

Goctlgekeunl: 

Dat door den lalldl'aad te Iildramaijoe (Oheribon) 
Ts belloemtl: 

bl1itongewoon sl1bstit""t grillier bij die regtbank, buiten bezwRar 
van deu lande, Ii:, S. van N oonlen, kontroleur tiel' eel'ste klasse 
bij de IlIudclijke iukoll1sten en knllures. 

Dal daor den lallJl'llad Ie Bel'bek (residndie Ked;,.;) 
Is benomd: 

bnitengewoon subsitllut'griflier bij die l'egtbal1k. G. W. C. Dressler, 
3rubtenaar op wachtgeld. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Eeu lweejarig veri of naar Nederlnlld, wegens ziekte, nan den ollicit!" van 
g;rzulldheiu der tweetlc klasse A. J. H. vlln del' M ijll Dekker. 

Olltsiagen: 
Op verzoek, cenol, als "hef van de~ stal' in de eerste rnilitaire afdee· 

liug op. Java, de kapitcill del' infantel'ie J. l<'. HallS, 

iJoo,. dell KOlllmanr/rml van het Legel"ell Chef !!on het Dppfll'tem'llt 
VIl" Om'log zijn: 

Overgeplaatst: 
Mifilai,'e Administ,.atie. 

Als (,uller·intendant del' 2"".kI88ge, de knptein·kwal'tierrueester A. J." 
Lublink Weddik. 

Als Gspirant-intendant, de 2.\e luiteuant·kw8l'tiel'meestel' 1<'. J. II. van 
HoutullI. 

A Is kal'itein-kwartiel'mcestcr, UC onder·iulenrJant del' 2,le klnsse jbr. 
P. F. ('oeuell. 

I n(all terie. 
Bij !Jet 8.(c balaillon, ue 2de luitenant H. T. J. Klatt, van llet '/,Ie 

bataillon. 
Bij het J5de balailloll, de kU]litein D. A. C . 1<. W. V cl'st.ege, van h4 

17t!e bataillon. 
Bij Iwt garnizoeu8' batai\loll van Ball ka, de lsle Illiteuaut K, H. lIar

burt!, vall het Zue butilillon. 
B\j het gUl'llizoens bataillon del' Moluksclle cilandell, de lslc Illilenant 

J, A, Scbull~r, vall l,et 5Jc batailloll. 

Gesteld oj> non-aktiviteit: 

IIlitilaire Adntill;slrotie. 
lle onder-intendant del' 2de Idasse J, Hofstede, olliangs nit Nederland 

van verioC (el'llggeireel'LI, en znlks te rckenen van af Jen 6deu 
September 1870 

Herslcld in aktivileit: 

11Ifollterie. 
De l>al'itein H. If. W. de Bruijn' eu J. L, B. Grampre Moliere, de 

Isle iuitenant C. C. Bakhoven, beuevens de 2de Illitenant P. van 
Kakum en E. J. G. Ducommull,' allen op non-,aktiviteit, en zulks 
Ie rekenen' van af den 2851en Julij 1870, zijnde zij in verband 
uaal'med re~pektivellikteruggeplaatst, de beide eersten bij bet 7de, 
de derde bij het ] 2de, de vierde bij het 90e tll de \aatste bij het' 
Iste batuillon. 

Departement der Marine. 

vaste korps dck, €1l onderoffieierendtr K oniuklijke Nederlandsche 
lllllrine, belast met. d" ·waarnemillg der betrekking van tweedeu 
gezil,gvuerder Lijde dieust tier 'knmlverli"bting in Nederlandseh
I lJJje. 

(Ja'vascTte COllrant, 20 Sept.ember 1870.) 

TROUW-, GEBOORTE- ell DOODBERICRTEN, 

Aug. 16 
/I IS 

Sept. ~j 

!I 10 
H 

/I 12 
/I if) 
1/ 16 
/I 

1/ 

Au:?;. 1.J, 
Sept. () 

Ii 9 
/I 

1/ 

1/ 

II 10 
1/ 11 
/I 13 
II 

II 15 
II 19 

Gehuwd: 
G. H. Hahn met F. E. Verstcegh, Banda Neira. 
lL Douglas met J. M. Hoekstra, Amboina. 
1~(l.nard Peltzer met F. 1.. Bijckel, Padang. 
H. Bergsma met Th. A. All kes, Samarang. 
Ch. J . Engelman met 1'. A. Degener, Samarang. 
H.1'. Wentzel metll.f. L. Dieudol1n(\ Magelang. 
E. 1'. van del' Swaagh met 1'. Clignett, Sumarang, 
A. 1'a po met C. E. Doeve, Sallprang. 
H. J. Veltman met G. J. Heure, Samarallg. 
J, J, Gephart metM. L. Descelles, Samarang. 

Bevallen: 
E. de Vree, van Danlen (Z.), Pasoeroean , 
S. F. van ROSSUill, Kaijzel (D.), Solo. 
M. M. _E' Mulder (D.), Kedongkebo. 
A. K. F. Timmermans (Z.), 13ezoekie. 
M.1VL Steenmeijer, van del' Gunt (D.), Soerabaija, 
J. Vogelsang, Weeber CZ;), Malang. 
M, Muller (D.), Samarang. 
A. A, Becker, Leeberti (Z.), Soerabaija. 
J. A. Metman, Bungenberg (Z.), Indramaijoe. 
C. Boenneester, Dut.l'ieux (n.) , Kloerahan. 
.J. }1j. H. Allein, Spelman (D. , Soerabaija, 
H. M. A. Weber, Coelen (Z.), Batavia. 

Overleden : 
Sept. 4 B. Decker (44 j.), Malang. 

If 10 Kindje van Beer, Samarallg. 
If Kindje van Van Hek, Samarang. 
II 12 Kitldje van Sohllten, Samarang. 
If 15 J. N.. van Santen, C'!-vadino (40 j.), Batavia. 
I! Hi J. Stel (4 j.), Samarang. . 
/I S. It. Zijlstl'a (45 j.), ;'amarang. 
/I A. Cornelissen (1 j. en 1 () m.), Samarang. 
/I HI Nicolaas Hendl'ik (19 j. en 8 111.), Batavia. 

Pekalongan, 17 September 1870. 
Hijst 1 ste sood / 6,50 ]ler pikol. 

~ 2Je ) » 5,50 » » 
» 3ue » » 4,60 » 

Pudie boeloe » 2,80 » » 
» Ossok » 3- J) » , 

Ka]las hte soort . » 17,50 » » 
» 2Je » » 16,- » » 
» 3de » » 15,- » » 

Klappers » 4,75 » 100 stnks. 
Miujak Pipit. » 19,- » pikol. 

Gorcng }) 30,- » » 
» Katjang » 25,-. » » 
» Jank. » 20,- » » 

Gedelle » 4,- » 
Gambier » 25,- » » 
Kalk, Japara . » 11,- » koijang. 

Aangekomen en Verh'okken Person en. 
Dool' den Schortt·bij-Nacht, Kom,!,an~allt de,. Zeemagt en Chif Vai! 'Van Singapore, Riouw en Muntok, de heeren Baud, 

het lJepartemerd der Jfaruze Itl Nederlandsch·IlId.e \ Webb, Wigg. ers, de Korte, d.e Graa .. f, m. ej. Wiggers. 
Is overgeplaatst: N . M t k R' . S' d h r 

Van bet driJftichtvaartuig, Ilabij Groot Lae·I,ae, op het drij6ichtvaartnig aaI ~,un ,0, ~ouw en mgapore, e eeren Xanters, 
in bet westgat te Soerabaija p. Schram, tweede stu urman in het I ;Sojie, Dahl, Stenh, Halkema, Gleboosky, mej. BOll1mel. 

I 
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J1I II .,. Pelt,t'lltl 
. - Xed!:ll tliid""h . nl~I1Cfhl1d Wilhelmina 

Straat 'Suuda dQorgezeilcl. 

i G KLAn VOi'; !~.I)El~ 
, I 

·lll,1[ . 
· r;ssOll . 

LJ.luoreit , 
Uedat. 

· BruaLelie . 
Pl,Ulten . 

- Proctur 
.' '"all. Talin~eu 

K ltim I" 
Lc\yis 

A1Hat _ 
· Griml::' . 
' IWilll<:lllls . 
· ,fuhlisen 
• \~\Jier . 

A an g'e ko me II S c h ep e n te B at a via. 
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'\'pi.t!:nlWI", l'liNoOl'w ... , '<:;, 'Ihad':' , AsLn .'Scl,'.' ... {ulz ., ·Isam;'\l'llllg. 
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: ~, 0ri:;i:~~il;;;I> ::: 1:~¥,~:,Ub:. t:':~\I'd ::;,l~~:lll;. ~ j~~~:'~I;JJ:~{~I: 

G. SllerruOUllt & Co , 
Reiss & Co. 

MaclaiucJ "ratSOIl &. Co. 
HLll1tel'. Houg'htOll & Co. 
.i\faclHin:: \V It:::101l ';<. ('0-, 

" ---llll·anseh., .. -. 'IUHI'k ., Iterli'ica .iCuiutlet. lNewcaslle. 
1,01:X e,llerlal,HlSClt. ISChiP'" OCj~al1t1s . i Plal1i.eLl. .1 !{oUeru:uu, 
~ II • KallJlg,\\\-lL • Carst , . Sot.mbaUa . 

. -.jl<'l'iJllsch "" ,bltd.: .. , 'luI-ely .IRe-uier. ,!,\Iewcasl.le .. 
. '.ilIAl1Icrikaauseh Isc:lJip ..... , 'IBOl'i.H!~ 'iSlHi(,h .j~ 

Vert~okken Schepen van Bata via . 
. ;-_::,.~=,-~ .. -..'"--~< :;::;;;;;;::;::;'~·:'~",-·'-"=-,-":~_"'C7"'"';.==r""~~-:c~--'.,--;=_-=-=-=:;=;.~,-=.~-:"':.~::'':-:;:;-:c.;·.-;;~~",:~~,,:;~-::-~~,:'~.'":'~~--:-:::--:--:-:--

;-::('jJteudj[:t· 171.\ctlt~l'bHllsdl . !whip .. ,. A, M. }' 
-- ~OOl'W '..... lJi-tl'k .••. A-rgu·. . . , 

,- J1:lIge!sch _ " schip,.,. }I~ull'h t\initll. , 
,.8 Xcd,:l"lallllsclL hark.,. ~hll'S' fJilfegon<Ja 

JaL:oh llrig-go\'cl;l1 

I'ral1sch .. 
~OIN t:del'lrtHdseh 
~'1 F.ngcls(·h '" 
.22 N edl~l'land::it 11 

'-1 " '23 SOOI'W.... • 

- Engcl .. eh 

I 

Sumatra, 
8cldp., .'. Asic jEllcurc 

Ocean}} . 
tllackwull. 
l<aHugawfl 

bark .... VCDti\. 
A~(a 

Ben!.!a.1 
COU01)' of Forfar 

1____ G li:ZAG~(~RJ)ER _____ ,_, _I~_, __ ~,_~~ __ ,_ 
· Kalllle~ieter . IQ b" -..... .',:'\oera a~la 

· D<Jvidson 
· Waitet's. . . 

Vos \"<In Marken. 
· Hu~jsser . 
· COlll'det 
· Srllit . 
· "::illlllscnl 

Carst . 
• Hakkel' 
· '3c:hwal'!:r. 

r;l'ierson 
(,llI11011t 

· Nederland. 
Australie. 
Tau'al 

· 5\o~l'aJ;~tU!l' 
· Tagal. 
· 5\aUlarang. 
· Nederlan(L 
· SOtTl1haU:L 
· Nederland. 

· RottercbIll 
Australie. 

· Soel'aba~jH. 

-------.--~-~---~----.-~-------:-------~-------'--'--'-~ 

llfakassllJ', 
vuu HongkollJ.(. 
vall Amoy. 

Al aka.;"r, 8 
vall Humburg. 

AangekQmen Schepeu, 
SeplernbeJ. N. O. Lilrk II el'tul'g I~rnst. J.(ez. COllrail, 
- 2 id. ~~ug. bark Custu.s \Vu\re., ger.. Juhu Renon, 

SeptemlJer. N. D. bark St. PUllli, gcz Droseher, 

Pasoeroemz, \) Sept. Ned. sehip Aurora, gez. Visser. vau Soera
Laija. \) i,1. Ned. b~rk COl'lJeli,, · Adolphiue, gez, lIe [loeve,', vau 
CheriuDu. -.- U id· ]~Ilg. scl.ipE!!.:!, Rllssell, gel. ,James l<'uk,van 
Soerubnija. ~ \.J. ill. Ned.' sehip Zuid-Hollaod, gez.Swart. vliuCheribon. 

l'aSVe1'oecl1l, 12 September. Bog. bark Lachawe, gez, James Fau-

guharJ, van Batavia: 

Padanq, 9. September; ~e(f.hrik Sirins,gez. Willemzqq., van 
Amsterdam 28 Mei 1870. 

Cheribon, f2 Septe'nbet·. ZweeJsch sehipPeter Diboll,o gezagv. 
Giidda:>van Samal'ang, _. 12id. ,l~ng.schipBeche,·aassA.mbatdas9, 
gez.j'uiles, van Batavia. van 'PagaI. --=- 17 ilL Eog. schil' Nagasaki, 
gez. Miller, vall Bilt(lyi,l. -- 17 ill", Eng:' schip Beall'ice ,gez.Mili
humic!., vall Batavia; 

Samal:"'/(J,16 Septerllhel·. Eng.schil' Gladstone, gez.Bowles, van 
Pasoeroean .. - 17 id. Frans hark C?l'siea, gez,Charron,v;tn-Bataviu. 

Soel'qbaijh, 10 Sept. NeJ.sr:hip Dort!:l'echt, tiez . . Rotgans, van Ba
tavia; Ned. bark .COi.lstllntia, gcz.ValeutclU, van -Rotterdam .. 

-- 12 Sept. Nedc bark Augnstc, get. J.van 'l'uhergen. vauNorlh-
shiels, , . ' 

Soel'abaija, 1.J, Septelliuer Nell.hlirk Henriette Gecrtt'nida, gez. de. 
Boer, van Amsterdam. 

P~!calonga", 12 Sept. 
Ran, van Samarang. 

Ned. schip Aria & Betsy, gezagv{)erder R. 

Pekalungan, 15 Sept. Eng. schip Glasgow, gez. Llo.yll, van Saillarang, 

~e!calollgcfiI. 13 Sept. Nell. sehip Nienwe waterweg,gezagv. J. van 
del Vulk, van Soeruhaua. ' 

1'<19<,1, 16 Sel~t. Ned. schip . Burge~'meester vall l\iidJelburg, gez. 
Hoe_' k,', . \'ao BatavI'l ',' g' 1 D . ,- ... u. sc "I' ?D'a, ..... van Samarllng.-,. 

J[,,!cassa1', 2 Sept. 
na~l' Ampenan.- 4 
.Soerabaija: 

VertrokkenScliepen. 
~ id. Eng.brik· Nill)esperandnlU, gezeGriffinr 
HLbark Johannes WiHelU, gez.' Janssel1, naa, 

ilJakassal' , \) Sept. Neil. bark Gerredina Wi'helmina gez.Spier 
naar Alllstei'llam. -'. 10 it!. Ned.3/IlCschoeuer Julia, gez: van Loon, 
van Soerabaija. 

·P,<soe,.o~ail.9 Sept. 10 Sept. Nell. schip Kanagawa, gez. Carst~ 
nnar N edcrlulltl via Batav ia. 

, ,P"soer.Je~JI, 16 September: Eng. schip Earl R I J 
1<'01., naorN ederland via Batavia. - 119ge, gez.ames 

CheribiJll, 15 Septcmber_ 15 Ned.scbip Vier Gezusterz ""ez,Otto 

/

Ilaar. Nederland via S;llllarang en Soerabaiia. '''. ' , 

S,lIlla;.all(!, 17 Sel,leillber. Ned. bark ~lentor, gel. de Greeve "naa,r: 
SoerabalJa. ' 



. . 

. Soel'ilbafj'a,l! Sept. Nec1~~ rl. bark COT.Delis Siilit. gez. lIisller, 
.Ii·aul' Neucriulid. I'iii l '.si"croean:.· . . ' . . 
· SOel'<,bw(ja, 1(; SCI'\. ' It;ng. b'll' I, S pirit urTbe thY'. gez . Evan;, uaai· 
Samarang ; Ned. hark .Imina, gez. van Al;t. nan .. Japan via Balavia: 
. Soel'"ua{ja, 17· Sel,tcmber. .Ii;ng. , 'chi p COllllty lO r J,allcaste]', gez 

Taylor, naal' Ncu'crland via Probol.ill go, .P<I;o('l'oeulI ('n 133t;1via. '. 

.. Tel' reelle liggende schepell , 
· 8«""'1'«11.9. Ned . La"', Baslian" Put,. 7.elllc I' , N'c(lci-laflll; Ne,Lschip 
Aolje, v .• 1. \loog, Netlerlullil. 

Soerab((-;J,a.-, NcO. sCln', Nes toJ:: f;fZ. Brau ,lIibl; .N D. Konia gin 
Augusta. g' z. PI iL:lww; iii I). ji}ilina, gr" v'w AI;;!.; N. I) . .Fran· 
ciu~, go, .. Sehipper ; Net!. Samh iri, b"t . 'Lilill ; N ed. Pasocl'liean , 
gez. H(Jilnndel's ; Neu. HenJl'ikn, gl'Z , 13,,"; N,·,1. II. W, M .• !':CZ 

BrtlljUS; Ned . Baltin:ore, gt"z de \VOIl ; Nell. Helt'uH, gq:. Villl 
Leenwen; Ned .• I"honlles, gcz. lGomer; iii . D . Carul :,,,,, gez. Thulen; 
Net!. Gtsiella Maria, gez. R"ltl'; ji;n!( I: . Spi rit.' " t' the I)"y, gez. 
Evaos; Nl'll. Haamstcdc, ~el:ogV . Gr-cr\.ing, 'NeIL -S taat sroad v. 
Ewijck, ~(ez. Ilam ;' Ned. 1 Pcr ~ ian Paekt'_t, gC'l. Gor,]on; l'-rcu . 
Jolt . en Wiil!:ln, grz Jon I'll qq. 

Cltel'iUoH. Ned. ~e hepcll ' TllDibil , Gr(Jnilw!:t, . Alina ("I .f. .. ltalln n,. 
Cons tance, ZWt'Cll:;C'l sc hip rel er nil~son. N,_cll'\\e(l p:se i: .sc !,j p Talr~unall· , 
Engelsehc sehc!,"" .TallH's I 11111 call , E i\t VU""¥ ' n cc hel'l\:oss Am
hanlns •. 

Pt:kaionY'Hl Nl~J , sel,ip &, Aria Bth"y. ~l'"l. Ban, Neil. ~cllip 
N iCII\\'(l \Vnler\\, cg . gCi', . van ·del' . Valk, 1 \; 1!~;: ~, ('hili Olusgt1w.- gez. 

],Ioyt!. 
pc(S!}f.'rcJFaJL Nedc l"ailll ~clt!P fJlJrn·l·Jis GillS, gez . Romijn; N~l. 

schip Y.lli,l· F[:,lll\n.l, [,;C1.. Swart; Neel. burk ('ol'((clia Allolphiue. gez. 
llc HOB.cl'; Net!. schill Nestor, 'gC7. . HI'i1n<lligl ; I ,: , I ~. scl'i\, Earl Hil s'S.,), 
ge7. .1 :\1 1\ CS Foil, . 
. _---- ------------ --_._-_ ..... _-_ .• _--

ALGEMEEN OVERZICHT. 
Dell 15 Odouer a. s. "'fil uoglllaab ceneope'llbal'ein·;chrij

ving YOOI' gouventr.ments-wisse!s alhie)' plants hebben. Mcn 
zleL aan (lit l'eiL alwi!der, dat. de geheele finantieele VCl:

honding van lildic t.ut N eder\antl ollgezontl is . De Pl'O
(jllct,en des \i\llih wo]'(1en llOg VOOI' eell veel to groot ge
dee\tc in J~uropa verko,~ht, zoodat het fndi sch besttllll' re
miscs Illoet ontv',wgen of wisscls afgeven Olll de kasson aan 
t,e VlIllell. 1.'l<inr 1wt Illllisch bestlHll' lweft in dit laatste 
opzicht geene vrijlleid van beweging. Men . moet, om wis
sels t.e kunnen a(geven, op itnt;orisatie VIIIl ltet opperbestnur 
wnehten. Daardoor gem ken dfl kassen hi er eellerzijds 8om
tijds nitgcpllt en ontstaan a!\n de andere :lijtle vele nadee
len voor allerlei belangeu. 

. y:ertrekken~einlan.aerste waarsehuwen . Datbeteekent niets , 
Menkan all~ellhet misbruik teO'enO'aan doof vestiging v~n 
een Nedel-laudsc!len , c-Ollsul te \Ie~ca eli Dverleg met 'het 
bestuur der StraIts Settlements . 
.. De aanboudende regens richten veel schade aan. In Oll

<lerscbeidene residentien zijn wegen; dijken en aanplantingen 
belladeeld ell lUen spreekt van een dreio-end verlies van 1 it 

. 2 lll!~oe[! ~ttldeJlop de tab/I.k ill Remb~ng. .. " . ' 
'. BIJ beshutenyau 21dezcl' lteeft de GouvernelU'-Generaal 

\~eder .twee qedietengeoj)end , als; Ie bovendebegroo-
. tmg 1'001: 1~{j9, hoofdstnk II, tot aan vulling van de 14dc 
onder-.?fdeehng· (Gevangilllen, kettingg~U1gers £'n banndingen) 
van atd. IT (Departement, van Jnstitie), adj7.500, en 2e 
\'an de 10opendelJ.egl'~oting vQ?r1870 ,totaanvlllling van 
de ?4sLe ontlcl',~atdeehng (GemewerkenJ, van (le VIlde af
(leehng (Departemelltv;in OOl'lOg), ad j 56.,804. 
. Tevens is de Kyllink:\ijke machtiging tot l:eol'ganisatie van 
liet corps , ~~r geme cl\ . sappllUrs hierontvangel1, waln'door 
ook tleposltw del'genie-ofiicierel1, aan wie toelagell vroeger 
ontnomen~ ,:verden, verbciel'~ is. (Zie ~nder laats teberiehten.) 

Onder na(Leregoetlgekelll'mg ues lConiugsen methet oog 
~p de aaHstaa~lde telegrafische verbindillgvan .Java met 
SllJ~apol'e;' heelt; de Gou I'el'.tl eur-Generaal boven de bestaan
de fOl'matievooriooi)igin dienst gesteld lfj telegratisteu del' 
Ie kl~sse, op een·traci.emcnt van f 300 plm ieder; 13 te
legl'ailstcll '. del' Me. kl., · ad f 200 p/m; 6 telegl'afisteli del' 
3~e kL~ ail f . 125 .p/m. ~>Iocht het niet mogelijk zijn, on~ 
nmldellJ k het verclschte getal telegrafisten iii clienst . stellcu, . 
dan zal lid getal met leel'lingen-teleO'rafisten worden aan-
gcvnld. o . . 

Dcze .. llla~tregel .wonlt al zeer 1aat genomen, Hij was 
ollventllJdellJknoodlg . . De vraag zal zUn, ordool' het vcr
trag?1l van. deuitbreilling Van· het personee1 bU de tele
graiTe dc tllcnst HUlIls vel'zekerd is, als de lcab'el uaar men 
,h.o.opt, t.eg~n .het eiude des jaars zal kllnnen .we;·lcen .. , Op 
zlch :elf lhlll ~och .h:-t person eel op Java reeds de gl'ootste 
liehoette aall . l)ltlil'eltimg. 
O~k is . l~eprijs. voor het ovel'brengen van telegramm~n 

oP . Java bmtellspong hoog. . .. , . .. 
.' Rijeen ' ~oni1:k~ijk . besluit i~in de gerechtskosten, wat 
ze?,clrechteu 'm Clvlelezaken lietl'eft,1'ool' de .laadl'aden vel'
mmriel'll. Elkestap om den iu1auder'l'ecld te versehaflim 
e1:. hem tevergernakkelUken recht te,;erkrijo'en, J'lliehen 
WIJ toe. 0 · · .' 

Den 10 dezer znUeli door de Billitoll~Maatschappij a1hier 
wedel' 6,000 . })ieols tinwonlen verkocht. 

'Laa tste . Berigten.· 

Indien de Hegecl'inghicr ccne maan;] Vi'oeger aall de 
markt \Yr,re gelcomen, zon dc hamlet gretig gOllvel'llemellts
wissels hebbengenornen. Dat is niet geschieu , Maar hier 
kon lllell e], uiets !Ian dOell. '[hans kOl1c.ligt men- eene 
niigifte van 1 milioen papicl' ann; 't is nog onbekend lfbe
veel meer ",al worden aangeboden. J n t.lI ssehen komen de 
]Jl'Odllcten al en purticnliereit hebben Owns evenzeer geld noo
dig; ' daunlool' : zal eene crnst.ige concnnentie ontstann en de 
wisse1koel's i!:cdl'nkt worden. Maar llit wecrkt tel'ug OjlGOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN 
den prijs, dien ue handel hier 1'001' de gouvernem~nts~ . ' : .>. . .. . ENZ. , . C'· . I 

prO(hlCten geeft, zoodatwij ' .durven .voorspellen ,datde ,. ' .,< IN' N A.AM nES .KONIN2S! . '. 
prijs del' teverkoopcn gorivernemenis-sllikei;(op27 dezeI'DEG6uVEiiNEUR-GENERAA:L VAN NEDERL.umscH-INDu,: · 
125,OOOpicoIs) den indoed van den hoog'en .pl'ijszalge- Deli 'Raad. van Nededatidsck-Indie o.chooI'd· ' 

. voelen, dien men vool' .hette gelde milken derwisscls : AZlen,d!e : c1eze zultm zitn of kooren z~ien, Saint.! . 
' i al moeten geven. , Zoo schakelthet eellenadeelzich ani1 . ..·· c 'dof t te1iJidiJ1z; . ... . .' 
het an (lel'e .. ; . .' •..... . . . . .. ' .,~ .. •. IM.,rH!i; .he,~ .\l ~Qdzakcl ,ijk . achleu<l~, omtotaan~ulliDg der ~a' te 

De Locolliotirj en wij . liebbenherhaaldelijk :gewez'~n, ,oil llPelllelloll~el'.<1['lc~hng van .d.e lIde afdeelill/1: vail lIet. lIde 'boofdstuk 
de soortvlln panue1ingschap, d.ie clcnbedevaaHgangel'sivan del' hegr(Hj!illg' v~i1uitgavei)vool' bet j:tar . 18G9,eeri ~ ki-ediet teoptnell 
J ava naar Mekkagaande,terideeL vaIL, ' Zijwol'den inh()'tldebe!:(I'(Mrug; .. ' ,'. . . . ..... . ' . 

· de heilioO'c s(:a:d geexploiteei'd;in seh ulde.l)ae\\'ikkeI. (i 'ell .,eucll~Ie . O l~ . dea~likcl,,~i .2,1; ; 29, illeil 3~~~D ' bet regleulent op 
u ... hct helcHI del Hegel'll!" vau .N edel'!alluscb- Illdle en op Brlikel 31 der 

~eCl'en cm:s.t tcrng nada~,r.~; in~de StraitsS:ettlements)al'e~ WeL vau 23 April lSG4<> [ln~i8clt staal sit lad nu. -lOG); . 
achtercell ll1 ,de spece1'lJ~tU\llen, gewerkt hebbClk Ret rll~ Heeft goe<1 gev!Juilen • cuver-laaD : . ' . 

, uisch bestnnr ; meent naif de · jnO'ebraehte veiito:oo'en ~t~ o.e~ .••. Ouder na,h:rebekl'i}('lrtigJug der ·",et,. bovenhet cUrer van het !Ide 
' 1110et tebmnert komen (1601' : het ~litvaal'di~:el; .\;al~ · e~tie clr..h(:t>fdsy.k . de~ ' bc~rooliug .' vo. Nedel'landscb- Tudic voor !tet diellstjaar 

~ulaire, ~~oal~ ··. dCZCl'id~ge~: ; ~esch~~di~, :w~~rl;'ij{le ~ioofclel~ ' l ~~~~'. [tn\~~s~t sA~1:hf~ru~:. ~.~:.~:u l;~j, ~l!e:!:Ii()tP~~d:: t!\~~i~ 
· van ge" e,tehJK. best-IUJ zlJn aallgcsclneven .om naal l\feccjl gCIl IUvcr~altd .~et de Q.rdonuancleu v~o 25 Apfll, .20 M'ei, 4: ~il 30 



,,:.t.JUlr\i, 23JIlJUen .29 Al1jl:O\stn.s 1870 [~tantsblad van. dal jaR\' nos ,'! ~ laaliihlad \'ali N3;]e .·!a r~dsch 'J~ ,lie g~r·hati~ en, <001': ,,<ocved uciodijl:. 
',':46; 49, 50, : 58, '76,. 86 en-l05], te openen ren kre'diet, van.f 7500 [zeven .n. de I,,!andseh~ .. cp. l ; hmesc!1O tnl"n na!,gerJta~l worden· , 
:,' ,;,ill1izeiid' vijLbonderd :gtilden] tot 'aailVlllling vande I .~dconrlerafdceling ' Gelasten !;cvce1t: voorls, d.fit alia 11",,1''' en " j!' l kollc!;!t<n ell ,m;bttl 
c,:.'.cGevn~llceDen" ket,tinggangers. en,~an'Tldinge1l1, he!toni'ende tot de IIde nnt'en~ offieie r e l~ ( n. j,~ticiel'r il, . ie,dc l' va, ,!, z.mce1 . hf':l";~:;~:\'I~, aao, 
.. ·.nfdeelmg~ [Dcpartement vall ,Jllshl.c] vnn p:emeld 11Oofdstnk. de s,lll'le naleVlng d e!.~r ,Ie hantl zuBen hOllde n, 7.01I ,lcl u"b"" "mg O! 

. . 'En opdutniemilDd" hicl"Vlln onwetelldheid v()orwcnde, zal deze in het aauzlen des ptrSf)OIl S. 
' sta'ntshlRllvall Ncderlandsch·lndie g~p1afllst ell, VOOI' zoo veel noodig, Gellaan te BuitClI 2"01'f1 den SZstcu September: 870, 
. in de Inlandsche en .Chinesehe tnlen aangeplakt \\' ol'd~n, P. lII1JER. 

Gelast ell bev'eelt ' vonds, uat. aile hoilgc enlage kollegicn en amb- De Algemeene Sekrc('"ris, 
. (enal'cn, ollieieren en jnsticicl'en, iedc!' voor zooveel hem Hangaat, aan V A:-i. HAIl.ENCARSPEL, 

'de 9 ip!e naleviog dezer de hand zlllIen hpudcn, zQnderoogluiking of [Stanlsbln" 11 0 , . I ;lGJ_. _ 
aanzien des persoons . .' 

Geclaan te Buitenwr;!; , den 21ston Se;,tember lS70, EXTRAKTEN ui t- hel R'·!l.'$ta del' Bcs!"iiell ' vaJt den 
Gellfl'a a t van Nedcdaildscl,,· rudie, 

BUIT1;NZOltl;, dell 20sten September 1870 

GOUVC}'Ufur·· " 

p , lIIDEIt. 
De Algemeene Se!'Te!" ris, 

VAN IL\r.ENcAi; SPEn, 

. (Staatsblad DO, 134,) 

INNAA~f DES KONJNGS! 
GOUVERN E UR .. G:KNEli.AAL VAN NBOEIU,:\ Nll1)eH. .. INJH.I~ , 

Den Raad van Nederla1tdsch- Tudie gehoord; 
ALIen) die dcze ZllllCli iien 01 ltOol'en lezen) Salnt! 

. doet ie 10l'~ell: 

Pat Hij, het noodl,skelijk 8~hte'nde (Jm lot, nnnvnllinf. del' lIa Ie noe
men on.lel'nrdeclillg v'nn het· I Ide hooftlslllk del' llcgroo tilll! van nit
gavel! , ' O(H' hct j~nr 1870 cen krcdiet te opcn en upven de begl'oolillF' 

J,clt~nrle op (h, fil'tihlen 2), 29, ;H ell 3:l vuu heL rei(lenICnt op 
het beleid del' )i<'A'erfng van Nedcrl:lOrlsch·lndie e ll 0 )1 adike! 31 del' 
wei "an 2:3 Apl'il IR(H (1IIdi,ch stant8hln.1 110, lOti); 

Ileeft goedgevoorlen ell ve"slaan: ' 
OIl,I.r nadere l;cha .. ~ht iging .-leI' wei) bonn hd cijfrr vall hct IT ,Ie, 

hOll r,lstuk der heflrooling vall Nedcrlantlsch· Tllllio vo.nr het dienstj"al' 
1870; nop; Ie wijzip;cn in 'vrrbano met. de ordonllullcio \'nll 21 rV!ei 1870 
ISt.nntsbl~d tlO, 51), 10 opcnrn eell krcdi"t van l 56,804, (zes en.vi.if
till d,,;zend Jleht hontlerd clIvier 1'"1.1 .. ;,) ,. tot namnllin!.( "all lie !)4~te 
ollderafdeelilJg «(1enie\\'crken), b"lioorencle tot de V !.Ide afclreling (Dc
p"rtclllcni van OOl'log) ,"1111 grmeld I,OI,fd •. tl·,)c 

l';n opdat niemnnd hiervull oll\\'ctcndheid voor\\'olldc, zal deze in het 
sta!lhhlad van Ncdel'1al.ldseh·lndie geplanlst en, VOOI' zoovcel noodig, ill 
de IlIlondschc en CI,ine,che talclI anngepl"kt worden , 

Gelnst cnbeveelt ,'ool'ts, rlut :tile ' h!,uge ell I;) ;"c lwllpgien en amb
tenn.-cII, ofliciercn ell .i1l!;t1ci e l'(~n, icci{'r \'1)01' y.ooveel hem a:wgaat" aan 
de . ~tirtenKlevinf; ' del,el' tle hallll · l,,,llen hUlidell, "GIlder oogluiking of 
nnll".en des pel'SOOll9, 

Gcdnon I.e Buil,,,,;,,,'.'!, den 21Rten Scplembel' 1870. 
P. J\1I.JEH , 

1){! AlgeUll!e1le S,'kreinris, 
VAN HARl(~CARS I'I'; L . 

IStoatshlnd Ill). ]35 .) 

IN NAAM DES KONINGS! 
n}~ GOllVE]tNJ';UR-GKNlo;}1,AA1, "AN ?-:EJlEH.LANIlSC1I.oJNIHI\, 

Den ]laad van Nederfrw d.lclt-I1lilie geiloorr[ j 
AlleN,) aie deze zullen zien 'of /worlJu /('ZCIl ,' Salut! 

. doet ie 'Il'IJtClt ,' 

nll(. Hli, Joet lIoo,lzakclijk neht enrlc, de lldnlli-! de he1a"l1n,,: 01 ' de 
paHrcien .en rijlnigen in ~ N ederlandsch· filii ie hetel' te verzekcrcn; 

Lel1eude op de nrlikelen 20, 2.!) , ill en :,;! val, hel, reglenlenl 01' 
het, heleid tier Hc~eri'6g vnn Ncrlerland,chInuie; 

II eefL goedgevond,'l.I ell verstaan: 
1'" he palen nls voIgt; . 
Art.. 1. III nrti·kel 8 van het re~ lelllcllt. voor de Itd.sting 01' de 

'panrd"n en rijtnigcII .... ill NedeI'J"nds(,h · I ndie . rSlaatsblnd ·11'5 1 no. 6:>] 
,,--(m.tt tllsschen de t\,;eeclc en dcrde ftlinea .gcvoegd cene niellwe alinea, 
Inidcllde: . 

"RUde illvilllingste-\Ien de wijl(tIIeest.c1s, dessn's · oC dorpshoofden 
. :,a c bi~r elke (l1'!-tav{! 'ii, rle kl~I(;ln ""ilfllll1lcrliingen" bd(end,of zij nnal' 
,i hu(1ne.' o_ver-tu_iging. jIlL~t · is; -en :tou. nict t waarom 1l 

:. ·:l lrt ~t . UiJlidi1<eI .. llt. /; , van , he,t · be~1tlitvall ' ,1 '$ .Septcmber I S5~ 
,[0,0 ', ~ [Staalsblad tio" 73] I'allen h:ei.; tle ,"oOl'dell: ell ,'an hel re~lemellt 

'; ~~(I"r, .·c1 'e. 1Jel~~ti~g , ol< ,panrcl,eilcn,. vi,irlnigen in Nt:dcrl:inil seh·lndie." 
.. _ht. :3", De tiveec!'ea'in'ea vn.i .' 3rlikel 15 van Ilet I'cglcment vao! 
debelaSling op dc :tj~arden enrijlftigeliin Nf(hii'lalTdsch-Indie wardt. 
'gelpzen;als vaJgl: ', .,. . 
',c. ,; Vao dc1.c bode . konrt :/3 tellvuurdeelc' van '8 lalldskfis, Ct! lVol'dt ' 
. ~1/, "it~e~cerd a"!I . • I e ll: . a""bre\)ge r ~:' . , . 
.. , Art 4 . ))cz.~ . onlollllallcie tl'ce!lt. In werking lI iet oIe'n' lsleu Jan~arij ' 
' 1871. '. ,' . '. 

:-- Eu. 0l'dat tiiemanilhiervan on\l'etelldheid vool'w€nJe; zai dele iii he\. 

[No, 28l. 
[Staatsbla~~~~:_~~~, J 
Gelezell de miss ive van den l\liuislcr van Kolouiiin vall :~5 J 1l1ij 1870 

Lt, AAZ" ]]0 5 1/ 1025: 
.Is goedp;evOIfdcn cn verslaan; 
KI~3chien8 mng (.iging- des Konings , met iutrekldng 'Jan adikel 16_ 

vrin hen Reglement voar de dienst bij. en het beheel' vail de fabriek, 
'"001' de Murine en lId stoomwezen te Soeraba\ja, vastgestelu bij b et 
beslllit van 29 Novemhel' 1857, no. 1 [St~alsblnd uo, 109J, ell :vau 
nrtikel .2 § A van hd heslllit vnll 28 Novembel' 18(iO, no. !) [Staats
bln;1 no, 10!Jl, en met \\"ij7,if:ilJg van het beslllit vnn9September 186·1" 
no, 29 rSlaatsblall tiD. 133J te hcpaien, .. 
r. dnt 1;\.i rle vCl'schi!lcn<1c lIIu.:il iemc iUi'il(tingen iii Neclerlrindach-Indie, 

"~nl'on .ler bcgreprn fle fahrick voor tie marin e en bet stnomwezclI ; 
nan de tlireki"'mren de bevoegdhcid "'OHIt toegekend , om "anhet onder 
hnn beh"cl' staallde (,tablissemellt v om' ",erhan'mllerlen, ,1ie spoed 
vereischen. lit,t "Elll'opeesch · en Ililandsch_ l'CrSfJll-eel tc durn w~rken 
bnilen den vnslgcstelden ",eddij I1; onder verpligtillg 'daarvan lelkeus 
ann het depJl'tement "(Ie)' mnl'ill c keJlllis tc gC 't't H:1, llIet opgnve \'an 
het werk C I J c rel! enen die' JlI:L ov erwerkcn hf!bhcn "Jloudi-g ~cmaaJd; 

II. tlat Mm het ondergesshil<t Europec. ch en Inlan<i sch pe~'s';,ncel bij 
de vers'chillemlc" illarilti"me-inriglingen in Nellerl"-ndsch·lndie voal' 
\\"crkr.:lmuhcden, verrigt lJlilt cn den K,!WOnen .wcrktijll, pel' UUl' 

worM toegekclld een 'looi" ' gelijknan dai, lt ct\\"elk pCI' gewoon 
wcrkulll' \Vor,1t gcnolen, plus lien procent vcl'hooging; 

HI. dat tot het · ontlcrgeschikt pel'wneel woroell gcrekend te behool'ell 
de scheepshouwkundigc en nndere .lecllOischc beal1lbtcn en wCl"k
Heden "bcneden o en. rang vnn ingenieul' __ 

[V, dat voor de bCl'aling van ' heL geIVoo.1 loon pCI' UIII' ,\\"ol'<lt geno
men als uasis het t.l'ak!eniellt, ,Iool' den belanu;hebbemlc per maaod 
l;ellO(el1; terwijl verdeI' dC ' IIH1a"c] wordtgerekcnd 01' vijfen·twintig 
werk d:lgen en .d·e werkdrng up. a, lit ell eell half wcrkuli!'. 

Afschrirt, eDz , 
Tel' ordounaueie van tlen GOllvernellr·Geueraal.. 

])e.t1l,qclILeeJl IJ . Sektel",·i8 
V.AN UAIlENCAli-SP.EL, 

l:Juilcn::ol'g, den 20sten Septelllbel' 1870, ,No, 29) , 

._J~.(,,-a!~~1~1 _,:,:.:.. t a:L ) .. _ 
Gelezell, en t, 
Ts goe-d~e vontl ~H en yersiaan: 
]';ers1.elijk: ~l e t IIilbreidiugvno i el vasigeslel,1e"bij :; ta3isblatlv311 Ne

,letlantlsch·lnrlie If)G I, no, lOll, 'te bepDlen, dat rart I, et staaishlad va.n. 
N erlerlandsch· r Iidi e ' ''oortaau alsnql, gratis zIlllclI ,\·on:"n vei'sLr'ek t: 
fI, aall bet ·ti epal'tcment van jl.lslitie, 2 exemplarell; 
b, aan het tn!'en ll vall ,Ie bUl'gelijl{c 'C:€lIcesknnciige diclIst. 

van deu chef' over die dienst ill Nedrrlandsch -Indie, cxelllj,laar; 
C, lin" dell jn~p. kleur ,:an ti e "ncciii'e 01' J afa en ~-Ja. 

d IlI'a , 1 » 
d, aande al~ "- In eene seliret:tl'ie,"bovell cnbeloalve: de 

twa.1f reeil> . na'n haar vcrsh-ekt \V.ordcllue exclllplaicn >1 cxemplareo. 
Ten h\'eedr; · l~ nz. 
Afschl'ift, enz, 

Tcr ordODllau eic 'vanden GOII\'eruellr-Generaal : 
De Algcmeell{!' Sci.-re{a1"is, -

V.'u'l UAIlt.:NCARSP EL. 

(Staatsblad DO. 137), 

Gclezen de miss ive ,'all den Minis1er vall Kvlonieli , van ~! Augustus 
1870, ·L;. AAI., N0, >;? ' !O.<:I!; 

1 s ~(lcrtbevoIHl e li . en \'erstaau; 
Eerst.elijk: Ttl hfl'.,lfll,{lat. 'tIe III "Pndang gq>laatsle E'"oj'esrhe tolk 

VOOI' de ehinesrhe tao.! '-'.u;!en!i:.elVoon lid is tin nhlaar ' ge"e3Ii~tl~ wees-' 
.cn :IJOcde1!mmcr. . 



"-;:,:',r~K~t,,eede, : Kracilleosmagligiirg .<les Kr,nirigB ,: ar.o den bij ) ~l't. ,i:·· .. bij heiui!lll e uI3n~f()hhe$ltHJ,r.;:jn,·'Jl:cig()Il"£Jc#<HiJ~t': (debt,,; ~~~.ndei~ 
~. ·he.do}:ldeTltolk yoordeehinesclle' rna l, ·in zijno .h .oedauighreid v1inbuio hoorigherlcl',. r1i~lu·njrolen(·ild · il"r<le klass8~)daa·~· .C. Muntclld!llU. 

teii'geiYoili:r . lid d~r ' \\'i'es- enboeq~Hioriic r Ie P,!i]airg, li o venz~iltraj{~; Tdtkonll'Oli; lI]"s ' ,l ei' delnckJassd:" ;- ." . " .... . 0:' ... 
te'metiI','!(lete kennell : ceno tQclage V,lI O f 75 [vijf'Cll-wvcutigg llld~nj . bii l}et biliil~IlJ"jjd;ch heslll;;r .'i ~ ' htt j;O'1\'en)eir;~~1 S'\Ju~tia?s West.' 
' 5 manna's, (llloer .geholJdcnis, . o III aile I;em <1 001' en ten behM I'e van ' I<n,I, de bel!oemJe "mllleu.auf . tt:r u~3eh!kk ~og . h.ij ·bct biDlleph;'r,(l~ch 
ge.roeld 'kollegie opgedrageodiensl eo ··tf, verriglen, zonder doorn)o r ver - hes:n"r in cle ee, idimlie PaJemh~n~,J; J, .i~iIEjr, . (' n de"tubf~'iia ar 
der cenig salariste mogen in rel, cni ng brellgen. IeI' be,cliiHio g Ijij :J,c/ hin,,:, ohill ,i., ('h k s!u i,(i ,, ' de residcnlle ZlIi · 

Afs~h rif"t, 011Z, der- pn Oaster -arcleeling van Bornco K. Ii'.·. H.~ vall , Langen '; . 
Tel' o.rdor:nn n.c i (~ vail £l_rll GQuverl1 enr·GrDcr ;:ul1: 

. De A~tje1!1cel1 (! Sein'dari&, . 
VAN II" ImNC" ·R ~I'E". 

BUI'l:" NZOllG, den . 20~t·en Seplemher IS7!l, LNG . t ~n 
G~le;',c!), clI i:; 
De Raad van Nedcrlundscb-Iud ie gebool'd •. 
ls gotdgevonden en wrstaan: 
}]erslelijk; Onder nnderc goedJ{c ll l' ing des Konin.gs met !Jet 00 "- op 

. J e annslaande tt leg i:atiscbe' verbinding \'[[ \] .JRI'a mct S ingnp, 're, ],~,vr'; 
de fOl"luatie, vastgesteld bij bet be~h,it van. 12 J\'o l'cm uu 1864,110.23 

' (St8at ~blad no. 17 ;')" 'oor!oopi j( I' co r de diens!. del' gOIIl'eroernl'nh lelc-
gl'a fe,n il1 NedcrlandEch-Indie -ioe .le sla an: ~ 

~ 6 lei,cgra(isteJl del' ,erste klasse, 0]1 cene be;:oJdiging van /3600 
(d nc dllllend zes hourlerd .guld en) '$ jaars ieder ; 

13 telegl'8fisl cn del" In eerIe klasse, or ('tne hezoldiging Yell j' ;i,lOO 
(twee dlli"cnd I·ier honde rd g"nlden) '.jna)·s ieder ; . 

6 lelegrafi sten del' derde Id aSSt' , ' Ill> cello bezold igin g valli 1500 '(een 
dui Zelld ,, ~r hoorleJ'd g uideD) 's ,;aa r'S ieatl\ 

' Te,n l\,eedc: l\,l ag liging te verJ e~ ll e", mil \\'allne~r htt nid mo~elijk 
l\1 ogt z(i l1, om <Iadelijk zoovee l Ideg l· nfisten . I'nn e)ke)1 ra i'g ill r1i ells1. 
t e slellel1 " Is b\i ar t.. '] zijn toeg(stllon, het ol1tbrckcnrle iHlnbl yor,r · 
loopi;; Han Ie vllll en mt'l lrerlingen-I elegrafisl op een" uezolrlil,ing \'.On 
f 960 \negen honrl erd z€8lig g,dd en) 'sjnars iedcL . 

Tell dcrd e: Em;, 
A 'schrifl, cnz. 

Tel' ol'doouaocie 1'01l dr,,, GO" ' VCfl}CI!l'-GClleraal: 
Dd Afgemeene Se;"";' tal'is, . 

VAN HAHl~N(:;\nSl'l"L. 

Gel cl enl. 
IlHITE NZ01W, den Zls le!l September f870, .(No. 6.) 

Gelt:1.!) .l, en:;',.; 
Dc H'!IId. " 11 0 . NederJu"d,,;h-Jnl!i e ~e h nf'l"l: 
l r. goedge \fon(lrn en ,·cr s!lInn: 
v", ,',t f!iiik: Tn te II;e kkcn de 'hij lie! IJes)"i i \'llil :, MIIHrt 1863 

!IO . 11, ;"IlPcst.e1d e uelrekkingen 1'11;' opzic!)cl' b!J de k·oflij.koltntli' i1; 
de ,. ~:; idr.llti'~ BatJjucllll\8. '. 

Ten t ,," cede: J~ n r, . 

Af~chl'ill, eoz. 
'r er ordo Un fiOcic, v'a n den GOI1\' &l'n e lH' Genet-tl al : 

D e Algemeo!1e 8ekrelaJ'i.l' , 
V AN lIAllENCATISPJ;r, . 

Civiel Departement, 
Out, lageu: 

01" vel'zoek, ee rvol, uil t ijn p be lrekkiog, nnder locki' nning I' nnwacbl
geld,de lwill\"(lleuf d el' Iweede Idassc bU het b'ir)1I1' nl fi l1J sc!,he~llIl1r 
in II"t gO ll"erll ement Celeb-es en ollderhoorig ll e rJ~lIl1 '" .J. vau Err 
'l'aulman Kip. . . ' 

bii het binn enJnndsch btEtlln!" in .hei.gollve ·. nClIlcoi::: C.i:lcht.'s 'en 0I1de r
. hoorigl:eden, doa",lJteoaar:.(crbG'chikkiijg : ~id/laT C P . . J. ·,'an 
K oe;~velJ j ·.-· '. _ _ ......... -. :. : _ ~ - .: --·:·::· ... ·:~r_. __ _ _ ".;'-. 

hij; heL ulpncJjluousch ,b~s llll,i:' it: . acr~sidenHe" .Men"do, :de ;'Tllb~c ti ;ia i' 
leI' beschi kk iog " b\j hd . bi"r(~ ,ihildsdi ' bes{(l1lJ' .· j)I, 'de rdiileiili e .Am
hoina G' .. A .. :· Wilken. . ' 

Tot arnuieli arCli leI:. b~whild!ili g: · ... ... ' . ' 
llij het biill;e,.,J"r,t!sch best ,i~' i' in de rrsidentie A mboinn, de ; ambl e· 
. llanr In bcsdrikk iHg LO hei, binu,:nJalJilsch lies! nni: in l,d gOi'lver -. 

\lemelll Celebes en ()nderhQol; ig~ed(fi, E. ,J , .T ('H~sl\ja; . . 
h\j hel.- bi nen Inrid scli lJesl ni,ir i.ri ·. de 'i'eSl<icnfi,('Piliein hall g, de · [If, I b~ c

n3,lI' Ie,' ' 1iescliil{ki,ig ,,[In ire-n ° d irektcllr ' ,,;i ii und of\\' ijs,cdcaielisl 
en niiverhci,l, ,J, P : 'fh ;. von .. N-nnen; . . ... . . 

hijhd', hilllleIlJ~;lds"h: beslnn)' .,i i, het:go" I!e rl1 e l.~fel;ti Cdebes·. er.1 nn. · 
dcrllOori ghcrJell. D. W. Iror~t .··en .de tlel'd e. kuillmies bij .het d~-
:p{1rt(;m el~t ~nn· 'fill.ancl~n, . ,:v.. ~ ·"]t d~ __ ~_~~_~_y .e; : . __ _ .: __ -. 

bij. hi. bjllilcnl i,ud ,d, .. besl;" ,\" 'Dderc·sjfl¢llli.\ii',ni,dfl':en OOslrr-
nfdccli llp; "n Borneo; I~ ... A. · Tl\ijf61: 'VAc:rC~·:>" . . " '.' .. 

Totseholli e ~](i{J!lI'" ,Ie r-:epa s ]l6i·k'crde '\ cl·ge :nt. , ii~:iuQ( ' ,anlifr Qosl
. 1 ndi,ch ,Jeger 1\'1. · Dnflit1 s , ·.Uriliis l, I"rkl ei:>lIJ gl'\ncr.!'''' E~k.i:€ .. t:"'' i ~: 

. n,) de JI{ilfrisd{Jke UJ!~;I! - k"(;',':t;f~;r~~ ,f~rYftu~~.i:~:{iU LB"i~1i!:? .. 
o.p vcrzo('k ,_ ('en-o]~' als :lid. mr":-'.'; " $!-~€ti_ius TriJ1.;::.:C:l lder d.:1n}\"bd l llglng 

vOur (l e" ;d!j zoodalllg df)OI' }~ e riJ :hcw:e'r-:en: .die., !s .~. E' 1I· . 
Ben061'\1f]: 

Tvt. lid ) j br. Hi)' ~. 1-1. 1 1_ " ' il!i,,::rs; ·-Ild>.-\"an ' .U{'.fI :.'rriaJ van jr.sti"tie tc 
BHlnvia. 

G'od ~c ke lli'd ; 
-])r./ do or den )~~ '1d}';1ad ;lJadi(.' f w.:: 

IE benoemd; .. . 
Tot buit€[) ge " ocn 511bstill1nt-[(riliiel';- b,jdie ' I'cgIU!lIik; bl1ileil bel·l\"a,l\· 

van dell ' lali Je, E. L " ]\) 111 It' i:;· ~ mble,inai· . l er be,ehikking · Lti de 
IUlld elijl,c ink,il!Js lcII en I,,!ifllfe>. .. . 

Door den 'RfSidl!llt l ;;]rl P(~ f~~1J{b(~a!" yedii?~t!-'J_-{f~ dc- ~K{[{i~uL .j ;d~L "; 87<'
r. hcoc"md: 

Tot fer5ten Iill'TIt, df: kkrk · l) . n, Arnol,il1;. • '. 
. Departement vanOox:log, 

, .. - Iu ge lf,,];kt'rl: ' ..... ,'. 

Op l'el'Z(ck, hc ttiun deu eerslcl~ll1it.('nan·t. der''iilf~liiel'ic II p,P :SicI' el'i 
verlernrl 11" €f'ja rig vcrl i, f na n" ·Nederland. ·· . 

. ·Heu6r 'ncJ.: . '. . '.. . 
Tot adjulll<t ' firchi,~ ris hi.! Lcl ··:;ie l'artemwt,· H11 . 6(J'ri~~ inHIl tai r e ,, ',ub 

lelluar del' uerde Id"SE(;i,,1~ ' "ojudanJ-ondn:ofti c irr dr'l' ' iufanto ie 
vocr mOllorie, 1'. Brlll.lll s,' · thons·mel d ~ \\' aril'o e ll\ing dier . bt!lrek~. 

killg; bdASt. -
(Java8clleCoW':ant, 2S September 1'870') 

.:B~:-t~j7·j.a , · . 
2<1, ' Sep t,ember 1-870', 

Hi.i het tel' J1erSe leggenc
; I'an . (lit blad :· ~a5. de i~eed~gister 

met groote spanning vcrwftchtte ;Frailsche 'mait noglliei Eervol .. uit huon e bcti:eldiing:, onder loekenniug . vHn wachlgel« de op
/.icners bU d,~ koflij·knltl1llrin de Hsid clltie UU!'jnemH" 3-. H . 
Cloes meijcr, J. G. Popje, JJ. S chrij nn en .L F. 1-1. )Jeel"; " ' ~' ;;""~ 

On l hevell: . 

aangekomen . 

. Eel'~nl, "'<gens ziekle, de UmUl e lll1 Ul" ./ , .J GIlIlijl1 , van tIe "I' ,· "i opge. lUen deel~:. ·OIlS meck/ .: (lll~: dlezerdag~i:i;.,de Konii:iklijk~ 
IlragclI flllllili cn "an derrlen komrnies b\i ric a l ~~llie"n,.' . rtkrnJ\ami'l', 111aehtigill g' ': Oll'tvangell ist9t.i .. ··.~ 'r~oj·ganisitti~ : )~anllet ·ko}'ps 
vDor-~_de (:x~l!rjintltic en -lik\\f"i(ln\i c del' \'era~I(\l O-flnli!lrrs(i -l. kk(.il1 ell 'he!. G" - 0- - ~ ~ ••• ".-, -.' . ,~ . . :>e111e en ,_'appeurs. . . ..-. . .. 
afsluiien del' h"grooting l,)opencie ovu lid lijdl'ak, ,·uol·afgaand e . lust .. ede . Villl. cleo zesl.zi).i])I;~gnien ' ,' sap··I·)~li.l:§{ge.:niejl'el~k.· : 
aan den . lsten ;1 hnllarij 18(;7 • . ·. . . 

. . . Benoeind: lic(ien), . die tegen woonlig ' b estflan, mi'iar , 'i}ietmeerM djt 
'l'olkoutrolelirs dcr c(I'slc kl'l s,c; ' . getatnoodig geachl w.orde11;;\)l1l(lJ\tlhails· ~JQ91' dcuitbreidillg 

bij· .. -~e_t ,-biil~cnh~lHi~c h l)estnllr iu · heL gv,,\' erll-C m ~ "1. S IHn:ttr-,-\~~' .'Y ec i,~· der 1iarticilliei·e· illdn-trie "iil ·· ae-~ - ]aat~te ··"·O·j aielY veel ,,~eik 

.' b,;~~::t:':~:;::;:AE;'!~~~::::::i:::'~~:::~, ;:,:!:;;;,,:-~{~:B1:; ~~1~2j~rt';~t¥:~~r~~ftlit~1~t~$!t~r1£ 
Tot' ~k(jnH'olei,rs del' I we"deklassc: . kOinpagniCti gct:iic-"r:rklicien':···· Decersteen:'zijii:bcsteuirl "Dor 

~ Lij hetbioo ClIland,,' li Lestllill' inllcl. g0l1ler1HlIIl:IIISIlIl1l:lnl 's ' \Vest· · dell l'elddicDsi e ll z'\llc!} .yai\rl!~ho~l:ell g<;Qcfcn<l "'~rde n 
·'h.ilst.; de kOIJ·troltu \,. utrdCl'll't:f J,!assc nldaar .j1:.1'., .J . C . W. D.1\:. " lU 1 eL nni>'11 Y 11 100 () . .. ··c.·" ~t- " lii ii';(·.- iinihrilQ-iiel} jfet 

,-~vail .. :dcr W tick en H: T I?: Mcnsinga; . ,. . . - ". O'or.lI \,~l~ . n~n.~ ll). ·.··.iJi . ;.·.:~nell J~i~~i.l.·~ .. '.i:~.I~. ·~.,.il·~.>~P·· •. ··.e.· ... : ... ll,.·.·,:g.·.:..!)-:.· .. :.~;; .. ~ ... ,i,_I.j, .•. O.·.~.lrs_·. -~ .... ~., .• u.~ ... · .. l;·.).iou.·.'~ 
. ·bij;'JrC~ , 'binu ~i,laild sch bcst!llli' i·n .de r eEitienl ie'· West e r · ade~liil" van' . . . _ . 

· Oj~ol:neo,de .. kolliroleur der defde kl<l550 in . de I'c,identieM"(.nndo llicrs-arbeicl. , ..... 'c , .. , 

. ' ]\1, J!~ . Mereus; 11e twe() kom'pagniell gc~li~'-werkliedC#~.\~~lIltmdler;elitl)t 



,jiet1l9,ud!lU . van OilclertQezicht op de geniewerkenen tot <Op. (llti!lH}"- AI!g\isrug ' ble \'en~l: : nog; .?nder . bebandeliilg 6 F€T5qlCO. 
;)l,et~lftvOcl'eh v (m cnkele w(M~eJ1 01) bnitenposteni. waar c ' \\'aaronder4: 1iiiJderen: . ..... ,," •.. .... ' .. ' ... " . 
g~ene .g.·.·e\y.o ... ne weJ'klieclen .· •. te l:\ekomeu <:I.\jn. , .. Inhet BnifenZ?igscbewerdeunog€enlge Jltlklijdm aangetroifeu, 
. . 8{l1narallg, .. -~ In <1'.\ -aideiil1njf"' 1)emak vieJen III [len nacht vall ;\1 
' .. pOQr cleze ()rganisatie is eene ;"eer Ldan gr~ke-besparing Augnstlls op 1. Sel1 le ,r\be r zware r egcDs

J 
waardoor de rivierell Toelllao'g, 

verkregen, die . ten deel:. lVol·dt aangewend tot uitbreicling D rngoO l)g, -:Weriogin-Pitoe ell .Soengimun ik-T)lJiicn hate oevers tradeD, 
V}lIl liet ·olticierS11el'soneel, . Waaraall i'ceds seclert vele jaren en tengevolge w~arvan onder wdel' .,verde n gezel; 
di-ingc,lTdc. behoefte hestond. , ' H~j de komp~gnien ' sappems tie w CI{ van Goehoek !laar Sanial'ang over TegawRnoe op zes verscbil -
:mllcn Il\l worden irigede.eld: lenrJe plaa tsEn; over eeDe gezamenlijke Jengle van, 3;t0 roeden, ter diepte 

van 1/2 lot 1 vaet; . 
1 111<[5001', kommundant, de weg van Tangoong llEa l' Kl'a mat op vier vCl'8chilleude pl,alscD, 
2 .lmpit.eins, kompagnie's k?}llmclndantcn , ovet' cene gezameuli.ike lell!-\lc I;an ' 3!t5 ' rdeden; t el' <l icpte van l !~ voeL 

· 1 lllitenant-ndjucLanl., en I 'l'wee brnggen bij de dessu's N'ge mbcJenSoellgimaik werden beschadigd ;' 
() ltlitenant.s; . de groote weg van GoebQek naar KapoclJJg,' over eeDe lengte van 20 

tcn\'~jl hft k61'IJS gen-ie-ofticieren bovendien ,'rorelt. uit- roeden~n leI' di-eple van 1 voet; en 
ue binne.u weg vall Glapan naarKedoeng-Djati, die op vier plaatsen 

gehrei(t met Z kapil.eills en ,1 lnitenants. geheel is weggesli\gen, even als de bl'ng nacbij het gch ucht Kedawocng. 
In totil.al;,;al mer.r dan krijgen: Het noodige wenl verrigt am de aangerigte sclmne spoedig te her-
T kolol1eI, ... ; slelleu. 
2 Init..-ko!ollels, I Kadoe . --:Gednrende AugusLus jl. . W3sue gozoudheidstoesland in .di t 

~, mUJ' 001'5 (behalve de chef. YiJn het Topogratlsch bu-' geweBt bevred igf'uu. 
Het aautal pokl(jders nam hcduidend CaL Van d.e 522 lijders, die 

]·e·,·l ll, die (~ fa 8u;te I' all Ilet [rOl .. ' J)S "'ordt tlo·evoerd) ·,· ',' ' I • - ., " gtn nreuue gemeld L\jdsvedoop n rpl eegd werden·, ·hersle den 319 cn or er· 
14- kapiteins; led en 35, zoodat men op lllti mo Allgns(ll. nog ]68 pokziektcn lelde, 
20 10 hritenailts en . I tegen 267 in het begin dier lI1annd 
20 '?'e lllil.nnant-' Samaha's Wcst/c"st. -- In den naclit van (l 'op 7 Septemher jl werd 
.l,lJ ' tl .' ". rO, l-- 2 "t t k l Ie Painall ZuitlehJke uf<lceling vnn Padung) cen vrlJ stc,kn aardbev lOg 
"'. e . la.ll ~ II~ [l C It'- anmrezlge _c l!ll enan s ' \llll1e~l C.OOl' • gel' oe1 rl, die circa 3 sekouden aanhjdJ, . 

deze reorgallJsatw hrworderd worden , ] JelJ schoon VOOl'lllt.ZIc1Jt ! 1)0 hell'egiog "'<IS horizonlaal in . de rig! ;l] g van \V. naar 0 , e" 
voo!' ere jOllge liedell, die, wohmg het wapen niet -compleet vergezeld van . celi olldcraard8ch ged:i:ll isch. 
is', daarvoor Ie Breda p.:alin stucleeren; ill de eei'ste Yijfa zes Lampoll!Jsc,htj' Distri!ctol,(Aug'nstns) .. _- Do gewlIJlleidsl.oesland JieL 
j aJ'ell :r.al bij d.e !''Ctyic zeker. fli.emand larJO'erclellL1! of over het alg.cmcrll nlCis Ie wCll ~cheir (JV<'~', met: UltzQudenog even weI 
<) ·",. n I: .. , . . ~, II" '" 0 2 . v a ll ?e ".'f~eclmg 1'oc!ang-BHwallg, alw.nnr zl~h vele gcva llen van 1.(00 1'19 
IJ .J" cl ~ "e . 1l~I.e ll d ll [ JIJ\.ell. . . .. ... . cn. dwrrllea en cukele gevallen ,un dUselllene voordedeu. ])cze zleJ;le-

Ourlers 01 yoogden III N eclerlancl, dte hU \1ue zouen blJ ver.schijllselen werden . Luegesd,,'evcn . nun de\! iu.vloed del' bijiolldcr L' O · 

het l)liliseh lege I' . willen geplaatst ~ien , zullen weI eloen guost ;ge \VcersgestC!dheiJ. 
hieraan tc denkeJI. Hi.i lle iofanterie en art.illcrie Loch l)e ill JulU ill de lIlargu Nga r ij) (a f,leeling SC lll ang ka) nitgebrol; eo 
blijft lllelJ o'cllIidd dd :; ~. G jal'Cll lano' 20 luitellaut. vc.cz iekte W"Sa3o!~et afu<'IIl co, De :geneeskundig behapdelde zieke . 

'1' .. "" . '.' , "'. ," c • hll ffc ls hcrsteluen bl)Ua allen c 10 gennge maie werden ook andere 
. JOOI' :r.1J!1? lllcdewerkmg. Lot de~,e be!iHlg~·I.I.ke verbet~nng beesten, als geiten, . ~nz, aangetnst. _ ' 
HI de poslhe clel' thans clwnenci e gyl1le-orh?wren, heeft de Behnlvc in de magm Ngnrip " crioo!ldc de ziekle zich !log iil de 
:Milll ster vall ,Koloni i'.n ·de linn Hoeger, 'door de onstaat- marga's Bwaw<lllg ell Belong, Sertert. _ bet '~tbrekcl\ dicr ziekle be-

. knndige int.rekki'n g · del' \)("lvmci e toeh gen berokK<mcle scha de, z lllekcll dnnra~ u ,in bel gehccl ollgeveer 3 00 bllll'els, . , 
bedllidend I' crgo(\cl. en . )\al l.eker de ·t.el',wlenheid bi; veIcH Dc bevolklllg .was wede\' begonnen met het IO gereetl hcul, brtr.gen 
' . ' I ·k .... 'J", ' l. , . I' " .. ' . . ' . '. , . del' sawnhs ~n Jadnll!"s, de v(Jorlgaui\ van hot we!'k a n laats,bedc-dde 

.l.el Ig eel ell. ,<Imm el, c ,;1. Ll. . 00 ~ . II I.e I. zoo lets tot (,0:11- soort d,islvelrhin "'crd eeni[(7.iilS beJemnlerd dUOT 7.lVare regens, 
pensatle \,00l' toeJagen van etc llllLttmre sehrlJvers I.e Vlll- . , In de afdeeliug Sepoeti begun men van he! nii gel.aaide Feroalllbnc-
dell was! kaloec"aad ccn weini!; ie oogsteti, . 

Deilllrd<king dezer toeiagen heLbeu wij steeds lJetreurd lJe pcpel' ,ollf;8t ' in de umeeling Sekampon-g beloofde gunstig ie zijn. 
.. k . I k I ' 10 (Ie afd ne l'l l, g' '1' .. 1,,1(- Belon" weIde']) vel" nieulYe I,e'ler lllin en uaIl"elegd. en wI.) ' -lIl1l1en ~.e :ons te Imnc er ver 'larcn van c ezen 1\'11- . . , v < v . - '" ..' I 0 ~ 

. .' . . ' . ' .. ' . . . De twred e ~ewassen ston<lell gIlIlSilg-. , 
IIlst~' r, dte , JU ~ler(\i\ad toeh 111 andere . opzlChteu get.oonct De handel jVlis' in de afrleelilig . S~""lui>ka zeel' levelld ig; iu .Ie af-
lJeeft het InclJsch Leger geel1 k,raad har l toe ic dritgeu, deeling Snkampong daarcnt.egen otibed uillend en tel' JlOordplaats T elok-
Wij wijz.en sleehtr; op liet I'erbeterde \'oeclingstarief en oj) de Beiong rniud erlev~ ndigrlall in . devorige r:,aand, , , 
onl ilugs hen;iene bepalingen oml.reut het. op nOll-activiteit-· Zant wenl ",l echts iug-evo.erd II~ de afueehng 1 V ~larg~ II en, weI tot 
stell(mcler oHicieren,' . een~ hoevceJh eI~ . l'an 4 kOJangs " ". . .' . ." . ' . 

• ~_~>~, Te 'l'elok, Betong kwamen ann J .. elll'OpeCSCh en· 25 mlandsch getUlgde 
vaartnigeo, ter w(jr van danr vettrokkcn :} vaartuigen van eerslbedoehle 
eil ' 27 I'un laa tBtgenuemde kalegOl·ie. ' . 

:D" in- en ui t..v oer vertegcnwoorrligden eene waardc "illl respektiveJijk 
1 '16,44\J enl 74,\)61 '75. 

Aan inkomeode en uitgaandc niglen ''''erd ' ;ll ivallgen cen bed rag 
van I 920. 

Yart eelle auelere )\\jcle. verilen).en w \i nog. datde genie
werkiieclen vrijbelaligrijke toelagen (we1'kge1den) :l.ullen ge
nieten, waarcl.oor hun gehalte Yoonekel' langzamerhand zal 
verbetel'en, Een Europeeseh onder-oflicier ZO ll f 1---.-:-, eeil 
inlandsnh werkn1au dedaagste klasse.l 0,20 werkgeld gellieten, 
'De tnsschenligg,; ude categorien ,paar even redigheid, . . lJe vooruminlste al'ti.keleu van uilvoer waren knpns; damar. peper, 

. 1 c" . • .. '1' ' g' omiJ!astiek En kOf\ij . Kal"(;,;. Cas.IJel;sz ·zaltl.alJ 5 . . tot maJoor, . . '.c.le"l .e. uite.Hunts . · lle · m3I'k!pl'ij icll war-fu, als I:;llgt-; .; 
Knll.>be, van Lenncp, Lritj ens 'cn J)ozij I.obkap'iteiu bevor- Rijst ,. per pikul vAll (r •. -- tot f 7. -

lIerCl kunncn worden, altlUtl1s , ~oo-: aHeen an~i~nneteit. · WOi.d.t ....... [ Klapper-olie " per pikol " 20.--
. toeg. ·epasL . Gomelastiek . , " 80,-

, . ~ Witte daiu~l' 8,-
-~",' --=~' ~' !>-<=><==-, ' ., Koffij l7 .-

c. . _ · " j, ' Zwarte- 16.-
' Bat«.viu.'-- Jllde . s~nd eij : voo[$Jed~n wasde :gez?nJheidsio~'-t8~d+ ' 'Was "100.-
geallr~itdc_ Angl1~lIl S ' jl. 7.ee,·gn\lslig: ·c." ", . ·. i Kapas » 8,-

]1}1' deden<zich !il di e ' afdeelio.E: sluc,!!ts2 gevallelj vau ·'pokkenvoor . l . Zout • . ' 0,50 
~ · In (j(,'afdceJillg lV!cesier.Cor;,'elis llcL- di,,'l()es!antlllletS' te ' weDse-hen .1 ) lotting. , bos 1.50 

ol·cr. · . . ... , i ' Kapoelaga.of gardamol1g:, .' .' I'ikol .160.-
I <i . de afdccling '1',uigerill;g :wcrJl:'; in ' de ka rnt "Jllgs .r'.ekaijou,Kv ! 11iol!lc, [ Ang1l5l11sJ. --:- Ter Qust kllst van :::;1;m"tr9 '\'8S de stand van 

ao mbi eii' I'ass ir-G~dl,c"g [disliih1i1:UllkJ,35 prrsO(len, I\>-an~;oll!lel'17, " zakcll, v(>or zoo.ver bckt-ud , TIllai' Iv eilsch. .. <,.' • " • • 

kind~.r c ll', "";ligclasL:. ,Iqur hllikl o0 l'! g~j?aard - lTIct c hu l-e r a:-~er.schijus:len~ I:'" I)e ;opbrcngst· vall gambireo perer mogt iu , Rio.nw en Lmgg.a ulJ 
·f)e ' z)ektc hHI! eel>!er .g).!e ll . cl"dellllsd .. " kal'akter. ',_, ' :' .• > ... \ gllllShg heeleu.' . . -:: . ," .. .. .. . ._ 

Anil' 'oe ti'r, kcll werd en te.-stond de' noodigegenccsilliddelen ' verslrckr, ·.:· :.- '!'c Riullwi\'erd !ian 1'1ic1llpeuniog~ti ontv'allgen' eeiIe som vanI49,0;)2. 
niet Itelgel!iRkig scvolg, dat gecn h ll!1uer b'cz\Vcek. . '. Te 'fandjo!lg-Pin8ng .kwamen aao34 europeesch cn 42 inlandsch 



en nitgev9crd; 
"1 •• : .• 

Meteorologische ~aamemingen " 'l'E ','BA.TA:yjA, '.i 870~,-·,::/:,: "_:.<',~),:;,, ,':~ . 
- .. , .. -.~-,~~. - .--;':;;";;.-':'. "';":';;l;';~"'.e-.l~''';;'tO'''iJ';'te'';t'''el'';' .;;;".""7'-...... ..... ";r.-:k"'e1':='i:"Jzo"i,;"t"'et-e-;-: -=· ·~I~~"';';'-;"';"~"';"";""--;';";';"" ;;.;.;.....,,,.,...;..;..;~,.,.,O.~ 

B «,}' 0 meter. C, F . . TfTind-j'ifl ti1it!:; .. 

:::~ __ 6_ v_ m~13~:::::W - '~:!~t, :::re~:Ef 6_ v, ~-r --_. -
Ollll . m·m. 

29 Aug. 760.69.75& 24 

30 iderrt ' 759 94 756 91 

31 ,idem 
' \ 758 . 38 755 96 

1. Sept. I 759.40 757 . 15 
I 

2 idem 760 07 75.7.32 

3 idem 759 89 757 O'~ ' 

5 idem 759.21 

6 idem ' 759 98 

755 8'l .,:', 

75790 

7,.idem .. 760 . 72 , 75799. 

.8 idem 760.21 757.65 

·9 jd!'m ·. · 759 . 39 757 . 08·' 

10 idem 760.67 75}.96 -
," 

230.8 

220 .S ' 

220 9 

22° 8 

220 -5 

230 5 

230.0 

22° : 6 

220 .2 

22°.4 , 

22°.9 

I i 
280.6 730 .9 830 . 5 N'tO 

'28° '. 8 . 720 , I " " 830 . 8 ~ ZOtZ" 

30n 1 73"..2 860 : 2 

28° 1 73.0.0 820.6 
- , 

300 . 3 720 5 -860 , 5 

74°.3 870.1 

-72°.7 87°.4 

30° 6 

300 8 z' 

N,~~ _ 'I' :'~~O j. P_,O 
N ... ~ . N 0·.0 

NN'O--/ -. ' 0.0 
: ,'~ "... :.;" 

730 4 ~ ' 82° . 2 

' 720 7 
- . ' .. 

'; WtZ '" . WtZ,.> 

z!Vtz :bz*~~~-: 
·zw 

WZ-W . WtN: " ;;'W'ifN 
1 -·' . -,~:' " ' ...... 

w.zw ' 1" 'Vt~'::'''', ~ ZW-:':', 1 
..... .'- 1 

280 8 
:.;:.: : Z'O~~ l ·z_Wt~i>:. __ 

-'-....;..;-'""__''_""-"'-..;.;:""----"..,..... __ '-___ '--_.-.;. _____ ........ _~ __ ---;,-..--.;..J,.......----...... -.:.--"--.;.,.;,.;.;;;.;;;..';..;. ':"-;;;:"':':;";:··4~ ';"· .....:.~. ,;:. ... :-.;...;.;.-' .-.;..; . .,;., .. :.;;;,C"~ .,.-- ...;...+;;,..,;,.~ "'".:: .. 

lJ~!l~,eJspe~ig~el1.; .: '" . -, 

- -D""",,," ""Eo,o", '" E"gel"t,,~I,il 100,,,, toH1A%!'''o,. 'nd~,iJ~~i~~1~tf~~~tt~~~~·· 
5 . Serle ;;] her.) e· .Ji'l'an;cbe . · Mati van . 20 Angns lus'-word t elk ~oogeuhlikverwal·rf ell h:ntei~g;,anlineri::toL-l 2 -\iezer 'br;n~ 

:·,~~~!:~:;~f.i:~:::i:~~;:~~:~~;::n;:~:;~:i2'1~~~~;..;~~~~i~~i:f~1 



. lll:El:1g.MaCla:pof1.a~" zijntot .. verlaagde ' prijzen eenige at'doellingen tot~t~ndg~k:orven. ', ' Wijuot~ereil " 
X :I,50vool' g,oede Okw.aliteit : 32ill'. ' cin'5eb1.eeh:.i~3 U.' zijn j 3.,- @.l3,10- waard. V~Ol·:ii~1.i; .~"~O 
,shirtin.g~ ·i~I8,75voor ' 5/4 eu; /9,6.0 vPQr6j4 nag le m~ken , c'nvvit:1;ebedingell j 8,Z5 'en/ 1Q;-::. 
E:&ig • r:i;':~7;';Sb:i~ti~5szijn ,tes(lhattel1 op:- / 7,60@1}.80 voor7 \l:en/8,5'O VQo; 'Sf ll.' . .... Wit~e 
iijll aIleen ill de gewildelnvalileHen vrijgrif van delulucl teze,~len.~c.>l1. o:nr#;~b1e~kU):DrJ.il~iijll 
f 9."'::'. WilliI'd vool' -gQelie merken. q_~bri.Qsblijven ~iterstm(;leilbK te plaatselien alfeeuMverl~gdep;ijzel1~ : De 
'mag ;laar .A..d.r:ia:n.dp';frQod. ' H::a.~oe~ blijftbepell't. Van Mtt1e T"OUi$1: is clevoona;d 
' leer matig; mcn: ' bedingt 1450,~, voor No. 40 eir/375,- voar No. 24. Goede kwaliteit::R.O~dG~:i-e~ is 
vei'Jt~opbaal' tot j 255,-= ' (ji /2&0;"--'-. . Mo11:0nDekens 8/4ziJll verkochLtat Il,-; :l:i~'tti:k., 
Gr1:u.gb.aD:ls en sek1eurdd VVee:f'l;oede1"e:n. blijven onverk:oopbaar tel1zijt~t ruinellseprijz~h:. 

" ~~e'e4I!i1cb X.rz,er gaatvRn de h;iudtotj 10.--,:En.'§~1&C;bis in ruimen vooiTa~d:en , met 
I)loeitetc piaatsen . . Naal' '~weed"'Oh. -":ta_1isvraag totf12,-- @/12.5o 1P.vaatje, ~:i.:Qk.-'k>i~de:n. 

. Zijll •. /20.-@ /21.-'- '4j} pic, wa'lI;d. ~,S:i::>ijh:.er,. inge~ildeassol;til1lentejl ,zoudeu llemers viriden t.ot f12,50@ 
}' 1':1.-:" '.jp; vaalje. .. . . . .' , .., 

. 'V'alh:.er ::Bier geldt /5,75; :E3':aa:n.tjes/ 5;50 @ / 6,-. Voal' goedeGeu.ever ill! 13,50 
te (nakeu, :ElO1;E:"~ is tqt I 18,,50verlHlcht.. ~.a,:n1:an.en.en:Q:Azen.ziju ; grifte plaalsen t()tl'Cspectie_v~tijk 
f.9.~ eu ' j7,='lP' sluk. , Va,nA.uei:tra1:i.-6:b.en ~%ri.eri~a._:nf;i;bh. #~e1' isdeinai'ktieel'rnimvoor~ 
zien.engaail prijzel; terIiIFGoc;,hie~":kke~~' g~rd~l\ 46 @ ~S .cents.;;P~ti-oleU:D:1.:.wordt ' toY 35cer{b 

. . .'. "C' ·. .' ." '. ~. , ' ''. .' • . ' - . . . . 

ged:etaiUecrd.E:nr,;el&o,b.e~ole:n. zijn j 18,--- en Auairaliscbe f H,-'.V Tim waard. . . .' 
, · u IITVO 'E:a,. ". 

" iTa~, a KO:l'fij is, geheel Il~riiinaa~ ' en durven ~ijgeetle Jot~i'ing opgeJeo. :De aansfaandePadaugveiriug 'zal 
waarschijlllijk ; nitollgeveer 4:2000: piculs llestaail. en wanueel' ::oar ilien tljd 'geenebel:igtenvan vrede kamcn, welfa~g 
alloopen. ... . . . .. . .. 

De , suikerill degollvernemel~(sve-il.ing op 30 Augus'tlls w~rd, hoofd'~akeliJk tenge~olge villlbelang~ijke irik~o~ 
pen ' voor Pel'zie,hoogverkocht,en bragtdaoreeuj 14,07 voor' No. 14 op. DeWollOpriiigoSui~erkwarriook 'il:i -veilrtig; 
15000 i1ic: No~ i4>dadelijkelevel' fng, bragteJij14,20op; 20UOOpic. andere n~mmers, gedeelt~lljklate h)verilig,zij~ t~f 
114.~- verkocht. .: Opder i 14,--voor No: ::14.>is thansniets meel' .tekrijg~n, e~ ' op de Kllst v9l1deu ' in de laatst.~dagell 
wedcr' ~fd~euingen : lllaats ' tot / 14,30 , eh , ze]fs ' ii~ar ni~ll zegttot f 14,50. Den 27sten zal: hetGOuverneinent ~ede\' 
]25000 piculs ;8~iker-m~~siaf :No . • 16tot20·veilen: . .. . .... "" .... ' " . .' '. ' . . ' .' . , 

." ': .. 1u ;BQedhL ,Radja 'n1.jlsii, JIRd , e~'ne·tr~ils~etje; ': waarschijnlijk v,oar A mitral ie . phiatstot f198.~, . , ,. Witte BaJayi.l 

.-.,.- ~.".: .". 



i~~~ 

~~J~:~t~t~!~~:;~~:{~:it~~~~:'fi:;~~!t:¥&:~~~;~~~~!~If~1~!:3R::::~;~t' 
11aarliolland"of,£ 3,5.- ' wanneel' ,naitt' Hamburg, Bremen of AnLwerpcn . ,De .• J t{lici/l werdlot £. 3.10f.-'- voor Striker 

.naar, America' ~pgellomen. Delt'Ja;1 l1dfl G{tlei/l' . slootrrf v.oar E~.1 .6/:::- .l1aa t' .Me!bQuhl : nletSui:k~l: ell met, ~K'~lc ll (1'[11.£'; 
~ree:n:14e Soh.~:pe:D.. Eng'" II BecluJi;~lass jJilibliida~;wsl~li\. af to~ ' £ ,:{8.9 :V'om' ;Stdk~I' ; J1 aai'Bo;;ip'L 

'IC02;I;tYd La;zea~t~;·;, ligt', @/15,--- voorSl1iker' n'iwl' Holla[ldaall. " /1 Uaii.q~1I 1;'aaL v()~;: ' b~vrachle;'sn~keJtil ;g .na:lI;;B' I~ !I·ire·: 
ell}.iilv;a.qasakill naar Rot.terdam. Ituss;lIir(wig{dof IIwerdtbt geh~i Die V l'~C h tvriOl'S;}1f~;~iJ.cfs~.o~ ~iJ'geltOl1i~e ll'; ,.· pe lie:;iel!\. 
tIling . ~il hach.t :: ~,an RU3S.IICoMt{oiciall Z'ijll geileiin, ,,' pe,Franscll6, ' sehepen f,Re/ fiit: ,'C ,iciA·'s}fa> ~n IIAsie ,ilfim'!tre'II ,; aei~ 
VOOl' bevra:chtersrek~njn~ naar }I'raukrijk. Alnet'jk. ,lC'la;'il,; .s!oot i.cit B, 3.1:2.6 ' irOOl' Sujk'el> ,na~;~Bo~ ton aL ElI1:':. llH£,Jlgcd". 
aecepteerde / 7(),- voor Si,iker , CI'I I~O,c- VOOl' AraJc; IIJjlack7lj{tltir ;\ve'l'cl('ot; £;tro/~ :i1l(~rhit: Ki1.llaal ' voo r .ordei·sol;c, 

genom,en, IlBelttl'icell lot ;£ 3 .1 0 walllleer naar Engeland or £ 3. 1 ~, wallu e~)' II all I' het Kont.i~leilt .. · Pi·an·sell ·,d~'pcl/(';'; gaut: 
·- k 

Baal' China, 
',' Dt;l ]'aetoi'ij!ieefl. legen 3 October wedel' ecne iuschl'ij ving aangekondig'cL 
. 0:1:1 b.e-vr aoh 1:e Sohepe:o.. H 011. J,/Litgustati, .· II G'ijsberttls" Herrlla1iilS Ii, . II Corl/tlia /I, ill!eud1'ila i' . Ii P ds

sOl"rOe(ti;1I ,~~ IIKbi'tmiriel'b, IIkhwia,ygiisabe{li'i ' 4)07is{ilUc~ji • II (ho7ldii;~{;1 , , "(m:II'~ iii:t;'}f1i~fk;lrZi{'I; , u 13(I'ftiliior~< 'I; fSI1 J,; ' d,i {sit;! fi , 
111 (la G'eertr#icld,/. 'dohallii;,;, g" "lrillem'", II Alfegol1cla Jacobi:' fI, 'ij,£(I}~" ;~' r;JJ(?!e§OIldif,N de ]j~ ug.~chepell HlP: 4. 'Fa !'Hili;ottn'i. 
IlCol6i11!!o! A.1I1'R,' ',iC'cillllty of P(.w/ai'i" ;,Natiolls Hope/l, liE. 1'1/ YbUlI,q ;', /llf'~ 'j'F>Stilitll ll, hel. 6oslehi,gksehe s6lii1)" viilC,;}iz{;". 

. _ " ..". ___ • - - - - - . ~ .-,, 0--." .:~, .~. _. _-,-~ :-.-.... :.'- ::.", _ ' ~'.'. _*""., - .. 

t nde Arner,' schepeil IIBiLinbol01l, ;,Rodcetll ell II B01'neon; verdet' nog de :Fr. scllepeu IIpe"'~{JiI!i' II. ' eli. '/I;!tzies :: Zh!/(/!tI'P;' e ll de 

N, D: sc li'epcll ' ;,l(o?liligill i1lt.q;sth,;, ,,;AI171ct Elis{;bethll,IIPz(gel';' en ;,P'eIi6eil. " ".' 

W.I S SEt K OE RS:E NE NS>P'E q' IE ,:&> ' , ' 
:Ero1.la:nd par\;icnlier, ]Ol ~ @ pari. :Ba.:o.k:~;isse:lSl99 He I,. Lion.ct<niparLidl;iier I 1J,75 @ 

/ I J ,72l. Ea.~k "i?Vissell51 / 11,90. Si.:o.gapo1"(;) ~_:o.k ~;i.sSlel.SI j2j 65 !?Ji ./2.66. ,, :E£o~g.;, 

kong dUo! 2,6G @/ 2,67. 

Verkol'te balans del' J~vascn~ bahk. 
Op den 21stell Septemlier1870, des aVOlirls , opgem~aakt, 

krachtensart. 18 van het Ochooi en lleglemellt (Staatsblacl 
1870, . No. 34), eli ingevolge beslu.i.t van den GOllvernetll'-
Gencraai, cld.15 Mei 1870. No. 12. . 
Disconto-re- Kapitaal . ,.f 6,000,000.00 

kenirig. 'f 9,315,472.51 Bankbillet-
Eelceiling- . tert in om-

. rekening. /I 1,531,104.,24 loop .. : 1/ 

Hypotheck- Eunk-assig-

'Uitvoer . .. 
N(la r Nederlund llel' NelLsc!lip if Orenan" gili. -8 mil, a.gt. 

" . . lViu.clailie Wa{soll · ell Co . 
" : 'TeSoerabaUagebJeu. . , . 

250 ric , r oltilig, :30 do. sapau hont,4000 flo , k'Jftij , N. H , M . 
, , "', I.e Pt6bolillg() , geJaJen , ' 

7000, pic, sniker, . 2000 do, koilij, N , H. M. 
, " ' . Alhier . gelud "u . . 

1450, pic. kollij , ' .250"ho,i" do.fodiQ, , 15048/ 00 ooten; N . 1L 1\'T; 
VO, boter , uitll . ~o.ordc gebl~,yenvan N eil!JrlaoJ , ,' . 

, N aai' N ederIuud. v i·u : SuertibaUapeT ;E.llg. " s~hip))'Cou·u[y of ' AYI>' ,g~z, 
" Mac S~il.limiug, a'gell~co~IiiclaiDe~ \VitSOD el1Co. ' 

8 

rekening, 1/ 1,422,833.34.. natien in 
Specie in de ornloop . , 1/ 

kassen, ' ,/20,076,657.68 Rekening-
Muntmate- courant 

292,521.15 674 coiL mautif~~Jur"il;, 120lon 'st~e ~ .. k<ilen. lOSk" , lYiju,73 mJ. 
" aal'dewerk,5 ,. iakJc .. uOll fe ll ,,:.{9 ,coll : ;'uiac'hillel'Len, '50 do. ' ij ze rwcik. 

1 ijzel' ng,~4 iflive "i.i 7.~ I; , ,,aDb~(Jrll. giJble \'eu I~diog vauEngelauJ, 

Vooi:': N edel'iliiid·. ' 
riaal ... 1/ " 7l,9 Lb9,73 saldo's . 

Gebouwen Diverse l'e-
elliilven- kenil1gcn. 1/ 

t.aris , , , 1/ . '471,308.90 
Diverse re- , 

'/ ,' 2,116.593;91 

323;98;> .85 

k~. li",BoriieoCo;n p;ny I,imltcJ. 

N au';: N c<J e~:::d~jB~~li:i~~~~U;~l:'~~tg~~.·P:L~~,~k:l ~:~i]bJi : ' M .. E." j 

Vool; Ned~'ii~ool: ' ' '~, 

hninK'"' -; '3,::~,: :::: 1 
100 do. sapil.uhout, 
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