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VOO'RKOM,EWDE IN DE GEWONE EDTTlE VAN HET 

Bata viaasch Handelsblad. 
GEVANGENISSEN EN STRAFSTELSEL. 

VI. 
Bi.i otitvangst vall het rapport van het com{te vari 

186L1, VI'oeD' hel Britscli-Indisch besLuur opgaven van 
aile plitatsel~ike bestlHen otntrent de inrichtingen van de 
'ge.vangeni~.scu, \velkealdaar op dat tijdst.ip bestonden, en 
he,1; aanH\1 fTevapgenen van alle ldHssell, VOOI' welke het 
wenschelijkbwerdgeacht in elk district inrichtingen te 
maken. Het rrsmne vall ,ue 11l1twoorden toonde aan, 
rlat het.geu;iddelde gotal gevangenen door gansch l~die 
a,ooo \wc\roeg; terwijl er met betrek,king tot dekubleke 

',Ctll-ti'lte,dooC liet ' comit~ ' voorieder manaaubevoreu," 
'alleon plants voor 5~,OOO was, waaruit dus bleek 
dat eelleaamienlijke uitgave VOOl' nieuwe gebouweu nood
'zakelijk'l,{JlI zijn. ~of\del' naal' verdere bijzonderheden ~e 
'vragen, vcrklaarde de regeering van Indie zich bereld 
,Uk voorstel omt.rellt gevallgenissen, dat rnocht gedaan 
!worden, 01' ",iell 7.elf te beoorcleeleil. 

- ,===== 

werden. Het comite van 1$36 verklaarde ' zich sterk 
ten gunste van werk binnen de muren, daar het voor het 
gouvernement goedkoopel' danhet gebruik Van gevan
genen buitenshllis was, hetwelk !lall den St.aat stellig 
verlies veroorzaakle, Maar het ,belangrijkste gede!llte van 
het vraagstllk was zonder tw~ifel de illvloed op de 
tucht in de gevangellis. Aile autoriteiten stemden Qver
een omtrent de ollbetwistbare voortreffelijkheid van de 
tucht, die gehandhaafd kon worden onder eell stelsel van 
arbeid binnensmuurs. Hetzelfde comite was van oordeel, ' 
dat men ten gunste van arbeid buiten dft gevimgenis geen ' 
enkelen grond ill bet belang van de tucht kOll aanvoeren 
en dat men vroeger het oog rrieer scheen gehad te hebben 
op hetoplrekken van eell gehouw· om gev3ngenen op te 
sluiten, clan 0111 de tucht te handhaven, Naar aile waar
i5chijnlijld,;·id zou dezelfde oplll~rkillg tegenwoordig toe
gepast kunnen worden op het bezigen van gevangenen bij 
publieke werken. Men wi!d~. cluS de gevangenen op die 
wijzelliet bezig houden, nlaaimel hiitoogop den gebrek
kigen toestand van de gebou wen kon men geen afdoend 
stelsel vail arbeid binnen de mliren ill'loepassing brengen 
en dus bleek geene keus te bestaan dan het vraagstuk aan 
zuiver finanLieeie gronden te toets~n. 

De volgende staat toont het aantal gevangenissen, waar
van door de regeering van lndie sedertMei 1864 de bouw 
is goedgekeul'd, het aantal gevangenell bestemd om gehuis:
vest te '~rden, benevens de vermoedelijke kosten aan: 

!, Bij de ovel'weging van de in gereedheid gebl'achte 
Vl.illllen . werd de Incliscbe regeering gelcid do.or de be
,'ti',i Ilselen, door hel g-evf\lIf!ellis-comite van IS()4 u. ltgedrukt, 
" ~ u 11 Gevangenissen: Gebll _ ge~ Kosten Uitgaveu Totaal del' 
:welke als vaste regelen gelden, uitgenomen III geva ell vange- van aan' voor den nitgaven: 

:waal' de kosLen buitensporig hoog waren. nen: bouw: arbeid: 

, ~ De geraainde uitgaven voor gevangenissen, :,)durende ,£ it 
'de vie~rJaatste jaren varieeren van 19 ponden tot 58 Madras . 3 2,897 93,812 5,864 
~pondell sterling voor een gevangene, met inbegrip van de Bombay . 1 1,270 73,451 
I~'am'de vall hun arbeid. Er werd lang beraadslaagc1 overde Beueden-Bengalell . 2 " :;'82 38,517 431 

u 1 k NOOl·d-West. Provincien 6 1 15 5~9 94964 49685 
y~ilag, of het gehruik vall zoodalligen arbeid werk~ ij Punjau~. 3 1:2~4 24:043 ' 
"cG'tigebesparing , ten gevolge had ,wegens de bUlten- Ouele . ' 2 ' . I . d 1,446 . 23,54716,000 
:'ge\\"olle uitgavelJ van toezicht en let genlls yan . e VOOl"- CelltraleProvincien 9 4,203 121;445 18,455 
deelen, voortvloeiende uit arbeid billllen de muren der J3ritsch Birmah . . 4 568 32,068 
gevangenissen. Zoodflllige arbeid echt-er werc1gunsl:ig Berar, of HyderabaclAs- 2 1;120 39,979 2,368 

99,676 
73,451 
38,948 

144,649 
24,043 
39,547 

139,900 
32,068 
42,347 

; ~e()ordeeld ,door de i ilspectell rs-generaal vall gevallgen?S- signed Dis~ricten. . 
lsen voor deNo .•. o. I'~ .. ' wes~eI~jke, . voor de centrale' p.rovlIl- \. Centr ... ~al In. dle.~ • . 1 198 4,942 1,'"".26 ' 440,,9

2
:2

7 jClell envoor PUIlJUub. , . . MysOIe e~, COOl", . . 4 1,570 38,501 '" 

I ' . De discust'ie q,ver dat?elailgrijk vraag.stuk was vee.l- \ . Totaal . .3720,247 585,269 94,529 679,798-
\31 gevoerdmet' het :oogop ele fillalll~eele gevolge.l. i . 

IUit ?atoogpilil,t ,lt~~mel~tot geen beslll,it komen, danr i , ,Een anc1e!e staat, dien wij lateH volgen, to?nthetbe-' 
Ide ' mctslagafhankellJk :was van de waarde van den Ul'- : or!l~ aan, Oltgegevan ~oor centrale ~evallgel11~sen van 1 
~eic1 )1l· dedi,stricte.Jl,en v~ll het aantal be~~akel's, v~ol' i Mel 1864 tot 1. Apnl 1868, benevensde toegestane 
\<i?~l~~d~ongenarb.eld~r$ ,~he .QP zulk eene wlJze sebrUlkt I somm~n voor het Jaar 1868/69. ' . 



Bombay " , 
Madras. '" " 
:Beneden~:Befigalejl 
,N.W. Prol'incieh 
Centrale ' 'Provincien. 
Rem]', of Hyderabad As-

:Gecliiie uit ga- l'';cg~staa:n voor. Totaa!:d<f kosten; D.e · krie.· htigsle verde(h,'ger van het afzonde:-
. rell: .· 186j -n9: . " .' -

nngs:stelsel is dr. Mouat, illSpecieQr-gelleraal van ge-

,, ) 20,037 
84,946 
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vangellissen ill Bengal cn ! die ill 't 'bijzoniler Frallk;ijk 
als voorbeeld allliLaalde, waaromtrcil t hij beweert, dathet 
stelsel in kwestie lell voli e is beproefJ en eil!del~ik aalwe
nomell; h~i voegele er bij, dat het comite v:!n186!3 ode 
aannell1ing, eveneelis geprezen had. M'aardit eOll1ite be val 
inderdaad 81eehts eelle afzollderl~ike eel voor elken 

si~JledDistricten . 2 31,662 4,000 35,662 gevangene il1 de gebouwen aan, waar z~i voor !angeren, 
__ ~-.--~--.~-~ t~jd zijll opgesloten eli ll iet in de distrietsgevangenissen: 

Totaal. .20 ,,' 246,7S6 89,576 336,362 In Franhijk werd aan de andere zijde het s1elsellosO'e-
Mell zaJ hierait iien, datsedert het t11lbrengen vall laten bij cene ,circalairr, del. 17 AuguHus 185?, uitge" 

het fa PPOft doorhet laais!e comi le van 1864, in aile vaardigd door den heer de Persigny,\vaarin h ij zei de: I.' Ie 
provinciell, met aitzondering , van ~~ ell g"lell en Bombay, gouveJ'lleinent rellOlice iL 1.',!1Pplieatioii da ' regimeeellu
groote vorderillgen z~in ~e1naakt_ 111 d~n ~anboLlw van laire p(Jur s'eu teni r aL('regim e de la separation . par 
O'evliil&ei\issell. T eii aaiJZH~n van Bomhay IS de vertra- quarliel's':' D~ heer Le,Jl\ Vidal, inspecteur-generaal van 
king te w~lteJJ aan de iee!' aauzienl~ike .~osl~n, ~'elke gevangemssen Ili Frankrijk, verklaarcle eveneellS, dat het 
Ifet besturii aldaariioodig oordeclde ell lile mel mindel' celllllaire s.telseIgeen en kel van deresuitat~ll had op
dan eeilsom van j 10 priliclenl'er gevangenehedl'agell.gelev\3rd"ihe inen omtl'ellt eelle verb:etering in~e zede-

Mell lieeft ('eliter een begin gell1l'1akt met eene cen~ I~ikheid van de gevallgenen verwachtte, en clat ef> aaaren
H'ale gevilngenis, ~vaarvande kostell VOOl' el ken gevan- bO,vell ~ b~~war~n ohts:~ondl,On o~ltrentde uitgaven en de hij
gene op58 pOliden wordeil geraamd, glene; hlJ gaf als ZIJne tncenlIlg te kennen, dat meer zeif-

De vertraging in Berigal~h moet toegeschr.even WOI'- moorden plaats vonden onder het cellulaire stelsel dim 
den aan den langen tijd, ellell men Da~1 het III grreed- in het alge~neen ill gevangellisseri, eene beschouwing, die 
heid breilCren van ern model-gevall gellls Iweft besteed; van onellldig grooter gewieht is ill een klimaat, waar de 
Inaa)" de °regeeiing van Indie heeft in den loop van t~ermoineter, totUO graden in desehaduw stijgt. Dr 
1867 68 hare O'oedkeuring geliecht aan een plan, waal"- u?tgaven, die het gevolg Maden zljn vandeaanbeve- · 
van 'de . werke~ Ollmiddelijk op vier IJlaal Sf,J\, waal' Imgell va1\ dr. Mouat, Werden beo-root op 12 a 25 milioen i 
groote eelitrale gevaugenissen dlingel\d vereischt wer- I'0nden sterling. Op cen zins~lede in een stuk, door 
d'eli, begiiuilell zijn. ,. de regeering van Indie over dit behngr~ike ondeni'erp 

CeUulair 8te18el. M ell heeft zOlldel' eelilge ken illS lledergeschreven, ant woordde bet opperbestuur ill een 
van gevailgcnisseil in Indie ~eweel'c1, dat het steIsel 011- depeelIe, dd. 25 April 1868, het volo'ende: 
volkomen "as zonder toepasslng vall het cellulaue stel - ,~27. Terwijl w~j op hygitmische"'gi'onden de nood
sel jill den laat8te11 t~id vObral is er oj) aangedrongen zakelijkheid of zelfs de doelmatio-heid van \let afzonde
ilat ~ysteem in Indie iute voel'en. Geduren.ele de ove~- rings-eellulair sfelsel niet kanlle~ aannemen, meenellw~j 
weging VUli liet v)'aag~t?k onstoll.d. geen gemigc mO~I- ook dat de verciel'c argamenten orn dit stelset aan te 
lijkheid omtl'ent de .JUlsledefill1tw van h: t eellulalfe pr~Zel\, in Indie slechts ill mindere mate gelden. Wat 
systeem. · De belcende stelsl-ls vall opslUlll\lg kUIlllen ?et~eft overwegingen van zedelijkheid, hetis noodig te 
toeh op de volgende wijze verdeeld wordell: nerlllneren, dat gevnngenen reeds in ruime mate ill klas-

1. Volknmen afzondering van den gevangene ill een sen Zij~l verdeelcl, ell dat het -getal vel'l1a\,cle boosdoeners 
eel h~ dag en liaclit, Wilder eelligell arbeid ell zonder III ~l1dle e~1I veel kleiner deel vall de bevolkillg del' gevan
gemeellsehap met andere gev8ngenell of met eetlig he- gelllsseil mlmaakt dan ill de Illeeste andere landen. Een 
:itnb~e. . . zeet aallziel!l~jk . gedeelte vall de ll1isdaden wordt gepleegd 

2. Afzondering hij dag en lIncht in een eel, met onder d~1I Indruk van, verzoeking door persoll.en, door-
werk en ani btel ,iJ"k' loezicht gaa. IlS lIlet. aan Illlsdaau oV'erO'egevew men maO' mderdaad . d ' ° ~ . ' 0 , 3. AJzbndetir\& in eeil eel hij nilcht, met werk ill ?eweJenat de boosdoeners ill Illdische gevangenissen 
gemeenschap met °al'lderegcvallgenen gedureilde den dag. 1I1 hun moreelcu toest3ud betrekkelijk weiniO' verschillen 

4" Samenzijn met . andere gen\)igencII bij nacht en met de .overige bevolkin o., en als de eraste
b 
misdadio-ers 

gemeel1schappelijkearheid bij dag. . dooroordeelkundige kla~sifieatie afgezOl~derd worde~, er 
, Dc t~'eeeetste stelsels kunnen het cellulane, het derde weullg gevaar bestaat voor zedelijken achteruitO'anO', Er 
11et ,afgeitiilderings"'stehel :genoemd wordell j .. het vierde i8_ zeer " weinig 01 ereenkomst in dllt opzieht tus~ch;m 
lsde'_ gcii1~ensch'h'IJeliJke, o]JsIUiting,. Vall deze vierstel-gevangCllen ill . lHdie en in Engelalld. . 
!§eis is ileteejii~JilAlnerika heproefd,maar sedert lallgl , 1/2-0. ' Wijz~in derhalve )liet van rneening, dat O"oede 

opgegeveJl ,.,a,ls onrrrellSC,', h.,. ~lij .k il,lde ~rak.,.t,. i'.) .• ,k., eJlgevaar1~ik ' 1Il'ea,e.,.'I, I~ll ~~jl\ al\?gevoerd om het cel1u.laire stelsel z.elfs hij 
voor het levell. ,Hettweede SChlJlltde g'rondslag te wiJZe _van proet Jil te voeren." . ' . 
zU 11 vall' de ,1!;ll'ge1sche -.gevangellis-wet van 1.')65. I . HiL- dit uittreksel ~al men bemerken dut de bedeil
Ilet derdeis •.•. dat, be~,,;.elk kr!).chtig isverdedigd I kmge,n ,te3en " deaalilleming van het eellulalrestelsel 
<[m. het!p,I.ndi~ iilt~voer~~~I;terwijl het I'ie~de: met I d~zelfde .zi~u a!~ die \'al~ den illspecteur -generaal van 
~emge \~'LJZJgll1g, hetstelsellsdat t~genwoordlg III dat ' gel'angeBl~:SE'n , 1Il Frallkr ~k. en opdeze (minden hee£t 
\,al,ld :pestlla~,,~p~~nee,~t~ :Aer,J,~laatseli.ik,' e~esl,llrell pleit.- \ de repernng vun I:lllie heslotel1~ dat niet ~lIl~er dan valyl 
lellvoordel,llVoermg \'1111 < het dercle stehel, dat van af - I 15~()t ,17 pe.l'eenL van de rUlmtenoodJO' IS, om (tell 
iOllderin~, maar maaKt~'n~ tt:gelijkei' tijd bezwa:al wegelu:i : vangenell afzoriderlijk op te sluiten.':' . 0 . 



:RENE ZELFVERDEDIGING, 

I 

1\~Si de jJositie .van . hell, eli.t aall bet .hoofd van derge
, IlJke ondernemmg staan, met te beulJden; 

De heerd. ~, beklaagt zich ~ogtans. ten onrechte over 
De beer J. P. de HOI'des, sedert eenigen tijd in gemis aan belangstelling. De kritiek, die '!em of zijri 

Nederlillld teruggekeerd, lreeft Eene brochure vall een werk in ludie trof, vond ook menigmaal haar oorsproug 
lOOtal bladzijden geschreven, die ten titel voert: "De in leedgelJoel of hitterheid over tal vall fouten, die men 
Spool'weg Samal'ang- fI orstenl(l?Iden (*) ," naar aanleiding harl ku~nen ontgaav en waarop men wees, omdat men 
van. iulichtingen, hem in de vergadering vall aandeel- de zaak zoo ongaarne benadeeld zag. De pers hield 
honders van 2S Juni jl.gevraRgd, H\j geeft ons eene zich meer met dell spoorweg bezigdan denhoofd-inge-

'geschipdenis . van den aanleg en de gedepltelijke vol- nieur lief kon Zijll; maar h~j ondervond tach ook tel
tooiing van dell spoorweg, voofllamelijk I!voor lliet-des- kens aansporillg en bemoedigende kritiek van de zijde 
kundigen" ell hoopt later de gelegenheid ie hebben 0P van den iTlv!oedr~jken publicist, aan wien de ee~8te 
zllivel' technisch terreill nadere mededeelillgcntedoen. Hij spoorweg op Java grootendeels zijn ontstaan te dan
neemt daarbij cen tal bezwawll op, vfoeger ,~n latff tegen ken heeft, 
Zijil rio'en werk of teo'en dffcmilatschappij aangevoerd. De heer d. B. zet de ondervonden bezwaren en 

. De heel' d. B. wijs(, in dt)H aauhef van zijn geschrift, teleursieHingell op levendige wijze uiteen, Ookln 
op den aard van den tegenstand of . vall de kriliek, die dit geschrift t.oont hij een gentleman te zijn. Op elke 
de maatschapP\i of de spoorwrg ondervonclen heeft. Dat bladz~jde straait door dat hij zijne taak met lief~e 
de eerste 'Jliet tot de gelukskinderen hehoort, zal iedereen aanvaardde, met emst vOOltzette eil ze nederlegde m 
t08 o'eve-0· Daargelaten nog de zuiver politi eke bestl'ijding de overtuiging, dat h~j iets Jlad verricht in het belang 
doo~ d'e momie8~ de l'allci~1l regime, die geell spoorwe- van ludie, al draagt hij bet besef met zich dat hij in 
O'en wilden of ze op Java eene'totale ollmogelijkheid meni(T opzicht all del's zou handelen als hij op nieuw 
~erklaaroen en clit ill hUllne brochures wiskulistig be- teh:'crinnen had. Met den gloedder overtuiging, die 
wezen, stOll den rondom de wi,'g der maatschapp\j ge- IInie:and of niets hem kan ontnemen", constateert hij, 
krenkte eigcnliefde, eigf'nbaat en echt Hollandsche schriel- dat h0 !!gedurenrle z~jn zesjarig verblijf op J.lVR, 
heid als bakers, lJadat zij het kind in de geboorte zich geheel aan de op hem genom en laak heeft toe
h'adden pogen te sll1orim. Vervolgens heeft de maat· gcwijd en daarvoor heeft geleefd"; hij zegt de voldoening 
schappij tclkells geld moeU:n maken in de meest 011- te smaken, dat !!onder zijne leiding, het eerste groote 
gunstige tijdclI, WUllJlCer oorlogen in 'Europa woedden. werk in het binneniand van Java in geheel vrijen arbeid 
~elle ve.,fke~rdein:ichting van het beSluur en misreke-

I 
~s t~~ stand. gek?lll.en voor p~~jzell, die,.niet hoog;er en 

lllllg oj! lOlsrekclllllg hebben het tot stand komcn van! III t\lden dle met langer Z\Jl1, dan dIt elders IS ge
de geprnjectecrde IUnen vertraagd en het bestaan der I schied," 
zaak sOlIlt~jds ill de wailgschaal gesteld. B.ijna zou men N u mage mel! het feit: dat'dit grootsche werk in !leheel 
bij het ()verzien van de lijrlel1sgesc~1JedelllS van dezen vrijen arbeid verricht is en wordt pogen te verwnngen 
spoorweg met vall HoeveJl zeggen: ,]a, ('r rust. een fa- en er omheen te draaien, waarover we nader spreken, 
tum op IHdie, want hoezeer de he"f d. B. zJCh over zooveel bewijzen de uittreksels uit het geschrift van 
gemis anJl belaJlgstellillg moge hckl;;gen, wie in Indie den heel' d. E., die men aanhaalt, dat als Ulen dergelijke 
nadellkt over publieke b~lallgell, olidanks fellen strijd erval'ing ell zulke bezwalen in het verkrijgen UJ bij
vail meeningen, is Loans mecr en meel' tot de overtui- eenhouden van arbeiders ontmoet, geen pressie van 
giug gekomell, dat ~p()orlrt'gel\ eene levenskwestie voor boven uitgeoefend kan zijn. 
OilS zlin, Heeft echter de heer d. B., ondanks de met warmte 

Il.i vall, tevens !liet ic oni kelHlen, chit; a!lerlei voorO'~draD'ell verdediO'ing, hewezen, dat aIle bezwaren, 
I:) I:) I:) 

kln>stien zich' te1ke1l8 gevo\:'~;d hehbell bi,i de bezwaren, tegen de lei ding van de onderneming geopperd, te 
die llit dell aard der zaak olltstonden, welke hatsten wederleggen zi,in?, Wij durven gerust beweren dat 
mel den j i,id lIieL verminderdell , Men leze de welspre- h~jzelf daarop geen toestemmend antw()ord za~ geveu. 
kellcle schets Villi de ll1oeilijkhedell, waarrnede men te Hij onthoudt zich van elk wood, dat betrekkmg kan 
kani pen had. daftr waa\' men voor den eersten spoorweg hebben op de verhouding van den Raad van Beheer 
bijll:J alles hHd it scheppen; fliets WAS voorberr id; niets tot bet comite in Indie. Maar hier en daar schemert 
b{jnu wa1. l,ekend; het persolleei moest nog alles Iee- toch door, dat ook hij de door OilS daaromtrent in het 
Jell; llleH had prod (;]> l'fnef te !lemen. Men voege midden gebrachte beschou wing'en moetbevestigen. 
daarbJj liet ongedllJd van d!'ll eell, de rechtmatige Zoo zegt hij op bIz. 6, dat hem uit Nederland ver
of vennef'llde bezwaren vall nnderen, die telkens tot scheidene techllische beambten werden toegezonden, "doch 
hefligen 8trijd uitlokten, en well zal erkennell dat I meest allen maJmen, die itt labrieleen opgeleid en dUll 
ondallks alJe grieveu, die men kan aanvoeren, hetJ vreemrl wareil aan het werle, rlat van/len moest gevorderd 
oorded over tekortkoming of telcufslellingen mild b:-

I 
wordell." Hulde<hrellgende aall hun goeden wil en de 

11001'1, t e zij n. Wanneer wi,i [1.1:. oak sommigen, dIe later be we zelle ·d·ensten, ontsnapt hem de klacht: "maar 
geen voet op den f'poorwpg gezet hebhen en goen el1-1 het . ware betergeweest, opzigters nit te zen den, die 
Ke] hpz W:I,l[' aan ",m leg . vanspool'wegenyerbondell Ib~j houwwerken waren werkza:=tm. gewe:st." ,. 
schijl!l'n tekullllell beoordcelt'll, op hODgen loon hooren ! Evenmin ontzenuwt hH sommlgegneven, tegen z1Jne 
sprekeJl, - en dat ge\;eur! ill I Ilelie weleells,- dan heh- j leiding van !1ezaak ingebracht .. W'ij hebben Z~l? plei
·.c~c,,~,~~oc~=,~ I dooi ten <Yullste van de plaatslJl~ van het station te 

(*) '8 Graven lmge , <Ie Gchrsvall Clecf, 1870. 
I· ·· 0 .~.. ., , 

i Samarang gelezen en herlezen Welkbekwaam lllgsc 



~nieui ~~f g~,~ne ii[onden.t~fr~~u;~ te. , vari -e~Trdp01;.~ ·em I k~m~ri; dan 0111 als bet ware i~ denbliude eeue80m te 
. gekoz('I~" tel'r~m\~elell~an t~ '~o~ren. ? ' .Maar ~1~ IS ze-\ noemen?" WI] .antwoord~n:, la, daar ~aar men 'over 
,ker, gat' '. de ··afstalld van: destad-grootls enbhlft" ter- het . te kort komende kaplt aat gemakke1!;l k zal kunflen 
wijl , alle ,desklilidigen het metons eells zu11eil zijn, dat beschikken, is die wijze van ramillg raadtitam.Als de 
wanneer 'de schutsluizea zullen ,bestaan en de havenaan toestand ware geweest gel\jkdie ill Britsch- ludie, waar . 
haardo~J beantwoordt, een nieuw gbederenstation aan men met, lIlilde hand ill de behoefl cn voonie! ,I':OU de 
hethoof<i oninisbaar is. De heer de Bordes had in den heel' d. B, betrekkelijk gelijkgeilltll hchhcll, Maar Illell 
aanyang., ook het plan hetstiition meer daarheen te verget\l !liet onder welke omst.alldighcden de maalsc!laflPij 
'plaatsert ; Pleit dit aJles v66r ,de .gllnstige Jigging van sLeeds vel'keel'de en dat bovenal de groot.e 001' lllak Vall 

het be,Miuinde station, -wat perSOlleJl~ ell: goederen vervoer dekostba~l'bcjd en de vertraging' i II de weI' ken gelegen 
betreft:? . . is ill de wcrkstakingen, uit geillis aall fOlldscil. Het 

Oak over . de kosthare inrichting ' del' werkplaats!3n eenheeft het allder nil zich gesleept. Hell werktc me! 
te Saril{!.rang zegt hU zeer wcinig en lerecht. Moest een bel'~a lrl kapitaal ; lIet W,IS Iliet gel\lakkclijk hel. aall
men daar aUes h~jecnbrengell, dan is dat kol088ale werk gevnld (ekr~jgell, tOCl1 dat ,eells noodig was, had men 
onvoJledig, want eelle ijzergieterij zal Cl' cenmaal zich zooveel doclILik vo'or de toekom~t moelen wapenetl. 
moetell .komen. Neen, de waarheid is, dat men lllcende Mag de oOr7.aak van de i1alldelwij ze van oen ingeniell\' 
in den aaJlvang rllimte van geJd te hebbcn en de heel' even weI niet gezocht wordell ill hetgcen de hcer d, B. 
d. 13., met het oog I/Oj> de toekomst", waarvan h~iher- op biz. 5 zcgt: "fi-iochten dew ' (cltJ aandeel hcbbers) el' 
haalclel~jk spreeH, de kostellvan eelle inrichtillg aan Biet tnet grolld p'p rekenell; dat Nederlalld, w~ met 
acZt' IUil Iiet dragel1. die vaor haar veel te weelderig is, zoo millle halld spool'wegclI voo\' door Java opg~hracht 

Dc heer d. B. olllhoudt zich oak vall de exploitatie geld ill \tet ll10ederlalld werdell aangel(~gd, hen lliet ill 
te spreken, . aanvankel~ik op 7..QO fuime schaal voorge- den steck zou lalen, als 11e (}e1'aamrle 80m OIJe1'8c!trerl,uJi 

nomen, dat de heer Groll ~ich : al dadeli,ik vcrdienstelijk 'werrl." I-J ij zel f is daaromt.i"en!. ecllter ,,feleurgesleld" ell dit 
kon rnaken door daarop bezui nigingen ill te voerell. hewiJsL alleell dat hij zich eelle ill usie vorrnde omtrcllt 

IT. het Nededalldsche I'olkskarakter. Zijlle zuinigheid be
droog de wijsheid. 

]~cne der groote oorzaken van de finantieele beslom- [nelien wij dit niles ill i1el'illllel'ilig b\'cngclI, dan 
meringeJl Villi de maatsclHlppij 7.ijn de IlIisl'ekeningen op de geschiedt dat niet om door rccrill1illat.iPll over gebeul'de 
ingenieufs-hegrootingen geweest. Wat do heer de Bol'" zaken bij dell heel' d. R. grir-vcnde herinnerillgen tc 
nes daar'legcn lI10ge in brengen, h ij tni)et l1et qllol'um vel'levell r1igen, W ij zij 1\ '/01 kOlfl ei\ gcneigd te crken
par,~ 1na[JlItt lui claarop toepassen. Hi.i geeftdmuom- lien, da!; hij veel tell lIijllCIl gunste kitll en mag aall
trerit mcrlccleelillgen CII cij!ers, die dat lell ovcl'vloede voerell. B eL ZDU ook ollcdellHocilig :t.ijn op cell t!d 
aautoo'hell. ondergeschikte punten (erug tc komell, waar deheer 

,1111 dellaall vall~ heh ik Hiet vool'?ien de hc ', waren rl. B. (op hi z. 74) aldus spreek!. : 
vall allerlei aard, 'l.Oowel technische als finalllieele, IINiet . oat ik wil hew! rell, dnt weder begi11 llelllie, 
welke ik later wu ont.l}loelen. I)e eerst verhegen uit- lIiet in sOll1ll1ige opzich!en anders zou worden gehall
komslen, hi.j den aanlcg vall den spoorwcg vall Sama- qeld; dat wallllccr alles heketl'd warc gewe(~st, wat. wij 
rang nanl' 'l'allgoeng, warell \1.00 gUlltltig, dat. d II; moed IIU we le ll, ~omt ijds gl'CIlO alldere tnaatregeloll zouden 
gar vo!)r het vervolg, al ZOIl de verdere aalllcg zcovecl r-ij 11 genolllcn. 
moeilijker \l.ijn (bb.. /1)," zegt hij. , ,,:6al ·· nie\' ieder, dll~ cClIe groole IJ lldel'lleming heel't 

:6ulk celle dwaling zal nicmand ecnig illgc1lieul' tor geleid, fill. gelijke l)L'k'~lltelli8 kOlllell, als hi'; tcrugziet. 
wereld tell kwade duiden, Maar c1at de heer d, B. in op 7.~illtl handeiingcn gCllurcllrie zoo,elcjaren P :6ou 
1867 eene tweede begroot.illg ontwiel'p of' goedkeuroe, het anders niet Zij:l nls,f wenl hcweerd, dill docll' ltet
waarvat~ het eill.dcijfer nogiets lage.r was dall rl.i.e v,~J\ II ~eell door OilS op J " va is gc(hall ,uiet IIfcl bekend 
186'1, p, w!larblJ de som voor O1lVoorZlCll tot 6lP.! D:34,2Hl IS geworden, bet.rekkell.lk al \Vat bl.! den a~nleg van 
was ingekrompen, tf'rwi.il 1I0g zooveel aan de berglUI1 een spoorweg ill oat land II10et worden ill aeht ge
te doell was, i.~ moeil\jk te ve~klal'e~1. De grOlldwer- 1 ~Iomen. or vCl'medclI, dat. de ondel'l'il,lding, die in die 
ken meenele ht] or f 2,102,;)20 In plaats van op Jaren IS vcrkregen, gecnc w<1<1rd e heef!? 
/1,811;990 te kUlIllen ramen; de algerneenc kos/en \\'a- I ,/1'e1l volle erkellnenr!e, dat. iiI sommigc ojlzicht.en 
ren eC~,l~er J"(~ecls.vanf.,g96,305 tnlfl,5 :Z.(),155geste6ella~ldel":'; ZOlJ worden gcllllilfleld" 1l1 ;lg i~ ook met .lccht 
e~l. drelgen to~ 21/2 rmllnen te Idll1lm pn; ioch beg-rooUe I el.sell en, I cia!' hl,l, de . bl'lJordec-illlg mlJn.er itandeilllgcl,1 
blJ hetJloaihge voor aIle kunstwerken nok op slechts i \lI et WOrtlC vool'llU gezlC'lI, hoc de oillstandigheden waren.' 
f 1,782,0.01 hoczcer vroc.~er 01' l :2,.007,:~H8 gcsteld, Ook I vV Ij zijn volg larne bereid meL ,tile verzac!ltCllch om
de stations raamdehU st.eeds OJ> + 12 tOil, terwijl ermeer standigllcrlen rekclIlng' Ie llOudcn. Unar on~ dnel is 
dan 17lji;, tOtl aan·. ·tal rnoeten· wordClillilgegcvcll.De7.C I el' teg-ell OJ' te k'):llen, dOlt men begane feilen te ;!:(:ring 
postenc) n dlC: VOOI' grondwerkell;w;clkchet dubhele vanteil l', opdal.dc vcrkregcnc ()lId el'vinding de vru<:ht.en 
de eel'ste raming i utlen kosten, ' lel'errll gi'ooteverschilJen dr1i~",d i e 7.(~ hcL h(' n kall . Mell moet lIiet \riliell dCll 
op. De ' heer d.H. ze it' legt' ()tl s IIi!, :dat w,lt grolld- ezr.iplIgt'lijk , it) li}n, (\nor zi l: h tweemalen <Ian dell 
wel'ken . hetreft, 66n ongeval dearbeidonl 7.achlijk ver- . z elfdclI :51 een te slooten. 

meel'dert, ,Moestik te hoog j'ameil, vraagt cchter de t . l..k %c lfverdedigillg vall 

J .. l.eer ck \ B.P '. /1 Is ..... : het: aiet .hetel';, zoo zuillig mogcl\i.klgenseell lIuttig werk. 
VQOl't te:}verkCIl en de kanste loop~ll, later te kort tetQch c1aal'O)J lieder, daL 

dell heel' (Ic H"rdes is l) veri
Zi.in 11l:tl)tlg bllll' tell tilotte 
deze spoorwegltjuell, olH.lunks 
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,~ alJeinogSllijke ,tribulatienen ongel u kken, de vel'gelij
.', king met soortgelijke wel'KCli in " de geheele ' wereld 

kunilen . doorstaan, Met de onkosten en de verliezen, 
duol' we~ks1akiiig veroorzaakt; ond <l n ksde koslbani 
berglijn; ondanks de 1'0U:<:11 van het bestuul' ill Nederland; 
ondallks misslagen in Illdie ziti alles te Zl101en, werk
plaalsen ell matel'ieel vall vervoel' rntdegerekend, vol
gem; de jongste hooge raming van den heel' Maarschalk, 

, l 17,346,000 kosten, dat is f 1)6 ,, 730 per kilometer. 
De kast!'il van het Ie gelde makell \1m aClien en ubli
gali en z\jn daa rolld ~n' ni et begrepen, De vel'gelijkillg, 
OJ> hlz. SZ envolgendell, met de koslen van vele ban en 
ill allerl ei deelen del' wereld, bewijst daL Men heeft 
fiv er" I bij de em'stu spoorwrgen leergeld te heta len ge
had . De eenige vmag' voor de toekomst i8: dat men 
vall de les zij II voordeel trekke. 

Eelle llndere, hoogst nnttige zUde vall dit geschrift 
is, dnt llct do{) r het hool'en wederhoor de aandacht in 
}lluI'OI-!9' op hct onderwerp zal vestigen, waal' men tot 
dllsvcr' wei van de nan vallen hoorde, maar het/oud der 
'l.aak IlOg veel mind er kan beoordeel cn. Men zal uit dit 
gcschl'ift weder kUllmll Ilagaan, hoe dringend ' de be
hocfte aUll SJ>oorwegen hier is. Met vnur bepleit de heel' 
de Bord es dat them a, op grond op zijne ervaring. Te 
dicn opzichte lev en we althans /liet in eell exceptioneel 
l:md. 1:1ij duet ziell wat, mell met de Javanen doen 
kall, als ze ccnmaal de zaak kennen, Bovelldien toont 
de !Iter d. 13, aan, dilt de a!tlldeeihonders ntll de toe
kOlllst veel Ill{)gcll venl'nclt! en en d us kan een geschrift 
van dezen llard heilzaam werken om eelligermal.e den 

, Jloodlotligell illV]Ot'rl op kapit nlistell tegelJ te gaan, die 
de olllst:1lldigheclen hel>bell moeteJl uitdefenen. 

ZOilder , yrees met het Gog op ous volkskarakter, dat 
sointijQS (lVer milioenen doet beenspringen eil ecollomie 
de bouts de cltandelles toepas~en ,~aardat niet te pas 
komt. 

OilS oorded 'over dit gesclll'ift kllll kort zijn: de 
heel' cl c Bordes heeft de begalle mi~slagen lIiet kUJillen 
wegcijf'eren; bij erkent dat en da'i;l. rmede is het voor
ledene <.I fgeh andeid, Maar lIij heef't eell goed werk I'cr

ricbt door lJubliciteit ann :'.ij lle ervarillgen te !Seven, 
want zoo el' lIog velen in Nederla1ld zijll, die lIiets van 
lndie en nog minder van spoorwegen op Jl1va wetell, 
oqk hier Zijll er die meet' li cht over spoorwegaangcle
genheden lloodig hebben, ~i.i kUllnen veel nit dew 
ui !nemencl grsch reven broch ure leerc ll. 

De lijll , Batavia· Buitellzol'g zal reeels van de .opgedane 
ondervinding profiteerell, mits men aa n de bron vall zeer 
veel kwaad, hetw3nbestuur i ll Nederland, paal ell perk 
stelt. Maar ook die 1 i,j II levert., wal het langdul'ige opont
houd, betreft, len gevolge van gemis aan behoorlijke ver
zekering van den eigenclom en d"oor de onteigenings
processen, treul'ige lessen op, terwijl zich ann de andere 
zijde hoogst belallgri.ike ['eit en van meer verhl~jdenden 
aard voordoen. 'rot dusver l'ekent meil er toch op de 
lijn goedkoopet· op te leverell dan geraarnd was, Van 
ganscher har te hopen W\j dnt llimmer de lloodzakelijk
heiel moge onl:;laan c1at iemund, bij die lijn betl'okken, 
ook eelle zelfverdedigi ng zal behoeven te schrij veil, 31 
is die vall den heel' de Bordes even waunlig van toon 
als leeshaar door dell vorm ' v. 1.. 

lIl~,~'ez()n(ietl :..; t-uk l~en.' 
'l'erecht komt hi,i op lcgen de hHlldclwijze van het. =,~~~~'"-~=~-~ 

1Il0CderlHIlrl tell na llziell vall sponrweg,"n ill Indie. H\j staat Expeditie-Kruis en Certificaat van goed gedrag. 
dllarhij gebel'l Hall ollze zijde. , De kleillgeestige scbriel- Meei'malen weni sedert eenigen t\ju gewezell up het ue-
Iwid van Ned er 'and wordt het. scherpst afgeleekellcl lemmeren de en zelt's kwetsende del' voorwaarden, waaman 
door r! e vergel ij k i IIg lllel de g l'ondslagen del' COIlces· door den gepensioneerden militair lUoet wordell 'voldaan, 
SiCll,iu Blil:,;eh·llldic l'erleeIld, die w~j aan het slot wil h\i in liet uez,it geraken vall het Lij Koninkli,ik Be::lllit' 
vall !lit, gesclil'ift vindell , ~oo zegt h\j: dd. 19 ,J!' ebruari l Sfi\.,i ingestelde eereteeken voor het bijwo-

nen van belangrijke k1'iJ gsbedrijvell. Dat eehter de kolunel 
1/ \V <llilleel: die 17 milioen voldoende waren geweest, J1zr. l!'lugi van Aspermont, clie vOl'derde dat gepeusionee.rde 

dall wllden de ul1ndcelhouders wellicht spoedig door lllilitai1'en, clie hunne aanspraken op bedoeld ee1'eteeken 
de opbrengst del' lijn Batavi(loBuitenzorg schadeloos- wenscheute eloen golden, cen cc1'titicaat van goed gedrag 
slellillg ontvaJlgell. Nu :'.al dit lilnger dUl'cn, tellzij zoutlcn overleggen, zijne bevoegdheicl tti bniten ging, de 
ellkele voorwaal'dcn cler concessie worden vel'anderd. goede bed.oelingen van 'f,. M. den Koning noode1ooze hin
Het ware Ill , i. ten minsle billijk, dat wallneer wordt ' clerpalell in den wcg stelcle en Ol'el' !let hoofd zag, dat hij, 
aallfrellOllleJl dat. de 17 milioen ~ente · waal boro' voor de ' die gepensioneenl militair is, aUeen daa1'doorgeheel 1'01-
S(ll~al'aJl fr~c l;e lijn is verlcend on die lijn

O 
Batavia- ! doet aan de eischen, - lmiten het bijgcwooncl hebben van een 

I\lliten'l(~' (' (j'erl;e 01lb6tarztde djell~tell Vlln de Maat- ; o~ ~eer der aangegevene krijgsbedrijvel!, - wat betreft hetal 
I ,,::0 OJ d d I t I : of met toekenllen van het bewmte ee1'eteeken, kunnell gesteld 

sc lapp!} WOf'( e ll g' evor el' ' maar c a nan 1aa1' voor , d . " ' l' 1 b ' , " . ' wor en , 18, 1'001' z,oover WIJ weteH, nog (oor nlelllal1( le-
!t eL I l'rvo~ r~1l van de post, vall d ~, frgeenngspersollen, Wl)crcl. En toch is dit wel dege1ijk het geval. De Joor 
ell t. BU hSlciIe worde gegeven, gehJk aall hetgeell dat dlen hoofdofficiel' nan genocmd koniukli.1k besluit gegevene 
verV,te!' thall" den slaat kost." \ uiLbl'cicling wo1'dt noch gewettigd doordat besillit zelf, waarin 

III elk gCl'al :'.i,jn wij het met den 8chrijver eells 1 " alleen wOl'dt gesproken van het cleelnemcn aan de speciaa1 
clat de diellst lIiet all betaald mill( wordell o-e vero-cl, De . venneldeex.peditien, noch door hetgeeu Hoeger ten aanzien 
staat wi nl fe ed::; Cyenoeer , biJ'aal;le,lT vall S o[iOo'r:eo-en in ' van gelijksoortige eereteekenen bepaald weni en 't geen, 

.. .. b b 0 .. , b ' I tl l1't d d d ludie;' om er uiet lIO " eeu kleilltje hier cndaar nit te ~(aarwaar.lallS I'ere e1' gezwegen weree, tU en aar er 
1,1 'f/ 'Ik 1,°;, Dlh . " ·· c·, , t k " I , 0'" ,zuak t()t nchtsnoer had moeten worden genomen . la ell. LJU e ',1 ullne e7.lllllloDlllJ.en s e ell 10, o_:st ,Oll- " G l"k 't' , t , k ," 1 l'U ' d 

.. , : ,. .' .". ' c'.. , ." " ~J. ; e IJ - SOf,)l 1geeere ,re 'euen ZIJll c e IU EX al e voor .en 
gllllstlg ' \>IJ c!" hande!w~J .;.;(der Bllttell,~L~aa " men i Durlog opJ(W(l eu het ~iel;ale tl Kruis. De begiftiging met 
d~larrnede voort,dan sc1ll'lkt mellhet bl])Itaa ~ 111 Europa(een van beiden zal, wools bepaahl werd bij Koninkl\ik be
at ell van daar m i~et het komen; de tegel'lugel'ente- ! slnit dd. 19 J)eeember 1852 no. 72 (lunisch beslnit. dd. 
garantie heeft Iloodlottig gewel'kt. '/;al men dat in Ne- ', 20 JulilS:33 no. 5) aUeell worden verbeuni. en dns ver
derhud illziell rWij willen het. llOPCll, maar ziJ n ,uiet; vallen tengevolge vali cell unteerend vonnis door den bp,-
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. " 2;10 vaneeneblJ rechterhJk VOlJUlS , UltgesprQkene eerloosverkla- I te samell 
ri11g. Dii.i+voor -=':'\vij trcrlci\ hiernict inbescholtwin'genciverWare hij niet 'in staat geweest het verzockschrift zelf 
de biliijkbeiddaarvan- wercLgewaaktcloor art. 14 vau het optcmaken, dun had hij mede daarvoor allicht f 2,50 Cll 

wlliklir tlei1si6emegleilleut , hondende dat het rccht op Ilm3 te samcn f 4',60 llloeten b tsteelcn. Die som is voor 
llliiitail'pellsioen en gagcmcnt, kraehtens dat reglement ,len gewezen , militair tehoog cn \';ordt nog tlntkkcnder 
"f).rkregen, vcrloroil gcwt: IIIloorveroordeelinp tot OJ~t.eerende ,iDol' het t~jd verlies ,verbondenaan het Hagen am cel·tifi
lib/, l~i/- i;91" ,oMeere1zde strajj'en." " ..... ' ,,' ,'aat van goed gedrag, eerst b~j een wijkmeestel', later 
, Het fcit, (lilt iemarid zich lnllct genot van nlliltalf perr~ ')p het , bureau: van , den betrokken ambtenul\]'. Gi!lg mcn 

sJ")Cllofgf:lgell1entbevindt, staat dllS volkomen gelijk ~et al op de door sehi:ijver dezes aangegevene w~ize te werk, 
tIl) z,ekerheid , die hot t1epar temen t van oorlog ten aam,leQ. I 'Hi wuuen da;Jl'(loor tevens sehrij I'erijenvan ambtenaren 
V:ln den \rrosgercn ' levenswallclel van zoodanigpel'SOOll zon en mihtairen a,inmerkelijk verminc1eren. 
kmmcn vtmLei·cn.l\l'aar j Llist tla<il'Omis het cloor kolortel B ehalve over di.tpimt _zijiJ nog klachtengerezcll over rie 
Flii/li vrtn ': A}jerilloitt gegevcue voorschrift volstrekt ll~ltte~oos wijze van uiti'eikiug vaJi ', hetbespl'oK.ene eereteeken aall 
Oil , wat Cl'gcr is, eene tcgell dcbedoeling van twee konmk- 5'c\Vezen militairen. Schl'\jver clezes meeut eeMer dat die: weinig 
li,ike beslui.tenindl'uischendo plagerij, aUeen strokkoude om grond hebbell. - Hij betwijfelt toch of er volen zadeH Zijll 
r eul ts ni et, i'tlim hodeclde ouele milituiren -, willen , z~i hnnne, ,)pgekomen ,waunoer de zaak nag .moeiljjker I'.'[(re gemaakt 
bvl~t ycrSl'!;j'clzierllllct de hun toekorue,-ide decoriitie, eeni~ dOor de voorwaarde, d,lt de decoratie op do p[lrade of VOOI' 
!.!bilt,ij(LJiL: o'~lcl t'e ;doell verliezEm ert moeite teveroor~a- l~en dei·korpen zan moeten worc1en in mliNHllg geriomen. 
l(en.\Vn,y 'lt~lonel 1J'(il[li bewoog oude krijgers op die wij.zc I Hij wii althans erkennen,dat het lang wu gecluurd hebben 
k ' ( l l\arslio(lllH~n ' zal wel alt ij d een raatlselblij \'Oll" Nbs- eel' hij d.:j,,~r versehenen ware om zieh we11ioht hier of daar 
s2Iii~nh~er{ llij g~(bcht, da r, het eel'eteekcn in wmtr_de zou met eenmede]jjdend glimlaehje te zlenbegroetcn, ,Zooals 
cUilen, \\' ,tiIIJf;()}' het t e [\lgemeen vCl'spreill werd etl dat nog de uitgifte thans plaats had, werd volgens zij ne meening 
wnl !lnt giJ'dl'ngen teil'orcienopde sOlliS sehamele kleeding ,Ie ueste weg gekozen. 
I'all dU ll gCl'c1l3ioneel'ilcH soldaat. In elk geval is h?t w~n- Ook in andere en vrij \V at belallgrijkeropziehten wordt 
sdwlij k ltiL!; Z~jue Ex-cellculie tic kommamlallt van net In- de positie van' den gepensioncenlen militair, volgensschr\j
di:;elt ]wrcr,dieiu den laatstcn t\jd meennalell bewij zcn vers bescheidene w\jze van zien, \'erkeenl bcgrepen euwonlt 
gal' I'an" zijlle ,zucht om ver keerd wel'kende bepalingen af de mi lita iT (lien kngel'olge cwij bec10elen hie I' meer iu het 
1,0:;,,11,,11'1;11. -en . het goede to hevOl'clel'en, ook dit , ondel'werp bijzoncler de ofhcieren) blootgesteld nan zijn gevod vau ei
tei' har te ' l1,emB ell tlebegnne misva tting, voor zoo vel' dit, genwaanle kwetsende en door niets gewettigd e eisehen. Daar-
!l og m6;.iclijl, is, herstelle. over echter later. N . 

. \ lILler, ,i:i het gdegim met hen, die dell d.ienst verheLen 
,net. cUlI'cil1dig CCl',rol 011 !slng oJ paspoort. 't Zon tochkun
!lell :.;:cbelirci: , dat ~;ieh oncler hen , ills zij ziclt om het eere~ ! 
il.~ r; :', " 11 ailn melden, vooral oHd~r de (taarj,o() lJelLDOl'ende in- I 
L.tD.{tctS ) J) i!tSOll.Cll :~.Gvon-dul i, rl.l0 11(1 het " eel'~'ol ontslag ,v br.;. 
kolijk een _onteerel1d ,'vonnis olldej'ging~l, 't wclk bij het ' 
,iepal'(clIlont van oorlog onbektmd is gebleven. Toeh had 
1'00]' dcze eathcr.::tir,ie de zaak veel minder krenkend en ~" 

f1'ijd(1{/ -Ji~ilZd(lJ . 
gaat go·ed. 

11 November 1870. 

V AN DE HIBERNIA. 
316 mtllen kabel uitgevienL Alles 

,IiI; gcldt " ook,y~or g'e}lensionoel'den - voel mindel' tijd en .~~N'~~''"~ 
,~nl tl l'oo\Yend knlll iell gemaakt worden. De cen I'oudigste Reden is ,~ lit ier van Singapore aangeko~ell het Fran-
lI'e~ zon gewcestzijn, de betrokken pcrsonen uwl; hLlllne sehe oorlogsehlp le Bn((~t, kommandant Alqmer. 

II f , wa;.ll'dczo niet a,\l1\\ ezig waren, naar de a1l'lbtenaren De organisatie van het Dep~rtcment van ' Om'log, die 
HirnsJ'l'akcn te ycrwiji!\en llaa!: de ll1ilitail'c komrnanclalltcll l' "~,~'_"~" H"='~'" 

L ehl~l, n~ot het bll rgilrlijk be. tulll' en dool' die HutOl'iteiten Dingscla~ jl. itt .de Jnvas?1ze Courant vel'l~cicl :\' ~r~l, is zeer 
lldlfllllatlCve, ,slaten ,te Lloen opmaken ,bevattende (behalve. eenvoLldlg; het IS toeh Ilwts andel'S dan tie defimtwve goed
k.olommen ,',Y{)or denamen van on, de noo<lige irilichtingen kellring cloor den Koning van de voorleden jaar ingevoerde 
bet]'!~kkelijk , hen, die het eereteeken wenschten te ontl'an- voorloopige organisatie. _ 
geu) celie r -llUriek,wa-arin mel; ,!ja" of Illloen" werdaangc- Hoe zij werkt, kan men preeies zien nit den Regeerings
!\CI:CIl, of ' de anLecedenien van den amlvragerhCletselen Ope almanak van 1$70. Hoe de heel' Kl!nchenins in die orga~ 
Il1 l'c]'(len t()gen de hegiftiging met het eereteeken. N atnnr- nisatie eene instelling van een Ilgeneralell staf". ziet.; hoe ~ie 
I ijk wudcn(!ie, staten, waren zij door 111il. kOmliHll1dantcn I Javauode (in zij'n laatste uiail-overzicht) vl1ll'artlllene, gClllc, 
cipgelllaakj;;_alvoreils cloorgezonclen , to worden, tot in vuliiug mil.-administratie cngeneesk llncligell clienst ecne afdeeling 
\ "eTl de liiiilste rubl'iekhebberi moeten gesteld zij \1 itl hati- maakt ,is een raildseL 
iI ~Il van C!~ : betl'OkkGrte burgerlijb';ambtenaren. 

komcn. wat, } vij 0)) eene buitelibezitting zagen gebeurell: 

(Aangeuodelt. ) 

12 November 1870. 
,'vVaTe oil die wljr.e te werk gegnan, dan zon ~~jn voor-

1 
' 

hiJ den i!~~\itl}irell;·,~oqJman(hU1t vel'voegclen 1,ich een ·, veer- , , 
i ig~al ge\VG;~n: l;lliHtiiit;el~, ,~llen a~~lsp]'a' (di hebB,ende : op het . ' , -: j, I, , 

Vall de Hibemia. 

cCi'etecken" ;,,~le allep. ongetroos t ~werclen wegge:wp.clen C!1l_1 Zatm da(j-,ilt~ :,<1[1. -l'50'-mijien' kabel liitge\Tierd. Alles 

\~ ,laI'Van _ st~JJig ni\3J_ tiell in ~taat 11 aren 'tot h(jt doen del" gaat naar wen~eh., 
d e~lareh~st:,:'~i~a.ils ;Vc~i'~iseltt ~ tg~h~t ,bekoU1en v.ali' he.t ' exp'e~ , 1 "y" ,,..; ,,, , 

" l ,w-krllls; ,:: Tcyens : !'.Q)lclcH claa~·ti()orcle kost,ell' vall zeg~l : ,Men ' I'Cr\Hlr;tit e\at" , de ·1(abel.Maanc1ag tussehcll Baia via 
Yo.oi' reke.:W -: \'1li·: dei'ge'lfjlce riitga vel1i .bespiianl z\jn; \\'alit c'eh: '. nnSiug;: ]lol'l~ , geleg,i' z,tl :zijn ell . dat ,na de wisselillg van 
tQs pde;ling r~11ge{lieluL~,el"l\Oek yattpid onder Clebepalingo1:(, oftleieele, tefc:;.!/i.lllUnc\; , de, ,J ijn 9llvcnvijlcl ;voor het publie~ 
del'" zegehiJee; pic',~ k;o~t~ll ' kivarnqiic: seli~ijver dezcste" staiqi;i zal ,'l'onlellopclrge.te~d. "., ,', 



001 _.r" _.",, 

l)~rjj·erit . Ea.stm·f,;z,a1hi · 1871 cleiIkab:~f, #~s~~:hellJayal c: y?tg~llS] de t<iatste;: van die kOillmis.3ie ontvangen mede. 
et:~ .' ~n.~tralie nie~ le~gen ( .;fnaar is?e.stemd{ Plll ,cl.e eqlfll1ltl- l clceF11g9r:,gil~~~J votirt met het ill7.amelen van giftCll \Toor 
!1l(~atJetllsschen SancFraltC)SCO en Uhma tot stand te brcn-; HetR1}odcn.rms. , · 
gen, w,~artloor deaardboi geheel Diet ondel'~ee;'che Tijrieni ' De :kolliillissie' bestailt nit 
omgol'cl zal 7,iJn, ' den Hecl' S. VAN D:EvE~TER Jzn., PresideNt, 

~~- I }ievroLll'{ VY. lVI. A. HOYY, SchUl, Fiee-Pres. 
Gistcl'-morgen is door Z.~Jxe. den schout-bij-nacht een i Leden: 

telegram vande ll!ibe~ti~ o~tvangel1, houcle~d; ~nnisge- ' ,/.E. A. A. ARNTZE~IUS, Al'ntzenins 
ving, clat het sc IIp to te- Lraat gepasseerc la en tel' If ~L K BOGAA RDT. Jim de!' Sdalk. 
hoogte van Belvedere-rif was mingekomeu , zooclat cle Sumatra II J. D: H. C. VAN DEVENTER, K1'I18fJii[jj! . 

mar Bata'"ia terllgkeenle, onder clankbetl1iging Vaal' de vor- /I A. J. FUUHTER, Cum Uier. 
leencle hlllp. ~=~~ II M. hAGA, LalJaar. 

De Jrwas::he Courant declt een staat mecle van den in-I 
voer clel' voornaamste katoenen en. wollen manufaeturen, 
vCl'vaal'digd in landen bc\\;esten de Kaap de Goede Hoop , 
te ]1atavia, Samarang en Soerabaija, in de maand Sep
tember 1870. 

J3ij twee onlonnalltiendd. 9 deze!' zijn (le vroegere ver
bods-bep,~lillgen opclen in voer en bet bezit , van opium op 
het eiland Nias (van 20 Juli 1858 stbl. no. 84) en in 
cenj'go 'afdeclingcn van het gOl1vernementvan Sumatra's 
Westkrlst (van 28 J~lli 1864 stbl. no. 112) ingetrokkell, en 
de pacltL YOOl' Sumatra's Westkust gerege1d zooaisdit on1angs 
voor .T ava en JVIadura plaats, yond. 

II W. H. P. J A'NIES, ilfolmie)'. 
1/ M. JULIAN, Barthelemy. 
/I 1'11:. VAN LAWICl\., 17'1ri1. 
/I N. C.VON lvIUHLH;N, ('lir/j/'!'tt. 
/I Ii'. S. G. A. VAN STEEL, 'GersoN . 

den I-leer Mr. ]VI. VAN DEN I-U,;UVELL, 
/I J.B. KARTHAUS. 
1/ A. F. A. LOTI-I. 
II 

II 

1/ 

/I 

/I 

/I 

A. A.ln. :MOUNIEH. 
G. r. DE NEVE. 
Dr. P. L. ONNEN. 
Jht. E.r. E. DE STUEllS, 
A. G. TEll WINDT. 
P. VADER. 

Vaal' de kolfiie, ten kantore del' iil'ma ReYllst en Vinjn II 

aangcooclen, was f' 31.53 pel' pikol ingeschl'even , doch tot (len Heel' ltD. PALAI RET HOOGLANDT, Pell1lingmeesiel'. 
P. J. WEnNER. 

dien ]Jrijs is zij nietgegund. II , J. P .• TELTES, /:)ekrctrtl'is. 
Ret Hataviaasch Comite herhaalt bij dcze de betl1iging 

' 1' J 1 . n 1 1')' yan ziJ' ne in11il£e el'kenteliJ'kheid voor den stenn, van de l-Iet Ita wansc 1 sc lip u~wowa, gezagvoerc el'LOSlHnO, '0 

1\1 ' .' . C Il' 0 llet r37 ]Toe1'es l'S 11ab'IJ' } et ~.'l 1 Socm,bay,'sclw KOll1missie ondel'vonden en 1'001' de milde van .acao naaI Ja. ,[ 1 ,J. ~ .1, , .. I" •.. La])( , .. , l' k 
N eptunus verbrand. Van cle koelies zijn 112 per~onen gered I D\jllragen, (<,)01' Hare tussehen "omst ontvangen. 

Ifet Bat(wiaascli, Uomitt! van en naar Anjel' gebracht door !let J~ngclsch schipJuanp.ol.·e, \ 
1 cl · If' a HE1' ROODE E.IWiS, tc1'wijl de gezagvoen e1' en . C' equtpage tel' ze . er plaatse 

aankwamen pel' het San Salvador-schip Fray Bentos. J.F. R. S. VAN DEN BOSSCHE, 
President. 

13ij de heden p1aats gehad hebbende inschl'ijving voor de 
aangebodene 2 milioen aan gouvel'llements-wisse1s is voor 
eene som van I 3,455,203ingesehreven, als: 

Gegund 
de uitgifte 

ad 991/ 2 voor f 1,776. 
'I H9 3/ 4 II II _ 111,513. 
a pari II II 1,327,068. 

f 
ad 1001/ 4 /I 1/ 

1/ 1001/ 2 1/ II 

1/ 1003/ 4 1/ II 

1/ 101 II 1/ 

II 1011/2 1/ II 

II 102 II II 

II 1021/ 2 II II 

zij n de illschrij vingen 
gelimitcerclwas. 

1,440,357. 
26,000. 

385,300. 
1,500. 

1,536,646. 
20,000. 
30,000. 
15,000. 

tot en. met pari, waartoe 

A. J. W. V AN DELDEN, 
Seh'1'etaris. 

BATAVIA, den 12den November 1870. 

Het 11de nUlllmer van het jji-ilitaiTT(jdscltrifl bevat 
het slot van het belangrijke opstel over den IIgeneralen 
stat'," waarill de sehrijver aantoollt, dat heL N ederlandsch 
Inclische leger het eenige van cle beschaafde we1'e1(1 is, dat 
een genera1ell 8,taf mist, hoezeer wij diell mee1' clan anderen 
behoeven. Hij acht daa1'hij oprichtillg eener applieatie- of 
stafschool onmisbaar. 

Het uitnemencl geschreven opstel gaat vergezeld mn 
eenige opmerkingen van de redactie van het M. 1: Zij 
vel'(~el1igt zlch niet met al hetgeen Eelze stenz nit llet lege/' 
aanvoel't en zegt: 

II Zonder in een e hreede polemiek te treden, wij zen "ij 
e1' hier op, clat 1'8\-lS herhaalclelijk voorstellen tot de SamClI: 

Met cle Franschemailvertrok van hier J. Wilmer. Hetstelling van een ge~ra1en itaf zijn gedaan, clat deze eenig1 
is misschien goed bij. deze medede. elillg. te v. oeg.en .. , d.at W. maanden geleclen 'or den tegenwoorcligen leger-korrall:11Y 

~ ~ dant zijn herhaa1d, en clat wij ons overtnigcl houden, dB,; 
vel'zuimde vool'af sOrhm:igegebrnikelijke formaliteiten ' te \,er- thans'aandeze yool'stellen eene goede ont,'angst zal te beurt 
vullen en ookgeen:afseheid nam vanzijneha:pclelsvrienclen. :yallen"Wlllllleetmen let op de uitgaven, in den laatstclI 

' (Aang}oodmz.)' , tijd:yoorhet 1ndisch leger gedaan - 01) de verheterilfO' 
'Ret " , " •. ;d# ~dedi11g, op clebelangrijke llitbreicling vanden tOpl>-

", ~oode, J{ruis. '. ....... ...• .... . . ! grap~iich·ell 'clieiist , enz. -- ' dan gelooven wij, dat m,en . tc 
-Blijkens vroeger . ,in dt\< 'dagbladen opgenomen:,herigten,, ; 'ier 'gaatiloor , •• op de wijze als . hoven is geschied, het 

vestigde~ zich cladelijk 0P.cl.e vanhieruitg(')gancl'oepstem, >I:I!cli~()J:i ; g6U\~el'liement en het oppel'bcstuUl" . hare bezuilli
te~oer=abaya eenel(oJ.l1mis~ie uit de ingezetenen,cl,iebiimen 'ig'irlgs'Yi:lec1£ te+er"Tij~en. V oorzeker ,het Indisch. "leger 
enkeledagen ,de belangrij)te so:u van~ev~l.\ dllize:il.dgul- j~~eft " ~og :' VBl~ "onyel::vulde behoeftell; het belang van dat 
den kollektccl'de ennaal·,J3atavll\overzn:aa~te. leger<'11scht. dat daaropgewezen wOl'dt. dat met klem op 



;~~2riie~tl)'g;" ~<?i4t ~ aau gedl:.oJ1 ge~i; -, :m~>a~: dit "lrhiiF ~lie~, ~in I .~~l t9]'it~~~ep :: yerge~ d ~il . C,e.!l e g?~~le . (hHI~I , dOOI';efn~: ~etr~~~:;l, 
~,z'ie11'~" dat llet ,l"lo<?dig' 7.Olt > Zlj~l ~ Wtaraah 'm;erClr~veJx:yerWlJtellT~,tt - vo.?~· een -Sell ,I)) . mej. ' te Vel d '11 en I~ I~n ue ,scb..ltl:JIJ I\.,,~.t: 
.;~~t; te knoORJ3I;1:-" .. ' . {;':," <',:', ,- I gevolgen ~an .hebbeu, maar zeer zeker geltl aan de lcedellJ 
/. ' . " »' k t" 
\ -:" Ook<l)ev;estlgt " zijhct lloor6ns gegeven bei'icht O1lltrent "os. ~~~<>" 
'il~\: p]·oeT.ih fS"72,lliet.Tapunuei·s te neincn. , I RET ROOl)EKRUIS. 

3·{~/!Ol>xAO?1' ,-de illdiellstellulg. van,Ja~ansc~:~ . solduten,! Ill~ik~ns opgave ' ii1 de dagbladen van 7 No\,-euilJEI" l 87f!, 
w~aal'1ll~de ' 111187,2 eene proef zal wOlden ben~lllen, het'l lJelicpeu de Outvangsten tot den 5den I.e \'(li'en :rI ,0;34,15112 

: g1~1~Jt~,<:arl ,h~t ':'cgel' ver?etel'e:n~ z~l' . lJloflt d~. tlJd l~~.l:e~·I " Benevcns / 271,80 aan nog op 
~ooveet·l's :r.ekel'; dathet aantai l~'Ulopeeanen blJ onz€kn~gs- . tehalen inschl'ljvin!!'cn. ' 
:il~cht V()Or geeilc Declni,Lende venneenlcring meer vatbaans." l~r issedert ~n ti,';ingell tot 12 

'" .' }let verhaaL van de gelienrtenissen van "dCli ooriog ' vim N bveDiber 1870: 
187()" wordt voorts in dit nummer vervolgd.Yan ILl 'rAVIA : 

'De l}eer L.< C. van Vle\lt.~,n kor~lt ili.eeni~e ]~~adzijdel~'1 ,~T egens Vl'oegcl'c ~n sehri.i I' inge;l: I 
ar-n ?liet kOl,olliHle wel'ft,lepot,' g.r,w IJd, waHI,'bl] hlJ ~ :.tIs OfTl" 'IVan "de , Ztle , en, ;,?tle. kompagl1le 
CICl" ' 111 1863 en 1864, heeft gedHmd, op tegen het. oordeel , vall het lIdo bataiUotl . . . II 

val'l h, vroegeJ' over dnt wel'ftlepc)t 'uitgesproken en br,- Van MlwrOltw Spaandcrm an, de 
toovt daL de vroegere misbl'lIiken lllet het optredeu van den , opbrellgst del' bus .in, het Java 
tc&~nwo6rdiO'en kOIll:1iaiulant ;,met ,Yortel en tak" zijnnit- : Hotel z:, b ; . • " 

:2"eroeid." V rill A-.R. 'eene ~;ifl;. 
.'-'J-Ie~ >j1l1 1111ueJ; , besllljt met ue ' inleidiJ)g van eene stl1clie Van eene()nbeke~l<le geefster 
over' lIh'8tmilltit ir gellie van Napoleon I." , " Vall K H,A'VYAN (i- : 
'Metgroot :genoegf-lil zal mell van , der.e lJelangr,ijke aile- Bijclrage van _ de illgezet~nen al-

vtii'i'rig'ke-imis ilemeiL I-l ti t ]1: 1~ br.vin:lI.t 1.ieh ' ineel' en ' claar. ' , -
nicer oil den goeden weg.'VanBUITENZOR.G: 

A_~= Van den heer Jonathan Rigg, te 

14 N 1. 1870 DJ'aslUga, ",O"ift. " . ovemuel' ' . " 
Van UHEIUBON: 

, Van lle Hibel'llia. 

Zondag middag. Heden tell 11 Ill'fl BOmin.ls deIfibe?'~ 
II,if/, te Sillgapore ten all ker gckoBlCli. ' l~ell boci werd , ge
legd; lIet bbele.indis nan .Ian(l gcbracllt en zal waal'schi,jll
I\ik morgen gelegl1 worden. 

"Heden gecnc bel'icliten ontvangen. 

Van de kommissie aldaar, bijdra
O'en van den SultallAnolll, de 
t) _ . _ ~ 

, chincsdw ell inlandsC1w hoof.-
dell,' en v'a n iugezetel1en . 

'V aninlandseheb.oofden, inla.nders 
en de ehiilesche bevol'king in 
de Afd. GaIoe, ecne ' nadCi-e 

" 
" 
" 

" 

1/ 

" 

hijtlrage. , ." 
V all de ,detaehementen te, Tomo 

en Piili1llanang en van jngeze-
'rer vCl'vanging vlin den heel' , Tiedtke, resident van Ban

jenriasin, is. tot re~ident van dat ge~est. belloemd de ,heel' 
C. C. 'rl'omp,thans assisteilt-resitleutvun Tangerang. " .. :tellen aldanr, en .teKaclhi patten, 

, Karangsambong en G~1llpoI . " 
- .. ... -. Van PEKAlj"ONGAN: 

Menscbl:ijft ons vlln Anjel': ' 
Opbl'crigst eerie iqadere kollekt,e 

,:"Ondank i~ 's w6:relus loon ; Dat lIeeft ook het , En- ouclei' (Ie europeesellC ingezete-
geisehe schip Juanpore ondervonden. G\j weet clat het nen, "inlandsche hoofden en , de 
112 koelies van 537 redtle, die zich OJ) het bij 't eiland!\ cllineesche bevolking te Peka-
~eptlln.us verbi'ande Italiaansche Scll!p UnC01?a beVonden. longan en te Hateng, ell eener 
'Ie AllJer aangekomen, maakte de' aSslstent-resldent nogtans, te Pekalongan gehonden tOll1-

bezwaar om vei'lof ' te vel'leenen de koelies aan wal toe te bola.. 
la.ten. ' Degez!l,gvoerder vanhetEngelsche scbip wenclde Van BAGELEN: 

" zich daai-op tot den Ilritschen, cons]'ll ten uwent. Zijne Eene llaclerekollektc aIdaar . 
poging wasa!\llvankelijkte vCl'geefs.Deconsulheeft zich ' VanDJOKDJOKARTA; 
rei' telegraat " tot den Gouverneur-Gen:eraal moeten wenden Bijdrag~ van cle ingezetenen en de 
()ineelie- beslissing te vClkrijgen ; Dien ten gevolge zal een ' inlandsche vorsten en hoofden. 1/ 

stoomschip 'degereddekoelies, dIe te Al1j er niet mogen Van PRO B 0 1.I NG 0 : 
bltj'ven,afhalen. ", " " ' ' Van ~ e~nige iIlge~eteQen in de 
:," iilmIiidd.elsiieeft de Britsche gezagvoerdel: vijl d~gen ver- AfdeelingLoe)Iiitdjang . 
Ipl~yn ,,' a.lvorens~en ,toteen be~Jilitkwam, g;eel).c kll'inigheid ', ' Yan MAKASSAR: 

1/ 

:-51), ;31) 

10,25 
50,-

108,50 

lO(),-' 

217,-~ 

50,(;0 

70,6 ·J, 

50,50 

1,022,-

75,-

v\Jor " eel) : schip; , Het m:og~ opvel'Orcleningen stetln,el1, . dat Bij.urag;e v'im ' het ' ganiizoente 
A:ijjer, g~eneaaribrengplaats' VOOl'{;hineezenis ;niaar ',het is " B 1 " . 34 , " '_ ' . , , _. ' ~,' ,: aa)lglllpa . 1/ , ,-

~~:~~jl!t~ft~rlt~~t!~Ei\~~~ · ~,~i~gD' ~n,·:~gJ~::~i;~l~'~~~A:~~~~:' 
nirai' ee!le ha\'ej1'te " $tevene:iJ ', :\Y~rirhij ' zUlke IIiens.ch!lu 'niag , b 
~t:z:~ttel!;i', .Us:;:;Wen ' ~llsqmnjige':'geyaIIell') cle~ kells' ;)i:eeft". zal , ~A.;tAY'U, ; ,12 Nove~el' 1870. 
:l\i·'~.i1. : :zi¢~~ . ~~iJ .··~:t\lk-_ ~~l~e:- ~ari(le~_!'rij:.Z_~ -: d~·.' VT_a.~g ~s):et~if~t~llen ;._ . ."" . _ 't:~. ~, __ ~u 
ii{ao:' of'ikall 'ik als '-mensch ' lill11defen " dan'- ,~elIildeL ik ' on ::;' Na~~ > "".'if', verp.~ID.~n: :- zijll bQvenstaall.cle_ ~eJ~~eeiingen" in 
~~1~¥.~i~~f a~~,'ilh~n; lotove~;la~e~. ,~~~t', ' ~e ,N-ed~i.la~clsch~ ' 1!0()f~z~aky()l~olATP.Jl1i~t. H~p~toOJllschip Mzn,~~to/· van Staat 
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Roc//'ussen is gisterenvertrokk~il, omdelboeHes van Anjey 
te balen enheeft ze heden alhi~~; aangebrac1):t. 

Afgedaan + 9000 p;c61 Pamanoekan koffie, prijs geheim. 

Volgens een schi:ijven aan d.e Haridelsvereeniging van 5 
Augustus jl., dd. Port Elisabeth, Algoa-bay, is de Azia, 
van Batavia, aldaar aangekomen en afgekeurd. Reeds zijn 
2000 balen koffie verkocht. 

De. Prinse8 Amelie, naar Nederland, liep binnen om te 
repareeren, vooral aan het roeI'. 

In Algoabay isde Estafette, van Tjilatjap, binnengeloopen. 
~jen groot gedeelte van de lading .thee, tabak, koffie, IInz. 
is beschadigd. Ret schip heeft veel geleden en zal waar
sehijnlijk deze haven niet meerkunnen verlaten. 

Eindelijk is.l).et sehip Nede1'landscke Vlag, van 600 ton
nen, gezagv. Rumfres, van Makasser naar Rotterdam, bij 
~!ang River 01) , het strand geraakt,op dezelfde plek waar 
de BospTto1'1tS verongelukte. Binnen 5 illinuten tijd was 
het sehi]} een Wl'a k. De la<1irlg, koflle, gutta pertja, kaja
poetic- en· Makasscr-olie, rottall, enz. wordtop'£ 200,000 
waarde' gesel~at. ' 

1)e gezagvoerder, de tweedestuurmalL en 11 koppen 
zijn verdronken. De eerate stuurman,de bootsman en 2kop
pen werden gereg. 

15 November 1870. 

In het schrijven aan de Handelsvereeniging, gister door 
cons vermeld, van hct agentschap del' !loyal Steamers, wordt 

flOg van Port :glisabeth (Kaap), in verband tot de daar ge
beurde zeerampen, medegedeeld: 

"Het is wenschelijk ue aandacht van scheepsgezagvoer
del'S te vcstigen oj) het St. Frallcis-rif en op de sterke Z. 
'V. stroolllillg, die in zoo meuiggeval haar bestaan en hare 
kracht hoof't doen gevoelen, in strijd met de opinie van 
hen, die· de kaarten samenstelden. Die strooming veroor
zaakt eene volledige draaikolkmet dl;) grootere strooming, 
die voorbiJ' LaJ'ulhas, den voorspron·g van St. :Francis, 

daar eenevreeselijke hrandingover 't sehiprolde. De twee 
stuurlieden, detimmermau en vijf matrozeu bleven opde 
overblijfselen vlottfmde, totdat eene zware golf hen scheidde. 
De eerste stuurman achttezichverloren, toenhij eensklaps 
grand onder de voeten gev()elde en den bootsman zag, die 
zich aan eenklip in de nabijheid vastklemde; Later in 
den morgen vonden zij IlOg @en man op de rotseni; ,'Met 
groote moeite kwamen zij verder landwaartsen.in"thuis 
van een kleurling, Nicolaas Jonas, die hen met de grootste 
gastvrijheidverzorgde, zoodat zijn loffelijk gtdrag door de 
autoriteiten niet onopgemerkt zal blijven. De eerste stuur
man logeert thans bij den civielen Commissaris J. J. Ie 
Sueur Esq., die zich met den veldkornet onverwijld naar 
de plaats van de schipbreuk begaf, pogingen aanwendde 
om zooveel mogelijk te redden en de belangen van de as
suradeurs te behartigen. 

Het Roode Kruis. 

Dank zij de bijdragen van onderschei.lene zijden ingeko
men, waal'V(lor den gevers bij deze andermaal dank wordt 
gezegd, kon het Bataviaasch Comite, resel'verende een 
bepaald bedrag VOOl' Indie, aan het Hoofd-Comite to 
's GravenTtage, in pari Wissels op zigt overmaken. : 

den ] 3dell. Oktober 1870 [10;000 
1/ 19 1/ 1/" II 4,000 
1/ 27 II II II " 5,000 
1/ 2 II November 1/ II 6,000 
1/ 15 II II II " 7,000 

Te zamen f 32,000. 

lIet Bata1JiaascTt COlnitt! vall 
RET ROODE K RUlS , 

.T. F. R. S. VAN DEN BOSSCRE, 
President. 

A. J. W. VAN DELDEN, 
Sekl'etaris. 

BATAVIA, den l5den November 1870. 

Batavia. - Blijkens de illgekomen bel'igteu der hoofden van 
loopt, zoouat deze laatste tegengehouden· wordt en eene gewestelijk besLuur hebbell zich gedurellde de maaud. Septem
tegenstrooming ten westen (Izitzikama-bay) ontstaat, die bel' 1570 in cnkele gewe:.teneenige sporadische gevallen van 
voor menig schip reeds noodlottig is geworden. cholera voorgedaan. 

IIWat de Nedel'land8cTte f7lag betreft, de gezagvoerder In de afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia) deden zich 
en de stutlrlieden meendeu op 20 mijlcn van het land te enkele gevalien van cholera voor. 
zijl1, toen zij met een vreeselijken stoot schipbreuk leden. Nadere bijzonderheden ontbrel,en. 
Binn,en 5 minuten was het schip aan stukken geslagen, In de residelltie Tagal werd een gevaJ waargenomen, dat 
f h It: b k 1 ·d d k r d gunstig verliep. 

o se 0011 ze s ij a m we er . e ana voor zee 18 en om Ook werd nog in het distriktProboliugo (residentie Kadoe) 
zieh te redden, uiterst gering is. een persoon door die ziekteaangetast, waaromtrent niets na-

Il Volgens de overgeblevenen bij de schipbrcuken van den ders bekend is gesteld. 
steamer B08pTtoru8, van de Osp1'ey, l' Aigle, Queen of West, Cheribon. _ In September jl.deden zich nog gevallen van 
Augu8te en . Lady Head, allen. binnen een omtrek van 5 pokken voor in de regelltschappen Cherihol1, Galoe, Illdramai
mijlin verloren gegaan, meende men steeds dai men zich joe en Koeningan. 
nog op 15 a. 20 mijlen van de knst beyond, met tegen- Het aantallijders bedroeg in eerstgemelde afdeeling ongeveer 
wind van de landzijde. 60, die tegen het einde der maand meest allen hersteld waren. 

II Wij hebben hierover uitgewijd,daar het bekellll be- Slechts een paar lijders bezwekcn. . . 
hoort te worden dat de jongste:kaart, door de ad:riJ.iraliteit Van de ~3 gevuUen van P?kken, die m ~alae. w~rden waar-
opimbaar gemaaktde richtingendesterktevan destroo" gen?me~, .ltepen er 10 gllnstlgaf. J?e avenge 3 lyders waren 

. . ..•... ··t . 'ldt"· . . I op 30 ::September nog onder behandelmg: 
mm!?; OUJUlS • ve~me '. .. . . .. .. De pokZiekte bepaalde zich in Indramaijae tot Kadanghauer 

Ult de daarblJ gevoegde Ultknlpsels va.n Ka~psche bladen ell ill Koeliingan tot het distrikt Kadoe-Gedeh. 
had de Nedel'land8clte nag eene, ; gelukklge r;elsgehad van . In eel'stgenoemd distrikt werden 34poklijders verpleegd. 
Makasser ,tQt ,~~aap St. Marie,Mailagascar.D.aal' ontmoette Hiervan herstelden 17 en ovel'leden2. 
het langdu.!!g~;westen en n. w. , winden, methooge zeeen, Verder dedell zich nog enkeie gevatlen van koorts voor in 
tot voor 14 dagen (voor 24 Ji:tli} :terhoogtevankaap de regelltschappeuCheribon en Madjale~gka. . 
Reciffe. Vrijdags werd men do()r ef.lll alI.erhevigsten 01'- . !elcalongan . . ~~edurende Septelllber ]1.. was In den gezond
kaan overvallen, met donder, bliksem en veel regen. Men heldstoestan~ 1ll dlt gewest geen betersch~p te bespenren. . . 

d . h . 4· 0"1 . • ·d' k····t t i b·· · . d Te .. In het regel1ts~hap Batang nam de pokzlekte toe, doeh bleer 
meen e ZIC op mlJ en ~an ; ~ us e e~l~ en.. n ZlJ steeds sporadlsch. 
2 ure des ~orgeni stootte t sc!np ... De~a.I?,1tem, dl~ on-In hetgeheele gewest werden inSeptemberverpleegd 86 
gesteld was, kwam op het .. dek en :verdween:; h:~t.e.mst 111 de pokiij~ers, waarv!ID 31 herstelden, 3 overleden. en 52 op u,ltimo 
golven. Er was geen tlJdomdebooten .mt tezetten,! van dle maan.d zlek blevell.. . 



te zainen 
Ret, zouldebiet bedroeg: 

-u t k 129.50 'IJikois ~ . ' t~ zamen . t.{~ '" Ll'l.lin 0" .. ··23 '.2~waai:\-an hel'steldeii' . ' .' __ .' 
/I Djelloes u /I .. .. 

RI ' . e 35.25. Ir_ ,elioverieden , _ '. '. '. 
/I ' lIlJO. " " .. . _ ...• . __ ...... 

Poklijders 
no 
217 

,332 
187 

' 28 
ri Soengeiliat. 158.75 /I ,. -~Z-oodatoiider -hltirno Septe-t,Dlie-r DOg 

. /1 . Meratvang, -13.- /I .beba.ndu\iog;leveri . " .-.. '- 294 '-~' en" '~-ll7 -' 
/I . l:'angkal:Pinang 25 50 rr 'Op'Karimoli,Jilva was de . gezolulbeidstoestanu , gediJf,eude September.' 
/{ Socll(!eisJilll 18 ,~ . /I be~reiligend. · . :' 

.. /I Koba~ .2.3.~5 ' If ,Sim!(dl'a's TYdskust: - Te Siboga :e.n -teSingkel (r'esidentieTapanoli)' 

.• -'! ,;:'i' 0 boal i: ; :' , __ , ',71 . ...•. c-~ __ .~:~~!1e~~~I,~~edeo~~!~~·~~nl;as~KJ~~~f~!:~~1;ide-ei~7'~:r-i{ji~~li~~_:~d~.Vib~ 
. '.' .'. - . Ie zanien ' . . 4\H{.50 plkols; - _ . 'Dieaardb~v.ing ; iyerd:· ook wa,!rgeu~fp;)en t~ Goen.oeng-Sit61i.en te Baros . 

. ver(egcnwoO~djgende eene winirde val~ I ~nOl,fi8: ' _ '.Opeel'stgc!loemde :i{la:i,fs ~as~ zij zeHs'-;\.eersterk: _ ' . '.:~ _" . 
; Afitirwege . ,verden de wer!tzftaJJ1'jiedcniu dell~ijilell g~regehl ,'Deri ll-deIi . Okji..>be~,jles 1\aJijiddags~ ~il itJdeD;' mOl'gel1vl!nd,\n vol- . 

eil1iieL kracht voort ge~et, . " , ' gonden dag; deed iichbelzelfdenatiHIl'iei'schijnse!voorte I'enjllboengun 
In de mijnllo. 20 Djoenh.ill, gelegen in het distrikt. Merawang,(Tapauoli) . . De latHste iuaal ,Vas descJ1~k horizimtmil; bield 3 sekondetl 

olltd:!)l'.ie meneeile ertslaagvail ': ruim 5 rij uL ,vocten diepte. aan eu had de .rigtigg· __ van N. W;.. naarZ.O . . - c 

VooraJ deonuerstc hag, bijde .inij lHiverkersbekeocl- onder den ~ . . 
mia' til van lapkong, was zeer t-ijk encc. 1 rijnl. voet, dik. BERIGTv~n' 4eve.rschille~·ilk~~l.ksziekten , _'di~ iri - N~derIADdie -

;A'~n gl'-wasschen linert.s was' 9pniJimo Sepfemper' ili de ver- ,hebhen - ge~~ewht gedur:ende 'd~haand' SepielIille{J870. ' " '. ' 
schiHcnde distrikten in voorraad ;,,_eene Jro!!veeJh~idvall- 852}k , " - - - ", '-- ' 'ii. d ' '-,-' 
Tla'clit.,geJijkslaande aan 2131-21/2 : pikoJ till, ' .. _.. . ... :Re:r;/;;net~e ~:dJ.e;:~~~:c .,_>-_" . . :_ 

J;;i:durende: die malind bedroeg - d~ Jibeveelheid 111 ~s1ailaS pa,k;; ' :I~" de afdeelil?!l".·· Indramaijo.tl , .. blil_ef ':de- aldaar ' beerscheMe ppkken- __ 
h\jiiel1geJeverde tin: " . . .. ' eliidemie staliotJaif, ' EenlOfalpllrsoneu werdUoor die ziekte '-aange'-

tEi,)3Jinjoe ,.. 1052;18 pikoisf '-tast',,_ waarvan eeooverleed en "Ohetstelden, ' ~':' ~: _,'. . 
;" , SoengeiJiat .' <324,75 II - '.; / _, '.: .• _;:~,: . Resi4e)'l/?e;;#Jim/,: ':..all{/. ,,:,~.,_ : / < _ '::. ._ 

)'_:":b-1el'a\Va~1:g . . ' ..• ::i:~!6: ·.· ' N }ietaantal . koortslijders; die,'OIider :- g~neeskU!f~ige , pelrandeliDgkwa- ' 
j ,,\"Pangk ~l" P.inang . .'. II ~ep •. b~df£'~gl_~'?'~' .'_'Y~arvan:,?3,' ()y~~!e4eIi ,e~; ~~2 ?ri~~~' ,~~liae~~liilg 
, If ,/I'd)oail_ ,,13H,Ht _ • II : bleVel); .vall ~ de ' u.1etge.,neeskUllth!: ,Qll,lran:delden_ s{!erveii 'T99> , - ; 

. ·;;;;'k; . t() ,i,:!1~!~~'{:. , ,':': _lJ69.,<3Z~pjkols. , ~o~t:~~~~> 
~-:.·:~;:~ ··t~ : "';, .-.:: .~<~i~~~-~:~-~~=~~>~; ...... . 

;;~': ,. ,--> te i~ljj~ln:- ·: 
, " 

scher:!lll eu vllarb:.igeiJ;metf!lioe:8211ast, . terw:ijlvail: :d~aE\l'er~ -' ,H:!iY !Uln!ill.ko~'~l s- . ~ilF{Jk~ii~lM"\'.~§ ;jn . d..( atile.~liitg I!anarge~lin , be,' _' 

:i~~~l~F:~'::~JE~~~it~i~n~~~i,~~f~~~lft~1~~{!t;:":~~5.; 



il~Q ?\verden. doo(. deiiatiiprlijl{~ pokl{ell ~ang'etast. ig,ci~ii:-.'I· , :B/tndjeflifasingin Onrltst. 
~~t·,; .. ..... ..... . ;c'1l45lile;t:S~:!t~~1;!;::;;:f;" F r: ... : 1.f;~ (P(~rti Co)' i~~??i;a;~" de LOCOJiF)tiil") 
0 tohd,83:diit~ic'[cn . ProboJingo en' 0Keda:nef{ara" lIeer~C!ltcn' naii~rlij8e'1 . B;i~hJJEmL!'sEG,fllOctobeJ: 1. V:111 
ilOliken' ;c 'Nan2)Augustustot C~tnet 10 September \Verdeu26p~r- . ' 'D. '. ' : . 1" H~. > ' ,k" '1, ~. -.,., - b d at 
~onep.t;~oot , .dilJ, ~iekte· aangetast, wa~rvall. 5.hetslagtoffer ·wenlep. , .. ....• , .". e .• toe~tan( is _lid !l,Og vl"~. ~ Ze.I (j~I .bt aren .. 1£11., 
" Eliri '~t~ll'ijiersbleef op gq Sep.t~l!,bernog onder behandeling. Ihuge het volgell,::'e! m"<:Len ?cht~~:} ten 1

128 ll~e amy!",,!, 
; ,.' . '. .... . . ' Rcs.dentte"Bagelen.; .... . .,' , .. I het .'. gouvernements stooP,l,SChlP .ljldl·ona vaa ~.iaraba n-

.· ••... l.n ... ,.rl.e .. '. '.: •. ' ... a.·., .•.... f.(le. e .... l.'ill.g .. -cn Keboemen ... ~n .. · ~.' .. a. rali.g-.AllJCr .h.eereCh. tell 1."'1.;U.111. 1Uke I. a,111 board hebbel!dv den P':.e~:Je~t. ~n _een~ge .au.dere He e\
l'okken. " . , ., . ." . ,... . I alsmede 9 geva,Eenell. Naar lcml ller benchlell moe,:! ;: 
.In :~~e{8Igehuernde afdeellOgwerden 2G8persune? dODI'Ule zleKteaan- I 1," 1·~ ... '. c,/:; ',nh h .. 11' . '".> _~. '--0 h 'k'" '. 

getast;; ",tt'atVali 28 stierven en G4 onderbehaoJellllg lJlevc,i. . I uh.scrru~l'J~ ,:-ucltm naG, t " ,~.l iZ± Lll v. e~'l,elvc n_~:\ 
Inde"'''afdcblilfg Karang-Anjerbedroeghun aahtsl respectivelijk 52, I amoklJartl} nebtlen plaats gehad, iOn TflO! ([oOT·den sPlOll;~ 

G en tL . elell ltesiaent ,bijgestaalll:lool' Z~jll bl'Oeeler, De spioIl,llIi'i 
Besidentie Kadoe, naamd Goes ti nfoelik, .nioet sedert ceJiige dagen, ctat;id, 

O· 'OlK' 'l'·U' ,leZe rcoideutl' J h.cersc.htert natnnrl.iike pokktn. Hef ailll.tal , . l ' 1 1 c 
, ... • . . 0 , no. emde Resident te MaJ."abahun verto.efe e, . om. l e zaaK ' :11"-
lijdcrslie'drutl" 14 f1, waarvan 21 Sticl'veil en 55 onder heharidel'iIlg ~ 
b'ievch. " Wankang in het reille te brengel1, ongesteld ' zijnge\iuL .. 

Residenlie Soerabaija. ell op deterugreis naar"Bandjermasing stee(13 geklaagd hi;: 
Op; }ie't gcbiml van den Soesoebocnall verkreg( u de llatuurlijke puke ben over buiklj~n, weshalve hem brandy tot leniging zij'jl, 

ken eeDe groote uitbrcidiug; 933 persouenwerden ee uoor aangetast, smarten \, ercl toegediemL ' Te half vicr nre ontstoncler ijl 
WRarvall 138het slagtoiferder ziektc werden cn 120 onder behflude- groat g-eschreellw -van amok ell zag de wachthehbendestui}g 
ling ~l.cYeli. , man iemand met een sabel links en TeeMs slagen Uitdeelib.' 
Op.~etgehiedvau Mangkoe Neg~ro wer,) het uUlltal l'0klijders met d It· 1 . . , , 1 k' k .. ' 

10 vCl'nlecril.M,waarvan Bouder bebaudeling bleven. en e .·an aarns venue en, ' oOKscneen (,earno --maer o;, 
.,' BeJidentle:lHadiven. ele kajuit i waal'cle Resident en anrlereH.1-L logeerden ,~ll, 

Van)·Ltot. en met ultimo ' September werden ih de ufdeelingenMa- willen cloorclril1gen 't geell . echter verhinderclwercl. ''7;, 
diocn,- 'l\1agettull en Ponorogo 19 gevallen van nutuurlijko pokken waar- ~ottc Spl'Ollgeucle amokmakers in de r ivier en verdwene , 
gcnolllcn. ; 'l\vee ' uaarvan eintIigtlen met den dood , en 10 lijders bleven f.'. J:~j .. om.lerzoek blaek ,.·.d ... :t van .• e.el1-.Vlnus.t~~.e.>r .. ~>e .... t.» .•.... ~.'; 
b,uilcr ,hebindelillg. 13Ul TEN -BEZI'i'TIN GEN. ' geknetd en de arm doorgenakt was, zooclat 111J spoedlgover. 

,,, 'd 0 l' .f'd t' B' 11ee.cl. Venier waren er 11.Og 3 v01'wonden .. : de cene inzeeJ llesidentie aut - en 08 eJ"-aj' ee liZ,! van 01"11 eo. 1';' . J' 1.' nI" . . . , .' , '. I ergen graa(, , ete tweeCtelS een oar ,Hgeuouwell, owe Ii 
l'c.AmalHht \afdeehug Al1louthal) ~eden zlch nog 2~\l gevallen van evenwel teruo'9"eVOnd011 ell,recter tel' rechter plaatsebeves. 

k:~el~lck.tc vuur, waarvau 1~2 gllUStlg verhepcll.ClJ y, met aen dood L·o'l" . l' It)~rl " 1 ,l" c. l""k 0.11 ,1 
clUdlgdcn. 01' dell 10ilen Septelllbel' was de CIlldwne geweken, L1",( IS, (e e B_ .,e IS ~lf1~eLl:J Lam~LIJ' be 'JL~~oee.1L. .'. ' .. ' 

,Gouvernement van Celebes en onde1'lIOoJ'ii/h'd.m. De droeVlge gescllle(temS heert natnl1l'llJk- een vreeseuJkc 
Il1dit gUl1vcrnement waren gedu}'eutle Iwt geheela ja"r nUluurlijke sensatie te weeg 8ebracht. vVie is thans zeker vauzijne 

l'0klienhecrscheuue. Vau 1 . Februarij tot en lllet ultimo September bedienden? Hnlp van de poliLie heeftmen hier lliet i~ 
wordcllinhet. district Segiri 13S9 pers()ueodoor die zickle uaut;etast, verwachtcn. ~ 

w~arvaul00 overleden en 35 onderbehaadc1·ling bleven. . Het cloel van de ltmoKmakel'i,·j· was z0kel' vermoordinbO' (1m 
III 'de dislricten Binamue en Bankala be iep het aantal aang&tasten, 

lJverleden CIl under bebutHleling gebleven JlokkclIIijtlcl's van 1 Januar1i aanwezige Europeanen en bevrijtling de]" }) gevangell rivieT-
tot ell ltIet UltilllO September 19U'k, lOG en of), rooveJ's. \Varen doze los gekomen, stellig zouc1e d3J;,u-nw. 

~<";>-i:"..l'$f--,.___ wand van -het. gezelschap: en uelnanning gerecl zijn. 
De l'iviclTooi'is llog steecls in yollen bloei. :F]enige dagen 

gelodem is eene praU\v met (trie inlandsche militairen op reic 
naal' llantau cloor circa veertig riviel'rooversaangevallen 
_De _soldaritjes gedroeo'en ~i~h Irloedig, en schbten- vier roo vel'S 

dood, tCl'wijl '2 allcl~re nit de pnn~w sJlrongen, ell aan' wal 
ZWOlllmen, doeh cloor de bevolking werden opgepakt. \Vel 
eell bew~js hoe moedig cle inlander is, wannee~' hij iemancl 
tel' sluiks knn aanvallen , Ziet hij ecllter dat er bloect ge
stOl't wmelt ,dan demIt zijn courage tot eell minimum'. 

Srwt'c[Ntng,'7 N overnber. Nlen eleeIt om mode ,dat de 
hecr.F;';). . R. S, yau dell Bo'ssche, lid ill den Eaacl van 
N eclel'iamlsch-Indie, zij n pensioen liceft aangevraagd. 

"--- Gisteren kreeg kapitein v. S. door een ollgelnkkig 
tocl'al ,. een ill ' brancl geraaktellpot met tee!" over het lichaani; 
en wijvernerncll dat d.c brand wonden c1aanloor veroorzaakt 
zijnentoestaucl zargelijk makCll. (Loc.) 

SWII([Pcmfl, 8 November. Kapiteiu v. S" wimls ongelnk 
wij inons Iwmillcr van gistt~l'erl YennelddQn, is hec1enmor
gcuaal'i dellekomen urand,,;6nden overladen. Het Ie o'er 
telt eellbl'aafkamcl'aacl, de konin geal! gedeeorcerclsola:at 
mindel'; : . (Loc.) 

Eell . t<lh}jke.menigtewasgisteren uit Solo , Dj ocj a;, Ba-
111anlng ;A~llanclere plaatsen , sl\ll1engestroomcl, 0111 hetfeest 
bij te·<\'YOlleJl, clatten 111lizevan Zijlle Hoogheid MangJ\,o 
1>1 egOrClgS~~yeIlwerct, ena!gelllQt;Il vol.deeeL .Oostersche gast" 

. vi·jjhe,i(tti~jF*eelcle, met-V)'es'tefsehell goeden sn#lak enw(;\17 
'lCyencLJ}¢ict ;v.ereCl~igd, . hebbellYlJ,ll het .. fcest eenherinnerillg 

. uagelat~lf'"dIe .• blijvend .aange1151um,voarcie gastcn' en 'ye.l'" 

Gistercil 1110rgell al'riveerde 8Illier het stoomscheepje Sai ... 
1008, medebl'eng-encic den ' Controlenr de J\Lmnik van. I;au:~ 
bel, die don- ]~{liten(lllt del' InfaDtel'ic Va.il lIuDl ver-,ittllg;·" 
inoet in zjjn - ge?-ag'hebbei'E~chap: cone- schoone-beloOlling VO._ 

zo.ovelc gewicl~tigc~ cliensten cloor genoelll(len Luit. be;ezel~1 
De ol1l"nstbarencle toestalld is chlshier nog in statu quo 

naar lllen zegt ,hehben zich in de nabijheicl vanMarabaha! 
500 oproerlingen verschOlell, ~ell iegelijk is gewapend. Zl 
M:s .. stoomschipAdmiJ'aa{ 1{a1I. KinsDel'fjen ollirolt elken avq1.H],' 
zijl1e, entCl'lletten ell laad.c de stllkken gesclmt! Zr. lUs. 
stoomschip deOn!"1ist iSYOOTtdllrelld· op reisenligttef?i' 
?tab(j lVIal'llbahan! Al deJ~uropeesche solda.tell zijnnaar d.e 
benting verhnisel; en telk(;llnaeht is er een Otlieier 0p'~'acht! 

Watzal lllr 'het eil1de ;.valldezen toestand zijn? Langer <eel'en~1~~-;N,90't-_--df~\1 gastheer~ ~zal-_ Zjjil. ,,-; 
~~~',;~i'--: : ~:-;:- :~/ ". - '~~;='.~~ 

, L _'~ 

; A(Jti~'iiJil> eler politic. Intl'enyorig811 li'richt tc ;!' llti~: 
;origevQei'; dedell vierilliauders" emf " itanslag op. cen iIi de' 
rivicr}iggep([e pr1l1lW ,en JLahctlllik open gcbrokenti} 
hebbe-(Yi " ei~e:lldell zij. ziclr168 '1(a tti's sllilcCr toe; 

,eckan 'de . sii~latietoch niet ,tlnren, oll1clathet vcrtrmHvender . 
zooweinig dOO1(fleIikelldE).'}nlanclers in 011S bestuUl' ten zeerste 
geschokt ,, · worclt,~ .ell de v60'rtdurellde spannillgxoor cle .Ell
ropeallen ' hoogst a±inattCml is, t erwijl handel cUllijverheid 
oncler c!crgelijke, olllsLandigl1eckn gclmgcllgaall. 

Het is t e hopeu > clattle rcgcsrillg deqllacstiemetWall
,ka ng . spoedig .. engronc~t{" ondcrzocke,opiLa t nogbij ,tijds, _ •. 'Re8f.!:S,~\!i~srxW mOl'gcnecllter Annen Lte ,iicr sc11l11clig:eli' iii 

hcclrteilis' el):.. iil eonfessie; = ' " , . (Lb~.J " cell groot .ong-elilk yerho6t~ ;worde_ . 



~r.netij~e-, .' . 
'gcstichtlln .' . 

... : cerst heden 
bet onstni

at te wijten. 

01tgevaile,cter ,o(e .. efie. · Eenllr~~~W; ' ~li.~ mei 50 krandjangs 
. ··. bel!iJi~i\ \vas - w~wce.;ir,:. i:"s:}~yn,~ bi.i., d~ iIlimding . der 

amarqngschk~ ri viel', gez6n ken,'-: E~l\ :]jria:l; a!1d~re prau wen 
zijn verdwerten ,doell dit YCl;mocileiij\<: .. ten; gevolge van 
kwaa(h~illiglieid. . . . (Loc.) 

dim :wordetl ger,eecigt;in!iakt. . 
bt~ MinJsteFi:i~t1t()eveelhlji"ekenei.l _ kah Sallui1"ang,7 N Oveni.b<~l". Aiweder~.p()ogdeeen · boegineesch 
f~Jn~l~s~he]t;~g~~l'iIig,~ die hen Illla ,afioop ~Jer W!llllJ:U;15!C" . ZaterdaU'Rvond een m()b . ' begaanop een zijner 

~~t~~. ZO}l mf~,;., ~l:~i~l~?VPOX, hUli~J st?~d,~ ' . elll:J.e -pe~J . s'l1pel:l. ' .e •.•• i.1gl'.e~:nlU~~i~~ :' ~~l:~~:s~~~~~~iJ~g~~\e~;:~};;d.z~!~(~: ~oee~ 
~f z()u de rh9:j~ehe :Regeering wei r/ela,8t, :maar Dr. · tuimelen , .' zQodat _ dei(' Jtl60i't\eMal' zij nkries .ontviel. 

V. ~~Dr i_mi~t!!:~:~trit~lJe~l ?',<~, <- ':: ; ,':, . . . · ~~t3~~~(~e~~~~~i!e~li~i~~vi~lt~&~~~;:~~~~e~~h~:; ' ~T~ ::~ 
':7iit iMailio/11i deert-inen onsdd. 8 ,N ovem ber meae, gai'doe's~zoodiinigmet ee'ri- ~t(j]( :'ijjf hetnobfd geslagen, 
', .clen nRcht vim Maandagop Dingsdag de K arnpong Pan- dat hij orrmicidelijkneerst01{te, vmm;na hij . bewusteloos in 

Ibngangen vie~_ 'wOliillgen . veriom' (1001' bl'Rlid. H et vnur het hospitaal:wcrd gebracht. . . 
ij'cigdeeen ontzcttende. veJ'woestingallntel'ichten, malu Vande aan1eiding tot het g~be(ircle is . nag niets bekend 
l6m: de pogingeii ;vail 'het inlandschepolitieptll'soneel eri de 
ijaja,ilg~_secars /ly'ercl ,de ' bi~fmd ,,biri,nellenge grenzen.gebrae1l.t. 
~e -'oorzaa~ vAn ~: het ; ongeluk meentlllen in on . 
leid ,teyinden ;h6ts<;hijnt dnt een brandcndepnlita te 

(Sam. Ut.) 

ljJ~{m _paggerisgcplaatst. . ' .... ~amara,ng,7 NQve,mbm: 1876'. , A~111jo.ord , der 1Jinrana 
' }tforJrtl. Hcden;m?J'gen ()lust,reeks half vijf ging cen Chi- werd ' 4001' t wee goesti 's (pl'iestel~s)ainok gelliaakt, terwijl 
~-e$" IRct -~l\ngltndlll'g : den DJoemblang op;; (lm kooprnans- de resident zich -aiin boordvan" dilt stoonlschip bevond. 
fg~M!e~11~ar;~ §cto;ij~101:; te . bteng,Cil.tti\uw fJlJjks echterhad~oodell en t\Ve~ gelVon:(le'p\'·"Bandjerm'asinis rustig. 
iijtlleLkarretf~ ,; vilrr!t:t.e.l't~ N:mte" vo(lt 'de.\lWliVelop te:loo- ,,' . .. ;;;"'~~"/~~ _ o· .:;" ( Sam. Ut.) 

Ird~; O~e~t e~~:~fa~~s~111~~i' k::~O~11~3~i,~~i~~i;~~~~h~~,t~:~ ; ~_~,~;6i: :: " .. 
~herp"Yerl<tuif ~~n '>von(l inuen bnik ;toeg~bi~acht , De mis- . , swnf,Ll."anf!, ~· l ON,Ol'ein bel'. , " '~ii.r klu1ile!1 th!:lI;~IlH'!t zeker
~aigerkoosh:ct ;- h~zeijad en' liep stlidwilflrLs, de Chinees heicl' Inedeui):~ltm ; :d:at, de vc'lksfee-i~~'t},'fe._ G6¢il~iih tel' gele
'Qlgde ;hemz9ovee~' m(jgelijk ongemerkt, totdat de schul- genhfli(t del' _opening van Jleu1yeg' (JO(;1I!,di1I7,P<;>erwod:;t<J'ie, 
age : Ngaf!lbengan, bercikte, waar een <menigtemenschenop un defillitiefbepaald, zijll op ZQNDAG .. 20 dezer. 
le ; b~e_IL ;was . . ; ~rO~ri·'wertl om hulp gel'oepen anele schul~De?:;e : '\' iJ~igillg r~m het oor~pi:O!1-kelij~e _v09rt1€men geeft 
ige:--gcYat. He "zwaar- 'gewonde · J !lvaan, cliothans inhet he,t aangena,ip8 bew\js ,dnt ll(!t ' l!opfd , Y}lnhet plaatselijk 
:t~clSverbartd :r~rpleegdwordt,herkeIlde · lioro uestuut' te l'0erwoclntlie niet ,gelijJ{~o() ; v'e~ealldere indische 
~ i.', 4,eil · dadei;; als ' borzaak vanhet:W~\1-ibedrljfalltoritfpiten ,:;_de be~r().n,l ; l{~ 'Y ~iellS\r'ij ~eXis : tdeg~laim, dat cen 

~~uClit. , TIc '.\d8d,ei: zeifj in ' confessie}Qmende .•. : ambten'aar " i~c]lkdlllpliomitteren: :z9i\'J to<')r' een goeden raad 
;er dat hij Mi.geth.lf!eiie voc>r, eeri:\ :eeuok :'of' ' va;ncl(-pers ~fn ~~ri : wincl_tc~n'ta(J,?{~?:',,'c;c.(S(un., Ct.) - , 
~aan'gezien ' ?Nienlliee'nt, dafjhij vrOeger r~eds ais .== 
fige -:'rei'~v:ei'pleegd, en ook tlla~s nog vcrpleegd zon In de resiciel~tie : Bagel~n;fril"dc;~-';gelijk men weet, ko-
'den, mdle~j)r; Bauer ' en , Dr. Smlt: dMcllwut van hen ' 1 '1 ". t"''''''t _ ... k ' · .. '· d"·.-· 
wach't"rerd; 'c':: ': ." ".- '.. . " , ossa e;, wa ers . aats':W!l1' ell uitgev:oei' <~Zod #nu wedel' de 
'- ," .... ... ' c.· , .. , toeste~ming ,van het gOllvernemerrt '6nh;angeil tot het bou-
~ >. Assi.~te~~: }y~dono -'vanNgani9:~llgan 'verd.ieht voor wen van eell' steen en blUg, m~t "11i-ie' bogen over de I'ivier 
_,- fimk edra.bu .dezezaak'veelloL, •. ';, ,-' .. . _.;. . , . ' -'" ".;,.,}.,,-,.,' ,. -, . _, " maar 

dIDos: iO€ken ZOLl. De 
.', 

r~agl'~:h~7,ll:!1rO:);lj;~?:~lr;~:PHh~(!IJ;gs~<nog ' ll1ct · 'tas,. ge:\lccl1seenL- '. s(lhlJnty: ech~e~ , cl~f:, ~n:(m zwangh<lgV; on;~¥l~et:- op het punt 

::i:liiii:t~~f1~tt~~~Mi~~t¥l~i>~~~il~~l~;';~\~ 



.' . 

z6'ek " ial~6o"k:h1er het. gcw;enschte)ichtniet' laug -lutblijveli'. 
- , o. '.' .. _......",._ ... _ • . ,., '. (Sti.~';.:. - Ct:) 

J :" -;~. _ __ , . "". • _ . 

.. :So~T~b~ij(j" . 7' Oct. Heden morgen '.Verd albiel" met militail'e 
hoiin,~urster -ain'de bestel(f, de 2de Jultenant del' Artillel:le 
JiJ" , lIf. ' HaJi~eI'8ter , ,lIlhet mil. hoipitaal aUiier oveflederi. 

.:.,: ' '- '. ', (sfm<Ct,) ~ 

ko'ffie. . Wij, vetmilnen dilt .dekoffie-pl"odllcten · in de l"e" 
sidentie l)asoel'oean ditjaal' l'uim ·S80000 picols zlillenbe
drag~n. ..... ' '. . . '.. ... . . ., . 

Diel'~$ultat¢Iizijhverkl'egen, ioMgl' den,doot$(lIIimi
. gen , . :nQoit , volprezen: ; ;Tott~n . te :beiigen . ten ':eiilde; :~en zoo.
geriillltii'gen:·:Jllien" inliinder:: te drij y,~~ niiar dekoffie-tuine~- ; 

'. ",el.ee!}. bewijs .: ullf ,men, ~~n .lust- totdena.lbeid ' kan .9F" 
,we~J<~ij,;. zC:)n4,er :tlCll 'MhlUl:g~noo~ te~ mishan(lelen; . , .. j ... 

. :' ;Het~):W~ge . n,~ll ... dW'jaal::~ all~rglln:S#gT wederzijh: gewe,~,~~ 
':V~()i· ::'den·· ,koflie'6ogsq '; zond_er ha.nden t~t he.t' in orCle hdlt~ 

den · det tllillen 'maai vo .. mil oIll de vrucht te plukken zau 
mennimmcr tot eell dergelijk resultaat hebben kunnen ge-
.l·aken-,_ . (Soe?'. Ct,) 

Soernbalja, 9 Novembcr. Aan boord van het opde bui, 
t.~nf!J&d~ alhicr ]iggen4',: ErigeIsch schip Levant, habhen gis
tel' ~illigeOlJgel:~geldhedel1,,:plaats gehad, waarbij vel'zet tegen 
descheeps"-otJiciel'en .werd g¢pleegd,:'zood.a.t detusscbn . ' 
vall het wll9htscl1ip ll~Qdig " was.Ep,I!, gewapelide sloep der~ 
waartsgezonden hceft de ordehersteld en een vijftiental 
petsonen del' bemanriiilg gearres'teei'd,die in's landsgevan
g~f!is~ ;i!,lNllr~ijn ,ged~P911eer'Q,1 in: afwachting van e(monder~ ' 

" zoek;dat iil .diii'zaak ,wordt':gehollden. (Soer: ,HU) . 
.,. --:. -.- - .. , .':: _- :;.~;t~. .-'.-c-. '<:'~" - . I 

':, .• , ,: : - ' :. -: . " I 

. . Pa~'O,el;~iJrtll', 5N ovclnboi<· Men vCl'zekert; datde oogst, i 
. eflll.~vp!l,r. ' vau ,){,offijbooneri"i voorde .leveringis's Lands 

pakhilizeh, 'dit jaar '1870j<de afgeleverde massa vau 1869' 
nog zaL ovcrtreJI'en, uit het gewestvan Passaroean, - de 
dl'icRegentschappen . :MalaN~, B~ngilcn Pas,sa,roean. Die. 
vc~zek¢i'-ing : 18 ' i'cells 'zoo goeu als verwezenlijkt, Wij oIi:t~ , 
houdenons -dcswcgcvan b'eschouwingen, en wijzel1, alleell 
op de~en tak van n_ijverh.!3~d, - bJon van welvaart vaal': 
lana· en~- vollf in Oost-J'ava, ' . -

" J)e )~ve:rj'Ilg .~an . iil-70 z~l:du.s c d,if: -.van aUe .vorige 
orel'trefien zoo niet htit. hoogst in cijf~riijn, 

(EM, v, Pass, en 0.) 
; ' __ ~'-"_==.i:=: 

P~8,qprde{.t};8No,y~mb~1{ Op:'/ rijdag d~n.· 5 .' d{l~eris • 
. eene ; pr/ial1.W: " P~cloeari~g' geyqerddoor J?a' ,Lamsa;de,te hllis' 
be~o~!~eM~ .•. :;~'p ~et , ~il~'~d g;Uiang~ ~ ~o;nclei'. · SU~~~!lIl~nYi!}r 
SU.W!!N!p; ·~.~I!len~e" . m:ekl)~s~emir,llng, .· ,ll.a.ar p,asoeroeaTl; -op -

.. -J} ~ . '.';~.~':-!;· · - l-

Bat l:lij, over'l:cgetide: . _ '. ,,'. , 
, da:~ ;bjjde. ~J'donna9fiJio van_'!lO~J 1~lU. 1,858 [StaatsbJad no . 84 J en , 

;: ' ~~iijeil{~~~!\t~:a~:~1~:~~ti~~_1:1de~jl~~n~~Pf!~~~h~:\;~~~~r::~e:t • 
S6ii,ialra's , 'iv.:~stkust ,'~ijri ve£bod~Di mct·-:hct ·doel-- om het' v.erbrlll k .-
opi~m daa'r te ,VI:erim.; , _ .. ' ....•. "' .. ' ." 
_ ,iI!lt die maatregel"VI'eL,verre,an aan ' hetoognierk te beanlwoord 

qovelidieo tot :-eend~i'beypl~iqg: : d!lrnarali~erendei,J ,.i;hJikhaodei aanleid' 
li6'eftgegeven ; ; eil" wi\l~ridf;, a~'*riD voo-fzien / - " " .' .•. 

Lettenue op- Jle~h1k~leQ, 2,!) , ::2!), 3L en33v;lO het Reglemeut 
het beleid dei.' Regeiiil}t van :N-';derJundsCkflndie; ' ., 

Beeft goedgevomJeii: __ en; ver.st~an: . . " .' 
1. .In te trek ken en;., bniten -\verking .testdlen deverbodsbepalin{.> 

op den invocren -Ji'et l)~zi,t van O)jium,afgekondigd bij: ' . . 
4. tje ordol(na,nti(l . ."aq2.0;fulij r~5.8 ' [Stmitebladno. 84J Yoor , 

-eiland :~N.ias;_,.,_.;.<:·: ···-· .. , . ,_ :>_--'.,. /<0_/ . :. . -. ". 
b. d-e , ,iriiJ-nrtarItie .. :-v,ah ) 2( tuJij ' l ,8'64 [Slaatsblad no, i 12J v,'· 

de, .daatIJij .geii!iemdIL ,afdeelinge,n _ villi h.et gotivernemeul ' . 

IL , ; pS:~:l?i:~~it~~~·i~~t)~i .. werklhi~ okl Ja(IUurij .1871, , 
~uopdatn i~!l'iand :!:ii~i"vau , '0 u"'.~ten~lf~j ~ ,~,ooTwepde, zalrjezJrIn hI 

staatsblad vanl\<ederlau'dsehclfiuk \geji14alsteD, ,v~or zooveeJnoodig 
de Inlandscbe en Ohiilcsche taleo .angeplakt wortlell. . .' , , 

Gelast en beveelt voor!s, dataile hoogcen lage koll.cgien . eu Rmb 
lel)aren, .ollicierell en juslicie.l cu,. ieder,·'.·vboT ·zoOveeJ hem .aanga·at 
Ball de . slip!e Dalevingr:l!lzer~e haud . zuBen honden, zondr coglui 
king ' of aanzien _ <Jes p~I'SOOIlS-'-' . c ' . .. '. '. " 

.G:edaan te Bafavifl;·. den 9deu NuVet;llber 18.70-
,', P. ·MIJER. 

De.11f1cm eene . Sckretar~J.; . 
VAN, HAfiJ: NCARSPf.iJl('(J 

[Staal~bladno. no} 
=;;o;--:,~=-,-=-:-::,~",,:::,.,=:, ---,-,-,--._," ;:~ .~.",",,,;:::-"':,", 

.-. . 

IN NAAM DES KONINGS! 

GOUvEitNlmR~GENER;~~T) VAN , N:EDERLANDSCH-INm~;, 

Den : RaadJ~n :Nidt!1'la~tl8dk~Indi~ gehoord; , 

. AlZen,~iY3, de~~_: ;'zullen':} ieito/ lwOrfJ1z ' lezelz, SaIut! 
. . .'. ilo~L teUJetetz :' 

6at ilij, het _ \~eDS~heIUI:' ~:~iife~de; , &m(]e opiulllpachtbiDIJ en ht 
gouvcrnement . van Suma(ra'gWestkust (e regeienop gelijke wijze. ah 
',,,nes onlangs voor Java'cuMad"ra is 'geschied; 

Lel.tende 'Dp." de artikeleu ' 2,(j, ,2\), .;3Cen33 van het reglemenl 01' 
hef·bCleid der regerillg van 'N eMJ'lllntl ~cll; ludie , 
H~'eJtg6edge\,onjJeli 'eli verstiiiiii: ~.. - . 

L Het regl ement "001' d~, 6'j)ili'"P~d\~ yOOI" :de belledenla~dell t, ' 
. ·~;weslkustva:nl)un~-~h:avall :,a c>, ~nd~~i)genlM"SiDgkeJ cn dlla~ 

> behoorend e- eilandeil'; ' vastgesleldb\(Qrdooliantie ,'an 22 Septeo 
. 1,854 [Staatsblad!lii~ 70J; \~oratiiigetrokken: S . 

IL, Binnen he~ ; gewest: - S';ma(ta'5 .:vVestk,\stis toepasselijk .11et reglCI..-i'r 
. voorde opillmpacht opJa"a en MajJ'nr:r,vastgestdd bij ordonil~ · 
.lie val) 1 .O. Octobel' 1869'{S(aatsblad._lIo. 81J, metdien verstan t 
a, dat iildeartikelcn 1 cn 2d~ .wDordell »op Java en \'a.lu l 
. wilrderi ~j;e.le,eii ': .Ilione)i ; hl,tgewdt Snmalra' s\-Vestkrtst"; 
h,. d~t::artikelt6,,'vf:gvalt;,-~ , :' •.. ... >~ ' .'. - . . - . _ ~ 

' .. c, dl:\t . in;:~r-tik,el:'l\J, ' in8lCdcc van - "r"~I-;;ln~hl -Voo!, . de v:rjla~'tm~ 
_, v31.!1 :.s1a,IlAs T~pdeIcn : ES,~9a tsIJ15~;:) 85&; ' ~l(l; 86J wortJ.t gel , zen: 

' ~ , 

;:;.~.:':': . ", .. " 

·" opzigt tot -~;llropea:nen,n c, g~liik:gcstFl~~I_'Jorg¢past deartikeleri. 34\1 
::_:t?L" €~ ine~~~i"*l; ;lJ~,~~~~ghfrri~u:roJ.l .iJ~ : sVafvorderilig voor ue 
.·•·· •.• rl!den~ \fall ' JustltiQ '()[i 'J8v!\ , ~!!th~thooggc~~!;t-liIiN van -~·ederlaIidsch. 

;:.~W~tot~~~~!~~t~~Z~f!'~~Jrin~:?r~~~~t'¥~:~f:~.~I!:~~n:ga~e~'~~~~ 



:GO;DYERNEUR:UE1{)!;RAAL VAN N~DERw\'NDscli:~rNm:E, ' 

i,:!t~Jr~if:~tJ~~~~:::,~:::::,: '"' 
il.'':mu~r;. li'flf~ eliD'g : iaii'jiac VIti ' afJeeliiigVlll1 , het He 'hourd'stu.k. iler 

~~,~;~~~tii~lg~Dl~;(~;~r·:11Ie~t . ,::\:: :~.;7{~U ;r:::~. :~':~:~!t ;t:~~rr:f :~;~ 
'\!iclcid ·dctRegeriDg '.~,nn Ncdcrlanusch·ludic, eu 0P ' artikel 
"'all 23\;~'pril 1 ~64t (1 u'disch ~taa(shlad Ihi. l06); 

Il~:;~~: ~~~~~~::UUbi~~~~~\'i~1l;~~~([~r ·;\ct;' li~v'~ ii' hcL cijfel' vR:ubcl lIe 
:dstlik ,. dch.bcgrool,irrg.:.;vuIi'" Neucrla.ii il';;cb:llldic VOOI' hct-'djinrstjaal' 
J; ~ uogfc:,,\,ijzigclJ :,in :V:~l; bHl)d ' mel ilk lil'uilll JiutlcicW' va'u : ~ ) ; Mei · :ell 
3c:"tctiibci' ~187:q " ~S(al\t~,bl .adcn oU85 t co ' T35), Ie upeneti ' cen kic· 
';::V8t1 f;n?700(J . (eeiJJwh'def.,d ,.,zcveu'~lii tw"i.ntig unizcuu gulJtiu), :tut 

;:~{ I~:~'v~1~(~~d~C;~~e'·Jog~;~;-.i:;d:~J~~riD~jl~~~~~:~i:f:l~~;tiJ~:.t, ·· ~;f;~~~ua~~ 
b¥lC \\'cikeu) vau . gcrii~1U ' hupfusluk: ". . ... , . .' . ' . 
·:'. opdliCiiicmaud · iticr:v;£ui oil\veteIidllliiu vooi:lI'cnue, znl de l.~iohet 
~blnd~ v.~ll,;, Ncuel·lnntls·c~.I:ndi!! gCl!liJatst. ' !ii, VUOI' ,zoovcC! lIoudig, 
f..;J ulrtodselie CI~', Chiocs,chc. ia!cll 'aangcjJh"kt , wurden .:·, .. 

1,li,~,;:::tli~~:G~-clf'a':a~1:1'~I~llf;~~'j;~,(~~f~:~~!E~:1t~~~j~~:':::~ 
: , y .. ~' . jj;iitcllzorg (t~n 

. De AliJeliz'eciuF Sekretal'is, 
-: . -;"~" V:AN IhulCNVARsI'f;r" '. 

BUITENZORG, deIl 
. Gelczcri . cn~,' 

l870,\Nu: I:.'., 

Ie 
C, 

l~ gQ~dgevuDdcllclt . vcrslaan: . ... ..' 
'AajL,le ~teckcneri ,d~ t de l' laalsd ijlic ~.~ Il'tt(j'lI{uIJIILI issie t e':r~ io\c BctUllg 

([;a:ijliiuitg§che', Jislrikien) zal beslaau llTt Jl:l~ j,'<1cti; IJJCr ·· j,u,b.e~ril' Villi ' , 

deli, ·vuorzitlcl'. .. . , . ' ...... .-
Extl;~k( . CllZ. . ..• 

.<i'~r onlouliallcie .Vaii;·ucn Gouvcrllellr:;G~lieraai:' 
".,.:··tisJ/yt:ff::;c!t~:ii':iS; ,," : 



~";~~U~~~~n de ope~batevier(~~2a~el;l~ ~c!I\l2! -Je~Ai!,Via ; 1-fi J~:,; , . ~erig,t v~r Zeevar~~en:~~ 
ij'<;t,'; deiUeu.;~tj~il'ondel:wijzera~"'4~'oI;~u~~;,e;tie·el1~ lagei'.e sch~'ol te·', De !S~hollt-bij-Nacht, kommandant dec zee1pagt en chef van 

:\:" I3~t[tvHlrdehulpoDderwijz'el' ••. lillD '. de .. 6[ienbare : eente lagere 'scbool ~ ' het dep~l;tement del' marine in N edel'landscn-Inrue, bl'engt 
<: le , Padang (Sumatra's ' Westknst), 1'). A:delloog. ' tel' kenrfis ':an ,ee.langhebbendeH, dat(lool'4~1l kommandant 

l'o~ , hulponiJ_eEwijzersi .. ' ., . ..•. ..•... .. . .• . .. '. · v.an .......•. Zi' .• lV.ls; stoo.iI.lschip SZl1'iitame ,kriu.·sen.d.e.; in de .. Tomini-
·~an ,~teqn.enlJareeerste lagel:e ~~h:!J~Ite .P~tlaJ;lg(Suma:tra's)Yest- · b t "O 'tK' t Cl b ) dId" ., . b 

kusq; 'u:'lderdehulponderV)'ijzer aan!le openbare tweedelagereog(Os'lls ' ee es, · e navo gene', toC :nogtoe OJ] e-
schvul. :fi' Batuv ia M .• T. .J • ali 'de LaeiJ; • .., . . kendegevaren, zijn ondekt: .... . 

,ilqu ,de; oi'".nbarevijfde lagers ~()hpol J~ ;B.ataviaideh\llponder"'.ijzel' Ie. Peil!ien: Po.Patie-Oela OZO 1/4 0 ; 
.· .• ; uand~ ~o)leuharevijfdelagere .s.ehoolte<Soerabaija F .• L Bosc~; ... . - Po.13angNWl/

2 
W; . 

,Uall" de; Dilen barevijide Iagcie . s¢hoolie . ~o!rllbaija, dehllIpouder- Po.Sendifie NNO; 
wiJzer aan de openbare vijfdelagere school te Batavia J, . . C. Ie · b" . '" 

. Clerq .decConrcelles; .' ..... '. za,genezuiden (~it punt, op + l 'kab~Hengte afstand, 
a,. II .de opelIbare lagere SQbool Ie Meester,Col'l.Ie1is(Batavia), dehulp- eellTif datzich' vereenigt met Po: .Pati~,Oela iellwaar-
. ' uugerwur,er nan de opehbareJageresch;ool Ie Cheriboll J.Strij- van de strekkjng is 0 en W. " 

kef.; . . . . Ret is 1/s1ilijllang, en valt op sOll1mig~ :l)laatsen droog. 
lUlu' deo]lenbare lagere scoool Ie (~herib()D, dehulpomleiwiJzer lIan Z.age.ll een l'if benoorden Klein-1Vale.a. h ,1ell!!:te. l/S miJ·.I., 

de. opcllbar8 lagera schoolte Meester·Cornelis (Batavia).L H. ~ 
Bakker. . - breeclte 500 meters, op een' afstand vail 1/2 It 3/4mijl 

Departement vanOorlog. 
Ontslagen: 

Emul,,'; nit 711' ~ Ms. mili tairedienst,wegeo,s VQlbragten ditmstt(ju,mct 
behoiuLvim regt oj) pcnsiocn,dekapitainderinfaliterie W> J. 1<'. 
Ti!ninel'l11a'n. . " . ' . . 

tliih :}.Cotil'manda'llt van lzet·· Eeqeren, 'Chef van ltet 
. van Oorlog ,in Nederlandsc1 i.b'tdilis, 

D"ep(n:te1i}ent 

HesteldopNon.Aktiviteiti 
. Irifa'llterie. 

J)c knpitein M. C. E. Uuo·mpol. onlangsvan verlof lIitN edel,land 
ternggekeerd, ell zulks te rekenen van af den 4den November jl. 

----,t ---.-.-. -
Burgerlijke stand van Batayil:l,. 

Vanden' Shten October tot den 5!len November 18 
Gebobi·tell. 

S. M. Anlheas, geb. Davis, D. 
~I.K~ Uljee, geb. Bcnkcrs,Z. 
,I.M.C.Pl'ange, geb. ]3akhov~n, Z. 
J.i\gej·beClt, geb. · Hi'andonj ' Z: 
JLS.vltn' }Jnra, geb. J3anselljjl,. 

OverledfJll. 

W. 'g, ·.A. ' NUlldinkind,llh m. 
h E.Col'Ilelis vr., 44 j. 
G. J: l)atinama vr., 24 j. 
w.rr.HHitinga kind, 2 j. 
C. A. Geni~ns kind, 1m. 

3 l)ersonen> 
Overleclen in lIet HospitaaL 

T~OUW-,GEBOORTE-enDO'ODBERICHTEN~ 
Gehuwd. 

Oc't .. 15 J1.J1. lVL ,GenetmetK H. , Wiegand, Macassar. 
Ii 29.C.W. Klute mef¥ .. . C. ,J ,]j'redriks,Djocja. 
/I - ... · •..••••• J:H. KerrebijnmetW .. H~ · .. A. ·:Ftedl'iks Djocja. 

::':c': .. s.H. · C. A. P. ;J., yan.Z\lijlen m~t J.H. D.. F. '<: "Viiii'cent , ;Ngavvie. ." .. 
, " ." '0'" ..... ". :Bev~lleri; 

oct;" 2~<0';kvan .. derW eijae,: Bei'1'ettij~ (D.); · Padallg. 
ii/ 2.6 :E :·," M. ·.Blanken, .. Vei·We~ll(nl,{I).), .. 'Se'railg;.,: 
,1 . 29. , U~ ' Schu nJ'inim,van@:endel'eir (Z;Y, ' Sderabaija~; 
1/ 3}: J ...• :J; It. V 9ge1, . Qe~~~ffia,n.Cp,·), ;~gera~:aij\l' 
JI --D';M.Waltel',Bergblns(Z.);. BJltar. ". 

"" Oye*l~c1.en.; ,~{ 

.2ctt2~ :~~~%tj~· +iH1; A." ~ali:n.o,~' V,~;;~ M;~f~~g· , . :; 
" /I " ~aJt;'P.FreaJ:xkM uller ,,(21'J;);: ; I1~llllt}tass!!n;' 
f "2? fJ£:,W. :Sens~uis : (68 ; ji,.~ Sg~~~Jca~ta~ : : 

nit den waJ. · De oosthoek van Jlet rifkomtnagenoeg 
ovel'een met de lengte del' N oordpllnt vall Klein-waleah. 

Hetvalt op sommige plaatsenclrooK,; . 
1iet ~wordt geplaatst op de kaart l,09stkll~t Celehes 

bL T, MOT. Ecleling, " in: 00-.-12'15":Z131'. en 1220~ 
11' OI..·· . '. . . 
Peilencle OW/Eilel. Poeah Z 1/2 Q: 

·NV ' idem W 1/4. Z; 
Po. Tjoelong ZO 1/2°; 
Po. Dondo NtO. % o. . 

Hadden in h~t N oorden op %mijl afstand eenue
groeidezandbank, komende in gl'ootte Ill,et Dondo over-

. een. . Het gevaar worclt geplaatst op clekaartlioostknst 
Celepesbl. I, door Edeling," in: 00-25'-30" ZEro 
en< 1220-34'~40" OI.. 
Peilel1de: Po.SendirieNO; 

Po.Patie~oela 0 1/2 N; 
NV Po. Djapara ZWtW; 

Po. Bang N. 1/2 W .. 
waren bij eenrif 1116 mijllang, 200el breed, op, som-
mige .plaats(jIl droogvallend. ". 

}Ietwordt ' geplaatst op bovengeno6).llde kaart ill : 
OO-35'-'-10"ZEr. en 1220-46'-25' OIJ. 
Peilden :Po.S~ndiriNO 1/2 N; 

Po;13ang NWtW 3/4 W; 
Po. Tjoelang WtN. . 

Vbeoosten kp. Djapara ZWtZ. . 
Hadden alstoen. een begroeid tif in llet Nt W 1/2 W. 
Peilden later dit rif' WtN in een meLPo. Bang. 
Het wOl'dtin meel'genoemde kaart geIilaatst .in: 00_ 

31'~40~' ZBr. en 122o-50'OL. 

Pekalongan, 5 November 1870. 

» » 
'll 3da »' 

Padie' boeloe 

~- 'Ossok 

K:ap!l~ Iste sood , 
j,: . . 2ae»', 
~(.3ile ' ~~ 

, KI;ppei~ ." 
;<~ inj ~¥ .rpipit.i 

, ':» . Goreng 

» 'Katjallg. 

~ » JaraJi. i, 
GeddI;; - . 

Ah~:::~ '.~-< :~---,---- :;.~_,~ 
, Gambier" . 

· · iMl~i ······ 

f6,80 ' per pikul 

» 5,80 » » 
» 4,70'» »' 

» 3.10 .. »» 

» a,2fJ'» » 
IS.";'" » 

»i6.~ :, » 

»15. ':'- » - " .. ,,-,. 

:1:: ,+:: 
»30.~> » 

, ., ~--~-

».25.~ · » 

»20.-,"" -» 

lim sl.ub, 

pikol. 

» 

»4,50:,?:» .. : 

» tiA.~:~~ .' 
»lli--Z;: .. koija.ug. 



, 'l't. ". ',. ':~ 9)O: 

;:- .\:. :~'~ _, .:"::.I~'" . -- J; .... : .. ;;~. _ _.r. ' .. -:".:; :·_ .. ~(t: ~": :-."-, __ .. ; .. ~.~ - ~-_:. >: 
'MART~\BERICRT. ;:;wbf~~~ te'puttel :'~~~~ebracl~~ om pr~t.: te' n?c:~e.i~~l1d,~~~ 
7' '..'B , ,~; :;> " ·':::") 2' 'N": ,'.' ' k '" .. 18'70 ' ,' artl~elen fhlCtu!!eren 'gl,lwoonlljk z~r \f,e.llug. '. :,:,-~:, ." """'. , .- c . " .d·,vermasz1i!/; '. :. 'ovemu.er : :,'., , " . . 

" " '])~ ' ,:lfiii1tle( i fil'~clH~epvaiH . zij iiC" ~rij'ciiibedti.iJeiict;vim 1\L~LOEKA.MATTEN f 7, 75 de tOO stnk~.:':· 
:' ~:a_v_,i~:~1<~i'i:l.TIiel~ .. }eilk~l¢:· :~.chepejf in,~~ :·)~j;Js .t, . di.ej : 2e. _ s90~t;· r-,6',~ () :" NEG A.R A: ictem f 7,75 --tot f ' 8 ti"O-·· van:' (}e;Ze~-J&alste 
;de' ptbOi)jvorilf. :vet'k6riht: .. ' 1)innenlatdtsciui ' J'ijst van Neg/iia weinig aau,voer. ' '(So('r;;':-iIa~dhi~}:' 
en, A"in6~nt.haywordtniet meer oprre markt gezien'l .'. ,. , 

~" R~'~'J.'AN ~ Ittal11 ;villd!; kooper~, valli 7,---:- tot 7,50 '1 " Aa,hgekomen Personen. ' " 
~ LLe_ picoJ, . tehvij[ ,de 11:ahtawangl;o,t tan 110,50 per pi coL .'. , .0' . " , 

'l,i'aalur .:::git de Doessoll isgeel\<nider [lail de lilarkt dan I , V m; Smgapore, Rl()llW en Muntok ,tIe IlBereit van DOli, 
: d,e vlJoeger \'el'Zalllelde. .', ' I van. , eenten, en 2. 1\1. troepell en bal1 l1elingeh. 

G~T:b-:1f]lERT.T AhontIt.f 100( . .. . ..... I Vcr-trokken Personen. 
DAMARM,ATA KOETJ1NCf. eii GOM ELASTIEK!Nitar Singapore', per s tOOIllS. Chpito.le , de hetH- :vYjJlll'er, 

VHoACB'l'lJ:N , .:'.- -,' : 

~~~~=-~~~===-"~~'~~~IG. ~~~~=&ZdL~~!~~~=~.~~&UZW&&~~~**~:;~~~~~~~~~~~~' ~.;;rr;~~~~~.~ I ;:~~~jB~~:~'ElI1J1J1NG'1 VII. AC 11 T P IllJ S 

.".:" i 

'N ed" ':'~1{lall~a· '-!olta'JIna" ." 
'.» " 4!Jtre.a.;', .. · •.. " ,, , . ,., 

» ', Jj,C!,,:,iu, : , ~ , 

': . Jg;~~;~~~;.:: ~ ::: ~ : : :: : 
Eilg ' . ' Somerset ., . ,.,. 

» i)iencoe • . , •. , , ' . , . , . , 
.. " Gi?mite City;, , , , , , .. ' 

» .drabia., , • . ' """" I 

}'r" . : J:u!e: lJufMtre .. , . , _ , , , ' 
» 4urelie., , , . ' , , '" , .• 

Ned .. , Siil1taJ'a,ig, , " , ' ", , ' . 
" Stdd ))dlc/cum .. ' 

. » • f~a Ge~itJ'uida. , .• " O. 

J> ;ra~on. ' , , , , .•. ' .. , . , . 
» Nehalennia , .. ", , " 
» TYiUem Poolman , • • ". 
» J.cmnetJe .. . .. , .. , , .- ••. 
» g~na .. :" .. : . . , .,.' 
'» l .ti/wens ,Kost(!r; . .-. , ,. , 

' : ~~~~rk¢.~ic.'.:: . ::: ::::: 
» MaJ,!! 9': ' IJillegonda .. , . 
» l(q'smoplJliet ".:, , , • " . 
» Coi'nelis~, , . ' ... ,' .. . '. " 

Eng .. , St. Helens . .• ' ","" 
Ned. " Viee Admil'aal ]lfay • . , 
l<Jng. '. Nya3sa, ."." . .. , ",. 
. » ' Al~ii't rictor" . . ' , : .. , 

Ned, .', SQphia](on. del' NedeN. 
Alller., Btil!lal, ... , ... , . , . , . 

'. :» , iJiJrneo.~ " . ' ,-,.' . . ' .' " . 
Eug . .-. CounlydfNaiJ'n ,.", ., 

,» .dlbion :"', ': . ,; ,:. ":' " .. 
}'r , . . , PCre de. Famille " , .. , •. 
Noorw. Peggy.:. , .~ , .' . : , . " ,';;, 

. ' Ned., . At/egonda Jacoba ' .' •... 
» Jiroach lII., ,;" ,., .. 

Sl ' B IJ Z 0 N D Ell II EllEN. 

, I ' 

498 ' Bo~t~n., ,', , .. ,1& 3.10 Ootthoelde laden. 
306 N:~w,-York" " '. i. ;B : 3,IO , » » 
400 ~ost?iL .;,: , . . .V1'n~ht geheim. Op de Kust en te.fi"!<f.ng,laden. . . '.' ..... , . ', .. 

. 375 A,imiterdam. " ., fSO,~Rijst, f 3i>,- 'rhee, f 72,~O ·:J{offij, f 40,'- Tin, Indrcimaijoe; Che-rj~Olt 
971 Rotterdam, :" ., » 72,50 Suiker eli Koffij, Sama/'any ladeu. [eil hieJ" te laaeli: 

1300» l) 70,- Suiker, f 75,-- Huiden, Oosthoek te laden. 
746 Amsterdam. '.". Laadt voor bevrachtcrs rekening, 
772 / 72,50 Suiker, f 76.- HUiden, Sartlal'qnfj ladcn. 

1210 f 75,- Bniker, Oosthoele laden, 
439 Sh.~~.gllay" .. " 75 $ centen voor Rotting van Koetei . 
390 Boston .. """, £ 2,5 Oott/taek t e laden. · " , . 
506 I Rotterdam f '75,-'- Suiker f 60,- en /62,50 , Tabak / 1f0,,-specerijen f 8.5;:""- Huiden 
390 Copenhaglln. £ 4:5 ~uiker ill deli OO,stlt,oele te laden. [Soei'abaga te lauel) . 

~~g Itott~:'dam":::: f 75,~d~st, Intlt.a1lta~~:fii;e la~cn; . , 
14'50 Amsterdam: . ". Door de Factorij uel' N. H, 11'1'. opgcnomen @ j 74,47, 
1627 Rotterdam . . . " . 74,47 , 

054 ." 75,90. 
752 76,--, 

1316 76,99. 
,7f15 ' • 77,50. 
754 ". 79, - . 
754 • 79.S(), 
753 Dordrecllt ,', . '... ., 77;49, 
472 : Sim: l<'raDcisco... £ 4. Oostlto'elr te laden. ' 
450 Kanaal..,. : ,.,. • 3,12/6 Cheribon en Sallia,.ang te laden, 
756 Amsterdam .. , .. f 80,-- Suiker f 65,- Tabak Oostltoek te lauen. 
BOO" :£ 3,15 SuikllLeu Kotfij, Sa'ma>'ang en Padl1l1{f te IUlIen, 
'858 Rofterdam., ... f ,80,- Suiker f 110,- Arak Baiavia en , Oosthoele te laden . 
7'41 " 75,- en f 80,-,:,-Suikcr, f 75, -'-- Koflij Samamng te lalku. 
998 Roston., ... . , .. Lnadt voor bevrachters . rekening. 

'--7·36 ,. --., J,aadLvoor r,eedel's l :ekeuing. 
999 Greenock.~ .: .::: Laadt VOGr beVTachters rekening. 

.547 
· 252 
698 

li17 

Amsterdam, " .'" '. £, 3.15, Tabak en. Suiker 1'agal . en Oostltoek te lallen, 
Falmouth,·" ,.. CoiJ:ditien gelJ.eim. 
Alistr;iIie: .\:. ;. :£ 2,5, Oostlwek te laden, ., . " 
}lotterdam" J ." Ligt aan te Soerabaya f80 ;-Sniker . 

f SO,- Suiker, l75,~ Koflij SalllaJ'ang te laden. 

, '.' ,.' .. ' O~lnllVRACHTE SCHEPKN, hieren op de ' KUJt. , [) IV' J£ R S K 

... N':-;;Izi;f~: .;'; J1!i.I:;';I~i;;i::.~· :. : •. :. l~fl 
, » '~ Jlfo,aJ·te?t ,: van· l1.pss,em:~ · ' 1 :, 72;.1' $p ;.':.- , , M.g.t~liia Encarna.czon; ,. ';; ' . gOO : 

ZW,. Condor ,ili, :.rclluratie. -
~1r~ . PeriiJu~'1 '\,'el_~tl'okke~ naar B~~tg~~k. . -
Eng, . CkanJic/ee,;» »Cdlcuttavili Si1idkpONf. 

» , 

.',: 
- ' . .. " 

" , " .. :.:-;: .. 



~Hq )itfl~t~'~, ~_.~ ~~~.~ f.ci B JT~:~'~ 
sfi'a at::>S ll¥d a 'd 00 rg e ze i1 d ... 

'.::/ 

,,:embe;' . ' 81l<;ansch.: ..• : IFr~u~ric . 
~, - : . 6 ", --. '1 ~ ' T ' ••• ~ i§.~.~rallce. ;. 
• , . . & l l,nJel~.c)l ..... , L~Ju . " ~ 
• . . 9St Salvador. ~ Eray Hentos. 

. . "", Deensch .•.. •.. .;. Adens" , . 
. ~" . ·Ani'el'ikO,ansch· .. ''Union, . 

.::; ~~~~es1h\: : ::: r~tl~~;,~i~l.tia ' : 

. ~ Engel,ch , •.. '.' W< .G'; RusselL 
• ~ >." :;,..... . ••• . , : Ql'nate ... . . 

" ..... '. LadyEli7.abeth '. 
. c. '" ...... S>: J.Faniily. 

.~ .. .,, " .... " Jii.arpore . 
• ~ Porteg ....... c .. ,Viajante. 
. .-: ' Engelseh . .. .. C.lara.. . 

N ' 

. ' '" :: ; ... . ;. JiJhn .& . Mary 

.-. Amerikaanseh. ~r'rinne ' . 
,; . 

::;: ;E1ige;~~h ' ; .. }. h"~~t~n. ' . ' . ' 
II .' '? INcd'e~landBch; , : ~rillc:es Amalia '. . 

• ~.·!l IEngel •. eh ...... ... >, Fero?'.L . . . 
• .. ". , N ~ " • ••••• Mar~Ulsof A17.yl~ . 

: \ . . 9. F~an~ch-.--._- ... ~. :; 4~na:- ~il:;ie . . 

~ .':~ . : ~~ ;;~. ~~ .. :;.::: \ __ ,_c_:;:_~ -:_ : .. :::.~ ". ~~:~_:~te> 
' . .l~ Ai:licrikaansch· :· .~ Janie Cock 

;,..; Engelseh ... .. 'Iceara.:. 
. 11 . v ' ••••.. ,Amadqle . . 

· ._. Nedei'landsch: : J 'en Eishollt . 
.~. Eilgeisch .... : .. Pride of , England. 

.' :. ~ 

.12 Fransch.. .. " 'IPielX. . . 

. 14,N·ederlBndseb. '18tb. Minister van Staat Rochnssen 

-' . ' 

~ .. 

"1.-'· GE-ZiGVOEit1lER ': J 
- -- . . ~ . 

. I :B.~~drorje:t 
·.·fHo.3er . 
· Scott . 
. ctA'fota . . 
· !l0:ilsen . 
·IPame .. : 
'l~de ~Illlza. 
· I ~dhutt . 
' ,{OJ·eet . . . .I' .... a.m. pson . Cqtetl, . 
,1Cohb . 
· Hold.in · 
,_S<tbino. 
· rower. 

: He;u's~ " 
.Schib\le, 
. Ie ' Has. . 
. van Bei'itveld. 
· C~mbeld . 
· Niekeon . 
· GifO'ueri . 
~-- Rb~he'r ' :"' 
. Charron ." 
· Sherbutne 
o,Darg r • . 

I
Fawer. 

..E, ijOll 

'.IT .. e .. ppen
g 

· 'ray lor. 
" BuUs . 

. ' 

. : i~~~~a ~~: ',: : :;: .~'o~, .MJi¥~~r : : ifi~;~j.:· 
. !Ho'!l>konb •••••• 2~ .0c.oller.. . ... ' I~"w-Yq~!<. 

;~1~ •. ::~;:1~~~~': .i!~· 
'IMamlla .•..... " • .;, ..... Londen.· 
o Shangbay ·, ., ... 12 . 5. ••• ' •• j . II . .' 

.lllangkok .. _ ... , .. 1 . 0 ' . ' ••• ,~isabo~~. : . 

;.ISha_,:gh,\Y.. . ..... 21 -> "'IL. onden .. , • 
'_Ill_ano~ok . .. _ .. ... , 6 " . . '. ' . . : Zanzlb:~:r . 
· Manilla ·, ....... . 24 , ~ ..... !laston; ; 
.' II hainpoa ....... 18· .... ,j., .... N"w-Yo~k . 
:_ Saig,;jl . ': . 0-. " •.• '. 23 · .. · ':';' ~ ~. ' .' . ; Ma~rittii!· .. 

.. : Nederland .... c. " 8. Julij .. •• ::, .. : . ; Batavia';; .. 
.' :'-lanilla . . . . . . . .. 1 : October ' .. . .. ;'. Syd,,"t.; : . .' 
• Hongkong. .. 1.1' .. .. '.' . ". ~felboarile . 

. ~ ~a~~':~~~'g ~ ~_~: ~: . ~g .. '. \~_ ' ~': ~ . : : ;.~~_~~:..~~:.~~~. : 
~- Batavia " •.. -" •• "_". lO ".-N"ovember .... . ~'~J- -N~~aire 0 

; Wha'mpoa ••..•. ~", qCtobel;; .... . ;: New-r'i'i'k . 
· Foocbow .... .. . 9 , ,, . .. .... Dunedien. 
. Arnoy .... : ... . 23· ...... New·York . 

'\SiD.gapOre ..... . ,129 ": ''- ...... Mauri tius 
· passuel.oeang ..... 12S . 1/ , •••••• !-;ede~lB:nc.l. 
· Hatavia ..... ..• . .. 10. :N.ovember .. . c Amsterdam • 
• II ••• _" ~_ •.• 1!3 ~ II , .• . •••• • . A._nJer,_ .; 

Aan.gekomen "8ch:ep en teBatavia. 
.:::S; 

O~TUM . r~LAG NAMf}N mat'SCFlEPEN IHENAM·I 

o,;e;"ber •.... 9

1

'Nederl •. n. d •. sell : } bar.k ... : •..... ......•.. /' .. ' ie.r. G •. b.r.o.c ... d .. .. e' •. .. ". .10 .. :· '. I~ schip . .-. -. Prin.ces Amelia , 
. .-:. Ari,Ci·ikaallsclr.<;. sclioener' H ali ;Cole,i, hi. .. 

" 'c i'r:'in~ch .. : ... ,::: oOl'log _t' llellrUrit:.. . ' 
. 1'.1.' ~eder.·.lan. u .. sch ':· . . Q.itk'. ;'.'. A.U·rti)IIU .. pet.r.ol16ll~ .'. 

~ '. .~. ':. ". " ___ _ - -- .~" '- > ·.\fa,,;rten vtlll Rossem·, ." 

,, ~, j , ~~N:iM. ·.~d ... ·.~~I; ' : :lt~~lr .. ::: .... ' Wlt~I:~g;.S}r~ .. ~~~~'id~"S: 
~I" .' 012 ~·)~:iah scli -. ,:; ;. ~c.1lOcncl"· [Mu.t ililc EllcalO'ucioll _. . ... 
'''.: --' Ne:<\et lundseh . . · l)Ilrk ... IL "<i 'raa f 'an IJimhUl:gSlirui,i 
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~aIJI!i~l{l~~I~~~'I!¥~~lJ~,~,,~lmt$~: 
vOOl' ,'Ni~s eii'- Siunatra.'sWes~kustilig~tro~keli. - - _ . - _ De schrij,ve,r duide l(et m:j:j) il,et,fen kw.:ad~ :clat,~zo()lallg hij 

~~I~I ~t4:t!~'l~~tf:tr:~}m~~~;:~~~.· :~1~g!~~1f4~!g t:di!4rii~~n:Z:.ri~::: 
. ceil1oei· <.-fs w~de'i" -eehe ll'lsclWij.ving ,' vail 1 milioen wi'ssels: mij o.e : bes<;ge.idel1e meeliingJii k9tt en ·.·~ti ·- hel,{noptgeweest 

aallgeko.ndig(t/: . >:: . ' ~ '_,: ~ . - - ' _ _' _ _ _ _ ' inzij?e he,$~.hrijvilig aangu:iilJle liet: scho:tse!f :'xanam.).jtel1a
, H~t J~.ritsclie- scl.ill> J~~a?l;po?'{8,dat , 1l2 ql;linee~che koeliesrenin - huiirr,e betrekkirlg , )~'~~~e~r . Zij V;QotJ l en re'chter te 

,;ah d6 $~9 7 ;ii,i n _ bO;Qr(Lvan~'l133tbij ',teiland Neptmw8 veibyilll~ - recht stuinl / 'Dit punt -'jnist, liad _e~~e bl'~~(lvo,higeb'ehande
de. Hftliirmsch'e -schip . Unco1f)are~lde •. moest -vijfd,ag~rivoor lirig . vercliellu -_en de groote ' O1FeQntyuardigheld.en on bill\jk
Anjcrv,:tirliezen, aivorens1l1en}o~.st6ud deschipbrenkelingen I heid daarvan "krachtiger afgi'!lllaalc~moeteir i()tde?-: '.. . • 
aan .~cri wal· te brengen.ZlJ , zlJl1 . 11uherwaarts. gebrac'ht.! Het,.scliorsen van am-bt~Itaren In hunrte betrekklllg, zoo
E.emgcil ~~'orde)1 dqor den. gezagvoerder van etc Jitanpore elra 41J . te . recht staat, . IS,. , to~h : sqhl'eel.r\"el1(1 . onrechtvaar
b~schi.ll~igdhet ~tiiliaansclieschip in braI1d te hebben dig. De ,reg~enng kari ~ic~ -pel'j~Ke riW~ o'if~ene billijke 
gestokot(\ " .• ;' .,: .' . .•.. . ... . _ .... ..... . .'. bedeeli~ggel;?epen. D~ tgcstaIi'tL . 'y~11 de:ri': ~rgiptenaar in dit 
: :· Jlet, ::F,J"ulJs(}he s~clli:Ir .. Qlli:v~(!1~, (lat in Ga:si?ar§ti~aat stootte, : opzicht'; . vergeleken bij die'Jl .: v}J,n, d~ltoffi~ierj :if"ootrellrig, 

wordt:liier \'e~kochC ·· · . " " .... ' . . .'. . dat aIle beschonwingenclienaangaande ~ek9i.tschieten b\j 
, Dezt,( dagejl heeftalhieL ,eeii~ b~j ,~enkq!llst pl~atsgehad cle'\Ver,kelij ~Jl.eid . . HoeJigf; toch': kan4eail:Jbtenaar zich 

van ceu _· (j taV li'niiischeri ,die~ eerijl'i:ll~es ~aiin: den ~he~rJ tues . ~n die .. pm@e: geplaatst ' ziell; ' b: .. v; -'w-anheer,:'·qe · 'ee,n, 6f ail~ . 
Favre ' :1teb ben:" ' on:tW.:91'p~il O'n(defz ' cO:~sul~geJH~raal" d ~li" heel' del' ladgillil'tige . z10h ten', clO'eP1J:eef( ' g~s tel(f h~In;'ondei: voor~ 
Duchesne de Bellecc>lll: to eloen ' tel'ugroepen. Deze demon- gewendebescnnldigingen va or den. l'echteJ,'teslepeli? En 
stratic · gi!'J[s nit van een Franschillan, die reeds vroeger hoevele meerdere l'edenen totop-wachtgera~ citellingwordener 
klaehteuo\'er den consul-genei'ual had uangehe\'en, omdat niet uitgevouden en toegepast? En worden die in den re
hij zich,c'liict gerccl,tigd achtte ' bij de justitie alhiej: ten gun- gel geldig bevonden ? . ','. ." . 
ste "ull clicn l"hmschcn ondcrdaall tUlIschenbeide tetreden' i . Intusschen, hoe onjuist en onvolleclig insommige pun

. . De zes echto repllblikeinen , (erw()nell te Batavia een4,Q tal l ten h~t stnkvan J.F . . Q, zij; de ambtenaren :opwathtgeld 
Fr<lnsclie~l) hebbcnin den heel' Duchesne de Bellecour eenizijn, naar _ouze mefllling, clen.sc1;trijverclalikverschnldigcl 

. sirfde vanden ,ex-keizel'gezien ~, .. ~ij,(een ,schoellma~~l', een i voor tle wijze, waarop bIj blj~etpubliek 'tlebelangstelling 
verg\~lder, cen gatc~s.~uee, een rJrlukemukc,l: enz,) zrjn vun l heeft < truclitenop te 'Y'ekk~.nm. een' voor d~ , meesten ou
meenmg, datFrankrlJk ook to veel . tl'actement aan den cOIl-,houdbal'en .' toestand, clIe 1m eel1lgen duny met dan demo
sul-gcllc·!.'a'al liithetaalt en aeIlton bezuiniging wensclielijk. l'alisereilClop hen kan "wm'ken ,teel' zekei' alle ambitie en 

.. Wic Inmner de uan~owezen::ilran :isolh voothulftmctement energie dooft enbij ve~en "o,ri\'erschilliglieid::o:()or bclallgen . 
;: . (th:ans .6-0;OOQ ,- fl:mics),.op . te tr~i1en, . i~ nietuitgol1iaakt; .· De ' van~el) , die . hmi dierba'ar · liIoestenz~jn "ctoet '-gebOTenwor-

·.1I1:#ebei· :,i;an . c1eze' :.:d9lUQnsha~ie' i ';l.velke ied:ereen belachlijk den, . . ."', .' .. 
. -vinilt, . soil~citcC))·d.e t'enzel~dcll - tijd .Qill. :¢elJ 0 li ~trekl~ing .in . N e- I I; wI. 
ded:ilJ[lscli.~Indi~di.e·liaicni';Lenzou , zich ook tevreclenstellen > <' 

.· mct iLefF post \·iiri .ijlspecteui·· drill: .ctl1tlll'cs, torwijl hij, yroe~ 
. gCI' z('1f5 ;"ijne OCl'zuoht niotverder dan om tot kanselier van 
llet; COJlSit1aat, ' benocll1d te w6~'dcn, _uitstrekte . .. De heel' 
Dnchesii:e dcBolIe~onl' islrier algemel,m geacht eneenkl1u-
dig al11bt~lIam:: ". . 
__ ••• ____ __ • ___ -..-;.. ___ '" ___ . . .... _~ __ ~_! .. ~. __ ._ •• _ ' r _____ ._ .. 

. 16 NOveinber 1870 . 

zerental teleg'rufisten, p CI' 

te Singapore VOol' {Ie 0/1-

M ol'gim \'ertrckt . van hi:el' eeu 
lIibern-i (~ al hier aangeko!lien, ~ om 
derze9Schei\jn clienst t e eloen . 

" . .'. . . ... . . '. ,. . . :;: . ~: ... '"'. 

, IJ~ats:te,' h~tichteni :· . . I:' De '-c}il;eetclp' . van biv:~~nla:~(l:~~~bestul1r 11i:~aki' bekend, 
'-' ~---'~--• .,.,==" ;~~~ : ~at. ()P : W?ensclag, clell , 30s.t~n,~()vembllJ;~ 1$7;Odool', c1en 

Ino ezoildeIl --- S ·t· ... uk:.k 'en-; · i resldei;rt yun aapum en , teu.,: clrel1$ .1>ure10 celie .·.openbill·e 
". e. " . , .' . ",' " .. i heruit~estedi~gza1 WOl'de!lgeho\~c~~l1 ; ::oorclet1:;ploitatie van 

, " f ': ' ... '. • :#'="~~"":;'~"" ... " " . '" i het reeds v?orongey~er::(le ,J-ielft AQo.dge~~1?tz ~e~leelte -vun 
'. ....:. (" eackte Redactezw, / '. , . '. . '.. : hetbosch 1\..(1 w ak , dlstn ct ;t?ogoranu , l:~ge!lp,sc Imp , Pa tti 

" I-let · ;((!, J~d),:::_13?t~,\,ltitlSCli ., M~~\.'iaeJsNf:\d I~~l~ ill : cle gepas- ) J apai'-a). - ,... .., . '.' .:" ./ 
:secnlc';W¢ek i1fL' ZlJ11,C: ,kolommen op'~cen'lItgezol1'denstuk. L ;, "'.'. ....... .. .'. "'---" -'''f'F' . ,', . :--

der ;fa;p.[l8cfl.<..f;our4;;t ~P(';Pt; 'het ver-
van 

<;" ... L"~ ·' ~>/:~"L~i, ... ,F_,.~~.;~.,.t: _ _. .~, ,,',,- _ ... 0 . ~ :~ : ->:~f)J~ ."'.; 
. ~ .. ; 

wa:itn eeit;¢ene';recla1m~gegl'oJ1(F-AjeY'oIlaen :)V~I;<l, ".1:i;et Fa"ppel"b.et J1,lar . lS~5 __ ;.vo1gens de ,l.nt;koms~~llder '.a.Jg~meeile voeken 

~~~<;':j:1li!ti~~;K:ua~~~%l:~ml'~:~~jll~:~~:~~~~;t~:."~~~~r2~ 



.. ·};ir: , > J3ech~ingeI'. is4e.t ·l(}zend Indisch:, pu-bJiek niet on be
· kentl:;- .Hij ' . was vroegcr als practlseerend geneesheer ' te 
.•• W~ij~Tlgetcstigcf,mqal'1l10cst z~ch ter:,willeva\l zijne gezon:cl-
hei~ ,~~aal'tropische ge,'ve ,~ten begcven. Door.zijne werken oVer 

.• deS.an(lwich-eilanden, . den . AbJ:ssinischen . vCldtocht, enz . 
. , gaf ' hij. . echter anll ~jjncVriendcn ill Europa bin'icM vap 

2i kn . 

.. zijl~.:',~e(I¢rya,tcn ·· en · m~aktc .' lla!lm in(lc .1ctterknncligcW,e- ,.'.' . _ 
i,: ri1f~1:::'·; /.rpd·(dlij ',; ~ich : ()clitel+ aaninclddeom ,alS officiervi1.'n . . . ....... ..... .. -' . • ," -

t ~~~~t~,l~:~~\!Wer~sect~i~~!l\l~~l:~~t;~·· ·.A:'d~~;tl=~~~ ~:~~~~ctr-" k' I.a?cPllt·e···ndsenaVr' .t~.;. k.el' ~81~~Vea:bn~:h~c;tn~0'. ~dc·,lt:erSr.'o:.!.:.~O~l .. L,·~,~,.e·.:;n'.; .•. ::.·~. c·e:.i.tl:.Oe· .•. :.nm:B:esn~.···:t:~.:.~.:~, .. ·.~ .• te,;am.:a·':.:t:as,~~.kl' .-ai.:d~,J,., ... · 
;' niIlgQii ,:p~.z:\\,are)1i'! « tcI1 weg;~ort.Ji;eled¢n werd lliJ op . Ili ~ \- u , 
cbevelch 'vrill~' her oppei'best!t 111' in: tli<illst · gesteld en Sarna- 1870 , No. 34), en inge'V'olge p'esIui't" 'van . den ~ollv:or~eu1'~" 
. rang" wcrd , hem , alsgarniz()cnspJaats aangewezen. VOOl·t- Generaal, dd. 15 Mei 1870, 'No. 12. ' " . 
dli.r~I:IMzie~te ip. ziJn 'gezin uoopte hem ovel'plaatsil1g to Disconto 1'e ";~Kapitaalf 60000'0000 :' 
verzp~ken :, ~I! toen ilu!)rtcgen, < bezwuren , 0 prezen, Z ij n on tslu g- ~e~l;eekenenl'ni.gri ~ -1 ' s ,~51; 40 l.S() II ·· Bt'e· .. an,n.c.·' .. k"'I~Ibl~.·lo1. emt-_ . , .... ,.' .: •. ,.,:. : ... ;., .... . ' , \,,' .' 
te v(iig~IJ' ; ' ." .' JJ , - . 

n!~ .. -Bec.htil1ger is tharis aIrs geneesheer alhier gevestigd, rekenipg . !I ~_04,3 .. 28.00 I,' , 19o:e " . . :~II 26,~12,1Q,7.5.0 . 
nad~t" hij'teSiuliaJ'angTeed~ 'het ' yel'tl'oUwcn :vlln sommig¢nHy'potlieek- .. ':' . " I-"Bank"asslg~': .- .. ' - . '. 

' ha. d :: verwDl'v. en . . H .. iJ' h. eef.'tons ·. \i:.elwillencltoeg· .. ezegd. ee'rliie" . k ... .. ' . . 1 392 '83' 3 34 1" . t" :' . " ' -, ~ " .. re eIl~ng. /I , , __ . ., ' ·na ,Ion l~' . _ , '-":' 
episdenvullzijn v~i'blijf onder: de' i .ilboorlingen van :hetS:pecie)Ir:,ue ' " .' omloop. , 'I 1,002,17.1.10" 

: ~ilan(L~ F6rmosa ' op net " pa'pier t;e zlillClf brerigen, diewij . kassen. . 1/ 23,45 ~,849 .11

1 

~ekp;ptpg- . .. ,,), '~ '" ':,, ' 
,als- ,feufUetonzullen <publiee(jren, - .... M;''iIltm~te- ' , conrant ' 
. . : riital' < : >tl" 223;6~1.43 ," sa1'B(i~:~ ; J~ 2;~i2;1¥¥:flk 

. ' .. : . . . . GebOnwen ....' ~ :Diverse re.:;', :.j-"" ' :;" 

·en ifiien!" -:- ·:~:ii~-:~\~~;·~~~-'i~~ >·· 
.' ,:t,aris; : ~; . 
Diverse~ :Te-. ''', 
,~. ,keningen ' . : 71 
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