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VOO B:V\TOORDEN , de gevangenisbevolking varieert a~~nmer,k,elijkillelke 
_ <~pl'ovincie van Brits,ch-Tnd.ie f-n inlletel'"neja!{v met 

vooltTwMENOETNDE GF:'VONF: ~ D1'rjE V:o\.N HE'I' het a,ndere vel'ge1eken.; · qok. krm U1~!llli&~ 7.l'ggen of 

'NieiI:w·.·;;,';Jaatavlaasch ,,}Iandelsblad,·,; ··· ~:leI~ter)~t:t:aa~~.i~~lg~;~.~re;;f~:~~)ttis!~e~a;l,:alf:ti!~e~l~em~~= 
',' '. '" '. . ... • . . '~_~ " " .. . ,. ,. . volki.ng !llet . zekel'he:id Ila' ie gaan:\ ~ .. fte.t ,comite' van 

Goo. ," ... ',~ ,... ' "~'" ". T' .. ··' · ... ·S· .. ' . . S" 1886 be v,ond, ".,',i(.lat .... · •.•. ,e.,.l· ',·.oO:eeiJ ... ,ebek.' ~,:n., :.de, .. ·.oCre,··oCreveil.s. )lan;".· :: EVANGENIS,SEN ENS ,RAF TEL EL . . · , " . ' . 
,,"'-" . . wezig, z~ill : wa~iuitdest(jrfte van de; arbeid~ndekhlsseli 

;", ' ·):'V If: ' in het land' tebepalen was." ..: . 
lu'~fJectie fJ 1l toezicht. Zooals wij reeds gezegd hebben, Het camilli van 1864 yond de gegevensdestijds even 

tre('t mell ill elke provillcie vall Britsch-Ilidie, Coorg ontoereikend als 28 jaren te vareli; hetze1fde gemis 
uitge7,Ollderd ;> f't"lIinspectenr-genenlalaaIl, die verantwc,or-blijkt heden ten dage te bestaan; ()nlangsz~in echter 
dell.lk is vQor bet goed'e beheet van de onder zijne zorg in aIle streken.pogingen 'aangewend am geloofwaardige 
stnallueogevnngeIiissen en~e ad viseu]' . vail hetp,laat- opgaVl'll . van gehOOrt.e11en , sterfgevallen te vel'kr~igen; 
selijkhestuul'is i ,n ~lIe zakell, die op de tucht in de maal" , 'die . welke volgcns · de , in 186'~ Ilitge~a~rcligde 
gevangeuisse,il ' behe~,kiilg hebben: Mleuitgavenvool:" oeveleil ilikwaiilen, \vetcleJlcveni:pin 1)()I;redigend geachf.; 
t~e7.icbtenjhspeGtie;~atis,.vool' be7.0ldiging ell toehgeil 'de benoem}t1gvan eengez9ndheids·commissie voorelke 

. ,v,;m ii!sJlectetll's ,~llP,erintenilellten " cn 'kostenvIlIion"proviJicie ':heeft " ~cht~rMxegeering ., yanIildie in staat 
4¢rhou'd' v'ii'il~j:eIiXrare "ell(}i~lricts-gevangel~issen , door.gesteld om eelle 8~else1.matige pogi,llgvan . wege de 

··. geheeL ) ,lidie .; hedir:ageli: l02,690 panden ,sterlingperjitar: 'respectieve .... plaatsel \i){e , ~be~t ul;¥,ri ' te:' ,iord,eren .... oin" dit 
'. , Waf>b.etr,~ft de . . a~j)bevelillg van " hetcomite, voo.r hoogst. weilschelijke enge'wichtige ~of.1 te hereiken. 
, gevang,~.niSSt\lI . vllT\ '1864· over ,de aanstelling v:lin genees- ' . . ' H~t. comit6 . van ~~6.'f ,)~vo;lld, da:t" neooTzakim ' Van 
ktindig~li,..niet alleel(helasLmetde zorg vooreentraleziekte endoodin Illd~seheg.~vi1ilgellissenvoor.nainelijk 
maar ;Q.9k v.all districts::gevangeJlissen ~ men heeft hetwaren 10. overhevolkiilg : slechteluchtververschillg, ge
niet dienstiggeachl dit pbn ill Madras, wegens het. mis aan zorg VOOI' de, lIin.deL~jkheid en VOOl' afvoer van 
geringegetalgeneeskimdigen in dat presidentschp, tenfecale .. stofl'en, 20, door q)jvoldoende yoeding, kleeding 
ilitvoefteleggenendaa,l'oOl z(jn ' de geneeskundigeell en toezicht, :)0, daorilet slapenop den grond en 
administratieve diellstellgescheiden: Maarderegeering 4o.dool'het vOI~del'en van al'beidvan ' daartoeonge
van Indie. keurde dez~seheicling niet goedengelastteschikLe pel'sonen. W'Ai , h~Qbenreeds, a,angestiptwat 
diit geileeskundig~ll , ~~last zQudeTi" worden met het ge~voor '. gebou,wen, toe~i,c!lt,; ~.al'be·id . en ,()ver~·~yolk.ingver-

~:~~:n~~~ll~~:n.vall -,a~ ~ge,va)j~elliSsei1;.o~eral , waar meli I ~~~~eWn~~~del~;s il~l :\~klibel~~f: v~?d~ a~~gi~ne;o::~~ 
In den regel worden Europeesche C1plers III centrale I dralllage, voedmg, kreedlllg, z~ndel~l\cheld en tegen het 

gevangenissell ' gt'bl:uikt ;.aan centrale, zoo wei als districts- slapen op ;lel1 grond. Zijl1 aallg~wel1d. ' 
gevangerd~sell ~ z~ij~.ipotilllandsch~gel~'~eskundigeTi. ver, ! . iii . de .r~gle'p~nten: V~11 'aHepro:Yinci~il . ia . bevolen 
hondell ' . elide . st:l'pste<,orders .. z~ln , hlJ de reglementen ' het droogcaardestelsel . . alg~m~eJ) aall ~ te , nemell; . 1lIen 
VOOI' h;eJ.A~g~JlijkS,~h_ :h.tlJr~~r ;~voorgeschl'evei.i. ' :JJe . ~uper:. i lLeeft :aeo.mst~hdigs~e ' ~!~S~rIlPFi~8 gy'g~v~n_ qm;: Je :!lit-

g~~~~~~~i~~il~r~di~~!ii~~~iti~i!!,~!~f~~t~~i~i~;~rit{f¥l?~~~~~:I~! 
qentrai~P!_ov,iH'cieJ, c· cz·i:; ~, ·. ~cht,er ae ciyiel¢ ·gelie~sk-un!ljgell -'}el~jkheid . . :.' ',,:,, 'c: " : ,J' . "~'-".. ').- ; ;'c;' ,· ! ' 

:Jf~~~lit:~!ii[~;~;~~}!~~Jt~~~!~1~~t~;:~~~~1!~i;i:i;~\~~i~j~L 
. p)ll~t .. Q·~l:.;lj~t; 'lj.~heeF;Jl!f,~~':g~v~pg~IlI~~~~":SC~hlJlt':·~esterfte ! , prov~llClellden . " aanlf;:~ . 'v~Il; . sp~Claleb:l<tglaat§~n~2~;~1~' . 
. ~n:der ~'tllf" " g~YJwg'~ft~~~;tt~ , z~,Ii'/ . J'letsteiftecij fe~ .... : Vill,l, : gens ", een bepaa td';"pl!~,v"o.9r>, '~bmede.~ d~~:·' elk~: gevaI~~· " 
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·.Pre,sfderi( ~chap'peil . 

'.'. -: ve;rt1ieeW~png van ,de : 
. ' lI!e:t; 'geHili sta~lrmet : 

+~"i",:~l"",~~~ ee~il!g,:ft-f~~ngen'en' . 
. ',ilipstender 

·. Of G-6uve~il ~me';lt~n ~;......;. ..... .;.;,,;.~ ...... ~~ 
1867 

. "-"-.. - ..• ,: .... ~_~.~"--~~.;";;,,,~~~~..,.,..!~-'4-_:.......c_~ 

fgenoegtiAai*. tevoeden om g~zolld ~(ta bl0,veil elli te ku,TIllin : : ,'.. . I£~ 8. ~tlrr· ·~:~~~ 8. , l !'j :.d. 8. d. 
,'.:WerkeJl~? eNhuli' 'rriaal , opvdldoellq~: wjjJ\~ t~;v~rm-ellgellBen~dell-IJengaJell .. 119" p, : .,) 4 ;9 -6, '; 0 9 2 

~,iUet ·Hke~p'ij~en @m het voetls~ 1 t~~, 've~fe¢reil'i maar onk , ~:~J~:"' ,:~\ : '; : : :~I' ~ -] rf '~f . ~~ :,,~ , . ·i~ .• ,.~.~.: ~ ; 1 ~ 1~~ 
f!ellr:~!~~l:l.ike werkliedell zi~h~ri~ t scliralekost mQec Noo ~d - .W-~s teliJke I ' : · ... 1'. :~~" ~:.': I.}·, i 
ten behel'pell om een olleeil~ikJnaJ\ . ruim te VOe?ell, Pr:OVIIIC\eu .... ,1 ;) ~ ..• I 1;);o6f~'" 0 I 5 9 
l,s dithep~ald eeJl~ onrechtvaardigJieid,die rneer ~waa~ PuIlJaub .. ....... " , 1 2~. lt [,- .lj 4 , 10 ! 7 4 

-,~ticbt :c1~II ')nen oppervlakkiginZiet: ' '." . c . . ,' Cenl.raleProvll1cielll.l ~ ;j _ 4, !,.' 0" 101, ~,5 -}O i 3 9 
'. HeV;coll1ite schreefnog: , llb~j Ii~t totc, stanilbrenget}" Ouge ... , ,.: ..... , .: 1 I L 7 ,:,;~. 7 ~ 9 .6, Q It 0 

\v)n eeife ;'~lgemeeneherzieJlilig V~ll hek tarMhetge.eil"IBr~ts~h ~u;mah .. ! 2,: ] ~LO ::,~,:_a" Q ,; I1 .-1':t0 :? 11 
.'~isdadYi~'ers-· wOl'dLJoegelegcl;\velke de g~ringste van~e -- Hc.tzelfde . comite was, cif"',!lllO,6,Jl lIieri' het'~lapeli op den 
:fyerbe~e"t)')ig~lljs,die w\j tell.Jipzicl1;tc v~I~ , d~11 leef/egel, grorifl , hoog~t liad,i elig ~ vOQi;:-;~\~;~gezd)l~he\q,'}ilchtte, l1iet 
;Jlfllnbev~r~II,\:: zUn •• ~ij van o()rdeel '~~\'I tlneli geen atJd~r~; "i ;1I s(a at 4~tiig bei)aal(t:mid'J'~E:O'Jf\: het J(wa~(j in verhel pen, 
;~epa)iilg.~ vot,r elI< district [noet lri ~ lceJl daJi dat lnellvoo{ ' VOOl' te slellen. ' ~()OdaHig "h1i'dde'r we'rdechtr,r door de ge-
het horifdv-oedselvan dell gevangeile de llIeest geWone zOlldheids"comlhissiev8n de N6()i'd-:Westel~ike provjncien 
gruunso-c{rl~n kieze. waurVUll demassavan het volk aanhfivol en en doorrle regeei;ing van Indiegiledgekeunl. 
in dat :~4js~ict leeft." . . .' ., . . . krangm3~tenwerden aang~~C1ia:f!' , die llengf'Vungene vun 
.... He~ >boi:riite van 1864 had eC}lter een meer toege- dengrolld~ hieldell 7.onrlerzUlie'onLvluchting·gemakkelijk 
Vend ;oo-g -v:OOI" debehoeften v'an cen gevallgcncell beval t,e maken qf hem de tilidtielen totm·isdrijfireverschaffell. 
~ierli5.k:~ y(je,dsel, }ooals visch, vleesch en, lYlClkaan; voorti5~ijw;areIi4roog enziudeEiki :ep kondeil : nietgebezigd 
!oat ef"\'tW,ee miuiltijden per dag zotide'iiplaals. hehben; ,worq'en totvergmH plaatseiront ' v'erhoden <voorwerpell te 
'~at vei;'irii~'aeri rig van de portieli 'niel a+~"'eenmaatreger : verbergen; ·· terw~jI zij te g~T~j'ker tijd ~f()6tendeels de ' 
' van bestraffing 7,ml loegepast . worden; datlre'tvan het luchtvel'v l;,fschiligoevorderdeil, :; verzekerdeu dat iecler ill

)oogst~ ; oelalJg was om !tet aan _9'() ge~al1gellell to~ge-:divid,u afg~scheideligeholi~~II - ~,:erdi npe~lih()opingvoor- ' 
i'~ieDd~'f::voWseL behonrl ~i keli gOGd te~ook~en, en dat ,k wa rl:j;en : ~)iwetlligof >i:tWt;i:;~kostte'iL \.'SJaa pplaatsen, 
;$en v&oTllrZOl'g ~te rlragenHad, (fat er geeneknoeier~feu volg~,iis dft mode't ZijUi beharvijll Madr){i,:· in :1l1e pro 
tpet dH, h'~eveeJheid voedsel'i he;tiij clnor middeLvail ', ~incl~il iifgevoerd;:.in Bel.lgiile:il, werd ',Je iuvoering 
jalsch~l' s~Jlaleri; . ~etzij dO?f . on~~oudiJtg vall, p~rlien, ; uitge~teld :f:tot , 1867, tO~fl 'A~ ~:aarnielIlil)g " gelast were! 
Ills emo!Limen·tenvoor ondergeschlktelllilet de Ultdee- door den .lllspecteuf'generaaJ'. ,op bevel vall de regeering. 
ling :Qelast, zouplaats villden, Deze aunbevelingell Qe volgende staat toont clegemiddelde sterfte in de 

' ~ijn in ;;~lI:e gevangcnisverl)rdeiiillgeii, waarinbepalingen gcva:I];/;5enisfl{;lIvallue verschill¢ude . provihtiell over de 
)~oorkO)il'eIL' omtreI)tde voeding , van gevangeneJ), lIaarvijf'l~atste jaren aan: .. . 
gelang ~ vlin, den IHtrd van hun al'beid, opgenomen.De '· ---. '~----" ""-""'~"';':""--7'-'-C~.-.. --",~".", .,."" , •. ' " , .. 

y:erstr¢'kte ~,'gevDngeniskost wa's d()rhalve .veelbeter dan .. PI'''~·I·,·(:lel'ltsc·'·h··.ap·I·)e· II· .. · o ·f·.-- 'G' .·.:.· :,Gemidpeldover 5 jaren. 
,die, -Welk¢;' toegediend weru ' onder het "slelseI,dathet ," oLlye~, ;- ,..-=-' ~'_" -;-" ' ____ _ 
J. . .. , ,,- .. ... N . -" 1 ' d " " hemeutell,Jlevcilhll&/ ' ' .: 
comit( :~va:h . 1836aanbeval· aaJ' a~lieii'ng va.nge " !> perJ'.aa.· rJ.:': ·.,S.terftec'Jfe.· .. r. 
l~atste ,~ !apporten heefL men wede'i. me~r. oplettendheid . '5' ............. __ ~ . • ~. 
en zorg~uldiger toezicht in so'mmige gevangenisseu b~ :' .... 
. yolen ; ~:: <,>Il}\ aan d~gevangen.en d ~ ~ vooq~escJJreyen h()e . Madras ' ,,2&19.9A~ , 
lJeelhedeIl ':,~oedsel. te verzek¢ren; :clit is ~'a.ltdd eene ,zaak, ' l3oIii'b.~y ,., 2~,4~,Z · 

Beneaen -B'engalell .. , .. ' . , 90,.6%7 

N oora -W-~~t'l \j)<, PM;O';,.; ;; ~ ~~~I:; 

)'l~3±~1 
1rn19 : 
:. '":.~ "':'i:-,:: 

3,26 
1,71 
1,70 
1,07 
1.43 
2,26 
2,79. 
J,25 

.. ~! ~~l~~~ o,,' -3,20 

",.:.,. 

/' W ij ;~o!Wateer~~ _ tevens, : ~at " ~:9:~er h:~L ,~eMrtt~?~ 'Prl)t!!lClel~ :~·i;)3fl!Sch~:J31r,nt~,,~:;0~!ff:;¥YS:~r~ '!~s : hethoogste 



~111r~~{1~l!1Iilli,lfl ~~rl~::h~!~~~!;. · .. , 
M ier{ni t '.-mag·" -h et $e v 9Iz~ge.btoklf~j}::wordefl:( a at tie'. 

sterfr.~,," ,9pd :~): gevan~el1en v~r,.m:i:~dert~ :·: .... .. . .. 
",:c, ;, Y1L If ' 

",' .~ 

lu,.,Bl'itsch-l ndi ~; heeftlil'e&~env'o:li~dig ' $f~lser 'vai'l kei)'d' Zkken ttri ou 8:e Jieoejj ~moetelJ &Jhiell verrich-

.·~~~~t~-~rti;nifde;~l·f~~.~~~~~lle;:I· .?~:l'·.··v~ee!-tl~e :£~kde~~;j~~ .tel~t~!ge;:!o~~:~· · •• ~~re~~s~~i~;;~V{;~(~s;~'~:~1~ii e· .. ,~t~lsel is, dat 

vero:iitpeel d.en gestrellg . v:~n , pi,eventief:,geva1.1ge1iehiiJ:~ [nell er z..1ch ('lP <t6egelegd, heeft. . deii ~:a [bida der gevan-
. ~dlf.ildeiJ. Tn · Madraszijn: vrou"i'el ijke QP7,ichfersin: ile geilen zoo 'jirod,lctief'JDogel:\jk : :~te rn~:ken :, ' ~ pdat hij in 
cen i;firf~' gevang~li~ ,~~en ~aange;tera , Men bes~l)reektfiet IIllcKostr.il7.DlI ' V()orziel1.J)~. fTj speQte~]f!Gel1era:al der 
dellkh~elddit ook in de di$tricfs !?evangellissen .door gilVangeni ~8en was ee:ngr90t ;vqbr8tander\i~n dat stel-
te vaercp. C . ' • , ' " .' • st;:lrllb.efO~[J1t " ~r zich::()p, ,datA\! .7.Iliv~erewjJ.l~t op den ar. 

. 11~ ','I~ombaysl' e lt men Vl'Ouwen , die voor J~\lge)~ t~r:" lieid . der ge\·a!1 gel~fl) .v~n £&)mj,118J35(ot.£ 25.000 in 
· in~j'u:-' V;t:r{)6r.deela zUn ,I ot()pii6h l sJer~ :aan .. ;Ax g{)y ~n- 1_8~'t kl?'l'l.'. all~~!l ,~;a t :;d~ ;;~~'y: allg\:l~ is J~';; A!i P?re be

:' genen::.moei,en all~dei , vlecllt:'<~n . lya' tld work, vefdch-, treHi, dHt ': pt' ~ Clfleqfs~)']ctsg}3yanget\)ssel} :;:jle wmst OIl 

,' •• ~.,' tllea')lie •. ··. ', .. '., •. :.:.reT ... ) .. ~O". ' el:.·lF.eo,okl1.: 1~.e·.·.le·l . d".i".Vl' lt1.!gr v. aa r.·[ .. :d .. I:,:l.: .. g ... e:;.:, .. ·e' .•. :n.··.;.'e\."d
e 
... le,e1• l'_$"'.ll. ',e,'.'eY.·.'r.:al gllagl·!3e .. I,;n1-........... v._.l! .•. ~.u.· .• ·lwl •. e:~,tl .... ~ fka h~jka t en -" ~el~i~ .• ~ ul'I~ -'-us i:>~nn~t, . ; r;e rgelf.t

kenlO 
et de 

~ .J D _ " ,o~.len .yan n e:'·;,gesh cht'elr, ;: ·~ i{ · dai{ -,de ~ ge'vailgenissen 
: zelfdtisl elsel .geV(llgd. IiL , d:t<: ceJin'.ale : gev~iigelli s · tein ,Bell:edeil.-Beligllieli - )t _.j:ou;(J!'fh Z;frv.e r oV~r8Ch()t had-
Ru~sa komcn geeile munnen biilIiend'e muren dan de dell gegevell. . . --
8uperintendallt, ,de gelleeshc(,I'en de Clpler. , III de N . W. (HI Cen t;';d e, Prov.iuciell, alsmede in 

Men . heeft deze gel'llligellengeen ollderwijs kunnen PUlljauh. hesIRal .. aezel/de stre~\k i llg ' , wai aangenaam 
geven

1 
daa r de veroordeelae . vrou wendaartoe lIietin envoordeelig \i' el'k bet reft. tn. Gud e daareuLegell zijn 

shlaJ;-:: ·t~tnen · m~n geene vrOHwen voii:r. het' ·.onderw~j8 legen die ; It :mdel w~i ze zeer · ge~ t,)'erlge, ()cders uitge-
kan ·, ktijgell. . .'. '. . ......... ..' ,. .. . .... ' .. .... vaarCligd '- ' [II ' Madrasstelt rrl'en de gel'angeuen meestal 

.. .. Tri :? de N'. W.· Pr6villci el'l ·slelt . men.ook: vrou.}Vehi)te ·ver~ b~il~nde ,. m)lf~ il . t e . w~rk; ':z~j atlleidcll , aft )) wegen, 
. oord:e'EHdeil, ' di(~ : iinh 't· besk · gedrage;, ,: O,totopzichtst~rs bl kken . en· llakkeJlsteenen of . worden ' dooi' den water-
aall . . De gevflngt'llen riln~ten.' spinllen ,(lll weven. slaat bezig"ge!I ?:ude:L' . '.' ':" " . '.' . 

In ' lH63 ' werd eene ': gev~llgeni8 ' voor v fuuwente Iii Borribayhieldell' i.icll .in 1866---~f:i-7 1,327 op 
Lalf~;ii: ·. oiJgericht ~. ~eh(:'~rd : do'<lr " eene, :bejaiirde :l£ufo- 5,92:3 gevllllgellC}1 hezig ' I"~t fabriekwkl'k billnen's 
peeschev rOl.lvf. : E:el1· ()JI~ei'wij 1et isaiHX degevang~nis mli .. tll's. , .. ,. ... .; 
verhdirdell. ' [)e ()pzichICl'S7.ijndaar ' rnanilel,; hetgeeri ,Hi sornrnige,:proviilcjen k.:Vl e-i ~ g,eva n:g~ne door zijl1 
in :nu:deiliet 'geduld" ";''oidt/ .lJaar , h!3i·olleli. dem'~n'~ gedrag v<,!nhiu~e'dllgyall - $trafiijd ' he.werkep. 
IIfn'-- eengehe01 ·· i:\llder 'kwal'ti.er;met ~keukens, we.!k:" , IiI B(; neden·Hellgah~n en 'Mad I:as : is!lehelooning van 
plaatsen eil wa~l er Jlut.. He vrouwell worden nooit . g~- goed gedl'ngbeljOeming 1'01, hel]'ekhri'gen 'in de gevan
ketelld. el1helliooJdhaar mag 'niet ,als st.rrir , worden genis. Jiij sl'cci;la lbe,slu itkan } e\'d ,~ rdfstraftijd bekort 

'. afgesiledeti. '. ' .. '. .'. wordell.Ollg(lI)Q ( ! l'za~tmheid,. oL wallgedrag wordt ge-
hijeCcntrale PrDvinCieri wordt de tudlt gehaild- sl'raJt c lIlet,: :,al)l~'g ~~al1 ooeien ;cenzame ppsJuitingen 

'. haafd ' ,doorvrouw'eil', \\lllke }Jil de ~gevallge nell zel ve sto,ksla,geIt. :. O'll.~ l:gS , 7.\j.j!1 r~~)~afst~l,l door onthouding 
gek6zc,u worden. ' . . .. ' .; . ( . ... .... Vl-I\I )lJle : v.eI' SIl~PJ~rmge!" vfr,v~ng~ Il. ):: ·: ", 

1J'if':"cilmmissie vll n I H;J,6 "zag eriJez \'vaar I n ;irlal~nelijke :1 i i ,: Hoip~a'j~t~igen,: ~ .~j,dje '\vcgens z',Va,re lllisdrij ven 
verii6l'deelden mUll' den a»1'11 vHil het liiisdrijfii l cathe- VCl~oof(1e~ l a:- z~i 'n. f geenei:lei· ve}:hij ild er! lIgvlin den straf.o 
goriei). teo vprd~.elell. J) e -c()mrY1issiev~I; lS~ '6 _ ~oll,reti.' tij(L., Dc: s,t raH:en best(l '~lijll : ee U13rne opshiiting, blok
tcgcll,:,:\,ilrlesp]jtsing lla~rmi8dl' ijvellj~:genspersoJ~(>: I1 " e,p flrr.e~t. v;~)Q r _ 12:, uren . en ~tq-kslage!l. lil ' 1866 heeft 
.iegeji s · deiie,ig~IfdoHl ,z <iti~,elals. v<llj ' \V~:l1beqT irvel1, ilil:)t mell · em ·stels<;l . v.an 1oslaling, v~ n d~' gevailgenen onder 
or '.~ol\der~ vo~)rh~,d>~ c~1.te.ll :2::nQe ::~~1 .. di&f~l)il . ~ e.FQf, ~!)u,d;er tlieijclll :.vtind~" ;poTiti G' (ticketj·pf-J~tj,ve 1-~l!gevoerd. 

:?:t~jj,:~O~~fi~:fi::~::~~f~~::~~;t~~;~~ l;ii;i,:i~A~!~i~~~~~!ij~Hgi~~:J:~j~] 
, .· kla~Jfic,!ltIe !'yp;rd~r . gegal-j.ll . : .oal;!'i ln . ]j.~l}lbaYt. M,~ara~,>en IZ I.l Il; . ve~dY' l}eJ l : Jle~ : m£c~tp "vi{ttr~:mw~n. ,.,: ,':} , 



I:t,~,;, ',;~:~~;(lmii~:~t~t~~~~'f~!1~~,\!.,~,:E~.'ff ::;b=.~~ 
:lla1ve ijfJt'y:q'., adi>'(}:org.~!.~der .r~;854 ·ls:·daarQP vQ()r- '.het staomschip A;'ifu8aal~'leidinlt,,,af,is ,\,aarschijnlijkdaar 
alin .de : N.W. PrOV-1HclCHge!et,. Y01gens·de laatstever7 ' l'€eds .1ang.vergeten 'encle stt~lI:Kew,die 'er op betl'~kking 
sh.tgeJln~~ttmen . erla55hoo·.percellt vange gevangepenllCbben, zullen weLzijnopgenonlehin 't archief, die stoffige 
TeerenJ~'ieil.·. en 86hoo·. ·· percent <ieereh: .•. schrijven;hoezc~f begraafplaatsvanz?o· v'de pnafgedane zaken! V 001' O!}S even
j!Ra,f nieLmiil del'da.n .·.10,78 ?oP . . 2~,;35 O'gevangenenmwel h~eft ~e.Argl~s-kwestlen<?&a! het •. aall~rekkeliJke van 
18f)6~67~I(>chts: tot 3111atomdenafJsluiting veroordeeJr1.e~lle actuahte;t, }va~tv()or r,lldl~lsdat SC~lP bestemd en 
warelJ. ·tlfBirmaH ~ k'ohde11 ' 7tio valchetiIalitlil der. 'ge- <~e verwonderlllg ,chehetwegbJ1Jyen. van chen bodem vel'-
·~ . c ';'. ~~, ' ' :~ ' :~. ,' . . • .... ' .. , ' ·>h~ "< ' . ' . ~ · f·t· yorzaakt., hOlldt Ollze belangste1ll1lg gaande. 
v.a ..... n.gene.l.1 .... ... h. U.llne. la.I.l .. d. t .. a ... a ... l.1 .. ez.e .. '.I .. of.t:lC rIpen, men gee ·.· .. ..... 'r ..... ........ ·.·· ·.h.··· ........ · ..... · .·· ..... ·.·.·.' .. · .. ··.·· .... ·l ... '.·~.· ...•. ·.' •. '· ..... ··1· .. '1.·.·.· .. 't .. 1.. . £1 ., ..• . ' . ~ . .. , .... . ... . .... . . . . . ~. oen UU ~ IJna Vler<maancengeecen· versag van· e 
onderw'lJs ,lude E'ngelsche tau!., : . ....... ..' .. .discussien, in de T weede ' Xal11erbij gelegenheid van die 

Dekosten . van . al1egevalJgellls~ell .1llBntsch-Ludle, intel'peilatie gevoel'd, lllij onclm'deoogen kwam, heb ik 
behaJve ' degebouw,en I behepen 1Il 1867£ 41.0,867·daal'ineenea~nleiaing meeuen. t<:vindel1 . om de, mijl1s in
Ji}lke gevangerte. kbstleper jaar aull deschatklst ge- ziens;onverschilligeenzorgeloozc wijze te bespreken, waar
middeld £6. . In de· [) laatste jaren stegellde kosten mede VOOI' en op 'slands vloot met .· tk geldmiddclen . wordt 
in Belleden-BellgaJen Van £, 2-'15 tot £ 5--,,6, HI omgespl'ongen. l~traehttea~n tetoonen, dat ~et bOllwen 
Hombayvall£6.-:..,.4in 186:3-·64 tot £H~7 in van schepell.V?OI' t ~ed. In~lschegouvernementm Holland 
1865.---.66; maar daaldentot £6-7 in 1867~68.1nl11elt zeedl' w,eklr;:glsulcee.s g~schiedt; .dl··atdeschepejnnBu0Rlangs 
'A.f~··d··' .. ·.bc;'.d.· . .. ·d········k t· ... ~o 1,)· .. ·· 18 .. ·.·· 1867 ·.68 g .. e .. ever ..... , 1.~.U.e(o .. e .... JI>.e. 8.'llmatl.·.cl, .... c.e .. Born.eo,·ce u1zkaen 1\' a ra" ··· e roeg· en ·c os en .... 0- lll· t -. .. . ... ... ,. ,. . .. .. ~ ... ~ .. ... . c . . -

~ .. . . .~ ' ,. .•. .... '. . . .' .•.. ...,,, .. ~. de I'into}', volstrekt niet voldomiaan de eischen van 'dell 
.In daN.W. ,Pru\':~cICBl:ltegen dekostell van £, v-lDtegemvoordigen tijclen enol'mve,elQl'alldstof kosten, ill cen 
tot £, 4-JI11l 1 H64·, . . .. . . ... , ..... ... .. " . .. ",oord, faihHes ZijIL , I ,km.oest , Wellmijn oo1'deel opscho1'-

DevoJg~nde staat toollth~t pelmddeJde .. cIJfer der t,en ovel"tstoornschip.A1'U'll.l';~hallsevenwel zijnwij vol
kostenper hoofd in el ke prOVInCIe aan,watde voor- komeu ingelicht eii helaas !mijileslechtste vel'wachting vall 
naamste uitgaven ill IH67 betreft. dat sc~~p wenl t~ogovel'troft'en door .. ele we1'kel\jkh.eicL· Ret 

l'residentiell 
en 

Gom'ernenlentcll . 
roc-ditlg;. 

£; s. d. J3 8. d. 
' Benedeu-Bengalcn . . 2 4 O. 34 9 

Bombay . . . . .• j, 6 0 4 ;j U 
.Madras • , . . ,2 14 6 5 1 2 
. ~ oord- West. Provincicli 1 18 0 I 14 7 
Punjaub . , ' . . . 2 2 4 2 . 5 0 
Oude.. . . . . .1 18 10 ~ I 6 10 
Contl'a1e Provineien. . 2 134 27 \) 
Britsch Burmah. a!) J 0 ;j 0 6 

' :l\fysorc .21H' .4 4, 4 0 

Ucuecs
Kleiillilig. kuudi"gc 

8. d. 
9 4 

11 (j 
8 4 
5 9 
7 8 
:I 9 

11 0 
5 6 
'!J ;j 

hulJl. 
s. d. 
1 7 
4 6 
o 11 
1 0 
;) (j 

1 H 
110 
o 2 
1 10 

valt m1J zWaltr; lk erken lwt, omblJ al hetgctll mlJ daarvan 
Allerle:, bekendis, op knlmentooll to sprekeu; 't is zoo moeilijk 

koel te blijvell wanneer onze diel'baarstebelallgen op 't 
~ d. I spel staan; iVanneer m~n lijC!.elijk lIloctaanziell dat verc!ien:. 

14 g sten opgeofierd worclenaallpartijgeest; wanneer men 't 
13 6 bewiJsvoor oogen heeft, (lat~em<1nnen, die VOOl' ouzc be-
7 9 ilangenmoesten waken, het itlclivichieel belang hooger stell en 
4;'; dan het algemeen . belang. 
~ 3 Hetpleitvande 1/ Ai'[pts" IS beslist ;het schip was niet 
7 ~ alleenniet zeewaardig, maar bovemlien ()ntbrak er zooveel 

14 a Mn cOllstructie enbetimmeriug,datmcn, na door :Feyen~ 
001'£1 Hrzij n· afgeleverd, HOg zeVlln, llutilllclell teHellevoctsluis 
op 's Rijks werf moesttimmei'en;hier ontbrak clit, claar dat. 

Wi}staken de vergeli.lking tu!;schen Iretgeeu III Nee Ikwil hier evenwclnietinl:Jijzonderheden treclell; voor 
'oerla!ldsch-Indie el~ Britsch- tndil; is geschied ~I.i valt belang$tellenclen is~en eige\lQn\l~rz()ekgemakkeli)k g~?oeg 
lliet ten onzen gunste utt, . en datonderzoelcmt te'l()kke~r IS het doe!, dat lk m\l heb 

~. . Nog .wordt iuBengaJenclestok voor politie-ovel'- v~orgestelcl .. 1\.an onbek~ndlleld~et manne-~aken. val~ de 

t'redl'n ·el ..... ·d· ' S·· 'e~·· . . d· d' .. . .. . ... . zlJde vall 't groote publwk ;HfLIl t hal'dneklog ;tllzwlJgen . . g l 'gezwam . • ,ommlg II zou en tell zoo O'aarne I· .'. .. I·· ·k· l' .. ... 1·· t· ·l' 1· . . ~. . I . h' d .·..· .. M .•. k.·· 1:' ·'1 ° .. ' , .. van (es 'IlnClgell en <1{lIT ' teaouc eprest.lge van c e mannc 
l.~r weer Ing~voel d :.nell. J. aar ~o I.n 31lisc lclndle schl'ijfik net toe, dat doorcle verkeerde inzichten en de 

WIJst men.meer enme~r op .het mls~rUlk, dat daarvauJ daaruit voortvloeieIldcnWltl'cgclen van eenige bewindsliedell 
,gemaakt· wprdt. Ook HI Bntsch.·jndw zal destokver- ; die marinczoozeel' kon achtcxuitgaan ,zander dat er een 
dwijnen. >Wij h.ehben elien ingeen geval liiernoodig, i:krect van verontwaal'digingopgillg. Maar ter zake. 
mits aan den t~genwoordige.n toestand eCH,eiude kome.I<Genlamdop +/ .. 180,OOOkost de .11'fJu:nu .ree(~s + 

Intusschenzlen we opmeuw, datmelLzJCh aanover, II 250,000 ,aan hetgouv~rnemente.~? nog IS t SChlP metop 
?cinz~n~~n .oX~fpeeft, hele .. . dr~ngel1dd~ staat· vanzake,n I de plaats .z:ne~ ~este~~nng;.:velz.1Jn de eel'ste kommanda~t 
v ...... oo.rzle.111tJg , elsch(. ·QFde .· begl'ootIllg·.·.voor ';]:S7tls en . d~ et(ttlllaJo~"elwlsseld,1vellsbepaal.~ dat het selup 
geen peIHling 'vo'iJr'cleti' bouwvaneelliO'e centrale ge- II ?P kl1leuw cle~els .. ;l;al ·. HBnvaardenen 'daarblJ £Ie, route, door 
.' .• .· c'; ; •. ·k· ..•. \' .. , ' >l'-" . ~ ;~ . . d· . • .... ... o·f .• ·• ··· •. a···.·· ...... ~ ..•...• t, an.aal van , l:)uc;l;zaLvolgen;maar~l1et bepalmgell IS een 

, \'~n~enW.lnt~et .rn .A,",l\,. ;., ~et'Y.ort.Jot Ic) .. van~a.~.t,q .. sle.chtsehi plliet ·. , over~Cc.tC:btengeh., De Minister. vall 
: 1:1t~l ten~~,te§~Wllrhll$HJt ge.baz.\jl11d·'9Il. teJ::ecnt.~ ..• ?at z~ .~e ·.ilvrUl'inqJleefL ,komnT<lllclallt .9n·. etat-majOl'vel'wisseld en claal'
[ !lv .e.rhevQW~!} .. ··ge}'ange'lJs} ~n .• de~le.~()eJl .. nlttruln.lell· ... • · . I ..• door de.offieieren ~ .v90r ·de oogyIl\;andc natie gedcsavoneercl; 
;;. ¥ell : hegft .,,: de{' I:.~; gezegd,,~aLeellder .. eersteken-i 'tgcel}zD niet .vCl·clienclell,gej;uigede veraudering van de 
,t,eel{eneii ' ·;va;ll., · eejle.lii~~Gh(larde" iiia;tl icimppij'dehou"i Viih ! reisruute, (tewijzigillg . in ' toetuigilfg; en ·uitrusting, get;uige 
i ~~l~:e ge;i~t,~e.ilisz()p'·zi.in~· . {'i'et,gt!en nlen· sJagetijcksvaII { eilideJij.~. desamep- ~dlin~en .llitspraak .. van. de I;ottfismd 
':slc ;gevf}rigeIl.tss~Jl .~I) ,de ; tjlehr.aldaa,.r in. Nerlcrlandsc1l. 1,00.'~"rtl.J.~lgc eom~.lssle, .. dw . 0)1 ,v~rzoek ell ollcler voor;;itter
ifudie h{)oiteuziet, 'stl'ekt ,volgcnsdien 111aatstcif,1Iie\, !seh~R. ",<Ill den. ducctctl1'van helJclloonl, gevo1'md \~cnL 
't·. ·.·.·.·· .. ·. b ; .·.·." ' .~.·.·d·· · ·t···· · · ·.;·t ··t· .. ·.··1· .. · ·b.··· .. .. 1' ··f·d··.· ··~· t~·.· · .· ·b··.·I··.······.' .·- !' V\aalomweld aau .. de.\.'.'.ll·e .toet.l.rae.I.I.t .£1.e1' zaak lllet, lUter 3m·, cW1lze.· a . WIY ' O , '( ,e esc jaa· .unR len.e lOOIeJ).' ·l.li 't" t ....... ~. . ... ~ .. ~ .. 1· )'; <. : ~k· · ~ .. h····· ;~~~ . . ~ , : ... . ' 
;, . .. .. . .' ;C " <~ . • ... •• . • ...•.... ~ • •... . , ..•• .. ~ . .... . . . •.. •• • . . :,: . 1}j~~n~~:~lli~~:~e~~', pllbli~;:.a;a:k:'g~*~;4~~~1' e~: :~~:~eh:~ 



verleend ward om, met 
notarieel contract aan ·te 

®t:;:ll'li;gtte~l·de,dagtrek.ent van 14 .Allg . 
. voor deu tijd van tit:il jaren 

" .''':lHI'iH~''' ' .• Jl966in werking tran-. .' 

. '. . ' van.stormelle§ ._ .. ~:w;et~~;' t~ ' i , ~op s:'~~l ~og in 't jaar 1865het 

:1rhteHeu:',<jil, el'zelK; :lVele_eri~ _ bbekl'.~l. -: oveL!,chl'ij ~~n?: ." El' :zich .· ooit lDoeht voordoen, tc voor
' \venL eel1 ;Dlaamgewoi'peti;',opolticieren\, die haJ:).del<J.ennaal' nenllJ. )gc~rck aan scheep'srnimte \'an de bo;)ten van de 
pliehteh:": geweteneIl;s lallds ' 'geldwtrU . vel'spild; Datzijil ~Iaatschct;ppij -'2 Ma~r . dat gebl'ekkan bij het · tegenwoordigc 
;(~e gev()lg·tj'(~kking.e:n ;-- die Jnen . ~tj,tel'.n . en andi3l' n,i.a ken m.oet eontl;act; wogclllll~.k:elijlc . riiet ontstaan, zelfs niet bij ge
! ~':: Het ' Is .> l.llsof ei'eei1' "faltlrii""rustop de' oorzailk vali all&gcnh~]('l . vmrcxJiedr.tieeu:; getnige (Ie jongste expeditie 
tliebugenlchtigheid; cleAj:gil8 itanvaar<ldetoch ;,v uieuow namBil li ; Wil<1I'COC dien!)n bovenclien de oorlogscnepen? 
~tc l'eiS ' ll \lar dciege\vesten, 11l([al' bled' blliten ' V!issingen Hebhendie niet altijel tl'itllsporten o\'.el'gebraebt? Of hee1't 
vilstzitten, ten gevQlge waatvall het seh.ip wedel' bllitt:uweust melL .. beslotell omdiescihepen, zelfs in urgente gevallen. 
gesteld. moest wordell. . ." . . ' . ' . nietmecr vool' d~cdienst.en te gebi:uikell ? Maar wat 1e1pt 
' ,[k heU Il ll voldoeiide toegelieht, liOO'p ik,hoe t: liwat men danccIl trairsportsehip, dat (.CII bataljoll overvoeren hn? . 
in Nededint'd VOOr het Ned. Ind.gollve1'l1emcntUcmwt. De Tc vcrgeefszoekeli \vij miai' eenig motief dathet bestaall 
vruag, W'aaralln chin tpeh die ' sleehte res·(tltaten moten wor- va ll de f:ioerauaija kan wettigen. Gelnkkig evenwel z~in er 
~ien. toegeschreven ,clril)gt ziel! a~s~',~n. zelve aall o~s or. omstandigheden, die lieht kunnen verspreiclen in deze duistere 
Zouden locale ge$telahmd en de mflehtmg van cLe fabnek aangdegclIheid. 
lcijeno~nl: ~e ·oorzati~ h~ll ?~~~l' zek~r niet! . l,Je,t. ZOLl cr . Ik~ed.0el het proces,. (Lat het go.Llvernement zicit op dew 
t ampzalig".1i(!or bns lutzlen, mellen me~r aallcie . f<lbnek, de halshaa lcle, toeuilet bijgetegenheid van eene expeditie naal': 

· ;lJcste wellicht van ~, ederhrnd ;geerlsc~eepje UOllWen kan, Borneo, ill!;Cnik, art. 14 del' geslotenc conventie oVCl-trad ~ 
ilat voldoet aan de ci~'ehen"de\lA1·gu.8<gesteld. i\ cen ,dui-d()01' . vauhet . oorlqgstooinsehip B1'OIlW gebrllik te maken · 
%~lldmaalneen !ne ::·gee3tvail : ~()l'ge]b.t>8heid eir ' onvel'sc411- Oltllil'oepen ove]' t(:' voeren; terwiji er geen gebrek was aan· 
ligheid,d~e by ele leiding ' yap:. ' mal·~nc.zakeu(lojbineel't ,is " psi'ulillte b~j , tlebOotcll derM aatschapp~j. 
de oon/lRk- van al tlttt geknoei. Waaruit bestOlhlhet toe- Dcaanleiding tot dat proces, dat natuurlijk c100r 't gOll-

~ieht. waahlit de eontrule? . Btj ,hct UOll\l ell van cen stOOlIl- verncnient. verloren werd, ten gevolge waarvan het ecne be
~ehip kuniien vele speeialiteitCli ·\.Jezigheicl . vinden ; 't is niet lal1gryke sehadeloosstelling mocst betalen, is wo welspl'ekeud, 
t oldoenile · den toek0mstigcl'1 kommariclant allcen I U het in datik ' 1; Hiet llooclig oorcleel nog veel daal'bij te voegen. 
~allbollw zijncle sehlp teplalitsen; lIitstekend beoorclllelaar . Alt. 1-1 derconventie en de in aanbouw zijnde SO(fJ'{llmijlt 
y~1l ~etuiging, . ~~l'v~ndige . lJdimmcl'ing,. van ~tllwing endeelden in ; 't zelfde lot: z~i waren vergeten gewonlen! Zoo 
l'utl'llstlng moge hU ZIJII, van lie" eonstl'lletlC van , tSelllp, de schijnthdaIthans, 
s;tooll1Wel'ktlligen en : \iog zoovele. zaken llleermo~e hi} een De k\vestie vitu ;het al of lIiet noodzakelijke vall het bou
goed dellklJeeldhebbcll ;de diepzienile bbi/c, (lieaUeerli1t ,ven V~1 1 (lit schil1 tel'zijde stellencle, ga ik over tot eene 
'stiwt 'i8 die z{tkelt . til . co'ntJ'olee1:en, ontbl'eekthe\H, Venleeling 11adel'e ·.he"chouwingvanzljne eigensehappen. Aan de hoo1'd
-van arUeid ' tllsschcn riiannen, die vall ~tlle ollderdeelenhim vel'eischtcll van ·een ·· transportsehip, woveel mogelijk l'llimtc 
speciaal'vrik gemaakthellben', is aan tebevelmi.MCll · be- en snelheid van bewcging te bezitten, wOl'dt door dit \'lIar
·rJ'Cilke daadJij dat ~meengoed resultaat te Vt;rkrijgep:,'t ling vohlrekt met beantwoonL . hide Soe]'((oa:lja staat de 
ilpodigisdie ll1er~s~li.ei:liil _eeile Vall elkandel' enten<opc halfvei'sJ(~tei1l1iachi~le ,i;-n een bijna vergeten oorlogsehip. 
4chtcv!jI'L: de fabr.iek oriafhi.ll)j(Clijke positic teplaatsen, ¥ercwi;dc ke~i!lszijil natuurlijk nieuw, maar .niet ana
Ouk ill Indic behoeft me'n' niei ' l!ing te .zoeKf:l1 lIllar lakell, loog aall. (le \\erktuigen,f1ie WI omllogelijk. al de kraeM 
ihe VaIl ' inccrgenoeiri'ilenslechHm. geest . get.nigen, ik wijskUIlllen omzetten welke 111 die ketels ontwlkkeld wordt. 
Qiidel' meer op de 8oemua(ja, het onlangs .afgeboll \\ide t.wns- Door die ' ouderw'ctsche machine en dom die nieuwe ke

__ purtschip. tels wonit elm l'net het oog op 't l'esultaat veel te veel 
" Ditsehip, OP'!;-RijksweH te Socrabaija m '.tjaal' 1865 (uimte ingenomeu, .. Had . m en 110g maar den pl'imitieven 
(>]> ' stapcl 'gezct ell ': in. 1867k: watm;, gciaten, ligJ.'llllge- condClisor en de hchtpompen er uit genomen en verwisseld 
heel gel eed in 'tUassin aluaaI'.. '. . .. . . . met andel'en vall grootere afi~il, dan had men ten minste 

.' "V'!llke' is cle lJestcfruningen '([e werkkrillO'V<llldl:it sehip ?nimig vci.91:deel gcti:okken van ltd ontwikkelde vermogell in. 
c;>licuhm'iig erkenik 'clat niet t6 \I-eten:! Als traiispmtschip deketels en missehimi hct dubbele vel'kregen van het te-, 
tQ~h heeft, Iwt hijna: geen veld omte a,rueiden' ;hct gou- g_cnwocihlige .. dat 1 op (lell laatst gemaakten proeftocht, het 
vi~:llcmcllf~loot , '}~oalsbekenit. ~s ,ecIl:eontrac;t 111et: de . ~chip 'met . slechts 8 m ijleli. vaart. voortd~eef. Die snelheid 
Ned. [lIeL Stoornvaart-\laatschappIJ, )!'<tal'van art. :14, [mdt: · . 18volst~ekt Qnvolcloe])(lc,want die 8 1111Jlen vaal't behondt 
· 1Il-let_ p()i.lyernep~'e~lt 7 V(3rbi!1cl~ zi~IC orri .on de, l~jllell .i!1 l: nCJ~ ~[eehts gecluren~e ~eil proeftoeht; in 't we]'~~lijke ge

an" J gelluem(l;:" ~iJ ,ljitsi.ttiA-IlgV<tx\: d(jsehepen Val\. d~ll !!Jnuk -Il!ag mell op metmeeJ' clan hoogstens 7. mljlell vaart · 
_ Gol\.L~ictml i. : kC:~ntlel'e , ziN9,-gebri.iik ' telirak e li . tot li'et ': rekenen: . . .' ... .. '.' ... . . . ' 

':. • tloc~l.:;gverv.oeren.,-~~Il.p'~$~agl:~fs, .ge,lq~h erl,g()edei':e~1'ivo2r ! . ·: : Z.l~~, . va~rtUlg ko~thet ~ou vernement eehter !'lum zes ton-
,': ; · •.. zoo~~l'l!e .· dle , !lchepen ·. ·.vQqr ; de· bestaarr~le . beb,oefj;eaa)1. · I l~en,t>[)~ds: . . ;.<. ............ , .,' , . . 
. :C sehi.lepSri.lim~ti >~ord()elid.·e zUn. ~' ::':'c :" '.-.: '~ .. . ;,- _, , 1/(, heb h~t l?rHl~l pe :oJ? t~n hal ve\: CI s~ct~n ,~u~ 1I0,g · -i . .·.·· . ..' '.'C·. ' > ,"" " ..: . . .. :'. . , ·Tbm}k.bal'e;machlneste ,.gebl'Ulkcll, dooI eI wedel lllell\\e 
'In art, 4 "stamfi clti lij:neti~; vermeM,,' ili(:cipor -clebootell i ~chepen ': omheel1o . t .ebqu:wen , weleens hooren verdecligen 

· va!~ •.. dC "NIiI!ltsehaiillij bevai1eli: worcleh'; onnoo'digJs .. 't, d.ie l llll;)tht<t-.bewerell ',:: 'dathet een zllinigheidsmaatregel . was. 
Jilel' i.ove1;·: te sehl'ijveil;,\vClnf'zljzYn·aIg-elneet1bekenil. 'Melll Ditt ,be\ve~eniseveliweL.on]lOlldbaar. Het is geene ZlUllig
z.at;.ll1ijdl,ls toegevCll\. Wa;t . i!( boveu .· .. zeiile,. ' dat cryoor ' lieirl,~vai1IJ.eerlIlell . ecnebetrekkelijk zwakke machine heeft, " 
lk8oeriiudijc" bij l\a ~ geen ' vcilll·<o\"erbl iJfl- (mrte ' l;j,heiden. ." .~ daarwii~r melliu>tlezelfc1c. ruim tc krachtige wel'ktriig~~ kou 

, .1)eS~9qli1'pakchrie)rstwpdl : .. (rcl1 , 21JlIj i . Vi.1l-.'tj;iai· 186;I J :plaats~ri; · .• hd is . geene~uhligheiet, waUlleer ~nen t.wecmaal, 
ii(iu.lie~. lii1uestee(L.~Jlet ,~psl~lit ,,_Yall .d~n . G:Quvei'I.i~~il"-Gen.ec :jjil, .• soiil~ " ' l ;.iemaaL zoov:eei. branustof ycr!mllke~ lllpet dan 
yaal,' waitl~~jj ' aau ;;cIett toennialigC:n1Jire~t~\tr _vall .tl'rddu()Wu tilOodig,~-i/: L\1t · heLvel'lu:ijgeu . van 't zelfde.~ r~~taa~; ~~t 
· '-. ". :, ; " " . . : .... . .. . - . - - - - ".::, , .. :" . ...• .' .: " ~ --. - ', .. -; ". - - ".";: -~" -' 



.~~'Ji~inigh~idi;"i.:z4oY~!lUr.itimte~'i{f eilli :;g'bhip~ :<!P' te<of-I l\t1iS~c~~n '~" z!ll-: ee~~te! " ' ' c' " ' ~i~~~' on'} g{gcm~nt . : b~te~ 
~ttlteel' m:~n':'!r O!' 4¢ 'c(Wt'¢Wtitcvetlillst\ I'fu ,llefrii"g's- . ,,:eJ;ken-;c ?Tan~~gclf!~nt · )'S' .. ' .... irt~ffll~S j'8,J'¢n aanziciljijk 

, " ,:,~~~~~~;~tckii~id'.~O;h~ ~v~~~l'~~~~~~i~ ~. ~l~:n t~~:~~~~ /. :~~!:~ZK~·~t' I~~~~;~~;~~tl.g~~~I~~r;l;~11~1;t~:~1g~~:~:t ':ijzJl~~ 
~lelerl ' a\s '. zi:j, die .;· gebTnik 'inaakten v~.ii ~ dp,verbetei;iI]gCllV:f~ii . iijnoriael'hOlla:l,'e~'OOl;zie{l~ .' :Erisevcil ireleellllla(fl" b~j, Men 
latereU'". j;.~i'cl, zief!;"al" "' de c'gevolgen~aYi'diellzoogcnaanideH ' ' lt~eft 'eetiwisseroptijd:~' geb;okkell ' ell 'die . beta]il~g blijft 
~',lliJligheid.sltJaaLH,gel: .. '.'. •. ... .. . ." voor h~t grootsle: g'edeelte ~dei>Illdi{c1iqlIlilitairen, bent;den 

~ Vooh\L. 0P 'slai1ds ' AJotlogsvloot'i:lj': ; de 0': ].)()V'eilait'ilge~ den rUl:Jg va'll :officiei:, · ge1lee1achfei'1\'ege.' Gaall If~j I:oeh 
stipte y~)On!eelellyallwaaq~e. : Is ~ dati)ilk het geval ope.ell de statistiekilii ·; · yoorkollleilae . jil::~(I¢.' eel'sLe ifleverillg van 
ll'l!USp01{§(Mp? 1/a.a.r1Y!>LJiC;lf.allei·mees l. ~1,m"p.ilkesleehts llet Mftdai1· .. 'l·&dsr;!trift.; cIa'p.bedtaag:t cle, uoriMillestm:H.e bU 
'aaii't ,:,,'tih'i'ek ct'lli c@mi'ott ' n:al1'I ' gefJi:"V'fH"IUe- waai"ia:I) hetIiid~schl.egei· .· :"b-:().' Iic~: · . s'ja.'!rs>- H.,oezeei' Jr;'.:Ze in de 
';l)elrg:~~~~~l(l i s;' ~:!~H de~;{ei::de el~de;,i! , :,;;im:, iI' 1;~l;ainlJtell LocoiJiotiej van '; i 4 1';16i'j E9\;eT~ltigehd !Jmvees, (lat gel10emd 
is ·. lilo()(g~steld OF .efk seldp;. hctgCeJl ' d lliZOlld voaderger.is c0ler.te laag geste1d is, J)emell . \\'0~lie opgave totgrolld-
0p'eell ( t:i'linsporl,schip ,wiwi' .de nat.ullJ-lij K Ueine i'liimteop" ~lag . . Vitll zoudeil, oa veiloopv,\pt)yintigjnren, it.,!, t,ijd I'at 

. geprolJ t ,:'lol is met mensc:iieil. Men~. il l ~oegel'ell, datill lIoodigLot 'tverkriJgw va)i volgageinent ~nogoiigeveer 
zttlk ' eerigeval "ririst aan 'tij(l nietallE'en winst, <Ian geld' , zei'en en twint:igpersonell .van hondenf aangekomenell over-
maa.r ooLwinst :.tail lOensehel)le\rens is. .. hlijvel1. '. . . ' . ". .. ..... . 
". LOQdz\i~ I:I;\r dru~kelltle.rampell vall Ll,;ntegenll'oordigell OVel'I;feegt mClI echter . lioe~e!~riY60rheteill(le vall die 
ooHogl3'j. 'L mell~chdom; duizemle OJ: flOg eell s. c1uizende f Lwintig jaren, wegenslichaarrtsgl:lQhikcll of andere van IlllU 

J'nerls()hedl¢vens \\~onleJl opgcolfercl ;lIalldelen nijverheicl ~ wit onafhankel~jke . OJnstandigliedei'iliet leger ,'erlatell ,<Ian 
st!lan stir; 011 berekenbaar : gi'obt 7.ijn d l; verlie7,ell ,die ge~ ! mecnen wi,) niet-'te 1i ei: te: gaim, )Vaimeel' :1V ijbeweren, dat 
ledimwor~lell en ,;in: bauge ,verwaeh'ting zien wij te gemoet . yan de 1 O,O~;<?ld~teu, ,die }neL de}t\'a~t~Jl ' ~vii :bm hlli~ pen
\V;fft de ,: t,oekomst,(msijl'ellgC[l 7.111. ... . ... ! sioen Je : venlierH:~ <inIl1aiek\vtql1e)l,' nogniet 'tieft . het 

Maar ·hl dit t.ai'iwef\], hoe somber 0(>1;., is 1'001' 01101'<1- i voorges1:ddefLOelb"ereikell. (l), ~, Dit . Cijferi8 niet aau
. d~i'lan(L 2e il Lichta;unt tp, I iijd~n: 't ,kill\ z~n dai . voor olls j lokkencl;'g:elJf)eg;: o.m: vo.oi.· .·~l~",~i~·(1i;i~e : Il)ilitainni; loch . reeds 
tubal dre;:,ellendceen : I,r;whhlger yolks!evellelldam:door . zoo g~liegen ,;qm.~ !'lIe!llTt~deven' yo~rdelJ: clag vall bedell, 
eene betere ,t:oekolIlst gebul'c'll wordt, i de' vele '.' ,fall . h'llli ' sEalldeigeli'e .. t(:leiji'steJling~1l en on tue-

. Vom N6lleriand is die oorlog tllsscilllH Uli ZO ' macht,ige. ringell ill de beste jareri d~s ]evens . c~nlgelijk te maken, 
nab'nrente vergel~jken meL den bliksemsl.raal, di e een praeh- i . .ook 0P.hem zijnvan toe'pa$Sihg>d,ewborderj, diew~i b -
tiggebo'rwvernietigt, maar tevens deli venLivaalden reizi- : zigden ; iil de : Lpcomotiqj j;(1!1: 6Apiiilll: /I De toekolllst is 
ger rleu .afgrond toont,waarheen hij, door de duisLeniis . 100ral i.!lIndieollzekt\!'; d,ele:vcilskansen .z\jn wisselva1lig; ' 
misleitl, zijne selll'eclen rich\;f,e, .... : lli,idiehet werkc](jkel09I!,. I'Ool'zijli: iirheiclniet oogcllblik-

Jleeft rilen den afgrond?pgemel'kt~ l;11 inge:r,ic ll, datili ! keliJk )lltl'augt, lcioptgi:opf g~yaar later te zulien wor~ 
. denre des gevaars OilS land .nog zoo W,IOll OIls onverdeflig- ! (leJ:) Yo:l,daall met .eell "sti'eep(loQL de;.rekepi.ng;" ' . ' 
. baa)' is; .'. dat OilS ilefen~ie\vezen, wmir<lI'el' zoo laug ge~ 1 .. Daarom. uiet· i'illes :op' t~ifl gescho.vei~ :.· Oogellblikkelijke be, 

redeneenl . wenl, nogsleehts op't papier ill onle is; dati looning . iJh aalllllbedigingvangoed gedrag en . dienst~j'Ter 
onzesnlrlaten Jlog on volilocllde gewapullrlv,ijn; cla t Ollze' 1;0 het .' teil.bestc gevenvan kraehteii en. ·gezondheid;pre
militauc organisntie eindelijk nag veel to wensehen over" I nile!'l voor him ~, . die uitri:ilUltell;' h(3toPI1l'~js . honden vlln 
laat,? .' .... . ... ... • ...• . .. ! Oliders~heiclingstee~ellen 'voql~,)leli ;)(IIeziC~i Ilitst.ekenir ge~ 
. lkhoop .. het "wantr'eeM .1ietClizit:'1 stern men hooren" flragen; " \ierljit0j'-ingc 'der,: p'os~tie\'ah'Jcor'pOI'iHllen oncleroffi
tenguHste 'eener algoll1eeriodienstplidlt.j~heicl, ell die stem" nier, ell' vel'Vang~ilg(ler v~l!luit(k~l tijcl, Y<1lls1opkousen
menvonde:ll lIecrklall,kir~. de harten , Villi hCIJ, ' itie 't vadel'~ lliel1stot,cj'gcbl9,i6:11: 'tJjd, : eil :c gee~tlld:b(l~ndeue~ighedendoor 
lafi(l~Qo:- ljefhebbe li, ' dOlt : 'zij )lid ' vrM~.eniets · vatlhlln li e andereli; . ,roar : de "ll)iJitaire ~6 rif.\vikke:H\ig 'dln dei1 man wallr
indil'idueele vrijheicl 'op1ie' oft'ereu ' 0111 de vrijheicl vall 't I~ik ll1lUige,vei'lu~aarnheaen: zirditiil',' ollzes inziens, hP.t 
gehed te verzekereJl ·; ill de harLell vall hen, die begrijp('ill eenige middcl totvol"miilgyallcell Jegei', door g, 'halte 
(lat de vm:dcdigillgdes . v(tclerJ,IlHls epll heilige p~ieht )s, vimonderotlieiei'eli ' ensoldilten,aahdceisclIen v(~n den tegell
die n ip.i; ~iriag (ll'f:irgelfitellword(m aall clid; gelLedteziJllcr woordigen tijd ' y~l(loenclf , :.," . ',,' :'~'. . .. : ,. 
wuen ,ditt'v,ielt diLfirvaulliethn vl'ljkuopell, . "' Hoe\vel 'Jliet: rechtsti'eeks geralig~chiKt .klll1tlCnde w()I'den 

Jk d ei . m (j , . daL <nlell :b~Ldut herleven van 'L liatioiiaal under de ' uclooiIingen vooi' ,:goc(L geth'iigendicusqj W', ku n
gey(~eL :demarine n{et\'e'l'g(~tell . zal , .waaraan ~Idk ' eene nen de ,'o'nclcrscllcidillgsLee'kciis voor .' ,Ue\\;,ezene dienstell te 

. y~wlchtJge Tol is toeveTLronw(U in dc· verdecliging deslallds, veltle tochiuil:iet: 'geTil1ge )nate.ul.cdewerkcu alseen pi:ikkel 
dIe vroegl:u~.> de liOeKsteeu •. Will unw ' ' gl't)ol.i1ei(l was ell Lot vCl'ui;teriug van hot l~oreele' g~lJ.<ilte '· vaII\ OIlS leger. 

, thansllogaltijd CCil lovepsbesiandded ' v<lllh eL vrije Ne~ [s heti!llmet~~ : ep,ne ollbet .. i·istbarr: ·\\' aarheid~.:: (lat de man 
derland is 'en blijrt; . uit de l~gere yiJksklasse, ~'estokellinhei: ge"dadder hoo-

-'~--'-•. ? ... I~D~,SC~aLEG~t~·- ,- ~-~.~. ' .' '.~C~;Jr€i~~~f{t~:I~~iiil,i;!:irgG~ 
'. '..',,\ (~(~ri~tit{t~J!6.l)ecol;atfej; . .:... .. . '); bil{fe\l~~if~;~;~1,t~~~~?:~ff~~1itr,tI~}~Pl~~~~~~)la~~~~e~\~~:I~' 
, ... ; 1'l0c4 ;~e,. voor ·den.opi)'a:s~enden . solqaat w~ggelegde :b{)" . het, da ri r0ll111 iet , <!.rreigeil iHll\lig;, ·ook : \ulll.dA~ . sQJrt vall be-

: 1tf~~~;~t~~~J~6;g~~f~~f~~t~'ll!rtl~~~~! .~~!~v;:~{li~~6~11 .·J.~t~ · 1 · 10.Pt~il~~'~~P~:k~:i:a.~~C~~I:;~~lC~~~l~~(~~~;;:$:Giej((i~ig:' ll. t\1) .·11el .tQoi;~ei· 
waQlit IJIl),,4 ab ZIJ el . blJde ·thans besta{tnde voorsclinftcl1 ·en I •... . =",,:-' .... ' .. ' .• '. . ... . ... ..... ..........' .. < . 

'. ~ep;i~~11,g~f~~\.yeel toe · zullel1 .:V:i;i(lrageU ·totveThoogillg vande I . )1 ' J n :1849nl:dvcer~en iu' Itl.d,iell1cL;;~r~cbillende I ransportscbepen 

. zed. e .. l.lJ .• ke.,:: ~~. c .. verstan fl~.1.1.j.I.( .... e.'.· ...... b .. rtJ:W.ik. -.ke .... ;li. il g .:. 'T<l.TJ.. C.ICII' 5° .. 1. d.a. H. L ciE \'11 •. 1 . .. Ned~da ..... "d. .' .2. ;¥26 .. J. O ...... 1.1;O.:T .. C.,SOI~~t .. e.n ...... ' .......... '.': .. ~1l.r~1I .. .'.].,e.' ... r ....•.. o .•.... D.,!!Cveeo- 300 .. ' vreem-,tot:het'/; ~loel1 . tCj(~ilf:men <·l'lll(dell •. TostoC tot liellegoede ; ci'u tlcl.~gan :~ :'n: '\;1~n ' 4 · ~~IJ',:arr!,I :T~e.ls9,9c{"" lIn~.:c 2~26 verdwenen • . 
·trotiWtl · ,'. ·lichtsb t .. ' hf ..... , .; 'd"'" ·· l··'d···· ' . .. ' "h' t"r 'd' " x ' . dus _cen Ja.;t"'J ",,·h .. verites · van 1.O,6pcL;, ,,:"Il~ cr {jal,tlaarbu lIog e6n enkel 
r~~$r. <.:~:;.>? . ~ I ~.c .}~g ;. l:~ i:··. e g~, e !l~~11 va~ '. e . n~s9{ I. t6~i~~t ;it'~~~::t :l~~~m~t~~~:2!t~:~Qi!!o;mtf .; . Eu.';i]e sterftevuf-



:"~~~1~~OWi1ie'~~il¢P~~~~!jfj~~~i~~k;~~i~4~w~~r::~~~eb~~~: ;~1te;;1Jip'i iJ~1!i:~:d.it, jq~i· ':1~c:Jet btzit y~T(,', pet, 'bijKonink

'~llfri'g' Vim, ... nftsb,elencle.·claclel1 •. vaii ' moe'cl, ' betfiid' en ',·trbl!\V, . :'~ekene~!~~.~'~et,·;~:~0~~:~~~,:rh~18t:b~~ijj~~'J k:~1~:~:~~v:~~-
<' ~n: ~oldbet, vctgIsseu ' wij ,cms ni~t.",olkomi:it~ ' iLan : het(loei; ~.<. Dat " .\vaaJ'lfet )iimdig i:';','thdlJe Il b!ijk~, i \' :1n belangstel
diLt ;,menziCiCyporstelcle(lOOl~, h(i.re scl}epping: te~.Jl:e]'eikefL ling · illh{".t t9t \'im heu ,.,jHe on,k' tl", s(dlen eencr Uopi
Weleellshebl!eri ' wij hooreil gewag maken vitO gllllsthetoonsCh:e zon , voc)l;Nedei'la.i/t!eri :t.i.ill[: belangen ;; trijcten,\'cel 

, Qf .i:l..fl imositeit,' che in~eel' . enkek gevaLlenvan iiwIoeclge- ll1oet gehCltiin, .. iiI vmells " ,hc'L ita rt lit,], Jlollallllsche natie 
" we~,st zO\l(lenz~n ophetal of niet opnemenindieorcle; ti'llt, worclt wederdoor cle!!'e:;ehip.ckn is Vim dilt eereteekCll 

rluiiu: at: moestev dievel'halenvoor waarh:eid aallgenomen hevestigd. .' '.' .. 0 : .. 

worden, clan :,i~arellze all~~ll JoepasseJijk or> excelJtien eO , Den 31 NI(li 18331'(\rsclkfni een .. ' Kbllinklijk hesillit, 
. de1.e znUen i)\ ,i~der . ander .. leg~!, ;evell , gqed ,,~tls lJl . hetN'.w:aa'.rbijwerd b'epaald',ditt ~ voortaill1 eeil ~~· lilgeiJle~ll. omlcr-
1., 'voOl'komell, " Zij bewijzimclusniets tegen den'l'egeL 'scll'eiclingsteekialZiHl kllnhen'\vonlen geschonken aanhen. 

:Milltlel' cioeltl'c.ll"tmcL )vel.'kt echferal't.13van het reglemerit die wllcletl deelnemeil aan TlclangriJke gebt~llrtenissen ell eel'
van administl'atiq van bedoelc1eorde, hepaIend@ liat iemand, volle wapenfeiten , " Seclert' 'clnf. tijclstip streed' het Inclisch leger 

' hoewel uiet tot het eereteekenclcl' ordegerechtigd, tochde tei' Westknst vanSumaf(r£ ; op Ra.l'i ;1;'er Westkust ,;an 
b~zolltlcre attelitie des Koning's vercliencl hebbende,zal hin- :Bo1'neo; inhet Pall'iJlJ/ii?l:j8Cfl,e ; opl~ij;,oJ' " tegen Boni,. 
lim worden yoorgetlragen tot ct'ne Ironorabele Iiwntie bij lh de Pasoemah-landen ; Ilogmaa!~ op 8 idi ~n 'waar niet 
(Lagonler V001; h.et geheele legeI'. 't Is ce,ne sobere bclooning meel', V reemdekrijgers kwamcu in Judi ,:' , \'er~ienl illet 
v()or zelfopolfering en moed, 'Zijfl uaam voor cellmaal aan tal van meclailles, . Gdronw aall tie zinspreuk: ,;haast u 
hel leger tn Ji.ieii bekend maken tim claal'l1a te . worden ver~ 'Ihingzaam" lluntt.c Nederl illJd nit door a.cht,er te bJijvCll. 
gef,(!n. Do soldmitcn vooral de inlandsche of vl'cemde sol- Steeds bleef(Lc borst V,illclell Illdischen krijger. lllaag
driat, .e(m oi~dlllilitlli:r , deecl dit't reeclsclevel'tegcnwooi;;. d,elijk rein, EindeliJk ecltter werel bcgrepi~il, lin!. ht~t i.och 
digingoi1l11t~rkcn, heeftdaarmm \,oJstl'ckt niets. '[i;enc,ihilitaire tlJd werd om met ami strooUl metle to f!,aa n ; d<lt ook onze 
IUClbill(;Hlct d am aanverboudcne,; alWils hetelan ook nog stri,jclel's. ~O(fJl' . hnnne Yollrardillg, ontberingen, moe(l yn 
zoo :gerillgc toel~go, : ,(J[l vrij wat,beterwerkeil en met het 'zelf~r0frel'lng ,- aansl)raak indchtellllulkenop een zichtbaar 
()<lg Op het lI1uj/;le8se oblige" dfinkelijk ook inec:rb~idl'ageil b.eWlJs van , t~.vrede,llheid. " Men Wit Tlll iileenr.n dat Ulen 
1.01; Iwf; !loen f; lle ll(~lllell van ricldel'lijken gees!; en dus ook zlOh zon beIJvercl hebben h et vel'leclene goed 1;e ma
Villi tl(~ zedelijke olltwikkoling bij het leger, WenscheIijj< ~en ~?or het schellkell van ce ll eerekmis, waarvan de 
'(.0 11: lid (laamlll zijll, dal cell voorstel iudicII zin door het mnerllJkewaarde ten ininstc eeBio':t.illS 15ef.nigde voor bet 
llldi~elt lr:~etb'esl;;lIll' \vcl'tl g(:([;ian. Mell .· kall toch n{(~t eindelijk ont\vaakt.gevo~lv;lll tl<~llkI:Lam'heit.1 van cle Neder
HlllllWHltm, da~ he\; hooge belallg derzaak in ~.:r()llcrland zal la~cl~che natio: Wit: claL vel'waehtte, zon bewezell hellben 
W'onlell ing-ezicn z()oals hiel' to Jande,waal' 7.QO vclen, wieil \V,~llllg bek~nd tc "Ull met dell ori;r,e lalldgenooien zoo 
eenfJ (:f;l'l'olle llI elding te berLl't vic!, plaats nernrm in de ge- blJ7,On,cI~1' Cl~ell lust tot, . r(Wcn en bied en , Men gaf een 
ledcrell vall he!' leger. . .... expecllt.le-knns" JUaar'~ vcrvMll'Cligrl nit cen alliage van on-

Tc' lJetrt:llrClI is het ovcl'igens" dat de nit.mnntencle be- edele mdalen, Wogc:lluamde compolritie.13rons, dat al9 
d'oeiillg(m van (leil instdLer (Lcr Militail'c Willemsonle we- geschutmet.aal .. eigentl:ll'liig onder krijgsli[~(len te lmis be
dt!r 'geaeelldijk \vt:I,dcm' verijdeld ' doo]' het voorgcsehl'evene hoort, had. velTe ric voorkeur venliend.Was het llU een 
betn:kkclijk tte .Il1cfinille "OQl' rnoed 1:11 trOltW roor inlandsclie gevolg van de:t,elJde 1.11 inigheidsmanie, dilt het eereteeken 
militail'f'll. J rlreil aeht.el'f:ell wenl op h(jt onhillijJce van het slechts werd I'erlecild VOOI" vier cxpedi.tiell :op Bali, Borneo's 
niet l.ockelllli\ll (lei' MIl. WiUelllsonle uan inlandsche militah'cu ffTf8tkIl8t, Boni e ll Bol'tl-PO\~ Zuid- ell Oostkns[? Misschien; 
gew(;r-ell. '.'l'O(iu w[mLuwt(Jell . in 'allesduO)'stralellclengeest '1; ZOII tc betl'ell l'(ln Zijll ,want . met minder, ~ostlmre ell uut
."un . halfhtid, " W:llll:V<l1l wij reeds ' Vl'oeger sp)'akell, in steele teloo~,e opLil'ac:fiten en inspeCt.ien waren de m~~rdere uit.gaven, 
d,lf.mm( d'lOr e~ Jlell lIinken til . Qoortastcnclen inaatrcgel ill Rnll dt; toekenniilg vool'alle .· expeJitien vel'bonden, spoedig 

. tC)\S nell f;in(h~ Ilmnktc aan eelle schreenwe11c1e onrecht- gecol1lp[~lIseenl ge lVeest.. . 
I'aar'dighcicl, slechblullgzuam ell scltoorvoetend overgegaan . 0 plllerkelUk is !tet ovcl,fgens, dathet eereteeken aUeell 
f.ot hct aallbrongen van yel'beteringen. . . ' vcrieendwcrcl Vour (lie krij gsvel'l:ichtingell"welke ten gevolge 

~lleI'8tha(.1.afS(iha(.li!l.g .. ) ... p.1. ,!at:. v,an ele l .. l. iterstonbi.Uijk~ b.e- haddeu .i;e.~loe,lUillgelI . van ' bl)iLe~lgeWOlle a~},! ldal:i;eil vaz- ,.,~, 
paling, dal. lUI. rmlltmn:n vllfhen achtcl'ecn volgencle JHl'en M. den l"unlllg.iI.foet, . cla.a;rtul; worden afgeleld, dat ·:->-IJ, 

.\llOestellgedic\1(I, 'hebhen Qlllu~rhct I'fldaten vande geledel'ell wiellS v{)orstelrell' eUiulvieseti ; bij het illsteHen vil ll het 1001' 
aal1 spl'aak opde ,gclJeJijke toebge, vel'bondC\i ~ aimO'ezegcle 011s uesPl'okell eel'eLeekell werit ingel'llel)(:li , \)choorli,: tvt 
uiedaiIle, niet: te o vel'lim:en. Nlitlillrlijk eentiental jal'en de op dlewij l.e ' beguHsiigde , pel:sonen en ([at lUen wellicht 
luter, were/. heLbijzotiderevoo?'1'edtt gegllnd dernedaillevoo:r van oOl'deel : iVU8, . datgeellc \\'apenfeitelllluehwgrijk" of 
m~ed en . trmnvi'e mogcll dragen aauhet Ii 11 t derMilitaii:e 1 /leervOl" .··· lliochLen . ge.noerrlu w?~'dell . darl dc zoodanige, .welke 
Wlllemsorde. . ' . . ten , gevolge }lOclilell dat een· 'of :mJer wel'll'pm hangell met de 

Nh blijft ' tl~g , ovm- ; dat ' ~e)llin.dere inhi.ric1sehemiIitair Iliest. e1sals .'s,!(\)niti~sadjll~(\yJ;? . III .dat geval meell~ll wij, 
ook de ~eeoratte vande ,MIl.VVIllemsorclevel'krijge en' , dat l1lell ~lC!t ' Vt;rglste f;l1([.at dit felt wedel', eelle blJ,lmge 
dathij ,ill ste,~e: ', yall ,e~neyel'hooging van soldij :ad% of 11evert tot -be~estighngva~l )Wt spreekwoorll: "Elk mcellt 
deJ~~lft ,ged~c9i;·eercr ·wOj·(lenM', :,eyenalsde',:l!;nrci.pees6he clat ' Zijll llil 'e~ ii 'valkis :" , yoor hem,diudeel llcemt aan 
soidriiit, het hril'v{ orgeh~ele: bedi'ag zijner sold\j ontvallgei kl'ijgsbedrijve ll,~, isie~er(j ' ~11~e )' n emillg, wil!i rbij hy zijn leveu 
SIellig 7.al ook~ aat. ' volgtm; : maar wanneer?: Honderde'n ,ira~gt voor , K()hiugc ' en V.,derimlll , - al/ wordt ze slechts 
·tulfen voar dien':; tiji(z\jn tengra vegl;daaliC inet;, de ,volle door \ieinigcli:';~lli'igi:YJ.!~;'(r>::~'v~il: hdai'q>;i!ijk · eilU~r\·,ol: n!,s 
ovcrtlligipg. va~l "ge~edeuorlrediht)ll diLtzij ' opgeofletdzlJl'!' di~ : ges91Iieelt : Joo)' eelle : ~filiie;llij k f;. krijg~iipcht. ,'. Hoe , ,lit 
il~n ,bekl'ompenkastegeest ,er{ afkeurensw'riardige schrielheid. : zij; . 'd6orde \vijzewaarop' Uutns dezaak :,~,eh:U1deld \~el'd, 
Ie~s .. dergeliJks ~kC1:il nietto~sp~ol'slag ske~~,elivo6rjo het mO,el veeL v~nhet: goeJe;datIllen zieh voors!-~~l(lc te iJerelkeu: 
vel'iichten: vmluitsteken'dedaden>,:·. · .. N; aan,wakki':l'illg vall krij~'s1l1iinsgeest ell udoolliug van trmnre 

.iT .: ": ~,J<, .. ',' , ,: pr , :.", ~< ,d'. \? ;~ c ' ~ ,, /£,': Pli&~}!:b~;~a~~~t,~~~g mt~~e~le!?~l~~e~~~:~l~:!:~:&~~~:t:~~~~~n op 

~~~Jh:~:~' t:~~':~: vey.~~~gr-~:!~~I~Jfsth ~,fei~t~~~~~~jl~i'OJ"I ' ' h:;~~u~:!:~t d::I1 ·~!;m=llae~e~gen::ge:ij el~~~~e:l.t~~~k~=~J z~~ 
" .". :'~ or" ,: •• ' ,~ , .' '": • !",' , . ", " -'_-. __ '-~ _,___ , ; '; ,: <. " ",; •. ," - . ,' .' '. ' . J • • ' . "; _ . " - ••• ,_: . .- _ ",. • -. - - - , - •• ':-- • • .. 



'~eia,.~~yt'i~f~if~~:ft~~t~t~~t~:n~~~~~~:£e~:;:t~w:rt~f~mi-': ita1'iiculiel'e eOl.,.e~jJon~~e nan Sumatra's Westkust. 

A.-~rge!ijk ~V:lij~1 v-er1ie~ell. ~' ~iider& ishet' eclitermetderi l' _. :Wari.l'de Red{icte1ti! 
e.imvoli~'l:ige'n sbldaaf, :ale zich w;eUich.t bij eene ni~t rjelang~'ijke :1 ])eboot, die <llhi~1~ (li.m 1-1, dp.ztl' aniveerde, met bel:iclt-
expeditie ais ,een helll :gedl'Oeg -en die zich thal~s niet zoniler ' Len:van Rntavl<: tot 10 dezei· , hrach t (jns geellf; aangeil<lllIe 
grond(le\Tl:uag , ste1t: ~ waaromjnist, hij :: lliet:g krijgt endll.l1:·- 1 t~jdingell. _ . _ _. . ' ' 
entegetr- zijn: kamm:aad:,-",,:,, ·die c" bij .eene belangJ'ijkeexpe(lItw I: De eerste tijding', dieik voor OilS onaangenuam Haem, 

yer '. van _ •• heteigen1ijk~tooneel vapden strijd verwijdercl i is , (ictt, d, .. heel' I'all den Bossehe, lid ill <len Raad vall ludie, 
bleef , -_.....---,-lllet 'hetnieliw'e eere'tee1cen voor den ,dag"inoet komen. vro~g(jr Ul)UVerl)eUr rlezerknst, zijn pensioen heeftilltil;.!.'f: 
'. Nog"Illeer in het>90gv~1Iell~ woi·dt e,chi~r de .heg!\ne~is- _ vniagtl en Imlie zal verlaten. Deze t,iding is onaange-
greepjVlj.ril),eei: 'menl'Iijne aandaehtvestigt opieinand; wlennaam, omdat W~) daardoor de zekerheid hebben iemallcl I.e 
de IfTilleIlt8o)'deof-de .medajUe VO-Ol' moeel en t1'OU10 ten eleeL verliezen, wim de ue1angen van Sumatra's Westkustbtl7.011-
\iitil, rilaardie ' heteipcditle-krllis mist . Wat zalgebenren ' derier harte gaat, iemand die de uehoefte van ' dit schoone 
,wanl1(jer twee inlandsche' soldaten, deeen gedecoreerJmt!~degewest kentell voor wien de bestaande gebrekkige toestan
iiJedaiJle VO()l' moeden ,ttouw, lIe under met lwt eXIJeditie- .de'il geen geheim zijn . . Van hem -konden w~i eene jniste 

'krnis, in -lmnlle dessa tenigkeeren? ' Hoe weitlig smaakvolvoorlichtingvall de regeering in zake (leze kllst verw,lclitcll. 
cicik i'J het laatste toch meet blinkend, mee!' in het oog Door zij n l'erLl'ek ven'alt dit ell zal daanloor het tot stand 
v.ane~a dan het -eCl'stc; En wanneer meil uu weet, hoe -komeil van menlg goell voorstel van den tegenwoonligr.l1 
gesteldde inlander isop aiterl\jken glal'iS en verLoolling, dan GOllvernenr van Su!ua:t ra's ,Vestkllst vert.raagll wordell of 
kan men gel'llst aannemen, dat de mindel' verdieJls~~lijl~e l nietdie ol1(lersteiming ondervinden, welke welljcht vereischt 
7.al wordengehOllllenvoorbrayeren dappenler -dan hlJ,clie was, . ' . _ . 
liitblonk~looi' u1Q~d, ti;~uw, en zelfopolfering. . .. , H~j hen., die belt)-ng . stellen in dit prachti!!:.~~tllld, zal 

Ook hier wedel'. betlterf men eene goede zaak door he. het kmchtlge bestullr van den heel' van den Bos;;che nog 
streveriolU-vooml njet meerte (locn -da.n ilOOdig is. .-Dat lang in . herinnerillg -_blijven; bij het ovcrwegen va!! het goede, 
!iet biit,er: isiiiets, dan half werk ·te verrichten, seh~jntmen dat · hij tot stand geuraclit heeft, zullen zlj eehtenle schaduw
t.ot voor korten t\Jd niet 'te hebben willen inzien, eiTenrilin i zijde vall tlat bestllllr niet overzien; Ulaar zonclezc wel be
als inen schijnt te hcbben begrepen, <lat waarschijnlijk nog ! staan, indien zijne voorstellen aan de Jlegeering <lit; medr. · 
ijersonen in leven 'l.ijn, rliedee1 Ullmen. aan kr~jgsvelTichtin- werking haclden ge\Tonden, welke ;~iJ venlienden_ 
gell OIll slechts eeni:~en te 110emm > als die van PalplJl~ang Sedert z\jn vertrek v.-m hicr is (Ie toestand act' kll~t, 110~ 
iiI 1821, Bm'neo's en- SUiilrdru'.y Westkllst in 1822,Oelebes slechtergewonlen, nlies is in verval geraakt Cll men -heeft 
in 1825, en dat hetvoor die onde krijgei's eene niet ge- te vergeefs naar de liulp def rcgeering om de rail;pen I.e 
ringe ell door het, Gonvernement met niet meer dan /1,10 lenigcn, die dit land getl'Oftfm hebben, llitgel.ien, Op aan
pel: man; (dat is, wallneer wij ons uiet vergissen tie tarief- vragell om woesten groml te olltgi.nneu ,\\'elke sctlert 'l ja
-pl'ijsvan 't uietllVe eereteeken) -betaaltle voldoenillg W1l7'~n l'ell werden ingediend, is ~elfs geen l111tWOorJ gegeven ; moe
g~weest ,wanueer ook zij. in llllnne grijsheideene ei'ken- \ deloosheill is dam'van het gcvolg. Hu(l de heel' van lien 
lllug van hunne vroegere (henSLen haddell verkregell. \' .~?SSChe (~.~ . macht .. gel.m. d, deze l.~kcn zomlen reeds 1?eregeld 

N. ZIJIl en :.IlJne heloften aun versclnllende personen, dIe gegc-
. -;. yell -wenten iIi het - VertrollWen dut de regeeril1g toch weI 

'-----.-----------~- I iets vooi· dit gewestzo-ll dOi-m, zonclcn reeds lang ~; erVlll(t 

Pal'tic-uliere c07'1'esponrientie v(m Billiton. · ... . I geworden ~ijll. . . . • . -
': ." . - , ' . '. , " . "' ; .. ' . .; - . i Detweedeoilamlgehari:te tijding is, dat. de Directenr vall 
~edelt . de maanden ~~el tjm cle . hel~t vall Oc.tobet JL.ls 'l Biunenlandsch Bestl1ur :.Iieh tot de Kamer I'im Kool,h;in

a,llnervaK.aut ~eb~trekk1l1g van ~omlUleS-Ol1t.vaJlg~J~ der ~r:-- del en N~iverheidte Batavia gewenu heeft, Oill ad vies I.e 
komende en llltg. Jechten tevens h,lVenmee. stet, wOldelllle JIe , vracrell of Ilet al -1'111 'et' we ch lOOk zo I 7")'11 0111 llle,t Ilet 
b ·kk· " ,1.' '.'1 ' ''''Z--'' . III . 1 b I to .. u( 111 I1S e'~l l "'.' , 

ette , 111& Il1 ul.en ~lJ(. tl(]~ke9": aangevll. ( ) 001 (et~ am - , oog op het aansiniteu aan de tclegraafi~jn tWal: I';llropa, dc- _ 
t~l1?m. van een atH~eI en La 1;; \.an d~enst (postel~Jen), dom we~k~ I veilingen van . Padang-koffie in het vervolg te Batavia te 
Schlkkln~ :.het pUbl:ek veel . soes~ll gehad heeft, wat betlett I houuen. RiDlien 6 mmmden moet Padang met TIatavia lloor 
d~ lostell}en ~ da&l men~M?'z, Ja zelfs .d:agen wachten ~?et'l eenetelegrafische lljn verbondc\1 zijn en kan, volgens het 
V.o?l en aleeJ men Van men . beambte, 111 zake depostellJen, I alcremeen O'evoclen, tlit motief van (len Directenr \'an Bin
~nJgen}an watmell" ver;(1,Il_gt, ' ... _ .' " ..... . . ne~11anclscI~ beiJtllnr . geen . . ernst zijn, claar Patlang dan t1c
br~et. IS cite h~~enl'lT d, ~t~ullCe ; b~emmell,l~Cl. voo~ het pU- I zelfde>voorreehten alsBatavia za1 genieten, ~enzij nien we~t, 

Ie 111 "en \eI.vobe .Zll en \' or. en opge eve~. . .' 1\ dat . het leggen van de telegraaf tusschen Iller cn BataVia, 
l-Ie.~ geHlCM hep ook, dat.gedu~e~deeen paarmaanden van binneli een tUdperk .van 6 maandcn, gee1l crnst is. 

dat, t~dva'k ter yl~atse fjehe~m~, ,q(.jea~·enaanvo~e1·h~eft plaats .j. De ingenielti's zijn reeds uruk uezig en ik ventcem, clat 
geh~d ;7,~oclf1.~eensldajJs. het geheele oppassers-:pers~nee~v~ndeka;bel teBellkoelell gereedligt. \Vanneer de veilillgen 
i e ~echel che ItA heGhten!sgenqmen en de~!\a~ ge~n:tl11eerdls'l in hetvervo10' te Batavia :.Iullen o'ehouden worden zal (Ie 

. I-Iet_ .ondei·z~~k :~e~ft' , :ol!?ens . onz~elrItOl,'ma;tlell ~ pl~at~ ! hande~>: hier e~l1~evoeligell slag krijgen en vo~rzi~ ik dat 
ge.l.lad ' ....... ;d,OCh .. h.ad ...... n.l ... et_d .. e. "e.w~nsc .. h:~ }. eSl1lt~t.eu ". de betIo ... k Iv.ersch. lllen.de etabl. lss.em~n.ten, \\'aar~nder ook <1e ugentllUl' 
~.en pel.sonen}ebben alleahal,dl1ekKlt> : ~!lt~ ,nd. . .., , del' Jllva,sche Bank, n.og -met del' tiJtl :.Ilillen worden opgc-

'., .: Het ~s: ecn~ge.hant\ela{(}I\.~11e~ kwah,!k.te.neme~l: \vat~tleer i brokcti.;'_ . Kennis en kapitaal verla ten dan de kttst en met 
7:-\1 hop~n, ,4at yt. de,I).yervolge ~eleclielche , !lsQe~ .lllLde. : het resthntje welvilarLis het dan ook gedaall, Olll dell hal1-k9ren ; zlentofr,~~ke ._~anVf\lren· , nl':1. {g€\.4el~~·en 'ada:!' SrQ~- .1 deL aan:een- paar expeditie-kantorell en eenige chillcezen over 
, e aars , nu unrl~., erWIJze ,', 1Uuuegoe( e~·ell: ' Ya.~ . e . am ,. ze , ,' te laten. Vool'waar ,eenvroolijk VOOl'uitzicht! 
ten v~qr e~n J~:iJ:; ' dIe e~llm,lder 1l0QltmzlJl~e-"~l"heelthng l !k :ve:neem dat (Ie , Kamer vall Koopllanclel en Nij-,er-
<huft te ,bIen/,> . . -j held , alIner den geheelenbandelsstalHl tc zumen geroepeu 
,, 13 . ~oy.ern:ber -l8l0; -i heeft, ' OUl deze ernstige tij(ling te UeslJl'Cken en men deelt -

- . - .... w'_ .• = .,~ imijmede, t;lat. zij eell. _/lures (lienaangaande aan den Gon-
""-' -' l v'ern~u~:~Genera:al zal ric1iten~ , , . ' , 

' De" :-i'adja van ;~ Taromon, cen onafhallkelijk Atjineesclt 



·.~~!h~~r'~WJ~;rl~~;!~~~~";,~~K- _ :g'H:.ti~tt:~~Q~ot{b;t~~fg~~~':I . ~tl~i~te~~~ir~~::l~tn.y~~~~~~~!nni~~t~I!?~;:.~~hhl~tJW: 
Men." 'hew,~¢l't ,rlaf ·ditvotstje: ·eene toelage.van · 0l1sG6iiL kllsl.vla~kil .. af :te dalen:" .•.. Verder ')rordt gezegW ~ !lljoch; ~s 
V~i'lmm~11t : krijgt.·vajlf29Q : '.s }naand~. ,.· }vaarQP · hij t zo()*l~ ·het · uiet ., verhij~ter~nd ,,het • plan t~ llOorel{opperell ' eenal' 
inen. vel'teIt;: reeds E!~nvoorsqh9~van5jru'en illoergenot~Ii ' koloni(! ; "<!ie .a·veil ,; ais bij , de . gn.illdafscliUi'1pgen vande? 

.. hebbe.n~ : qIllt\e1}t . h,e,tdo,el~ijller>]:eis j~ .he~;p~lpfiek ; a:lhiel'~poorw~g ,:~.a.ll}al:a)lg~V 9rs~~Jj1ana.en ' plaatql~y!t;~}a~gzam~~;" 
)lOg aanhetglssen '" deee~ bevveert" dathlJ liler komt om nand Ultzakt en van de llOpgte naal' de vlak~e glijdt ?" .. 
s~eunt¢ vinclen . bijons GqRv:ernemeut tegen zijile btu'en, . . Ikmoet den Ateller vandat· artikel illededeelen dat, vol
d.leheql : bedreig~i! ,; ,)1lderen 'dat]ti,Lko'mt gm4andelsl:ela- gens)l1iju in,ziel] , deie ge,vesten flllt~eri(loci()3}nropeesc]it! 

• tIen aal1 . t~kp'Qgpei1enteV'eI1secni~e Maleisc~e' scl100Jleil · kolonisatie . s}JOedig inbesCiiavlllg to.enem~:n en fvot den 
naa!' zijnrijkje te lokken; niila]' menvocgt et tevens bij; .. wereldhtiililel Ine~r produqtief kumleJi ,wo.rcleii.- . 'De limgz:a~ 
flat dit nietzoo gemakkeliJkzal gaan ,daar uegeheeleltaJi-me overgangvmI cene geniatigde tot eenetrbpische lacM-

deI ..... n.l .. c .. t be. ~l . .r.;o ... g en . 1eveI1S~evaar. b.O'epaard gaa.t, terwijl de I st.re.ek W()~'cl .. t .. o.n. s als een . !jatuUrliJ. ·. k<~ll bvc.l'ga .. ,.n.g ~oor m. enige 
· vron wen, (heer Vl'oeg'er .1reen getogen waren" een crbai'~ gebeurtel1ls en de daanllt opgedane olidel'v:m:cI1ng aange-
me1\jk lot hcbbenolldel'ga.atien ,tot loon in depepertnin<:)ll' wezen, Mell ga · slechts iIa, welke de 'fo'lkel'eu zijll het 
moesten wel'ken..De prciJuctie van peper is ' bngs ele gec best geschikt vo.or ovc'l'planting in (leze gewesten. Span::' 
hc<ele A'tjineescheknst in verval; men ' beweerL dat clit, be- jaarden, Portugeezen, Arabieren, Japanners en, Chlneezen. 
halve a .an . andere on~stalldighcaen, ookdaaraan is toe te . Hoe nader het lauel van herkomst dezervolk~rell bij'de 
schJ:~jyen, dat de Atjineezcllthans geefie slaven meer vau tropellis .ge1egen, cles fe geschiktel' zijn zij; hoevenler 
NihS kllllll.ellhalcHl,zobalsdat In Yl'oegere jaren. het o'e~alaf,cles temilidei' geschikt 1'001' overplanting. Op znlk aen,e 

· wasendatele slavcfl,elie er nu nag h~jn, niH mem? ?'oowijze is waal'schijnlijk door de groot.e vel'spreidingder Arijas 
· gcclwee ·\:>ijn .als vro.egel'. .. . . ... ... . I het Indo~ElU'ol?ees?h~ las ontstaan , . . . ' ..... ,. :, 
. Al ele peper ,the · geprocLLlceerd IVorcLt, staat onder con- Teg6ll k()lolllsatie 1Il deze gewestell Zle lk slecnts een be
ia:Ole v~n de vors~Jes, clie il/~ dollar yit;gaande recl~ten per zwaar~d#.is: dath~tgeen ondcr den tijddijken Minister 
pICol 01sc)ten. Van daa]' , (htde klem e man den plcolzoo van Kolol11cnen Gouverllcur-Genernal worutdaargesteld, 
groot mogelijk maakt; om ;-;00 min mogel\jk rechten op tc door hllnne 0lwo]gers maar a1 te dikwijls wedei' wordt af" 
bJ'cngcn . . Znlk cen groote picol wonlt aldanr thans ver- gebroken. Daardoor lean een clroevig niteinde aan eene 
koch~ 1'001' 9 .Spaahseh? dollars (NIexieaansche clollars zijn j~ugdige vo1~plariting beschOl'en worden; lliet alleen vet-
1;1' ~lll1ldergewllcl), tenv~ll de gewollf- pi col van 1. 00 katties hes van kapltaal, maar ook dat van Hlle menschen1evens 
alhwrthansslcchts f 21,- liedingt. De vorstjes hebben kall hiervan b8tgcvoig 7.ijn. Roept Ol1ze gecerbiecligde 
uok liog . cene saort ."an zont~~lOnopolie; 7.i,J verkoopenhet . Koning den k?lonisten bij hun vel'trektoe:I!c zalltanrl
zOllt,clat ~evan Pmang h~Jgen voor + f fj per picol. kr:,ven, latcn zlJ dan.vol. moed herwaartsc komen; nlets kan 
l~~ prodlletle van gomelastiek en gutta pereha heefterblJ ~ene goelle regelmg cell geiukkig. ~ot. onzell landgeno?
bJ.lna ook 'geheel opgeholHfeJi. D c ri[ltie, die a1 deA tji- ten m /len weg staan: Ret kortZlcutlge ras ~er batIg 
Iwesche havens ;-;ou bezetten en dal; ontaarcie volle onder eell sloL-aanblclders zal stelhg aan deze , de menschheld veree
geregeld ?estullrorengen, venliendc bepaald den . c1ankder rencle, poging t.raehten te knagen; 's Konings woord moet 
menscltlieHL,tVataldaar gebenrt j dlll'f ik hier niet ver- derhalve daar ZlJll om datte beletten. .. . 
melJ.en . W~i.en T~l1gel[lnd ~ijil, geloqfik, bij t.i·actaatge- . vVat 1n~akthet geluk ili~, van Ol~zel1: boereItshtl~cl? Wat 
honelcll deze hedenbngemoelc1 te laten. .. . .. .... IS het necplu8 ultm vanZlJne wenschen? Zleh ltl het be

'. , ]~en del' etahlissell1el1ten van dC;l tabaks-ondenieming del' zit te. zien van eeile hem .. in eigelldom toebehoOl'ende hof~ 
hrma P:v~IlOVCrv.ee&,. Co., te Pa* Combo ,is afgebrand, steele of. ander~n ~?l1wgronel;. waarvm~de oP2rengst. vol
lUen geloQft ten gcvo1ge vailkwaac1willio-heitl del' bevolkin(J' doende · 180m , in zlJne bchoeft;en en dlcvan zlJn gezlll tc 
(lie zieh in hare verwachtingen teleurge~teld ~iet.o' voorzie~,. welken groml hij door zijn arbeid ·nog meer 

Voor deze onderne1ning .zijn nog geene koopers opgeko- pl'oclnetlcf
r 

en onbezwaarclaun zijne kinde1:en kan aehter-
1l1en, hetgeen tebetrelu'en Is,daar de z'aak, wanneer zegoed 1ate1\ , v\ eluu, dat geluk kan hem In sulin de schellken, 
geclreven worc1t, vool'Cleelig moet z.\jn. . . . t6l'~lJl het da~rcloor cenmeer gezegend hmdzal wOl'den. 

De stoomhoot ¥enadois hiel'aangekomen luet 200 be- Welfelt dus ll~et langeI'; Iatenwij moeclig ~e zakell aan-
devaartgangersy~n Java ;na hiernog een aantitl passagiers vangen envo1emden. . . ' . .... .. 
a~u boord genolllen te bebben , 'zaidi/, stool11scliip zijnereis . Evenals de Amheptsche Courant noem lkdaarblJ geene 
IHunen eenpam' ua;gennaar:Djeddah ve1'v010'en. . . '· 1 namen, ma~r }aat het ann · he~ Opperbestunr oveT om door 
. Wij kr~jgeIlhier linzoovelehadjies. cl~t de bevo1kiuO' ee11e" COlllIUlSSle van cleskundlgell voor deze . heilrijke 011-
langzmuerha-nd' d,erl eeruied "001' die 'lieden verliest temee~ derneming ,op eene hoogtc tllsschen 2 l 3000voeten, eelle 
claar .de lllepsten. ili~t . very ~~llen hetgeen hen voo~'geschre- I Vl:ll~htbare, gezonde en on bewool1de, plaats nit. ~e kiezen , die 
yen, ls; , l~hlll . luvloed, (hen men . weI eens schacleli,jk ovel~loed , van . woeste .gron~en aanbled~, . zooqat 51e .rechten 
!teeit gelloemd, gnatdaard()or bijua geheelverloreil. Ret der 1llIandsc1HlbevoJkll1gd~e: cler kolomstcn 111etlll uell weg 

:hehoeft ,>vel ' geen:h;~t()()g,~l~t der~geerhlg wijs.haIldeH dORr wIlen ~taal:.' .. ' ..... : ' : . ' .... ' .' ~ ... ' .. ' • .' 
de be.devaart.o,l1gf-stoorc1 J)aar.~ gang te)ateng~m1; Wat '. Na,al .. J1l1Jll ,lllZlen blcngt onspohtlekbelang ,mede. Oll: 
men Ill ! lentijcJA~gCl~cl~nheer Dli~jrriael' van l'1vistgec vo.oree:st ~ebe{la~~n tOr, het Sneeu w~ebel'gte, op :het ellal\fl 

Sch.l.'ee.,.u,w<Lmog.chehbpn,woi'dt dO.O ... I .•....... d ... el,iitkomst gelogClls.traft' .1 N ... 1.e .... l ... l. ~"Gu .. me ... a;>ylJ ele.c. • 10nC?sstr .... a. at, op c. c .... }Ograden. zm-... 
. 16Ntj\7, 4$1o:':" ...... "> < , .' >: ·· .. ,"V ", del'ble~dte. gelegel1,: omte, vool'komen dat qnze , praktlschc 
, _ ______ -. - .. -c . ... . I nabmen ~l~l. l v~n dl.e. sChO?ne . stI'.eek meesJ.e .. ·~ .... lllak:~n!. daal'1~u 

~~. ".; :' ~ . .. ' _ Teeds v<?~Kplan~l~gel~ y?stigel~ op de FldJl '.:.:~qf.~:~l'lllS . ~~Ylt~ 

I n ~~ e Z O:J> .. -'-d ~.r.l S t 'n k: 1{;, en., ':' 1 1ems~ei1aiiden · en arb eiders . van de na bijgelegeii eilullde'u tl'ek-
~=~ .. e_" " I'kim; \velke1llenschen zicllgelukkig gevoelen(laardoor den ,":-' :'. '.. .. ... . . ", .... . : . . . . . ... I druk: van hmllle woeste despoten te kunnen olltkomell. VOOl' 

,In Ae ' !avrtl;oll~ : va~l . . ~ 0 1i[ovembei· .llo. 265!Wlllt . VOOi' die volkel'en, nog op den laagstell (,rap del' bescilii,'\-ing staflllde, 

i:~~i~IIT~1rl~lk,t~~lt,oJ*:~{::~dr~:~rftl~-i,ej'.d11a}~;r~~;::;ht;6: ·· i ... ~:::c1~b::l~ •.•. ·b~d:V~~:!hfs ·' !~~st~~t~1~::f:~~!~'e;~!1':i:~ 
lOlllsten, tell, emd~ :lallgZa1i'lelhandaal1het tl'0plsch~hm~a.teene ll~erzettil)g )an Neclerlandsclle koloDlsteu]ieill'ljk zyn 
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::-- e~ a~Jl , 4-~t~ge1. -beantWQQrdenvan -de Vooriitmigheid, die I kennis te nemen. En ",anneer men dezaak niet ais een 
-hen o~lder de be~chei'ming van Nederland heeft gesteld. zaak van koophandel beschonwt, wat zij onZeslllzicns niet 

AIleen in den beginne zal eene Heine troepenmacht aan- is, IDoest de liaRd zich ook onbevoegrl -verklaren b~j den 
. wczig moeten zijn,om de orangbaroe's te bel3chermen. Ook I duidelijkell letter cler wet. ""Yi.! hebhen dan o,)k znlk een 
'. zal menlllde twee eerste jareI1 eenigszjns te gem oct moeten I l1itspraak verwacht. Zij stemt gelleel overecn met de zoo 

komen in hUllUe l>elioeften aail huisvesting, voeding enklee- juiste beslissing, Hoeger OJ) het verzoek om faillietverkla
ding; spoeclig zullen zij zich zel ven weI weten te werm en ring van de tlull1s gedaagde, zoowel door den liaad als 
in hunlle behoeften te Yool'zien; weldra zullen zich daarbij door het Eaf gegeven. Het was lliet te verwachtell, dat 
voegen . vele gepensioneerde militairen en ambtenaren van na dew be"lissing de Raad zich bevoegd zoucle verklaren 
aile rangen ,indien op billijke voorwaardcn stukken grond om van eene vordering betrekke1ijk eene geheel burgerlijke 
ineifJendoln worden afgestaan van 10 tot 100 bouws, daar overeenkomst tegen de O. I. _Ma atschappij van Administra
l1ettha118 moeilijle VOOl' hen is, bij de toenemencle duurte tie en Lijfrente keunis te neIDen, en !lut Le -minder, daar 
van alle levensbehoeften, volgens hun stand, aIleen van 't de onbevoegclheill daartoe uitdrukkehjk door het Hof was 
h1lU toegelegd pensioen te bestaan. Op zulk eene w.ijze zal overwogen. In ,!,ppel, wanneer de eiscbercs. clciartoe mocht 
daar een rationeele landbouw ontstaan, die voor den land- overgaan, wat zjj naar we vernemen voornemens is, clllrven 
bouwer zelven en voor dell wereldhandel vool'deelen kan afc we dan oak zander ecnigzins aan 's Rechters oOl·deel te wil
werpen. len yoornitloopen eene eenvondige bevestiging van boven-

Landolltginning in het groot door associatien wHen hier staand vonil ls te voorspellen, teuzij daar door de appellante 
steeds mislukkell, omdat die slechts door bezoldigde ge- mocht beweerd en (1001' hetHof aangellomen wOHlen, dat 
administl'eerd en bew-erlet worden en dus bij hen het ware het hier eene zaak van koophandel geldt, eene bewering even
belang bij eene goede reus site niet bestaat. Inclachtig'aail wel, die wat de eerste betreft, geheel in: strijel. zonde zijn 
het spreekwoord: het oog van den meester maakt !tet paard llet hare dagvaarding. Daarbij . toch is de voor bttr~erlijke 
vet, zuUendie veld en steeds goede proeltlCten geven en de zaken voorschrevell tennijn van dagvaanling op acht vrije 
veesta.pel in den besten staat zijn, waar de landbouw-indus- clagen in achtgenomen en niet ele voor zakell van koophan
trie in h~t klein, onder het oog van den lll eest belangheb- del bepaalde vau twee vrije dagen. Ook wordt in de dag
bende geclreveu wordt. Dat zich hier en daa \. eenige groote vaarclirrg e{ met geen enkH W00Hl -van gerept, dat het bier 
ondernemingell vestigen, is zeer wenschel~jk, omdat die een zaak van koophandel w u gelden. Geschiedt, dit even
aUeen in staat zijn kostbare uitgaven voor de verbetering weI alsnog in appel en wordt op grond van art. 310 B. 
del' grollden en het aanleoopen van machine~ van nieuwe Rv. de Rand door het lIof bevoegd veI:klaard van de zaak 
vinding te bewerkstelligen. Maar deze moeten niet als re- kennis te nemen, clan wOl'dt deze naal' den Raad terngge
gel, maar aUeen b~ uitzondeling bestaan, omdat zij bij den wezen, doeh dan zal zeer zeker de exceptie van Ilietigheid 
mimtell tegenspoed onder hltn rentelast bezwiJken. van dagvaarding worden voorgesteld, omdat gedaagde, als 

In afwachting dat volkplanters zich oneler de tropen ves- wouenele in Nederlallll, op een termiju van een jaar had 
tigen, zon men moeten beginnen met de oprichting cener moeten worden gedagvaard. 
kweekschool voor lal1dbouwers. Men zou ele best daartoe Mocht, omc1at het kantoor Bcitav'ia in deze gedagvaard 
geschikte kinderen van beiderlei kunne uit onze weeshuizen en clit zeer zeker te :Satavia geyestigd is, de exceptie van 
en andere liefddadige gestichten lanclbouw-ontlenvijs die- llietigheic1 van dagvaarding verworpen wordell, dan voor
nen te geven. lk wensch vUTig dat menscnen vrienden zien we de verwe-ing, dat de gec1aagde gcen op zich zelf 
zich aan de opvoeding en leiding dier kindel'cn geheel en staal1de persona. is, en, V00r zoover z.ij handelend is op
al zouden willeri wijden en clat N. I. ingezetenen zullell getreden, dat deed als gemachtigcle van dete Alluterc1am 
begrijpen, dat vooreerst aan bet Roode Kruis van hier ge- gevestigde Maatschappij, en de eisch zal mitsdien in de 
noeg is geofi'erd, dit verder overlatende aal1 het rijke en sterk dei-de _ plaats begroetworden met de exceptie ad'versus lJ'te 

bevolkte E.uropa, -maar dat wij onze zorg be palen tot onze tibi non c01nlJetit (J,ct'io. 
eigene noodlijdende kil1deren , indacbtig aan de spreuk: Zoo ziet men door teIkens opgeworpen eXl'epties endaar-
charite bien ordonnee commence par soi-meme. van de part et d'autre te interj ecteren appeUen kO?t de 

DE VILLENEUVE. zaak , we dnrven te zeggen, zo,l de zaak nog lang dnrven. 
---'~--~-'-- - - ' -- " - '-" Dit aUes hac1 de eischeresse kunnen en moeten voorzien, 

Ej,ir\&' 1;£ '% -'V':~.£"", . en weI is het te bejammeren, dat Z\j door verholgeuheid 
H November 1870. zich tot deze procedure heert laten leiden. ' 

De kamfer ,van de Ellie Jacket gered, IS gister verkocht Wanneer niet vijandsch<!.p aUeen tot een gedillgleidt, 
tegenprijzen van f 18 tot r 35. wat weI cens een enkele Dlaal . gebeurt, • en waarvau de 

~_= .... ,~<=~~, processen tussehen buren o\'e1' grensscheidiligell, waterloo-
18 November 1870. pen enz, enz. de meest sprekende voorbeelden zijn, dan 

Men leest in het Indisch Weekblad van het Recht: beoogt men met een geding aUeen een praktisch doel of 
nut '1'001' de litigerende .llartijen; als h. v. vaststelling van 

BEZIN, EER GIJ BEGINT. een schuldbedrag, waarovermell h'et niet eens is; onthin-
Alt, sensus cum 1'e consiliumque petit. ding van een overeenkomst, die tot gesehil aimleiding geeft; 

OVIDIUS. het _verkTijgen van een -executorialen titel, daar, waar de 
clebiteur ouwillig . is te voldoen, enz. , enz. . 

Wij hliasten ons hieronderhet vonnis in zake de Regee-
ring van N..1. contra de O. 1. Maatschappij van Admi

__ nistratie en Lij frente kantoorBatavia, medetedeclen, om
.' datop het gezag van den redaktem van het Bataviaasci't 
. Hanaelsbloxlte dien, opziohte geheel verleeerde begl'ippen 

verspreid zijn. In het al'fikel, dat die Redakteur wijdde 
, aanclezeuitspi'aak,deelt bij mede, c1at de 'dagvam'dil1g is 

nietig-verklaard. Dit is , zooals men nit onderstaand von
nis ziet;- iugeenen deek hcit geval. " De Raad he eft zich 

,ratione, personaeonbevoegdverklaard om van , de vordering 

Welk het praktisch m'tt van het- door de ' regeering tegen 
de O. I. Maatschapp-i.i gevoeJd gedingis, is ons evenwel 
een raaclsel, tellzij het de Regeerillg te de en is om door een 
treffend voorheelcl aan te toonen, dat de wetgeving op het 
punt van agentschappeu van buiten N. I. gevestigde naam
Iooze vennootschappen dringend herziening vereischt. Deeh 
dit komt ous onaanneembaar voor, als men bedenkt, dat 
het de Regeerillg is, die l1iet alleen de mucht heeft, maar 
op me de zedelijke verplichting ruel; OUl zulk eene verbe
tering onmiddelijk tot stand te bl"ellgeil, zoodra zij van 



' ~l.lii:e:n.oo(;lzakeliJkheid()yertuigdFordt, en dathet onnoodigop het touw gezette actie.En dat alle~ binnen een tijds-
isclaarvoor <eerst procesk6stentcvei·spillen. . verloop van niet meer dan vJjfjaren. Die vloek drukt in 

;,'Maarwelke kunnendan (levoor de regeering gelclige be- c1it geval zwaar. Maal' hijbehoefde nietzoo zwaar te dmk
~'eegredenen zijn voor dit proces? Gulweg moeten we erkell- ken en. zon clit ook nietdoen ab men met meer bedacht
nenelatwe hierop geenantwoord kunnen vinelen. zaamheicl te werk was gegaan. Onberaclen toch moet de 

De Maatschappij erkent de schuld; om het verkrijgen star genoemcl worden, toel' men na drie jaren lang de 
van eenschuldbcwijs kan het der Regeering dus niet te schuld op de meestzorgelooze w~jze te hcbben laten tocne
(loen Zijll. . Ook beoogt zij geen vaststelling van heI schuld- I men, ecnsklaps wakker geschrikt, zander eenig onderzoek 
becLrag, want dan zoude lIij niet het erkend sehuldbedmg , rtc failiiet-verklaring del' debitrice vraagde; onbel'aden VOO1"

vorderen oileler vool'behoud van haar reeM op hot meer- a1 YOOl' eene regcering, die lhet het oog op de duizende 
del' verschulcligde. Maar \legt men wellicht de l'egeering belangcn, die hierclool' op hetspel gezgt werden, 81ecMs 
wel1scht een execlltorialen titel te bekamen. Doeh waar- een lijdeIijke houcling schijnt te mogen aannemen. :Met 
Loezollde deze haar dienstig Zijll? Om failliet-verklaring genoegeu zagon we dan ook dat in Nederland cloor de re
te krijgen? Doeh deze is reeds eenmaal geweigercl en zal geering ter vergadering van krediteuren een geheel andere 
niet verleencl worden omdat men nu bij het vel'zoek een gedragslijn gevoigcl werd. 
executorialen titel kan ol'erleggen. Om execLltie te dil'ige- We schrij yen het bovenstaande, omdat we ,meenen, dat 
ren? :lVIaar ook dat kan niet. Ten eersie tach was op vooral de waarcligheid eener regcering meelebrengt, dat, 
het oogenblik, clat het geding aanving, de aanvrage om wanneel' ze eellmaal in hare belangen gehenkt is, ze voor
surseance en. de voorloopige verleening daarvall reeds hier ziehtig moet zijn lliet ook de belangen van een groot aantal 
tel' plaatse bekend en aHe executie werd daal'mede geschorst. hare1' burgers in de waagsehaal te stellen en vooral geen 
Ten andere kon men voorzien, clat de tegenpart\j de vor- liehtvaardige acties op het tOllW te zetten. Was de eische
(lering. ~oolang mogelijk zOLUle tegellspreken en zich van resse een particulier, ongetwijfeld z01tde er eell heet over 
aUe exceptien zande b€ldienen om het bekomen van zulk den praktiz~n opgaan, die eene actie als de onderwerpelijke 
een titel te bemoeilijken; 1I00dat, Wanlleel' de eischeresse had aangeraden en de belangen en het vermogen van zijn 
eilldel~jk al tl'imnfeerde, reeds lang omtrent het lot del' elient claar door zoo zeer in de waagsehaal gesteld. Dit had 
1Vlaatsehapplj beslist zoude zijn. de Regeering moeton iuzien. .Had ze goed gewikt en ge-

Uoeh bovelldien gesl;eld da!' nUes aI, zooals rle regeering wogen, en de gevdgen hare1' hancleling nagegaan, we ge
(lat wude genoemd hebben, 1'00)' den wind gegaall was, 100ve11 te mogen Hannemen, dat zij dan noch de failliet
en dat de O. 1. NIaatsehappij van administratie en 1ijfren- verklal'ing gCI'raagd, noch het onderwerpeliJke proees be
te(kantool' Batavia) oj) den dienenden clag veroordeeld was, gonnen ,!,flU zUn. We eindigen met ele hoop uittedrukken, 
7.oodat men een. exeoutorialen titel had, wat zouele men (lat de llegeel'ing zioh nag moge bedenken en zich aan ver
dan llOg lwbben? E()ll executoriale tite1 tegen een niet del' echee niet blool;5te11en zal, maar eenvoudig de zaak den 
be~taand persooll. Zoo(lra tach ais men aanving te exeCLl- dooe1slaap zal laten ingaan door te berL1sten in bovenstaand 
hwen en daal'bij bcslag lcgde op (le baten en goec1eren, vOl1nis en claannec1e tel'ens zal toonen, dat wa,meer zij al 
die men meencle dab zich onder hanclen en in. het bezit eoumaal de spreuk, als opsehrift him'boven geplaatst, miskend 
(ler thans gedaagc1ebevimlen, zouden Of de hiel' gevestigrle heeft, ze ten minste die andere gulden spreuk weet toe te 
administrateuren rlerO. L M. v. A, en ]~., als gemach- passon, welke Illicit: 
ligden van deze, of del:e maatsehappij I\elve ill verzet ko- Beter ten 7UtZve /Jekeerrl dan ten heeZe gerlZlJaald 
men. Want de O. L Maatschappij v. A. en ]~., (kantoor ~_ 
Batavia) bezit 1'001' lwar lIelve 111el;s, lIij kan ook niets be-RAAD VAN JUSTITIE TE BATAVIA. 
lIitton, want lI\j bestaat niet. Alles wat lIich hier onder EERSTE KA~IER. 
de adinil1istl'aterl.l"s del' O. 1. M. V. A. en IJ, bevindt is 
6f ,11et eigendomr5f in het bezit dier Maatschapp~j. 

Men zai doze wijze van verdediging, even als we LIit 
. reeds hebben hooron "eggcll omtrent de opgewol'pen excep

tie, wellieht onzcdeJijk en berispelijk vinden, doch d() Maat
schappij (hadde zij maar geen (;l'ger hanclelingen vorricht) 
is daartoe in hot bdang del' krcdltcuren niet aIleen bevoegd, 
maar gehoudcn. Zij mag nict to(lstaan, dat een harer kre
ciiteul'en met aUes gaat strijken. ,la, het is de vraag, wiens 
h:wcleiing mecr to lakell is, die van hem, die geene mid
delen ongcbrllikt lant om hct streven cbal'llaar '-te verijcle
len, of die van hem, die clat. cloclop aUe wijzen tl'aeht 
tebel'eikell. . 

De ingesLeldc vordering blljkt dug om hiel'l'an niets andel'S 
Le zeggell . in ane opziehten geheel docllooste z~in. 

11k zijnllaken, I'narop een vloek schijnt te rusten. On
der die zaken behoOJ'envoorcle Regeering de snikerfabrie
kel} Tjornal en . Bandj el'dawa. V roeger heeft de regeering 
een actie over die'fabrieken, waal'van ze te kwader nre 
tegeneenf'a:blLleLlsei;solll koojJster was geworclen, zonder 
e;migen gl'ondtegengesproken . . Zij, die toentertijcl ach> 
Cerda schermen "'keken, /lOuden oxntrent die wederspraak 
curiosa kUl1l1cnmedccleelen.l)aarop slootzij een contract 
over cleexploitatie vanelie fabl"ieken, dat door deconfihue 
v.an: haren meqe-eontracJant aanleicling geefttoteen groote 
schadc. Vervolgells sUQclll1lbeerde lIeineen aanvrage om 
fa.iUiet".verk~aring,. oln. thans .wecler.h et hoofd te stootenen 
naar',ve . meenen 'verder testo6ten meteene onvoorzichtig 

Zitti.ng van den 218te?Z Oktober 1869. 
Voorzitter Mr. F. F. 1. U. Last . 

ONBEVOEGDHEID RA'l'IONE PERSONAE. - NAA1<ILOOZE YEN

NOOTSCHAP. - KANTOOR. 

Moet de rechter zich onbevoegd verklaren om van eene 
vordering kennis te nemen tegen eelle buiten N ederl-Indie 
gevestigde naamlooze vennootschap, welke een kantoor of 
agen tschap binnen N ederL-Indie oprrericht en aldaar een 
uitgebreiden handel gedreven heeft? bJ A. 

Is mitsdien de Raad van J nstitic te Batavia in eaSll 
onbevoegd kennis te nemen van de vordering tegen de vol
gens de statLlten te Amsterdam gevestigde doeh te Batavia 
door .een kantoor veTtegenwoOl'digde O. L Maatsehappii 
van Aclministratie en Lijfrente? JA. • 

De officier van Justitie te Batavia, namens de Re!!;erinO' van 
N ederlandsch-lridie als vertegeuwoordigende de LH;de, eische-
,·esse. ' < 

Contra ' 
De . Oost-l ndische.MaatschappU van Administratie en Lijfren' 

(k~ntoor Batavia). ge<laagde,adv. en pruk.Mr. F. H. Gerl'itzen. 

De Raad enz.; 
Gehoord. partijen; 
Gezien destukken; 
Ten aanzien del' daaclzaken: 
Overwegende, dat de officicl' van justitie bij dezen raad, 

tel1>dezehandelende vooren.namelllOde l'egering van Ne~ 
derlandsch-Indie, als vertegenwoordigellde den laude, bij 



:5-~~~wh~~~;r'(10:~~~~~~tict:n~#~~~~t?ihll\s~:;'~f;~~1~n~~~~ 
;·v~liA alfllnistratie ,Y!\ifBiif1'efit¢ '(kantoor -Bata v'iil Yeti : ten 
(1ienende dage eisch'dOend'~ 1i~eftgeco:ilclil(leerci,dat: 

' Aangeziel1' degedaagdekra,cli,tens ," l'iotai'ieIe (WereenKolllst 
'met mijn requirant >ge!310teil,gedureiicLe de jareil 1867_, 
{S-S8 en lSti9 -behi'st isgewcest Iild : het behe~rder sui
k~rfabrieken Tjomol- flU ,Bandjerdawa,ili deresidentieTa

' ga1 gelegen, en inetde verwei'king van -het' dobi; 'mij 11 'i'e
quirant bij die fabrieken aangeplant suikerriet; 

' Aangezien de gedaagde, blijkens den inhoud -van haren 
aan den direeteur -vanbillnerihll1dsch bestuUl' dd ... J uli 
t Ii 7 0 no. 570 geriehten, In'ief, 'erkent aan mijllen requirant 
schuldig te zijn, zoowel ter zake van de door hem gedu
rende -elc jaren lS67, lS6S en l86\) voorgeschotcn gel
den wegen8 plantloon als tel' zakevan het hein toekomend 
aaudeel in de zuivere wil18t op de suiker, eene $om van 
j' 382,755.84 (drie honderd twee en tachtig duizend, zeven 

_ houdenl vijf en vijftig gulden . im vier en tachtig centen); 
Aangezien, aIhoewel de gedaagde niet llCeft aangetoond, 

tlat mijn requirant geen hoogerbedrag dan hetwelk hijel'~ 
~ent aall hem schulclig I.e zijn, toekomt ,reqllirailt echter 
ol}der uitdrukkelijk vool'behond vanzijne regten ophetgeen 
later mogt blijkenhem · te dier zake nog. toe komeu, de 
g~daagdc herhaaldemalen in del' minne lteef't aangemaarid 
tot de onmiddelijke betaling v/tn de · som, welke de g.e
daagde el'kend 11eeft bem schttldig te" zijn, en haar . ten 
laaMe gereehtelijk tot die betaling heaft doen sommCl'en 
dool' dell ecrsten clellrwaardcr bij het Hoog-Geregtshof van 
Nederlandsch-Indic, C. M.. van Abkollde, hij diells exploit 
van den 18<len Jnni 1870: 

Aangezien (ic gc~lmigdc ' dcsniettegenstaandein gebl'eke 
ill gchleven hct mecrgcmeld bedrag vali /382,755.84 aan 
Illijnellrequirant tc voldoen; 

het mitscliell den regtcr moge behagen de gedllagde bij 
vonnis, Ilitvoerbaar biJ voorraad, niettegenstaande verzet, 
hooger beroep of cassatie, t.e veroordeelen om ail II den eiseher 
in ziju hoven ormehrcvcn hocdauigbcid, tel' zakc ,'oorschre
I'en, I.e voldoen ell le _betalen cene som van f :382,755.84 
(drie hOlldcrd twec en taeMig duil.end r,even 110nderd vijf 
em rijff.ig gulden vier en tHllhtig centen) met de wettcHjke 
mlllf:llaU 6 pCt. 'l! jaars, gerekend a die litisniotae, 'tot 
Hili) de gehcel,: ,;old06ning toe, alsmede ill de kosten van 
het Keding, alles oDvel'mlnderd hetger,nd6 Regering van 
Nederlandsch-TIH1W, .als vertcgenwoordigendr, den lande, ter 
l.elfdcr zakc uovencl!en nog Ir.IlI vermeenr.n te vorderen t.e 
hel)ben; 

Ol'crwegcmlu, dal, hiertcgen .I1amcllsgcilaagde . bij eOll
dusle vall ei~eh exceptioner.l is aangevoel'd: lint de exci
piente blijkclls hare statutell is gevestigd j e . Amsterdam; 
. . dat, vo!gells artikel !J9 alinea 10 Imrgerlijke regtsvorde
l'~~lg III ?akr. van mnatsehappij oj vellllootschap, zoolang 
ZIJ ' ullurt moet gedngvaal'd worden 1'001' den reo"ter del' 

d!'!tb.w- deu.r~a!i tiJ.oge~e,liij:geJ.l iii dezezoodanige beslis
smg t'C' i'leIIlflh, alsbi}:'#tv-ernieeuen ie behooren, met 
verwijzing ' v~tt de : exci-p~enk : in- ,,'d-e_ kosten, na welk een 
en ander ,partijen 'afzieilde '\>-an pleidooi, regt hebban ge~ 
vrangd:: ap de st(lkken r ',,', . 

-Ten <aanzien van het l;egt': 
Overwegencle; dat bij 'hiit' iu:sschcn · partijen gesloten no

taded kontl:akt vOor cLe,yetWerkilig van suiker op de fa
brickell Tjomalen Bandjei~awa ,terzak:e waarvim de eische
resse de gedaagde 1'001' de:.\en rand heeft gedagvaard, aIhier 
geen domicilie is gekozen; . _ . '. _ . . 

dat voorts de vordering 'vaneiscireresse niet. tot grond
slag heeft eenige daad vall: koopliandel tU88chen haar en 
gedaagde, en diensvolgensmet tel' . zijde stelling van de 
exceptionelc voorschriften, -vervat in art. 31 1t van de bur
gerlijke l'egtsvoi'derillg, ten deze . van toepassing zijn -de 
gewone regelen, welke bij- hetregleinent op de burgerlijke 
regtsvorclering voor hat · doen van dagvaardingen zijn voor-
gesclireven ; . 

Overwegende nu, dat bij § 5 vanart. 6 van (lat regle
ment is bepaald, da!' ten . aanl'Jieu van veunootschappen van 
koophanclel ~ zoolang diebestaanJdedagvaardingell en aIle 
andereexploiten gedaan \lullen worden aan haar. gemeen
schappelijk kantoor en zaoer geen is aan den pm'soon of 
de woonplaats van een del' be~tUl'ende vennooten; 

Ovei'wcgende, dat hette Batavia aanw-ezige kantoor van 
de Oost-Iildisc~e-Maats~hlippij vanadministratie en I~if
rente, zooals dHl benamlllg reeds , van zelf aanduidt, sleehf;s 
~en olldercleel uitmaakt van de maatschapp~j van elien lIaam 
III ~ecle~'land, welke laatste, uitwijzens hare sf;atllten, ge
vestIgd IS te Amsterdam en ook aldaar haal' hoofcluestllllr 
heeft; 

Ovenvegellde, claf; dus het gedaagdc kantoor, ingevolge 
art. 99 van het reglement' op de burgerlijke regtsvorclel'iil!!.' , 
niet voor den !'aad van jllstitie te Batavia, maar voor (len 
regter , van de pIaat::, wanl'. het gem(;enscha ppel.ij k kan tOOl' 
van, dte maatschappIJ geve$ilgd is, gedagvaarcl had moeten 
worden, dDt is voor de arrondisl3ements-regtban k tP, Am
sterdam; 

o v er-wegcmle , dal; bij gevolg t[e door gedaagde voorge
stehle exceptic oj) de wet is gegrollll en mitsdien beho()l't 
tc , worden geadmitteerd; _ 

Gelet op de aallgehaaide wetsartikeIcll, zooinede op art. 
24 van l1et bnrgerlijk wethoek, art . 58, 130 enliH van 
het reglell1ent op debnrgerlijke regtsvorc1ering: 

Regtdoellde: . 
Atlmii;{;ccrt de voorgeste1c1c exeeptie; 
Verklaart zich mitsc1icll OlibevoeO'{l am van de olHlerwer

pclijke vordering kcnnls te · IlelIlell ~ .. 
VeroOl'decltde eiseheresse jude- kosten van hef; gerling. 

. A~du8 ' gewezen bij de HeercllM:rs. :F. ]i'. 1" U. Last , 
PresIdent, Jhr .. H. IJ. Wichers, A. _ W. H. Th. (te .Iongh 
en .T. Ph. F. FIlz, leden. 

plants, alwaur Ir.ij , gevestigd is; , " _ 
" dat miLstlien de rand' van jllstiLie tc Batavia, als niet U) Novembcr 1870. 

~ijndc (ie reg tel' derplaats, a.lwaar excipiente is gevestigd, J<::enextra-bij I'oegsel vande Javasche enlrant hcv,i.t 11) Cell" 
III onuevoegd, Oll1yan het bij het in hoofde dezes O'elloemd staat v~n~mihtairc -llalaLenschalrpen ,aJkolllstig van officieren , 
fJ~pl(~it, van dagvaunlirtg bij hein aanhangig gemaakt geschil ondel'ofll~leren Cll I;erdere : mCl,llschaklJell del' Ianclnulcht ill 
kenrlls te nemen; , N. 1. ,1:11 , (ie laatstcdrie )naaucieIl, ondcrbeheer del' wces
,,·W eshal vc: zij helm. g()(;ollcludccJ'(l: daChct deil i'aad van kamer tt;:BataVia gekomen, ' el~die zluver, nn af'trek van de 
jllst_itie tfJ Bat;tvia, - moge bchagenzich onuevoegd te ~er- k08tCI~el11oonen,be(lragellf 2i50of,miuder ell 20 cen staat, 
k!al'cn om vall de bij ;hem aanhiulgiggcl,i-iaaktezac\kken"aauWlJZe[ltie cl~~cdragen Y~~rrp.eer~au f 250. De gehleu 
nJf:l; te nemen, met; vcr lI'ijzinK,: V;lll dc : geexcipieera~ in de kllnne,n 'opgev~aagd en_ on Lviill gerL wiH:(leu bij het miuisterie 
kosten van hct gediilg; -' . •.•.. '-, ......... van kolonJeuln' N ederIaud. · .'. 
. Overwcgcnil~ ,(J,lt (laHl'op namc:lIs de ' ltegering van Ne-

d.erlandsch-Indlc hij ,eoneiusi() van antwoord excepLioneeLis " Dc ,Directellr. 'i1er Burgeriij'kopenh<lr~ wcrken lteeftmede
geavancc!lrd: dnl, lIij )lidl tell HHnzit:nvalr'" t-L'e hcsiissing gedeelf >: ~IHt cen telegnLlll_ Jli\<ll' ,SingapOl:C vall 20 woorden 
emtirenf; : de" voorgcstddeexceptic Len CClwlllllalc l'efercert j'13,/5kost en etke 1 Ovei·(1ere wool'den de hem meer. 
Hc\J~: hei : oortled yali" cienrcgtel'r {lll mitsdien conolud{leri;' Volgens, cene mededeclillg .'. y;tnq:eli hoofdiugenieur del' 



:}e'.:e.·e:.l.:n.e.l .. gg·.'.{.e·.a .•. fi .•.. ,, '~. ~-a'.;;g·.:~.:rll·'.·'.· in ,de ";bezorging- del' telegl'ammen .gedurende I maakt, rlat onder debestaande omstan~gheden de verlengde 
"" " vertMging , pl'aats' liebhen, clclar 'het, kantool' dienst t~t he~ ammeIllcn , en overbreug<;l Ya11, telegram men 

,:te~.; StIlgapi)i;'eop " een , afstalld -cyan G p<llen getegell IS . - l1aa1' d (~llootllpl"atsen vall'. Java, lla:> me, S avonds, op 
'.' . ~. . -j dil.gen. \'an, aank6mst c1ermitil, weder is ' ingetrokkcn. 

Afgehiistel'd 'gesprek,' . . " ,I .. ' .... _ ..... __ _ 

TusschetI: 
dent; 

eellmribtenaul' vati' deRecherche en cen Resi- j Hedell is Z. Ex. de legerkommandant. verg:ezelcl van ll1W. 

I KrOeSf'll en dell kapiLein:-adjudant van ])aa1e;) van IJicr ver
I trokke~l Ilaal' Sama.rang, de VorsielllandclJ, GUll . Jie v~oe
: gel' aJge1)rokci1 felS m-er J a I'a zal thalJs geduretldc 4 a 5 
: weken wo rden voortgezet. 

K Is hier je kantoor? 
A.Orriu tedienen, heer Resident. 
Hcbt gil geen orders van den kontrolellr ontvangen? 
N eell, heel' Residen t. 
lk zal den konti·6teur aariklagen. 
Dat ZUll mijne zaken nie!;, heerltesidel1t. 
fk zaidat stelligdoen . 

GEVJ!ILDE VASTIGHEDEN, 

Vrijdag, clen 18 NOl'embcr 18 70. 
. Zooalsll gad dunkt, heel' Resitlnt . [k gelu'>!' cia I, ik II i Yuur rekelling des boc<leb van wijlell dell iniander 

reeds begdjp; ubedcielt immel'S den blirger, die 3i ~; lerelllllcL Munstapha. 
de sloep .van het vl'cemde ooi-logsehip hier vo(jrbij Imam , 1·-1,/3:)1, gefleelLe V,1l1 het pereee! gelcgcll op ::! lnmiJa Oell.n 
wnder aan ·te leggfm , niettegenstaande ik hem Lwee kcercn Kal)'tie , vcrp. No. 6312, in ZIJII gehed gctaxecn[ i o~ 
heb aangeroepen. . . f 500, Y. Un<le: een strlk tllingrOlul, kooper Rahilie voor 

J uist, juist; daL was (le kommalldanL; clien lUll)!,' je niet f :;5. 
uanroepell .. Zaturdag, den U) NOl'ember 1870. 

Hier moet alles . aanieggen, 11cer Resident. Voor l'0kel1ing van Mevrou IV Maria, Jiaurirl, VOI)1" 1/ 2 
Uat· i.s ·niet wam'; 't is nergens voorgesehreveu, noeh in gedeeltc millderjarige wuen Leen,lert. Theodo1'lls .Maijer , 

clegeheiilc wereld. 't gebruik.- ell .JaLl Frau (;ois Wilhelm Maijer ierkr voor l/t gedeeltr. 
Dat weet ik Bid, heel' Resident; ik bell ill tlegeheclc !let peL'cccl gdegell op Sawa "Bezaar, verp , No. \)572 , 

\\'crcld nict bekelld. Ik l'iep hem twee kecl'en il;lli; hij gar gel;axeunl op f \),000 "i;jnde: ~~Ull r:rf, bebotlwd met rocn 
me tclkcns-tot Clntwoo)'(l: 1/\1011, 1I0li!" hel. celli !!!> vreemcle sleellCI1 ell met pallllell getlekt. \\'ouulllli;; en bijgebouwcn 
\fool'd dat ik vel'sl;a. DaCiI' hij lIiet aa illegdt;: begaf ik meLtu llieL pilllnen gctlekt. Kooj>Gr G. SlIikerbnik, voor 
)lIij lDet cell oppas~el' naal' de plaal;~ , waar hl.i aanlancldo f '1,200. 
en tieL claar lIijll sioep visitccren. tk ltlaakLe hem duor 1'00), I'ekenillg vall den CiLinees Khoe Maha~i. 
woordcll en gcbal'ell tlllitlel\jk waal' de boom \ViiS enclat" Het p,:rceel gclegell op Y IJI' Hl'llggell (Gang Madal;) verI" 
hij £Laal' had 1Il0deil aanleggen. Hij gal' mij wedel' tot No. l O:)S , gdaxet!l'tl op f ··\,80, ;t, j,i nde; 1£01\erf, z\jlHle 
,ull,woord II [I oh , 11 011, jaHl!lis, jamais." [k 1'j't>I:g aall GC!D GeliD uilllleupJaats, W,tarop staaL eell steenDn en lllet pannell 
del' aallweligen IVat tlat iJekekendc. :I'[i,i wenllll e,legl'tlecltl gcdekL lillis (loodo). Koop(;r Ang l'oat, voor.f '770. 
Il,lt hij }looil, ell nimmel' wilde aanieggen. VOOI' rekellin g van Ilen Chinees KllOe Bokseng, 

.JlIi~t, da t bchoc:ft hij ook lIiet te doel]' ~o. L. I[et pereecl geleglJ l\ op Kampong Laksa,vcrp. No. 
11{~er Hesi<\eHi:, Otl~ reglemcHt r.egl.: daL hier It/'((,8 mont 5022, g'1'1.: Ix:e<ml or I' 80ll zijude: ]~rm erf, bebollwd met 

HlLlllcggen . i een steoll ell hllis Illet pannell gcclekt. 
WaL rcglclIlellt, jllili hebt: gllen regleme llL ! 2. ldem, vcrp , No. ,j.I:J\J!j, getaxecrd op / LOOO zijlldc; 
Hel:!' ltcsidcnl; , het spijt me dat ' Vil li cen H.e, iclellt, 1;(; [£eil crr, bcbollWd mel; r:cII ste(mel! 11l1is met panllell gcdc"kl;. 

lH tlctCII 11OOI'CII ; wij hebben wel clegel.ijk rogl.nlllentcil e'n Dc: pn(Oncleu No. 1 ell 2 worden gezamelllijk vCl'kocht. 
bepaiillg!!II ; I~ct staa t ill ar~ikol 1G van lUijnc ju~I;t'u(JI;jI ~. I.e (ill eOIl k.oop), koope)' I\.hoe l\!tng Liong, . 1'001' 1.'410. 
ley.ell, dat IIJ~I' aile Vaal'tuIgclI ;': OI~dcl'. ondel's~'he ltl . 1l10e I,e II ell ;). l,lmn oj) Roea nLdakka, verp. No. <.1,286, getaxcer~l 
:1<\n.ln;5g'm; ?I' IS gcclle sprakc van I, :r.lCh d.aanll bOVlllclelltie op / 82 0 z~ nde: Een er£" beuollwcl met een steenen Inus 
lI\dl.l'ldll, WH:II oo~;. . .' " , "'" I lIWt panllell gedekt . Kooper Kiloe Kang Liang voor (300 

~II, II'allllflOl' ~,Jc ll\stl'UdLe l'oorsolll'lJIL, lieU .JIJ WI,I,}k I _,",,,,~ ... '_,"""_ 
gchad; (lall heb J1J goed gerlaCln; ma·al' ,lall dougt Jfl m- , 
sLl'lwt.ie II iet. . VERGELDING. 

i>aar olU mag ik Ol" I:oeh II inl, vail al'wij kell, h()(~ r .B,c;si<lclI t.; , 1/ 't .Lo erg" :wide hot Jlubliek, to en de Regecring met 
lilli, (iOlLVt!l'llemOlll: moet, ons nHl(ll" vall eel'lne andere VOOl'"il;!!"! . hare vIJHlering tnt fuillict-vcrklarillg del' O. I. Maatsehappij 

. !t: 1I ",,,; ,rom !laill je eCII uppasscr 1I1e(1 wn de sloep Le , vall Administratie ell Lijfrente lIaa)' de }\.nondissemellts-
I'181.I.i:C :I'i.! IJ? . . H.echtbmik te Amstenlam wenl verwc:t,en II 't wordt al te erg" 

Urn lllijn LCllllt:C vertegunwoonlig(;ll, heel' Resident, i was de stem del' openu<ll'e meening, toen onlangs de raad 
II ant ik <I: aag el' gecil. . vau j llstitie, op de I'ordcring iler llcgeering tegcll vool'lloemile 

.\Is jij de sloep "'odel' laal. vis.iteeren, vCl':mipt hij je. Maatschapp~i tot uitbetaling van het door dat hand~ls-1i-
DilL lOll h~j wel r1llllltun, heel' l{(Jsident. ' I:ilaam schui<lig crkemL bedrn.g van + ,j. ton, aan (Ie Clsche-
Neell, hij ventli pI, je, hooi'I .. . Wise dezelfde teleurst.elliug berokkende ,eu wederom naal' 
Dal1 bcu ik er (.och illlIflcrs ook bij, heel' Resid.ent.. de a]'J'oIldissements-reehtball~ te Amsterdam als den tot de 
.Ia, .iIi, jezoll er zeer:t,ekel' bij v,jjn. . kCIlnisllem1ng del' aauhallgig gem!taktc vordering eel1ig be-
lk . hell · east· pl'OCQsverbtiiil willeli opmlLken; maar toen : voegclen rechter den wijsvinger uitstl'e~te. ~Il het gevolg 

ik vernaindu.t ' l, acJtip hed~n WIt vertrckken, heb ikhet na- ' vau,die ,zich. snel opvolgellde re.chtej'bJ~e \lltspl':lk~1l ,~as, 
gclatclI. ..... . . .. .. ' . ...... .. '., .' . : datde J{wa-Bode eullet BataCtaftScltLlcllldell!v{{w beHl en 

. ·.. Maak jiJlmiar pi'ocesverbilal;j e krijgL ceil na t pak ils riepClllltewapell." Voortaati behoordell zltlke vcrt?oningen 
je 't weer' clo()t . '. .... .. . •. ~' . .' . r v:an alo,eheelemachtelooslieid, tegenover. eendebltCllr die 
. ,N" .([e;;,c .·· laatste : 'vo()]'denvertl'okde~ heCl'Resident ;ge- ' )\ijJlev~rpliehtillghl nict nakomt, niet meer tckUI111en l'laats 
volgddqol'dun ,hem vergezell,eilden Consul. , .' '., ' 'i hehben, C!L werden (lanook daarom. lie bevoeg-dc mach-

. -~....:..""""",'''"~ . i. tell tot lId uitvaarciigen vall sll)1plct.oire bcpalillgcnin onze 
21 ':fovembel'i870'. . ' wetgeviilg aangespoonl. -,i(et die opellbarili i!:nn 1-i1 Hldem" 

Dell00f~illgellie;ur . [!hef (leI' .; telegrcdie }lCef't bekellagt;~ stellilig; [,l, aansparillg tot \ioorlliening ,njrl'enigell \\' ~! om 



,te,ii _ vpife / en ," )i~Qr/ zoover . dt) '\laildacltt op ',:ee,n'@ :k~p~ald'e, ~et ,'Yonnis, -':F:~ai-hij de ,failliet-ver14~ring . der Ma~ts~ha ppiJ 
~~Ilk.:" gltvestigd te, nouden to:t-h~t; erlangen . Ya:lf vepmteri.ilg' _ge\yfjigerd w-e1"4. , ])(j _R\'lgeerillg WJiillJld(j ~ich bij :i;eql~est tot 

-~aIC , ilietistig zi.ih, ;hopen w~j : d!if ookIJits?lil'ij1ielito.t h,et :.cl~n . recMer en vr<~eg,o:'d ()r 'ol'ed~ggi~g del' ~tllk~ellwaar
itl het levelll'oepen cler Il:ewenscihtc wettel'ijke bcpalmgeumtonwederlegbaar , vllu de ophoU(!mgvan betalmguetMaat
zal roede\\'erkeri. . Of echterdc Regeeri ngvan Nederlalldsch- 'scliappij blee:k , staat vall failliss~lllell.t. De TllaatsrJhapjJij 
TnclielLetelelU'sfelling, voor haal' lli~ het. laatste VOllllis st~lde alstoeri , de l,ickendeexceptic van olll;e~'oegcl!leid voor, 
vliuelen. llaacl Vem' .1 llstitiu alliier voorLgevloeid, in zekm en de rechter nam die exceptieve tegenspraak in zijngeheel · 
DPZlchtli.i(:t .vddiend lw()ft, behvijfelen we. Doieheeft, ell oVer. In dic prooedure uu, is cr eene olllslaudigheid di.e 
(lilt WciW()lligmaleli tot gccll gcl'ing Oi!:~:r)lieJ' e ll tiadeel del' de aandaeht trekt ,en weI het gelilis altl1 twijfel of de fiiIaat-

. Iilet· . 1laal'contraCtOJ'cndc personcn steeds uewr,ercl dat de schappij, ,vier failliel-verkIal'ing gCHaagd \\'en1, inderdaad 
([IJOt' haari.anO'cO'ane ol'crecnkolllsten ill slllit,(jnd volgens de weI 1'001' eene failliet"verklarillgvat.iJaal' was . Was het 
-bepaJIlI gen vaJ~ftetcivicl recht rpoeski: wordcn beOo.rdeeld, toch jnist, oat de ~erkkrillg dm::\[aatschappU ell ,clc do?!' 
en de conclnsilin . van du cloor en te)gell (!e Regeel'lllg g"- haal' met clel1egeenng aangegane overeenkomst, belClen Z\J11 
voenle processnn %iju (laar ,om ltet b~J\Vijs t() leveren ,hoe v~nzr~iver civiel r~chterl~ken aard, dan scheen (~e venne1-
dikwijls, en .naar· OilS inziclI tc rccht, 16 bep:roc1d gewonlcn, dlllg 111 het voums, op welke grolld de vorclenngzooals 
om ook de llcgccl'i 11 g tn Illl (lcl'wcrpen ;,anele bnpali lIgen van zijwas liggentle voor tocwijzing ya tbaar was, indien men 
hct wctboek vall ' kooplwndel , waar het gold. transactien, ;i,ich slechts t.ot den cOlllpetenten l'ecMer wcndclc, weI voeg
wicr regeling cenler Hloest gezocht \\;OnLell ill de voorschrif- 7.aani toe. H et tegenovergesteide dam'van wonlt echter ill 
tCII vallhet handelsrechL, clan wel in di D van hot civiel-rechL het vonllis opgcmerkt. De rechter was van dal denkbeeIcl 
Die geupenba;lrde afkccr, om mcl, dc jlnl'tij cJ.i cagcerde of 7.oover af, datniettegenstaande de Maatschappijzelve zich 
lcgclI wie wenl goagc(:rcl, de begri ppen aan h(~ l handels-reebt bij voorkeul' l1oemc~e. maatschappij van adminMratie en 
ontlccml in tc mepen, hecft. wel eC·Jl f; £I.e gedachte doen sprak van een hootUbestuur cLier Maatscuappij (vall.admi
OfJkolllCll,dat lllel heL bClW:p .docn opde bepalingell va!'l nistJ-atie) met cinclerkautorcn afageutschappen , de. eeIste 
he.t wctl.muk van koophallrie\ eene (;orcle sell sible del' Regee- ovenveging was, "clal; volgens de _beginselen van terntoriale 
ring werd allllgeraakt, en deed. iLn daarbij go voegele stelli.gc eompetentie ~n faillietczaken de failliet-vei'klaring vaneen koop
ell ·k"l'i.e olltkeniling;, omtrentcLt) olltl'<lllkelijkheid van hot man, gescluecl door den reehter van z(jne woollplaat,s", om 
br.rocp, Imt vel;moeden l'ijzen , cia I; (~]' I'rces best-ond, daL I'lerst claarna teg;ewagen van oene venuootschapclie mee.· 
1.IMdoCIHLe COli llHam Wll worden g(:~evel1 , d.ie IYcl zeer clerc hallclels-etabllsseruentell beeft op verschillende plaatsen. 
zcker het meesL !Het de alkOlilst en (le lIatllllf van het kind Alles leidcle dus tot de vcrondersteHing, dal Ile rechter de 
d"r cmupagnie 7.OU stroken, maar w;t;trl.ngr.n nil eenmaal .gedaagde niet alleen als nailrulooze \rennootschap bescbouwele 
(ll) lliBUWStG moel() in (In staHllinisholldkll!lde 'tIich VCl'7.ettr.. ell daanloor onderhet faillieten recht "aHende maar haar 
I<~ell lm'ugkeer or diml weg van olll,ltouding vnn elk (lenk- l)ok hield voor eell koopman.Qat de eischcnde partij en 
bei;lcl riaL lI!lai' cClle handels-tl'1tllsaetie zwecmt, sch ijll I; ono ook de reahter v()or vaststaande liieldelI, dat hier werd ge
thans in het lJelang del' Rugeering I\cll'11 toe. agcercl tegen een kOOplll1in en weI tel' zake cener schllld 

De Hcgecring Vall Nmlnlandsch-lndiF steldc bij gnWOll!J alszoodallig aa ngegaan, Iuoge ook blijkell uit de omstan
dagvaur<ling, Lor 'Zllkc vall dcze\f(te sehtlld, die aLsaange- digheicl, dat zelfs nict ete ondersteUillg is geoPlJerc1 gewor
leiding 11ml gmliellli Olll enlle faillict,-verldaring I.e provo- den van eene vercluistering vau aau een alleler toebehoorencle 
(:erell, Nme I'orilcll'illg tegml de Oost-Indisehe Maatseharpi.i gelden. Doze ovcrcenstemmende zienswijze, clat de gedaag
tot. bctaling \'i\ll het erkellrL ~(Jhnldig !:ndra:g ill, ell aVail- de ill deu werkelijlccn zin cles woonls is koopman,ontslaat 
ce':rdl~ bij eOllCltlsie vall eisch als fl'iten, daj; de godaag- van nacier betoog en bIijft, voor zooveel de Maatschapp~j 
dn([11 gcvtlril(oT(I(" geldcll I'cr~ehlllilig(l _was zoowe1 ter zake betreft, slechta te onderzoeken over of zij, de koopman, 
\'iill III; floor Ik !t(lgecrin~ g()(hi),{lmle r\cj;wcn 1.867, l868 en de transactio slootals. zoodanig, on dus vanhal:ezijne 
L8M) Yoorgcs(:hol.(li l gelr":n w()gens plallLlooll vall hct; nau altijcl oene daad r aIl koophandel phats ha(L Ditnll schiJnt 
de ~lilal.sc:llappij tlii' 1'(~l'w(lrkillg afgest,aan sllikcrriet, aIs tel' voo1' geen tW.ijfel vatbaar: Hetkoopman- :ujn clerReo·e(j-. 
1.lIkn Villi het tim UegeIJJ'ing i,ookoml:nd ;vllldeei in lle I\\li- ring, neemt hot vonnis cvenwel niet aall, un levert ~Lit 
\ 'f,rH will;;t 01' de 8uikel'. ile gedaagde ,die reeds bij urief het moet erkend \vorden, dan ook eigenam:dige bczwarcI~ 
Villi haar tof;aal OllV(WllIogen oin dc vo1'ciering lc voldoeu, op, daar mqn is gewuon gel'aakt aan het begrip IIde Re
lI<In ·· ileltl~gc:nri.\lg · had kmlllis geg:ev l:ll excipieorde, du re- geering moet; . geen koopman z~jn" ell daaruit het gevoIg 
g()(:rillg refm·c:r;.)'(le 1.ieh, ell de )'(~uhL(:1' WCC8 bij cen kort VOll- b:ekt dat zij diHU'om het oak niet is. -'Wij erkennen ('aame, 

ni!!, -dc. cxccptie I~ all oulwvoegcLhc.ill tocop d.e llavolgelJ(l.~ \ dat l:~ne 1{e.geei·ilig ~eell koopmallbeh?ort tezijIl _~ maar 
()verweglHgcll. Ilet; begoll lid irnt tc releveren daL er bl] I elul ~lJ hot lUet kall Z~Jll, en dat de Inchscbe Reo'eennO' het 
lUlL' aallgmlll I'an hot contract venlllirnd was gew'ol'den do- inclerdaad lliet is, zijntwee. Zij schijnt ons tocl1;vells 
mie.ilie te doon kic1,ell, (: 11 op gro!l(l, cIa!; cr villlcene daad hare roeping om te bestul'en ooknogeene andere opdracht 
vall koriphalldel hie I' nid ,vel sprake kon 'tIijn ,art. :no to ' 11011bel1, en tcvens om aan . die opdraeht te vol(loen oak 
Hl.lrgMlijkr) Reuht8vorclering ook gecTle toepassing kon vinr1en. speciCllc inl'igtingen ell Cllllbtenaren te bezittell . 
Dill; dGgeWlJlH,: vbOl'sehl'ift,en voor hd uitlml'lgeri del' ex-Het wethoek v:a.ilkoolJhandel zegt ,datz\jkoor;liedell 
ploiLe)l derhalve Iiloestoll WOrde ll opgovolgcl. Da t nu § 5 Z~ll elie clilcLeli van kociphandel llitoefenen, ell datu'van hUll 

i\:rL . fiHcglmllt!ut op de Hllrgerl.ijkc Rechtsvoi'(lering 1'001'- gewoon ueroep n'uiken,.oni claai'ira 'l;e verklaren , .dat zii in 
schJ:-ijftda~ vendootsclHIj]len van. koophande1 Y.\tU~ti. worden h i t . algemeei{: 'dnder ~,aclen vank09phallclel l'el'st'l~1t,' het 
gllcWgvaariJ aan - 1.1aill' gemiJr:ns·eliappeli.rk ' ~Gilltoor ·en dit , k(j()jJen van _wm'~n : omi~weer' in ,'liet groat ofinhet kleill 
d llideliil:e du i;cllafIiillg kalltoorBatavia recdsva:n zelf een ~teverkoopcil,hetzijl'llwhetzjJ binverkt. . "Vaulleereen ')ar-

. onikrrleel !lall ; uitwijzllnsilestatuten gevestigdzijnde tetienliel' 2011 !velderibezit, . daariuwllt bereidt , hetda;nia 
. Amsterdam, ookvooJ' de l'ech.tbalik alditarconf.art. 9~)Al: opde inlandseb,e inarkl brengt ,.en hot b~j eenen twee 
~orctering. Vehoorl" geu1'llcht to wordoJ\ en. niet:wor dfilri ; ; celltel~ v()r~Om) ~ ·,)~ar,ill jaal' uit;noemt h~t gew?ollsptaak-
Raaclalhlfr. . ; . ..;. . '.... ..... .... . .. " . . ! gcbrmk LiWll11iclllstneel ,eel1 koopman. Bijalilien ielll{lnd 

:Dit VOnIJi8 Ult scllijut onstdevoor bestl'~jdiilgvatbitaT, tabak of koffij<yan debevol.king~ koopt,dat vel'scheept en 
,' tezijn . .' ;Wij . vra~en . Loeh , . is{~be'vering v~n den Raad; '>da3:rna bij " p()~den ·. en- picols . getegeld verkoopt,staat bij 
(h( ~ordei'lngsr)l: ru ,t IlJd vo() rt .l.l.lteenoclaad :Yolin kooplutlr~ :aiin het 11 {)f'f(lderve1l(1}~kalltorell ,bek9lHl als kooPIllan. Wall~ 

i deL <\veljnlst>. E1l · IHl wijzeii wij inde eel:ste "plaats ,Op ,neei' ilen . e~~c il'aai ' eener suikerf~briek vanden plaliter het 



~ •.. ~.~ •. ·a!.'I'-l-.>_;.t.;.:ett:'·lj,[.:.[.~.ra· ... ~.:.tr •. J"~1 .~.;.~.·( •. ~1-·.;e·~.·n~.1'~I:'·1 •. ;)!.·f~St.>c~.'l~.iv·.-.t,.a· .•. t .• l'l' ... ·.'eb·o~.e_.·.~o'l)l~,·.'_·a~ee._.1w--~·o·'.· •• '~"r •. :.·~p~.·;en.·· r))·.I.·~ .•. d. · .. o.~e,· .•. '.£{;.b,·aa.:'.Pa .. ;r:, ••. I.·.~.·.we.: .• ,eah.·.:.nt~ns .• ··~e· .. e.ret.rl.· •• ,~,t~k.t;'J~iJ~~~i~l~~t~:~'tt~~::;~;;~~:;~:y~~;~:: 
'--" ." ~ m' ,kmnst in -LCl!;sing inei; ()<oTl.i ge v(lorsc.:hrifLcn vaa lw;; n.W. 
de :Regeering ' zout.,debit,lUt is; ' komtinplaats del' benarningin . voce l,llllU' en v>Thilllr. ;/' O() vil1den wij uij hUllr ell 
koopmansehapliet-wooi'(l monopolie; wanneer zij kolIijop" " crimlll' ,Let bepaien,'an een vast loon, in .de overeen
k.oopt,heet het~ouvernementS"C~lltmtr;ell 'f~IHleer zij kmnst ('CilG rlcellngv:l.l1 wins! ; in d(~ \Ie:!;, de opleveriHg 
tegeri betaliilg ' ii.et· . yan de L~v().lklllg ontvallgt en clat tot ,'au hut bc\ycrkte of venrerk1.e gued nan d ell cigenaar ,ill . 
suiker' verwerkt of laatverwiwken , spreekt ~,jj van de op eontril(;t gGell opJevcring nan (Ie ltegr,cri l'g lllflilf I'erkoo;l 
hooggezag ill gesteldi; suikel'~ci.lltllUr. . door en op Mum del' llIaatsclllJppij. l\'Lia i' vereellig tlie 

En waarolU dicnaams yerandering? Wij weten niet datbeidc lJegrippen, ' Z(1l lU("il als middel om het civiel recht met 
'cr een reclen \7001'1''8; Hetv¢l;schil ill uitclrnkkin gen gevc gewcld t,uepassel~jk tP, hoaJcn ons aan de hanel doen eil 
eeli.ter gcen ailllleic1ing tot vm:s~hiJ ill opvatting . Staat de het proliicem is o pgdost ,half h !ll i f en verllll llr, half Jast
\verkkring del'l\t'geering in sommige opzichten, in aUen be" gevilUt. J) e suort van ()verec:nkoUlst die YOlgells ollze memii"l. g 
hocft ook nict, men kan zeer goecl procurelll: en teyens met :le g(;gevens heL Lest overcelJ komt, \;~ ordt in dell titel. 
koffij - of tabaks-koopel' zijn, meL den. koopman' gel~jk, clan van heL II etuoek van koop!wnd cl handclelllle over commis
wetenwij ook Iliel ,vaal'om die gelijkstelling iri rechtenlliet sionairsnangetrofl'oll. Dam'ill ,~.ij n de hoof(lbepalingell 
kan of riiet ll1agpJaats hebhen. Voor den Inclischen rech~ al!;eren op eigen naam, percents gewijze belooDiH~ of pro
ter llli. sebijnt het wcggelcgd, die geli;jkstelling, waartoe vi8ie, regtstrecksche vel·bip.i!.baarheid, alle welk;~ bcgrippel1 
clel,(\ te cerder Ieomen zal, naarmate hij mindel' de J~lUO- Lij hd :mngaan van hd; 'eoll t.ract sr,hijnen bedoeld t.e zi;jn, 
pesche t00standen . of schrijvers tot uitgangsplmt neemt, en in den feiblijken tociSLalld. worden aa l1getroJfen. Op 
nit te spreken.Maar hoe wenschelijk op 'zirh zelf, eene growl van een en amLcr VGnueelicn wij, weI zcer zeker , 
jllistc' omschrijving (leI' attrilmtell van de Regeering ook moge hier tc staaH t egenoyercene claad vall . koopLandel, die 
zijl1, hcbbCll wij' haar koopnian-zijn voor ons betoog niet tot gevolg moei, hebbcn tlat, lnct toep:tssing van art. 310 
dacleJ~jk I100tlig, ' ·Ook de van 'uatrlre uiet koopmau, kau . ltt:ehtsv. Ltc vordering, ten Z\j cr andere be:t,warclI Z\)11 die 
ecne daadvalt koophanrlel (LOCIl. De ltaad echter verklaart, etc dag vaarding .<lis fOl'llleeJ st llk ongcldig waken, WOl'llt 

anL aim geen(~ claad yankooJjhandel kan ' worden gellacht. 1;oegewewll.On(ler daden vall kuophall(lel worden in art. 
~oo stcllig :l18 ltd vonnis dat zegt, wordt het door OIlS ,1, no. 1 wctb. v. kooph. opgcllocll1(l (Ie cOlIlmissie-handel 
anugenomcll, maar wij vragen dan tevens, waaraan moeton, ell uij no. 3 .vall (Lat zelfde ar tikd ge<legil ant. de handelin
wlllliwcr uitsluiteud het. civiel recltt wonU l;oegt'past, de be- geu vall k ooplied(:11 til ililDue lJetrekking als zoodanig zijn 
s\,(Htlltlc feiten woj'lLcn getoetst en m. a, w. aan welk bur- datb 11 van koo phalldel; word!; tlus het eommissie-cont.ract 
gerrcclJtelijk begrip ui):mtwoorden zij. :;allg(~nUIlWLl da II is, :cdr!> al besclJotlwt men tie Regecring 

Dc feitcH tijil in hoofdl,aak cleze. Dc Regeering vanNe- niet al.s koopman, t.oeh door haar cenc daad van koophau" 
dnl'landsdl-Ineliu is tel' kwader me eigenm:es gewonLcnvan de:!. geplecgd, ell wunlt ook duaraan getwijfeld, dan nog 
de 'Lwee groote suikerfahrieken 'fjornal. en Haudal'cljawa, schijllt het ~(lkc:r, dnt de :\Iaalschappij, die zich van het 
lUet ill wal; daaril1 (;lnujj beho\ll't, ill een wool'il van vol- . bercidcll van suiker een gewooll lJeroep gl>,maakt heeft, als 
maakte suikorf'abrieken tel' uercillillg vall so.iker voor de k(lopman zit:lt 'heeft v(:rbondeu, ell llaardoor ontlerworpell 
PJlll'o)J'\sche markt, Zij waSl dilarcloor gftllwIIlIgen om als is, aall al do bopali ngen vall het k\IHlels-recht. nat om 
gc-woou snik'lrfabl'ieklmt op tc tredell, hot riet ViLll de be- tegcn nen koopmltll lJ.c bepalingen van het h&.!,delsl"echt te 
volkingiegcn betaling ill ontvallgst tc nemen ,het te vcr- . kUlllleninroepen, noocligzijn zOluLe, dat meH wlf Koopman 
werkml, en dam·tia Illnen directelll' met lllonsters tel' mal'kt is, :.lien wij niet in. \Y~j vermeenen eenlcr, dut de han
nit te \l,cnden, om tIe' sllikerseinclelijk met voorclcel van delingen van den koopman de eenige criteria zijn, die de 
de haml te zetteu , l)eRegeering had daal'toeweiuig opge" at of nid, onde n l'\) rp c\lfheid a:111 hd handelsrecht Tegelen , 
wekLhci(l III trliclltt6 :t,ieh van die bemociflniss(111 te ontslaan, zoodnl; .in casn, lie/; koopmall -z~j n vall de gedaagde, en 
(1001' heL sluit.n van ccn eontrnct mat elllll pm'soon, in caSll hare handclill g als :.Ioodallig, vcldoeutLe zijn om het dag
cene \'f:llIlOt)tsehllp, die van hot vCl'w@rken van riet, onder vam'den tel' bmw yan de eiseheres, voor clon rechter alhier, 
lUCCI' ... aniLerc vCl'richtingen, hna1' gewoonbel'oep iuaakte en te wet-Ligen. 
op dut gehied bcreids lallwel'il1 zich had vel'WOrven. lTIn Aan het hoofd van dil; schrijven stelden wij 11el; woord 
wordt nu overeeng!~k()men, dat de coniract0rende maat- I/vergeidillg" Het kmut ons well sehd~jk voor (lat ook hier
schllppij onder verpliehtillg ,van de plantloonen te betalcll <Ian gerlacht wonlt. fs e1' al in het vag(' gesprokenover 
heL . riet zal iii ontvHlIgst nemen YRn de bitvolking err ver- (Ie gnnstige gcvoJgell door het vennUdcn van tegellstr~idigc 
werken, waarna de verkl'egcn suikei' VOOl' !t((,I'e l'ekening aan beslissingen, tlie(l() ollbevoegrl-verklaring, door den Indi
\Vie It-aU1' gocdduukt 'fOOl' de door !tartl' te bedingen pl'ij- sehen Ueehtf!l' in Iwl; hoogs te ressort L~j het vragen der fail
zen vCl'koopen, de kooppcnnil1gen innen, hare commissie- Jlet-verklarin ~ uitg;esprokell, heeft te weeggebracht, de tijd 
penningen aftrc~kell en heLgeen alsdan Vall d~n verkoops- sCllijnt ook ' (Jill het belallghcbbend ]Jubliek ill Intlie, in 
prijs ovcrschiet, Ilan de R egeel'ing afdrageri . . Aan haar te- Holland toeh sehijlleu ,"olg-ens de mailbJaden dc creditellrtll 
vens, is de uanstelling vanhet personeel bij de bereiding een goedgeJoovig ell ligt hart met zich om te dragen, we-

-opgedrngenen. helilft de. Regeering noch met de koopers of del' lIijn VCl'f.l'Ollwen in het "claar Z\I11 ook n cht.ers te l~atll
hUtl solicliteit, nocll met de inning del'gelden iets te mao via" t.eTllg te o geV(ll!. 'Vam' rucigehel; z.ijn, ttnt redenen van 
ken ,zooalsz~j . 601contslrigen is vandevtmmtwoordelijk- COllvenienticniei; mogell wegen, voora1 dan niet, wanneer 
heid vim levedng 'of Tec\aine; " Wol'dennudcz~ c1aadzakerizoo~ls . thl;lllS ;doordevoorloopig verleendesursemlce het, 

'getoetstaan clc ' vQo]:sc11l'iftenO:vh cle ' lastgeving .in hetBti~'>gevalis, cClie' yeroordelil1g toch elk practicseh (locI zon 
'g erlijkwethoekopgenornen,,tlnn kOlnen :het .handelender Inlssenen JeiteUjk clel-tegeering Laar verkn'gen \'onnis Wil 

maatschapp~i .. op ' ham'eigeii> IUlam ,dellitsluiting _ del' be~ kiinnen dcponej'cllals cen Ilon-valeur, het lwersrllenll denk
:voeMlH~idvandc>_}legeeJ'i.ng()m dekooppel~ llingen dersni' i ueelddat cle 0, r lYlaatsehappij en hare 7.11sterinsteUingen 
kel'sdireetttiontvangr:neTlin I'echf.ent(jgerid.(j teoopers te l in Inelic IIbovtni de wet st.aRn" behoort iJeStndell te wor
ageJ'en,- waa.railll < !£c pal1l;it , de11j e taansprakeJ~jklleicltlel'Re~ ' dei1; im(iaaronikomtcene cOllllemnat.ie, al. brengt ze nie~$ 
gcej-ingtcgetH;Y~l;derden, in s tr i~d LUetcle ~ntikele111792, I. al~tlf~rs t.e weeg , danhet ltldcligen van het hegrip "dp, 1n-
1799, : ~1l1807 ]}.W ,. VOOl'. ·. PnderJast~~vmg.:,ka\ldege- · > •• .• 



'di~eh~;~:'\~et heel'scht v()6re~ O~er 'aii;~n" iu begin.:s.el nooa •. , Ma:4ura. ' "-'- :~'Ged~rende Oktl?bel' jl. dei/ell zich in dit gewest meer' 
' koortsgevallen , 'fOOr dali ~ .in de· vorige maandan. . 

.z:llkeTij'K-vGol'. ·· '. ',- I.J de afdeeliugen ' PamakaSsan eo Snlllpang telde llH, 1l 3 iigle ge-
. B.~'l'AVIA, 7 November 1870. vali ,ii l'aupokzjekte, wclkeechtel'alle goet! alli epeo, 

H . .0. V AN DEli LINDEN. In ·de. afdecling Sumanap was dr pokziekte\\'eder (;,' u igzills toege-
nurn e tL·· 

Het Roode Kruis. 
" l3Ujk,ellsopgave ill de dilgbladel~ van 14 November187(), 
,beliepende Ontvangsten tot den 12den' te vorenf34!,665,39lj.ll 
. Belif),vells f 191.50 aan i.lOg op 
te halen inschrijvingen. 

];i' is sedcrt ontV(llIgen tot 19 
November 1870: f 5,189,44 

Te samon r 39,85(4.,831/ 2 
13enel'ens aan nog op tf'. halcn inschrijving(m l 16~) ,-

1)oor Lusscheilkol1lsl; van (len Re~i,len t van ' oeJ'ak(l.Tta 
(lutvillg het Bataviaasche Comite van (taar c(~ne eerste be-
lan gr~ike remise, vm( f 7,208,15 

A f verschotten 1/ 3,15 

Rest. 1/ 7,2056,-
'Hehalve er,ile mimc bijdragc in dcze rcmisc begrepen, 

;.dJOllk (Ie lI cel' "II'. H. I';, N.Il'AROvijftien uikols koffie, 
die Len s p,-,e(li ~g l ,e <lall )wl; HOOFD-CONIlTJJ; zll llen wo\'
den gezonden. 

23 November 1870. 

\)c Jm;fI.8(:/' I' ( '(i1tJ'an t gee rt (lc voorwaanlcn op, waarop 
het reeM lot linn verkoojl van opium in het klein binnen 
ltd gt:wcst Sllillatl'a\ "Wesl.kllst VOO1' 187 L I\ol'ill; vCll'pacht. 

Nog \lIwaj, ILe .lrwrtsc'he UOllJ'am een r. aantooning del' 
l'esultlltell van den sili keroogsl. bij de ondcl'schci.llene in (Ie 
nilvolgcnrlt: rltsidellt.i fl ll gnltlgen f'abrieken gellul'f:llde hot 
oogsf:jfl:u' l S()!l. 

Vaii do 33 ' pokziekeo' herstelden 17 cu bleven op lI!tim i> Okloher 16 
ondu bahandeling, tegall 8 0p . lIllimo September. 

VERSLAG 'lin: de vorderingen ; der werkzaamhedell a"" Jell Spom'wf'/f 
8,amarang -:- VorsiclIlundm - rri!l~m [ over de maanu 
September 1.870. , . 

. late ' Seetie. , . 
Sp,mlJll'allg - Keaomg-Djdti , 

Het werk voor het voltooijen van de ingravitlg van K ramat weru 
yoorlgezet; waarbij het opl'uimen van deD gl'cnd in aanneming geschicUue . 

2qe Seetie. 
Kedoffng-Djati - Solo, 

De ingravingen tusschen de mijlpalen 35 en ;17 ~avcn lIog slccfh 
teekenen van afschuiviiig; de afgeschovcn gruml wen! gc regehl uijge
Wrl'kt. In de werkkrachlen we I'd nog weinig vcruclerill~ ou·,lervui .. .1ell. 

De goode pauasgl'Ouu, ufkomstig nit laatstge lDehle ingraving:, W"I'U 
deels ··gebruikt ·. VOOI' het bijwerken del' afschuivillgen en deels YUur 
ballast tU8schen ,nl . p. 45 en 47-• . 

'£uBBchen Gocudlh-L'n.wang ell Salem-Kali-Osso weruen Je wel'kznall1-
heden geregeJd vool'gezet. . 

Del'licuwe pijlel'der Mongot-brug is gereed, en het. md.elwerk a3 11 
de fUlidering tlerlUlluhooftieu en vleugels gi ng goed vOOrli it. 

Inmidde!s 'wordt de t,ijdelijke bt'llg vour de ge regeld e ~en",ells"h" l' 
Lehoorlijk onderhonden. 

Het ballasten ondervond el'nige vCl'tragiog door de hel haaltle Laudji rs , 
<lie het verzamcleo van zauu oudocnlijk maaktcil . 

3de Sectie. 
, Solo - Djo!cdjo . 

Met het spoorIeggeo . wl'ru in deze maalld uid uGorgcg'nan, Het, hal
laaten lYeI'd voortgezet nit het · deput bij Bram Lang. 

Twee ijzereu overspar.lliugell voor de kali Pcl'" \\cr,leu iu el k,,,',,1 "I' 
g(lzet en gekl fJ uken, 

lJe landltoufd~1I v u'n' "eoige ' kleine bruggclI ~e"ul'lI ol'gemctseld ell 
de bovellLouw ill "Ikllllll<:r gezet en geldonkclI, 

Het halte-gebouwtje te 1'oer\\'08ari WUI'<l in elkandcl' gesleld. 
Dc 0l'kolu. t van ambachtslieucil le 8010 was gering wcgclIs plaals 

hebbcudc Jav"allsehc fecs leu . 
4dc SeeLie, 

](tdumg-Djali - ' lVillem . 1. 
--~.'.,- J)c nardcbHal< mct ·· zij.lotcn "'crd zoo i(oed 'Illogelijk oudel'holHlell eu 

T \. . . \ I l' Nl 1 I J l ' 1) l' bijgcwerkt" 

COllstallce I',)t:OIwre, vall Amster mu naa!' Samarang. lloodige drail!~';l'sloicll tot gCfcgelden allooJl vau htl regcnwatci'. 
. e 1. IlJm: IS gCpll~gCC\'{, IC ,. de,er UlHSC \e SCllP .' ;111 ll16 I Vall KcdoclIg-Dju!i tut Bringin wordt de bonn voorzien \,!III de 

-~e.<:::::=-- . Op twt slatiuu BI'iligin wOl'lleu u. wissels ill hel spoor "elegd, 

"·«gal. • . -- 01' 1111;1<10 Oklol"", jl. \\'crdell in <1 ii, gCII'cst aangclrofTen I OVERZIG'l' dH verrigtingeli van de Tugcllieul'sl an !Jel. JlJij"w~ze" 
J 14 tlOhle.hll tuM koorts1i.ider~ , 1('1'''.'' (; 3 cn 08 op "!lit,,o September. I ill lVedel'landsch-lndie over hd 3e kwurt""l 1870. 

Gedurcnue et.rftgemlll~e Ilisalid .ovcr!<·uP,1l 18 pohiekclI 1m 2 kool'ts- Banka . 
Hjders. Distrikt M untok. 

De IdlltlCl'l.iekh, IJlleubul'lle ~ich vonr«1 ill de uf,\<!c1ing- Brcbcs, het- Het ondel"zoek 01' stroumtincl'tsvoerenue lagell wed , vt1ort.ge7.et; de 
geell lOl: . .te 8chrijven i. 81111 <len underling-en grootcn IlfstnTHl del' berg- valleijuD del' Limboll!t, del' Mcn<lisa, del' lIfenkinang, 7.oon!ede verselle.i
de,a'g, wa:mlour I",t geregeld opkulIleu dcl' le v:tcl:inercn kindel'eJl meer- dene .audere ii, dell Il llltl'ek vlln Penjampa wcrueu WI"I.I' eenig gllnsllg 
II,alel! werd bdclIlillerd, rC3ull.Hat omlcrzocht. 

SUlilarll/l(!. ,- De ul'bl'clIgsl Villi het vervo.r op dell spool'weg I .. , Distrikt P~lJgkal-l)} I!?"g. . 
:j Qmarall~ -' \''' r <f,ellla(HJ.~ «. over ,J" «1I!11I«) Se l'le.Hluel' 1870. i. ~ewcest De vallc\J co Behall. 1\l1ao, Banpu ell KaJ"c- Bessl \\6l'd eu on(lcl1.or ht, 
~ I, vvlgl: dueh alleen oe laat~t,e leverde ecnige crtsl'ijke ple\cken ('p; dientenge-

)
' 1 s t" Idlls ~(' f (\47 30 volge woruen de oudel'zoekingcu daal' vool'lgezet. 

Gell Oue . , . , . . . , 'I I)' 'k S . 81 
',' " 2<1e » :1088 ,50 IsII'I t oengel - an: 

rel1.lgt lB_ I :.Ide » 9505.83 I Met ~e,t olldlrz.ock, de.!' vnlle;ijen Kepoes t, Hess l, Sen~kaug. H:lIIgkaug 
MiiHuiren. 08 .89 en BeoJal wcrd III Sep tember 'eeo aauvang gemnakt; III ,Ie unc eerst-

Re;zigol'sll>lte Jdal.~e . ~._ gClloomde wel'dweinig ' of geen erls aangetroffeo;in ti c twee laalsge-
lilet· 2!le » 39.72 noemde val!eijenwcl'd .. ,¢veowel Inet de steekboor cene Vl' ij r\ike cl'fsafzet-

relourhilleLtcu lade " 68 ) 2 ting aangetroffen, ",aarom rle. onderzoekiogeil d,lm' per groote boor zuilcll 
SUp)I1el i!:geltlel< 118.20 wOr<le:n voortgezet. ' ~ '. , . . ". . , 
8agllgc . . » . 382.49 Voor de . , ~opogt'ah!!~I~cOpD~me:"erden V"r~Cb6Idplic uergl~;JlP~u kaal 
I3caldgoeil .ren .» 416.5) geka{lt, le~'wlJl : versuh.dleIld .• tog t6~ en opmetmgeu \\'I;rdeo IIl lgevoerd, 
KOopfllulIsgoc,lerell »28225 .01 - .; .' . ., .... :" . . !;umah'", 8 Weslcust. . , . " 
:Rijt.nig()u . .. . 7630 M\lnbonwkdilulgondetzoek van den berg Bessl , aldeehng .I anah , Datal'. 
P~artlclI . » G1.70 De verschillende :oo}erzoel, iugs-galerijen werden vcrdtr voodgeze't:, 
Kleillvef!: 30.aO wa8l:bijslechts sfloren van geoxideerde kuperertseu .... crden aao~etrofl'ell . 
Div"l'!!cu , » '. 4S11.70 Onderzookllaat' : de @,rtsafzettillgen van 'l'iruuuelan, Batoe,'l'iga, 

.~ . Batoe-ilTcudjoeioer en ' Pasiliao, XX Kotb's , 
~l'olaaJ, . ,[47<190, /0; Het ollclerzoek dezercrlsaJzeltingen IVBrd voqrtgeze t, 7. 'mJer uat<laal'-

' f~elllb l(' Ilf! ' In dit gewest dcdeu zieh in O ktQiJe r jl. . eenjge sponi- bi} belallgrijke . nilkoiris~en werden verkrer;cll. ' . 
disclJc '- gev;l1lell v:in p ohickte VC!)r, . ., .. : . 1. De 'werkza.airiheden bijhet ertsveltl vau 'I'imboelan lI'erJclI io Scpt e'lI ' 
: .. •. Ovel'jgensliet, de gezo lldheiJs,t:uestand gcd!'rell~e·. diemaand Diets te Ibel' vo.)\· goed gestaakL .' ." • .. ' . . . . . 
weosclleu ·.over. . Onderzotk,:.van. het kolenveld III het gebted del' Ombllleu-"JlIllel_ . 

I ~'{ 



., pit . ondtrzoef'!i:e~d doorboriJ]gen~_:~!1 het drijven v ngal~rijenvoort" 15113/4 ' Arnst. pond, hte soort, tegen f 24537.-
gezet; -e6nborilig' Illoesf"wegens .instortenvnndengl;OJid~op ' de diepte 19473/4 .•.. /I 1/ 2de /I /I '.' 22277.~ 
'\,an 47 35 meter worden 'ge.taakt; :biJ eene audereboring werd op 40. 12:171/4 /I /I Me /I II /I G750.-
-41 meter de zw~rekolenl~agaangetroffen. · . .... .... 1749 ' 1/ H inferieure ~wa!iteit II 2262.-

. Ook bet onderi:oek derkoollaag doei niidd.lvan galerijen gaf gon.tige 1981/ 4 " 1/ grriis met stof II 63 .-
uitkomslen ' . . d 
. In September werden aan den noord-westkolt van boekit Tembaga Paso13roean. -'- Gedurende Oktober jI. was de gezondhei stoe-
de uitgannden vao verseheidene kolenlligen ontdekl; er zal . hieronar een stand in dit gewest allezins bevredigend . 
. nader onderzoekwordeil ingesteld. De pokziekt.e in de afdeeling Malang kan als geweken be-

Onderzoek naar boormaterialen te Kamang, afdeeliDg Agam. schouwd word~n. Volgens de laatste opgaven werden dltiir nog 
Dit onderzoek werd geregeld voortgezet. slechts 2 pokhJders aangetroifen. 

()ude~zoek der kulelliagen oabij Slboga~ re~ideulie 'fapaooli. I Banjoewall.r;i. - In dit gewes t was de gezondheidstoest.and 
Door eeUlge bortngen en door de geognostlsche opnnme van het tet'- O"edurellde Oktober jJ. bevredigend. 

reiu werd onder bevestigd, dllt de kolen van iof.rieure kwaliteit zijn, ~ - . 
en ·de laag bovendien sterk veronlreinigd is door IlIs8cheoligg.ndlJ klei- Bali. Bodeleng, [OktoberJ. - Het onguli stige wedel' werkte 
laagjes. 1'wee doorbl'lho van veldspaatpol'fier hebbeD door de kolBo- nadeelig op den gezol1rlheidstoest.and. 
vonning opgeheven' en verbroken. Vele gevallen van koorts ·en buikloop deden zich voor. Zij 

Geognotisch, IOIwgra!ische 0PO,,"'C Vall het tcrr.in teu oosteo van de hadden echt.er geen doodelijke gevolgen. . 
vallei vall Solak. Inafwaohting van hel intl'eden der we5tmouSSoll, maakte de 

. Dat ollderzoek "el't! :;rregddvuortgczet zonU!!l' dat da81'uij lot nil toe bevolking een aanvaug mel, het schoonmakell en beploegen der 
.,Oor de pr.klijk belaugl'IJke l1itkolllsten werdeu vCl'kregen. velden. 

G,e<inreud," September werd door .deD e."1'8t nauw.'eud I~\in-ingc.nielll' In de hooger gelegen streken werd de rijst-oogst steeds voort-
01) Sllm"t~a s Westkllil oen verkeDDln~8re1s over lant! .• a~ I spanol~ naar gezet. Het produkt. was goed geslaagd. , 
1'0rt rle Koek ,gcdnlln, mel het doe1 0111 het cornrnuolcalle·stels.l In de In handel en scheepvaart werd veel verller waarcrenomen. 
resideotio 'J;ajluuoli 'tll tie vaLb".rh.id daal'vall voor vHbetcring 1I~ I. gaall" I Er. kwamen nan ollder Nedel"ialldsche vlag, 12 Mchepen en 48 

Zuid,,'- m oost~r-ardeelillg vnn Bu,'neo, inlnndsche vaarluigen en, onder JJomboksche vlag. 2 pranwen, 
KoleumijnOranje-Nassau Ie Peugaron. l"espektivelijk ladende 1227 last eu J35 28/30 en 3 kojangs; terwijl 

j)e productie bedr~eg ge~\Il'cutl6 het ;~e Itwsrlaal 1870 2400 tOil; vao I vertrokkell: onder Neclerlandsche vlag, ]4 schepen en 42 in-
de mijll werdeo nanr HundJcrlJl8Sill .fgevoud 172'i lUll kolen, landsche vaarLnigen en ouder Liuggasche vlaD' 1 prauw res-

. lr[id((~n-1QlIa. '. pektivelijk groot 1190 1/2 last ell 14224/30 en 2b' kojangs. ' 
Ouuerzoek door flllddel Y~II bonugc~ ollar. de hoofd-aurduhe· bl'onueu Er werd ill dell halldel olllgezet I'oor eene 'waarde van 

.1 dill d~ Id,~el'lk-v.llcl'l. I d' " I f 204,364.485, waarvall / 709:31 ,75 arm in- en / 13:1432.735 aau Het ollllerzoek OI'el'u ~e IIrtllue I war aa Vel' cr VOOI"gez8I', zoo we -, 
IllIor het Ulaken \'GII ~811 !ionlal trAuchees, als door het doeu van een UI ~oer"k I ." t k ,tt f C 

dri~lal kleine bOl'illj(ell oJ! en in de liabijhcid .,an dOli heuvel Ngernbok , e pI 0 rlJs Os e J ". 

Een to amler had lIIecl' bcpaald leu dOli de geologisch. gelteldheid of ])jembl·ana. - Het weder was zeer afwisselend. De heet.e 
d. belrekl>elljke Jjg~ing d~r vefschilleridc aardlagCIl na Ie gaan. dagel! werden nu en dan door zeer regenachtige, oprrevo!O"d , 

Het eigehlijke oildtrzoek, leI' opsporiug van uardolic op grooler. di.ple, De gezondheidstoestand was bcvredigend. ~ "' , 
~~rd nrrigt d?or relic diel~o, gl'ond,l'~i1il\g, die op Jen .2381en A~lglIstlJS De scheepvaart bleer levenclig_ ~ _ 
93,74 met.r uleple hod belalkt Gebrek ann hot Iloodlge rnalenecl was III den bmneulandschen h~ndel \'ooral met het naburJO"e '1'a-
oortaok, dllt cle~u pciling in de mnnnd Seplemh~~ VO~I" goed moest ge- banan, werd meer omgezet. dall ill Sel'tem bel'. " 
.taakt worue~ lutllBsllhen .wcrd door deza pelilng III verballu ,"e~de Onder Nederlalldsche vlag werden in- en Ilitgekluftl'u,l'espek
ge~alle ge(l.IOI\IIChe · I)Dder~oeklllg8n veul bc~,cud, wnt .belreft de mogelllk- tivelijk 16 en 2G illlandsche pmllwen, metende :12 ell :51, lasten. 
beld Olh blUo.u zIkHC dlellte een b.lougruke aardollc-brou aall Ie tref- N'" . J. '" , 1> '10" 'I 140 k-' 20 ' 
feu. Br worM thUDS IJver~egano ow op ceJl daarloe met oordeal nit. '1~1t 'l~~ ~\ ~n en , III 'r>e\ ,~el C -, ,-, _ OGlen ell , •. ~aa.rCten . 
gtkozeu 11IInt eeDe ill'eede diepe peiliug Ie vel'!"iglen; WQlJlleer ook dezo De plkol C1Jst ko,U,c gellllClcle d l 3 {'oJ en de [.llkol lJ.lch/ 1,50_ 
I,ttcue Ilir"kte uitkomslen geart, zal .daarmede voldoende belVe'len ~ijn, ! -:- [BoelelengJ. I Gedurcnde Oktober ieldc men in deze nf
dllt meD binnen ue uiepto UD 200 meIer in de J,oesi-vull.i geen bns , deeling eenige gevallen vall lcoorts- en bllikziekt.e. 
h,,'t om belaugl'ijkc petro,um-brouDen Ran Ie boren. I Van de 133 aanget.asl.en waren op u!!imo Oktober reeds 24 

H(Ji(J"i{l. - III de afdeelinCTen Stad- en Voorsiedcn Meester- I herste!d. 
Coruelis cn'l'ang(:fallg was de gezolldheiclstoeslalld if: Oktobe!" - De overige (J wal'ell op dat t\jclstip nog onder behandeling. 
jl. over l~eL algclllc~ll ~,eer gllllslif!', ". Bageten. - De pokken-el,idelflie nam ill dit gewest in Oktoher 
O~ ultlln.~vnll die maul~d wel'Oen ill de aldeehng Blllteuzorg j!. weder bedllidend af. 

nor;. 3 pokhJdel'~ ~ange,troff~Il. , . ,Van de 112:1, verpleegde lijders, herstelden 86:2 en overleden 
Ook kW<llllen III die aldeehng IJglc catnrrhule aalldoelllllgcn 91, wodat op ultimo Oktobel' nug ziek bleven 171lijders, tegen 

voor. 382 op ultimo Seplember. 
Bantalll. - Gedurcllde Oktober.il. was de gezoudheidstoestallu KaitJe. - De pokziekte deed zich iu Oktoher .il. nog hiel' eu 

ill diL gewest zeer bevredigend. ' daar yom. Zij was echler veelal van minder ernst,igen aard. 
De iiI' ult.imo September in het dist,rikt 'l'anara [afrleeling Gedlll'Cude .die maancl werdell verpleegcl 123 poklijders, waar-

tleflln~] overgeblevcll (j kool'tslijdel's, herstelden in den loop del' vail 87 hersle!dcu S overleclen en op ultimo Oktaber nog 28 
maauc! Oktober allr.n. onder behaudehng bleven, tegeu :);) ouder ultImo September, 

III de afdeelillg 'l:ieringin deden zich geene koortsgevallen 8oera!cm·ta - De omLreut den gewndheidstoesland gedurende 
ml,el' . voor. ... Okt.ober it. outvangen rapporten vail de inlanclsche hoofdenluid-

Ouk de pokken in het r~ebilksche verdwenell. den gllllstiger dan ill Sept.ember. 
. . '_. Telde men in September 1046 (lokIDllers, in Oktober bepaalde 

Prea~i(fer:Regen.t8chafpe~. -: In de .afde~hn~en Bal!dong. ~oe- het aanlal dier lijders zich tot (WO, waarvan in den loop dier 
~l1edallg. LI!ubllngau ,ellC"ioekapara was de gezondheldstoestalld I maand 5':29 hel'slelderl en 73 overleden. 
III Ukloher l bevredlge!lI:!. , . .,. Ook de koort.sgevallen vermillderdell slerk. 

Onder. ~Itlmo vau die maand. lelde melllH hel; dlsl.tlk.t: Ka- Suillatra's West/cllst, (Oktober). - Volgens de laaLste berich-
dallgwesl,lIIlall;tsr~g,e,~lCld~a.f~eellt~~, l:ogsl?~hts 10k~ort,s~lJder~. lenvan i':ias li~d~en de vijandelijkheden lusschen de karnpongs 

-Ill de afdeehu r . 1.1 10 IIclJOCi bled de. P9hlekle no", III zek81 e Tadoro ell Oralllh Olweilouden. 
mate heer:~chcn. . VaH, de 50 l\iders, ule. 111 Oktober aldaar ver-De weersO'estelclheid \\'a5 ill diL (!'ouvernemeut O'edllrende deze 
pleegd werden, lt~rst~ldell,41 ell , overled~n 2. . . , '. jll~alldover"het algemeen regeuacl;tig. " 
' . In de ()nder~aldeehllgSoek~~o~rnl werdeuHl dJe .maan~ ver- Op de sl.randplaatseu vel'hieven zich llt! ell d:w hevige wintlel' 
plee;gd 144~()orl.sllJders" waal v.an 7~ ~ersteldel1, 33 overIe!iell T{~ Indrapoemen oU1sti'eken ·, ell in het lallrlschap Batahali 
en .14 op u!tun.o Oktober 111 bchandelm" bleven. , [Aijer-Ballgls] vertoouden zlch Cte pokkeu . 

. 8amaranf/. ~Op dei128sten Oktoher .it zijn I.e c1ezerhoofcl- . In de afdeeling Priaman .lIam Jie ~ipkle gaalldeweg nf . 
. plaats voor '5 lauds rekenin~ inhet openbaar verkochtde vol- Vnceiuatien en revacciuatit)n hadden ste'!ds plaats. ~ 
gendehoeveelhedefl vogelllestjes;.,.- geialhenlijk opgehl'achthtb. ,In de residelltie 'l'apanoli en in Aijer-Baugis en !iau telde 
beDcie de somvaD f55889.~.a!8: . . men nog velek09rtslijders. 



' ;A.,]le]9gi,D.cg~n .~ikde~jn 'h~t~erkgeste1d ' om~j(\ ;ziek.te tF . · : :lInlif percara:. Reed;s lied~fimorgen werden 5hahdelaars, 
ge~' Je>g~au' i ' " .' '. '. ' :aancT,andestine verkoop van balkells schuldig bevonden, in 

IuAePa4angsphe . boyenJau:den, Tapanoli, Pail'llan. en Aijer- 'verzekerdebewal'ing ' genomen~ 
Bargis :wasde bevolking dr'.!k bezig met het bcwerken harer __ """,_~_ 

pa~i;il~~:'d~arw~rdr~edsd'e zaad-padj uil.gewofpen/ ~ . .. ]Ji{ Tentoonstellingvan de vooJ'wel'pen ten behoeve van 
InPainau had men gebrek aan water tel'besproeiing der ae Loterij yoor het ]100DE . KRUIS . bijeengebracht, giste-

veldei:C~" .', . ... ..... , - ' . . .. i;en geopend en heden v:oortgezet, heeft een resultaat zoo' 
.. De 'koffie~tuinen in de Plidimg'3che bovenlanden wer0eudoor gunstig,datde stoutste verwachting overtro:ffen is, Enterecht, 

d~ . belr()k~e!l: ambtenaren geinspekteerd. want aande nijvere handen van vele Dames dankt deze 
, · J\ldeafdeelingPail1illl werdevenals in dePadangs~he bO-tento<?ilstel~ng menig .pl'aehtIg cadeau, en heeft bij het ar
venlallden weinig in de tnillelig~werkt,daal' .de bevolklng het rangeerengoede smaak enfijlldact vogrgezeten. Voeg daar-
zeer drilk had met den sawah-arbeid. . . . . 

:De aRtllilalltinge rl vari poeloet-pocloet beloot'deu een vrij goe- b~ijdat eenige zoneri van Mai's geheel vriJwillig de mum met 
deli oogst. .. .. . . . .. . . . e

d
· ene toaepaskselijke s childerlJ loplu

f
isterdeu

d
e
d
l1 hethmuziekcodrps 

In 'l'apanoli werdell de Tijpe Vfllchten l11g-e~arneld. . er ste elij e schutterij zic 1 a wisselen oet ooren, an 
De kollie~aanplaulingcm in de aJdeeling Priaman stonden vrijzal het niemand bevreemdenaat reeds 2000 lootenverkocht 

goed. . ., zijn. (Lac.) 
Dit laatste kOll ook '!!ezegd worden vall de kma-aanplant.Jll-

genin A ijer-Bangi~ en Rail . . ' . . 
De handel bleef slap en de vlschvangst onbedtlldend. N ogmaals vestigen wij de aandacht del' betrokken 
O.Lebes e lt ollder!Loori,r;kedelt.-Illdellavond van den 2den autoriteitenopden slechten '-" neen dlit woonl is te zacht 

Oktober jl. werden tc 1)1 ina (eilandell Snmhawa) t.wee schokken -'- den onmogelijken toestand , waarin zoowel de groote post
vau a~rdbevill g waargenomen. De eerste schok was vrij hevig weg, als de bru~gendaarin, .tusschen Solo en Djokjo ver
en ill de richting van W. Itallr O. . keeren. H et traject tusschen die plaatsen, langs dlen weg 

Dit ualuurversehijllsel herhaalde zich aldliar in dell morgen is bUnJ.niet meerper voel'tllig' t e maken. De bl'uggen zijn 
vall deu volgenrleu dug en des lIamiddagsVl111 den d. a. v. in zoo bouwvallig, dat ongelukken onvermijdelijk zijn. Bij de 
derichting van ' Z;naar N. . . passage van eenwagen slingert elke brug (behalvede eenige 

VERSLAG \'an de vOl'd;~~;.' ;;:-werkzaarnheden vaal' den nieuwe ijzeren) met jukken, balk en , planken en al. In de 
Spoor1(:cg van Batavia Haal' Baitellzorg over de wegen vindt men gaten, waarin cen wagen somwijlen niet 
Olafllld Oklobel' 1870. mindel' dantwee uur verzonken blijft, eel' het aan de ver

Ret anrdewerk op hd Rl.atiolls-t.errein te Batavia is voltooid; eenigde krachten van paarden, loopers en enkele hulpvaar
met he t spoorle1!geu en ballasteu der ballll in de afdeeling st.ad Llige voetgangers gelukt, hem dam'uit te verlossen; dat koopje 
eu \'oor~ ledell wordl voortgci!aan. shaptelk reizigel' niet eens, maar meermalen gedurende het 

Iu de afd ccling Mees ler Cornelis zijn ee. 11 kilometers aal·-tl'aject. Moet men clan . wachten totdat iemand bij derge-
del ibaan \'oltooid ell l / ~ ouderhandell, zijlldedaarin cc. 86000 lijke gelegenhnden den hals breekt; of hebben de i'esiden-
kuh. el grlllJd ~ verwerkt. · . ' 

lude afdeeling BlIilenzorg !lUll ec: 1j.1 /2 kilometers voltooid ten dan volstrekt geen gezag meer in de Vorstenlanden? Wij 
en 21h underhaudeu, ~ijllde dllarin + 80700 kub. el gronds gelooven nog steeds, dat een fiink resident, even als met 
verwerk I. betrekking tot dc policie, slechts met gepasten aandrang en 

)1et de onderllnl)ctcn genOIl)en metselwcrkeu op het stutioils- 'ernst aan het inlandschbestuul' aan het verstand heeft te 
terreill ill de Mad \\'orill, voorlg-(lftaan. . ' brengell, dat hij zoensc/tt dut deweg in orae komt, en de 

Dc kUil iniillif bij het fort. Prii18 l!'l'edcrik is voltooid erl dlls hi'uggen worclen verbeterd, en de policie zich wat meer doe 
zij n 110 11\1(: kUl\st\\'erkcn in de afdeeliu!! ~tadcll voors teden ge- golden, om veel .gedaan te kl'ijgen !De voorbeelden van 
heel of zoo lTer opgernetseld.dlit de ill Europa beslclde ijzeren zlllk ern Sllcces zijn zoo heelver in de gescbiedenis niet 
boveubou'.V knn gesleld worden. . 

Iii de· IIfde&ling Meester Corllelis is voort~egaan , met. de 0(1- te zoekcn; maar men verschu~1t zijne indolcntie, of zijn 
derhHllden zljude kuustwerkell, en wel'd, he halve het vroege r I g~brek aan gezag zo~ gemakkebJk ae.hter het beweren, dat 
vErrnelde. eelle hrllg vollooid. (ile zaken tot de attl'lbuten van het mlandsche bestuur be

In de afdeelillg Builellzorg werden ill deze maand lIoltooid hool'en! 
bp.tJ~~el~eJwerk \'a.1I eellsteenen boogbl'ug ell vall iwee bruggen ....,.;. Uit Djokja. (Part. ko?'?'.) Den 9den dezer werd in 
met IJzerell boVellhollw. d 1 t d 1 1..' • t ll · · d L M t 

Methetveczlllllelell van . ballast en andere malerialeu wordt eze p aa s e p eelltl~e 1118 a atle er oge a aram ' tot 
steeds voorlgegaan. standgehracbt ~n gevlCrd. . . . 

Eene deputatlC, bestal'lnde Ult dne bestuurs-leden van de 

Actz.· .... itez.·t· -'er ' p.oZ;t;e. Nl'et van het · V\ra·teI'staafs- {/, (Josti bestaande Loge La Gonstante et FideZe , daartoe 
... U' . . • vel' herwaarts gekomen, -verrichtte de plechtighl)id, terwijl de 

kantool' wandelclen gister avond tegen half elf drie inlanders. zuster-loges in N eclerlal1dsch-Indie zich eveneens hadden doen 
:Eflusklaps werden zij aangel'and door een Ellropeaan, die van vertegenwoord,gen. 
een hunner het g6udenhol'10gie met ketting eischte, en Zijn Z. H. de sultan van Djokja had de welwillendheid om 
eiAch door eell bedreiging met een' revolver klernb~jzette, aan de nienwe loge kostelo()shet gebl'uik af te staan van 
zoorlat het ·gevorderde gegeven werd. T oenechter deEiJ.ro~ een daartoe zeergeschikt geb6uw,dat tot Zr.Hs. eigen
peaan zic~y!!rwi:jderd · had; ' volgde debest'61ene hem, en' op domniimbehoort. De oprichters der loge, met dankbaar
Tawang , geli;omen . riep de Jayaan . omhulp; ten , gevolge heiddit J~eschenk aanvaardtinde, hebben het gebouw . op 
waarvail.;: de..schllidigeinhechtenis werd· genomen~' D.ere- z~er . :doelmatige en sierlijke :wljze ingericht~ zoodat het ten 
volver i~, meent men,ook deyruehtvaneendiefstiil,d,ool'y()lle .i an zijne bestemniing volcloet. 
denzelfdenpel'soon, ten lmite . van .eenofiicier opPontjol ge- ;::' Opden ' avond van4et ' feest was het lokaal eenvoudig, 
pleegd . .... De: Europeaanwaseen zoogenoemdinlandsch kind:doch 'zeersmaakvol gei1lnmineerd; een prachtig wedel' luis-

. . . . .. .. ,(/-oc.) .. terdehet ,feest op. : . 

, ... . ..... . .' . N a aflo()p d el' plechtigheid yerzameldell de oprichters en 
Fama?,'anf/, 16 November . . , Uit, Solo . verneJD;eIl wij, · dat hu.nue gasten zich alin . eeu ·}eurig; souper; dat zich door 

daar gedurende liet verbl~jf van den Legerkomll~andant wiens aallgenamen toonb~zonderOllderscheidde en tot elks ge-
komst ~op 27.' dezel" ·bepaald is, eimige fee~telijkhed~nc.~ulIEm :n'9.egeri;'aflie:p; . " . .• ~ . 
p}aats .h~hbeIi: ' Tijgergevechten '- enz.zijn: :;aan: tewach~en.j ' Dez~ l'echt feestelijke avond zal nog lang bij de vrijmet~ 

. " ~ ... , . .. " .",' ~ -



, s~1a~eir v1l:u··Djokja·, en' naar' 'wif 'feJtrouwen;birhu~~~ga's~ . <Ie: rbOfers had ' gen'oopthet hazenpad tekiezen. Aanvan ke
·terr ,- iii. aangeiiarP:e~erinnerin·gblilveh. : .••• " ,' ~",:' lijk ·zette PakiVIangirlien na metzijn zwaard, doen aan 
'; ' Mdge :de;' ni~'u:o/ 'opgei'i,chte loge~ zich in bestendigen vogr- de dessa Trikaijan gekomen, verloorhij h.llll , spoor, terwiJl 

spoed' vei'hettgetiendp hetvoetspoor vanz6'O veIeir.hatei~ het gespuis 'zieh vel'S preidde, en onder begllnstiging van 
zuster's ' .a·o.ot ' hetsticnttn vanhuttige inrichtingeil, door een stortregellzich maar al te gemakkel~jk tegell verdere 

' liefdadiglieid' enhet hveeken 'van ve'rdl'uagZaailiheid' en . fih~ veI'volgingbeveiligen kOll, Het dessa volkvan Bloendo was 
dere : deugdell," talrijkejaren:. inhet belangder menschheid middelerwijl met obors naar buiten gekomen en overtuigde 
werkzaam ':wezeii! ' .'. . . (Sam, Vt.) zich door hetbloed opde begraafplaittsgestort, dat altans 

Sama1'ang ,1~NovelUber . . " De . ~itbesteding t6 Solo, voor 
hetvervoer vande",: gouvernJin:lent$~koffie van Boijolalie en 
Be.ton naai' Samal'ang en Soe'rabaija, heeft den, ouden aan
llcinei'ook: thans wedel' dat ·vervaer in handen gegeven. De 
bedougen prijs is wedel' /1,30 per pikol langs den llatten 
en f 1,701angs deil :droogell \leg. Ret feit d<lt de oude 
aanilemer-- die natuurlijk beierdan iemand andel's op de 
hoogte wezen kah Van de werkelijkekosten en ri&iko's welke 
hij teloopen heeft - toch vCioi' deze geringe bedragen heeft 
ingeschreven, spl'eekt dllideli:Jk genoeg Yoor ·de juistheid del' 
door OilS V;oor eenigedagenomtrent dit puut in het midden 
gebrachte annmerkingeh. In stcd~ van ten halve te keeren, 
heeft menlievel' tenheele gedwaald. . . .' 

Thans behoeft men waarJij k geen groot proteet te wezen, 
oin te .voorspellen. dat er · weI lliet veel koflie over land 
zai worderi' ver'lioel'd. 'Vat el' dliarvaninde gouvernements 
pakhuizeh. t!" Samarang ~amt,zal. daar .al.leen worden . aan
gebrncht pOll,), sauve?' l apparellce. N II .. IS hetslechts de 
vrlUIg, tot hoever men het redden van den s~hijn noodig 
oonleelen zal: veel zal het in allen gevalle niet wezen. 

Dc konclitiendel' uitbesteding waren ook hier wedel' met 
zomreel talent in elkander gewerkt, dat seriellse mededin-

een det scheimen eene gevoelige hel'innering van deze ver
ijdelde roofpartij had meegenomen. 

Inbraak met moord, ~ Ontleenden wij het bovenstaande 
aan cle Selomp7·iJt JJlelaijoe, ook de Bramadalli Ie vert wedel' 
eene bijdl'age tot de rubriek vall roof enmoord. Daar 
verliepen ook reeds eenige weken, dat ' de hoofdplaats Solo 
van dergelijke tooneelell was verschooncl gebleven. De eeJJigs
zins afgelegen woning van Wi7'O Yoedo in de kampoeng 
])ewoelall scheen thans weer een gunstig tenein aan te bie
clen voor het plegen van misdadig geweld. De naeht van 
31 Oktober jl. was reeds bijna verstrekentoen een brutale 
dief daar de · hand sloeg aan eene kist waarin zieh geld be
vond; en pogingen deed om die weg te voeren. Door het 
geraas gewekt, waren eohter weldraman en vrouw op de 
been om huri clgeridom te beschei'inen, en (teden zij dit 
met zulk een woede, dat hun bijna geene stem overbleef om 
htid genoeg hulp te roepen. De roovers begon intusschen toch 
olll'aad .' te vreczen, endaar hij voor 't minst Wiro Yoedo 
onschadelijkwilde maken, gaf hij hem eensteek in de borst, 
dat de man onmid.clellijk dood tel' aarde stortte. Op het 
noodgeschrei del' vrOllW kwamen nu eenige bewoners uit den 
omtrek toesehieten, docll 'wie en waal' de moordenaar was, 
is tot heden niet bekend. 

ginggew'eerd werd, .'. Erzijn . danook pe!·~onen, ~itJ welli~ht -----
op dit transport reflekteerden en nog voor de Ultbestedmg Sama?'(mg, 15N ovembel'. Langs . den niellwen weg van 

. zich ' terilgtrokken, toen zU van . die voonvaarden kennis , Goendih nanr Poerwodadie zijn reeds tel' verdere expeditie 
namcu. . \ pel' spoor naar Solo + 10,000 pikols rijst vel'voerd. Dit 

Zoo wordt 's lands belling. beharttgd! . . cijfel' is zeer aanzienlijk, wanneer men bedeukt, dat de weg 
Znl de thans wedel' vel'kregen olldel'vlllcling uu voor een nog niet voltooicl was OJ? het gllllstige oogenblL:": , d. i. bij 

Yt~lgend jnnraltalls wOrdtJ,l:laangewend? Waarschijnlijk ev~n· II den aan vang-van den oogs.t,. wanneer de rijspn het Solosc~e 
llll.nnis voor 1870: ' W1J zuBen het altllns eerst ond~rYm· nag clUlll~ en (Ins de aanleldmg tot~pekulatle het grootst IS. 

denmoetell, eel' wiJhetgelooven. (Sam at.) NaarSarnal'angis natuul'lijk slechts zeer weinig tijst 
._-- vel'voerd, claar cle transportkosten van Goenclih herwaarts 

St~Jllmeil vaneuvoor Inlanders. veel te hoag zijn, vooral voor der!!;elijke goedkoope pl'oduk-
:Mislukttl planncn. ·-'-o In don nncht van 21/~2 OdoLer werd ten, Men rekent clat in gunstige rij stjaren de llitvoer van 

ill de nnbijheiddcll' dcsn Bloemlf) district P1'obolin.r;.rlO (Kadue) dat pl'odukt uit het Grobogansehe naal' Solo lliet minder 
een trocp sleeht volk ontdekt, die zich l.llijkbaar Illet roof- dan 150,000 pikols zal bedl'agen. 
zllchtigcplannim aldl1ur had den vel'scholen. Aan het hoofd Naar Samaranggesehiedt de uitvoer van padie enl'ijst 
eencr pa'trollille van 5 man, bespeurde Pale McUtgi1' op eene nog steeds langs 'de Loe8i en verdeI' over zee. Bij inlanders 
hegl'llufpltults ,ten zuidcn van het poststation gclegen, een en cliinezen . vindt het time i8 money nog lliet veel toepas
glodjeuclvllur, terwiJl cen geur .van wiel'ook zieh om hen sing. Zij vragell: wat is het goedkoopst? en met de tal
hecllversprciddc~ [il . verband met reeds loopellde gernchten rijke soesah's aan het spoorweg-vel'voer verbonclen , ook door 
llicrvall wcinig goods I'el'moodcnde" geeft PakMangir . aan het transport van en naal' het station, ' valt die vergelijking 
t,w'eo zijncj· gezollen aanstonds last om de policic tewaar- zeer in betnadeel van den spool'weg nit. 
schnwen, en beveelt hij de beide andeJ'cn zieh opeene Nogsteeds vermeenen wij, dat een.e vel'del'e verlaging 
gcschiktc planhte postecren, enaldna!' op hun quivive te yanhettarier,natuurlijk vooral voo)' dergehjke produkten, 
zijn, Hilheel rilIcen gllat hij met zijngeweer nll voorwaarts zeer in hetbelang del' spoorweg-maatsehappij wezen zan: 
naar de koebocran 'omte onderzoekell, . wat clnar moeht bet moet haar toch niet onversehillig wezeit of zij zulk een 
gaande •. weill!}, . enna~llwelijks . aall den paggel' gekomen ,groot produ~t; al ofniet':vervoert. .. ," . 
bcmcrkt •. hij tl1:!lsehen de .graven een .gezelschap van oua!il' . Ollgeloofelijk groot is het yerti~1", de levendigbeid, de 
gissirirfl Op(jrspn~n:' diconlhfltvutirzntenneergehui"kt, b~weging die door: de .daarstelling vanzoo'n enkelen kom
en bezigwarenmet :menjan tebranden. tiWerda !"klonk m1mikatie-wegontstnan; en wanneiJ'r de. weg van Blora 

. h~t 1I1clrauitcleilmomLvau'. PakMangir. IIStiL:daaT!". -,-(Rembairg) ' •. !iaar c)e gl'eiiien van Gi'090gaJi in oi'de is., zal 
·w!is ,het '· antwoorcL c ..... Ilb~n jij . diU!: de ' beste ···· vanBloClldo's dat nag .• niet weil1ig toepemen. V ail ~ Poerwodaclie nit naar 
bcwoners'?"itDat ben . ikl)' kliilkt het'wederen meteel!valtde Remb~mgsehegrfms is die weg reedszeel' bruikbaar, en 
cen se}lQt, datc)nd.er • zulk eentroep wcL Iiiet . missen ,kon . . zal . dieweldJ'a nog ; bete( worden. . .•• :. ,' . 
Intllsschenz~jn eeriigen oiJhem: afgekomendieondel' bet , " Vaal' een .jaar telae men te Poerwodadie riiet het tiendege
sJaannwt ~tokk(}1l~em4ijli .gew~er<willell ontweldig~Ih .' en ,deelte .', aer draagpaardell ; sglilldings e~l , karren, die men e]," 
wic weeiwelk · eenewol'stellinghierop . noggevol~d zOUiz~ill,thansvindt .. ' JVelkeen~elvaart zOll 'de tQekomst nietaall 
zoo . niet .h~t ; hrilpgeroepdei' ~ beide ~waiJhtel's ' indelia,bijheid, Gt()bOg~ll ,vl'oegereen ~ ?el' al'mste~ll , ~i~>"t h",,:"IJ.,.t~ af. : 



deeli.rige:a, verschaffen ,indieninenhesluitenkon, de itFiga- te verschalken. Zij waren ·. het . die ··.· de opstandelingen 
tie' weI'ken thansc met kracht eri , volg~ns c~ntati(jneel plan ·der Boven-Doesson .steedSv90rzagen van het onmisbare 
aan te vatten !maar waIlIieeJ'zilllendiekomen? V oorzeker~~uten erniet weinig tgebijdroegen, dat zijsteedskett
~i~t, ioo1ang de tegenwoonlige miil ister m~t zijh gekom. UlS' haddon va~ de ?ewegiIi~en del' tegen hen ".utgezonden 
bineerd . zedelijkheiJsgevoei enbatig-slotliefdc op .het kllssen troepen . . Hct · Jellgdigehoofd . van Becompay , Kiaij De-' 
zit: maar'~f,e1fs a1 wordt hij vervangen, welke ministe~- za1 rilang; hetzij tot zijne rechtvaardigiug gezegd,gaf steeds 
<len moed hebben den H ollanders te verkondigen, en hetblijkin van gehechtheid aan hetNederlandsch bestullr en 
talentOril hen te oycrtuigim ,dat zij, om Java 'werkelijk tegaf .ons menigmaal zijne veroilfwaardiging te kennen over 
Olltwikkel~n en het tevens . voor het moederland - zij het de geaardheid zijner ondergeschikten, ·· die onder . den in: 
dan l angs anderen meer zedeL\jken en mindel' clirekten weg vlo~d van ~'allatiekehadjies,steeds heuldell met de opstan
- produktief tc maken, ecrst flink . in de beurs diencn te. delmgen,. mettegenstaandc . hunne · vei~ekering, dat zij op
blazen, desnoods gelden t e lee!ien r .Eerst wauueer dnt be- rechte vl'lenden waren del' Kofupagnie. -
!;ef bij de neilerlandsehe natie doordringt, zal el' sprake knn- Wij waren in de gelegenhdd hetware karaktel' del' Be
llen zijn van de zoo noodige, neen onmisbare bevloeiing compayers te leCl-en kennen Loen wij met ele GOll~erne
en ' atulere open bare werkim, . niet aUeen VOOl' Grobogan, ments stoomers !Ide Bani" en de /Ivan Os" de Becom. 
maOI'Yo'br geheel Jaya, geheeJlndie. (Sant. qt.) paysche hi.Uptroepan naar de mondinO' der Teweh brachten 

van waaJ~ zij Tongh zondsri aanvallen tel"wijl de kolonn~ 
SC,~lUak Van uit Tame~ng Lltyang oprukte tegen die ver
bhJfplaats van Antasltl'le en Soerapattie; . · Intusschen die MARABAHAN. 

Yolgells veler gevoelen zon het. brandpllnt del' onge1'8~ kolonne tot den terugtocht gedwongen werd, geharceleerd 
geldheden, welke de jongste maatregclen van Regeerings- door eenell overmachtigen vijand, wiens vunl' zij had door
wege hebbell llitgelokt, (bestaande i n de vervanging van testaan, ondirhet afdrijvlmop vlottender Ayoe-rivier, be
d.en tegenwool'digim Hesidellt I'an Bandjermasin en het zen. laadslaa~den de Becompayers onc1erling om hunne 'wapenen 
den llel'waartsvan meerdere krijgsmacht) uitsluitend gele- tegen die kolonne til keenm, in stede van haar te onder
gin zjjuin die volkrijke kampong; bekend onder den naam steunen, w6l1k vel'l'aderlij~ voorneIrien door OilS werd verij
"an MarabalHlll, welke I',ich uitstrekt langs den linlCeroever deld, door het. ullar hUlS !lenden dier hulptroepen. ZiJ 
"an de majestneusc :t3al'jto-rivier (Golldstl'oom), niet verre waren bevreesd dat de kampong Beeompay zoucle gel'aseerd 
van het punt wanr die praehtigste aller Indisehe waterwe- worden, en aIleen op ons gegcven woord, dat hunne vroll
gell zich in tWllei!1l splitst, knnnende men den linkeroever wen en kindel'en, have noch goed, gedeerd zouden worden, 
ILOuueude Mengkatip bCl'eiken, am verder naar de Teweh besloten Zij tot eenen vl'eedzamen tcruotocht_ 
Ie stQOmCll, terwijl de andere riehting naar Mal'gasarie en Zij werd~n later geprest tot kOltliediensten, waaruan zij 
AmoenthllJ "oert, Ontlerwerpelijk gevoelen bevat veel waal'- voIded en , mt vrees voor eene welverdiende tnchtiging. 
5chijlllijkheid, Cll weI oj) grond del' navolgende daadzaken. Tot op den huidigen (lag is Becomplty verschoond ge-

De hewollers WlI M,arabr,han of betel' gczegd, BecompR,y, bleven van de rampen, welke mindel' schuldige bevolkingen 
(claar Incu met ecrstgcnocmdcbeullming meer de verstel'- van Borneo's Zuid- en Oostkust getroJfcn hebben gedurende 
king bcdoelt, welke d.oor eene gracht en aUl'den borstwe- de laatste expeditie, wat Z\j \>,oornaIllelijk wellicht te dan
ring omgm'en, door cen PM]' voornitspingende bastions van ken llad aan deironwe diensten, welke haar hoofd Kiaij 
,·jrkdnU'lIit voorzien, ~.ecr go('(L to vcrdeuigen i.8 iegen eepen Demang sLeeds het Bestnnr bewees. - Maar is het waar
illlanuseheh vijaud) hcbbeu gedurendc de Balldjel'll1llsingsche heid - dat trollwens nog' bevestigingbehoeft -clat thails 
e...xpcditit- meermAlell de olUlnbbelzinnigste .blijken gegeven, l~ecompay andr.rmaal eeu bl'oeinest is van oproer ~ dan 
.lui. :t.ij Malciers zijll ell lU€n hen, wat gehechtheid betreft w~l'dt verdere Ian kmoedigheid eene onvel:alltwoordelijke zwak
aan OIH; uestllllr , nict het minstkllll VCl'trOllll' ell. hCld, te .meer de l~eeompayel's onvatbaar blijken te zijn 

VOOl' llCt uitbrekeu del' onltlsten in 181l!) wercl reeds een VOOl' de mdrukken van eene ondervCindene grootmoedige 
militaift} komJnlludant, tevens civiele gezaghebbcr vall Ma- behandeling. . 
I nbulllllt. het lllaehtofl'er van ~.ijn vcrtrollwen op die bevo1- Er Client del'halve ditmaal met de meeste gestrcngheicl te 
k.ing. . werk gegaan en aangedJ'ongen te worden - zoo noodio' met 

J';ell WC(;)'spullnigen llUtljirt wiJlende i1l'rcsteel'en, wel'd hij kanonnentaal - 013 de nitlevering del' raclclraaiers. 0 

Ie midden dier kampong OJ) gJ'uwzame, vel'radel'l~ike wijze Ret insluiten dier kampong, :?oowel van de riviel' als 
fIIl'IDoord, voor welke misdaatl de Becompayers niet ver- van .de lanclzijdc, is niet oncloelllijk en des te meer raad
anhfOorilelijk wei'dim gcsteld , t~n minste men · onthield zieh zaa~, om redenen, in het tegellovergestelde geval, de kwaacl
tie gnnsehc knmpong plat te sehietenen te vel'brandell en gezll1den del' Roven-DoessoIl, trouwe . aailhano'ers van 
{lat ten rcchte - want men zon daal'med.e vele ollschul- Socrapatti en ' Antasari's zonen,inet eenduizendtal uitge
(ligen hebbcn doen boeten YOOI' de mistlaad van enkele, ~iken Becompayers zullell vermeerderd worden, zoodat zij 
iOllder den vermoorde daardoor het leven weer te kunnen In staat zuIlell z~jn de onsgoedgezinde Dajaksche stammen, 
ge~e!l. IntWlsehcll toonde de bevolking Vlln l\eeompay zich In hun vel'zet medetesleepell, waal'dool' weI eens het vuur 
wilmg cl'kcntelijk VOOl' de ede1moedige honding van het van den opstand ZOll kunnen overslaan tot Amounthay en 
13estnur, destij<ls ' jegens haal'aangenomeit. Martapoera, en verdere ter nauwernood tot rust gekomen 

De hoofdopstandeiing Antasarie, dieyolgens devoorspel- oOl·den. . . 
ling van fanatiekc hadji(is, eenmaalz~jn eddeel BeeoDipay In hoeverre de heel' Tromp, betel' clan~le door velen zoo 
en Doessol1 zonterng cl'langen, maar desrrietteIriin als VOOl't- mis~~nde resident Tiedtke, eene kostbare en lal~gdurige ex
vluchtige kwarn . te ovel'lijden ,onderhieldg~durendezljll pedltw zal weten te voorkomen, zlllksIlloet de tijdnog 
verzet tegen het N eerI. I11discltGouvei'ii emerit' stf;leds ~·elcl-leerell. 
tiel! met de Becompayers.Niettegc,ns'taande ,fiet streng ver~ (Boer. Gt') 
bod geenhandd· meel'tcmogeil cll'ijvei1:qiet 'de Boven-

v. d. G. 

Doesson, waar Alltasarie~n ~oeriLpattle, de berllchte Da- · Wedei' ietsovel' lJandjeJ't!u£ssin. Niet overbodig zal I'et 
j~ksche" roovel'h?ofclmllll, die cle Onrnst zl~i) ycrraderlijk ,It'~ wellicht wezen, in cleze tijclen, waarin er wedel' oIll"nstiO'e 
hep:, c()ne~chHllJllaats hadden gevOl) den , trotseel'den ecllter beriehten van Bandjermassin komen eene kOl'te leven8b~
de Beeorilpaycrscl.e daartegelt.?e ~lornellma~tregelenen wi?- ! s~hl'ijving ~e geven van den . l)ersoo\l'~ di~.,wij laten het 
ten <nnonl};ehoorde slnwe WIJze de grootste waak?:aaIhhCld I hier onbeslist, ten rechte of ten olll'echte als de motor van 



d,e · Qnrustige b~wegingen i~het :SecoiUpaysche gehoude~ op eene aanyUlling : van steenell en aarde, en wordt niet 
wdrdt. ." . , . geac1tt becta~d tezijn tegen den te verwachteu sterken aall-
" vYankailg; , Alias Kiay Mas Derpang nu, is de zoon van ' Jrang Villi het daar ,stroomende \vat81'. 

zekel'ell., Pemhekel Kendit, een vroeger kampcmg-hoofd v1m Dat n1Uil tcich spoedig maatregelen neme! 
Marabahan,clie omstl'eeks 1828 de opl'oervaan in gemeide - Gisteren arriveerde van de llciordelijke havens hierter'" 
kampong tegen het gouvernell1ent verhief. Het gev'61g van reede ht;t stoomsehip Sunda, gezagv. J. J. Eastoq, o. a. als; 
deze daad was, dat Pemhekel Kendit ,door zekerenKapitein i pa~sagier:s medevoerellde de vorst van Taroemon en volgelin-, 
Vrijhoef 'gevangen werd geriOliwn ~n vool' zijrl' gedrag aan I gen, die, llaar wij vernemen, als een hlijk: van vrieudschap 
eLe galg moest boeten. ' I ell hoogachting vool' het Ned.-Indisch gouvernement , den 
. De geschiedenisvlIll Pembekel K endit is over geheel ' gouverneur van Sumatra's ''''' estkust nllllne opwachting ko.;. 

,J)qmeo's Z. O. kust hekencl ,daar, zijne dacien in een in- men maken. , 
'Ianusch Epos(Sair) verheetlijkt zijn en -door de fanatieke Voor !;(m, die met 'l'aroeman minder bekend zijn, teekenen. 
Ba~djel;eezen wordt hij , beschouwd · als handelcle hi;j volgens wij hier <Lan, dat het een onafhankelijk r~jkjeis, gelegen 
ingevingvan Toean Allah. , op 20 <1:1' N. breeute en 970 48' O. lengte. Voorheen was 

Niet te vel',wonderen is het ctus, dat de zoon ran dien hct ei,jnsbaar aan het ollafhankelijk riJk van Atchin, doch 
,inan (die onder zijne Iandgenootell als een profert uewon- het heeH :t,ieh vall dien band weten los te mahn en voert 
c1e)'d wordt) de voetstappen zijns vaders t.raeht I.e volgen; eene eigen vlag- met donkerblauw veld en witte his, terwijl 
ja wellieht reeds lang wedel' het zwaard tegan de ]~urope- die van A tchin een !'Ood veld , met een witte kris heen.. Ta
allen Z~ll hebben aangegord , c10ch misschien de vrees voor roeman uer.it eene goede en uruk uezochte haven en dr~ift 
de galg ,alleell neeH hem hiel'van temggehouden. I handel in henzoe:n, gom, dammar en peper. 

Wallkmlg zoog als het ware mel; de moedermelk den '\ Heden ,is de radja, begeleid decir eene eerewachI ell be-
haat tcgen de Hol\auders iil en nam dan ook braat" clee1 groet ctoO!' negen salutsehoten, bij het hoofd van dit gOll

aan dim opstufI(l in 185!). Door het geink on?cr wapenen vernemeut met die gebruikelijke plechtigheicl ontvangell. 
(wij weten Itet allen) werd ket. rijk van Bandjcnll;lssin nan Pad!.I1t!/, 5 November L870. Aan cen part.ik. schrijven 
OilS gezag on denl'ol' pen , maar Wankang v()l'kbos !ie\'er ,dell I'all het. eilancL Nias dd Goenoeng-Sitolie 21 October jl. 
guerilln oorlog in \)oesson voort te zct.tcn dan t.ich Le on- outloellCl1 W\j het navolgelldc: 
derwcrpen. Zieclaal' de Inall met ",jell wij oJ) dil. oogenblik Deu (j dCl.er went hiel' ann let st.raud het ont.hoofde lijk 
I.e rloen hcbbr.n, hocwel hem I'cehtstrecks nid b(~wezcn kan gevoudeu van eell Niasser. Op het gerueht daarvan ont
worden, dat hij de Inall is die de draclen vun het drama stond hij de bevo1king weI eenige vl'el!s en niet zonder grond. 
spint, waarva Il Marabahan hot SChOll wtoolleei is ; zoo kan Men meemie n. 1. dat de J- Jppensnellers zoo brlltaal wa~'en 
llIell llanraau toch nict twijfelen. (S. Ct.) om hUll beclrijf in de c,i,nicldelijke nabijheid van ons eta-

blissemell ,t uit te oefencn. 
Soerltbnija" I. i) N uv. HedCli morgen verlict. deze plaats, I :Eenige dagen later bleek evenwel dat de moorcl was ge

dl" (lirigeen:II(~(). o!lieier vl~n gC/'olI~lIwid del" ecrste klasse.vall i pleegcl up een hediende van een Chille~s die zieh met zijne 
h~At groot. uuhtllll'. hospltaaL alh~er, de Leeuw,. t~m elllde spaarpeuning;en '(f 50,- en ecnig stofgoud) naar zijne kam-
1'!fI BataVIa ZI.lIHl llJ(ll~lI'.e bcstelIl1mn~ ,Pa.dullg t{: reJolgueer?ll. pong 11 ;(11 willen begeven en onclenveg was vermoorcl en 
~A:ll. gro(lt. iluntal ofhcwnm,. Illet .mlht,?ll· lllllzlek, ileec! ellen beroofd goworden. Of vun de ko]) evenwel een handelsar
\'crdlflllsteliJk(;u genceslteer llltgeleule, {he geclul'ellde zijll kort- tikel is IJ-emaakt, is .niet bekencl. 
!)(olllLig verblijfalhier, dc ' ol1misk~llbaarste blijken gaf de Eenig~n, waarop zwure vermoeclen rllsttcn, z~in gearrcllteerd. 
bl~lallgelld{:J" hem toevertrcJll\\'dc zwkcn to behal'tigen met Bij ondel'zoek in de woning van een del' gearresteerden 
on\'crllallwdcn ijn)l". , werd Ollder eellige goeclerell, den vel'slilgene in eigendom 

1';f\Jl tal vim doclmatigeverueterillgen, wat de inriehting toebehoorcl hebbell(le, lTevonden eelle zeel' scherp geslepene 
hdrflf!; VUll l et groot ' militair hospitaal alhier, is door Dr. roe does o'rheel uebIoe{l.'" 
rill Lecllw v()orgesteld - ell wat meer zegt het liat exeeutie ' Het l~jk, dat van het hoofd ontchan was, clroeg vereler 
./Illtrop vflrkregeu. .J ammer, (lat {loor zij II aI , tc spoedig O"eene spol'en van o'eweld, aneen waren twee vingers van de 
vl;rtrck Villi hier ouclerwel"vclijkezickcn-iul'ichting te kort cen ~eehterhancl afo'esn~clen, wellieht t.en o-evolge van het grijpen 
clirige~I'ClHI ofli{lier Villi gez:ondbeid nan haul' hoofd had, wiens door den versl~gene naar het mes hit het afsnijclen van het 
,lool"ZlCht ell geestkl'acht I'.ulke schooue waarborgen waren hoofd. 
VOOI' de tockolllsL [ntllsschen mag men Padang geILtk wen
SdWll Ind het. bc;"it \'111l cell hoofclgelleesitecr, die op hct 
gehied dIll" plichtsbetrllehtillg ",ieh lliet laat afsclnikken uoeh 
ollLllIoeciigclI door miskellning en telellrstelling. 

(S. at.) 

Ann een partik. sehrijven VflU , Inclrapoera ontleenen wij. 
het navolgellde: - In Koerintji blijven de pokken vool'twoe
(len en de sterfte moet er ellOrm groot zijn. De bekende 
behaudeling, die alclaar de pokkcnlijclel's ondergaan: het 
ontstoken lichaam voortdurencl wasschen pn begietell met 
Iwud water, zul daarvan weI grootendeels rle oOl'zaak z~in. 

lie heer 8oetells, chet van het agentschap iter Rotter- ! Het ware te \vensehen clat 011S . Gouvernernent zien het lot 
damsclto bank t,e Soerabaijll is, naar ons verzckerd werd, diel' ongelukkigen aantrok. De 'Koerintjiprs dragen toch bij, 
benoelllll LoL hoof{l-agent dim' illrichting tc Batavia. zij het ook incfu'ekt, .tot 's landsiukomstel1, en cen paal" 

(S. H. M.) ' vakcinateul's op 'slands · kosten derwaarts , gezolldel1 zon ons 
niet verarrnen en der menschheid groote diensten kt'mnen 

Pa~a1tJ " 2; November. . Sedert eenige dugen wordenwij 
hier ell jndeom~elandefl als het ware door regenwatin' 
overstelpt.Recds Vlel" achtereenvolgencle dagen ' heefth~t 
aanhondend zwaal' geregendenniet ten 'o!lrechte begint men 
zichbevreesu te makell voor de gcvolgen,voorhandjii's 
die hiel' zoo gcvaarlijkklllllien zijn. --De besehoeiing, die 
onhlIigs ill de Padang~rivierter lioogte r,nPoeloe~Aijei" in 
de Chin: katrip; is aangelegd .om hilt venier wegsii'oelen van 
clell,' lihker-oevel' te voorkornen, is nietgereed, wachtnog 

bewijzen (*) " 

\*) .De r~daktie ach,t zich hier verp!icht in hel'innel:ing te brengen, 
dut Koerintjie, ,eenl:in-dsqhap in bet binnenland uat l.ieh ten ooslell va 
het, : Kettingcbergte znidl\'llurts lIitstl"tlkt ,van de hoogle van Baulal tot 
nabij deXIII :: Kota's·. vall tiet Ned.-Tndischgonve,nement, onfabn.uke
lijk ,en slecbts' 'in uailm "an Jen vol's!: :van D'arnhi nn,]erwo .. pel~. " ~" 
dat, indien het ' gonvernement be.loiten kOll aan de lnl ,bevolkwg mt
g:cbreiuer genc,eskuotlige hul!l, to vcrleeucn,hetwdk in waarh~i(1 hoog
DUO iig is , ,I." toch dehev"lk~~g van lletgollveroemellt S. W. K. het 
allilreerill. ;,;c :. Jell. beurt zuu mooten komen. 



·.~r~~n{:i~::Jt·.~~;t~~l~\te~:~: ·.il~/.~:~~~:~nt. " . , .S:~~l·illacht\~ .: 'N !~o;1i6n ~~r~~'th;~t' Ph~~~i~~J:n~a~:kkl:~~n t/~~J:' ... 
Debevolking . isd~:ukbeziga!tn~ ket 'bewel'kender sawa~ ,verd uit den Oogst van 1870 . . '. . .' . 

velden, ' . . ..' Namen d'e1'Fabrieken; Pikols Sniker Gollv. levering . 
. Ook verdieilt ilog vel'meldlhg dat bIer in de jOllgst vel'- Wangooll Redj~: 9721 83 afgeleverd. 
loopeue \t-~ken sukcessivelijkzes krQkoclilleli wei"dett gevailgeu Ardjo Sade . is 114 11 if 

en, afgelfluakt. l)e jacht ishegon nennadat. eenejollge vrollw, Ardie Redjo . 13853 70 
terwijl ' iiJ aan den ,vaterkant, bezig was met het opspol'en 758'6 . Yoso Wihingan 63 
en verzamelen van sehelpdiertJes, door \lulk een monster was 10.326 

. f . . kt De Hocp.75 
gegrepen en a gemaa . , , ' Djacatl'a Oost 12363 28 

ParJa1tfJ, 12 November 1870. Van Fort ele kock schtijft I' fle Ondernemihg . 15590 46 
mc,n OIlS: . , ... , ' . . , , . ' " . ,,;Wono Redjo, 148 24 "Ii 
' .. Men be\IVert zlCh luer eh elders de bf~ \'olklllg van Pala- i Kloerahab . . . 12392 93 

]3l\ssoeng te betichteri. van IDoedwil en wraakZllcht met be- : De Goede Hoop. 1024l 42 
trekking tot dsn b'rand aldaar in eene Llbaksloods, mlilar I Gaijam. .. i4690 40 
men acht het niet cellS del' moeite waard daanoor een cukel Becassie Oost . 110.60 75 
persoonlijk of zakel\ik feit ten bewijze nan .te .voereu. l)e : Dankbaarheid. ,896120 . 
Maleische beyo~king lwei't e~l1 breeden rng en ~e lijst ~arer l~' oeko Redjo . 1200.8 77 
zond(m .. ell lastlgegebl'eken IS zeer groot, en hlerdoorls het \ Kawis Redjo .9939 20.' 
makkehJk hlla1' vanlllles de schilld te geven; de gocdege;. ; Sarie Redjo . 5449 20. 
meente,die overhct algemeell met hot illnerlijk lcven del' ! Pleret . , , 12879 12 
~iiL volbt~mmen oilbekelld, althans niet tim vollebekend : Teedja Madura 2li47 .32 
lS ; neemt dal; aanvoor, goe<le rollllt, zonder tcbedenken i , ' 
dat het danrdool'@\ln groot ollreeht Mil de Inlalldschena- I 'l'e Milieh piko] sniker 1~t9,951 
tuurgeuoQtflllplcegt. . " .koffij 255 ,40.9 
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De vijaudeneenel' vr~jt~ olltwikkeHlJg van indnstrie en i 
landbollw-ondernemingen hcbben er natu ttd~jk 'belallg bij te i Restant Producten in 'sLands Pakhllizen tim, den 14 
wijzell op verdl'llaide of geheel onwllJ'c tliugen; !let is b\jv. i November 1870.. 
b.grijpelijk dat llJeu zegt dat de vrijc t.abakplant~ndB JVJa- l29,887,62 pikols suiker 00gSt 1870. 
leiers. lIit wraakZllcht geurevcn, omdat y,ij hllnne prodnktctl 71,2$2.56 /I koffiJ . 1/ 1870. 
uiet realiseeren kunllen, hIt tabaks-etablissemeut tc t'aia,Has- '. (Hbl v. P. en 0.) 
soong verbrand hebben, manr het te ucwijzen, 1.00 als ik ,,----,- --,-------,----------. 
stfaks zet, dat is mucielijk, neen dat is onmogelijk. GOUVERNEMENTS.BESLUI~EN, BENO~MINGEN, ' 

Eeu ocllvoudige tabaksloods in een tabaks-etablissemcttt ,ENZ, ' . 
eenige wallTschljlllijJce nailltigheicl vlln td"tlnillO'- en veraIlt- : IN NAAM Dl1JS KONIGS! 
woordiging-schuldige individnen, in m08iL- en kw~adwilLigheid, I DE GOUVERNEUlt-GENERAAI, VAN NEmiRLANilscH-1ND1E, 
\naabueht enz. bllZ. to llletamorphoseerell, l.ie, dat laat zich I Deh Raad van Nede1'landsch-Indie gehooI'd; 

,alIes wr.1 doen up het pllpier )Jar 'tart de IJroupel' ees cfti - I Allen, die deze znUen zien of hoorett lezen, Salut! 
I re"y , maar ~ewijzcn, dellgi~elijkc .bewiJ~OIl \ mijn w!lal'Clstc i . .. ~oet te UJeten: . . , 

, rf',da~teur, dlC te lcveren IS m,omelijkc,I'. Ik yardeI' geen I Dal H1J, he~ ll~odzakel\Jk Dchtcudc" Olll lot aaul'ulhng del' na Ie 
! bewiJzI}1l Vltll u, yolsLl'ekt ,uict'gij stoldet II niot t.ot partij lloem61l.ooder-afd.eehllg van de IIe.afdeeltog van het .IIe hoofdstuk .der 
lruaar ik eiseh .. ' . . k"" d. t ·· · 1 'R' . ' . ' .\ begrootlDg van .Illt,gaven voor het Joar 1870 een kredtet te openen bo-

W vlin IIW OIrespon en \II (e , U11<t. ven de begrootlDg. . ' 
Padan1. 16 November. Wcgens ons onbekende oOTZaken I Lettende op ric n.rtikelen 21, 29, a.1 eu ' 3.a van Ilet re.glement" op 

is het door OilS bewooncl llllis in den Y()onnor e I Z _ I hat belelu. del' HegerJllg vao .Nederlandsch, Indle,en 01' artJ\wl 31 del' 
d 'Ltot den () d .. ,.. r'. ' , ~ n ~ar ~on I wet vau 23 Api'll 1864 (Indlsch staatsblad no . 106); . ag,J, . . , ', ~n ioc, ,tfgebldud. 1(, mom heaft het ons . Heefl gocdgc vonden eu verst niUl: 
moctcn, trcnen, ~l.l,lem ~nl ,Ie regens van de laatst YOOl'gaande : Onder naderc bek.racbtiging del' wet, bo~en bet, cijfcr van het lIe 
dllgen llJ . het mmst lUet ioIulk een oli'l'twal. deed verwachtell . hoofdstuk der b(!grooting van Nederlandsch ,ludie VO OI' het dienstjaar 
veel mhl.~lc lr vool'ioIieli. Ge]ukkig hcbben wij daarcioor nict~ ; ,1870, nug te wijzigeu in verbaud metd,e,ordonlJantien vall_ 2i ]\jei , 
pcrsoonhJks tc betrcureu gehad en bctni ren i' ' hi l' 1 , 21 September en 10 .November 1870 Stlla.tsbla4nos. 51, 13aen 112), 
om~cll dank y~o!, d . I' '1" :l' '.. .. ( g . IN J c me( e . tc ?penen cen kred!et van f ~OOOO (zestlg dlllzeud gulllen), tot nan-

. .. . . e 0 I( e1 VOI)( ene bcJan Jstellm g .. _ I vulhng vap. de 13c onder-afdeehng (Verdere kosten van:jJet reg tswezeu), 
. Paf/mtj;, 5 Noy·ember. Dell' f)1I dCllc)' werden. vrijhe- : behoorende tot afdeelillg IT A . (fJepartemcDt van Justitie) van geme1d 

vlgc scbokken vall aardbeving' gevoeld die zich den lOu · hoofdstuk,. . . ' . , 
cn 16n in m. iucicl'c . ,t h"1 '11 ." ' : , Ell , opdat lllernaud hlervan on~etendhe,d voorweDde, zal deze '~ h~t , 

md e Cl laa ( CU. , Staatshlad van Ncderlaudsch,Iudle·. geplaatst eD, voor zooveel noodlg, In 

- 12 NOYember. YOOJ' , de vierde in tLit jaarle hOtl- ! de Inlandsche CD Cbinescbe laleo aangeplal<t worden . '" 
de~\C GOUycrnemcuts Kome-veiling . waren oheden in i Gelast en~ .heveelt VO?l'ts:. uat all~ ho?ge ,cnlsgekolleglen en amb-
'g lands .j)aklmizClite PI 1 IT t, '. P . I tenaren, ~ffimereD .en JllshCl,el,e!,; , }eder voor zooveel hem sangaat , 

.. ' . '. ., " lcall o on ,angen. , ; : aBn de stlp!e nalevmg dezer de liandzullen houden, zonder oogllll-
. '.' .' . PikQls Katties. i king lifaanzipn ues iiersoons. . . .' . . .' . ." 

BoniirlalidscheKoifie. 2T8iI'4 . on': " ,' Geuaan fe ,Buz(iiuzol'!l,deu 17 den N ovem bel' 1870,' 

M, •. andheling l' '3".0";2' ..... '56,". '1'. P . . MIJER . . /I ' • De ' AI!Jetr~e;meSekrelaris, 
,~Ankola .' /l ' . , ,.\i'Q9 · 36. V A.N HARENc;~RSPEI;. 

". Aijer~Bajrgies ' 624 '. 59 ; . ! [St~atsblad DO; 176J. 
. " Fainall ~ ·' 475:' 72 " \ 

~-"- '. ~~"'--:~'-- ': ; E X l' R A:K '1' uie h~t register. del' beslui tcll van 
. .. 24846 ' 32: I Generaal van Netierla"dsch~I~die. 

~ . __ ··~4:·2: ::',- -14:/·- "· 1 BUIT.ENZORG,· 'den ' 16tlen ·.N ·~vember 

. -:;~ ;5~~'8 '.\ , ~6; ':l, ~ ~::~:~a:D:"; 173?) 

~fl. 8oc)I:t .. ' 

"., . 
.. , 

den G01wer';Ctir.-

1870, (No, 2): 



' De Raa(( '~an 'Ntldef1!lIidsch-indi~g~ilOord;- .•• 
Is goedgevonden en·.~erstaalli . .,' .' 

EersteHjk: De formati,e van het 'Chiueesch bestuuf iii de residentie 
Banjoemas, vastgesteld bij artikel I vanhet. besillit vanS Augustus 
1862, no: 1 ,Staatsblad ' no. 81), liit te breiden met eeu Juiteo8ut der 
chiuezeo, wic~s stundplaats zal zijn de hoofdplaats Tjilatjilp; 

'l'en twe, de: Ell~. . 
Afsehrift, 'enz 

Ter ordoouancie. van ' deB Gouvocneur·Generaal: 
De Alge>7leene 5ekretal'is, 

.V AN HARENCARSPEL. 

Civiel Departement. 
Ontslagen: 

,Op verzoek, eervol, uit zijnebetrekking, wegens ziekte, onder toeken
ning vau wacbtgeld, de kornruies op het 'bureau van den assistent
resident der zllidelijke afdeeling van Padang A. C. K Uhl·. 

Tot 

'I'ot 

Tot 

'rot 

'I'ot 

Tot 

. Beno'eIII d: 
assistent·resident van Lingga [residentie Riouw eu onderhoorighe
den], de sekretaris der residentie Tapanoli J. Ch. Boyle. 

Bij de Landelijke Inlcomstenen Kultttl·es. 
kontrolenrs der eerste klasse, de kontroleurs der twe de klasse 
jhr. H.' A. de Gee", K. W. H. Li~yoet, . en A. van der GOD 
Netsclier; lllet bepaling, dat de .kontroleur Ligtvoet werkzaam :Lal 
blijvCD bij de statistieke opname: 
kontroleurs del' tweede klasBe, G. C. A. HnlewUn, lantstelijk die 
betrekking ' bekleed hebbende; onIaDga vlln verlofuit Nederland 
teruggekeerd, en ue ambtenaren ter beschikking '1'. Mounier, mr. 
C. C. A. van Burg en E. I •. Muller 

kommici op het blll'eau van den assistent·resident del' zuidelijke 
aldeeling vall Padang, de derde kOlnmies op bet bureau van den 
resident, van Tapauoli H. van del' Valk: 
derdeD kominils op hat bureau van den resident ' van 'l'apanoli, de 
klerk up lJet bureau van deo gouveruaur ' vail Sumatra's Westkust 
H. Lawa 

Goedgekeurd: 
dat. door den Landraad te l'oerwokcl'to (Balt/oemas), 

Is Henoemd: 
buitengewooll 8ubatituut.grillier bij dio regtbank, buiten bezwaar 
vaD uen laude, J. J. H. van Hall, amhtenil(lr ter ueschikking bij 
de laDdclijke inkomsteo c.u icultures. 

Door 'dl!ll Res;dent van K/'awalt!! 

marine, de machinist.leeriing a~r ~weedeklas~e bij dien ta1i:vart 
dien~t A. Hamwijk. 

(Java8clte COUTant, den 18 November 1870,) 

EXT R A K 'l' uit hel 1'I'qiste,' de" be.;/uilel1 'van dell Gouv'erllpm'-
Gell praal van Nederlzmdack · llldie, . 
BULTENZORG, 'den 19den NOfember 1870, (No.2.) 

(Staatsblad no. 178.) . 
"'~~'2i;l~;w,.o,~ 

Ge1ezeu, cnz.; 
De Raatl vall NeJerJ ilUdsch·lnJie gehuurJ; 
Is goedgevonden ell verst~an; 
Eerstelijk: Onder nadere goedkeuring des Kouings, met W\)ZlgWg 

vall tabel no. 3, belworende bij ele .Igemeeop_ hepalillgen voar" het 
postwezeu (Slaatsblad lSG4 n\). 5) Lie <Iaarbij nit,getrukken schadeloos
stelliag vaul' buishunr en k"utoor- lubal voor den postkeJlljmies te 
AmbarRwa (Samarang) . te verhougen met I 2,0 'sjaars en ahoo te 
brengeJl ep f 600 (zes hon,]eru gillden) 's jnars; 

met bepaling, dat <Ieze vcrhoogiog gerekeoc1 worJt te z~in inge-
gaan Illet 1 Mei l869. . 

Ten tweede: ]~DZ. 

Afschrirt em. 
1'er Ol'Jollllancie .vall den Gouverneur·Generaal: 

"c lYe Algemeene ,selcretaris, 
VAN HARENC.\RSI'EL. 

BUITr,'<ZCRG, Jell 19t1eu Novembel' 18'70, (No.4,) 

.~_.1~!~l~!:~_~!2!L 
Gelezen de missive van den Minister vall Kulonicn, vall 20 Septem-

ber 1870, L;t. AAZ., no. ) 9/l1l0]; 
Is goeugevooden ell vel'staan : 
Eer8telijlc: ,Enz. 
'1'en de/'de: Te bel'aieu, dat ,,I·geis worden verkrijgbll"1' gesteld te 

BengkaIis, Asahan en Ileli (arclee ling .siak ell onaerhuorigiteden., resi
dentic R OIlW), en dat met het debiet an zegels, onder genot der 
daaraan vel'h~nden voordeel'D, worden belast de eersl e civide autur'.
teiteD tel' g,moemde plaat.sen, d'e tel' zake vcruutwoordelijk zijn .aan de 
Algemeelle Uckcnkam cr. . 

Afsch . ift. euz 
Tel' onlor:nancie van den GOllvernenr-Generaal: 

De Algcrneenc Sek/'e!a/'is, 
VAN 11 ARENCA.RSPE r" 

Civiel Departement 
'Verleend: 

Tot ~erstijll klerk, tev~us g.ritlierbij dell landraad te I'lJerwakarta, de J~"n 
. Is Benoemd: I 

Idtrk . op het residentie·\mutoor. aldaar J. B. Hanson. '. , 
lweejurig verlor na,,!, Ellropa, "egells "iekte, alln den 3,sisteut
resident, van 'l'emanggoong (Kndoe) n, MeUer. 

Door den Resident del' )f1ester.ajdeeling van Burneo . .I'.cn 
Is Ootslagen: 

tlVcejarig verluf nanr N ededand, wegens ziekte, aan oen derden 
korninies hij d'c algemeene rekelllcamer K. N. HoorJ'&~;' .. . 

Weg"us vel·trek, eervol, als lid van de plaatselijke schoolkommissie la Op 
l'ontisDaic W. P. Grocneveldt, onder dnnkbetniging voor de als 
ZOOdliDig bewezcn diensten. 

. Ontslagen : - ... . . 
verzoek, eervul, uit '. lands dienst, de boschwael,ter de Jerde klnsse 
bij de specerijkultunr 01' Banda (residcutie A:Lhoinu) D H. Chris
tiaan. 

Benoemd: 
Tot lid van de plaatseJijke schoolkommissie te Pontiullak P. Meeter, 

tolk voor ue chinesche taal nldaar. 

Departement van Oorlog. 
VerJ!end: 

Een tweejarig verlo! unar N ederlaud, aan den officier van gezoodhejd 
del' eersle klasse P. J. 't Hooft. 

Bevarderd: 
Ilij hct km'ps genie, c ,ninenrs Ctl S"}J}Jeie/·s . 

Tot majoor, de kapilein K. F . . Caspersz. 
'fot kapiteins, de eerslc luitenants .C. Krabbe, C .. R . . van ~ennep e~ 

H. J. C. W. Lutjens,' ben evens . de eerste IUlteuan~·adJudantbIJ 
den direkteul' del' genie en irispekleur der ssppeurs J. C.Dozij. 

'rut eerste Itlilenaots, de tweede .Iniienants P:. L .. Dumolll:o ; , G. H. W. 
van Haeften,i<'. a . . A . . Heijligers, J.Th .. Kannema.n.s, ,L. v.mn
gemaps; J. J. ,Hel!endoorn, F. D. Kloesmeijer eu, ,R . W. ~ettillk. 
Bij :: hi!l kO''P$ 1Jta!!azij"me~8tf!l;senkimdu!Cteu,·sd"'geme: . . 

'rot magazijumeester del' ' genie~an 'd,e eerste klasse (rllug.van kapltelO), 
de . IIi~guzijnmeeste:r .dertweede ., klasseJ. Jarma!l. : .: .' .... . 

'Tot magazijllmecslers d,er genie vall de tweede klRsse (llIl1gvan e~rllten 
luiten:iilt); de magazij'llmeesters ' der de.rdeklasac R . · C. Frenksen. 
C. S. , H. Vollprechi. . . 

. Departement ,. derMarine, 
... .:;.. , -c •• 

DIIO>' dell . Scj,oll l.Ofj. fyacht, Ko";';,:((ndant· der . Z~e.rrta.qt en Che(van 
h~( . Deparle~nellt .der J!tra'iliein Nederlandsqh-J:tl(lif! 

,.: ', '. BenueInd: . '. • .. '. 
Tot muchiriist·leerlirigder eerste klassebij, de dienst der gouvel'nements 

Eervul, uit 's lanJ s \lieus!" met behou<l vall reeht 01' pensioen, de ge
weZtll opziener voar de bewaking van het ment·e[ablissemenL te 
Soerabaija J. B, Ruben, 

~;ervol, nit. hnnlle bctrekking, ondertoekenuing van wacht.gehl, J. H. 
de Roller ~JI N. Beijers, respektivelijk schipper en r:nacllinist .op 
het stoomv<lartnig met. clreg;toestel noegcr bestemd tot het bevanr
baar maken en hOIl.!P,£1 van l'ivierrnonden aan ele noortlkust vau 
bet ~iland .J avn, 

'13elloemu: 
Tot. l'J'edikant b.ij . de proteslantschegemeeot.c · te :'\./IJb~ina, ·de ben(;em.~e 

]lredikaut bii de ' proteslantsc]'e :;cmeeute HI Nederlandsch · lndle 
.J. van del' VC1,. 

Tut ko.;tl'oleur del' tweeue kla ;se by het binnenlaudsch bestuur iu het 
gouVel'UttrJelll. re!e bes ell ollderhoorigheden, de kontrolellr del' del'ue 
klassc bij lid ·binnenl"",Lch besiunr in 'de res'Jel>tie Amboina D. 
.N. F. Kiehl. .. . 

'1'01. kOIJ.trolenr d.el' derdc klass~ bij he t iJillllenlalJusch bestl1ur: in ile 
rJsjdentie' Amboil1a, de Hlil~lennar tel' beschikking b\j bet biilllen, 
lan jsch he.tunr in lId gonvrruemeut. Celebes' eu onderhuorigbedcu 
G. W. W.C.· BaroD vau o' HuevclL , . 

'rot nuibicnaar ter bescbikkiug ' bijbet billneniaudscll hestnnr .in . tiel 
gOllVi!rnementCele.bes en· onderhoorigllcdcll, Ackl<rk bijhe1.depar
teme~t vanolideflv~i", t-eredienst ell llijvel'beid lVi. H.W itbol~ 
Fengen . 

Bij de Plaatseiiike Sc/;oolko;"m;ss;e fe 1'e7>!J",·"y,;e,ig !J'ri>Wdllg . . 
Ontslagen: - • .' 

Eervol, wegens vCl'lrek, als lid, G. A. l\fagniu,illicler JaDkbetiligili~ 
voar de door hem als zooaanig hcwe~en dienslen; , 
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. . '._ . . ... Benoemd, . . 
Tot nil~J : Idsiiiga, - i>artiku1iergenee8hiierard!lllr~ 

.... '.':" !lij de Plaatsel-ijlceKommissie ' to Pelcalollgarf. 
Ontslagen: '. 

Eervol, wegens vertrek, als lid J. A. de Gelder, onder dankbetl1igioK Ii 
voor de door hem als zoodanig bewezen diensten. . 

Benoemd: 
Tot lid, C. S. van Geuns, ingenieur del' derde klasse bij den water

staat en's lands bUl'gerlijke open bare wedcen. 

Door den Direlcte&r van Onderwijs, Eeredienst en Nijverlteid 
Zijn Benoemd; 

Tot tweede hlllp-onderwijzers: 
ilan de open bare eerste lagere school te Soerallaijll, A. M .. J~ecll1se, 

laatstclijk .'f.erste hulp-onderwijzer aan de openbare tweeue lagere 
school te Djokdjokarta, oulaogs vaa vedaI' nit Nederland tel'llg-

Uverleden III het Ho~pjt.aal 5- personen. 

GeiHlwd. 

w; I'itn S loo~e'll en A. T~. Heii t\!:. 
K . L .. J. Illdorf en C.Winek;'lhaagen. 

Trollw-, Gebaorte- en Doodberichten. 
Gehnwd. 

Noy. G 1". J. H. van H.ontlllu met M. W. C.Stumpff, Pa-

II 

dilng. 
7 n. "rill Dllijvellboode Varkevlsser met E. J. de 

Lean, Soemlmija. 

Bevallen. gekeerd; . 
asn de 'openbare (wec'oe lagerc school te Djokd.lokart ·,. oe tweede 'No I' 4 S. \'IlIl Bellnekolll, Mackensie (Z\ Willem 1. 

holp-ouderwijzcr aau de open bare lagcrc school te Neira (Banda) . ill 
F. fl. Evers; /I 7 J. W. F. du Cloux, van Rijk (Z.), Ke 'rie 

:lao de opeubarc lagere school te Neira (Banda), L. W. A .. Evers. /I 10 .\. M. van del' Ven, Schawacht (Z.), Soerabaija. 
laatstelijk hllip-onderwijzer aan de openbare lagere school te :Malang II II S. YV. A. Souman, Varkervisscr, (D.), Ngawie. 
(Pasoeroeau), thans np wachtgeld. /I _ A. E. Bithuedel' (D.), Makassal'. 

Departement van Oorlog. " l 'b n. F. Tiullnler, Struby (D.), Soerabaija. 
Verleend: 1/ l6 H. L. Sum'mondt, van de Wiel (D,), 30erabaija. 

l~el1 tweejarig verlof naaf Nederland, aan dim kopitein der infanlerie G. " __ A. M. Calkoen, van Benthem van dmi Bergh, (Z.), 
L.· van · Doornnm, en nan den eel'slen luitenant· der iufanterie G. S b 

oem aija. A. van Dijck. 
. . Ontslagen:. . i Overleden 

Op verzoek; etJryol, nit's lauds die l, st, wegenslicbamelijke ougeschlkt- . 
beid, de spijsverzorgcr bij bet groot militair ·hospilna.1 te Samarang : Nov. 1 J. Nicalaus (4 m.), Klatten_ 
[militoir arnutenunr del' derde klasse] J . B. Veltman. i II 6 H. S. Weijmans (41 j.), Soerabaija. 

Door de'l K011lmalldm,t van het Lege1' en Chef van !let ])epm'l~me?lt ,,- F. W. Hamestel', Soerabaija. 
van OOl'log in Nederla'ildsch-Indie zijn: " 7 F. G. Goldman (43 j.), POlOl·a. 

Overgeplnatst: " 8 A. A . . van Sorgen (H j.), Samarang. 
Geneeskulldigl! Dienst . 

Bij het gllrnizocn te Weltcvreden, de paarden'8l'ts cler tweeclc klasse 
J . C. D. Minlot vall !let garoizoen te Willern 1. 

Eij het garnizoclI te Willcrn I, de parden-arts del' derlle kJasse J. 
II. Sorber vall het garui1,oen te Weltevredcn. 

Infanterie. 
Bij 11et 4de bubillon [DjokdjokartaJ, de cerste luilenullt J. H. Hoque 

van hct [(Ilruizocns-bulailloll VRn Banka . 
Eij lIet 14de bu!ailJon, de cer&te ll1ileunut P . .T . Seibel't vno het 

garnizoeus. bataillon del' Zuider- en Oosler·afdeelil1g van Borneo. 
Bij het garnizo8os-balaillon vau de 2de militaire of dee ling op Java, de 

tweedc luiteD8DtJ. Surber van het 4de botsillol1. 
Bij het garoizoeos- batoillon van Bankll, de eerste luiteuullt ,J. 11. 111:. 

van Baonckhul'st. vau het 4dc bataillull. 
By bet garDi~oens-bataillon der Zllider- en Oostcr-hfdceling vau Borneo, 

de tweede IlIiteuDuts P. J" A. Collard ell .T. I .. van del' School', 
rcspektievelijk van het \lde bat8illoD en het subsistentcn·kader van 
Soerabaijn. 

Hersteld in -Aktiviteit: 
In/anlerie. 

De kapiteins A. C. H. Ahn en M. C. E RucIDl'ol, beiden 0p Don
aktiveit, en zulks te rekenen van af den ] Bdon N oVem ber jl., 
zijode zij in verband dnarmede respektieveJijk gepla"tst bij het 
garnizoens-bataillon van Palembaog ell het ] Ide bataillon. 

(;enie,Mineu1's en Sappeul'S, 
Ve kapitciD W . J . J.Jee\'s 01' nou·aktiviteit. ell zulks gerekend van af 

den 14den November jl. . 
(Java8che Oow'ant. den 22 November 1870.) 

Burgerlijke stand van Batavia. 
Vimuen 5den tot 14dellNovember 1870. 

. Geboorten. · 

J. M. Pelt, .geb. Galleron, D. 
H~E. Nicolaas, geb. Hatoc, D. 
wed. , A. · V. Ch. Bruijn, geb. Michiels, Z. en D. (Aan 

hoordvanMRennemf3'l'land). . 
C. M; ' V'ail Hengel, de Soet, D . . (Aanboord vande 

"J(08f!lOp'oli,et 1.) . . , 
C·C"lheupeling,geb. Beenhouwer, Z . . C9p Onrnst}. 
Nog 2 jon gens. . 

Ovel'leden. 
S. Peters(:m, 44j, m. 
J •.. J ·. ,C; ·U1jee, 8 d. j. 
.IL L. Weigel, 2 d. j. 

Verkorte balans der J avasche Bank: 
Op den IBden November 1870, des avonds opgemaakt, 

krachtens art.18 van het Octrooi en Reglement (tltaatsblad 
1870, No. 34), en ingevolge besluit van den GOllverneur
Generaal, del. 15 Mei 1870, No. 12. 

Disconto re- Kapitaal. f 6,000,000.00 
l'ekening I 8,566,947.50 :Bankbi:llet-

:Beleening- . ten in om-
rekening" 796,243.00 loop .• " 27,058,712.50 

Hypotheek- :Bank-assig-
rekening ." 1,379,833.34 natien ill 

Specie in de omloop. " 881,199.05 
kassen •• " 23,941,893.36 Rekening-

Muntmate- courant 
riaal : .. " 214,531"23 saldo's. 1/ 1,683,462.72 

Gebollwen Diverse re-
en 1nven- kenin- . 

taris . "." 471,308.90 gen.. /1 397,200.60 
Diverse re-

keningen . " 649,809.54 

f 36,020,574.87 I f 86,020.574.87 

Marktprijzen te Makassar. 
Wissels • . 99 %. Partikuliel'e 

Sou vereign~ 
Agio 6% op 

f 1-2.75 a. /12.80 
den zilvel'cn gulden. 

R~st ,Balie .• 
Id~ Maros_ 

~offie,(:Bonthain) . 
ld. . (Pare-Pare). 

Rotting . 

Huiden, Koe-.. 
ld. Buffel- . 

Getah pertja. ' . 

/ 5;1/4 il. l 
!l .5)/4" II 

" 2Q.- II . " 

II 24.- " . II 25.1j2 
II 7.- II 1/ 9.
II '35.- H " 38.-
1/ 20.- H " 25 . ...::..... 
II 70.- 11 1/ 200.- ' 

naal'kwaliteit. 
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MARKT-BERICHT 
Soemoaija 10 November 1870. 

INVOTijREN. - Vool'al de la ;,tste H cl,'gen l>:eUll1erktcll 
zich (1001' eene groote stiltec aanollze l ijllwallenmarkt en 
'werden clan' ook silHls OllS voorgfwlI(l 1'a I,port van 10 Octd
bel' getme belangl'ijke verko,)pclI tut s tanJ. gcbraeht.. l'rij
zenzijn iets t el'liggaanclo, ' H.llwe drills en le k\\·<\1. Cam
bries 15/16 W01'.tnll met h et Gog op d e n grooten voon aad 
en h(~t vl' rgcI'oJ'(lenle ' saisoen tot . lager pqjzen aangebod en. 
UITYOEH, I' ~N. -Slliker is tot f l ~l,lh VOOl' uiLgezochte 

nllJUmPJ'S afge(lmtl1 . 
I,l' Bali kufIic wer'den ('en pactr pnrtijtjcs voor eOl1SUIll

tic van f 20 lot j' 21 omgewl;. In l'.i.jst werd niets ver
handeld, pl'ijzeu: cehter zi,in iets vaster. 

Bevrachtingen. 
ElIg, ' "Sa}JI(l.i·f1,?/l!" l\ottenlam / 67,50 i\. f 70 voor sni

ker; hier ell l)llssaroean ladell. 
Eng. "SolilllUJ/'set" n.ott.er~lam f 70,- slliker I 60,- ta

-oak / 75,- Iillidcn; Be:weki (~ Il hi(:r ladell. 
Holl. II /1l11u8I1el''U;'(I,(J./'{L'' llotterdam f' 7;! ,Ii 0 en j' '75 sui

. K;m', l';obolingo, Tagal en Bata . ia iaJel1. 
110!l. "Schiedmil" ltottl!l'clall1 f' 72,5Q sllilwl; hi.er en Pas

sal'oean laden I ~J5,- 1'0 0 1' arak te Hub,via. ill te 11eUHlIl. 
E ng. f/ .drabia" Amsterdam j' 7 5 ~Hlikel', / 60 taliak, 

Chel'i uoll, Pallaroekan en Ilier l"den. . 
Holl. "SatJtal' lt1I!J" Rotterdam .I 7.1 Baiker I 60 en 62,50 

i;abak ! 90 speceriicn f' 85 h.niri mi, hier te laden, 
Fr. .J' lff .!/1tJ'hic" £ 2,5 1'00 1' slLikur lI ail!' Rostoll. 
:~~ lIg. "PP!J!J,Ij".£ 2,5 pel' ton s llikel' in If,akken naa1' Mel

bourne of ~ydller 

Berigt aan Zeevarenden. 

AI;tl\g~kome:i;iSchepen. 
Samqran'7, JO Nbv ~;[l ber. .· imer : .bark G.,I'e3ton, gez. Briard, van 

Macau; N,d. bark F d so, gez. l\1 ,i lder, van AlTluy. - 11 id . .Ned. 
ba rk hallc O<t· Cvota, gez. j)jrb t n ·.-va" Pek.b1!gan. 

SoeraiJa v " , 15 .Nuv. N ~ schi p KeuD elTlerl:i il d, gez. Groote, van 
l3a tHv_ia; - id. Eug. schip "Gieo"cueJ gez. ~tewar tJ van 'ragal; - 16 
i ii. ~ cu . Lark S trHl lJvCiCHlli, .g ez. Timmerman, van Bat avia. 

Tugut , 10 .N()v. A:lJl'. sciJi-p Hei) g ~tl , gez Hnrgers, van Batavia.-
10 iJ. Ned . sehip Albl"s~e rlVaad , get.' Jacobs, van Prubulingo.
J :3 itl Ne d schip Kuslllopuliet n , gel . Chevalier, vau Cheribon.-
14 iu. N eu. bark CUII:1tailce, g- ez. Schrout, van Samara lJg. 

1'-'y"t, 15 iii "v. Eug. bark "llbiuII, p;e~. W il ,un van Batavia. 
, Pit.s·arut'ltll, ·y Nuv. Ned. bark Susan na Jubaulla , gez. \V. S ; 

.Kruillers, Va u Suerab"U~. - 9 iu. Net!. schip WiUeOl Puolman, gez. 
.1. P. Peeters, van Balavia. - 10 id . Ousteurgksche bad, Viucenza, gez, 
P. t1as:s ic h, va n Soel'abaija. 

.Pu8s"eruea"', I ~ N UV. Ned . scLir Co rne'lia, /l:ez. de Boer, vau Cberibon. 
.- LJ iJ. J\ieU . schip Laurells Custer, gel. Zweede, van Batavia 

Pasot!l'oealt , .1 i Nul' . Neo!. schip Curlldia ~ g~z. de Boer, van 
Cheflbvu, -- 13 id Ned. schip Laurens Custer, gez . Zweede, van 
Batavia. 

i "'" b"lmyyo, 12 November . . Het brito schip. »Beatrice" gezagv. 
·~1illhil1Ick Vall Passaroean. 

Pekuton.gun, I ti Nuvellbel' . . N~d. Bar. 81uet v. d. Beole, gezagv, 
S ~ hll'per vall 13i1lavta. -- 17: id. Ned. Konillg Willem HI gezagv. de 
JUll~, vati Sa II HI l"iLU ;.!. 

l'jiluti 'fJ , 13 J\<u'v. Gustaaf A,lolf gez. De~chcr, naar Soerabaija. 
.dlllb""lU, .I Octuber. schn . Ddiij, gez . Adam, vao Soerabaija _ 

21 it!. B,.ik H eurielte EI i.abeth, gez Suijck, vaD Banda. - 27' id. 
.chll. Ailibuiua, get. Pdllillpun, vall Maijsuldeu. 

l 'p-ntu ll! , 25 Aug . . .!!lug. brik 1:Ilqeflnure, gez. Robert Nicoll, vlln 
New en.tle, 

Vertrokken Schepen. 
. Samarang, 10 November. AlIJer. schip George Peabody, gezagv. 
Buroly, lJa"l' ;ll"tavi"; ·- II id. Ned. bdrk Hendrika, gez Bus, naar 
Nederla lld. - III id. Ned. bark Couslauce, gel. Schruot. naar Netler
laud ell Tagal. 

oamar.;ny, 13 Nov. Ned. b:.uk Mentor, de Grecve, Nederland. 
:)ltfflal'll uy, 15 Nov. Ned. bark Grond";et, Kamminga, Nederland. 
'oll"'''l'tiny, ltiNov. AUI~r. bark GulvestuD, gez. Biard., naar Soe-

rnba~a . 
::',wwl'ony, 18 No\'. Ned . bark Comelis, ge".' Buer, uaa; Soel'ubaija . 
'::'uerubu(J" , 18 Nov. Eng schlp Auuie I"leming, "ez. l\1ac, Pherson. 

lIoal' Neuerlauu Via S'"11araug. - ill, Ned. schir' Keuoernerland, 
g ClI . Gruutc, 113ar . Ne,ierialld via Panaruekau 

L'ekat""yarl, 9 Nuvelllber. Ned. Is. cia Costa, gezagv. Dircksen, 
Baal' tir.lIutll'alig. . . 

. Pekululiyun, · 18 November . Ned. Bar. Sloet · v" d. Beele, ge.zagv . 
Schippers, lIaal' Siluwraug. - 17 iJ Ned. Kuning WiJlf:ru Ill, gezagv. 
de Juug, uaar Batavia via Cbel'ibon en 'ragal. 

MaklJssa>', 2 November. brik Anoa Geertl'llida, gez. W. H. Voll, 
nanr Timur Deluv. - 5 id. Ned. brik CutharilJu Eii,ubeth, gez. Bmk
kc, Daal' AllIste,u"am. 

Soe"abdija, 17 Nov. Noorw, bl'ik ;Peggy, gez. MoHer, lIaar Au
stralie via Pekalou[(UD en Sumal'allg ; Eug, schip County of }'orfar, 

I De Schollt-b~i-l\aeht, kommau,]allt, del' zeemagt en chef gez. Lalllunt, tiaar Neller!' via PaSOtfOeaD. 
bij her departemcnt. <leI' M arinein N uclt::rlalldsch-In<lie, bl'ellgt 'I'ernate, 3 Sept. Eng. brik Blnermol's, ' gez. Robert Nicoll, liRaI 

ter keunis nUl bclanghebbellden, dat in de J;:tva-zee aandell Ma.nilla via en Mauada. 
l Nool'delijken ingallg 'Viln het VVestervaal'ter vanScerabaija Passoer()ea>., 12 Nov. Ned. schip Schieilam, gez. Hontkooper 
" eell . Iic~ltscllip geplaatst, ,voel'ellde aan den masteen wit Ned. via Bat. - 15 id. Ned. bark Geoeraal de Sleurs, gez. Viersma, 
I, dioptrisch stilst.uilnd lil.:ht '. 8.5 Ned. el boven water verhe- uaal' Nededand~ - 15 id. Ellg. schip Samaraog, gez. King, naar 

Neder lalld . 1& id . :l<'raus: schip l'Asie Minellre, gez. GOllrdet, oaar 
i ven, zigtbaar op 21/2 D. G. (10 .Engelsche· mijlen). Nede,land. - 16 id . .Ned. brik Aquarius, gez Altmann, naar Neder-
,; Hetllcht bestaatuit een· tOp.ste1 VHn dJ'ie diuptl'ische lan- laud. . 
taarnsder6deOl'ue, om den Jllast van het lichtschip gehe- : Pass aroean, 11 Nov. Eo"'!!. scbip NaO'asaki, gez. John Miller 

. sehen, welkezichop eenigen afstand, als eenlicht, ver~,oonen. DRal' Nededand' 7 It id. En;. schip ' County of :Ayr, gez. Mac's Kim-
Het"fiart"ig is g(:el gesehilclord,lieeft aan den top een \ 'ming, Daar Nederlaud. . . ' . 

iwarte bol, in de zeijdcn denHam Sueraba\ja, enligt in 6 TUIJ(}l, 8 Nov. Eu!r.scllip.G!encoe, gez. Steward, van Soerabaija.-
yademen met halftijin de navolgentlepeilirig: . . . l'ayal', :18 Nov. 'En5 ., bar~ Albion, gez. Wilson, naar Samaracg . 

'...... ,Dewitte uit'ertonoplj" D. lL (2 ]~no'elschemijIen) af- \ ld ... ' N e~: .. cb8rk .. Mary; e. u .1Illi.egouda,g. eZ . Walters, naar P.ekalong.n. 
, d' Z 0 1/ O·~ ... b ., , .. -'-. 19 ,ld. Eug . . schlp Bengal, gez. B.rgers, nner Passaroe&n. - 20 

: stan In . het · "4 .• .. . . ' . . . ' .. lid. Ne,l.· bri.k Astl'ca, get ; Ko(il'~~s,naar Boston. - 20 id . Ned . 
~ .. l)e 'OOs~fjl\i¥~~~l11tv.:11 Po.~rfng-G;.ne, Zmd: .. ', ,- .. ' ... liqrk Cu~stallce,. gez. Schl'uut,naiu: .Golfvao Pel'sie • 
... :pe kleme vIClk(m~~b;eIg\~ .Z ~W·./4W, . . . . ·Padang, 8 Nov. Ned.~arkschlp .'Th1aartenvan Rossem ," gez. 1 .. :Walllleel' tel' Voor.ZlCIllng van .het hcltt gedurende. den ll.acht BuoD, lJ~ar Batavia -- Sit! . Arab, barkschip .'falkool Nays," gel. 
'de ., lantllarngestrekenwol'dt,zal aanboord vimhet lIcht- .. Holmes,DaarIlJcddah. 
, schipdc' gOIig geslagen en een f helder bl'~ndeilde ' lantaa:n Bezoekie, 17N( V • Eng. sc,bip ~SomeIset," gez. Hnks, Daar Sce-

"' wotden"geheschen , ioolling'totda:thetlielit wedergehescheills. · rabaija. · . 
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·--~--"·----~r;::-~s .~---- ---------- ~haHghai .~~~-.'-'12 :' October .. I ~e,,"-York. 
• ' ~tuJ!Ilg . SiqgaHJl'e.. . ' , 5 Non!mlJer .... ]~oston. 
· de Vos . l:hlt;p-ia . .. . .... 14,. .. . .' AllIsterdam . 

, J t ~ . ~o . . . .. 31 October.. . .. Illeile Isle. 
: iJ~:u';lIe ... al

o 11 . . . . 21') 11 • • • •• BI,rdeaux:. 
"Rce : Manilbl . . . ': .: :: 26 " ..•... New-York. 

: ·IAlIgns', . SIH1Ii:!ilai .. ..... 25 ...... ],ond~n . 
· Heath. . ~ : llgap Ol'e ... .. .. 3 ... . .. llj\ el.'pool . 
· troslJie rouchow .. ,., _129 , . .... LOI1Uell • 
. ,Cole. . . 110 ilo . . . ·I

Q
? " .. 

· IBenderll. . "hallgkti 1-''' ·· ··· • Hillman. Bata\·lll . .... _ '](j ~o\cmber . . _ FalnlOuth . 
· Hollander )7 " . . . .. Amsleruam . 
· HHIl . ·~il1~a[lol'e . \' 1/ ••• " Lunuen . 
• ' Rltdlie . Fooc:Jlow.... . I b 

n ·11 If. . . ..: \1auritius . · ·I'"'IUI or~ . . ':H!.!UU . . " 
'I I: l"f'~IUHn. Cil nli lr .. .. 1 .llInU .. .. ' . .. ~jr,g-apore . 
, CfIIlC. . ":halll,hIlY 2 November, ., Lond(~n 
. \KuUper . .\ll\st~I'I..l;\li;:. ; .5amar.al:lg . 

DATUM NAAR 
=G~~~~~~~~~.~~ 

D_A_T_U~M"-'-Cr '· VLAG J 
~ :~.mbe" . H1EJigelsei. .. .... IDe!p.e.send . 

" • .]0' " ...... ,M orJllll. . . 
. 16 Nederlandsch . . !noll"nd. Trouw. 
· - ·I·l',ranSCh ... ,-, ' .. : }t:JUil ;~ Marie . 
· -- • . . . ..... 1·Piane . . 
· - Icogelsch ....... 1,T'.J.seph S?tO~t 
• - H • •••• R.l,l r of C -1I .a. 
. - " .. .. .. . Huddol"sfield. . -1 H •••••• MlIgill;ln. . 
. 17 • . .. .... M>.lrern .. 
.18, " .... . . r.Jina\'on .. 
• ]'9' ;, .. ~. _. ' Hirer l'0YlIC. . 
. - ' ~ederhmd8o.h .. ·Pu!O.sol!roeling . 

. . 20 Enge1sch .....• I"agda '" . . 
• -: '., 11 •• , , •• Doughls Castle. 
· -I" .... , .. AnHrcdy . 
• ~I i A,merikaansch .. Mogucl . .-1 ]',ngelsch , •.. Tl\IlIerl~' ne _ . . . . 
• 2.\\ N ctlerhindsch .. IPauline Constance E!conore 

A a n g e k 0 men S c h e pen t e Bat a vi a, 
.-=$2. 

AGENTEi'i DA~J! . I VLAG l~EN~M· I _= _ _ N_A_M_E_N_ rn, R SCBIWEN I GI'~ ZI~G irOE=\ ::N·"DATUM T*' 
--'--......;.----~ ... _----_ .. _--_ .... _-_._._- ----- _ •.. __ ._--------------~---:-
!fflember.1 RIF.1\gela~h .... . bark .. ... hr<tra. . . . . . .. .ll'hOIV . . . . 1ndran,'ai.ioe. IBiis.ng )'chroder &. ·Co. ' 

.17 NederJundsch... I,Jacoh Ro~ge\'ccn , . .. , Vos vun Marken, . "';alllflJ<ll1g • B. ~lIel'lhOnal & CQ. '_I " 8chip •. ... lIu '.'l£ellleeste l" ran Midd olburg . . Hock. . .. . Soerauaija. Marlaille, Watson &. Co. 
· - En~el.ch . ..•. Hu~dla . 
. l~ Alliorik.MnBch.. Geor~e P •• body. • !lursley . S"m"r"n~ . Dummler &. Co. 

• .- Nederlanos.h. . ll"to .,. : 1\1"II,"er, . ProlJoUngo . ,;. len Brillck &. Co. 
. .• Ni .. tiwl.nd . 't Iloell . .. J . Duenuels ., . 0 . . 

• H . "lItmc1rika. . Blls. . . ~oernbflija. .T 11'. van Leeuwen & Co • 
• - F:ngelBch ...•. ; • . . lI GI.~I.UII . . Miller. . 01 "gow . Martin, lJ)·ce &. Co . 

. 2:i,Neuerlu.ndach . . burk .... Sef' jur. • . VHn J1et . Te:-.cl. . MuclaineJ Walsoll: & . . Co . .. :, 
• !1 tritnsch . ... .. atdomb ,!CHrIlOIC . . RH\' n :':i, .g:'I,ore. W,. SuerulOodt :Wzn : -:: . 

,-It;ngeIBcb .. . , •. schip., •. c..loroon. , . Moutgomery . Singupore . J. I! . . van Leeuwen&. Co. 

Veztrokken Sch~pen van BataviL 

VLAG NAYEN DER SCHEI'.E N GEZMlVOERDER NUl!. 

Noycmber :~ll~:a:!~~:d~~h. : ba~k .•.. 11~~::~e!~~~: .. ~-~-.. --: .--: ---... -----.-.. -..... rH~i;:,;.(le;.:--:---- -· ·- ·-------· : !~ ~~~;l:.~d·-·· ···· -·------
,11 ' " II Minl\., '.'" . "IHI llrHggell, ,:Clir.rn.n 
.-,." "BurgemeeBter van MiddellJurg . .IHOCk . · I'"""acrla nu . 
• - BDlelsth • . •• ,. lelloener llarr.iet . . . . , • . . I\allard . . Cocos J1;iland . 
. 20 Z. M •.•. , •.. . , Iloorub. guu·atra. . Drollkers .Ioo.t 
• JM"" . . • . 1\0' e",,1 Fallrc .. Ned.erland . . 
.- :Vederlandlch bark . ••. JMcoh Rogge,"een VIIS \'1111 Marhn . 
• - .;nlfellch •.... . • Mllr. . . ~hew . . Kanua!. 
.~ AHlerik»nnscb .. 8cllip •••• H ~·1.Hrd . . Kal'stens .. ' IPassnroean . 
. 211~:J1(1CI.Ch . '. .... ., . Alhert .Victor . r.l •. ir . . . 'ISoCl"almija. 
,- ~UI8 . • . . t..." Greloe Hcrg. . "jollrsltatu . ;\ederland . 
• - Iiederlandsch... I'o.,j, III • . II"erman . Samarang . 
• - ·w bark •••• Nicllwlnnd , . 't lIucn . . Nederland . 
• ~2 " • lIendrika., . lius .-1 . " brik •••. Ju. o. • • . ~told",jjzcn 
• - FI"IlDBCh . .• ..•• oorl~g .• . Ie Hru"t. . . AI,!"ier 
• 24 l'.derl.ndRcll. .• chll' . . IKOBri'OIJoliet:. . UIe' ;ske 
· - Noord DuitBch. ; Bchoe!,~r Felici. • • • Uosche 

· ~amarang . 
· West . 
· Cheribon. 
· Hongkong. 

---- ------------
Handelsberigten ... 

BATA.VIA, 24 November 1870. 

De franschemail den 16 October nietuit Europa verlrokken zijnde loopen de uit Europa ontvangenebrieventot6 
October; si.llts den 19den dezer is de teiei!-raal'kabel die thalls Batavia rilet ::5itlgapore verbiudt opettgesteld, en hebbeu . wij . ,. 
lange dienweg berigt.ell ttit EII·ropa tot 8 November. De handel in :I?rod.u.o"te;i1 was niet leveod% en detoestand 
vande marh voor JM:an:u:fact'U.re:o. is er !lief. op verbelerd . . V"rach:tcn. giugen iets hooger enhoudell 
zich . nog goeds!.~.ande, .!!eVVisl!iiie~k.oersell1 varieerden niet veel; het Gouveruement zal begin December 

. weder.eeulllilljoen aande niarkt breugen, 
. ... INVOER. 

. Sedeit onslaatst~ . be;i.cht is in ~en toestand van :Uij:i:~:~ad.e:n weinig veral1dering gekomen. De vraag blijrt 
~leeds beperkt en' bepalen ziciioinzel.tlilgell weder aileen tot eemge voor oogeuhhkkel\ike hehoefte gevraagde ru."OVeeh 
~i:t"testapel artikelcn. ~o~l • .na:ad.ilpo~laD:1s 4/4 ell 9;S blijvellverJalen. 5/4 trekt nog al attentie 
totI5"- ,@ / ;5,.l5 op .kmt ,crediet. Voor prima 1/ 4 wordt lIog grif/5,90 op 1m; besteed. 7/4 zelfs lot /6,40 ouver" · 
koop!i"aar, :9;S · Caiioo"ts werden reeds afgedaan tot / 4,80. 'Van 5/4 had een !lfdoening- plaats tot /5,- contan,t. 
6/4 I5,9? :@ J;:': 5,95uaart\V~liteit,grif I.e pl~atson. X.~ol1. r'U. -We Sl:tir"tiz:J..E;s : Nationa!.~strep.en . ten .eeuen , 



nlalevernnacillzaarnd: 5/4 noteeren w\lhedenllomi'laal ( 8,-'-bp lijd; 6/1, f 9,---'; 5:/1, ru.~ 8} ~ gold ends Irekken 
ieifstdt 18.--"01' tijd ' ' geclle · utfenfie. Va:n::E1e>II. 'V'V1'UesJ::Li::r1::!::i:1gs gdat siechl~ Illl eudall eeile kist 
6/4 Nalioll>ll ~tl'epeli iot /9,25 vande halld :Dri.l:ls o"'~ll"oeld WildeI' \f,'d~; Ie verl'peJs tot j 8,- voor prima 
soorICllaall?ehodclI,. Biedillgcnlool'ell ni6t ll<Jo~er dan J 7,7:', C_:i31bricgo 15116 lIIet ,\emil! Haag. rHdoelll'lgen 
tot (4.;;)5 ,iullr lao JOIII'S zijll HHII nc orne vaIl dell daf!', itfwljkcude k"'>lltieltell zelfs j,lger. No. t4 Vall He~k werdell 105-
geiutelltotj3.S0. En.gelsohe No, 2:~ kUllllell W\I Idet IW(jg'cr a<llJl,e!llell dan I :5.50. Thl.i:u.]e T~is't 
No. 40 wf'l'dbel. la~ljst, argt~daall tot / 8.70. f:r IS lIog veel ,'o";l'dad, Vuur No. 30 is Ill! ell dall htl enkeie balen 
/ :1.55 Ie beclin~'en ~dr. JEi.oe>d. <3rare:n. No. 2S blUrt g:ewild la Holi. l'aiJl'iekaat hedillgt, IIcif I 155.- @ 
/ 2(lJ.-- I\lWI' kwaiiteit. .A.. ];"t. "l3i:a.1;C)e:l1 bluft, ill rdle cli'lle',Sleli ell kwalll.eilell zeit's lot OIlerellse I'rtizeu onaan
geroerd. :B.a:tiks ell Gekle,,:ul:·d.e "VV eef;;<>ectere:n. biij"ell 11l.,l.eluos. Chi1:se:n.. Ouze 
Elll2e[sclte hlireH f'"aall ]Jog steeds voort hUlllIe oucle v()urnldell luI. Sl'oli'q)ZI'" Jus Ie Jaleu ell zijn dielJl,eugevoige nieuwe 
eli gesehikte f)(,IIJ'es lliocieli,ik Oil I,njs Ie bn1"geu, .Ii.,- i.~k £"'acl.§ Zijll \'erkocht 101..1 7.25, 

Z...:;ve.ectsch IJ'zor IIIl eu dall gevrllaf'"d, Eligeis('\} bllji't uvcreuel'd. Naar Zi.:n.k. beslaat goede vraag;. 
up Ilet()(,,~l~lilliik zull \lIen gl'lf I ;)2, _ .. bedlligell. Allderc IV.le"tal.eJ:1 bl\jFell onveraillierd. 

De 1>l'ijl.ell VUII Ec»1:er werden weer bedul'I'eli door afdoelllllp:ell vau scheeps kapiieills tot / 1:3,- @ I 13.50;.vOOl 
van de!' Lec/tlo is II()~ / I ",~U Ie be(i1ugell. ::EJ:ar.ll1l1.JO.C:n. ell ][~aze.n grif te I'iaalsell tol. 8,iiU ell / 7,- respec
\.lVill\jk. JUijuoJ.ic is afgedaall tot / i,5U, Vall Stee:n.ko.lc:n., E:n.ge1sche werd eelie lading tot 
f 18,,- te JmHla t,e Icvel'en vcrkoch1.. 111 .A:a:a.s1:ral.ische ging lllel~ 0.1I; lIol1l111aje lIoteerillg / 14,-

UITVOER. 

WU hehhell geene ufdocllillgen vall goed IHmdelhare Ja:va :S;;:offij Ie bel'igten; de lIotering blij:t nominaal' 
!. ~8,~ @./ ;;0,-. Er werden 9')00 pi('uls Pamallo"kun Kollij blj iusclJ1'ljvlllgter rnurkt gebragt dueh het hoogslc bod 
J 31,3,) llJet. geg'lllld. Later werd die Kolfij tot. gchellucn Pflls ~eko ht.. 

• De U,JiJUO plcol;; S'Ui!E.er de'l tV l),)I()ller III Ul)UVerllell1el1ts veiliuf,i I'erk·.eht bragten dooreen /13,!J4 voor. 
No. Hop; No. li/IS vall / 14,S3 lOt j 14,'}5 ell !\o. 17/<'0 vall / 13,97 tot} 13,Gli. 

2,i,0()O picols Samardllg bedougen gemiddeld / 14.24, 
45,l!UO /I Pu,soeruean ,,/I 14, 11 
4.'i,Ul;0 "Suen,b,JI,la " " " 1~,2.5 
1U,(JOO "Chl:l'iboll" " 14-,35 

5,000 "Tag,,1 II " " 13,\)5 
Jacllira Suiker werd sinis in verhoudi'ig tot I' 14,50 afgedaan, Op de KU8t vouden eerst een paar afdoeningen tot 

f H.5lJ plaats, later werd / 14,75 bctaaid en tlllillS op / 15,--, geitollden, ~i)l!li1; zoudcr· aldoelllUg;}u voor I1I1.voer, 
.A.ra:lE. tot ) 70,- @ / 75,- at'f!edaan uoch op het oogellbltk Hie!. gevraagd daar leggers ollt brekell. Ge>::t:I1 
Daxxaar Hoteert ./ ::6,-. Ge>ltXI. Elas'tiek) 9(i,- @ /' Il",-met kleiue aallvoereu. Ge'tha 
Perona. zolldervrau!l" ell Ilollliuaal I 100,- @ j 1;)0,- g('l\oteerd. N"o'teD.J:I3.'UScaa1: werd weillig aange
voerd ell bedong /90.- @ j 110,-- nllur kwulitelt,. Poelie !!oteert. / 150,- @ / 1\J().- ell werd weilligaau),!evoerd, 
terwijl de Yrllug miuder werd. Z'lC'Va.rte Peper lIIet lianvoerClI en vel'koopellvuu / 22.50 @ /2;).50. .~i't'te 
c:1.1to zeer seliaarsch ell !!eldl /30,- @ / :>:!, -. :J3:.oeh'U.ide:n. .Zijllllliuder begeerd ell bedlllgeB 3D @ 40 
ceuts eu ::E3'Uff'elh-u,ic:1.e:n. 21 @ is eeuts lIaar kwailleit. :J3e>r:n.ee> :Fl.c:>1:t:l:n.S f 11,- @ f 13,-. 
Pa.da.n.S dito f 9,<15. Den 5 December zulleu er weder 6000 pIC • .BilJ.i1:on. ".I:'i.;o. wordell verkocht, 

V R A C H TEN. 

l.~ec1.cx·la:n.d.l9ch.e EtcJbepe:n.. Dc II LOlli,vell sloat t.otgeheime vrarht af om op de kust en l:e 
.I:,.( : h';~ \'[,ur B"~tBIi i.e ludell; ".'ilriulJ" IIt'kwlllII } 81),- V(JOI' Hij't.. f 85,- voor Thee. j 72,50 voor Koilij, / 4(),- voor 
Jill IIICI' ell OJ! de km1t voor Alll'ilel'dullI te ladeu; "J(01'/eiiil{!;'11 J 7:l.50 voor Sniker en Ko(fij op SamHr;II'g' lI>lar H.otterdam 
,,, i;.(ll'lI; ",~{JlII(li'Mi!!f/ / !JO.-- "our S,,"l'crijell ell .l ~(j,- "(JOI' Huicien "an Soerabaija Baar l{o1tcrcl<wl. De ,:Stad lJolclc,umll 
l\iI :, Id({ (,'wl'tl'lndu" SIOll!1I t.ot. J'l ",5/ \'(,01' SlIihr l.ual' CO]lellhnpel\ at'. De faelor\i lIam Of! de "lVehalenma" ell ,,If/.llm1t· 
l'l.IOl7Il(LilN tot) 7,1,,'17, "Jaulldjli" tot. / 75.!JO. !lAiil/a" lot) 7'0,-, "Laul"ens Kastel''' tot 176.\)9, "Jedo" tot) 77,50. 
"i{,ddaNt:l'h:" 101. ) 7!),-, "Mary liilfcf/Oiidu" tot} 7\).80 lIaar Amsterdam ell Rolterdam, ell "Kostllopollet lf tot / 77,49 
u~lir Durdrl:"ht. Dc "Viee .I1d1llil"u"l iJja!I" hedollg / 8U,--- voor ::Slliki-r ell } fl5,- voor Tabak Bllur Alllslerdam; "Sop,kia 
A all. den' J\ederl.f/ j 75.- ell .I 80.- v(Jor SUlker ell ) 75,- "oor Koflij te Samurallg te ladell. ".I1l1egonda Jvcuba" lIgt 
t~)t ./ 80,·-:- voor buiker Ie SoerubaUa J,Har Hotterrlam flail; ffNoaclt 111" bekolll1. } 80.- voor SUlkel' ell j 75,- voor 
KoJIIJ V/li!. SUllIllrlll'g llUllr Rol terdlllli; "lIlu"j'ten van R088fm" j 75.- VOOI' 8ulhr en Kufiij \'oor .A msterdam; "Juno" E 4,-
voor Kc:fhJ Villi l'hdul'g lia!lr Nt'w-Jork "fliej' Gelroeder'8" gaat tot geheime vnicbt lIahl' de Verreuigde 8ta1eu: . 

V re£XDcie S·cb,e:£:en. E"g. "Somerset" hekw!l11l j 7U,-;- voor SUlker en I 75,- voor HUlden, "Ot'anlte 
Cityll / 7 :i.50 \'0(11' Siliker ell ) 75.- \'001' 11 uidtlJ ru ".I1ruliaff ) 75,-vool' Suiker lJaar Holland. "Glel/coelf laadt daar 
hecllvocr !Jc\'fuch leI'S rekcnil'f!, "St. HelensfI acceptecrde &> 3.12.6 1'001' SlIiker Iiaar het K allaal voor orders. "Nyassa ll 

~ :n.5/.- nJor SlJiker en Kofiij van S!I!IIarong en Padulig naar Amsterdam. "County 0) Nmrnfl luadt voor bevrachters 
rckcnll:g. rwar Grf'fllOc,k. "Albiollfl krijgt £ 3.15 lOur 'fabak ell ::Slnker llaar Amsterdlll1l. IflJejia/fcefJ sloot af tot £ 2.5/.-'
voor Sluker I:'U Rijst naal' Australia. "E'II1'opa" Ijnt (lIHl naar Anlsterdam lot. / 75 - voor :Sulker. "Ea.vthalJlfJ werd tot 
Ifcheime Hadlt IIllar America Ol'gcllo.l!ell, :Jirallsch to "Jules iJujm,re,' htkt,mt $' 75' cents voor HaIti])!; vau Koelei naar 
:;hallghay. ,:.I1'11'1"e·lefl & 2.5/.- voor Suiker llaar BostolJ tcrw~j1 "Perede FalJlilielf lot gehelme vracht naar het Ktll1aal 
voorordcl'S IS oppellomen. Amcl'ikaansch "Bengal" en "Eorneolf ludell naar Boston voor reeders rekeHillg. Noorw. "Pegg.1!fI 
bekomt, £ 2.5/.- SUlkernaar Allstralie. 

, Ter. be~rach1in§ hlijven de Holl. Scheren IIPrinsE's Amalia", lI.I1drianaPelroncllufI, "leopold G: ~. L. 
Stl'l"Um" ell IIGlaa/~t1'oUmfl; de E, f)eisf'he 8('hel'ClI "Nation.s HopeH, lilY. lY.. Snnlkfl~ "Annie Flemillgfl en "County oj Sttrltng". 

',~etSpaausche ~chlf! td1iatitdaEncarnacionlf, vUf J!'rallsehe ell vijf l\oord-Dtiitsehesehepell. 

W IS 8 ELK 0 E RS E "N EN S P E<C IE N. 

~oI1a:n.d. particulier 102 @ 101 pet. :J3a:n.~~i.egels 101 @ 100i @ pCt. :J:..we>:n.Cie>ll. par

j,jculier/l1,~O @ f 1l;85. :Ji3a:n.k;'lC'Visse1s J ll,87 f . Si:n.sa.pe>re Ba.:n.k~ilSseJ.s f 2,68 . 
.:1'Xo:i::l.r;ko:D. ci.;i:toj2,66: 



"' Ter reedi} en in la,cling liggend'eschepEm. ' 
Bezdelde '~-~ - f7 Nov .. < N··~(i.-~c-bl-It>:·~ j! &~; ;'ietta;'; gez::

o

• 'i1jebUes, z:;iHc~ tie 
'n. ,s; ' ,ye,·k tlaar Ned'~rla'lIll verll'cldw;'. '· . 

Jlf"k't.'S;tr, 1 '\uvI,,"her. Ned bark V I·"c hl.zot"!{Cr;gC7..Veilio~n, 
Ned. b"ark - lJ( ; llan~ia, gel. N! t IlW t-' I-dwiJ:-, NI-'!1. br-i k . utue . Bassie, gez. 
,Vitringa ' C';IlIi!ll. Ned ", brik Uisa bet, ell Jal'"ba; gel . ' Ihkl,,'r, N I) . 
bark CCfr.S, .gel.. S\\,i:trlz .~ N-. IJ. bark ~,t,. l'c.ltJli J g~z. Di.\.HJ~eber, N. O. 
bark , Herzog Erlist, ,gez, ,Cunrad. 

C £hJ.L={' ~:.;i.-A-LIJ"i3"J[:'JE!]L(ttL 

Uitvoer. 
Naar Ncdel'lauu via Indralll"!F'c 'I,el' Ned. schip ».Jasol}· ', gez. 

Ilu!) llIaU I agl. Ih 'Yli st t:u .Viuju. 
300 lli c. ruttin g, B.dlr e ell K,lIdcr, 

Naar Sillgu[1vre per st1l01UIJ. »(;apitlfle", gez. Ri.l\Tin, agt. 
\V. Snel'llI uudl, CII. CU. 

2 ku. lijnwau ,= l1. J. F ·. vall IJ""ellw~u eo Cu. a kn. lijnwadcn, Sech 
Ba3ahllll1l. 1 ku. hjll\\',U)dl. Sech IIlU::i-tiuol·. J kll I\jUW,IJ CII, l\"llilld.z 

ell (Ju. 2 h U. Ii.lllwmie ll. Niederer eo elL 2 bu. ' lij ii\\,~lJe u, PII
cair .. :'y " \~ 'll Cu . I' ,,000 "<III ,pecic, Such o~ict Tahie. jlOOOO 

aBD Epeeiu, Suca A !,dlli la. f 5500 ",III "l'"elU, :Sai,.I AuJ,.iJa f 11000 
san ~ I'"cic, Said :~H"d e. 

Nltur NcJerl,,"U via de Kllsl per Ellg. sehil' »AlbillU", WilSall gcz. 
\Vil;;vll, a~1 ]lillJl ~ r LI ll lIghlull ell Cu. 

»0 ric. maJtlka st"kkell, 40 legl,(cis al Hk, t.. MUOl'llJIIUn co Co. 

Nallr Ncdcrhl lliJ per N .. d , >chll' »TC...,,,lo", ger.. 
C'lI'S, tlgt. J ]1' . V.III Ilt:cllwcu ell . Co. 

Ie SaIlHlrlll.ig: !!.cladCli. 
:lI)OI,i·j, pic. sIIih r, 150 duo rul1ill ;(, 3t)!!!! uo. kam e, N. H. M. 

ku zuur, thee ell Jdcil' ighet1t..'11 , Hl:i!')ie,cl' ell Cu. 
le Clll'flbuh gcladcn. 

;j(jOO pie. kullic, 550(1,03 pic . slIiker, N. H , M:. 
,\Ihicr f!cllltlclJ. 

100 pic. 8.I'uuhont, 4110 do. till , :,I.iS Dul"n, N. H. M. 

Nat ... Ncdcrlallll ~i" Sucrubuija per Ned. sehip .. Stud Dockum", 
gel.. tl'ilHIIICi'IIJ:t1l Mgt J. Uaclldci8 ell Cu. 

32 kli. m~nlllad"r~ II, 1. VII ru.I",,",""", III kll. h"gel s, 3 do. ledigc 
Ilcs.chen, .j, do. IliI"apluijcll, I uu . bchrufIJdlIJcl'lClI, 4 du. 8UI'Ollgo, 
2 c ~ o~ ''!'It:n, 5 c1u CHIIIIH"ic!'l. 2 uu. tlCkCIIH, i7 do IIHlIlllt'aclUl'cn, 

Ii ,1 0. I"(HI., :10 ,I". sl'il'(~elljc b, I J". brillcll, 1 du. Llikwcl'l<, JUO 
\ ' U . tJulcr. I kll l)ittt!II, J. do . . llJudlili es t a ULo. 'J I'U(:!\cIISto, 100 tlo. 

"'ij", l do Hlfl"I~S. Ut·iss lHI Cu. 60 kll. bl'lIl1liij, .hH!tlllwlti. 50 
lnll ~d tth: rw; l l(;r, .Lltl si'tl: JI ttl Villi \"'0 ,-1, :)0 ItHll'lIl er~ tL'e llell, l~. leU 

IlriI;ck "" CI) (i41 lroo. I'etrulctllll, U".ing S"hr6.ld· ell Cu. (i kll. 
~"afl ' l' iI)!"C, )lai,' lz eOJ C" 'J. culi I" ,,"htl., J\ ~ CI.tC Ii. (l0 kll 1'0· 

~C l l w ,,": r • .i\" I'Hl' i,:L eu Cu. lU 101 . I'U"clIWuler, 10 duo casturolie, 
,;0 ;<"kk " 'I)I'Sle, 'HI kll. "tlool, 3U LI"kk.lill, J5 zuldc. zaau, UIIS

pers ell Cu . I) kll. drallkcll, I'silhrc .,11 Kiuder. 
IHIIIIII: VIII, r N"Jtrluuu. 

:\0 Ilie . [vlt.illg, Uu\,r u en Killdcr . 

Nunr Nederland viII Suel'ullhijn pCI' Ned schip .. l\.clIIICll1U'ialll]", 
gelr. (;rooto, u~t. lL :M lJUJ'lUaIiH en Co. 

ludlllg vuor S erulJ/lI,lu. 
:iOiIO. gu%ic zkkkcu, 8 pi'l . I'velli" gurcus, N , H . 1\1 1i0 kn . 

cugllhC, nahrc til Ki,ucr. lbO ku., coglJUC, 100 vn trIcel, J u· 
hlluutl. 

llldiug voor Ncderlaud. 
:~OO pie. rollin!" 1725 do, kuJlie, N. II. 1\1. 7i'5 do. tin, N 

H. lII. 
Noar Nederlund IJ8r ]!' ranseh schip »Col'sica", ge~. Charron, 

, agt G, Sllcrmollih. til Co. 
Ie S.II""l'allg ~el",le". 

7!l85 l,ic .• oihr, u8 do rUlliug, (1000 ps. kochuidcn, 700 pic 
k"flie, .Durrel,aal ell Co 

AlbicI' gel aden . 
7l73,32 pic r;j~t, Agenlcn. , 

NIlnr Ncucrl,,"d ,in Chcribon en den Oosthock per Eng. schip 
.. Couuly of Nairn", gez. Rain, agt. Maclainc Walsou en Co. 

IlliO IJic.. r(JUiu!;, Ac'llltelJ. 

Nunr' Ncolcrland\'ia 'ragal en SumarlingperElIg . selli!; JISt. Helens", 
gez. WiclHllan agt. Mucluine Watson en Co. , 

214 pic Colling, 1823 do. sniker" Ageutcn 
N:liIr Arncrika via tie KlIst per Am. schip .'tBoroeo", gez. 

, ' PI'"cter,agt DlIlIIlIller en Co . 
400 ,pic . rotting, 409(J tlo . 8l1iker, 2 vu. rned, Ageoteo. 

Nnar Nederland vin de Ku-t per 'Am. schip »Hazauu,", gez. 
Karstens, agt.. ,Dlltnmlereu Co , 

l33 pic. rolling, )996 do. suiker, Dumm!creti· Co. 

Naar l'i eded ~ n d liET Ned. schip »)PaSSa rneRu" , .gez, Ibllanders, 
agt. ·tell Bt'iflrk en Co~ 

te SUC'J'ao ulju ueladt'u. 
1/2 If'g~er ar.ak, · 1 vat urooJ~.2 V~l lwter! \'an Sornmeren Grev e. 

5 . kll. burae, j do . hemd ~ TI, E. teu Brlflck e ll Cl.' ~ 
te luum!llaUue gelauw, 

12671 pic. rUst, J. ' R e vill;, 
Alhier ,," laden . 

403 pic. rolti n,s, lhbre en Km Jet :l ku. genevel', B;; telllwrg,im C6. 

Naur Ned"r1uuu via Suerabeij<i ' 1"" Ned, schi'p »'Vice-AJmiraal -
IV!. ./.,./' g el.". S iffdj, a!:!;"t . J .F. va'!! L t:e llw!.'. 11 en CU. 

4IJUG5 Iw. (;11: i'JI','eu C"';'p. Limil" '1. 135"ic. llama l:, E. ten Brinck 
ell , Cu, 115 do , gei t 'perch .. , Maiutz ell Cu . 

Naar Neder laud via Soer"f',iij" per Ell!! , schi p ;)Albert Vic,tor", 
gez . .1Ylulr, u.:"t. .1. i),ll ndeb ell Co 

12'\.0.48 pic. till , Lurnllll ell Cu. (ll:! P'C rutting, 573 do peppr, 
18.J, do. 'lliker . 15U le,,!!;"rs amk, I'lleru.ltimi"lc 20Z ps, b,dlcl -, 
IU ps k""h""I"n. Ilc~kler. IIl6 I'S, b,,fI., 1 10 Ili:.i eu, J Pllrvis en 
Cu 1000 I' s. IJIlffeib ,iden, Rei., en Cu. 5110 "s. unJIeihlliueo, 
I\<!ai m, ell Cu. :)7 P' huffel-, II Ifs kuehlli<bll, 120 'leggers arak" 
lUtiil pic. slJ\lcer, G. S"cl"IlIulIdt ell Co, 

Naar i'lc.ie rland via Sueraba\iq per Nell. sehip »Mr , Jac.'lb van »Lcnn ep", 
gt'l';. van 'dell Spre.t kl:!, a~t 13. vall .L ~e'iwe~rl en'. Co. 

450 pic, till, WOO du, /r"tlie, 501) duo liukll, IBO Uu. rulting, N. H. M. 
IMtiiul! vuur Su.eraba\ja. _ • 

4 kn. kantool',Deb, 30i rn zukken, 10 kil. ",aullfnctn r'en,N: H. M. 
420 iakk. zaad, 30 b("kl< "11 lill , ~ ') ku. oIie, 10 pic gotll igarens, 
U:l do. was, 40 kll. irr;omel'\j cD, .Juhn SGrkies" ("Oil pic, ij<cr, 10 
'1m . beseh .. i!., 3' Illd. bitter. 5\) pakk. ogliinen, '10 kn, was, 1'0 do. 
IJUailll"ehillcs, 4 do. speelgued, I do. lij:lsels, 2',L uO, gember, 2'0 
uu. caslu"olie, 6 pakk. Ulil tt eli, 1 kn. bezefll s, lOll dl', ver'"lJ uth, 
2\10 VII. lIlee!, Thomas ell Co. Ie ku, le:l~r\\' € rk, 20 do, <1r,,"kell. 
II) do. coglllle, 57 duo W\ill, 19 do. champagne, 2 1 dl' mall ul'aci Ilreu; 
Geo Wehry ell Co.' 1 ',0 pic )1 ~ p .. r, ,\-lacl"ille Watso!i ell Co. 2 
kll . vlee.ch, 1 rij lllig , Agellten . 275 ku , wijn, 11 ,I.,. cufttl"C, G. 
~uerlllv"dt etl Co. 5 1m. sl,el'rij , 5 uu madera, 14 uo wijn, 10 
vn. bier. 1 ko. hemuen, 1 kt. bid, eD gla8werk, geb . Sutol'ius - Ve
da t:n Co. 
Naar Neuerial.d via Soel'ulmija !lCl' Neu, scllip »M~ria A,Jolflna", 

gez. Bak ker, agt 1i: . I\1unrlnann ell Cu. 
I ding \'(JU'r Nld erlalld. 

350 pic. tin, N. H. M. 
lad;lI ~ vour S l)e rahn ~ia. 

4(; ktl. rnaiillf'ndnrl;l1, Af.!: I~ I'l('1.I .~! , :.t lin . zIIJd\l: o . r;(·rralll eh Co.). 200 
kll. vell:)lcl' .!.d fl~ , fjon keld. ge ll e\!t.~ I', },.[, ~itUl"!~:n) I i .• tillelje , 2 hUHk~u , 
va u Beet'/( .R(·i[.Ilckl~ tiJ Cu . to kll. llluililf"ndni' ;.;il, B. vall L!.::'CliweH 
en Uu. 8 kll. vrllchtt:rJ, 1 do. J Ij~~te r!1, .1 d t). 1'1"I,imeu, 4! cull. 1'0-

.dj IJ ell , ;) UII. ~'cl'lllil'dli, 1 lw. sil'oup. [) d.u . chullJ :l1ne. 48 l~D · . 
~lt: l', ;) duo .wag4~ l!blHJl nt ll . Ie n .IJIIX l ' lt Cu. I vYU).l, Ctl , ivlaclai Hc \i\' at· 
SII Il en Co. 4: kn . g"'~\Verk. I ' la .. toile t, 0" ku , papier. 2 VII , 

lij '", ' j le t. ~cilduek, 1. hn. ' dckclI" I () 1m. ciltllllJ",gne, 50 1m. cu
gIH1C, 3 do. pCdluuden, ~.~ du. spie6els , :3 rol l. krumcrU 1: li,. 1 kast~ 
1 kll. drills, P'lIItld ell Gtiehans. 

Naar Nederland !H'I' Ned, sehip • llordrfci,t II", gez. Rotgons, 
agt. E. ten i:hint']{ ell Co. 

,A lhier gelad" ... 
100 pic, rollin g, 100 do . s"l'anhulll, 400 do . tiu, 2 ,h<, kame, N,. 

H . M. 
Ie Sucl'abaija geladeo. 

4000 pic. lwmj, N. H. M, 
. te Bezuekin geladeu. 

6000,23 pic . 5IJi '; cr, N. H. M. 
Le Punurockall geladell . 

4770 pic. kultie, N . H. 11'1 
J~ aar Nellcriaod vin - ~amal'ang per Eng. schip "Nijnss:C': gez. 

LawsoD, a~t. Burt M ynleen Co. 
ladiug voor.N ederland, 

2~8 N. pd. (in, .Burtleo Comp, Limited. 426,35 "ie. tin, Lorrain , 
ell Co. 100 pic, rOltiug, J, :J!'. van LeeuwcllcD Co. 1 vat. meel, ' 
Baltnbnrg " ,II CO. ' 

Naal' Siug" i)ore i,el' Am, schip »Jo'r3nklin", '''gez. Jjrew, ilgt, 
, Ollmlllier en Co. 

500 ton stee1l.[wlen. LandbOl:g c'o Zuon. 100 1m. tab~k, DommIeI' cn 
Co. 306 pic. ' sn'iker, N. H. ' ilL 2 bn. lappe1l, 1 do. manufactcreD; 
1 vt. nuttlJ, 1 boss en stokken, 81 zakk. ll'il'8lJg. 

------'--' 
Van e1kel\'artikelin 

teekeDd, stelt zicn Vo()r 
dit Dnmmer voorkomeude, ' en niet dooranaer 
do wet als 8chrijver bekcnd . _ 

. J . ' C. V AN 1,]ER. 

Snefpersdrtik. - BltUINING & WIJT. -~Ba.t&vi&, 
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