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Pal'ticuliei'e cor;'espondelttie uii de Minahassa. normale toesbinden wii komen: Maar wlj, voor6ns > orit~ 

I. keimen. ten stelligste . het onv&i'mijdel1"jke v-an de bestaaiid~ 

D, e l·~_' .. "."gc."e.lin.',g', ",:.', der h .. ,.Il. e.·'.r"e,~., di, ·e"ns.ten in de Minahassa. t~estanden, en daarmede vervalttevens ~at ' W-ijdieheei'e: , 
_ dwnsten · als oilvermijdelijk zoudenkunneri: ·aanmerken. , ' ,." 

.. De roeping del" pers is vo'orliehting van het publiek en Eencarqinaal punt willen wij releveren~en waaflijkcIn~t< 
van d~ Regeering. Ja, ook vall de Regeering: Alwetend is' voor de eerste maal. Wij bedoelen subd', 'waar oD.clef:·de 
zirfliet,~lier iijn zelfsoorziken w4ardoor zij dikwijiS van den i onver)1tijdelijke diensten worden genoemd:: Nde !tuis-;tuin\ ' 
wjll'enstant van : zakenslechts zeer weinig kan te weten ko- en staldienstenblj de van landswege erJcenae 1wojden:'; :' ' 
\l.le,n, W~Inll, nitgaande' van ~e veronderstelling dat zi.J Men ziet hier bij denafvoer van prodiilden somskal'ren 
geene. wetten rifregelingen iIi het leven roept, clan om daar- met onmogelijke wielen - of liever blokken : uitmiddelpuh
JoOl' Ofeeu'!g<)ede orde van zaken te bevorclel'en, Ofhet tige cirkels beschrijvende, die iemand in vedegenheid bi;eu:' 
wel~ijDcler~ bevolkingtebeoogen, ~behoU(lens deeischen I gen of hU ~e onder de cirkels .. of. onlerde veelhoeken ' 
vllueen wei begt'epeneugepast lligenbelang, - moet het moet rangschlkken. Toch doen ZlJ dlenst. 
haar fllmgen aa iIi ~ i.ij n op opene en dltidelijke 'w ijze.te worden V OJrt gaat het loggegevaarte- al worden de wegeri ',er 
vqorgelicht aaugaande de mogelijke feilen, die zij door on- ook te ccrder door omgeploegd, en al loopt de afgevo¢~de 
Qek~fi.dheidmetdetoestand~nzoukimncn begaan. Voorhem, vracht oak bij herhaling gevaar in denmodder terechtte 
dj~ , bo\'I!n.IJ-Iles , hlulr ·wenscht te steunenill het scheppen van komen jvoort gaat het, dallkde kracht d~r torsch gespier(le 
g~~ondetoe8ta!iden ,enhetbeyorderen van het welzijn det en met zweepsiagen onbal'lnhartig voortgejaagde stieren. ' 
b-evdlkihg, is het eene clure plicht om onverholen de waal'~ ' Ziedaar het aanlokkelijk beeld van deregeeringsmachine 
hei4 te Zllgg811. , ,Wijh~bbendL\~l'om ni~t gesehroomd voort ten · opzichtev8.ll: . de _heeredie~.ste.ll. .,z?~ .. }g;~~ .?-~~ .... t}j;:lI1~ ~~8S.~,c 
ti\ ' gaan .oll~~ueilchomV'lnge11, opervanng gegl"ond,ondel'bestaan. 'Men ~ -wIJst cr ons op IIdatde zaken toeh)Il!i,l:~1i.\l; . 
de uOgcllV!itl' (lel?e,tq~Jeautoriteiten te brengeh,en zullen ren," - weI. zeker! even als die kal'ren<met haa:l'1iiepe~b 
Jat ookliMllridoerii.' He£kan; de vrar,tg nietzijn of de err siootell: zij gaan immel'S voort!? ~ -:M~aar ,kon ' liet:-
wanrl1eid mindel' .\veikom is,oqfa;llt zij de wonden bloot niet andel'S gaan? . ~'"~:~ : ...• 
iegt:hetis immei·s. jllistomgene~Jng te doen~ . '., Ja, het kau ' anders e~,: beter gRan~-w.ij:Jiebben hetmeei·· . 

In ~en vorig , schrijvenaan clen :;~: Redacteur van dit blad, malen Rangetoond. Wij zullen dat alle'sthans niet hethale:n; , 
hebben wij, in het voorbijgaan, o)Jgel11cl'kt, dat het besluit maar stippen slechta een en ander aan, ~' , .... . . 
I'an 22 .Tnli 1870 veel clllistel's heert, veelonbestemds, Men noemt de heerediensi:ep., eenesoort Vll.il belastingateZ. 
en niets vel'andcrt in de bestaande toestanden, terwijl het sel. Goed - zij zijn dit. M-aar; hoe schoon hetzichvoor· 
tevens insthjd is met vroegere besluiten, die niet gezegcl doet, en oppervlakkig beoord@elq"als eeneprachtig werkende 
worden te zijn ingctrokken. machine wordt aangeprezen - Mbfiey en Wallace- tach kon 

Een ep.ander, zal blijken. · . " er weI geen slechtel', ondoelmatigei' 'en -Qnrc'chtvaardiger stel~ . 
Hetbesluitzegt I/clat van de bevolking ,behoudens dat sel van belasting worden uitgedacht. Enonder al diediensteu 

zulks t~twel'itig ·van rampen van hooger hand, dan weI tot is de dienst . bij de !toofden de sleelitste en hetminst' te 
afweriding . van , algemeen · gevaal' tijdelijk mocht noodig zijn,-:-:: vel'goelijken of te rechtvaal'digen. . ,.' 
geene aIldere persoonlijke diensten, betaald of onbetaald , Mellheeft zich weI eeils eene schoone arkadische vool'st(jl. ' 
Iilogen wordengevordel'd, dan die onvermijdelijk vereischt ling gevormd vande verhotiding tusschenhoofden en be
wcii,den v6tir" ;' ;" .... een .garische lijst vim tot heden be- volking, vooi'al uitkomende in die dagelijkschediensten 
stitande keet'edie-natenl ·Dat IIonve1'1nijdelijk" is naief. door de bevolking bewezen, als kindereri bij huunenvader! 
. IIQnt'f31·,nijdeiijk.;'iueener). wifte · moeten noemen al wat AIsmen dezakeri nietbeter kende, zou l;llen waal'lijkeene 
ltl ' declau.suIll 'yail aanhe(wordt 'genoemd, 4, i. dienste:q gewetenswl'oeging moeteiIhebben, zoomeu'de ,schemiige liaIJ,d . 
dienoodig, zijn'terweI'ing van ~ampell" en Ilafwending van durfde slaan.nan zulkeheilige plichten : -, . " •. 1fiets'}s' . 
alg~meen :gevajr;r . Zulke onvej'IJitjdelij7ce dieri:sten zijn: .hu!p eehtermeer ;m·:strijd n;tet?e werkelijkheId~ : : . . ..- .. ,' , 
bij' brand,waterslnood,biJ091'1og, en2;" allezaken, die m IJebevolkzltfJ doet dze dzensten 1tlet tefJenzm; zlJ)Il()rten " 
Eui;opaook de llari:denm'1jivillii ,ineen doell ~ slaan, of weI mokt in stilt(l,- en ontduiktze waar en~ wanneel' ~ zij)cajt: · 
doordeRegeel~ng . wettiggeris(jht worden. Maa~·. daal'me.d~ Welkrijgt ,itet Hnofd zijlle zoo~elloemdtl ,: wachtliedeIi'-; ~;: , 

\lhoJldtoo~ , hetonvi!1;jilijdelijlce op, . Ofzouden WIJ werkeliJk maar men dient tew-eten dat de lieden daartoe wordenaan~ '· 
Itlle :andere ihahs:" bestaaride die'tisteu "- ' heel;ediensten ~ gewezen -dool' de luindere 'hoofden ,die altijd maarwe[~ 

'-;betaald6f 'Ofi.beta:ald:'; ~ls : Qnvei'niijdeIijk mOeteJ;l. . ofkunnen het . vereischttj . aalital pressen; zonder d!lt '~r gen6e~~-. 

a:a4~~~:~fj_n ~~.· ·.·~~~ste~-':;~?;e -'::~1l~e1'7nijaez.dfo .~ ioo ... ia~g ,·~iij I' ~i;~~k~~.reg~~; ~~:~;J~;:1l.;:k~iezr::n~~::~je#k~;.t~t4: .• ·, 
1iiM ; ~QI' ... llen.- afge8iJl(dft. en .z .. ~pl~rig, ;.erg ... . e. e~ b~terer .. ege ... ling. ,en ~agen ... Of .... ~e¥en Ult. d ... ~ .. v. ~eten ,.en andel'e~"il~~en~I._ .. ~~.}.?,.l~~~~;~ .. 
v§ell-ln'd~ ~pllats' : "tl'ede-ll , 'z601an-g ' men ':met : totgezonde 'eu. m. ··· El' -zlJnond6rscheldent~ ievaJlendat d~' veJ,'lofgaIlger·lUet ; 



'c~~ 

';t~<~~;~~~g~~ ~s':,. -:;~i~;>,i~r~~~rK~!~~~i detl;:.wat.f~$taat~ , of heden,:,hebben -de hoof(le~ Jlier nog goon bezoldiging. H€t 
1tij .: koopt'(hea~~n~te!):.~'f· ,fo" of,}!lJ ver;Lrekt "naar :e,~nander schijnt.~ echter dat er b~j de Regpering erustig aan gedacht 
distriCt: :'-:govericU~n,-': rrt'~g ' J-i,ij ' re,gliteTis:£iiiet ri.'~hteI,volgd ~or~ \vordt,-' dehoofdenin : het vervolg te bezoldigen. . Dat 
den'; ais,1i~ 'ziCir-bij 'p~r~iclLlier,en Iri -,'dienst bege,eft, want ZOll eeile prijzenswaardige daad zijn, Tronwens, er is met 
aevl'ijhefa'~ daartoe',>ispel·tinetlt, ges~honken :ee1l6 alHlor- grond Iliets tegendetoepassing van die regeling in te 
maliteit _,vaa)'op -wij n;teerinalen ge\ve~en hebbeu< . Miiar', brengen. De hoofdell, \v.enschen haar zeer. NIaar de vraag 
vnigim\ri}, is hier-innu ,ietsvan. diebeminnelijke . vehOllC is: "at 'ishet ntotief voor die regeling? Immel'S geen an
fliugte~rinden ?En kan , Jang~ ,chen : we~ het prestIge d es del' dan om I'oor :goecl eell einde te ilia-ken, en niet sleehts 
bestlinrsIi'ewaard'en meel.~ e.llm.e:er bel'estlgcl worden? .. om paiil en perk te stelien, aan de mQgelljke misbniiken, 

:Een berastino-stelseldat , niet6paUen gelij kelijk drnkt, ell Om abnormale, s tecid,e, ongezonde toestande weg t e ne
mag datblij\'e~ ,voortbestaun, als lUen ieLs betel'S in de men. En 1I11 wordt OIlS medegedeeld - w~i hopen dat 
plaats kanstellen? . . ... . .. . . . .. A het ollj uist .moge blijken- da!, er wel sprake is van be-

Bovendien, Ivelk eCIl belastll1gstelsel,_ wanrvan de cordi'ole zoldigiog dcr Lwofden in de plaiLts \'an het bestaandtlJiilOofd-
ten eel/emaZe orwwfJelijk is f geld, - . ook cen crgern is , die alzoo wordt weggenomen , -

A15 die IIwachtlieden" v61'spreid ~ijn op verschilletide en, zegt men, oak iu plaats van de koffieprocenten-
plantsen; als zij word~~ bijeen gebl'1lcht, llit: · ondeJ:scheidene da t, zeer onstaatknudig enoncconomisch .zou lI\jn - mam' 
ver vnnelkander \terwlJdel'de d.orpen; .uLs z~l nn eens voor de iIt"t ueluJ1td van de heereriiellsten dOD?' de- be'volking hi/de 
voornnamste hoofden; dan wedel' VOOI' de rnilllleregeprest wor- hoo/den _ gepl'esteerd ! Ma,il', gest eld dat, 6 1' waarheid is in 
(len, cnalllOo het dub~,\ll en driednbbel getal lIuitkomt," die bewel'ing, wat. ll10ct.meil den toch denken van de 
waar, mogen wij vragel1! is dan ,itet ;ulzierf(l ambetenains" dCllgdeli.ik~ regeeri'11 gsbeginselen 1Vaal'Op dergelijke verande
oog; dat die onregel~natl~maclul1eneknn nag~an ? N.ll rin:gen..(hellt.n. gC?ilseerd te zijn ? , ZOll Ihen~iill' geen 
moge hijflrgwaan krJjgen orndflt cell hoof~ op o rde]'sellC~~ dtlH.ldlJk bewlJs I'ludell _dat het met te eloen ~son,;t ge
dene plriatsen goccl bebouwde akkers heen. ; un mogr. hlJ' zonde t;oestanden, l1U'i .•. het doe! 0111 de bevolkmg op te 
zicltvcr\\;onderen ' dat eenclol'pshoofd .een l'icJ'maal grootel'en he1fen uitden gedrukten staat, niet om de vl;~e ontwikkeling 
akkerbezit dan hiJ, naarde Illlip die hij erJangt,zon kun- van het.volk t,e bevon/eten of o'bk maal' mogel\ik te maken? 
1IC11- hebbeu, hij kansleehts 'stil afwaehten ,want wil hij J\l1et hoogen ern t. t. llloeten wij ue Regeeriilg eene dergelijke 
het stelae! I'UIl spionage ill werking brengell, dan veroorzaakt IHindeling afraden, Inderdaad zij zan in s tl'~id zijn met de 
hij ,i'edcl' van eene anrlere If,i,jde schade aan het prestige van algenuien gek?estcrde verwaehting ~ ook van de hoofden, die 
!set HestlllU". eenetoekenrllng van traetement vel'wachten tot vervanging 

De Regeering mislcidt zich alii zij meen t, dnt. er hij eli t en aeq uivalen L vall de diensten del' IIwaehtlieden." ' De 
stelS(ll nan eene gezonde regeling te denken vult. Dc l11i(1de- hafHlelii'ig, die wij ten zeerste zonden bejammeren, zou even
len ' totontduiking bestaan, ter -eene z0cle, voorde stout.- zeer !n-- st.r~id zijn met de liberale t.endenzen en guns1.ige 
JUoedigen en onwilligen. en dut drnkt op het betere, of besc1nkkingcn in (jen laatsten t.ijd in llet belang del' bevolking 
liever volgzame dcel del' bevoLking dubbel 7-waar. Maar .kl' genomen, die wij met; dankbaarhcid vermeiden. Meer nog, z~ 
andere zijde zijn cUe dienstcn nog onreehtmatig hoog op te zon vele der wel'kel~k goede bedoelingen del' Regeering in den 
meren, zonder dnt dam'over eenigc con trule kan hestnan. wcf?; staan, veel t.ot' een dooden letter maken, de abnol'-

Het middel terverbetering- tell bute del' bevolking,i tot male toesta-nden lJestendigl~il en den . drnk del' be\tolking 
acclluvallllltvoor (Le hoofden, en tot het seh~ppen van . wi- laten vOcirtdul'en, j,el'wijltevens een hinderpaal bHj(t1iestaan 
vere . toeshanclen - is bckencl: het w.ordt gevonden in de be- t.egen de vl'ije ontwikkeling' van het I'olk. Het is maar al 
zo/rli!lill!l d r "'oolde1l, te waal' . dat zulke tegeustl'\jdige handelillgen bij velen twijfel 

Bijhet toestaan . van een vCl:hoog(I,tr.actemellt~oor .de doeng~boren gewol'Clen omtrent de oprechte bedoelingen del' 
inlandsche -hoofden op Java I heeft delJ\iIlIlster Villi },olonwn Hegeel'll1g, em waal' w~j sleehts clenken aan I'erkeercl inzieht 
ele IUcrkwaarclige vcrklarillgnfgelegd, dat elit gesehieclde ~ ~i;jn wij toch niet ill staat, d el'gel~ik en twijfeJ op degelijk~ 
oo/cten e'tnde paal en jJerk te atelhl aa?t rle Icnevelal'ijen, gl'onden to bp.stJ'{jcien. _ 
'/IJaaraall ;J'ij zic1t, ten aanziender iitlandache 04Vol1ci?1!1 ,wuul- ]I;r bestaan nog andere heerediellsten, waarvanill h@t 
dig mttkl!1/'. Wij hebbClt indertijd van die vCl'klal'ing akte beslnit niet gespl'Okeu wordt Men kan ze dus besehouwen~. 
genomen ,als kunnendc dienen qls cene f1uthentieke beves- als tezijllafgeschaft. \Vij bedoelen de UJachtenVOO1" het . ~. 
tighig van onze bewcl'ing dat ,de nefJ1'edie1tsten aa1l-1eid-in!l bewaleen del' neger'ijen. Het ig ook Illogelijk dat die diensten 
{Jeveit tot /mevelal"(j m ve 'erlei vea;at-ie1t, Maar het gekozen door he~ GOll vernement . nietmeel' als heel'ediensten aano-e
middelom. het kwaad - nil te . 1'O~ien :I'IIS .I'erkeenl. TeJ':l'ijl , merkt, worden; hier oehtel' zijnzij nog invollen gang, "'_ 
men toch , w~l eens cenkwaad zwt :l1tJ'oelen,~zondel'er ~ets ; WIJ~eh~en dat zeel' goeel, want het duizelldjarig l:ijkis 
betel'S VOOl' HI de plaats .te stellcn, wllele men Iller vel'betenng ' 1'001' de MlIlahassa nog evcnmin aano'ebroken als elders en 
aaJlbren~eli ; zonder het k~uad weg te l~emen. Warit incler- ! ~le ehilia~t~Jlhebben IlOgj al den t~il om zieh te. verdf~pen _ 
daud:, d~~ mellwe reden~Tlng clat d~ hoofden zoudenknevelep, .. 1lJ bel'ekemngen, Wanniel' die gulden tijtl cells komen zal. 
omclat ZlJ _ een te soher .lllkomen hebbcn-, zal :lllen toeh weI ' Volgens . de llntuur del' dingen -- en van de roerisehell in 
niet , in " crn~t 1'001' goede ·· munt aannemen? , Oeh, n~en! het bijiollcier - kan het dus nog altijd gebenren dat de 
het uewIJshgt voo,rd? JJa~d:~egrootstc~n,~velu.~rs ,vmelt w;~tt,~,ndes lands. g~~ehoJlde~l, de regelen van IIhetmijn en 

. Illen ouderhen, ncr III komen ze_er 'we! gecvepredrgcllSaal1 dlJn . veronac,htzaamcl ;en de l'llst del' ino'ezetcnen verstoord 
hunne?staat en JlU;1;n~ b~hocften /: . "Paal elJ"p'erkte stell en ,~orden "pf90~ d~t er l'!i.mpen ol1tstaan~ waal" ~ene spoe~ 

. aan dIe knevelm'JJen , ls 'metmogellJk te l~ewerken aUeelldoor . c11ge bekenclst!;llhng , van nakend gevaar; ,veeL kan .afwelldeu 
eene , 'goede , .• Tegcli~g en ev,enmin-,:cl(Jor · ~e~ere traetementeiil.?l1 ·· voor -ul, di~ .gevalleli ,iijll die wachten - zo~genaa~d~ 
Dat .1I0CI11·t ' ,meIl . ~npJat h0Hal1dseli :ll~tpaardachter~len 1111Jal~dSe~_e p?-lltIe ,0nolltb~e)'Jij~. , 
wagepsr,anllen. Zoo zal de,beyolklll& III gecllellkelopzlCht , Ulthetnze,~ o~nOemeJldler dlensten zOli men roogen op
gebaitt .. ZlJJl i '\Vante~lludCl .. : lIlkollle.nlS ,YO. lstr~kt n?g . . geen I m~ken ,i;lat ZlJ zlJn , an. g ... e ... sCha.ft, o. f . als zoodan.ig aange.mel'kt, 
rede~,vool' een hooftL Ol11iJict te ~~,ne,:clell, " '., I te . meer claar l~et ?eslUlt :weI spl'eekt van eelle 71;ackt op de 

, '"" I,J.ZOll.p'i)ll deze zllak W~dGrll1,etln hot breedebespre- [JJZaatselldel' ritstncten,en weI alleen bepaald roet het .doel. 
. ken, als ~YlJ gee.tl re(lcnilacldellc:- ,ten>l'cehtcof teilonreeh- : 0111, gevu1lf!ene1l te bewa"ken. ' , " 

te .• ..• · ~oor, "'~e vl'eesi!a~ '''ieil , e'1i'c dej~ilijke11:':-onvO,lcloeizde~f l ~ el. i~': 'taa:r bestaatei: :.een Gouvemements besJuit van 6 
In(uf;,~r~f/el ,po~ op de.A1z?~akM8.a. , zal UJ~lten toepa88en .. Tot Aplill~,68 , no. 4, ;W1l~J:blJhetbewaken dernegerij aan d.e 



· 'g~fuee~te' j~'ordt '&vergelat~'!i~~~i~ een~kIJ~govemmei:tt dat hi} I'den bij die werk(mJ~evor9.eid:word~~d~' koclie~arbeid';'>7 
lloede Zelding ge,erl ' slechte nitkoinsterrj{im genn ;: - weI is ais ve'rplichte heereiLi'errsten, ~met'> of : zonderbetaliug zjjti 
bij h:et th:a:ps besprokenheslhit, die regeling uiet ingdrokken, . aange\vezen. Dezealinea ·zegtnietsof alles, wat men vcr
elikitn"zij ' dus beschonwd ,\Vorden teblij ven bestaan , maar , . kiest: wanter voIgt eenHan hangseldiitiifalrlie wel'kzaum~edcn 
dewaai'heid is clat de alol1d'e gewoonte van het be\vakende)' opheft, of eene wilJekenrigeotofpassing rnogelijkmaakt: -
nl1gel'ij :"' d. i.deaanweziglieidvan w'a:cntliedenill' het wacht- /lzullende, in af!vaclitiilg van ~nadei'e);egeliri,g, l aatstgcnmimde 
li\lisvatl' ~lke negei'ij is aangehouden, 7.ondcr jl1ist een zoo diensten niet wordell verricht dan Ml. vCl'ktegen -machtigi,ng 
gi:oot aantal alsYI~oeger te bezigen . V erbeteringis er dus in van den Gouverneu1"-Ge~J erllal ,tegeJi _ zoodanig loon als :in 
ieaer geval. . Diewachtliedeilpraesteren dienstell, die tot elk geval zaL bepitald wQJ;den :;' ". 
kedett ollder de lteel'edie1l8ten [Jei'an{j8cliikt wcrden, en Cl' is IILaatstgenoemde cliensten" ~ ,,,elke ? - van a tot e; zegt 
zeker wei geen reden om ,hicr ver8chil tc make-Ii, zoolallg zegt de cen, irOllisch. Ollillogelijkzeggen wij: d~t geldt 
de Oyc\\!ge heeredienstcn ' nog vooJ'tbestaan. Uit den aardalleen, e. !lNeell, zegt cen afldeJ', dirt geldt aUeen de've~'k~ 
deJ'zaaK is echtia: het bewaken del' neger\j . werkel~jk eenezaamheden bij ll et depaJ'tement det L. o. w. eu de militairc 
gemeehtezaak, enk1lll ' el'llOoitaan gellacht worden, die die11- genie." WiJ meenen dat onze opvlltting de ,rare is, . El' 
sten als fll'llkkenrl of onllooriig aan te Illerken ,wo lang er is sprake van de geheele alillm e. . '. 
geell anclei'e regeling VOOI' in de plaats treeclt. De bedoeling selJijnt te zijn, (lal. die wel'kwamheden 

Nit heeft het eehler den sehijn alsof het besluit van de vel'jJlicht zullen gesteld worden, maar tei/en betaling . . Is 
J:egeling d~l' heerediensten ook hierin eene wijzigingof ver- het nn met het laatste - rlebetnling namelijk -oprecht ge
andering heel't wi!leu brcngen . . Eerst wannI de.waehtliedeu meend, en zal fbe gesteJd _ -worden naal' den maatstaf van 
afgeschaft .(besluit,O April }8GB no. 4) en ,'creI het bewa- de wel'kloonen hier, en zal die flall" cl'kelijk ten goede 
kell del' negerij aail de gemcente ovel'gelaten. J1ij de gon- komen van den inianucr, elie het werk verri cllt, en lliet, 
vernellleutscpakhuizen hehoefdell, volgelis dat besJuit,ook ais Vl'oeger, voor een of twcedci'dc deel verdwij nen iri 
geell wachten te zijn, tenz\j het HootJ van het gewesteIijk de districtskassen, --daJi is dit eene sehrcde voonraal'tS, 
bestuUl' 'het noodig oordeelde ..... de diefstaUen nLl en en als IInlaatl'egel van 'overgallg' ; tot volkomenvrijeu ar
dan juist ill die ' pnkhniiell z(in bekencl! Numoeten 61' lJeid aan werken van dell Staat, ni eL ' tc verwerpen. Maar, 
echtertVacltten zijn in de hoofdplaat.sen del' districten, waarom dan nog weder die onbestemJheid, die om.ekerheid, 
llepaaldelijk voor lId. llcwakell \'an gevallgellen, · en deze weI die slag-om-den-lLrm manier van vaststl'lling van een be
ill heeredienst. Is hier llU sprake van eene door het Gou- sluit ?En moet het dannog herhaald wOl'c1en, dat die 
vernement el'h:ende wacht, zooals Cl' ook gesproken wordt weg lang, zeer lang, al te lang is om de znken goe(l te 
vall erkeude Itoof'den ell el'kende scltuZn, - en zijn die an- laten loop en ? vVat moet e1' wQnien van die 'wegen, brug
tiere wllchten, die ' op dezelfdc \\' ijze en uit uezeIfde persoilen gen en dllikel's , waar\,oor vool'ziening wordt aangevraagd, 
wordell samellgestcld dan lI i et erkend, of weI, zullen die en na maanclell en jaren, . eeJ'st eendefinitief antwoord 
in bilt I'efvolg vervallcn? Hd iSlI iet dllidelijk. Allcen komt? Hoeveel wonlt er in dien tnssehen t ijd niet del' 
k&ll lIIen zi(:h ueroepen op het niet intl'ekken van hetbe- vcrnielil1gprijs gegeven, en hOllveel · grooter worden daar
sluit vall I:i April 1868 no. '1, lllaar andel'S zan 111.0n tot de door later niet clekosten! Inzolldel'heid - en wij hebben 
eOlJdu~i~ J.1l0g~1l ~gl~.en,d.(It ,(jp J?Qiil,'ie"irt" rle _M;i~', ::4£J,,88a 'L~an dat l'fleds .met ei-geneoogoll aanSehOll\f,d~ hoe ellen dig moet 
.itegeeri?I[J,£lIJege 1i;(I!~ riJflesf!ltri t. . ' niet de toestllnd worden van schoolgebouwell, die aanvanb-

i!:n" loch, mell kan ahveder , niet te veel nadruk leggen lijk me,t eene geringereparatie in .goedcn staathadden kun~ 
Of> hel, !tiel in.trekken vD11 genoeU1d ' besluit, wallt, dewijl nen gehonden . wonlen, maar door den langen, tragen ga.ng 
daar o. :11. VOOI' good rle heeJ'edienstcli bij de 8.cltoolgeoouwen van de regeerillgsmachine moeten worden overgeiatell aan 
en JiteesteJ'slIJollirlgcll werden . a fgesehaft, en dicn ten gevolgeweel'en wind, en eindclijk als on bFuikbaar gehed moeten 
heel wat dlcnde Cll gesukkel en geknoei olltstaan is, Oill- worden afgekeurd! - Wat al schrijvehj! IV at al vragen tel' 
dill I'll' niet op alH.lt're wijzc ill is roem,iell, wordt in het ueantwoording, IHlarbij de onkunde aangaande bestaande 
,nienwe besluit onde!' de IIOItVI?I'IJIOdeli:jke" diensten door de toestal1den en verwarring' bit hel'hriling moetuitkomen. Wat 
bevolking to praesteren, w;,1 degelijk mede opgelloemd (lett. e): al ellende voortvloeiend€ uit het logge ceutl'alisatie-systeem!. .. 
Illt,et Jitak61Z en ullderliolllie1tOrt1t . . . .iltta.ttlt~·clte 8.eltolen, 1/ In eZk [Jeval zal bepaald worden , .lla lanp; been en we
van de lconilli/elt del' (fan tli" scltOle1t vel'bondeno1/{lertv(jze-n·," del' schl'ijven, wat er betaald zal worden. J a; weI is men 
em,. zander de aanw~j",ilJg (If! t, het vorig besluit vel'vallenis. lIJ1emt?l~to'i8e", en ziet daal'doorniethoeveel mell tel' andere 

W ij wilfen hopen dal; al die ·t.egenstrijtligheden de kent-ee- zijde; en juist daardool', verIiesLWaal'om niet een vast 
kenenzijn uat wij hier wel'kelijklevell in een II tijdjJel'k vantal'iefgesteld ? Is dat billijk en iHiar den stantlaai-d del' 
overgang." Geen ' enkel arn.blelHwr in · !lit gewest van: de werklo,Olwn hier, dan zal het aaI1' ,verkvolk nieiontbreken • 

.' hoogste tof, de Juags[.c, weet oak lllaar bij benadering met :En alwil mell dan daartoe het volkYflrplichten, zij zuilftJi 
eenigezekerheid t,e zeggeri, waaraanhij zieh te hOllclen heb- dan met lust en ijver wel'ken. Vrijelijk kan . men dan 
be? vVaJirieer zal CI' loch cen eiude komeu aarJdien 011- ook eeneverhoQgde uela~ting invoeren: voo¥ulsnog zijn de 
gezondst:i;iivnn. aile 0l ;%~7;Ol1d e- toeslalld:en, eellcinde (tali behoeftimdei' bevolking ilOg teweinigomhenveeltot 
(Ie ,lingering, Il"'dri ~ d}d; gb'trTcn /lemen, aan rl'itdl'Hle!1. en werkellaan te ,sporen . . EeJlc vel'bo.6gcle .belastingzlil gC" 
~lietwee&;b(:htigh~,id, djen : ~~'/M ' tl1s'seh(~ n your-en aehter- regeld binnell kO~()l : men d.oecoclitel'zien dat men l'~cht
lIitgang; ' ~ 1v itaJ'dodl' ~ reeds~ooveer sehade - dailj'gelatenO'il'; vaal'dig enbi1lijk is ,en da~ men :'~igenlijk ,geen zwaardel' 
aang.elllianis ' ,-. herokkend i~ ?! ___ ' Er heerscht eerivolslagen~ IHst~n '- oplegt , maarhet deninlandei' ,door betm;e toestariden 
beginselloO'sbeid, 'een ehaos :vmi ' vf,.J'wa-j:I'ing. .' .'. . ' " e]1rege,lfngen gemakkelijk wiimake:p :oInJ'!.aar htn'telust ~ijn 
" ),vfet,de ,alineu6; c en/zuUen wjJoil~IJiethezig hOll~ lotte ·· vel'betereri. Yolle vtijheid , over:tijden , kra.eht~nis 

(lell; .. daal~ ' zijn' gf'ell groo"e b,eIangcIl , mede gellioeid; . (lIt daartoe< een' eerstevel'eischte;.E:~n~ verhQoging vanbe~ . 
~uh ((.; z ilken . lnal'e~~ re ll vau ' ze]f : Maal' vante grooter!:Je- lasting;- ga vergezeltlvan de op],lCffing , <l,el'lieeredienstell bij 
limg .... is .lHt r e , ' 1,;aarbij' ' ;,]i ' t llHlk6) ;" vnu w' gen, brngg'~Jl ho6f<:i:en, aan wegenell bl'llggCY.-, :(lU;;.,Cll eVen goednl!;; 
eif . dnikel;s , van i nlilTld"ghe 8c liolfJl1, vandewouingen ~'dex hij dei uvoerillgdel'belastingin geld" met . vrijgeVing .;vah 
,ta'ndie '··~{;holfJll ' v~J'I)onde ~I :~' orlderwil~el's, alsme~e .. un~~re · (l~ be;;ql1ikking. vog1'4et" rijstP-rqAu,l;;t j jlll&~~:,de uitkqm!3t, 

" ;~1~z;;~i¢;~;~)I;ret~~e~:~{r;~'- J~;~:~~~%~t~:r~n~'i!{~I~~ ~t~~~ •. I .· ~~:~·, .~~~:~dhetit~sia~a~~OfJe~b~~~;~~~t:f.·~~\:~e=!,. ~~i~ 
tel'hoofd:plaats Menado ,--> doeh a11eew VOOl'Zoov€el betreft " . .. 
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~il::~:~,~p;~!.;.'. ir:!~~;j~:i~~~\::!:~il ' ~ll ,', ;.,,, 1864,V:'100,' ik~i;ili~~ ';:g,.l~'n nodi""," 
< .... .. . . ' IInret uit4et.06'g; ·' De· belid.eftez~rtoenerrien; zoodr~ met 

. . !ld~ nitvoel:ingdei:; : kQmp.taQilit.~ith'[et ook.de;mogelijkheicl 
.' Dtr ';grbbUiailtlel' tc . S6ej'ab-a'ija . :lleeft:' bij rekest · ~hlll ·Z. · "I/zal ophouden .. om va.n · het , gouvern:emeMsrparitiem"etablis
Eic. · dei{. G •.. . G,. :: z~ine '.' volle ·adluiesie 'geschonken l)Hn het · IIsement op . het ·· nabij geleggn. eilillleV OnYust-llll en dan ge
.idrcs . dooi' den handel a:lhierd. it 2 Novelllber clem land" . "bl'uik temaken, tot'hei'steIvanscliep'en,diemetavarij 
VQ()gil aangellOtle'n, strekkende on:i ve1'betel'hig te krijgen "biimen vaUcll. .... ... . 
vlllrde vool'a1 blj faillissenicntell 7,00 noodlottige rechtsiiel'~ IIDOOl' den Heei' VetteI' 'wet d eenYool'stelge(iaan, om 
houclillg tusschen ' den . ]ihi,?'ojJeesclten ·' hanclelaar- sc'huldei- lIin denabijheicl .. varl]3ai~virieeil· kiei1igtei·~ daartestellen, 
~'ckel" en dcn . oostel',wlw?l. handelaal' - 8c!t1tldetUta1·. "tel'wijldc havenmeester,de Heel'. van de VQlcle;de plaats 

;3() November 1870. 

Het Franscheschip . Olivier is gistel'en mOl'gen op pu
blieke vendntie vcrkocht 1"001' I' 0530; kooper J H. van 
Gelc1ercn . 

. ])e KanH'l' Villi Koophandol en Ntj verheid nlhier ' heeftde . 
volgellcle missive gCl'icht aanZijne Exccllentie den GOllver" 
llour.Geheraal van . N edel'lanclsohc Indifi. . 

lIaanwees, 'ivaar eeil ddk gelegcloLeene scheepsbeIling ge

No.8u, · 

f/bouwd zon kunnen1vorden. , Door denscheepskonstruk
"tellr, cien.H eel~ H ndig; ,va's ~en uitgewerktplari van zulk 
lIeen clokaande kamel; irigezonden, . Ook mag lliet onl'er
/IIueld blijven cle poging clqor . eendesk\il:1digeip-Neclei'land, 
!Iden Heel' vail Cleefl:'te 'sGravenhage; ' bepraefq, om door 
IIgeldelijkeondei'steuningeeTle ··. l llrfC11tingju' :het lei-ente 
IIroeptm tcitreparatie,i('111 siihepell ii1: ··' ~e.}?~\iij'heid . v;rii Ea.
IItav'ia. De moeijelijkheid) . om\JuitelltJ~ri )'/lsti'lD wal van 
II Rata via . een .. dok .' t(l leggen9t' · tJe'lne )ielliug t,\'lbOilwen, 
IIbracht ,den Heel" J: tZ16ppellblli;~(:(lrj:1iet: aI'IIkbeem, om 
lIaande kamer een plan voorie;: le'gge'n,<Waai'vandehoofd

R~TAVT;\ , dell l8den November 1810. IIsirekking was het graven van eenbassin ten o6~ten .v/lnde 

lleeds in het eel'ste jaa!' van haitI' bestaan, vestigcle onze 
Kamer lilno lIanrlacht op een ondel'werp van groot gewicht 
voor deri lumtlel, de . seheepvaal't en de nijverheid , het schep
pen namclijk yall middeien, waardool' in of nabij de hoofd
stad yan N eder1an dsch-In die sc 'wpen v,ollden kunnellwor~ 
clen herstcld, die met avul'ij hier hinnenloopen . 

Gcen jllar vel'liep eJ', zander dat dit anngelegel1 punt tel' 
spr'Lkc ~wmn. . . . . 

'. Oln het be\l'ijs dU!lrv:ln tt~ levc rell, · rneenCJ~ · "'jj l1i!'lt be" 
Lel' tc kllnnell doen dan d001' hier tel' plaatse ovcrtenimen, 

, wat deswege gezegcl wenl in oilzo vcw81agenvanen met 1864. 

//livier, nabij de welkomstbatterij 
IIAan de oevers van ([at bassinzoude'n. dan ,:vorden op

IIgericht de noodige gebonwim,,:verkplaatsen ' als anderzins. 
IIDe Kamel' vermeende, dat vooraf 'diendil -tewordenuit

IIgemaakt ' of hetbassin ' wel ten ' allen ' tljdedcJO( de sohepen 
IIzon kunnellworden bereikt,i,nverband ,.inetde diepte 
"van het havenka1iaal. Zij '" wen(lile'z~cli(r~stei' zaketot 
"d. l'egering, clie haal' eohtel' antWodrdd.e,Clat een' ingesteld 
"ondeJ:zoe~ .. ~e~ " P~~lllta~~ haa ,9pgt:l!ev!l1:\\" .i~t.t~en~ . l1itdiepi!lg 

. "van ' hetkanaaI tot do' gevorderde cliepte; ' riiet anclers '!:ou 
IIkun1l8npliiats he~~en, dan metgevaal' :.tqor: iristortiri g' del' 
"ka;aiinuren, Gezwegennog . vande vi:aag: aide bekende 
IlOngezondhe~d v~mh.t:ooi;d, ([at lIieu ·.,::oo( net . bassin op 
II hetoog , had, ·geengroot'heletseL zOl.liij 11, kOli de kamel', 

'INiet llOCUH:ll;;Wa'lfCl!g ziJurle 11ltlpndddelol1, di.e Rfttavia; -l1adit alltwoorduer . regering; hare iedelijke ondersteu-
.. lie Itoofdstad van Nederbndilch-Indic, del' groote vaa.r~ aan- lining niet schellkenaail lIif' p1i\;n. '. . . . .. 
"bicdt om schepen, die schade beliepcn, te hei'stellen. IIDe plannen I1otlcnseendok, kielligterof helling, wanl'-

"Dc behoefte «aaraltH cleed zich vooral gevoelen, nadat .lIvan hierboven met een . cnkel w06nl meldiilg is gemaakt, 
IIhet gouvI:J1Jcmcnt hael lX)oeten bcsluiten, hethouten droog IIkwamell dm' kameI" ollv'<ltba:in~vci6rbepaalde oveweging 
Ildokvull Onrust tel' hcrstelling to zen den nnar Lassem. IIVOOl', zoolang ·· llietmeel'dill1 ee·neOl1'per~la.kkigekennis 
IIMeel' dnn eClIs was die behoeftehetonderwerp van rliskuslie IIbestond van delokajitei t. ... ' 
"del' vel'gaderingenvan de Kamer. c. . IIWel\\·aren . daarv~n $clietsen. eli teeldningeriingediencl, 
"Wel : ,varelli:>~anneningozonden . tot rlaal'stelling indo IImaal: die 'wettlen ' on vbldQendi;i, enc ,.ori yiJUedig geacht, om 

Imabijlieicl vande reede van Batavia van een parti.kulier Ildaarophet eell of anderplanaante prijze.w :qf te verool'
l/ijzeren .' dok; maar hoe ovel'tnigdook van de wenschelijk- IIdeelen, De kamer wendde zichdaal'omtot c de handelsver
IIheid,meendedeKameralsslotsom vanhareoverwegingen Ileeniging, die hal'evel'schilltlliue l~den, in ecne · algemeene 
"aan den ontweqJer te moete11 mecledeelen, clat· gebrek aan IIvergadel'ing, met : den stand ' .der '· iRakbek¢ndma!lkte en 
IIkapitalen ell de treurigeondervinding,nogzoo kortge- ' t 1 1 1 clr" ·· ·· "dl " . 
"lcdcil opgcdaal) met.' eendel'gelUkdok to SoerabaiJ'a, Mar lleen voorse ceec,.DIll ·. Om' a gemeeneeenelll1l1g eene 

IIsom 'bijeen tehrenge.Ii ter ~bes~i·ij(ling .der:ko$ten vim een 
. lIha~l" iIlzien :1'001" alsnog : de verwezenlij kingdaaTt'aniri den Iinaauwgezet deskilndig.: ond~J:~(?~k.>';':: . _ ':i;." .. ti: '" .. ': ..... . 
'I(W~gK" stQndeIl' .'. . 'd" b . . ..... , . i/t.ot hiiar leed. \veze.n.·\s.ttiit,te ... {(l~. ze,,;~o. g.'i'r.)·g. M . .ot> de ·w.eige-

Ii . oIl. menvrocger .nIL,en anUhet gouve'pH~ments ma~ '1 ' .' d ' '. ···l 'i; .... 'k" . 

. ~~i!'!:\~~!~~li!~,~t~~~w~~!E:i~l~~$:t~i "":;,:a;,::,~~E:t~~'~(£~~~~~~],~.~.k,n van 
Jlde, invoering; dei: indiscM kOtnp~il.:biliteits;'vet wotclt ookdeze' - lIeen .vlugschnft ,mdep.loqp . ~al!' QatJaarc lutgegeven d()or 

' Iigelegenheicl;hoc '. w'lsse1Val1ig c'ook; gell eel \veg·gen·omen-:. . . ..•. IIden .· heer.} . Klop.pell bLi.rg, . eel\ In~)f, ; ~li~ · h~l·~a.a Idelijk ' V1m 

. phhetden B:il:taviaschen , hamlel J.erha tvil : ei:nst om Mil- IIzijniL groote belall;jsteUingbl\iK g~f:ct~a,t,' ,v'aai' het de-be
/lde'!:t?ri' beti'elil'en~'vaal~digcn 'staat vail . zakell: : e~n eindete ' "ha!·tigin g .. gn . ver:i!e~eJ:inK g()lcJ'Y~.ll •. J?~taYi<l'!> na,!lcleI en 

i~~~~41;~ii~}~~~£~~f:ti;t;;;~;,n~;~~ ,·:!l1i~f!~~~~~'~~t~i~iwtf:\.;:~ 



···. ~iJJ~ji~~*;:~ff~t;}~~·!"~J;:' ii~·~:~!~Ebntf$~o~:~~~i;t;=;~:t!Y~:! 
. ,:'4~QO!l~nige - ';h~ven; toega,ttkelijk toorschepeii vail 18a ' hetplanvan~en ~-ie.e-{KJoppenburg. -

-- II.I4! ;Yoetdiepgang, - in:_direkte' gemeenschap met het te- - Dit ' on"erkIaarbaarl'~i£ ' h eeft hem aanleiding gegeTen 
_ Ilge~lwpordig ' -ha:ve~ kanaal , ,:'kan tevel}s . die.nstbaar ' worden andermaaf .' cell'e ' pogi n g _ te _-;w agCl1 ,om een bealui t · ter zake 
lig'eti1aakta'ali: liet - aa,nleggeheener :scheepstinimerwerf metuitte1okkeii. - - . 
IIdroog dok ~ofsleephelling .. :;.' . _. . .. Tot Jat einde heeft hij . zich bij een adres van 28 Okto-

"Daartoe bledt het terrem, aan de zmdzlJde van dedaar jWl' jl., tot: Uw'e ExceUent.ie gewend met het verzoek, lidat 
IItesiellenhavengeleg8n, :ila droog ,gelegd, opgehoogd en ihetVW{li: Excdlentie moge belutgen de clirektie der open
IIbemutud oCbekaaid tezijn,eeneuitmnntende gelegenheid Ilbare werken uittenoodige-n, rapport uit te brengen van 
11M i1. :Door :zulk een wel'k zon voorzien worden in eenellhetresultaat van haar onderzoek, 1Iaar de ui.tvoerbaarheid 
I!dririgendebehoefte, ' !Ivan het havellplan van den rekestrallt." 

"Het bezit van dusdanige 'haven ZOll voor handel en Hoe groot de behoefte is ann eene gelegenheid hier tel' 
IIscheepvaart -van ' onberekenbal'e aanwinst Zijll. De stoom- ~tede om schepen te repareel'cn, wOTclt treffend bewezen d.lor 
IIschcpen zouden ,aan . de kade gemeerd llggende,· passagiers 1 et feit, dat in de laatste vier maanden niet mindel' dan 
lIengoederen zonder het minste . oponthoud en zonder be- lien sehepcn, te zamen 8770 ton metende, hier kwamen, 
IIhulp van l&advaartuigen, kunnen innemen en ontschepen, :ie repal'atien 1lloesten ondel'gaan, doeh wegons ontstentenis 
IIwaal'uit becl)lideride besparing vantijd en geld zon voort- \ an eenegelegenheid daal~voor, . verpligt waren huneharter 
IIvlo(jijen" penv.ijl ookalle bodenis vandenopgegevendiep- I e vel~breken of buiten de mogelijkheid waren een voordee-
IIgailg c vandat voordeel partijzouden kunnen trekkelL J ig charter te sluiten. 

liDe koste:n worden door den ontwerper begrQot op on- De Heel' Kloppenburg hefft ons eell afsehrift vall zijn 
!lgeveer twee 'millioen gulclen. De regering schonkz66veel I ekest toegezonden en gaarllc maken W\j van cleze aanleiding 
!l8aridacht. aan ditplan, dat zijclenoodige 'fondsen aaIl- g:ebruik, Uwer, Excellentie in overweging te geven,op des 
IIweesen eenekomrriissiebenoemd~, om de mogelijkheid ) eke3trants verzoek eene gunstige beschikking te nemell. 
!ld~r uitvoerhlg ,te onderzoeken. . De Kamer van Koophandel en N~iverheicl 

II Eerst in een volgend vcrslag zullen de nitkomsten van 
IIdatonderzoek kunnen worden medegedeeld." VAN DELDEN,'voo?·zitter . 

.T. E. HEN NY, Sekl'eta1'i8. 
Verslag van 1867, pag :26. 

Het I'ekestvan den heel' Kloppenburg' luiclt als vol b
0 '(;: IIOnclcr§ 1 van het VIele hoofdstuk vall hetverslagover ~ 

111866" werd melding gemaakt vall een door dim Heer J. Aa1t 
I!Kloppenburgin~et openbaar besproken plan om, met Zijne Excellentie den Gouvel'ueur-Generaal van Nedel'-
IIbiJtrekkelijk weinig ' 'kosten, 6eI\e haven te Batavia aante- ZandoYck-Indie, enz. ellz. enz. 
IIleggen ~oor destoom-, en kustvaart. Geeft met vCl'schuldigden eerbied tc kennen J. Kloppeu-

IIDit -plan, 't welk de volle sympathie genoot van den burg, seheeps-inspekteur vo)or Veritrt8 en de Vel'eenifJing 
IItpenmaligen landvoogd en den Viee~Admiraal Fabius, kOlJl- l,im A88U1~ade16r;en to Batavia; 
1/~andarit de(zeemagtin Indie; werdvan l'egeririgswege dat de Regering .van Nederlaudsch-Iudiein hetjaar 1865 
lilian een opzettelijk onderzbekoilderworpen~ ilciar besluit openbaar maakte nil. het eiude vall 1868, par-

tl Dit vond pla~ts in 1866, (In to en een groot gedeelte Likllliere schepen niet mee)." ter reparatie tot het gOllverne
Ilvimhet,daarop volgencljaarwMverloopen, zonder dat .nents maritiem-etablissement te Onrust te zullen toelaien; 
lIiets nopens ':de resultuten vandat ondeJ'zoek vernomen was, dut ' requestJ'unt ua die bekendmuking zich daclelijk aan 
Ilwendde de Heel' KlopPl!'nbilrg zich totcle Kamer. 'tet werk he eft begeven Olll eene plllats te zoeken, waal' eene 

!lDeze, doordrongen van het gewigt der zaak, vroeg ann partikuliere inr:igting voor de reparatie van schepen zaucle 
IIden betrokken direkteurolll inliehtingen, die echter nog t.ijn daartest-ellen en daartoe aIle in de omgeving van 13a-
IIniet waten ontviri~en bij het Ilinde van 1867. Lavin gelegene eilarrclen en plaatsen onderzocht, nogthans 

Ver8lag. van 1868, pag: 16. zonder daal'in te slngen; _ 
. . d d d b clat hij om eene eenvoudige kielhaven te makell, een voor-

II De gemeenschapmet . e ree ' e, ever eteringder rivie- stel deed om binnen de Welkomstbatt.er\i een nat bassin 
"fen engrachten ,in .' de stad Batavia, en het uitleggenvan 

d - d k daar te stellen, doell, -- '- ' toen van regerillgsWe!!B aan de !!de haven, waren on el'werpen, ie, blijens ' de versche-
IIn(ln jaarvel'slagen ,voortdui'encl de aandacht der Kamer Ka'Q1er van Koophandel en N ijverheid de mededeeling werd 

ged.aan, dat het haven kan aal niet op de verlangcle diepte 
IIgaandehielden. . . 1 

. !lMeer speciaal heeft dekamer hier hetoog op het plan kon gebragt lloch gehouden worden, - vall _ (at voorstel 
b wel'cl afge~ien; 

IIvan den" Heer J; Klopppen urg; OID met betrekkelijk weinig . .. B" dat req l1estrant daarop een ander plan ontwierp, name-
IIkosteneene 'ha.ven· te , a:taVla aailt. e1eggerl- voor de stoom-.' - lijk oin van het strand. uit., mm de oostzijde van de be-
l/en. ~ustvaart,dat uitvom:ig be~proken word, blijkens§ 20 
h ' fd ik I ' h t' )' -.. . .. . IS'67 stiande haven, eene andere te maken, di e voldoende wijdte 

1/ :Q~.i. ,.~J~ .:tan ;, .~ ... : ... ,yer .. s .dagt over
k 

-' -co' ' • . -t-t l"k- .1 zOllcle - hebben, -om eene . tlan -de behoefte beantwoordencle 
//l 'a .. n .'-1'egenngs.'IYege ,wel' .•..... er. ,zae >een opze . e IJ '. onc er- d' t" t 't 1 t .. " .. :' -

k b ' 1 ·······. B" h t ' d .. , ··.· '1867 · . " . " h t ' . Jepe oe e aen, . ' 
IIzoe . •• ' evo e~n . ,:" lJ;e em ev~n - ;. was va~ , e , Ie- . A~f reqnestrant. dat y:ila.n :ook aan deregel'iug aanbood en 
IIsultllat da!lI!an.BJets "bekenclentoen ". m •. ongeVe(ilI een JaRr ,de '··Gollvemeul'-Generaal -' Bal;on Sloe.t van de Beele 'bet 
IIlaterevenmmlets meer van -vernomen'- was - werden -de' ;' -," '- - ', . .... ' . " ,' . ; . , 

-_. __ ; 'C_ :,'-; .. _ -, ,_ " ,,' ; _ -:. ' :--'. :. ' --, . :. : ---. . . ~" . _' ,. ~ _ I'.·: ~r¢()elte"waarcllg keurd~ eene komIDlssle te bClloemen, met 
.... "dO?r ......... c.I .. .en ....... ontw .......• e •. lp(') .... I .... • t.er .. Z ... Rake .... " .. lll.d: gezo .... nd .. e .. n .. st.Uk~entel u ... g.ge- I· .... ,p.d. 1 .• agt. Oin ... de .1litvoerbaaI.'.heid vali het pIau Kloppenburg IIvraage! ~en teruggezon .en : oor~ den dlrekte~uder , t '. , d ' k . ... . " '., _ 

IIbtilB;g.e.·l'.~\jkf· · ' o}lJc .. n.b.a,re ... . " .. 1' el¥k ..... e .. n.r:,. ·.·t·:.· ..•. '. _.' . . '-~.'. '.' . .' : : d·· .•. l . - '.- '.:' Ii . e 't~~~ e~~o~~.s.e: ';ia ... RJ"toe \venJ , gegeven iIi AUgllstlls van het 
\ :, e: ~~f! t. ~)~~v:~rm~5}ngi/a:)vaaR~oo'Y61mg: (lenemmgj!iar1866; ~ ' - .; . •.. . . . ' . 

IIvoQtnlltbge; ":erke~,' ondervond.~n. '!ordt.'de; ontwe}:re:.sl .. _, clu.t :hetbecloelde ollderz;oekwercl aangevangenollderdep. 
;~~i; h'~1:dt~v:gl~r~~~;,~Q!ll:"i'~lt~ ,:,Wd~(~~te~lfent!e . · en · al~eld \])i}"ekteur y:,m O.re~bare :'T.el·~el~ De Brujjil; wercl.,,?ort-

__ ~,: <" ."-"._". , ; ,;.;,, .. .• ,,-. "" ",' "'< ; . _" -, gezet ondeI den DnekteuT , )3elJermck en thallS HOg III be, 



':, ·~~~~0@.~a~;~{····We~ .. i~ ' ,o~~l:!,~giD.gr~~lijft:;iij .• ~el.t>~ire~t~mr,X;hr~ !. ?? -Te; be';t~bhtiu g: naar eenig~;~~~ ven2f~: ~::~e:o;!l'~~n_ 
A .•.• ;',.d.' ~~ ~jr~.q.~l. espra~t lllZO? •. ; .... J.e~~ls _m .•. .... e .... e._ r da.c.p-... Vlel' ..... _-.J.a~en;-.l. s. w.ach-._.'llgebOden het Zw~eascli:e' BirrKsclfip H~?4i, groot 418 'fon. 

- tenue --opden mtslag van lTat omlerzoek, waarmt zal moeten -, - . 
b1tjkell' of z~jn plan al dm! ' llietvoor uityoering vatbaar -is;1 . "'-.', 

. tlah ,debehoefteaaneene plal:tts, waar koopvaal'dijscheperil)e heet J. P.J{etJita1b, . assistent~~esidentder stad en 
'kunnen gereparecrd worclei-i, zeer groot is en de vervullillg-voorsteden - yan ' Batavia'; i-s · \j~noeJnd tot a$sistent-resident 
daarVanV(lOr den bloeiyan de hoofdl'laats yan Nederlandseh- V,lli Tangerang. 
'Inclie ; die znlkeene sehoone geogratisehe ligging heeft ,als

i eene_ levenskwestie is It!llltemel'ken; ' '. I Ret Roode Kiuis . . 
... _ c1~t.behalve develebewijzen; die VOOl" het bes~a(~ndier! BWkens 
beho¢!t.egeleverd werden, zoo door de veleaanvragenom Nove~ber 
toelatmg tot het gouverncments-dok te Onrust, als" door ,de til voren. 
vertoo!!.en van de kamer ,van KooP.hand.el ell NlJverlim.d, 

opgarc ,voorkamem:i~ in d~dagbladen van '-21 
1870; beli:epen de 01ttvail{jsien tot den Hden 

. f 39,854,831/ 2 
u lId 1 t t Benevens f 169.- aan nag ook no!!: mac

o' worden ullngevoerc, (at III . e aa seVIer -
U S hI . op te halen inschriiyingen. maallden van dit jaar tien sehepen, met namee eswlg ~ 

(' 1 ur -"7 Er is sedert outvangen tot 
Bride, Orpheus, Zeelandia, County 0 .. .J<tllCaster, n. VI. 26 November 1870: 
Smitli , Eastham, Sir James, Allue:Fleming, Coulltyof f 8,914,97 ,Sterling en Nations Hope, te zamen metende 8770 tOll
nell hier kwamen en reparatien aan den bodem -vereiseh-
ten,' maar wegens gebrek aan gelegenheid _claartoeOf hun 
charter zao-en verbroken of het sluiLen van een voorcleelig 
chartei· mo~sten miss en en llaar elders zeilen om de repara
tien t~ . volbrengen, en ook, dat de stoom-scliepen van -de 
Nederlaudsch·lndisehe . stoomvaart-maatsehappij en .ook · an" 

. ,'Xe z<l!lleiJ .f· 48,769,801/ 2 
Bimevens ann nog opte halen>iii~chrij"il1:gen :':f L6IJ,-"---'-. 

lets over praevEmtievehechtenis volgens het 
inlan4sche~e:glemel!i. . 

de}'~ partikllliere--oJ> Java te hliis behoorellde 8chepen naar .. _-
Singapore gezondcn worden, als zij reparatien aan den bo- Bleek tot Illl toe slechtszelden, dal de klachten over de 
clem . _lloo(lig hebbell, zamlat veel bedrijvigheid en nijverheid iudische rechtsinstellingell . hier -:neer ,veerklank vonden dan 
mct ,de daaraan verbol1den voordeelen Batavia ste~ds vaorbij de stem des roependen ill de woestijli, sindser voor de 
varen; Justitie eellspeciale direetie in het leven is geroepen en 

rIat reqltestrant voor ziehzelven vUlldeze zaak geene eli- een algemeen . alsijverig eilktmdig erkend teeh'sgeleerde 
rekte voordeelen beoogde, maar halldelde uit warme be- :hill het hoom daarvan is geplaatst, mag, Yertrouwel worden, 
langstelling ill de welvaart yan den luindel en de scheep- dat de werking diet instellingen met aandacht 'wordt g!!-dege
vaart dezcr plaats; . shigen en dat de \vilcn de kruclrt bij <ie regeeriug aanWe-

datClc betl'ekkblg tot de scheepvaal't, waarin hij door zig is, om ill rlegebl"eken,die zichltoen gevoelen ,vool'-
7,iillambt geplaatst is en de kennis harerbehoeften hem ziening tebl'ellgen. . . "" .... ___ - -
c; als van zelve toe leidden, om den weg te wijzell, die . ""eHicht ' kitn hetd~l<irom ,hoe dih\;ef; ree<l'ii ophet ge- 
naarzijn6 overtuiging moet worden ingeslagen, om in de brekkige del' regeling ,va:n de pi'eventii{ve hechtenisih het ' 
wo diep gevoelde behoefte te voorzien; .. zoogenaamd inlantl~chreglementz~j gewezen,iijn nut heb" 

rIal, wat het seheepvaartkllndige gedcelte van zijn haven- ben een geheUl'tellis be pnbiiceren ,die welsprekender dan: 
plan betreft, request rant zoo van wege het clepartement a.er aile beschol1wingelldaarvangeWigeiiis geeft. ·- .. .. 
marine, <tis van aUe daarl;oe bevoegde beoordeelaars, ton Tlp den 20sten Mei 1870 kwamen Mn heL ka11toar del' 
I'ollegoedkeuring ell adhaesie heet't Illogen ondervinden; inkornende en nil-g~mnde reeht-ente :?amai;ang 'een chineescbe 

dilt ook b.~j eivielc ingenienrs en bOllwmeesters, die gron- kooprnan Beh l:'oc Ie en eell qhineeseh geleerde Lim Sam 
Jig met de havenwerken van Batavia bekend Zijli, omti'el1t Sing, beiden ern .paa)" Ltren .tevoren niet net doar eerst
ele liitvoerbaarheid van zijn plan geen tw\jfel bestaat; gcnaem(le I.e Fmoy gech:irterde Engelsehe stoomschip Vine 

dab l'eqlteslrant gaal'Ue geld ,moeite en tijd ten offer bragt t.el' reede aq,ngekomen. H llnnc bagage, bestaimde uit twee 
voor deze .zaak; dat h\j nog in he!; begin van dit jaar, grand- koners en een blindel kleedingstukken, -werd , door de amb
boringr'n lid daen, _om te weten welke grond men' aan het tenm-en del' . recl1C'l'cl1e dOOl"zOchten d,tal;inwerd gevondm 
strand-o wl! vi II den , maar dat alvorCljs vereler te gaan, het in yersehillende doo~.ies eellehoeveelheidv<lu_ 4 tails en 10 
rapport van de direktie Jer openbare werkell moet worden maia's opium, ter wmitde inChinaval'longeveer f 7,-; 
afgewacht; .. ' hier ten gevolge van het monopolie pI. tn. /70;- . . 

Wesbalve reqllestrant eerbiediglijk Uwe Excellentie nadert ' y olgensde ,;erklaring van hen die het' onrIerzoekb~j
met hei: verzoek, dat het Haar moge behagen Ifdedircktie w()ondCli, ZOlldclJ BehSoe le' eii Lim ·Sam Sing, toendie 
!lvan .Openbare Werken llittenoocligen rapport uit,tebrellgen ,doosjes gel' OlHlenweJ'den, hebbengezegcl, datze hUll bei· · 
,ivan 'llel; resnltaat Vall haar oi1dei'zoeknaar de uitvoer· I rl RII taebehoorclen. . . . . ' ..... .. . • .... .. . 
IJba{irheid:>van het havcllplallvari' den reqllestrant." IVoQr den djaksaeehternogdenzel£den 'gag verklaarde 
,. . . 't Welle doen,de, B~hSoe Ie, dlttde (jpiuffi _nietvap I(~m ' w~s ;.eJlh~i ' iliet 

J . KLOPPENBURG. " 1vist, .dat ze zie40udel' de .ha~(t~e V~i1 zijn ,reisgenoot be-
'. - . '. vond, enel'kende dezezealszlJll.elgendomj eene verkla-

i'it!g, waarbij, beiden tel' -terechtz~tting peFsist;e~l;deil. · 

, . 

}ki'AVTA, 28 Oktobel' 1870. 

. GE'VEILDE VASTIGHEDEN. ".LimSam Siu'g . "oei·de te ' zijiie:r veiontsc11l11ruging aan, 
. ' . clat zijnvoornemenwas ge~eestcly gevondeh opiu:m,een 

Zat\lrdag, den 26sten November 1870.., i restantJe van eeil' voorr~ad, ' d.ie; 'hijv90r gebi'llikop reis 
V 001' l;ekelling des boedels van wljlen den heel' E.Y.I h.ad Illeegenamen, door .. iijn~l,Igageb\i ::het(!()llline-klint.oor 

Rijck:riians; > . • . • .•.•• !te. deporieren;voodoopig;bnite:i( 'ljet -:clo\l:ane gtlbied ttl laten, 
H~~ ; da.Il~ . RazJJaBorjija '.' verg: >. N a .. ? (i O~). ,geta~.ei)f(l91ll0ri:t; hij ientand~rt 'sla~ids _ '\V~H~ll~eK~.n~,}e gaan; infor-

196:;~O:PO" , -: , .' zijnde een "grasland· i · Gekocht~oor · de eehi.telmereu . hoel:ij daarmee :~ over~e~lcomstig-,:.clie~',ettimte. him-
ver'biltjdhou,dster voor f.'10,000,-.-:' , ... .. . . '. delen had; ' .. 



'·wo~t~;,s~tr!~~~tji~-;~~1fd~k~~!!!~ ~ac~v~~~~~;h~1'~~e.~!~'rI:;~~llr~~r;~~~~'C~~~l"r!;{e~#!i;g~rffr::~r~;~;~lJ~:V:;~1rfJ; 
; tracbl¢I1 ,t¢i' k~nn~ll" " t~ge"e:Ri . daklr.lJ het: onderzoek · Ultg~~ 'i stl'£\fda:n g~ldhoete;' tueti'ifzortder , verbem;Qverklaring : van 

. stehF·~~ens~ht~te :~,zieu, .dat · uIZoo; !.l\dien :de anibtenal'en' der l' bijzondere yoofwerpenzijbedreigd.> · '. " . .. ' . ~' , . ....•.. ....• ~ 
, l'e~heJ:Ghe ' .. nietpi>it·ematuur,v:~l'enoVergegaan, degevondell! Dewci~rden lIlasciate dgni .speranza ovo] che _ enti'(li~", 
op1ll1~ge.entreposeerd ZOU ~I)IlgewOl·den,hetg.een, volgeIls ; aan denmgang ,del' onderwere!~l,'an . Dunte)e ~eZenj)IIO
al't, '29van:' het :n~gletiiEmt oP' de ' amfioenpacht illstaatsblad I gen ookals motto· van depre~entieve gevangellis volgims 

' 186!) no. J l, .. ge06rloofcl is. '" . ' .. . '.' · 1 het iniandsch regleillellt wordeniJescJlOUw!L , Zoo eeniIiaal 
. Hoe ookoVel'die verwering mocht gedach:t worden il) i iemand daarin . isopgenouien, . fnoet daarbij,alblijkf; ook 
a~lel1:gevalle -was ,.hetongehjlIi.ct te veronc1crstellen, c1at men jlater, dat het doenoos is, .wor4el~ volhard; W_aat vol~~ns 

' hler metopzettel1Jke smokkelarlJ tedoenhad. . ! het reglement op de strafvordenng voorEllropeanende 
. Onaannemei\j'k \vashet,da,t, zoo een del' beklaagden zlCh I beslissing omtrent de preventieve lieeht.enis aa)) re(jhtage~ 

voor. het lrittele voordeel, door die smokkelarij t~ behalen,lleCl'cLen toekomt, daar kan inelke · phase van het . geding 
ten . ~?ogste een / 60 it ./ 70, ~an ~le bedrelgde. straf I d~arop terug worden . gekomen? b~ide ~~l~proviseerde~a
van etlU Iil,aand tot tw~e Jaaf gevangems en / ] 000 tot i glstratell ~laarenle~ell, nan . Wle (~le b eSi~SS1l1 g d~lOrhet . ill-

f 10,000. bOo e .. t.e, hadwIUen b .. lOo.tst.ellen .". da~l de meest 'I lalldsc.h /eglement. 1. S opgedra.g.e~, 1.S ... 0nfe~ .. lbaa;rhe.ldv.ero. ndeI ..... -.... voor de hand hggende VOOI:zorgen om ontdekkmg tr. voor- . sleld. t Is waal', het t~J dstlP IS gelukkIglllet meer veiTe; 
komen door hem zouden "erzuimd zijn . waarop hunne functien door l'echtsgeleerden zullen worden 

Niets .. waregemakkelijker geweest dan het blltel beetje I overg€llOmen, ' cloclto.ok dall iJl\ift de' bepaling, die pniven
opinin b. v. ondel:hunne kl~ederen te verbergell, totli:elke II tieve heGhtellis, aileen ollld~t daartoe eenniilal ·tel·niell -wero 

de -Indische,'dOliAneniet. gewoon is haar onderzoek mt te den gevonden · hoe zich oak b~i de nadere instructie het aan
stl'ekkeri, instecie vall zetebel'gen b~j hllJl bagage, Wall\'- zien del' zaak moge w~izigen, onherroepel\ik maakt, ten hooge 
van het riagelloegzcker was, o6k .met. het oog ,op de na.- 1 ste onrede1~jk. · . .. . . . . 
. tionalitel.·t har.e1' e1.·ge .. 11a1'e.11." da. t ze . <l!ln e~n onde. rzoek. ZOll I' N og in een andel'. ~PZ. iCht . k."(Hnt in h.e.tdool' .'. o~s m.eegec 

blootstaan, en dllt. nog .we11.n twee vel'sclnllencle stuks daar- · def!lde voorval het VlClense del' :be,taande vOOl'schnfteri om-
VIIll, als om de bnsen op . ontdekking zoo gruol; mogelijk I trent preventieve hechtenis in het licht. 
te maken. , Gnat men na, wat OOTspwllkelijk in casu tot de preven-

Voor Bell 'Soe Ie kwam, om aUe verUloeden van opzet- tieve gevangeneniing aanleiding heeft gegeveil - .eene vraag, 
tel\ike 8lUokkelar~j nit te sluitell, daar nog bij de omstari- die de naad van J llstitie; "001' een. fait accompli staande, 
digheid, dat hij cen groote lading koopwaren aanbl'aclit, zicIt niet had te st.elim, - dan bl~ikt, dat die niet in idle 
die natuurlijk na de gedane aanhalingnatlWkeurigwel'd omstandigheden facllltatiefis, cLat ze in sommige gevajlell 

'. onderzocht. en waaTin . geen spoor van Opilllll werd aange" im.peratief is voorgesch Teven, o. a. in het ge\ral,- dat hier 
tl'ofl'en. . .. . ~eket aanwezig is geacht - van ontdekking op heeter daad, 

Niettemin eGhter werdeH 'beiden, op bevel door de poli- I welke ook de aard van het lriisdr\jf of de overtrediug zij. 
tie, in preventievehechtenis gesteld eJl hoewel zij in alle Neemt men nu in aanmerking, dat aUe ove!·tredingen, 
instanties daartegen op kwamen, eerst bij (len resident, la- waartegen gevangellisstraf is becll'eigd langeI' dan acht dagen, 
tel' bij dt:~~ procu.reur-generaal, einCl(:jlijk, totmdezaak in tot de competentie van denlanclraad behooren,dat,tnsschen 
appe1 aanhangig . was ' vDarden raad van justitie, bij dat de olltdekking van eene overtredil1g elldebereehting Mar
collegie, aanbiedende zekerl).eid voo.~" betaling van eventneille "an door dat college, - waardooralleen, 7.ooals boveilge: 
I.>oeten totzoodanig bedragaJs ZOll verlangd worden, bleef zegd is; indien hetCtelict niet blootel~ik lI\et eim gel(lel~ike 
die preventivehechteilis vOO,rtchlre')lVOor Lim Sam Sing, straf is be(heigd, aim de preventieve hechtenis een einde 
tot dat h~j op den Men Octob.erovel'leed, voor· :Bell' Soe kan komen, -'dikwerf maantlel1 ve'rioopeq; clat dmi . het 
Ie, tot clat · de zaak op 2 No"ember doo.r den naad van maximum del' straf In verhouding tot den dum del' verplichte 
Justitie werdbeslisl. en hij veroordeelcl werd tot eelle boete pl'eventieve~lechtenis, geheel van toeyallige omstaridigheden 
van f 100, tel', ' zake van het . \)ezit van vier mata's ge- afliankelijk, een ouiJecluidencle fractie kan worden, dan l'ijst 
prep~reerdll opiulll, gevor-den in een paar doosjes, die Waal'- de vraag: wat blijft hier van cl~il regel IIllli:lla poena sina 
schijnlijk niet goed . sQ,hoon waren . gemaakt, in den kofier, praevia 'lege poenali" over. . . . 
dicnLim Sam Singals . zijneigendom .had el'kend, en dat Doch · wllartoezouden vel'dere beschollwingen over het vi
door .hem li\j de douane met een ' inzijn bezit zijnde slen- ciellsevall bestallride bepalingen nocidigz~in, waal' feiten 
tel was geo.peud, . dochten .gevolge. vail een misverstand zoo sterk spniken als met de boven meegecleeldelietgevaLis, 
van Beh Soe Ie"s verkladng voor dell .. Baad van ,J ustitie VVij hehb!J1I e1' ons weI eens vroolijk over gellHlIikt, dat 
als eigendomvanAezen door dat college wel'cL aangemel'kt:in China de ' EllrOpeanenbm'barenworden genoemd. Wan-

Eenpogirig, .' die nog wasaallgewend om . den duurder Deer mell lllldaar echtel' kennis . krijgt vim.' hetmet Beh 
pi'eventievehechtenis te bekortell, een verzoek aan den pre- Soe Ie en Lim SamSing voorgevallene; wIIllneei: mendaar 
.sident van dim )andntad qm ,zoodr\\ de zaa}t"olledig ge- verneemt, datzij, ' eene lading koopwareu van duizendim 
Instrueerd was, ' die ter . tel'echtz~tting te doen behandelen, gi:tldens aanl'oerende, omdat ... een re:>ta~tjevanopillm, "om: 
stuitt~ 'af cop de . a~n d~ Phariseell 'hel'hll!erende?allwgezetheid gebrllik ' opl~eis~~stemd; .· tet. ~aa.t~e;ill , ()hhia·. vaJIQii;ca . 
van . dien. - ari1~te~~~r; : ~i~; : Me'll'er~rk,el111ende; , ~ate~: ~ier ilie~ •. f 7, ... onder hu:il .. bagage gevo.llden .· werd; ., in .preven tie"e 
aan' o:pzett~lij1(e ~mo~Mlal'ijkpn : ge:dacht . worden, ecqterhechteni$zijll gestelg'; waniieer men,.daarvemeellit,clat z.ij 
;bezwa:ar.el;,:. jll. ,Zftg .prii , ~apA(! .chr()I1.010gische v()lgordeder . zi.ch ;vrucht~loos t?t , aUe bev(jegde~lltoriteit!ln (}l).~ . ontsla.g 
,aanh~ngige Zakfll1:: aft((.wijk~ll, . ·· .... ...... .. >< •... •... ". . ... : .. daaruit ',wendden; zekerheid voo\' . e.vel1tlleel~ . boetenaan,bie- .' 
L In ~. ~oeverh~ . ,': dit'iseen. 'Haag, d~~ . zeker b~j ieder rijzeii d~nde . t<>.t : z~odariig:.bedrag ". al~ ' ~9~ :· ~01'd(iJ~ . :v:e.rlal~gd; ~c~"t. 
zal -c-.. moetaan· de bestaande wett,eilJke bepahngen de re- LlmSllm .Smg, nadat depreventIevehechtems 'mfca 'VIer : 
delooze . vexatie·,· waarvan ,!rier'. blijkt, · worden geweten? "- maandeIi. : had gedmud, ineen ellendig .. h6spitaal ' is . over1e- ~ 

V olgells~ledhpositi.~; ~a~4ep. . Ra.,ad van ~ustitie , was :4e; den'lla te vel'geefsyerzo~ht.te , ~ehbenon;l~i'ih t~p ; ltill.z~ 

~f~~~p~~~?-[)}~;~~~~~:4~~:J ,ii;t;~r4~~~e~(~:nX1~~~t,:g~~ •. -~;~r .e~~:ij;~~ I~~;!:;~t~~at~e~~~~~!l~~:l~;::~::;~:#~;~;~~," 
~jkgesteta~rh . :tlJ%~n~;A~ . V:!lr~lJ;~ng.;1111nne~>zaaK ,'.Il.aal' .· ,dell- . vllngellls nog . nage~()eg eenm:aa~14 ~·~l1o~~e~ ,. ~}l~~e:;' ~~~:" ~lJ :; 
lartdraad~ m~ p,reve.I,I.ui\V~ ·· hecp.tenl~; Z~ ng.e, lcrac:htens"art.8S . gedureno,e -dezelv~ . nlemandmocllt, 'ont\tangen c dan, kra<:,litens . 



· i~ll:al,aarr, ftjU,' 1~AifeY~1I,~,OI:e\~d, ~~;d,e~l~e~~es~~:n~l~?~d~eli; I' ~:u e~~o," ::~~~~:I'~~!:~~, so~~::ft~:' f~:::~S\!I,:\ ~~l!e:i~::~~,'" 
jaar ilietgezien :had nietatiders kon ontilloeten dan Ul te- en , een hn;l~e el bleedte, welke gehee door op elkander gesta 

,d'··1 ;" ',,' : ,. , " ,' .. t· t'· d t h ·· 'I pelde steenell waren omgeven. 
genwoO!. 19 telu van uell c'pler en zlJue lawan en, a , lJ , Nadat. het gezelschap cen uur op den top had vertoefd, began 
de lossmgell , verkoopder UOOl' hem,aangevoerde l~~opwa- het le regenell en werd de koude schier ol1dragelijk:, zoodat het 
reI! aan anderen moest. opdragen, t geennatuurbJk met I voornr.men om aldaar 'den nacht door te br!lngell~ ell in den 
kosten en verlies gepaanl is gegaan; dat ten slotte 11ij aan hater af te dalen, moest o,pgegeven worden. daar meudo,or het 
eene overtreding, strafbaarmet eene boete van f 100, achterblgvell del" koeli's, ~ie. degoedereu droegen,g~en gele
schnldig " werd verklaard; wanueer men daarvemeemt dnt genheld had, 001 eeueeUlgzlUsdragelijlt llachtkwartler op te 
. . . . <loch ikwil mij hier tot feiten, waal·van h et wet- slaan. , . .. " ,. . 
teli·k bewijs kan worden <Televerd bepalen - zal men dan DlentengBvolge werd tot den terllgkeer bcslot~\l: en berelkte 

J . . " " , b' • N' d' . men dan ook den volgenden dag Moewara-Doewa weder. ' 
rede llel)ben' am 1'a11 dat oOl·deel ten aanZlen van e er- Het valt niet te ontkennell dilt de bovenbedoe'lde too-t maO" 
landschclndie tel:ng te ko~en? , .. men al het. doel niet geheel bereikt hebben, evell\verdft'voOl~ 

Gesteld eens lets dergel\Jks ware een Europeaan m Chma de.el heeft opgeleverd, dat zekerheid verkregen werd omtrent de 
b; v. ten gevolge van het bezit van een kistje sigaren over vulkanische geslelheid van genoemden bergtopeu Leveus eeu by 
komen, hoe zou dat feit door ons zijn gequalificeercl? Zon, den inlander, sedert lang bestaan hebbend bijgeloof uitgeroeid 
China niet. de kans hebben geloopen, zoo het den onderdaan I alt.hans zeer verzwa,kt werd. ' , 

van een m::tc.htigen staat gold , dat er een casus belli van _ (Okl ober). ~ Ter hoofdplaats Palemb~ug kenmerkte de 
ware gemaakt? . ' I weersgesteldheid zich door zwaren wind en. i'egel1huijeu, die uu 

Mage dan spoedig de hand aan hetwerk worden gesla- i en dan afgewisseld werden door eeue drukkende wffrmte. 
gen am hepalingen nit onze wetgeving te do en verclw~jnen, De gezondheid5toestal1d ter ho~fdplaats , verbeterde.. , . 
die , de vrijheid van millioenen menschen bedreigen en voor Er dedeu nch nogsiechtsF hgte gevallen . I'an de pakzlekte 

Nederland als beschaafde natie een schande moeten worden voor. . Id d· · k 1 r I ht · · · d 
geacht. Il~ de bmnen au en .I!am Ie zle t~ on ( a; S ,ee s. II! e 

, . RedJang werdel~ 4 pokllJders aangetroffell. . ' .. 
(Ind. 1fT. v. It.. D.) W. K. V AN .DEDEM. Sedert heL ullbreken der pokken .waren rJaanloor te D.lamb1 

~-.--_ ~~ aaugel.ast 126 per~oneu, waarvan 24 overleden. 69 herstelden 
en 33 onder ultimo Oktober onder behalldelillg bleven. ' 

SOei'auaija. -" Gedurende de JlIaanden September en OkLobet 
,il. heeft de gewlldh0idst.oeslancl in dit gewest lIiet. te wenschen 
ol'p.rgelaten. 

'-c Onl!lllgs is het, lirhtschip I'oor het, west.gat van Soerabaija 
\'001' het. eerst oni.stokell. 

Volgcns deslI'ege out,vangel! herigl.ell moet dal. licht. goed en 
hp-Ider hranden en lIit~l.ekend aan het beoogde doel heantwoorden. 

Polembai/q. ,- AaH een I"erslag omtrent een onlangs plaa.ts 
gehad hebhcnden togt nna l: den berg Dempo, gelegen in de 
Pasem!\h-Ianden, kunlleu wij de volgende mededeelillg ontleenen. 

III den morgen van den 12den Julij .il. werd die togt van uit 
de aan den I'oet des bergs gelegen doesoeu Moeara-Do6wfi on
dernomen door een gezclschap,bestaande uit den kontroleur, 
belast met het, gezng in de Pasemah-Ianden. vier officieren vlin 
het garnizoen tp- Bandal", ell eenige inlandsche hoofden. 

Na de, gewolle moeijelijkhedeu uau zoodanige excur.ieu eigen, 
ovcrwnliliCU Ie I\!~bben, kwalll hei; gezebchap '8 middags den 
14,dcn d. !t. v. in de nabijheid vall den top de3 . bergs. " , 

Ovel'blijfsclell vall uitgedoofdevlIren, afgekap1.e boomtakkell 
en !lIIclere sporen, toondell aRn, dal, de Dempo Hoeger reeds 
'mecnnalen moet heklomlOen zijn. 

Op eenigc dui'Lende passcil afstands bespeurde men reeds de 
overLlijl;;eleu vall V1'ucgere vlIlkallisehe uHbarstingen,zooalsascb, 
\,erzellgde strlliken, enz. Ook yond men het geraamte van een 
hond en de sporen vau geilellvoet.ell, welke in den zachten zwavel
bodem afgedrukt. 'waren. 

De kraterwalld van de~l vulkaan had ongeveer cen unr gaans 
in omlrek; zij was geheel kaal en met steen en overdekt en vooral 
aan de Noordzijde zeer steil, docb aanmerkelijk Jager dan aan de 
andere zijden. ... 

In eene diepte vall ongeveer 500 el ontwaarde meneen kokend 
zwavelmeer. 

Vll.n tijd tot tijd we I'd het gezeischap geheel in zwaveldamp 
gehuld, terwijl' bovendien · ook dewolketl, die den berg steeds 
omringeli. lIet ui1.zigt zeer helemmerdell. · . 

Vol gens de inlandsche hoofden, iou die kral.er in vroeger tijden 
vaakbezocht zijngeVl'orclen door, personcn, die vaneene ziekte 
herslp,ld wareu, ten, einde aan ,de ' goden , of dew'a's; die werden 
gezegd Idclaar tezetelen~ olferanden Ie hl·engen, dan wei gunsten 
van hen nf Ie sllleekeil. , 

Dikwijlszoudim eehler ' znlke personen nief; meet· terugge-
keerdzijn. . ' " , . " " ,. . 

Oak Uestondtot. d'u~ ve'r· bij de inlan:dsche bevolking het bij
gelooJ~ dat de, bergtoj) oak tot verhlijfplaats van 'booze geesteti. 
diellde eh.clatee.ll ieder, die zich daarheen hegaf, met onher-
stelhare kwalen terugkeerde. . " , 

Wat hiervan zij, dat die bergtoll bij den inlander inzekeren 

Het regenachtige weder helemmerde hier en daar het hewer-
ken der drooge velden (ladallgs)~ , .'.. , '. . 

In de AlIlpat-Lawang ,stonden de koffi.J-aallplanl.lOgell gunstlg 
Uit die afdeeling werden via Tebing-Tiuggi naar Palembang 
afgevoerd 60pikols koffij. '. , , . . . '. . ' .. ,' .'. '. 

In · de Redjallg' was de koffijpluk nagenoeg geheel afgeloopen. 
De tabaks-oogst beloofde in die afdeeling eniil de :M:oesi. 

Oeloe gunstige resllitatell. ' , . . , ' _ 
De kina-aanplautingen in de Ampat,-Law~ng en te.Bandar ' 

st.onden gunstig. , , ,, ' 
Aau inkomende en uitgaanderegten .wel'd te Moeara-Kom

peh, gedurende Sep£eulber)l., geh~ven / 1929.71; en te Palem
bang, gedllrende OkLober .ll.,aan mkomelJde j 6315.13, en aan 
uitgaande regten / 82.59. ., 

De in- en uitvoer vertegenwoordigdeu aene ' waarde van · 
j 247895.71 en j 92642.25. . 

Ret zoutdebiet beliep87 koijangs en 8tl/3~ pikols, hedrllgen:.. 
de eelle waarde vnn f 15'274.98. 

D e rijstprij~en bedroegen per pikol: 
, 1ste .DorL 2de " oorL 3de Soolt. 

ter hoofdplaatsPalemba!lg f 6.~ /5.- j 4;-
iu ,de Arilpat-Lawaug /I 10.- tl 8.50" 7;-

If "Moesi-Oeloe . # 5.28 If 4.- ,II 2.88 
If "Redjang en Lebbng II 9.50 " 9.~ ,. 1/8.-
/I "Rawas '. . . If 8 • .:.... If 6;- II 5.-
II /I Lemataug-Oeloe " 5.50 " 5.- ' /I 4.50 
/I /I Lematarig-Ilir . ' II 5.- II 4.50 /I 4.-
/I II, Pasemah-Iauden Ii 5:50 /I ' 5.~ " 4:-
II /I Kikim . . II 5.50 If 5.-" ', II '4.50 
/I /I Iliran en Banioea~in , . "4,- II 3.50. 

Riouw, (Oktoher). - Vol¢ens de laatste berigtenuitAssahari 
washet B'atta:ksche hoard Prnet6, met zijne ,voornaamste :Doe,. " 
baling; waarouder vermoedelijk ook zijn ioon, door de b:evolking 
van Dempo-'l'ombak vermoord. " ' 

De dood van ditwoelzieke -hoord zal opde ru&t , vair. gemeJd 
rijk van zeer gunstigen invloed zijn: 

De opbrengst van gambir lin peper w~s in den Rioliw:.en ' 
Lingga- ar,chip!'!! vrij gunstig. 

Te Rionw weid aanpachtpenniugen oulvangeneene. 90m 
van /49,063. ,' , . ". ." ," , " . '., , ." , 

Te rrandjong-Pinang kwamenaan 30 europeesChe1l621ul~ndach 
getuigde vaartuigen" mete~tle . te zam'en 3950,,:,. I,a,s!en!,t , ¢rw,Y,lvan., 
daar ' "ertrokken33 vaartUlgen van ~e eerste en 54 van dela,~tst-
bedoelde kategoric!, .metende getam.en1ijk 4/J.24,.7/ta , last. ' 

De handelsbeweilni was levendig. ,' . " .. 
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/:~r>,!erd ,3i~~~:a~,~~~e~i~~f:,::f,erditijst; -' 
; , 480 i ,ii : '" , ·zout;. 
! ' 3/){) ' ' ":"~ ' '' '/padi; ,': 
, " 1020 pikols gamblr; 

200 ,. /1 . tabllk. 
5 :':is ten tabak. 

i60pikols suiker; 
. 90 "katjang-oiie; 

40 , Ii ' klapper-olie; 
160 /I aardappelen; 

45 ' If koftij; 
140 /I tama~inde; 
601/ uijell; 
00 II was; 

180 sago; 
no kisten thee; 

62000 stub alap; 
14000 l'ot,tillgstok:)es: 
38000 stuka " metselateenen; 

2000 II dakpannen; 
120 pikols tengarbast; 

1000 stuks plankell; 
1000 II vloersteenen; 

. ] 2 kisten hl'endy; 
15 . 1/ '!' mantifacturen; 

1000 sluka cigaren; 
3t. kistellopium; 

)' 22:300 aan zilverereu mlllH; 
20550 slllb Mexikaansche dollars; 

200 /I kadjang-matlen; . 
11000 Chineesch aardewerk; 

40 slagtossen; 
12 . kist.en Chineescn vuurwerk; 
70 stellerl ijzeren pannen, en 

155 pikols aarde katjanp:. 
Ue uitvoer bestond hoofdzakelijk uit de volgende artikelen: 

] 94608/100 pikols · gambier; . . 
5686°/100 II zwarte pepel'; 
17674/1W II witte /I 

2008 /I rijst; 
49oo/100pikols. 'was; 
60 " uiijell;, 
18 /I suiker; 

. :310 . " tamarinde; 
1200stuks . klappers; 
200pikols sagobast; 

7 /I poeloesaribast; 
1454 stuka plankeu; 

226 /I pannen; 
1000 " , kadjang-matten; 

8 kodi kajoe"embaio; 
659 stuks vioersteenen; 

3300 " brandhout; 
27500 /I sl\ipsteeneu; 

] 2 kisten brendy; 
I) /I arak; 

100 stellen Chineeschiu.trdewel'k; 
. 1 . .kist opium; . 

f 6000 aan zilveren munt, en 
. 4745 . stuks Mexikaansche dollars. 

De .marktprijien waren onder nltimo Oktober, ais voigt: , 
gam1:Jir. We soort; per pikal J 9.-

' id . . ' 2de. /I ' if II . If 7.90 
peper [wit~eJ .' .. If If " 29.50 

· ' id. i(zwatel N ' fi .0 21,10 
'rijat ' * If N 7.50 
klapper-olie · NIf II 27.50 
leveiJde verkenslf ' stuk . ~ , If 30:60 
'agio$100, >', . 1/ 268. 

.. Z~iiler- . ~n Oosfel;,i:tjdeelingvall Borneo; (September) -De 
' ~~,e~sg!lsteli:!,hei~ ' .lceIiblerkteziclido,or felle hitte,welke nri en 
~aan:door iwar~: 'stortregens 'werdafgewisseld. . " .. ' ' 

; p~geZ9Jldh!lid!tge$taild-was Qverhet ' algemeen vtij gunstig. 
" , AHe~n;iiJ:', ~!'taistiikt ,"Amaiidi t{aJdeeliog ·A moenthaij] waren 
e'enig'~~ ltjn~er~p: Qverladen aan<~ene6nstekin~ in, de longen;die 

"zi(:kte wafeob.terop"ulti,*o Septeniberji.- ,wed~r verdwenen. 

In ' eenige diitrikten . van' genoemde' afdeelingwerden de veiden 
in Mhoogerestreken· opnieuwb¢plant, . '.": ' .' ' ,,< 

, De kultnres gingenali;l.aar :nietvooruit. . . ,c', .. ... . 
])e veletegeiisyer90r~~kten in hetdistrikt Amoenthaijeen. 

hoogen \vatetstand;: waatdoor deill,'dat distriktgeplante indigo 
grootendeels . verwoest w~rd; . . 

De handel was niet zeet levendig. 
Ret aantal te Baridjermasin aangekomen en vertrokkerischepen 

bedroe~ respektivelijk 24. en 17, metende 14323/ 4 en 1145 lait . 
De in- en uitvoer van koopmanschappen vettegenwoordigden 

eene waarde . van respektivelijk j 34.9670 - en j 79980.
Aim . inkomende en nitgallnde regten werd ontvangen 

eenesom van. ... . • ' . • f 1449.32 
Gedureridede 8vorige maanden. if 16109;32:> 

te zamen. . . . 1 17558.646 
In de 9 eerstemaandell van 1869 is ontvangen. 0 15207.156 

alzoomeer' in 1870. . f- 2351.49. 
Ret. zoutdebiet tel' hoofdplaats Bandjermasin bedroeg 124 ko· 

jangs ell 20 pikols. · . , 
De werkza!,!llheden ill de steenkolenmijn Oranje~Nassau wer-

en geregeld voortgezet. , . 
Gedurende September bedroeg de productie van steenkolen 800 

ton; terwijl op ultimo dier maand het restant kolen, in de ma
gazijnen te Pengaron aallwezig, 6033 ton. en de voorraad in de 
magazijnell te Baudjermasin 2566 400/1000 tOil bedroeg. 

Naar laatstgemelde plaata werd afgevoerd eene hoeveelheid 
van · 427 ton'. 

Vall het personeel bij de mijn Oranje-Nassan. bestaande uit 
668 personen, werden 127 gerieeskundig behandeld, waarvan98 
herstelden, 1 overleed en 28 op ultimo Septembet· onder behande
ling bleven. 

Tel'1zate, (September). - De gezondheidstoestand was gunstig. 
Er deden zich slechts enkele gevallen van intermitterende koort· 
sen v~~r. 

Ret wedel' was minder guur dan in Augustus jl. 
De drukkende warmt.e werd van tijd tot tijdg etemperd door 

regens. 
De wind kwam uit het O. en Z. O. 
De opbt'engsten van de verschillemle laudsinkomsten bed roe· 

gen: . 
ann hoofrigeldell van . chinezcn. I 5.-

I! belastiug op 'arak en andere sterke dtanken. 11 ' 166.67s 
If ' II If het slagten van vee If 8.4.2 
If 1/ saguweer If 150.835 

1/ (I If amfioen . If 465.835 

If . If If ' het zegel /I 547.50 
1/ schoolgelden . . . /I 88.25 

' If port vall brieven, enz. . . . .. /I 32.31& 
'1'e 'female . kwamel1 aan. 7 en er v<lrtrokkeu vail daar2 sche· 

pen en vaartuigen, de stoolllschepen niet medegerekend. 
Aan handelsgoederen en specien werdingevoerd v~~r f 60230:

en /1200.-, en uitgevoerd VOOI' 1 22643.- en 1 3570.-
De pikol rijst kostte 1 9.- de eerste s~ort. en 1 8.- de 

tweede soort. 

Menado, (September). -'- Uitgezouderd enkele gevallen vim 
koortsen ill de strandnegorijen vall de afdeelil1gen Kema, Amoe· 
rang en Belang, was de gezol1dheid§toestand over het. aiO'emeen 
gunstig. '. ' 0 

De weersgesteldheid kenmerkte zich door groote droogLe, die 
nu ,en. dan werd afgeWlsseld door . zware regens. . 

In deafdeeling Tondallo w8rd· de padioogst met krac\lt voort-
gezet. . 

De velden waren reeds voor een goed deel met miloe beplant_ 
De kintal- en passini-koffijboomen waren met vele bloesems 

en vruchten beladen. 
Aim ' het onde.rhoud · der koffijtuiIl.en. die over hetalgemeell 

een' gunstlg .aanzlen hadden, werd de noodige zorg hesteed. 
De. toestand del' . overige . knltures, behalve . die del' kakao-kul-

tuur, bleef gunst,ig. . 
In's lands pakhuizen in de Minahasa werd, gedurende Au

gli~tus en September, geleverd 13238hoo pikolkoffij. .. 
'l'e Menado ell te kemakwameIl. aan 42. en'er vertrokken van 

da~r 2~k- sohepen .ell vaartuigen ••. .\Vaarmede l'espektivelijk voor 
cene waarde van / 17817.3,30 .. en 1148978 werd in· en uitge:-
voerd. ' ...,. . .. 

Terhoofdplaats Mel1ado varieiirde de prij8van do rijst v~n 
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:·!;·': (~t~7~;Jgtd{ygoo~~~t,koken: dieV:R11 .,dem!loevan / '3;50 ' ~:~n~~law~:g v~:~!der!~ li~~ht;el~a~iez:;~~tea~t~!z~:~ 
. ' Gorolltald;(Augustus), ,= "Dec, gezoll(l)u:l<;!stoes\ang ' was oyer waarvoorzij gekomenwaren; den ISen zan behaudeld wo~~ 

ht!t. algemeer.i ~e\'redi!S!'lOd;, "', ' , . .. den. Wat te doen? N aar lIuisgaan stohdgelijk me~ 
Erviel in dlemaand m,lI1d eXl'egl!ll, dan 111 Julu, heen en weer loopen. Zij . getroostten zich de ohofi'ering 
Dewind waaide aanhoudend uit \lel,W, ell ZW. bJ"f ' d 1 b d 
De oc)O's!; van padi op de sawahs werdvoor.tgezet. aan een vel' IJ oP ' een vreem e p aats vel' on en, om ... , 
De lll~oe~nanplantingen hersteldeil zl, :hvan de, door de ve.le (len ISden te vernemen ' datde zaak nogm:aals uitgesteld 

regens ill, vorige maalldell gel eden' schade .en kregen cell hel.t\' was, tot den 22sten. 
aallzien. ".", ,'.' . , . lk zal u latel; , kennis .geven als ze den 22sten weer llit-De kolIij. !tapas, ell: labaks·aallplanilllgclI Ycr,kcerdcn III be- . gest,eld worden; dan hoop ikdat gij er eeu , hartig woordje 
vredirreudell staal. ' , ' bij zult voegen, 

Tile AII"'u~tu.s \Yerd iu 's lands p.aklllm.en"te GOl'olltalo gele-
e 4 k I k If - rY1j ve1"neJileil dat de heel' van Hengel, I)l'ediIiant te Sa-

v~l'd eene iioe\~eelheid vriJl !l"./125 pI '0 ' 0 1.1, . 
Te GOl'OII'Ialo kwamen aan 13 en er veri rokken VIIU daar Lb marang, een verzoek ' om op pensioen gesteld te worde!). 

TaartuigclI . . waarnlede r'e~pektivel\ik werd_ 111;' ell IIItgel'oerd heeft ingediend. 
voor ' eelle wRarde vaul 26315,60 en I 2fi7:>O.? ,), , - Heden 1JZ01'gen arriveerde te Samarang de Legerkomman-

Te' dicr plaatse val'ice~de de (ll'ijs Villi de 1'\)51. Villi f Il., tol uant; Z. E. is voornemensam vijf wekendoor te brengen' 
I 7.-' en die van de 1I111oe vur. j 4.- lot J (j,~ den pikul. , . ' 

In den lIacht van 27 op 28 AlIg'lstlls hed! z!l~h tel' hoofd- met lIlspecticn in Samarang en de Vcirstenlaude.n. (Loc.) 
"Iaals Ooronla}a .eene ligte horiwlltnle ual'dseitllddwg due~~ ge- - Een l'edd'ing. Gister middag omstreeksdrieUlll" stoollJde 
VOClflll ill de l'Igtlllg "nn O. naftr W, (Jcw. t.) de Koning IfTillem Illop de hoogte van Pamanoekan. Eell 

Ba/tlVil1, _ Zijlle l<~xcellcntie de GOI1VCl'llellr·Gellcraal is in dell voor
middag van dell ·2\l.t.e.1 lie'l.eT lI1et. gevot~ yan Buitell7.org ulhier uall-
~ekoillcn. 

Sa:mm'" ".'1. -- Til de JnaBuu Oktuber Iclde mcn lel' hoofdplaals en 
nm&lnken 918 kool'lslijurrs, ,wmll'van 70:j hersteltlen ell 78 overleuco. 
01' ultimo Oktob"r blc\'cn dlls nng 137 lijr1ers ziek, legen 214 01' III· 
timo Septcml)cr. , " 

De mecslr. lijdrrs WCl'ur'lI nnng(-lr(Jff~n "nhl) hct ~l l'and en lungs de 

rivier , . ' ''I ' t J . 1n !le ,,[<I,cliniC I)cmak wCl'uell 50;3 1,001'IS , I.l r era \'CI' I' eeg , wnarvan 
I overJet ll. 381 hel'slcldeu ell 121 up III!i1110 Okluucl' "ntlcr beltallde-
lin/! II!eH.l. ,. . . 

Tn d, "f!lectin£( Grohogan v" \II het titstnkt, Srundul dede" zle" ee -
ui;!e !lcvnllen \'an' )lukk(·J1 voor; .- \\,narVAO .c;(,n doouclijk aflicp. 

'Tn 'de overige af<letlingun Will de g,!zonelhcldsloeslal bevredlgend. 

l'roh"'ill9"' - f:.!rlnrrndc Oklober \Vertlen ill, dit" gewcst verpleegrl 
J :H6 I,,,urls- en 11)0 polclijdel's, WOSI'V;III re8pektlvel~k hel'sleldell 919 
"~ II "s .. 11 ovcrlcdclI 94 en 9, 
. 01' ultimo van tlie mannel blevcn dus lIog ontlel' b,ehandeling SG3 
):o'jJ'ts- en 123 roklij(lrl'~, fegen 469 en 117 on,ler 11111111C Sept~mbel'. 

Ref/kuch.},. (Sepl'\lllbcl'), - Dc wecrs!(eslc'dheid kcnlJ1(!rkle zich dour 
7.wnrc rrgclIs en ht:vige wind('n nit het W, ell N, W: , ' 

In Je urd.'cling: .1I'l0kko·Mokko brnk e(!fIe koorls-cp"lernle nit. 
net bcalnn!' nam onmiddelijlc de Itoodige rnanITl'!<clcu, tot verstrck-

king van gene skuudigc hulp. . ' " 
Dc mceste Iwurtslijdcl's werdlll tel' hoofdplaula vau die afdeelmg 

Qllngetrofi'eo, Bij naukolllst. aldsar vau dell ililand~chcli 'geneeSkUD(itge, 
woren reeds GO zickeo overled~n, De kool'tsclI wan," van eenc kwaad
aarrlige I usschenpoozeode suort, 

Oak elders 'en vooral 01' de hoofdplaall I:lcllkoclcn deden zich koorts-

gevallen voor. ' ,. ., . , ", .' .. 
Dc pokkeu hebLell zich III de nfdeehng Sel,,"",Q lllel vc.llltl ullgcblm,<l, 
Vooral l ' )l die plaatsclI, wBnl' ue omgelw)Jt~ LU(>1I1slnmm~D \log Diet 

verbrand "nrcn, deddl de regl'lIs eeDe vel'trngllig (,ntslaall In btt ver-
der be"~rken der ladnngs. ' 

J a de ornUiclnllcl~n vnn Benk" r:)cn ('II tel' I've \\'~s mcnijl'el'ig bezig 
nail Ittl bewerkeD del' sawahs, 

lIet wl\tdehiet ,bedl'l'rg 18 . knj"lI~s ell 20 \,ikr,I.. ' 
'l'e Belll.,ceien wdunan inkumcnde l'l'gt('il gehe\'ell cen bulrag V3n 

jU,S.iO, 
De I,ikol ri,ist.. hIe soorl,hstlc\un f 7,- c Ivl f !), - ; de 11iko\ 

paui ongeveer de he1ft, [Jav, . (f :] . 
~--~.: .. ~~ 

Sam a1'a?1g, 22 Nov, M etz~~C1:hejd vei'namcri W\j~ aat 
er wedel' ctl1brng . op den ,nnhllljJ'('n wrg tusscl~en <.:010 
enN gawie 7.al worden wrggebl'oh11 en vOOrlUOplg (lees: 
binnell eenige jaren) ni ct vel'vangen WOldt. 

.~ Ueu1'uik . ra~ · .J~;a; . . (PHrticulicre COl" ('sp,) . Viei- man 
werd:ente : N.gnwic orgm;oepc,n · Om · voor urn landraacl..te 
verschijncn; ten ('jnde in een percal'e als getuigen te wonll'n 
gehaOI'll. Om . den Hen, . de dag 'van behan.daling, tel' 
plaatse te zijn, moesten allen hllnne dess!I, dIe 24 palen 

korten tijd te voren had zich een geweldige teg~nbni ont
last, nog was het llitzicht beneveld, to en de gezagvoerder 
op een vrij grooten afstand ~en voorwep ontdekte, dnt zijn 
hijzondere aaniJ.achf gaande maakte, lIlaar aall I'ankelijk . aan 
een nauwkeurigewaal'neming ontsnapte, Langzamerhand 
echter teekenden zich de lijnen van het voorwerp scherper 
af, e~l onderscheillde de H1'. de J ong het wl'ak van een 
prauw eil zevell illianders daarop. 'l'elkens sloegen de hoo
ge golven over de ongelnkkigen .11enen, · telkens bedreig
de hen de dood, telkens klonk over de wateren de kreet; 
toelong-toelong! het was een hartverschenrend tooneel. 

Maar er voJgcle reddillg, Met den meesten spoed werd 
de boot in lUlar vant gestuit en onder heleid van den der
den stuul"lllan een sloep afgezondeu; die na veel moeite en 
i1iet zonder gevaal' dezeven inlanders behouden o'!erbracht. 
Toen werden zij onmiddelijk van voedsEll en kleeding voot
zien, en ' thans wachten zij te Samarang op de voortzet- . 
ting van het goede werk dat aan 'hen door den g~zagvoer- . 
del' en de equipage . del' Koning Willem III werd verricht. 

Ret is gebleken, dat de inlanders des avonas te voren 
van Pamanoekan vtid;rokkcll waren voor vischvangst ,en 
dat zij van's 11101'gens 11 tryt 's middags 3. uur - derhalve 
vier volle ur;en - worstelden lllet den dood. 

- [fit l)jocJa (Part. Corr,)17 Nov. In den avond 
vall 15 dezer o1nstreeks zeven nui", hOOl·demen eensklaps 
op de titir(rijstblok) slaim. 

~]en Javaan te . Soemodiningratan te huisbehoorende, ' 
werd op den wegniet vel' van het nieuweKerkhof, aan 
de . Zuid~oostzijde; buiten de ommuring vanden Kl;atou 
door . tweemenschen aangerand. Een van hen brac11t den 
man een knuppelslag toe op het voorhoofd, zoodat hij in 
zijn bloedbadende bewusteloasneerzeeg, en zeker zoti hij 
het leven vel'loren hebben, indien de bewonei's vim de niIaste 
kampong Jiiet spoedigwnre11 ioegesneldende schuldigen 
het hazenpad hadden gekozt;n. _. . .. . .. co. . . 

Ofhier weer de hartstochtender Javanell:' miimennijd 
en w.r\1akzucht in het spet zijn geweest, dan we) of het 
aIleen om een his, met . geel kop.eren scheete doeu:was, 
(hetgeen tebetwijfelen va1t',weet men niet zek.el'. · (Loc;) 

Salfla?'(ing, 24 Noveinber. Aangannde Benkoeleu hebb.ell 
wij bei .. ichteri ontvangen die lliet lIbevredigend"zijn. ,Het 
~chijllt dat de inlandsche . bevolking daar jegens den Assis
tent-:Resident nietdie gezindheid koestert,die voor .. hem 
aangenaam en . VOOl' de ' eer van het. N~gt:rhindsche . geiag 
oillnishaar ls . . De Regeering zon, meenen wij, weidoen, 
indienzij met spoeJ en verstand onderzoek: ~eed,debe
hoefte om ergerlijke bijzondei-hedente Jlubliceerentou dan 
vervallen.-- (Loc;) .' 



, Oligeval/en trw reede. lIedenochtend zonk bewesten de 
otide 'riVier'-IDonding' wedereene gesloten ijzeren prauw, ge-
laderimet 500 pikols rijst. ' (Sallt Ct.) 

f:;oel'aoa(ja, "Ret recht tot deliiet van opillmin het klein 
in deze l'eSidentie geclurende het jaar 1871, werd heclen 
morge,n in , den dalam van den regent alhier vcrpacht, lUet 
den volgenden uitslag. 

Eerst werden 'clevieI' perceelen Soerauaia, 8idho-Ardjo, 
Modjokerto en Grissee met Lamongan en Sidaioe afzollCler
lijk opgeveilcl, doch aileen voar het perceel Sidho-Ardjo een 
bod gedaan. Bijde claarop gevoJgde verpaehting del' vier 
perceelen gezamcnlijk wenl a1.s hoogste bod, cloo!" Liem Khe 
So en van Grissee geboclen een pachtsehat van 

l 211,200 jam's; 
daarbij gevocgd de winsL op de te nemen 
verplichte boeveelheicl opium 1/ 720,000 1/ 

is het totaal bednig . I 931,200 jaars; 

VOOl" 1~70 bedroeg de pachtschat 
de winst op de opium 

1/ 38.,1.,720 1/ 

,,432,000 1/ 

Zoodat over 1871 
wonlt vcrkregen. 

totaal f S l6, 720 jam's ; 

cell hooger uedrag van f lt4,4S0 
(Soe-r. Hbl.) 

Kortelings is door den resideilt een pruclamatie uitgevaar~ 
cligd aan de weerspannige lCl:tell del' beVolkillg, waarin zij 
worden aangemaalld zich maar spoeclig te ko:nen oll:lerwerc 

pen (de tijd wordt intusschcn aan hen geLaten) daar 'f, REG. 
anders betoel bJOS zai worden, er op iosgaan. IlltlLsscilen 
heefi \Vangkaug zeer kort geleden met eenige volgdingeu 
een bezoek " afgeleg(l bi.j het heilige graf, nahij de blliten
kweell en heeft tlaar gebedeu, geotferden eenig geld nit
gecleelcL. Waarom Wll h\j ook lliet bi<.Ld,cn? Eenigell tijci 
te VOl:en ZOn hij met een patrouiUe elln "Tillltleling lutbben 
gemaakt, rontLom de uenting te :!Vt&rabahan in de bmpong 
van wei ken naum Illen zegt, tlat zich tegeuwoordig reacls 
bevinilell: cen sultan koelling (oLUle ll<lam \r<tll Hoeger) twec 
paugerangs, W,lal'Van cen den naUlll ilCeft vaLL Ka.rtas La
ijang; zij wandelen met paiongs en volgelingen en vieren 
groot feest. Goesti Mohamatl, de broeder van goesti 'Moe
clik is rcec18 bij Wangkung. 

SoeLa Opo is reeds met :30 man hnlptroepen tc lIlaraba
han verschenen en wii er 150 levered; dat help.t wat. Bij 
het cerste schot loupen die koelies hard ,,,ego 

Voor vier clagell gelellell ZOll de Onl"ust naar Te ., ell gaan, 
maar hij ligt nog hie!", en moet heden (20 NO\7Cmber) lllet 
vi vres , vcrtrekken, mRar 't is nog lang niet zeker of hij gaat. 

(Soe1'. RbI.) 

_..... Ba1U/:jaJ"iiWS8infJ' Het gel:llcht wil dnt '\Vaukang; , name-
Soeraoaija, 22 November. Met de post van Bandjer- li.jk 'dezelfde persoon die bij het amok op den vroegeren 

massing 'die 'heden aankwam, ontvingen wij de volgencle stoomer Onru8t het eerst den oaieier van gezondheiu Dilg 
berichten :, vcrmoonldc, 'diezell'clc Wangkung - IHl te ~\:farabahnll zijnde, 

N a het vertrek der vorigc bout werd het mij bekend dat cen dagel~ksche toelag,e van f 5.- van GOllYCrnomentswege;" 
goestie MoeLtik, .zwaur ziek was gevangen genomen in de geniet. ,Schier iederen naeht komen pmuwen van 'fe.reh 
kampong cn in cen tandoe \'all dell resident, nit eerst bij en boven Doesson zijn aanbang vermeerdei·en. 
dezen gebracht te zijn, uaar het pokkenhl1is was vervoerd, Het getal {lier volgeimgen moet reeds' zeer aaulUe1'kelijk 
WaHl' hijkort claarna overleed; hijheeft n<t zijne arrestatie zijn. - Wallgk!lIIg l;ceft lItl oflicicel verhooring van dage
geen woord meer gesprokcn. ' Bet rUk is naIl de familie 19ksche toelage aangcn'aagcl, (laar volgeils zijilzeggen,zijn 
afgegeveTl,.' , aanhang clagelijks vermeerdcl't en hij uiet meer met f 5.-

Den 5 November is de Kin86eJ"[jen naar Nlarabahan ge- toe kan komen. - De meeste, hoofden van Mara-bahan heb
stoomd, d0Ch de resident ging niet meJe, zooals oorspron- ben hun gezag neclcrgelegd. E1' zijnhiel' versehcic.lene goes-
kelijk het plan was. Van T eweh werd berieht ontvangen ti's en p'l,llgemns van de Teweh komen afzakken ,clie van 
dat het transport daL men vcriol'en wHallele, behouden is de amllestie nitgesloten z~n eu ongehimlerd sleehts met ~
aangekomen. De IJzeren geldkist die mct oen inholld van nige \701gelingen op klaarliehten dag rondwalllielen. - Ook 
f 2500 in het bcgin del' maarHl Septern\)er nit de kamer goesti Mohamed heeft te l\:'t1l"abahan een veiiige sehnilplaats 
van den kommies wenl gestolen, is aan de buitellkween gevonden. Eer3tclaDgs worclt e1' een sultan I'un hoven ver
achterhaald, op aanwiJzing eener vronw, gescheiden echtge-wacht; men zegt een del" zonen van Soerapatti. (Ins.) 
noot voor eelle jongerr~ vrouw, van een gewezen dwangar- =,--
beider. die aan den roof he eft deeJgenomen; in de woning _ Solo, den 28e dezer znllell de Landhlllwlers del' Vor-
van chen man, ,die naar ' Smnpit is taL het drijven van een stenlanden den- Heel' G. L. Do1'repaal Chef del' firma Dor
eerlijken handel, werd nogeen!g, gestolen geldgevonden'repaal &; Co. te Sumarang een Diner aanbiedeu ten huize 
])e deelhebbers aan die affaire uol100ren tot de fine fleur van Mevr. do Weduwevan Zantell - tel"' gelegeilheicl zijne ' 
va n gewezeJi spionrien, oppassers en cl wa;ugarbeiders, allen benoemil1g tot Rlclder del" o1'de van ' den N ederlandschen 
weI bekcud meL delocaliteit van het gebollw waal' de dief- Leeuw. 
stal wei'd geplf:egd. N 11 kan de politie verde!" de zaak be- Een dEll' lellen del' eOllllllissie die zteh v-onnclc om het 
h.andclen, zij heeft de meesten reeds in voorloopige bewa- feest te dirigeeren zal den heel' 1)orrepaal te Goendih af
nng geoomen" 'en die hlitjes gedragell 7.ich vr~i gelaten. haJen vergezeid van een pactr del' feestgenooten. , Allen die 
, Dest~er van Os is uij de gevadgimis op braliclwacht ge- deel aan het feost Hemen zll11en hem aan het Station vert 
steld , en onderzoekt 's avond$ 11 He pm II weii die daar passeren. welkomeli en de5 ayolld& ten 63!! nre ilill de COJi1missie mer 

nen 13en , stooll1(ie de JJiIl1"41w.J1f1ur A,moenthai en keerde eene Eerewacht te paaril dellge~'ierden gast begeleiden naa-
,den 18en van claar terugmete~jge gevangellen. het feestgebollW nlwaar hij met eenc' toepasselijk aanspraak 
, Bij besillitvan den resident is d.e cootroleur de Munnich ilal worden ontvangen. 
wedel' ontheven van zijn ge?llg te I\farabahall; de cOll;lde- Met genoegel1 (Leelen wij ' het bovenstaantle lllede daar 
rans vanllet ~esluit zegt: dat hiJ geen verbli.jf kan hOllden de landtnmrders toonen den man, dieuZ. M. onze geeer
in de benting, iutlekai:npong geeu .geschikte woning dis-biedigcle Koning de onderscheiding eenerRidderorde waar
PQnil:~el 'is , elllicb verbljjf alda~L~ll de tegcll\voordige om- dig keurde, nchteu terlYijl ziJ zijne cio'ensco.appe!t en ver
stalldl~heden oO~ ;'ll~te, gevaarllJk lsie besehouwell. diensten die t.ot uie deeoratie aanlcidillg gavcn blijkbaar 

, ,De -~l~llii"tell!Hlt~an}jarriis ntl. op . nienw ben?e~d :otl op prijs' stellen. ' , ( VOfstelllaiulen,') 
",d.ell'lel ge:r,aghebber, -Illaar het IS Ulet zeker of lllJlHetj 
beleefd vool' die onderscheiding zal beclanken. 



:;~~,~~~~:a~~M:~NTS-~~~Wi.T~N,. B~~'()~~I~G~iN· " ": " 
." . . ~ ' ~~ 
EX'l',R kKT ~#het regi/terder besluiten "adi1~n Goiive;'~~ur~ 

'Gcneraal v:an,Relierlandscli-Indie.< 

BuiTF.NZORG; 'den 22stenNovember 1870, (No: 10). 
,(Staatsblad no. 180.) 

OiVi~l · Depa:.ttemel'lt; .' 
'-Verleend: . -

twe~ji!.rjg veil~f Daar Neqerland, wegen8ziekt:e;aan den amblenaar 
op ' nlmcaktiviteit J.F . . L. Le Roij, laatst~lijk, eei:ste klerk bij hd 
departement van financien ; :,.' , ,, ' 
. . ',- " Onfsliigen: . 

Uit 'slan'ds.lienst, .· de transJateilr,- voor deinlandsclie talen te Samarang 
Gelezell; ·6nz:; " G. tJ, }'redriksz. . 

N d I I Bij de ,P!deeling biiwerlt. ender Algeineeue Boeken en Rekeni1lfJl!n, De Raad vall r e er andsch- ndie g.c, hoord; 'J' -

I d" ' " loo'1lendiJ tot en met 1866 van/ad IJe"'arl'emen.t v, all Financiiin. ' s goedgevon en en vc'rstaan: · .r r 
Ont's]agen: -, 

,-I;~,·stel~k: , ~1ettoepa,'siDg ~ u het bCJlualdebiL arlikcl 2 vanhet " , Met. ultimo NiJvem.be~ 1870. , ' 
, b~lluitvlll J aDuarij1862 no. 9 (~taatsblad no. i 4): de gewone koii- EarTol, uii Iiunne; bettekking; 'o.nder toekenDing 'van w3cblgeld: 

tributie ann bet wednwen· eo wcezimfonds riel' officiaren van dclalldin,agt , de chefl. ' L . A. Winter; . 
in Nederlandsch-lIidie vool' bet janr 1871 vast ' te . stcllim op di'ie ten , de eerste kommlfs j<'. M..Samuels; 
hOilderd, d~ tweedekoriHriiez8o W .. F. · Gotter, P. ' A: Noodboorn en J, p. 

Ten tweede: Bnz. Mutter, cn 
Arscbrift, eriz. de derde kommiezen ' A.G.P. vaocRaemsdonck" J. l-L Pichd e;\ 

'['er ordonn8ncie van uen GOllvernenr:Gencrmil: EDinger. : 
De Alflemeene ' Sekreiaris; BellOEmd : . 

V AN HARENCARSPEL. Tot assistent·resident vuor de policie der stad iln ' voorsteden . van , Ba· 

BUl1'ENZORG, den 23sten November 1870, (No. 10.) 
(Staatsblad no. 181.) 

Gelezen eilz · 
Dc Road va~' N cdcrlandsch-Ioclic gehool'u; 
Is gocdgevonden en verstaan: 

Eerate/ij/.:: :i\iet .toepasaing van het bepaalde bij art. 1 fan het be
sluit van 29 . December 1861, no. I stantsblar! 110. 121), de gewonc 

, kontributie aan· het wcduwen- en 'lI'eezenfonds vall burgol'lijJ>-c ambLena. 
ren in Nederlaodsch-Indie voor het janr 187/ vast te stelleD opvijf 
tcn llOndcrd. " 

Tm twerde: Enz. 
Afschrift enz. 

Ter ordonnsncic van dell Gouverneur·Generaa!: 
De Algemeene. Selcl·etaris, 

VAN HARENCARSPEL. 
----

B UITlmZORG, den 23stcn November 1870, (No. i4.) 
(Slaaisblad 110. 182) 

GclczeD, euz. ; ' 
Is goc<lgcvouuen cn vcrsluall: 

tavia, de ambfeoaar up wachtgcld lIIr: "J. A. baron Taets van 
Ameroilg'en, laatst assistent.resident van Slill1annp (Madura) . 

Tot assistent· residen tvall Tangerang . (Batavia), .; de assistent- residen t 
voor de llolicie, der stn~ . en voorsted~nvan. Batavia nlr. J. ' P. 
Metman. , '. ''' ' 

. Tot assi8tent-re~ideritvan Temanggoong (resideniie: Kildue), de ~8sistelll
resident van Soekapoera (rcsidentiePrcanger.'.RegcIIschappen) P. l!'. 
Woesthoif. . . ___ , ' . ' 

Tot kontrolf!<1r,<ler eerste klasse bij het binncIllandscb brstl1llr. in het 
gOllvei"ilerrienf Celebes en onderhoorighedeil', de kontl'ole"r Jer twee(]e 
klasse bij het binnenlandseh best""f ill ue residenlie Riou\\' en 011· 

derhaorigbeJen ' E. A. Haltwgn . 
Tot konlrolenr dertweedc klasse bij Ilet binueolandsch b..SltlUf in de 

resideotie Riouw enolldcrbhorighedtll; de Iwntrolelll" der denle klnsse 
bij bel binnenlandsch bcstunr in de assisleill-residenlie Henkoden 
J. Min'bllse , 

Tot kontruleur der derde klasse bij het binnenlalld.ch lh'stnur. in ' ue 
assistent-resideillic BenkoeleIi, ,deumLlenaar lc(bescbikking bij' bet 
binnenlandlch bestnnr in het 'gonvcrnement _Celeb~s en onderhoorig-
heden J. F.H. Sehnltz. • '" .' . 

Tot aspirant-ingenienr bijden waterslallten '8 lands burglirlijke open
bare werken,de eervol oit Zr. 1\18 lI1ilitnire dienst ontslagen twee
de luiteDsDt van het regiment Oost·Jndische kavsllerie P. H. F . 

. }lct aauvulling vnn art. 24 vall hel reglcrr,ellt voor .het korps PII_ , 
IHllen (Staatsblau ] 850, no. 35), Ie bepalen, dat in het daarbij bedoeld :'1'ot 
gCDeeskulldig cerlifikaat voorluan ·mede moet woi·dcn vermeld, 'of bet 
kind, voor helwelk admissie wordt gcweDscbt, voldoendephysiekont-

Koniug. . ... .. 
oDdersebont bij depolicie te Samarallg, ie klerkter algemeene 
sekretarie' J.e. J>. Houdtzagen. 

,wikkcldi! voor celie oJlleiding bij bet korps pllpillen. . 
Afschrift, eD~. . 

Tot 

. Tot 

Ter ordonnaneie van den Gouverneur·Gcncraal: 
De Algemeene Sekretaris, 
V AN HARENCARSPEL. 

Civiel Departement. 
Beiloem<l, 

aekretaria der resitlentie TapanoJi. (Sumatra's Westknst), teven ven
dumeestcr aluaat, dege~nghebber .bij de gOllvernemcnts marine J. 
A. Velders, tbons bii bet inuine-departementgcdetaeheerd. 

Bij de Telegrojische Dienst in Nederlandsch-lndie . 
telegrafi.t , der eersta klasse P. Seheltema Beduin, laatstelijk die 
betrekkingbekleed lHlbbendc, oiilangs van verlof u'it Nederland 
ternggekeerd. ' , , 

Bijde Plaotselijlre 8choolkornmisllie, te Buite1?zorg (Batavia) 
, . , Ontslagen: 

Eervol, wegens vel'trek, als lid, W. · J. G. van Swieten;onder ' daDk. 
betuiging voorde door hemalszoodanig bewe~en diensteD. 
. . '.. . . Beiloe!iid: 

'1'ot led~u, J.G. S~hagen vansOIilen, predikant hij de protestaDtsche· 
- .. gelJleenteal~a,ar, en R.Even"ijQ; ,.boord-iDgeuieul' cbef Vail de af 

" MagtigingVerlend;." .. . 
Tot de uitreikingaan G. van '~leeteren~ van eenea,kte van toelatiDg 

tot de niLoefening der artsellijmengkundige IJfaktijk in de residentie 
Probolingo: .. . . . .., 

Bij de plaatselijke schoolkD1nlllissie Ie SoerabaiJa. 
. On,lslageD: " ' 

Eervol, \Vegens v~rtrrk, als lid,S. ]\feiliuizen,onder dankbetuiging voar 
de door hem ali zoada\l if!" bcwezen diensten . ' . 

, llcnu~md: 

Tot lid,E: L , G.' P. C. Auura"; ' magazijnmFBster, bij bet marine· eta
blisscment ·aldaa r • 

Goeugekcm"d: ' 
. Dati door den l,,1t(II'aad te l'emanggofltl!i (Kadoe) 

Is beno.md; . 
Tot buitengewoon , substitullt-grilficl' bij die regkl.ban,k, buiten bezwaar 

VRn den lan'de, J. W. Brllnner, klerk op liet assistcnt-residentia 
kantoor aldaai'. . ... ~,' .' 

. Dat, door den iandi·Qad te' Blitar(T(ediri), 
lsbenoemd: 

'1'ot buitcugewoonsllbstitullt-gr,ffiel'bij die :regtbauk; A, rvJRr~beru8, 
ambtenairrop, wacbfgeld. , ',: . ' ." ',. 

1:Jij den Residm'i(!~R.acidte -RioUIO, 
. ... . OIitslagcn: ' '. ..'- . 

Eervol, -wegens ,v'erlrck, als ' lid, ,, J. ,l.G.<Henrieqniil, onder dftnkbe-deeling mijDweicII. ',... . ..... , . . .. 
.. - . . , , tlliging voor .de door hem .'11111 , zooilanig ,liewezen ' dieruten. · 

'~" Departe;rnerit, van c OorJog; , . ..' BeDoemd: . '. ",' 
' .. ·....... Vin:leend: ' .. " ... ' .. , Totlid,F. A . . A. 1.' Valkenliofi,kapiteinderiufahterie. 

Elm · wecJarlge, verlofnaar Nedcl'llind', ' nan den kapi\eln J. Groesbeck . , ...... .... . ' . '. . . 
en aan 'd n ' . r t '. I·t 't 'J "A S h It · l' ··d ' h . t • ',"... ..-' Door_ den Di':~1!telt"I"m OnrJerwijs, Eert!di~ilSt __ inNjjvedieid . ", '. , e .. -.:ee 8 ·en Ul enau " :i " c U z, vel en .: van ew~peu ' • 

. derinJanfel'ie; • . .. . .. c· .. '''A/de,ling ElITopeesch 'O/ldel~wijs.' , . . 
, . ... ... ..... , QilJstageo: , ' . .... ... . .' ~.. .. ls : benoemd: . ,: ,_ ....... . ' 

Eili"vol;;uit:'Zl';M~' l\liliraire . ai~li,st, metbehond van regt op pensiooD, Tot hulp-oDden\' ijzer aan de oi>eilb,8reeerstelg~re si:boo1 teDjokdjo-
... ~e, kapiteiD, l!:q· . infanterie.jhr .' (i. H.Q. van K.inschot~ ...... " . kartaJ., . Vree; laatstclijk wiulrncm~nd lJo_ofu()iidel·wij7.cr aan .Ie 

>'" ,'0.;' . " ..•.•.. .. . . openbar~ lager~ school tiiS~tiini ' (H3nl~.i;i); -,: o~!aIigs van veiM 
(Javasc!te (JM~rant, den 25 N oveJIlber 1870.) nit NederJaJj4 'teruggekeerd; .•.. .... . . ,.~; 



l>epartemeIitvan _ Ootlog. Gehuwd. 
-' O'ntiilageil: -- . - ' - ---I"-E. i. Orlh ' ~uet Tan Tjoeinio. · 

"- llJerv~l,uit Zr. ' Ms. militaire dieDst, wegens ovetgang ~n 's lands 'b:;,r- ---L'. van , Don- metC. -1\:1. Minke. 
- .. gerlijke dienst; d~ tweede luitenant vail het rfgiment Oost-Indische I· 'J - p' - • W' It' ,', t J D A' 

-kavallerie -op noriaktiviteit P. H. F .. KoDing. _ _ :_ - ..e. er me . - ~ naans. 
Door , dm Kommandantva_,t net Leger _en Chef vall lut DeJiarlementOverledenin het Hospitaa 

van -00#0; in NederlaJtdsch-Indie zij'll: '. Nihil. 
Geplaatst: 

Genees.!Cundige ' Dienst; " 
BU de geneeskllIid-igedieost in ~e Lampongsche- distrikteD, de officier 

van _gbzondheid der derqe klasse ]<'. L. PhilipscD, thans ter be-
schikkiDg te Batavia. ' - - : -

Overgeplaatst:. 
, _ Ge1!t!oskuNdige DieNst. -

Eli -de gent'esklllldige ai'enst in de Znider- en Qoster-ardeeling van 
Born 0, ueofficier van_ gezoDdheid der derde klasse H. 1111. NlIlllRn8, 
vaD bet groot militaire:bospitaal te Weltevreden. 

- lIWitai,'e -,Jdministratie. 
A Is onder· intendant_ uer tweede klasse, de kapitein-kwartiermeesler A. 

A. Rip . 
-Ala eerstu lu-itenRDt-kwartiel'meester, met bepaliDg dat zij tijdelijk bij 

de intendance zlIlIen' hlijven gedetacheerd, de adjunkt-intend811ten 
J. N. Mortle en C. T. Reisig~ 

; , brjantefie. 
Bij het garnizoe!:H!·bataillori der tweede millitairc araeeling op Java, de 

eelste Illiten nt 1<' A. M. J. baron van Voorsl tot Voorst, van 
het tweede bataillon . ' 

Bij het gartiizoeDS- batsillon van Banka, de eerste luitenaDt J. W. 
van Soo, van het uerde bataillao. 

Bij het garpizoens-llalaillun uer Moluksche eilanden, de eerste Initenant 
W . Tcngbergcll, van ual der tweedc militaire afdealing op Java. 

Gel/ie, _ltfi"eul's en S"ppeul·s. 
Bij deo staf der Genie: 

Als ondcr-direkteur der genie in ue militaire afrleeling op Java, de 
maj~ur C, J. yno Goens, onder·direktenr del' geoie ter Sumatra's 
Weslkus\ en onllethourighedeD. , 

Als ooder·direklenr der geoie ter Sumatra'@ Westknst en onderhoorig
!.edeD, -ue majoor K. II'. Caspersz, thans ter besehikkiug te SamRrRug. 

By l:et korps - mineurs cn- sapl'enrs, d,c Dlsjoor -J. P. Ermeling, orider
r1il'eklenr del' gellie in - ele derile miIitaire afdeeling op Java, bene-, 
vens de -knpitc n8 G. E.V_ ]~. van Znijlen en M. J. Mulder, eD 
de eerste Initenants H. BrfJese van Groenou en J. J. Hellendoorn. 

Gestcld op non-aktiviteit : 
Jllilitaire Adminisi"iltie. 

De militaire smLtenaar derderdc klasse G. K. vou Manw, onlaugl 
van verI of nii Nl'derland ternggekceril, en ~lIlks Ie rcken6D van 
sf dt n J 311en November uno. 

Ifersteld in Aktiviteit: 
Mil; fail'e Admillistmtie. 

De undei·intendant dcr tweede klasse op non·aktiviteit J. Hors!e~e, 
en , de kapiteio-kwar!iermeestrr op nOIl-aktiviteit S. J. van Coe
,"ordcD, ell zlIlks Ie rekenen van sf 22 November j l., zijode laatst
~en"emde in verband daarmede overgeploatst als onder-intendant 
der twecde klasse. 

(Javalicae UOU1'Imt, dm2!J November 1870.) 

Burgerlijke stand van Batavia. 
Van den 13den tot 20sten November 1870. 

Gebol'en. 
L. M. de Sonsa, geb. Bachel, D. 
E. A G. Sibbald, geb. Gijsen; Z. 
.J. W, van Daalen, geb.Weijergallg, Z. 
C. G. Harms, geb. Fissel', Z. 
1). 1\'1'. Pochge, geb , Sehaefer, Z. 
M. C. Oekerse, geb.Pillcl',D. 
N . . J. !VI. Toorop, geb. Kloot, Z. 
L. van del' J agt, geb. Smissaert, Z. 

, Nog 1 jongen. . 
Overleden; 

G. C. Bloem, m., 5 j. 
M.M:. Jansz.,vr., '24j. 
H.C. W . . Teerlink;m., 2 Ill. 

II': 'E . . ;L .. VerslJijck;j , 10 m. 
P. Dm;itlJ(l ,50 'j. ' 
C. E. Schoonheid ,54 j. 

Vel'korte balans del' , Javasche Bank. 
Op den 23st.enNovember 1870, des avoiHls opgemaakt, 

kraehtensart. 18 van heL Octrooi en Reglement (Staats
blad 1870, No_ 34), en illgevolge besluitvan den GOll

verneur-Geueraal, del. 15 Mei 1870, No. 12. 
Discon to-re-

kening . 
Beleenillg

rekening 
Hypotheek

rekening 
Specie in de 

kassell . 
MuntIiuite

riaal. 
Gebouwell 

en inven
taris. 

Kapitaai . 
f 8,388,7H 8,1I Bankbillet

ten in 
775,036,00 omloop. /I 

Bank-assig
/I 1,379,833,34 . natiell in 

- omloop . 
/I 24,010,525,12 Rekenillg

courant 
204,486,00 saido's . /I 

/I 471,308,90 

Divcrse re
kellingen 

Diverse re
kimingen /I 555,4H5,95 

I 35,785,483,42 

Aangekomen Schepen. 

16,000,0{)0;00 

/I 27,004,:' 22,50 

" 803,587,11 

" 1,fJ66,974,63 

If 410,599,18 

f 35,785,483,42 

Samarang, 18 -Nov.- Fraoseh bark Picard, gez. Girsult, van 
Bangkok. - 18 id. - Ned. bark Louise , gez , SlybuolU , van Cheribon. 

8amamnQ, 22 Nov. Zweedschc bark Ellida, gez. Hagberg, vau 
Amoy. 

Sama,-ang, 20 Nov. Eng. scbill Granite City, gez. Ellis, van KIlI'

raebee. 

, 8oC1'abaija, 18 Nov. Ned. bark Mr. Jacob van I,enocp, gez. Bel'
kelbach v/d Sprenkel, van Bala\·ia. 

Soernbaija, · 20 Nov, Am bark Galvesloli, ger.. Briard, van Sama· 
rang; - id. Ned. bark EcrsteliDg, gaz. de Wolff Suringa, van Garon· 
tala, Desperallx. - 21 id. bark Maria Adolfiua, gez. Bakker, \'all 
Bdav~ , . 

Soerabaija, 22 Nov. Eng. schip SOlDerset, gez. W. Nicks, van Be- • 
zoekie. 

- Pasneroeau, 12 Nov . 
vao Soerabaija. 

Eng_ schip Cuunty of l"orfaj', gez. Lamont, 

Pasoeroean, 19 Nov. Ned. schip _ Vier Gcznslers, gez. Otto, ,'an -
Soerabaija 20 id _, Neu_ bark Cornelia Mathilda, gez. GlIedvolk, 
van -, Chel-iLoll. 

Verlrokken Schepen. 

S01Jlal'ang, 21 Nov, :Fr. bark Frederic Gustav!', g€?. Artigolle, oaa r 
I Bangkok, 

SlImamng, 24 Nov. Zweeds bark Ellitla, gez. Hagberg, tlQar Sl'era
baia. 

8uembaija, 19 Nov. .N ederL- schi" Viel' GezlIsters, gez. Otto, n. 
N ederlaud via Pasoeroesn. 

I _Soe/'abaija, 20 Nov. Ned. lIar!. lda Geerlrtliua. gcz. van l\:\oerkcr
I ken, naar Nederland via Pasoeroean. - 21 i,l., bark Augusta, gez; 
I van Tubergen, naat' Nederland, -I Soel'abaija, 22 Nov. Fransche bark Anrelie,gez. 'M. Erland,lIaar 
I Boston. 
! Ptlsoe,.o~an,]5 Nov. Eog_ scbip Samarang, gez . Ring, Donr Ne

derland. -'-:'" 15 ill. ]<'ransche -schil' L' Asie Minellre, gez. Gonrdet, nDaf 
Nederland _ :- ]6 id. Ned. brik Aquarius, gez. Altman, Dsar Nederland. 
_ I8id. Ned. schip Oceanus, gez. Plaotena, naor Nederl~nd. 

Pnsoeroeil1l. 21 Nav.Oostenrijks bark Vindenza,gez. Bassicb, naar 
\ Grenock via Proboliogo. 

) Patjita1t, 21 Nov. Nell. Baltimore, ge~. de Wijn, naarAmslerdam. 



Meteorologische Waarnemiilgen TE ]j A T A VIA; 1870. 
- -

I Barometer. I Thermometer 1 ke1'tJwmeter. lfTindricktillg. 
C. F. 

1-.--· -
DA 'ru~ls. 

I 
·laagste 

I 
hoogste lllao'ste hoogste 

j I . I:> 12 
I 

9. v. m. 3. n. m. 5itand. stand. stand. stand. 6. v.m. 12 6. n. m. 

i . ' 
I I 1 , 

I 

lIllll. I Illlll. I I ' . 

I 
I 7 Nov. 760.10 757 . 24 -230 .8 i 300.4 740. 8 860 . 7 WZW ZWtW i 0 0 

I 
I I 

I 
8 . idem 759 81 756. 48 2.30 .1 

I 
32".1 I 73°.6 890 .8 0 WtZ ZW 

idem I 760.26 757 72 22°. 5 31o . 'J. I 720.5 88u.5 vYZW WZW 'lW 9 , I 

I I 
I I I 

720 .1 I ZW WZW WZW I ZWtW 10 idem 
I 

760.02 756.22 220.3 310 .8 890.2 , 
I I I 

idr.m 
! 

759.67 I 756.39 

I 
210.9 1 290.6 710.4 850.3 I ZWLW I WZW WWZ WZW . ]] 

I 
I I -

12 idem 758.85 
I 

755 90 240. 2 310 2 750.6 880 .2 I WZW I ZW WZW WZW · , 

I 
I , 

14 idem 1 759 . 71 155.63 23°.3 310.7 73o . \) 81lo .1 ZWtW W WZW WZW 

15 i(lem I 755.88 I 230 6 300 .6 740·. 5 870.1 ,,,,TZW ZWt,y iN WtZ i 758.72 I 1 
, . I 
I 

16 irlem I 759 . 65 757 08 230.8 28° . 2 740 8 820 8 WZW ZWtW WZW WZW 

0.0 

3.9 

. 0 · 0 

o 0 

14.9 

o 0 

17 idem I 
! 

759.19 755.91 230 .4 310. 0 740 .1 87" . 8 ZWt\'V OZO vYZW ZtW 

18 idem I 759.17 755.85 230.4 300.5 740 1 ·860 . \) ZZW NNW ONO ONO' 
I 

I ZOtO 
\ 

HI idem i 759.8H 757.18 230 .7 300 .3 740 7 86 0 .5 ONO 
I 

N WtZ 
i 

, 

o 0 

0 .2 

---_._--

Straat Sunda doorgezeild. · 
............. = .... ""'=""'-== .. """""=..,.. ........ =~========".-.= .. ""~.~== ... =~""'-==.-========== 
nA1'U~ " __ :'~_AG __ I ______ ._~AMBN Dl!:R S~.lIEP~.:.... ____ . _ Gl<lZ~G:~~~DE~ ______ . _~~~~" _ ___ ~~:'_~ __ . N_A._A._R _ _ 

No,"",ber.21 Amerikaantich .. 1aaWie . . Maish . . . . 'IMamlla .. .•. • le8 October . .... New-York . 
" . ,_ Sp:tnnsch ... ,lAurora . . . Uostewedtea . ' . 11 ••••••• 27 II •••••• :-:antander . . 

. 2$ J';ngeI8cb ..... ' I.HR.rriet . . . Billiard . . B.tta"I".. . . .. ' I]ti N o,-eruher . . •. Cocos Eiland . 

. 24 • . . . . . • Zi.ka. . • Morris: .. . IFOOChOW . ........ 12 October .• .. gydney. 
'. - " ...... Whil.a Adder . • Jeptaft . . .".. ... .. 12" .... Londen . 
· - " ..... , PetC'.heJee. . . Owen. . . ~iug(lp()re, .. •.•. 16 November ... ~herpool. 
· - Xederlandsch .. IJaCOb Roggel'oen. . Vos vau Mor .\llata l'm. . . .... 20 " . . .. .. l\ed"lan(l. 
. - !'pallllsch . .. .•. Marie l"iMln. . . Arrigunago . Maoilh, ........ so Octoher .. .... . Cadix. 
, -- Eugelscb ..... iGlliue\,cer . . • . Bpowart . . Foochow. ', ' .... . 4 . Novelllucr ... , Londen. 
· - Amtirikaansch . •. N . !l.Pnlmcr . . Low. . .l'hanghai ..... ... 20 Oetobel .... .. .. . New-Yorl, . 
. - - Nederlandsch •. Hendrik... . • Bees. .IBata"i"- . . ... . . . ' I~l November ... . Xederlnnd. 
· Nieuwlnud . • van HOCII-. . " . ... .. \21 " ..... . Rotterdam . 
. -Engelech .... .. '"ora. · . . • Law . " .. . ... .. 20" ..... . Falwoulh . . · 
· Z~ Nederlandsch .• ~toOtUboot Batavia • Bierings . . " , ' .. .... 25 II ••••• ' Tjilatjap . 
. '- Engelseh . . .... Soolo. . . . Horvie. . . China . .. ...•..• 29 .· OctQber ...... . Londen. 
· ' .. . .. Alice: • . Windemer. • Shall~bai ""'" 21 " ... . . '. " . 
. - AllIerikaHnsch • Rongleidon. . . Hamblin. • Manilla . .. ... .. 26 " ••..• 'INew,.YOrk . 
• 26 FJ'ansch ....... I,e Quistembert. . Gui:band. . A. ll.tratie. ..... . . , • . Bato''1I'-
. 271Dngel.ch . • . ..• Coryphuis . . . • Rao . . VOOCIIOW • • , ..• • 6 November . ... I"". IelbO llTlle. 

• . • . . . . Hindostan.. . . Nutspord , . Shangll.i! •.. .•. ]3 " ... Landen. 
- . !merikaansch .. Marathon. . . . • Donnell . Hongkong ... . ... 12 ' ..... ,:' ew-York . 

. 29

I
En gelech ....• Elpiegle. . . • • Way. . .Foocho\V . .... .. • 12 " , ..... 1 • 

. -:Noord ])uit.sch ·Dr. Petermann . . • Schmidt . fCardiff. . .•... . . . . . • . . . . ./Singapore. 
· - J'ngelsch . . .... . Ellen MOl'ris. ' . . . Sellech . \FoOChow ....... '126 C!ctober .. .. . . S,v(lney. . 
.- Nederlandsch .. JollIlDoa & Willem. • Janssen. . ·S.m.rang .. .... . . 16 !'iovember ... . Nederland . 

AangekomenSchepen . te Batavia, 
~E@&~D~;~·1='U~M~···.~I~~vEL~Ag6~~IB~E=' N=A~M~.=I~· ~~N~.~A=M~E~N~D=E=R~S=C=H~E~P~E=N=' ~~·~. ~I~G~E~Z~A~.;=~V~~E~R~D~E='R~~~V~'A~N~~~D~A=T~U~M~' ~I' ~~~~a;G~E~N~T=E~N~~~~ 

~ ovember. 24

1

1N ederlandsch .• j1bark •.. . IPHdang Pacl(et . 
" . . . - " "IMentor . . 
" . .- Noorl] DUllsch." D. H. W;;'dtjen • 
" . .25 II ederlandseli . '1ISChlll .... Aeolus . . . 
" • • ~ II bark •••. ConstUJl('e. • • 
• . . ~6 " brik .... Asbre" . . 

. - Engelsch. ....." Wolverene ' . 

: ..,.c . . ,.' . -'.: ": ' . 'Ibark .• ~: • •. Lor .. ,." :'Rag.lan. 
· -:-. Zw"~dsch . .. " .. · " Hellh,.. 
.28 RUBs ' . .• . . . . . . " Constantin. 

II. . .,;.; .DeeDsch ....... brik ..... Alice. • • ," - " 

. ~. 

· Mondt .• 
. . de Gree\'c . , 
' . Deeti.ien. 
• de Vries 
• ScbrooL 
· Koorder. 
• Mundag 
· Gorley. . 
'. DaDnberg. 

• Windemer. 

·Is underland. •• ~-.. 
• ~amarang_ . . . .. '1 ]<;ngeland. .. • • 
· l!rouwers~:w. . ' " 
• ! ~~maI'Bfg.. . • . 
. ISocl·abaij" • 

'I~:j~as, : . IiI A~g . 
· Melbourne. . • • 
· . ~oerab'''1a. 
.·Bangkok. • • • 

J. F. \'an I,ceuwen '& Co. 
E . Moormann &; Co : 
Busing

" 
-Schrilder & ,Co. 

Rey.ns t , '& :Vinjll. 
G.- SllerlUondt. &. Co . 
M-aclaine, \'~aj50il & Co. 
IInnter, Hon'ghlon & Co. 
MaciaiDe, ~ Wat.oh &. Co. : .. 

C. Bahre & G. Kinder, 

-.. ',-



; - ',- . 

'c yertrokk<e.n· S .c.llep~'Jl ·.'v.an Balav·i,a . 
. ''' tt : :::i:;i:z: " , 

1).\t,~~f~1 VIiA:G ' '- l aF,NA~;-,r " ., . ,'NHfEN ImRSClnmJN 

N(:;;c n~':'~ ~~li~~~-._~.r.~f.~-;S:;-L:: Irl~rr~:: ~;.Ii~~~::" :R:::em ~' , .. ~ __ __ ,_ .. ___ cC-, . 
,; . -,"-" Engeiscll. ···· .. .. schi[j •... Europa . . . . 
" . .. ·2G,1)[edeJluiidi cli·.." .Tedo..,.. 

"~I ,,-", bark.--.. -. Senior. ; " .- . 
. ..:.... 8.l}nanscl.l .. .. . .. s.choener Mati!de Encarnacion 
,27INeJerland , eh .. bark, .. Aeolus . . . , 
, --'-I ' Conitimce . 
.291 " . Menlor .' 
,- "n~elsch. , , . ,tll'ik:", . Colorooll· ,' 
.;;0 Russ. , ... , ' " bRrk, . . IGOmhititin 
. -INederlandsch .. .. Astrea.. 

I 
··I,U;tdil. 
· !loon . 
·I Grey~Htll. 
.ScJJlllHlt. . 

I
' 'f~m Det- . 

· de ~lormarc i:l 
· de "rles . . 
'Itl_rl.'Toot, , 
, de Greeye ., 

IMo~Hgol1leT)" , 
,!D""ials>, , 
.IKoorders , 

I 

Handelsberigten. 

NHR 

i-· . -' ,::,\ingi\pOre. 
l~oerahaii~ 

. :::mmarnllg. 
· lClleribdn. 
.;Sal!Hthtng . 
.jSing:apo-re . 
'Soerab~ij;i. 
!Penisc:ll c Golf. 

. iNedrifland . . 
, IRamarnng. .IN eder}nlld 
'i"ew-~ork, 

BATAVIA, 30 November 1870. 

\ I!\ IlA I'OJ., LA 1\18. I-Ioll. wit en Onpebl. Weil1ig vr~ag en laag ~angehoden . . E'ng.lcit. 31 duim 4-8 draden. Overvoerd. 
OligeU. 32 duim. 3 u.'. Weiuig vraag. SHIH.'l'1NGS. Hall. ,eit lager. Ell.q lI:it. 45 duim. Grooievoorraad. 
3(1 diJim van goede kwalileit wordt lager verkocht. . Ongebt. Rtlirue .aanvoerel1. CAMBIUC::>. Geen vraag. 
AUe soorten tot luge pr~izen aangebodel1. DltILLS. Zoowel fioU . . als EIl,li . hard achteruilgaande. JACO
NETS. Weillig begeerd. A. H. KATOEN. Geringe verkoopen.GIWERW]JE KATOENEN, Zonder vraag. 
ClllTSEN. Aanzienlijke uallvoeren . . MULE TWIST. Aanvoeren. Prijzenlager. A. It. GAREN . Aile soort.en 
lager. NAAlGAREN, Bij kleiiJe hoeveelheid verkoopbaar. liATTICKS.Zonder de minsle vraag. WEEF
GOEDEREN. Weinige soorten verkoopbaar. DEKENS. Wollen. Veronachtzaumd. Molton. Lusleloos. Afzet 
bcpedll. lJ'l.;EH.. Z1oeed.wh.. Voorraad verminderd. Redelijke vraag. Eng.Overvoerd en onverk.oopbaar. 
STA A,t, . Verkoophaar, voonaad klein. BLAD KOPER. KleinE aallvoertlll, aileen voor hgte dllnensJeH 
eeni!!e vrllng. ZINK in hlflden en In /;lokken . Verkoopbaar. LOOD. Geplet eu ill blo1clcen. Weillig kooplost. 
IJZRltKN SPIJKEItS. Vool'l'aad afnemende. Geschikte assortim:enten te: plaatsefJ: BIJIK. Zonder vraag, 
S'l'ElmKOL]~N. ' EIl.q. en du.,tralisr:he. ~Weinjg vraag. PROVlSIEN. Aanvoeren. Gering debiet. BOTER. 
Mark!, voorzien, St.emmillg' fiaauw. MEE),. Met weinig vraag. GENEVER. Gl'Oote voorraad. GOENIE 
ZAKKEN. Overvoerd. LEGGERS. Bijna geen voorraad. 

Uit,'Toer. 

:\ I{.AK. I 67,50 @ / 72,50 '.JP' legger.Geringe afdoeuiugen. 
CIJBEBj1jN. f 15,- '.jjl'picol niet tel~ markt. 
L,'()ELIE. /175.- @ 1190,- ~I?pjcol. Weinig aauvoer. 

GOM DAM:M:AR. J 26,-. @J 27,-- '.jjl' picol. Afglldaan. 
GOM ELAS'l'I]j;IC J 96,- @ 1'110,-- ' '.jp' picot Slechts kleine hoeveelhedenkomen tel' Iluirkt. 

GUT'l'A PERCRA 1100,- @/ 150,- ':f picol. Weillig gevraagd . 
. J-JUlDEN. KOB J -,aD @ J -,40 en Bltife!f -,21 @ f ~,28 '.J?' pond. Weinig Legeerd. 
I.NUIGO. Nominaal. 
KQlI·nJ. I 20,~ @ 132,- uaar kwaliteit. 

NAGELEN. I 25,~ ',11)' pico!. Nominaa!. 
~U'l'EN .MUSCAA'l', . J 90,- @ 1110,- '.jjl' pico!. Beperkte aauvoel'. 
I·EPER. (Zwm·te) 122,-@/23,- ? pico!. Gezocht. 
Ii IJS'I'. (Talel) / 215,- lJ· k6yang, afgedaall voor Boediradja. ·· 

lste icwalileit . .. / 155,~ @ J 165,- ? koyang afgedaan. 
2de H ••• II l30,-' II 140;- I' · /I 

• GARGA ... ' .'; .. • 100;""': /I 1l0,- . /1 " 

lW'l"l'lNG.(Bol'!l.eo) j 11,- @ 113,- '4P' pico!. Padatlgj' 8,- @/ 9,25 '4jlpicol. 
::;APANHOl)'l'. ,(Alanitla·) On:tbl·eekt. Java, 12,50 @ /3,- ? pic~LyT;;~inig gevraagd. 
t'iU1IO~l{~ Jaca,trJl'. I_13,50@JH,2.0~ · ' c> ' 

/I : QP ' de': k~st 114,50@ J.15,-~ 
Opdeii 11!ece.nil>~i: ~~~r: li.et :' GOlly: ; 125,O()0' pic~ls ju veiling brengen. bestaaudeuit: 
.'. ...• . . ..... .. '. No.J3." No~ 14. No. 15. No. 16. N.o:t<.,17., No. 18. No. 19. No. 20 Tolaa!' 
'Liggend~ te,9heri'b911 " '5u'OO 3000 2000 10000 Inc. 

< < '·;:;~i~~lra~g '; ' 5003000> :' 5,~P:-" 1000 '" .' 1000 !~gg lig6g 1999 2~ggg fI , 

'",IPasoeroari2000 ' 3000 5000 , ,': 1000 · 2500 .7000 14500, :~50(\0 
/I /I ' Soerabitija,<looo - ': 6500 ' · 250() 1000 1560 TlSOO 21000 5000: 50000 /I 

. : .',..;.' .. -. 3,.-5c=O-::-o-.,...-,-"..,.,....,:=-----='8()OO~,-·. --2.;:00~0..:.:~-·..:.·.;:8.5::.;:0~0-'--:"-... -.. ·~23~O""'0.;;.0--.'c-~· ·-4uO::-5ruOO' . .,...,· -n27mo"';0:fi0-·· -'-.T1"'2S=-'0"'ono-=pT.ic=-.. 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~--~--~-

'l'lN; :Bil!it?~.,::: ~P:>~.~~t~~p:~y~,?~i:: .. ~~leen~.':;,~i,1i~~.}an. ~··· lioO~ ·pic,; ·. plaats : h~bbet,l ... 



VHACHTEN. 

Cf ·;· -~~17""" ...• ;;.".. ~""'±""""'. ~~; ·.·?~.·I " .=TOno#- ~"'7r"""'·."""' .• ·. ·'%'~ · """'·--·-·"'f"·j'"==~-~~==~~~'===~==== 
~VI,AGt NAA .1.1; I nen. jIlES'lYKMMING '

j 
VRA C H 'l' PR lJ S & B IJ Z 0 N DE RH 11:. n E N. 

i 
·Ned ... Juno .. . : ........... . 257 

118 
72;\ 

iNew-York. .... . £) 4, Koftij en ligt goed Padang te laden. 
» 2.5 Bata'via te laden. .' Bug. . Defiance ' ............. . 

Ncu ... 111oa1.·tenvan Rossem. .. 
Eng ... A''Ul'OJ1a .. , ... ' . . ..•... 

j
Al.,stra1ie ..... ''-
Amsterdam .... . 

1"254 I » 
f 75,c-Suikel' en Koftij, S'a1llarang eu Oos/hoek te laden. 
» 75,~ Suiker. f 60,- 'l'abak Oosthoekte laden. 

» ('ounf:lJof St-i!·ling .. .. . 999 R.otterdam ..... . Ligt nau. 
» Annie .neming ..... ... . 850 Amsterdam .... . JJaadt voor bevrachtel's l'ekeuing. 
» Eas/ham ... ..•..•.•. 

Aln .... Hazatd .. ..... , ...... , 
635 ;; jl,lontreal. ..... . 
338 I~(lston ...... . •. 
4;86IKanaal. .... " .. 
410' » ....• 

:£ 3.12/6 Suiker in zakken ·Oosthoek te laden. 
Laadt VOOl' bevrachters rekening. 

Eng.. Charr'pion. ... .. • .. . » » » » 
FE .... M. Antoil2e .. ........ . Conditiiin geheim. 
Ned ... Vicl' Gebj·oedel's .. .... . 717 Amerika ...... . » » 
Am.. Galveston ......•..... 

1 

622 I A lllsterdeIU .... . f 75,....;...Suiker Oosthoek te latlen. 

ON BEV ItACH'l'K SCHl!:PEN, hier cn 01' de Kust. 

Ned ... Sumatra *. .. ........ 657 'IAmer . . IGe~I'U11 Peah~dy .. .... . 
» Primes .lmalia *. . . . . . 842 » Hml Colwmbta . ...... . 

Adriana Petl'Onella. . . . 658 Zw .... Heidi.. . . . . . . . . . . . .. 
Leopold G. v. L. Stit·Ulit. 755 /' » Ellida* . .....•.. . •... 

i
Graa/stl'oom. . . .. . . .. . 756 Deeus. Alic~ •. .•..... , ..•••. 
J;·iso*............... 512 ;}'r .... St. Louis ........... . 
ISeniOl· ... ....•...•. " . ,,88 I» FrM~I'ie Gustave* . .•.. 

"Pat/atl!! Packet.. . • . • . . 478 I» Bermea .. : .......... . 
» I,lforia*.. . . ... ... . . ] 062 Chateauanand .....•.. 

Elig. "Nations Hope" .... · .. ·1 767 i» Pical'd* ............ .. 
J) IW.W. Smith........ 67l ,N. D. Konigin Augusta* .. .. . " I G ... ld. slYIl .. .•......... ' . 372 » Alma 9" Elisaoetlt* .. . . 
" Coloroon* . . .. . . . . .. . . 767 : Electrie* .. .......... . 
» Wolverene.. . . . . . . . . . . 207 I» P-ilger .. ............ . 
» ILo~d Raglan • ........• 730501 i » iG. C. Michels* ...... . 

Amer .. ,Rainbow . ........... . 

.... .. 01' de Kust. 

Pekalongan, 17 November 1870. 
Rijst late 800rt r 7.- per pikol. 

2de " » » 11.- » » 
» 3de » » 5.-

Padie boeloe » 3.20 » 
» Olaok » 3,30 » » 

Kapas Isle 800rt , » 18.- » » 
» 2de » » 16.-- » 
» Su. » 15.- » » 

Klappers 5.- 100 stuke. 
Miojak Pipit. » 18.- » pikol. 

Jj GOl'ellg » 30.- \> » 
» Katjang . » 26.- » » 

" Jarak. » 20.- » » 
Gedplle » 4,50 » 
Gambier » 25.- » » 

Aangekomen en Vertrokken Personen. 
V ~n Singapore , Riouw , Ml1ntok, de heeren Morgan en 

2 klllderen, van derZwaan, Daniels, Halkema, mev. Hal
kema en3 kinderen en mej. Quibbler. 

N ~ar Muntok, Riouw en Singapore, de heeren RaIle, 
W ettmk,Donavau ' Seath, Dollas, Beckingsale, . Hamilton, 
Chapman, von Hemert ,Schmoll. 

q..A.:a.G-4-LIJSTEN'. 
Invoer. 

Vall ' Singallore ·perstoomb· uBaiivia", gez. Bierings, 81ft, 
N.:L St. MaatBchappij. 

2kn.koopwarcll,Agenten;2kn. o]1illm, Hunter HOllghtonefi Co. 
-10 krd;tohlv;5 vn " viscbkuiten; : 1ikn. diversen Tan Chio Goan. 
f 8IJO,OOOa'arisllecie;Chartered' Bunk. ' 2ku. m;nufacturen,5 coil. 
diversen, •. '~~.i.9 :)'Ifndie>,.lkrd; , Y:I'~chten,: Wee. Goan IJou .. 125 
. tl'?ssenAo.uw; : 3 ·.·kn, · ·sigaren-,v8n Siooten, Morgan en Co. . 3 kn. 
wessen,.;tl~Tl!tauw. Lktch~tseu'~!lid .Aijd.roes. 1 kt. ,koopwa
rell. Cavadillo' ell Co,. 1 kt.llijde,TJla TJokble.l kt. hOlden, 1. 

1397 
353 
418 
255 
243 
294 : 
229 I 
320 ' 
384 
337 
428 
436 

1046 
655 
295 

D I V E RS E. 

Zw. Condor in reparat.ie. 
Sp. JYlatilde Eneamaeion vertrokkeu Dear Singapore. 
1''1'. Olivier verkocht a 16,530,-. 

F. van rJee~wen ' eu Co. 12 krd. eetwal'en Low Chok. 7 kn. ma
nufacturen, Niederer en Co. 4 kn. sigal'en, E.ten Brinek 60 Co. 

. 30 krd. gambier, TJim Tjo. 

Vun l i:ngelancl per Eng. schip »Glaslijn", gez. Miluer agt. 
Martin Dyce en Co. ' 

123 ku: portwijll, G. Suel'mondt en Co. 3 bn. manufacturen. Burt 
Myrtle en Co. 4 ko. manufacturen, Hnnter Houghton eo Co. 7 
kn. manufactureu, lVIaclaine Watson · en Co. . 30 ramen vilt, 12 vn. 
ijzenverk, 7 bn. zeilgarens, 1 kt. kantoorbeh, 352 krd. aardewerk, 
200 ton ballast ijzer, 577 coil. maoufactureD. 66 coli. manufactureD, 
Pitcairu Syme en Co. 

Uitvoer. 
Naar Nudel'lund via Cberibon per Ned. schip .Mina", gez; van 

BI'uggen agt. J. Daendels en Co. 

400 pic. tin, 150 do. rotting, .1000 do. koffie, N. H. M. 

Naar Falmouth pel' Eng. schip • Mora", gez. Law, ogt. 

Busing Schroder en Co. 

te Iodramaijoe gelauen. 
13378 pic. rijst. J. R.eviua. 

Alhier geladen. 
600 pic. rotting, Agenten. 3 vo. vleeacb, Kessler en C,,- 4 vn. 

spek, Batenburg en Co. 

Naar Amerikavia Samarangen Padaog per Ned. schip "Juno"gez. 
Stokbnijzen, agt. Busing Scbroderen Co. .' 

621 coli. chin. goederen, aanboord gebleverivaIiMacao, 4 vn.vle8sch, 
1 vat. spek, 2vn .. rolpens, 2 do. saucijsseo, 1 vt. boonen, Agenten. 

Naar Siogaporeperstoomb.»Capitole", gez. Ravio. 
agt.W. Seurmondt. 

700 pic . . rijst, 3991/ 2 do. rijst, Internationale. t2pic. noten, 12 do. 
foelie,J. Purvis en Co. 8 kn. manufacturen, Maintz en Co. 40 
pic ,indigo, 55 do. aardappelen, 1 kt. hoeden, Lie Lee. -

Vall elk artike\ ill dit.nummervoorkomende,en niet door anderen 
geteekeod, steltzich voortle wet .als scbryver beJce~d 

' J .: C.YAN, .LIER . 

Snelperadfuk: --B:B.1JD1llrG " WIJT~ -Batavia. 


	963
	964
	965
	966
	967
	968
	969
	970
	971
	972
	973
	974
	975
	976
	977
	978

