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! TILde tweede .cathe~orie plaatsen wi} de grimmige VOOR·WOOJ1.DEN, 
i oudgasten, mummleen .mt eell versleten tijdvak, uiteen 

VOORKOlliENDE IN 1m GEWONl' EDITJE VA.N HE'l' I vergeten verleden, en de verstokte c'lllservatieven, die in 

Nieuw Bataviaasch Handelsblad. II still~ en ootmnedige hcwnndcl'in.g cen geliefkoosdstel.sel 
tracntente behoudencn te verdedlgen, _ Han stelselmatwe 

. , 

FElTEN TEGENOVER SOFISMEN. I tcgenstallll bij elke veranderi.~g · of hervorming he~ft 
I mel1lgen m~atregel van dadehJk belang en groot nut 

1. _ fwcerhouden, en legt den wetgever bij goeden wiI en 
Indezegewesten enaallge'ne zijde van den oeenan, j ernstig st.reven nog steeds groote moeitijkheid in den 

ingeschl'iften van regeel;ingen in verhandelingen vallj weg. 
partieuliclen, in de wetgevende vergadering,in de pel's en i VOOl' Ililn geest zweeft lIog de zQogenaamde pressie, 
in genootschappen is de vraagover de mogelijkheid enhet)' die van hoven leornt, de onmiddelijke in'lloed en tus
bestaan van, vrijenal'beid, met meet' ofmillder goede troaw, I sehenkQIlHt van dehoofclen, die ziJ ill hunne verbeel
met meer of minder ingenomenheid, gedarendeeenereeks I ding als eell spookgestalle tlJ.8schen aIle nit t.e voeren 
van jaren, ,zoo dikwij Is besproken, zoo dikwerf· met I werkc.lJ %1en ronddwalell. lilillUehel'inaering aanhet 
warmlcen · gloed verdedigrJ en bet wist, dat merlgelleigd lin hUll oog llooit genoeg geprezen verleden, aall diell bloei
zou Z~ill, die kwestieals .?pgeJos~ en uitgemaaktenhare\ tijd van het ?p hoog ge~ag i~gevoerde kultuul'~telse], 
hehandehng al~. eent:vIJf~15lChtlg : nut te beschouwe~'i aa~~ . den ,on~l1lsbal'en rottlllg, IS nog zoo leven~~g 'd?t 
Toch mogen WI.l het. StJl1,wl,Jgell IHet hewaren,'alswIJ,.!VflJe arbeld 111 hUll oog een gruwel, cene ollinogellJkheld 
gelijk. kortelil,lg:;!, llaaral:\n\eidiugvan het voortreff'elijk i is. Heel'endienst en cultuursteJsel, datzijn de ware 
g~schrift van den ' ingenieur~leB?rdes, matlI~envan I drijf~rachtell, ollderwlJs ell ontwikkel!ng ~omen later. 
U1t~te~end tale'lt hunnepen zegglllgskracht Zlen aan- I Z\J VOl'men HOg eeue geduchte en III dlChte gelede

:we~l~'eil Oln. door eC!lesche,v_ orstellingder fe~ten, ao~r \ ren aan.~engeslo~enpartij, die. de ve~dere ontwikk~,1ing 
OIlJulst.e gevoigtrekklllgell en valscheal'gumentatIe van Ult ivan vrlJeTl arbeld, welken . ZIJ wegcuferen. waar ZlJ de 
h?Jlne binuenvertl'ekkeJl:de onwetenden eell ongeloovigen, \'feiten llieL kUn!lell. loochen~ll, wel tijdelijk 'kan b~Iem
Iller .ell elders, op een (1 waall.'poor tebrengen ell hanne meren, maar lllet In staat lS tegen den steeds machtIgen,; 
IJ~eelling ,rnisschien hanDe overtuiging, ingang te doen I[ vooruitg;aander~. stroom een du~rzamen dam op te ~ichten. 
vlIldclI. ' . ' . . Door . dIe partlJ worden voorUltgang en beschavmg met 

Zl.l, die b\j iedere gelegenheid dezekwestie met I al de hUll ten dienste staande middelen tegengewerkt 
bl\jkbare voorliefdeen on veifianwbaren.iJver als een omdat daardoOl' bij den iIi lander afkeer en tegenzin voor 
verschen schotel opdisschen, kmineuin c1rie cathegorien gedwongen arbeid zullen vermeerderen; 
verd,·eld worden. Tot de derde cathegorie behooren zij, die zich niet 

'rot (lc eerste groepl'ekellen wij hell, die ziehhier willell ovel'taigen, die moedwillig blind z~jn, de septiei. 
of gind ~i ctOOl' studieecnige kenuisomtl'ent den toestand A\s men hen de meest frappante bewijzen van vrijen 
, (;'l,iz~ j; koiollieu hebhekl eigenge.maakt, maarnjet inde arbeid yoor houdt, !ian trachten zij door alletlei drog~ 
gelegenheid WaI'~lldooreigen aansch?uwingde bewerin-\ .. redenen dien te nieeren. W:~. st men. hen op de :~p zoo 
,genvanhmlIJe,c mentors op' datgebJed. aan de werke~ groote schaal beoefende VfJJe tabakscultuur, zlJant
:1ijkgeid tetoetsen .... Ip:<hunrie onmiddelijkenabijheidj woorden u: weI mogelijk, maar dat is tweede gewas, 
.staaTlzij,die louter ·oordeelen,naathetgeenzijin een maar de koffie ?Vestigt men hl.lime aandacht op de 
of andergedeelte "van den; archipeJen in>hmrheperkten duizende boa ws woeste gronden, die'door geheel vrijen 
kring henpena.ansch.puwcV ,Deeersten d\Valendikw,\jls . !lrb~id, zOlld~r . eenige tusschenkon}st van het gouver
,t~r . ,goeagr, trpuw, erlovoor,: hen mag toegeven~heid inge~l . nemeutin ,v flich tbare . ~ron'den met;rijk~ragende kGffi{;
roepeIl ~~ordeni de1aatsten ..... kannel~~!5e.v .. aar1~l"kWorde~'1 boomenl~el'sehapen ZlJll, da.l1 voeren ZlJ ~ te gemo~t: 
omdat z~r.al1eeR , door !luJl, verb)lJ! IIldezekolome 0, dat .IS eene andere zaak, maar de sUlker? l)eldt 
cen gezag ontleenen,waardoor z~j anderen, denkbeelden, men hen. eene saikerfabriek binneIi en toont men hen 
trachten ; ()pJedt'ingen;waarhijzijuietaltijd-vaneetl~ikeJ aan . hoe ·claar .aIle uitkomsten op de meest sehitterende 
>\Va;pe.lle"ri .• g,ebfuikklllakeu. :Yopr qeze di~nthe,tpublieklwijze door vr}jen t\rbeid verkregen . worden ,dautl1&\ch. 
geWa~rs.cliiiwdenzij . mo~teri}·b~stredeuw(),rd.Qn;. · '.' ! teIlzij u weder nit het veld te slbn door \l te .~~ 



;:~ ~pee~~ :~E4~r~ ta~ V~}\ J,~n,~~Oll~e:n ,n~iY~rh~i~;~ ~;~{~All ,j,(~n7-geen dwanglloegennatndzS 01 kf}1~ worden g.ebrui:kt, 
..•..• 1mlme .verlllleldmg hatll;;J".e~u1taten'[llleen (lallKtftan 'dwangom ai'hefders,'tc bekoHien: allen kwumen 'of gingen 'pit. 

~j gf . :V'o~ren :'" li'iegeinoet ' irhi~or tochm'oet, ' er pressiev)Hl Yrijert~:il. De voonyaarden van den ,arbeicl werden met 
c':d'~z~iae ' der noofdenz;111 ;'/,:Tegen hen valt hetmoeil\tk de aTbeidersovereengeko~en, zooalsin (te meest vrije 
\ te strijden; met hellkontt> trieri tot geeil , vergelijk, landen vall Europa gellchJedt." BV al de aanvallen en 
' zU7'\inop ;politiekgebTed, .~:~tde kerkelijken ~p;J critick, ,_wnal'a~n de hee~ de B. heeft Llootges,taan , IIhee.ft 

';' godsdie .. ·.I .. 1S.tig. e.irebie.' ,d .. Z\l.I.Iy,'Z\i .•. zw~ere .. n I.)ij · w.a.t anderen In~~n , he. t op d',t pnnt 1.11et, rlurve~ doe. 1.1 . • " . Dat;."'.{). lg~ns 
: hen geleerd ; engepredlkthebben. '. Men late !let al),nZ~lne getUlgems ItCIe arbClders met zonder. moelte ver-

(len ': qid. : · - ove~; om die oliverbeferIijken op den goeden 1 k~egeJlzijl\", kaJl b~j n.iemaml .verwondefll:~ wekken, 
. wecftebr~'ngell. _. - '. . ., . . . ! dJe het karakteren de Clgennardlge levenswlJze van den 

." \.V aseriets, bij zoovee:l wat wij op het gebied van Javaall kent. W i,i hehpen ons b~i hel'haling, geclureride 
l'andhouw eJ\li\]verheid. bij het. uit.yoeren van ~elalig~ eene reeks van jaren kpllilen overtuigen bij taba~, sui
r\jke en groot,sch~ waterstnatswerkel~ , hebb~Jl zichvoort- ker ell ko~Iiecultl1ur cht de II!avaantjes" ,wei degelgk kun.~ 
brengeu, betel' Ul staat om al rhe bewlerookersvan lIell en WIllen weI' ken, :lIs 7,~J de zekerheld hebhen I;dat ZlJ 

. gedwongell arbeid, al die tegenslanders van vrije eul- hel; v~rdiellde Ioon zelven zuBen ontvangen, dat zijrec~t
tuur op _ het rechte pad te brengen en bijhen de over- v~ardlg behandeld, hUl1ne klachten onder7.0cht en, In-

. tuiging Je vestigell dat er -geen tw~] fel kan zUn aunde dlen . deze gegrond waren, weggenomen zu lIen worden. 
mogelgkheid en hetbestaan vl1l1vl'ijen arbeiJ, dan hetWij geven daarvnn een voorheeld en gaan de tabaks
hew\js dat de heel' de Bordes 'OilS Jevel't als h~i ons cuituurs!ilzwi,igend voorh~j, omdat ergeen fw~fel bijna 
levendigehmet getrouwheid vonr oogen stel t, wat meer bestaatomtent de meest vrije beoefeniug van dien tak 
onder ' Z~]il toezicht en dOO1'7,ijne volhai'dingbij het leggen van IUlidbouw: 
van deneerstell spoorwegop Java in vl'ijen arbeid ge- Vijfhonderd bouws woeste gl'olllien werden aanvanke- ' 
wl'ochtis?- Mocht mell nu l)iet verwachlen datelke J\ik door 700 a 800 werkbare manhen ontgonnen .en 
tw\jfel -weggenomeu zou i~ill; elke tegen~praak opgehou- met kufik noomenbeplallt, later vestigde zich op die plek 
den zou hebben? Toch bleef men olllkellllell, toch trachtte eene vaste bevolking van ruim 200 huisgezinnen. Het ver
men de aangevoerde bewijzeil te vel'zwakkell en te ver- bl\]f aldaar is niet nanlokkend, gedl1rende een groot deel 
nieLigendool' de holklinkende en Ollzillllige phrase: van het jaai' is men aan veel regen en betrekkelijk la
pressie van boven! Arme heer de Bordes, die 7.ich gen thermometerslalld blootgesteld. 'rochwordtop die 
~oo ' kon laten misleiden en die ~,oo kortzichtig was ollderneming met schiUerende uitkomsten gewerkt, claar 
OilS ged \vongen arbeid VOOl' vrijen aan te zien! is geen .,.gehrek aanwel'kkrachten, zelfs niet b~j eene 

vVij laten den bekwamen irigenieur ,nan wien Java ste~d8 klimmcnde prodl1ctie en moeil~]kheid in het ver
trots tal van moeilijkhedenen velerlei bezwaren grooten- voeren del' kome . . Op de medewerking van eUl'opeesche 
clee)s z~jn eersten spoorweg te ,danken heeft, zelfsprekeil. en . illiandsche hoofden heert de onderneiner zich nooit 

Voorzeker moet detaak, die de heel' de Bordes in kunnen beroemen, veel meer worsteldeh ij vanaf den 
Tndie 6p zich ging nemell, ' dubhel zwaargewog\lll beginne met kleingeestigen tegenstand ;manr de zucht 
hebben, " omdat 11\] vaal' zijn vel'trek, na inlichtiu- van den Javaanom inzUn onderhond te voorzien, ge
gen . _ gevraagd, te hebben; in het on'l.ekere verkeerde voegtl bti de humane e.1l oOTdeelkundige behandelingvan 
of hij handen zou vindell om degemaakte plannenuit den lan4heerhehhell gemaakt dnt .men op dit land an
te voeren . . · iiSommigen toch heweerden dat zonder gou- del' velen kan wijzen nl3 de vl'IichLvan vrijen, den 
vernements,lllllp geene vrije (?) urbeiders te verkrijgen meest vrijcn arbeic\. 
zouden . Ilijll, andel'en juist !let tegendeel, dat z~i nict W~i ztill dikwijls getuigen geIVeest, en iedereen, die 
zouden kome,n, indien ze merkten dut de regering zich het binnenlaJHl bereist, kan het opmerken; hoe sui~er
er me,de bemo~ide" (bL . 9). Zeker geellbemoedigim~~ fabrieken in v~~en fI:heid jaarl~ks aanzienlijke ptOductell 
verschlet voor lemand ,dIe de wetenschap heeft dat hlJ opleveren. W ~J hennneren ons noglevendiO' het vol:.. 
ill ilider geval zijne arheiders nog tot ge~chikte werk- gende feit, tot sta villgvan onsheweerendat vrije ar
liede.n lnoet vorinen: Maar, zegt h\j verder : "de on~ beid m6gel~ik, lIIaar ook door de belanghebbende 011-

derymding he~ft ~vij geleerd dat de ilunenging .' ?er re- dernemers .wenschelijkgeacllt worcH.De door mij be
germg onlloodlg lSi want het zal nu wel dool'memand doelde fabnek was ten gevolge van allerleiomstandi",heden 
kuni17n worden tegellgesp~ok:ell, dat de. sP90~.wegbe~.e~ ill. ~nd~re haridenovergegaan, de nieuw aangestelde ad
ze~ heeft; dat;gr~ote werken op J ~ ~a m Yl'ljen.arbe1d 1I\1ul.strateul' had, door liet verloopen van de kampong"
kunJlenwordenultg~voerd : D~' ~uhoelleu teerhngme~ ko:ehe~Qnder efjH vroeger beheer, t~jdelijk gebr~k aan . 

. ~ers ,gront,~l~ '_de du::zen~el~ .tee~~lllg me~~.rsme~s~elw~r¥.\\'~rkhe~ell,z,9odat.~ hij .zich t6t het hodfd'van plaatselijk 
van ' den ' s,poorwegz.~lnhl;lt werk van vnle~rbelders., ; el)be1>tuurwelldqe met het verzoek om hem gouvernements
b\iua, geheel.vall Javanen;" ), . ...•.. '. .' .... .... ..•.... : ....• kgeliesL~ verstrekkel1,ten einde de sui:kerbereidiu/S van 
.' ~oc~ de luhoud van peL geschrift i nochhe~Jarak;.. het,jaar:iliet tedoeninislukken. Ret hoofd van plaatselijk 
Jer . vandenschr0 v~r gevenhetrecht, Oln~:z~ne' goed.e bestl1u~; -wiens fegemoetkoming of medewerkin&daar, 
_trouw en wa.arheidsliefd~ jil t\VWfel -te tre}<)r,en,. ev,en!l1i~. wa,ar het ,~ed'Y0ngell arbeid gold,.nooitt~ .yerkrijg~~ was, 
dO~ll ;de~.a,l:~~v?erde f~lten: enC~Jfel's tIet ver~oegenontt' ,wees J.en .fabnekant op -\let beslult, waarblJbepaald-ls dat 
staart dat'hlJult voorhefde w .ulfe grootemgelloIpen~ ergeen,e termen bestaan-. tothulpverleeniO'iuO', 'Iteh ware 
h~id ,i,n~tAezaa~ ,e;enzijqi,lS:iII ;,~,ijnool'deeL; llatt~jdig in de '. bet~okken;fabriekantdoe blijken. dat hij ~Ile bestaan
.Z}~?~::,g~YBt~~re.¥kl1l$I,Hl ' ~ ~}\;,~e~t ~~s,. ~ .. < ;.;;-. . :,:; '. < .• -:.. ~a!e m~~~elell .tot bekolIlillg del' benoodigde-vrije_ arlieiders( 

?(De , a~pelde~~ kwamen " g~~eel. yrlJwl1hgpaar : d~w~r~ heeft , a:~!.1gewelld,,·· zondElr daarinevenwel om redenen; 
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~ QllafbankeHik van zijnen wit, te Irebbeil kul1tleil slagen". over <1ezemeest alt~l<1 mo~teJl heenstappell om aandeu 
De ' ',¥eifelende houding vanhethoofd van gewestelijk kost te korp.en)i Riel' yaH het den inlandscheu werk
bestuuf, wiens tusscheukomstwerd ingeroepen, destel- man minder moeilijk aan den-kosl te komen, hij leeft van 
}ige . weigel'ing> van [1et hoofd van plaatsel~jk bestu ur, een weiuig rijst ell onrijpe vruchten, bijhem dringt 
niettegenstaandeel' geene werklieden ,koelies, 'beschik- I de Jlood dus minder om tearbeiden, bij hem werken die 
baar waren, deden dOli fahriekant d ubhele pogingeu aa11- drijfveeren [liet. Maar zoo een sterken afkeer hebben 
wenden . tothet verkrijgen van vrij willige arbeiders, die zij van gedWot/.f)8tt arbeid dat I/z~i veel lie vel' op de 
na vele mocite en inspallning met eell gunstigen uitslag andere sectien werken wilden; ook omdat zij vreesdell 
bekriloild werden. Na verloop vall eell jaar en sedert diensten op dat land (4de sectle) te moetell verrigten, 
dien tijd lleeft h~j geen gebrek Illecl' geh ad aa'II werk- waartoe de handelingell van kleine inlandsche hoofden, 
krachtcn e\1 volgens z~jlle bekent.enis, die hij luide uit- die waarschijnlijk te veel ijver hadden, aanleidingheb
I>preeft, verdicuen vr~je arbeiders i II aile opziehten ver- ben gegeven." Kan men hieruit eeli bew\js putten dat zij 
rcweg de voorken)' hoven vall bestl1urswf'ge vc!'strekte tegen vrijen arbeid gekantzijn? Z0 verlieten weI de eene 
wcrkliedcn; h ij zou 2C lliei mecr ,\- enseh en of in de f'a- seetie, niet om zieh geheel aan den arbeid t.e onttrekken, 
briek will en toclaten. Zij worden geregeld en goed be- maar om terug te keeren bij eene andere, waar geen vrees 
Laalel. Is dat al of niet vr\je arbeid? Was hiermis- bestond voor dwang. 
~ehiell ook weer pl'essie vall hooger hand? Zoo er al pressie bestond, wat wij olltkennen, werd 

Groot is het nantal metselaars, timmerlieden, steen- die dan gewillig door de bevolking gedragen? Als er 
bakkcrs, die bij het bouwen van gouvernements-wonin- werkelijk pressie met eenig gunstig gevolg was uitge
gCJ\ ell .watel'staats- wCl'ken uitsLekende diensten bewijzen. oefend, zou de heel' de B. zich dan zoo beklagen over 
LIet ziju liedell, die over geh eel Java hun kost door de vele teleurstellingen en moeite, die hij ondervonden 
hallde~1arbcid kUllllen vcrdiellefl, zi,i bcoefellen ambach- heeft om te allen Hjde geschikte en genoegzame werk
tell, die ovrral go(yl bctaa ld worden . . Zoo heden de lieden te vinden en bij elkander te bouden? 
europecsche amhlenaar of het iJilancische hooi'd hen tl:igen Van geen geringe beteekenis is bet, als de heel' de B. 
hun wil tot zekcr wcr~ wilde dwillgen of tot een pr\js, er VOOI' uit kan komen dat hij "in den laatstell tijd 
die hUll ollvoldocnde voorkwHJIJ, zi,j zouden zieh morgen vele honderden Javanen had, die jaren aan den spoor
aan (lien r1wallg door cell tijdig vertrek ollill'ckkcn, met weg hebben gewerkt en goede wcrkliedeu zijn geworden. 
de wetellschap dat elders wel'k Ie vinden is. Die klasse Het waren gl'Oolendeels mann en , die geene sawahs 
vall wcrklicdcn is gclukkig het knellcude dwangbuis (rijstvelden) bezitten, Josse arbeiders", enz. 
van gcdwo\lgcu arbcid olJtgl'ocid. - B\jzonder gunsLig is bet oordeel over het gedrag van 

Keel'cn wi,i ihan~ tot den spool'weg lel'ug. [let spreekt die arbeiders: IIzij 2\jn, wat hun gedrag aangaat, voor 
van l.clVCII dat cr veel gcduld en tocgevcndheid Iloodig de opzigthebbenden zeel' gemakkelijk wel'kvolk. Bijna 
warell 0111 dell inlander ttl oefencli ill allerlei zaken, die lJooit llOort men Lwisten, zij zijnzuinig, nooitdronkell, 
hem tot nil toe vreel1ld warell , DaL de inlandcr IJllen gewillig en ovel' hetalgemeell trouw voor hen, die ze 
dall het wC!:kcn aall dell t'pool'haan afll'isseldc met veld- goed behandelen," Als zijne werklieden gedwollgen wa
arheid of' uJl eidiJlg wcht jn fl~e~tel1, llIag hem het al- ren geworden, zou die getuigenis mindel' gunstig ge
le\'uliust Vl\rWOlldcl'ell, die zieh I'ckclIschap geeft vall hei weest zijn. Waarlijk, hij, die IIIYl et meer dan 8000 a 
volhkaraktcl' en de Ilatuurlijke nl:igillgcl\ VBn den Javaan. 9000 Javanen te gelijker t~id gewerkt heeft", mag weI 
Hij is een killd vatl den dag, Il1cel' nog dall de vYesterling als eelle autoriteit aangemel'kt worden, ell zoo Cl' !log 
de 8jJeeibai vall Zi,illC I,Jal't~to{jhteli enillvallell, hij is, wat iets lIoodig was om de uitvoerbaarheid van groote wel'ken 
hij zi.in Illod ell lIict Huders ~i.ill kall, het l<ind vall het lalld, vall velerlei aard, door vr~ien al'beid tot standgekomen, 
waarilJ ell vall de ~,Oll, waarollder hij gehorell i8 en leel't, . te bewijzeli dHn moeten daartoe de geuoemde hoedanig
die lIo0lt ()lJdel'w~is gellooi, ,,,iell bij Ill! geelle zedelecr ge- heden en geschikLheid van den J avaanschell wel'kman ill 
predikt is ell die e(~uwelllallg onder despolisme gebukt ruime mate bijdragell. 
gillg. \IV are hij alJ(lel'~ , hij 7.O11 ophoudell J nVllllII . Oos-. Ons bestek gedoogt niet dat w0 bij alles stil blij ven 
tel'lillg, Ie zi.in. staan, wat ons in die brochure belangrijk en wetens-

Muar bew~ist dat IIU daL hij !lie!. voor vrijen al'beid waardig voorkomt, wij zouden dan schier het geheel 
gC8chil<t is? Mell verliesL Ie veel uit het (log dat zij, moeten afschl'\jven. 
die bijv. tot het uitgravclI ell milld el' edele wel'kzaam- I . Ofschooll wij dit voor ons betoog mindel' Iloodig heb
liedI'll gebruikt werden, VOOI' cell g root c1ed even als ben, zoo willen we nog VOOI' een oogenblik de aandacht ves
bi.i de westel'seh~, beschaafde volken, de ,jJroletal'ien del' tigen op hetgeeu de heel' de B. overde chineesche al'beiders, 
inlalldsehe maal~ ehnppij Zijll. ]~eJl gez,den dessa-man, die voor een gedeelte door een deskundige aangeWOl'ven 
die 2ijll aandeel 111 de opbrellgst del' sawahcveldell heeft., zij 11, aan voel't. Zijn oordeelis verre vall gunstig; want "met 
leent zich tot zul k !lall hOlldend en afmattend wel'k lIiet; de Chineezen is lliet verkregen, \Vat velen daarvan vel'
maarhet is de Jiuetlleerellde hevol king VaIl Java, die wachtten en wat zij bij andere spoo\'\vegen venigt heh
lIiet mii1der dan 31/ 2 milliocn z1elen bedraagt, die werk ben:" Zoo lang zij niet bij vele duizenden zgn inge
:l.oekt, waaJ' - i \ihef; meent Ie kUllnell vinden. Zelfs voerd, z\jn z~i Jiiet. bij groote werken op Java met VOOl'-
ill Europa Il(~ert men b\j groote werkell mel moeilijk- deel te gebruiken. . .. 
heden to kampen. De heel' do n. zegt: "kJeille om- HUHne landgenooten, die in den regel door handel 
8talldiglHidell zijn dikwijls de oorzakeli VnJl ele voorkenr en llijvel'heid den kost verdienenen waarvansommigen 
VOOI' de eene lilaats .. boven de andere, die ookhiel' te rijk zijn geworden, maken een klein gedeelte van de 
~allde (Nederlaud) bU de al'beidel's bestaat,maal' Waar- bewonel's van het sterk bevolkteJava uit.De Chinees, 



'ff~n:ilC(llaae; :til . "z\W harh ' aal)'geloktd6oi het, ~oorbeeI(r 'ge~'von~el~~ W?~~t,inO~rnQo~J'~indjg de :!~sttPt ; ~'~tk.~~ 
ilj,rier. ,:li!-"nage)lOo:teti; '_~rac.bt- ibO spoe~ig 'ulqge'l\l k r\j1t te , .veeL)neer _ Ultgedoofddau OfJgew~kt \\'?rden~ >prt\\1l1c; 
wordtni " en meent ,'811t de. handeldmii'toeeen beferen 11lsteloQsheid: e.r(ouverscIiilligheidmoeten :degevol$en 
:iekerder, ijlidd.el jsdi\n , hetz;ware ;w~tkaalleen"I;Oor~zijnvail rins al teJangyolgehoiidmf dwai:Jgst~hj~!en: 
weg. Zij ,beginnell m~t eenige onaanzieldijke koop- or on-clanks al diebeleinmeringe'n)serlii~t al!ee~i-lr\iIo~
eetwaren rond te, venteu, en vclen h Ullller weten zich gere jareli veeli n ' vrijeh - arheidtot slillldgebr!lcht, 
door . ijv:er; slimht;id,wjl~kracht_ .,eli,bverleg cl'.boven oil I maat oak inoJl:-e dllgende eerstespoo:\\'~g qp}~va;: _ 
tewerkeJiej\ wOi'rlen vermogende lwaen. ' . I Nwttegenstaande ontelbare - betemmennge,l ) . (~J1:l! ?em- · 
; In:dien m~n bi.jgroote ; werkeTl er in sla·ngt een niet iI\jkfi moeil~kh edeIi , harre teleurslellingen,d06r ;d,ichJe 

Pllilah7:ienli.Jk getal Chineezeh L~j el kander te hrengen I ?osschen'" woestestrekell ,. Iailgs argrondell elt ~lellt~!I; 
en: te houden, dan, kan veeI tot sf and gebracht worden. 111 weerwd van werkstak1tlg , en geldverlegenheId, ZI.JII 
Men . herinnel~e zich slech tB. wat voord eel men in Oa- in 51/Q jaa r 108 · kil o!11r !,cl's, d, i , van Samarang naar 
lif()t nie bij den aanleg . vall ' den Pacif-ie ~ rail way llit bUH~ Solo, gebou wd ,behlll ve de l'uim 6 k ilo llleters lantJie zj!
nen . arbeid getrokken heeft en hoe cl aar c1uizenden zijn l~jnen naar de -haven t e Samarang ell desteengroevell 
aimgevoerd om die grootsche ol1clernemingin het leven te Tallgoeilg; terwijlcre kilo rrielerspoorweg met zwarell 
teroepen en te voltooien, Voor een 31 te grootell aan- bov en bou w r 86,730 kost, waarond er 30 kilometers berg
voer- iu deze ge""esten tJestalllleen aanlal ber.waren, die \Veg,begl'rpen is, .In Engelsch-Illd ie werden, met -mimI e 
wij . thallS , (looi' plaatsfuimte gebonden ennis . mindel' vall · geld ,ir15 jarell 'U 6 kilotneteis ' afge\verkt. '.' De 
met Oliionaerwetpiil vel'banc1 sl aand e, niet. kunnen aan~ Josten vaneen kilometer spoof\veg ve.tscnillerialdaar 
toollen . Z\j mogeTl meerontwikkeld z\jn dan de in- aanri1erkelijk; de kilometer (gnedkoopste) ill Madras kOIllL 
landers en geschikt om in eell tl'opischklimaat IlRl'dte op' f 75,000 ;terwi,il de regeel'illg thans ',',elve SPOOf
-werken, zij !TIngen door hOll hchamelij ke krachten ell . wegen bouwt eu waarhijde kosten op 190;000 (de 
hevatlel~jkheid voor dell . vrijwilligen arheid eeIl niet te kilomet er) wo'rdeligeraamd: 
versmaden steun ~ijl1, 7,ij mogen aile eigenschapl)Cll heb- Wat men nu ook JJ10gc afdill gen op de verdienste 
ben 110m een ovel'heerschelld ras in die landen (Tndie) vail het werk, op de wijze, waal'0p het tot stand is 
te worden", wij hopen van harte voor het welz~jn dezer gekom en , hoe ook het beheer ill lIolla1Jd veel lewen, 
kolonie, voor de weI vaa rf. en de J'ust van dell ;J avaan, schen heef't overgelaten, wij ge loovcll datgeene ern
datbet ,tijdstip, nog , vene j~, wanl'op deknelle!I~Jeband l ~tib.fe en }oudba.re .a rgume .llt~ll - . kt:lnlie. lrb. ijg. ebracht . en 
ell het ~lzeren .10k "van Cillneesche overlIeerschlllg het Jedere tWiJfel en vCl'dachtmabng opgehevenwordenorn-

. Nederlandsch gezag ,:;:al balanceertm. Een volk , dat de trent het tot stall clkomCli V~\11 die lijndoor volkomen 
incal'llatie .is Vail ,dierlijke hartstochten, ziimcliJkli eid en V1'~iwilligell arbeid : W!,i hegr ij pen eli beamen dan ook 
i.jskoud eigenbelallg kan, frots aile andere goede eigen- ten volle de vuldoeH illg. di'c de heel' d l~ B. smaak t , dat 
~ChaJipell , !lift he l$ leJf)d 7.ijll . rJln dell achterJ ijhll ell OJl- , ollder z\jne Jeidin g "het eerste groofe. \Verkin het, hin
ontwikkelden .Javaan uitzijnenkindsehcn ell OllmOll- nenl and V,H\ ' J ava illgeheel vrijcn ai'heid is tot sl and 
digen staat. OJ) te richten, gekomen, voor pl:ij zen, die lIi et !lOoger, ell . jq l ijli cll, 
, 'l'cnslotte nog eellpaul' oprncl'killgclI. 18 er V()Ol'- die fiiet Iangerzijllclail (lit-elders is w'sehi l' i!.'" . 
heenen door het, gouvernement en door part.icuiieren Willen wij door <lit betoog lluzeggen, d <i!;HiBt ee i1 
weI vee! gedaan om bi,i den inlander nciging tot v r~jen toovershg oeik c1e gouvel'llcillclifs suikel:kultuul' in ge
al'heid op te wek ken? Waren de pogingen ems( ig en heel vrijcn arheid 1 e d I'i,i ven is? N een, dan moest l1iet cen 
oordeelkunc1ig om hen met lIet denkbeeld vall vrljen toestand allll wezig Z~ill, di e 'toovele belemmetingen aan 
arbeidte I'erzoenen? Moesten 7.ij niet en moeten ze den landho\lwer OJ! .J:1V :l ill den weg legt, zoodat over
}lie.tllog z()oveel. )]ut.f:cloos en (.mbel.aald .. ol'sl echt be-. I a.' 1 .. werkelijk. v.fijwillig:' ;' !',11I'id al.leen ,'lal.pl~a .. Is vinden, 
tflald werk ,vernchten, dHt hun de lus t tot, werken wanlleer SOminlge gewl(; !" Igc hervorrrHngen 111 het ieven 
tataal begeeft? .. '1 tl'eden ; wanllecr nieu\\,.' lil'nnnellvan best aan geopend. 

Wat Jezen 'wijzelfs, in het werkje van den heel' de . hinderpalen . nit den we;; -gcl:nimd ,en volkswelvaart 
R? II Voor eenj-ge jaren, l.egt h.\j, werd er heslote~~ 1 bevo:rderd worden, Mnar ZOOl'eeli8ze~er, dat geen 

. een ~.'cgvan S().lo.~aal' Poerwodath.e .aau te legge. fl' HIJ I werl{ meer aa.nholld.enden eng .. ezette: .. 1 ;arbeld.vordertd. an 
was 1 eeds gedeeltellJk gereed, to en het bestour Vflll oor- aanleg vnn spoorwegen, • Daarom JUIst · klonk OilS het 
log ,daartegen opkwa-rn ,zoo meil z,egt",enz. Bet werk, I al'gumellt zoovreemd indeooren ,daf men dekwestie 
gaathjj ~eTl pa:ar regels lllger ,"(lort, werdaaal'or~ ge- , vall ' dell ;:ponrwegn;llH densllikerJl,lin.vervlaa~steen 
~taakt en de weg , ,z<JOyerclIE~ ger~wl w<!s. vel'Dlel.f', i tegenov.er fei!eq l,et Gil hewez~ll : hp,w~l'el!stela!' < pressie 
Z:ool~~d ; dan ~en gotivel'nelllentheschlkti~ overde vrij he I'd , : vall, boveit! Dcrgetijke ." uityl uchten ' ,bewijzeu dat met 
den t\ld· eu,de! .kr~diten~an eell aantal wer~bare man~ I d en . d~g d eouml}cht, vande '.behotl~ers .'gtooter~ wordtr 
net;'" .aan v.eld lll: b~ld. en .•.. and~tet)edrij VeIIOI}~t,rok~en,(),ln,;I' Q!ll hunne v()r§le~eh 3.l'guulenienvoLte; houden ; " '. ' ..•..•... 
een ,plan tllt l.~vnerCll ,dat ,oftevoren .. l)1~t h~llOorlqk'i':' . . . ' Z . 

.••.•. ~::::a~ell\V~:dt·e .... ~~\l~~in~~~.e~!~~;~~O~;~iIJ}.~~~:I~o~l~,b~!~·' 1 ··· '··. ·i~~"~.I;b~' '~;iEGEEi~c;OET.: WORDEN; .• 
aanleg ·of h~Lollderh~ tld :v ali \vegcn en i ~~i'igatie~erken l Ops program" 

_tlehoordeIll:n ~ellJH~t Jiltezeer. , vel'wlJqerdtlJdperk ; . ... . - .. . .' " . 
n-i~FPotde. ,zelqzllamhedel(' 'iBij, eeil "vo tJ{ ; 'da tbij a II de,re i .. , . . . . .. 1. ,_ , ' . .., . ' .' 
d,rn~k~e.lld<r heiH>n di~nst,erty eil , verp1i~?te " ctl) ~),llU., lot i ' ,11estaat. et ,re.den , pl)l . ~e ',' 02gen; ·· . ollaf~~~ellq> __ ,{lP'il!}u .: 

'd~~rgel~JJ{e. ongeoorloofde.: '~Il ':' schanllel~Jke,' yer-rlchtlugen 1 rdpa ~ te ,:~vestlgen ~: '.6n··" olis:,~ ~1Il-ek c UJet :;e]g~11¢' ·. ~lel~ilg!Ou : 



bezig te houden ; dan , voor zoover zij zich , bij den ' Vroegere regeering!Yreglemeuten-bevatterrevenzeer menige 
dagaanonsopdripgen? Het tegendeelis waar. Nie-milde bepaling als dat van 1854; ja,lils men devoor':', 
mand. kan voofllien welke vlammen door den oor- schriften van den heer vall deu Bosch betreffende ver
logsfakkel ontst~ken zuHen , worden. Maar , totdusver plichte cultures leest, dan adernen ook zU cen milden 
is ' het ' waarsch~jnIUk dat de t~jdsomstandigheden ~lechts geest. Het papier is geduldig. Ce ttB aont pasles ii/eBS 
geringen ill v loed op Nederlandsch-Indie zulJen uitoe-qni 1ious fOllt dC/alit. De vraag is: z~jn lesltommes 
{'en en. rl'Bxecutio1l Ie vinden? 

Een onzer vrienden, een man, van werkelijk liberale Op die vraag meen ik than s heL antwuord te durven 
begri ppen, schreet'een t ijd gel eden: 1/ De agrar1sche en , geven, 
"suikerwettell zi,iil a~llgp.nomell en zullen zekerheid ge- ............... ft~ 
"veil aall het kapitaal in lndie; de heel' de Waal ga De maxime vall DaelldeJs dat men ailcell koJouien 
flfustig voort maatregelen tot uil voering vall die wet ten heeft om er vool'deel van Ie trckken, is }log steeds de 
lIleheramell; h ij st elle de heerediensten afkoophaar en regel, waaraan de overgroot e meel derlieid vasthoudl. 
IIregele oe "efling der landrellte; da1t is de lcoloniale , Er mngen philantropen 7.~in, die van eene hoogere 
'lkwe,~l1;e opgeloal; groote stappen zijn op dien weg ge- l'oeping van Nederland spreken , in ollze eeuw van ach-
,!a an." terladers, ehli~sepots, mit raillemes en kruPlJka1l011llell 

~onderlillge illusie! gaan zedeleer en staatkunde weI eens wijd van elkallder. 
Velell ill het moederland deelen nogtans ill die mee- De vraag is eehtel', omes illziells, of het niet eene he-

Illllg krompelle en onverstandige s(;lat kUllde is, die tegeJlover 
lndien rlt.ze 7,ienswi,lze juist wnre, zouden dan de Indie gevolgd wordt en die de toekolllst aan het heoell 

jOllgst genomen malltregelen hier met zoo groote koel- o]lofl·ert. 
hcid ontvangen zi,ill? lJie Weltge8chichte iat da,v Weltgericht , 

De heel' de W ~al is el' ill geslaagd de koloniale kwes- Ga de aIlllalen van elke overheer~ching n3 en gij zult 
tip. eCIligel'fllate in Nederland van de baan te schuiven. 7.ien daL 7.ij meestal op dezelfde wi.lze te niet gaat als 
1/ Het. puhliek is - zei olliangs de ",Lnlhemsche CoUrlt1lt, - zij ontstond , 
cell kind dat tundell krijgt, het rnoet iets hebben om Het is eClle allomalic ill de geschiedellis, dateen klein 
op te bijfen." Het, tandenheentje, dat men het llU in volk groote strlten overheerscht 
Nederland 'voorhollot, is: w~iziging van het kiesrecht Die anomalie !mil aIleen een t ijd duren 
en Jwlonisaf.ie; het j~atste is cen thema, waarover men IndicII het ovel'heerschellde ras van dell tijd gebl'uik 
long genorg' t.il eol'e(jsch kan schermen. wist te maken om door moreele handel! 7. t'kerc eenheid 

MaUl' wordt doo]' zlllk eene handelwijze het belaug te dnen ontst aa u, 't z~j ill taal or wetgeving, of groote 
tIer zaak bev()l'o el'u ? Het kind put even weinig kracht materieele hclangell wi ~ t te beha rligell, dun aileen hle
~:'I! 1' (1l'd ::;ei t'ii het UiI!df'J lhecntj'" Wg;;l'0 P H'lf'1\ het laat ven el' sporen achter, die OTiuitwischbanl' ~\in en zullen 
',i;if'i J, ; ,1,; l lidlH ! Ij!, !'I;Ja ' ;' (!gf'le fl, d ;e <t'I'1:";' "':iI , dat de hetJ'ekkillgen voortdurell, die tot wederz\jdsch v()or 
l i!J~l'd t\ !ilil}ll l"j\ gcc! I'I" "" ci() :n in !d'l'! II ~l ('en Ii,';) ,If vi/lien., I deel "lrekk(llL Zoo is Amerika\; handel met Engeland 
'"~ I : iI ;' :-'li :Wlit,L' I\ ',-:,\,vni:2'('i"; :,(:,1, " ' £' '1' in i',ill ";':':! )' :J;i ,!e ll , k:tl i ~,~ ~";l l Q'ewol'den, omdat de Unie ontstond. 
" ('!! 'O' 2,t",,, O!l ,,,,;\!',: (; Li i!'llij :";; LI'("lH;' , i'i':'ll i s bi j lwt llpe\ del" i Bene st~all{1l:l1de, die aileen heb7.ucht tot grOlldslHg 
J>olil ieke pUI'! ij ell . " " ',' , heeft; , kiln ztllke bandel! niel vlechlen. ' 

De toestand, dien wij hier rondom ons zien, wordt 1'och was zi,i gedurende eene reeks van jaren hij ui\.-
]liet door pa Iliatievell en hal ve maatregelell tot efi'en- sluiting het doel van de heerschappi.i dn N ederlanders 
heid gehra(·ht. in ·Inuie. 

Indie l~jdt aan kwalen, die radi('alegenezing eischen, Dat een koopmanslichaam , als de Compagnie, LUU 

als men iets degelijk~ wil tot stand brengen . Alles kw~int halldelde, niets kan minde\' verwondering wekken. 
hier of vetkeert in doffe rust, als desorganisatie al niet Maar een gouverIJement, dat.alle helangen van een 
merkhaar iH. ' deel van den st aat flolJderschikt" Ml1 de behoeftel1 vall 

Nauwelqks hadden w~i den voet op Java's hodem ge- het andere, plultt ' daarvan de wraJlgsle vftlchten. Dit
zet, loell een der Soeraha\jasche bladen ons reeds met putting is het gevolg Het kwaad straft :dch 1.elf. 
ongeduld toeriep: waarom geeft ge geen programma? Na een tijd moet 1111'11 van "lIelfneperking" sprekell . 

Zou men e1' niet de schotlders over op¥ehaald heb- En ongewoon aan matigheid of eenvoud inhet staats
ben, al~ iemand, plJ ~ uit Europakomende, eell volle- he::: tuur, ziet men een vel'woedel\ strijrl olltstaan I'll 

dig regeerings- pr(~g' um had 011 t wikkeld ,~onder door ka III pt mell Jallg met de onlJJogel~lkh eid om tot ge-
eigen onderzoek de toestlillden. die hij door andel'cn ofz()lIder hegrippen terug I.e keeren, ' 
uit geschriften meende te kennell, naderh~j tehezien I "Zelfheperking!" Hoevelell is dat ern!'tJ IJou de 
en aall zi,lnevoorstelling van zaken te toetsen, maar I heer van Rosse, die elk tekorLzollveel mogehik dekt 
vonral indien hij Eich niet eelligen tijd had gegllndom Inll'l: _ overschotteJl t' an Inc\i schedien:st en ,ill emst die 
de vraag te beantwoorden: zijn de mannen hier te vin .. i b~; lIier opheft'en , als 11\1 dell koffiepT\ls morgen 10cel1 -
den, die mijned'ellkheelden kUJlJlen verwezenl\ikell? ' tell zag rijzeu? 

Maak toch de heste wett en en VOer ze gehrekkig nit ; , N eell, de dalillg vall de koffiepnJzel1 ell de st~igellde 
dan hrengt gij niels tot stand. De grondwet van 1815 11 behoeften Villi fndie, omdnt. men ze jarenlallg verwaar
was zoo 011 vr~jzinJlig niet in Nederland. Koniug Will em I loosde, llopen daal'toe. 
Was evenwel zoo goed als alleenheerscher, want hij zag Nog een schok of cell pl:lllf , achtereenvolgende llllll 

zich omringd door lijdzame yolk:svertegenwoOl'digeI'8. i del' goede koffieoogsten eli de geheelefinan1;jeele wijs-



~!\~i;d •• N:ande,. aall,oi.dders •. dervel'pli()htecultUl'es . vel'- .lvoorziell, aaugellOlIlell dat.de.eer~te goed~stap.:door. 
:\I~{jllt ~~ls . ~fl{< yoor:. d~Q ;. wil\(J.,. .' . 1 denheer van Bosse thansls gedaan ~dan]seenovc.r~ 

. ~r)m.~t'ijd~nfk . !·WJJ,ze.kergetalmilioenen . te \;erkrijgcll, I gangstijdperk lloodig. 
isontzachlijlcve~lJny.;~adin ,Indie gesticht.. . .1 ludic . beho~rt. steeds de lIitgavcn te vergoedell, die 

AmIde ollhYlkkelmgdes lauds wel'd meisgedam].1 mell voor [!ldw doct . 

. W\i~el~:l~rxit~:~~~ii::~~' '~~g2~le:;~~i:~~k;o~1;11~~1~ah{li~~~'~1 me; e:,~f:g~~zson~::~nll1ell de.· opbrcllgst '. vall·. Banka, zoo 

l'edelwn.. . . .. I Maar daarbij blij vc hel. . ' .. 
. NlI het !lie!' langeI' zoogoedalsvroegel' gaHt, maar I 'l'elkens een balI' miJioen minder perjaar eischellde, 

IlH'li ' jIlla!' middelell oll1ziet om tot cell ander stelsel I zal Inen geleic1elijk daartoe komen. 
tegcraken, deinst II1e1l lerugvoor dekrachlsillspanning, Maar men late het overigeaall de kolollien. Z\i hehbell 
die' noodigis om uitclen overgangstoestand te gerakcll. milioenenllooc1ig om gl'Oote werkell tot sland te brrn
HI' zaJ HOg wat water door den R~jllloopell, eel' eene gen. Zij Z~jll daarloe niet voIdoendc.Men zal Ire
iukomdeu-belasting fot wet vcrheven is. ningell J110eten sluiten. Eenmaaldaardoor produclief 

Nederland heeft evellwelrecht op eell hatig slot nit I gewordell zal Jndie, zoo het werkelijk batige slolcn 
Iudic,zegt men, waut cr iscclle staatsschllld ell elk I van dienst heeft, gaamc VOOl' het andere deel dcs Rijks 
del'l valldellstuat moet hijdl'agen om die te bctalen. iets dl'3gcll. 

Deeerste vl'aag, dieeen burger ~,ich zou stell en, 'l'hans is dat olllllOgelijk en een olll'echt tevens, wallt 
is deze; hoekan ik l11\jlle levellswijze zoo illl'ich- de heel' deWaal bewce8 met c~ifers, dat de 'Schulden 
tt'lI,dat ik 1Il1jnc sehulden kan belalen? Vermeer- vall Nederland lliet VOOI' lndie zijn gemaald. 
d(:rillg vall inlwlllslell , op a1 zijl)~ bezittingell ~.al .~"ell II. 
ltd lUees!. afdoeJl(ie alit woord ~,I.lH. ·Wendt. IIlJzIJlIe I 
beste krachten aallom, ten ko~1 e VIII} een dec] zijner J uelie word!; 81echt geregeei'd. 
be7.illillgcll ,cell alldel' productief te makell, dan za]Wie durn dat olltkennen? 
niemond dil vel'slandig lloemen. Sia een blik rondom u. 

Tell km;le vall ludic woult ill deH beslaallden loe- De oOl'log barstte in Europa uit. 
sialld aIleen !let hatig slot vel'hegetL Geslelc1 datdc kolonien verdedigd moec,\cn wordell. 

1.1 iel' z~jll de \whoeflell zoo olliJegl'ellsd, wil IIWIl Waar waren voor het leger de. achterlildel's, om cell 
groolere ontwikkclillg i'.iell ontslaail, dat mCll lIog ai- .l~lIropeescbell vijand tegcn Ie tredell P 
tijd heLallcl'11oodigsle Ilalaat Oln celie bijdrage ic vVat; er sedert lang eell plan van defellsie olltwOl'pell, 
vorderell. d[lt men had kmmen laten bestudeeren ell dU8 gemak-

Illdiemoet spolll'wegen hebbcll, wi I IIH'H eenigc her- kel ijker volgell? 
vOl'mingvrllchl, dnen dragen. Had Nederland 7,Org gedragen VOOl' cen Pllkel schip, 

Menzorgde voor Nederland en lcent d;1fi,l'voor thans. oat anlldeeischerr van dell tijd beantwoordde, om dell 
\Vat ishet . gt~volgv:ln (lientoestHlld? . vi.iand celie lalldingte beletten? . 
De hcer de W 113 I lleel't !teL d uidelij k gCl\oeg gezpgd, l~en energiek Jegerhoofd kanveel doel)' 

!till' I'll vel menltf'1lI dit llJOCltt. hebben geduid. Maar wat tedoen zollder de zel,erheid,dattnell sf.eu-
Weet ge waarOlIl de ui{.gaven in I nelie zoozeer st ij - IlCnkHlI up de trou w del' be'lolking? 

gCII I'll loch H~lalief zoo weinig tot l>tand koml,? 0111- Denk aallBekassie! 
clat 6c(,11 ,llnbten",u' ill I ndie zuinig wClkt. \Vat> hij Eene geringe, llietigc bewegillg venslerkL de overtui-
overt uigd, dat cell overschol, op d~~ bl'groot i IIg t en bate ging, dnt wij Oll~ innerlijk zwak gevoelell. 
1'<1 II lang gepl'ojec1ellrele wmJ,clI k lVam, II ij zou mel 'Vat hehben wij dan ook sedert 181 () gedaall, Olll 
zorg elkl' CI'III, W(~gl\ll.MlIar thH1I8! IIeL ovel'blijvcllde land ell volk te ontwikkelell ell aan OIlS te verhindcllP 
gallt immel's in de zinkput. Is OlIS prestige langzamet'hand venneerdel'd of gedaald P 

1:-; Nederlalldkal'ig tt'll opziehle van cen of anrlel'en Zijn de verplichte cliltmes en de heerediellstenhet 
t}\k vall !Iicns\;, trekt mell Ie veel ,Hill die zi,jde ;weest middel geweest om Indie en Nederland cen .I.e doeB 
vel'wkerrL rlatmcnViln hier ook tcrugtrekt. worden? 

Aandie wallver\toudingnHiet. een eindc komen. J'a,de eersten Z\in, op suikel' en koflie lla,telliel gc-
Illdicn)(lctweten ,,,;It-het 1\10et oplirengcll. gaan, 1\i[aal' watis geschiecl 0111 de particuliere inc1!),,-
Vraagt mellOll" :wil tgij, meL dell !rcer deW aaT, ! trieaall te moedigeJl ,opdat . Z\i de rellsachtigek nlch-

(Celle vastchjjQrage,danisons antwool'd: dnL is on-tten, diehierin dengrolld sluimeren, zonknnnenbe
nitvocl'llillll',ioolangrle , tegenwool'cligeorde vanzaken I nuttigen P Wat isgedaan Olll den afvoei vai"ICj,Jijs~-
bm;taat .. ' '.' .. .... ...... .... ". .... I product te vergemakkelijkenP '. De landrenteen gemis 
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dill ged urendeeen .'. zeker getal J arcn'" vraagt, oHldat . · eiken . VooxUltgal1g. · . .· . 
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wOJ'[lmL . potisme geene kracht toe. Z~j bezitgeell kajiitaaien 
Gestefd.datNederland , tot. . hetbewllstzijn gefllke, geenvoldoend l:rsefvan . het llUt vankapitaaIV<:ll'IIiilJg. 

rial, het ' llietJangcl'vandrn :arbeid vandell·Javaan en Zli miste goeu l·ccht. . DestootlliQetderhalve~norde 
_. SJIH111JI·Ha;H,. lnag , jey,mr;<gmMld ·tlathetvnlkslevelrmrrr I energiecll Id.· l,mpitaaLvan Euroi)eeanellJ(olIJel1~" 
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b,estuuI'; ))fl1hier !3poorwegen) wegcm;ptllggeu) haven- I penne ' op veruglCeer van ,~-deh goeden quden .tij1l, to:e'n 
werk'i3l1"en: meiwil\ het leVel) j,e roepenP . .. . " . \ de . "zinneI~jkheirl" , d[,l' l~el)idet:tten wet was. ,z~jn liefe?l 

, ·· Zpol allg .mertinNederla~Hl eve~1\ve.l opt,eett wat men j vim mecllillgciat · het. althanslmll qjd weI Zill niP· 
kr~igen" bm; zoolung ' r,ICIi. 111 Tndte lllet weet over welke : houden. ..' . . C" 

iniddeletl menbn bflschikken. valt er niet aan te (10n- Onder het kadel' amhtenarcTI telt men tal vim he-
ken chit alles met kri:l:chtaan te vatten. ' kwame mannen. . 

De begrooting van de nit,gavcn en ' i n kOlnsten ' wordt Maar noem de namen van de . [loofdell . v:ll1gewp.)! ~ 
I.hamlbij· (1ft wetvastgesteld.. telijk bestuur op Java en ge 7:111t er geeu ' zestai vin-

Dt~een zag .daarin een middel om de oitgaven te den, die op de ' hoogte \latl htlllnet:~al( · z~in . .. :ErzijJI; 
heperlcen. waarvan . mell de benoeming V001' eene ollmogelijkhh.u 

De anr1r.1' wilde het i.tHlisch hcstuul' mem' initiatief hield. En tochblijveil zij in fnnctie. . . 
toeKenncn. Van de buitenbezittingen verneclllt meniiietmilh 

lllusien. der vreemde zaken. '. . 
Het hoofddoel was: de verantwoonlillg. WalH' blij- Kan een raderwerk, dat z66 loopt, goed \verken? 

ven . echler de rekeningen? Zij zullen nog in jaren Dat lid Ioopt, pleit voor de geaardlieid v art , de vol-
niet komen. keren, die w~jbesturen. Maar de gevolgen z~jn niet 

Eellige meerdere orde in de vormell en vele klach- ver te zoeken. '. . ... . 
ten; ziedaar h'et resultlHit. Men spreke tochniet langeI' van . het prestige vah ons 

II1(lie m'oet, zijne inkomsten ell uitgaven regelen, on- gezag. . .. . 
del' toezieht van het moederlaJld. Aileen dan is verbe- J a, in het binnenland buigt alles IIog1,literlijk voor 
tering mogel\ik. den' gouden band. . . 

Dimtoe is verandel'ing in het gouv.ernementeel rader- Maar prestige ? NeeT!: Daartoe is te veel gebellrd 
werk noodig. dat deed zien " dat we niet wisten wat\ve wilden. 

Tudie \Vordt allereerst, bestuurd door een Gouverneur- De inlandsehe hoofdfm z~jn gebleven wat 7.ij waren, 
Or.neranl, met een llnad van ludie. al hebben w~j hier en daar iets veranrlerd. En onoer 
. 1 ndien de Gouverneur-Generaal eell man van energie hen staat eeIle massa, die leeft b~i dell dng. geen onderw~is 

i9, kan hij thans vee} d~en. . Iweft genoten ,evell bijgeloovig als weleer. (wen 7,Orgeloos 
IndiclI de kolonien bestuurd worden door mannen, enollnaelenkelld, die zieh !log alt~jd even diep nederhuigt 

die er aileen ilaa1' streven de goed bezoldigde v\if jUl'en voor den meerdere, omrlat z~i g(woelt dat de k leine 
I.e :dell rondkomen, blurt alles stationail'. Bet auto~ mall zoo weinigbel eekenL Wa:11' demassa des yolks 
cratisch gczag heeft wijziging IIoodig. lJiet bewust is' van eigel\e knwht, isaall geen voor-

De Raal1 van lndie is een klein eollegie. Hij be- uitgang te clenken. , 
handeJt alles geheim. Dat gemis aan openhaarheid, N og altUd geven toch delHiereoieJlsLplicht, de clll- ; 
gevoegd hij collegiale handelingen, maakt de werkillg tuurpliclit,het cOlnmullaal beloit, (Ie politie en het rechts"
van den Raad meer nu" dan voordeelig. De Haad kan wezeu, ill eell WOOl'cldc geheele maat~chappel~ke in
t.och uiets bel etten alsde landvoogd dat wi\, Maar riehting eene macht nan elken nieel'flere ' in banden, 
de Raad van Indie kun ook geen goed stichten door die . hij gebmikeJl of Iriishrniken ' kan. . Eriijn ook 
eigen iniiiatief. verlichte mall nen onder de illiandsehehO_Qfden , die 

Gestcld ' dat cene henoeming moet gedaanwol'den. geen vooruitgung . rl nchtclI.Maal" tie erfelijkheid del' 
l~{;n pel' soon , <lie weet aat h~i verantwoordeJ.ijk is voor regenten rnaakt dat menigmalll lIid de waardigsle het 
cella , sleehte keuze, zal voorzichtig z~jn. Maar een gezag VCl'kl'~jgt.. Aileen strikt vasthouden aan verki:c
eollegic draagt geen verantwoordelijkheid~ Bet patro~ zing van llessahoofden, zondel' eenigerlei inmenging 
naat kim dan ookniet vr~i blUven van nepotismeen van hooger bestuuJ', zou ill de gell1eent~-hoishoudillg 
favoritisme. . Het is zoo uitlokkend heden een. neff' verbetering aauhrengell. . . :' .. ' 
te helpen, als :men in een klein collegieverinoedt mol'- Maar de dessahoofden hebben inkomsteu verioren en 
gen zijn broedcr te kunnen voordragen. . er zijn stl'ekenwaal' men dat door riietsvergoed heeft . 

De Raad van Indie isnoch zuiver hesturend noeh Hoe wiI men ' dat daal' groole 'i;org VOOI' gemeente-
louter adviseerend noch wetgevend collegie. Door z~jll belangen beslaaL P ' . . . . 
dubbelzinriig karakter richt h~i niets uit, M:enzeggeHiet dat deze schets lc dQnker g.ekreurd is. 

De Directe!)ren ' zijn hoofden van departementell, Illi~ ZieJava, Slllilatra;Boweo ende]\{olokkell rondo 
\nigterszollder eenigeverantwoordelijkheid. Niet aileen Nergens is vooruitgalig te hespeureu: .'. '. . ... 
de Rasd van lndie, maar ook de Algemeene Secretarie Dezelfdedofheid61ijftoveral heersqhell.:N' U ,en dan 
zijn toch: tr~chters,waarin ' elke zaakge:filtreerd wordt, wor4t dieeent~onighej(l alle~n ' afgehrokeildool"het: be- . 
. Die Algemeene Seeretarieis vedal het collegie, -dat fieh.I Van eellopst()of.je ,ofeenopst~n(t . Daama: ke~l't 

." hestuurt. --~ ':Daar : w.ordt "al- wat :~resiaent .. en en" dire~teuren ' aIle"s: tof :rustj_g~_ ~_i.uio;f · \V~.~:~-r~:.··· .. :..... . _.- ' .. ,_ .:.".: " .. " :". 
voorstellen ,yerwerkt.'Varidaar,: datmen etziehoyer- ls dezeArchipelgedo~mdoln iO<S ztin br8taa~\ VOGI-t, 
werkten ; ~lleseven ' langzaamgaat. '· . te slepenP . . . :... .' . ... ..... ... . . 
.. nehoQfdeil . vangewestel~ik bestuur i~in meestall10g . Wat onthl'eekt :eeliteriileestill ?Gela om tets ' nit.te: .. 
gewend aall den . goedeu~udel.l sleur .. I>0~raneienni- riehten ' en 'vrijh€id X~1l JJRlldelel~. 
teifopgeklotft.meu,gf,vo.rtAd.lIl ·. een t\id toengeheel ' ' .. ill. 
:ander!l .. ?;egripp'en- ~e.ers.chten? J~renl.,. ang.ges .. ~i~gera. ' . dOOl"l '. '. ' '. ", .' ." ' .. 
' den ' str~l~ ~' d~r pohtleke partlJen, mlll,chien nog ho- Wijleri de lieer Olivier:,vroegei miilister .~l; · afg~~-:.; 



y;;tAJJlJ~.d~;--}!',MrQ~C]{.e~~igetr9u\Ve vriend ,beeft>ree~sja.l·en uit eenige ku~ldige amblenaren ,die met de lIuderIll;hei
·~'ele~<i~i ;il(~,(lf'1'",e~de., :l(a.I.ne:rals11e leus,van ,de nbe- denelandenen, volkeren ill den Archipel bekend zijn; 
l:a:le,'ricliting >altrigeg¢ve,n',dat "lndie tot zelfregeeri'ng eenige leden, uitEurop:i te zenden, opdat te1kens versche 
hehoortte wordenopgelefrL" . denkheelden tot den raad toegang krijgen; 'eenigeman-

Britsch-hfdiewordtillzekel'ellzin ill dierichtingbe- nell, practisch met handel en landbouw bekend, en ein-
st.uul'd. del~ik eenige der meest intelligente illiandsche hoofden. 

Wat geschiedt daarentegen ill Nederlundsch-Tndie? De led en moeten goed , bezoldigd worden. Men kan, 
Steedszien wij Indie meer ell meer in den Haag re- vooral in ludie, niet vorderen dut iemalld z~jl1 tijd nan 
geerenendaar allestot in de b~izollderhlJdell voorsehrij- publieke, belangen in de kolollien w~idt, zonder beloo
veil;" ;Uetgevolg daal'van rnoet· ztjn, dat 1Iet lndisch ning voor denarbeid. 
bestuuralle g.eestkracht ell initiatief verliest. Wij willen geene benoemingen door de vertegenwool'~ 

Zulkeen toestand, waarvan alit; pal'tijen de schuld dra- diging, zooals rle heel' Reldring voorstelde. Daarwerkt. 
-gen ,moet lioodlottige gevolgen hehhen. Wanneer toch partijscbap. 
omstalldigheden geboren geworden, dut men in Indie De Koning benoerne voorloopig de Jeden van een 
onvel'wijld zal moefen !tar/delell'- en \Vie kan voorzien wetgevenden raad, maar wat de .personen reedsin In die 
of zezich niet elken dagkullnen voordoen? - zal het aanwezig betreft, des noods op voordracht van den 
gouverllementeel raderwerk lliet geschikt zijn om snel GOl1verneur-Generaill. 
te werken; daaraan is men olltwelld. Die raad stelle alle verordeningen voor Inclieen de 

W~j willen eelle inrichthlg vailhet, bestuur del' ko- begrooting van inkomsten en uitgaveIlva~t.· 
lonieu, die het autocratisch gezag van den Gou venieur- Dit laatste kiln geschieden. zoodra men we.et U)at 

Generaai handhaaft. Dat is noodzakelijk. Binnen de Indie aan Nederland op tebrellgen heeft. 
Ijerken, door de wet aan te w~izell,moet 's Konings Heeft lndie grooter behoeften, dan de inkomsten toe-
vertegenwoordiger in gewone t~iden, zoowel als onder latellte dekken, men zal meer moe ten he:ll'en. 
huitengewone omstalldigheden, zelfstandigkunnenhan- Kal1 men tijdelijk niet in de ultgaven voorzien, dan 
rlelell. kenne men Indie het recht toe leeningen te sluiten, 

Maar zijlle finantieele verantwoordeli.ikheid moet af- die het zelf hebheaf te lossen. 
gebakend wordell. De tegenwoordige vel'houdiug is on- Daarioe zal men immers ollverlOijdel!jk moelen komen 
gerijmd. om de noodige groote werkers uit te vorren. 

In het moed~rland moet het opperbestuul' er zich toe Btl dan is de hijdrage aan het moederland, zoulang 
bepaJen groote begillseicn yost, te stell en en, met de het die niet, kanmi:;,sen (w~i willen toch een tijdperk 
vertegenwoordiging ,den gang van zaken te controleeren. van overgang). tevens verzekerd. 
Dat is deeigenaardigetaak, die de grolldwetgever van Zoo handelt men in Britsch-lndle, w.aar de beg roo-
1848 ·aan het opperbestuur toedacht. AlIet~lI dan wu ting mede belast is met de rentell pnafios[';ing van het 
de wet.regelen. wanneer daaraan flbehoeftc" hestond. kapitaal aan de aandeelhouders in de voormalige Com-

De wettenmaker~i in de Staten·Generaal heen nog pagnie en van spoorwegleeningen. 
weinig vruchten gedragen. De tijd is tuch nah~j, dut llitgaven tot voorziening 

Uit.gewerktevoorstellen l~jden 80mtijds schipbreuk in de behoef e an aanleg van groote pUhlieke werken ons 
doorhetspel der politi~ ke partUen ell als ten slotte zoogenaamd batig slot zal oveltretl'en. 
eenaof /:lndere.kwestie regeling elscht, stelt men niets- Dat w~j veralltwoording van het geldel~jk beheer, 
7.eggende bepalIngen vast. In elk geval mUtlt de uitvoering spoedig en in de ruim::;te mate verlaugen, behoeven 
in Indiegeregeld worden. wij lIiet te zeggen. 
, Is het nu niet rationeeler den Raad van Indiein een De directeuren moeten toegang hehben tot den wet-

2,'etgelJendenraad Ie herscheppen, die voor de kolonien gevellden raad. Z~i moeten dual' voor"telJen kunllen 
~atgeneverord~nt wat noodig is, terwij J de wetgever doen of gehoord worden; 
1D Nederlan.d zlCh voorbehoudt, even als het Britsche Elke voordracht tot eene benoemingga van hen uit 
Parle~ellt, III hoogste ressort tusschen beiden te treden, en geschiede door den Gouverneur-Generaal, vonI' zoover 
als hlJ meent dat daaraan IIhehoefte" bestClat? lndien! de wet di'Jniet aan het onpcdlf;stunr o ;jc\ri\110~t. DB.ll 
het opperbestllur ~ndeStaten.Generaal, even als in Ellge- ! Jlijn bepaaide person en ver'antwoo~de10k) voo; slechte 
land, hetoogenb)lk gekomen Behten om,l/hoven het In- keuzell, 
dischbestuutheeri ,eenebeschermendehand over de in- Residentierndcll en gemeel1tebe~tul'en 1110eteu meet 
landsche mllafsClHtppij nit te strekken ,"zooalsdeheer en meer decentralisatie in de. hand wel'ken ,waar men 
]'ransenvandePutt'ezichuitdrukte, danmoetsteedsde ze kan vestigen. 
gelegenheid daartoe openstaall. ,MaarGladstoneerkende De taakvanwetgeving enbestuurwordederwijze 
sedertlangdat regeeren over ludie, inEuropa eene on- afgescheiden, dat ' ieder zijn werkkring kenne. Eerst 
mogelijke verantwoordel~ikheid op de Ministersdoet dan is versnelling van den gang van zaken te wachten. 
drukken. Thans voigt alles een sleur., . 

Eenwet€?evende raadin In~ie zal in het openbaar Men werpt weleens tegen, dat de Directeuren nu 
moeten .arhelden.Gt'en beter mId del is denkbaar om een reeds te omvangr~ike taak hebben te vervullen en dat 
goedb~stuUl' . te vel'krijgen, mits de pers vrij zij en de tUd zalontbreken om dee} te nemen aan den arbeid 
7.00We11Il Indle als tegenover het moederlandhare taak van een wetgevend coUegie. Ret argument sch~int ge
kunnevervalJen. grond. Bet· algemeen bestuur heeft thalls.evenwel zoo-

Zulk. eenwetgevendco llegie .moet samengesteld zijn vele localebelangen ie behartigen, dat9.e~e veel tijd 



ahsofheeren.Yerdeeldeeigenaardlge tarikv:an . hetl . -Thins, heeft illN~d~rlainrhet ~otQ1n over kofoniale 

~~~~ltu~~·.~;~:~:nht:Jdr~~~d~~eJ~~~.· :W~:i~fl~e vd:~n~aken; 1;el:J~~J~11Z(;;~Jg~~~ ··i:va:~le~la;n ee:tr::~~~~ · :::~~~: 
A .. Is > er lll.·eu.~. ' .. ..•. lev. cu ..... ·.. van. ~b.o. ve. l.l ...... o.n .. tstaat, ?,u .. uen. dell Ill.' i.l.list. erOl.lt.st. 11, dut. een ge .. . hee .. l ........ k ... a. b.l .. · ..... U ...... e.t ...... doet. vauen. . tn ambtenarenmedewerkell. . Wleonbrmkbaarls, worde de laatste dagen zou, naa1' velen meenen, eene verbe-

verwijelerd. Men overwege lIiet langer, of men residen- tering van het bestuur van eene residentie op Java de 
ten nu een zeker aantal dienstjaren ai dan nietzali oorzaak Zijll, dat het mini8teriez~jnontslag a'lnbieclt. 
penSiO!leeren, zooals 11U sedert lang ges·chiedt. Nieuwe I De details van dekoloniale hllish()udiug worden vcr
begrippen moe ten door flinke mannen worden toegepast. ward met a1ler!ei staatkundige kwestien.· Van aaarde 
Daaraankan de aanstaande Gouverneur-Generaal veel onmogelijkste toestanden in het constitution-eel leven. 
doen. Maar opden dum ll10etdegung van het he- Dat zal telkens erger worden: 
stuur Jliet om de vijf .iaren door eene al of niet geluk-, Het belaIlg van moederland en kolonien eischt dat 
kige keuze ill de waagschaal worden gesteld. Niet van daarin veranderillg kome. 
een· mall moet alles afhangen. . . Ons plan moet in de naaste toekomst in practijk 

Men stelle bOVCllllJeIl de amhtenaren op c1ebmten- komen. 
hr.zittingcn in posiiie gelijk met~ie op Java. Dan Geschiedt dat niet, dan zal men in Nederland 1ee-
Jlul de arnbtenaar zich met liefde wijden aan het bestuur ren, dat elke politieke fout door geld. geboet \vordt. 
vall delJezittillg, waarhecn men hem zendt en geen In ludic zal men een kw~inend leven voortslepen. 
drngen naa!' positiell plants hebben waarvoor men lliet Men .lneene' nietdat het toch nog wel lang z66 gaan 
opgeleid is. iVl en vel'z'ekert toch dat de heer rl'romp I kall, omdat het tot dusver ging. Er kunnen onge
naar Banjel'masin werd gezollllen, omda t men geen dacht snel toestanden geboren worden, waardoor het 
liillk resident, van de buitenbezitliugen damheen kOll nageslachtde vraag te beantwoorden zal hebben: zijn 
Jlcnden, wegens het; verschil ill tl'acternent, terwijl de de Nederlanders van de 19de eeuw het bezit van z66 
heel' rl'roll1 p . nancle ltllClere zijde voor eene benoeming schoone kolonien waard geweest? 
tot resiclcnl in aanmerkiug kwam 

WaL: wij wellschen kan geschieden zonder schokkell 
of gl"Oote bezwaren. 

Wi.i willen ·eeuc voorhcreiding tot )'.elfbestuur, die I 
DE MUnSTERIEELE CRISIS. 

v. L. 

g;eleidelijk kanwerken. Er is een Nemesis op staatkundig terrein. Wie de 
De hepalingen van de Grond wet Vlln 1848 staaB ODS gebeurtenissen nagaat, kan zich daarvan overtuigen. 

niet in den weg. Het is eene les voor Nederland b~i de fouten, die men 
M,\1If, hecftmen OIl" welecllsblcgevoegd : de pel'sone. n I b~i bet bestuur. van Indie te.lkens maakt. ' .,... _ 

ollLbreken in Indieorn 7.ulkeen stelsel van bestuur in, De heeren de Waal en mI'. P. Mijerondervinden tell, 
toepassillg te hrengell. Ii volle, oat men getrofI"en wordt doordewapem<, die men 

lsdat juist? ,smeedt om z\jn doel te bereiken. 
:t.on niet eene del" l'edenen waarom menigeell na II Afgaande op de onderstellingen, die men gedurende 

'l.ekel'en t~ja HaUl' Europa tel'ugkeert, als h~j een pensi- eene korte afwezigheid in het belang der drllkpersge
oen ()i' eenig vermogen verworven heeft, z~jn, dat hij in , maakt . heeft over de oorzaken' van de verwerping van 
rndie geencrlei kans Jlict om iets van beteekenis voor .1

1 

de Tndische begrooting VOOl' 1871 door de Eerste Ka
pnblieke helangen te doen? Ja, velengaall heen in het . mer, moet men aannemen, dat, de hoofdoorzaak ge
belang del' kinclercn. M aal' zal een waar] ij k liberaal l'e- Ilegen is in het uittrekken van posten vool' uitgaven, 
geerstelsel niet tonge ~olge hebben, dat het ~uropeesche 'I' Waal'VUll I d~ voorafgaande goedkeuring aan de Staten
element versterkt;worclt, en daardoor de Imddelen om i Generaal met was gevraagd . 
. he. tOll.C.ler. W\js alhier uit tc . brei.del.l en t e ve.r. heteren, II 1865 en 1870. hebben indat opziCh. t eellige overeen-
7.1111en toenemvll ,zo·odat althans de kindereneerst op komst. 
later leeftijd naar Europa zullen behoeven te vertrekken, De Minister Fransen van de Putte had, naast de 
even als de Brit zijn boost, als het llem mogeJijk is, I zoogenaamde cllltuurwet, de afsebaffing van de heere
tot voitooiing van de opvoeding IUlur het vasteland laat I dienstell, aall de inlandsche .. hoofden opJava geptes
rei zen , opclat h~j andere clenkheelden opdoe dan wan- i teerd, ontwol'pen. Hij wildeae hoofden daarvoor ruim
neel' hi,j binnen de insul!ljl'egrenzen opgeslotenblijft? I schooLs schadeloos stellen. 

Breidt daarenboven het onderwtjs onderdeninlander i De heer Sloet van de Beele, de vorige Gouverneur-
allel'wege uit ehde inv loed van· ken IllS en . wetenschap I Generalll, OIJtving h\ibriefvall . 24 October 1865ken
>lal zirihmet den t~idook doengevoelen onder hen,dieinisgeving va]] den geprojecteerdeilmaatregel, maar met 
indeeerste jarenmetdekleinenhet Illeestomgaan. Ivel'zo.ek :" alles zooclanigteregelendat de hervormin-

Watvv~jverlal1gen, zalwel verre van dehandenl genmet ]o.J ailUari 1867· behoo.rl\ik,vorden uitgevoerd." 
tusschen Indie en··· .. · Nederland lostemakell ,ze ver..;! De Ministergaf uitdrukkelijk "een geheel jaader VOO'f-

sterkeJlen vermeerderen. .. . r bereiding," om;,?lle·, leemtellteontdekken, gevolgen 
W~j hebben geeneuitvinding gedaall, wanmJerwij I te voorzieIl, waarborgen VOOI · dengoeden nitslag te 

deze denkl:ieeldenontwikkelen;z~iz~1n reedsmeer in I stellen"; el' was tijd "tot voorafgaul1dovel'legdes Doods 
Nederlanggeopperd .. , .. • . . . ... . r met het opperbestuur." . ... .. . ' 

Dagelijkskomtechte!dedringendenoodzakelijkheid I Deh~er Sloet kondigdeterstond ee;l~e vel'.b~~ldende 
meeruitolh den verwlkkelden toestand te verbeteren.! verordenmgaf, latermeldendefldat blJ mo~uhJk kon 



·,6*a~j?~.t~}le~L ila~ ~hit- o.e~li~t ~z~inniet als;'defh;itief moestl:boitengewone gevalval( .~tg~n.t.ie; ·w~a~~aW: ~lldf?!~bri:~ ·: 
he~crfoihva worden." . " .. , Jlaritie en de overige stllld{en ;geenspraak : is.~: ' " . <,c', 

.... ~ Men hee!t de . voorafgaande afkondigin.g. die d~ ' IIDe G. G. pleegde ; ali~'o~elldaad. ' ... w:l~rt()Or , stf~~: 
Staten-Gen~raal als 't ware voor een /azt accomplz O'eeischt kon . worden ,hetiij vart wege deil .Komng"hetzlJ 
plaatste, Juter.Jegen, den (oenmaligen Millister~eridit. ' ~an wege de rrweedeKan'i~r~ {art. a 7 . rCg.-regl. ).- :" ':' 

.' .. Voor denhll~rFransen van d;e l'uUe .heeft die. za~k De heer Mijer, onmiddel,\i.kna Aen heer:Fr"I1§en 
n~gtal1~ .gee~ie)(t1stigegev.olgen gehad. H i~ VIe! 111 vande Putte optredende,nQoqzall.kt.~ejl lleeTSlo~td~ . 
dehstr~jd . Y9Q,i"eene meer :a)gemeene herVOl'lmng ,~en afgekondigde ol·dorrnani-ie .. te · schor~eyi . . :· Il\jve'>~Nllrt. 

' g~y61ge, yan, he~sp'elder partijeil ejl van persooilskwcshen zichin beginsel te5en dezaak heemtdie meening .groo,ten · 
iK N~derland ; '. .. .. ..... . . deelsweder teru O' en het pOilservafievekabilleteindlgk 
Nremal\dhe,ef~den toellmaligen Gouverneur-Gene- met een hal(j e tb~ te stH ~ I) ,: qat, den neilza;nenradical,e,rl, 

raal en den Mlmsterevenwel zoo hard gevallenals de maatregel verl amt.. .. . . . . ., ..... . 
ll cer de Waal.. •... In 1870 denkt Ilochde heerdeWaalnoch de heer Mijer 
. Hij sprak in zijne Aanteelceningen over koloniale on- j aan het crebeurde. . .. . 

rlerwerpende meening uit,dat~:de .:berisping, van's Ko- I be h~rvorming van het Preanger :stelsel wordthler 
nings wege denheer Sloet toegedlend, on voldoende was afgekondigd en daarna z\inde fCH,d se,I, ' voor de tiit-

geVi'e~st.. .'. '. '. ' . ' > i' " . voeri.ng vereisc.h~, aangevtaagd: '. ". .. ' . ". ." 
. H,~J lUSlllue,erde 111 no. I.X (*) van dIe stoL<Jes,dat Die afkoncl1gmg had den " 13 September. Jlplaats. 
door niet·officieele aanbevellllgen de zaak was f,doorge- De rnaatreO'el zou met . 1 Januaril871 inwerkin O' 
dreven." Er ' woden tusschen !ret Plein en Batavia treden. t:> . •. .. ... . • .C> 

ifp~rticuliere brieven" z\in . gewisseld. Zonder . bew\js Op llieuw, even als, in 1865, werd . deheervanl1ee~ 
hoegenaamd ' rnapte de historicils ca?lCa1lS op, w~arvan in commissie geslelel, omferstolld de uitvoeritig teregereli. 
h~ia:iu het Dagblarl en de Javabode het monopohe had Dat ditmaal de afkondigingder hervorrning tegen deli 
behobren te laten. . wil en den wellseh van het opperbestuur plaats had, blijkt 

W\j d urven toch ten15tellJgste , op grond van mede- uit niets. 
deelingen van geloofwaardige mannell, die OllS vroegerWat derhalve in 1865 to_t ] 867 scherp gelaakt 

,over dit onderwerp tiprakeil, verzekeren, dat de h~er werd, wordt herhaald. 
Sloel vall de Beele, ge~teond ~oo\' het bekeJlde adVlesMaar de waarschijlllijkheidpleit r.r voor; dat tharis 
vall d en Haad vall JudIe, op e1gen gezag handeJde'de' berisping van de zijde .van de vertegenwoordiging " 

Had de heel' ]'r?men van. de. Putte de Staten-Gene" ern stiger gevolgen heC.?ftgehad. . ." .. 
raal voor een jal,t accomplz Wlliell plaatscn, dan zou IHdien de heer de Waal, hetgeen onzeker is, om. die 
h~l lIiet z66 gehandeld hebhen als g?beurd is. H~j re~en is gevallen, dan ZiCli wit helIlvan ,het~taatslo(Jne~1 
zoueen paar mnunclen VOOI' October 11;6~ allesgereed afstappen door soortgelijke handeling al~bem aanleiding: .
gemaakt hebben e ll de kosten op?e Indls~he begroo- gafzijn voorgangeJ:op cene wijze te bestrijden, di~, · 
t.iilg vall 1865 . hcbben gebrachl, dle )log llletdoor de . bij het destijds bestaande aritagonisme~.iJne negende 
we~ ' moestofkon worden vasLgesteld. , . Aanteelce1ting deed beschouwenals. een hartje ,h(jden 

De heer de .· Waal velde over dell heel' Sloethet vol- heer Thorbecke gepousseerd ;om bU de everl~ueeJe: vor~ : 
ge"ilde vounis: lniug van een miuisterie 1/1 aanmeeking te komen . . 

IIB.ierop, d&t. de G. G. een cl aud pleegde die hij het Wij bet.reuren de aftreding van denheer de Waal niet. 
regeeringsreglcment stl'af'baal' is gesteld. LuidensI" c Er is geen Minister van Kolonien iiI . de laatste jaren 
in art. 38 is de G. G. strufl>aar wanneer hij beschik- geweest, aan wien schooner positie ten deeLviel. 
kingen . JleeUlt, waardoor h~j wist of weten moest dat l:Jij had het in zijne maobt de kolollialehervoIUJing 
voor N. I . verbindende weLten worden ge8chonden. No een grooten stap voorwaarls te latendoen. Het kabi~ 
mogeeen advokaat bewerell, dat, "wanneer men de net, W:larvan hij deel uitm'aakte, was aanv~nkel~jksterk 
zaakop de punt van eenenmtlcl wil nemen" (bIz. 503). door de fouten, welke de tegenpartij had begaan;Enwatis 
de '. hevoegdheid . vall den G. G. tot hetgeellde ordon- geschied? De aangellomene wettendragen den stempelviln 
mmtie vall 5 Jan. verorder~t 1l1et te bestr\jden valt: dezucht, om alles op delallge baan te schui venengeven 
da~'rdoor . wordt het feit niet weggeredeneerd, dat de Indie pr~is aan eene onze~ere toekomst. Hetgeen . d!l 
G. G., die in' de iYlleidingder Ol'dOIlDantie zelve het lieer de W aaldeed,de h.erv~l'ming VUH' het> Preange~
onmiddellUk ., verband der ordonnantie . met de verhoo- stelsel, werd hem dooi'hel 'kam~rdebat : v'au, eerl v.6rig 
ging ·. dertrak(emelltelrerke,llt., wist ' of w!)ten moestda:t jaarafged wongen. . •. ' . . ... ' . ... .,.. . . '.,; .. 
di'epitgaaf, : .• ' dev·()()rwaal'd~ .derui tvoe)'ba~rheid van d!)J)ie hel'vormi ng, hoezee·{ .oqk . yerzwaktdoot. deTeg~:: 
'ordollnantie, . k rachteus '.' de ,·.comptabiliteitwetl)ietkonling ... :van deli koffieprijs, ' zo_1l? hellle"en)v.¢1> t9t . eer ·g~;, 
ie.~. c1.lieden ·zolld ei'h.e.·.w.i.1l. 1.·i .. irlg· :., :de.l;.kame .. rs; en. evenz .. tl·.~r ·shekthebben · ' :. ':'< . . .... ....... :,'.:. " , < . 

~iFit.; of.weten : uloesf,dat .. doordeverkondiging" min ·. Is·. het to~h Jlietse~ne":v't~>cidz~~n~~# : r~ij ver~b~~()n~ 
dim : volke vall " deninhoud derordonllantie inbreuk king :te ontheffen val1?pbre.ugstvanheliistilig .i'l1,natura , 
~erd gemaak.t op . de vr~jheid van beslissillg, die del' . nan hare hoofden; om " i.e dooteenegeregeldebelastiilg.:. · 
we.tge'vcende rnacht grond wettig toekwam. . l!]ell en an- heffing te vervangen? ' . . '.' .. . ' .:" . . . . 
d.er~ aitoos, 'ioolang de G. G~ geen bel'Oep deed ok het · .. Is het niets eeUW~llOllP!tfe.odaliteitt.ec;v:eiV:l.\n¥tm;~~>o( 

:· ~-·~r ;:~··· < ·. ~X '··:-::~' ·l;:' l' ; t"k'·<' > N·'··d; I ·d .. ·· 'n d" .c·· 'd:lt ···.· I .~~~nfet~~~:dpla~t. ~~j:rfd~~~~n~th~~~S·~ns'~.go~v~r.~ei;· 
~". ·~Y ·:; Onzefwal:\tree e, po 1 IC 'Jegens . · e: n le. < . crege eee , j '. ' .: '. d ' .. .. < .. " ..... ;.: ': : . 'a' '.' "" . '}' :,:,'. 

;l}li 'jongstexamerdebal;ten over deJ~v,l\ansche heerediensten 1867. , ·WIJ staan aarblJ" thanS cluetver . er: stl . ... · .' 
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i lletjszeer tebejammeren, datalweder eenconfiict Ing'ezoIlden StLl.kken. 
tusschen staatsmachten inhet moederland dreigt dit alles -' 
oP.·_···.losseschroeven te zetten, even als dit vroeger door Geac't- D j .f 1 • , .. d h I' d' . . It e 1LeUac e (J • 
een stn] tussc en st&ats Ie en In 1866 m zoo memg I l' T B I . Z' . 1 

d '. '1' I t I I I . 11 ·c e "at'Ct- oce vanaturcLag trok Jf. te velde o. a: 
an "er OpZlC lL P a~ sIal.. . .' I tegen de benoeming aan een ze~man tot secretaris eener 

~alhet toch met den dood~tee~ aan het prestJ~e van l'esid;mtie en beklaagcle daarbij de arme wachtgelders .. 
ODS gezag geven, als op 1 J anu~n 1871 aan den I rean- N let alleen 111.) het geheele ambtenaars-personeel 18 over 
german moet worden gezegd: Ja, er komt vooreersL I die benoeming verontwaarcligcl, en gevoelt zichcliep be1ee
niets .van de door u gehoopte ~n l.ang gewellschte ve:- digd, claar ze gehe~l bnit~:fden regel geschie~ is, m.et voorbij
andenng, want - een constltutlOlleel vraagstuk 111 i gang van vele venhenstehJke ambtenaren, (he dmzend maal 
patriais hij de zaak betrokkell; gij kunt om die reden I meer aanspraa~ daa~op he?ben zoo door die~sttijcl ais do?r 
de beloofde verhooaing van den koffieprijs ad flO I betooncle g~scl11ktbCld en 111 vele andere opzlCbten, clan (ie 
(hem kwam f 18 l~ p. toe) niet, bekomen! . I tot secl'etans. benoemcle zeeman.... '". . 

Z I d P . t k 1 b" d tIt Immel'S mt den ::tard van ZlJll clgenaardlgell wel'kknng 
. _ a . e reangerman llIe' en e egnJ pen, a. Ie kan van hem dic l'outineen bekellliheicl met e1e zeer vele 
N~d(erlallds~h gezag al wedel' toegezegde verbetcl'mgen I en uitgel)reide werkzaamheclen van een resi~elltie-~antoor niet 
teru6n~emt. . . . .. I verwacht worden, wat van een goecl secretal'lS verClscht wordt. 

111dlen ,de gemaakte glss111gen grond .hebben, drlJtt Maar hiertegen op officieele wijze te protestel'en valt na-
men een spel met de belangen van Indle, dat groote tllnrlijk niet te den ken , en dam'om is het zeer goec1 daLW. 
gevaren in' zich sluit. il~ deze het initiatief' genomen heeft, ten einde degeuen, 

. De .Eerste Kamer had behooren te bedenken, aange- che tot het doen van voorclrachten bewegd zijn, op het 
Homen dat zij den Minister wilde trefi'en, dat de ge- ho~gst onbillijke van he~ oncl~rwerpelijk f~~t te wijzen. 
leO'ellheid weinige wekeJl Jater openstond. . Moge ook de Reg~enng h1e~'op hare blJzonclere en. wel-

°'l'halls slaat mCll met een stok die OIl den rua van wlllencle aan<:lacht I'eshgen, e~ 111 den vervolge benOellllll~?n 
'. b eloen meel' m overeenstemmmg lllet het 'maatschappeliJKe 

lien Javaan lIedeJ'komt. Men wreekt zlCh bovenal over standptlnt va - 1 L t okk "t t h' ., voo" 
• '" • c· . c 11 (en ue r "ell amu enaar, wan eu 1:; L-

com~ltutlOneeJe ~~etteflJen op een onschuldlge. zeker aan geen twijfel onrlerhevig, clat eene benoeming als 
Eene hoop bhJft ons over. de. becloelde aanleidino' (feeft om den ambtenaar lnsteloos en 
Stelt de jongste telegram den toestand juist VOOI', moecleloos te maken ~ !~etgeen weI niet in het belang del' 

dan' zal recollstructie van het kabinet volgen. dienst is. 
De Eerste Kamel' heeft de spoorwegbegrooting en de Het doel van het s~h1'i~ve'l is geenszins om den. in. d~ze 

werkeu voor het haventje van Harlingen, elk afzonderlijk, betrokken pel'soon, (he 1Il de geheele zaak onschulchg ~~, 
onlallgs goeclgekeurd. ~al zij zich ongeli.ik worden, als te b~etsen, m~ar om lllet M. med~ te werken t?t welzlJll 
zi.l.· de Il~Ji8che begrooting l)lus celle wet tot hervorming van s lands dwnaren en van de dlCnst, welke Z1J p1'estee-

~ 1'en moeten. 
van het Prean b

rrer-stel5el en eelle betrefi'ellde het contract B De.-·. 18.'"',". A'l'AVIA, v v 
met de stootllvaart-maatschappij Nederland voor zich 

N. O. P. 

kr~igt p 
Heeft zij echter ook den Gouvel'lleur-Generaal van Ne- I 

derlandsch:ludie willen trefl'en, dan mist Z\j direct haal' ! 
doel. Maar indirect lean wellicht het gebeurde eene 
andere goede z~jdc hebbell. 

Wij behooren niet tot hen, die celle daad van polio 
tiekclI maed van den heel' Mi.ier verwachten en aallne
men, dat hij ten gcvolge van het votum der Eerste Ka
mer zoo willen artreden. Eene alJes schol'sende politiek ligt 
te veel in zijne geheel eigcllaardigheid. 

Maar een ministerie, dat thansoptreedt, vinclt de 
meestnatuurl~jke aanleiding in het geb~urde om de over
komst van een nieu wen -Gou verneur-Generaal te bespoe
digen. 

H ebben wi,i vroeger velerlei redenen van staatkundig 

BlCl.tn-via. 
30 November 1870. 

In (ell extra-bijl'oegsel van de Javalic!ze (}ouNtnt komt 
1'001' een staat van den invoe1' del' voornaamste katoenen 
en wollenmanufactnren, vel'vaal'digd in landen, bewesten 
de Kaap de Goede Hoop, te Batavia, Sama1'ang en Soerll
baija in de maand October 1870. 

De op heden alhier gehouden verpachting van het recht 
tot den verkoop van opium is mislukt; er were1 geen bod 
gedaan. 

Voor 
boden. 

Bantam werrl als pachtschat. / 4055 's maands ge-

I December 18'70. 

Telegranl van Kedirie. 
Afloop amfioellverpachting. Pachter Tan Kok Tono' 

pachtsom 39,300 's maands) met verplichte vel'strekki~g 
samen 102,675 gulden's maands. 

belang doen gelden om op de vervanging van mI'. P_ 
Mijer aan te dringen, wij behoeven slechls Oil de jongste 
benoemingen als van den heer Taets van Amerongen 
en den beer 'l'romp, naast zoovele anderen, te wijzen, 
om gerechtigdte zijn tot de verk laring, dat geheel ludie 
zal j uichen over de benoemi ng van eennieawen Gou-
verneur-Generaal. ~66mag het lliet langer blijven. Onze Onael'wijzel's-Vel'eenigi1Z!/: f,Onderling Hulpbetoon." 
toesLalld wordtolldragelijk en onhoudbaal'. Ultimo November 1870. Batig Saldo ! 17599,93". 

2 December 1870. 

Gisteren h,u[ in het lokaal nm de Handelsvereenigiug 
alhiel' plaats de veiling van de volgende hoeveelhedengou
i vel~nemel1ts suiker: 



;:!; iQ;b~Q.<pih:,jrgg,t~Glieribon, g~m. 6pbl'engst 1 14,713/:l, 
:,. 5,..0.0;0 . '/1 ", .0 · ,· f/ c·' 1/ - Taga1" ~ ' /h '. /I . c, 1114,41·;' 

25.i{)lro - /I - 't - d , Samarang, .// 1/..: 1/ 14,61%. 
· •.. 5.\>.;,0'00 ' // .: :; '1,/ II: Soerubaija '. l/ 1/ . 1/ 14,67314 
~ 35,():PO'li . , // < lil'asoe,)'oean f/ 1/ If 14,66% 

27,000 pIC. No, 2,"0 gemiCldelCl 
40,500 IIU) 1/ 

23;000 1/ II 18 1/ 

8,500 ' " 1/ 17 , ... 'j / 

2:,000 /I /I 16 
8,000, /i 

12,500 ' 1/ 

500 1/ 

If 

/1 

II 13 

' " 
/I 

II 

1/ 

f 14,30 
1/ 14,50 
1/ 14,65J 
1/ 14,80 
1/ 15,06 
II 15,10 
II 15,OS) 
" 15,20 

I ' EI" is sedert Ciutvangen tot 
3 Deceinbevl.s 70: . 

I 
1 

Ie zamen 
Aan UITGA VEN : 

Geremitteerd aan het Hoofd-
Comite ill Nederland 1 ·32.,000 

Diverse onkostell I, '17"1;05 

f . 54,710,44 

-~----.;.-

i 
Rest . 1 22,236,3~ . 

I
, Belle, .. 'ens 

De Pelinirl!llneester, 

11. f. P. STORM VA:N 'sGRAVJ~SANDE .. 

aan nog opIe halen inschl'i]Vingen l 1·.11,50 

J BAUVU' don , n,,:~. 
pic. Gemicldeld l H,fW/! I 
_1 Deccmbct 187 0. 

125,000 

. , .' ,3 ])eeemlJel'1870 .. I. Bij tl~ :'el'Pj~chti\l.g. van de.~~eiue. 1l11c~delen vo~r 18~ 1 
. .De. J a. /)a UoltJ'(Cnt. oevat een, beSIUl~' .. va. sts~ellende d e be-1m deze resldenu.le, ~lC he;lR.u~: r~~aat: ~,tcl, IS. e~n p~chtsch~lt 

palingen betl'ekkelijk ,het Cl'epee- of jachtkl'lud en het bus- geboelen van.r ,b7 ,340 . SJMtl:; oj f 4,455 mill.del dan 11I 

kl'uicl, hetwelk in de ki'nidkamel' te K Oepfll1g (l'esidentie het loopende Jaal'. '.' . ' . 
Timor) behoort gcborg()]l to worden. . I ' . .. . -~"""~- ' .. ' . :, . 

-.:.......~~~~ Na de mSc111'1]Vmg van de sehepen U1J de Factol'lJ tier 

i5 December 1870. 'h L 1 f I
N ederlandsche Ha1ldelsmaatsehappij alhier, z,ijn heden tel' 

. bevracllting opgenomen Clese open: eOjJoZc. grrtq ' 'Van 
TELEGRAM van SOERABAIJA. Limlmr[/ St-i1'wn, .van 398 ia8t, arll 76,39; J1!lccl'ia ,vau 

ilaml.jermassing staat van beleg, gevecht 25, kapitein Ha- 561 last, ad 1 77,,19,cl1 Oraa[stroom, van 3\) 9 last, ad 
fe1i ell luitenant ViT est.enbeJ'g gewond vier Europesche solc1a- ! 77,49, alien naar Rotterdam. 
tengesneuveld.~=-=><",,= 

--~~ . I Oneler de ' bijlagen .de'· . J(t!iasclte UUl{.J'wtt · zal lllell 
Dc vQol'tzettiug van de onderzeesche ' telegraaf, welke· OilS I aantreii'en de staten I'llll dCll inc en uitl'oer over zee vall 

lllet Britsch-Indie en Europa zal. verbinden , sectie Singa- I l'ijst en pacli op JaM, gedllrencle de eerste ',;even ma'audeu 
pore-Piliang, wordt thans tot st~lld gebra?ht. . .' 'I' van dit jaar . . Dcze staten zulleu in den I'cl'volge geregd(l 

Volgens telegl'ammen van Smgapore 18 met het leggen worden meclcgedeeld. 
van den kabel Zaturdag morgen ten 8 11re een aal1vang ge- . ~.~~ 

lll.aakt. De ~ab~: zal wna.)'seh~jnl\jk mOJ'gen vl'ocgtijdig tot i . Van wege bet depmtcment van oorlog lVol'dtwccler ' rne-
Pmang gelegd ZlJll. I clecleelipg gec1aan, dat · van 9 llitbcstecliugen van lutvocl'ing . 

• --.~ lof levering vanmatel'ialenten behoel'e miliLaire werkeu, 3 

De atloop van de op heclen geholluen veiling van (JOOH,88 \ zijn gehikt .. en 6 l.nislnk~ ____ ,...:... '., __ .... ___ , 
pikols BiIlitOli.-tin is als voIgt; -~~- ~ --.~-

Laagste pl'ijs .......... /' 72,50 i Heden morgen !(.~jn teSoerabaija llaar ilalljeJ'masiu: inge-
Hoogste: II •• ••••• , . 1/ 74,25 II scheept 3 compagriien van het 13de bataillon infanterie, met. · 
Gemidrlelcl ............ 1/ 73,82 1 hoofdofliciel' (majool'), \1, officicren en 354, manschappell. 

fi December 1870. 

Volgcns naJcl'e beLichten van l3anjel'maSlll heeft Wan
kang zich den 25 November jl., des mOl'gens ten half'5 
nre lllet ruim 600 volgelingen VOOl' de hoord plaats \7cl'toond 
c.m 'een aanvaJ geclaan. . . 

. Hij werd door het . garnlzoen tel'uggedl'even en moest de 
wijk nemen in de ,moel'assen , . ten Noorcloosten van Ban
jermasin. lIij verloor een 60 tal man aan dooclen. Daar
eutegen snellvelden 4 Europeeanen en w('.nlen twce ufficie
ren, alsmeclc eenEul'Opeesch soldaat gewond. 

I '. , . 

In den laatsten t~(l :oij!l U1:8 heruaaldelij k lllededeelingen 
geclaan omtrent den staat. \'(lll zaken in BeukoeIell, (lie alies 
behalve bevredigencl luid<';Jl . De onlangs benoemde assistent. 
residentmoet de llleest doorslaande bewijzeUHil1eene hoogst 
ongllnstige stemming bnLv(lngen hebbi)H eIi z\jne halldelillgen 
schijnen: eClinauwgezet ol1derzoekj;evereischell . . Men wil, clat 
de Regeerillg bcsloten heeft haar gC(hne medccleelhlgcll ernsLig 
na te gaan en, daal'Olll. kunnen ook wij 0118 VOOl' alsnogl'an het 
oJlel1baren van details onthOtldcll. 

Volgens telegram VBl]. SocralJl:1 ija 
mQrgeil drie e.ollliagmcli VHll .. rln t!l' 
jel'masiu, pel' . Cores de Vrieg. 

\' ertreLken I Heden outvingen wij onze brievcll en tlagblac1eu yalL 

rianr Bau- Sumatra'sWestkllst .. ... ,,_. .. ' . ..' ...... '. ' I In. ,de J(tvabode .. vanZi> Nov:JL verschecn cCI1;bencht . 

I 
van Paclang, · aat h~1 clenbraml, c1Ie ~len13den de wonlllg van 

~""",.~,clell he.el' Chatelill' alclaatvCl'nieldhatl, .· de · ecMgclloote n(11. 
. ". I dien heel' eil hai'e Il,llster vei'bl'itUlL \1' a1'en. . ". '. . . 

;" . . . HetRood,eKruis. !' De redactClll' l'<tl1deSlii}tctira · Ut.lwklaagt zidl zee!" 
'}llijkens opgave , vool'komende itt-de (laghladen \i(l]l 28 ! emstig over ' die mededcellllg, (bar hoogbejaanlc lHlllers ill 

Novetii6el' 18'7U; iJeliejJell deOntvimgstell tot dell ~. (j t.e ! Ellropa deze I'ohtl'cld Olljtlis(;v(ijdillgzullen ouLvClugen. 
voren '[ ,18,7(i\),80l / 2 i Deheer G. F. Ifritz, van lJL1dang , z.eudtons eell ('psLel 

. :Benm'ia!s ' / 169. ~ .' aau . . . I waarill. hij zic~ beken~ sLelt ' aIS de i nzcndel' aant!eJ~w(lb(JJe 
lL(igopte haleninschriJvingen; van cen sLllkJe. waanll gezcgclwcnl, dat Ifluen vCl'Iueenck. 



mevr._ Chatelin enhaarzuster" bij denbrcil1d.omgeko
lllen . waren. en ..... dat> ~enderhal vel/qen .heer Chat6linop
merkzaam.maakte opeenmeisje" ineendergestichten,clat 
eerrnietonaanzienlijkebruidschat bezit. 

Hoe deredactie 'vande Ja'IJabode dit proza van den heel' 
:Fritzals ernst kon opnemell ,komt ons'onbegrijpeliJk VOOl'. 

De inzencler protestJlert dat hij geene kwade bedoeIing 
had en aileen een vijand van den heel' Chatelin is. I-lij 
verwijt de Javabode, daimen zijn be1'icht IIverminkt" heeft 
en vcrklaart niet te hebben ve1'moeel dat de heel' Bnskell 
n net zijn stnkje splitsen zon. Hij vindt clat niet I/uiig". 
. Zag de heerF1'itz in zijn schrijven aanae. Jnvabode een 

'lDitz, dan · )1oemen wij lwt eene Jlwut'aise plctisanterie 
riC) meest onbehoorlijke 8oort. . 

De heel' 1rritz kan c1' op rekenen, dat ons blad vom zijne 
Ifltien'" gesloten is en donronze medewerking geene tranefi 
)luUen ontlokt worden. Wij geven aan den inhoud. van zijn 
sehrijven aIleen publiciteit am anderen vaal' Zllike Illlien" 
icwaarselmwen. 

Ha{ai!ia.~.zgne Exzollentie de Gouve1'nenr·Gencraal is in rIen VOOl'

IllidJag 'lUll dell 30stell dozer met gcvolg van hier naar Buitctlzorg 
vcrtrukkeu. 

Ii' razIJ«n!!. -- Gedurenuc 'October jl. werden in dit gewest verplecgd 
398 jluld\jJers, wam'van 2(j\l hersteluen,J6 overleden en op ultimo 
vun ,lie manna 1I0Ll;. J 13 zirk bleven, tegen 198 op ultimo September 
to ,",orell. 

Men gillg sleeds voort met het aanwenden vau pogingen, tel' verkrij
Dillg vau belero slor voor de vaccinalie. 

Ujokdjokm'la - Volgcns de van hetinlandsch bcstour ontvangen 
ral'portcn wcrelen ill October jl. in dcze residentie verpleeg(l 487 pok
lijrier" ",aarvaH 210 berslcldclI, 30 overleden en 247 op ultimo October ' 
ouder behundeiing b'evcn, t<'gCll 276 op ultimo September. . 

Kediri- In <Ie a'deeliugcn Ngrowo en Trengalek deden zieh gedll-
rellde Octuber jL r:;{~ene ge'lallen van ]lokzickte mecr VOOI'. 

I n de undere gcdeeltcn begon die zickle ook af te nemen. 
\<;r Inramcu cehler !lOb sleeds cnktle koortsgevallen Vaal'. 

IJiUit"n, Sepfcmberj. - De wc&rsgcsteldlleid was regenachtig. lJe 
willdell wa.iden !Iil; het; W. en Z. W. 

Het vochtige' wedel' was vlIn nadeeJigell iuvlocd op den gezondheids
(ucs(aIid .. 

~clf~ onder de legen weer en wind geharde sekah-bevolkiug, deden : 
l.kh gevallcn voor van lworls ell buik- en oogziek(e. 

De vcelvuldigc regeus wal'en ook zeer nadeelig VOUI' den ladan,!
i.wnw, die dit jaRf lIaar het zich Iaat aanzieu geen gunstig rcsultaat 
zal oplcvcrcn. 

Niet nlleea kuu hd omgckaJll~ hout ntet gedroogd wordeD, maar 
t:ing elit hier ell claar zelfs (ot verrotting over OB begon het nit te 
botten, zoodat ook by het illvaliclI van droog wedcr de verbraudiug 
llIoeite zal kosfen. 

De Lcvolkillg werrJ daarolll aangcspoord (.ot h(,t allnpluntcll van aard
vrlldden ell l\Vcede gewasscu, ten eindc 'haar lrij mislukking van den 
rlisf"ooKst vuur !!cbrck ic uewaren. 
. I)c i~vocr va; rijst bc<lroeg in SeIJ(ernLer ;3()51 pikok 
To 'l'audjoll g-Pandan kwamen aan J \) vaai'L!ligen, metende 1651/ 2 

last, ell or vcrlrokken van duar 13 vaa,rtnigco, mclendc 1041/ 2 last. 
Aan kooplllanschal'pen en specicn werd respektivelijk ingevocrd \'001' .r 51 256.3fj enj84'JOO.~ ell uitgevoenl your! 188757.80 en f 20000.-; 

lerwijl aan iukomcndc en nitgaande regten werd ontvangen f 536.66, 
of f 2021.20 mindel" dun gcdurende September 1869. 

IJc IlJarktpr.ijzen vuoral ,fie van rijst en andere voedingsmiddelen wa
ren sl(igclIdc. 

lJepd\Ol rijst Isle, Zae en ;3dc soort kostte leslicktivelijk flO. - , 
f 8.- <:11 J 6.50. 

Door den Hl]rniuislrutcllr, direk(c"r vall hetmijudistrikt J\Ianf.)or, wei'll 
opzi.inestaudplaats cClle school opgerigl, wuaroll voor zijlle kostell 
reeds "all cell ' 12tal cbincsche en inlandsche kindercn onderwijs werd 
gegeven. 

IPcs{er-4i.leeliu!I van Bm'neo, [OkioborJ. De vden tllsschen de 
Boengon-, Mualall1.j-. ell Taboen dajaks Llel'cl! voorldnreu;de oersten 
ivilkn in gecllcsclriHing tredeu " 

Van d~ spanning Lnsschende Kau(oe- en Balang-:Locl'ar-dajaks werd 
uieis rll eer vernO[l)l-'lL 

De gezondheid:;(ocstanrl was, bevredig-cud. Allee" 01' de houfdplaats 
ell aan het u\tburigzccslrau\l <ledeu. zioh cllkelcgevallcu vall pokketl 
v{)or, ~ eehttr van gCllllkwaadaardig karakter.· Van de aangetasicn 
\Vas or up "ltimo Oktuber "lcchts een bezwcken; de Qvcrigcn herstel 
tlel! allen. 

De .pokziekte \verd tePon tianak ()vergebragtdO'JI". de sch.)tmer-1'a
bahool~adjid, wamv":r ' reeds ...• vroeger .. werdoerigt,.. ...•... .. ...•... .. .......... : 

NdatdiesChoe!lerzicb · 20-dagimnatij .poeIoe llebon . bad . opg-eh(,lIr" 
den~ - vertoon4en -__ zici( aan __ boord -:?e~~ -~_l)oklij~ers: _-Ineer~: ___ ' ,:. : ____ :--"'-,_---- ~:-- _ . 
. -~~_ Bengeaja:ng: _:br~ i~_-_- o:l_tl e~ .t.1-eb, '!eestapeI:- van deu- aallne~er _HeInllles 

het· miltvilur nit. Op ultimo Oktober W'treu 'reeds twccbeesten aan 
die _ ziekte gestorven. 

I-fet weuer \\'as over het a]gemecn bijl(lUGer verand~rlijk. 
El' vIel -vecl reg-ell, die zameu ging :l1"Ct zwarc winden. De wah~l'

st.and was dan ook <J zeer hoog. 
Uet zoutdebict hedroeg. 

te Poutiflak 
i) Soek-adana 
" Sin(ang . 
!I ~'ajail 

l\1ampawa 
fJ Sambas . 

Koijangs. 
18 . 

;) 

15 
2 

1·• il 

II Sillgkawang:; 2 12. 
AilU konsumtiereg! oj! tabak wcrd unt"'l1l1gcli: 
te PUll tiunuk . 

eu te Sam bas. 
/ S2-(~J 75 

592.---
Handel en scheepvaart Warell vrij 8til. 
Aau ankeragegelden ,,"era olitvangeu: 
te Pontianaii r 1 82.6;!" 
II qi:uubas 54.12~ 

ell II Singkawftng "74.50. 
I-let aanlal vaartnigeu, - zO:J CLJ l' upccse-lI ais inlanJsdl geCuigde. --

gedl)rende Oktobet' 01' de vC"schillrndc kllstplaatsen in dit gcwesLaan
gekomel! en Vi:tU daar vertrokken, bcdl'DCg rt'spekUvc]ijk lZi.t t'll 14(\ 
melende 1076 etl 109.J, hst. 
n~ lil- en Uit"\1(ld' vcxtegenwoordigtIen ccne waardc Val) ./- 240803.--

CD f 121756.-
Dc piko! rUst koslie: 
te Puntianak 
" :)ulnuas . 

Moutrada 
" Sintuog . 

~~~~~~~ 

j' 8.--
8.- tul 
8.50 
5.-

f " j "' . 

" 9.~1) 

Batavia. - Van gouverueu10n tswege is lllagliging vcrleellll 
am den hoofd- iugenieur del' geografiselic dictlst op to dragoll 
het JelfgLe-versehii l.usschen llatuv]a en Sillgapore tf' lJepaleu 
door middel vall den onderzeeschen telegraaf-kabel, ,,,elks Kns
teioos gebrllik daarl.oe door de Britsch'::-A Ilslralischc telegraar
maattic}mppij welwillend is toegestaall. 

Pelcetlongan. - Gedurende Oktober jl. dedea "ielt ill diL ,:c
west uog eenige gevallen vall ]Jokken voor. 

Van de 89 ]Joklijc!ers hersielden 33. overleed 1, en .bievGuul' 
ultimo Oktober nog 53 ziek,tegell ;:d op ul1imo Septelubcr. 

De noodige maalregelcD, - [d'zollcieriug del' lijdcrsctl 11ft 
vaccincren ell revaccineren ~ werden yoortdureud met de lIJCCSiC 

zorg toegepas(. 
III de afdeejing Batang !lamen de koorlsen aL 
Gedurende Oktober Ielcle men 141 koortsiijders. WaI\rYal1 lIll 

herstelden, 1 ovcrleed Oil op het eiude dier Illartlld HOg 30 z tek 
bleven, tegen 80 lip ultimo September . 

Rembang. ~ III het distrikt Waroe ,afdeelillg Relllbang) bra\;: 
in heL beg-ill van November eeue koorts-epidemie uit, wa.ardoor 
tot dell 15clcll diel' maand 972 persoilen werden aallgetasl, 
waarvan op elien datum 39 llersteld ell 72 overleden wareD . 

Biijkens verdere berigten,looj'ende io! 19 daal'aauvolgendc' 
openbaarde die epidemie zich sedert oak tel' hoofdplaats Relil-
bang, al\Vaal' men 308 lijders telde. . ' . 

Door dell civielcn geneesheer werdell dctdelijk de lloodl~l! 
medic~jllell aan de be"olkingvel'slreU,en werdelldtlzco. 1l. 

verkrijgbaal' gesteld bij de mod ins (clorpsgeestelijkcn). . 
Overigens werden vail besiuurs\Vege allebeschikbare Ilmhleku 

tot tegengang del' ziekte aangewend. 

Simlatra's JFestkltst. - L ! elit. 2'ouvern!')nrcnt werden dcn15dcn 
Oktober .iI., des I'llOnniddags va~; den daarojlvolgcndendag. Ie 
Goenoeng-Sitoeli (Nias),' iqdQ"llacht van16op17d, ii, v., 
te A\jer-Bangib en in dCll ll<lciti,van .1<01) oJ N(",emb~rJL Ie 
Padaugschokken van aarclbevil!!:< !revoeld,welke eeIli~t'.sckondeu 
aaub ieldell. ,. ~ , 

l'enwte. (Oktobcr): - Bchalve enkelo 51 ;llr;i:di~che g~\;a~!ell 
vall intcl'mittercmleeu e<ltarrhalc KoortS(ll!, was de ge;wuuhelds
toestanct lIaarwellsch. 

In de cers!c hem del' maand. was het drukkend wafUl en: de 
electrische spanning vrij st.erk. 



'ii\I~'~r~;"I~I~i1~~!f!B~4, '~!~~~~~~11~~~fi.~;:Q.~ 
II belastmg. op arak en andere sterke dranken 11 , 166.67 ' .. I' .... ' . . k' '.,. 'h" " . . ', .'. 'I ~t'· ·"·" ··· '·'" . ' .. ~ .. "; 'ill' 'e"" ·o··o···!· . 
• , ' ' " ' II bet sla ten van vee . . . n 8.42 ;" n zc .ere gese , leCl~n!S ee~ .- m~n ,a11-~anzen _ eellV .. ' 

IISagllWe~t,; . ' , "i 150:83& cell , debrug ~oestenpasseel:en. ;,lllen ' zlet~et" Samarang 
/i :amfloen-::' ' 114,65:8:3-- Wil1t het ook indat opziGhtvilil :SanchOPanGha. .' ' 

, : " .,~qli:QorieJdl~~· lt~.tzegcl +., . . '. :.: ~7·~7::.462·~1···. III. In. A.lig .. nsius · ... 1 .. ·,867 W~" Cl een,: run .. ' bten!i-,ar .g, 'e.pensiomieerd; 
'1/ .: 11wt' vl!'n~ . Jneven, euz. • 

Te 'l1erllfH.e," bvanHill 'aan3 eu el' vertrokken van claar 2schc- 1n November 1&70 ~ dus veert1g m~ll,nden later ~, had 
p~'; iJll iia arl~i'gen. de stoomschepen niet medegerekend. , hij }log geen ee~t. van. zijn l)ensi?en .0n~VRlI~.en! . Alsver-

"ali 1iarlde]sgoederen werd . ill- eil uitgevoerdvoor /22371.- zaehtende omstandlgheld eenter ma~ IDlsselimn aangevoenl 
, 0l' IHgOD.~ , .. .. . .. . worden ,dat hijgeen Raa,d van Indie,noehR!3sident,maar 
, DeiJikol rijst kQstte / 9.- de eerste saort, Oll f S.-de sleehts opziener ' bij de Indigoctiltuur was,Diez~iuIDeer 
"'veede soort. ". ' .•. . . . . . . ge\\06il, honger te lijderl '! ' . ~ (Lod 

In dellavoud van 6 Okt.oher werdm deze resldentieeelle ' .. ... .. ' 
Jigtll Itorizonl!lle aaidbevillg gevoeld, die 10 sekonden aanhield Open p1·{r,:lUJeti . .. Om ee~. n:aatstaf tc Jeverell voor . het 
ill d3 dgtiilg , vau N .. naar Z.. . vel'trouwen III de zeewaal'dlgheId van open prauwt\n gesteld., 
, 111~lOatloi(OHober). - Tilde sll'aildnegot"ijen va~de afdee- bied~ men OllS het volgende ter: plaatsi~g: aall ,: ' . ' , 
lingeu Menado, Kema. Tondatlo, .Amoerallg en Bela.ngdedcn . N1ettegensiaandeverledenweekeenlJzel'en geslotenpramv 
z.iclt - e(\~igekdortsgeY~\lel,l vOor., . . . . '. .. zonk met , T 500 zakken . l'ijst, die late(tegell&ce.ll~ t pel' 

· Dc \veer:sgesfeldheidwas af\visselclid. In de bovenlandeu pieol op\lendntie \verd verkocht;wil een Arabier die + 150 
kenu1erkteiijzic~ door vl'ij~~evige regen buijen uu en dan Vel'- kojal1gs beeft te lossen 1licwei' 4 gulcleIJ b!3talen vDOi' een 
gczelrl . van. elect,nsch,e verschunselen . . .... . gesloten .. dan f 2, ~50 YQor een 'deroperr 'pntllwell ,waarvan 

In ·de afdeellllg rondano" was de padl-oogst afgeloopen en . . ·· I . . " .. 1 'd ' " d . e . '. ' ~ . . ~ " . d . 
I ·d · I' .. ··· ·· · I ' t I " . . . ... t' . It ,·t ·" I d men un an g~ gettugce at ZlJ euK.0pZOO goecJ.op e, zee 11l ,' j\j ,0I'cl'w,a gerneen guns 1ge. resu.a enopge ever. . h . . . .. . , .... .. . ... .. ... . . ...• .. . 

Methet vei'brand·.endcrorligekapte booUlstammen op de la- . ouden.,____ (Lo c.) 
dangs eu de verdere bewerking d~er velden werd voortgegaan. 

De velden ·.waren bijna overal met miloebeplant en deze 
zeit ezelfs op, sommigereeds vrlleht. 

De kiiltaI-cnpassini-koltijboomell stouden Vl'ij goed,ofschooll 
door de vele regens vele vrucht.en verrot, waren, . 

V(ln den Samamngsclt/m HaizdeZ8tal~d is een adres uitge
gaan, om den Gouvel'l1eur-Generaal adh;lesie t e betuigen aan 
het aches, . betreffel1de de boekhoudillgder Chjn eesche koop-
lieden olllal1gs uit Bataviaaangeboden. (loc. ) 

'l'i: . J\ienad6en te Kema kwamen aan 33, en er vCl'trokken 
vall. ~~ar 42 schcpen Oil v-aartuig~ll, \va~rll)ede ·respektiv~lijk . !M"I ;" 4l 

voor ' ccne\)'aardevan,,)' 1181\).50 ell ! 32g441.75 we I'd ill~ . en Samarang, 28 Nov . . Gistel' . werd den , lieer G:, knpit,ciu-
uitf,1:cvoerd . • . . . . kwartiermeestel' biertet steele, ' nietmindel' clan f '4000, 

'l'er hoofdplaats Menac!o v!lI'ieerde de prijs van de rijst Vlm waaJ'van I 2500 aan geld, dat bij invel'anhvoordil1gbad, 
)' 5>-' tot. / Ii --- pel' pik(jI,en die van de miloe van}' 3,50 ontstolen, terwijillij een uitstapje nital' 8010 deed. ' . . " . 
tot }' ·j·,50 de 1000 stliks. . Het .vermoetlen "aIt ook hier weder QP eigen becliznrlen 

In dell aVOlld van 6 Oktoh61' .it. werdier h6ofdpI~ a,ts Menado na1unrlijk. · . , 
en til Kelba,Amoerang, 'l'ondano. en BeJang een Vl'ij hevigeEl' wordt in . Inilie veel g~kiaabo'd , o.ver. d.e ·menig' t'evan 
schok \'an aard bevinggevoeld, welke ongeveer 15 sekonden. . . . . '. . .. 
aalllli ~Id ' ill de , ~igtingvan N. lIaar .Z. . · ' rb ~fstane~ ; maar . waarte.r~ereld worden 4e dievcnz,oo 

, ,'. •... ., ~ .• ... , . . ', . .-, . . jl'llUnselioots en gemakkehJk lll. degelegenheld gesteIcltot 
6010Ilt,z{O, (SeptulJ.ber). -:-: J~r dedeu z.lCh Iller clll-ele geval- "t " f' h '. ' 1 t .... :·d· · 1 'b'" i .. h ' ' . ·.d·~. d"" 

lell vall kooTts eu bUlkzrckte .voor. . UI oe elllng ,lllll~er lllC llS p~, . le( aar 1J. O() .. lee~,. ; 001 

III de eerst;e helrt dermaandvielen CI' dagelij ks zware regens; sleehte ?rgalllsatIe .derp()hc1ealsallderS~1i1S, zoo wellllgte-. 
ill 'de laatsl.c helf!. heel'schte er aaj-Jilowdcnde clroogte Cil waai- genwerkmg ondervmdt! (Sam . .ot,) 
denhcv.ige Z. en Z. O. winden. . _~ 

Op ',vel'schillendc pI~!dsen werden 's'awahs door rcgen en bittl- , $amal'a. fUl , 29 Noverri,ber.:Eergi.ster 'ay, ond '. ",enlde.ka~i-
djirb¢schadigd. . . . . . . ' v 
N~ het invallon del' droogte verkreeg het gewas ecubetel' toewa dei'dessaPoel'O -:-:' clistl'ikt 8il1g~n lor --::-': ' itlzijne 

. a~nzJ('lllen \verd dcoogst voortgezet. . .• . . .. , . wOlj.ingzittende; eensklapsveri'astdooretm geweerkogeI,clie 
D60r de l'eg¢ ns eli oversLrcioITlingen waseellegrQoie hoeveel" heni " d06ischoot.Demanwerd . gistei' . ill het ,staclsv,ei:oami 

heid miloe .vernield ell veersehade aan ' de kolfU. kapus en arlde- gebraeht en onLsliep daal' in den avond. V 601' ziJu (lood 
I'e aauplallllUgen tocgehragL . . '. .... . . ecliter hacl hij nog gelegenheid, ~m Zi}lle moordenaal's te her
;In cl~ tweedehelft .der maall~ \\erd de tnlloe-~al1plallt ;veder I kennen, die door cle inHmclsehe polieie waren gevat - en 

Llltgcbeld. In September we,rd lfl s lands pakhUlzen. ~e Goron-I in volle heJderheict van geest de nooclio'e verklarin . j tt~ 
talo gelevel'd !l.~ ne hO,eveelheld van 1362h25 plkol koHIJ . 1 ' . nt> , gen a J 

Te Gorontalo ' kwamcn a,an 7 en er verlrokkell vall daar n I egge. .. ',' . .. .. 
vaarlrigen. waarmede respekLivelijk werd ltJ- en lIllgevoerd VOOl' I • Het bhJkt, .dat. dc ~erslagelle, cl~e tlJdellS ~~ne ernstlge 
cene waarde vali/8a55.IO !'lll f 9045.50. .... '. " .. .. . i Zlekte .vall ' den loeral1~lJllel'de~saiclIellsJullkti,elIwaaJ,'ilflmj' 
',Tejier lilaatse •. varieei·de·:de ·. prijs : VaJ!ae 'rij5tvUU ' /5.~.·.~ot I z.iJnepliclithle~ zQ()ve~I>'gestrCllg1ieicl · opv·atte; ,: dateerlpaar 

f" >H. ""di'v.nd~~~f .. 4.'C M" -d\~~'k~i) 1 ~¥tl:~:E!!"~;1~~~1~~~~:i~!~j,~~r;: 

W=~:~%r:~~~~q~~:~:~~:1, ~:l~e::i,~!~rl~:~¥~!;t:;:~:"\::1:1r~' ~?'" ."l>" a,"k~~i"~' 
TawauK;. eeh _ge{leelt~yaii hctZeestrancl, . cleAloon-alnoll,~El' .· gebeuren iu Indi~ \vonderliJke :~akeIi, waarVRlimen .. 

:~~tl!~t11&t~~4.!l~i~:"!:~V!~\~~~;§;:£~::1 ~~;t;,;r,~::~e~~~j;;~r!1:~i~~i~ 



,~~~l~;~:~~~~;!1!~f*l;,~!~~;;:,:~r~~. 1 ~~]~r~~~~~~~~~1tJ~~¥~ 
plt~ln> e~~nees; ' -v.1ellS f",oedelen, .nog met lang geleden,m I beeft geofferd III evenredlgheltLvan -1).etgeenhlJop boven· 
beslag iiji:i ~<i!enomendoor den H(er V; O. suikerfabrikantbesehrevenwijzecloOl'de lIiliu:idsche soldatehheefLdoB11 
te ?-.. iri :d~.' rej!identieM:,)iietwen:l_ goedgekeurdals bOl'g, offeren? Dezen hebben geii:)iddeld 3: centenper hoofdge~ 
vooreeilescliuld 'yan {141m> . . ' . '. stort; hetgeen van de henuitbetliald .wordende65 cimt-en 
_'_ . Jyie . zal : ~et,beter w.eten _ ~mtrent tie solicliteit yan ge- tra?tementruim, 41/2 percent _is. - N aar .die redemoetd~ 
noemdel1 .kap*m;dereSldent teD.afde HeerV. O. te M? maJoor f 27 hebnen gestOl't. . 1Vij hopen dat .hetgebeurdis, 

. &ti~it:~·icng, ' 30~?vember: _ 4.ls'eenbe"ivijs hoe uitstekelld (80e1': HbL) -' 
t19 bepalmgen werk.en, altan~ women toegepast, omtrenthei J 
fioor. hoofJenvan gewestdiik _bestl1\1raan Iiiwhters van .1- . . _ 
'slandsmiddeien of aannemei·" te verstrekken certifikaat van _ Pa,~OeI'Oea1~, 25 Nov.Zaturdag avondden 19dendezer,' 
gegOedheid, mogedienendatalleen binneu, het reclitsge- had oj> d~. meisjes kostschool van M\'lVl'onw Wijsmanalhier, 
hied vall d:en: rad van J usticie te Samarang, het bedrag eene 10tenJplaats _ ten voorcleel~, van .het Roocle Kruis, van 

. clerachCerstallige pachten " welke als wanhopig te beschouwen ha~dwerken door~en 30 tal elevesvervaardlgd. Deze 10-
zijn, de Kleinigheicl beloopt van ruim 2 milloen! tenJ. was zondermeten, 11et lot gesteld op f 2,50 en toch 

Zon uok hierbij niet veelal aan gunstbetoon, betaalcl of heeft dezelve de betrekkelijk aa~zienlij~e som van j 170,5(). 
onbetaald, ten koste van's landsbelangen, moeten worden opgebracht.' welke he den gereimtteercl IS. 

o-edacht?(SaiiZ. Ot.) Moge dlt .goede voorbeeld op aLleandere kostscholen op 
"Javanavolgmg vindell en vele 10terijen vandien aard tot 

Samdrang, 1 December. Uit eene ptauw, die goedel'en een liefc1adigdoel gemaakt worden. (Pas. N. en A. Rl.) 
nit het stoomschip Singapore niwrSamarang zou overvoeren, 
werden gister nit eenkistIO Shlks ' zwart goed gestolen: 
de daad -schijnt fnet veel ovel'haasting te zijn gepleegd, want 
tegellde gewoonte del' pratll\dieve'n in, had men de kist 
maar niet wedel' dichtgemaakt, zoodat de diefstal dadelijk 
aan het licht kwam. 

De pollcie is ij verig. in de weer om de dieven te zoeken, 
die tot heclen nog voortvluchtig zijn. (Sam. Oourt.) 

lIet Roode Kruis. Om eenigzins te kunnenbeoordee
'len hoe de cloor de militairen tlezerplaats va or . genoemde 
vCl'eeniging gcstorte gelden zijn verkregen, is het niet kwaad 
te weten, hoe , o. a. b~j een del' bataillons daarb~j te werk 

, is g()gaan, ,De korpskommandant heeft aan de kompagnies
kommandanten medegedeel(l dat het zijn vCl'langen was, dat 
door , do " minderemilitairen v<).n zijn batail10n cen bijdragc 
vool'het ItoodeKruis werd geleyerd, en de eerstvolgencle 
tractementsdag ,daartoe moest ' bennttigd ' worclen, De eene 
kapitein zette natLmrlijk, bij de aanzegging, aan de voor 

- ontvan'gst , van tmctement aangetreden kompagnie, dat clien 
morgen van ue sold~i iets kon en mocht gestort worden 
voor hot Roode Kl'nis, meerklem aan )lijn woorclen clan 
tie andere, Iuaar over het geheel word de zaak door hen 
niet aatigeboriden, on alleschijn van pressie vermeden, 
overtuigd als z~j zijn d.at het solclaten-tractement zeer ge
ring is, en '.claarvan nog inzooveel b?li,oeften ,zeep, tabak 
etc. moet VOOl:zien worden. , De .1u,aJo()! _ was, -watanclers 
nooit gebeul't; ophetuUl' vari soldij-nitbetalenzelf in de 
kazerne oin de collecte te bewaken maarkonop de op
brengst' niet ' veel infiuencel'en; da:arde dien.st van soldij
betaling .hem niet aangaat . . Naafloop del' dlenst werd. de 
opbrellgst d~r colleote opg~maakt en . qoor cleo kompagmes
kommandantenaan den maJool' claarvan kenms gegeven. _ 

Pasoei'o"8an, 29 . November. · Gistereu morgen had ~lhi'el' 
in dell dalam van den Regentcle Amfioerrvel'pacnting voor 
1871 plaats . . 

De Luitenant chinees Kwee Sioe Liern is VOOl" f 5000 
's muand paehtergeworden. _ 

De tegenwoordige pachter Kho Itong bet.aalt clit. jail!' 
f 13,410 's maands . 

. -- J ongstleden Zaturdag oehtend werd in e1e Heel'cn-stl'aat 
alhier l111i5 aan hnisdool' eeneh policiediellaar ondel'zoek 
gedaan, of erg ens ook kleeclerellvan bedienden werden ver
mist, en ,ten huizevan Mevrollwdewed. 1\1:. .... kwam 
het nit dat de garde-robe van denkoet~ier, die den vorigen 
avond op eene ]join in de afwezige maneschijn was 0lJgeban
gen,- de - wi;iclewereld was ingegaan, iets waarvan . door cle 
huisgel1_ootel1 nog lliets was gemerkt, voor de policie e1' na-
vmag naitr deetl. . . . 

De zaakwas dat de schout S. in het · hollevantlen llUCltt 
de ronde doende . een madllrees had gevonden ophet erfvan 
het gouvernements schoolgebollw, .die ·claar bezig was zijn 
toilet te maken en )licll te kleeden met de pas gestolell klee
dingstnkken. \tV aarschijl1liJ k is hijov-erltet hek geklom
men en niet.s amlers vindende; )lich verwijderd methet vol
ledig koetsiers-cosLlHlm rlat hetn - tlllins dum zal te staan 
komen. -(PM. Nen Adv. lil.) . 

Pasoeroemz, 26 November. Ben trellng gevaJharldezen 
inorgen plitats op de reede van · Pasoeroeal1. Ben del' sehe
pelingen van ' cle Oornelia Matltilda had het ongeluk, tei'1\i~jl 
hij . bezig was metpiksehrappen, van de stelling in zee ' te 
vallen, met het gevolg dat hijvel'di'onk en men tot dus 
verl"e lliets van hem teruggevond.enhad, niettegeJlstaallde 
aUe .micldelen in 't werkwerden gesteldliem te redden. 

EeM )e!,\:' voor lieIhebbersvan ' zwerp.men op }>asoel'oeansch 
reecle;. ~ookhier vindt men ka:ailufsel1haa~e-h, -

__ ( lIM: v: P., en 0.) 

; ""-')r.t , .l~ , ::yeet t~'veinig,Heeren,b,~sliste :de . majool',dade
IIlijk llogi'le~s<~ collectehouclen, en . . ~eg de manschappel1 
lIaali '. datde geldtmtevensbestemd zlJnj , VOor hen zelven, 
/lwa~Ileer . zif ppexpeditie ,~ijil,om ,.el~ tabak, sirieen au-
IIdereza~e-nvObl' -te' koopen.:< ; ,.'. ,.' 

De "hist ' \\;ei-dgehoorzaanid,flezich -ieedsverspreid heb~ - ,,", " ". , 
bende " mailireh ' \verden 'Jiogmaals verzaD1eld; en. onder me" .. · -Pa;soel'oeait ,30 N ov'e-mber', ."187 0 ~ •.• ···· Gistecavondhacl 
ded~elinge;lner zeerwacarseliij"nlijke. letlgeJl; werden • ~ij no~- i~~ he-tSociteits ge~o~w al~~r ~e trekking plaats del I,ote
maals tot - ofIi31~enopgerdepen. Na dez;etweede stortmg, dIe 1'1] ~en beho~~e del.' eree!:llgmg van het Roode lf1'tlis. 

no~ongev~er.· ~O .:pel'cer:t .·. op1)r~~h~ :va!l deee,rste,.wasde l ..... D~ . ~"'aarhJk fraale , pnJzendeden : ~le : :~eefstel'sengevers 
maJoor · t~e Vl'e.de\l ~nverhet~e'k(jzelne,., . Ret r.esultaat::was I all.!l~?raan~... ... . . ' ', ' . .• 
datbedgel~J:l~taillon:llleer a,an .pe~Roodi3KrUlaoffel'deda~ .. WIJ ....:ernemendat deopbIeng~t .,dlel ~atel'ijlD.eei: dart 
een de~an~e~e. , . . ...••.... ' ..... :. . f ~Op. be~aagt. '. 
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, D~' verpachtingen "Ont 1871, clen 28sten en 29~tell i 1Iij gedetadHiel'd wonH hij hel departo1Jellt ,l ei' marine ill Nt'der
\a~dsch - liltl ie. dezer gehoudim" hadden den volgendcn llitslag.: I 

De Luitenallt , del' Chir.czen Kwee Sioe Lim is pachtm: 1JvQ;' den Schont-b{j-Nacltt, KOIil1iumcltw / 'd rfJ,' ZecJilflf/t pn (;hd 
1 1 1 1 0' . 1 t V"", ltet Dcpm'tcmen't de)' HilI·inc in j\TiJrler!ailrls;h,-T"die • • 

gewore en vool' let , rec lt tot e,en verkoop van plllm lll, le I Bij de die1lst rlergo1tv,!i'nemeil(s mm'illc. 
klein voor I 5000, 's maancls., I 0 I s nt, agen : 

De tegehW?orclige paehter Koh Itong betaalt clit jaar lOp vC\, 7,Oek, eervol, wegcns ligchumelUke gt brekcll, de lWecde ,tunr-
f 13,410 - s maands. -, mau II'. H. ler Paorten_ . 

Deafloop derzoogenaamde kleinemiddelen was ais voIgt: ! Z\jn Benoelllu: 
<II ' il d I "'ot lwceden stUllnnall, de dcrde stullrman W. J, Oraijer. 

, ~ {f,gten van un vee. 1'ot viee- ,komrnnndeur b!i het v"k va;l scheepshtHlw nan het lllArine-
In het :R.egentsc,hap Pasocl'oean 's rnaallcls I • hI ~ eta isserneut le Oornst, J. C. Olmer, gewezen tweetle timmerman , 

. Tan Sien IJoe voor f 1405'-1 hU de Koainklijke Nederlandsche marine, thans met. de w:wrilp.-
In het :R.egenf;schap Bangil K wee Sik ming dier betrekking belast . 

. - Tjoen 1/ 64.J.- , (Jrwuscke Oourant, 2 December 1870.) 
In het Regt'mtschap Mala\l~' Kwee Sioe I ' . . ' ", '. , . . 

, I" 1/ 1860.- I', X r R A K 1 E N mt het register del' oeslli.t,tm van den G01Werilt'1l1'-
ng . Generaal van Nede1"la,ulsch. fur/ie, 

Sla.r;ten van varkens: BUIrICNZORG, den 2den neeelllbe l' 1870, (No. 12) . 
• In de geheele Residentie Tja Oe VOOl' 1/ 45.-- (Staat.blad no, 185.) 

VerkoojJ van A?'ak enz. 
Vom de gehl. Residentie 'ran Kiang.voor 

• Gelez()o, eoz,; 
II 310.-, Is goeugevonden ell verstaan: 
'----- l\let wijziging ill zooverre van artikel 2 I,a. C. van hH beglnit "nn 

Totaal 's maanus I 4261.- (j April 1869, no. 1 (Staatshlad no. 28) te bepnlen, dat he~ daarh\j 
(llO/.. 1). P. en 0.) bedoel,1 korJl.s g~wa?eude policie-dienaren" instede vall In pi; lmrab\jnw, 

Inet gewoue II1fantene-gewaren zal worden Lel'l'apend 

- - \TOOl' de viej'd,~ :in dit jaar te hondell Gouvernements 
Kame-veiling waren OTJ heden ill ' 3 lands pakhuizen te Pa
elang ont,vangen: 

J)ikols Katties 
130venlandsche k,)rTie 2791l 73. 
~'[andheling II 1302 156. 
Ankola II (i09 36. 
A ~ier-Bangies II 1524, 59. 
Painan II 5\)6 72. 

309 'b4, 96. 
2e 8001't 657 56. 

(SU1Il. (ft.) 31602 52 . 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

Civiel Departement. 
Olltslagell : 

0" v",r'locJc, ~el'v(ll, nit '8 lands dienst, de lderk hij het tleplIrlernent 
von tinanciiin ;1'. van del' Veen. ' 

RClioernd: 
'eoi. ,kl'uell konunies bU de ,algemerne I'ekenkaulel', de ldel'k hij dut 

Iwllegic: A, M. Vnrkcvisscl', 
Dom' den Resident vaIL Riol/I/) 

I s Ontslagen ' 
Wegens vcrt,l'ek, eel'vul, als lid van de plantselijJce schoolkommissie te 

Riollw, J .. J. G. Hennequin, ondcr dankhetlliging voor de door 
hem als zoodnu ig bewezen diensl en. 

, Is BenoEmd: 
Tot, lid van de plaatselijke schoolkommissie Ie lliouw F. A. A. J. 

Vallleuhofl'. kapitcin milltnirell-komrna,ndan't alrla',r. ' 

Departement van Oorlog. 
VeTleend: 

JDeu t~eejarig , vel'lof . naar. Nederland, wegens~iekte, :ian den cersten 
Imtenant der geme, romenrs en sappenrs C. van l\i[ensch. 

Departement der Marine. 
Ingetrokkeli: , 

De detachering bij bet dcpatternent del' marIne in Nederlandsch-Indie 
van , den officier van administratie i'el' eerate klasse, W. H. F. Vogel, 

Bij het ,departement def marine in Nederlandsch·Indie de officiel' van 
udministratie ilertweede klasse J. P. Faubel, b:hoorende tot de 
l'olv\ln Zr .. Ma. fregat Prins Alexander del' Nederlanden· ten einde 

' werkiuam te ' zijnaan het eerste bureau del' earste afd~eling van 
Oat departement. ' 

Benocmd: 
Tot gczaghebber del' tweedeklasse' bij de dienst der gonvel'Dements 

marine W. Huisman, laatstelijk die bettekking 'bekleedhebbende 
onlangs van verloCllit Nederland teralgekeerdj met bepaling, dat. 

A'sehrift, en? . ' 
Tel' ordonnaucie van den GOllvernellr-Geueran': 

D!! Algemec11e Sekretaris, 
V AN T-T.>\RENCARSp;.;L. 

BUlTENZORG, <len ' 5den Decem LeI' 1870, (No . 11.) 
Gele~e n, enz.; 
j)e ]lao,1 van Nederlandsch-Indie gchoord '; 
Is goedgevonden en verslaan: 
Eerstelijk: Te bepalen: 

lI. dat iniulldsche scholen zn)]en worden opgcl'igt , te Siugkel, Baro~ fll 

Natal, Resideutie Tapanoli, gnnverucll1e,nt Sumatra's Westkus l.); 
b. CIlr. . 

Ten tlO lIede: Eliz. 
A I'schrift ';n1.. 

i Fleu 

'rer onlonnancie vnu <len GOlll'el'l1cnr·Generoal: 
De .dlgcmcclle SelcrclM"i.f, 

VAN I-hRENCARSPEL. 

CivielDepartement. 
Vcil'lecnd: 

tweejarig verlof naar Nederland, weg€lls ziektc, nan dell eersf.cn 
hnlpollJerwijzer ann de openbare :Ingere sehanl I.e BlIitcnzol'g G. 
vnn Mill. 

Ontslagcn: 
Rervol, llit 's lands dienst, met beholld Vl\ll reg!' op ,pensioen, de ont

vunger der in- ell uitvoerregten, tevcflS 'haven meester, visit.ateur 
en kommies del' recherche te Telok-Betong (.Lampongsche rlistriktcnj 
F. E. Pfnnner. 

Op verzock, corvol, nit zijnebetrekking, wegens ziekte, onder toe
kenning van wachtgeld, de opzigter def twccde klasse Lij den 
water staat en 's lands bnrgerlijke openharc \Vcl'ken ",\T. Keijser. 

Ontheven: 
Op ver,.oek, ,eervol, van de waarnelling ,del' civielc gcneeskundige 

dicn.t en het opzigt over de vaccine teCheribon, <1e civiele ge
neeaheel' aldaar C. L. Heijse. 

, 'Benoemd: 
Tot ontvnnger del' in- en' nitvoerregten, ievens havenmeester, visitatenr 

en komlties del' recherche te Telok-Beton'g llJamIJOngsche distrikten) 
D. Swart,- gewezen kommies-ontvanger , de!' ' in- en uitvoerregten 
te Singkel (Sumatra's Westknst), thans op wachtgeld. 

, Bij de Plat!tselijke Schdolkol1..t'ntissiete ' Banjoemas. 
Ontsliigen: 

Eervol; wegens vertrek, als lid F.M·ispelblom Beijer,ondel' dankbe
tuigiog voor de door hem als zoodaliig bewezen diensten. 

Benoemd': 
Tot lid, J. A. de Gelder, ingenienr der derde klnsse bij den waterstnat 

en's landsbnrgerlijke openbare werken . 

Departement van . Oorlog. 
Door d~n Kommandant van net Lege'r en Chefva1l het De-partemellt 

van Oorlog in Nederlandscn-Indie Zij1l: 
Overgeplaatst: 

Infanter-ie. 
Bij het 4de bataillon, de tweede luitenant M. Hooghwinkel van het 

6de batalllon. 



;~";;5iJe·hat~i!loIl;·.·".···detwe~J~.r~iteria)1tG .. G .• Wittenroodvall hetjN'oV. 
~;{nizoens. bataiUoudei·Wester::afdeeling.vau. BOi'neo. ," "... . ... .. 1 1/ 

19 Xindje van.T. . A.lliifeli.Soeraoaija. 
21.Zoontje yanF.J.Henner. (2j.eJi Sm.), 80e';; 

:~i: g~i'l)izoens.butam.on.d~r ·XVestel<afdeeling ~au Biirneo, ~de. tweede·! 
Uiteilant . C. J; k Reigersmun van· het .11de batmllon. ". 

hetsnbsistentenkader tJlSoerabaija, de tweede ' lllitenarit .f . .J.I 
JVfeijhoolnvan " hetT8debn.taillon. j 

/I 

rabaija. . . . . 
Zoontje van H.J.Rijntjes, Pasoeroean. 

25 C. van derLinde (54 j.), S610. /I 

-_ .. - -I-ngetrbkken: i 
overplaatsing vanden eersteuluitenant J, W. van Son van het I 
!lrle hataillon bUhet giLruizoens· hataillonvanBanka. 

t{ avascli.e Cow, aut '6Decem ber 1870.) 

Burgerlijke stan.d van 'Batavia. 
Van den 21sten tot 28 November 1870. 

Geboren. 
M. A. E. Gezelschap, geb. Strauch, n. 
S. Bezoet de Bie, geb. Sijthofl', n. 
M.E. Velu, geb. VeIn, D. 
J. H. E. Schmidgall, geb. Peroti,D. 
.1. ~L Engelbregt, geb.Leidelmeijer, Z. 
l,atupmisfI, geb. Mal'iana, Z. 
J. C. Cohen, geb.Bogaert, . D. 
Ohr. I~. S·cheuer; geb. Intveld, D. 
E. E. Snermolldt, geb. Horst, Z. 
M. ChI'. H. ~f. van del' Ktuk, geb. Ruempol, Z. 

Overleden. 

E. R. W. Sib bald, j., 7 dagen. 
Th. J. IJ. Kal, m., 6 Ill. 

C. H. Townsend, m., 9 m. 
J.F. N. Pochge, j., 9 dagen. 
C. L .Baron van Heerdt, j., ;) m. 

Gehllwd. 
. 1,. van Don en C. :'II. Minke. 
.T. C. W"eIter, J. C. Ariaans. 

Overleden in het Hospitaal. 

"4. person en . 

rov. 
II 

,/ 

/I 

/I 

Trouw-, Geboorte- en Doodberichten. 
Gehuwd. 

19 J. G.Mond met A. Dllijshal't, Soerabaija. 
N. J. H.Blavet met N. C. Schmid, Soerabaija. 

n "C. E. van Kestel'en met ,r. J. G. van Kesteren, 
Samarang. 

26 W. vanden Bos met F. C. 
28 D. Groeneveld met J .M. 

Samal'ang. 
Bevallen. 

Theuvenet j Padallg. 
C. van Oattenbtugh, 

18 J. H. Rornbouts, Oosthoek (Z.), Sumenap. 
C. A. Klein, Wolff (D.), Soerabaija. 

Sa1ilarang, 24 Nov. Ned. .chip Noach lU, g.". Hoefman, van 
Batavia. - 24 id., Eng. bark JVIaxinJa,gez. Stockdale, vanSing'apore. 
- 24 ill., Eng. bark Albion, gez. Wilson, van TagaL -24id.,.Eng: 
bark. Champion,gez. Jandron, vanSingapore~25id: Sed •• hark 
Panline Constance Eleonore, gez. KUlJper, van ' Amsterdam; . . 

,Yomarang, 26 Nov, Ned. orik .funo, .I!,ez. StokhllijzCQ,Van nlacao. 
-;~8 id., Ned. hark Quatre Bras, gez. "Westerfeld, van Amoy. 

,'la1Jla1'ang, 30 Nov. Ned. hark Maartenvan Rossem,gei. Boon, 
van Batavia. ...... 30 id., Deensche hark Absalon, gez. Kofoed; van 
~~ -

Soerabaija, 23 Nov. Ned schip Ottolina, gez. 01lwehand,vanBa
tavia. - 24 id., Amerik.schip Borneo, gez. Proctor, van Batavia.
Ned. brik Henriette Elisabeth, gez. Suijck, van Amboina. - id. bark 
Grondwet, gez. Kamminga, van Samarang. -26 id.id. Frisco ,gez. 
Mlllder, van Samarang. 

8oerabaija, 26 Nov. Ned. bark GlIstaaf Adolf, gez. DeDeher, van 
'lJilatjap. 

Soerabaija. 29 Nov. Zweedsch bark Eilida, " gez. Hagberg, van Sa
marang. - 30 id. Eng. schip Albert Victor, gez. iVleut·, van Batavia. 

Socrabaija, 1 Dec. Ned, Ind. stOOIDS. Singapore, gez. ten Noever, 
Bakker, van Batavia. . . " 

Pl'Obolingo,23 Novemher, Oostenrijkscb schip Vincenza,gezagv. 
Bassicb, van Pasoeroean. 

Pasocl"Oean,22 November. Ned. bark Ida Geertwida, gez. ~Ioer
kerken, van Soerabaija. 

PasoCJ'eoan, 26 Nov. Amerik brik Hasard, gez. Karsten, van Ba
tavia. - 27 id., Amerik; schip Bengal, gez. Bnrgess,van 'regal. 

Che1'ibon, 28 Nov. Kosmopoliet I, gez. Dienske, van Batavia. - 29 
id., Jello, gez. Sruit, van Batavia. - id., ill., Ridderket'k, gez. Blok
zie!. van Batavia . 

l'jilat;jap, 22 Nov. Drie Gezttsters, gez. Ficher, van Soerabaija.-
23 id, Professor vld Boon Mesch, gez. Vrijrnan, van Glasjio\v . 

Pekalongan 4 Dec. Koningin del' Nedeelanden, /l=cz. Kaijzer, van 
Batavia via Pekalongan, 'ragal, Cheribon. -' 5 Dec. Koningin ,Sophia, 
gez. de Wilde, van Samarang via Kostplaatsen. 

Vertrokken Schepen. 
Samara1zg, ~8 Nov. Eng. schip Capl·el·tt, gez. Bertie, naarNeder

lanll. 
Samarang, 2\1 Nov. Ned. sth. Koning Willem III, gez. de.Tong, 

naar Batavia. - 29 id., Ned. bal'k LOlli.c, gez. Slijhoom, Ilaar Padang 
en Amerika. 

S'anwran!l, 30 Nov. Ned. sth. Singapore, ge>;.Bakker, naarSoera
baija. 

Soerab«ija, 24 Nov. Eng". schip I,enmt, gez. Sangster, naal' Ne
derland. - 26 id. Ned. schip Nehaleonia, gez. Gaaf', naal' ~ederland 
via Samal'ang. 

SOCl'abaij«, 27 Nov. 
derland via Patjitan. 

S'oerabaija, 30 Nov. 
Nederland. 

Netl. bark "JannetJe, [gez. de Willig-en, naur Ne· 

Ned. bark Constantia, gez. Valenteio, llaar 

Bezoekie,24 November. Ned. schip Heoriette i\Ial'ia, gez. Tjeobes 
naa!' N ededand. 

Pt1.80emCan, 2.5 November. Ned. schipCorneiia, gezagv. de Boel', 
naal' Nederland. A. "Wiederhold, van Diets (Z.), Malaug. 

21 J. C .. L Sineck (Z.), Samaral1g. Tagal. 24 November. Ned , schip Kosrnopoliet, II, ge",. Cllevalier, 
naar N~derland. -26 itl. Ned. bark Ridtlerkerk, gez. Biokzeil,naar 

Waanders (D.), Cheriboil. -28. id. Eng. schip St. Helens,gez. Wickman, naal' 
Pasoet·oean. 

J. Zeijdel,Wilczik (Z.), Kendal. 
2,t C. D. Ottimhoif, van Bloemen 

i\Iagelang. 
25 A. l\1:~E.Boulet, Hachtman (D.),SamaraEg' 

C .. I-LdeQuaM ,Reijgers (1).) ,Salatiga. 
26 J. F;J)'iederiks (D.);]3anjoebiel'oe~ 

.,,'1-7 J:I. J . Bosch , Veeckeh$.(D.), Tjandie. 
' J,\R T.Duran, Evel'aert( Z ,),Soerabaija. 

IA. T.Duran,Everaert(Z.), . ,t 
lS, M. Metselaar,Waaijfoort (Z. ),Soerabaija. 
J. E.Perelaer, 'Wilkens CD:), Soeraba\ja. 

Overleden. 
H. A. oJ' .. i\Iuijsken{6Q j,),Denanlng; 
DI;.:W: G.L .. Camphliijnder,Soel'abaija: 

Chel"ibon, 24 Nov. Constantine, gez l>anieison, naal'Nederland. 
26 id., Gijs1iel·tusHerrhani~us, gez.Niedfeld,Ilaar Nedel'land.- 30 

l
id., Couoty ofNairngez.Boin, naarNederl!lndvia Pekalongan. 

..Ne~~~lb::~~!lO' 26 .. . Nov. Eng .. , schip Beatrice, . gez.l\iiohinniek,naar 

'" Padan.'1, "21 Xov. Ned"clud. ;stOOlllS; Sllndu,!?:ez. Easton,naar 
iNoordelijlni Havens. 
iF ~lcatongall, 4. Dec; Ron iogindee.'iederlaml'en,gei.. I~ a\izer, naal' 
!Salllnrang. -'""'5 ' Dec, Koningin Sophia, gez. de, Wilde, llaarBataviac 

I .".. , . Terreede liggendeschepen; 
! (l.e)"i!;,,,,, ::(1 Nov. Ned. schepenNoorrl-Brll.oand,HarouPalland,van 
!Ro"zeuda;.i ,;\1 lua, KQsmopolietI, Ridderkerken'.J e[kNeel. [nd sche" 
: lHlIl 'faeling en Saeij GoaD, li'r.scbipAlde!hron;"Eng . .;;chilIElder91ie, 
i IJiamorut City en de Siamesehe brikWat .fanan:nn ••... •. .. " 
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.}: rransch ...... . Misti. . 

GEZAGVm:RDER 

, 
· iG rjft~u. 
· iClal' !~ . 
• ~.Bl'OWll. • 
· /Camol'cit . 
. IWillia ms. 
. IOR'nielsson 
.Ide Grecye 
. 'G:111W •• 
· Hernflu lt. 

!J ill . 
• La\\"l'Ullec. 
· I\ OOl'tiCl'S , 

· La mh. 
· Colledge . 
· Bertin. . 

VAN NAAR 

I ~l ). I' 9 '". ,. ''''e ,. I' k ,. 1 ___ H~llg laI..... t"o'em,JCI .... 1., .,.- or • 
·IYOkOhama . ... 'Ill • ,..... " 
· ~lO?c1lOW .. • . . .. _ 27 _Oc tob er . ..... S~-dney . . 
· ~;:ugon . . .. ..... _118 " .. . ... Bordeallx. 
,IIJilPan ... ,." ..... 4 Norclllber . ... j\~w~,Y.ork . 
· Batuvia .. . ..... . . 30 " . . ... . " Finland 
• II ••••• • •• 28 .... .. Amsterdam. 
· Manilla. .. ., 1;; . ... . ' New-York . 

Hnne ... .. ' .. . . 24 Julij ..... . ... Yokohama. 
· J3ati.\.\'ia ..... . . • . . 1 December ..•. NfellJonrne . 
· Carcliff ...... . ... . 10 October .. . . Singapore . 
· Batavia . .-. .. .. . . 1 December .. .. .Boston . 
· Manilla 17 NOl'cmile l' ... . Li,·crpool. 
· Macno .... . ..... 16 ..... Falmouth. 
· Saigon. 2:l •... • . Belle Isle. 

A a n g e k 0 III enS c h e pen t e Bat a. vi a. 

~~'~:~::~"'''r-'''=;'I~~~~=' I::~~A:;~I XiDlI':S DER SGHlcPE!> GEZ.I.0VOERDER 'I VAN DATUM AGENT.EN 

~:::l~;;:'.- :J : ;,,-':Il:C~~, .,. :. ' l~l:~~IC"PitOlC~--:-~--- . Havin . . ~ Singaporc . !"v. Suermondt ,\Tzu. • 
f, • . - ,Ail1Cl'lkaaWH;ll.. i.)ark" . . Mehs. • . . . Smith, . ~!(aclaineJ 'Vatson & Co. 
I.' • . - ;Xcllertli ll S{; l . ' l,bri > .. . ! ~irr ~ls. . . • D I &. C . U I I.:: .~, • van Hil teu. , rmhalllaij oc. IJ. Ii', van Leeuwen &. CO. 
• , - , /I lsc1up .. ' ' 1 ~<:hle{hHll. . . Houtkoopcr. ,i'assoc l'oeang. . Ulum er - o. 
~, . - I, r " 'Jason. . . . . Rusl1lau . . .Illdl'alllalj oe . 'lltCYflst &; Vinjl;l. " 
" . -- " .. , .-oomop" Ie . . 'I I v" I' t II .I Clle,·all·er . . :Soorabai.l·a. I J . .£11, van Leeuwen ~ Co . 

-".' ~"'.r;lnscl: ...• . I biil'~,: ... · IQ. lIl!st~ml>ert. . "IGuilllallU . . . iN"c;yc:astlc. I" MO~clainl c, &'Vactsoll & Co. . 
1 } If· ' . """tOll. . . . i. Sillo"anorc. 1 Dce. umm er ' o . !l :',ng-o 1l(; J, . ;sc.!!)I " . 'I unn). . , ' I"'" 1 

. - ~i"lll . . ...... I " :In ~-J()n g . . . OCij ,]~in Tjoan . :Bangkok . 1] 5 Nov . 
- · ~ .. cuc,;,-:t11(13C:d " 'I" >al",.. . U . • • ~ u '-' • •• C .... .. • ) ' 1 ' 1 k iLo '8e . ~IJiiboom . . ~.5aH1aran r.r. 1 IDumml er & Co. · O'I~:'~~:~~'_~~j~~~':P'~:.r0~~~:_~'::I'~_ . __ . _______ ... :~:i:g _ _ ~ __ _____ __ .. :~a:_~_o~~. __ ~~._ ~_~_:_ .. J::~~~~~_o_n & o .. 

Vertrokken Scbepen van BataviL 

L,J..1'L' }{ VL .. ~G U 1·! ~;\,~r. l ~{~L\1 ty HEU SCHE1)r.;!," 
i ; 1 

;'.=~'.- ]1 ,_ :", , ~::~,=~i~:;::~cl l lJ '"l (;011,,110:-:---
JI • -: :.:Ig'!!.s <: 1. •.... . b.l·'k, ,I~i\flf,haru . 
.. ~ r ., "er:11l)t, I!C1' Uditthce. . 

· :S;\<:;!ler!alllbch. , ,~ f:hip ..•. Alt:ria nn l'etroac lia , 
· .J: r ·riinsch . , . , . . ,! 'I C}l atcltuLl'illllfi 
. ... -J" c,ll!rlatHL,cll . . 1 ., .l':l'aS llli ls 

7; ;ht'ik ... .. Sirhls , . 
. - ;Y l)i)!"d nnii :;ch. ,lm:rk, . .. l'ilger. . 
, ':) ·, .;:~ll~j'ir. u 'jn~eh : ~chjp ... ;I (~corg(~ l'l·ah()dy. 
. -' " !1J:n:.;: , .. ~1e~is . . , 

. :=~::':~;;,~~~\; :::: . ':1".;';, .... i l:r~~ ;:~~,"::""ill r. . 

I 

· Jlicrctoll . 
Atkinson. 

· Hill 
· de Bl'enk . 
· Rollier. . 
· Hulsho!/' . 
· ,'all Hilten 

OUe . 
· llul'lJ e~1 , 
· Smith . 
· GulleclHl ll 
· jI';atou 
• !l\hmrlllg-

GEZ AG I'OEIWER 

.IBangkok. 
·Ip assal'oeang . 
· Melbourne 
· Sarnarsng, 
, Socl'abaija. 
.ITllgal . 
.1 Amsterdam. 
'1 Makass.,. . 
· Bangkok. 
irl'oboJi llgO. 

· illHll'amouoc. 
IRmn:l!'ang . 
ilndralllaUoc • 

NA.\R 

.;i:~r.<rekomell ell Y cJ.'tl'okken P el'SOllen. ! netl,r-Gcner~al. znLlcH zijn, worden in verschiUenden zin be-
:> , , , ' ! spl'oken. J~r IS weder ccn oogcnblik van spanning inge-

Vl:n Singl'IH»),C, Jliou',r, Mllntok, de heel'entlfol'gan em : treuen waarin met belangstelling naUl' nadere tijdingen 
2 kin(L:n;n , nUl del' Zwaan, Daniels, Halkcma , me\' . Hal- I worclt ~uit()'ezien. 
h m:: (,n ;:i ki nch'en en mcj. (luibbler. . De teg~nwoorclige toestand in Inclie en Nederlancl heeft 

---., .. -----.- - om aanleidil1g , gegeven tot bespreking van de wijze, waarop 
Iuclie lUoet gCl;.egeel:d worden. .' Wij geven daarbij eerre schets 

ALGEl';IEEN OVEI1ZICHT. van den toestand, die op waarheid gegrond is . , . 
Dc tijdiug , Qat; lInt millist,cric of de minister \'all kolon ien De gebellrtenissen inBanjel'lUasintrekken overig'cns de 

door c;cn I'ot l.lm vall de J<~el'stc Kamel' gcvallen is, heeft aalluacht. De nienw llelloerri.de resident was daar twee da
llier I'c rlJu:l.i ng en ~ensatie I'el'wekt, tc mee!' omdntuiL de gen te YOl'cn aangckoll1en toenWankang lUet 600"mai1' 
kOl'te teJegrammen, dool' de HnndeJsvereeniging ontvangen, de stoutrrtoedigheidhad de hoofclplants, waal' 350 mau"on
dt' eigcnlijkc oOl'znak vall het conflict niet af' te leiclen is. geveer in gamizoen liggen,aan te valleri, Hij werd terng
~"vrCll gist d(~rhllive nall1' ele aanleidiug. , geslagen en in de moerassen ten ,noord-oosten van de' stad 

De heel' de SVaal wordt aIleen door den heel' Kellehenills gedreven . Van Soerabaija zij n driecompagniell terverstel'kin~' 
bctreul'd , die' zelf met 1° Janua1'i a. s; door mr. Hoek als van de troepenmacht in Banjermasin vertrokken. Yreemi 
rcdaeteur wonlt vcrvHllgell . I is het, dat' het bestuur niets van den aantocht vauvVankan 

Vrij algemecn is 'de vraag: wat moet e1' van de pleehtige : schijnt te hebben vel'llOtllen en hij in: den vroegen ni.Ol'g 
helone " Han den Pl'eangenulln gedaan, worden'~ Zal aan '. vall: den 25 November den aanval kon doen. Hij ' "edr 
het prestige vall ons gezag ,ilweder ,cell schok Irorden toe- ; 60 ulan; aan ouze zijde zijn .4, mall gedood, een man en t 
gebl'acht door de sch,)l'sing vall de in September afgekon- officieren gewond. Zoo men er niets]loedig in slaagt 
diglle besluiten? :Mflg dat zoo telkens vool'tgaull ? Dat is rebel to vutten, wacht -de hetrokkene 'residimtie wedel' ) 
de hoofd1.aak; , tijd \'all OlU'nsten agitatie. , ' ' , ., ....... . 

,\Yie de ·~1.inister VHn holon icll en ven'olgcns tle Goul'er- 'De twecd:e seetie van de telegraa11ijn, die ons met Bl'itsc 



,;;~?J. ell Europa zalverbiriclen, SlIigaJ:l0l'ecPinang, is 1'01-

." Op Sumatra'sWesthlSL zullen inlandsche scholen teSing
kel, Bal'os en Natal, residentierrapallOli, geopelld worden. 

De tijding, dat de regeering de koffieveilingen van Pa
clang naar Batavia wil overbrengell , ontmoet bij lie Kamel' 
van . Koopliandel en den handel van Padang op allerlei 
gronden tegenstand . . 

dezer aillier plaat:, had, 
gemiddelden prijs van 

Op de suikerveiling, die den 1 
zijn 125,OOOpikols tegen den 
f 14,6423125 pel' pieol vel'kocht. 

De verpachting van de opium in deze· l'esidentie is mis
lukt. l\len geeft als reden op, dat de markt in 't laatste 
ja'lrr overvoerd zan )liJn. Hoe zal dat nn overal worden ? 

De Kamer van Koophandel te Samarang heeft het adn:s 
van de Kamel' alhicr ondersteuncl om Oostel'sche vreemde
lingen tot eene wijzo van boekhouding te nopen, die 1'001' 

den Emopeeaan vel'staanhaar is. 
De heer Taets van Amerougcn is tot assistent-reSldent 

van . politic alhiel' benoemd. Zij ne schittcrende vercliensten 
hebben helil het mdieaal op buitengewone wijz~ eloen ver
werl'elr. '1'c Bawean blonkeu zijne groote gavcn niet mimicr 
lIit. Van zulk een man van gewicht wacht men de prach
tigst,e rcsultatcn 1'001' de veiligheicl alhiel' , a1 r.ijn er clie de 
benoeming durren afkeUl'Oll. Maar nlles komt immel'S hier 
tel'ccht! De heel' 'filets is ouclcr cen gunstig gestel'llte gc
borcll. 

ItrARKT-BERICHT. 
Sa.lital'an(J , 26 NOI'cmber 1S70. 

1:\ rOE]{- .\IlTJKKLI~N. De omzet van ilwoerartikelen 
bkef gcclnl'encie dew lllllrllld on bedllidollcl; do noteel'ingen on
dergingcn " eilli g vemllti.ering, 0ln echtcl' klcine \'r.rkoopen tot 
stand tc: ku ml cli i)rC!ngen, \illS mell vel'plieht Drills en "/1 

Shiri.in~;; eirr:a 2;') ecnts lege\' lostelaten. 
Van !:it; lKJ<~R I'ouden enkelc al'doeningull plants OJ! den 

ba;;is nell /' IP/o No. L!<. 
Va ll KOl'l:l£ \\'cnlen gcenc afdoenlilgeu bekeud: doch 

tl~g(;U l:2 ,- il / 2!J, - 1'001' gewo;le IJlll'cicling zollden koopcrs 
g(;nmdcn '.l'onli:lI; ook voorWest-Indische lJcl'ciding, prijs 
in i:l'elln:digllf:id ell l\a(l1' l~walitei l:. 

pier · en instl'llmeu te u, RatLkamp eil 00 . 1 l{l} . zadelill~kerswerk, 
}<'. Belle : 4 kn . zade/ -en wageumakers ben . heden, . Giraudeau: · 2 , . 
kn . medicijuell, Wiuser de . Laoge_ en 00. · 49 coiL·. manufacturen, 
88 pakk.tolllV, 200 VI!. boler , Ageute. tI. ;jZ kll. man nfacture~; N ie
derer. en ·Co. ·70 kn.portwiju, 21 do. mannfacturen, 25 Oil. ga
rens, 200 VII. boter, '· Internatiooale. 1 billiard, Olislagei· ell Co . . 37 
kn . . wijn, 5 do. mallufacturen, 4 do , l.e ijen, ida. aethtr, I do. 
dmadna!;;cls ,_ G_. G. Batteil . 1 kn. enveloppen, . a do. Wijll. Tiede~ 
man van Kercilem. 16 \'n. spijkers, 8 matten t OUIV, 3 k!l. diver
sec, Laudberg eo Zooc. 3 1m. ga1anterien, 2 do. bQordjes, 1 do. 
tafelkleed, a du. · manufacturen, H. A , Hahiman en 00. 150 ku; 
bl'andij, LOl'rain, eu 00. .50 ('olL geslacbt, lJaendel~ qq. 301eggers, 
3 kn. pleetwel'K, 1 vt. IJ lcrwe.rk, 1 kt. kleederen, van Beeck Rei
necke en 00. 1 ku. wiju, W, Wasch. 11m. hemden, 1 do. kra
mel'ijen, 49 coli . vel'fwareo, 200 \'11. boteI', 10 kn : leaas, 2 brand
kasten, van deu Abeelen eu Co. 100 ·md, se]zerwater, 1 1m. band, 
:39 do. provisien , 200 kclJ. gcoe'ier, 10 kn.bitter, Janssen en van 
Wijck, 1 kn. divergen, dc I<'icquelmoot. 2 klL papiel', 34 GO. pro
visicll, 7 do, lalll pell, 100 VI\' boteI', j 2 ku. manufacturen, 1 do. 
medicijnen, 1 do. kop erwerk, E. tell Brillck eU Co. 2 kn, ko·opwa
l'eu, vall Geldereu en Co. 7 kll. kramerijen , 2 do. tu illballkeu, 1 
1 vt. porcelein, 2 ko. boeken,. vau Vlcutell ell Co. ;J kn. provisien 
Dummlel' eo Co. ·2 kn. diverseD, Rovckaru[l. 6 coU.kramerijen, 
3 kn. ijzerwerk, 4 do. lampeo , 2 do. verfwater, 4 do. diversen , 
Geb. Reerinck en 00. 1I3 coiL manufacturen, 76 kn . bitter, ~faintz 
en 00. 4 ko. brillcn, 50 do. manllfactureD, 32 do. kramerijen, 36 
coli. IlBpier, 100 vu. boter, 32 kn . provisieo, 23 do. eetwaren, 11 
spij kers, :3 do. hoeden, 4 do. potloodcn, 10 do. leijen·, 2 do. dozen, 
2. do. schilrlerijen, 4 colI. galantcrieu, 8 kn. diversen Reiss en Co. 
U 1m. manufactureD, 9(j3 platen zink, 5 ka. messen,' 30 vn. koper
draad, 21m. kramer ijen, 5 do. lampeD, 3 pak touw_, 100 kll. kaarsen, 
101 tobben staal, 1 kn. boekell, Babre eo Kindel'. 3 kn. muziek
iastr . W. Daumiller. 196 colI. koopwaren, L, Piaton cn Co. 33 
1m. koopwaren, Oeo Wehry. 21m. kooplVaren, Rosenboom. 1 kn. 
diversen, Helderman . ,,1m . koopwaren, H. M. vall Dorp. 20 vn. 
geld, 251m . opium, GOlll'e rneml'n t, 20 raderen, 4 kn , koopwaren, 
:3 du. pellier, 4 do. diversen, 2 md. koopwaren, 6 vn. haring, Or
der. 1 ku. koopwarcn, Urselinoe. 6 vn. ho tel', H um me. 1:3 coli. 
riiversen, Walter. 1 kt. diversen, van Beunekamp. 4 kn. led·ikau
tetl. bocken ell klcec!el'en, van Akell. 

Vm: Samarang pCI' Amerik. scbip »George Peubody" , gez. Bursley, 
agt. Dlimmler & 00. 

Lading' ,'an New York. 

a02 tau s teeu ko1ell, Order. 

Van Eng lalld pCI' N. D, schip " D. H. Watjen", gez. DeetjcfI, 
agt . Bah re & Killder. . 

HlOO ton stecnkolcD, Oruer. 

Van Melbollrllc per Zweedsch schip nHeidi", ge~. J lalmberg, 
agt. geb. Sutorius Veder &; Co. 1:\ IHC O l)l)~illL iel:8 tnt i:r tel' markt, to komcll; dl) waanle 

j ·,1., :;::; \'f.lo r goode kwaliteil" Lerwijl ell) sllporieure mer- . 116 ku. 
I\(;li llliS!5e!li !! 1l nll kelu eellU;n Iwogcr wnden l!piJrcngen. brood, 

prov isien, ·W H. Hall. 604 c(.l1. mest , J, Peet. 9 kn. 
<i() hI. boter, l\geD ~eu . 

V IL\CI.tTEN. lk Sopiti rt Kunin.yin del' N(!c/er Zim den Van Sinl;aporc·, JtiuUIV eu ·l\Iunto.k per sth . uKoningio uel' Ned el'Jan
den", gC2 . Kaijser, :lgt. N. L S. Maatschappij. 

~ 1 ()1)1. af I'()O t I 'D,- en I 80,·- 1'00 1' Silikel' en KofHe, 
(lu "V"lId, lIT vour l SO,-" S uiktl' en ./ 75,- Koffie, en 7 ku. OpiUIII, 7 zak. lI' ul'tcleu, 2 do. kam fer, 7 pak. kopcl'p')tten, .:3 

coil. pal'apJuien schuellen, zijrle en kleellercn, l il 1· call. koopwaren, 
dl: Jllaari('1i, van R oof.)'(',,;, I'oor l 75,- - Stlikel' en };:.oHic. Ag:enton. 131m. IORIlIli'nctnl'en, Pitc, Syme en 00. 1 kt. chitzen, 

SaiJ A\jclroes. lil pic. trassie, 'l'an Wah. 4 1m. medicijlleIl, Chaij 

Invoer, 

Kutl. i·O ku. lengkellg, ;6 qo . sigaren, I lie Tjcng Ke. 2 zakk. me
dicijnCIl, 1 kt. tjoemie-tjoemie, K oe Tjoen 'i:iiau. 60 pak. tame, 
20 coil. vrncbten ell visch, Law Chok. 400 Z,,]L meel, IJ ap Akoog. 
5 pale VI'UchlCD , I,i m Wah . 4 VD. vi.chkuiten, Hong Guan Soen. 

\' an \'cI1 CI'; Il nd 1' <; 1' :-':0.1. sehip >lN oae:' Hr', ge~. H oefllJall, 27 cull. rneel ell leo;;,,"ll!:), Lill I Tal1lV . 8 kn. sigarcll, Assu rantie 
agL .r. P . vall Leeuwen & Cu. iVlaatschapl'ij . 5 kn. rnaunfaturcll, Martin .. Dyce ell Cu : 1 kt. cbLlzen, 

\''', ~p IJk c :- .:;, 1 In: . Immlilcn, 6 do. Iwcul'u, I do. frn njes, 2 vn. Said Ba,lawi . 1 kt. s:gareu . B. vau del' Zwaau. -
ellkcll~C(ccJ;cha"Jlcn, Sci\! . pijpclI, (j kn. spiegels cu schildcriicn. .. VaoSiogapol'c per .tb . "Capitui"e";i'Cl. Ravin, 

kll. b1ccUlpottclI, 200 trld, j!ijpcll, ;) klI. ~eep, W. 1,00UCII en Cu, . . . a"1. \V. ·Sl1ennundL 
1m. uiversell, vall Oostcl·!'(:C. 50 11111(1. nardappcleu, 40 do, Ilijell,. ' 24, kn . · mf\ lJiJasig al'~n, Ni~derer en 00 13 :kn. mallu fllct!1fCll , Bo.rueo 
vn. ,IHHiUf( , ZOO kahen, .. 10 kn, wiju, H.otfrn"". 1 kll .. gRrens, 1 I· CUIllpngnyLimited. 2 kll. koupwaren, S . Jacometti. · 2 1m . iniilila 

() ohell, a do, kr:lIneI'lJ"Il, l do. lIaalhud.c, 15 VII . til er, 2 kn , ., . sigareu, Chartereu R, ule. 5 ko. lnaU~nfilc t\J ren, Marliu Dyce en · Co. 
ChUCllCII, 10 do !Junket, 37 do . . gell r. vrllcitten, 7 do, dlversen, 4, I 2 len. gerl r. groenten , .Lim '.lju. 8 ·1;:rcl: 'visch, Kwou~Sel1gho . .. 1 
O. ~In,\\'cl'k, a .do., .mCllhels, 1. d~J. ,ijh.~I'Wcrk, 2 do.bli!<werk, Geb '

l 
ks. rn euicijneu, 9 kn. · \jzcrwel'k, tbee,e .. ~lz, KO() . .. TJ ()e~ :l'j i. ~I. ng; 23 kll . 

l"lollllS VelieI' CII CO. I I,n . . !.oller" ,) do, speelgocd, 2 do. rnode- maunfu etllren, gedr. vl'llch lelJ en ... , SaId Abd,,) Kadm . AlbaaaL 10 
IO r Cll , 2 do. kl.!cdcl'el), 12 do. pUI'fmnel'ien, 10 Vtl . . zout, 42 kn. kn . thee, I,im Tonw. 2 kIlo ' zijde en champignuu , rio KOHn Lok. 
v"iwarclI, .• 1 do . . gi<lswcrk; I rio, .~pcelkaartcu, 3 d. O. sigul'clI, GUill' I 5 ku. kUopwlll'cn, Sech AbJ,,!la Basa"." .. I1(1 . . .1 .. k'.' .. k.·u. Q ]l ,~·a ·r ell, Order 
riel, ell Sli·UII88. .12 kll. kram CI' IiCII, () do, ean de cologne, Engel. ,1 · S· .] S~ 'k K' . k .; J. I ' \ ' 1 · ... 
"1 . (' 2 I 1,· .1 • .' 'Iii', '0 k f,c. t 100 an . lam pel' (C "'ltlS. /Jaf .. " atm .. ' !} , gez. , <; in d0Il1PS01l"" 
til ( c:n 10. - 01. 1.';(J(ell, .l:. )WIn. ' n.l~anllacurell, . .; ... '1" , , ]-'-'- " 1,)-, " 
.,. 1" 4 d· " G s , · dt; . (' 17 ' II r . I. . a~, .. Jla "lUI, ole. . . 

'J. - lay ... ~~.I?, .. o. pnplt.:l, _ . .... f~l .Jn,~_o ll .• . ~l~ .. ~~'.:' _, .. :0 .... :. [IVersen, .1. 3.00nooo )5 . ~e;.;. oute kelilbDIl!£ ~ 'l'hl'e T~ii.wg }GmO'. . t . en qq .. 4 kII . II/odewlll'cn, ~3 do. kralllerl)cll, 00 do. Cham- I· .. I ., ~ . .. ~ J ';. . " . 

. 1Igllc;: a do. mallufo:ct llrell, 2du·. I<r:llnerijen. J9 do. pnpier, 8\,11·. Van Siam per Jc Siiwis:brik n t,;.i", :Scon . Hung", ge< H o Pong;. 
zerrlraaJ,l"'llde1 e ll Sliehans . · · 3:3 colI. lIledic ijnell, ghlswerk, pa- 3200000 pS. !,(CZOlltc ken,boll:!. 6 Fic . m,·cLGezag,·u.el'cler. 



.--.: .~I> - , . 

,i' Y~u ;NederlilJ:iilpel' 'Ned : schip »Bes\CI'ael''', gez. Rosid
c 

·'0 f Naat Nederi. ~ia Cheribeh Sam. per b;;~Ned : sc.hip" ~~~sIn,6po~ieh!)~' 

~~~t~f~tr;f~~!'t.~3i"~jU~'l~'Sii;~4:~~;~~:" .. ~f..~~: t!:'·j:;;;I .. !::,;t·:;:f!~t~;;,·~~c:; A#')~ 
Naar Nede!'land. via Saro. per ' bet . Nlld: scbip ·, l\faarten· ~~n It~$sero';! 

gez. · A.Boon;agt;' C.Ballre & G. Kinder. '. 

• TJadiugYoor~"tIerland. 
125 pic rotting, C: -Baitre & O.Kindel;. 

·natiooille: ~ •.. 13lt.:Jrn; ~ dI:anbn , · 1 ~o. beek.en , .. lUoi ,.messen; ·-19: coIL 
koop,,'a·niti; .40 kn.kaas, '· 1 · do. beschuit,6 vn . . · bnl·ing,4. kD. aDjO" 
visch ··· 5do;hilmmen, 100md;selzwater, 2 kn.koffers, 2 do . 
pr6vi;i~\; ,, 100 kiL .. bier, Winser 'deLange en Co. ' 1.3kii·:speeh 
·goed , ·. 2 ' do, . kratneflJen' , :2 bn ·roanufacturen,2 kn; zmgfiesschen & 
k!lmuicJl, .> 3 do. poppen, 100 do. chocolade, a do. ~nveloppen, 1 do. 
meel;' 500keld. petroleuro, W. Loonen en. Co,. 26 pak. toulVwerk, -;---..--.... ----.-,..;.;..---------,;-:;-..;...;;.;..----,.;..
P.Land.bergc eu . Zoon ., 6 basc~les met·;ge"ilchten ,Brans. 1 kD . R.ESTANT .~T;a4!PD .<";" 
broDswer'k~ - Br.tiinler. I -ko". diversen, N. L H. Bun k. I kn. klee." 
d~renBrllinier. 75 ·kn .wijn, 20 do. bier, 25 Vll boicl'; II kli. 
Jcaas" 6 kn. petroleuln; 5 md . sel~euwiit el' , Jku . mosterd, I qo . 
hlrmti,en ,n do . pastei·b·akkcrsw·crk; ,5· do. getlr . vruchtell, I do: 
~urell 10 coil. groellten, 1 vat. haring, J ohn Pryce en 00. 7 kn. 

Onder ultimo November 1870aanwezige; goedel;enin het 
:El1trepot te B.atavia. . 

inanufactnr,en, ' 10 do , galauterien, {) ' do. speelgoed, 2 duo garens , II E ]II A }! 1 N G II 0 EVE E L fI f; IH. 
H. A~ Balilmen en 00. 62 coil. man'nfacturen, l .oOkn. petroleum, ____ _ _ 
100 vn·. boter, J. Ji' . van Leeuwen en .00.22 kn. provisien; 19 D]I; R , " I. ~ i it." ... ·lcill!!ell . 

do. kurken, · 400 In. boter,Eo ten BriIick 'cn 00. 1 kn. diverseD, G 0 E II ERE N'I ~ ~ I ii ;;: i ~ \ 
Reynst imVinjn. 6 lID . wnn, J2 bn.zakken, 50 vn. bier, 75 bn. ~ . :;a ~ .. !., i 8 
gareDs, 123 coIl. manufactnren, Biising Schroder .en 00. 14 kn. I . ~ •. I. tool : i .. .. 
provisien, 100 ·keld. petroleum, .anGelderen en Co. 2 kn. glas- · 1 1 ./ .. I ' 1 r 
w. erk . • : Arnold. 36.' coIl. . roa . . nu.factureD.! IG kn. drank:e.n, 126 .coll. Azij~ .. . .... ... : ... ' ... . I .. . ~ ... I ...... ~ ..... . ... ... 11 .... .. . . . 1 ... ... .. 1 
verfwareil, 200 vn . 'boter, Pandel en Stlehaus. 11m. dlversen, Meer- , Absinth . ..... . , .. .• . + .. "'1 50. ..... • :. :: .. ......... ' .... . i. 

100 keld. · etroleum 12 do.li"nolie Ilkn. · rovisien 1 : 1lltter ........ · ' '' · T · ...... · .. · ...... I·, .. ~· .. · .. ··,· .... I· tens. p, ~ . ' p ' . Botrr ...... ......... ,.. .... ..... 5891 ...... ! .. , .......... 1. 
tromro~1 boeken, 1 kt. kororoen; 'Geb.Reennck en Co. a vn. vleeaeh- , SroOl[ (Scheel'S) .... ... i· .... : ..... . ...... -\ ....... J .. ; . .... , ... ". '.1 
4 . D. nkers ... . groenten, . 5 vn. lJote.r~ 7 roud. erwten,. J. Daendels 11I.ar?ln. eter ... ........... 1 • . ····., ........ ·~ ... I········· I·.· .. ... · ..... , 
en CO . 25bn.roanufactnren, . l\1amtz en Co . IG coll.manufactll- ' Blel (Holl.1 .......... I· .... ' ! 48.6 .16 . 4.33, ............ I· 

2· 0'· k . t I·· E "1 . " 0 k .. M" Cherry ·Cordi~ I ..... . 'I ''' ;'' '! as .. .... ".' .. \ ...... " . .. .. 
ren, 0 n.peroeum", ",oor~a~n en \J~. " . n. IVlJn: - yer; Cognac .................. · ... ! 4-!46 29 . .. ... ' ...... i ..... ! 
300 vo; ' boter, B~l'ueo Ooropany Llmlted.r. ) ,,0 vn. ~otel', G. Seur- Diversen. (Re~alen) .. ·1 ...... I· ... . · ...... / ......... .. .. 1 22,' 
mo. ndt en c.o. Ill. coli. ro.a.nnfacture.n, i) kn. mauu/acturen, 2 kn. Dr .. oo~e .. \ien .... . . .. ......... ' ............. 1 .... .. 1 .... , .. 1 ......... . 
kramerijeD, 6 do . laropglazen, 14 vn. haring, 7 kn . papier, 50vn. Gambier .. · .......... I .. .... : ...... :.. .. 430 .... . . : ...... ; 
bier 150 do. boter, 7 kn. lucifers, 4 do. Inu~ick instl' 540 keld : ! GI.swel:k .. , . . . . .... . . 'I ...... ' 118 · .... · ...... j .. .. . i ..... · 1 

, . .." 1 Gembel. ................ . J30 .... • .. · .. · , ...... , · .. • .. 1 
~n GOO" kn. petroleum, van Beeck ~elDecke en Co: 1 kD . geld~~k. Gene\·?r ..... : ...... ! ... ... [ ..... : ...... j . ..... : ]8781, ..... , 1 

Jes, 200 do. cognac, 10 d~.krarneflJeo~. 7 vn. hanng, 1 ku . DmlllD, Gewelen e". l'lItol'U " i . ... .. \ 1 ...... I· .... · '.' .... ' ...... 1 
360 'D. ' botU', ' 50 do . bIer, 2 kn. WIJD, Engelhard en Co. 1 kD , Gou<ldraad .... .. .. .. . ,. . .. .2 ...... j · ..... ; ...... ..... , ! 
stopfteescben,le 'Raux eD Co. IS kn. mODufactul'en, ]2 lin. garens, G8,'en·(OCAdr .. 1)100d6) "1 1),42~1 ]36 .. · "' j ..... : ... .... ...... I, 

L C k 
. . luem raDJe .. .. .. . ~. .. .... ,.. . .. .... .. .... .. 

]00 .vn .. boter, B. van eeuwen cn o.lll . u. maDufactul'enBahre idelu(GroeD)........ 7°1::,::: , .... 1·. : .. ·. t· .. '· .. II ........ ' 
eo KiDde.r . .. 6. coli .. dr?OgeriJen, 2v.n. aardewerk, 1~: G. o. ring en 00 .. , idem ( Ol.' .~~bleekte) . . \' .. 3~7 .. . . , ..... ... , .... '. " ... . . ;... 
2 ko. · slgareu, Daurotller. I ku . kOOpWDl'en, G. Rolff coCo. 12 ,dem (x •• ,).. . . ..... ... . .. 124.· ..... , ...... , .... ..... .. 
coil. meilieijoen, kurkcn, glas ~n ijzerwcrk, sigaren en instrumenteu, I~oed~II .. . : .. ...... . ·1· .... · 1 ..... : ....... ............. : 

RathkalOp .en Co. 100 vn. botcr! IO? kn. k~a~, 24 .kansjes, 25 ~~~~~~,~~,.e .. .'.'.' .... : : : I: :: :, :146g .. iio7! : : :: ::::: :: :: I: ::::: 
b .. B.m. meD' .. 1> ... ku. g.CSIBCht, 60 . . d. O. bl~r, 0.0 VII. blel, Rosl~r. .21 k .. D. . .. K. al,. ~,.en (~perm"cetle)'I"" .. I .... . ' . .... , ....... ! . ..... '1 ' ...... '. 
maDofactnreD, 100 haromen, 200 kazen, Oeo Wchry eo Co. Obn : Kramel'ilen ·,··.·.··· ·······1 4.6 ·· ···,· · ··· ! , ....•....• , 
llIanufactoren, Illterllatiunnle, .I ku. gravures, ilO YD. boter, Gruih Katoen gebl. ell ongebl. .1011 ?7

o
·00 .. ........... ".. .. .: ..... ! 

k· ··1· n b 1 I d k 11 J.I b k II 1\ . u . Idem Gedrukte ......... . . , • 05 . ... " 1' ....... ... , ... ' .. , 
ler. 2 . D'. etters,~.~ . toll~·I:" (II , rll ro CU, . uo , oe eD, ·. d.~~1I Likeuren ·; .... ... ....... . . ~i lOS .. "' 1' .. .. ! ........ ·.··1. 
Do.rp, .. 43 .. kD.; .pruvIS. I. ~U' Cu. v. a,llI/o . .l kn. vl'lIcliten!. Me.VI'. lIUls.telJn . Leder en ufdcrwerk .. l .... ·1 6\ ..... 1 . .... . : .. ... I .. .. .. 
,~7 kn , "'IJD, 24 do;. bltr, I do . . v I'll cll tC.n .op branu\), J tlo. vl'Uchtcn Lamp~n .. .. . .. . .. .. 1 .. • .. ·1 69· .. .. I .. .. .. : .... I .... .. 
or \Vater, . 3 duo dIV~.1'8Cn, . 1 UI> .. I'''lllcr; t. duo oroRmcnten, 2. du ,. Medlc\lnen ......... ··1· .. .. ' 19 .. ·,:. 1 .. .. ........ , .... .. 
Lueken, H. G'. Batten . . 20 vn . specie, 66 coIl. diversell, 9 bn. af· ~:~~~,.;~l:e·n .::::::: :: : : .::: I "ii~ . '~~ I ::: ' : : : .. ':'1:: ':. :1 
YIlI vankatoeu, 40 YD . celllcnt, 10 kn . lakell, loS tlo. manufacturen, Opium .. ... ...... ...... ·1.... .. ....... ... I .. .... i 
N. n. 1\1. 2372 rails, 58 0 bossen JaKcb platen, IIi kll schroeven, Olic·ala ....... .. . ... ....... ; 19~ ...... I· .. ·· .... ·, ...... 1 

Spllorweg Maat8chappij . J kn. tabale, v.uu tier Vliet. 1 kn. po!'- ' Ide?!llln .... ; . ... ...... . . 1 ..... ·· .. ;; i .. · .. , 421 ..... '.1 
(retteD~ V08.. 1 kn . . bocken, Scbmidt. 1 kll. vleeschl 1 do. beel- proll.len; · · ··· ···· ··'· ··· · 1 4421 .2, .. , .... . ; . .. ... .... \. "' : 1 

I 
' 1 b'k .. 1. . . ParfurnerleD .. .. .. .. . ...... 97 · .. · .. , ...... .. ... ..... . 

den, J . J)ae~de 8 en Cu. , !I te=eDinge,u, ReDaud. 1 yak. kuop-. Petroleum... . ..... , ..... .. , lro ..... :1 '" ; ... . ; a78, .... ,.! ' 
waren, MeUII. · 4 kD. provlSIc.lI, 13ouweD.scb ... I kn. brous en glllS- j S'ropen .......... , .... ..... , .................. ; .... . ! ... " 1 
wark, SchoDrmann. 1 kn. dlversen, Blnned!Jk. 12 VD. boter, du S~r8.panll" .. : ............ ·1 .... ·• ..... ·1· .... · ..... ... .... .. . 
Puij. 1 kn . diversen, Kok. 1 trommel diverseD, Ji'en en. 3 coIl. Sigaren (M!,mlla) .................... : . ... .... . .... " I .. 

h' . S k HAt . g , Idem (HolI·) · .. · .... I· ..... \ ........ '1' ..... ... ...... . , 
mac merleD, D. W~D, gue~ en . ! ~eltzeIwater .. .. ... j ........... . ...... I 317 .. .... .... :: ; 

Itvoer. ~cbr\!fhehoeften . .. .. , ... .. . , 81 .............. .. ........ 1 

laar Singapore per 6toomb. "Min. van St. Rochussell ", get. . Bnijs, \ ~f;~:~I:lje~,·sv~k·. : :):t: : ::: \ :::: : : ·· · 3.j4:: ; ::: , ::::.: ,: :.::: [ 
agt . N. I: 8 . ' Maatschappij. . Vrucbten. (IDgelegde). I, ... ,. ~ " .... .... .. I. : .... ': .... ·i .. .. .. j 

.. . I Verfwar,en ... ··· ·· ··:·'1··· ··'·! .. 26(·····'·· .. .1-· · ······ :· ·· .. '···1 ·· ... : ! 
ku . . \V~u,.23:~ ~lC, t~bak, Agel.lten .. 1~7 pic. i~digol 52~·or~o. J,Ve:IIlouth ..... : ...... i •... ~ •. :. 2J~ ' ...... j.: : .... : .. : .. " .. ~. i 
noteD; . /~ du.loehe, 6/4 do. buffelhoolos,overgcsch. vau· tie VIce WolJeugoedercn ..... ,. 60 . 21/ •••..• . j •.• • , . : •. . '. ' -, • •• , : • 
President Prins>: 27 li ic.niela, 20 do; aardappeleo, Lie Ack. l ·kt.:-v\ln(Roode) .... . . ,' .. ; . . .. . · l n06 134f ·· , ... . .. •. •. j: . .. .. ;:. 
k. lken s r nV8 J dobo d '" 'J d . I . k · SO 1" d ., Idem (RhIJD) .. , ....... , .. ..... , 103 ....... , . ....... .... ' I· · ... · .. ~ a . . , . 80.", ·.,. · . ... e cn, . o' ,. cng .. eng, .. caIe . a ereu, ·" idem' (Port), . .... . ,. ; ..... ' . 1 7:32 . , ... ,i.. ··, ·.. . ..... :: ."1. 
pak. > bnlzakkell,KulI EngSeug.30 liic': nieIa,6 do. kUll.ok, Tan ideril(MaderR) .... ; ... !:.: ... , 304 : .... . ! .. . :. . .k .. ;"' " 
1'jeo .: Goa.n • . 10 ,dO . .. vis,chioei · G ... ~a.'~pjo ....... 30kri ... manufac.tureu;. i d. e.m . (Cha~p.gne) .. . ... :'. " ; . • j ..... 203

1

.,.: .... .. T ~ ... ·.·.:,1 .... ·· L 
Geo. ~ehry~n Co •. / 6300.0. aaD spe.e.lcl · Basebo~r. · oQ ' catie fo.elie, . W •• ch,doek .. , . .... .' .. ' . ..... .... . .. '~. ' : .. . ·::1..·: 
Bafagle.lkt. gJoslverkll do:zadelwerk, I do. s eeI 6ed;3kri. IJ~.er"erk.... ...... . ..... ,.. . . _:\.. . .. , , ...... " 
!letroleum,l kt. lIledicij.'1eg, va.n VleutiHl, enCox~ ' .. p g. .. . .. ! ~;~~~~~i<io~~i; ) : :" " l~i: ..... ~r : : ; ::.!; :: : :. ::: ::1: : :: : 
. Nl\ar : Singapore' per4et Spaaus¢b s.ci1ip:'"Matbilda]lomiroacion 1 ZudeGoederen ... , .. , .. ~.. . 17 . ..... ' .. , ....... ; .. ' .. 

. ' ";', . gez .. Morniaiiij agt:, Martin :Dyce en '. Co. '. 
80 tonste.enkol~n, ; ]\.iaClalite : W~;·son &. Co. 10 'zakkell cacao pilten, Van .. elke!! artikeliD dit DUmmer ' vOi>~Jrome1i.d~ en nietdoera:!l'oi 
12~.12pl~.8tiiker,N.H::; M, ' teekeD~, stelt zlcb vo'or de wet als s~h'rij\' ~1' bek~rid . '. 

. J,C. YANLIER.! ·. Na.ar.J.lef via . Fa~~" . .I'~.o?oLcu · S,?er' .. liel'het ElIg . 8Chi" :' Eurol)a~ 
. . ... . ' ....• :. gez.Jobn ,Gnltitbs;agt; . K Moorlnann . & .Co. • ... '. 

i!}lQ :pj~Lr~1tI.ng;)Q~ up, .. 8~p~nhou i, G. Ba}lre eD . G.lI:indtr~ . 

":" .. -
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