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derc contlicten, dan . ial . men te eergretig ' het 001' leerien 
ann annbiedin gen van deze z\jcle. Dan heert cen Frflnsch 
gezelsch-ap toch mindel' kails~ in l~lll'opa emplooi t.evindeh. 

;1I;T-' ''' '' .'. . B ' t"" • . "1 "H" '1' l ' hI d Uit eeri finantieel OOgpllllt is de keuzc dei'halve niet tw~j ,: 1,16tl'W · ,· a.a VlaaSC 1 .' ance S · .. a· , felachtig. W i;j kl1llnen zander belilligrijk:e opofI"eringm1- een 
-- '-~--~ goeu lhallschgezelschaphebbeu. '. 

NUOF · NOOIT; Bn iJulien ' (litt ailes waal' is, dah vragen we elk onzei' 
[n (hililaatst.en I,\'jllliebbfi ll we Oil S met ",oovcel el'l1stige lezers : vcrkiestge niet verl'e eene troep, die ,kans heeft nit

._ 1;akcnbe1.ig t.e nOllden geh:i<l:ooJ'log en om:logsgev!hen, stekellll te wczen en waar'vall we in elk gevalde taal Jiiaeht.ig 
'. iilrhL'i tell _. (,11 Iiliili s ll~ rieele ' v'~I'\i'ikkclill g(~ n, tin I; we wd 'een z~in,zooclatook de opera-comiq ([e, -(ie comedie , :; de vartde

I;,'getlhji k i'I'rp01.i nf!; IIl\1~,i : 1I Ilf! IIWII 1:11 (:()II alltl er vraagsttlk ville eli chansonnettes ons eie meeste afwissellhg beloven, 
hehtIlH!i~ lt:lI . hoven een elm'de Italiaansch · gezelschap van !let gehalte del' 

gl' 'l.ijil IIilllllnlltc H waarill hel.; nil. or nllOil" een ieder dui- twee vO l'igen? .Of moeten we allen de bariier volgen van 
,ldijk i:; , ill wellw %ailk onk. enkeleil, . die het Italiaansch klassiek noemen ? ' 

L· I I I I 1 Nll :of .nooit_.. - . . Pat. is hi~pa;d ( .l.tH, gel''' tell opzic It.e vnn ( ti vl'Ilag: IIll.· 
I '1 -I' I .. Laten . we !lOg' een maand of wat verloOIJell:,· daIL is de - en . \r(l' illl:!'" 1'(; gr:nf J:uir eeu ' gO(]! en on s ntHlg(maillll " 

. npr. I':I'f;jl7.f' I ~ehap verhij~~eJi ,tlml ' w,e! oj> ni nllW mettle ge- bns llIisschien in Frankrijk vel'keken enhebben wegeelle 
. ' hrekkl~c -[t.alj ;lI\ngehll 1.1'()cp vfi ild(m·.h'iicl· P(lIllllei op~;esehe(:jjt kCllS, lnecl' ,\vant dan , staailde ltll.lianell we(lervoor een 

. . roml jaar yool' de dell\'. Dan zegt .men: ja, we moeten 
· zii.tt:ll. .. '; . •.. . . toch iets hebben. . ' ' '', 
· ll;lt_ JlI C llfl':~Jl;tlJnlH;JL.ln~)J~!rfl.ji •. Jlft.QhJ)II -, tl e . dagblad()ll " , . . ,.. . 'b' . .' .. 

· " ' .. De commissie voo1' den schou w ' urg seh iJ' ri t onz.eziens-alllie .. 't.{,n;.t. ' lUluig Ilitgc~ 'rl'Okim. ~ 
· L' ' . . lit 1'- " 1 .. I I . l·\vijzete <.leelen, als w\i goeclondenichtz\in.Maarzij ·bl\jft 

,;.t:!1l -,ULII\lIl1lelll (111l!tli ~c .1 .opcl'i1gn:(.c SCHII) 1l,!' IWO([g Olll delibeJ'eeren, . . .' . 
. '. 11')01' tllll~ilten. z()ouls 11111'. Zalloili "f1 li cllkele !llitlel'elibe-

·'l,i·t.I.en:, 't~ :,'~ Hrgoi!den .. W/ltU!) illCcl'Ile'j-licid door gernis' van de .ttl' 'Inoet gehanuelcl worden. 
keunis -il er tlwlveHiesf.; ~Iilkeellgc~clsehapk()]ntnietover-. Is eenebijcil'agenooclig, in £lens af, mimzalBataviallog 
,.:" dan kri.igt~n \\'H weeler el~ 1I ofanut1l· ~Onnetje, ronlL ltebvelk nlti:jd evenmuzieklievend vinden; De tijuini zijn hiet _gun
~.i dl "lIorll<j stf!l'I'ti tJniJ vall dll 1;I{~iIl S I.f1 8001'1; schal·ell. Mell stig. Men tn'Lehte dusmatige voorwaal'clen te bircliugen. -Maar 
!~I;dt UIlS Vertli ell lIof~nlllal s Verdi t(m Ilfl2te j men vom'!; men zette met spoed cloor en zorge er slechts voor dnt men 
. k zich niet later aan telkens hel'haalde eischell of verzoeken gdll'''] onbekendc . ~t.itkknll op, Olll kl'il,iek Iftoeili,j . I.e makiJll, 
{'.II dat 1I1l1:il kosi r;t'll;d gi;lll .- . omsnbsidie blootstelle, zooals deheerPompei - deed. 

Bill-:Ivill vf,rliengcle r.il:" j ill ;{~il :whterel!lIi n ne lle 1t'l'allsche Hdeef:t het comito zijne ~aakk goedgpgevat ,dan l~al ' het 
opel'll. . ... . - .. " . '._ .. .. ", t?t e llIgezet?nenva~ BataVia llnnenzeggen: ~oovee IS noo

' li:r~ijn ollrusLige'tij(h,n in 1<'rankJ-ijkgewees!; , .waarinILet dIg ~~ e~n goedFmnsch gezelsehap te ondelhoude~~ ." . 
· ge'l.d~?IHip ;-j)hjel', nnar de geti~igtinis van .~I~~klin4ige~1 en. ';)J d\'l~~en er ~en ~tel'k~te O)?Ran, zoodra zo?d:.mgplan 
ollde lngezcleUCtl , mel, goeds(wces 'd e vel'gel\Jklng kondool'- op ",oe~e cwndslagell . cevorm~ IS, dat men de mt>ezetell~n 
sl-aan . md de opel'ain st.eden van den tweeclell rang in o.llverw1Jld daarmede 111 ~enllls b1'enge en tot eene beshs~ 
·Fl'Uukrijk. " . .. ." ." Sll1g kome ,want de dag IS kort . . " 

Die g()cdedagcn .knllllenh1rtigjwgren, . '. . . .' 1 . . '. '.. 

Ihtitschlaud . is ' gcspaanl 'geJjltiveri ". van . de vl'eesel\jke.rain- Eenige . geachte .· handelaren . hie1'; . tel' steqe , -.zollden OIlS 

pen van · een vjjanddijkcninvlJ;L ])e 'schollwburg'linzijn daar gisteriniddagte¥ plaatsiughet vqlg~ride , stu}(toe. - Wij 
nietin die Il'late gesloten . als··in Fmn krijken 'e¢nkleinge~llRasten: ons a!luciat verlangen te v61doen,Over de zaak 

' deeltevali ae .~ rtisteil ,. staaf\V'eIlichtiJl'; de ' geled,el'ei~} lIl\t!l.i'spi·ekell wel(l:~~F . !log een~' ,iroord, .• ' . .'. . " . j 
' ileemt; '!i1s geyiiJidtl \ nanne11 c; 'tel'stbii tF nn . deli: sti;ijadeic~ , , •. ~., .' CHrN';EESCHE.. FAILLISSEMEllTEN. 
dige . plaatswedel' ,: iil, <9ok:pui~sclllaml wOl'dt , beproefd; . . ' - , 
maaris ' hetr~jk ;gelloeg<()m' z\i}~l'()~n'lte - bet~!~n, dan , lrel~- . In het b~gin cleze1' llluill1d werd "'door de ai.Will' nt'tgege-

, lee ft ·- daln> alles ee), ;,da n 'i6Ei'illl'kr\ik; " " .,' .• " 'i. . . vetl wonlen(Le ':ll,ieuwsbladen 11et adres van, del("Batavi~ehefl 
_.' De ,t~ieri 'wboidj~~ ·toe§tiiil(r·YaH : hlaUt.g~\loe'tlt(l .. · landis.'()ii-I -1Iandel--;aanZ·E~c. :, den . G:G ;nle4egeaeeld;, "vii'al'fn()p;~ieu;i 

' ... · ~~1~;~.ioittl;\J~!~\i~ ,€;~,~f~'%1i!~,~ije,!r,\~,('I~~,~ l i~~ftif~'i~kkr,~;;~~:~~~1~';~~'~l~,f~;~i;~ .. 
[:~1~l1N:B~'f~1~w~P1~~~~4r£~fJ@;~lEl!1~i:'c~~~:~~~;ji~:~.,~,,~;.:;:~r~~;~i;~~~~~! 
,: Wo~dt ,. de -t9~s~al.Hlva)l \ Etll'opanog . e1'l1stlgel': dool'an" !wen? ,lllten hooten;. en v~rwondert~et . ()us . d,at 't9tdltsvene 

. .": . ~ - --, " .' .'" . - , :- .":' .". ; ". -.--- .. . " -. . ". . . '. . . 
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,tgee~~T~t~rq, ;"'-<\ o~g$gA~Ji:l~ij¥*;PIn '~ hJltg~e~d(lif,~soqnnjge: I}lij ~qe . Fak oht4den > h~t st~k onderteekenden. 
:,aag1>ltt,~nljI t~.!lI.!:t .· g.!l~~prey,e,nw.el'dl · te~1v,(ldetJeggen; .. ! . Er IS geene .. pressle IIltgooefelld en zoo daarvansp'i·ak:€ 
:1 1~I~t~~lfd~}; c~ ~~elj~~t ' rtf~erm~feli~I~{!:U..di~~'pgtll~~erkt Ikon ; ziju "zoMe !lit eerder van den handel op den heel 
:wordt~ jJieeft _ ? _ " .. ' ()Pli' iltel"YOorg,edaan,nmpeliJ k; · .om blJhet i v. D. dan · omgekeenl . wezen. . _ . . . .... • '. " _ '_ 
l)eMp:d~i.eit ',"\?~1t - z~k~il _op~ l'>firs6ne~ ' te ' .• ~reiielf- zooals in i Elo, kan(ltisniet · gespn:ikcnWOi"dell . (zooalsde .. heery>L . 
. (;[1sli ~l~ff ~"ene,':~aa~r~(tn . zui~el'~nild;~lsbelang,_ wii~l'bij .poli- i dit , doet) . van "de ' gClllakkelijkbeid o~ eene~.nmml;~·: 4()or 
tte~~ ~~;I!111~W~; 'v~11ge,~n lnv~qedils, t!)!~en p~r~onente ~tnJd~n. i een. collcgleontworpen nd res ,ge;t.plmyeerd te knJgoo.:; -w:ant 

.,: Ot de ~ stellervaII' hetach'es conservatIef of radlCaalls, I er IS geen adres door een cOlleglC ontworpen. . . . ' 
',; l,al''I;'~(:;l1iets -te~;zake afdoen ;zOllderlingishetdat schrij- [ Een inzender in de Java-Bode spre¢ktzelfs IIvandeligt
Jve]'s.. ;~I~epers_Q~tuliJk h~i . (le:k:westie . niet.h~trokken z~in, i vaardigheid .waarmf',deadressen Ills het onderhavige worden 
<~vel'mcMtell 'ae}¥aal{: :;bet.6rte kiu\lleli heoOl'uee1en dan een ! geteekelld." - .' . . 

!·' aantril;fan 46" ~-;:mdel'teeke;;ai;envan .het adres, dieallCil inlRet is lIeker eene zware, celltel' onbewezene beschuldiging 
:\mee;:&elleofThinder~' urate. be~~ng 'bij ' deze aangelegenliei(l l' t.egene~1. 1e.geheele kJ:~sse ' die - (woals hi~ het. zelf noemt) 

hehtiini.:' .' . ....•... ' . ' . ... •. . ... .. . . aan het'1I1l1111ta teekell \'all eell eenvoudlgen llliander ge-
..... lli;\;li~emcieli'l:(is he't, dat::de >pei'S thaustegen het verzoek I hoorzaafut. \Vanneel" ielllHml 3 a ·b dagen tijd heeft 'om 

' •• (les " hanc1els ~h~ 'veide trekt1· tenvijl ,'roeger een geacht re- i kennis £e makell met df)li inhondvali eene petitie, bem tel' 
'. i tact;eih ·i (MY. , X. van' C:H~iihep) dezelfde grondell; nll . ill I teekening aangebo(lendool' een boodscnaplooper, kan men 

het . ndres aangevoercl', met 'za'akkeni)is uiteerrzct'te', zonder I' nietwel aim ovcl'rornpeling, covel'l'edingofhet .. uitoefenen 
dat zijile betoogen (zoo I'm: w~i ons herinneren) weclerlegd van pmssie dellkf)l1. 
-\verden. . ' I Dezelfde, schl'ijvcr maakl er eene _ grief van ,tdat het adl'es 

Nllindel' verwonder~~,;' zonde het gebaard hebben,. zoo de I niet in d~simssie .weret gebracJ~~." . 
. een -of' ~ndel'wschi'IJyerde~mlressallten .• beschuldlg~l had I ' . Zon dlt llood~g gew~est zlJn ? ,(Jeene .1lleUWe de.nkbeel

vanplagtaat, 'olllda.t de denkoeeldenvan Mr .. Lv .. h-.zoo I uen wel'd~n daann ontwlkkeld. Nletsdanhet Hoeger aan
getr~uw~ overg~n·(')men , :wenl~!r . en _ z~ llietsnieuws gcvraagd, geduide wetd Jlogll11tals aan de l'egeering tel' overweging aan. 
maal' wedel' ophetollde aalloeelLI geklopt hebbeu: bevolen, .' ,_ , ' . - '. : '. 
," J aninie.r, clnt,;hetb\j dee tegeustilnders vali: het verzaek van pC ' zieilswijze des hal1dels ointrellt de _ zaak was van Vl'oe-

dell , handel otltQl'eekt aan: etllle jniste vooi',s tellingvan za- gei' bekenden rils bewijs, dat dienog onvenmderd ge
keu ,bijvoorbeelcl hoe hetudl'esill de wereldgekomen is.. blevenis, kon de onilerteekening del' petitie clool' nngeuoeg 

De Reclactelll'vanhet N,iJ. IL B. gewaagt t.aeh telkens van aUe daa:rbij gCll1teresseerllen strekken, naciatlien, vool'af.ge
. de Kamer van Koophandel alsofhet l\rli'es vai.jdat collegieuit- no~gzamentijclgegeven ,ras 01)1. den inhoud te -. overwe.gen. 
gegaan was, ei{ .alsof :door clat lichaam ordoor clel'l ,President Na deze mededeeling omtl'ent het ontsblan van netadl'cs 

:\;a.llde :.knmel"p.:.cs. sie 'Hiig .. :eoeff).lld. ware. , .0 111 h8t .. adres aigemeen I IV .. men. W .. lj bij. e .. ll .. ·. kele (~!.Hlrtegen gf).opperde bezwareu st.ilstaan . . 
geteekencl teknJgen. . . . '. '- VOOl'af wenschen W1J den heerv. L. nog op te mel'ken, 

. Reecis','heeft :de. Redactelll' var(~leJrwa-13_Ode eeii en ander dat iilhet aures .uiet staat te lezel1, dat het kwaacl waal'
medegedeeld, hetwelkter wedel'leggingkan strekkeJ1;Van het- over)1len klaagt van een aehttal jai'en dagteelcent; Wel 
geen zijn collegn I '. L. 0111trcnt {len oorspl'on gvarihet a(li~es wordt daarin hel'illnerd dat sedert 1862 door tal van l'e
(mclerstelt. - .' . . .', kwesten, etc. da aandacht der Tegeering op de -zaak · ge-

. Nietde K. y. K. 1I0cli :. hare presideutnamhet initia- vestigd is; ." . . . .' . 
tief, ' maar het waren eenige kooplieden, . die hijde' telkensDeReer v.L. beroepf zich niet opeigenerval'ing, maar 
voorvallende fail1isselilellten elkaride( afvraagden:kan ill op velenin enbuitenden handel, die zich uietmet het adi'.es 

,(liell -~ to~stallclgeene _ verbeteriug komen? , Is het geelle konden vereenigeu. Dat el'Q~lit~n de!'l .handelmenschen 
zaak ;, bi,t de:Regee~jng inogmaaJ's opde vrpegel;e ' a(lres-gevonden worde!1' die ue zienswijze iTer kool~lieden niet 
sen' tei'ng te :komeh ? Mer;, die "nigen k wamiiien ook deelen, willen wij gaarne toegeven,al was lIet aUeen Oll1 
tot de . 1eden . del' tlil"ectie van de Vereenigin~, die even- d~ze rec1en, . dat zi,i nooit eell cent als kwadeschnld van 
,zeervitn :meeriing wal:en,dat voarr-jelling aUezins . wensche- Chineezen of Aral.Jieren uehoefden af teschrij \'en en zij dus 
Jijk was; W a(\vas~\atuurlijker . dan ook denPi'esident geene dUllr gekochte ondervindiug ih dezen hebben . 
yan de K. v. IE.y~.erdeze: zaaktc spreken: en hem nit te . Hiervoren toonden wij reeds aan, c1at, op eelle enkeleuit
noorugeiic eenadi'es,~ op . testellell, waarin de drievl'Oeger zondering uri, allen die te Batavia geacht kUlmen wOl'den' 

- aangewezelleriliddelen ~: vanvoorziening op ilietnvonder de belang bij deze aangelegeuheid te hebbell, het adres zonder 
aanclricht (ler ~geeriJ1g, werden' gebracht? .. .. . reservehebben gcteekend en zondel' dat die ondetteekening 
.. De, K : v:~"'.'J.,toch1u\(l herhaaldelijk over (lit Qnderwerp bijovelTomp~ling of onder pressie van wien ook geschiedde. 

vertoogen mgecilencl : ende ' heel' van Deldenwas , dus ge- Men raadt den hanclel geen crediet te verleenen. Zcker 
heel au fait vai}de ;zaaken vml de. wenschen deshandels. omdat Java eenexceptioneel land is !Overal tel' wereld toch 
YVelwplend na~ZEdode t~ak op zich omeene petitie op waar e.~ne eenigszius gCl~egelde .M:aatscllilppij bestaat, zlet 
t~ stellen, o~~_e~'vooi'yv:aarde.fet,Qut~el'p ,voora,f tel' resnm- m.en blJ:.het , handel dl'ijven cl'eiliet verle~nen... A.ll~en bij 

. :-le aa~ to bled~n: aal: peDltectl~,del" Clee!11gll1g: . w~deh?rden treft lllen nog den handel 111 zlJue kmdsch
: Een . voldoen~ " aantal exempl~r~n van h~tgel'esumeel'd held ,(rmlhaudel)aan. 
concept~erclgellrll~V erl .~. ,i,anile hier gevestigtte - handels~Tertigkeer tot dien primitieven toestand zal toch nietver
li\1izetig~zonde~j , Ollgevecl' ;y~ecdagen later'cuaclat 'cde be-. laIigd 'worden in ceue maatsc1uippij, (lie volgel1s N edel'L wet-
J1inghebbenden '~hlS 'Mlegenhel(l 'g~IIacl hadchm_. he~ stuk te j ten bestuurd wol~dt. . .' 
l~~en,;,w~rdheti;,:v:oOl~ ~~ .Exe; bestemcLexemplaar, dooreen I De origenQelIl(le sehrij\'er in lIe .lnya~nOlle is van het
~M~)~1$~~~bed~je~d~ vJ'I!,;, dll, ~ipeel}ig;ing, ~et: teeken~;l1g,rond- zelfde gevoelell als de reda~teur van het N.n. . if. .:8. Hij 
~ef()n4eJl~;" M;e!l" z.fl~ c ~Qflh. ?net; be~~,l:en aat.~,~llk e~ll .• llliall' gaat . eehter . nog verder en wil tlat de . koopman eerst Ghi-
4er; pr~~~l~ . fa~K:.Jl~tgefen~H opcJl(lfi'; va~\ h.~IlclelslWlzel1 of neesch zal , leereu; " alvorens zaken met Cltineezen te doen. 
ct.:edje_~:~~Ji~te1l1~g;~)lj Oll1Jcg~li :)~'llng.e ' ?Vertlugl!1:g,eenstuk te ". In den handel zjet men er niet regen opomvl'i:cmde 
;~~¥eIl~,!l: , ~ wallr~~Je f\)',nlet, )nst,~mdtm . . ~ntoch ,kwamell I talen aan te leeren; maar eene taal als de Chineesche (die 
el: ~' 46:' halldteekeniugeii- oj:> 'clc p~titie.\' el'geliJkt men . de door de . me, l'dei'heid . derChineesehe bevolkinu, slechts zeel' 
Jlaildt!\e~eTlingen-' omet;. (le Ilegeel'~rigs~a\mal1ak',~al1zal men : gebre'kkig geken£l wordt) . iian te leereIi ' dat~ttoch wat 
ontwlu'm'd ;:aatj: ,??c' e~,I\~ ti.iti'ond.el·~ng :IlR', . aUeil~ diebelang 'te veren, vQrdert eene aanhoudende stndie va~eenigejaren. 

"J: : ." <. . 



• •. )Y;l;l.IIQ(ler ,-~~i; Mrr ~ndBr,; een._ :.phinee~ch _ b~stllur . 1~.ef~~¥,o lli,h~(l¥'~: 4~j;~ ymgen geliJkstelling voof de wet vall dell 
WU1, men.' J!!i\IW;l}lIJ\{s. ;_ .meer , kunnen _ v()rderen. _ Mep" ~.er- _ Qost~rtwg ,~~~Lclell Europeesehen halldelaar. 
gll~~dat _ de'~~~itIx;~t . een vreem(l~~i,ll~ . is; £lie hiei shichts, t?eM~.; f .~:. pe; ¥~e~2-~mde sehrij ver i.n .· ~e ' .r a va-bode uoem t . h .. t ver

- Ia~en. W;p~dtj::~,~~~r zekere ~:estnctlen, . zooals de hepel"~ngl z?e'k vau dell handel kra~kztllrug! 01l~~1Inig -' Het ziju vali 
om "zloh': sleclits m -- zekere wIJken ',neder tekLmnen zetten, etc. dle phrasen, welke op eftect berekend ZYD, maarzonder lladef 
De' h~r{der>heeft.niet gevraagd i zooals ,het B. H. B. be" bewijs niets zeggen. V audit aau het meerendeel (lerEuro

we¢rt , 'dat i:ieiler>die ni€t inhet N ederi. of Maleisch ,weet peesche kooplieden te Batavia uitgereikt certificaat van krank
te sclirijvBninbo'ek te honden-,verboden w'orde handeLte zinnigh,eidniag wel nota gellomeu worden bij hetbouwell 
(lr~i'ven ; .' ..•.•. , van een krankzinnigen-gesticht . te Buitellzorg of elders, op-

De feitelij~!l, tQ~staudenheert . mBll t e .veel uit h.et ()og il:at er ;:,YOl~Qellde l'llimte voor aUe patiellten zij. 
v61'101'eo . '" ' -De_ "tedaetelll' van het .B. H: B. noemt verder het adrcs 

Waarom _!voJdk-van het 1Vlaleisrh ill het adresgesproken? iuzijn :ntllhrnel' van 16 Nov . . 'Ieen ollgerijmde eisch", nadat 
Zij ' is de lilig'lla fl'!f.IlCa vall . dezen Archi~e1. Zij is de ta.al h9: del\ la , 'N,01> (Le wenschelijkheid, ~oo niet noodzakelijk

'des handels.~.-tnsschenEllropeeanen en met-Europeeanen 111 held dat de Chineezen hunne boeken lU eene -voor den En
deze gewesbeif ; waarin alle tninsactien tusschen hen gesloten ropeeaan in dezegewesten verstaanbare taal zouden bouden 
worden.Zil <is . d~ t aalwaarin hen de in het Neelerl. op- /leene belangrijke ~tallgelegenheid" hael genoemd. . 
gemaakte nbtarie_ele acten worden voorgehouden. Hoevele Dat de inwilliging slechts een aclvocaten-belang, niet het 
Chineezen lezen riietde Maleische dagbladen, schrijvenhnn- belang van het algemeen, aUllrminst dat vanden handel 
ne rekeningeri enkwitantien in die _ taal of in de Neder- zou bev()rclerell, vinden wij in bedoeld aI'tik!?1 niet aall
lanqsphe nit.? ·lLetaclres vraagt niet den Chinees of ArabieI' get~?I1~, veel mindel' yoldingelld bewezen. 
te gelastell, ~zieh 'Jliet van ' hnllne moedertalen te bedienen. - Nwmand del' bovenaangehaalde schlijvers heaft eehter be
Er wortH ~~ffs , gezegd, /ll1iets verhindert hen om des vcr- weerd :datde tegellwoordige wetgeving, wij zeggcn uiet 
kieiende ookitlh\innc eigene taal boek te hOllden." eell~naa:l' voortre±lelijk, maar voldoende is. 

De adress~ilt(ni)lebhen gevraagd dat de boeken dervreem-Hetsllb no. 3 in het ad res gevraagde: omlel'll'erping vall 
de Oost~rlil1gim: Zi:nlden gehouden ,,-:oI'den in eene taal, veI'- den vr~emde~lOosteI'sehell halldelaar aan de rechtspl'aak ITan de 
staanbaai' vooi,aenEuropeeaan ' in clezegewesten, omdat het .aaden van Jllstitie voor zooveel betrdt misdrijven, bij gele~ 
hoekhollden, -: zooals-dit nn veelal bij Oostersehe handelal'im genheid v-<urfaillissemcnten begaan, heert de lllinste tegeu
p1aats ,vinat, maar al te dikwijls de bron is van strafieloos- spI'aak _ tlitgelokt De Redactie van het N. B. H. B. en 
heid bij onet'\rlijkehanclelingen. vall de {ava-Bode stemmen er zelfs meele in; aUeen wordt 

Fei~el\i~ gclliet cle Oo~terling, 11oe:l'el het de bedoeliu? del' I (~OO~' ~_¢~ l ollgenoemden schl'ijver in de Java-Boae tie vrees 
wet met IS , ... :oene .-protectw, omdat zlJl1e nagenoeg VOOl' leder' geUlt, . dat,de Raden van .J. te veei Illet werle wHen worden 
onverstaalllJ~lre _"boekhoudinghelll in de meeste gevallen 8t1"af- ?verlad~1l wan rieer jaarlijks ellnige crimineele zakell meer ge
feloosheid ve):zekert. . ll1stl'llee'l'd en hehandeld llloetell worden. Wanneer men in 

Door het '\;;~rpii'Jht gebl'llik vail celle verstaanbare taal ill aanmedlrig neenit dat de adressanten door de invoering cler 
de boekenzoll di t"voorrecht vall den Oosterling ophouclen. ~an~eV0el'de maatregclen de hoop I'occlen,dat het aautal 
Men ZOll alsdan- beter kl1nnen traeeeren, waar de \VaanIen, fallhssernenten zeer vcrmincleren zal, verl'a1t van zclve ' c\le_ 
(lie ' nuverdlli~tfmlwol'den,gebleven; zijn. . vrees voor het opstapelen van werk bij de RaIl. v, .J ustitie. 

Men heerVerop gewezell ,dat de zich failliet geveude De wetge_v,er zal ecnter llit vrlles dat het werk del' recht
Chinees dool', werkelijke vediezendaartoe ' gedrongenwortlt. b~n~~Q)~ veel . uitbreiiling zon verkrijgell, niet nalaten doel
Men heeft den A merik. oodog en politieke toestandenaan- _ treffe~c~e ~~rorderi.ingell liit tc I'Clardigeu , tei' betellgeling 
gevoerd j d(~ch men zal moeten' toestemmen dat toestanden van }~I11SArrJv~n. 
waarover metl,;in1862 reedsklaagde als cen bestaandkwaad . '" anIleel' lLl het oog vau ~ommige 5chrUversdc eloor de 
niet in het leven gcroepen werden door den Amer. oorlog, aclressantell aangegevell middelen zoo ongepast sehijllen, ZitI 

al stemmen wij . toe clat na het einde vali (lien oOl'log oak degeh~e1e handelstand zeker clankbaar zijn wanneer hetem, 
door c1etwee(\6 hand op Java veel in mallufactnren verlOl;en meer. afdoellde middelen konden aallgewezen worden tot ver
werd en daal;aocii:.' de winsten, gellul'ende dien oorlog be- beterIllg van de thans zoo ongelukkige rechtsverhouilingtus
haaid, wederVerlOrellgingen. . schen :denEllropeeaan-schuldeiseher ell den Oosterschen 

Het zijn , echter uiet aUeen lijnwaad~hanaelarBn, elie ha~ldel~~r-sphuldenaar. En hiermede nemellw~i afschei(l 
hunile betalingen staken. EVCllZeel' treft men ouelcr de van dlt ondenverp, vertrollwende clat de cirie aihillr in de 
falllietverkhlard, ivordende Oostersche halidelaren deznlken NederL,_'ta~1 verschij!lende dagblacleu het bovenstaande weI 
aan, die inti1pde.)rarell, in provisien, in drauken" illkl'a- zullen _1~ille~1 opllemen... ..' . '.. . ..._ 
merijel1 en ' divers\) andere artikelen. zaken deden. Ophen . Omnietoj> niellw vall pressie of v<llllicQ.tvaardig oudertee
zaI de Amer. ooi'log of de dikwerfovervoerde manllfacturell- k~nell yan ' stl,lkkell te doen spreken, hebtien wij,;ermedell 
markt weI nie( v.eel, inyloed uitgeoefend hebben. - blJOnze mede;;adl'essallteu pogi.ngen aan te >venden om zich 

Niemallcl ~l¢r oH,derteek~na~e~ .vauhet <ldres zal in deli I bijons ,M ute sIuiten. .. 

waan verkeereri, dat e~ne III wll~lgll1g van h,l~n verzoek..~oor.l · .... EEXIGE KOOPLn-; O~:~TE R\'L~ \~~s. 
hetvervo1g '-~cll: .onf611baar mulde! ZOll ' ZlJIl om fallllsse- ",-
menten geheette,,~orkomen; : '. - " 'I B-AT ;~'Y"IA:; ; " '30 Nov. 1870. 

In del'\ ha'iid-el zal men altijd ;eellige mensehenvinden, Clie ______ .. "-' .. ...;..;.,.;..;.;.;~ ________________ -'-_____ _ 
buiten hnn -, schuld ongelnkkig worde!,l en zelfs beclreiging I . . . .' 
van strenge: s,trafi'ep.kunnen misdaden niet geheel voorlq,l- ! .- ..:, ;/,-DE HAVEN VAN BATAVIA. 
men. : .. ,:~::;,< . . - • ..• . '. _ ..••....•. ! .'. Bat~yia As: door natuul' en liggiugaallgewczcn om celle 

Ie.d. ereen ~!!-'L ey., en.,. wel~ toestemm.cn, dat .h et bezltva. n. go. e .... d ...• _ .. e ., b.e.la.lIgiijke havenplaa.ts te ziju. 0. e toeeJ'autt. t.ot dc )1 .. ". at:; .... · wetLe[} en · (JiL zek~rhCld dat w gehandhaafd worden eene h:' f ,. ;" . \ . '. . - > ,I ' , " - /~, 0 . . ' I. . ' 
h t .' h"l ''' k , . . l' I l' k . ht .. ··C •. ·. et' t . 1Il .·VIOe2,'er Jarcn tot. velel el klauhlcn .Mllleldm f ' 

oogs we~seelre,_ JlI eencn?O(~'He IJ verelSc e IS voor 0'(1' -- . v" . - 0' _ .... :i. l " , .0 
eBne we1geol'C\ep.demaatschapplJ. . ··-i ! l)el)ev~p, I?e ~ \'.rbelenn~en, ciauJIl 8<iHbc.lrailht, zlJu 

De adi'ess~thteu ' Qehben ople,einLell ill de bes taanaetde~ I V~~l C;h~Jl ~ard~ dathoczecr de gcmeenschapv8n de reede 
standen gew'ii~~n , ; :-' zij verzoekell verbeterill g vande wettelll~net d~:,ll ,,:aJ III d?ll wc:>tmouSSOll llU ell dan gestremd 
betrekkelijk !iIlise~entellten aallzien van vi:eemdc Goster-' IS,, : d()pJ' ~e~k~mdlgell het betoog .wordt geleverd,dat 



.a .. ip¢rlei ;~nde,te ~ ?orz."a.kel~e.ldeI:S' J1iet minder, m. a. a. r ve .... eleer I :uitvoerbaarheid van soortgelijk · plan :liet betwistbaar is, . 
, m~~r: belerrrmepngen oplevel'cn, zoodatde scheepvaart .al kan men tal van bezwaren . tegen e!kvoorstel opperen 
:.o;yef~¢ g:e.~~~akbaa.l'heia van deze. havenniet .. te k1agen I en al zou men geheel andere eijfcrs ophreng,en. In Oil7.e 
heeft"als: :,zlj ;deze p!::ats metanderenvergellJkt. ; . dagen, nu het kanaal val.l Suez ell dergellJke kolossale 
.•..... Wttt.<. aaJlleiding geefttot gropt oilgerief en belang- wcrken tot stand komen, i$ eene voorzicllilig in de be
l'ij'ke verliezen ,is · dat menwel een havenkanaal tot stand hoeftell vall de i'checpvaart alhier aan geen twijfel 011-

heeftgebracht om de gemeensehap met de reede voor derhevig. l1et grollddcllkbeehl is derhalve alles behalve 
p1'3UWfmeu Kleine vaal'tuigen teonderhoudell, maal'dat lonzinnig. 
men 4 a 5weken lloodig heeft om te lossen en veei Maar COHe andere vraag is :volduet he!, piall vall 
tijd .om teladen, terw~ll degrootste 8chepen, van ;woo I den heel' Kloppenburg aal! de vert~i~ch(eJ1? 1" men ge -
011 ' meer · tOIlIlen, teSingapore en eiders aan de pier I hoI pen a!s COll paar Il.ilioen zijn uitgegeven? Is hij 
ankeren en binnen eeil 3tal dagen lassen. Het tijd verlies, I niet aan cell eellllJaal opgevat dell kheeld hi ij ven Iweh 
hicrte weeg gebraeht, vel'Oorzaakt enorm verlies aau ten en heeft hij. do!)r steeds . Oil eell 011 heholfde liullt 
kapi taal. Kon men aan den wal los~en en laden, het til turen, lell slolte nid de be\H'gillg rondom OU t; uil 
voordeel zouontzachlijk gront zijn. hetoog verlurell P 
. . Een ander bezwaar, da( de scheepvaart hier ill hooge De groole vraag, die a'lle,- dU!lii I} eelt, is deze: vol-
mateollderviudt, bestaat daarin dat sedert 1868 geenedoet eell hool'd. daL 13 a 1'1 voetell diepgallg toL 
parlieuliere schepen ill l1et gouvernementsmaritiem eta-het bassin hee!'!, aan hetgeen I1llodig is? Het nude ka
blj:ssement ·op Onrust worden toegelaten en dus geeBe naal is lIio1 op 15 AmsL voetcll fliepgang ole houden, 
gelegenheici tot reparatie voor sehepell bestaat. ~al dezegt de rcgceri ng, zolldei' geva~r voor illsl.orten vall 
hloei van Batavia, als handelsplaats, vel'zekerd z~in, dan de kaaimuur. z-,ullcil rt'gecrillg of hallflel, zoo zij Iwt 
moct zoodllnige gelegenheid geopend worden. Dezer da- gewijzigde plan lalen llagaHI1, Olll daarn;ut:,.;l eene haven 
gen bracht de Kamer van Koophalldel alhier HOg ill vall niet grooter diepgang ,un te leggell, "iet hl vcr
herinnering, dat aileen ill de laatste 11 ?naanrlell nietmin- geefs celie som gtld Ie iuor lai ell gaan? Oat betwijfelen 
der dan 10 schepcn, metende ~770 tOllncll, hun charter wij mel anderell. 
verbroken zagell of de gelegenheid tot bet sluiten van . De heel' Kloppenburg IwcfL eene olJlstandiglteid uit. 
een voordeelig charter moestell missen, daar zij naal' het oog vCl'loren, die in verhill1d · 81 aal, to\' de bewegiTlg 
elders moesten vertrekken om herstellingen te latcn doen. op het gebied vall schee)Jsbollw ·in aile lalldelL 

.De erkende gebreken van dezen toestand hehben ver- De kllstvaart op deze ha\'ell is ill belaugrijkheid <"eel' 
schillende plallllell tot verbetering doen ontwerpen. v!,!rmillc1erd. Br kOIlll'1l nog wd ectt aanlal :;(oomscltcl'ctl 
novellal heeft Oll~e geaehte stadgenoot, de heel' J. Klop- ell eCllige andere va.rl uigell, met halkett, ell!.. helndeli, 
pephul'g, zich veel moeite gegeven en met. ~talell vol- vall de kusl plaali5l'll; lIlaal' de ku slv<l 'llt neemt lang
harding !laa r de midclelellgezoch t om lJet kwaad · te zalllerhand geringcl'vtrlwlll:li ng · bijde ,sclteeJ!vaarbbe
vcrhelpen. 111 1865 gal' hij eeoe welgesehrevene oro- weging van del.e havcllplaais ill ell lla~r mate meel' 
chure ill 't licht, waarin o~j zijn voorsteluiteenzetle dere havellS Villi Java v.oor het algenwfl) verkeer ge
om van 't strand uit, aan de Oostzijde van dehestaande opend w1lelt eil . moell:1t word .. lI. 'I.,al (lil, ven<chijlH5el 
haven, eeue andere te maken, waardool' men in de meer mcrkhaar zi,ill. 
bchoeften icon voorzien en rniddelell tot rcparalie vall De Illiddelclt lot reparalie It!OctC II lhltJfrl!.akelijk strek
sehepen in 't leven roepell Dat planvorderde cene ken voor ~chepell van zoodanig charter, dal zij m'Hl hel 
uitgave van 2 milioen gulden of wat mecr. algemeell wereldverkeer knunen deelllel1l611. De vel"-

... Dc heer . Maarschalk en enkeie andere heerenwerdell belering vall dele ha veil word L vool'!Iamei ~i k geei~chl. 
over het geheel of de details gehoord, waama het i II de omdat aall Bata via gU]I:5i iger \(alisen moel ell geopel1(\ 
Handelssocieteit is besproken.worden als zeeplaats cell lJeJallgrl,l k aauded van den 

Aande regeering werd het verzoek gericl1t een rap- grootlnllldel t.e behouclcl1. 
·port over de · zaak ie laten uitbrengen en - de stuk- N 11 doet 'l. ich allenrcge het versehijllsel voor, dai 
ken, eerst jarenlang in de archieven begraven, zijn mell schepen bouwl, die ccne ullt, zachl~jkc laadruimte 
l~ter door . dell ontwerper vall · het plan teruggevraagd. hebbell, l\aar k leilll're 'niet meer rendeerell . 
l?;¢ze·. dagen is . hij, gesteund door de K. v. K, op ' Vlij beltoevcn !tiel op cnkele rcuzensehepen te w~i:t.e\l . 
d'e zaak teruggekomen. Het kit staat vast, dat he\, lt1artvermogcn del' kool''' 
.. Ishetllil voldoende een mall, . die zielt zoovee! moeite vaardij 8chepen meer ell lIl eer vergroot \VordL 
in'Vpilbliek helallg getroost, met eenigesatyres en De sleamers vall de Ned. Indische Stoolllvaarl maat
]1e.t invectief: dwaze plannenmaker! afte schepen? Indien ~clt<tjlpij lt ehben gem I grooten diepgang. Maar daardOOf 

,:.-hij dien naam (en vol.leverdicnde, dall lweft mell het Slittge'l'lI ze dan ook latl\ e1~ik sterk b~j sleeht wedel". 
rechtnieLde l'egeering hard te vall ell, oll1~lat zijniets Men is wel gCHoodzaakl geweest. om ltetgeen melt mis
aandezaal< deed, · en is de halldel vall Batavia gerecht- schiell gpwellscht had Ie . wij"t,igclt, om slee(h, Ie 80e
vaardigd ,dat hijgeelleofl'ers hIacht; omhet werk Vlm rabaija Ie k"l1nt: n hinllfltKomen. Maar voot tie Vilart 
een llplallllelltllllker" Ie onderz.oeken op Siligal'"re, Ilaar Padang til up' Borneo~~ \Ve"tkll~l 
•. De · zaa~en ~e persoOli, ~ie 't geldt, vCl'dienen el'\l- kUH" ( ~ lI :s l pll~n ho'. .1ell v:11l m('(~nlcr diepgallg gebruikt. 
stIgcL.en waardlger hehandehng. • wordell ell ltl dCIl regd zullend.it ook IIder v;\al'-

.Wij · hebben het;~ advies van persollcll inge\VOllnell, bare vaarluigen z~in. (ueliell wij g(ied illg~licht. zijll, 
dIe cloor. den heel'1\.. zclvcn Wd eCtl8 alsten volle des· heefL men dan dat.gclte crkend \rat (l\,cra! eidns jol 

< kundig .. zijll ·genoell1d, W ij Zijll van · meouing, dat de richtslloer wordt genomcll ell l.ai weldra cen slea~ 
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mot naar Indi~ver~"rekken • die in Europa voordeN.I. de middelen tot concurreeren te verzekeren, ook aan 
StoomvaartlJ)!fatschappijgebouwdis en die beladen een Java's - hoofdplaats. aan den zetel van ons gezag, dik
diepgang V811161/:2 voeten heeft. Naar mate andere wUls "de koningin van hetOosten"genoellld.datgene 
vaarluigen vernieuwd moelen worden, zal men op dien moet worden besteed. waardoor Batavia met Singapore 
wegvoortgaall. Voor reparatie van de llieuwe soort en zoovele andere plaatsen op den duurde mededin
stoornhootell zou derhalve eennieuw havenhoofd met 13 gingkan volhouden. 
a 14voelen diepgallg niet voldoende z~ill. dewijl men .Men zegge Iliet, dat OilS dellkbeeld zeer veel van de 
evellBlin fils IILl aan den wal Zoukullllen lossen. I finantieele krachten vall den Staat zou eischen. Ook 

De~Loolllvaarlmaatscha1'Pij Nederland zal 011S harel'- om trent _dit punt willen wd OilS eene villgerw~jziDg ver-
zijds kolossale sloomschepell wilden. evenals die welke oorloven. . 
anderen VOOI' de mailreis in de vaart brengell. Wat In Britsch-ladie richt men olltzachlijk veelmel tot 
wuelen daarvool' 18 a 14. voeten diepgang baten, om d wangarheid veroordeelden uit. Op Lahuan werden de 
Ie lossen of le repareerell? havenwel'ken, de kade en al wat voor wegen en de 

In den westmollssonzal op een nieuw oosterhoofd kolenmijllen vcre18eilt wordt ,duor hen tot stand ge
evenzeer hooge z,ee staauals op £lit oogellblik op het hracht en onderhouden. 1'e ~illgapore worden dllor zulke 
bestaande hoofd. Men 'lOll dus 11iet meerbescherming person en groote dlensten gepresteerd. De groote weg 
Legell wind en wedel' vinden dan lluaauwezig lS. Het door het bosch vall Soemberwaroe is reeds op Java door 
verkccr met den wal zal sleeds met tamballgans en hen aangelegd. 
kleille vaaitlligell moeten worden ondethouden en de Waaromzou de regecring voor havenwerken alhier 
comml1l1icatie met groote schepell zal weleens gestremd uiet een paar duizelld manheschikbaar slellen? 
zijn, waJd,aan billllcllkomell in 't bassin valt vool'vele De regeering is verplichtvoor Hille havens le doen 
schepl'n nie! [e rlellken, tenzij men een diepgang vnn20 wat naodig is Jarenlang hie!' zii 5 percent addi· 
a 22 vueten aan hd nieuwe kallaal wist tegeven. Dit tioneel op de invoerrechten en eenige llliJioellfm zUn 

.1.011 eellter uj(gavcn veroo\,zakell, die geheel buiten het daanloor ill dc 8chatkist gevloeirl. 
bestekvan nell heel' Kloppenhllrg gelegell zijll. Wanneel' derhalve eell goed plan gevol'lIId ware, ZOli 

De lIaluur wijSL OilS Hall, op welke wijze Batavia celie men niets Ie veel doen ' eelle conces~ie te verleenen lIall 
goede haven van den Iloodigen diepgang, met hetgeen pal'ticillieren, met rentegarantie ad5 percent. 
d"armede in verballd st.aat, kan verkrijgen. Men moet het kapitaal bovenal niet te laag ramen, 

\tV atllleer de biall we v bIg waaiL len teeken dat de Olll niet ill dml toestand vall de spoorwegmaatschappij 
communicalie vall de reede meL dan wal uilerst moei- te geraken. Ook moe!ell geene kostbare I'ariel! vall bl'
lijk is, zoodaL zelfs de kleille stoomhoolell, als de'lJi- sluul' ill 't leven freden, maar (evens geene concessie 
tiwollg, nie!. dan bez\\'aarlijk passagiels lIaar of van de worden geguncl dan aan personeu ,- die waarborgen 
Belir-pen kll II llell " 0 vl'l'bl'engell' ;' zoeklmeneclI toev I uchts- gen van kenllis val! de zaak opleverell. 
oord 01' Onru"f, of Knijper. I Wauneer de regeel'ing even wei hulp verstrekL door 

0118 word!. daardool' als van zelf dell weg aallgewe- kettinggangers, kan zij aile belangen ill lIooge mate 
7,rn \Vaal' ill 01lze onmiddeli,ike nahijheid eelle veilige bevorderen en de kusten verminderen. 
iigplants voor selJepen Ie villden i;; en waal' de lIieuwe l\1en ZOli die menschell voor dergelijke ondernemillg 
haven Wli moetcn toL Slillldkotnell, I vall pllbliek IIJlL Ie werk kUllncn l'tellen ouder de CUlI-

V loeger is herlraaldelij k lief. den k heeld geopperd ()n- I (role Viln heamhten, opdat wil3rhorg besla dat zU goed 
rust lIJet den vas(ell wal Viln Java Ie verbinden. . behandeld worden, en de cOlleessional'isscn belasten met 

Wij erkennell dat dit plan helangrijke uitgaven ~al de kosten van huis,esting, voediJlg, kleeding en I>eloo-
vnrrleren. . Bingen voor goede of ijverige werklieden, als eenig 8i-

~Vij uiten eehler den wentich, dal. de regeel'illg ook I riegeld, enz. Dit zou eene :leer belangr\jke bate voor 
diL denkbeeld ouderzoeke, nu bioi haar OJ' nadel'e over we- de schalkist gevell. Maar !.evens lOU de arbeid dan 
gillg vall het. plall Villi dell heel' Kloppenbmg wOl'dt aan- niet te duul' te staan komen. 
gedrongen. Met den tot dwangarbeid verool'deeiden man is veel 

}I} I' zijn ill OilS oog (irie middelenom het doel te te doen. De Javaan, men lIoemt OilS (ai van voor-
hereiken: beelden, voorziet door zijne intelligenlie in vele he-

]0. de verhillding vall -Java met Olll'Ust door een hoeften. 
kaaimllul'; Waarom zan men de veroo)'fieelden illllnzekolOliiell 

2,0. cellO hl'ug op schroefpalell, of Iniet op soortgellJke wij/e Ilultig hezig hOllde\), terwijl 
ao aeht men deze middelen le kostbaar, dan bl ij ft. i lIlen e1' elders zooveel l'arllj van weel Ie trekken? Het. 

over: hOllw vall eenlioofdop schl'Ocfpalen op Java's kust, publiek belang eischt in aile opzichlen, dat mendit-
via k I rgenover 011 rust, totdat men 4 vadernell water heeft, voorbeelcl navolge. 
:wodat schel'ell vall elk charter claar kUlIllen laden en Bet hout, ~oor de ver~chillellde werken vereischt, 
lot'sen, Itetgeeu llIen dan in zeel' korten t ~id zal k uuneJl is Ie vindell. IJzerhout. is vnwger weleensaan !let 
dOeJl. bestuu1' tcgell matigen prijs gclevel'd en w~l zijll 

Dit laalstc i8 voorzekcl'het miust kostbare llIiddel overtuigd dat men tot lIet door O\lS besprnken doel 
ell teve1l8 allezillsdoelma1.ig. ~lzerhout in voldoeude hccvet'lhcid ell legen redel~lken 

Wij beweren ,dat wanneel' V()()l' de hoofds!ad vall Pl'\lS ZOll kUllJlt'1l bekolneti. 
heL moederland ZlIlke hoogst kost-bare werken, geduren- De particuliere indllstrie Y.OU ollder dergelijke VOllf

de eene reeks Villi jal'clI, worden uitgevoerd, om haal' waarden de havenwerken zOllder gn)llte ol'oft'eringen van 



f;; st!lJl~sw{)ge >:!litvoeleli ell' :vetder .. lnet >-hetollderho;l1d~~~ dEl i, :Ee.t:1!te . Ka!PerderStaten-Generaal een · bevel tot 
:~. :JaS't,:;:killl'uell:'· W(){dei). Het', vereischte kapitaal 'zaln:iet: sqlIots1\lg; vandeherv.orming in de Preanger-Regent-
.•.... Z.o9'( :nltz~chl~kgr9'9tzijn ; d:~tmen het liietnazeker t~jd:~'-' sc.p~ppeli is t.oegeZ.olldeil. . 
: verlo.ol; ~ doOl; meetver.tieren de voordeelellop ,heL re- ' Op hem rust de taak te .overwegen, DC dat uilv.oer
-' plHeerellva~ 8chepellhehaald, 'z()~ terUgwillIlCn;·'· ba~r is 'en .of de waardigheiden bet reeds herhaaldelijk 

'. Qaat ~e ~egeerilJg zelve ,aan het werk, zij r,aJ dl)ur gesch.okl!l prestjge van .ollS gezag (waar.over hij z.o.o me~lig 
betalen. . '. ,_. . .... wt:).ordtell bestegaf), .of het belang van de handhavmg 
W~ geverl deze_ denkbeelden slechls, illkortetrekkell eener gCl,ed.e steminil~g en ongest?orderust dulden, dat 

;. a au .. : . een schorsl1Igs ~ beslUlt der bevolklDg k.ome teleurstelhm. 
Wat wij ' weuschlen te ·. doen uit-komen is, dat het . DePreangermim vormt misschienhet rusligste ell 

lndisch bestuurgdedv,al doell ook dit, oude schema eeus nij.verste .gedeelte vande bevolking vall Java, maar 
te 'laten oJlderioekeJi. wailt he~t wordt ook 1111 ling door geenszins : het minst energieke deeL 

". IlUugst. hevoegde m311IlCII vuorgesl.aall, Men hoore he-nMell 'herinnere zich Wilt den 12 Juui 1867 door 
in dezen . en lal:' rIa II in elk geval bevi,tdt'll ,dat het e~l.1dersdHanderste en braafsle vertegenw.oordigers van 
vlau vall dell heel' Klovnellhurg ill \lullne oogell slecills het Nederlalldsche · volk van de laatste jaren, deheer 
eell pallialief is, dat llietrneel' voldoet aall de eischell Godefroi, werd gezegd. Hij sprakbij de behandeling 
vall dell L\jd-. v. L :. der.- wet.omt.rent de beperking va.n de heereuiellst.enmor 

dehoofd~n opJlJ,va: 
WAT MOET IN' DE PREANGER-REGEIiT. : ;, lk 'hen verled:en jaargezegd,datde uitvaaroigingder 

ordollllantie van l866 een (cit accompli was, vereterkt 
SC~APPEN GEBEURl!iN? dalfrenbov.en door al hetgeeu is voorgevallen ter . gele-

De heer van Rees is, zcgt men. uilde Pr~allger~ . gellheid vande l'eis van den heel' van Rees. 'I'erzij-
Regentscpappell ttirllggt'roepel.l , · . deslelling vall -dat fait accompli kwam mij zeer bedcn-

St rekt daL 0111 den Gouverneur-Generaal VSIl N edel'- kelij kvoor. Ik ben to en zelf.g ZO.o ver gegaan van fe 
land1;ch-lIldie rekenschap Ie geven vau hdgeen bij daaJ: beweren, _ en ik beweer .ook nn nog, dat al ware de 
gellOorJ "feft? Of !noelI'll wi) ·rlaari!! ziell dat men m!{atregel op zich zelf verkeerd geweest, men nieHe
het voofJIe!nen heeft .0]1 de toegezegde eJI plechtig af- min rekenschaphad inoeten houdell , van heL feit del' 
gckondigde hecvonnillg van het PreaJlgei'-slelscl terug uitgevaal'digde v~r.ordeJlillg 'en dm' daarbij gedane he
te kOlllen.JJellkt incn aan uit sLel van de beraamde en lofLe. lk handhaaf die bewering do.or w.oorden vall 

>"'-Ctt decle i1l 1tzt;oCJitig' !J~brac!tte jJlallllcll .? den ... Minister zelven I.e bezigen. In de Memorie van 
~) Mell schl'ij,ft' OIlS, dat zoo men daartoe ove:rging, . 'l'oelichting opdit wetsontwerp schetst de Minisler hel
' dite€lIc bitlere teleuTstellillg VOOI' de bevolkillg zau hedenkelljke, om de tractementsverhoogingder inlandsche 
wewll. h.oofden -nit te steUell : ,/M.aar het uitstel mag · zeUs he-

De gevolgen /"iJudell, in de allereerste plaats, z~in, denkel~ik heeten, nadat de tractementsverh.ooging nn 
een. gt'weldige 8chok., aali liet vertrouwell op OilS geuig eenmaalp!ephlig werd beloofd. Bedeukelijk voor de 

· tOf'gebracht. . ' .•... waardigheid van het gezag niet alleen. maar ook voor 
\Vat moeL-. de 'bevolking vall dergelijke ,houding dell"- het beh.oud van den band. waardoor deilJlaJld~che hoof

kelJ., nadal jarenlflilg' over io.odanige IJervo_rrnillg gehfln- den ell 8mbtenaren zichverbondell gev.oelell Mil het 
ddd is, allllllcn de ullgevflardigde beslllitclIwederintrekt, Nedel'landsch bEstuor." lk pils die woorden toe op de 
nadat alles 7;00 gned als beslist was? . - belpfte a.an debevolking gedaan en zeg: het ilitstel 

Een noo!lwelldiggevolg . Villi de voorbereiding van mag bedenkelijk heeten, \ladat de afschaffing van de 
den maall't'gel was;dal, hoofden ell bevol king volkomell' ged w01lgen diensten eenmaaJ plechtig werd beloofd ; be
bekeud waren mel, al wal lot de reorgallisatie beLrek~ dellkelijk, voor de waardigheid van het gezag niet al
king had. . leeu, maar ook . v.oorhet behoud van den baud, waar-

[jal de I eleurslelli"g vAIlc!ellOofrleJi llieL groot "i,iil, door -de inlandsche bevolking zich verbonden gev.oel aan 
die , ~ich rceds ill het gellot v-all bel el'gercgelde ell het Nederlandsch Bestuur. De woorden vau den Mi-

· bill~jkerink()rn8tell: gC8teid 7.agen? nisterzijn van · v.olkomen toepassing .op de toegezegde 
· Welke zal de liouC\ing van ollzeamblenarlJlI (egen · afschaffing del' gedwongen diensten. Ik maak geen onder
over dekoftieplaHlers Z~jll, die ziell reeds ' verzekerd scheidtusschen £lat uitzicht, geopend aall de hevolking, en 
achllen f ~O,--- _'perpicol koftic Ie ontvangeu en in hetgeen .aan de ho.ofden .omtrellt de verhetering van 
rial vtJoruitzichtr(jci/,v begollnen zij1l1l'leer. k(~fJieboom~1Z hun lot .werd geopend." 
.teplanten; -dan z~ji\. vt'rplicht aalldeelvi'oeger bedl'.oegr ~lIdiei1 ' de Gouverneur· Generaal tm oJlzichte van het

~:.-;::Welke -?li;J)eJidegevoclens Z\jll vall denkleinenmap, i geeD nu ' weder gebeurt dezelfdeovertuiging koeslert, 
die'_e:T zich,inverhe;ugde verlost . te ,wpzen van, (l~. k;u\-J ~;-zalmen hem ill het moederland eell dementi kUll

·· ve1afljeJl. die aan het ,0u{\esteJscl mherent ZIJIIP · Zal: nell ofdurven ,geven? 
:hU :r.r zich weder ,goedschiks aa:nondehverpell ellzollder IDe heer Duymaer van 'I'wist had dell m.oed de ha· 
·. tnorren liijne koffie \loor ( 6,50 af8taan? ... .. 1 zarpacht , af te schaflfm, in afwachting vall nadere goerl-
. · ~iedaaf vragcll, ·di"het lndisch bei51 uur teheallt.~ I keuring, ofscho.olI daarbij geell peric"lullt in mora he· 
woor>denheeft. .. . . . i stond en g~ene heloften waren gedaan. 

(hoot is .deveralitwt,cjJdel(ikheid, die op deB Gou~ ,I De !Jee.r Mijer heeft derPreangerman hervormingen . 
<venl€urHeileJa~l f usl, .illdieil . helll tell ' gcvolgevan ' ~t>" \ be~oofd.>, Za i hij ef 01' kunuen terugk.omen? 
;,afsteullnillg _ .vau ue: Indischeliegwotiug voor 187JdoQr : -De 'J,'weetilJ .Kamer heeft de ludische begrooting ell 



, d~ardoor , de, hervorminggoedgekeura. " Zoo , de, Eel~ste vel're , boven de waanlezijn opgedreven, zoodat men , te Ea
Kamer , ieafstemde ,dan kan hetalleen geschied , ~ijn tavia steeds over de bedongen ,pl'ijzen l"erbaasiJ is geweest. 

, om aen " vorm; inverband metande.re bezware'ntegen Daarenboven kunnen de koopel's hier leI' plaatste zich ook 
de hanclelingen van dell heer de Waal. De zaak zal betel' van ele kwaliteit der koffie, die verkocht wordt, over

t uigen, hetgeell men te Batavia niet kan doen, daal· in de en kan dom· ' haar niet wordenafgekeurd. laatste veelt ien dagen daal'in menigmaal verandering komt 
KandeEerste Xamerwillen, d!itten gevolgevan door aallvoer van betel·e partijen. 

de ,bestraffing, " die ,' zij de heeren de "Vaaien MijerMen kan het de lieden hier, :loowel Enropeeanen en Chi
toediende, de regeering in Indie in haar prestige en nee7.en als Maleiers niet k\\'alijk nemen, dat het bel"icht van 
de Peeangerman in zij ne welvaart getroffen worden? beL staken der veilingen ben verbittert; Padang, dat toch 

De eer van onze regeering', vordert,<dat de Gou ver- al in I'enal is, wordt met ondergang bedreigel. De eigen
}Ieul'-Generaal den ontworpen maatregel niet 8chorse en dommen zuBen HOg meer in waal·de dalen en de welvaari 
moeilij kheden voorkome, die, 11aa1' menons meldt, niet der ktlst zed er onder lijden. Men llOort er wedel' tot ver
onmogelijk zijn. I,Aan een boom' i 66 vol geladen, mist velens toe over redeneeren wat het land kon zijn onder 

. ." . d d . d een betel' regeer-systeem. Het zon Ja.va in prodllctie op 
men een: paar prUlmen met, IS" oO,r,' 'en sceptlCus 'oCr,e, zeg. d zij e stl'evell, zelfs bin nell weinige jaren. In minder dan 
Maar welen ,wij niet, dat de ktUik" zoolang te wat.er 3 jaren ZOll de prodllctie van koffie meer dan verdubbelel1 
gaat lotdat harsten voigt? (want de koffieboOiiZe1l zijll er; zellJordelZ echter niet scnOO1l 

, W ~j vertrouwen dat de resident van de Preanger zijn gelwuden en de koffie 1001'dt 11.iet .£jepltlkt), indien de be
}, plicht zal gedaan hebben en de regeeringop , het nit- volking vrij ,over haar produkt k011 beschikkell en het naal" 

slekend .blllang der te nemen be$lissingzal gewezenhebben, Padang ,bl'engen, zooals baar b\j het zoogenaamde plakat-
Wij makell een ieder, n Ii hetnog tijd is, op de parrdjang of de pllblicatie van de Commissarissen van het 

gevolgeil opmerkzaam~ Gouvernement van Sumatra's Westkllst van SevenllOveu en 
, Riesz werd beloofd. ' Dat deed ook de heer Godefroi, toen hij op twee 

' II H k De. , Maleiers spreken daarQver voortdmend, ruet aIleen 
vroegere gevaen wees. ij spra : de hoofden, maar ook de kleine IDnl1. Met de ambteuaren 

Ik hoop, datltet vi} ' dietwee jeite1t: de sclwrai71g uiten zij zich daarover zoo vl'ijmoedig niet, maar wanneel' , 
der ol'do7lnalltie Va?l 5 Januari 1866, en de intl'elclcing ze bniten hun bereik zijn, komen ze rondborstig voor hllune 
van !tet bealuit omtrent de kofftet1tinen, btijiJe'Jtzal. meenillg nit. 
Want - ilc zeg net onbewimpelrl -'- moetdat tel1cenate- 1Vlenig U weI' lezers is wellicbt niet bekend met de pIech
ruglcomen oj) eenmaal genomen bealuiten ·, ' op uealuiten tige belofte, tlie wij aan de bevolking van Sum~tra's West
vOO1'al ten gunste en ter verligting' derbevol1cing gen.o- kust ged!lau hebben. Ikvoeg del'halve hierbij eml afschrift 

. ',', ' , . , , .daarvan, genom en nit het werk over Sumatra;s Westkust, 
mel~ '. ,moet zoo ,zeta wO:,den een begz~zael v?n ,, 1colonzalf! door den Generaal-Majoor ridder de Stuers, oud-Resident 
pobtzek. dan zetten w'!J r:zet zoodanzg begulset op den Iter dezer knste en later kommandant van het Nederlandsch-
dUU1' !tet behoud van 11zrlze op /tet apel. Ilc hoop , dutlmlische leo-er. Ik voec· dit hieraehter. _ ' ' 
d?idie ~eide leiten m, 0l!.e1i -'blij~~li geisoleerde feitln; iJ.: 1. Nadat hij die procla~atie overgenomen heeft, le7.en wij 
zze daarm eene' gevaarllf)1ce polztte1c. III het bedoelde werk: , 

Wat zou die redenaar zeO'IYen aIs hi· thans noO'af_"1?eze lange prOklaJ?atie, ~oe openhll.rtig die dan ook sehijnt 
. , ? " . ,. tlo J ' ., . c te zlJn, kon geene mtwel'kmg hebben. Het was geen over-

gevaard)gd~w:..fre. MlsschJell aileen nogdlt. rlehberante winnaar die hier sprak; en de voorwaa~·den waren wedel' 
serlatu pent ~aguntum. v. L. uietmet den inlander , overlegd. Hoe zou ovel'igens .de 

Pal·ticzeliel·e c01Tesp ondentie Va?t Sumatra's Westkust. 

TfTaanle Redactem'J 

Ret bericht, dat de veilingenvan koffie van elit gewest 
waarsehijnlijk in -1871 te Batavia, in plaat$ van hier znl
len: gehouden worden, verspreidde zich aiseellioopend vuur 
onder de Europeesche gemeente; de , Chineezen vernamen 
,het weldra, totdat het eindelijk den inlander ter oore kwam. 
, ,Iedel'eenmaakte op zijne benl't daarover zijne besehon
wingen en daar men nog al vrijmoedig is in zijne uitingen 
en niemaiid het op zich neemtom dehandeling der .1'egee
ring te verdedigen, hool'de men zeer bittere nitdrukkingtm. 
De Ell~·opeeanenzijn het seherpst in hnnne uitdl'ukkingen; 
de Cbmeezen sprekerieen woordje medeen komenouQP
hOlldelijk ' met "vel'gelij,kingen over de, toestahden van Sin
gapore en Pinang voor den dag ,terwijI, de l\tfaleiers geijkte 
termengebruiken die van ouder op kinrl zijn overg~bracht, 
welke, - ik nioet hettotmijnleedwezen bekennel1, TOOI' 

ons, N ederlanders, alies b.ehalve , vleiend zijn. 
vV anneer er gegronde l'edeneri bestonden en het }Jl'oduct 

i.e Batavia hoogereprijzell zou bedingell, ~ men zon het 
verplaatsen der veilingen, hoewel onaangenaam, eenigszins 
billijken; dit is echterl1iet het geval, aUe , orders worden 
hier. ineenige handell vet'eenig4 en de concurrentie is ge
durel1dedelaatstejaren zoo grootgeweest., ,dat de,Ill'ijten 

mishandelde bevolkil1g aan Ol1ze wool'del1 geloof sehenken, 
zoolang Z\i ons op den voet van OOl-log zag, en wanneel' 

I zij onze beloftell toetste aan onze vl'oegel'e bedrijven? Hoe 
kon , zij ' vertrouwen stellen in ,de zoo hooggeprezen . lang
moedigheid van den landvoogd, die' zieh had doen vooraf
gaan door , een generaal~offieier, welke, zonder te hooren, 
in toorn, dadelijk ' op (Ie bevolking aanviel, en \Vat hij 
overwe~rligde in de asseha lag? Voeg daarbij dien .gretigen 
enverdaehten " blik op de produktie van het land" .over 
welke men wilde doen waken, of schoon jl1ist door ons 
baatzuchtig toezigt de bloei del' nijvel"ste distTikten van 
Sumatra was te grond gegaan, terwijl die, waal" wij niet 
konden waken, waar de knlture vrij wlls, en de hoofden 
zich met een nitgaand regt vergenoegden, "rijke voortbreng
selen voordennitvoeI' leverdetl . J uist de vrij barbaarsehe 
Atjinesche hi.n4en gaven,;niettegenstaande al het gebrekkige , 
van huubestriur, hiervan hetsprekendst bewijs. Men zal 
Qverigens zien" , ,hoe weiilig trollW aan die opgeblazen pro- ' 
klamatiedooi· ,de , Oil zen werd bewezen" en welke degevol
gellwaren vallonze verwenschte bekQmmelingen." 

11e voorspelliugen van de Stuers zijn helaasL bewaarheid 
geworden; had men zijn raad gevolgd, 11et zon er hier wat 
bf!tel· uitzien; wij ' zoudell heden ruet over het verplaatsen 
van de veiling vau eene armzalige hoeveelheid ,anI50,OOO 
picolskoffie's jaars te weeklagen hebben en welvaart zien, 
terwijl armoede eu veevill ous nn aangrijnzen~ .,. , 
, Deradjavan TaromoD is 19 dezer.onder heU~n van 
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•. ; R~lnts~'hg~~~kk~4;~~,ha~~;~ijn .~'1'~:~je .. ,~;e}'tl:okk,~~,:~rid~~; .~~. ;·· gi?dSdi~Ji,stige en· .voorvadeHiJk;e · wetten,en. iiistemnge~.\flid~11': 
· )(JJ~~. aaTh"',}¢,[w.g~:;,:;·nan~elaren- ·de.'pepercllltnllr tf:)zn-UeiJlll~- v~J.'atidei{!n en ,/ernletigeli : ';' _.-. _ . _.". . . .... 
. .. b.f;ffiWen 'p;. . ~l'-'~i:~eh ' gi·oot.evoort(laais; ·'daarva:na!l.i1 , J~e 'vooxdeelen;: welkege1a~~]{;keliwolxlen vilil delJazar-. 

·de-;ll:oopIi .. .. .. -~el"kennistegeyen, .- . . . . g~ldenenyan an~ere belastingen; . zijlinJititJengeschonkeII, 
fIetza;~ :w:eihiraezebelqfte blijveri ; . _ . onidathet geblekcll is, (la1i~ dezeheffillgCniC bezwaaWltal; : 

. IhdenJa!itsteij .lijd ltebben hiel'vele. diefstalll!n vailvee. ))e betalingell voor k6elie~diim~~en zijl!: ... vi i'hoogd, , en 
plaats gehad>: Toen- dit-.den GOllVerrreni·tei ,oorekwani, daarenbovell heeft de komhHssiii'is~GerJ.iii'aal '" oilSilen lasrge~' 
~.i,jll ', terst6h(1 :kraditigelllaatregelengeilOmen" waarcloordeze geveJl, ' OID vrije · mensc11eilval~ elder~en . OOkY,Ul · hiei·~te . 

. uiis'tll'ijv6,lr 'ilL· hij:t: 've'l'vblg weI Tiietriiflei: zdo geli1akkelij~ - engagercn ; om ais vaste koelies, te ilie;!en, - . 
. z:uttij,1l1jl!iat's '-Jretlheti.'. . .., T ransportkarl'enworc1'en vaJiBat8'vla.vei'Wacht eiidraag-

I ll' d/( )n:lQteIajlc!en vaJi Padang ; ?;ljneeripaarflillkebl'ug. Pltal'deuzijll TeedshietoID,doorilit een en andei' ;ut[; 
gCli ;:' dool" (le1Jevolkliiggebouwd; onder toezicht van den bevrijden vande dagelijkschekoelie~lasten ;hjerdDol'i~iu
ijveiiigen · crintl'Olell·fdim·olllUlelmldeli . · Dit is in bettekke~ reeds dew bezwaren weggcnomen, enook aIle andereznllim 
Jijk , kol'ten .t:ijcl g'eschie:1. li:enebrug heeft het gOlIVel'Ue~ door dentijd geheel ophOlHlen: .,. ., ' .. 
Inent slechts J!1 foO,- gekost, zijnde. 1' 001' spijkers ell eenige Hetgt:eu door, den kommissal'is-Gener~al,vel'tegeuwoordi;.-
toekilllgs; . gel' vanZijne M:ajesteit denKOlupg,verlaligd wordt, om 

het gewenschte doel te bereiken, is geheel ill nlieder en in 
ons belang. . . . . . . . . i 

Pllblicatie Vooreeist; dat gijliedeugeeiloQl'itlg onderlilig znli VOe- --

P .Hl_\NG, 2 December 1870. w. 

Vanwege en in den naamtles Koni"gs. l'en,zoo als vroeger zoo dibvijis onder n> plaats ha:a ,het 
.. '. .. zijonder den naam vanp~;a:rtg ·Batoe;l'rarig 1ietlil," Prang . 

K,oll1U)lssarisselj van 116t. GOIi.vernement van S lullatnt'S dandam k asoemat·, of onder\velke benamingook,maar uat aile 
Westkust,X .f: . van Seven hO\'e\1; Raae] van ludic, Ridder geschillen tllsschen landschappenof dessa's illder mill.ue . 
van den N ederlandsf:hen L eeu IV, .1. C. Biesz, Generaal_ zuHen worilen afgemaakt, Haar de uit~iH'aak van uwe eigen 
Majoor en ,Riddel' de1'3de klasse van de M ilitail'eWil- hooftlen, . volgens de wettenenadats; 'clat;.wliI11leer onze 
lenisoJ'(le : . •.•.. . tusschenkoinst wordt verzocht, wij inet ol;erleg van llwe 

Aan tlevolkel'en Vil li de Padangsche hoven- en bene(len- hoofde)l de kwestie zllllen beslissell, endat.het laildschap 
lantlen, Salnt.! . of de clessa,die onverwachts of lIa dezebeslissillg UlOgt 

Doen te II Ceell : worden aangevallen, door ans zal worden b~jgest.aan · om · ae 
Z~ine Excellent.ie de konuuissRJ'is-Generaal, vertegellwool'- aai1vallers te strafien. Onze bemoeijenis met cleze zaken' ge

diger Vllil ' Z~jne Miljesteit. den koning del' Neder.landen, schiedt. all~en, om ulieden te bewaren VOOI' de J'ilmpen, die 
Prins vllilOl'arije (! Il NasslIll, Groot-HeJ't.og van Luxem- altijd eel1igen getl'oii'en !tebben, doorllwe ()Ilclerlinget~' is
bnrg , enz .. "en7.., en1.., die op .Java lIijne I'egeeringheeft ten, en omhet land in rust en vl'edete houden. ' Heizal 
ovei' deeilandell van dell IlHlischellAl'chipel, is tot ulic- daaroin I~ooelig Z\jil, dat aile :veJ'sLerkingenOll1rlW~ dessas .. 
dengekomen, om kennis te nen1en vande oneen~gheden, worden vernietigd, waardo'or de lust OUl til oorl.Jgen van 
die tnsschen t:enige hmdschllppen en het bestlllll' van Pa- zelve lIal ophouden. Tegeninvallen van -vreell1de naburen 
dang bestonden, om, aJs een vaderelezelveuit den weg te ZUllCIl wU 11 beschel'men, en rla>.ll'Om overal onze forteuheb- · 
rninien en iilstellingeu te ina ken ,die IDeeI' metuwe adats en ben opele grelHen of in de. Jlllbij hei<l vandezelVe ,\Vaal' 
wetten ovei;ecnkoineQ, en die de sti'ekking zuHenliebben, ditnoodigzal WOrden geacht. , . . .. . . ..' -' .. 
om j'ust en vl'ede t,e bewaren, en om Il we welvaal't te be" Ten tweed6: zal de R.esident, ofeellig, 0:()llVememcllts 
vOl'del'eli. De-oorIog :heeft· aUijd ,ijsselijke, -gevolgen , zooals. ambtenaar opdeze kust, zfch'iil het geheel llietmogeu-be
veleli Hwer olldiWvohdell ··· hebben; !!we dOl'pen, huizen en moeijel1 met het inwentlig bestull), v:m · het land, Hoeh · met: 
bezit.tingeilwenlehverbJ'and en venvoest; terwijl vele men- het, gezag van uwe eerste hoofden en Penghoeloes; de kenze 
sehen duarbijwerden gewoB(l of gedooel. Oole VOOl' ons is van awe hoofdenzal volgens . de wettcn en adats door lt 

de oOJ'logna:deelfgen onaangenllam; clezelve is zeer kost- zehren geschieclen, en aUe zaken wegens schnIdvordel'ingen, 
baal; , wU v'erliezell velel)lel}sclten en de7.elve vel'bittel'tde ovei'tl'edingen, huwelijk, echtscheidingen, versterfregt en 
geui.oedel'en ,zoo " wel ' vail il1ieden, als van onze officieren ancleren, aJleeil doo)' uwe eigen hoofdell, volgens uwe adat.;; 
fnsolda~e~1 i over de~l. dood van kameraclen en vri?uden, en wetten,ll1oeten. worden afge(ban .- OoK zlllniemancl iich 
tooais glJhedenenwlJondervonden hebben. Het' lsdus illogen hemoeijen met nwe regtsplegillg en hehal1deliltg -van 

}

owel liw uelangals .daj; vall ons, om geen oOJ'l()g meer crillliIieleza~en, maar zal de afclo'eiling . duai:Viiligeschieden 
.. voeren '. ma~.l" ~.rede . · en r~lst teo hebben, ~~ ZijneE. ~ xcellentie door uwe elgene hoofden, volgens , de wetten en · adi ts; 

korumlssans .. Gene!'alllwll u dIe. gaarnegeven, ·te meer, alleenwol'den hiervan uitgezOIiderd misdaclen, diegepleegd 
_mdat reeds' sedel't :tweeeeuwende :EdeleCompagnie met . W~l'deil tegen · het Gouverne,ment, als. opstaild, \veerspannig
uin . handelspetr¢k-ktrtgeil optleze ·kllst . is'; 'geweest ' enom~ held, ,hetvermoordell of mlshandelen · vail's Gonvernements 
Jatde Moh)i!umec1anenen()hl'iste.nen ge~ne vijall4en zijn, ambt~liaren of rnititairen-, het l'ooven of Sl)olie~'enyan's Gon
zooals somlAj'1~eri , oirderti; oUi u ' te~isr.eiden; gel~~rd helJ7 vernerilimts eigendOH1IDen. . ])egenen, die zicitluel'aan SChlil
ben ; .. - da:ar' •. 1Vij ':¢l,lgijliedel1~elija'en : aat jji·inaal; ' ~en 'God digma,keIl;. zullen . Yom' · een~nrilad .vail :Jllstitie ' te-):>ad~ug . 

fte'I·· d.: .. a}lesn UWll;r.e·~.·.'d· :.'ellln-.-.O.-.•. e.h-.t.ee'.·el .• ~f· .•. ·t'~ .. ·.:gtee·lbleol.'al.·e'.·.el·I-.H .•. : .oama. ·.l,·.l .• db .•• ei.~.}.·m:I. ee»I'l?S;c·ehue. :nf:.·., .. ilel:'e;19 .. nt' .·e~· .• ~ .. h:'.ze .. Ob·0 _.... wOi;dell teregt ; gesteld. ... . .. ...... .:. . .., .. : . ... .. . .. 
" ' ,Teii. dercle: zuJlen sommige' vaIiuWf! .hoofdellals Drize -
hen ·en · geti!l- ;k\vaad' ; (tv~f :ailcJ:ereri>, te brellgeli; .· .... Piehierte~ : wakils .··· ltraktenienten genieten. ' ,Hmv worat .echterd~iu'eli:;or ..... . 
glm :'zon(ligt):' : ~4ienz~t·G6tl' Strafleri, ' hetzijliij ; Chi·istenotge(m ,groo~er : gezaggegeve~l, <maal'iij -z~l11euons ·diel1en ,;. 
¥oh~inmed~~;t(c!~'F ~~()~I~::~o~' zal "iegen<'en': dii:lzijnegeYQden 1 ~m ...•. V601: , ons . tot ... ulieden · te 'spl'e~:ll;:· en om OilS vOO1: te _ .. 
onderholl(leIlv·::!, ·:": ·. .... ... .. :. -". . . "',: , hchtenyl; al datgene, Wjltllwe .elgenebelanaenkan be- : 

~: W\FziJn, ,*us.i,2i\)e-q:eJ'§, :~l1cgeene 'vijallderf,eit'dalll'oni 'wil- YOl'deren. . c' . . .. . .... _. " . . 

ook ,:d~k0w.r,ri!~~~r.~s?:G~nei;aa~·< lllie:~en, aI~ eenvader .zijne,'fell .. vie1'de: ve.~·langt dek9Q1l1li$sads~gellel'aal dat,e\'ell 
kiticl~i.~e.rr; · > ;ly!~en'~\' .()~~ i'~~;';: (lQ~l,l datgeen ·;dattl!r · bevor. . alswIJ . llzullen beschermen:·tegel~ :tnvevijand'en, ook aij 

~~t~1f •• J;b~iM~~eR~~kg;i~~f;~ ·~:1I:'~;~~'~fh~b~~>~:~' ~·;!~: ;I · ~~d~~n:~~~~~~;~.I~~:d~~g ~fj~t:~~~~~~~~i~t::il~~:S~t*k 
vernement:'W;'!J:jliJg~~~~~n;yell ! btmlJi;1 < van -"egelleil+ . di~r·uwe >' . • Jllillitll~l'e .:macht · ~ehoeven · teonderhoudell,"Te' dieheinde: .-

-;.::" .. ' 



~itli~;C: iJ,h er. obl'iOg:moet .- gev()ercl \~;or(le~i ; :ltit elk lani~ 1 
sch!ll?de·' no!)dige :gpwa.pen~k mansc1iiippen worden opgec I 
l'()cYl.e.·.ll .. ' .• , tift 7.l1.11cll clitll .. 0. ok overal de IVeget.1. en brllgg. eli · in 'I I "f' 't 
.. t' ... .. . . .. .. .- '~. . ~~ , I ,~ell sc lrl' ~ ons 1ll Pekalon·a . 

S Deeember IS70. 

eenBn ··goedenstRat · lnoeten \Yol'clenomlel'fio n dell, waadoe .-. J ",an. 
_ iv ij odk 'nin onze r. iJ(le OIne(le IITt~ rkvolk - ell ri-taterialell~mnen i, . III den uacht van 4 op :) (leze!' heeft hier een zOl1(le1'-
level'en. ' - - : .- . I hng geval plants gehad. 
. 'Cl:ll -"ijHe: ~al het gotlVcj'riement gecn.e geldel~ ke -lief· I. Bij den Iuitenunt-Chinees, tevem o [:ii.tuupachtel' , weI'll 
ti~~~ell .• (H:d.el· .·.lll. i ed~n iloell; lIlila!, het \'er1~a tl ~t SClCellt,s dat I' i:l~l:aak ge1.Jleegd en h~Ul eene wa.i!. l'd~. van f. ·, 5H, OOfJ. Oilg:-
fHlhe(len ; .. 111 nw elgenbelallg, Wfl,Uft;JOl' ook. dat van het le"i outstolen. De . (lteven liebben H ec deul'en weten 10 

gOtlvei"liement zal wOl'denbevcirflercl, groote ri.Hbreiding zult OpCJ1eil ell zgn vel'tl'ekken dborgegaau , waariu zich slapenue 
geven aim de kciffi e-cn pp,pel'-klll tu lu' . I~li crover zal het pel's~n~n bevol1[len. Zij llloeten uitstekeml goed met (b 

. dOOfzUl1e aiilbtenal'en dorm Ira-ken , OTllCLlt zQnder deze lilt- locahtelt b~kelld geweest zijn en teekens aan ·sloten en 
bl'cidiJl(J' ' van knll;\u'p,'I hetzp,j ve g,:eIH: inkomst en zoude hebben. l'e!lsters, (he te open en waren, zijn zichtbaar. -
· De r~t'e i'koop (ler pI'oitnkte l~- ~al 11 . eveir"ve l gemakkclijk De politi~ we~d ters tolld op~erkzaalll ell vervolgcie de in
wo\'den gernaakt, dool' h e1; o prigi,p,n vallpakh.nizen ill de bl'ckers. Z\J wleJ'pen de speCle, plus minus f 4., 000, wcg 
binIlenlanden, waa riuzout t~ n andere al'tikelen te vel'h~j- ell ont~c\l'a?len met de papiel'en van "flarde, 
gen. znllen we!.im, en koftij, p eper, enz. cnz.; zal wOl'clen EI' ligt tets zeel' geheimzinuig3 OI'el' tIeze zaak: vel'spreitl. 
opgekochf. tcgen (Ie j'i r~j ;i,en ·r(lie· d.lUll;VOOl' thans in (le boo =~"'."~~ 
venlandeli . wordcn ljetaald ,\vaal'dOol' n de _ uLOeite zal 11'01" 

den gespaarfL, om llwe .•. pwduct.en ovcr h_ct gebel;gte naal' 
tit: llfg~legenc· plaut-sen 1.e d:ragen, eli. van (laar goederen 
tel'llgte hrcngen, .- .Het zal n even wei volkomen vrijstaun, 
om tl\Ve ·. goedereh ·o idlaT Vaelang te hi:el1gen, en llaal' ver-
kiez,ing te vel'koopen. . .. 

Volkeren vau de l)adangscile boveil- en.uclledenlalldeD! 
~iet dam' de gemakkelijke vopnvaarden, waa L"Op gij .met het 
[-Iollandscb gouvel'l1el1lent in rust ' en vl'ede knnt blijvellj en 
HlV lattcl en Iwisgezj nnell kun t be waren 1'001' d e rampen van 
de!) ooi'log, terwi;il Ctcvcns n:\V gelnk en ""eivaal't zal toe-
neiilen, . .. . 

,) DeeemiJer l.sm 
No. 12 vall hei 11f ili tai'l' 1'ljd8cltJ'ijt bevat: het l'e1'l'01o' 

en slot van bet militail' genie van Napoleon I ; Ulilitai~ 
recht; een vervolg op het stuk: de OOl'loO' lU 1870: vel'-
betel'cle vUlU'lfapenell eneenige varia, '" ' 

. ~Ien schrijft ons van Bezoeki : . 

In denavond van deu \30 N ovembel' jl. yiel hier, tllsscheli 
7 en 10 llUr, eell. zwal'e aschregen. Den volgenden mor
gen lag op sommlge plaatsen de asch tel' hooo'te van een 
Ne(t clniUl. Daal' de wind uit h et vy estell ;aaide, vel'
moec1t men dat de ascII afkomstig is vall · de !Hempie. 

Ret . Roode Kruis, 

Dam' niel, altiJd door alde hoofd(;tl van · llCt bestlUll' aI
hier '8 gOllvel'nemenLs belangen goed begl'epcll ~ijn, en men 
vroegcl' I'eel meel' van u gevnl'gd hoeft, zoo vel'kla1'en ·wij 

. ulieden " cl!lthet · gOllVef'nen1en I; niers mcer b ehoeft te ver-
.lilllgen. EI' ;onllen rtlimere voorcleelen worden getrokken, . Onvel:wijld na ontvangst del' laatste be1'igten van Ban-

..:.-~!.:t!lrde ti)llen worden geheve n Vfln de ha ndelaren bij den Jermas.smg '. heeft het Bataviaasch Comite vel'Uleend zij 11 

'ill-en .llitvoer OV()t' zen van goeciel'en en_ ,Pl'odneten, Cil werkknng Iuer te laude temoeten aanvangen. 
(lOaf de wins~, die zal word~ri. behaald op den inkciop· en ?llet spoe~ wer(l het onclervo1geu(le jllgekocht en bij 
vel'}(oop van de koffij, pepe1' :i- zout,· enz., Jllaar vool'naine. eengeb1'agt, numelijk: . 
I ijk docii'de leveu'diglwicl iii den handel, waal'doOl' vele ~ ... dozijn halve flessehen :rooele wijn. 0 

sehepel1 vracht zllllenbekol1len, en aan d uizende huisge. S /1 1/ If pOl'twijn . 
7,inoen in: Holland eeneerl (jk middel · van bestaall zal wor. /I h;~le /I rijnwijn; 
dell vCl'schaft. Doeh daal'cuboven zal dit Imid in rust en ~ . 1/ 1/ cognac. 
vl'e(le woMen gehonclen, Dit is de lusL en het ve1'langen 2 /1 1/ /I diverse sil'open, 
van.ZijiieMajesteit, onzCl1 gecel'bie!iigcle:n ellbelniriden 6 1/ /I 1/ tamarinde 5i1'oo]1. 
KOj~ing, ·· die den vrede lief heeft, ,de . volkeren, die n, D; 12 1/ /I /I bessensap. 

. t I l 1 · .. · d I k b t '1 d flesschen ]lrnimen . . rege~r', ( e voorc ee en van zlJn va el' ij .. es nul' Wl . eel· 24 halve blikken frikadellen, 
achtlg . I1lflkell, en: doorhandelsbelangen clewelvaai-t van 6blik'ken beschu.it. .. 
HollaJ'iden van deze gewestenwildoell bevordel'en. 2 

V lk d P 1 1 b · b . d 1 1 I dozijn fies~chen poeder cliocolu(le . .. o .... eren vnn e · , a( allgsc le. oveh- en._ . ene . en ane en! 100 
WIJ hehhen rondborstlgtot u gesproken; dit was onze stel- halve blikken groenten. . 
lige htst: nimmel' kunnen u . betere voorwaal'den worden!~ " "poedel;nielk, 
gegeven; g~j . hebt . die tedankenaan de kOlllst vanZijlle 36 1/ II .. soepen . 
(ijxcel1eilti~ ,deJl ·. kommissal.'is-generaal OJielel' . ." 'Ll. w.· midde.n, die 'J . " 1/ peache3 (amerik:. perzikken op wl\ter)~ 

. lIb oJ blkken arrowroot. ' . l.~lf gezie:~ ·· leeft wat vo?r nwcn ons belang let este zoilde 6 fl h 
ZlJn.~lJ. vel"lllallell nh~del~"' )lemnt dezeJve }ankb~al' a~n'21 p~~~ ;~lJ!.~:batJava. 
kOll'lt . ·.dlemetg ... ·et.l'Ol.lWh. e.ld i).a,- zooalswiJ . u.ll~den. 1.U. naam .1 20·· O· 

d k 1 1 ill . stllks aarden pijpell. · 
. ~~~l .. en .~. om:lllssal1.s-gen~1'a,a • , . (en vettegc11. WOOl' gel' vaU 1 91/Q 1 .. I' 
~lJ ne ..... MaJestelt."... den~o .. 1 .. 1. lll& de.1' N. eclerl~n. d .... e . .. n , ~ de.... vel'zek.e- ~300 .. 6· ~t~l~:l B;ft~~e~i:!~'~:~ ' .•.. 
nng ~cven , dat~~a.arm .~e.ene verandenng za1 wOl'dm~ ~e- 50 ·. pakken rooktabak. 
maakt, . ,'l?olaug glJhedell zelv~ll claal'tbe . geene aanlel(lmg i 2 . IDanden inlandsehe tabak. 

ge~f&egevel~te PIi (fa!1gclen ' 2~sten Oct~be~~ i 833.'~ . I 16 pak daon-kaoeng (voOr inlandsche cigarettes). 
I kisten thee a. 9 pond, 
I 6 blikken 'l'jipiring .stuker. I :i ~ . kis tj es . waschze.e p. 
I E~n en andt)f werd verzonden met(le !teJ cn r~lt Iuer 
i vel'trokkelle stoomboot . fI Ko,iingin Sophia" , aan de militaire 
I en maritime kommandantell te' Banjel'massing, met "el'Zook. 



~". 

~~8 

' vb~:( '(Ie ' v~fd~~l}ng ', ell v~rstrekking ,1lameils~ het j1R9~M /traltten, 
K'i';uii>" , aah , Jl~: kl'ijgsliedell' , van d.e land~ en zeemagt : te '~ zoomerle 

: "ill~rizorO'en ':- ;" Jlu:ri. ",erd tevensvolkomelle vrijheid gefaten: ,oogst. 
.. ' ' . .. ;::, -:-_ .. : - - .. -' - _ ., 

ter:'1)es-~hikkillg<',v,an de fabriekanten verblij"en.
dfm: g't:irrd vail het ., gewil,;;, met. betrekkiug tot 'den 

. ..... ..... ... .. 
ten : aanzieridel'> verstl'ekking van deze versnapei:ingenell ' 
yep'el'schingen ';- inet' verzoek~et C?mite tewillen inlic~terq ' , ',' HE'r ROODE KRUIS. , ' , 
no,p~ms de artikelen, waaraan welhgt meer dan <\ande' l;111 I D?or tuss~hlltikowst va[\ :de~ ¥esident va n Djokdjokarta 
gezondene behoefte lUOgt bestaan. , , ", ' '' '' '' ontvll1g het Bata:vlaaschOomlte van daal' cene tweede be-

",',De tijd gedoogde nietdaaronder oo~ koffijte begrijpen. langrijke remise \Tanf5531, makenrle met de vJ'o8,qere re
Dairomwel'dMal' Soel'abaija getelegrafeel'd 0Ill aldaareelllllise ",an I 10:22 ,tezamel't / 6553. 

':pi~oL goedeko'jiii inte kOOpeJ'l ell: die" na gebrand ellge; , DaaronC!el:i{b§grepell ~!Hl bed;:ag van / 1000 aall verkochte 
m1il~nte Zijtl , ~, ltj ba,ridige blikke~l ~ verpakk!in ~n met;ile loti'.ll, tel'wij}: ,4et resterei-rclgedeelte werd geschonkell door 

. ~el'ste boot · aan genoemcie antontelten ilaal' RanJel'maSslng ZIJNE HOQGREIDden, SULTAN, Zl'. Hs.- GEMALIN 
te" ienden. . en DOCHTKR I 3050; dOQJ' de vier ZONEN van ZIJNE 

. Het Comite eihdigt dit bei'igt met de betuiging van zij n HOOGH~ftY,wa!u;o!'ldel; ' den PANGERAN NGABEHI 
'~(llgep.lcendendank aan heu., die zoo krach~dadig mede" f 730 en v.8rcterdoor eellige Europesche , Inlandsche en 
wei'Him om ziji1etaakte vel'iIgten, meer speClaal: C hinesche irigezHenenvan de Residentie 1JjokdjokaJ'tft . 

. .. ' ) tim den Roofc1-Agent den Heel' A. FRASER en den Het Comite , gevoelig VOOl' rle blijken van belangstelling 
'NIiil'ine-Super-lriteliclellt den heel'S. V ~.N HULSTlJN van en sympathie , die hetook in dat gewest in zoo groote mat~ 
de, ~ederl. Ind. Stoomva~rt-l\1aatschapP1J, VOOl' dell vl'acht" onc1el'vqrl(l, hiedtbij deze deil edelmoedigen gevers ziju 
vrijen ovel'voer. naar. BanJel:massmg, van deze eerste Qezen-" waJ'D1flll dank aan vooJ' hl~Jlne , ruime b~j(lragen~ 

<ding, bestaande mt 55kIsteil , .en VOOl' de hulp \7erleend Het Batftviaasck Comitr! van 
.ii1::de spoedigebezorgingnaal' boord ; . . ' . . .. HE'r ROO1:>:E KRUll'!. . 

/lan den Reci' R, HQ LLE, VOOI' denspoedlgen en belang;~ .J. F. :R. S. VAN DEN BOSSOHE 
~o6ze,n inkoop tegenhoogst bilUjke 1.Jrijzen" de inpakking . .. . . .. ' ' Ere8ident.' 
eilvel'zending van de opgenoemde al'tlkelen; . A, J . W, VANDELDE N 

nail den heel' G.. B.. A. I1URLAGE te Kalimati in de . ' Sekretal'is, 
Residentie Pekalongan VOOl' .de door hemge~chonkene Arrow- R"'l'2I..VL\., den IHden December 187 0. 
root', en ' . , ' . _~.,., ,"',' ..... ~= 

an n de heeren RATHKAMP &, Co. alhier , voor de door '. , .. ' 
heill gesehonken 6fiesschen cloor hen vervaardigde RoseeGEVEILDEV,aSTIGHEDEN. 
lIe .Java, of . .J avasche Ean de Cologne. . ,. . .' Zaturda:g ,den 10d':ln December 1870. 

B et Bataviaasclt Gomitr! VCtnYOOl' rekening \ran de Bat~vjasche T1'amwah-Maatschapp~i. 
HET ROODE KRUI~" . Het perccel , g'elegen op Passel' Tallc7. Alia?lg, vel'ponding 

.I . F. B.. S. VAN DEN BOSSCHE,No. 9461, getaxeerdop / :30,000, zijnde een stuk g'l'ond, 
P1'esident. waarop stnan Ie een statiQl1s gebonw, met bureaux efl rij -

tnigloods, 2eeen blok, 1'001'. stalling van (44)paarden en 
A . .I. W. VAN DI~LDEN,3e een blo~ : b~igebouwen, :alles van steen 1m met p' 8n11en 

Seh:retCt}'is. 1 k k J gee e t,ooper, . Kleine, VOOI' f 6,000. . 
Ih'I'AVJA, den \Jelen December 1870. 

10 December 1870. 

', Bij de heden plaats gehad hebbende nan bieding van 
G()uVel'nClUflllts."wisseJs is ingeschre\ en: 

Voor rek~ning desboe~elsvan wijlen . den heel' E. 
. F .:Rijckmans. . 

No, 1. Ret pel'ceel geiigen op Ba,zaar BOl'oe (NoOJ;cl
wijk), veJ'ponrling No. 93~8, getaxeerd op f 4,800 zijnue 
een stuk grond, bebouwcl- met een steenen 11I1is en bijge
bOllWen van bamboe: op hOl1ten st\J len, allen met pannen 

tegen 99 f 100. ~edekt, kooper R. H.Belle, 1'001' f 1,700. . 
993/4 1/ 5,Og6. .. No.2. Als ~ voren verpondingNo.9339, getaxeel'd op 
pari 1/ 559,92.3. . /4-,,800 zijnde~lsvOi;en ~(j9per R-. H. Belle , vool'fl)650~ .· 

101 . 1/ 479,167. N 3 :'1 . d' 
1011/

2 
1/ 400,000; en · 0. . .. ,"l: s . .voren Vel'pOl1 lI1g No. 9340, getaxeerd op 

102 1/ 764, f 4,800 zijnde als \Toren kooper A. ,J. van del' Voet, v60r 
G-egund tot en met pari, te zamen) 565,119. Het to- I 1,600. 

taal · van ele insch,l'~jvingen was / 1,445,p50. .. , VOOI' reke~ng ' vmL Maiju,loena, 1'001' 16/72 ge{leelt.e en 
*_= ",· Jahal'll, voo-r '56/72 gedeelte. 

iJe Java8che~ Conmntbevat een besluit, waar;bij het recbt Het perceelgelegen op <'I!luit, verpondiuO' No, 3237 o-e- . 
,to~den verko9p. vall opinm, in het klein gedl1rende 187'1 ta:eel'do~ ,: l),500 zij.~de . een stllk tt~inlalld, ko~pel' 
,in de residentien Bantam,Batavia elfKrawa~g -wol'Jtge> SaId AloeWle ' ~lJlAhdnlla"AI Atas, 1'001' 11,250. 
wijzigd. Op een: dool' ;dendireeteul' van nn'iuitierl naae:l'te ... . 
bep:alendag · zal door den . resident ,vali . 13at~rvia t~l'boofQ.i,~ .... . 

' :plants van diertnaamde opinm-vel'pachting' pla:ats hebbell . ,, ] 2 Deceulber 1870. 
~ee-ist : petceelsge>,vijie 1'001' elkgewest af~oriderlijk en daama, T:E~l!:GR.AM -V*N SOERABAIJ A . 

. "yefeenigd tot ,e,'e, ~ll pel'ceel. : ': " ": c.. " .. ',' 1" ~2 :'D " , N '. d t 
. ooeraua1-ja, > ",er. regen e l'Oepell te Bandjermasill 

,~";":; ,", . • ," ' aallgekQ~e~: ; Elftte300 ' illan naar ~farabahau , ~faandag 
~" Jj;en - extm~bij\roegseLdel' Java.sche GOllra'Jithoudt in eenwaaTschlJlIl~l~ bOrhbl~l'J.ieel'e!h 
_ :stffat; a!l.ntoonenfle l'esitlentie's ' gewijzecde gel-;aamlle, ree~l~ " 
';(l*t,v(l~gepeen ', v:ermo6aelijk nog te ontVanget:leGonvern~~;: . _ c,';'" 

'Jrt~i1J:3prodltlsten :' liit de oogsten ' van 1869 en ' 1870,-':" '(ic: ,- ' lIetliriOde Kruis. 
1'i~'~ ___ v~elhedenpl'Odlikt(ln, welke, ingevolge~lebestl'u.l.nde k~n~ J ' Blij~ens Qpga:v~, v-oorkoifiende in de dagbladen van is 

,. J 



;Decellber 1870, belielJen ' de Ontvs,ll.gsten tot :'3: ted .. . Daat'ollder isuQg ·hegrepena.antikt.iveregiell op 
ymen ..... . .. . .. ~ .~ , f 54,7'10,44 ' iuitgevoerde ·gouvernemenbpro4l:\kteu. . .4l8,}17?02 

Bcnevens f 141,50 aim IlJgi ~oodat d~ ·:wcrkelijke.ontvangst 'he';r~bedra.~elt .~-/.4J.070~;82 
op .te ha1en inschi·ijvingeu. . i Gedurellde. de 9vonge maandenb(\droeg dIe ontl'. IF S,976;J17.8U 

Er is sedert ontvangen t9t I. .. . ;Je zamen. -,-.-- j4,4]}020;62 
den 10 Decembel'187.0: J 7,726,65 i Gedurende de 10 eerste maanden, van 1870 IS ollt,angeu: 

Tel,amen f 
Benevens aan nog op te halen inschrij-

vingen . . ( 
-

Hat Roode Kruis. 

62,437,09 

44,~ 

I mind@r dari gedurende dat tijdvakin 1868 , . f 261047.45" 
i mecr /I /I /I 1/ /I 1869 1/ 1;19468.34,;' 

: Gedul'ellde . de . maaud· September j I. is op de beziitiugen 
, bu/ten Java en MMna ontvangen: 
i 'Aall in.voerregten . 
i /I uitvoerregten. . . II 

/ 

I 1/ pakhuishuur 
Oad~l\ik na (te ontvangst "1m het a.lgellieen heroep op "konsnmtieregten op tabak. 

den liefdadigen zin deringeielenen van l'Iedel'landsch-Indie te zamell. 

:l75i4,91 
5854'7.43 

171.41 
;j95.13 

/ 86664.88; 
vormde zieh te Pasoeroea.n een Comite, zamengesteld uit Hiervan is tenlgbetaald: 

8270.89 . de volgenr\f', heeren: a<lU uitvoerregteu. . . . 
P.·W. A. V AN SPALL, woclat de werkelijke·ontvangst gedul'ende September 

. Pre8ident. heert bedrageu . . . . . . . .' . . . . / 78387.99 

LE
DEN. Geclllrende de 8 vOl'ige maandell bedroeg die ont-

vangst I 48M92.16 
H. 8. EAL~EM..I. H. W. Ciraaf VAN DRN BOSCH. .......... t" . :. ~6."8uRO.15. 
J R A UEGr< A C SUIJlT -' .e zamen. .' .f u .. 

. .. n IJ. I\...·· .t\: Geduren(le de \J eerste lllaandeu van 1870 is ont-
E.R.H:UGHTON. J.W.BILLEVANDl~NDUNGP'::N. vangeu: 
W. F. MODDERMAN. L. C. POJJDERMAN. mindel' dan gedurende clat tijdvak in 1868 .. j 50947.69 
J. Nl. VERHEIJ. O. :F. CATTFjNBURGH. meet·" " II . " /I 1869. ; If 29896;55 
A. Z. 'I HIJSSEN. . M .. J. VAN BOSSE. Sztmatl'a'~ W~st/';u;t. - Aan een suppletoir verslag omtl'Cllt dell 
C. L. ROSE1\UiIER P .. 1. G. SEM, .J'he8altJ"tel' I stand van zaken te dezer kllst over Oktober jl. wordt het 1'01-

C. W. BOGAARDT, Sekl'etari8. gende ontleend. 
HetPasoerocansch Coroite sloeg onvel'w~jld hall(len aan De weersgestcldheid was over het algemeen zeer regeuachtig. 

het werk ell hield eene huiskollekte in en buiten de stad Op de strandplaatsell verhieven zich IlU en dan hevig'e winden, 

b 
die veel schade veroOlzaakleu aan inlandsche woningeu. 

met, het, gevolg, dut ijeenverzamcld en aan het Bata.viaasch Koortsen bleveu overal heerschen; -
comitc gcremitteenl werd eell montant van! 1686,69, waar" Ook de pokziekte vertoonde zich nog OJ! enkele plaatscu. 
o'lder I 183.15 als eene gift van het te Pa,yoeroeatt gevestigd In de Bovenlanden eu in de afdeeling Paillan nam zij af,doc..'\ 
I iefhebberijt,oollceL zij ·vel't.oonde zich daarelltegen· op uieu\V in de di~triktell Baijang 

GelijktiJdig vormdc zich claar cellc darnes-vcreeniging van en Batang~Kapas. 
hd, Roode Kl'llis, bestaande uit: Ook in de Korint.ji-lalllien moet, die ziekte veel slagtorrel's ge-

3lfl\"fOllW de WmL VAN SPALL, maakt hebhen. 
/I 1/ '/ A. C. MElNTKL, De bevolking hield ~ich ovent! ouledig met. dell sawah-arbeid. 

AB
· I~'" r, III de afdeeling Aijer-Bungis ellRau waren de ladailgsvoor 

\Iem)llw BL;tJ':~.'R··'~ S VA.lN \!L U·C .• ' '1' , het grootste gedeeJte reeds bepltmt. 
1/ l~ J-~ .... .I).~at Op het eiland N ias, \Vaal' Ii,-Ueeu iad!\llg.; w,onlen gevpnden, 
1/ BOG AA ItDT , was de oogst van die veldengllnstig afgeloopell. 
'I VERH1!n.r, De killa- ell koliij-aallplaut.ingenstonden vrij glln~tig; men ver-
I/ ROSEMEIKR, wachtte dan ook eell goedenkoJiij"oogst. . .. , 
IIPOL DRRMAN , In de residentie 'rapano1i nam de inkoop vall ( 'ilIj toe. 
1/ V AN BOSS~;, Te Poeloet-Poeloet (Painau) waren niet genoeg"arbeiders be-
l! CA'!,,],~; NHUH'(HI. sehikhaar om de korrij to plukkeu; oak in de Korintji-Ianden 

loteri.i, die den 29sten was dit het geval, doch hier was,de pokkeu-epidemiedaarvan 
. de oOl'zaak. . Heze dames-vcreeniging hicld (:eIH: 

November jl. werd getl'okken. 
De ophl'engst daurvan, met ill begrip 1'<111 nog cenige 

lIadcre giflcll \'un illgezetenen del' hoofdplaatsen van de 
afdeeling :Bangil, I 1176 bedrageude, werd eveneells aan het 
Bataviaasch Comitc ovel'gemaald;. 

Het .Bataviaa~ch Comito van deze verblijdellde uitkomsten 
melding makcnde, betuigj; bij deze openlijk zijn wal'men 
(lank \'OOr !inn sLetll! in de Residcn tie Pasoel'OealloIl(ler
vOlldcll. 

.I, ,J,/, (I Ii ia. C;ctiurellliedc III~i\lld. Ukl.obl:1' jl. wcrclojl Java 
en Matlura 'OIlt.VUlIgl'lI: 

/tall invorrregtell·. 
" uit.v()el'l'egt.clI. 
'I puld'\Ji~hllllr. .. 

kOllslIrnt.iercgl.ell uplabak 

" 
f ~1I :3084-.4:3 

53(jii:31.16 
11558.77 
6268.66 

." 

10 i',(ttnen . /867;,H:302 
HiervHn word lerllghei.aald: 

(tiUI invoul n:gl CJI . . 

Illtvoel'l'cgicli. 
pl1 k Ii Ui:<l11I1l r 

/ 2211i! \)'7 
5v07.2fi 

lJ7.95 
'-0'-~'---'~--1I7;768.181 

. rest . . -. -,j85!)674.8;J;' 

De hoeveelheid ingekocht.e koffijbedroeg: .. . 
. .. . ... pikols. AmsL- ponden; 

in de residelltie Padangsche hovenlanclcn 7217 110 
I' II II 'l'apano1i... 908 341/2 
fl II afcleelingPriallan. . .••. . 22 1231

/2 

fI II II A·ijer-Bangis ell Rau 158 21/2 
II I' /I Paillall.... .251 131/2 

te zamen. 8583 ;J j, 
U at zoutdebiet bedl'oeg: 

k()ijaugs . pikols. Arnst. pouden; 
te l'adang . .' 40 5 
II Priaman " 8729 
" A Uer~lhtigis. :2 5 
II Nalal ;. '. ' . ;) 41/4 
Oilk apde o'lerige plaatscll washet zout in voldoellde hoe-

veclheid vel'krijgp~ar... . ..... ' .'. 
De ' handel 11lcef onbe.duidend; .LW vischvangst waszee.rgering. 
Aan inko.mendeeIlUltgaallde.regten weret ..... ' . , , 

ontvano·cn. ...'. . .;. .. . /42;196;22 
Gecl~l'eude de9 vorige rnaancleh . : .I 470,!:l!W:SG· 

tezamCll . . " 513,1 060~;; 
.G~durcnc1e de ]i} rnaandellva!~ :lS69 . "535,~36R~. 

alzooWiriderill 1870. . ·T · 22,!l.30.70~ 



De pFijzflll de r'-~adi;/r'~st en .0tiec. wal,Cn, -ak v6Igt; .. ,< Iri 'slands pakhuize.n werden gelcverd 18.937 l'0ildcn foclie 
; . :::._!.: .pa(lc-per plkoL . r\j~t ].lerplkol oJic per . ,·ierk. flesch . . "'Int den oogst van Apnl en .Mel. . 

~ei" .hoofdpl.p~da~t:i";.S'!3~~o;i. /~:S-Z:.W'j oJ;'; j ~ .~o~ . '::1~~~~rsJl~~m~2 S~fl~~elll~::~lat~:li!~r4~~r~~~~~D~e:;~~~~D 1;t5l:~~~: 
-JD del'ad ,-bovenlana!:.o,,3 20» 0.-, " 15.2", }>10,50 )) ·0/,5 " L2i:i en 163 halve amen Iloteu ell 12. kisielluutenzeep Is1 c saor1, 

· ;;1~~~t .. ~~!~giiie2~:~.'.~)22;=.·.·. -",;0.4 :=-.,:,,;: 4.'°;2.-; ,:> ll,= : g:!t t~ .. ioomede 1 kist 2de soort. . 
, '. ..0",665 " 1 '. Tel' reede vap Neira k"amen a8u' 3 enropeesch euul) inialldscli-

" Piljnan. , ':- ) 425,,~60,., ~ :7» _ . 0.90" :- ' getuig'de ya!\rlu i"'el1, terwiil "an claar rer[rokkcll ·5 \'aarllligeu 
.- PriDman" ') 75·,350 ,,;) 25" 1.- .,/ 0.60. L- 1 .. · • t> -" I k . ':.' :"" . ~. " '.... : -.. . . " vall de eerste en 'if vall laalot.~euoell1( C 'alegonc. . 

LamJlol1gsc1w rZi"h'ildd!i, (Oktohel;). --Geclur~ncle clez,e,lnaand '. De iu- en nit ','oer van IHllJdels-arlikc!eu bedl'oeg celie gelds- . 
deed de resiclent.eenell1Spektle-relS naar cl0 aldeehllg IoeJaug- waarde resp eklivel0k van / ;)9,962 - ell f 72,05 ~.-- en dic 
Bawang. ." . van specie / 20,733.- ell l 30,720.-, 
Terhoofdp!aa~s ·,).leHgala, - p. ill, ~O p~len Jalldwltarts ill, (1Ill! Aan belasliugen ~verd ontvangell: 

de rivier 'l'oelang.Baw"ug. \Vaar eelle talnJke el~ l1ljvere bevol- aan ovcrschl'ijviugsregtell 
king is gevestlgcl,. cllil haar bestaallvmdt III hand el elllllcll1s- vcndllregtcu . 
trie; --. "iel vOO1'al de opmerbaalilheld op de go~de on hechle verpachte miclclelell . 
woning-oll en op' ,ielf) andere bnmiskcnbare blijken vall volks- zegelregten . 
welvanrl. . .. . . _ " . . Do jJl'ijzeu van de rijst l'ariccl'dcll 

Op de iel'llgl'ei:s vjel'd beha lve cle.afcleelllig ly Ma~~ga's ook 
het · eill1ud Sehessi ·hezocht. alwaat: . r\lke pepel'illlnell ZlJU. Vall 

l :;36.8U 
" 2:32.,18 
1/ lUi.-: 

• If 1031.-. 
van f Ii tot / ~!'50 den pikul. 

dat eilalld ell van bet. daariegeno ve'r gelegelle Seboekoe waren in 
de laalsle maandeli l'1lirn GOOD 11ikolspeper uitgevoerd. Bantam. ~. Dell 13dcll Novelllber jl. vcrlrok vau Aujcr naal' 'l'eluk-

Behalre deze pepertllin6n, die geregelcl aangelegd en met zorg Belong ceuc praauw-kollek, bclad clI :met 50 gcitcn, ecnJrll-cijcreu en 
ouclCl'houdml wordell, w.erden dual' ook Ullgestl'ekle klapper-aan_andere goederen. . . -

I Id d 'reI' lJOogte I'ao l\alimbalJg Ircrd dat \'aartuig overvalleu dour Ilcvige 
plantiligcll en salVa J-ve en g~yon (In,. wiuden ell hooge zee, mct dat gevuJg' dat het \Velum zunk, 

l\{eL hct oog op .het pargetlJde IeOH de wecrsgesteJdheid in dit Van ue opvarenucll k,\'amen cr l\Vuee, al<lrij\'l'ndc up cen stllurboOIl', 
gewcst. lJe'lredigcnd heetcu.. te Tjandi uehoucl rn <lilr; wal. 
~ III de !traeeliug' Sekampong deden 'uch gevallcll vau koor[s Omtrcnt dell djoerngau en uc 3 ovcr ige ul'"arcodcu' wcrd scdcrt Die.is 
en cholera voor. veruomen, 

])c gczoudlleidsioe;iand lict ill de orerige afdeelingen weinig . P"eangel'-llefJe.,'tsc""lJP,d.-". _ .. ~ , v' ,"" ,c-. . Iu !tel dislrikt 'J'jiu\Vi, rcgentschal' 
to wCllschen over. 1 l k I Soemed8llg, hadden 1,P den 8slcu Nuvclllber jl tClIige ulll'dsf:ortiugell 

De bovolkillg /ii (' Jcl zich si-eeds bezig lliel let Je wel' en larcr plaats, Damclijk ill de de~"a 'l'jitamba, troep l'akemilall, van dell berg 
l' iis~\·cldcn . . . . .. ,. . , . 'i'jiboengoen 01' 30 vcrscbillcndc plaatscn over cene .llitgestrekthid ~an 

Ret palh-gcwas stond III de a[ueellllg Senl<tllgka \·oordeehg. 10 bOllws eu 451 0 R~ijlllalld sc he. ruCile ll, ell 
lil el l! ardccl ill~' t J'oclallgBa wallg werd gekla:-lgcl ~ver den na- van den berg 'l'jircurli in de llessa .T oklu, true]' N galiclidocilg, op 1;l· 

l1cclillpen illl' iocd, difln de vele in September gcvalicll rcgens op plantscll, over eene llI(gestre]{lheicJ I' all 8 bou\ys ell ;joS 0 Hhijol. 
dell bC!;illgbollw haddcn uitgcoefclld. reeden, en ill oe af~e.chrevcn ko[jjJtllin cn J'.,hlllilan, TjiI,aijillg, JallgillJlg

Tc Tel~}k-J:lGtollg kwarnclI aall 3 oU l'opcesch ell 30 inlandsch trus cn Ngalicndocng, Ie "'''I1CO orer 1130 roedell. . 
gctlli;rde yaartuigen, lerll'\jl c a ll c1111t.1' .vertrokk 0n 2 vaartillgeni ])001: deze "ard.torlingen lVl'rd en vcrscheidene ~a ",ah .> ell til'arvclden 
VlIll dc ecrs[hedoclclc ell 50 v.:tn de Jaats[ g-enoerncle kategol'le .. ~n eel1Jge karLollIYeu ell gelicn Lcdolv "l). 

De in- til lI itvocl' \'ci'le-g(;nw olJ l'di ~ dell cene wuanle respekti- _ In den· U"lllld V;tll dcn 2')sk ll ch:lI',,,,,,v(,I ;l:cude OU'tstOll'\ bnllill 
n ;l\ik \' ;; ll i 7:::'HjJ.(,O en I \jG71 G . ill cen Lamboezen bijgcbollw Liunell tlelJ ringlllll ~ll' vall de gcval1g6uis 

He[, \'OOl'lHIRITI SLC ai'lJkel vail ull.\'ocr was pcper~ wa.arl'Dll mt to 'l'jiandjocr, dicnendc lot verblUfvHIl celli.tlc !,!;evaugenell, die bU ge
de afdc(;lill!! IV lIIarga'8 allcen ::l1)-1,0 pdwls werclon 1II1gc\'oel'd. brck aUll fllimtc uiet ill het steelleu hUGi't1gcbolllV ""uden opgesluteu 

Dc ~l~rnjdde!de IIHlrkt.pl'lil!.ell warCI', ills volgl ;lVol'deli. 
IUi~t. .... [lCI' PJkol VEtil j 5. - lot j 9.- Van dill uatstc gcb()lIw verLrandJ "l! Illc,le eeuigo luik.u ell dakribbell . 
i'j~ u t . /I 6 .50 Geell uer gevau!-;elll' lI hekwam btl <lit ('ngcval, tint . all II I\\\".adwillig-
Koilii II 18.-· . heid is toe Ie sehrijvcll , ccnig lelse!. '. 
~wnlte pcpm' " " 16.- Door .~lc . pUII(~ IC wcr~l aUes Raug~Wt 'lH.l om d~ dadcl' s, ZoolUc~.e de 
UOlll-eiast.iek . " SO.--- ~.c~el~. b\J die g.clcgcuheH) ulll,ll1"lc gcvuu.geueu,lD hand en Ie krygeu; 
K 8 terw!JI de gevallgClIl~ zou goen II1f'gelUk 10 bewuooburen slaat gebrllgt 

ilpas ,-. wei'll.' , . -

/ llilboiilC, (Uktobor). 
drllkkcncl warl1l. 

[Ie l weeler waS over heL algeillcoll 

He gczondheidslocslilud mogi gllllsiig genollulcl wordcn. 
J\lllboilia wcrd br,zoeht cloor 'I, elll'opeesch .ell 5 iulnlldseh gc

tlli:;:clc I'aartuigen, ge~umcnl(Jk rnetende ,.1:74; Jastcu, en er ver
lrol:kcll VHI1 c1 aur eelJ gellik aautltl yual'tuigcll . vlln beide kalc
gorii:ll, lIIcicudc [e ~alllCll ()].;'j lasi ell. 

"\Ull koopmanschapp0Jl wcrd in- ell lli1gciwerd respektivcl\ik 
\'OO l' / 2:J,f:i71.50cn /8J,563.~ 

Aun helas\'illgeil werd ontvangeti: 
aan IH}()rrI ~cld ell j 0727 .50 

vcrpiiCh lc Iniddclell ' " ;15:31.-

J'opal'a. - lu de afdcclill F' 1! I.>ti, l\oedufs ell tJoRlla k\\'8t1lCU ge~ 
clurcnde Oktouer jl., ,de lif' 1t- ,' ,.1;.; , bale aallllueuiugcu I' uor. 

In cene nail zee ~elcgcu ,Ies,a , ia de afdeeling J.uana, ltltle lIIell 5.7 
kourtsllJdcrs, \\'I",l'\'ali 31"- I,eh: " j,leo un :.l bezwe~en. 

Aun de lijllers "erden de lIuudi .~e IIJrdicijnell vcrs(rek!. 
In de aftlcciiul; J"l'ara hlev(,11 Iworts- en pokziekle slatiunair. 
Op ultimo September warcll aldaar DOg aanwezig: 

kuorlslijders. 
294 . 

""aarbij zich iu Okluber HOg voegllel; 505 
cn 

lVun'r"un hers lelJcn 
ell overledcn 

tc zatllCIi. 

~~~ . /1i!t~1 

poklijdm,, ; 
ll7 ., .. , 

232 " 
349 

1/ zegelre.g lnl . . " . '!'o D.50 
If overs.ehrijvingsrcgtcll, . 1. -.. ioorlal onder "ILimu Oklober lIOg onncr 
/I briefporl. ,, ' .. J88;10 bc\1anudiu g blevell 2·74 . ('U 135. 

-:--_. 

/I I'crko. pp I' all poslzogels 'b2.35 - :.. .. 01' Karilllou·Jul'a werden ill Oktober J J 5 kourtslijdcrs aangelr ') ll'clJ , 
waanall 'I I) hcrstddell ell d" overigeu up llltimo van die "lllil;tllli lIog 

Ue pikolrijst' kO~ 1 Ie I ~J. .. --; deecrstc, ell ./ '8.-'- de tw'e'ooc " onder bchulIUcl ilig [.leVl'lI. 
~oorl . .. 

. '. . . BanjorJ.II/(IS . -.- III llcll uacl.'t vau dell 28 UIl 2·1) Oktober jl. l.raJl·U AalJ ' bCl'i_,',lciJ' I.' lli. I· BClad,l over clem'.l<tl,dcll A Ug'ustllS., enSell- ... 
'd - Jc ri V ierell K ,,,I,in war, 'l'ellll>C1allg ·ell G a w·e. lell gcvolge van zwaro 

telllbct .i I. ·wordt · het .volg<:Jl(j(! . orlt.l~'9Ild .. · c':' Icgel.5, bUltCIl h~ 're OC\ Cle, 11',1:11 duor lei huofdpluals BUllJoemas eeo ige 
Hot wedcr W?I; uligestaciis;(legezolldlwilblocslaud bevredl-l oneil, eukelc sa ll,lI, -veldC", de gllluic \\eg ell cell geJcellc van de lIab!.! 

gen,d. ':"' .: _ ", "' .. _ t\ekgcl1 knlllpull g:s u!ldet w{tifl gel'aakttll cu ccu to .lang UH:1SjC vau 
.. De liutclliJll.lskaal- h001UClI el c de rlJpende VI'lI(; htcll haddcll vall lto 1"""l'un~ P"I,otll!icli lid !even \criuor. 

bcL gnre wcelcx .. gcdlll'clldc ' de :I':c.l\· lgCl maallden yecl I.e )ijdcn. . : : In uieu~clfd en uaeht werd in het dislrikt 1\ ali-HedjQc('lI grunt ge-
1>c oogsk w~s ·':dall: .. ook lIi (I.Lzecl' gllriplig,~- ilie(' cndaar." decile vall cell brng over de Tratc \\'~gg:esI8gcll . 

zcJfs zeer ·schraaJ> .... De w~g tusscheu Bagelen, 1'jilatjllp cn BaDjo~WijS. werd Ovel' eeue 



:.JveeUrgstep··el d: .. ~;t,.).? ... E .• li; leoe··.eelle.D.: .be.aubd.!_ •. 'J~.·_rrd.t~~' .. ·.V.~.·.~~_-_·.:./.;e.~ .. ·· .. V .•.• ~. !.' -~.-. td_:.~.·.·.~.o .. ~_ ~.·.~'o.c •. r.ro~::_.,~.'. :a,k·_.a ... _:.t.a.B.r_ ....• :c1_'.!a. t .. ~.n._r.'_i.d.·.-,~_·.,~.·.[ .•... ·. t: WJ~~s- . • ".-. '. : -' .• .. ,.:;::;'::< -:~\~ ':~;;}~.~~i;lt, . :lli~iGi: 
-zUjde! 1i\l~~tqttweg; Jenwe~ten . vi~de po~t- . Bo;~kp; cu: weLover~~~er ' U ~.i.Yag.Q.t~.-.;it.::/?-. · ... '; - I ~ : ·:,.-.>: :C::~.; .. ~.'~-;.t:: .. ~.!.~.~1J8·:.~.~.~o,_l.:'S'.:;~ttt 
Jengt,8::VPD.::SOO.: roedeu, -- , . • ::.:' ..•.. : ' .' ...... , i -. VI . v . . _ u .-

Ook2;iD~ ~~:· afdeeling P9~\'wo.k~t;to veroorz~uikten de gcvallen reg .. en.s l <te ialiieil ·· .. J;01~(jTpi!tQJi; '; . 
oVel'*.qollTlllgrll cn .. aanlsto~tHlgcn. . .... ' . - Ouder ultimo , Sell!. bedrotg- hetr~<;I~ot tin: . 36;175.0.6 . 

In: :dcn": (uin ' Sidamoeli:L . gingeu . 2813 . kollijboonien :enindentuini . (c iain~n . : 3:'7'-";2::':4':"7~;-'"1~3-'-. ~p~ik'-'-u'ls--';~_,~",-,:, 
Wndastoempaog 526 djaliboomen door aar.dstortiogenvcrloreu, Gctlcirendti ' Oktober werdcnafgescbcept S;2\}4:5J· 

Vooi~ls "'.tirdcli in die »fdeeling<74 .ill !~udsche ' huizen door baIldjh:s . . . rest . . 2!3,952.£2p.iko1s; .. 
weggeslageu;cO gingell 113 pikols padl co 411/2 bonw sawah verj()fCll, Dc scheepvaatiwasvrijIevemlig. . ..' . ', .... . , 
tCl'\V i.W: 57) ch.3jicn en ceuigc bnffels en IIOCijen, zoomeue eenig plllimvee Van .verschillcndeplaatseuin den Oost,J ndischcn archipel ,kwa:mrn 
rerdroukell·3 . Ie Muulokaan :11 ,I!Ul'opeeschcu39 inlandsehget~igdcscbepen ;e!l 

-- .Tll .dit gewcst )Jam lIet aaulal [l0klijders gCdurciJueOklober jl. vaartuigeD, ruetE'll'de 1392JhJa.st, t cr;,' ijl \r~ i; diiarvcrtrukkcnH auroe 
slerk af. .. .' .. pccsch ,eu40. inlandschgetuigdc schcpeu. clivaiiHuigel;l; meh:ude l271 

Vau ,lc 679 ' 1ijucrs, <lie in die . ruaaml aldaar .vei·pleeg'.! wcrdcn; ]lCr- I Jaslcn. _ .. :. . .' '. " ... 
, tcldclj ' -,t 43, OV"r1cJ CIl 41,ell hlcvCll 01' 'ti ltinio bktobCi' uog 95ziek, I lJe ingcvoi))'(legomlcreu vCl'kgeu woordigdco cCiJe ""i1ardc vanj68,1l'3--
(eg-e ll 326 .01': .liltimo September. . . . Aan wk'orilcnde eli uitgaande l~eglen wcrd··,ontvangeo . - . . 

. ." ' . eeoe sOlli;"ali '. . _ .. fq30~ . lQ 
BenkiJd ci.I, (Oktober.) - Dc koorls-cpid emic in de 'ifdcding Mokko- Gedureudc . lie Degeu vorigc maaude'n ' • 18348,93 -

lVlukko ·was op ultimo Oktober zoo gued als gewekcu. · te lamen -' -·-· -·--r23650.~3 
Te . Manna, 8eJoema, LUIS eu tel" huufuphlats 13cnkoeleD werden 164 In de 10 ccrste lusauden Van 1869 is ". »26234.26 

j,oklijders vcrpleegd. waanan 28 overletlen en 95 llCrsteldcu. outYaogeu / 25S4_Z:f 
Dc. . wccl'sgestcl~heid kcumcrktc zieh bij voortduring eloor zware re- ," . ". ," .. alzoo y,illder in 1870 ~ _ . '. (I'd 

gens ini hUliele Wlnden, wuarduor het vCl'brandctl del' omgekaptc boom- De IlJstpflJzen . ~a1l6cldell ~u.s,cheu :( 8.~ cn /'l."O ,1en\In', 
stammen oj! de ladangs belet werd. .. eersle sO(lrt, eu / v.50 en / 0.;>0 dc.IJ lnkol; t \,::c~de . ~oort. .' " '; . 

Voo{' dc ' te bowerkensawahs en de reods twplaulo lauall"s was die' Dell 22slcn Octuberslrandue opceo 'korAalrif, :origevceF2
1
/ 2 Engel-

weilrsgesteJd)lciJ daarcnlc'lengnnstig. . .. '. . " . I sellC iU,Ul ten lloorden van pooloe Iiiat (disfriktJ'oboali) het ·]<?n"cJsch 
~Iet het .plantcn del' boomen en paJcllvoor do tclegraaJlijll tll8sclicn barksehlP. Blue. Jack~t,gez"~voerdcl' Edward C. Susly. DeIHal,ug~. bec 

BClIkoden Ot} I,ahat wcrd cen begin gcmHlIkt. staa[)de . ~~t k amfer, verpakt t[)?ahCSOi lobbe~;\vcrdd~ol' de,dotlt:l'lfcu-
Doze arlield vOl'del'fle "oed. de UloahcgcJcn. vau dell admwlstr1j.teur VOIl" loboah , ."or teL g.Q:otste 
Het ·zollt.d~biet bedro~21 k,'jangs en 2.9 pikofs. gedeeltc . geborgcn en per stoomcr .l"nio·silu · ;':1.11 dePuUe naar -Java 
Ton ' ;buoMplaats Bell kudcll werd allll ioyocl'I'eglen gcbcvcu ceu be. vCl'voenl. .. " . . . . . . 

drag vau f .398.40, lJitvocl'fcgten werden niet olltvallgcll. ./)e bem3nnlllg s~heepLe 7.lcll 10 0]1 eeu and'c'r EiJ'g~hch sehil" lweI'S 
Dc pilloJ I'ijst lwstte ill de ardeclingeu OllHtlclau dcD en lIIokko.Mukko .stellende am ,!e ZUld. 

/ 10 .-, eu elders van .f 5.- tot / 8.-·; de prijs del' paui bcdlOeg 
ollgcvcer de helft .. 

Banker, (Ok(ober. -. Het wc(Jel' was over hd algemcen regcoaeh
lig. ]<; .. verh icven ~ieh hcvigc windell lIit het W. en N. W. 

'l'cngevolgc van ue ill UC laatslc dagen uer olnaud gevallcn zware re
W·us werden de groote- en binnenlVcgcll gNlecltelijk ouuct· watergezet. 

ne 'ingnustigc we&!'$gesleldhcid dec,1 vele knudsen ontslanl!. De be
volliin g vau de llistriklcn lJjcbocs, Socngcilial ell Koba leeu veel aan 
ver k011<1 hcid . 

.In de ·kampoug Sing!r (distrikt SoengicshlU) uClleli zichgeolle gas-
(rise], r k,)ortsen metr vueI'. . ' 

Dc vaccio~ bad gel'c~.elolcn vnortgaug. . 
IJc zware regens vcrhindenleu steeus heL 6choouhl'UlHIeuen verdel' 

hewurken del' 1",llings. 
TClj 'cin,le" nan ,Ie <Iaurdoor evcllluccl' (e ontstanc dnurle dcrvue

diu~"1I1irldcJclI hel hunfll Ie l.;ullnen bicaeu, Icgdc de bcvoJking zich 
toe oJ) <I n ..inzamoJing ell den verlwoJ> van boseh'prodl1ktcn, damar en 
g<:l.ah,kodan. 

~let dulzelf<le duel werdeu ook de aaupJauliugClI van tweec1e gewassen 
uyer:.1 lIit.gebrcid, . ' 

Ik inspektclIl'.hullorairder kultnres J. K 'feiisll1snn giug steeds' 
,"oort .Ilj·ct de voorbcrcideude wCl'kzaamhedcn 10L deu aallieg van sawahs 
'.Il vail liparveldcll llab\j de kampon" Bllkclll ill het distrikL Soengciliat. 

Ill's 

Salliamng, 5 December. De ambtena~'en van hetbinnen
lalldsch .. bestlllU, bestemd voor de 'Preallger-regentschappcll, 
eu die grootendeels reeds op l'eis zijn naal' hnllne nieuwe 
standpl!Hitsen, 'wordcningevolge door den directeur van clat 
bestlinr aan .cle l'esiclcntien gezonden telegrafische order, in 
hu:uJ1(in marsch opgehOllc1en. Ditfeit in: ver.bancl bl'engelltlc 
met. het nit . Nederland ontvangen uericht del' verwerping viln ' 
de Indische begrooting en van dell val van het ministm'ie, _ 
bestaat er thans l'cclelltot gissingen naar de aanleiding clier 
geuelli·tenissen, __ waarvalfwij- ' OllS tot nog toehebbenoulhott-
dcn. .. .-

Het schijnt tb:a11s dat de reoi'giniisatie del'Preanger-re
gelltschappell het blok\vas, \vaarover de heer de Waa:! 
struikelde;locll:icld door eell claiutegen gevorillde c~mbiuatie 
del' cOlU;ervatieven met de Plltteanen. De omstandighei,l clat 
de uitvoel'illg dier rcol'gallisatie lIieT geschorst . wordt, - op 
telegrafisch bevel uit Europa - \ vettigtcleveronderstelling ' 
dat ons een cousel'vatief miuistel'ie te wachtel1 staat. (?D .. 

lands kas werd gestort: 
. ,i au hriefj>ortu's . 

" verkochle pusty-cgeJs 

-Eel1 goedyel'schijl1sel. Alseen -bewijs vanhet 1ilim~ 
meucte- yerWmw:ell, d001' de ·inhiuaers in Em'9peesche ge-

71.~ . neesliee1'engestel«l, ' deelt . men im.s mecl~ datzichorllallgs . 
-~----~_ 0[1 een :dag n11m .130 inlallders . bij(lenofficier yau . gezol1d- . 

/ 150.~ 

H"t. zo'uldcbirt hedrueg: 
Ie Mnutok 

" UJcboes . 
" - 1~Ii"jue 
" Socngeilia( 
uMerawaug 

cl'angl,al'I'iuau!( . 
SncQgeisJall 

• . :Kuba ' 

tc zalllen . /221.-. hl:id tePelautoengau aanmeldd~il om mediCijnen teolltvangen. 

146.65 pikols; I Sama1~aizg , .6Decemoer. . Wij veruemen dat het b{jsluit 
~~:~g I ~otoveJ'plaat~illg vall'de~NIajoor ~l:meljngnaarWil1em I 

8.75 1 ll1getrok~enlS, zooda~ c1le .. hoo~d"?ffic~er alsOndel'-Dirccteur 
15S. _ i der Geme te Soerabala b1lJft. . ... . (Lqp.) 

~~.::~ J " .. :"". " .... : - . 
5~21i i _ Afioop' 'Vllnde Opinm.pacht. A \,oor:. 187J HI de volgcllfic: 

493.15 .. . . '~ I l~csidentien. ' . 
. ... '. . . le ZBIllCD. _ .. f'lkoJs. '. -'I SOLO pachtsclult perm:aalld .. 

. 1 [I .. hc ~ dis(ril,! Tubouli }"l'rd !;l'dllreudc Oktobcr~ci:ll zo~verkoeht, ! : Vel;pliclrte .. inkoop · van 600 . ,-; 
Dc wcrk?-aarnhcdcn ",tic IfIlJlIcn werden ·gcregehl en, met kraeht l k'i£t~ . Tlil;ksche ainfioena f125'--':'" 

v'lOrLge~et. . ... ... ..... . ..... . . ' . .. ..... .. 
Aan.'.ge\vasschen tinerls was <01' uitill190klober in dovcl'!chillende per: .kl)ttl. ,: :.. . " . .. ~ , .. . 

,listl'iktClJ . ill vu, rr.ad c~uc hucvcelheiil,:ail 1071/ 4 llacllt, gelijkstaande . do; do: . 100 katt.Bellgaal;;cJ:~ 
aan 27)8\1/4 pil<oJ tin. ... do.a / 115,,-,-- pet' katt. ::'. ": ~ 

Gedul'ondedic liHlRlld' hetlroegde hocvtlelheid ' iu '. lauds pakhuizeu \ . .. 
gelmi.dtiu!, ., , , . ... '. 



'KADOE ':: ,"-""': ehat permaaria. '> :l ~:\ligOO. ;;J.::, __ . _ q-ister i:heef~?~r~Mt _;e?:n~.i~}alld~r op llood!ot~ige~ijze' 

~';'.'Wd~".~ .•• _.o;e.k.t'~~do:,~,;i,.,·_.}".'~"" !lf,fo •. t.:.;.'D;" "::" '.",~_:,~ai .• ,"tPt .. fB.'.':"" ,aeJ,' .n.,.,'···-g'.:aO~15si,;,:c~,·ahl:,', l : . .. " i2,:oo. CI;~~~;':':!:~:ill~:~~:!-l::~;~ ~~!~:~ 
~ :. v ' .. ' '' _', •• \ z.ekel' een dier ,',l, ic,~a~lIlsd~elel,.,l, m, oe,t. wOl'(leng~amputeerd. " 

do;- a I 1l-~;~ p~r ,katt. . . If 11,50.0..--:--- Ret tweedezal 7Ht.Y8cTtzpznog behoudenbllJvell. , 
. ' . ! 43;0.0.0..':":':' i ',' Salll'-al'all fl, 5D~iellibei~ ::: 'De :~'ooveis, llie "001' eellige we-
SAMARANG:' pac:htschat per maau(L T 35,0.0.0..--:-:,-1 ken dan am.~oenpaehtCl' t.eJi~lzd?e~ }Kadoe) hebbenuitge-

ve~:p1iehteinkoop vlln130 bttis Turksche ' .1 plunderd ,. ZlJll doo~:, ~~cgoede .~'~licl~ . van (len regen~?an 
a~:f!ot.na'Il~5;- .pe)' katti , II 16,250'--'--1 Sleeman III ,het }JJ.ykJd_~cb~ >gc.(lIlesteeld. De demang van 

do. do.MD 'katt. Bengaalsohe i ~f~ndoet, dle tellgeyoJg~ : dlel' xo,ofp~rhJ wege~s slechte])o-
do: . ~fl1!f,- pl.lrkatti . 'I 34,5o.o..~ i lIme was .on~~lagell ; wol'dt[~~zer a~~gell op mellW geplaatst 
',' . f" 85,750..-1 als mantn blJ- het zoutpakhluste Crrobok. (Sam. qt;) 

pJQCiApachtscha£ per maltnd . f 26 Oo.o..~ . Samal'alt!J, 8 Decembe~" Het. kan geen kwaad ,~e <1:1: 
ve;liplichteinkoop Vail 275 katt. 'l'urksehe ' \. gemee~~ aanda.?ht te vestl.gell opd.e seh .. oone. ekonomle (.he 

am,.','fi',. o·e·.··n a" ' { ' loS,- p' er kaUi . 'I 34375 . de ex,)!;xcellentle deWaal weder wlidemaken . . In de,. me-
'" , .- ,morie van toelichtiug or de ' begrooting van Ned·. Indie 

do. Qo. 350. katt. Bengaalsche I d 
,
rIo. &; 1115 per. kaUi . J/ 5 750..- voor 1871 kO,mtheL vo~gemle fOQ1:: " Met de OI)Ie~ _i~g in 

,- --.- - ,--- - : Nederland van kweekehllgl!n~-del' 'ambachts-sehool te Soe~ 
L 65,,125.- I rabaija is het nletl'aitclzaam y()()rgekomen, voort. tegaan." 

I . 9,50.0.- Hoe vool'zichtiguitgedl'l-li<.tI .Wli-aro-m isdat niet niadzaam? ? 13AGEI1EN .paehtschat. per maand 
vllrplichte inkoop van 80. katt.Tul'ksche 
amfioen aJ 125,- per katti 

do. do. -50. katt . . Bengaalscbe 

HeeJthet GOl'ivernemcnt tot dlls yerrezoo veel gedaiin, om 
II lO,o.o.D.~ de afstammelingen vail1)illrop~eanen op te l.iclell tot nuttige 

do. a f 1I5,-per katti . 
leden van de illaatsehappij?? Immers neen, bedroefd wei

_~'-- 5',750.. · .. nig, llitersl;,,'cinig; Deze ekcilloipie van . de ex-ExceUimtie 
weegt evenzwaar ais de intrekking del' emolumenten van 
ondcr-officieren, die ale sehrijvel's fungecrden op de mili
tairc bureaux . . Wat is nuhet gevolg.vau die ekoliomie? De 

f 25,250..-

J 6,120..-BANJOEMAAS pachtschat per maand 
verplichteinko()p van 25 katt.Turksehc 
amfioena f 125,-- per katti . !I 3125 'militaire intendanten vl;agen tiu in de COllranten pal'tiktl-

, .- lieren die klel'k willen woni:eIi. Een doel is er dus· lliet do. do. 50. katt. Benglialsehe 
do, ;~ 115,- per hitti. 'I 8 .. 875.- bel'eikL, maar weI ·wat tuen rioemt Ilkwaad bloed gezct" bij 

. .-' .. - .- . - - een ~ecr cel'vollen en verdienstelijken standinhet .legeI'. 
f 14,995.~ Het is 1lU tehopen dat de niemve Exeelleutie eell ander 

id.ee heeft dan z~jn yoorgangei', om inlalldsehe kindeNm tot 
nltlt.ige leden , del' lll<iatsGhappij op te leiden, en aan het 
fouds VOOl' him opJciding in Netlel'land uitbl'ciding zal go
ven, J uist huuOl,IeidillgvOOl' verschillende ambachtt:it zal 
den afkeer tvt ,vcrkcn overwinneu, welke · helaas maar aJ 

!r.:KRGISi'}oiRl}N ·werd lim huize van dell Heel' M. alhier, 
een bl'illanten oorknop vermist leI' wuarde van p. m. I 30.0.,
-pe schout It k\'\ am, na kellni5geving ,terstolld en deed een 
gestreng onderzoek gedurencie 2 uren, het 'moeht eehter 
niet ' gelukkenden dief of decliefegge te ontdekkeil-, 

. (Lac.) 

Samarang, ;; December. In den afgeloopell uacM mocht 
bet dCI'\iverige policic geJukken, op niet mindel' dan vie?' 
pllilltsellecnige ,booerloencrs tebetrllppen op heeter daad van 
inbrllak;olldergraving en diefstal. "vet een bew* clat zelfs 
met !Iebl-eklcige hulpmiddelendepolieie veel tot deveilighcid 
kali t.oeQrengim, indien ~,i.i ingoede haudeu is. Waa]' en 
walilleel' werden vroegel' zulke goede vangsten gedaan te 
8amarang:? 

-:- ~ist.el' .av()I\d. tegen . den. clOlikel' werden Slllllal'angs be
wOIlel'sYCr«utrllst .door het Iawaai van amok; Het bleck 
eeMer dat eenigc nmboncescheen boegineescpe militairen, 
die ges mOl'gflns b~i . hetliolltfourrageeren rnsie hadden gil
kr~gen ,welke zij uitllOofde vau ,hun dienst toen riiet kon
deli, uit~e:chten; dat tot dellaVQnd hndden llitgesteld, en 
dieklopPHJ'tij, -:OP d,en passar, welke de ontsteld~verbeel
dingder loeschollwel's ami eell ainokpartij deeddellken, ver
omzaakte , niet aildel's dan wat scliI'iken: eenig(j onheduiden-
de ,,}\,onden. De dadel's z\jnin ' arrest. . 

tc (hkw.ij16 h.ij hen worlit opge!llerkt. (Sam. ('0161'.) / 

Sueraoa-ija, 2 Decembel'. . yolg~ns cell particulier tel e
gram van Bezoekic, dd. heciC11-, orts welwillend tel' inzage 
aangebotlell, is gister a vOlHl van 7 - 8 uren hlr plaatse 
zW!ll'tklenrige ,asch-rcgcu gevalIen, waarschijlll\jk herkoIDstig 
van eelle uitbarsl.jugvllll dell 'vulkimiselicll berg Leinboell!J. 

Soeraba1ja, 5 Deeelllber. Men ' schrijft OilS van Keriirie 
i!d. ,!. DecemQer jl. . 

Niettegenstaande dchel'haalde wenken, in de Soer.Ct. 
gegcvell, over Oli voldoellde politie hier tei' plaatse, is d e- . 

. zel ve eehtel' daal'op · nietverbetel'll, zOOllat de bruLalit:eit 
del' bo?sdoeners . villl d?g totdag toeneemt, dool'liet ver
tronwen op stratl"!{loosheicL p ¢.lialv(,) de Ketjoe-pal'tij te Ker
LOSOllO, kall daartoc tot bewjjs dieJien het feit clat onlangs 
in een del' drnkste bllurtcn aillier eeIl ehiuees door cencn 
inlanc1sehen boosdoimer vunzijll: paahl wercl gestoken . 

De moordel:mCll' J1f,cl<iLcleiitijtl ZiC'1 :meester temaken 
van het paard:z~inssiachtofl'tn;s 'eri ' claaruiedc zieh ougehinc 
db·d uit de voete\ltcmaken> . ... 

... Waai' moet-hCtheen ;:indicnde Regeeri llg lauger de reor
' ga,ilisatie der : ' politje in •• de', 13innenlal'Hleli bl\ift bepeinzcu, 
zonderte gel'akel): tot eeneihd:~sllitaat? (Soer.Conr.Y 

..:.-, .. -~ Bij)e V001' gistcl' aiw gekciridigdealgeineene vergade
ring vmideiifdeeling Sainarangder lliaat!;cliappiJ, totN nt 
van 't, A 1gemeer(, warCll bniten het bestUlu: sleehts' drie Ie-Men '· schJ'ljftaa\l ~leSoer. (J{'van Balldjerru<1sin (ttL :3 clei~r ; 
deu~::opge~omel1· ~ .. . Mensch~jnt. nj~t te ~l;i~gi'ijpen ' clat_ het be- .• Seder.1, dat (ler~ 'lO~ ov~mb~;r d~ boot' Cores de Vries was. 
taIeli .. vR.il :: koritl'iblltie alleenliiet voldoende is, nfaai' datvel'trokken nanrSoel'ahiia" · ai-riveel'de .'8 avonds . de OOl'log· 
me~ ;: qok;, ;:\viJ ,·'qJ.en werkeIijk jiut. ~~tiehteI!, de vergaaeringens~oomb9Rt j \; Ii : :'-<i .'ialt:Batll,via;me~ebrengfmde denbenoem" . 
dieiit ··te' uezo-eken; . . . ~, . . ,den Residen t Tlliuip-,alsmeae4o.niilitaireu en I Luiteila.nt. 

... :.1, ' . ..... ' - ... , ___ " .,.<- '. .' .. 

-~. 



" ~~ ~~~o~~;~iecl~~:e:~~ijtr~1~aYJn!~~d:r~{k1i~;;~~&~g~~4V~; ' 1 :~:>~!~~~~t~~1~~:d:a~e~e.n!en ~~~~~;:r~a~ zh:~1}~tt 
/, d~gbegi'lf ~l~h ', de nH)~IWe ,Re$ldellt op relS per,stoombo9t alvor81~s te .veldete 1'11kken. Het was ojJii:ieel bekemio:djil 

uaai' .... rvrarltbitlihn; waal~op . dienzeJfden .naeM Wanlmngop ' cBalldjel'inasin op . \'oet , van oorlog was verldaard, die6!Jicie· 
. lcwam digcl}' met 500· inRII. bl'fmdals, 's morgens 6m41/~i:ire : i'en" veitl'okken ails naal' het tel'reinde, strijds en !iaddell 

mr weigel'<le zich tot · ilehResi~e:itt te . :begeven(zonder wa- dus . rec~t op .. deg,eldellv6or de entree de Campagne beptiald: 
penen)waaropeene scherrrl1lt~eling(bij . deli. pas~,er) pla,ats De . Administi'atie zal zich weI verantwoorden met het' ste· 
hact, waarbijwij 4 llian~chapperi verloren enM kapitein reotYlJe antwoord !ldaartoe i: geen last ontvangert";Plaill 
Bafeli. a,~nde li))kei'~alld gewotid w'erc\:.(3 viri~ers weg} en ! deb~langhebb~nclen zijn intllssche.ll de dllpe .van het})ni~r.~ 
deLLutenantW:e.stenberg heefteen sabelbouw gekl'egen, ge- standlg vasthouclen aan voorschnften, waann menU) den 
liikkig dp cle l'echter heilp ' afgesehampt. . Zijbevinclen zichhaast te Batavia vool'ieker heef!. vergeten te voorzien. . 
in net hospit[ml.' . . ' . . . Dc officiel'C11 van gezondheid del' twee en del'de klassf 

Van hnn kant zijil rnim 40 man gevaUen;. waal'van cloor .1\.; , ten Bosch en G. Fischel' z\in mede vertl'Okken tot aail· 
ons 1) Hjken zijil gevotldell ,eli den v;'olgenden dlig nog drie : vltlling van den geneeskundigen dienst te Bandje'rOlash1. 
levendengearri}~teerd zijn , geworclen. ' Wankang ielf is ge- Ookde officier van administratie Bendele)' is heden .'naal 
wond;, volo-eris zeggen van de drie bl'lindals. Het was een Bandjermasin vertrokken. (Soer:CtoY 

'~---1tje:ck ' dames en kindei-en werdMf-Olll 41/2 UUl' in den .' 
ig~n gewaarschuwdom 7.ich in .de. bent.in~ te begeven Soemba1ja" 7 December. Men schrijft Vfin Bandjenllasip : 
. lItet overvallen te word,en: NOOlt IS ' BaudJeraangeval- Wankang is eindelijk met zijn,e ware bec10eling vo~r den 
i, doch,11\left de wraakueruer gelijk'? dag gekomen en heeft het durven wagenBandjerma~hlaaIi
tijn vadel; isopgehangell eiIz~iil broeder isopgehang~n. tevalleli, waama deze plaats en Mal'libaban op voef"im 

:{rtig6ns zeggen z~in erilOg500 man op weg naar Ba~ldJer.OOl·log zijn verklaard. ' 
i Onderscheiden malenzijn de st.oombooten erop mt ge- Den . 19den November, de~ avonds ten 8 UJ'e, kwiLinter 
Jeest', met uUli'tairen aan boord, dochvonden niets. Men bnitenreede alhier Z. M. stoomer .B~nka, het beri~ht.-Dfede
\ 'erwacbt dageHiks rCl's1.erking op Handjel' villi ... van. . .brengende, dat de resident van Bandjermasill vervang.eI:t, 'is 
i 76J're. . uooi'den . heel' Tromp, en deze laatste zich aanboOl'iFbe-

De lijken zijn Vl'ij<lag tel' aarde besteld waarbij de ]>l'e- vindt. Dim volgenc1eil morgen in den vl'Oegen ochten(lvill:
dikant de Jongh eenige t,refiencle woorden tot de aanwc7.igen trok Z. Nt stooinel' Onl'llst naal' de bllitelll'eec1e om eden 
sprak. nieuw be110emden, resident aftehaleu, die den 22stengeiu-

Randjermllsln is op voel. van oorlng vCl'klaanl. stalleel'd', (len claamp volgenden dag reeds vel'trok naar Ma~ 
rab.ahan: met de Tjil1l'ana, medenemende den kontl'oleJl1~ ,de 
Munllick im denmilitail'en kommandant in deZuide~'eu 

Soel'abaija, 7 December, Niet het linker ruaar het Ooster-Afdeeli)1g van Bomeo, (Jen lllitenant kol()nel Scli.lllt~e, 
l'echter half-bataillon van llel; 13e is heclen lilOl'gen ten met (len hiitehant adj lldant Westen berg en ee,ue bedeli:~ing 
Lien me . ingescheept vom Bancljel'masin, welk vertrek vanzes bajoll'etten. . 

'. reeds gistel' namiddag zon plants gehadhebben, indien TelVIarabahan nacl eenabouc!iement plants met dell. ci-
de gezagvoenler de\' stoomboot Cores de Vries niet de ge- vielen gezaghebber, allel'waal'schUlIlijkst ho~fdzakelijkoTttil~~ 
grondft bemel'king had gemaakl;, (tat ruen toch we-gens den lichtingeniiltewinnen omtrent Wall~arig'spl?-nnen el1~~t 
lagen watersiand het doer del' 1'e18 niet eerder zou kUllllllU treften van milati'egelen om de mst zoo spoedig d~~n,lijk :te 
bereiken. :Een onnoemlijk aantal belallgstellenclen,zoowel he1'ste11en. Reeds den volgenden morgen, ten 7 uren,werd 
hlll'gers nLs militairen, . (Ie . ci viele en militail"e a ntor1teiten, de ' . terugreis . naal' Bandjemi.asin aangenomen, waarheegook 
was aan cle waterfabriek aimwe7.ig Waal' de 11111zi.ek van een Z; ' M. stoomCl: IIAmil'aal van KinSqel'gfln" vertI'o!!:, 'die te 
pmu kOl'psen zich dee(l llOOl'tlll. Marabahan eellige dagen station had gehouden. . . 
. Zooa1s gewoonlijk was de geestdrift del' vertrekkenden Het was op den 25sten November n., (les IDOl'gens.te. 3 
groot; dn militail' geeft de voorkeur aan het rifwisselencl . l11'en30 Inillll~en, rl~t Bandjel"s ingezeteneri met sc!il\k \lit 
expeditieleven bove.ll het eeutoonig vel'blijf in het garnizoell. denslaap w!)rdeugewektdool' het 'slaan van alll11ll .inhet 

Wij laten hier de uamerf volgen del' vel'trokken officiel'en: fod Tatasel~,:oJlde schepen, terwijl 1i.e~l c1ichtnabij k~nQP-
P. R. de Rochemont, majoor. schoteri viele)),· welke, zooals later bleek, gel?sl . werdell :dQQr 
L. L. BeJet, Ie Ini.tenant-adjudant. de , aallcle · m0i:Idi.Ilg aer Kween gestationneerde ki-u(~,boot. 

At spoedigl;llee,k datWankang, alias Kiaij Mas De!ha1}g, 
den Barito-strooin met 500 ' volgelingen was ' komell afziikken 
en .alhoewel • ~evig door .de kruisboot beschoten ' nogthll~sde 
bewaaktepas~age aan de monding de" Kwoonhadgeforc{:e~d 
en d~ stoutmotldighdd zooverre gedreven om . zijn b~,,(j1l4c 
optesla:an in de wtming van den pangerang Rongo. ' 'H~t 

le.]{ompaynie . . 

A.H. J. Berg, kapitein; 
Albrecht Ie Inltenant. . 
G.S , Schlllt~, 2e id. 
J allitz, . 2e icl. 

2e. Kotl!fJagnie I civiele bestuurhad zich daal;op zeel'. wijselijk hegevell "n&iit· 
J . . C.van Blokland,kapiteiiL . • herf()i't()}r:r.:~tas, ; 'va~lwaar .~e noodige bevel?nuitging~~~ 
J. , TimmIer, ' lelllltenant. ·. De~ schepenmaa,ktcn 11i allerlJl stoom.op en .zlCh gereedtot 
van der 'Loef; 2e id'. hElt gevecht. Omstfeeks te 6 uren rukte OOn: det~ch~in~J1t 
van. Villpil11, 2e id. 'j va,ll ' 57 banj(lllc.tt(ln en 4 officieren . naarde plaats', wa~)' 

, 3' ,';. K" " · Wank!in:g; iria:l'r'eri moede zich oplriel~, terijl de r~ideut> 
. . .11• " ollpagnu d ' . iI' ,,'. "k d d k t 1 ' . . .. .. , .., . . .. e :.ill Itap·e .·. o~Uian ant, e on roeul' en eenige all~ere 

J. H. H llijel', kapitelll. ciViele a.mbtenaren iich in de achterhoede bevoudeu . ... , ':, 
W; J. J;: RiJnders, Ie Iuit~nant. . Nabij ;WanR:anggekomen, wiens volgelingeJi, ' vanv'it~r-
van Sant~~ .. Kolf,2e:d.,,_ . '.' .. ' I wapeHell . yoo~zien~en ?eenkrijgshaftlgv<??rk0lll:?l1 :, ,kQp. 
D. H.Loling" , 2e . ld . . . ,' , . ,:.... . ! ontzeggen,zond ' de ResIdent, alvorensde VlJand,elijkliedcn 

;~~fT~!~dv~~~:f~~Jf£itfti~rfl~ f~l!~···;t~:i\~f:~:,!~.a~. 





' · ·"e",,·'))'ev';'ite .'. "~felke <"'~11een:"'kon voo&iocien";tit eeil 'p/at!~, eli van l~'i:t Neerlall(lj~k~ ltltli"r:/i .p ltblick , ~i!dert jarellJ 
il:J;;: ,,~r:ti.~'· : .~ ' ,",,< '." ": ~cbiet !ot wanliQop gevoerd";laH,r ruf\lliwerreL ~ 

1[~I'l±E~;~~E]1r~~5l&ji~ 1~~~~f~~~f:~~5~j~~:r!~~:::~;::: ~:: 
z~i:n,' W(lnneel' (Ie h 0"omotief do tijdingIllClledeelt dal 01' I zul~ ,: een maU\Tel'ergeren 'i[ut';,~n? (§) . 
zOQ\~eekgelclim;~iJll Uijeelll'erzamclrl I'Qorite, RuorlB Kruis: : RIel' :~ai deIl~jd.ige anQeduidendhfM, III u:o n m;ilitd van 
dliiJi' ';tlerdell;steH Lij zich ' dan GO:, \egej~ker tl]J \'et,mt~ I geh.Tiichelcle bi"aafheid gehUld, als lllla't gevic)')nk 'rei weer 
woordel!'ji>. dat ( Lie gelc1en IH~t {loelderhe~teml!1il]gbel'elkea ~ ! aUerl'ei l aste~' welen te berie te brel1gen .~ 

'%I,j Z(HI. rlit. willcu cl<, liuen" iet, UndCl'llelllell dab blliten I· ' H etgeen lk '.zeg, bl~jft·wiraJ'." : ·: •.• 
'~t¢.; gT~J17,~!1' J,igtder IQ.ogeljjk:heifl;.HoeOll\1elantwoorileliji{: : Een~gen ,tijd later " decIde ue SO~j"((b;Uoura';bt , );'0.252 

ll(.:ltt\.'.aa~.dl.b.r .• :J~C :.heel' '. ~!1nt. Bo.elen ~ lS ttl werkge~aan, III "~j- '1 het .,'olgerwe mecle : 
,18 . oll9'o0zele . (,1l1ft , 'om om orgaun III de achtmg te eloen . , .... . - Toegelicht, ,: 
'( .. 1;11 .. ~n vrul. " l~er 'pilb1it!k.-? bU;jkt. 7,() li1l8.,ldtlilr llit !let navOlgCllde: I 0 1 

, u 'I Ihangs ve!'scheen inhet Soe)', ~H, B. eeu sC~l'iJ'ven van 
. De. nioge:t\jk. hei,l uiet Olitkenn:eill1e dilt inllcrdaarlonuel'- ' d . 

. ' . 'I en heel' Ant. Boe/elt, dat oak pr.raieerde in de LOCOfiW-
'Ii'tiJ']ldijk hcrtcht eener gebOlJden ·.uGekcIlI'ellrlntie- .ten \'001'" i t' f . ". '1 ." 1.' .... '.' ' '' '-1' ' . . :" . .' :. "r ;.' " .. '. .... . 'j : , .. . • .. II Ie ' Waitl'ln ,,'ewa0 ' wen "O'ell1aar,-t Val' mgip.l(('·.;'" o ~ uoo" 
(.Leelcyan .•.. "V_ llltatull ·c'-'- . 001'3prmu.el.qk herkomstJO'\va, van l . ::'. .~. z":, 7 "il" '" -: ' l' \ ~. ' I. ~~ . • 'y, J" . <> ." ..... . :. :. J •.. . . '1'8-" .. "l ' I . .. . n . , llergm, v an oneer 1jIClleL, . · .. OlJ gron r . aat Ull rlllm een Jaal 
Ol. l~ .:.- . \\le' ~aJ] III .. · 'V ontloUCtCn., \Ii1tnumtweeJaren! ·el .l ; S rtt " :1'£ ' ·.l th L.' . "1' "'( '1 I' 1' . ' "',,:11 1 '1 " . "g' ecen ae aero v .. melcmo' z ougemaaK cuoeu··' aneene 

.

g.e ed.e.ll ' .... 0. nuer .r.e l.tl.upellc C:: Vf'.,r st.Il1ll. eme enchtIJlLVer.mel.ll,: f 1" ,I ' .1 k. . ."" t "p '., 1 .. 1' " t . 'd' 1 ., .i;l '" .·· \. · .. 1' · ... ) 1i'~' I ' " ",. ... 'geLOUf.len Joe envendutle . e ·lOoo~LllgO. en voor eeevan 
w e l.U. ; " 7 "llac nen wq ··SlCC US e ellle\l1l'st~ lllllgen nagegailll , deJi ere . 1 . h .. ' 1 ' . 'I-Ii - b" 
aUGer] · duu. I.' . de '. SOCl" Ct. ~;t:.rspl'eid, Bij ceil nanwkelll'iP·e.l' I II elI' lltuab el11: ... 8C 11·l.jve1' bva~l : ne.n :. l' a .. ~> ave{~ar ~dwaa.~ lJ 
. ;t' ,," . ;·k-. ; " :1<: ' .,: : ,rr . 1'06 II " r . ,; 0 'llIZ S I e ee rag (er op rellgst zau geuoeme, gewol" en ZlJll i 

011Le. I.7,OC ....... ... ' . 0l1L .• .' 1l vI I] 111 ._.:'Ii ... o . .. R. CI '".'.'\IllllOliS het .. a"tt" .1" 1 'd' .·· ··1 · h · .· l '··' :[.··j " 1' ,1 .. . . ' ., . ..... . . ., .. '. ' 11m ar 0 01) e en uu 1gen ( au' .. ' at 'v It tat'll u~ 'lrvan O'een 
br;nch t.~erng. , waaJ'ove.l' de ' heel' Jl<.lelen QU,1,UQ hard valt. . ' . ~, 0 " ,, ". . . . 0 . . - .' C - ( 0 . . '" 

'ontleentl ail') een dnl'l'asocroeansehe blancn: ' I J!ce;~~~ez~l~'b . l· '1!< f' 9 .J' . +]:'1' 1 <g 
W.ii · g:e l,cn lie'thier :' inzijn O'elleei t~l'lIIT : " 1:1 lJ eo ~n (en ,Ja(l~g~ngv o, }.o~l'SllUe ,(t (e~' ; fer. 

. . " : -; •• • ',' ' . • • '" ... . 0 ! /I 0t, maar ZlJll e1' lllet In geslaagcL 'o,nuel'werpeiijK Llencht 
'. Men' .bel'lcht aan het ~as: H, B. vanPl'obolingo: I lften~g t~ vinclen, Het doet echtcr w~inig tel" zake in welk 

tla t, a~claat e~lle boe~(:n - ;'e l1 ~~lltj e i, geilour1cn ten 1'00)'[lce1e' Il!bla:~ cl.~e gehouden vend',ltie ;;l'lnelclwe:.~, ~ te meer. in
vall aen gev lcl'den ,vIlllLltnll (])onwes Dekker) die de ,QUI IIc1elClaall de heel' Boelen m . zoo verre gel~J'" heeft dat die te 
V,I)] YiOl: Honriel'd Gu'lden zonde hebb01l opgebracht, \fOCIl ' \ IIPJ'O?OI~llgO ylaats h~cl; .n~a~]" schromelijk ~waalt ~j ~"7:ij
cellt.) kl,Olne pl,ci1ts en met I ndische waallieering van Borken. flUe . ll1SlDuatle van IJIlslezdzng of oneedijk'heul, bliJkbh." L 

UW 14 dii, bctlrag aauz,ienliJk gt~ll()em(l wordell, ill aanmcl'kin ()' Jlhet nuvolgencle; 
ne,Diendc, wHi; e r vcrkocht wenL Onze in ziens is elliS a~ I f{De opbrengst dier vendntie op 4< ·· i\fei 1868 , te Probo
dHa)" , eVen a[s op velil pl'1ut5eH V'illl Java, rlriman 1l0~ steeds I!lingo gehouden, be.lroeg f 212.11 '~ - welk bedrag per ms
lflvcnd i1i hetgeifengen vanhen,dil: lUet gi'etigheirlSaidj(t's IIsel wenl vel'z?!,lclen aanhet acb.:es van den heel' van Riet
lotgevallell lazen.-.. · . '. . !I~cltOten te NlJmegell; maar d,at geld wa;; geenszins voor 

lIet is opgroJld die!'.. Iti!; emi <InlIer b1ad 0vel'o'~holllen , I/clen heer DOllwes Dekker maar wei. \' 001' zijne echtgenoote 
tij iling , . (lat de sehi'\j vel' del' li.nstvel'stoonlcl", dcbritlderlij - !lbestcll1d, De afzenrler was o,"igineel genoeg lletaul'cSOP
ke Boelcn ,he!, nal'olgelirlCJ ill Lac. Oll Socr, H. B, pnbli- Iitegev~n van Mevl'ouw' jJ,£4~: Havela(u';waarcloor zijn zaak-
cecl't : :. '., '. . .••.. ., ...... I/gel~stlgde op ':h et dwaalspOol' ge1'aakt.e, ... alle1'waal'sdlijnlijKst 

Idt KN MT.S L;EmING J{N' RmN' O~l~l£mJ,]KHJlm. . flollldat hij n!;oitc1e koffieveiiingen .ofden Max Havelaar 
Oenc./tte ll iJrl(u.:ielt.)' I' . '. . II haitgelezen. ~ ._ , ...... 

- (J ;;;n(ITt . iOoogoed , lle weillige I'egdell die wu wckil- ~/De heer~an Rietschote* schreeftlclat hij N[evroLlwMax 
lelidilJ hcL !If/,ndelsbl(i.r! No. 2,H eell pla.lsing vOI illcll. in 1/ hav:elaar llletkoll uitl'iliden,"wat een iecler \,olgaai'ue 
HII' I'ceJgeJ f~!.en blad, de LotOliwtie/, OliOI' to llemell . . Ik 'Izal gelooven .. Nn i' ertl'ok jaist iemancl,'an Probolingo naar 
~cn u cl nan-~ur ~eer(JJ;kellt(lLijk ell dllrfhopell~lat aitscltrij ~ "Nll,derlanci, die op zich ,nam clen ~eeLR. nit clerc e!rooUlt 
veneVClH,!)11ti de Aer(l) cener plaatsHlfl'm rhe bladen ~al '/te,' helpen. " , . .. '.' . 
ten dceJ. .yallcn, ,.Die destUds illgezondcu~egelen luirlen uiurls. lI i\Iaar deze h,fJer kW(l1lL tOiwrillig I~iet ;te Nijmegeu, ?-oo-

J!1~K~~ )U8L.gIf)[ I:-H OR l~rcN :J N~l\RLLJKIUml. · fldat d e heel' \7 •• R. ongeclu1c1igwol'dende,Jlogmaals schl'eef 
GeuoMeReri(l.dtelO'i '. _ .....•... .. .. ' .. I/!UtHi' hldieddi12 1iaart 1 870': '. 
Ru:mhv:eej,H;tmgoledenvel'illddrleCleBaerrtuaiaUolIJ'itn{ ilSehyijf Gns .t och een~' bfn ~lietSyail die]l .heer hoort, 

dfit 01' .. flrgeii~op Ja lii,- i~ meea te l'i'ouolingu '-"- eelle llwij _'k~mllell .yiet begrijpell tht g,elCi .ZOO, bug on del' o~ze 
vellcll1tie . vCln.bockwm'keH lulu plaats geharl tell voonleele van !! berustlllg bl~Jfh wat or dnartocll · weI . (le l'el\en van ZlJn 
deli . geni~lel\Mll1tm(lli.Zelfs hct bedrugtlcr opbrengst I/rriag., .cnz, enz; ': 
wenl clm]'l'lJljOpgegel'cn, ... .. - . " iStnnma sllmlilanun die! 2~.,2,. l~:.;, li.~gen thems nogtt 
<ro~ ' ·.cbHv.erre.'.is de~l !leer Uinlwes Dekker dnili'\llllt,~en t. l! Nij:~ii{)gen. . ." ". \. 

p~rsoollljj~ ::l).i~t: de InSpsteirleclocleeling, urich eeuJlelllling . 1i1'let ~ is Ol~s ,oilbekend;ji:i~ y()~\(lTl:e:~~l~~~Cl; Alit. BaeUm 
dCt,!Oropbre11gSt; :gewGxclen ; .:,.. .. .,.' '.' . : 1I1'01m.acllt had ,;van. Mll1t~\.t,lln overdHLgeluen tegewagen 

: '.L'eiJeellcp)i1a1e." onb~1\:elld ··met perslJlleuewzaken 'ln deze .! Jli1z<f en publiek 9i'f/aan ; nia~r vqorze~~'r ,heef~ ·hij daarlnede 
a~:il?el§gflr\~:ei~:, \zitlW.errHl~9 het. aan partijriighci,lof ani~ j flde~1.Y'Ghrijv~1' Y,~~~ l\Jax Hli!:ela~rge~~~:/liensthewezen door 
~.()Slt~lt, . ('.n '::~tlnl\~Jl t()e.sehl~9,y:e.n , .. II"IUllcer'ik,zoo iLicnehlll: i !lzUl~s np (he 1\~yZe te d?~l1.; : "::.' . .'. ' . " . ...... ' 

,a.If~lJll zIJHi. .::?peJ'ltlJ;1('VIli}intJhe diepe \ieraeliting (loeWjkeli: i , It:)er?lssen '\\;'It ong ~lle~ :~al~ ';~on ;~~::~oo~harilge · :\~~~ta-
.v ... 9·?).:; ... ·.: .. · •..•. · .. ' .. !. r~i. l .•... · •. ·.4~~. : •.... · .. li ...• ~.t ...•. : ....•. dll!.;.l. dej(, .•........ ' ... '!. age .... · •. n .. ·.~.\' 'Nec.t.1an rls gCliiaalsten II.". tl~~ .•........•..• een ... der

g
e .•. l.JJke .. qltt .: :,ersrrli~ .. ~len< l ... JlJ., ':'.; (~lC:. ais SChT~:V&r. ,scJi~'lJyer: zo.o.~hllllg':'::te · W,lslel4el~ . ';> '.' .;.' :' , J!z09·. I~ ~kend, onge~\V~l f~ld~et Zr,J!HlyQOrtrefteli) lte pen nUln~ .' 

.::Js.hetnieti'(JeiiOeg ·:Uat 'men iu:lk mHn ieli'8c/!allfie oll'e : 1 ;"scMoJ,skall voo,rZlen ill i!1\tl zij!).c l:Jfftoeft ... n: T .... 
_:2,i~ ~-;~< :::':-; ::- -:'-'~:::'~/}~~:T-'/ - 'JY."~; , _. ' .. ~-: :;,~-; . -,J __ -:_:.j ' 0:: + ' >"; .. . .:. f , f<;-1..:- :". ._ :S.:;~~~ .':~"';:. " .. :- . . 

~~'·:'~J,:~.j.J.~ .j~flk~~'¥~i;~g.~. t.:rQn~~~I';ld:~;.7i :Clil'.".!~~t het ;b~ \~ilstZiju}it jUist i b.ei~i,~l~~th~~d:e~:~~deu In,ter~~;;die §p 2nl~<~rO~den' vau , ~neetlij~. 
_. .~::'. ;' ,~!,,J.-:~ r '.'.;~ -'" ::;~'. ·I:~.·: · ." 



·- -. - '.. ... ... - .. .... -' ... . '0' < , _ 'co' ... . .. , .. ' . t-<: 
, ', Daze ;beida stukken behoeven siechts oppcl'vlakkigte WOI.'- , tendh.eIu ". -.feikoniligtt Jia~t M'!:l,t~fuli iJllgetwijfela.:met.tlj~ 
'de~~:"~~~cho'l~Ji , ~ni', daa'r{~if oogen.:blikkelijk deriZogmvln; 't v6ottreff~lijkep~n rulriuicho9tskanvool'zienin al,zij~e; 
: ()~g:" tC : Zi~ll :;~l)i·irige,Il. .. : ~. <-, _ : :> .... , '> . - " _: :--~ j bel1,oeften;;. na ke.ilniEuame,deztlr beidE{ li\tere :itulleiii ,,,~)i 
-. _ Ti;t : :dc " -e~r:ste : plaats spl;~ek' ik ·. lliet, .ZOQ als , genleld ,~h\d i deii heei~ \-!ti1 Gennep eii Pliilitdelp1.uis, _nare ;ofbj"e;iib(ltmluif,d 
zegl ',' :'an ?ttl 'r~ili? een j::,ar geZeden, ' 1118.ar van i ll-im t~()eeiHlir ' delikapsto~ zaliumgen , ofer iich'door>ilieilWe dl'aaie-: 
jr,,,en gcledeu:., . . .' ' M . . .' '. . rj}'innog \'enler ,iil zal werkcl1- 't is miJ dodd onve1'Bchillig. 

l)je eerst~misleidjng, voordel1ouing~wijde Y<lllWei~l:ig ; , Plicht gjjboCld , in ciezen hetpub~iek y<:k,t Oill deutuiti 
beteekenis, lIloest .noodiiikelijkwordellgepleegd, wilde de i leiding te H ijwareu, " '. . , 
Soei'ab,aia(J6w·anrd~jll4er.iiaad gepleegiie 'misleiding, waar- De misleiding jegensc' eien Vei'llelJen }ft{lrtela(iY' l\lu1tatUli 
v;;nsprake i_5, aan hare iUinile-nadenlcende lezers ver~e1'gell. i geJ)h:egd , jg tl1ans lllet den vingcT aangewezen, Terwijl 

~lllil1lers , da~ll;nit rrioest deze ecn.t jezuitiscne waa1'1tezdvol- i l et door de SoeJ~abaiiJA,:owi'a#t g ekbzen miMel , om zieh. 
gen~ : I/datziJ 'ern'iet in slaagd(l, in den jaargaug 1869 i ten nacieek van del'den, uit h:n:ell ncteligeu toesti<nd te 

,oiider\verpelij k stuk terug tevinden." , I ledden , a1 zeer onl'cd{ikis, 
Zoo neeftzich die courant dnn andermaal in hare ware 'I ' Antor, Boele!i: 

gedaimte voo1'gesteld:Andermaal lietzijhaar masker valien.. Wij hebben met het oog- op de schoone spreuk 'i(u~di ,~t 
Aan vergissing toch zal geen eCl'lijk man geioof meer I alteram pa?·teiit" (lIhool' ook de tegep-partij") die.:enij nige 

lf~.Chten, rni zij" o1tka?~diri genoeg, .zelve den da~U\n heeft 11~~scliUIehging in' haar gE,heel 1ateri vOlg~n, ~aaryo.o. rH~?"e~t~ 
opgegeven (/.I<kIez 1868)waaJ'op gemelde VClldutle gehou- hJk oak met het clod om het vel'stanchg clel1kendepubliek 
den werd, ,'in de gdegenheid te stellen ,df;! waarde te kl1nnen. beoor-

Welke reclactiezal , t.en - pillfle n'nnr,lrl i llg cen !er velJ(~utie deeleD van de geestesproducten \'au iemand,- die zich zoo 
terug te vinden, die op4 jl1ei 1868 plaats gl'eep, den Jaar- , zeel' door zijne hartstochten laat ven'ocren, . da~billijkkeir1 
gang 1869 doorsnuftClenr I ell 1'ecld -ijiiele k1anken; voor hem, schijnengeworden ,te zijn. 

Nu ' blijkt dat,ik HOg "vcr belledende waarheid bleef': ,1n- 1 .. K Ii'. J. J, ~an Gh~ij!l, 
Btede 'vantwee Jaren ;zlJl1 daarreeds twee en een haH Jaarl _____ ~-_____ -...;.-..,.._~;.;..,.---~~:--:__-,.,-...: 
overheen geloopen. . . .... .' . .. . ... . . . 

Maar waarom ulOest gezegd wordendat, ik van nUll! een GOUVERNEMENTS-BESLUITEN . BENQEMING~N , 
jailr had gesj'll'oke'n,terwij1ik van mim twee. jaren sprak; . '. · ENZ.- ..... . .'. '. . .. .. . 
w'aaroinmoest datnommer dier COl,U'Rnt tegellovcrhet pil
Lliek l1iet ;'luI,deli tCl'llg gevonden? Civiel:Deparrement 

Nintmer heb ik mijn pen met eenongegronde beschul- Hi) hilt Bin1ll!tlllwdsclz iJestuur -in de Re:identie .PaiemfJan,lJ' 
diging bezoeddd, lk stel prijs op het vert1'ouwerl mij door Benoemd: · 

h bl k 1 k -f' l' d ., 0" If 'rot- koutrolenr der tweeoe klasse, de kootroleur der derde iclasse bij 
et pu ie - _gesClOl1 en. '.:reeu ree achc e1' /Soe?'. om'. ze s dat bestuur G. J. nn C1Q~x. . 

a1 geeftzij voor ,haa1' Hoeger schrijvenniet t.erng te vin- Tot kontrolenr derderde kJasse,de amhtella~r ter beschikking bij oat 
den ,2.cht ik in staat, m~j dut vertrouwim te doell verDenren. bestnllr - H. J,MODodde Fruideville. 

Hier evenwel, is hctplichL tc antwoordell. Ikwist daar- 'r<!tambtenaar Jer- bescbikking, de . ambtenaa~ up waehtgeid - J.F, 
toegeen betel' rniddel dan ; ;let ove1'legging van haareigen Kooman,laatetelijk eerstemacbillist · bit do' d ienBt- d~rgouverne-

I f 1 I 'bl' k I 'C t ments "marine, . gesc Il'ij ., nogmaa . S let pu .1Ii T voor een zooe amge oman Goedgekellrdo 
te waarschUwcn, 

- . k flal .. d.{)o,; d~n R~,ridenf der - Zuider- en Ooste:-'·CJfdei!lin.ll 'Jan Borneo. "Velnu in e1e 8oel'a.oaia-Courant, jua?'{j(tJl{! 18615, ·omt " . 
de vermeldingvooreClwr vcndutie, ten voordeele van Mul-1 '. . , . ' . 15~ntheven, , . , , . . 
tatnli . te P?~oboli?tgo(feholldcn, ,' Er wordt daalin [Jel!1~10odl'd I Eervol, . vat! . ,de. ve! dere , waarnernmg: . der, betrekkIDg.van clU~l ~ezag-

- - . . . -_- o . " -. " . H .. --- . I ,.hebber m de afdeel\Dg Tanah,· Laut, ae '.cerstc'lultenantder -mfan-
van MCI'1'()UU; . DomvesDekker of ,Max . avelaar gewaage, terie P~ . J, Seibert, a'I'getredeii ' inj litairko mmandimt te 'fubanio. 

De misltiiding springt dusnog al cluidel~ik in 't DOg. . '.. . IsBe'I~s" '. . , ...... , 
Qii:ttnint b-dbcelrag dat zij vermcldde, wit ik niet beslissen. Met hetcivielgezag h~de afdeelilig 'ranah~L;:"it,de ~erste iUltenant 
Door onecrlijkedraaierijen en ongcgronde aanval!en tracht dei: ilifantrrieP: H, H, Routs .. " '. 

die redacficzich ' nil van de zaak af te maken en eindigt Dour de" Direkte1,{" van - ()lIderw ij~ , Ef!r:edi~n:t en Nij1Jer";id, 
met den stempel o.nhal'e lllisieiding en beleediginge:n te AfdeelingOnderw-iJ.8, 
zetteil, (100)', · in stl·ijd · met hetgeeu ' zijin .( 868 vermeldde, Is . Benoell!.d: 

neei'te stihi;ijveH:itdie geJa{lllwiireil geen'zins 'vo'o)' Multa- Tot ee!.ten Iml[iQuden\'ijzer ,aan d~ - Ol)enbarelagere school fa B,uiten- . 
tuli;IIUlal' VOU)' Me'V1'o1l1j; Dou-wes Dekker besternd." zorg, de bemiem.de hlliporiderwijzer aallde, openbar~ . eer~te lagere , 

Gemdde courant,inetblijdcboodschap wiml destijds pm'soon" schuol · tePadal!g (Sumatra's~~stkust) · M,J.J; Op ·deLaeij; . 

lijk door l1lij aan den 1-1eel' DouwesDekker ovcrhandigd. (i') Door den Dinikteur d~rBurgeilijke OpfmbareWerkeu. .. 
Ik \\'eetzeer goed met. ' welk rccht {H1 htjdoelingcIl ik " Bij dc, BlI.rget'lijke Oj;er.barc -Werk~lI. . . . .. ' •.. 

deze zaak'il itn de . pel'S leb toevel'ti·ouwd: · lkgtwoel echter .-Benoema: 
.. geen l\lst, dit, tel' wiHederS()eraliaia (,oimmt,hier neer Tot opzigte~ derdeiideki~8s;'; J.J, RUIi, metaanwijzingvan i>iobo-

te schrijven. De oproepHlg vau · den Heel' vall Genllep, iiugo. t<!t sblnllplaats. . 
later , (per lUittstemliil} 'llit, N ederland ollivangen eudethims . Overgeplsatst: 

veil)omenol)foeping -van 'Philadetphus: in ' de Java Bodedie Vari de direktienaar Pamakassan [Madura], 'ill': iilg~!lienr der Eel'ate' 
ook , ~un l'e~ht daartoe ni,tt opgev,cn , geven d~?raan ophel- .. klaSse .J. F T. M:oet, ' . ', '.. ' . -
dering genoeg .. . ,: ' ' . '. ' ' , valr ~lIIna:kjSfa:h[~lidnr8} !l~nrde.rirekti~;de ingeni~~rder derde 

,or ::nllile ' Boehioaia-t'iild mit 'd;i!) iII hare bekendldilwe- v': /8s~ ' id~c , a Y'Ch 'Ii ..... , .... I · . ' ... . ....•• ', '. . ... 

i+; ~M.'"~~m,"" , ;."~'ili' ';"""i,,"i' N.,,,,.,, · . . Y::f~i~:~#Ir~f;~}~t';~7?7;2..~:::r;:·~:;,~:C 
. ,~JJpetc~, hecjt tri A!ltlta.'~lui;" man, dr'ze In Boele.~ , zij .. copii8tV aIiBatav iailaarP~n.ti.aniik [:W:~sie,f::~fdeeIi,og ~ ~an>BGn;eI)J ,d~~pzig:':, 

ge~ q:~cfe'ic; ; . . :.:-_" -." ,-:.- ..... • . >,, . ,, __ ---- ;-.- . , : :; , .'_.'--, I -_-, terd~r , eerste k,lasseJ.-_H . BulJteiJ . - ':' ~,:""' , '~,>C:: , -
l{\ ;~;.~~~o\l~~,nonsv()(,r . eeraaag~ oeD heer Hoele!l, . dl~n \'I:~ee!l. "aDI ,Va,Dd~ .IiQ~(dfJJ~at~ __ Poen,!credJ(). , n,a~r , Kedo.ng-Samak.' [Bagde:n}.de _ 

~plu;9:~~.t,'Je!!-:::~~pht~hj:~benbe&cliuldll'd; .l~. coup degt.4ce ;,teg.e~e.n'·1 '. ' opzlgter,der : tw.ef~e ~~s5seA. N,; ' Pieters; '.' ." '.' ' _ ': 
_ d~~rt~;: ~e~\Jz~n$el~ SIMI ~all ., wTs/JTollkeluk Jenker en s()h:~v:~'(i,}S'V a~- ~~:jlb~ it:::o~~r1dJ:~~:~gara 'J~~jlic~~~a~J! d~opzigt~i:~eF ~g~r 



Bijde ·+I:k~ti.;rffJteg;:~jie. j '. ..>Ontelilg en: : ' . . ' . ' .... ' 
' Benoeriid , ! ,(II' verzoek, earvol, ; uit Zr.; J\iIe/ TiliIitaire tiienst,wegecsvcil bragta 

.. ' • . ..•. . . ... .. . . .. " '" I '. diensttijd • . !Jl~t. h~hll.ud< Y"'I4, regl;01' · .p6Dsioeii" .delllaj('Pr/J.~ti1.i~ 
'fot- teieghifi&ttlldel'derije khisse: c . '. '. . ..• . - .. • ~··· . · I ··' faoterie E. H. ltoerrlebciL . '., ...... '" 

' K.F.S,toe!n,l!iti ,l!<atBtel\jkdie hetrekking .bekleedheb~ende,eilL. i . .. .; .... .. , . 
,A . • Bouman" laatsteli.\l. . leerliug-Jelegrafistthalls op .\Vachtgeld; , ... (Ja'IJa8c/teOoln'ant , .13 Decelllber l~10.) ~: 
m"t ·:- l)epalin.!5. Qat Ai worden werkzaam gesteld mpektivelijk' bij I ________ ...... __ ............. ..;..;.""""_ .................. ..;..;...;..;. .......... '"""' ___ --

'het t.clegraaf'kantoor te ::)'oerabaija en Samal'ang; ! 
en de leerling.telegraliSten P,I Qljaitcro~ J. Roode, H. W. G.-
;:. L. Doove, H, E. F. Cordrompeu F. E.Geerath·s. . I 

TofleerliIig,te1egrafistell: . ' 
· G; A. ran Sprsw, en vall Swieteu; met bepaiiog, dat zij worden 
'. 'lller1r.~aam gesteld bij bet telegraaf .. kaotoor. te W t1tevreden. I 
". . Overgeplaat$t.: 

V .. li lie. teleg.TOdi-kantoOl' . te Weltevreden n~ilr <la.t te Banjoemas, de I 
te!egrrdiEt der !Jerde kissse· P. B. Smith. 

Vall bettelcgraaf.kautoor te Ambar~wan~ar dat te Samul'8ng, de tele-i 
grafist del' d.erde klilsse G. F. T . Zledses des PIBules. 

Valt het leiEf' I'aaf' ](HlltoOI' te Samarang naar ciat te ArniJurawa, de te-
· 16g" ~ !i s l d~r l wecuc kia.8e P. A. Beer; lfle! ucpuling, dat hti ' ills 
· clt~f ,'au dat · kantoor zai optreoeo . . 

Van bet. telegraaf·kuntoor te Weltevredeu naal.· oat te I,abttt [PalembaogJ I 
de ;elegrafist tier dtrde klasse ,f. Boode. 

c.(Jov(tsclte Cf)urant, 9 December 1870.) I 

EXT R A K 'l'E N ilit lief .. "egis/c,' de,.. besluiten van dm Gouver.l, 
nC211··Generaal van Jliede1·/andsch·lndie. • I 

· .' , .'. BUI~TENZORG • den 9den lJecember 1870,. ( No.8). . 
L Staatsblaollo:.} 88 J:_ . . 

Burgerlijk~ stand van Bat~Via. 
Van de\~ 29;;teu. :tfQvemb'ei· t()t5 December 1870. 

Geboren. 
M. Ch. M., van del' Knlk, geb.Ruempol, Z. 
A. S. J. de > Lannoy, ,geb. Ament, Z. en D. 
M. W. K Rambelje,geb. Wasch, D. 
A. P. F. Garreim, geb, Nolff. Z. 
F. C. Thiehch, geb. Jtouts;Z. 
N og een meisje. 

Overleden, 

U. L. Baron van Heerdt, j., 3 ill.." 

H, W. Jubido, j., 3 m. 
A. N, Terwogt, wed. Brouwer . 
. T. M. E. Bernhardt, til., 2 in. 

Gehuwd; .. 
J. :R. van Alphen lllet B. S. Boudl'iot. 

Overleclen in het Hospitaal . 
() personen. 

GeleZ:6~~ ·~~z, ; . . . ! 
DII Raad van Neoleriundsch-Illdie gehUord: I G h 
It goedgevonden en verstaao : I Trouw-, eboorte" en Doodberic ten. 
Eeratelijk: Onder naden goedkeut ing des KOllings, met wijziging Gehuwd. 

in zoo ver van § a van art. I van het besitlit "an 30 April 1867, . 
no. 1 (Staatsblad flO. ['5), te bepalen , dat vooe het verrigten van de Nov. 5 C.W. Guij, met C. van 
kommissieD j bedoeld bij Staatsblad 1847. no. 6, d,ool' niet inaktievc Dec. 3 J. C. L. Cambier;met L; 
dieu.t zijnde ambteliartn of door gepensiuncedc ambtenaren en officieren, I fI 5 J. F. Tetar van Elven. 
dan 'lVel door partikuliere personen, Mil dezell Ie Batavia, Samnnmg I dewijns, Samal'ling. 

der V oort, Taga!. 
C. de Lange, Pasoel'oean. 
met J. .J. J, H. Bon-

en Soerabaija voorlano j .fl (lea gn\(leu) dungs zal worden betilald . II . 
Tell tweede: Euz. Bevallen. '.' 
Afschrift. en". II Nov. 22 M. L. Neeb.,. le . C.om .. te (Z.), i\funto.k:. 

Tel' OrUl)IHlfincic v.no dell GOlJvel'lIcul'·Geucl'aal: 
be Atgcrrucne Sc!mtal'is, j /I 30 A. A. L. Bock, Mal'cks (Z.), Probohngo. 

VAN HARJ·1(CARSPEJ,. I Dec . . 1 L. E. Nortiel', Bischoff' (Z.), ')jjoemlang. 
I Ii . 3 A. M. P. · Dariang (Z.), Gesangang. · 

Ci'viel Dep.artement. 
I II 5.J. E. Perelaer, ,\7ilkens {D.) ,Soerabaija, 

II 6 M. L. Engelhart, Jacobs (Z.), Martapoera. · 
V trleeoQ: 

Een twee.iarig verlof lla~l' Nedtrland, 'l'egeu3zick te , aall den tweeden 
kommies bij het departemeD \ ikr .bl1l'gedijke open bare werkeu C. Dec. 
A. E. Hillebrsndt. · I 

Overleden. 
4 R. Mac · Gillal'~Y, Epp. Pekalongari. 

. BenoclUd: I 
Tot arnbte·~.aren tP, I' beschikkillg. bijde lalltielijl iukomdtcll eo klllture8: Verkortebalans cler ,~avasche Bank, 

P. ZelJdcl: . , . .. I . . .. '; " . ... . . . .... . ' . 
de ~lerkter algemeE\Ye sek~etarie P. van del' Weide; en I op den 7denDecember 1870,.cIes avonds opgelllilakt , 

' F . rh o 'rho H. vall ' Benthem .all ·dell Bergh. . ' . ! kl'achtens art. 18 . van het Octl'OOl en Reglement (Staats. 
Door den. GO/lV .. erne. Ill' ".va'., (elebes. .m Onderfto,.oriU. ltedm. ~ blad 187.0 ; No . . ' "34). , en ... ill.fSevo ... Igebesltut .. v. an den . Gou:. · 
,. I " . . ZUll. Ou~slageD. , .. , ' .. ... ' verneur-GeneraaI; cId, 15 Mel 1870, No;. 12; .... 

Op ve.zoek, eer.vo., al8 lid 'or. fie. ·plaahthJke .cboolI((;mm16_1~ te .. 1 D' .. ' . t . . . . ' y' .( 1 · 'f " 6 000. 000 .. ' .' 
· Mnkossar,L .. A. Misero. ' . . ' . . \. lscon 0-le" . . ' . \:apl aa ... . ,. , , ,-

Wegeos Vtrtrek, e~m)laI8 lidvall ' de plaa(sdijkeschoo]kommii~iet~ . ktlning . f 8,214,153,62;.Bankbillet~ 
· ~a!'o~, C~ __ !,. -J .. v.a~ · Koe.'~ve.ld. ollder dankbcttli~iog v 001' d.e doo~-l .~el~ening-- .. - -!". -tell : in .-. - -

hem :r!s zoodoDig bewez~n dlenstcn. , rekeiling '. 1/ 761,601,....,.. : omloop. . 1/ 26,1<9~;977,50 . 
. Zgn . Be,nofrn.d: " H V otheek" . . ..... ·'! Bil.llk~assi':':-Tot !edcn· • P '. . . I .. ' .0 . 

fllll de ',plaatilel\jke .choolkommissie teMaklissar, Dll. W .A. Engel- . re~e~ling II 1,379,83;3,34i natii!n. in .. . . .. .. 
. brecht, president vai, den l'u.ud van jnstilie Ie 1I1akassar; . SpeCie III d~ . ...... . .. .... -i: OIl,J,\90R.'. 1I 1,421,489,61 

:. ,an: . qe. J?l~ateeJijke sch"oolkommlssie ··t~ · l\laros,· -w .. -R. d~ Greve; nmb- k-assen . . ' ~J -2.4,.~1-3:;83Q,53 .ReketlJug:<. :-~.' :-.:" - .. 
!enanr ~ te~ beschikking aldaal'. . 7 " . Muntma- ' ... .'. .•·•· .. 1. CQi.lrant .,~.~ 

. Door den GntJicl' van ,!let ~:O~:~::::::Shof ~tln !lede?'land~ch-Indte, I teriaal . " .18 .... 9;078 .. ,8SI . , .. salG()'s ....• ,.1/ "l;385,436~i6' 
Tot eersten klerk, C. W. Sibbnld, thlins klerk tel' g~noemde griffie. Gebouwen en ., . ... . .IPlYe~·s;e r~~ "'. 

DepartelP~ntranOo!log~ , . ,. ·iIlventaris . " ..... 471,308,9QI ' ],:~~~g~!1"' lf : 'k26:;i31,~O" 
· . . .•.. . :0 'Ver1<tp.a:~:, :..... .... ..•.• . . •... . I Diversere-, . •.. .... ! .. .''' .. .. ': 

E. en ... · tweejarig . ~:i' I.or . iJ8 .. a.}; .•. Nfderl~Jld ; ; .:ri eg .. ~ .. ~szjekle~ .. . aan .. den kt!.p.,ltein .
j
! .' ' keningen /.' . 394.,.62 . .s.,65,!·\ . 

~ ~.: .: d _~_r ~D~~~nttl .:~ ~. " .. S .. ... ~.- : :~.~~~~(_~~_s t~7.~~:-· : . ~t"·. ~ .' _ .-. .:.> ; .. _.".". . _ '~~ .. _ -. :. i -:--:-::-::-:-.....,.---:-~-~f -=-~.~~~~. 
Ee~~eew;.lg;H~el·~~~b~:;el1~·e::.r:~pd;d;f~a)\~:l~ei~l~l~!~~:ti::~<~~~~~~~~: ! I 35, 124;,434,8.71... ..· . ,..~,5,.72;4,.~3t},S.:'l> 

· mllitaHf adm !ln8tratle' G . .. ·L . ( . '. 1'. H ee.s; ....:. ..,.J.. ' . .. <c.· . ~ .. ,. ' C ~:~;';' 
• I ~ - - . .,' r.. . . ... . ._ 







_', _ . Voor Nederland .. 
, 400 pic, tin, 3500 do. koflie, 150 do, rotting, N. H. :M:. 
! ..... - -Aan boord gebleven van Nederland. 
!15.0bn. manufacturen, 

t N aar N ed"irland p.er Fransehe scb!? • Pere de Fan nile" , gez; 

I 
. ,. GuJileman,agt: M:awtz en Co' 

rei!!eIJri'rrg 486 pic. rotting, 8529 do. rijst. Busing Schroder en . Co. 
t .' "' 1 I Naar Bankok l'erArrietik: scbip -George Peabody", gez. 
,e ue- I Buisley, agt_ Dommler en Co. -

waehtte maanclen ac~tereenop,zo?- i 295 tou steenkolen, aan boord gebleven lading van Amerika . 

. meende · Wan~ang,.~Vlensve:·bl,~Jfln ' l Naar Nederland ,via Probolingo .per Amerik: scbip -Metis gez. 

~as,. :a~ea:eh~!rdffrait~l~~e'!~:i~~lJ ~ffl .• SmIth,' ag~o:a~:~neerl~~~son en Co. 

metzwukheid tegengetredell, wies zijnaan- 1 300 pic, r.ot~ing, Maclaine Watson en Co, 26146 kilos lin, BurneD 

spoedig .. Ooklaakt de. steller van dat stnk, dat men I CO~~~rLI~;f~~)~ per Ned, schip "KimtjapIie", gez. Lim Aug, 
tegen. deIl ... . rejJel,.bij .'. dento.elegopde hoofdplaa,~s s]eehts j _. agt. Andeweg . 
. 50 'manoverstelde ,daarmenover300 KOll besehrk,kenell I 668 pic. rijst, 115 do. do, 20 do. katjaog olie, 16 do. sniker, 13 do, 
!llioogebeurtenissente weeg braeht, die offers geko.stheb-/roode uijen" 1 ks sehoanen, 1 do. medieijn, 3 do. vuurwerk, I do, 
ben ,maarbovenal den overmoed van den opstandelmg znI- I koek, 1 ledIge trommel, 2 ko, lan!aaros, ~ pot gez. groenten, ,Ge-
l . <do . ... .. '. oeien nt meer en meer blijkt datwij te-r zagvoeder, 1. ks. kaarseo, 1. do. Java batik goederen en. kleedmg-
,.en . en. aaJ;lgr.. . ,wa,... . ..• '. ..... .. ... .' .... '. •. stukken, Gezagvoerder . . 30 keld.geneve-, 3 dopetroklnlD, 1 ks. 
' ruggetl'okken zlJn. . Dev~l~nd vaerde ltl t~'mmf d~. hoofden . beschuit, 40marmersteenen, I8stoelen, 4 knapen, .1 ks. kleede: 
vau< onzege~snenyelde .soldaten medeen dltzal hlJ .a1seen!1 ren, Tan Kie Tjang. • 

~eW.iJ.·.S.. van .... Zi.Jn ... eo ... ve".rw.I.·rin .. i.n .. g .. b . ./.j ..... d.e .... no.".o ... ge ..... tro. ~wgeble.v ... en.' Naar Hambo,r.g perzw. eedse~.scb. i.P -C"on.' dor'\ .gez, Edlun .. d., agt. 
mlanders doen gelden. EmdehJ k had het Soel. Hbl. eene geb. Sutorms V ederen Co, ' .. 
g:o~tere . troepenmll:~ht na;ar : 13a~djel'masill totspoedige dem- I . . ' . te Siogaporegeladen. ' . " 
pmgvandc 'bewegmg WIllen Zlen afzenden. . ... , ,716,24 PIC, koflie, 815,79 ~o. sago, 2480,70 do. gambler, 784,05 do .. 

. . '1 neper, 425,04 ; do, gambler, 98,96 do. buifelhool'Ds, 24, I 4 ·do. gom. 
oenjamin, 33;69 do tapioca, 50;46 do. bofi'e1huiden, I 00 do, casiB 

Vertrokkell Pe.rsonen, 1 tignea, 351m. malacca rotting, 2051 pic. rotting. Alhier wegens 
, . averijgelost . en weder ingenomen. 

Naar Nederland per K08JltOpoliet II, gez. Chevallier 'I' Naar Nederland via Tagal enSamarang per Ned. schip -Erasmus", 
de heerende Vas met eehtgcnoot en zes kinderen en 2 Jav. i gez, .Hulshoff, agt. J. F, van Leeuweneu Co. 

b 1· d' B ' k ···t ··h·t t . f 131 kl " i Vonr Nederland. 
e(lel~ en,. .. ezen am£> meee ge.noo, meJu VI', . 0 -HUJ- i 650 pic, tin, 150 do rotting,N, H, M. 17 kn. boekeu en natura-

zen; JongeJufvl'ouw van Goens, de heeren Uytten Bogaerd, i lien, C, de Groot. 8 vn. vleesch,. J.F, van Leeuwen en Co. 
Sage, !foorweg ,va~ .M~ll;Le Roij en vonWimpfl'ell, 20 I Naar Sing8po~e,. R~ouw en Muntok per 8toomb, "Baron .. Bentiuck", 
schepelirrgen, ·1.0 lllhtall'en,2 gecondemneerclenen 1 be-I gez . . Il..ouilIgsfeldt, agt, N. L St, Maatschappu, 
!ioeftiae . I . Vour ~1U~apure. 

to '. ItO kn. manufaclnren,Piteairn Byrne en Co. 42 pic. niela, Lie Ak. 
Naar Smgapore, de heeren DflniflS en familie', Etluard 33 pic. oiela, Aug Poat. 4 kn. batiks, 1 kt, oliefauts landen, Had-

Pot. jie Aebmad, 2 kn batiks, 1 kt. muilen, Sech Hawen, 1 kt. 

Invaer. 

Van l<;ogelandpcrFranseh schip »8t, I,onis", 
agt, 

400 ton slecDkQlcn, N, I. S.Maatschappij, 

gel.. 

Van Nederland 'per Ned. schip '"Vier Gebroedcrs", gez, Ruhaak, 
ugt .• LDaeudeis &Co, 

opgez. vogels, J. ' J!' van Leen 'en eu Co. 1 Bchrijftafel, N. H M. 
Ikt. monsters, 10 kn, s/wat~r,Gllmprieb en Stranss, I kar, 1 
lit. leesboekeri,l do. gardemong, Ungerer. 21 pic kapoek, 30 do. 
ual'dappelen,2 do, gomelnsJiek, Tan Tjeng Goan, 45 pic. niela. 
Lie Laij. , 

Naar Boston per Ned, scbip -Astrea", get Koorders, agt. 
Maclaine Watson en 00, 

te Soerabaija geladen 
I 60 pic. rotting, 1003,70 do, suiker, Fraser Eaton en Co, 2003,51 

pic.suiker, G; Suermundt en 00. L vat. arak, Hoffman. 3 kn. 
genever, Kuller, 

te Tagsl gel aden, 793 .' tonsieenkuleD ~ . GOllvernelnco.t, 

Van . N~d~(l#P~ . perNe~.schiil.iP.ril! ces Amalia", 
,. "<",.-- agt. G. SClJriuonilt & Co, . 

, ... . I 2781,94 pic, suikel', Launij. 
guz. van Benlvcld' i . Alhier geladeD. 

!4 keill. gimcver, Reynst en Vinjll, 
. '11 Naar Nederland via P.ssaroean per Eng. schip. -Eastham", gez. 

I Atkinson, agt.J. Daendels eD Cu . 

. - _ " ~ -'- --_~-'-_~-: '~'i":,-- , -·c-. , . ': . ___ . - - • -" 

800 tOD.steeJik.?hm, Order. 
. - '<-~-~;:-

I 172 >pie, rotting-, Dummler en Co, 

I d "E ',," .'. i Naar .Melbourne per Eng schip • Defiance", gez, S(:hil, 
~8iJr Auslralle via D rama\Jo~ per ng schip. Wolverene, gez. ! agt. J. Peet en Co. 

800 Pie. :.'. su .. i~ . .• e ..... :r .. ' .. '. u. 9.D .. ( .. 1 .. a.J.,o .•.... ~. g .. n.t .. ~.t .. e.F ... ln ... '.::: .•. ! .. tl .. : .... ~.'.a •• a.H.t. ,.0 .. u •.. ?' .. ~ ...... t .. ',~):.I.:~. ~, .C ... ·3~. '00 liS .. kl.a p. per.,. s,118!!te~.iCA~~~~e.er.D.·.,., .. Iniernationale, 956 pic. rijs.t" 100 do . . peper. 5 do . 
.... ',~~ente~: ' . .... .. .. . . . .. . ,'. . ' '. c . . . ' .·. ···.Naar Bangkok per Am. schip .Hi! Colombia", gez Brareton, 
,Manx' N caerIl!DdyiaSain~r!lnge.n: S.qe.rapidj~Jler •. Eng '. schip. }~auny",!. .... agt. DommieI' en. CO'1 
.. ", 0 , . · :;',':; gez,]j)at.on,ag:tJ"lJaeudeIs , cu.Co:·· ... . ' ::: .)1 4 VD. vleescb, ' , 3 to:! steenkoleu,2 vn. brood, 1 vat meel. 1/ vat. 
133.11IC , '., rJ.)tJing,I)u~ml~renCo:>9~~B~N,.;,,: ko .. tin. Borneo Comp, t tnakareel,. 1/ 2,Xut. appelen,Agen ten. 
_ .&.iwetejd{;c 2n°·. ; ~ic.;~i~,¥aill.Ez :.enp,j . . ...•... ...... • ; < .~. ; . .. . . I Naar Nederland via Cberibon per bet Ned.schip -Jedo", 

••. ~;'.? I'1a,~~ .. i?i,~!}a:Oj~' -~'2~~JJ}~~W~P.~~9·gd~'.$~z>Hav\D,.~qt ", ~i ll. 0 .. ,. k ~ez ~~~m~d, agt.~iisiU"go~chroder ~ Co, lQOOdo. kofie 

52 .. 4 .. ~ ... :.0 .. _ .. · •. '. j{9.-.: .. · .....• tl~, ... · I ... n.· ... · ... t.e .. }'.n.'.·a.· .. t ••. i .• O.·.~.·. :a._ .. ·.'J._ ... e.".· •. ~ ..•... ~.~: ... :' .. l) ...•.. i.'e., .. : •. h .. l'.ir .. ~. Ih .... ;;O. ro ... s .•.•. ·. '4 ... il.-.• o .... b .. 'iff.:~.l.b(.;e. y~., .. u .• · .. ; .. '. '. ~.~. ·.6.?42~lCdll' ~::c.'.e. ijen 40g· d~.~t~:.:=. r:. H o.!~ap!ln oot, 2) m; manufa~tll~en,AJJ1c><,k!lP.oelag!'-. , KhoWolong.; c3 · ptc, · !~~ppe,- ' , ' " .•. .• . ... ,. . . '.' .. ' ., ' 
: l~g~. l(boe .,TJoel!' Tjiallg :;, 5~C )ls, ' kalkdene.n~' .Tio p(j,~t ~.:332;4B'i)ic: i . "" " " . .>, ' .. '.. . . . 

;';:aaDlar; '· J;Jor~atlJ·en:fGp;"·: ,·.> ' -'.. ......... .. . .. , :?'..' - ".;, 'o- i . Van elkarh.kel • m drt nnmDlervoorkomende, en DIet door anderen 

" .I"aar ·N:~Uerlil~d"v,i;<~~II1,~l'arig.:.p~nN;a;Sfhil':,~e~t~v.ael',,:;'g~z, .! gere!end, stelt.jieh voor de. wet .als sehrijverbe~~n~. V A:~LIER. · 
'.' ' .. ' ~J.'~ <_~Osi,~~~·; :::g~1~~C~~%~f~;~soU ·.en Co:';.::.' ..• ..... .1 

'~liO kn. manufactlir~n'ilsclirijflafel,N, ' H. ;M;- iijst,Ag",;len, ·j 
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