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.yQ()tJ~n.~lfinhand~i 
Blifl.:!Zrle~chfiug, die \~ii 

seh r'IHdei·he(d, yan dell\i9tjge~ 
kne~it~ ren > staan . JlieC.:mili

rt:1Il . n;~:u: 7-iid~ ', : ij er recl,ts~'eTi 
.za;lhet.\Vj~leiJ. (Wi} I-;~Ij(:ieven 

" . .. . . , " " elk :" . ' '.' 
" NIe'fi"" zegt 1l0i9 : :i de Chjnee:~ is l1iel' HOg weI aim au-

zal ·olleeJe ,.;bt;-palingell . nlld".r.~v()qien. Gefuigen 
t~:" hir-; ·i'k" het·. heIan'& .' : vQh~ itjnp' liberale ell veisfliildige ko'kil1iale 

, . .. 'ti ~'9iM ~~;t~r;'4,~~,;~;2~~~~ ,,,".,,,,, ''\\'''1.· . ",6. ", if,~:~;!:: 'j, ,no ~:,:~i.l ,:~ ~,;,db~,:::~~!.: 
vqer't,;,/ i"s ':.ia:;hetz~l de gelegeilhelllgeyellde boeken . Jal1db()-,i \ver~g(JI.d; dat ·Ine. ferst,o.lHlgeheele gelijk-

. i'J..l; J~Jfi~llen, r iJl~oo ' ver~uisi~rin~.t~geng~a[!:,~i et . zal in g: ]'net .' den : in}(irider ~jschte, t.~rwijJ ' geen Enro-
e01) ·'nf,jddel7..1Jll om hgtvaardlg falII~ etv erKl~JJ:'HJedoen .. hietliog : ~enbewijs va.n .ejgeJl51om van den 
sti'}l.ffe'n; . • gron d .. ' ~tall ~ver kxjjgen;-ter w \jld e IGme(i,n 'I, algemeen 
"'JJ\iart egen stmit (WeI', oat . deoneerlijke .. ' teg~nder~~tfiqtieYe))epalil!gen tell orj7;jclr~evallOoste~~ 

iiF,i;hocklll 6rde7,al~·efeil.te h ouden; ·z\j'l. 'in·'het tc .. u· •... I.i.!f . .1 ••.. e·.·.[ .. ~.·.·.t·.·tea.e .. l· .. m •.. t·.·h'.··~a •. e.,I .. I.l'. ~.~.:.~j .<::l.tr.l· .••• I·.e .•. l:.le:l.·.· .. 't··,' .. ·.• .. ho .. e.·Jel· .. !I}e·rbs~ce."I'ltl!1 .. el.~{V~~ .. ·111·l ... , :. k.·~~. ~:nl!el}.' dat ar~ 
: }\;l:Wki's~h, ; .c nd#t, '·de:· eerli;i~e;" l.nlij} , ·· ~~OLd~ · straf~ ~ - I • • .. 

w:et ;>be{li'ffig~,mIS~cl]lelIb·lI1v e~lget' · voor ' het ~· .' .· ])itt .:.eiild·cliJIs. o 6kandere v "eemde :Oo~terEnge·n dan 
. V~Jl .·t~lHiSa.ctie:niou :ktnlJlell ,WOl'dell. eH.\lzooiiJlleziiken . 1~jIi,,;vaa"ahan~.el a:ret l ; faill.eerell,wef cllwij. ... Maa r zoudell 
.• h¢u'e'r,kell "',t-en·nlldeele vlu, ll ,d:eng.wothaIl,deL ··· .Men · d~ze!fd ~ .oit7.a:K~~FJli~rtedien ,opl.idt ie dezdfdegevol-
; g~3.f6~h;:'~ d~ ),a.ak :'zeel' liglJenelielk.envree~den .'. . . geil ' h e:bbe1)? ~' ': : : ~~\ .' '.' . .. . . .. .• 
lhj';: I)oeklrouoejh vo!rreils de wet; ' lh eelleandere .' C)uzc- 'b'v·ertlligilfgl)lijFt, ~ ,at men; jft;'cene op i>:ichzelve 
op b le leggen, deui(v~ering zan doeli ziell da~hetwel'ke- onbiJlijJ<e wet wukuilllen makell, die groote bezwaren 
lijk moeilijkis het bevel algemecnlTl toepasslIlg te hren-in 'Yl.even : zalrO!~ peri, inaardat da:lI;<!OM · de\oe!>talld 

. gel\. . >-J)atheeft;· :de ' 81 Eller van h~t .adl'e~gevoeld, W!lllt: in-geeIlopt iehtte · veJ'lwlerenis. D# tI iei:gel ~i ke veror
h~jilEtwe.escleljvreeihdell0osterhng llflilr t~ e h nip 'van deliing nid few~chte~i is, meenen Wlj als7.eker temogen 
aJh'i,e:rgeborcn j-Icrsollcn: J!]llkan Illel) lhansde.poe~ . " NIenkan, d(l(ll' welten somriligc velis'chijnsdenin 
ken 'volsfrekt Iliet nagiHHl, ci(ior eene vertllbHgm iedeli hahde.I::; eJ!. 9P,·aegeldm!1rkteven'riin ~eraTiderenalS 
zien} ' " .' .' . . .... ' eeher~gpei'lng :ae~Jfecfeilbeil1':> door hd'veleukail dwingen 

Maarvercluislehng vall goederen 'woJ'dt betel' o~ldekL willig of lusteloos Ie zijn. 
~~ill . de geacille slelJers van de re(!liek vanmeemngdatHet vraagstuk, dat. wU hehil11deld hehhen, kan nog 
inen beler indeJioeken ialknJlnen Jezen, clan antwo.orden , 1aJlg~tof . tot debatoplevercn. Wij r11eellen voorloopig 
~~j:ineen : ~ilclel'wer~l (~ldeeIV\'arel1 :ons persolIeIl bekelldi v3Ii ;dezaaki'e ' kullncfi arstappen, OilS rechtorn' er t~u 
~ie geld ' veidicndflf.}cior het iIiol'del)rengeuvan~}eaHeil t(jde , ollzelllcclling over tel:eggel~· , . haYldhavende ,op 
. \jekeIl ' vlinh rilidelaN~h or\\;iilkelier8, aJsiij voorzflgell .~~t gtoJjd'La'IUetgcen ~.WQlows·ki, in z~in'¢ . vedal ing' van . het 
, .;..\over ' korte li ,:Fid::l,ou~en -' Inaeten Jatll eerrl~ : ~Oll . ~e beroeinde\\'erk oVCr sta~t.lrui8houdkl1lldevliti Rescher 
.' :'iIlheid ,':~val:ldell ' Vl'eelb deii Oosferllng Illetspoelhg schrijfi: :!lLof8(],ueaii,si qu'il arri" e presqlleJQuj(,ut~~~liIlS 
',erg.efijke · i'llciuslricil\ . hetleven rocpeiJ rJt}u .zoudt les civilislll.ions peu avallcees, ereallciel's l!kilebireufs t'e . 
a~ :uifg!.l'v~ri , ku-,inen . belwislell , ab: -wegensziekfe vall . trOHvent ell pr6sellce 'jesulls des 3ultes conllri'e~(-prmant i 

"" .. vai('r, ·geiin, · -wegeilsgele~lId- geld · aani\ of X, . deux ,classes ~cparees, celie Cil"COIlst ullceile chali'ge rien 
.tan/st;eenltii'ndelaai· ' \va's ejlover ledi:m j's, of·achteIuit- illaq uestioll de d roit~ maiselle: peHflet~e mesurer Ie 
.,N;;~t l~~geils · . gedwoi-lgen ' \i etk()oi{ teg~JI ilik.oo}Jsprijs? terrain 'snr Jeq uel lcs iutereisopposes1>euvenf eire balan

: Jeg:en'ovel' ,\,ercl\\' ~jnt · da.n e'en Ifost()f\vat v'an den ces dU ' poilltde ' vue de 'Ia polit ique."Dat. gezegde 
t~n '~(}C!JlenJ voot raad .c -J)at z~indekunsijesiJiEllropa'en schtijftden jou,ill idist. z~jlle taak voor. <' · v. Jj . 
. :. ." v(ttl'dien aard. Zooveel isoJrs ,zij' 't. niet 'door 

r .. ~ ... '. I'i]rg;iIl' cigellhandeJ, dmlL?ch 'gelrlekell. '.' .. . . '. 
~:rG'el~ikbejuvoo'rdf' wet?p,.lJlfet'hesi !lall ;dat W'ezeil 

O"') ::;'! 
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.. DEV~LVAl'L DEN REERl?~\VAAL. \ 
· ·EeIJ 'gq{jcbelaar,die: aal1een boereelHakc\oek of ho- . 

ro\:ogie, uit.dell. , zilk,ll ~wlt, datpas op~ z-~i'j\e ,tard stOlid, 
. l;Ir so.Iris ' ee,llgelaiit: · ~a,,} het · YOOl'~e)'il va1.} ziJl1e kun.st

' .. g:b_eisr tooll~lj ' i\l~Of :hij ' i\l ' ern~t meendeclatdit 
. ee'n .: pad :~ geslle~ld . heeft: . . .. 



l*",gi6 \:~fl~'~~~~W~{~'i~&~t~ ; "; irlj~i~:~Jd~t ~i~~;'~~n:dt, 
, .. ' . ,, :t~t.-1nQ~.t ,v.~~(staaJ) , ilat dt':J~bera;len>~ll Jlle:tdeJ'lerste .... ~m~ H~IJlmel . droben slIld . lllch nhne ~hngel , 
J~uITi e@" ~ciy h,e&r. c de ~ Wa~Ld~detr·'XaHe~ . . J3~t?~t eol" . ' E.n , ~d.~ "ljberale"nzljn mcnschen, ge,eJl cngelen. W ~i 
regk Tie$~aar: b'i{t~r ',weiu)g •. e.1gejdijk ·,geiegd ·polltIekle- .. ,~ullelf . ' <l~ .. :eerstenzijn omaf te kenrenwatilliberaal 
ve!l·;; " ; ~\t~Lke'; lY~ere'tJ ... de' Tn'd-i~9·~ie . H~g r?~tilig'-iifsteI~den, .of jif1,eutelis\yaarcl i ,s:<. Maar uiell ion " keine Seele" 
js ·;o1rheWeil·d. ·:'rJ~;. ;fa/)abo.rle ;z·figt ·· lnek~d'e · bij~?lrderlleden . In:e~r. : voor';'zglle ~ heg!ll seJeri hebbcn ' moet en'" gevoelen, 

t~I~$'1~r':~!¥"i,r¥J:;;S;~~:~~~:!d',I:,~:,~tt1~ii;i~dlJ:~\~;'g~~h,;::,i~:t':~[::7j!:~g:;1i 
blJde~, 1 !1dlSche , ·. IIlii~rbIJ de ,st~lllls~eg.ro()tn\g : hadaen testelle~Ulet .den woordeustroom Vall dengoochelaal,', 
doc)1 ti,ill elh, ,. d ~tRhadden 7,~jalleell li\1'11 ,llhchtgedaan,oni ,deaandacht. yan z\ine beweo-ino-en af te, teiden, . 
alfJIlt.ij~w~lli;eerm·eH irogeellwcilljgatl'ilbegiilselelilwcilt . Melllibe;lJe :nu vrij liefcle vo~r heLconstitutioneel of 
en ' ni ~t , Al~ ~(~cr('ieus ' dexuOgdijkheid ·· vail VOOrilitgang elk. auderbeginsel. "fanalisme," eene ziekte vandeze 
en hei;yti,:jyiill ,>,enloochenL . W ie dell b€er de Waalniet eeu w. .' Begjilselloosheid heeft llooitietso-oedsO'esticht, 
had ·b~stfe·d'ei~; . zuq ;inoll~ {jog, ()pgehQ~deu hebben4en ~iiar welka,rakterJoosheid bevordercL HU die z6tspreekt, 
n~aiJl.: ~'ah· hbef'aal l;everClie!Y~lr,. wa~lt . J]U . we~'deen)l1IlC begrijptniet . • \Vat gehechtheid . aanhegillselen .. en wat 
d~rJ?~ll-r~Y~),~i:I\:\vezeHlijl~.g;l'o.ote }l\:)l'V(I,rih:iy~e,II . lJ\IIldle:: . li~f?~ : .f!a~~V9o!'is. ;)liJ .. h,eeft het recht , n~~~ over een,e 

J\ift::/I ' kan: degcschledems> van den ' JOllgstentlJd ll,tet poI~tle¥e ,Hchlwgdenstaf te breken, alszq naar hare 
d(;o1" ~~!\~i ij~':f161IekJar.lkellwegcijfer{1IJ , Hetpubliek door~ Qve\tuigt,ig,.handelt,:want hi} vatlloch he~eft de mo-
7,'ibt;' " dle~ ~~bMIrt;'JtO'e~r te~, gcmaF'k. eIijk -,~..:>: .• .•. . .... tie y ell ;'~ waalli aar me'nh a JI del t. . .' -. 

rr\ii<tf::;(hi beer 'l'horbc()ke :helasl w:ei'.d 1l1et de varm~ng ' EeM:: t~ak . doetolls ill dezen lIieu\Vel1 uitvaltegtm 
val,i" ' e'eii ::J<:~\)h~ct; , ilalngeendet leaders vlll1 ' de'fractien de ' Iiberaleil '. Iljtnemend genoegen: z~j bc\vijst. datinen 
der ' lill-e'A!Ierid:iarinziltillg',Wat cle heer 'l'horbecke dc:n h ,eer 'deWaal van zekere zijde gaarneJanger had 
vrhddei:';·'~e!.dc~fi~ ·:Mldeien ·tuteell grieft'oegerekendlntd, zieil blijyen,tot lastvoor de 1iberaJ~n. :VYiez\in op~ 
deedf' h~i.: : ·, e\:ld~~lj)jllgt ·K\v'lm totstand,zb'cialssomUjdseeii volgi r ziLiijll, is'uog onbekend. Maar de tOOH van 
paI'Lijfjc · ii:~I:V;ihiL;: i.f~: ·whist- 'of 0Ylbhj· taf'elzet; men dewederpar:tijl : :-:-_Il~c1atFraliseII van de Patte en Miran
keii('e j e lki~ II(I.t~r~ Jiier" -, L .' .'. ". . ... . , . . dolle den heer de .. Waal met afsten'iming van z~ine be~ 
. . 'Wei:d : Ar;; Jlciil' . de,\'Yaalq(lOr.de . }iger~iI~llterstond gro();tingbedreigden,terwijl deheer Nierstrasz hem be
lllS . een,:deT. huilliCtlCrkelld? HaL IS zoo wElnilg waar, dat gou : te'prijzen, - .. doet OilS in 't bel~ngvan lndie eenige 
deal'gd red eli . wild'8ler . licit' verk laade ,Jliet teo wetendat hoopkoesteren op betel'; zoolang de kolonien nog in 
men hClOllOit tot dellzuiver liberaleu'" had kUllnen alleil dctile '-in den Haag be~tuurd \VOrdell ,hebben we 
rekellclI; ' :Maar~yaL-lneer is/ de 'l'ichtingvan dell heer Ifevef Iliet!111lger tedoen met den heer de Waai, een 
de ~ W;,al )v~is' io'a:" 01fbestema" dat '~ del!~er' :PJ'allsell vall u1111istervan COllsel'vatieve beg!'i ppell eli Iiberale tenc1all
c!c :l'une;'{lligllI\ilrlletuigde, 'n'iidaTde MlniSler zijupto- c~s , .ok . yau ,:libel'alebeginselell , ; dieconservatief' in toe~ 
grall1 ' liiid ;:geg~verl, .: (\at,. deze 'II em ' ;/ IIJ @degevallen"was. passillg worden gebracht: Dat dehervorming . van het 

.: 9-Ii~ct\~jjf~ld\vas · de heEl' de\V,ilil .. cene werkkl'Clcht" Preaugel',slelsel de aauleiding tot dell val .van del! heer 
Maar:c":i'll \\;elkeil zill P H ~j deed " een lieuaardell stap de Waal is, c\oetons leed. VVij noe.men dat zijne eenige 
link~;; : ei>il ' rechtt;, dde vool'uit, tw ee achteruit ell bleef liberale (l<lad. Deheei'de WacYI 'bedierf die echteriu 
tfmsl.ot(·eji!:el '!Sen heen ill de I uch t~taaii. . .. . . Ne~etlhl1d dooI' zijll woordellspel, ' iUne hoofdigheid 

naaf~AngtJtuigelldeagral'ische.weVejl,de suikerre" en ' .de SCh~JH:lillg vaH .een constitutioneei hegiuseJ. De 
geli lI~r " Die w'ettell zijn dO~\' dell bepllenlll Nederland ,Jq,1}Jlbodei;lpreektvande fttartufierie" van de liberalen. 
aljlJ!1elHirnell . ond~r prote~telr .•• ill 'de .'. hoopdat hunne Waf iou Olen . Ollzen vrienden hebbeI'i tocgevoegd"als ze 
be,gfilsfleiC 'b~j(fe uitvoerillg wi·ulen zegev:icrell . . ~ij oQk',m~ HOg ' denheerde Waal hadden gesteund ?Maar 
hehl)eii ' ja ; dcll -riliuisfcl'gello!nen zomi ls IllJ was, ~ct ~6Q gaathet steeds, ' • . 
:~\jile !ialfli~i ~1 ,zglle ' IlOofdigheicl ;gefJ'lisria.1l waarheld~, .. QiHlUd reau COBle a Ia l'ivicl:e. 

l.i ... ~I. ·f. le .ellyed~lI~ter. i.e .. , . o.trj(.Ia.trn.e.)I . III,~t . te~sto.l1deen}n .. l~ 11 < (J'ecst l:i fa .. li .• te ... n. .. .... Voltaire. ' 
IIlsten ef':l e .:- c.ly l ~i}lad.,etwee . ~,tllleH)ntlJllldlngen WIlde . .. ....Qaand la riviere coule a rean, • 
. uill~~:~·:~~ .~\r(~~~~:-:: .:. ':;'-::'.>- _ :_. _. __ - ":> ~: ':: -.- -: .:." . . . _ I . :-: : 6.~est .: ]a :fallt.-e:". __ a. Rous~eal1 '. 

II\. IJt~ie' :voildde ·heer .. deW ;ial ' nfdepersllergeps ., :. , ... ' ; .. . ... 
sle~ll ,;'cl.il~:;hjf (l;fen :,;·hee~"J(euc.h~riiusi ", •...• '. , . . .'.. .• .. . ···.· ~ht~~~:,;; t. een~ l1aarden .Zl~ cler sceptici, edeleman~ 

.·MilhV.:ir.t(,het ' '11Iijl~lidat deh,ecl'cte .Wmd .d:eagransche II~!i!1t. ~ . dI~.~yan <be~n .' tartufiene of gOQcheltoeren willen 

i;t~~;Ci~~'\~i~~~~~l!~t;r:3~~;:}~;!i:t~!r~li~ I ".te" ' ,< '. ' . .' . . v. f, 

Il'iiiaighe{t~ 1(-;?'l~r~1' Tetht:eIl ,~~}fH ~!~ ~ v etteg:e~n~oor~I~\Ilg I' . D8;: li~er Xli)) enlmro- ,vindtgoedons meer ernstige 5tU~ 
ilibr:euk :~tif4,~;T\rx*~H'I 'zOuclew:,W:? ITlwrtil 'e'ILaHm lllllllster ! fli~ \~aJ{ te~ rl~d~~ d~n ~lit OilS '!rtikelov~r zijne ' havenp11iIl 
ti)c,it,:~ L~.~9/~.;::'I) .~J"V,t~l.' . ~1!2~J~II . }t:~1(1i\~};L::,:;:: <,,: .... , ... ,; ' ...... ':;'. i bN~t ;~.I< 'ver\\'ij t .Q~!i< de gl:ootste VhlC~l.tjg,hei~ bij het lie, 
" , qe 'jl\It(I'~tpI ' ];IINe(le}:hnrct AW)I:bcll n911}lI cs ,beh.a I ve : dCl's.c:lin]ven . van ... hetgecll. WI] dam'over III t nnd(len '. brach-

1ilifeJ:lhihtry·llp.t()rHtil:>· WiyJieI2iltnfl'mi:i.Ie:V'uVlWodeH.elllc's . tei1'/:' IJij :. le\':~l't : vobi die phrases nogtalis met · gecn woord 
"fDoN.::'· ' .. ' ... . . ,. .... .... . . \ li~t :"a)le~lll,i.n$le be\vijs. " . 

:.:.:;. 
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· .... u·.mLuUO~v . (tafd-el'aiitf~aIiO'flic 
al\!:e:"HeP-, .. ,neer '. ' . . ._ ... ' '. .. _ , . gaan:d~ 110e(l:-aniglleid 

':O\~P'l,i- :;-,;im,; }". " .I"'.V"','L ... oi:Jdenverp;.: . vah millie'lir) . n:ier' ~erlo]'elj . clQor (;11tslag l tiL den rlienst, 

d~g;ec£llf\il.JP:~rJ~t€:n.. · "ell-· hijha(L~lf . . ~~ri-'-h~t~g~plt)e~:t~e:~t. t?(l1-enlliilg "'<ill' p;np:~~!)II; Of beh~Hld 

.. _po:,n' ......... ,.' __ '-.. (, l._:." .. e .. ,·,l,.' .. ·, .. , ..•. ·.~_ .. ""."p .. ·_:O_,··1_. ·.:.£'_:.·.·.I.:I .. ,~.n.oc:l1lli .. ~.·.'.,.c.·C':1:.·.:n_::.t.· .. ·s-.~.·_,_n.-C~ •. ~l'd6c~.' .•.•. I •• -l: ... l.·~".i.·. b.d:~,g.·a'.~t··_'~.· •. l.ce.e._Ic •. ·._·~l~l .. ,n.·,.·:o·,., •. tl .. e~·.: .• s·'h,_'.e.d·.-bo·.b.o.,._.cr.n.,._ .. ·.'.' .. · .. :c ... h ... -n-· .. fl.
t
. gh_·.ee, .. ee.II~: :'.KYi.,~ •.. _' . . 2°. cloOl" artikcl15 enverschilleiide all(lereai'tikcolen -van ~,__. ' ' . _ ~. L • u het .' koni~klijk . bi$luitd(l. .• ~.*NoY~ni~~r, ~.5)}9 - no~ 'O,w1\ai'-

- '.ij,;.~ls,;, d~sll(ll:I\a.ige ,In . de ' hayenZllakgenoemd ge~~ht in tel.~e\1s : g~spr8ken_ ~or(tf"~;in ; g~.p:il\~IOiieeia;~'--·~n]ciel'eIleh 
· ', : ,,, =Ii~iFgei,',': 'd60l: ,Ains is : geraa(lj)lecg(t', ' . -N a ' de "leihlg . va.n a~m ' heiigelijk,'ges'telrle .,ijlilitaD~~:persOneil. . Zlju ,depel'sonen 

' Q~~Z~m~~\t~lt \'¢l'k!~(ti'il,eclieheer . ~*h • daarmedevolkQmtm . die met . hen ' fleli.'1kgesteld .· ?,ljn .illiljt<in·en, da:ri -ziju . dit 'oak 
;. vtil'~el!lg~J( en • nlachfigde .onszijn naam aitndim heel' KgepeI1sioncel'Lle ofiideretf; ......_. .... ' ". ..... ...•. • .' . 
¢ei!:~ite , a~~le.J1; , ·, ............. _ . ..' '.. '. go . . door de in~et'lelfde artikelvooi,kQni'C;lMlJepaling ; 
,,:Besclf-i:tlaig,r'delulerK. ' olis ' te oordeelenovel' pCl·so.dat gepensioneei'dco1ticieren intij\lvanool'log~of gel'aar 
ir>el!. ep.~iikQn ,c di~" \vjj Ilietkeill1ell;, danzlell " i'ijdahriri ' ¥unnen wordenupgel'oepen ," om weller jll ,c'lie!lstgesteld te 

. bloot 'eeti be\Vijs : van ligtgeniaktheid ' overdeaangevoci:de worden . n w'd, zoozijaandic opI'oepillgljiet -v61r1oen; op 
· g~C>,),lde,ll · t~gen< !i;ijll kobby < lwi'se, die - hij· Hid _sclrijnt te stl'?fl'~ . ~vansch()i~iiig ymi ]r~Ul. peI!sioeJlY~i'i~l,e.'t!<.lag ' del' 
'l{l1ni}eil" iV¢ilhleggeri,lVIcliis' s01l1tijds meel;gcl'aakt . over weIgenng 'tot·. het: ?ogenblik,,;datdc :cia)) (le@.tio¢ping . vol~ 

.• ~~llir~teg!3.i~spraaF : danov;el; •. spotternijen en bedient .·.· ~,e,~be!l:de , o!ficier~n' viln, .hilnue i[vCi'plichting" , t~t deu 
a:~~"bjr,g¢hfekaim; betel', ' V,1l11 : eene maehtsprcuk; ..... .. '" , ZlJP. ontsltigen"Derg~tijke\il)hjeplngio;Jl niet kU11LYen 
-;;Tni!e., -:[avacbode las, meIl . biet de ailneengek()ppeidewbol'~ e;e.schiedeil, Wanneel' de :gepcilsione6J'd:eofficiel'ell';geene mili-

· 4~# , (/d\V,#zepJannellmak~r" , .niaal'We1)iet ;Iaatste woorel, be~ t~ll·elr . ~~l'e~lgflljleven. .•• IJl:- d~ltgev:ar -zSlldell. z ij 'g~lijk staan 
'" ~tlyens " eehl:l itllttsic opeeli~~a:ilkzinn-igfl~Jhiis. ' 1'. " L. ". met led:e.r· anderiIigez"etcneif lhfs naai- 'aailliidiri'r-;d:eio;artikeIell 

, , . ' - 1]7 , , \81 ' en'T8S: der" lhOJid \v'et, . vb~i"zoo 'v~i<'~ij " aaart()e 
nog in de tennenvieIelr, aileen kl!linengBll0odzaakt worden 

HetKoilinklijkBesluit van den 10 September ,tot het dragen del' wapeneIi hUde natlomile ll1ilitie of de 
1864- No. 47{ambten~ars.examens) engepeiJ.. schuttei'ijen. · . . .-- .. .. . . '<'; 

· sioneerdeofficieran. . . Maarhehalve chrtwordt door het 'tlicinsb(Jsl')l'QKen al't~k:el 
de millder jtlisteopvattiligv:im hetKotlink1ij'k heshlit deL 

(I?ZfJf3Z0ndell.) 10 Sept~llbei' 1.864, wat . betreftgepcl1siolleel~de' oflidiel'en, in 
. ' " een heldcr (laglicht gestclcL't Is toch ongerijDiclaantenc" .. ' BU, kOliillklijk 'besluit. villl ·10 Septembel'1864 No, ;,1,7 1 t . ' . b . . 

'\\tei'dcnirimi"'c l'cgelcn. vastgc~teld,overeel1k. omstioo: wel.ke, · men" eta : OO1t . z0u .' eiloCJ(Lii,j 11 pei;soncl~, ' 4edchzeIfs - nog 
geheelgeschikt gcool'deeltl · voor ele waarnemiIlg· 'Yanhet 

behondens de .. uitzonderingen door hot Regeerings·niglcment 
b Ii b 1 voel'en vail gewestclij k best-uul', moi',:!;eu-=--- alleen ten u:evoloo'e 

epaac ,am tcnal'en ·. l 00]' den GOllvel'lleur·Gcneraai worden van hd vel'laten van deuaclievell ,aiclist ~ noo- ni~t eens 
bellOem(l. . . b k -. ' .. " . . 

·.e , ... y.aam .. tc ·achtt:)nv. oorde -.W.,ulHlell1.i. ng ·.·.van .. ·. c.lc _ffi.'<eest . ee.n. 13ij St(tatsblad 1864110: U) ·1 \Verd dnt liesillit in Indie 
bl' . 1 l' t . \'1 k . . vouchge hUI.'gerlijke lletrekkiu-g' ., . tCllziJ"ziJ'dQorhet .aile.!!:gen gcpulCeeJ'C en yap: (aoogilll,-;, i in dengchcelell omvang 1 ~ 

toegepast opgepclisioneel'deoflicieren, (lie voor ecne blU'" vall ~een_volc oendexallleirhi:iubcn dO(~l\bl~jkelf : vall h:l!iille 
gei'ljjkc . b.etl'ckking :5nal!.1lInerkingwenschten te komeu. '. . kemn~ 111 he!' l'elcenell Cli dc begillsciell dCl'~ederduitsche 

. W01;4tclietOepassing d()ord.eninhoucl del' aangehaalcle taal, envanhet sclirijvep-ecnel'goedecluidelijj{.c Jluticl;tcr
;011inklijke -ueschikkil)g-geboden of h&eft men liier to elben ,vijl hen overniorgeil, allcGli doo]' lietfeit, datilj6pnicri IV in 

met eene min juiste opvattillgvan de werkelijke bedoeling, aetiviteit hel'stcld worden ,wcc1fil' voldoende weteilschappeiijke 
. hetgeen al wederhet uewijszoll level'en" dat ook in Indio' ontwikkeling toegekeu,l \w rd t:omResident of GOl~V\'.rl1eHr cenc\' 
lifif: IIphtS1:oyaliste que Ie R6i" bij sommige gelcgenhec1mi:bniten bezittillg te -kUillleIl \\ ezen;" ,-
inpraktijk wordtgebracht? ·· . , .. · 4°. " Door ar[ 1;1,0 RechtsplegingLunclrnagt: ;lnidencle : 

. $chl'ijy~i·dezes is van dc ' laatste meening, . naar ;:taJ~lej~_ I,Bijgebrek aan cliensUJctide oflicierellzullen ook olficic-
diiigva~AevolgeWe ovel'Wegiilgen. . ... :.' ,,_ .... .. . , l'enoppensioen tot dell kl-ijgsl'aad kill1nei-i worden geno-
' ....•. V olgen~ heteerste gedeelte .vanal't._ 13 vallbovenoedoeld men t,};" Niemalicl zalo)l tk:enneli ; (hitmen ,om zitting 
koninklijkChesluit zijn de in clat besltiit ()llschi'eV611e VO()I'- tekmiilen nell1811, ineellktijgsl'aad.;voOl·allesIIl,oet zijn 
Waai'dC1lvan bc.moerrlbaarheid niettoepasse1ijkop niili, mWtair en clat dllS gepensioiieerd~ 6fficiel'en,diebevoegd· 
tah:en ,<1i9 tevensmetdetiitoefening vaneell' bul'gerlijk held in geen gevaI;lOl1deiiknnnell 'bezit.ten; ~'i\,anneer zy, 
~ez~g .. -'."',o .. r,~~n., .. h.eI. a. ijt; ' .. J.i"ret .gee~i enkelwo.onl. woi,dUlaal'bij bijllet verIeencu ' vaJlpensioende 'hoeclalughei(lvilJ\ 'mili· 
... ht - b 1'·1 d t l' 'I tai.r .... liaHilell v. e.'.i-lOl'Cll; .... '.',': ''-''. . ..... : .. ' , .. - - " ' .' '. eC, e[: -" epaa ~L ..i~}9Q(aUlge ; mlitaireJlo ziclpn()etel)beviil~ . .'. 
,deil ":l;llwerkeb,)Kell" dlenst. •· .. ~l' w()l'dt ,allcen gepl'o.kenv.an50.-DuOl' het J(ollinklijkbesluit ·dcl.'14 Aug:~v~hlS 1856 
J!~il.ita~Wt, ,(lie t.ey' eI!-s, ll1et : Cle~ ' \lj toefellin g .y;anc.eJI , b i.1]'gf\r1ij~ . 6-0 ·.,_ aangeV;llld :· ... ·bij ·. ~()nil1kJijl( ; Q~sJuit\Id.; }9 . 0ctober 
; i/g~zag\VQ1"C!~n ... b.ehlS:t; .1'. nieh"a~ll,. ·J{.m .... i .lituiI:e .. n. d.ieliet. ui.to,e~ ._ ' ... • c ~o;: 51. ;::waa:rbij , q:_: fi. •. ..' teneigdemeel"eli'fuee)' te be
' T '" . .. - ... Tt' - f t" "-' ,.'. h t . . .... . .. ·:vestigeil:, den ·b!lll.d- ;dieti:lsscht;lld~ ;ho()fd~el1_ vetdere ofii-

f;~i$~~d;;~iU;~~~":~ g,;~::;~r ::,::: 0;",. ,ill • . d'U. ':~""'lijk~,.;'nf'" $""'''o<n «d.-

'~~i:~iijgeA'{~.a1'ic It U).l ]J.en~~?enhunriedlOeda Ii tgheicl-viino roili tail' ?'. ..' KUl!lui is>~ li~ Genera'il ~',all Ooi:J~~ ~erk1a>lI:M:: I ) ij "a Ilscb r~i-
,i~~~Wl~4: ~~~.tj.t~\;~s\1~;fM6~~~;~~: .. ~.~~rij~'~;~ ·~~i~a~e~;~l~~i~~n~~i~!. v."v .. _ ...... <2, .. ,,81\Ia;}}m~~~~ . ~~u~:;~;: ~~lg:~,~ ~l:ii,~n::::r:g~:~~r~;Ie:rih~r\~ -
;o@c.-iere!( t9ch ... · militiii.ic.n .•.. ' . dail;..oe ... ~ittell Z\j , .... I.,., .... Lijkci:Is: .boveIL zil',itig lJelllef · Ookin ' ]" die·ieni die aanschrtj'Jiog 
'J h --n ' t'k T '~' n " ',[T - r . '. . _. - . . at:d: ])eber)l,!ilig;' w;larii,ihellile.; -'1I'Rl.ko.ln t,' da!.le 

i:~~~e;i~~,,~:~~'eh~;kerlij~ ,i~;~~~Ol' :: (~e. :~reIsclltim : Y001' Jd¢ .. ~:Ir:;,,,~[!;l:~l,"vg , ~ltijtlicier , iii . ee~ ::)~~ijgHaat1 ... · k_:'i l.itLi';~ , 'llil~~';Il; b.es tnat 



~t~r~e~~~t~~i:;~\:;{~;at:~~v:.,~~~r~:~:i:l~;~t:~ll~t!~~.~~~Ii~'· ~~~.I~~~:§~;~t~~J:j~~iej~i~~o!'~l;~~~h:!II(~:~~n h~~t;%~~~I~_ 
!;gsst~lcl f," n:taai~ ' Wai\T !;!JJ, 'tev~hs 'oJl(lerselli<id ,word(geinaak, t.ti\~~ ;zou. . Qord~ele-:q gepensioneerde oflicicl'en weller aan etin t\f~e1ti3' 
:.s()hen <f/fJlen;$,iotl~ecrde . 9t1icie1'im · ellzij · di~: de··. gel€cleren.eei·\ ;e.xa.Illeli · te omley,y·ei·pen. , " . .... . .<i.C~, 
. :vo1;:z<miler.'·pensioen .verlaten :hebbcnCle;alleellqp .. hun vei~7 :' Eiri:d~lUk en . aJgescheiueu van al het voorgaandevestigt 
zQek . verglilliting',vel'kregen ,. hebbel1tothetblijven4r~genvaIi: ;sehrijVei" <hiet'op 'ue' aanuacht: het Koninklijk besluitvolit l 0' 

·· [~cti\'iteiWni1iform. , Vall. , de?e ~. laatste!t 'v()rdt ge'tegd:l/~i¢ . ' ~el)tenibei' 186 ~ iio. ,J,7 beval, de regelen, voJgenswelke 'de 
weteen"eervol olJt:sJag. dell ditiilst" {d,lscien geheelelldienstYMribteria,ren VOOl' dell burgerlijkel1 dienst door den Goit'vchie'u'i :O 
iiVei-lateti'!;'1an d eeersten l ee!>.t wen allf:)enll(tiedeq wer" . Gelleraal wordcnbenoemd. Maar eene werkelilke uelloehiitl", 
kehjkell'\d~)Jllldl~ ' (:lenacLievel1 (lien sf, (ellLs op' i"elkvall 'iotbnrgerlijk ambienaar kan gepensiolJeerde ~ilj1attel;l)i,Iii~; 
~l~e twec ~QoJde.n , HlCnookd:rl~kke) uietclell ge!t,eeZen di&iziit mer teli'deel valleil. De Regeeringheeft immel:s -rja]:~}~gel 
metpensioenverlate!l," . .. . .... .. . . iraangeiloilleuomioodallige personeiln.iet te benoenierrwt ·.'" 
.: Sclirijvet itezcs b~~~1:t~uwt , cle' zaakechter' vau 'zljnstancl~llcloch sl~chts t6bdasten met de waarneming vall---'-h~fg~l;~ 
p(mt, namelijkd,lt vangepeIisioneerd officie!'; \\iellicht is . lIlijke Oetrekkingell." Aneen wanneer zij hun' militiiIr.en 
hij dientengevolgenietgeheelonhevooj·oordeeld. ' I, ZOll dus; rang ell Jiet daaraail verbolllLell peusioeu hebben doeliintieKkin, 
'hoezeerllij datriiet geiooft, mogelijk kllllnenz~ill ,dae (dus geen militair meer zijn) kllllllen z~j den staat variht'if
~jJ \le indivl,clueele zienswijzevbci(tcgenspraak vatbaar is. Ook gerlijk ambtenaal' en de claaraan vel'bonde!l v\Jon;echten 
d~il wanneei' ditwerkelijkhetgeval moc.ilt zijn,meent hij,clat deelachtig worden 1 Een en ander is duidelijk <misclrre\ren · 
waiuteer ele gepensioneel'de officier zich bfjpilal t tot heL doen vall in de Regeerjngs-circulaire (l,W de hoofden d er Departeriien:' 
een verzlJ'ekonl<plaal;singineetleanlbtsbetrekking va11encle on- ten ellz.: dcl.18 Januari 1868 B. B. 110. 20(}0. . . ... . ,-, 
der de bepaling vHlllii'tikel ~van 'tKOllin~lijkboshLit deL 10 IS ~et billijkl:i~t voidoen aan de eischell, alleeLl _ ge~~_~l~l 
SepLern.bei· '1864 No. 47" cr 'geene terinClibcstaah .. om, . a1; . ·om werk(lltiktot ' ambtenaar te ktllluen worden ben(jeIl1,«! ~ eli 
vorens ziju .yerzoek; vaor ovcrweging vatbaar te aehten ,vani n devoorrechteii van den a lllbLenanr te kLmtienclCe1e:ii, 
hem te eischcn dQor !tet afleggellvan €len exalllert te eloen van t,oe[)Rssing te maken op hen,. die uimmer wer~el~ik Jiirib~ 
blijkell vall zijnevolcloendc :ktmnis inhetrckenen, deue, 't.enaar k:UIlnen wOi'dell en omLrent wiei a1 of niel;-gesqhikt~ 

. ginseien del' Nederdltil,sche. tital, en van zijne bebvaamheidin . '. eid . ,lllcJr, afgescheiclen ,van ' die ei~cheri, door l}ef uag# 6.' 
het schi'ijvi:iil eellel" goede e li clLlidelijkehand. ' Slnit tcic!iliunm£antecedenteil, ill staat is vnj wat beter en ; Jiteer 
het meerdtwe het minderc uiet uit, dan 1teeft, ieder , zoo weI volkoinen op de . hoogte te komen? Ook dat l1leentschrij~ 
gepensiolleenlals .acticfclienend omeiet: . reeds v061' .zUne vel' duzes te rnogell betwijie1ell. 
benoemiug ,voldaan anll de. bij artik::cl: I) gestelde voorwaardcn 't Is chLidelijk ,dat er overigells beLwkkeliJk eeli ondel'iVerp 
ell is daanloor tot zijne positie ,in '5 lands diell st gckorneli. als 't omlerhavige' gecn sprake vail 8tJ' ljri kan Z~ll. Wat 
Om te k~lllllcn bcvonlercl worden tot2en Luitenant, _ wurdobk mocht wordell aangevoerd, de Rcgeering btn gebrttik 
tocl! -cloorhem afgclugd een voldoelld examCIl, wclkspro~ . lllaken van hare macht ell d aarmede is alles gelegd.~laar 
gralllllla. , (lIoe weinig dit ten ininste ,vilt betrell,de niM va.!1 wauneer . de Regcel'ings-personen zich eellS vooi' eenigc11;ei" 
de milibii'e acadcmie afkoltlstige afiieicren del' k'ttYcllleiie en lligeo0gcllhllker~trachten Le::verplaatsen ill ete posiLil::l'an 
illfal1teric nit. een wetclIsehappelijk oogpllnt beteckellt), liiet lien gepcnsioneercLen off1cior en overwogcll, dat . hetafleggi~it' 
aIleen bevatde z.oo . even gcnoemde vakkull vanhet lager nmeen examell- .en vooral van een examen, loopende .ol'er 
IIndenvijs, maar 00.1< . de heginselenvan .ilu dcrll cn hoogere . (Ie beginselen van .hd lager ouderwijs, hoe llnttig en noo
wetenseli'ivpen . Is -er (Lns sprake van waaruorgen vanvol- llig het · ook kali zijn bij pas begiLlllclllle jongehedim; als 
L>ende keunis;daillcvert't door·den'ollicier afgelegde eXClmell ' allezin6 . gesohikl,om over .IllullLe voorbereillende kennis 

llLeer waurburgendan dnt,. 't ,vel k wen t I'oorgcscltrevenbij cen oordeel te eloen vellen, - voor iil 'slanels elieItst grijsge-
a rt. () vim. hut KbtJillkl~k ueslLlit del: 10 September 18o'b Ivordelleillanncn iuoet :t,ij n grievelld, sLootencl, walgelijk eil 
110 . 4,7 . .. 130venrLien . worrU hot ollieicrs-exaLllcli ,afgenome'ti • .Hkwijls · hoogst onbillijk, en .dat jnist daardoor , ' t zij 1a11 
.1.)01' eellc comrnissie; besl,a:L1Jde lLit eell 'aaHtaUcdell, grootei: ,1001' het milldormenschluwdig te werk gaan v<lnenkele 
dan d,t!; 't welk volgens CClle Illtlisehe HLl1 jlliatie op 't lllcer- l~oU1rnissien , 't zU ·door te (? ) groote tecrgevoelighcid . van 
Ilialen vernlelde Koninklijk ue.,>luit, vour 'twogCllaarnd klein lUantleD als zoo ' even beschreveri zijn, aallieicling kan,~,ftll t~ 
ambteua,irs-cxarncn vcreiselttlvordt. ' staafl . to't '1001' de laatsteu betrcl,renswaardige botsiugcn, 

J-Iet eenige wal dlLs , volgells de zicnslVijze van schrij vej· , dan-'\vij zijn er" zeker van,-zon de Regeeringeclclni~e~ 
dezes ,liog . tegcn degddigheid .. van het. dooricdel' gepell~ tlig genoeg zijn 0111 OLllle dienarell, die reeds yooJ'j a:reji 
sioneerd omeier afg,eli::gd exarriell ouk a1svereisclte yom (le hunne pi'euves afgclegd hebben, atvOl'ens zij zich opn~euiy 
')ellOeriling totllnrl)tenaar,vaIle.nde ,ouder clebepalillgvull aan 's!illlcls c1ieust kUlinen w~, 'en, nietlneel' t e doen:placits 
art. (j ,kan worden aangevuerd,is: ... .. '. ' : Hemel} n al:lst jOllgeliedcll, die (te scltoolbanken nog ·pasver-

, ]0. d~ll, hijsedert het yerhijgcn van ;;ijn pensioenhet lieten. · 
I'ekenen, de begillsdcn der .Ne~lerduitsGlretaar en hetsehrij~ . Sclil'ijver dezes ' gebruikt daar deze uitclmk king niet zoti
Veil eC.llei' goor[e dllidel~jke han(ho~Lhebbeirk lllJlleti .v'~i·getell,eti , ler; ' j'edeiJ : In ·t1e'n llarniddag van 5 Augustus lLvan"¥a

ZO. Ilat 'ill het ptogramllla, v6orlieto1ficiers-exa:men, niet L<tvia . tel'ilgkeerellde, irei'll de waggoll , waarill hij had"l)laats 
g,ezeg,[ w~J1'dt, dat lwtin b et' opeubaar iml worden gehouclen. · genonH~n, ter hoogte vall !teL stadhuis , bcstormd . doot -eeIl 

. ,W at lit! .· beLreJthet, t;;erste l) l~llt, schxijv.er de.zeSineenttc bvilltigtl:\ljongelie~lell, waarV<ln de ouclstezekel' nietm,cer:da.fl 
llioe~ell ppillerk IOU ,'.-d;At ,wgnlt · .llitgeganil ,yall . hetdaar ,ver;; iestieiijal;€Il . te]cle.: 1Ieeueude dat ' het lcerlillgcll wal;entail 
lI}elcle begiu'?ei ,de Jfegceri\rg;omziellgclijkte blMYen ook~ <;Ieeetiof andere .kostschool Vl'Oeg ltij dit aail ceil Jmlimn', 
ieclel' Y'~, ll vel}ortel:l1gkeere!~tr; i. eenigelltij(iop1vaclitge!dof liN eell.; : ~~ijl1heer,. we deden 't ambtellaars-exalllen",w~$';:I1~t 
li?n-acti ~it~it dourg~~ I;,\cht he~qe~ (r .· .. 'lll1btel~,iar .. Q(),Ifi()ier 01).1

1 
c1.eftige a!~~w(j~rd .. II Zoo, ,~n hoe ,oud ben je , dall- ",eV : V~li .. 

'.\'lellwaan 'het YO(lr · z lJllelj t;; tre~klllg va.s tgestcid eXllmCllZOt, ; t]e?" 'liVeertlCll pal', lUlJuhecr! ' . . . ;.<, . 
llloe te~l S~I(~~l'W(\rJ~CII; ; .... Niet,:; geef~ .. t~el::·. ~le; ze¥cl'~l~id, • .flat l <Et je. karnel·.~adje, dat claar .over OilS .. zit ?" . . 'l,¥",~:e~t 
\19k ehe' per~onC1r;" opclatoogenlJhk nog ZlLllen~eZltten de: i" t met · preclCs, !llJJnheer! 'k geioof ' a10ver de dert.len; l' .... 
UekwaalUlieden, .11 tilL ' vf0egetejgen . . En wat . betreft .he.i. I ,, 'Dat gespl'ck h~eftsch\'ijyer dews pjjnl~ik gctronel,, :;~Z~OQ 
r\veede .plfl1\,Itetis ,sclll:ijv;ei:: <lczes onnl6gelijkaaii tellenieii [ erg ilacl ·hijzidt · de z.aak nog nid VOOl'gcsteld , ::!feu::~'\f~r~ 
:i :~tde. :Regeerillg i(Jll" weilJj g . v.er,troll~qlL~()Ust~llen in ., 9.!J,:;' ~celde· ZiCl,l een ollicier vaumisschien 1) 0 jal'igen leeftijd:;;,.rn:et. 
,::"rnmissi6n " belast ·/iUet ·he~ ;~~t£llt)men . deL;oflicie<l's-exallleps;, '. "ijt ; ent\~intig oLdel'tig dienstjaren, vl'oegcl' wclli('~t,,;a#:i; 



~l.1'i~~?1?~~c.L~; ,,\11l ,,;flmcgtie,lr ,ya}\A:!\i:,t~~t~ R:eJiMllt.,'c2~:Lr.9&.~" pndeJ'~~p!·eken, , .. ·\Vegells ...• ll et· b~51 u it tot .. uit.v(Je,ring 
.\flIf,.}fjl,VtxL.g;~~1.l1JeXt; : ~1.!~S"?~l;'ll ,oqk;~;al;r .. N·l.J~l1Y~H de. agran5che }vet.,-. waaro'"erlne~l :}wgt~ns }ll~t 

,r;rftelfsi.~~~~~.~e~~;BQm~iir::;:ra~~\~fu\1W~1:~1~1l::~tr~etl~t~~~~~.·r.·~.~.~~ie(~:I~tC11 , 'h~'~d'~!r f:~.~~ w~::d::llg~l:~~ 1l~~~~~d~llg \V\:~l 
~alll)et){-!Sllnambtenaa~'s"eX'amen,th?11S gedluel:d~ .(lofti l vri} duidelijk opzeidell, dan zie(; men dat iliet en:k:el de 
\q:eI\cge7,ete1?-Jus~.cllen. klndel·~n,. om.lnhet Opetl()aaJteant~! hervormino· . van. het Preangerstelsel helsl ruikelb!ok Y(}fll' 

w00rdenopvragen {enwelkevrageu ) over rel(enkUndee11·I· 1 ". ", L 0 'l~ . ,f" .,,~.. . . . ' ... , .' , .'. ", 
I· ... · .. ".· ...............• ·.··1· .•... ··· . ·1·· .. · .. .. ·.·N.· ... l .... ·1 ... ·.·t· .•.... h.· ..... t .. · .. '.1 ... '. r." .. · .·· .·.b .. e". 'l.'J· ze.l.1. te .. · .. o.·. 'v .. eu. (.f. ,nal ge. lfe, \;;.11 1\. 111lS. t. e.r ."Ull .. g. e .. weest .Zl)J, , .' .. ;\'.11'.' 118 ge. 201lll-1(} ; u~glIlse_en(er . . eccrClll see aa, .. .oll . . ,: .". '0"· . '1 'J'" -c." '1" •. .'. . ... .. . ... . . '. 
va.lllJetschr\jveneenerggedehandI .vYellichtomnugden~ 1 .. 1e1C!StOt",tallc geene stemmmg over ZIJI1e b;egrootlllg scheen 
zelt'clenavondb~ihetdo(;n eeIlerwimdeling, een del' kere1- ievt'fO'JrJoven, nog vnordat de Eel'sLe Kamer gesproken 
Jj.ils tl1s(;chcp,velke hU 'slliotgen s gep laa Cst was, tege 11 diem;i h act. '.' '. . . '" .. > •• ~... ' .. ". .' .... ..... . ". 
1,'1?eget: t e hOOrol~ ~~ggeu :pZie 'ee~ls,.~fam~! daarloopt . De kwesIw reener vaste hijdrag.f'.),'eder I?CSI!fOKen, 
lltenpllLle. ;' .•. ct IS betel' dell rang met te Jl(lemell), met De heel' de \\aalvolldgoed nu ,, ~elJerZlenJllg '(leI' 
Wi',l11 'ik yall ll1orgen.examen deed:" .. .. ". . ..... , eOlnpLabiliteitswet ie. verwij;;cn .. " .'itJ}zoodanig voor-
:.¥e)1tl ·tegeni,vel'ping. ;:011 welljcl~t. gemaakt worden: 11lds stel echter tebeieekenet; hebbeu, z(Jllder~i~l;te! ling 

verpliehtden gepenslOtleerden ojhCl~r zlch t? otl,denverpen vati ' de bCO'footiIw in lndie? l\lenheeft 'dilH ill Ne"::: 
aancen ex C111l en , .. dat hem togeude oorst si.Lllt. tIs waarj,l 'I' ,I 'Ie b., I °1 " " . . . •... . '. r " .' 
't 't th ... . ,. . It 'I t l' It·· uel auc c aalmec e ·letzelfde te duen wat VOOl' \11 est-I!lfhe 

s aa ·em Hl.] eene ;ell~e ,e loell llSSC lell, 1C "':1- Jlaalsheeft: cOlltroi I I d , 
zaken van ~rlle gevoel vaIl clgenwamde en olltbel1ng , nm.- 1 . . .•.. ' '. e. Ion eL .... ..... > 

sehien zelfsgebl'ek ,YOQ!' zich en dezijnell. . 81cehts wei.· , De cotlSerValleven maakten een heklagehJktig!llH ;men 
nigen kiez.en hel; eerste ... Maar . juist daarOlll l1eemt schrij- het hell. redeneeren .. De heet; van Zinl\incq Bergmanll is 
ver dezeseerbietlig. de . vnjheicl op hetvor0nstaande .. ' de goell seneu~ kamerJid, maar werpt zich toeh np !ds een 
aandacht · te, vestigen van Z.E. clenGollVel'llenr-tieneraa1, del' woord:oerdei's vau de,.Qudgaster\). [J Ij wil ge~lle 
als oPliel'bevelhebbercler land- en zeemachte),. van.den vermeerdenng van uitgaveil. VOOl' llidie ltuegenaalnd; 
legerk:)m~IH).nda~lt, als vO~I:c.n5~e h?t ?eheCT o~er deJlHh'3c~~ datis zijn net; plU8 ul#a;Ongelnkkigbeslist in bet 
Imlcluldch.t en van het lIJllItalle helm dell hctdd Vdll IU(hf." \J'ariet'lellluj'r ·Ie,ven· lllell]'O'" '1 /./ .. (' ."', d' > .' 
r ·· " ]'" 1h t fl' if' '-" "mi:la eenescm, 7-l) " It, van 
l~'ren,.13cd.lr~Jverlser zecer v.an, 'e. 11)IIe5 1gecer 0 ]lCltel'lc:lldezeu 130sseher heer cite eens verkla'll'de"d~tziill "",k'-
met 111m e1' tel' harte gaat,), 111 bet vo e vertromrell [a' c Ie· .; " . .' , ,. . '. .... . ",' , ,,,. 
alltoriteilen van hnn illvloed en macht ;000 slJoedig mogelijk I ciUltJe. als lId van de magl~t .. atllur, dat.zi.Jlle.vrnuw IH'tn 
zullengebruik l1:a l(en, om hUllnc, clool' de~~)rtllin.miftd~rV~~, ZI.JII tr;~ct.emellt kan Illtkeel'en '" te g~nllg w~s en 
Jan ;\1.1 begullstlgde kameraden, (waaman Zl] dcsl1lettemmchalOllI VOOI"eKer een zoo groat mogellJ ~ bat.lgslot e18cht. 
nog vCl'bouclen zjjn cloor den band waarvan 't. M. melding Hij ziet aiet in, dat zoo Inen de belangen ,ranZ5 
mattkt in het besluit van 10.1< AUgustllS 1856 no. 5G), zoolniliocn menschen op den dun!' !Ionderschjkt" ;jan die Val! 

spoedig mogellj~ te doen vl'ijsteilen van l~et op hentoepas- . het kleine Nederland ill de drillgelldstebehoenen nid 
'lsen eenel' bepalmg, aller verneclerenclst IJlet ,illlcen vom ge- vooi;zien kall wordell vall m'e"el' ·beIOl]'" ·1· )]·· eO\··I·· " .' 'I'cl' 'j: , . '. I k . /. l' . '1 ' .'. "'.. . . , '. '." r; (a .~ <.a, III Je. 

l...:enSlOnecrc e maar 00 vooractlC' (lenCnC e' OulClCrelL D' '. e J'l ~el' Nl' "'-'('1' ' ·1 . ,.. ~ .. -1 .. 't· .. I . . j t. l ::;~ as?. (l'ollgz\Tnerz~Jl s oP. Illvocnllg 
N. vall ue :smkenegehug III lIet fillailtieel beJang vall dell 

I 
Staat llano I nehen eellig millistel' dat lJe!al1g uitsiuitend 

• .1 "". tot. ) ichlslloel' ging t,emen ,zai dcheel' de VV <1u1 te llWe! (Il A! on-at is aaugeVO€I·t) ttn aauzien vall gepenSIOUeetuC IJluClfl€U I . .~ .' I' '. _' .. .... ' .. ,-

dcT },'Illhpu<IJl 18 natllUl'11jk f)uk 1('2paqs~hjk 0)1 die de" .:PU~l'ldlL \. tll;!I.l;)c.wel~ng ~~IJne ,;\'(I[le\" nctf'Ckenen , Wall! dail;:al 
del, tJt:,iO\.dJ \;i:.~ll uc ~.~ULKereunEU 1' \ dUdr IH~U! :..!·cweusellt~ 

--0.-.-... --------.------.-.--.. ----.. ---... --. -... -.---.-, ._.-.- wei eelle OlilllOr?:hJkheid wurden TilJde sL:~ds tocne-

INIHEIN DE TWEEDE KAI\IER. mellcieconcul'l'entie. Uet moet Gverigeils eene strce-
H oc/.eer de hlcliselte iJcgroot j ng VUOI' 1 H 7 I dOi.r de lellde gewaarwording vonr dell heel' de'v\r ~laIgewf'est zijn 

J<Jel!:1te ·Karner verworpCll werci ,z'Jo(/a1, bier bet. ll011 bis zoo ollbewimpeld le hOOl'f:ll velkIarcll; c1at hij cene wet 
ill irlljfllniet(ocpas(ie!l.Jk is, hebhen de Ileslnitcn, rl(loi' had gemaakL, die degelegenhfici gar ze jll lOd'S ill 

de Twc(:de KaIner hI] de bt'rnacli:;iaglllg van j 9 lot 25 cOllservatievenzin loe (e pasS'ell,zoocht me!1 df1arop HOg 

Octo her j L genOlnf'n' ,zekere waa r\·lc. U \IV iJ slaan der- aile hoop koeslerde. 
halve even stil hijde !tonfllpunlenvan het, denat. Zij Wat de heerHasseimall ell iccler andel' fegen de he
zijn !lie!' \'~II llelallgollthloo!. 0111 denstalld de.!' zHken grooting op zich zelve l11ogenillhl'engen, onder meer 
ill N eclel'l;lIld "oorhel aftredell van den heeT de. \tV <tal over de handel wijze mel dmpostvoor (1)('11 hare werken, 
ledoe!) kellllen. woved is zeker daL g;een kOllservaiief kahinctnoch 

HIJ.de ,dgcmcenlicden, gewoonlijkbij algen,e('lIe be~ de heel' .Hasselman in ~t:lat geweest zijll de vermeclde
SCliOI.lwingen gedebitecrd, !Staan wij niets(jJ. De op- rillg def uitgavcn te stuilen, 
pot'ij ie eJlde hberalcrichting vOllden grondell tot be- He houding vau ell de verhowliIlg tot dell iWfl' de 
klag6vercicnheel'deVVaal.Deheer's.JaeOiJllOemde! Waal kwam h\i de diseuiSsie over deondeTrleden ]log 

ill : zijlJe .e.i.b.'.·e .. n .... ,.I ... ·.,.I .. rdige.· .. lree .. lf.l .. S. l11. l.m.~~, ... ~. ~ .. (.lie ...... d.en .. h .. cerd,. ell. t:.~tC1 .. ' .. k.e.r nit .. d .. au b~jde. a .. lg. el11~~ne besch?HWingcn. 
Waal 'zuozeer ergerde dal. · h\ltotde oLcle werd ge-" In de eersle plants zlellwlJhet debnt hcropenefl over 

r •.. _ .. o ••.. · •.... e ... I ..... !.l .. n .•........•. ........••. [~~.<. I, ...•.. d e. ·Po.I .. I.·.l.· ... l.· ... ·.c.,k .......•. d ..... e.t . .' ....•. \ .. V ...... ' .... I.'.!-...... I., :.l .rg. ie.l .• e .. ·tc., ••. l.\ ..• · •. ~ . .Jl ... d il.Ul. ({.?-e .. \ de. r.co.l'gall isati.e .. , .. vau d. e d c. '.i).llI.' t em.'.c.lllen. e.'.I: to.!' It? r~i ening begl~notlng ,best.oud lllt IIolltlen.;tdhngen ,dUlstere bevJIl, van !Jet belastlllg-stehe!. De heel' I.en!mg wdue ecn-
giJlgell;labyrinthisdleverklllringen,Inaa\, geelle weze1\- Ivoudig eenpost van f 12,000 voor dil laai!3!t~oHder
!\lke llf)Jiti~k was;:iie>'z,jr,iJcenlJepaald doe I \'oOl'Qoge,n I werp .. l?uidel~ik lnglll !tet voorslel enillz.!jHc .tuelichtillg 
steIL"11eheeri\IlrandoIlehel:reu rde ,dat bIJeenM 1- ,de.meenwg . opgesloten, dat. lllen R,lIl cell !'FeCHlaial!Jhte~ 

.
liiS.ft'J'" Cli\'..!;CiOVedzaakkennis bezH, :,hetgaan zoo wei· '\[ mill)' de herzlening \';m betbelastingslelsel\vilde opdragen; 
nio~"verscldlde · vall . stilstaaltY . Voegt-- .mendaarhilclat . andel's ware eClll' "om, als toelngt', V~Hl de hem volcloende . _ .. ~, ..... : ... ;. _:.: ..... --~_. .... ' ~! . . . u .... ," . ~ . t.....' .• 



gW~eest , ell.idie,rrieen(le .deheerBeWaalookelders te den ,.z.in vanden Minister gesplitst en een ander ameu
lcth;ilerf ' v-J1lflen, ondallks desanglalde Raty,e;r1iell~i delil,enl HangFllomeli om le' pl'otesfeeren tegen de ' \I'eel
fn c\estul}kenllederschreef op hetgeendaamlecietotd.us- de in ~ommigc geholJ WOIl, Ja, men is 1H1 eens (bar-
verh~ gebemdis. De verdedigingvan (len IwerdeWaal merle niH, zuinig, Wf\arolrJ ZOIl men dnt zijn? Men 
was' uiferst zwak Hijhad nog geeile lieslissing over springt. (IP het P1ciil toch allerlolldedillgst 0111 lIJet 
de.· ()l'ga,nisatie gCllomen en mops!. daartoe "een~rijI}()ofd" vool,,,tellen om ill de !;ehoeflell vall allerlei aard Ie 
hehhell. JVlen is flus HOg al qjd ann bet projecteeren, v(Jorziell, "',,() deheer de Wa,,1 met de wonl'den, dat 
Ma,lr zou de Kamer de direclenrellinhun verzetlegen hijhd. ot<leziclli" flp deuitvnerillg vall opelliJare wer
hem stijven, daar zij tegen ilt,t eerste werk, ann de 1'e- ken wilde verheten'n, herloeltl hef'f't, dat !Hell {Semis 
organisatie verbonden, np7.agell? Die heeren welenSOlllS had aan ,'oldoenrl pel',olleel, \yaarom dan lIiet' een stap 
niet eens '/wa!. eell bllitenlH'7.itting is!" lVlet vuur pleitte tut vel'he!ering ill die richlillg ("echan? Hij bewende 
hij vO(Jrzijil llellkbeeld ell wierp zijne port("Teuin~jn de r1at meli Jliel ;neel' bn v~l'werke~; dan h~j v~orslelt. en 
schaaL De Kamer, die in llf't vershg IIvrij algell1fen"den men daarom wedel' f'f~1l paar Illilioetl kon terugnemeu. 
post hadafgekeul'd ell meer ministers van dlt bbinet ill Maar zoo draait men in eell eil'kel I'fIlld, 

de slukken af'brak, deinsde voor een beslissend votum llet sllhsidit~, [tflll de SIOolllvilfuf.-maaischapp\j Ne, 
terug, Nict t,~ vel'geefs heert de Connenin delesnan rler7al1rl I'erieelld, is nogal l)f~prllken. De zaak zelve 
ministers geg(:~vell: lIIaakt de mee1'derheid bang. Dc heel' vnnd \yeinig legenslaJl(i. 
de Waai vel:kreeg: weder celie meededlt'id van (~elle stern. Vall emst iger aard was de disc!lssie over de 1aak 
\V{,lk een ;'chitl(:';'elld votum van vel'trouwen, als wijna- vmi den ht"er vnll ;\ngelheek. Mell weet. rial. dil mads
lraan riat ollder (Ie v()ol'slemmers verschejrlene politieke lid ill het lIooggerechlshof vall N, L, illgevolge het 
re~~pnslamlers Ie vinrlm,1 waren! beslni!: vall 1 J'ulli 1k63 no. 61 naal' l'~uropa willende 

"IIe1, pii'cIJ lIe 1niTien vall de discussie gold de llE'fvol'- vertrekketi, 7,i,in olltslag nit zijne betl'ckkitlg lfIoe5tvragen 
11ling in tie ,Preanger. Da~ll' W:\8 de oppositie consequent; en ve!'vol gens ill N ec\rrland Ollt81:1g uit '8 lands dienst, 
7.ij \\'ildt,hd "Ielsel van O()siersche willekrul' ill brlas- Hiet oil· VPl'z()C'k, berg, Over de pOl<itie vall de leden 
lil1glwmllg en reelllsbedeeling handhavell. Aller'l.Onder- V~\l he!. flooggerf'chtshof, die vel'iof VI'Hg£'n, is sedert 
lings!. is lloglall~ (latHlen de regeering I/llet reeill" om tot lang slri.jd gev(wrd, Vreem(l is lIat elf' eOlllplahilitcits
d(~ hel'v(JI'Tlling over Ie gallll, betwisUe.Welk recht. kan wP,!; de letlen del' Rekellkamer, van verlof terugkee-

"\I,irr gesCh()lldell wordell P Gestelddat de regenlen iels rende, loelaat J.erstond zil.ting te lIemen en de !eden 
anders dan leverantie-colltract.en in Vl'oegerl i.l(l hebben vall :t Hnnggerechtshof on(slag moet en vl'agen, evenals 
gesloten, (\an Sll'UIlf'.lI in. die geval de uit te voeren de leden vall den Raacl van I nelie. De statistiek leert 
rnaahrgelen op eene in 18G6 door den heel' van ReI'S dat niet. zoov~le leden vall lIet Hof verlof vragen. 
aangegalle overeen komst., waarbij de frgenten schade, De heel' :r'ransenvan de Pul\e, die het bes! uit provo
JO!)S geslelcl wordell, Dal. stukwel'd del' Karner evell- eEerele, heef!, evenwel 1Iiet willen Iredell in he\. voorste! 
wei 11iet. overgelegd, hoe sterk men er op aandl'ollg. om des noods ilel. 1101' tijdelijk met een paal' leden nit 

Politieke ell finanf.ieele bczwaren stonc1en bij de op- te bl'eidel!. Maar h~j verzetle zich dezer dagen tegell het
positie VOOl'Op. Wij eel'biedigen die meening :7.ij l'e- geen met den !tter van Angelbeek geschieel is, omdat liet 
SlImeel't. denst.ri.id t.usschen ollze tegenstanders I'll 01lS. vl'agen van ontslng uit. de betrekking van raadsheer niet 
Mell wil de bevul I<i ng la.ten wat ze is ,zooals ze is en medehraeh tdat men ont slag ~it staatsdienst verlangt. Hij 
OI)(lel' !tef. willekeurig gezag del' hoofden, mils IlleIl - meende clat de voorlaalsLealmea van art 95 R 11. oj) 
veel koflieboollcn tegell Ingen pl'~lS kr\jgt .. :r::11 nn moge den heel' v. Angdheek toepiisselijk was en hem de ge
men dal klcll1'el1 met; eer'bied. VOnI' de l'echtell(!) van den legenheid openslaat zieh hij den Koning te verant
"llander, dePreangel'mulIis l~iet, zoo ~nlloo7,el ,dathi~ woorden, tel'wijl h\i aansplaak zou hebhen op verlof
::I.cchtgel'egeeHl u!ltzl<)n. Met B4 legeu 31 stemmen heelt tractement. De heel' van Angelbeek lleeft de zaak b~i 
heL liber~al beginsel de zege behaalcL Die meerdel'heid is den rechtel' aUllhul1gig gemaakt; \Vat zal deze beslissen? 

:7,wak :Maar 't vreemdsL is, dat de heer van Houten, W~j loopen daarop niet vnOl'uit. Zooveel is zekel' dat had 
een I'lldikaal, zieh onder de tegenstemmel's schaarde, de heel' }'ram~envande Pu\te in 1863 bepaald, dut 
Jl)mdat. h i,illiet overt\ligd is vall de lloodzakelUkheicl ledell vallhel Hooggerechtshof> van verlof teruggekeerd, 
van de uitbreidillg van het Europeesch Lestuur. Is bij de eelsle vacaLure in hunne vOl'ige betl'ekking lerug 
die heel' 111' ~;tnat cia!; tn b!coordeelen, nls geellenkel tredell ,de ollafhankel~ikhejd van het hoogste'rechter
'ndisch gast, juist dat puut hetwist? Of kwaml1c heel' lijk collegie belergewaarbol'gd zou zijn. 

i\1I Houi\en ook pas uit de koHiekamer, zooals bIer • 'l'oende heel' de \Vaalevenwelweigerde de Kamel' 
eheer Moens, die Iitegen" riepzonder zijne stem Ie over deze, zaak nadere ililichtingen te g{'ven, nam z~i 
lotiveeren,toen de geheele Karner'fvoor"llitsprak? eelle'B1ofie aan om zebepaald te Hagen. 

Met 8 stefnmell meederheid verwierp deKarner, on~ Over hetgeen met l1et ()Ildel\v~js in Tndie gebeurt, 
anbhetberopp Vall den heer- Mil'andolJe opde li- sprak de. he"r Moens van lfgeblekeil onwi!" om betuit 
eralen,. h.et, aUlendement omdellkoffiepr~isin de tehl'eidell. Daarbii bleef !let eehter. 
)re~nger 'op f 13 p, p.te hrengen.Welk argument 'l'rekt meH de vresultaten van de discussie Ramen, 
i~'eliWijdenheer de Waal alwedel'· oezigell? IiTklaat danzietmen dat de llleerdelheid iude hoofdlHlIlten 

i j, .... ... n.i ... ~.t.:.rlz.vi/lge?l'''E.n .... ~.~aropst\.lit.t~.· •.. ~~et .. v .. oo.T"fel~f .. , denhe.,er de Waalsteu,nde '. W3al' hij ?.iC:!1 op lil:~raIen 
elkeeu besef vanzedeliJkheIdenbllhJkhrldaan hCl- . weg bevond. Maar ;:hezellde meerdeJ'held gaf hl~lken, 

e " zijd~n) / - ' . . '.. .1 da~ ' z~j del.: bUl'eatiCl'ilat ~l1oede W3S, die ,.overmoedig op 
.DepQst _ voor openbarewerkenwerd llogtans tegen hetgeenlll.J meende verncht te hebben I In de stukken 
I 



-" lofzang ', op cde ':ag'r:ni'schtl ,e}1 sllikerwetten mUlhief, tetnaXel1< ZWi,!;in: i lcl'f vler vauM:artapnera,stroOln~ . 
ijr~,ai' .gepl'f)j ecteeyue '6itvoeriflg, 'r,ooal;;-mepl' elliWeer waa'·lsAntass;ill. B~)~';g~,- eTl.de uitmonding., van de 1,&5 
, :iall ' (fe hailtfehValldenlieeLdeWatl.lnff1t.mocht of latriviel' .. lU de .. Bal'lto, (lilar men li:lilgs Antnssan-Jaiat 

kb'h \\'o'i'rlen j()eVeiff()'llvd, .5v1+If'nde .libcl'alt;11 niet de door de. K\veeJltot;h~jna·.achler het lwisv<1lld,.n resi
vrllehten -van v~el.iarigell t,t l'i.id zien Ie Jo!)\' gflan. De dent ell dcEul'QpeeschewUk blll gerakeu. 
heel' de W aa I heert'ti.l1 zeit' lIIgezieu ell het hem toegedane 011. r~'al as cnschans vall'l'hij I zsl de iJeletting 0111-

lieve Vurlet1fmrl~ tnoesL lot. zijnslI'lart :JallkolldigCIl, dathet streekt 300gewct'l'd ragenJe I1ltHIIH'1l get elil hehhell, 

ge\vol.le ... lnt vau.mi.lli.s.L. cl'S,d.·.ie lll.· et .Ia.nge.,r hlijven knn-. [ VO.Of.IS . z~ .. j .. n. te. B .. and.j er.Ill. :l si II aan wezig.' 2 oorlogs[fi.JO. m
lien el1i?ell vool'wf'nilp,el tot heeni!'aan zoekell, r1ffl heel' schepen, mel ongeveer 120 koppen, 1 gOllvel'11emenls-
fle . Waalhadgelt'f;JTeIL . De l(}op~van het 7.iekteproces stoomschip Im~tB6kllppen, en voo}'/,eker 2 krnishool.en 
is 'eehtCl' door het votum van de Eersle Kamer vel'- orad viesva;Htlligen, met 30 it 40 Koppen herrlanf!. 
haast opeene wijze, die zeer Ie hct.rellren is, wallt 'OJ) -. Ge~tehl ,.dat lfoorMaraballan eellstoomschip gesta
nieuw wOI'den daal'dool'lv)Ogst gewichtige helangen tWlleei'd was, dan moet een inlander loeh al vrij ·vel'1.ekerct 
vall .Java inhet.spel gehracht. Uit het gevoerrle de- meellen I.e wezeH van deolll.iJdigheid del' inlandsche 
h;t. hlijkt even~~l \l,eel' duidel~ik, dat ook in . de allde~e be~~lking .Qm ~lergelij~e . mach !. tedurven aanvulleJ1, 
Kame:l'het pohhek leven van d{c~nhe:r de \Vaal ern~tJg . Iat.as hgj;l~lde .. I'lVlcr V~l~ Ma~·tapoera;, w,aar dez~ 
bedrPlgdwerc1. Men zal (bar thans lllet meer de dlepe ZlCh, 111 de Banto mt.sf.ort. I en NOOl'llell IS lIet dool 
bassf.cIH,de weleeusgeest ige zetlen, de handlgheiLl en de I\. ween valLhet land gescheldell; oosLvaarl s ell ten 
den ]ieelan/en tOOl! v'itn pen man ,W311l'l1emen, die, on- zniden tot schans van rrh~jl loop!. de riviei' vall Mar. 
danksgl'ol~lehekwal1mheitl, Ie veel hlinde ingenomen- tapoera; de westkustwol'dt door de Barito\wspi)eld. 
heid metzijlle eigene ikheid hetoolllle, om dellnaam Men kan derhal ve de toegangentot rrata::; z,er goecl be
van staaL!'ll1an ill den waren 2111 des \Voords te verdie- waken. Eon aanval moeten ~,al Vall . de l'iviel' komen. 
lIell. . I D. e H,andjarees.ro .. eit lievertwaalf. uren. :l.ch. tereen dall dat 

v.I.. hij el~nuurloopt.· Hoekan\OVankallg nuill()nzellab~j-
lteid z~lll gekomen 7.oncier pl'uuwen bijeen Ie bl'engen? 
Hoeft deciviele ger.aghehhel' van Marabahan daal'V3n 

nietsvernomenof is Marabahan gehed door denopstaHde
lillg bezet? Waarom lag geen sloolll:5chip gereed om de 
prauwen met ,oproerlillgell tegemoet I.e gaan, Ziedaal' 
allerlei vragen, die zich opdoen. Men heert Hogi ansden 
rebel aan wnllalen komen engelegenheid {otheL doell van 
een uanval gegeven . Herichlell vall l3andjermasin zeggen, 
dat slechts ruim,50bajonetten met dell l'e~ident en den 
militairen kommanJallt ell eeuige oiTiciercll hem te gemoet 
trokken; dat Olt,ze·· mallsehappell, .narlat z~J' vultl'gegelJell 
harldelt ,terugzoekell voorden woedenden nallloop del' 
voorvechters; dat daarop de twee ollicieren, 'die gewolld 
werden, den aanloop gestuil hehben en dat de Da9aks 
ten slotte de hoofden van ollze soldaten, als tl'ofee, -

EEN EN ANDER OVER BORNEO'S ZUID· EN 
OOS'l'KUST. 

De llllndacht is wedel' cellig{'rmate op Borneo's Zuicl
en Oostkust gevestigd, Df11elegrammen en bel'ieliteJl, 
vall daar oIlLYllllgr.n, z~jll van zoo on~<lmenhangenden 
aard, dat. het lnoeili)'k is ern oordeel2"over de ]'oHO'ste 

, • 0 

gebeul'lellissen ill Balldjermasin Ie yellen. Zooveel is 
zekel', dat Ulell als een f'eit kan aanllcmell, dat daar 
wedel' grove foulen zijll begaan. 

Men mod zichafvragcn wat meer ycrwonrJering wekt: 
de verrnelelheid vanWankang, om 01113 tel' hoofdplaats, 
Wi.UlI' eene vrij aa'mielil ijke macht hijecn is, metonge
vrer (j0() bl'and!llsle komcnaanvallell, ofde incurie 
vall een bestuul', datdit nid wist te voorkomen, dan we), 
zoo men Wankallg ill en lIU onlangs wedel' tot Jlab~j ons 
elahlissemellt,liet kOl1l(,]1 ,hemni(~t voorO'oedollschade-

tJ 
lijlc wist te maken? 

De Jigging van B:mdjel'1nasin hrengt mede, dat mcn 
de7.e plaals lIiet .danin prunwen Jmn :naderen. Ve po
litic ill die streek mod. nielsle beleekellen hebben, daar 
HICII oneler de omstl'eeks aO,OQOiielen, welke ele hoofd
pinafslelt,lliet. . e6il geleld hed't, die vandr bedoe
lingen en dell . aanlocht vanWankangkenuis aan het 
be::ltuUl'. heeft gegeven: \!Ven] mellllietgewaarschuwd, 
dan pIcit . dit vdlstrekt nietvoorcle glll1st.ige gezin·d
heid vande hevolking:jegenshetI5eo'tuul'. 

medevoel'den. 
Welke zalde indrukvan al de laats.telijk begane {'ou

ten op den inlander ziju omvau de handelingeilvun (t~tn-' 
vorigen residen~lIiet tespl'eken? . . 1. _ 

Grover fouL. als het verla ten en latt'11 afi(lopell van 
een stoomschipopde MeJawje ,in Vi64,op P/2 paal 
.afstand van()l1selablissemenL te Silltallg ,fcnvijl de 
militaiw kOlllmal1da~lttel' plaatse met omstreeks 400 
bajonetfenaanwezig was, eneen oorlog-sLoomsehip VOlll' 

de bellting ten. auker lag, kan nogtans weI niet WOl'

den begaan. 'l'oeh is de mllitail'ekommalldant later 
gedeeoreerd. 

iN ashetbesluur .• daarenleg;en npde)ioogte van de Vetlljarig verhlijfopBorneo slelt scllr~jverdezes in 

..
• z.,a .... l.1k ..... ' ...• 1 .... l.O •...•.. C., •. l ... ,.O ... I .. I ... 1.11. e .. II ........ ( .. l.fl .•.. I .. l ......• m.I.'.t.Z.ulk ... e., .. e ... ne gel'.il.1ge macht I staat 0. ver· ... m ..... el.l. ig.f.·ei.t ....... e.ell . oordee.'.l .. t. e ..... vel .. l en. '_. . . ._, ,te~enden. rebel.opt.rek}\en? ..•. Over' deioestandeu ' en v,ele aldaal' vQorgevallene fellen 

..•.... . . Warefl . difffilddelenllietvoorhanden om hem lever-I wo~dellmenigmaal m~n jui~temededeelingen .ged~!an. 
B1ttJeren.? . . . .... .. ...... .. ...... I Z(J.()~vel'dolllangsmde S~~r.Ct; de !TIoord, lH u:;~? o.p 
; V!lnMarabahan,koI)JII,) 11 let op Tatas;rht]s de I den llulellantiIauseJer, : ClV]eLgezag\Jebher elllmhta1l' 
nafUll <Vfnlhet .. eiland,.\VaaropoHze . etahlissenw~teli . ge-[kommalldant. vau,M'arahahan.gepleegd,. hes~holl wel als h~t 
jegenjCuu,ko.mell,zOllder, perpranw de Banloaf te [eerslc> symptoolUya.n .den QPstand, 1.1ell lare.n later m 
zak~en/' {@Iecht-st\Vee .puntell : even)velhehoevell bewaaktlde t';~id- en Oosterafdeeling. van BorneouitgeQ.lfslen. 
te.wordep' . om ~enaanvalo:pdehooraplaatsoilmogelijk !Uit WllS eQht~r e,en·g~Xioleerd re~t. In 1849 was de 



~li!~~J:.~!~tJf~cr;~z~~ '·:?~~~~q~*J:~~;~t7i::~~~!aiia~~ftt~ti 
..•... ~.,~?Kere , .,fladJ,I <. T!f~bi .· ~f , r~t~: , ... teMap,.~,ah~n , W~OI~ "·.·I 'll,I .. durto,llShl1vel,). . lI1J.' ;b~gaf .zlCh 0llv:~r~l;jl~tgew~p~~d. 
aG~I~l,g"h~de~p-,~ ; p.l;~,t!~n~Je , .t~g~I~ ;,eell •.. hoq~44e~',~palJa~r )~el, 4e .,. VlerOPI!aSSers. , lIJd~I'i - il~,chtJitl;aY ;h.~t]mjs- ,van . 
)11', ' de " B~neden ~pq~~o,lt; _" pe::; ~~e~te p.rl~~~,rJ~.: ludrc:.'Aell · J~adji" ", d!\t : \lr~jver; v;an_-,Mb,~ntill~;;, g,e!~gen >v:~e; 
s t.r~~;ell : ~1.)lLe~~l~, ,m~Y w~~ke.~~~~~ : al .~ de, P.?lJi\,~~: s'-ecl~te .'.; lla,ul' gekome:!. verlallgd~de)llifellanJherJwaldI!IiJk 
he(~l~rs ... ,.H~~J}~ J ~! .q v,o,\4~!4.e ': ~~l'l·.,geld ,ot.:. e~n.~ nleuw~J)!lIl1eJl·. gela~en ,ole wor,deli; , Uili~r · .• kreeg,;ge,enluitillj~!~ 
. scliH}'~b~~ent,~II;~s, ! , 'Yaar4o!or ,;~Ar.: ; " SChIlJd}ll~t" een . del:de, ;au L wo()rd ,hoeze!;rhijblj, 11J~t)~~tlW~Jij}ttt; vll'(~1!lJlqeJa{nJi; , 
. oug~i~ee.~ ; wr:r~" v;e.I'Jri~e~de,r.~' " :', pe; s?hu'l delljpJ,I~;r}.{Ol1g~.en, .dat . .' ~lp()r . ~e ' .,spletell val,l ,~le J~tjal1g:bj:lmuri!ig~;rOJ!K,~d~1l' 
g~hJ '.' kr~lgell .. en . de . DaIJak . ,y-elgerd~ At;. ' ~ielI1\ voorg~; • ~ladJI; .epaHde(ep'ersOl~.~~li 1; ,)1~~ ;JWnne .;w.:w~n~,1~a~stzJWt, 
Jeg/Ie scl\ll, 14bek~lI~elHs t.;e f{)n~.erte~k~l1el~" zoo~at hadJ1 11! : hl(,lael1de)lOUdlllg.b~l1I\eu':~Lhl}!s.~ag\,~lt.t.~Il;" ";';': '. 
Tiiip .' z,iN~ , gell.oQdzual~t i~f(le , ~allkh( !~~ J~ landl'aad. : , Mel: hoarde deze liedeii ver:vqlgeIls :~cht: ~e~.elka.M~r ; 
Ie ,, :Ban(jjel'masi.II ' a,91\1 ehr~ng:e~l. , Der.~cl)t,ei' vero?l'-:. :spl:eken .. ; He; t!ljlenal1t. ej.!!cl\t~ga.afl)p. tell;~eJ;aei Jllale;;a~t 
de~l~~~ d~n . D:iijal~ " tot betahlj~ van' des?ll~ld.Dl.et ; d~uien ,hem t~egai)g , .zQuVer!~el:ieJle!1_to~ll' Jiokaalld,e~~ 
gew,orie interps,h maa.rgu;lId,e,; ,liem ()pgoe.~e, grog~e!l :opeis.chil,Ig. . lliet .~oldaanwel'd ,. ,Ll'apleNi,de;d,eQfopen ~~ 
eel!' , ~~.itst~l , vanvi~l> w~k,t)p: om, ; :f:l.e, z~akp.r ;ty, ,4oen. ,,;\;, b~v,~J . , d~ QPpasl$~J~ he'fl ,te ,vo!gen. ; .Ters,tolld ,reZeh.deha-; 
p,o'O~'~1 de~h~dJ' . als)let , ,Ra~mksche ,QPoN; vertrok:; rdJi, ,t~I.l ,de and~~e <mannen ., bill~Wu.'.s , llQj~ ,.op;-i en;; gr.ep.eH 

ke\~ ';'daal'Ol) .Yj~i1 . deh()o~dpl~~,ts,A~ ee~~te, ,J~~~l,'M;ant: naal' hqnne" wav~J.ls, l:hit, g~rQ,ep. yan~, !i..I:iv.i,Q~},: ;d~ed ~~~b . 
hahan ;de tweede naar Becompay:: De, J)~}J~k mpesth9oreli, w~ar.i:>pl)og 1l1eer , pel·sqi)eni;~it, he,tl,l«hterl.lQlstge~ 
IWarabaJHlIl o1~~en ., )veK IW~ r. ; ~IJ.lle wool~plailts dqof;- sl~eldellen allel) metJans ofparangdenJl.1tt'¢uaut..tegeJl:' 
tre,~;l<enen wrl4~ :p<?k. Ae,I,\ ,C,~VH~I:~J1geza~hyq~el: ' ald~~~~ Jr,aclcll, Een clel' amokllia.k§(~ : )\'ierp:Ae.ve~I$ , q~Jl1Il1P iQQ1. 
van de llit.spr~ak yah, I ,deu),~j\d ra!ld . ~,enlll~ , :gev!'ll. ' fl~l~ood,at. .aHes in ·Mt. I,uis , in , YQlslilgell ; dlIi$;f~ri1i&g,equld 
bleer dien 1\volld teX plaa,tse,omdat des~hrijveree!1 wel'd.AlleendQor de. opl:Jnstaanded~t:Ir , drong , eeri.ige 
gl'qo~, feest gaf ell er, getawlakt zou worden. . . ~cheillerillg door. ,.' ,. ' ', ' ,,'.. '.' . .. :, 

. Hadji ,,; Taih v el'll a.m , dat he,t9aijak~c~ehoofd h~j.. • Ind~wonillg .. onlsLond~en ,vel'vaarl~jkl'!1ll!pef: Mep 
de ;tal1,r1!lkpartij ,aan\Vezigwase ll begaf .zlch ter!'iJowl . .IIMl'de , dellaan , vall een. pil$tooLov~l;ga!lil; . het schot 
wel~.ewapell~ : ~et ~;elligev(jI5elill$en . derw'la\'l$., . ~~~r , weigerde.1!]enschotvoJgdee;ftll oogenQli;~I~tet'; .llaap'),a, 
ge~9men ,clscjIte 11IJ .op hoogentoonhetaiJ'I$ , Vli11ZIJI} ,lconmen, wape,llgeklet1er""eenlg¢lcreteu ell;ge.).qmn qO,Q" 
sdiuldenaar, die j ,iich "QP4e .llitsp[8"kY;l;l.1l 4sn, l,and.- reli" .,waarna alleii\" tilt .f;1l.st .wede.rkeer:de.,,:: ' . , :. 
iaa.<! ,bel:OepeJide 1 ·,'a'IiLwoordde., : dat hij . zpne sch\llq : , ". ,,-f'.' 
bin.nell, den . do,or ',deli rechte~ .: gesteldente~jnij!\ :~9u ,,:( :.__ . : II: , ,.. .. ' . ' 

"kw.ij~ell;. J),e~:adjr ~reigde ,;d;~atop· ,. , tle. Pl;lij,qk lac,:b~e !;" : W,ij , ,he~b.el) ':;,medegedeeld,:.}~atill d:en, f!~cht in het 
da~i9,Ve·l'ell . zoQ , ont.st<J.lI~ . eell' reVel,\,djge.twist-,. ,:~aar ,de, . ih \lis van hadjil'aib voorgevilUen was. ;.:; :';> , , __ 
ha.d.ii het:· Da.ijak~c1~e' hQ9.fd;; wilde caallhoudllN: ,·. .j .. . ' . •• ,.: p!!g~'V~tolr: .; twintig .. Qlingtl:J.I' ... :Jt~~ft .. het, ; ~,c.hq~;, ~oor: ;f~e 

. 1)'6sphr~·\':e).'.,poogde ete; yerge~r~l eeI~ .· \111ge . aal~ , !Iet· ,.~tjl;l~ i , ;v~p ,,~,yn i;iiapht.
i 
.gllk rO,ll;~~!j,. n\l~, , ! v~';,~phtJ~len. ~\Vee 

a'la~in:' te , rn~I{~jJ' . ~Tl {I~tWis~~nd.~lItes,cI\~iJe'u . ..• tlij , P?licje"oppassers voor ,dtol . gesl9tim·~ hen.~i!!g. ;" Zijgeeld,en 
l'iep ' ,:,~e ' hulp Mr polilie · in ,. ~Il ~ ,ga[ten lallt~te ~ v,I,lJl11~t-, , t,neqe" ,d!l~ Ae ;ljtilHaire , k~.m,!!II\I~~~n.t; · 1f1l ,.~.~, tw.eeaude~e 
gee!. , or'Jging,pe,richi; aan deil .mililail'ell kOlrmandallt, • . olh)~~se~!l .v;ermoQrd waren : g,e~wqrd:elE ,:z~., z,el\-;ew~~¢nc 
tev~Il, ~ ' c,iviel .,gezagheqbe;r. peze gllf (l~d.~r d~ per;-: ,: p :lls,IJg , gf)w9nd, •. tll1 hadde,n, .. ~1c,1.1alle~n i~9'?t,, ~tl vl~cht 
SOllen." djedit , t90neelvan', ~~Il()I,:deyeroprza~kthapden,! , ~unlltll}re~dtln· ' i . , "" ::;'; -; t ,:/ .. , ~ . ;> : 
het, .. , fe~;5~ . ,te ,d9~n . ve.rlat~n. ; .' Qe;: Da,ijuk ~J ld~ : g~h90rza- .: ; IjlYIl,, ~el'g~!l11t,;,.:walS nu . .d~:))9pg!!te~ili!~!re .a~1o!i~eit, 
men., ;~naa~ d~,hilflj~ plee~ei~y~~p ~,iI;L h~i htolll} z9~ v!?Igell, el~ , J~;. d.,t.l , pe.nI,i.n~. i ;Jng~volge .:J>,e~\al,wdt)JP:~y~~~~{l}J, ~?II?,CH~ 

: hel~M,e , h~m : ~i.c.h ' Il ,aar,.z~ire:., pi'.I,IIlW le, , bl;)p;~,ye~,.} {)p:: .rlJ . ~~ ;i hentl.I,lK ,HJ;: deo, < n\l.<:~~ ;rHet, y:er.J~~,~R-i,:· :IIJi...;deJall,l~ 
nieu.w,)Verd : d~arv.aI1 :. ~~pporp, a~11Ju\tella}it~Iap~el,~~g~~ "p,dllg}l.eerl3c,ht~ •. ,~~Il \vl1,J:ep~n~~k.,; ,~ed.ij !f,enft,e, A~!e.n naHrt 
a~a.ri, , ~alg9P :,h.~ , ;~i~hmet : i:!aJ)l1ten pIS tc> Ie,';' ,~~l/e.Jld,e,;gesclm~dc\e;-: (l.?&",n,1ets om . dt) ,. ~?prd\l?,a~rs.te, :,y~tten . . '." 
eil .. .ye!ge,z~ld . V~P . ~ier . ,p<:>litie~oHpassers. naar :;cl.~ . p,l~!lt& ." : ,: D,el~, ,.vo\gep~en:; op~;tf\nd-. \Verq :~e.~ :~I}P~Hg.~~;l~~es~~td. 
tl'ok~. ~t)~r ' qe> :p~~t~j~J.1~ich .• he~.9!ldell,He,t. , ~IlIJ~k~ch,~ l~ IHltlllll~ ,yaJ;l:. "~a,dJI,. 'l;~~9. , ikon ~e~l ~ll&~v~l\keIM~n~~~s 
hO·ofq:· b~ldl!~g~e L zi~h' bij ' he,ip ':; " dllt, deh~~J~ ;. h~fH. 0V< .~~;·: Y;)I\rte.n , dIUl .".eel!lge . ;~,ro()t~,;bJ~~~tl~K~~ntJ~~ .Jan~<!!!~!,g .. 
pti~Ji.eke, pl,aats;: had<Willfn: Mn!H~u~el), ~l:~ll1; :~~l~~d!g~ el~ . ,~P~~ct;!1 vpn,d lJ)en ·~ellJ~~n,: ¥~.9~~;e t~~~,OI1Pll.~~~~t~; . ,pat~~,~ . 

,bed:reigingen to.egevoegd . had. ' De . had.! I . ,!ladzlch (,Y'f~i'" ~~pl tepal1~ ' H!ll?-,sel~~:, w,as. SP9?~19,o~"~el'q~~~~9;,-; :,*~9 ,~l\d€(~t~ 
jvwa,erd; " , ~ood:~a:".de, ,:qiyieJ~. ~ g~?,~gJl<ie,~\)el' , •• ~~~~;., v~r.tpo~p,~~ . ~~htlfl! ,}~lQe.<J.~porfJ1., 1.n ,Q~ :pc,h,~}pg4H~~f-,;;~e,: ,l;l~~~r .... ;.n~ar 
Hoewel' hetlaat . iIi >den avondg~woTdel1; \~~~,',~\W?dplt;i ,~,l:Jn . g;rP91e. ;i;3t~elih, dlei\'qp,r:.;b,~thlll~ , ~~:r;t,~ ~~.r;t;;'h{l(l]llag, 

~iV~1~;~~~~1~~f~:~Rj~~~~{,~!~j~~~Fi~J~f~~iJ~~~~~~i~ 
t()ot#cl~ i:pe~c~v~~lel1': gyzagh!ebb~~J, C~oodat, " hIJ~~n l1adJl, ,~leptt:l,M.:~~ : ;vls~htemA!l~ . (J,t:r;tJr~tl\a~r, :'~~P.Uk, lIlaar 
Het i ~g.el~s,t~I1 .,~er~.t01,~~Jpt i , I}~l,l;t t~i:.~pl;nel\ ,:; :p.~;:~lw~s~er, ::~:ol.!.q~r, : :ee~Jg~ . re~mltaat. , .. ,;;',: ,;'.; --", ~ ,. ;;, .. ~;j ,.;,. ::.~.!s. ;:,' .... 
kee~de: , \Veder · Mvenwclrt.er. ;za~~ , t~ryg . ,'net4eho,o;ds~h,N)' .... •. Hll,~ll . ' :rIll b . }Iad .. Dlet ,cY~9~~,. · ; ~u~~~J;e~; ~~~.~ZlJ,w~ :~e7 . 

" ;)dit;;h~dji .,Tii b-::b p' ,d{t .' ~'iir ' Hl~t : ~;~alP; .' Uf~ar ' tl,atm ijl~ ~'~l&eeJlt ;l fall'lil~~ . n9g;; dlm~ef~~cV;,;;riii~ht\JP.'l!v!~~,chtCg~~,Qfi.l¢Il· ' 
heer '~4e~:{4~ri, : :v~liip£lin, iio9,~J~~ .:,#p~~ ' ~~ iN~t; \ ,bu.,~~~;: \·ir·:Zoodram.~n~,e: Bariajenn~~~ ' ~~~<:bIv~~~~t: lelCll. 



. ----

:R ., ¥~jl c ' g~b~ur;a.;~:;/~teeg: ' ;N,erttok'tefsro !ld' l!et§to0ln~c~ip .··kre~~fzelfs , eeile. · · nMIW'kfrtiJlg~ · h¢$ch'tU'yi'!lltvail l 
o . ,dei'WaaHs; c'Aan. hbard '. bevoudeli zwh dC' reSlden- HlijTplaMsvande V lu~chtel ingel!. . ...... . ...... t ... . . . 

(~!ili()is' ,' ~i(;jpiteill Lemel'ec,de' nieuwhenoemde ; komf,' DetoenlmligegouverneurvanBol'neokwam kOlt 
lllalli.laotvanMarabahan,hetuoodige pel'soneelomee"l daarnaleBalfdjennasin aan. '. Defegeeriligliadmach'~ 
getechtelijk 01lderzoek in te8telh~ilell eenigeTilallscilap- tigillg veHeeni:l()m doortasle1'ldlehaii4ele,ll: . Men ne-
pen · ter verstei'lci'Jlg. 'vanhet detachement, feMarabahan sioothadji'l'aib Ie ' l\<i<:nila:lat6p leligten:. . ... ... . 
i n >,iO'ar:Jlizo€',U ~ .' ..... '. . ' lJeo.uruSl lliaakJestoolll .op. ·Men.v~j·~p\'~icIdehet 

. .Melibev()nd,~at eentienlal11I'ai!flen, allen leilenvaH gel;uel}t',tlater ze~roo veiswar~il geZieIi,enaath~~ 'l;lCntp 
'J';ii@,:,rrim.jlie, ,de ' plallls 'haddenver.lal~tL ,." deien 'gihgopzoekel1 .' Aarlbo'ordbevi'mdeIi.zich degou-' 
' .M>· ,wie' iuden :oLlHrek !Van het Inns vanden had.11 venieuf; de residellt,.een bfficie'r n)ct45mallsehappelf, 
wo61lden. ; · vel·klaal·clen doordiepen slaap ill ' dej} nacht hellevhlsz '~spiOJlnen.... . ... " ' 
nl~tst~ ilehhen "gehoord, uitvissc'hen tezijn gegaan of Tcschans '. Vall 1'hijl wehdde hefs!bomschip .,zette 
in 'd~Jadangs ·te hehben gewerkL ' koel's Haar 1\'Iii rabah Ail en sfoonide "vandaarde i'ivler op. 

V~'uehtelo()s was het doorzoeken vande kreeken en De Bal'itohooger opgaaude,vel'meed' menindeilabijheid 
be~< > bosch tot,' opvrijverrenafstand vand~plaats, van eenige bmp(Hlg- ". te ank'el'en, opdatgeeniJlIander 
wnal'demoord gepleegd was. ' Daal' men geelie enke~eaarl' bO'ord; £()ukol1'leH: Dcll'laafsfelfnacllfvootda:t men 
pTa:u.~vall denha'dji of vall de J~~en va,II. zijnefam:he M~fh talatl>ereikl'e ,hleer mell zoovel' nerled~il ,aiepla~ts 
vond ; kon mena!fnuemen dat z~Jde 1'1VIereenemd tellariker Hggel\, dat ' alw'al'e~irrdenll'~diCeensampan 
weegs opgel'Oeid waren; Eenigedagen later keerde de .gepasseerd ~ dat/ vaartnigpnlIlogeHjkv60r de orizeu.zou. 
o 'l'riMlrnet·deJi resident enalldel'e ambtenaren onvel'~ hebberi ; kuhnenaaHkonlell. .. ... . 

'r1C';hferzake tel'llg. Metvoilekracl\t legde men in denvroegenmorgen 
d\farabahan werd nietgekastUd. · heti l,~atste ·tl'aject: af, oni ' ' zooinogel~lktiogvoor 5ui'e 
Bet bestuurkwam tot deconclusie, dat het gebenrde des'lhOlgenshetllUis Van den . hadjite bel'eikerl. 

allepolitiek ka.rakter mis~een men den moor~ moe~t 'l'oeh kwallJ men te laat.. Het nest , was ledi-g. en de 
w ijtell aan gemls aan heleld vanden ongelukklgen mI" hadji met de zijhell' na:1f 'tbbschgevlucht: ' Men had 
litairen k{lmmandant. Men had hier flaneenge'isoleerd overlret hoofd gezien, dafmen b~jstil wedel' Fe~.schip 
feit van wraakneming fe ·dellkell, Dehadji had twist ond'erstoomi:ip een afslandvan fuitlleenhalfurir kIm 
gehadmethet Daijakschehoofd;nofP:ipdende vangl'am- hooten naderen" or tie opstijgende rookwolk zien, Men 
sch:lp ,omdatde militairekomUlaIidant hem uiet liet, moet 'aanneriJen dalde hadji()ll z\ine h(jedewitsende 
begaan, achtte hij7.ich belecdigd, omdatde luifenantl'Ookvan het stoomvaattuigopgenierkthad. . 
hem liet roe pen en vervolgens met, geweldin dennaeht De ' onzellvonden zijn huisledig. Alleeneeileblillde 
zijne woning betrut!. ."" en d()ove vrou wwa$Hcntergelaten, Eenketel metrijst 

hi d it:m ziuwerd een. fllpportaan den , Gouvel'l1eur"; op "lefvu~reri' denog wa'nneslaapplaats'entool1den aan, 
G -)craal o})gesteld. . . '. dat elfr ' vluc'htelfngennogwiet opvel'l~elT'afstiinakonaei1 

Het hoord vanhetplaatselijkbestuurte Marabahan z~jll. , Voelstappellachterdew()niTigindeTichtingvai1 
lHuJden inlander bet er moetenken lien .omnietin drift deri v iel', beilevens enkele blijkbaarverloren geraakte 
teha1H:lelen en 7,ich bloot tegeven.. voonverpen, hewezen dut eenige personen daarlangs met 

Ueopstallli van 1859 en delangdmige strijd 1118an- ovel'haasting waren afgetrokken, Deze sporentoonden 
djermasin waren, zeerwaal'sch\jnl~jk evenzeel'uit.gehleveJl, tevelli(aan,dat men zichhij de binllelllneerenen Hl'

hlldde tOfmmaligeresident meergeschiktheidgehad om wah's in kleine troepjes had verdeeld:Duidf:li.jk 'kon 
met den inlander om t e gaan; de grieven dagteekenen men aail de devers del' binneIHneeren' , dieopvereplaat
van ,Hoeger, maarhetheeftdeshjdsaanwaarsehuwingen sen sterk begi'oeid zijn, opillerkendatdevluehtellngen 
uietoliliJrokell: (')lluel'meerzondde toenmalige assistent- ' verdet met pl;auweu . poogderi te oritkomen, Men 
resid.ent van Sintang aanderegeering door heinonder- hadgeeileva:ar~uigenb~j zieh oinde' vervolgihgvoout 
schepte brieven uit ·Bandjermasin. waarin alleBan- 'te zet'ren'enkeerdetelenrgesteldnaarMenialatterug. 
djareezen ,aande Kapoeas gevestigd ,opgeroepen werden Hietsteldemen eenonderzoekin naar 'de bezittingen 
on IdeeL Ie neqlenaan ' eenstl'\jd tegendeEuropeeaneu; variderlhadji. Dezewerdell doordebevolking~ aan-:-

· 1\1 ei(lacht e nogtQ.llsrnet deI]8i:veteitvan di.enilssistent-gewezen ; zij bestonde n . uitzijirh ui:;;e'neen ,vaart§ig"met 
resit:\ent,die aflll~erge]jjkenmeefalge;mee'li:m' opstalld' danimer ' ell rattan beladfm ,die veroraird'" werden, ". De 

· gelo9f :sloeg. i; Men . nalir' '. ge¢lle 'uH.latregelell. ,()mhet ou de' blindev"Ww '\verd ' bij 'ariuel'eMaleiers' ohder dak 
oJlW:etlerafleleideil 'e"114ofn6dagell'nadatdeoe~gehr~clit: .... . ' .. •.. .' . .. .. . ... .. .... .. c . _ 

ctoefcle assislelit-residentdit · rapport had 'OI1tvarigen,Eerldag ' daarna ' aanvaardde deOniusl'de>terpgrei's 
· wefdendc ' Eutope,eanen ' te: Kalanga:nenPoeloepetak 'llaar ' Blindj~rmasin,. " ,;' . 
'y 'ermoord" Inttis.schenwaseell.'()tder ·· aan~het.pa~takscllehoofa: 

Ke~ten. :vvijtothW' jri 'l8,4;9'\o{)rgevalleI!eterug; . van .T:iiarigen ' Moefong , .·delllaterzoobekeildgewhrde~ 
Ve"'1'e'sjdeirtliad, ' spionll~!I 'uifge2:011denOlnde 'verhl~jr,,·· toemepgongSo~)'aRattie,g.ezonden .: oin · z:otispoeaig mo

p'l,<Jat¥ivan .. ·~adji .1'ait>op 'te. sporen..Ka . yeJ:lq(lpvangelijl~in ' persoonmet eelllgehoutwer~eil uaatdehoofd: 
eeujg¢' · ' (1I'a.~nden vei'hrill'l )nep;. datd·e iIlOOl'denaarzicIi P1a~fs " op :t'e komen; ·Uaal' hadjiTaiolla<z,ijne 'vluqht· 
lXlet(!e.·~itnen ··.t~~fentll.!at ,bevond, •• ongeveer 65: geogr~ vaI{M.eiita.lat .een · ·z...vervend. levell ·In 'deoosscllefi·:· hleef 
ijiijJell' qail·. :B·~uaj~I~Casin .. "(}p· ce~lle .· •• plaals·aarideBarit0': · leide~1; \"eta· .• llari ,;t6ell)eng{)ng··. Soerapattie 'deJaakApg~:: 
Waae ; ·ile~e . qe; ·Me»talaflri;:zich .• · .. '9pIieemk •. ,Men vel'" dra~e~d~~l":I?o.ra~ll~ar . ·\1ari :luit. ' , ~~~se,ltr >'e~ '~i~~~ 

, v:olg~lingen: op~e .' vatten. '· '''\1'()or ' de gevallgellnemlllg van 



,·,"-z.~';~,}n:.lJ.·e~ . .1 .• ·n'~:.·.,.' ... ·:r..f'.:·.~., •. ,:.~ .. , . .i'·" l.·.,.b,·O' .··.;OW .•. ,'_e.t.,rp .. ', .d.'e;eg~'.'··Z!,·. ~o'.'dr.2.:. :,PD··'.·.O" ·"'.eO. ·t"O~llI •. 'lC:'eV.·110g9.·of-n··-· .• g~ieo".·'.~1··.lv ..• t'a.v'.: nl.J··l;.et,n.e.· .. ;i[~ea.-.. I .. e.l';r. 'Ai lie " ~eUigI:iHd",\vaatuO~i' · hij ·'e:r (oe kwam de ' ~wapert5 
'J ~. "'~" ::, • ~ opJeoviilfcn. . HiJwas ' vroege(e~ilOoden getrouw;bond~ 

,'.eenige.;gesqhenken.;zonteiL ariderzius bij" zijn vertrek genoot~ .,_ HadlDelidit ge\l'aardeerd, door hem eeti"lio'o
.vaTIH~ridj;Qrmasiil. .' . . .... : ' .:....... . - ... : .' ; geren', titeltoetekenuell, gel~jk de Maleischehoofden 

. Eehig~fi t\jIP"daarnabracht de , zoon van· foemengong, vOereil,danzo:u hW het oor, riiet· geleendhebben aau 
Soerapattie drie mensdle!ihoofdennaar l\brabahan;hij . de .beloften van lieden,. ' die heinhet uitzicht ', op 
.verh.aalct~ , dat. men denhac1ji l1leteenig.e voJgelipgen ineen eelle _ verhefting loL pallgerall opend'en. . H ij zon .. diin 

:~*rnI-,Ong ' benedent'~lento~i' hadov:e6Iiilleil, d'\itveleuj~i\ubesefd ~h~bbell dathij - h'unge'ioU ke waS~Tl ni.~ti1)I'ar 
hen ' g'ewOJid waren .gewordeh, ml\ar ' thit de hacljien de hen gelulsterd' liebben,Men herillilerdezicheeri;tAin£r~ 
oyerigell waren ontsnapt . . Men was gellOadzaakt geweest loen het in OilS 'politiek belanO"le laat was; . 
driedermanneu af te makcn, daarz~izich lot het Wij, zieu liog also[. " t · heden gebeurd is den foe-
uitel'steverdedigden, rl'e , MarabahaiJ constateerdeli1'en mengollg, in " 1 1;4;:\,v001' 'den resident te . Bandjetmasin 
dattwee cler hoofdellclie 'warmivan volgelingen van ve.l'schiJnen ,waar hem eeneeresa)Jel zou worden liitge
denhadji. l'elkt, waarna hij den eed vah trouwaanonsgouver.; 

Na ,dezen aanvnl van het volk vlHlden toemengongllem~mt' aflegde. Viep eil iichtbaar wasdeonhoefing:Ylin 
vlildhtte de hadji · met z~iilefarnilie ' langshet "geh-eele ,het Daijakschehoofdover ditblijk van welwille'ridltefd 
stroomgebied van de Barito. Volgens den een tl'Okh:lj ' van ousgouvernement . . ,~'. 

verder telanduaar A mbaHpuw ,volge"Ils ; anderellnaar '. So.mmigevroegerehdofden~ail gewestel ij:k be"stiilitiiil 
Mendawi ,en zoovel'der. . Men hool'oena · 1852 niets PontlaDak eli Rindjeriniusiii oehandelden daarelltegen 'de 
meer )Janhem~ Bet IS onbekend QfhU in 1859 )iweild Daijaksche hoorden, die weleellif rrezaa-voereri 'ovei"~W 
dallwel dood was . . ' a 30,000 zie.len, metininder orider~heidingdall 'n~t 

lIT. gewone,. MalelschekainpdnghoofJ. · Deze ' achters'te1 ling 
.;,f. bleef ~lJden schrallderen 'Daijak Diet onopgemerkt. '·· 

Aan dtlIl opstand in Bandjel'masin van 1859 werd Er IS meer. Men had de onhandigheid hetMaleisch 
doo)' Maleiers en Datiakkers deelgenomen. Hadnien de voorkcur teverzekeren boven onze laal. Door' de 
de Oa~iaksche I.oordcn bij t~ids . heter aari~ OilS wHen Le hulp van zendelingcil ' 'hadden ' vele Daijaks: te 'Poel6e 
vel'binden, .' voornamelijk in de DaUfJkke~iil of Poeloe pelak leeren leze7t en schrij/Jett met Nedel'duitsche kafa-,k
petak; voortsdie van Patty Sihong ell Karrouw,als-tel's . . De Daijaks wilden v~nhulltie kennis partij trek ken 
mede toemengollg Soerapattie ,dan ' ?;oudell , wij in hen O~ chulillebelangell 'zoiider de ' t'usschenkomstvanoe 
nondgenooten gev.ondcn ' hehben en had de oorlog 'pnestel-s van het.Maleische ras " te bevordei'en en die'1n 
nfJol[,de uitgebreldheid vel'kregen, die h~i later nam. de Malei~che taal ~ maar met Nederduitsche karaklers, 
Wij ' hehhen die hoo[den met onvel'scbillighriid behalld¢ld. in rekweslen aan beLhest uur uiteen le ' zetten. . \iV'i\.t 

. Dil g~J den ~faleiel' .,gelegeuheid, z~jll in vined , te ,<doen ,gebeurdeP-< Het--<: hoofd 'viul'crt'lWeslelij k besLuur 'vetbooil 
herievellen op ollsgezag te doenzegevierel1. Toen . ,dell lhijakshern lasti'; le~allen metbrievcll, inolis 
de leiders van de Maleii:irs in verzetkwamen, werdeilqe Jet.ter!;chhft opgesteld; t>daar de' djuksa's ell Maleisdie 

, Da~jaks ' medegesleept, daarmen dezelaatsteli alleriei pnesters ziIlke 'bi'ievcll iliet 'kollden lezen l!! '. . ... 
diets maa ktc.Zoo heeHe hct: 1/ De blanda's willenon:s Nloeten ;.zulke lialiueli iigeiier' 'Iliet toe Jeideu ()m Ilet 
allenwegvoereil, om vall om;soldaten of matrozeu te eene , ras- boveri het anderete verlietl'en eil den Da~i~k 
maken," d,at drukkeride nieuwebelastingen zouden wor- van .OllS te ver\\,ijdererl p' lletis echter waar, dat~i1-
den ingevoerdell zoo m~el'~ vtmdiende rTieeste ' hoofdeil vall gewe~tel~rk ~estutir 

Meestalle olliusten, die in deW cster '; itlsmede deZ.geenszlllsaltoos brieven in 'tMaleisch rriet Ma-lelsche 
en O. afdeeling van BUT/leo sedert ruim:W jare'n uitge-karakters wetcn ie ontcijferen eri zij zijn dusafhall'k,e
barstenwaren" 7.0nte wUtenaanollvol'doende' keimis 'van1ijkvali denschrijverofdjaksa. Zijlloordeel' inoest 
velell va.nhethoogereambtclijk persolleelllJetde zeden,derhahe bi] het nemen ' van 'vele beslulten oilderge~ 
gewoollten enbelallgenvall de bevolking; zij waren veelal :scliikt zijn aan'heLgeen MaleiscJi"eanlblenarengocdvondell 
afhankelijk van inlandsche tolken ,omclat zij de taaldesvoorte · leggen. . . .' . '. 
lands niet g.enoegmachtigwarenerl .hetJ maleisch noeh In ' de dagen dcrCoihl1agnie ,bestond, oak te Baf(\~ 
lezennoQhsGhr~jven kOlldell; .. '., via, hij,soirimige fchfgeilootell vim hooggeplaatste ph:. 

}Jr z~jn ' d~li.r .. dl'ieelem'ellttJll onder 'de be,volking, die" s6nen ' ~leiging (ot ' den ,;'kJeihha-ndel. Datvoiid riii
omdat, Ze' steeds- vijandigtegenover ,elkander ' ~taan, · de tuurl.iJ'k-ionveel' tegel"n?k kClijker op huilenpostenplaa;iS, 

. handhavingvan, onsgezaggema1c7celijk doenzljn.~-feJ~ : o))dmiks . degeslreilge ,' yerbodsbepalingen . . Heeft . m'~rl. 
kanzich , de onderlillge jaloeziedel" d rie tassell aldaar zich Ij'u ·;ie Rl'li~:iernjllsin; " o()k inlaler tijd ,van :derge
ten .nutle · . tnaktm ;aUen ···. zullen o'iis toch .tot vriend ;Jijke : 'lieigil1gh"geheeiweten'vrijtehouden p ' Inlandsc~e 
trachten 'te ihouden, mits ·'w0 rechtvaardighandehm, eniHllotellaieil, <ilsiriede eeiiige ' leden van 'de vorstt:1ijke {it;. 
w~jkun~eil • dan in oils behiilgveiligovel'henbeschik~ , niilie' ar~aar, warenalLoos ' groothandeiaren in diamant~F~: 
ken, cals ,dateens noodig is~ . ...... ,: ..... , Ueeft:mell nooiL aan de -dames vall zeer hooggepIaatst:~ 
'. Wij i r-ijlJ .illn,igoverti-!igd; dattoelllengong Soerapat- ,amhteIi:il'envoorwerpen ' v'lli . waa~det,egenzeerJage-npr~s 
J.ic, hGe,ieer- \lit deelge\lo'men he eft, aan deli opt;Landle: 'aangeb"1den? l!~I'liouddi;, de Chilleezen e~'l .n!lij~~sd~'.f 
,gefLQii§", gezag : eride ()1i1:it,vt lJ1ede::J1feft .. ~el pen · ~tto~;: j. Jliet. <.'\\·~le~,ns . itt: de c"iiee,fli}lg ' he~ben kUlluen .. g$rak~'jl; 
1)~n,d()~)t,;,I!J]erleit:~?eleJ~ :,ell ' verl~a;l eTf';inis\ei ~ ., is: Hij •. ~;~nr dat ,}ulks nie:t .~elleelf;fl:": 1~.11.nl\~n voord~el~ gesc!lied~~~ 

'1!le~le~~n.: of . schrlJ,venell ' het",as}us' hgt hemee}IJ Ul~at: datsOl!)tJJds een :. ~~f ,.acilaer : tell beheve vande. Ml,l
. verhaal te' doeu- aallllemeu-" vallQestaiiudeplamrclltegenlerers ".' gescilledde ?\VIJ . slellen bIoot vragen "Ole de 



,;-, .-, ·l;·.-i.}·J. ~-~ :<- . 7.-:· .;,', 

;a~rg('lij kS~;i: JIi~J~~,zoh!I~r.' •• !1;e ·;-; In:e~st ,. ~teUige.g,ro-lldell ' l\e . , ':' , VV ll;- de - !egeetlng~O-p: Bor-~r'eo_'\vo_or' ,goed r;,~e' .ru~rher- ' 
.4~~s'cl1rij~~il. '" Wij \ hchb~nqik\Vijls . tespoeOig heli , be~ _ ;stelleil ' en v,erzekeren, , dal'} :is deafkondiKllIg 'v:-an "eehe 
,grip/ jill)} iyetJ:al!d oiJ . haTl~elillg~1I .vall ' iriJau~Jers .toegepast, :q,ltleJ(u;.e,1i8 ' am?tes.tie., ,_ zemdet,. ;eiJ1li!J6c _ uitz{)~ii}erilig -. - v~or' 
• teliwUJ ~,;",'~i: " otIS menjglJ!aal.: er· ' ~~Il\ , schul oi g_:,rnila ktei1 ,hetg~Yll,.vrqege.li~ lnpcnt' gebejl rdlz'~jil,~li'Uernood7;a'kel ij,kst ' 
-OilS _, woord ' niet a1sons zegeLte:_.,heschoYf\ven.Jlef ~eu : ~leille de:n:;v,oortijp,~a!l'zbo'aHH:fij'ilu· eet)'lS :js!,eJr-stelie 

.:v~~tll "Po ~:e~i i aal}- ._~t .gegeyim ; \Voord " moet ,Oj1der,hescb aafde :; y:~rgr jJfl6n ; !)p(rEt~,elling;,v.~h <dd8 f~ £tf:'('J(J'qolllcp:-ffiii:n' ontilogs
,;ell . Jnlbes~h.i\l,lfd~sliHnmell" ',~er_bied , ;iJ.rb"QezelTlelh ' . 6oetllElJlJd. : .Men , mo:Ct, , 'dezahil" (like h·et· itrlarttisclLoogpu:nt 
ottouw·;tegcJl(Jy,er", ,den. , illland:~.r . is} , d~e , he:ste, en. (necl'L ver-', : ib,esphQJlwep .;,,: #~nige ; iJioora " \vate ;~llieb :gel;f~egd { ';a'lS . 
$~:amUge ,: pQliti:til(. ,~J~een ., VQlitiek ,' b(31!lHg\VOrtlt': dool; me~~ er blJv. mdachtigop , war~ /ge\\eesh~ :dat . geen 
trouw-of -.woo~dbreukbey_c,>rd,erp..: Ondel', de inlalycle:rsDdlJak . eensanders hui5 <of prauwgewiilj(!ndmagbe,: 
op .,Bofneo,niethet minst ioilderDaijakseli ,Gbineezen, t~dell en dat ' hij, die' \\'cigert vool"llLzi.1ne \\:apeus ' 
'bevi.nden ,:zich .tal ;\Iall mcnschen, aan wie 'i~t beseL vari ~ aft~ )eggen, ge\vaHt-rouwd; mr::iebworden. -,,~oodenkL 
eergevQ~ IIli~tontzegp: ,ka:n -.. ~9r~eIL , .>·i_,;,i ' de Iolande! ef ' Q,Vereil : datJilo~t' meI1Jliet '. vo()rbmz-iell 

,.,!):ell\Oo,tbeel.q tQt, staving: ,vanqi,t :beweren ;uit SQIHij~ ', ' ,. ]~.Oq)eo IS ; e~n , te.uit.g~strekt , eiJaiidom :-on~ 'aan3lahgo . 
ver.~;, eigt;*" erv!il'iJ?-EL " __ ,<i',--~,. ''>'' ;-' 'Ji Aur1ge:; oOJt?gen: te,. wag€l ,. , Hehhcn"wii"de '" Daijaksche 

.' •. In ,'t , voorjaar ,va.l! ., 18~4 : ontbrartdde .ele ; oorlog ,tus-:,: ~~Vo.UWlg ,U1,et . ~1\ OBZ~~< haud;' chl-m, zalel ke, iV'tjan dsteeds 
. sch~n d~,>vorst~naa·iL ·de : l3eneden-.Kapoeas ,eu .die ,bo-: .pl1tkopH~l1.' , VY lJ )(u1mcn.-hem ,niet' ov:eFa];/,v/:l'fvolgefiiell 
, ve,Il. Silat ,gev.estigd. , •. O~ze ., regeering ,besloot d00r· har,e!, h~,:n al!e~ILhelettell 'vijandige .j)lannCll ' teJl :'uitvoeite _ 
intJ;rVelltie , de~ , verd;e)"ell §~l:ijd te, b~le,Ueu. · B~i- 'Moir.a: l.eggen of hem ; daarvoor ~str.afl·ellilo6r . de 'medewel'kiljg 
Kaloellgall -: tro(i'eJlw;i,j de flotille , van);l,intalig a~lu,ver-,v!l~I.d;e ,. b!%v,oJki-ng. > De ,hinHenJaiideu ,z:ijn'. tlOgaHU'd 

'. schei.clen~ : hollderdevrau",en:, s,ferk. '.'·Dj}toen'ijaJig(Jore~i-: ,re1hg.c-" .wki kplaat8,en {, voor , ,ppsJandelhtge;l',,:, fqtdit -:: de 
dellt., 'Jcv¢ns mi)itair:~ k;Qln'mallda)l t, beiwl de :QPvarclld~n: J?,aijak .o.ns , ter~,ij~estaat. ·" DatzaLgeschied(')l!als ·mei. , 

. hun to;chtnictvo6rtt~:_ Z~rt,~1(~ll r tcr,,!g .te Re;er(')ll"" l\'Jet',.~hln~ . ,~opr~et~. '" D1~er:waai.dcerL ; -; ne D~fijak,-\V(Jrob(l.~ol' 
. de~ BOnZeO !llaar SaJi.ffi.bqu)v 'Ol'gciSto.o.m.d, YQnrleili wij<d~- : ; g~,n : Maleler , alseeJl mi)}deJ;tas ,b~schollwtl:;.:) Wij'<~uij

:#~ 'plaats :zoodanig_ vcrsler~t..:c:n ill, ,staat van ; tegellweer: ),len .}(;lOrde:: v-erheffing ' vande 'groote : masl3a ' der ' lle-: ' 
g~hracht, _ als wi} niethadden,.kuIlllel! ve,r.wachten. De; yolkpJ.g. . ep, in. de. eCl'sle plaals~doorde : Daijaksuhe 
plants had- het voorkomen' van eeu,iulandsch Seba8topoLh()(Jr4en , 111.et :~laJeische . v.orsten :QLgf'ool'&ll"hi 'rang en 
,', Wij, luitenant K.enschrUver, iQeteene ,sloepnaar }l0sllle gelijk testelJen ,getiouweCbi)udgenooieriy{)[,: .' 

- d·~n 'wal, ge7.(Jllden" ' moest(,)II ,{jJJ:;J". eeIl w(,)g ,tusscheJ) ' vverven,,,.en de ontwikkcling :vauBorlHio ;lll 'dehalld 
.h9,QmstaII!incll, .,die deriyieri;;yersper~ell, .e,il - d-i~ht. g~;;-; l\;erkel!i· , < ,.. . -, ,~ .. .' _ " I., 
.plante · r.9:ttan ballenj(mr{q'~ \ dewt>nin.g :,vanpailg{l~ :-. \Yr~.ll{ -!vo,o~d~el. hehht! il . onsde langd.lnigeoorloge-ri 
ran ' M:oehamad "door te: ., dr~pgen:. S~h,!!botpV , werA, I,n. . d;~. :Weste~--, .enZ rll 0: ;afdeel ingenv~uJ ' Horneoaan:' 

~v¢rdedig.~ ·: d()O}:. , zev~n . ~roqt.e.l . wet , (Jlka~~der ,il)pnd erl,ing : gebra~hIX - Wij)teob(m . ~e~)j ge milioelltiJlten ;kolStegeiei.d 
verhand staanae bentmgs; daar stonde,n 106 of 1013 , om;, zo9 het .heet, ultgestrekte ,', maar leil r deele ; III 
gJ;90,te , liH~'s .in ; .. ~.aH{lrU? :~ h~tso!k,-; was . n)~t Ae ~iran- , :wpest#liJen. ,'erallder,de.Jands~happtlfl in·ondefwerpilig: te 
dende l(mt .,in <" de ; halld·':da~r,bijg~posteet.d_: ()~ . ze: :te ' brengen_ . . Wij ~wamen ill -:'tbeiit ;.vanverhri\JIdeka~~ 
_b\cl,diem~Jl; :: inc; de' hin pOllg;' !1ii rondqe ~'W.Oll~!g Cvanpal\_:' : pollgs,'~n ,g~(1r.: d~lh ;QorlQgc: verwofsJejal;d~h:, '-van ". wa~r 

. " . M(Jt JD-?eitei\Vcrd~il t,wij-" 't9t ;~. den , ,paI]p~!'Jln i,to:egel&Jen: _~~g lieqge/ s ,bij .) let--o pJ eg:gen:· \,'ail:sti"affen 3:1 t\j d' onde-r7.oek . 



l~t~Jn ,'e~~le: voJgflJ1kl~t, h'ij drage zal;' schrij ie·r. d:e~'OOjnilihl -: . :' :': ~Iell"lefte. ~biJ v. up';c a=-- ' :5 J)~t£ei)l;~t&~d~:'l~ri}i 
~~' Daijaksahe':h'<rfi,fden oespreken, die op 'ons,groni:l.~e1l1e~" ~g~'stelrl .. ~· ·}il'#'l ·~scHt ':F.. . . ri ', .. . b"g~i#i~~ii¥ij:~1g~.'·Ts.~''i': , 
~p: . Bo~~eo ·gezag:· yoere!J. ..: --.: /. .. 

L ',_', __ _ 

'. -.; ".,.:~ : - . -)-

'. ·'WW : W IJ zelL ";6n·d et' meer>,o p "het , zOQgen aam d . '~gr!lO( 'il 1 t . van , . ee~~~' ~nkelev.Ieeu:rd,e , taa:l, YI?~g. ,,::w.)l: m,t;p·;:. t1e ' 
~:in'btena!trs!exalheh"j · .. logevo¢r4· methet '}oft'elijkedoel\ . kerinis Vail ' Vre(lnideJ3i~n" a,~nlilerken,.a)s ,;!?ep.~ewij(vNl 
am' voorbehtli'grij1{e .bel.r~ltkHj'ge~ i'n · ·s .lands eivielei'l' " b~~c~aviJ)g~n onhvikkeliflg :7jvij:wil1ef{ga*,I;le~toeg~~en 

. :d'ierist' .atleelr · ':p'efs'~ineil . ill . aaiiule,rkiug . te doenkomen i dar veel- daar,voor · fe zegge'i',\'alt.; '+W,aa!()p'l hepa~l~~,~ 
di~ bewij:zeh' ~.al{ ~b:~doende kU'nde}ladden g~geveu ,heef~ ,zich:'aarrll}et , tot~eue ~~.~ die drieW~lj:~-,}!~l' deJ~tlz,e 

' r'n~n : dift •. doel ' "0: . tvoik()men .· vo()rb~igestreefd door de~ vanden¥~nd'l~~at? , J~~e.n Z9U dan.,~u,nl}~!l~eISC~e9?A~t 
eisehenivo6rlfe~{j~Hlexal1ien :g~sleld: " Di'e eisclien 'zijni',hij ' daarm.ede-goea . vertto'uwd~s, d~t.'.~M jeggell,9.at;~,ij 
liiet ' miiidel', da'n ': .'·' " .. _ ". '. . .... ,:,: eengesprek ' ill:dietaal <koii ·voerer ' e~;.'H:\(e~u, ~lfflpq~-
~:"':'de " ilnede'rlhiJi~c~e"(nederlandB~he) taa); . . · lijkenFra:rischen >"-niek '~I) .. )let~)~~l~~Ji)~~i"ta~Elel1 ;Mql:- ' 

." "·.l,de frAns·che ' t:UiFi " .• •. '. . , . lands-cheri ~bJiefkaI(schrijv,en: . ' .. " , ,._:, ... :' ", .. ' ":'.' 
: d e ;i!'oogdui tschet<lal; . .' Hoever~nvlln dekand 1 dat~nz.ijri da,a t't.~~'nu,lnstAai.? 

' ile ':e'ngel~che : :t~ a.) ; : . Biina niemand. >En "'d~, nqt , heeft : ' aeS~~1\~ 1.a:Jer V,/Jil' 
de 'I'ekeiikuride; ". 'zoo'danige geleerdbeid '?' :- . ; ,. .,. 
desfelklillst'; ' "Zoo is 'tet oijila rnet.it!le vakken ges~el,~. vyij er:' 
de \ne~tkunst eiloriehoeksmelingj . kennen gaanie hethelang , dat de Staa,t .er l>ijkanheb,-

. 'de 'planlcnkullde; .. , . ben ,dat sommige alIlbteIllir~ri llatuul'kupA!3,schei.k.u!iq~, 
~e. dierkuride ; botanie ,zoQiogie, Iriinerologie, en geologiekenJlen. ~~fa~f . 

:;dedelf.slofkunde; . \rOOf bi.izonderev~kkeniijilspeeial¢. .p,~i~oiletLnQO.!lig',~'n 
. deaardkuli-d'e~geologie}; .' .' .. zit WOrdtlll da:arvoorhenO~qid: ingeniell,r,s ! vari.· li~t,n~ijil-
' deiratuurkiinde'i···· -' . wezim;ingenierifsvandeil georgraptiscJi~1i dienst,)ri.F 
·'. 'deseheikulide; · Iitaireapotlrekets,enz. lshet derhalv~noodigj " da~ 
'·deaal'drUhkur.lde; ,'. aJleassistcl.lt-l'esidenten, hoofdkolIlmicsen, e~lz.,' dit; , SHet 
j lp .e()sol.ograplyie; . . dale kennis :bezitten? WiI ,cle wefensc1!l,lp ,1l,'1t he!>'p~~; .. 
' de ,g~schiedeili'~~ ,·. . .' . " , .' . dan moet . zgdege1~jk7.ij 1j:~.-~W~i;j , het!-Jal,~11-.::cl,~ Y.r~ag:~~ri~ 

'. de ',' gemeerite-; , pro'viJlcial'e ~ '. ell staatsi~,ridHil\g va~~ : dllt'tgeval zijn 'oij' joilge . \iilgen;die dlde 'o'pge'nQema'e 
Nederiandi . ' ... " .' , .'. . .' ··.··i vakkenp)o~t,el\ , !l.C()ef~neII.? :'#o~~ 11i~tpoQq·~!:il\dig . h,Ultile 

" de staathu'ishoudkulide; " . ',:kellni's OPl)ervlilkkigzij,l)} ; Jmllende;l:pd.lJilip.lltOl'en-i.ip,h 
.... de sta.1istiek, !'li)zQudedl'ei'd: vil1l Nededa~iid en de hillijkheidshalY,e ,J1iet ._h,ehciQl'el~te ,bep~lenbi.i{)~ge.woiJe 
kolonicn; '. . ,.' mate van kennis,.die jn deschoolbo.e.).umJ~ev,on~eri 

hethalldteekellcn ,; '.' wordt} .. ' Kfl1l1l18.'lOP < eigeJ100nleehr;~:k~nellR~ , ., <' :,; 
hetrechtl ijn igteekerien i :.; Hetis , bQ\!!;ln,dienma;y\ ,al :·,te ,duidelij k,',rrieenen .W,ij-, . 
de geschiedeni~van Nederlalldsch~lndie; ' . ' ." " dathet plogr~mma· jnN13dedIU!dvas~g,esteHL: is' , .Ter .. 

,de land,ellvolkcnkullde van Nededandsch"lndi.e.;. wljr ~me;n ;kenms ,\al\vie:t~uropeescli~/ t~l ~li .. ejs~hl;j~ 
',de ' st~alsiIlst~llil)gen . vall . l~~c1wJan~b~h : lnd;ie.i · ~ . . ~l,echtsJHit. .. exame.n"ineerielndische- taal ; (wfllleiseh ;qf · 
'debeginseleiJ. IhitJavaailscbe'of l\ialeiseli~ taal; , ~ Jayaan!\ch) verpJiqhten.d. Wie. kan ' eeji~ ~~rklaring,-,v~Jl 

' .. : eene ,. andelie" in:Ned.-llld:ii:i' ijlheemsch·e.~' Ja.al oC, I:1!;l aerg~1\jk . ~9Qr~9hrirt.gev~il? Zou; 'sland~ :aien.stniet~,e
. g6d8dienstige .wetten, volksi~stelli nge;i ,.~II ' gebruikeli . ~er: gebaatzijn , ,:wanneer : ~ell ' controle~r. of eeI)residellJ; 
in , N ~d.'''lndi~ ''' . ?f pet , Ialid in,elen en ,w~ter'passen, of · J: ~yallpsch ,e,~,;M~!)isc.h "qaJlr~~n_eeIh.ti:'f~~:~h, . .r)llJts~h, 
bO,ekhoud,en. ;".. .. . ' '_ . ,e~ ))lngel§I<}J",kel!t. , , ", ,:"." .. 'C"~" ;"." 'c,,:>~,-~ .,. ".,."'.,,, . 

. 'Deze lijst ko)ut zeker onzelezersonge)dofelijk . lang ~. ; Een . limler. , gebl'ek-!_ .dat; het , prpgrarnmadery~llp:it:l~fS · 
. .vopr ; .• loch,· jd ~,: ?,'jj ; ,ofijcieel<lliet. .korterii ' Ilwn', zie;·ark '4 , , an!l;kl,eef~, ; is,:<,d,at < het :', all}htellarJ)I:I , 'vaw,- d~ ~,1l1e~,sf;tiei 
v.arl • het KOil'illklijk .besluif V3Ii :lQ ,Sept{ 1864 no. 47 'J:e~ogene . ;so()rt . '. :9ver e6n . ~arli':.sc:he{)rt, '> ~i~r.aa.n, js; )~4: . 
'($,(11 I:J9 4). ". '. " , '>':: ' " .. ' j,~L;' ' : ": :; \Vel;, ;lliet zgq~eel . te ; v'eranJleren ,als ':opper,¥lakldg 1 tbe; 

,.<;~:·Wat;, j,s .• ·. he~ : geyoli •.. va11 het .; .va8tst:e\le'l'Y'a,n :zood~uige ,,~chij,llt; •. ~~n,L " ~, IP.lld~,: · ~.~la~~g<,J}:r~ngb~i.h" .. J;niet ' ··In.~d~i ' 
l~cfJge ~Jijstvall~; x~teisclHekulidi'gliedeIt?:: nat 'Mt e}{,8,meil:; di\t. : me~l .er ~~ent:l ;arZon,aerlijklf ciltegori~ va)! ~~pl'eall~:Ii~b,? • 
· geeh. jvaa'rh?rg::>:' i~e~T , g~eft " · d~t " de :~ap ,~.id,aat · ~eg~llik; ' le~~ren . f;lp : nl}:-' .~'o:ude i het; is ,'.~e~erter, y¢rrn,~4i~~~~.il~;~.n 

flO, ~ ~)k,keld )s., i:lJ!~yoPl', zIJ II e ;hnn k qaarheJ qal:s :am9teJ]11~r. . gt);e;st .. van:, een:~JJ.~lge b;ul'e!} \lcrat}e .. beter" ; .d~t.·J~m~~,lgAw. 
l{~t ·. kan .. n,jet : 'i! i~§~ i):" ,ilathet"g.rootste . ged t:c}le van, hen, ,eens wat -yan, J~ ,ect/~bin.nellll!-np": 8fv,~~,~ e~llb.!1i~.~Jilb~V', 
Me .: m.(lt ,goe~le{i :·.,uif,~lag ·.·. dergel i,ilc .exainenafleggen; ~. ell :Jl<!r~; btJyo.lk;ll)g : ge~J.ell )i,~ef~ .. Jater :-:",w,ed~r\Q~1; ee~;'9Jjlr 
'~(~~r.nen ; m~eI" ,,~9,~gerust . !ll ~t'i . z¢ker~, ma.te>van~cboo~-: oAir~,~,(i~II .·~1}n>~Jg~!Jleen,:pp;;t~;ur; ge.pl~\;s,~;~i,ig~t~.~~B~e:nt!.· . 
. keIHlIS ,;,odJejn- . rI~·>nleeste .·' vakken . Vr~l ' ()ppervlakklglllag ' omgekeero .; kall ... het .. OOfi,.! Zml)~ut . heb.ben:;Qln ' l!'lD1a,ndh' 
; he~lell'>ell ' . hi tlnel) ' .,'kdrteti .. tij d<w'edergtOoteiideehr vt>}r;" ' lJ1~tgUe ,,!!,dmj,~~!ltIl!lie,Y1l ,: d6!!lj ls .bekeml~\~iu (ee\l~ .bet..r~ k~:> 
<Mien gaat. ...• . " . d ' ·'~Jking> buiten ;: Bata'iate ":plaaisen; . W~llich\; ZOU 'D1CJ.l 



-;:~~!0'~'ii~~K~R~:;~~~Z;r:~h::~t~~~~}~/~~~~':r.:)~!;I~:J; _~l:~~lU~~c~Q~t~i1 ,_vrage~l' Diet lusleloos?, , Niels is na-

' meemge IIonverphcht3 v~kkell 1.n te voeren, dle ,'de ,De keuze , van de Regeering van de ieden der com
-spdcia1e 'g~~,chikthei~ . ~allelkell kandidaat men hijzonder mi~sie voor deexamina geeft, lIaar wij meeDen, 'stof 
~ zOudrn, . ~~hneJl .do,eHuitkomen CIl , paanHl. deplaatsiJ~g tottevredenheid, De. ku,ndig-ste mannen in verschil

-val)am~fenaTeli ':~!HHICII regelen, • flie het -IllceBt met lende vakken vall wetenschap worden ,door haar voor 
's lands dienststr6okt. ' . die commissie aallgewezen. En ,zoo daIiook al eens 
: ',Ollze conelusie is , <ht het ambtenaars-exalYlell ved ecu£;llkele ex a,niinal)dus : ereelJe griefYlln maakt (zie 
-ili-i6a¢F :()mva,tleiid, maar~legelijkCr ' b~hqOl:t :te we~en,: Javabode van 270cLciher 'j'I.J dat de examinator in de 
' Aarideskulidigen . z~j de t a~Kopg~dragim die conclu,~ i e: land- eil volkertkuude ' van Ned.-lndie ~lIe bergen in 
.verdeI' uit,tewerkell,Wi,\ hil\{derlOlis eehter overtuigd,' Indie , niet meer zoogoed van bui~,en kon opzeggen ala 
da'lbijna Cell iedei' Ollie . '!lecn5ng d~elt. . . hij ,k,IHIHpe btll, algerrwltll is men overtuigd, daide 
_ D~ th~ns , afgetrecfeil ' ~linisl erv';}~ l , K{)louiel\, de heel' ; 1,llHna'uileit en de billijkheid dei examinaloren jaar op 

deWaal, decIde o,dangs bU de behal\deling del' 11\· jaar lell zeerste geroemd moet worden. Er moge eens 
. ~i8che begrootilig ' vonI' 1871 mede , dat spoediig {'e~e een ,lid ,vall de cOI~missie . zijn, die wat gestrenger is 
, ' bes.li ~ sillg kon geilOr.neli wordell teii opzichte vall de in dan qen kandidaat weusche1~lkwas, een . ander lid dat, 

het ,lndisch amhleliaars-examen gewenschte w\j zigingelL Ilaal' den zin van den" hlldidaat, niet knApgenoegis,
Diebesl'issing iCll zich nli, ,bi,] de plaats hebbende ~' ij - in 't. algemecn zal eeni~per, lIaar wij Il1een,en,toestem
zigiilg vitli" hel kauinet, wellich! wedel' la(eu \vachten; men, dal de couirnissi'en zoo goed werdensamengesteld 
"t ,ish{!st ·mogeliJk , dat . deopvolgende mini~ter hetuiet als d,it kon plaals hebbell. 
volkonlen niet zijn voorgailgereellsis, Men ziet ~at Slechts eenc 0pl1lei'kiug hebbell wijdaaromtrent te 
meefgeb'ellren. J)at zou ' ook wedel' zoer tepetreurell . makell. ~ouder de eerlijkheid van de helni.kken. persOnell 
zijn. . , in 't millst inverdenkillg te will en brengc;' l1, vragen we 

. Wij voeden de hoop, dat mell bij :de te Jlethen be- of het weI goed is, in de commissie,t1 voor het afnemen van 
8Jjssing in onzell gccst zal halldeJen , W ij vreezeueelrtel' examen persollell te plaatsen, die aan enkele kandidaten 
maar al Ie ZOCI', dilt het Oppcrbesl11ul' de ill , de Jaatste onderwijs hebben gcgevenP\;Y,ij geloo":tlll dat het in 
jaren door de~1Wtlrdmlreid gelierk6osdc"rrc1Ittl1:g \,'all!ret 'fndi(mt)eilijk is dit geheel en al te outwijken; rriaar, 
m'iddel-baar .iJlloerw\js zal volgen ell lid: eX <i lllcnA.,'l daL ollzes inziells, u)()et men daarnaar streveJi. Naar on-ze 
7,ijn de ~ 1 het eer,st ,ld{ttn, ·'mls Kenoernde vHk ken )zal overtaiging is .het voor den eerl ijksten leeraar onmoge
vervlllIgcn door h ~t eind-exainen ~arl de hoogere ' bur- , '1 ijk, ". volkomen onpartijdig te zijn bij het examen .van 
gerscholen met vijfJarigcH cursus - c\<lt wil zeggen, dat zijlle eigene .Ieerlingen . . Hij moet ligtelijk in tw\ifel 
exarnell IIog in . somrnige opzichlcn zal vel'7,w ~mm, Het zijn, of hij de hem volkomen ~ekende zwakke punteu 
kwaarl, nppervlakkige in ~tede van degeJljke kellllis, zal de6 )e~r1ir1gs, a:l, dell!liet zal doen uitkomen. Doet hij, 

-dan daardoor voorzeker nog verergerell. . " " .' dat ~niet, dall ,is hij l'al'tijdig, ten voof.·doet hij het 
., ' "- ":"- . . ';dan is hij allicht partijdig ten nadeele van den kandi-

De wl,JZe. vanafnemender hler bedoclde examlJ1agceft daat. Al is brivendiell een ol1derwijzer ~trikt neutraaJ, 
weleens cCluge sto~ totklac}11en. ' . , in d,en regel zal hij gaarne zien dat z·~jne leeriingen 

Vo.oral de bepalJng, clat het examc~1 van een ka,nd~~ eetl ' goed examen doen. In elk geval laadt d_us een 
daat III allc vakken van examell A. Illet lunger d.Clll drze onde.rw:ijzer·examinatorzeer spoedig den schijnvall par
dag.cll mag durcn ell da.t h~t exam en I~og ,vel 111 ver- tijdigheid op zich. Ook de schijll moet vermeden wor-
schillende vakken . ,vcltriftel1Jk wordtafgenomen, hceft den. v.' IJ' 
onvermijdelijk ten gevolge, dat hetscllrifleJ~jk exameli 
zich b'e'paaJt ;tol eell, hoogstens twee vragen in ieder 
vak, en dat het mondeljngonderzoek in den regelniet 
liIngel' dan. 15 of 20 lIlil;luten in ieder der opgenoernde 
vakken kan duren , Oil geeft, zoowel bijexaminatoren 
alsbU . de examinandi, lIanleiding tot het besef, dat het 
onderzoek oppel'vlakkig is en de llitslag vauhtlLexamen 
groofendeels, althans bed uidend, van ' het toev,alllf hangt 
Wa:nom t6ch wordenlli<t aile adspirantel\ gdijkLijdig 
geexamineerd .'. en ' neerntmen dan nieteeilvo\lendag 
voor elkvak P .. . 

N u ~ordt iedereen :tI s 'L Ware afgebeuld :: de kandi
daat ,die' fuist - zijii exarnen i'n het frallSch doet, w6rdt 
vandaa r geroepen ~lall eell lafell,i.e ; waar inell -aard ~ 

, !ijkskunde en cosmographie helratidelt; vlllld'aargaat 
'hij'ziirie> kenni s ilipl~llteri-en diel'kullc1e le 'luch·fen 
hangen; flan wedM moeth~j ' eeu ollderw.ek ill de wis
knhde :dQol'staari-; ':cllzoo' gaatdatdfJI 'geheeleTl dag 
door ,He oogclllilik ken , "d ie h.!llll_ resterl,moet hijlil eL' 
sp~)ed · aa Ji; cene 'f.~~~ \nillg 'geven. · ...... .. .. . ' . .• '. 
'·':' Worderl: exarriiWitofill '; 'die · op (;len morg~lI ; zes'~a,al 

.. 
. ' . 

Bandana de opheffing van bet monopolie. 
Wij'-hebbenaan een onzer correspondenten bet onder

'volgende stuk te dankeu, ,:waarop wij de _aalldacht vesti
gen. De redactie beveelt zich bij den schrijver aan. 

(Particltliere correspondentievan Banda, 3 Dec. 1870.) 
' J/7aa1'de lledactelt1"! . 

In den loop del' vorige maandhad Banda het genoegen 
e~n uezoekte ontvangen van den vroegeren Resident (tlians 
Residen t van Amboina), den heel' 'Boes Llltjens. ' 

Hethoofcllloel Van ZEd. Gestr.'s komst in deze afdeelin<Y 
was het afsluiteJl der contracten tot ophefliug van het mo~ 
nopolie met de 20 nog steeds aan het gouvernemenf leve-, 
rende specel'ij-perkim, bhmen drie jaren tijd. 
' Dit' . is' echter slechts met '9 gelukt, orridat de alldei"ell 
niet gereed waren, ten gevolge van gemis aan bewijzen van toe~ 
steU'lining der af wezige aandeelhollders, het t ell' acMel'eIl 
zijn in overschrij ving op' de tegenwoordige e igenaren, enz. 

AUe , perken i.~ln . thans echter genegell tot de ophelling 
toe. te trcden.en.h,-c l3hoogst waar"chijulijk (ia t lIog vonr 1871 
aUG perken geheel Vf~ zlIllen zijn, als WRlineer al het Ba~l-



;tlil~clf;e': pMifuct( Ctfoteltulusk'iiat "en' foeli~) jn' d~il : V;,\j~\i" h~tl':':" d···~'·P?k ,werd ~: ,v~rreweg< he~ , graqtste gedeelte der llOten in 
:d el '~zal ko'men. . . . . ". .......... . '. . '.. ' . '. ... ..•. .' e' . Iaatste jaren in ,den dop vel"Z-onden, zoowel naar Java. 
"l'ra ~xpil'atiedel' drienogi~ooi;waal'delijk.togge~ tfllie ovel;: .Makasser alsSiligapore,terwljL slecKts3 -a . 4 perken . hun 

gangsjal'~li ;'!87J173 " :Zalefhte( .df 1Jeinoeinifv(l)l ,J~t gOII- , pt?~llct" in \:~t~p .: I;erpakt, lJ~ar Nederland pleven expe- . 
iierrl~lb.eIftgeheeI 'oph6Jlden. ' 'J)Eilaa:tste . 20' gek6"jjtraeteel'd' . dleel'en, waar . li:ltils~qhen . deprijien altijd geregeld bleven stij
heqbendec pei'ken iullenwel g:eeif 'g'ebtuikilleei' mitkenvarigel'l;, hetgeen trouwens op a~del;el?1aatsen m.~de bet geval was. 
hun·:1'f;chtom· g~d~r~mifedie :V ;Jai·en nog de ,hiilft van hUll . 'r.}alls wordtJ3and(\'sprodu~t. ; inNederland' gerealiseerd 
'prqClWc'tiuifl dei'j'laj:ide te levtn'e:D : ' ;E~hiernl~de is.dedoqrhet tegen . illeer da~n ,/ 250,-de . picol foelie en tot. /160-;. 
liDel'i!'le' :lqlbinet vai( 1~63-"C:,66gepiojecteerde oplieffihg yan de )loten (ontbolsterclcl1gekaJkt}; ...' ", . 
aHe ;· gouvei:nemeilts~niQno]Jolie'nll{ ' de + M6hl.kk~n v'Q~tooid .: . . Sillgapore bdaaldezelt',;; tot 85dollaJ';j de picol foelie 

Hetgeruiddelde pi'oduet van de 3'1 perkeli ,van Handa en 2.8 dollars Jepjeol noten in dendop U 225 en /75). 
tesAlnen,' bndetviiYi1eul' van . liet monopolie:stelsel, Qvel'C\e De prijzen te Singapore zj.jn zeer aanfluctllatieondel'hevi .... 
10jai'e'il '1855/iM4bedl'Oeg6953picols ontb.olst~J'de note11 ' l~a~1' de spoedige l:~alisatie~n de. weilligeoruslag bij exp~~ 
en' Ol73 8 pieolstoehe. . Z~jwerd;ell gesorteel'd 1l1~1l1(tdelbale, dltle, eorresponJ.entle, enz. I S eene aanmerkelijkevergoeding 
111agtlreen stukkeli van noten (de laatsten wel:dep.' t otuo- voor: lag ere prij ZC IL . 
ten\'et . beteid}; en · in goede eli .gi'uis' Vall f6elie; : Iu , vaten . .O,p. Banda z~,l f worJt , ~.ee r eJ~ meer ~et. product teJ'plaatse' 
verpakt ,werd eel}; en andf.ll' doo\' de N. H. M. te Amster- gerea.hse(jnl. . Eeu paarn1Jvere lll,dllstneelen gaveu daaraan 
daip ; gerea~iseerd: ·. ". .. . ., . . " . :, ~teJl ;ltoot hetgeen, .later. aan perkelliers IUi,lt tot , speculatie 

G{!s'trengemaattegelen hebbel1vmi. ~uclsherbelet; dateen mbpezemde. ~eeronlangs werdop vemlutie ,de',' picul foelie 
en keIe ' il0ot in. den vrijen handel kwam. '. . .' '" . opge1tOuden tegeu / 180 - en de noten in 'dendop t~geri 

Ret' o'ouvernemel1t bet.ailltle de~perkeniersgemiddeld f'6~. ... ... . ' _ .' . 
"O()l" i:ed~r picot . oiltbols~rde Il otell f 21, en voor de .• Onder ~s halld s Ajntegel1woor(lig ge.ene 'tl'ansac,tien meet 
picolfoelle ± I50,terw~1 ,,06l' inferieute kwaliteiteri ~eeft'eetneel'en ,dantegenconta\lte hetaling van f 165-
sJechtsf 5a 6 mj f24 a 25 uitgekeenl wenl. . . a.; / • I~O- vo~l' de pieo! foelieeil f 60- a f 65~ VOOI' 

N adat in 1865 14 del' 30 peI'ken ontheven waren van de PlCOl not~n III den dop. 
het IiJonopolie (voorwaardelijk) ,kwitmPll in ' den ' vrijen . Menig perkenier stelt daarb~j tot. vool'waarde ,'oorschotten 
lutndel; In con tan ten te ontvallgen ; anderen nemcn levering op tijd 

in .: 1&65: 1868 picols note)) eli 248 picolsfoelie. aan. ' , , 
Ii 1866 :,3259 II 1/ /I 83H /I I/ < fle~ valt niet te betwijfeIml, dat de nijvere perkemei:s, 
II ' 1867 :4195 /I 1/ /I 1231 /I . /I dle .. zlCh sedert l8(15 van het monopoliestelsel losmaakten, 
Onder de algemeenebenallling van lloten !JedoeJ iksteeds' -de vrllcht.engepltlkt zl111en hebben vanhul1lie meerdere 

de ontboIstel;de noot; De in ' den hallllel gebl'achte noten energie en zelfstandigheicl, claal' de hoeveelheid van hnn 
in den dop herltiidd~ ik tot ontbolsterde; i~j st.nlln vrij pmil~ict · aanmY.l'j{eliJk toenam.J-Tet blijft daarentegen eeli 
nauwkeutig ·als3 ;t.ot 2 ' tot elkaiider. . tJ:elll'lg. vel'schlJnsel te uu:eterl a:mteekenen datde 20 per-

Denoten wel'clen onthohterd en te!'1 deeJe in vatell, ge- ~.en, (h~ aan hetoude 1'110no)Joliestelsel vasthielden, in 6 
(LecltelUk in dendop inzakken , 'defl)eliein vat.en,of kisten Jal'en tlJds . nageno.eg A tonnen O'onds aan Banda's weI. 
riam:' MakasseJ',Soeraba~ja, Batavia enSingapoh~ geexpe-vaait onthielden, door ' de lage (Jl'ij:ell,diezij in vergelijking 
dieei'd; grootellde'els weri!. een en ',anderdoor tusscl~enkomst maakten. , . . 
vall deN.l St()om\;~a:)-t-nHtatschapo~j vervoerd en dan naal' .; :W~lt w'as ' Inlndrijfv~el'? lk laut het oordeel aan henzel- " 
Nedei'land en Britsch-ludie verzonclen. Yen . ?v~r: Zijzyntot illke~rge~o!l1en. ::Thans beginnen 

Veneweg het gr~otste gedeelte werd te Singal)Ore gel'ea- aUe mgezl tenen van deze ellanden zich in sedert onheu
liseerd; daar wenl reeds in 1866 tot 5.5 dollars voorde ~e~iJke tijden niet ineel' gekende welvaart te o vel'beugen. 
foelie en totS() dolhlrs VOOl' de picol ontbolsterue noten ZlJgaan~ene seho~J1e t()~~om~t, te gemoct. ,Volgens het 
betaald . . tegel'lwooTdlge St.illlllpUllt V:i ll de prUzen,i'epresenteel't het 

Ouk in N ederllllid ,sLegen deprijzen langiaam, maarge- prodilct van deze eilandjes ,lIaakkundio' en niet te ovel'~ 
regeld ,daar het vr)je product gepretereerd werd·. poyen dat haast gerefilisetl1:d. , eene wami(le vau bruilll een en een 
van het ' gollvernement, 't geensoinsjaTen oud' was v901'dat lJalf milioen gulden pel' jaar, hetgt~lI, verdeefd onder 34 
bet in . veiling geb\'acht ",erd ,tel'w\jIhet Vl'ij'e ; prodllctperken, - waa,i'van ongeveer de heltt aan de individueele . 
slechts eeJiige maancltm oud was alshet terri).arkt gebmcht , eigenaarsbchoort.;deoverige perkenonder een 40tal aan- . 
werd elialzoo . hisschel' daal' bet evellgoedtoebereidilH ver~d~elhouders verdeeld zijn, - de toekolllst van menige hnishon-
pakf aangebodeil w~rd." . , .. · ,dlJ1gverzekert. . · .. .' '. . , . 

Zeer 'weiiiig,vei.'d dail ook nog -door de v'rijeperken .·. V~n hun voo~'sp()e(l wordt door de perkeuierseen prij.: " 
aim' den. 'lande geleyerd tegende ' oilde prijzen,waal',toe men' zet~swa.~)'(\ gel?n'l~ gemaa~t pe meesten 'Llijv~lleeil ~til 
nog eel1tijdJing bevoegclwas ;ill 1866en67 b~dl'oeg z~lks hl\~sel:J ,( leven lelden, verbonden aan hUUJ1e Clgenaanho'c 
geeilE! '. i:i()emerisWaal#ig~ ;h(jeyeelheid 'll1eel'. . .. " .' ..•.•.. <. . , ~~Jjl'.lUkell en. gewoonten; n:aa~' z'ij, Ol~izieli zicl~ niet opg~-

.. Nietf§gensta~tide > deze. ·. s,choorie. tesultaten ..•.. hlelqde . ~ICh .spaa,l:de . pennmgeu .. . (S?illS , .~11 . ~arde tijden, uije~l)gezllmeld) 
gedui'eli9.e die jal'eii geel1enkeL dei: . 20nog . ondel'het thans~an he.~ welzUll.lllmile~· ~'llael'en tenofier , te brimgen. 
#!ol'f()l:iolie gebleveil · p.el'ken' a,lill, ; om eell. contract .tQt op-" pud,er hen . zlJl~?el'; ; dIe . toto · ktilden'n naal; 'Java tel' ,sclJ.pql 
~effll1g: il{ll' leveriIi g, ;te .sluiteJl. -........ : .' .. ' .• ". ',', .' .......... . . ~e~~e~ gezondC1} eu daa!'voOr t(),t~ :1.6 duizellg gllld~n pel" 

.•... Nachit in~1867. ·dti, bem:ociingvan )let gouv.ernement llIet . Ja~r\ll~keeren,Ja; de, k1Jldereuzelfs tel' voltooiing van hunne 
Ie 14 vdje pm'ken, geheel opgellOudellhad,kwitmen ,il1 den· opv()ecllJ1gna~r . Entop~z~nclen. , 
rrijen handel: ' , ,. .. _I ':l'wee bloelende sOCl~telten met omtrent 70 leden; twee 

in ~8B8 3443 picols poten . ell ' . 928 plCols foebe. ~eesgezelschapp?I~ ' , . . waan?- meer dan 50 tijds~lu'if~en, lliCllws-
;,. 1 .869 :3017 . 1/ . . ,, - ' Il 1031 " -" blaaen enpel'loliieke llltgav.en :\,ool'komen, met 3u lcden' . 

1\ /;,'~18-704000>. il "" II , ,(:~; 8&O .' :: "" / " "' . . ... :een: :Jiefheb(jerijito?p.eelgezels'cha~ ' lllet eigen geb9ll\\', 15 . 
': Dei.e:'pl'.odlleten ;· werclen '6p ;<lezelfde WIJZ;~ ~eexlledleel'd,wel'~eJl(~e' ~n . ~eJl'·: 60~al?~wollt': . :leden; .e,ene . ~ereenigillg 
n ' g~rea:liseerd , . sdhoon rileer ·· eli meel' deSln~a~~re~ma:.r¥t , ~Pt ::.$dnetoefell:~g; n)0l'0fticlel~e)l'.' en blU'gers; een vJ:iJ ,goed 
{j-·: voo}kei.ll·heeg,' w·aai.~/goede , pJ'ijzel~ en Spoe(nge :afdoenmg :lnlandschll1nzlJkcorps· 'v~.n ·'i:> ,schuttel's ell' lUeer zijn Z90- , , 
,ap. ' zakenhalld aau·hand gaan.·i".· vele 'stel'k sprekendebeWlJzen, dlit opBandii.hetintellectu~l 





:. c~: ,,~:. ;c~~~,el\ ~ e~n~g~ ~a11~' ;fi~~l?~ J~n. ~oo.tl~. ~IJ~~~ ·' i'!~ .~,al ·" ~\ < Qmtreni~ d~~ verdereR .I~p vain iHken op 'de 
,V~ ",h~\ ~~~~~~.t~~ppel '():f1 ' ~e~"';Y~o:e~j '_ .:}l!~.:ljet f~~S~~!_e.I:e~. 'h<!~Pf,e lft>~l~~tt!' ,,' -:".. _~ .: x. 
a~e .. 1lI . Bien· da n . ,00K weleens , gezong!lll, . maar altlJd .oj) ' , 1w ,.' . . ," . '. ' ~ . . 
en al ~ hvf=< ' : , ." t ".:' d' 'd ' -1' d ' I ' ~,dJ nemen dlt .schl1]VeU 01), daa'f het oIls· aIleen om de 

" ',?c.' qau, ZOQlla ill] It! eze. Ie e.re~l VO~l' let eerst , waaThei<l te doen is . '. 
voor ?6100ft dat deze menscheu aan het hliilen ziJ'n ! i T . . d ' 'Ii " 
veel l'JIU'd l' 1 Pl' D t .... . 'J 0' : \ i ' J'Qegel'e me e.dee ngen over h~tgeen In 'Benkoelen omgaat 

I' ( e en - oP '" oe 0 na oe zlJn VOOl' f ' s maallC S , L - t " \ h" " , ,-
WI

';1 lit 1 ('Ii' l' ]T. h H . 1 .. I en uoveu 8 aall( 5C l'~l ven geven ons aanlculing ' om te herha-
jttC (jan (en · ) !Dees "te "'- on 0', aan ' een lewIJs 1 ltd R ' . 1 d -' . t(' d"" :. < .' ' . l'd _ " .'0 . ' , ell, . a e egeel'lllg we zal oen op. lietgeen 111 tlat ge-

." aal nog met vee nn delen ~lJn. DIe zullen echler well ,ue,pt voor'vait hot 000' tId 1 , ' t d 1r · .. ," _ " . {. '1 I 1 ' .. vO ". h ,e IOIt en en Ilac el .e on erzoeli.en 
/,:?-~~.r~, .. wanl~eer (. eze, e~ ~Il( e.l's eerst tel' ~ ege: lnet 6nze be- I wat. dllal'Val) is). " _ Red 
scJi!fven:de ml~de~en{l) kenI11s111aken. '. . '.. j!Bblk.oeleii_, ~17 ' N . b . 
.. •. ~. ·.D. e,'·" ~hixeifhandie.l .. v.ah."'. Nias .. .. n ... afil' Atchin schijnt wede, .. rhel'o . oveniel', vat teworden. · -'. . . .' . ' ~-,.--::-"-,---';,.-~-"';;"~~"":'-~--.; ....... .;.;.,;.. ....... ~ ..... ---.;.. 

•• -.:' ..•.. p.-. ·.e, Atcl.li~eez. ell -h. e. t .... be.n ...... . . sl.aveI11~~Odi:~ voor lilU~.I.le . p .. ep .. ~ .... r .. o.1 - (pa1·tiC'lilierecOl're8p01ld~ntie.) -
-timnell, , Op · de ·- ,\Yestknst ynn NUIs~ moethet wedel' met De Kofftecq.ltll.ul' inaJ!Mhi:a:il,~~sa; 
phiis zijn; :' ~inderen worden gel'Oofd en deonders, die te" 1. 
genstand lik deii •. ,vermodnl, . .' I 

Z.,:M:) stOOlnschip lVlady en Waal isdaai'heell vertrokken. J:let is bekellli dat de ~I~nahas8a jaa~'lijks aan het Gouver-
· Nadeg~QPt,e ~x.peditie naRI' Nias heef,t,generaalWaleson,nernel1t. p: m" eenhaZ( m~lzoen gulden rendeeJ;t_ Dat geldt 

die des~ijds -,Hjd;eHjkmet het bestniua lhiei' belast was, aa n VOO1' gewonqal'en; . Die 111 komst wonlt voor het drie vlerue 
de l'eO'eimiji& :ailhbevolen OmRRl1 Niassers' van streken waal' gedeelt.e verkl'egel1 mt de ),:ojftecultuu1;. Zem,uiteenbloot 
miel'~~v61idrig ''ls' eil . • waal' . steerl§;otiderlipg ooI6gg~voe,;d !ii.l:a~t;ieelo9gphn~. ishet.dus' nie~o~yers¢hmig, dat m'e!i 
woi'dt, '-v.j:,ijil" PtLssagehiel'heen pei' "hiiisb.oot of stoomschip' zlJne,aal:(laeht wlJ(~t. aan die ' ~,llltlHlr, . Er 'zij.n echter ook 
legtl}ineil. . SIHuatl'a's Westkust zOn:.dall van ijverigwel'k. aU(lerCl e~el1en, dIe el' toe blJdragen, ,dat dle ~ultuur de 
:,'{)1kvool'zierl ' wo'nlell ·Nias tot mst komen ellvoOltdnrellde .belallgstellmg opwekt, ook ,. van : hen ' die' iiieerb:etooo'wiUen 
expeJliti~i; :_~llnoodig7:ijn, '. '- ... , '. ' houlen op volkswelvaal't, ' ontwi~k~ling ' j~llhesciliaving. 

Deze goede l'liad · is echter in den \v'ind geshlgen, De Is . t~ch l~~e ettltUUl' voor eeu. gl'Oot aeel: varide- 'Minahassii. 
expeclitielJ . (lie daar noO' . teo maken zllllen wezell znllen zekel' de ergenhJke bran van meerdere20eZVaa1't, . ':-het leven a 
het hOl1c1e{;dvtllulige varide passage~gelderi va; deze lieden l'~ncligenete- leiden is deni~lander llatuui-lijkook.zonder 
naar ' herwaal'ts losten, ' dIe cnltnnI' zeel'goed mogehJk, ~ dilllkan hetmetvan 

Het schip : Falah-001zja1', dat . den . 8 Novelllber jL met belfrllg ontbloo~ geacht wOl:den .aat wiJ eellebeschouwing 
niim '400 .' bedevaal'tgangel'sna&l'Djeddah was vertrokken; leY,~re~ ~vel'dlCc~lltnn,I', I~ v~l~b~n~ ,tot(le oetaling, de 
is den 'l-t deier uit zec teruggekomen.Dlt Olule schip met vi"IJlz.eul en de o1ltwzkkeZz1l{/ van 21zdzvzdlleele uJelvaa1't. 
slecht · tlligkciii 11Lct tegendeN oord-W estewillden bpwel'kell 
en . was ,vcrplieht. nit vrees vaol'gebl'ek nail water, onze V00l:af ee.~kortwoord over ' dc. (J~8ckiedeni8 van deze 
haven wederaan .te doen. cult(lUI': . Vergissell wijOllsniet ,dan ' is ' iij sedert 1824 

Wa\llreerer ' geenegestrengel'e lllaati'egelen dan tot dusver bepaaldelijk als , volkscultuuringevoerd, ' Indenaanvang 
genolll~ll., ivordeh, . zal .aan hetYm:en . Ytlll ·. ueclevaartgangers' gndervoncl , ,zij .'. nogal··tegenzin. :DatJ}'ar.e: trollwens .. 1Il.et 
'op __ 'ntf(le 'sQ1i.~f)eri. , ZOnael; 'behoorlij ke eqllipage ,geeneitide 'elke .' cllHlltU;' lletg~val geweest, al~ nie11wig}leig;ollldatvolken 
~OInell >en' woi'dCheJ levellvanhondei;d~Ma:leiers l'oekeloo~ in priui;itieve toe$tanden zich niet 'gein~K~elijk <>p(lenrue'u
ophets pel gezet . door A I'abiercn, . wie dat om hel. even is, wen . nogori bekimdell weglaten , vOei'~~f Getlwongenlevering 
. wanneel' _ er maarwat flan te verdietienvait. en straffen bl'achten ecliter liefha,rebifomdie criltuur laii~ 

· l6 i)ece~lbei"1870, gen tiju ' gehaat te makelli ' 'Roveildien ,13 ·t'iiet alleeudeclll-
W'tlllll', als -zobdanig, maar o:>k het Inoiiopolievan leverina 

van het. product, zelfs met verbod Vall- eigen gebruik, so:in~ 
· Pa/·tjcltliere .col'respo!tderlt.-ie It'it ' Beilkoelell. lHtgeocfelld · .met eene gestrellgheid. die ' hetdwangsysteem 

'.' M1'jnlteel'de lledac.teur! , m~teen .rechtmatigen, vloekhelaaade~ ' r?c;h ' kreegde cul-
In ' )10.18-5 van Uwblad(u(L 29 ' November) en in de tlillt aUengs- gl'ooteru.itbl'ei~il1g;Op · de' bel'gerren: .aanhet 

.Locomotief no; 192: (van 7 }:)eceinber) kouleneeiljgemede- strand, instreken VOOl' diecllltll:llF 'geschi.kt, :of ongeschikt, 
deelil1gen o:y,er . den staat vanzaken . nlliiei' ~1l9,verhetlwofddaa~'tniboveil ". dnderhoudelldool' .• deg~b:eele; bevolking, zoo 
,..all gewe~telijk bestnur vodl'" uie tendoelhebbeil del'e- V1'otiwelijkeals mim'nelijke ' eii "'kindereii'~' VOil.dmeIlgi'oote 
gee:rirjgaan - t~spol;e-n eenOridei'zoek i:n te stel!~n. . im " kl~iiie ~koffietuinen ,die iil cge~een:sc~~:ppelijkeft c ai'Q~id 
'nil .ht:'Oil:; Waal'llit .de mede(leeling'eiivooi-tv16eien, waarop aangelegd schoon gehoudeli' en" waafvanook devruchten 

de ,beid~:, !;edactenrs hunne beschouwingeu , grOl~den, is Oll- ' gemeenschappelijk geplnktwerdell . •. Dat ,warende kalake'!'an 
zniver. .,,':. . .. . ' .. ' .' . . . . .' of gern:eelitelijketuilleti. < .'.< .', 

OngelQpilijk#jl1 dt;linirig(ls ill; , ~et werk ,gtlsteld omd~n · . ()vei'het ' geheel is depEoductie ;in - go~4{f 'kdffiestrekenin 
,Assisteri.t"R~sident in "e(ln .Qngu:nstig, daglicM te plaatse]l~ en de Miilahassazeerhevl'edidend ... Wij b:eoben daarvanvroe 
, zoo ' mpgelijk :,te . p.oen opontbieden, , .. ,'. .'. . . , ger,: n.\?r~w,'a,ai~dige: fei~en,°nil!d~~~~el~;:.;':.lt~t i~ genoegt: 
.. / Bl'ieven' en stllkken; van nier aan l),qto)'iteiten en Pal'ti- , 1J.,eriI)nf:ii·ing · te , bl'ellgen"d!lt¥eii:, griz~ - gl~~al~berekening 
' culferen 'gezonden" komen !liet aan 'hun adres, omdat n:lenviln - elln ,fi~llkattie,perboom,., voor.i.-gQed :QIldeI:houden tui
,we~t 'dat daal'ill de , ware staat van zaken ill 'Be111welenge-ll~I1:,JiQ( , g.1~ija,)e - raag: Yilla,t( )Ylt. tiixeJ,i~~;~c1J.tereeHcge
schet~t\'voYd't, .·- 1}e~ Resiileilt heeft . bqven RUes'slalldsbelarig . !IDddelde: b,~:rekellHlgell~llnl1,ell )l.!~Z9nd~:nilgen van iJiet' 

, ~p .llet .o~g; ~ , ' .. " .. ,~ , . '.' . katti{!,( ... ljel; ;'¥>QQili' niet . ;Us regei)iii#eru.elj; <, ,? . ' 

':)lil' .~ij~ ~l'g~rlijK~ ~aken aan lid ~~chf geko~,:u:EeJl ; ' Wat '~chter;de,:v?o~t~lll'en~(veh:u~imi~rln,g d~~pro~nctie, 
a~bt~naa!lS t'1an8 Iller gescnorsten eene eOp1~lSSlC ~s . ~mlllersln vel'geIiJki1lgvanhet :aali~alq~domen;?lll : den weg 

:bepQeiIld om . :'S.' lqllds,·. K~~L!fllZ \ , Qlt te ri¢9.WI~: . , MenwII- stoI!4,- ' was . de~ ~erlceerdebehandehilg;" ni~t:teaenstaallde de 

il~1~~l,~~~l~j;l~iiii~~~~~i~~~~~el~~~'~;~~.~t&~~1~t~ 



~ij9-e, . : .·~~(1[" t9ch:; het .stelsel··QUlgemeelIschappelijlc .t'u"inen te S~Ll~\. UW· ; ~tHIUerte .. gFl,lo~eIIlJyg~~s"~Ilu~W{) 
QnllerholuLen . zooveelyel'keerds ,dat mCll .. hoe . eerdeste ~l1ilit ()J:izicht ishet : .ctll~niuseelselwerkelijk 
~i)tergeh~el.· metdi'Yj'eg()lillgwlmoeten hl"ekel\.\~ oOl:Mrstweest. .... Ntl. lllogeluea "mdhet()ogon de • .. ,.ee

L
• 

h~staatdeolIl:egelmatigheid, . datde werb;aumhtdenuiet ge- vel'l)Olgdnhei~ diG .. ' geln:ele . k.r\li{ienieni(;r~illaarStr: _~:ltgt 
lij~ehikkllnftell",vol"sleJt >verdeshl .en dehist..ll\ls ong~lij.k w!lp-seheIJ, .h~l.b:edrrard n.ati~llk~n luo.et.lllelJctocl1erJ( " ~n 
~Qetclrukken:, dewijl yelen hmgs verscilitlemlell weg zich (!at er in den aanl'ang gee!l betermiddel was nit te .'z~ 
claaraan . wetenk 'onHrekkell. Verl·olgen, komt de onrecht- clen,om al daddijkeene gel'egelde belastingfelieffen. 
V:1t,~rdigheid in'tspel. datbiJ den plilk deeen zieh oneven- . Menversta 0118 weL .Wijw.:iUenonsvols~rekt llietHa,l"tiJ 
teaig ;-meer weet toe t,e eigtlllell viln d.enQogst, doorzijne I stellen Yom' de l!liddelen,dieaan ge',Venll ZijlL omdiecutfll:l.lT 

kin. der~r.1 o~'. nndere .... hll.isgel.IOO.t.,P,.'I.lte laten me.c.'plnkken .. , ho.e- h(j h.et.:Ol.k in te .. voe.J:e.l:e~y li~g. · lUinde.'.r vo01'de.:/k.n.lCh .. ti .. ge .. 
wel 7,\1 h~l .het .sehoonholldell geen werk gepresteerd heh- bancH~a \ ll1g en llltureldlllg . (her ClllttUlT, het rdeaalvan 
ben. enz~jdieJeneersten arheiclontdlliken, zicheehtersommtge amiJtenHl"en . '~H hooftLen, Hi . wie de rotan het 
weI bij . den ,pluklaten vinden. Eindel(jk wordt het plant- el~lLJleelUValJ. de ,'aderlijke r-org vel'tegenwoonligJe,en even" 
SO~tI zelf benadeel{~ door de SOlUswoeste w\jr-e van selloOtl- mlll voor de latere vasthQndendheid. en de weillig ,ecollomi~ 
maken en plukken, waarhijhet sleehts aankomt op het af- sehe berekeningen van de regeering, oinsleehts uitel"st 
mnken van het werk en het ziell toeeigenen van de llleeste langzaam b\j t~j<ll"lli m ten, den pI'~js \Toor Imt product te 
vriwilt.en,zdl's dqor geheele takken af testroopen, zoo lliet verhoog.en,te;I:wijlr-ij ill den . 1aatstent~jdhalstarrigaIlever
te : brekcll. Van claarhet 1'001' velen vreemde en Olwer- hooging. van hetaling heert . wden te keeren ... Eenell ander 
kja1ub'are verschijnsel dat vele tllinen zelfs oj) goedegrollu{jn, zal later tel" sprakelc?lllcn. "'[aar (JlidanksaLhet verKeerde 
na. kOlter of langertijd 11l0etenworden afgeschrevell. . Dat en viciellse. vaHhd stelsel, llIoeten wij . toch comtateereIl dat 
<lit' Hid het gevolgkonzijn yan deongescltikLlwid van het door dat stelsel e'!llig g'oeds i~ gewroeht,ook voor de wel
teh'"in "oordie . eultuur ofook vantotill,) uitplltting vall vaart ell verdjere 011 Lwikkeling tIer hevolkirig, 
dengrond,is. gebleken, ctywijI vele diernfgesch]"(wentllinen . [n 1Jet Ma:wtlbiad: de 'lJahajaS(jan.r;velt eeuiulander 
laiel'doordf; hevolking wedel' schoon gemnakt ell onderllOll- daar0ver zijn oorikd, het is zeker niet oneige!lanrdig ,11ltran 
deilzijn en goede oogstenopleveren. (tie zijde te vernemen.. . . . . . 

'J oell lIIen nametijk op instigatie van hi:!t bestnlll" was Na (ill cle 1Ja!trda Sijrli/g 1869 No. 10) met lofgespro-
begonnen met pal'ticnliere tninen nan Ie leggen en men op- ken te hebben over de bemoeiingen van het GOLlvemement, 
gemerkthad, ' dftt de afgescll1'even tllirwn vol. vmehten zate;'I, om door opwekking ell aanspoi'ing, met de noo.lige aanwij
kwam men er toe laatstgenoemde I.e verdeelen; hoe daarvan :.Iingen, ollclerscheiclenG clll!.llres, als !cofRe, ka.kao, luten
ieclel' eendeel in beslag .nam, hebben w ij vro'~gergesehttst. mllskaat, kalapa, bni) , Loontjes, enz. in I.e voeren en 
Sedert (lientijd is ook !tet aanl,eggen Villi part.ielliiere (pa8in'i) ,daarcloor meenlere wellraart onder de bevolking te hrtmgen, 
tllinen zeertoegenolU.ell, omdathet IIll toeh waal'lijk bleek, hoewel r-ij dikwijls het. fIll!. daarvan, volgenszijn bewereu, 
dat IUelt een koftietuin -ineigmdollt 'lUoeht hebbell! Thans Hiet il,wg, ve!"yolgt de inlander altius: 
ishet aant,al del' Jlasilli-boomen reeds groot.er dan dut fle!" I/~~OO liet .. her GOllverncment ook de koffie nietplantell 
kalakerlm-hoomen. door ietler afwnderlijk, maar door velen gesalllenlijk, OlU-

Uit. die nieuwe riehtingmoetongetwijfeld veel voordecl dat ... Iuenllog n~et geleerd had die cllltUlll' te behandelell. 
"OOl't~p.l"llitenen wei YOOl:Uecult.nnj· zelve. De bool~lell DmfrOlll deed het kalakeran(l1egerij-ofgemeente-) tllinen 
zullcn :met IlleCl'dei' zOl'g behanclel,I wonlen ; ,Ie vrllcht hehoeft aanleggen en gat hetde . noodige aanwijzingen , volgens de 
nil niet~ooalsvroeger door wangunst en onevenredige enaring van deskundigen, .tliein de behandelingdier clll-
vel'dneling van .•• het pro:iIlCt, onrij p' to worden afgeplllkt; tllurdoorkneedzijn. . . 
het pluntsoen .zal . daal"(loor . in .. veel beteren. staat kllnnen blij- .. . · IIW dn u ,de regeling van· den aanleg van genieentelijke 
ven 1!11 dc' boomen veel langeI' vnlehten al"werpen. Dat ook koffie-tuinen heeft haar nut gehad voor het volk. Dam'door 
het g(ihalte 'van 'het product <1aal"<1ool' betBI' zal kUllnerl wor- lteeft het volk der Nlinahassa geleerd elke andere mlltuur 
den enminstenseven . goed als ill de j,lren van heL ge- te kllllllell onderhululell. (?)" . . . . 
strengstB en nauwletLendste tOl-ziehl. waarl.oethalls door eenMoge dit laatste aan billijken. twijfel ollderhevig zijn, 
veJ'aJiilertl regimein het strafstelsel de maeht, ontbreekt, LeIwe- .zeker is. heL, dat de. !\1.inahassa door de koftiecllltuuI'ge
ven ":ij '. ztiker lliet tezeggen. Ell dilt eindelij kn l101lTechther~ leerdheeft,dateene. llergel.ijke cultuurmet zorgnlOet be
steltl 'kauwol'dell en eeniederzelf de vrneitt,bll plukken handelcl worden, wellieht heeft . dieinlandel'dat. aileen 
kan vau7.iJn urbeid, 11lIar evenretligheitl van zijnen ijver, hedueld, alsmede dat de hevolking in de Koflie<mltum' 
is dt(id,dijk . . ' . .' . werkelijk eenmiddelvalJ.m:eerdcI'e welvaartgevollden heeft. 

Gell()cg ,de kofiiecnltnnrkan met het nieuwe regimeten)Yijhchben diL laatste .• vroegei· inhet hreede &angetoolld 
haren .aall:.lien in de .. Minahassa eene. sehoone toekOll:Jst te.lelL willen .clatthans .lliet ·.her1talen .. Is .. ~e ·kofRecultnur .dus 
gemoetgaall .,als. de' Regeerillg . ·van de llaal~ verleendeUla,cht , aanvmi kel\jk ·[ds.· belasting ingemerden .. ' heCfl .zij·· .. i.n £lit 
enge1t'~geuhei~:;totbest~l,lll·en.l~iding e.en l'eTstaudig gepntikj opzichttor he£lenzeer heVj"edigen.ler.esul~a.tell(jHgelevenl: 

weet tell1a~en. , . . --.-•. >~ ' .. " . . .....•. •• ..••.. '............ .•. • •.. Ij;b~it:e,~etd~lrel"llel11eut, ookde :hevolkwg?s totoe. zekere 

\v q . ' behQeven\ve! piette.zeggen dat ~le koffieeu:1tiilir in! ' .. ])~.·l~egeering . begaat. eehter in .... den··.laatsteri. tijdee"ne. 
deMlllaha:;sa,. ,evenlIlIH.ulselcler8,werd lllgevoerdmet .hetlgroote fout ,zoowel ten nadeele vall het GOllvememeut 
doel OllldellJl11andf;rs 111 cli)yoyrcleelelJ vaneimcl11eerdere! alsvau .. deninlal1der . ....... . '. . . :.. . 
welva:ITt }e (lo:ell : de~lel1. .• .. Dat~10gee~1I in(Jheet ·iesultaa~! ... Met .eene:RsthOltdenuheid,waal'voorin · hetdagelijksche . 
van .' de Illvoermg zlJu:het<;loel. was. OIllJll ilezellyormlevell ... eenlmnderwellevendetel'l1l .. o'ehezio'dwordt,>lieeft 
ee~lf!, /'~i~ltillp. ' ~r ·tel~¥gen,di? /Inn.h~t GO(.lv~rll!l~I~Jit ee~~ : de ){egeeri~g,bijtl" debatten overt> de 'begrootillgv.oor 
unl' . . oLl!1eel .. ~eker .• ~~Qqem~/1t¥Ol)veISch,dien, en . dw, .U\I ·1810, "pertment ·yerklaard geell veJ"h.iJogde· betaZin'g. vooi 
g~b-re~naIL['nder~.lJ:l+ddel?n)Ag~lclof . .rr~dllct~udes lands,het;product te zultm toesta.all .• . " .. Uit ltet oogpllntdat de 
o?klrebgel!HlkketrJ~st · te eont~'oleeren'en te ImH~n:vas. 130y;en- kothe., ... eell midclelvan .lelastillg·is,· is .ditlileiillinder ;(lan 
chell \r~I~:I~e:.~)c}astw,g, : doorhet:g;em~~. onl )rallen&sIIl~~1"- .. hoogst ..• onh£ljjk ;Ot;ndat·· •.. iJe .... bevolking. bijde . uilbreidillg . 
del'e:L1~bV~ldHl~~al~ .t~ .• kU~lnen . ge ven .·.en ha~r dool'eemge. . del' •.•... enltUllf ... meerell.me~r~belastillg moet .' ophreno-en,~ofi- . 
vel'goe~l'n %..' ~~ ho.e'Y~t . t,~. ,~~rllJ.&Vo0l" '~~~1 arb~ld qaal'aall . be- . der~laa1"Vo()l' . )]ail1·, eyel1l"edi~lleidharel'.Illeerdereviijt: be~er· 
~teed . ~l)ltlJd':'pqg •. e~n~g~zlp~.aa19ok5el1Jk te:t:nak~n~, weI gl.'!~ belQonu te.wol'(ien;W ellS. '. eenegrootere ' prodU:Ctieook 



. :~~!t ~~~ "L n~~a~g.',4~r)evolki~~ 'd?6;ae me~rd~l;e ,pellUiIlgen, J . " ".,, . ,'; .... ' 
die' .).ll ,': bale.hulld :,komcn , :lIu!,al'dat, mec)"(lere . staat, gebeel l ' Spreken 'YIJ ' thans over · de kolliccu:lthul' ll] be-trekkWJ( 

:ep' , al" 'l.?-l,liten .eveIII:edigheidtot 4eiri:heenlerenal'~eid, '\Valu'-j tot (tclrrijiwiil. ' ... " " :~"'> 
~o,~r zijo]jMnLere werkelt-b. v; van deIl Avater~taat ·~ . MellllCeft · I~l;leells deilletiuillg geull; datbiJhet ' t~~ 

., veelheterbet.airld zouwordeir.,; Dat is de ,ollbillijkheid, die staall van traeterlleiltell yuo),ltehoof(Iell', 'vool'!;aan tLel.;qJ!i.e.~ 
wij ,' bedoelen ;lioellleereen manwerktenproduceert, des pel'Cellten zuuJell Kullnen vervaUen. Ztllk 'eerie l'egeJing 
te" nieer belastirig Dloethijbetalen aan het Qoqvernemeri"t; seliijnt eell eOllsecjtlell t gevolgvan de ' Vi:ij'ere : richtirigte 
z(m~erevenredig aandeelil1 dewiiIstvoorzijn werk. zijil; uie de 1tegeerillg iii de Millahassa ' ;vl1bepl'i)riJei( :fe 

'.' ,1i' ,ijpleiten volstrekt niet tegeri. eene bela~ting, diegoed volgen. Oppervlak.kig beschiYtL\I'([, schijnt het,(liit4a'lrte~ 
cn ' zuiver kaCn ' wordell toegepast;' wiiheblien zeifs liiYher- gCli niets in te :1jfengenvalt . Toch zoi(dell wij tliclljin .. i:it: 
halhiger up geWezeil, dat cenc verhoogde be1asting in l'ege1 nicl,eCollomisch uoeirl<oil eilten stdligste ontradeii. ~.' 
geld, bij afsehaffi11g del' heerecliensten, zeer ·wenschelijk . In de Tj«haja Sijang, komt een ingezoiHlen ;o-tikel . vPoI: 
is; rnaar w.ij \villen . aUeell bcweren, dar de. groote over- lI]<;en afgelnitiLenl gesprek," dat ' hamlelt.o\icr het voot: of 
wiilst van h6tGouvernement op het kotne-prodllct., hettegen van een vJ-\j11eid51'egime voorde bevolkiiig. lJ'e siot
mcesl; en uitsluiLend dmkt op den nijverc\I man en clat de som i~, dat een del' s<lmenSprekelldell tot de bekcntenis kQiIlJ; 
niet-kofiie-pro([lleeere,nde distrieten van die belasting tbtaal dat .. hijvroeger v66r de vrijheid gestemd was , en ili .:~be:: ' 
verschoolld zijll~ ' Dat is eelle ouregeJmatigheid, die door ginsel nog is, lUaar dat · ueer-va:rillgh.em ·geree'rd h·ce.«; 
eencbetere Letaling voor het produetvoor een grootdeel dater vooralsllog aan geehe consequente toepassiiig4ElJ; 
kon worden weggenomen., . ' . ' vrijheid, ,tl. i. ailU eelllotaal overlateli , (ab'alldouneeTej~} 

Maar die. v?:sthondendhcid is ,«,k zecl' onstaathuishoud- vall . de cultulll",tc denkcll valt. Eindel\Jk wot'd"~eto6i~ 
ktliidig. De meerdere produetie wasvroegervoortdurend deel vauden l'edactear gevraagd en d.eze laaf iicn illdez~r 
het ge\'olg vau . de ijverigeliernoeiill;!:eu vande betr()kken voege nit: .. . . . ... . , ..~' .. ' 
amotelfaren, Dat stelsel ' vali opvoeriug diel' cultuul' cloor .flDe vrijheicUs eelle hecrlijke, . k()sLelijk,e ~. eil .teeuel:e cza.ak;: 
dwang';" heeft cell groot deel vanzjjnekraehL vcHore)], dOOl' weiiligen ' wetclllmar Hill,i r ' Uehoorell tegebrll,ikerl.Dc ·er: , 
(Ie afsphalIing van de rotanstraf, de grootste drij I kraeht varing lcert, . Llat men haar tlikw~ls verkeerd aanwelldt, . tot 
dier eultllul' en . de voorname redcn waai'orn zij VI'oeger schade van ziehzelv011 envau <lnderell. · " ... 
gehaat werd. Met de afschaffing dier straf is de Regee- IIDel\'lJI Ivij dell verlwvenell aallleg Villi cLen1ll6nsch keno' . 
ring nit den aard del' zaak . ve.rplicbt eell vrijerell weg in · nen, oonleel ik tlat llij vrij moat zijnen 1'001' zijn: eigen. 
te . slaan en zij heeft in de M.ihahassa ten minste getoond onderhoucl moet knnnen zorgeri. . ." . 
diCl} weg, hoewel bijster omzichtig en sehoorvoetencL, te ',OjJdat demellseh de vrijheict naar behoorenzOli hi'l
winea betreden.Maar hoe mcn liiet inziet dat el' nit eerie nell gebruikell, moet Iuj cehLer eerst 1It01'ttiig :'\vm:dell',kin
anilei'e 1JelceegJ.~rilChtJltoet wordcn aangeuracltt, eell stimulans, deren wetcn nog lliet ",at zij doen en bedellkeil nog lIief 
die overal Uver doet venlubbcleil: beterebealing 'VOO1' ar- wat de gevolgen hUllner tlaclell zullen zijll ; 'Zoo is het ook ." 
ueid, --,-- zie , dat is OilS ten ecnenmale Ull bcgrijpelijk ! Op .met uuderen ' gesteld ,die ·uog weillig onderwezenzijll :zij 
kleiile schaaL kult elk partielllier liij ervuri.ng weten, .dat kellllell nug ue gevoLgclI hunu (;r handClillgen ,hict en zijn 
beiere uelrdi?1!J vok (ieter arbei~l en lIteerr/ere ,pl'oduclievel'z.e- in dat,opzicht <Ian kindercngClijk. ' '. ' ., .' 
Iced, ' Yreesllcllwij ilict te IJersoolllijkc ,;eiI etse,t, te zlllleil !/.Wauucerwij welltichen tlutollzekind~rell)Jlli1tdigzl~H~1i . 
lcveren , dan . zillltieli wij claarv<ln , li0W IjI,!1l nit ditzelf'de worden, opdat zij later ziehwlve zuLleu kUlIlien bestllj:en, . 
land, onder ditzc1fde yolk kltnnen bi,JiJl'eligen. Dc regel dan bevonleren wij bij lie II kenlli5 en gel'oel, enw~i ge~' 
is eehter genoeg erkenLl; aileen de llegcering wil ltaar niet wennen hen opzichz.ehe aelit ~e Ieelen gevel\. In heteind . 
tiJepassen. ' ·lecren zij dau ziclllleh'c uestllren, ell de ouders hebiJeri ' ei: . 

Bij celie betere lict:dillg kan men Wilder iw~felop eenc . ziuh ili.et meer UI'(;r Lc bekommeren hoc z~ . hun wegdoor ' 
grootere uitbreidlng vall de opbrengd; l'ehllen ; zoozou het ,leven, zllll 1I viuuen. .' .'. , . . ,' .:'" 
het GOllvcrnement in ltet eind \log gwoLel'e voordeelell be- .. '/ZOO 1S, het .. eVencens met vaIkcn, die nog: niet ge,v'ooJl , 
haLell. ZeU's het uibricht op zulk eelle vnhabging, clie Z1J ll aan ,(Ie VI'IJhClCL. Langen tUd giugen de bewonerS: aer 
den iBlander vun versehillende z.l:jden mill ')[ meer zekei' M.~lIUh<lSS'l o~ldeJ: cl? wet gebukt':E:nhoe\\'~! iknll,de ,v'rij -.'. 
was voorgespiegdLl. had een pilar jarell geledellreeds grobten . helu . ho~gdljk prlJs en, , als zc . aanhet· volk vt,:rleeud . 
inVloed op ([en ' vr~jwilligen nu:en lt!nm aanplant. w~rdt, tilt zecr ' waarclcer ;toeh meen ik dathet illvele'. 

Er bestaat nog f,lengewiehLjge grieve tegen die geringe apz.iehten nog Itlicling behoeft;ook in het i\Oekerin'~a,r' 
beLaling. Het is ,veUielr!, del' Regcerillg Il:lg niet b~kencl, )~vclls~uderho ll ll~n ~en~auzien van. het plantsaen,olJdat 
tint de . !wolden ten 0p7,lehte vall de k()tli.ceLlltLlul' III het. })~lIdehJk het -VOlK ZIJIl etgen belangzal leeren kennen. 
ongunsLigstc geval verkeeren. ·Wijz.ijn lII et llllnne klaeht.en . Komt . de LijLl dat het waarlijk It'tJntiig zal ztin, dan eerst 
over die geringe Letalillgbekelld; '.ij kenll\ln zeer goed zaL men geen leidlllg lUeer bij aILes nOJdig bebben."· ... 
de elleciicve W:.iclrcle" van het product. Zij kllllllcn die Uenoemtl" sttlk werd ·gesclii'evcn, 11aar aarlleidillg Vi:lK. d~' 
ellitullr . eclltei'l1,iet , met eigell c' \l<llltl tlrijvcn, maarhebbencrvaring iJij de kottiecultlinl'opge(h~a!l.Een der :sptekei;~ .'':';'';' 
claarvool' !mllrli?tgen noodig z.oouls ie(ler pa]"tiQulicr, tenzuecn vrijh\..}slUaH --".-' beweenle, :;dathet' ~ yolk zijneigellb:e
claVzi,j laugs' frautt lllensenweg i ll cle·b ehocfte Hanwerk;; laugwelzoil ,hehartigell. : De: ;it1(lermeeri"de~ch.tercla:t·h~~ . 
kra<;htc li willeil .. V~bI'4iell. 'N.ll:e .. nude b etuliI)g hoogerge . wel ' gaarue ,,001:clee1en t.rok; .·· ruaar daiu~ij . dan .so.lIl:'! :'ZoO" 
steld, d'lnzou~en . zU ' ongctw ij feld meer ,:, weI'\{' iIlakenV311' !\ dom te ,)'ei'kg,iat;ilat het~· ~leshf.smoiIniki:!l,ljY~l;kve~tl9.1tt: 
h1U1l1C, eigene tuinen ~ en.(lat .' \ras ook al we~rer , \\'inst:oor , .J)e vriJhel~small'llltW?ord(re ' di~ar~p dat· CIi.tliitzonde~·~n~l:ln 
het (JOllVernemeut. , N tl IS eehterh,nllll{JIl'lIl st ,naaftrek ZlJllell dat IIleH .door . sehad~ , wIJS zalwnrdep..-llIJ, kan. 
vau. het werklooll, tegeriilg: ,Oill zieh niet iJver op die ieehter llieL begr~pen ho~hct ,blaad,e' sedClit ll(:)tv;wig¢ja&y,' 
ClIHulIl'Le kUlI uim beleggen ; " Welzoll men kurinell voor- :l zoogeheel omgekeeniis-,' (litar,:er toenzooycel1of,opgiug 
s telJ~ I' den ", hciofdell .· ('ellC ber~re ' UeLa!ingtegeyen, zooals ,·over de . zorg " van hd yolk~, "oorh<;L pl\\\1tsoeIl. -: IIiex;, ' 
he( , gevali§ ill de \ron; tenlall~lt::li; cmaar,dil t7.~Hrhier,~eker ; van. : we~t, d e . ;\lHler .. echt9Y · ~~,rkl~rillg .)~ ~.g~v;,en... " Ill:. J.~,t . 

.. aarileidiuggi)yen tot verk~)ei'dc'-pi:aktU kell; ' ~I{i'.\i'bij tre~k(iffi.e l . vorlge J<la~:" · ~~~t ., rul, ,Zi,ltc,n · ~le.'}()()lllell ; v~l . \}n ;Q\}1C!9f<l~Ii ;' 
yan :::de . bevolking door de hQordeir werd in gi~~ev(:)rd. yer~ ".dlls ', veel , vnll:;li~ .. ; naarO!ll )yas ~l1etv:olk.ij.:ve~'igind~, ;~~~r •. 
stalidio-er is chis eene <I1o'emceil bcterebetalii1';" . ·. OlUde' tulli~n ~cb,oon ·te houtlen, . ell ','de: hoofdcn ' lieteii :"er " .. _, 0 · . . .' - J~ - ........ " ..... -: -, " , .. 0 . . { .. . -.- - ". ", .. " .,: • . " _ . . ..... ~ - :-.. "._ "'. ': ... ~';.\.,- .. . .... :- - ---_-" ~'_ 1: " .. ,~.- .... ' 
. .... . ' .. " . .. . , zieh ook aan gelegell liggen.:Qaal' de :9.?gstechtefw,:~il!ig 



~PQJ.;!lpelt" ,neeJqtni~iullIld .het. pi<mtsoenterharie. •. l*). Nu J~u4ei, In , d,e ,i/t'rdtqja:S1j(]:1lfl_.'Hij verhaalthq~~,en.';t:r~br<c 
ivi;i,l#l:';t · de 'vrijheids,Dlanoferdan ·g~ellvf7'Plic.1tt toezicltt desmorgenshetniitnn:elijJ{personeel· van 'de uego)"ij ,'.['ara': 
Yi!h~" afol "~ijdeder lro0f4en. bestaa t ? >Hctan t\l'oorddaarop tara. uitgiJig, om dehjpe 'kof!ie ' uit.rten neg?Tijs]fo{ij.etuj~' 
is ~·karakteristiek en volkomen·. in overeenste1l1ming met de teplukken, .en hoe ' eeng:edeelte del'. bevolking verlfj;oarCl 
str~kkill.g "aneene' aite conseqiwnte toepassil1gdervrijheid; hu:iswaartskeerde,zonderkoffiete plnkken, omdat . (jokAe 
die wiJ afkeuren: IIlkvermoed dat de hoofden dcuken, klcill-hoofdellwarell gaan mcGplukken.terwijlzijLochbij 
dat a1s men vrijwilligkoffie pla11 t,mener ook ze1f zorg dellschooumaak ~gecn '\"erk: geIl1'esteerdJudden. 
1'001' . moet dragenen de hoofdendus ontslagenzi,in van Die twistwenl door den Hoekoem-toewah, het nego
alletoezicht," waaropde vrijheidsman zijne afkeuring over rijslroofd, tel' kennisgebraehtvall den Majoor, h:tdi;f' 
zulkeeile opvatting. doet hom'en eilzeg't', ditt dehoofden trictslmofd, die zichtladelijk naal' de ' pJaats spocdde Jifn 
verplicht zijn llat toezicht nit teoefenen, I/olmlat zij kojJie- die zaak in arele. te brengen ..... . 
p1'ocei~te1t ontvwtgen." De Majoor oortleelde dat die hoofden,velclegelijk rnoes~ 

Ergo, ' besluiten W\j: als de koffieprocenten werden arge- ten . dcelml in den pInk, omdat. z~bijhetgemeel1schappelijk 
schaft, . zon ook het loezicht over de cultlUll' ontbl'ekcll 0(' sehoonmaken waren belast gewcest methet toezieht en dltS 
alth.aris weinigbehartigd worden. Wij gelooven niet tInt de werk gepresteerd hadden. Ennu vervolgt dfJinlandsche 
Regeel'ing tot zulkeene weinigdoordaehte rcgcling zal be- schrjjver aldus: IIZiedaar eell bewijs datdeliedcn zijn gaun' 
sluiten. Dat tewillen beproeven zou eell be\\'* z~in, dat begrijpCll, datde koflieboomen eene geld-pl'ocluctiezijn tot 
menhet karakteren de toestanden dezer volkellniet begrij pt. groot voordee! van " hun onderhond. En zoo blijktdu8, dat 

Wij behoeven weI niet in herinnering te brengen, hoe wij het volk del' Nlinahassa Iliet meer redeneert als kindel:en, 
ijvercll voor deindividneele vl'ijheid; maar dat sluitvolstrekt maar dat velen reeds tot oordeel van ondei'scheid zijn ge
niet in dat wij zouden willen beweren of bUlllen toestem;. komenalS volwas8enen. (t), w<1ntzietnu eens,hoe. men in 
men, dat zij zander leidi1lflzV1t JCllmimz~i?t. Het toezieht genoemde negorij elkandcr eell ~audeelvande afgescbreven 
berust allereeJ'st bij het Europeeseh lim iJtel1C\ilrspersoneel; tuinen betwist, 0111 die wedel' op Ilieuwvoorziehzelven te 
maar dit beeft iniddcn-personeu, dehoofden ,noodig, die onderhOltden." , 
rechtstJ.'eeks invloed uitoefenenolJ het yolk; Maar als lilt Licht in het. voorgaandcniet een ougczoehte schets , vq,ll 
het helal1g del' ,hoofden , nietmedebrengt, dat zij het hun ecnder vele middelen,W'aardoor het iudiviclll tot zijrietech
opgedragen toezicht behartigen; )tls zij in de procenten gcen ten komL? Het eigenbelanfJis sterkel' stimulans tot den 
stimulans vinden om de prodnetie door .1oede zo1'[/ te doen a1'beid dan e1ke dwan[/ hoegenaamd. 'De laatste kent aIleen 
toeneroen, en als men moeht ,beweren, dat het eigcll belang' dl'ijjkracht,dieoogenblikkelijk hare llitwerking verliest als 
bij het volkgylwegzaanl sterkedrijfveel' zalzijn - niet om de machine uiet door cene van lHlitell komende implllsie 
de koffie teJJlante1l, want daartoe is de" ellkele impllisie dik- wordt voortgedreven; de laatste lweft veerkraoltt, die sleehts 
wijls genoeg, ~ ' maal' om het plantsocllgol'd te onderhonden eenige spanning -d. i.aanmoe:liging,bellOeft. 
en hetproduct goed te behandelen,""": dan rekcnt men ge~ De kofiiecultuur kan eell midrlel worden om de volkswel
heel blliteu hetgehalte cuhet karakter\,l111 den iulander. vaart te bevorderen. Di18rtoeis eehtel' naodig, dat de toee 

Hij kent volltm'dill[/ nog lIiet en slaat nog geeJl blikill de standen zuizer zijn, de betaling hooo'oris en het toezicht 
toekomst; hi.] leeft voor hetoogenblik. H ijheeft lWg op- niet ontbreke. '" 
wekking, aansporingen leiding lloodig; het kan nietbuiten IiDat geroep , om zuivere toe5tallden wordt tamelijk ver
de roeping (leI' Regeeril1ggeucht wordell, om die door ge- velencL" Indm'uaad, het is zoo; maarmell b.etlel1cke"clat 
paste middelen to verv,ekeren. Daal'om wuelen wij de koffie- de geheelestrijci op staatkullclig en eeonomiseh gebied zich 
procenten voor de hoofden wcnschell te' behoudeu. ,ZelfsUij grootendeelt beweegt om dit eenvoudige vraagstuk,\l'elks OP" 
de rijstcultlllll', waarhiJhet volkvolkomeu vrijebesehikking lossing de cell wiI en de ander tegenhoucU. Ik Regeering 
heeft over lIet product, wOl'dt toezicht vel'eiscilt, andel'S zon schijnt maal'gecll vl'etle te knllnenhebben met eeneeen
menwerkclijk zieh dikwijls vergenoegcn met-alte kleine voudigcen dadelijke oplossing. 
tninen, of ook wei ze verwaarloozen. De hooftlen behar- Hierbovell is melding gemaakt van tweecrlei wijze van koffie
iigen ditdeel van hun plicht over hct geheel zeer. i\Ien aunplant: de negorijstllillt!11 C'll de pas-ini-tltinen. Deredenen 
zou nuwellichtkunnenbewercn, dat lIie aanspoting van waal'om. de eersten !louie ei'neprOdll(;tie gelevenL hebbcn, 
humle zijde toeh bestaat, z~)Uder procenten. ]\Jaar men weet eVel11'edlg aan het aallkti boom en , (hlt~iijsnccessievelijk 
dan zeker -niet, dat bij een ' slechten rijstoogst niemand meer moestcn worden afg('ochreven om d('or ancleren vervangen i.e 
last en zorg heeft dan dehoof(len, endat zij er, ,SOlUS zon- worden ,dat de bevolki II;; zeIfs door die wijzevall enltllur 
dergl'ond, groote schande in zien ltals de bevolking niet te drijvenschade Ieed, dilL het BJudeel' in de winst oneven~ 
eten heeft," terwijl zijdaal'doortevens. nag vele directe en , re.e:I,ig verdeehlwas, dat eindelijk die Cllltrlllrvroeger' ge-
indirecte verliezen lijden. haat was, he~~enwij vroegel' uiteengezet en bOVeniHtngestipt. 

V1'ijheidvoor deze volkcn, in hunweinigontwikkelden Maar wat IS thans hct gcval? De l{egeering dlllcUi,vel 
staat, ook ten opzichte van dekoffiecultunr, is zeer.gewenscht; verandering envrijen aanplant, 1l1et gerlwongenelever~ng' 
maar men onttj'ekke het volk vooreerst nog niet aailleiding van het product, en de Ministei· de Waal heeft (lit met 
en toezicltt. Men heeHhier met eep. primitiefvolk bedoen, blijkbaar welgevallenindc .Kamer medegedeeld;.maarde 
dat nooit hooger iJeschavingkeIl.de. ' .. ' . .....•.... . .... , gelneensehappelijke (kalakerallJtuillenblijven yoortb~staall 

IndiVicl.ll~eleIri.ilreid,ollClergQede leiding,is:dcgroiutshtg enmoeten wordenOlldel'houden, d. i. het aantal boo:inen 
voor ontwikkellllg . van volkswelvaart.Die vrij1ieid is zeer maggeenevermihdel'ing olidergaan.Waar un dieboomen 
weI toe tepassenhtidc koffiecultuur, deRegeeringheefteen voor'goed verdeeldziJneniederz~Jn aandeeli1l eigendo1ll 
begin gerp.aaktomhaar in praktijktebrcllgendoordezooge- isaangewez.eu,vervaltnatuttrlijkallebezwaar; maardan 
~aarp.dekoifie-!Ja8ini: .. Dat.· debevolking voo1'(li(3 vriJlieidrijp is ookde naaul vitn kalakera?l-tuindaaropnietllleer . van 
IS'· etl haa1' ·· .. ·JlW.,t t.egebrliiken, hebhen w(j .vroeger 'inhettoep1Issihg; 
breede. aauget091ld· ..... Zie.hier l1Qg,e,fjll .• staaltje,W!laruit blijkt Doet .clandci.· naam •. hierjets. ter·zake?· .Ja,zeer 'veeL 
hoezeel" de bevolking 'i.'tleds ' weetdat de koffie voordeelaanc Zoo]ang lIlell dien1Ht;l'>i bChigt ,kan er geen sprakezijn 
brengt.Het ;,wordtll1e~egecleeld cloor. een,sehrijv;el'.;.in- van ei'ge~~d(Jjj/,altblln8>;;({e inlimder I!Qudt het er dally()or, 

- ,;;, -- .. 

(*)Dit ' i~~verdrev6jl \'oorgesteld; 
, ------ - ' -m VOOf bet besprokeo gev~l 
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'.',~~~'~~~bit.me~~?le~: 'e;I~Zi~t~4~~~~i~rg!i;1~~:~Zirri°:d~:e~:~~'· · v~~ijh~::'.~~cle~~t~llic~e¥~6~~.··.·,~~~~%;t:!e~?l~£P~~t~~~: 
, pat , wasdere~eli, waardo~)j:dei'gelijke proer in 1862moest :voor . Krawang geboden / 60 . ~s lliaands;V'00rJ?~]).taII1I9;00 · 
rilisluk~eil, ;· ...',,'.'. ,,, . ~'e·0t , Bataviafg9, Dedliepercee1engezllli),enlijk opge

'" Degroote vniilgis: wil de inlallder die cultuur? Het 'veild, haalden een bocl y~il f 5250's maands. 
ant\voorddaal'op, is door eLl'lervaring in beve.stigimden zin ., , . ' ,'" ,. ,... 

gegeven, Vroeger was zij gehaat,maardat yond . zijne re- tn de h.eden ·. ge.'.hOllc·len ·g' o' l,·.v·er'ne·me·nts::ve·ill'ng' . .. 2- 000 
( rlenin het .dwan!!",svsteem met de rotan tot correctief. Die van , ;" .. 

v J picols koffie, hebbcn bedongen,: . 
t.~id , 1S voorbij en de bevolking wil nil de koffieeultllur gaarne. 

j' 10000 picol P.l;eanger, g.em., f ··· 33,468°. De Regeering rrHlke van die neiging een ver~tall(lIg ge- , . . 5 v 

lImik, lIiet dQol' or van te 'lu~len wattekrij,gen is ,envoort- 10,(}OO . II. Samarang /I /I 32,46. 
d ' 5 000 Kacloe II 1/ JZ,fi'660• urelld de 'bestaflilUe ovei'winsten met welgevallen te ont- , , . /I 

vangel], i!t(l,ar dool' c de be'volking op gepa8tezoijze aa1ite De middelprijs is alzoo t 32,H444 per pico!. 
moed-if/eIl; ,niet door hare hooge goedkellrillg ' te kel1nen te 
geveu - mel scllOonr. woonLell Jaat een yolk zich niet be
vredigen - of door de hoofden te vleien e,n te beloonen'; 
dat wekt b~i het volk veeleer afg'-ll1st. Neell, · de beste aan
moediging bestaat ill betere betalinf/ voor het prodllct ,zoo
als de billijklJCitl eiseht. Dan kan men reken~n op toene, 
meude \'ermermlering del' IJrodlletfe en langs dien weg werkt 
het . Goql'ernement meck 0111, de' volk81Oelvaart te bevordere1~. 

EI'cnzoo ~orge ·IH't GOlll'ernemcllt, tel' andere zijde, dat 
Jwt toezicM \ ool'eerst Iliet verwaarloosd worde. Dat toe
ziehL is llij ons goen dwang en zelfs geell overblijfsel van 

, hot dwangsysteein; het is aileen 1I00rlig voor eene nog on .. 
Ulolldige maatschappij. Men heeft hier niet te do en met 
l';uropecilllell of A mcrikauen, die hllll eigenbelang en weg 
voldoenrle kenncn. Illdolcntie is nog dc hoofdkarciktel'trek 
dezer volkt:1I en eerst laterc Oil meer ontwikkelde geslach
t(:n /lullclI die gaandeweg mce!' afschu(lden. Geen betere 
weg daart.oe dan heL verilekercl bezit van eigen: huis, erf 
ell plantsoen. lId is ellIS eelle loffelijkc daad dat (Ie Re. 
gi!crillg toont dicn weg I.e willen betreeLeu. Zij doe dit. zon
der sehroolJl, wilder · halfheill, zOllder ovcrdreven vrees voor 
vcrkeerdc resnltiltcn. JjaaL de rnclIsch in den inlander zich 

_ on!.wikkelell j laa!. hem zijne wllardc [eeroll gevoelel1' en kei1-
IlCIl; laat Item zieu riut de vrncbten vall V.ijll vl'Ut hem ten 
goed~~ kOlUen, en hij zal Iceren IJelle cnergie te ontwikkelen; 
WaRI'voor meii bem ' vl'Ocgel' lIiet in staat a(:htte. Bevorde~ 
ring van vvlkswelvaart zal ' dalll'van het nalllurlijk gevolg 
7.ijn. Het GOlll;(!l'lIernent. knl1 daal'bij slechts voordeelheb~ 
bell, want. hcl, li'dvfll'cn VUIl dell Sbat hOlldt geIUkell treel. 
met de welvaart der ondcnlallcn. 

Ba ta. v-1 D .. 

14 December 

QEVEILDE V ASTIGHEDEN. 

Woensdag den 14dellDecember 1870. 

1870. 

Voor rekcning van dell chinees .'l!ioa Goh. 
Het pet'ced g(jh~gell ill de Oh:ine'seTte Kamp (Djela!cengJ, 

verpondillg No. ,~on, getaxecrd op / 12,000 zijncle een 
erf IJclJouwd, met een steenen huis, met pannen gedekt, 
koupr.r ,~ioa Kieboell, voor /7,110. 

, . . 

. De Chineesche handelaarSoeng 'fjani H6k alhier IS :()P 
zijn verzoek in staat vanfaillissemel1t verklaard. 

De Java8cne Coiu'ant bevat in een ex,tl'a-bijvoegsel eell., 
staat del' vooi: partikuliere i'ekening geteelde · produkten voor 
de Ellropeesche rnarkt llit de oogsten van 186,Hen 18,70, 
ondeI' welkemede zijn begrepen de hoeveelhedell sl1ikel'; 
welke iugevolgede bestalmde kontrakten vei~moerlelijk t"er_ 
besehikking van de fabrle~~~'teri zuHen verblijven. 

Het , Rcicide Kruis, 

Op de VRll hier Ilitgegane roepstem, vormde zieh in de 
afdeeling' Malang. Hesiclentie Pasoeroean, een Comite vali 
Het Roode Kruis,zal11enge~teld nit de heeren: 

JUR. MR. O. E. VAN NISPEN, 
DR. O. J. WIENECKE, 
JHlt. C. DE GIJSELAAIt en 
A. J. SNOUCK HUkGRONJt 

Dat Comite yond tLlgemeen warme belflngstelling in die 
mate, dat hiit' ree(15 een bedrag' van f 740 .i,lanhet Bata
v.aasch Coniite kon ovenniiken, verkregendoorgiften vail 
}l~llropeeallen, Inlanders ell Chineezen en door de opbrengst 
eener loterij . , ... .. . , 

HetBataviaasch Comitebetuigtbijd,eze openlijk iijn 
dank VOOl' den '; st(mn, dieTJ. 'het ook in de iifdeeling Malallg 
mocht ondervinclen. ' 

IHDeceiriber 18.70. 

De Vrollwen-Vereeniging voor de 9pv6eding van Zende
lings-kinderen , in . deze g~westen di~ zichin: 1868 aJqie,r 
gevormd heeft, ' door ele ijverige bemoeiingen en onderhet 
voorzilterscliap . van wijleil . mevr. Mijel', de zooalgeme.en 
betrellrde gade van ZijneExcellentie denGouvernellr~Gene~ 
r~~l en (lie, l-',uim twee jareu geleden , een ' bei~oep deedop 
de " menschlievende ..,medewerking van 'Java's i:ngezeteneJl, 
heeft het genoygen aan allen die tel' bereikiiigvan ditnu.t
tig en liefdadig doel hebben bijgedl'agen ,bij ' dezen kennis 
te geven . van het aanvallkelijk welslll.gen ,zoodat in het 'te 
Utreeht opgerichte opvoedingshuis '. thans i'eedseen zev.ental 
antlerenvail alldei· werkz~iain · zijnde Zendeliilgen zijn opg~Ii;F 
me,n, die ·· op kosten. harei' veteelliging wenten :overgezorid'(ln: 

Zijbeveelt ,~ichdushijvoortd\lring ~,aUer medewerking 
15 Decerr~ bel' 1870 ·aan. De kleil1e~ij (h, age, va n, ,e6lg1tld~ri's m~a'IldsLdie;~ tn 

Te' Alljer is gepasseerd ,de Zwredsclle bark iledwig; ' demeestehuisgezitlI,lCn. uiet 'zoll ge .oel.cl' worden, is ' vol; 
gezagv. Lnnds~cn, n«ar ,Batavia beslemcL . ' doellde ()IIt' liaar in st~llttesteUenopaen jngeslageii ' w~g 

. ...,..-'---.- V()Ol't t~ gaan , ehhetbegori~eii,' liefde-werk Je ,voltooien'. ,; .. 
17 December 1870~ 

, ' .Bij het OIilVedl~r dat gisterCli ' lIllmiddag 'ol'crdezestad, . 
L losbarstte, sloeg eli) hliksem ' ill . een· del' boomeri op het ert'vaII ... , .. 
t ile firma LerOlix& Co. Eell inl,antler ,die zich iude na:bij- ' . 
,heid hevond ,w~l'(l getrofieii: . enbleef' een " pair. ureu iiI ' 

~ b,eW(lsteloozen toestand ligg~n, zonder , dat h~J veider e~nigl· 
~ letsel heeft, bekomen. . . 

' lI~~~~8t;;it;~.Ve1~eeniUi1lg .. ,~,· .. ,.:,., ... ,. 
·'./I ' HOOLAV:NOOTE'N;' 

," ,,( ,-:[{;ING;', '-, , ' .. '. ,,' .. 

I I ' v; i);' ';j:AG',f :"" " 
.. /1 SCHUURMAN. 
mej.DU PUY( '· 



Hetllooil.e Krui/? '.' ,.Maanclag., avond, .,.nadatdeduistemis reeds,. ,V'a!iing~:v~l-

a.··aCgbla·de· 'n' v'an '.'1' 2',II', letl.;wel'd.een,' •. bedicnd§l .. , ven.} d.,e .. l1,.heel', L .0P. p .. a".se.,r:Ifafo.e 
'B,ll.·J·kens o.ngavll, .,'vool'k.ome.n.de in de d 1 1 1.. 1 II t ' t k 

L' tot d"" lott ' 0 0 1' . tweem ancel'S ol1veruoecsaang€'\'11 Cnm! meeeu'suu ~ 
D.qcember 187,0,. beliepende 9ntvan/Jste!t r C\ 24:;0: I, hout, zoo hevig .?phet hoofd, , gllslagen" dat het. plo~d hem 
voi'en., , . ' . " , .. " . , ', c ," , '. I langs het aangezlCht stroom(le. Te vcrgeefs heeft mel{ ge-

Eris sedcrt ontvangentot f • 2.25 61 i Lracht de aanvallers iII hancl.cll tc krijgen. " 
den l7dell December 1870: v, , ! 

Te 7,amen 
13enevells aan nog op l.e halim inschrijving 

l 
1/ 

24< Dccember 1870. 67,662,70 i 
44- 1 ' 'I Men verzoekt OIlS deaandacht vande betrokkene autori-

Gister is hel; stoomschip [i'mnslJ1t van de PuUe, gezagv' 
van Blnl1lerik met brieve11 \lit d.e Molukkell, vaniVIakasser, 
euz. aangekomen. 

Men Icest in het MaJ((J,8~'aa,1'8r;11, HOl, 
Heclen 1:30 Nov,) tell 10 nrevertrok de Baron Bloet von 

de Beele \~'eder naa'r Java, Met deze gelegen heid is an de\'
rnaal eeh , bemind offieieI', een aallgenaam lid in het gezellig 
verkecr ollzerplaats vertrokken, de lsteLnit. del' Cav1I11e
l'ic Ronkens, wiellS I'eli! vriendcn hem zeker zul!enJ'egret
teren ell die hem daarvHll de gullwrt.igst.c bl\jken vnor zijn 
verhek lwhbell gegeven; zi,ille carnere roept hem lluelders 
f:ll]lllune , ook onze, beste wellschcn vel'gezellen dczel! of
ficiel' or l.ijnen veniercn loopbaan, rlie in deze gcwesten 
zoo roellH'Or was, Ook Zijll gezin 7.ij steeds \'Oorspoed ten 
deel; in deze weuseh zi,jn wij gewis de tolk der gevoelens 
CJI1 ZI'I' Makassllarsehe dames. 

20 Deeembcl' 1870. 

r II dell llaeht, van Zaturdag op Zondag, den 17/18 dey,er, 
it< in de kampong l'oudok 13elirn bing, district K ehaijoran, 
to )\fcc:>tcr KOl'l1elis, ecn 111001'<1 g-cpleegrl op dCll inlander 
MiIl'lll. opgczctmlC die]' kum pong, 

.1)/: mOl/rd('llaa!' Tjcn illll , a1ia~ ;\ lip, is gcarrest.ecnl Oil in 
bezil, g cvoll(len van cen gollok ell kaiu met bloed bcvlekt, 

teiten te vestigen: 

10. Op deneHendigentoestand, waarin deriolen in crP' 
Nieuwpoort,straat onderhouden worden.' .. :; '~, 

T()en ill de jongste clagel! z,vare regens vielen, Was de 
afloQP vall de 1'io1ell zoo gebrckkig, dat hethemelwater een 
tijdlang over destoepell strool1lde en een deel yan destraat 
geheel' blank stond. 

20.0p den toestand van Passer Pisallg. Daar heeft bet 
regenwatcr vol~trekt gem ilfloopen blijftstaan, totbinne~l de 
woningen stroomencie, , . , • 

Daarentegen schijnell deuitgev()ercie wei·ken gang Scott, 
waarde bewoners z061angde l1leest ernstige klachte'n heb
ben aangeheven, tc baten. 

Batavia. "-. Blijkclls de ingekol11enherichten van dehoofdell 
van geweslelijk bcs[uur hebben zich gedurende de Illaalld Okto
bel' 1870 geelle geraHen van eholera voorgedaan 

Bmdat/t, - 'l'cnge~olge van de in de laalsle dilgeii van No
vember jl. in de afdeelingen Anjer, 'l:icringicil eil Pandeg!tllig 
aanhoudencl gevallen. zware regells hadden oJ! vele plalllsen 
o\'crstrool1lingenplaats,die groote schade vel'oorzaaktcn , aall 
ol'uggeli, Iwizen ell vruchtboomen, zoomede aall het te veld 
otaand gewas. 

III de ardeeling Anjer werden 4 bl'ug'gcn wcggeslagcll, ua
melijk de brllg I'a~allg-'l'enelig. die ecrs\. irl ISf:iS was vel'iiieuwrl 
ClIdc.Ulcde ill dal. jaar Ilerstclde bruggen Passaoeran. Tawing 
cli'J;ii,ocllkoeij. waftl'dnor de komrnuliikat.ie tusscheliAujer eli 
'J.:iaiugicil tijdelijk gestrcltirl werd. 

In laatsigenoelllde afdcclillg w,el'den de bt'ligovel'([cri"icr 
Gi!;\ercll llVOIHl werden (Irie kettiIH!gangers, die mcteenige 'rjiliwing.inclenweg \'aIiA njer uaar 'l~ierillgieli, en ~de groote 

" hrug vali Dangoer in dell weg Haar Palldcglallg, geheel weg-
ant/cmm, ill clon diel'entuin hadden gcwerkt, bij het naal' geslagen. 
huis gualll \'crmist.. De lI1HHUOel', onder wiens opzieht zij bezig III het distrikL 'liiorllas del' afdeeling Paiicleglaug werden de 
waren gdlOUdcll, gal' hiervan kennis uan den inlanclschen w\ik- hl'uggen over de 'l~i ikaloerupaug, ell dc Tj ihodjoug t olard ,'CI'-

mcr:sler (1) Mllut,eng'. '1'01171/ 2 lllU' veJ'tooll(lcn de \'el'misten nield en 8 dessa's overSll'OOmll. ' 
ziell 01' dell op(mbaJ'clI ife", waar zij door hct waehtvolk werden Verder werden in cvengenlJeillrl distrikt :~O iuland,clle \\,()niii
aungcrocpen em hot toc~l oj) cen. loopen zetteH. Geholpen gen, 7 padi-sehul'eil. J ,huffelkraal, :l:3:J aiuboelociip:-boolueii. :\11 
(.10., or ric> kilmpollg-bevo,l. kill'Y, geluk. te lJet na. v(.)el moeitc I bUlnboestoelen ~II ;P/2 ':Jaeng pa.dI door ?~~i SI .. rOOUi i~leclegc\'()~rd, 
.\ I' f' d' \"'[ I" \' 1 . I . .' b . Ook het pacl!-gewfts iii de dlsll'1kten 1 )llltallOk. barns ell Kol-
i c .( nil n go .. WIUI (en, (IC~ ZIe I ,.'w Iter paggers. en.lll .oomen I I tid d b I" t I" 1 I) I i I. I I '[ I'll ttl kk '. . . 1· . . . , , ... lee !ft van e aue pI'S () III ell, e (aaraaii OC!!C Jrag c 

lie IU.I" :1.1: ( e.1I , e (n! (e nn. en .. n. aar (e geV',1tI. gems t(lru. g \ .... schad .. c. kim, eeiller. nog.: . n'iet meL ~I.' ui~~,IJeid wordc.n opg,egc.'."Cii..' 
tc brengcn. , , Een man U1t errsl i,:(JI1ocmd dlst.nk t. werd door deli 811'0 ,ill 

Gcdllrcndeal (liell tijd was er van l~llropeeschepolitiemedegevoerd en verdr'~;ik. 

nieLs /;e bespC\~retl. OOk .. r:.o II de. w.a.t Ilallwlettender toezicht; 1'·Te. r ,herstellill.g" v.all de hier e.,I[. d.aar . gCS.'t. rcuicle kO.lllill 'I,il .. 'ik.'.'!I ,iC 
01) hceren kctLlIIggangers met sehaden. werden noodbrllggcil en ovcJ'\'aarlen dWHl!'f)steld. 

, .... - •• -~ Prean/Jer-RegeJlt"c1!appen,-- In den avond ,'ali dOli 4clen ck-
21 Deecmber 1870. i zer sloc!?, de bliksem in h~t pakhuis no. 2 Ie 'l:i,!kao. I~,et. het 

I ongelukkIg gevolg, dnt dne zlCh lil de nah~lhcid beviin!ende 
Te A Iljel'zijngcpasseenl dc Nederlalldsehe sehepcn Nereu8, inlanders werden rzedo()d,. . 

gczagv • den Brocder, naar Sal1larang, en Nool·(lzeekanaril, lOok wcrd ,schade toegebragt aan heL d"k en de oV'crigc hOil t, 
gezagv, Tjehbes, van Alllsterdam 11aarBatavia. : wel'ken van bedoeld pakhuis. 

" _ , ,..,,~__ !, Bezoe1ci. -De I'Qkz!ckte was in de 1ll,l'lildOk i ()her e,'('n :tIs 
. de koorts-epidemieaan het, afnemen. 

Gistcnlll avondwcrd in ecnChi~eeschenwal'ong op PiiS- Van de 463 poklijders, hersteldfm25j., overlcden S~'ellb!e"ell 
serlhroe iioormiddclvan f;engat inclen mUllrin braak op ultimo ' Oktober150 lijder& over, iegen20'J op . ultiilio e'ep-
geplcegcl. Berst den volgendenmorgen b~j hetolltwaken tember.- ' 
ontgekte d.e bewonerdaJtzYl1e kist o.pengebroken was en 13ijde2012opultimo.Septemheronder 1;~haiid"lipg:gcble"{'n 
uaal'uit o.a.een gouden :lialsketcll'i eenigeringen en I 21 koortslijders voegden zieh ill Oktoberuog3()70; ".o"dilf, iudie 
aatlColltanienontvreemcLwaren .. Vaneenen !lllder is bij maand illhetgeheelwerden verplecgd .. (jB2 zic'keu.w:'anan 
depolitie aangif~~ , gedaan,zonder dathet haa1' tot nn toe herstclderr 3229, overledcn54S'ienopul1 imo Ok 1 oher I!lOS Oll-

gehlktjs dendad~r()rdedaders,teontdekken.der behandeling·hk'l'li. " , . ' 
Celebes en ' Oluter,:vorigkeile1t, . (Oktobel), -DoorZr.M:3.s1oo;1l~. 



schipdeJi Bri~lwerden 0[> .. dell 15dell Septemherjl. in:eeue meerderd, die allen herslelden en waarmede deepidemie als 
kI,eine bogt!,aandeZ. O .. kll~tvan.Celebesvijfl'Oovers-jJraauwe~lgeeil1digd kiln worden heschouwd. 
,;nl(iekt .ehyel'lliel(l. De roovershadden zi~heeht~rbij \,ijds. Resl{lelilie Samarallq. 
wetel1ult.d~~oeteu .temakenell waren IlI.lde nanermg valt, 961 koortslijd,>r, k wamell ollder aeneesknndige hehalldeling, 
heLsloomschlP. In de ho "e!lell.gevlugt~. . .' . . . . iwaarvau 99 bezw('ken en 29'7 ouder '"'behandelil1g hlevell . 

. De ge~olldheldgtoest.alld llet, 11.1 de aldeellqg :'IIakas.sar ellTello I Van de niet c';eili"eskulldiu' behalldeldell stierven 84. 
Illelsle wenschen over:ook 'lil de aldeeling SaJeuer was die I . " 
toes!alld bevredigend. Residelitie Jfadl/w. 

Tn de afdeelingen Noonler-, huider- ell Oostel'-distl'ikten bleel' In de f&lee!i,,~ SnlllflllHp heerscillen voortdnrend nall1l1rlijke 
dl pokziekle hier in meerdere, elM,r ill mindere mate steeds pokkeil. 

f eerschende. In die afdeelillgell werdcllrespekliveIijk verpleegd Van 1 .Tulij lot ell met. ;:\ I Uktoher werden 422 persollen door 
'798 ""'0- 1 J ,., II"' , 1 (J') "0 1)0 I I die zil'i; te aangdast., Wil[(l'l'fili 101 overleden en In ollder behan-

, .', )J;' en ;,,, .,P0 ( uoers, waal"l'lIn ". a ell, v over ee en i I' o' ' " 

ell Vil 200 ell 621 hersl(~ldell. I e Ill" hlel Cil •. , " . 

VerdeI' deden zich ill de beide eerotgenoclllLie afdeelil1gell vele , ' Uecn dezcr II,id(:I'" wilden zlCh ollder geneeskundlge behande-
ge' alicn van buikziekte ell lwol'l, 1'00 1'. {,('II 11'1" nietvan epidelll i- . ling beg,wcli. _" , ' 
sehen nard. Te Balallgnipa (Oo,ler-disll"lklen) lelcle men ouk', . Re8Idellhe.P?·oof)/zn,qo. "' 
eelll!!:{; koortslijders. I III aile aJdeellllgt'1l deZI~r resldenlH) 1>le\'el1 de natuurl\Jke pok-

1,;> he!' Bonischeheel'schtel1 de (Jokken i',1 cell hev ige graad. kell "oorl heer~c hell. . . ' , 
In mindel'e mate vertoollden zij zich in Lop-woe ell j'ing'koka; Van de 11:, pcr:lO!len, die door die zl~kte werden aangetast, 
up het. eiland Bocloll waren zij gelleel gewekell. ~ bezwekt-ll 9 en blevell 8 ouder behandeling. 

De djagong slond in de afdeelillg l\lakassar ell Tell" voordeelig. Residen!ie Bezoelti. 
en lOll weldm geoogst. WIII·dclI. III het Tell(J,che wl'rd de ka- Koorh en lI:dllllrlijke pokkell bleven in de afdeeliugell Bezoeki 
Ijang reeds il)gezamcld. en Pallilt"Oclulil volJl·theerschen, 

J !ide Noord-dislrikt.en was de padi-oogsl, nagell()cg geheel Vall de koorl.s- ell Jlokkcnl(jders in eersigenoemde afdeeling, 
!lfg-eioopen. . . wiet· . aaut~" re,pl~kt.ivelijl( 1278 eu 74 bedroeg, overleden 155 

.De lflbak- Cli indigo- uflilplanlillgen h:,dden zeer veel ie lijden en 15. lerwUI fi27 Iwor\.s- en 55 pokkenliiders onder behande
\':tu - de regen8.Dc tahrtl:s-oogsl knn, eV1'1i als de katoent.eell, ling blcl'elJ. 
als ' mislllkt beschonwd wordclI, ] II de afdeeiil1g. Pallaroekan bedroeg het. aanlal koorl.~- en 

Dc kotnjcoogst, in de hergh'genl schappcn was leer gUllstig pokkcnlijdcl's rCRpcktivclUk .%6 en 71, waal'van 1:~9 en 34 stier
n\lge\'llliell, l~r werden I"()ortdllrelld groot.e hocveelheclclI koflij ven. 508 lwol'ts- en ::lfi pokkclllijders bleven onder hehalldeling 
!laar eiders. v~'I·voel'd. . . ' R.esideJdie Bunjoelllus. 

De kwalI1elt ,:all ~lnLIH'(lduk.t. l~a5. cchley Illilicicr goed. .' III de distriktell PocriJoliugo, Kel'lanegara, Poerwokerto en 
111 tie ollder-nldccling Honlhalll (ZUJeier-(iJstrddcn) was de padl. Acljibaraug hCCl'scld.clI lIi1tuul"iU ke pokkeu. 

oog"L h.CgOliliCU. .. . . ' Van 2] ::Jept.ember tot en met ult.imo Oclober werden 68 
. D(! dJ 'lgOlig was 01' ellkele plaa1sell III het, BlIIltmocsche reeds pel"s()ncli door die ziekte aallgelr,.t. waarvan 8 overleden en 17 

1)llllieligelmald.. .. . . , onder behalldcling bleven. 
He reg-eus hcdwrvell he!. lahaks-gewils III Blllilmla. .. .. ' . 
BeL planten van suikerriet, en cljagol lg was in 'I'akalar )Ion gocd '.' .Re.~ldeJl.tze jJa,r;eien. 

:tls nf •• eloopen. Er wenl reeds bcgonnell I\all hethewerkeu del' ,~)ok III dezc resld~.nt.lC 111 de afdeehngen Keboemen en Karang-
l<IHndl~, . A '.IeI' hleven natuurl\)ke pokken vool't.ilcerschen 

III de NoonJelijke landell del' Ooslet'-dislrikten \V(ml de llilcli Vun de] 11 personen, die cIoor die ziek!,e werden aangetnst, 
!ieoog~t.. Die oogs l. vie! eeitler teg-en. In de Zllidelijke lallclen bczweken 21 ell bleven 25 onder bchulldehng. 
wenl de zlw(l-padi hier Cil daar ()1'(!l'geplaut" Hesidentie Soeralcartu. 

til de afdeeling S:tlcijel' werdell de 1.nill{)n schoollgellluakt. en Op het gebiecl vun den soesoehanan werden 542 person en door 
de grondcll bewcrkl voor dCII ~alll'lallt vall djagong eli alldere de llatuuriijke pokken aallgetast; 89daarvan stierven en 12 ble-
g'f:wllssen. ven ouder behandeling. 

De hundel WIIS in (lit. gOlivcrncrnent ovcral vt'\j levendig. llesi!lent£e Madioen. 
Uit de Z.- en O.-disll·ikt.olt werden re8pektivelijk uit.gevocl'u In de afdeeliugen .Ponomgo en 1Vlagetlal1 deden zich 19 geval-

51:JG en 5590 kikol .. 1 koUij. lell vall nal.uul'lijke pokkcll VOOI', waarvun 3 met den dood ein-
Van Ja\',l en elders kWlIlIlCII 1.c Mal;ussul' aall !J ,ra~chepclI, digden 10 lijders b!even nog onder behandeling. 

uudt!r Ncderlundsclw v lag-, ell 117 itJland:wlJ() vaarluigcn, en er HUITEN-BEZIT'rrNGEN. 
verlrokkClI vau (\aal' 7 mschepcn, ondel' Nederlulldsche Cll 3 /bsistent-Resideillie Benltoelen. 
011 del' ]~lIgell!che \'I:lg, hcnevcns 72 illiandsche vCladuigen. In de afdeelingcn Manua, Seloema, Lais, Mokko-Mokko en 

Dc prlluwcllvnurl III dit gOlll'(JI'lIelllCIlL was !lIs volg-I: Benkoe[en IIcel'schten llatuurl\ike pokken; 323 pel'sonen werden 
Aangekomen Vel'tl'okken van 20 Scptellibel'lot ultimo October door die ziekte bezocht 

tc ,Makll;;slIl' 
II BonLh&in 
" Djehepouto. 
II Alloe . 
1/ 'J'akalflr. 
II Sulcijer 

. 118 115 a6 daarvall slierl'en en 72blevell oud€1' behandeling. ' 
130 129 8 Gottverllement vall Celebes tn onderltoo?·igh.edell. 

] 0 
10 Gedul'ende he!. geheele jaar heel'sclliell llatuul'i\jke pokkell in 
13 de afdeeJing 'l':lkalal\ 

88 6;) ~ 105 Van I JallUal'ij tot en met ultimo September bedroeg he.!. ~an-
145 tal lijders 9: 3, waal'van !Hovedf!den en 112 onder behalideling 

Isle soort.: 2de soorl.: bleven. . 
le M.akassar van I 5.50 tot I 6.-; ell I 5.·- In de afdeeling Segiri werden gedllrende de maanel Octoher ' 
ill de NOOl·dcl··disll'iktell " 4.25 " 1/ 6.-- 35 personen door de natllllrlijke pokkell aanget.ast, 1 wel'd het 

"Zniilel'.djgll·ikleJl ». 5 50 ". 6.- van ,,5,25 tot/5,75 slagt.offer-dier ziekt.e en 6l\iders blevell onder behaudelillg". 
/I /I O",d,el'-disli'ikt.ell " 5,- II 1/ 6.- Batavia~ ~ ZijllC Excellentie de GOIlVel'lIeur·GenCl'abl is iu den 

Ie SaleUer 11 /I fi.-- /I 11 7.50 vooormiduagvun deu 20:llen dezer met gevolg van BnitenzGrg alhier 
aangekoillen. 

- Detl~7den d,ezer wer~~n alhier voor. gouverneme!lts rekelling 

B.T.lR[("j'. . I . I'll . d' . II.' '." t· .d·.' ·.·N· .' .' 1 .' 1'·. d' I . .. 1. ve.· .... rko.cht.·. 2aOOO ;Jlkol.s. ko[liJ, welke genud<1eld hebben "I'lteuragt j1, ' , . l'fllI (e w'I'se il en e vo n;Szzen; ell, Ie 111 ee er au sel- IS29411- .... . k I·· ·· . ..... . - ' 
lndiche!Jhcngcheerschtgedul'ende de maClnd Oktoberl f , /25 p~r pI o. . .' . 

u 

J870. .'. .' .'. . . " ' . Bantam .... --. ])e. g .. ~.z. 01l(1hel<1 .. st. oest~ud was III deze geheeJe resitieutie 
. .... • . geuLU'entle November .J!' zeerbevreulgeu<L 

Java (m 111 (Ja1tl'a. ;, '. 1 I b '1 d 1 . h' b , " ' . . ' I. Ghenbu1l - Gee nrende 0 do el' J. eaeo zle m e! regcl'Itsehap 
, ..l!esllle?itie Clle1'lbo~,~ ' . .. . , . ICb.el'iboo uogeenigegevulleo van jJokziekte. ttl kootls "our. Y uo de 

!let Il.Cll1t.al.' p.okke.l.lh.)ders .1.1.1 .de .. R ... fd .. e.el .. lUg rn. dr~n.l.a\J. 0. e., . d. 1I;.·.t ,op I p. bk. Ib.·a. ei'.s .bezweken-. enkelen; tel'wijl op ultImo vundie IDRRlld D~g 8 
It. September la bedroeg, wel'qsleohts Il1et drl~,~ersollell y.e.r· - ziek bleven. 



., pbk(lortsellhildi\en geen kwaadaai'dig k~rakter. .' . .'. . ". ¥as Demang, naar Bandjermasin was afgekomen, schijnbaar om 
" rn ' d~ ' afdeelirigeri Jndramaijoeeo Madjalengka telde luenrespekti' .. zlCh aan het l,estuur Le onderwerpen ell vergiffenis te veagen 

.• v~l:ijk ''l8 ;en ;5p6~lijders, ;die lill~h ' herii:fe)den. "': ' . ..... . ... vool' zijne de.ehiiune aan den opst.and tegen het wettig gezag ill 
:hege1.ondheidstoestand was i:.. de .diShikten 'fjiamis;KwaIi enPl1'n. ' ' de', ZUlder- 'en Oo~ter-afdeeliug van Rlmeo, en terwijl hij zich 

dji.Joe ' (afdeeli~g Galoel guostig, ..'.. . .' : ty!iel\ik ie Mal'abahan ophield, verspreidden zich gerucht.en als 
',!n:'hetdisltikt RanLja daarentegen · dedeo zich ce'uige gevallen:'van: zoude de o/lderwerping vall Waugkang slechts een g~!luicbeld 

pokziekte, koortslHl huidziekte voor·. .. . . .spel Zijll en zijn verblijf \.e Marabahall door lte :TI wordendien9lig 
Van ' de 38 'poklijdersherstelden' 111 den loop vau Okltiber 20, en . gemaakt aall zijn voornemen, om zicholldel' de .be\'olking vall 

van de 11 koortslijders overleden 2 en herstelden 6. . die plaat.s en olllst.reken eell st.erken aanhalJg te. verwerve.I, tell 
De 34lijdel's Ran !tllidziekte waren op ultimo Oktober nog niet her· eillde daarmede eu meL de Item I'crder door dell hoofd-opslande. 

sleld. lineD' Soerapat.i en de ziinell t.e verschaifen st.ri.J·dkrachlel1, zood"'" In de ardeeliog Koeniugan was de geiondheidstoestnod bevredigend." '"\ 
hij daartoe de kans schooll zoude achlen, een ,'crrader!ijken 

lI/ad~,·a. ~ . Gednfcnde November jl. "'as de ge1.ondheidstoestand in aanval op de ltoufdplaats Bandjerrnasill ell op d,~ \'erstcrking t.e 
dit · gewest over !tet nlgemeennaar . ",ensch. . Marabahau Ie wagen. 

Aileen in de of dee ling Stlmanap was de pokziekte nog Jliet. gcweken. 'l'oeu die gerllcht.en zich al meer en meer bevest.igdell door 
Vol gens opgave . van het inJllndsch bestnn!' werden in die afdeeling I d 

I beri!rten, I'an meet' dan een ge oofwaardi","e zi,)' · e bi.i het bestuul' verplcegd 60 poklijd~rs, waarvan 42 hel'stelden en 3 over eden. ~. 

Sumab,(t's I?eslku,~t, (Novemher). - De wd1rsgc8t eld heid was over 
het algemeen regenacbtig. 

In . deafdeelingen Priamau en Aijer·Bsngis en 01' de strandpJaatsen 
del' re-sidentie Tapanoli deden zich gevallcn van koorl.scn v~~r. 

Terwijl de llokziekte in het, lancllChap Batahan (Aijef-Bangis) geheel 
ge\\'eken \\'8S, vertoonde z\j zich op ilielllV in !tel. Priamansche. . 
, In de afdecling Aijer·l3angis beerschten ook buik- en oogziekten. 

In de Padangscbe bovenlauden en in Tapanoli werd bijlla overal het 
regenachtige weder belllJttigd voor de bewel'kiug del' sawahs. 

De' ~a8d-Jlndi ,vas ill laal.tgenoenid . ~ewest overal uitgcworpen. 
In het disll'ikt · ,Loeboebassong Priamau) wus de 8awah-bewerking 

~oo goedsls argeloopen, uitgezOLidenl in de Jnras Tiko~. Het gewas 
. etond goed. 

'i'eKajoetallum was lUeu aall IJtt "hillteu. Ook claar hadden de reeds 
voltQoidc aanplaotillgcn eeD gnnalig aanziau. 

In Aijer.B8ngis en Han werd allerwege druk nan de sawalls gewel·kt. 
Jude 0l,hir.dis(rik(en waren enkele s8wabs reeds bewerkt, terwijl ook 
de leelt up de Jauangs door bet regenncbtige weuer zecr werd bevor . 
defd . 

Waar de sawah·arbt:id ziliks toeliet, werd aall de kofllj-tllillen ge
werkt. 

To ' de :\fdeeliog Priaman werden uc koftij-tuinen UOOI' de moutd's 
beboorJijk ge'joepekteertl ell door de bevolkiDg vrij goed onderhonden. 
Meo verwaehtte oldnnr celie toellcming ~OJl de produkti~. 

In de resideutie 1'oJlonoli wel'd tomelijk . veel koH;j ingekocht. 
I)e kina.aanplatitingen stonden vrlj goed. 
Handel en vischvang8t gingen niet vooruit. 

illgekomen, werd vVangkaug door den l'e3ide lli. naar .de hoofd-
plaats Banjetmasin opgero<Jpen, ten einde hem ill de gelegenheid 

· te slellen, zich op de hem ten Ir..ste geiegde bezwa ren t.e ver
alltwoorden, ell hem vooreerst, onder meer I'eglstreeksch loezigt 
van het bestuul', aldaar te doen vcrhlUr houden, ' 

'VVangkRug kwam illgevolge die oproe[Jing op dell 9dcn Sep
tember t.e Bancijermasin aau, doch vocrde eell vr\j a .llzienlijk 
aantal gewapende volgelillgell mede, ilJstede I'an slechts door 
drie of vier del' zijnen vergezeld Ie Zijll ion als flelll hevolell 
was; en 1.0en hem het doel zU n'et' oproejling , bekelld wrrd, ver
zette hij zich ·tegell zijne aanhollding en lIa,n hij. op 1-iju ge
wapend gevolg stelluende, eelle zoo weel'spannige honding aan, 
dat de ten lIitvoerlegging vall dell Le zijllen aanzieH I'oorgellomeu 
maatregel niet mogelijk was zOllder to,!, geweld overteguan, -
hetgeen, om del' gelrolgen wille , niet wenschel(jk werd geaeht.. 

Na VOOl' deze weerspulluige houdiug aall dell res iden:t schrif
telijk vergiifenis eu vergulIlIiug gevra:.gd ell verkregell te llCbben, 

. 11aar . Ma~abaha11 terug te keerell. kIValll Wangkang al spoedig 
· met zijne ware bedoLlingen voor dell d l.g. 

Gestenud door andere heeLhoofden, wist, hij zich \lit de Bo
v611-])oesoell en Marabahan ell oUlstrcken onder het slechste 
deel del' bevolking den aanhang Ie I'erwcrven waar~lcde hij in 
den vroegen o.chtend van den 25slcn November .11. te Ban
djel'masin verscheen. , 

De civiele en militaire auloriteilell eeh!.er, BOg te goeder lire 

,,',mar. - AaD berigten, loopende von 1 tot 
wortH bet volJrende ou tlrend : 

zijne ondel'wachleversehijning vernemende, snelden hem ou
en lIIel 26 October jl., verwijld tel' plaalse, waar hij zich met de zijneu ongeveer 5. ' it 

600 man had opgesteld, met. een deLaehemenL vall 55 man Itl
fanterie Ie gcmoet, ell Wallgkang werd, na herhaalde malel1 te 
vergeefslot onderwerpillg gesommeerd Le Zijll, ondanks zijn 
groot nau\al gew~pende I'olgelingen, n~ eell kod. dneh hel'ig 
'geveeht, met verlles van ongel'eer 50 a, liO Illall IIIt.eengedre-

Op driDgend aanzock der be\rokkeu IJ81·tijen wei'll vou besluurswege 
rene kommissie benop.md, bestaande nit den sekrelari~ uel' ltesidentie, 
den eivieleo gezaghebber vnll Midden·'rimor tD den Jlost!tondcJ' van 
i'rittij; 8all welke . opgedrngcn werd pogingen Dan Ie 'wenden ,om de 
met eJkander in oorlng ?ijnde zeJfslondige vorsleu inllet gebergtcvan 
Timor oDderJing te b~vredigen. 

He wij7.e, WDIlf01' die komlllissie ziclt in loco von hure t.oak kwcet, 
deed den beslen uihlog von hare bemoeijingrn verwochtcu. 

Hetbestllur Will daurdoor 0, R. in de ~elegenlteid tot verijdeling van 
ceo bestaand I,lan, DIP ' op '!'imol' 400 Iieden vool' den oorlog in de 
Solou\raot nan Ie ' wervclI. 

Door den radja van Koewi 01' het eiland OmbuQi, - bijgestaan door 
eeoigc hontlerdc lieden, die hem or zijn venoek door den radja van 
het onder Portugal lorterende IUlid8cbap Oikoesi op 'l'imor waren ver
strekt.,-, werd cen rooftogt ondernomen tegen hel bergvolk onder Koewi. 

Door legeDwiDdkwam de tot verijdeJing von dieD togt van bestuurs-
wege nfgezondcn gewapende boot Ie laat. . 

De Oeikoessiers mooten verscheidene lieden van Koewi gesoeld bebben. 
JDtu8scben had bet. beatonl' nog geen zekere berigten ' omll'cnt dien togt 
ootvallgen. 

Gedureode de maand Augustus jl werd in de afdeeliDg Beloe (Mid
den.Timor) en op de eilanden Rotti en Endeh, respektivcIijk ingevoerd 
voor f4201.-. p .. IIl, / 4000.- eo-j 18CO.- en in Beloe euvannit 
Jaatstgemeldeilaodrespektivelijk uitgevoerd voor/ 30 12 . .:.... eo/3400.,,-

])eartikelenval\ invoer waren . boofdzakelijk JijtiwAden,buskrnid, 
ijierw,erlieit, gon~s, ~ nmf\oen en zilveren munt; .· en .die van oitvoer 
ko'ffij, . karbouwen· hoornen, karet., wa.s,Endenesche kains; kassia's, Idap
JJefSen zilveren ·m·ont · .' .' . '.' .'. ..' .'. 

J>epikol rijst kostteler hoofdplilatB Roe, ang van / 5.--'- tot / 7,~ 
Djagongwerd weinig ter markt gebragt~ •... . (Jav. Ot.) . 

ven en tel'uggeslagell., . 
Aan onze zijde sueuveldeu vier I~ul'Opeauen en werden cine 

gekwet.st, van welke laaislen 2 ofticieren. . 
Sedert bevindell Wang-kang en de z~jllen zlCh aall den 0051e

lijken oever del' Barilo tegellover de kUITJPoug Marabahan. 

Vol~eus nadel:e berigl.e;l, pel' telegraal' via Soel'abaija, van 
Bandj!rmasiu outlrangen, loopende tot. 18 dezer, was hUll op 
den If!-den te voren d?or eene. sterke patrollJlle veel u~deel 
toegepra~t, het ollgllnslJge tenelll en de lIlvallellde nacllL heten 
echtljr lllet toe hell vel'der Ie vervolgrn. , 

Bniteli de plaats, waar WanO'kang en zijn aauhang zieh be
vonden, was alles rllstig en b~slond geen vI'ees 1'001' rus!.ver
storing 
· . De handel werd langzamerhand wedel' levendigel·. 

PalembuJI{j, (November). -:- De pokziekte maakte hiel' en daar 
nog enkele slagtoffers' 

. 'l'e Moeal'a-doea deden zieh 15 gevallell van die ziekte 1'001', 

waarvan5 m,et doodelijkell afloo.p. 
.- Onvoorzigtigl~eid van de Jijders was veelal lie oorzaak van 
hun dood. . . ' 
. In de, Moesi-I1ir werden 2 persouen door de pokken aange-
tast, waarvan: eene overleed. . . 

Van de 27, poklijders in de Ogall-llir en Elida hersielden 13 
eli .. overleden 5. 

. B. utavia. ~ Ziine ExeelleIllie' de Gouvernellr-Gellera~lis in den Ter h()ofdplaats Djambi was die ziekle bijna geheel g~weken. 
" In debeneden-afdeelingen belemlllerde het. regenaehtlge we-

~~~ .. ~~~i~ri~ v~~~ . heden met gevolg van hiernaaeBnileuzorg del' hetoewerkim der ladangs. . 
. Doorhet aanplanten van tweede gewassen traehtte men in 

--:-. Niet lang ,llad~t de opstl1,udiding Wangkang,~lias:Kiahi , d~F,behoe(te ~anvoedingsmiddelell te voorzien, 
•• ' •••• "J ••••• ' - ."" •• ". __ ' . • 



lil debov'eni'iviereh wasdewalersta,lld zeer laag, 
Ann iiikolilendeell llitgaanderegten werd Ie Moeara.Kompeh 

gedllreude Oktober .iI., g"hevcll /1059.21; ell tePalembang, 
gedurcndc · November .iI., aall iukolncnde J 5173.9;~, enaan nit
gaande regtenJ H.2S. 

De ill- ell Illtvoer verl.egcuwoordigdcu eelle waarde van 
I 32l721.62 en J 12tHO\).G5. 

Het, zolltdebicLbeliep 79 kojallgs en 1 f,2 6/32 pikol, bedrllgen
de ecne waarde vall / 1:\9:1501. 

De rijst;pr\jzell bedroegell per pikol: 
1 ste soori: ;!ue soort. ;)ue soort. 

t er hoof"dplaab Pillelllbang / 6.50 I 5.5U· / 4.50 
in de RrtWU3 . • II tI.- /I G.-- II b.-

/I II JVloesi-lIir . /I 7.- II fi .-· /I 4.80 
(f II Ogull-llir Cll I:Ilida. /I Il.50 1/ fi. -- /I 

If II KOllllllcring-llir. " fi.25 II II 4·.25 
II II !Iil·all ell Balljoeugin " 5. - II 4·.50 

Bit/iloll , (Oklober) .. -- De wcerfigestcldheid kenmcl'kte zich 
door veei regell. 

De ge/olldheidstoe~tand was bevredigend. 
l~r dedell zich sler.hts eenige gevallen van koorts en buik

ziekle voor. 
De whillige zOlluigc dagell wel·deu door de bevolkillgbeuut

tigd l.ol. hel, bl"ltlldeu van he\. gekapte hout 0(1 de ladaugs. 
Hiel· en daar werden dall ook eCllige veldell 'ueplanL Het, 
g rootslc gedctdte dier ladallgs zal eeltler dit .inar slechls met 
lweede gew:I ~~(,1l beplllllt, klllllIell wordell. 

J),l illvoer \'all rij't, bcdrocg ill Or:lobcr ;~07U pikol. 
Te 'l':llldjong- Palld:1ll kwulflcu aan 8 vaartuigell, lllctcude 90 1/2 

bsl, ell "I" vel"tl"okkell vall danr 21 vaurllligell, IHPLende 1781h last. 
AlIll kOC;llllllllschappen en speej(;n went respekt.ivelijk ingcvoerd 

\'oor I :}99:!7.···· ell / 7U5U().~ ell lIilgevocrd voor /155923.
ell) :!'ilJUO -- j terwijl aall illkOilleude IJll lIilguallde regt.en werd 
'mt.V:lII~f·1I J a720.[}!l, of j :3 Ua,;H merr dan gedllrellde Oklo
\J(>r 18(;\1. 

Ol! IHlrk I pl"ljzell d(·r rUst. oudergillgell geelle veralldering. 
WOlf/ii , (Novell1bt·r). ·- De gezolldheidst.oest.nll([ was oveml 

bel"rcdigelld. 
Hc hc,·i~p. N. 'V. windrn Illaaklell de lcOIflIl1Ullikat.ie met ue 

eihwdclI ('11 \'OOl"lHllllclijk lltet. de oostkllst, Villi Sumu!ra huogst 
IIIUCi.1elijk. 

Dc ol'iJl'cligsl, vall ga'l/bit· en pepel· WIIS in den H.iouw- en 
J..ingga' llrchiJlcl gUlIstig Ie 1I0CIIICII. 

'I'll ltiOllW went flail I'lIchlpclIllillgcn ontvallgen eelle 80m van 
l +:1U()7. 
, '1'c 'fuudjollg-PillUllf( kWlllllcn aan:W clll'opel:~eh en 5!J illialldsch 
gcluigdc tllllrluigell, meleude. Ie ZlIlIleu 27Hjl/2 last., tel"wijl 
I.,u Jaar vI;rlrokkml :!I) vaal'lll/!'eu 1';\11 de ecrsi.e ell 5n Villi de 
Jaal ::I\,cdo!!lile kakgol"in, lllcletuj'e gl>zamclllijk 21.0:)1/2 last. 

He halllieisllcw(·gilll\' was i(:V(:IHJ Ig;. 
Dc 11l:!I·kl,prljzl:ll ' waren undet' 1lltilllO Novelllbcl', als voigt.: 
gllullllr,lsle soor!., 1'1:1" pikol. . . . . . / s.ns 

id. 2de II /I II II 7.77 
pcp!:r (wiUe) II II 1/ 3082 

id. (zwar l.e) /I /I /I 22.11 
r.ljsl. (witte) /I /I 7.:W 
klappcr-olie /I /I /I 26.75 
lel'cudc varkells /1 stuk II 30.S2 
agio S 100. . . . . /I 268.-
ZlIidtfr- eli ()o~tel"-a(iteelill.lj Vall Borneo, (Okl.olJer). - De go-

zUlldlwidstoeslaud del" bevolk111g lieL weinig I.e wenschen over. 
III dell t.oestaud de': kllilures kwum wein'g verunclel"jng. 
III dell biullculandschell haudel was, even ·als in dien met Ja-

va CIl Madura, weiuig verticr. , . 
HeL Il.aulal Ie Bandjennas:ll aangekomen en verlrokken sche

pen en vaal·tuigell bcdrueg res[lcktivelijk 20 en 2!J, melendtl 
lO(jtJ.I/~ ell 1665 last. 

De in- en lliLvoer vall koonllJall,chappcn verlegellwoordigdell 
ccnc \Vaarde vall I"espektivclijk I 309081,.--: / 105144.

AUllill.koll1ellde eu uitgaHllde reglCli' werd ontvRllgeu ' .. 
eene 801ll. van ., / 1001.73 

GedureudcdcH vorige rnaandell .• .. /I 17558.045 

te .zamen . . / 18560:37·' 
In de 10eerste maanden van] 8fi9 is out v~llgen / 16762~685 

p.lzoo 'meel' in 1870. / . 1797,69. 

. Hetzoutdel;iet .tel" hoofdplriats Bandjermasin bedroeg 169 ko
J angs en 21 10/16 plko!. 

lJe werkzaatnheden ill de steenkolenmijn Orauje Nassau 011-
dervouden goelle vertragiug. . 

Uedllrellcle Oktober bedroeg de prodttktie van steellkolell 730 
tOll; tel'w(jlop Illtimo dier maaud het rest.allt kolen, in de ma
gazijnen te Peugarou aanwezig, 5992 tOll, elide voorraatl in de 
magaz\jneu te Baucijerlllasin 29756ro/1000 ton bedroeg-. 

Naar laatst.geruelde plants wenl afgevoerd eeue hoeveelheid 
vall 771 ton. 

Vall het persooneel h\j de mijn Oranje-Kassau, bestaande uit 
fin pers(}Ilen, werden 1 H gelleesklllLdig behandeld, waarvan 74 
herstelden, ;2 overledcll ell :58 op ultimo Ok.lober ouder behau
deling blcvell. 

f;alil(Wanp,!J December. Met net oog op de Rahme kul
tum verneemt een Correspondent van de Soer. Ct. uit goede 
brOllnen dat de heeren C. A. F. Loble en Jhl'. J. A. L . 
Coenen gezamentl~jk het voornemcn zullen opvatten zieh 
tot de Regeering te wenden tot het verkrijgeu van woeite 
gronclen op het Pegatsehe gebergte, ten eiude provisioneel 
b~j wijze van Praef, een begin I.e ma!cen met de teeIt, van 
(lit zoo zeer gezocht inheemsch product. 

Ofsehooll w~j thans nog in benarde tijden leven, sehijnt 
Java nag energieke lllanllen te her-itten, die met hart en ziel 
Java's welvaart beoogell; wij wenschen die heeren van harte 
veel Slll:CeS toe met hunne voorgenomene specula tie, welke 
zekerlijk, met overlegde omzichtigheid, goede winsten kan 
afwerpen. 

Uit Kendal hOOl·den w~j klachten aangaande den toestand 
der wegen. Om over den omvang van het bestaande gebrek 
te oordeel~n, heeft men slechts noodig op het volgende te 
letten: 

De Controleur van Bodja zon den 30n Nov. vendutie· 
honden. Vele vrienden waren opgekomen, maar het w61·d 
tien nUl", elf, twaalf, ja een Ulll', en nog was er met het 
verkoopen geen begin gemallkt.. De vendnmeesters konden 
door den slechten toestand del' wegen niet tijdig aanwezig 
ziJn, en tocnhet eindelijk des micldags om 3 UUl' goed weer 
werd, zlIg men hen op baleh-balehs en in tandoes· bemod
derd aangekomen, Aan vendntie honden viel niet meer te 
denkcn. 

:men cler !coopers had zijn beste paard uit den stal ge
haald om claarmede naar de vendntie te gaai}: maar bleaf 
halverwege in den Madder steken, en eers! na zeel' veel 
inspanning kon hij, zonder het dot,} van zijntocht bel'eikt 
tc hebben, de terugrcis aallvaarc1en. (Locomolief) 

- Banjoebiroe 8 Dec. (Partie. COl'l'esp). Hedenoehtend 
ten 71/ 2 ure greep IJij het exerceeren del' artillerie een' ver
schrikkelijk ougelnk plaats. Twee paarden gespanncn voor 
een 3ponder met v66r-wagen gingen op hal. Dadelijk rende 
de onder-adjndant J. hen na, en vlak VOOl' hat stuk gekomen 
wierp zijn paard hem er af en geraakte hij onder de wielen 
van het geschut, met het ongelukkig gevolg dat zijn reehter 
heupbcen verbrijzeld werd. Men kan den toestand der zij
nen eenigszins hegr\jpen als men weetdat er slechts wain.ig 
hoop op zijn behoud is. (Loc.) 

SaJil,aJ"ang, 10 December. Te Salatiga zwerft len zooge
naamcl zinlleloos man rond, een Europeeaan, die zich in de 
kampimgs, Oi) de passars of op 's hee1'e11 wegen 'allerlieder
lijkst gedraagt.De wijze waarop die persoon zich kleedt 
ofliever zich niet kleedt, wekt met recht de el'gernis apvan 
aUe ingezetenen, die nog, aan betamelijkheid hechten, maar 
het meestschandelijke wordt daardoor nog niet te kennen 
gegevell. Indien slechts de helft waal' is van hetgeen men 
onste dien opzichte nit Salatiga meldt - en wijhebben 
reden om te, gelooven dat de mededeelingen ,ten volle waal' 
zijn - dankan geen vadel' zijn kind verguunon om moh 



J5nff~ri .'s huis , te ·, vert&bIleJi;~;6m(Jik.het ~ kind i11~a:aii :geviJn' ' d'al!l'h~ ":l1w:e~¢nvorigen;;i l)ls wauneer geen Wangk.ang 110ch 
Ibop'thimdelingen te a iH1s.cl~ollwell',Waal'bij4~: yertliel:lij~i~l 'g'S'qerapaj,ti ' h e t ' lOll il'ag¢:u ' Banl ljcl'lnasin-zelf te komcn aan-
liiiiir \\iterstegl'ens ,heefL , bereikt> Is er geen ' auto,nteltte ,:ir:allen. ~ ' . ,j . '" 

§;~l~tiga; di'o H(lJl . dat sCllall(lilal eeneinde wi! eli<karl'l:lIa~e'n? C llet 'najagen van ritiJitelingen in Borneo's uitgestrekte 
De ASslstcflt-ResideJ1'tleeft i tnmcrs nogen ontvangt 1I1lIn.e)'s wilderHissefl leidt. tot ni ets, 111aill' wij dienen de' door ons 
belworhjk zijntmclemeiit? ' (Loc,) ' bezette '''phintscll, waarde bel'Olking vertrOll\~' t op de be-

S(l.II/.(I-1'(I,~!.(/, 12 Dec. >.Kedoll.'g-Kebo, 8 Dec. (Pal't, Cor- S~hel'llli-'lg onzer dag "te kunnen Vl'\jw31'en VOOl' wanorde-
, 1 d 1 '1 t R " 'l l~jkhe(te ll woals' die, w.larvan onlangs (ie hoofdplaats-zelve ·l'esp .. ) De vcreeniginu:., onder :,' let " va. an e II Ie .. . ' 00. ,~( e " ~ 1 f 0 ' () het SChOllwJ,ooneel was , ~.. ' Kl'ois" alhier, lleeft beslotcu' hare ·tOl]( sen, p . . l}.l., ' . ",tI.' , . 

. ' .J . 1 [ '. , Dit· ,allecll· kan de .noodige kracht en 1n1'10e(1 scheilken aun te wendell tot Iiiniging dcl' gewori,uen , j;en~evo ge<er I 
. 1.·.a.,'at .. ste b.oLsirw: del' ollzeh met. dC'\) .. I.)sta.I,lttelingen ond~l''iV<in- :lil,lI hH; ' prest.ige van nBS gezag, zooda~ dann'an het gevo g 

" .. m:ocl; iijn de l'olkomeilC ondel'wel'ping del' zich un n()g.. 
kimg, Le Balljermasill. . sch .. Hil hOllc"lelld.e hoofd.lT.mitelingen, (lie l.l.et verbli.J· f in wil-, . JI et is eene, schobnegcd~~h~e ·wl1al'l'an de dames L. en v v: il. H. aile eel' toekomt. . . dOrnissen, lllet tie ont00]'[11 gen daaraan verl)onden ten laat-

. '" Rellgecledte 7.al in geld ,het 'Illldere in tabak jsigal'en, ste wei zlIllcn opgel'en. (Loc,) , 

' pi,iJien ell vf,J:snaperiligen wm'dell toegezondcn. ' . . . ' :: Ulna/l'U?I!!, 17 December. Uit 8al(tt-ifJ(~ ' (Part. COlT.) Sa-
Hankbaal' zllllende gewOJiden en wcduwen en weezellde~' liti.iga bandhaafl; ziJIl slechte reputatie: in den Il<\Cht van 

' gesnellvehLen moet.cnerkenncn dathull l1locd en hlllln~ 'zelJ- 15 op 16 J)eccUibel' is weeI' tllsschen l,ier en Bawelieen 
verlouchenillg op prijs worden gestcld ell (~at,al zlJllzeEuropeeiulI1 l;c , pannt door 4. inlarule'j,s aangeraild! ~ . 
iii afgelegen gc\vestC!ll wei.lza;lIfi ;'ili'i sylllpntluc vtlll hetal- . Bi;jzoudel'heden zijll wig niet bckentl ;wellicl.tt volgen die 
gemeellliull cicci .is. ' " . ' . laCeI'. Het ' uwgeti(,eldc \j'as, <lach!. mij, provisioneel.vol- · 
.' ' --- Uit Djoc:ja (l':ut. COlT.) Tn een del' lUllllmel'Syan dc.cntlc(J,11l te ' l'oorkomel:l, aat ook dete preCilnl'in den 

' lll\' veelgc](i1.ell . hlatl kwa~ll ?ulangs I'OO!·,. dn l, ZUne .:L-loop- gl'tlotcn , doof'pot geraakte. · (Loc.) . 
heid .'. lie ~1I1t;1II van lJJoeJoenl'tll, WCllllg sym IJatine ?,Ou , _~~_,,~ 

. k.Oe~Lcrell I'll(W dIet ltooilc KI:nis" illl danrvool'geene gillen 
W:ellschl() 'al' t.e zondel'eli; , " . . 

Sam(f,l'iiiz!l, \) Decemb'e:i'. Wij vernemen 
residc:ntle Djol)ja eene hi l'-verpn.chting van 
pl\wts hebbeH. 

ila I, er VOOI' de 
de' amfioen zaT 

, Hot: IIlIjuist SOlllS ueriehteli gc'geven worden U-li.ikt . hier
nil, dat, \,.Jlll' lLe v(;rsehijning van \l-IV betloeld blatl, door 
Zijllc Hooglwi,l de nid ollzienlijkc som van f 3050,.t(;11 .'- l\tcn. ZOll gam'nc wenschen te vernemen;. of wellichfon
lJelwcvc Vall die IlVcl'c,miging" bij den· H,,;; idellt van' DJoc- langs , de bC?palingis ingetrokken, tlat Jluchters (lie aehter
jocllrta reeds ~c;;tort was, iel'lI'ijldat bedrag een paar (l>i- staUig 7.qn in de betaling hnnner paehtpenningen b~jeene 
o>-en l~\t(: l' llog v(·rgroot wei'll met f 7:10 door . bijdragen van · volgende . v())'pachting uiel; mee)' ll10gen optretlert 'als ll1edii
~Sllluins out/stell ZOOIl 1'llngcraliN gabei en zijne drie jOIl-' diilgel's, of als borgen. Is die bepaling ingetrokken, waar-

. gel'c bl·(ic<icrs.. .. (Loc.)oni znlksdan n iet bekrmd gemaakt; is ze het eehtel' niet, 
waarom wordt er dan (Ie , han(l niet aan gehouden, zonder 

'. ,SflJ/I{lrfUl!/, 15 Dec. l~alHljermasin. Ann de Soel'. Ut. :ooginiking or aan~.iclI des pel'soons? (Sam. Ct.) 

onUemlt:1I wij lIog tic volgendc herichtcm: .- Sallw.m?lf/, 10 December. Hed!,11 morgen werdeenemeer 
~f!(;r wrumiehijnlijk r.aL mell vall hct hoofd van Bccompay timl 2000 pikolsgl'ootn pal'tq Kemoelli\lg-koflie (W. I. be-

l\illy ))C1riang (:isc:hcll dn~ hij inct behulp dOl'llocompaye!'$, miding), vel')wcht 1'001' geipiddeld f 84,57. (Sam . . Ct.) 
diell ;iloolih.uiut.cling nitle,VCI'C,OlldM bocl\'cigillg .anderll de " 
yolkrijkckumpolIg ' l?e(!olll!Jay ii' he,t . tIJgenovcrgesteld gcva1 Stemmen valfen vpor Inlanders. 

' in ; (k, lI~cJjtc zullenleggen'. KiflyD(~nallg; ·dicm w.~j 1'/('1,1, 'Ouile duil.en, ~;ndeg;:i~vel\.-;--Wie nog twijfeJt of ook 
~eer Illluljkl:llllCII, als (Ion vl't!mlzaam !IouI'd, met de.ll ues' de k1eine man de bC1,waren gevoe1t, nan de vool'tclnrende 
ten wi] uczield ullIlIl'wiulel' celli~en illl'loed oJl :i:ijnevcr- eil'klllal.ic vlln ond kOJlergeld lIuast de nienw!) mllnt \'er
l'ruJcrlijkc nC(~uIUJlllyel'f:l, zoodm: hd !!Lrellge maatl'egelen geldt iJolld (j l'l, zlll zekf.1' l1I et, belangsteUillg kellnis nemen van . het 

jegens -ielUuml, woal8 \V ankallg, zalr.ieh Ll'gen !Liel! ci!:\ell-~ hiel'volgend Beh I'\jven v,ul ' zekereJl . Sin go Di wirio, l~it Ke
w,ottlt . hijillticnlaad gedann - ,ilietvel'zeU(:II maar daal'aan doeng-gede: ge~ondenann ,de redaktie cterBintang-Bai·at. 
sC\lijnuasl' toegcven, om in !tet quasi npspoJ'envan Wan~ 

. bngzich lIlet de zijncn te kuiHlell l'e!LcleJ\ naar de Boveti A1ijnheeJ: d e Bedaktel/?'! .' 
- Tjlweh, . .' ", . . In . deze residenLie is ilOg zeel' veel oud kopergelcl tot 
': U(:t vcrbrundell de\' ki\mpongBecompay zal alsclan het , groot ongerief van · ons inlanders, want schoon het oilder ' 
sein w,ezen: voor de gehecle .met cleI~ecoUl payers aitnver\lfan~ den klein ell man nog weLgailgbaar is, kanllij er' toch zijn 
tebcvolkhig lungs ' de l~m'ito rivier om te verl! wijnell nan!' 'padjek niet mel} betalen, noeh daarvoot zout , koopel1. van 
di~sLrekell wflur o'n?c tl'oepcn hen lliet krLnnen volgen. het{lollverneinent. . 

J"lIngs omwegen, ,len OilS hatenden Maleiers aileen bekend, vYamleer gij 1I11 ' betlellkt i dat wij op den pasar of in de 
,is: ,1" I\lJkalig ollgetwijfdd ~ reeds op weg naar de ,Bov'eri~ wuroeng 'vuol' alles ,vat ,ire daar vel'koopen, javaansch o( 
Bafito; zorgvul!fig den :gl'ooteu\vatenvcg vermijdende, [lien " oud '~: kope~;geltl ontvangen; "en daarentegeil ouze padjek en 
onze. stooulCI'8vel'jllicht zijn te voige'Jl-. ' _ . " . " .... ~ . ; yns.zonLJ~oetenbetalen met zHvel' of nieuwe koperen munt, 

,.' Hr.t. ~ jsans , te. VoO):zielrtiat , de . naarM araballall g~dll'i- ' dail, ~i:Lltgij. toestemmenclat. dit . zeer verdl'ietig is ,wijlyoor 
" geei'de :'expeditie weinig goede )'esultatcllzal opleverell. ; c< ; de ' yerwisselilig eene agio 'Vllil ~ 0 a. 20 .pet. moet worden 

. De sClwone "kans ;om ,W unkang 'v(lor goecl oli scl.lild:elijlc . 0pgec)lferU.,' W c mogen . dll;~~ ,waar] q k weI i 'enschen, dat het .. 
. ie! n:(aken · is' verkekcn,hetwe]kniet cgeseiJic(l zOildflzjJ~(rl1: ~ :oll~e." kopei'gerd eens vool:. goed opgel'uimd, of wei worde 
dien 'men "te' Bandjel'inasin ,001moccilJ elijK 11ad kllnnett~,eschik~- :opn~Mw ' algellleeii gangb!iat gemaakt.. . .' . 

. k~? :over -'voldoencle stl'ij.clkruehten:' . ,. . " . " . z, ' , :" , ;I?;pbals\ het thelllS gnat ,moet wel~de geritlge javaan hoe 
,' Zal ) hen , tlHinsl}ens: g~a!l ' iIlzi~Ir: 'd,athet G:arniz.oe~sb~, '1i1l}.g~rhoOi~ , mecr ' verarllJell:~ ell zal ditookde Negl'ie bij 
;iiiillo'nlJl de ZllidCl~-'; en ' Ooster~~Weelillgvan BorneO geenehet; t!'lllendel: padjeksoesah ., geven; tel'wql de chineezen en 
v<?!iloellde ,w,afll'liol'gel.l ka.u '?I~le¥ql'~n , 1'091' het knUne!l hand- . aridei:¢wi~.;;;~aarszichte onien koste verrijkenllleL een 01)--

ba.vell del' orue en, l'L1st, ~1I1 ' die streken? .' . . ' >geldc ;y-a\1~oov{lel pl'o'wit. . ... . .' . . . 
/ m:~n l:steed's" ,.i:nai'schviiardig :Ba:tllillolV : had men sinds<lali'g :pa!~l'bij :l<om..t, dat de chineezen nug op andere wijze van 



tilli!f:i:f~~f;'~*~~Jii~!~iii~~t5'~j.~:;r:~~:~~l1i~~i~~if~ 
" Oak lilldheerencloCll gaal'tw hUll voordeeLmet die hooge g eli',omheIsde hem liarlelijk ' en slleed ' heil;t in:-:deoiilbel.;: 
agio;,y.ool'alin ,den tijcl vande betalingderpadjelc En , zing, inet een vcrborgcll gehOliclimmes, den, hails .aL ,J:Iet, 
Qekqmenz,ij zoocloClHle al -'cenc lllassa ~olld kopergiM, dat lijk met de ijverzllchtige maagdisinliimcLim :c1er poliCie 
gceft. hull , gcellbezw(iar,'Yijlzij ,' daarlileclehllnne opgeze- gesteld. . ' (Saji1,~ pt+ . 
tenon bet~llcu ,ell icdereenditook , weI ontvangcn wil. OngtlVallerl'ter r~ed,e. ...., 

Di~ laatste n10ge men 11ll aan ele OlllloozelheidwiJten van . ' . '. , . . ' . . 
denkleil]Cll, mall, 1TJ1lill'Illen vcrgete ni€Jt, dathij . dikwiJls .. ' Gis{el'zijn twee opell ' ptalL,li en' , ,de egne ' rn:etI'ijstelfMali~, 
):naaL' aL te blij is , ills hij Illethetontvall gene in. debehod'; en <kre met chillcsche goc<Lei'engeladel1 / oj) ileb~nk'iejqng~hi,kt. ' 

"1 0" I Oc' . (I o'k II"llal' '\\'Cl' 1' \'0' Ookeenc gcladen diehf.c .p'.' tauw, die . teg' eli .he.t. w.~:,es.t:el''; I'an ;l,IJI ~c~,1U . (an v Jl'lItell, ell ct· . all ,0 . ' . ! . ~ u 

I kt I '1" " 1 . I L II ,' " 1 'r ' 1 " . hool'd van het niCllwe havenkanaal<lreef, .' Iiekwciiri ze.e(b'e-aall .,( ell , we ".I .ZLe 1 op ·te u uepaa (en .IJ< "tl ' z~lnc . . 
IJadj tlk moot kwijLeu. Het gebeurt, ciil,t de dCSil-hoofdeu cluidencle schade. . (Sli1n:·. Gl:) 
oak al yoorloopig VHII dat oucie kOi.-.:'~ gcla aiLllll emell, tellWij maakLen sOj)1wijlen in dit blit(fd~oprne~~\~g; 
cinrLr:'al irast maar wat (le ht~bbell. HOllClell r.ij daL cehtel' hoe de 011 verschilligheidvallcle meesten ouz'er een (lel" g~~ot~ 
lallgin iwis, in afwaehtillg eenel' goode geleg.culicid Lot ste aanleidillgeu tot de talrijke cliefstallcn is., waarvan "tilcn 
inwi~sdi"g, dan gaat het ook al lieht door de villgers, . ell tclkells in Indic ' hoort. 
lIet cinde liJOet den last drageu. ' . Gister werd (lelle bewerillg \vedel'b~lvaarheicl; " 

OfllaL .d~1.c ycdenen ZOll ik ,vel gnmuc ziell, mijnheet'! l~en hecl' rijM met e.en IHlllrwagcll lHiar .~ eenancle~'r.·eJ 
dat gij.dew utak cells ill erll s['i gc {)verwegiilgllciarnt, en btijft claar eteu, tet'wijl heL rijhtig bnitell'i'c1chL .' . 
hot (iolll'erilenHlIl t wi~tt() bell'egen om hel, ouclc kopergeld De looper van den iVilgen ,eenklcine jongen,wen:l, ': ~iL 
nogmaals . aall te IlI'HleH bij den vcrkiJop vall zout of hut mil1KOrnst op het crt', gchruikt om een kislje ' ~laai brOllen 
iuucll rIel' padj ek, ell het -daarn<t lIi etmool' uit te gevoll. tedragcll 1 ell had ill debinnon-galerij gel~genheld,oIiii,: :een 

Opelie mauier ZOlL de klein c f[j,11l langllamerhandaan gouden . horologie md ketting . op te merken, claLop:: cle 
het gebJ'lLil{ ' dol' Ilieuwc JIlUllt guwcnnoll, ell dc olldo iril.tlS- tare! lag. . ' . -.' " .: .' c,::c ·· 

sdl(~n 1'001' goed Llit . dc w<lndt:lillg gerakt~IL Zekcrware De gilsl.lieer en huisgenooLengaaildaarop naar de aeh· 
ZlIlk '~f:Il ltwatrcgcl Illeer doelma', i~ dan op nieulI' '(Jen ter- ter-galerij om le eten, en 7.onder <tat het bLis geslotetiw'ordt, 
mi,ill 1,15 s teJletl loL inwisseliug, g(~liJk vhleger hecft plaats ,blijlt cr niemalld YOOI', tel' bewaking van dewoning. 
gohad. Hel. is toch {JCllllli:\al,;.oo, dal. de d e~sa,-javilan met . De loopcr 7,iet lIUne k,HIS sclioon, en neeOitclie waar, om . 
zijn tlililctt schal liel'st Iliel, opcnlijk VUOI' dell dag komt. (en het hor'ologie fie bellacl(+cn dat hij op tafel hadzienIiggen. 
ria"" is J'/)ileH \' 001') , (lIll "ief. tc spl'elwII V(lil fOl'lnalitcitell Toeil kort dliarna het horologic gemist 1Y,~rd, stelde men 
ell besogtl f;s waarop 1.1llk celle ill wis~elin g hern komt te een onderzoek in, en des ll<ichts ' moeht het denm:andool' . 
litalln. ': 11 lI'a<lnlool' de Vl'negere nOIlI'(:rllellHllti,s-Vcrol'llcnin- del' ,vagim-verhuunlerij ' ge\ukkell, . het gesloteu: voOl'werp; 
gell luI' 1,Llke %liQ wc:illig resliltaa{, IwbbclL opgdeverd. dnt iutnsselicn ill den grand beg.mven was, temg tevinden. 

Aan wiell llU de sehuld van dien diefstaL (SU})l, (/ourt,) 
vVec't mCII eenig laud tel' werelcl Wllar dergelijkegelegen-

SWIWr((.lI,f/ , 15lJcl:emuel'. MeJl vrtlag!" ;relkc de roden 
wczcn mag, dOlL de I'egr.erillg nog maar ' nie!; (let sjlOOl'wf}g
lIliluki()lwppij ill de gelegenheid steiL, OlU de exploil.atic del' 
lijuclI l\ c:dong-l )jal.ic----.Bd "gill ell t:oly-- Iklangoe , aan·. tc 
vangel! . 

.RCI:(J" seclert ge"lIime" tijd wllel1L die 'openlng aUecll oJl 

hedentot !Ilisdr~f ongestraftgegevenwonfen?(Salrt . . (Jt;) 
' Salifru'(tllfj, IIi December: DC "koi;lrllUlrlkatie metcleJ~ede ' 

is sedertgisLcl' lUorgcil wec1ei' gestremd; (lebhmwe; vlag . 
-\,;oeideze bcide clagelt · aajj:hoTitleiicL - Vari6tlgeItlkkeii ~;yei'~ 
namen wij echler gell\kkig.n0gniets: (Sarn~Co1!J' ;Y ;· 

het ondermck, vall I'egeeringg\\ c:gn, van dell wei!; . Indiell Soel'a/mija, 10 Dccember;Het Roode 'Krui:s;"; lIeL 'zen"
mCl) LcJlalavia zeJls bi,izldke r.akell at il Jall grillrig gopeitlS den van vcrversehingcll en vel'sm\pcrillgenllaal' Bancljel:masiu; 
Ilood; g "{'cil, dati \'(Jl'klaarl. heL zi('h, waarom bijr,floved ten behoeve de)' . strijdendeu lUdanr,heef't 'ongebvijield: de 
moeidi,ikcl' hl:slissillgell, HW<lnd(:tl IIooC\ig zijn ,eel' mon ~le sympathieverwekt vanallerrdie . in)ndie',hetstrevi::l) ,ditll' 
lJoodige J'{)geel'ing~.l){)~ehikkjllgcll ' olltvilllg:L Maar llcet'J, vel'eeniging r.oo kraehtdadighcbbcl:I- olld~l'stcllnd . . ' l~¢tjs 
Ilii.lrill r,iL ' de fouL Itid,: de hool'drcclen is dilt ),lijna clke zem' waarsehijnlijk clat hetbij ,dieeerste verzellding 'lliet :zal 
hallcr, dc,l(lr II'cl.ke eC~lIig Btllkmoct . gaall " i,lvorcIIsr,\jnc eilld- blijven. . Intllsschen vest~gen wijde aaJlc1achtdei'het~9k~cn ; 
b.sLtlllrrting tc bereikcn,ltet \\'ekeilcil \n,kf,Jl ~)P de sehi' ~f- comites op clegroote bclioefte welke .te' Banc1jerm,asin , : b.et 
taj'c,1 l"ilL lig~Cll, ill i$ e1' nicts mll1 te behalld.clen clauhet land l1er vcnijnig bijtcudell111Skieten bij liitnemelldhei~r~ 
dool' je r.cnd(in. Nicit wIden gebclut hd,d lltecriig sl.ttk ,bcstaataan goede vcldbe(lcl~11, ::vardu9htig~> ga~yll- ~b<:l~gol.:~.,' 
alkerl tot hot verkrijgcll van ten IHllld tc~ck eiling, ' maanden (Hjnen ~ voorzicn. MellsteldeziQh '(lerigcw;ci!lderi::hijg~r,YDQl'; ~' 
onder den steeds aallgroeicrnleit st;lpeld M Ifoliafgcclfllte zalcell"" icn deminstebcwcgi:Jig hevige 'p:~i1enverooi-iiHrkt,: nit)( 
li ggetl blijfl. Zuo gosehi edt l,()t,yooral bij de ](OIxi,ptabilitf:itz,cldefl '. z()nder behoorlijkp;}1{\gi-ir,s.tca~';_ > .\.llQqtg:e~teJd'~~*~ !i. :: (W 1 
f:c 8i1/11nnwg, welker did II i(: I."nd(~ rS lliLvoerL d:l t1' btilem- 'v 111ldge "l'lIlValleu CCl1fn' soOrt' llluskieteri ' Wiel' -{veergattein'
rn enmd li'erkml ,en<ioor· bckrolnpcl,1J 6<1, en doni'on vcrst.oor- tt{lrijkfieid\ellCgrooLtclii~nei(i&I:; :t~':~ f':rg~pJs~at;,ibflk~Ji;, ~~ ~p;.; 
bitTe g.:nl!lk1.ucht, op 'dcwerkzaamheden zijIicronde-i'gesch:lk~ lllct'lzaLmet 011S toe~telri1l1eli:: daf :lietyefscl{;;ifietl :-vaTh~eeh ' 
tell; " maAr. bijlHlevellcrggaat hettoe , bijvCleanderecle- goed :,veldbed nwt tocbeho,Oi'en:; :" vX~,:PP',- 1{ij:~'i:lC '9}lOP{~i~ttij'g, 
pHJ'temen lim , op ' andere" pl ilfltsell, clf '·7,oO ialhet · bok ~d }(e, ·rust- lean genicten, eellder ; gl'_ootSte~ ,y~l<ladihl" isY'~tell(~) 
mQ~ . de aanvr~ ge om opn illm: del' beidespboriijn:tjes -2ijl lm,en hfllll kau bewijzen. _., ,;< ~ : - (f:;o~. ,C!t;f ,>;' 
Il.'.l .. ·.'g.a,fill! .' .1. S.· .. Zf.: 00. k, Iveliidl.t .·.b .. I.' .. j·c.I.'e 'c .. '.e.f .JI.c.'.t en . s.tu.lk.c.n.·.g·J'e ... 'c.I.'Il.'i.l'.ii,F.l.? ' ' " -, , _.," '{,' - . " 
<J . ' _ if . ' " ' Soemlilbia, H Decemb!}l'. D<;l ' bepalingen -omtrclit-net) 101i::'-; 
. .'. . ' . . ...... - " y)(illl"Ct~) den van _ venclutIell sehijnen I!ie~ aezelf~e , te. zijQ." vQOli,alle,o 

,SctJIlaj'rt7lfj, 161)ee., J£ ~ilC . cle rLigjUl: ig\llrl(lag'cF d!'il'kaltl- plaatse~l' in' Nederlandscll -Itfdi'e en::cler1ialv:e~ _de,: i ' , " _ 
p?rfg: Tj c)iaLji~lg va~ , hct . cl\~ Lrikt: )1eki(~~i~~ . i.lW '.~~J\ :rni.hA~~ lyQOr' ..• dy . ~~ildlikanLorell; ,'f~r5ri~.~. in '~t~~t~b1~;:i~~~':, ,9;i%,9.;'~ 
lJalldet Qlnlel'llleld ' l Ilet . cen Jong ) llaqltlU. eefr .nahnngeK~ill- : irian:k . 'Le gaau aau cene gl'Oote leemte-, ,\\feIKe"' iliingeilii'"heri"'" 
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ziening vel'eischL 'l'erwijl 'alhier'teSoerabaia :vOm het op
heuden van goederenop vendlltienniets ill l'ekening< wo~~t 
gebraeht ell, voor hetmin(lerhedrag dall l1000 sleehts een 
pel' mille wordt o'eheven ,betaaltmen te Pasoeroean 1 pet. 
vaol' opgehollCler~ goederen ell 7 pUt. boete op een minder 
bedl'ag dan f 500. . . .' . 

Dat cleze laatste bepahng allenlrukkendst IS • VOOl' den 
kleinhandel te Pasoeroean zal weI geen breedvoengbeLoog 
behoeven. Het is j uist die handel in, het klein, wel~e biJ
l~jkerwijze client te worden tegemoet gekomen om (hen 111 

staat te , stenen eenmaal eene hoogere vlueht te kunnen ne
men. Het kan toeh niet in de bedoelillg liggert eener vel'
standige regeerhlg den kleinhatldel ,~e belem~neren en te 
kortwieken door middel vanplaatsehJke bepahngen, welke 
den tocts van billijkheicl ell reeht niet kunnen doorstaan. 

Moge dam'in spoeclig worde vool'zien. op eene wijze, ':raaI'
'}Or voor go cd een cinde wordt gemaakt nan het geslgna-

teerde Ollreeht. ' 

PoNtie. GisLer maakten eenige inlandsehe metselaars ten 
huizc van den heel' de G. in dc Overvaarstraat eenigc re-
paratien aan het clnk. . 

Ecn dier lietlen vond het bl~ikbaar wl/1sLgevender om te 
stclctl dan tc wcrkcll, mlUll' Jlij hatl gerekend bllitcn onze 
ae~ie\'epolitie. .' 

H et was hem reeds gclukt cel1lgc kleedlllgstukken mcestcr. 
te wordell ell die tu vcrbcrgen. ' . 

1)c iiverigc sehoul, dc Boer van den diefstal kennis beko
men h;~buelldc. achterhaaldc weith-a den dief en het gestolene, 
7,ootial van ontkcnncll geon sprake kon zijn. Dit voorval 
leel't alweder dat mcn nicl. geuocg toczieht kan houden over 
zijn uigendom. wanneer vrccmdn werklicdcll in een bewoon-
de ,,"oning, vrijcll toegang crJangen. (Soer. Ct.) 

SO(!J'flbMjft 17 })eeember. l~en cnrieus maar waar staal
tje kWillll on~ dezer dagen tel' kellnis, hoe de tegen woordige 
lndisclw negt~ering denkt omtrent in's lands dienst oud 
gewordcll ell lleswel-\e mindel' hruikbare inlalldsehe dienarcn. 
Uij de elltrcpot-pakhuizcn alhi~r is een mandooI', ~ie meer 
dan vecrtig jarclI tJ'OllWcn chcnst telt, maar als 1Il1ander 
van den ouden stt!mpc\, die Ie zen nocll schrijven kan, voor 
clicbctn:kking tllansmindcl' gesehikt bevonden wordt. Om 
dien oudcn ditmaar, die zoo nanhoudcnde trouwe diensten 
had uewczell, niet ten cellcmaie broodcloos nan den dijk tc 
zettcn , werd hij voorgcdl'agen door zijn c4cf voor cen on
clerstand. 

In de plaats van nan dat billijk verzock gevolg te gcven 
'werd de \'rallg geoppcrd of die man dan geene naasLbestaan
den had, die ill zijll ollderhoud konden l"oorzien? Tot be
looning dus van gcdul'ellde meer dan veertig jaren trouwen 
dienst wenseht men (lien man te veroordeelen ket Marde zure 
genrulelJ1'ood te elan zijller aanvenoalllm. (Soer. Cour.) 

Soeraba·ija, 15 December. Men schrijft ons van Kedirie 
<l(t It dezer; 

Het nicuws van den dug is hier de heerschende oilVeilig
heid welke sehijtlt toe. te nemen naal'mate de politiegeen 
teckenCllvan lovell geeft. 

Op het laatst van November werden Pak Djamin, hoord 
(leI' clessa Kedo()JIgmanten.distriet Ngoenoot, zijne buffels 
olltstolen, vijf in gotal. Bijtijels ontclekte deze den cliefstal, 
bracht aUerijl de bevolking opde been en hetgelllkte 
hem -zoo niet de dieven "':"'dan toeh zijne buffels te herove
ren, Wuaryan or cen vree~elijk verwond was.. Ware h'~jeen 
lUll' later gekol1lell, welliehtwarenalle vijf buffels reeds 
verdwenen enon<iel' de gedaante van vleeseh aanden man 
gl:)braeht. .. 

Amfioen sehuivell en keplek speJen IS te Ngoelloot meer 
iil zwangdanopanderepla.atsen in dez? l'esidel1tie enclaar~ 
aansehrijfik ,reehtstl'eeks het . aantal mlsdadcn toe, ,vclke 
hier 01' onrllstbarenclewijze toenemen. 

De loodsen, waaril1 hiet;kwssok' tabakwordt 'crpgfltJorgen; 
staanvooral tendoel vankwaclepraktijken, " 
Debrutaliteit del' dieven gaut zeUs zooverre . datzijh/it wa
gen een gat te . maken in debamboezel1 omheining, z66 
groot, dat een kar daal' wd dool' kan. 
, Het paord van den heel' Keasbery werei llit den stalweg~ . 

gehaald. De sappies van clenRcgel1 t van ToelQQl1g A goong, . 
clie in de dessa 'Pandjor, . onder N goenoot,dool' " tIat· 1n
lal1dsch hoofcl tot het weiden waren geplaatst, zijl1SfJOOT~ 
loos verdwenen en waarsehijnlijk den weg opgegaan van al 
het vIeeseh. ' . 

Den 2den dezer, juist opeen marktdag v~nd . inen 'een 
cadaver, liefst op het plein, viak voor de wOliing van dell 
wedonovan Ngoonout. Zeer waarsebijnl~ik was de mooi'd 
aldaar niet gepleegd, maa!' hebhen de moordenaars het lijk 
van hun slaehtoiier derlVaal'Ls gebracht om depolitie het 
spoor bijster te eloen wordell. 

Eij eenclergelijkeu stand van' zaken komt liet m~j vom 
dat de Regeering niet langer ll1<lg aarselen einclelijk eens 
de hand en te siann aan de reorganisatie van hct politiewe
zen in debinnenlanden. Wailr moet het andcrsheen? ZaI 
men da~rmede waehtm1 "totdathetzoo wine zal gekomen 
zijn dat de dioven, door straJieloosheid aalJgemoccligd, zieh 
tot eene bellde zullell fonneeren om bijhelder daglieht naal' 
hartelust te woven en te ll1oonlen? Elln ketjoe-partij; -te 
Kertosono gehouden, heeft ;l,ieh reeds voorgedaan en zal -
zoo er niet spoedig afdoende maatl'egelell worden genomeri -'.c.. 

spoedig door anderell worden gevolgd. De hooge paeht
schat, welke ele amfioen voor 1871 in dBze residentie heeH 
behaald, doet vennoeden dat h"t gebruik van daL drmOi a
liseerend heulsap, de aau opi llIH verslaafde scllllrkell tot 
nieuwe krachtsinspanuiug zal aanporen om eoute qui eoute 
to geraken aan de middelen, ten eiude huunen lust tot 
schuiven te kunncll bot vicren. -]Jen uitgehongerde, bloed
dorsLige tijger, die ll1aalldellaehtereGll genoodzaakt waszieh 
met gras te behelpell, is niet zoo vindingrijk ill het bemaehti
gell van 'een sLuk lillend vlecsehdall de 111m amfioen vel'
slaafde inlander, wanneer de hem prikkelel1de lust tot sehni
ven hem aanspoOl't tot llieuwe lllisdaden. 

Het is gCf:llC overdrijving, \Vanneer iIe beweer dat deeerste 
trcd op het pad del' misdaad in den regel bij den inlander 
een gevolg is van de gewoonLe um 'Jijne zinllen.tebedwel
lUell door c1at heulsap. 

Er klecft bloed aan het gcldvilll menigen inlander, dat 
hij brengt naar de amJ\.Jr;u kit om te voldoen ,)an dien 
sch!llldelijken hUl'tstoc 11 t. (Soe]'. Ct.) 

SoeJ'ftOftijn, 12 DecEmbcr. Van Banjprmasin' ontvingen wij 
de volgende beriehten: 

Sedert den 3cn dezer demailuootnaarcostyvertrok.is 
de Kinsbergen naar de Allalak en de 'l'jinrana met eenige 
troepen de Em'ito opgestoomd, om een verkenning op die 
rivier te eloen; beiden zijn zonder nieuws teruggekomen. 

1)en 7 en is de Onrust naar Marabahan gestoomd, tel' 
beteugelin g vall ri vierroof; 'een pnw IV met vivres van den 
Uhineesehen leveraneier is schoon uitgeplunclercl, benevens 
eeni"e andere prallwen die eetba]'e waar inhielden. 

I~ den nacht van den 8 op dell 9 is het garniwen den 
geheelen naeht onder de wapeTlsg~weest, daat ,het ~el'lleht 
verspreid was, dat Wangkang dien .naeht nogmaals eenbe
zoek aallBanjer wilde brellgcn. , Hij is eehter nietkomen 
opdagen, vermoedelijkomdat de. opstellingdel'. troepenvan 
land- enzeemaeht, hemeen warme ontvangstdeed>tegec 

mod zien. " 
Het halve 13e bataillon is den lldendezer, toigroote 

vreugde . van Hanjermasins ingezetenen aangekomen, waar
door hetvooruitzieht is geopend datthans· van OJlze zijde 
zalgehandeld wordell. Erwas eehtersleeh,ts optweekom, 
pagnien gerekend met het logies) waal'Ominans netsehool-



lOdalll .. dooreenekompagni~is bezet; terwrjl eli) heiele ande~' 
rein de koleilloodsen zijngebol'gen. 

. Denzelfdendag iscleHallka .. '8 mictdagsOlnstreeks '1tlUl' 
de Batito opgestoomo.,oinlatf:ll' na)\1' lHarabahan te gaan, 
en daitl' aRn den te verwachten strijd ded te nem:en. De 
vijand zit ill de oIDstreken van Mal'abahan en tusschen die 
plaats en hier.· De aangekomeli trocpen z\jn hcstemcl hem 
daar te gaan opz.oeken; vanhetgecn daar voorvalt, doe ik 
II later mededecling; eleoverste Schultz z<tl zeJf de manoeu-
Vl'tfs VOOI' l\farabahan leiden. . . 

Dc aanhang vanWangkang wonlL gc~chat op 600 kop
pen; die van Soerapllti's zonen op lOOOkoppeH. 

·ToL 1,oover onzc COlTcsponcicnt; llloJ\d.elill ge ril edecleelin
gcn OilS vail passagicl's . gcwordell, 'die HInt de boot mecle· 
kwamen , zeggell clat hcrlen Marilbahau ZOll gesolllIDccl'd 
wordell om het claar \'erbl~if houclenci. hoord - een zwager 
vart Wilngkang? - nit te lcvel'f:lll ell bij wcigering zan wor-
den plat gchJ'i\lld. (Boer. Hbl.) 

Soel'n.:'hij(t . 17 · December. Het wogclI<lllll1d klein-ambte
naars-cxamOIl, daL dcn 12 dczer bier weni gehouden, had 
tot I'c~ 1I1taat dat van de ·~2. personf;n di e "ieh daartoe hacl~ 
dun· aangcmd d, 11 s\aagdcn cll 3 L werd.lln ,iJgcwer.eu. De 
olldcl'\,o!ge\Hlell · kllllll cn · zieh tot de eommissie wenden tel' 
edallgin g vall hUll diploma. 
. 1. Cohell. L. J. Atntl'ay . 

R. 'iV. Pereira. W. :K .1. Vag-nutti. 
n. c. Ul'uijt,cl'. .J. ·F. C. H.eij 11 acrt. 
J. G. L. )\eij)lcl'. 
J . K acsbcrry. 

W. B. D. J. van Waarden· 
burg. 

. 1. C. vun del' Lillden. C. W. A. P. Willemsen . 
(lJ'oel'. Hbl.) 

GOUV.ERNEMENTS .. BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. . 

)<; X T B. ,\ K'I' 14it hd /"(!//i5lt·/, de,. bv."!"il,!" """ dl!" ()VIeVN>lC/l1·· 

(i"uf!rdal VlIU N,.tll1l'lm/(/.wh 11fdie. 
BIJI'I'I(N7,()IW, dell 15tlcil I)cecllIUCl' J 670, (Nu. 1). 

_J~(a~_~~_I~(!...!!~._ .. ISYJ_· _ ' 
Gcl~zcn .k lIIissivc Villi lien Miuiblcr vau Kulullicn, van 26· Sel'luln. 

bel' 1<170, J ,A . A A1 • • N u Hi/ I .126; 
1:1 goc.lgCVUllilclI ell vcrst aall: 
~:('f.( ~lijk : ~:lI t . 
'I'"n t W"Cdl~ : 'I 'e [,CJJ»ICII, dal. ill slo"e " (ltl d" wool'llc" Prucun:III" 

r."hl:rn~l bij I,et llol!J,\' (i cl'cgtshu/' va ll N l'd cr/aIIlIHch - J IIdie, vooJ'kolllcnue 
ill hd, bij Il eL IlI' . l"it. Villi I) /lccclllbcl' IiHiZ, Nv. If, (Slaal.shlad Nu. 
H(i,l , gCIVijt.ig.1 Hrt. l Villi SllIa(sblau I S;':-;, Nu. Hl, voorlaall wOl'dL 
glllc~c" . i1irc~tcur vall jn.litie." 

;\f.chrift, Cllt.. 

'fer onlollllallcic Villi dCIl GOliverllclII'-G~lIel'aaJ: 

Dc AlyCllu'C11C &krctal'is, 

VA:o! I1AltJ'N C'ARSPJ;;],. 

Civiel Departement. 
Vcrlccnd: 

~; .Il t"·f,(Jj~l'ig ,,,r/v( Ilnal' . 1~lIr.) pa, ,,'c\il'lls ziekte, aall den lelr-grafiol 
UH eerste klassc C . .F. A. Sperh-ake. 

Ollislagell: 

Oit 'elond. Mt: II sl , de - .\!cwe~cn zuutvcrkuol'pakhuisrncesler le I'alclll
bang J . E. \'Ull ZlIijlcll. 

l'ot 

Tol 

Hr:llocmu: 

prcdikanl ),ij ric I'rotesl.llItschc gc'meellie Ie Parn(i kassan(Mad,jl'a', . 
de belloemdc preilihnt ·b\j de [il'olestnlllsche :gclIl.cente in Nedel'· 
laridHell-llliJic C. W. · Sehoorl:/. . 
eerslen algeone,,"cnlialdlllisIlICf':;tlll' l~ I:latuvia, de algemeenepak. 
hllismceslcr Ie i)·)crnbaijaP. J·.W crll er . 

Tijclclijk . l!elas[: 

Depariement . van ; Oortog . . 
. Verleend; .. , 

Een hveejarig . "el;lof . naHI' N edeil~nu,wegeDs zi~kte, aan den ~ershln 
lnitenant der kavallel'ie C.R.' Bentrortvan _ VaLkellburg_ 

.. OntslageD: 

Op v6r:t:oek. eenol, nit Zr. Ms . mi!itaire diensl, de 'apotheker der 
tweede klasse M. V. vail Lissa. , 

(Java8cne Co U1'an t , 16 December 187 6.) 

Civiel D~partentent. 
Verleend: 

Eon tweeJarig verlof naar Nederland, II'cgens ziekte, aall den . officier 
van jllslitie bij J en raad' van justitie te Soerabaija mT. J. Heringa_ 

Ootslagen: 

Op verzoek, cervol, !lit '5 lands dienst, mel hehond van regt op pen
sioen, de gewezen ;;ontverkuol'pakhui3rneester, teveils belnst met 
de administratie van het algemeen pakhuis te Kediri J. W. van. 
Loo. 

01' verzoek, eervol, lIit zijoe bell'ekking, wegens ziekte, onder genot 
van waehlgcld, de komrnies op het I'csideutie-kantoor.le PekaloDgan 
J . :Martherlls. 

Eervvl, wegons vcrtfek, als buileng;:woon sllhstituut,grifner hij den 
landralld Le Brebes ('t'agal', \tuiten bczwaar van den /rmde, me. J _ 
l:I. J . Schneider, ambtcnaal' tcr besehikldng bij de landelijke iu
Iwmslen en kullurcs. 

Olltheven: 

Or veJ'zoek,. eer'vol, van de hem opgcuragcn wHHl'ooming del' civ.id ge~ 
IIceskundige "icllst en hct 0l'zigt over dc vaccine ill de artlteJing 
'I'jiandjoel' (Prcangcl'-Regentschappen), de civiele geneesheer aldHal' 
P. :E)':(linck Schatteukcrk. 

lngelrokkell: 

Ve na n tlen civicl geueesbc€1' Ie 'l~lialldjoel' P. Eeft.inck Scbattcukcl'k 
uilgereiklc akle vall luelating tut· tlo uitoefeuing der genees" heel-
I' ll vCl'loskundigc pmklijk aldaar. . 

0" '1'l'zock, de belloerning van dell aigellleellen pakhuismeestel' teSoe
rubuija P. J . Wemer, tot eersltll algeluecncu pakhnismeester Ie 
Batavia. 

Tut 

'l'ul 

'l'ut 

'l'ut 

'1'01 

Tut 

Tot 

Bcnocmd: 
('crslcn Hlgemccllell pakhllisllleesler to Balavia, de lImblenaar op 
lIoD·aklivitc:t H. von GllJrI'OD, laalstclijk assistent·resideDt van 
Billitou. 
arnblellaal' leI' beschikking Lli d. Inndelljkc inkolllstco en kllllllre., 
de arnblollll:tl' VOOI' de unrgerlijke dieust in Neuel'laDdsch-Indie A. 
e. Scheppel'. . 
ouliel'kornmics del' eel'ste klassu bij de kontro'e eli· recherche 1e 
Soel'sbaua, P . Limae!.el·, t.hans die uetrekking Ie Batavia vervul
lende. 
olUlcrkoltllllics dCI' eer~lu klasse bij de kOlltrolu en recherche t6 
Dalavia, J. C. Phcfi'erkol'lI, thans <lie betl'ckkiug fe Soerabaija 
vervul/cnrle. 

Bij IlCi deptlrtemcnt dcl' bur!Jer/ijlce optlllbarc wcrkell . 

tweeden kOllllDies, ue derde . ~omruies bij uat deparlemeull. E. 
V. Carulus . . 
del'dclI kornmies, de eerste klerk op h e thllre~\ll vAuden eel'st· 
aallwez('ud iogcniellr bij de burger/like openbill'c_ wel'ken in de 
rcsideutic Balavia K. Altheer. . 

Magliging Verleend: 

de uilrciking aan den eivicl genecshcer P. Eeftinck Schat.lenkerk 
van celie akle vall toelating totnitoeren·iug dei' g-euees-, ·heel- en 
vcrloskulldige pruktijk in de afd.eeJing Bandong (prtau~,H-Regetlt-
schappen). -

Departement van OOl'log. 
Verlcend: 

Een hveejarig ver-Ior naar Nederland, H.!l ll den ' cerslen lI,ilenaut ·kwar
tiermeester der Illililail:eadininisnatie G. C. E. P. · O. · .F(itterer. 

.Duol' _ den . Kommandml( va/ll,dL~r;er : 811 (4·"if,·a~l ' llet UejJ(II'(/flnci!l 
. van OorlO!J iil Nederlalldsclt~Iiutie .;. ij":: :. 

. Ovcrg~plaalst: · . 
GCl1eeskU1idiyc dhmst. _ 

Bij het groot triiIitair , hospitaaJ te Wellevredcn, de utlicieryan ge
zondhcid det . twee.de klassc J, 1\'[; - Mnnniks. deJongh~v"nde 
~m;16cskulldige dien ~ ti.r;t <le >Lampongschti .: Pistri kten. . · · . 

l\fei de ·wallrncmillg iter bctrckki(lg , van cersten kommies bij . hel de· 
IHirtcrnenL vall j .. stiti·e, ,1e .ulIlbtenaal' voor de burgerlijke dienst 
in Nederlaudseh-Iudie Inl'. D. J, 1\1. P. Mulder. Bij de geneeskundige dionst iude· LalllJ.iongspbeDistril!;t~D,deo'fticier_ 



0t a,n, :.g~~<}E.<tli~,i~L~~r"J~f.\le.\~I.~sse.l·~~'f.~~~~iJ,'l~£del;s, •. v~~ ·. ~e.t g~()ot 
, 1mhtau'.ho.spl~aal·'teSoeralialJa, ..•. , .•..•........ •. ;; ' . ' " . ..... . .. . 

Bijlie .gene~kl!riO'igjj dienst . van ' JtioiIwell.uuiJ.ethoorigb eden ,de .• officier 
,e"t;'V3:iL geZllilah~il:l- · di!i' twe.edEklasseH, D:Roskcs, va'll IJ'et gr()ot 

BO 

AI's 

De 

BO 

De 

De 

mil (ail'~h()spiaiaI ~eW s!t"vt'edeu, . . 

l1ljdlltel'ie, 
de ~uruizoclls·kompagnie dcl,t'J,ampongscbe Dislriktell, de kapitein 
C, J, I\L de Wildevan het, 9dc uataiJloll, 
het gamizoens.balaillo,B van Baukn" de eel'ste luitcnaul W, 1<', de 
Wild~van heLHtlcbataillon, 

G enie,lllilzeU I'S en sappeuI'J, 
E'iJdrillstaj de" Gellie, 

' eml'aanwczcIHl - gtmie·oflicier -Ie 'Jjil<lljap,dc lI'lajool' C. ,J. van 
Goens, omlet·dil'eklelll' del' genie tel' SumalTa'sWcstkust en onder· 
lioGt'ighedcll, 

HI) /Jet "~1'1'$ :,t'Ilie, mi,teM's en s,'ppeItl'S, 

llJajoor A, NUlllatls, CCl's[.aanwezend genie-ufficiel' Ie Tjilatjap, 

Direklic del'!/cllie, 
de militairl( vcrkenningen, do lweQJe luilenant\V, 1', A, H.eich· 
,mann, van bel: lldc batailloll inrantcric,-- zullendc Iltl ill vet'band 
dRRrmede bij zijn wapen lVordcngcvocl'd." a la suile.': 

lugeil'okk<-n: 

(lfl:l'jllautsiog fils ondei'-dirukteul' del' gcuie ill de derdc ' mililnil'c 
afued illg i'p,Iava VIlli dell lnl'jool' 0, .1; van Gocns, olldcr·direk· 
{""r del' genie tel' SUlllutra's'Westkusl ell ondcl'hool'ighedclI, 
u~' cl"Jllatsing hi,J bctkorju; mineurs cn SIIPPClIl'S vall- den l1JHjUIJI' 

J. ,1', }~rllleHlI!hOlldcl'·Jhcktcllr .Ier gClIie in de denle miJilaire 
~f,lceling 01' Java, 

. Depal'temcnt .del' Marine, 
\' cricetid: 

:Efn Iwrl-jarig Hrlof llaRt' Nc,jcrlalJd, "'''bellS ziekt(" 1l'111 den nmbte
l'.'1f fi JI \\ndJ1St'J.1 ,L,C, Midtlend" rp, Irlflt.{di,ill l\l'eerle machinist 
biJ ,18 di@st Uf!' gOi]vCl'llcmeuts-rnarine. 

JlY; 

(J(W{(sc/te Courant, 20 December 1870,) 

[N NAAAl DES KONINGS! 
ilI)H V EllXIWlt·(jl~ N I~I!"UI, VAN NEDEILLlI.NJ)SClJ·[NDLE, 

Den R'lad van Ne.lf31'Irmri,Yc1t·J!ldiegehoord; 
,1I1en, die dezIJ mllm ;;ien oj hool'elt leze!l, Sahli! 

d oet fe welen: 
. nal I'ij. "d nO\Hh~kclijk Hehlcuil(:, (1I11 lut nadere IlUllVlJl1ilJI', del' 1111 

fe t W ,'IIICIi onrlernfdcding ,vnn het IIde l,oAdstlll<,J Ide nfdeclillgdel' 
begrool ;"!C w;m uilga\'ellvoor h~ l,ja"r lS6\l ccnlo'cdicl (e "pellCII 1,£Jveu 
de b~J;f"olilll'; , 

LeU"II ~lc . 01' .Ie 1I!'til(dclI 2,1. 2\J. :; t UI :3:1 vnll lid I't'I;l~m('nt 01' 

hel 1,1'1 .. 1<' .1,1' rcgcrllJg vnuN cdcrlnlldsch · J lltiit;, ell "I' artikcl 31 del' 
1V1"t \'1111 2iJAprii 1864 ,Jndi~ch slaahhlad 110; I (JU); 

IJccrt R"t'!gCYOII.1clI ell n:rstann: 

.· .• · .. ~IN .NAA1VLJfESJ(ONI~pSl .. 
(l6U'V:ERN:EUR~G£N:E~4.A;t'VAN .. N];DERlLt,NlISCH.&l)fE; 

- _ _ _ _ J _ 

Den Raatlv:ari N eclerla?lllsc1tat/{(iegehgotd; '> 

Allen, die ' deze zulle;. zielt .. Of . ko01~l!n)l'Zl!it; ; Saiuti 
doettellJ8te1i: . ... ..... , . . 

1M Bij, het nooctzakelukachtende, om t61;.nadere aanvlllIillg ,del' 
lilt Le nOCHiell ollderafdeclingvande VIe afdeelillg.van heL lhklJUofd
sInk derbegrootingvanuitgaven Yool'l,etjaa(18U;)een kredietJ'6 
openen bovell debegl'oQtillg; . '" ' ....... ' , .'. . . . ". . .' 
. Iietteude . opde' ai'tikeleIl21,29,31eu!l3vanhetl'egleInellf'ojr 
het 'bel(;id ' der l'egerillg vall Nedel'hllHlsth.lbdic, en VI' arC ' 31 der 'wet 
vall 23 111Jfi1 I864,(IDdischs!aaCsbl<tdl1lhl,06); 

Heeft goe<)gevoUde\l en verslaan: ... 
Onder. nadure bckrachligingdcr-wct, bove'l het cij fervan het lIdo' 

hoofds\uk dcbegl'ooWlg van Nederlrindsch· Indie \'o~r hetc]iensfja81' 
1869,gew\fzigd iug"vulge de. wett~l) van 4en5Ar;r,iJim21 ,lilly 
1870 (Indisch staattibllldllQ, 56 en '131yelllllsilol' :nadel' Ie "Irtigen 
ioverballd met de onlonnaucien van. 25 A,prjl:, 2D~Iei, '~en30.1 uDij, 
23 J 1I1ij, 29 Au-guslus, 21 SeptefnbcI', I Oklober fu2Z December 
1870 (Slaatsbladno,s. 46, 49, 50, 58, 7~, 86;10,5, r:H, L42ell ]~2, 
te opcneneerl' credidvan l5000(vULduizcnd gllluco';tot narlcl'e 
aanvulliilg vall de 743te olnler,afdecling (Personcelvan de~ waterstaaten 
de burgerlijkeollenbare \vcrken), behoorend!ltotde VIC afdeeliirg (de· 
parlcmcntvan bllrgerliihopenbare~ \,'crken :vangenielrt hoofd&tuk;en 
uij de wet) van 21 , Julij]S70 (Indiesch staatsblad na,131)en de 
o!'donnanciovanlOktooel' 1870. Staatsbladno, 142,bereiusvcrh()ogu 
met f 7500.0 en J 12000. . ' . .• .•... . . ; ~ -

Bnopd, t niemand hiel'van. oowelendheidvoorwende,· zal. deieinhei 
staatsblad van Nedel'hmdsch· Indie gcplaatst'en,vDor zooveelnooil ig, 
in de Inlandsqhe en Chioesche talen aangcplakt worden, 
, Gclast cn hevllelt VOOl'ts, dat aile .hooge en lage koJlegienen !imbte· 
nal'en,ollieieren en justicicrcn, icdcr voor zooveelhcm aangaa', a~ll de 
stipte naleving dezer de handzullen hondeD, zonder oogIuikingofaan" 
zien des pel'soons, 

Gedaan to B!liteJ/;:o/'gdeD22~u December 1870. 
,P,lIH.1ER; 

[Stullisblad no, 1931:_ 

De Atgemeclie Sekrelal'is, 
V AN HAItENCARSPJo;J" 

,m X'J' R' A K 'I' E N '/lithet llegister del' Bes/uilnl Vllll den GouveI'IIBW'

Gct181'aal val! Node1'landsch-I1ldie, 
HU1'l'ENZOllG, den 19dcn December 1870, (No, 29): 

Gelezen', enz,; 
Geld op Slaatsbladl868, DO, 81; 
Is goedgevonden en verslaan: 

Eerslelijk: Met w\l~igingin ZOOV€l'l'6 van art, 2 van het beslnit 
vall 31 Augustns 1868, 110,3, aan te feekeneD, dat de Jllaatselijke 
schoolkomtnissie te Poel'waltal'ta (l'esidenti'e Kwawung) zal beslaall \lit 
vijf ledon, mot inbegrip van den voorzitter, 

'1'ell . tweedc: Enz, Arschrirt, anz,. 
Ter ol'doonancie van den Go~Vel'llcllr-Genel'aal: 

De Algemeelle S;kl'eia"is, 
.V AN HARENCARspm" 

BATAVIA, den 20slon December 1870, (No, ]0,) 
[Slaalsblad no, 190], 

Hnder n:"Ji:rr. bc:krn,!illi!;iJ'g IItr wet, I (;Yell hel eij("r van hd Hlle 
houfdstuk dcr .. \wl;rooOIlI:\' villi , N C!lerlall~cb·l udie , V';OI' het cliclIsljafll' 
l!lll\l,~~wijzigd ingevolge de wetten VRII4 CII !) April en 21,Jnlij 
187(1, , ItHliiCh slaatsJ}lallllos, ,,(;en 181) clllllsnu~ nader Ie wijzigcn 
in vcrb~ntlmd de ordOUflanticlI 1'111125 l\l'ril, 20. 1I1d,1 en 30 Jnnij, 
Z;{ JuIJJ •. ZU AlIgllbtll~, 21 Sq,lem],er ell I Oktohcl'J870[Stnatsblaii 

'., UOA , 40, 4(1. 50,5$,'7(i.86, 105, J:H en 142J , Ie 0l,enen ceu loecJiet Gclezende missive van deti1\finislct, van KolonielJ, van 3 Novem, 
" Villi J :IOO(j(j [dertig dllizcnd guldeu] tot naderc narlvullilJl; van de ber jB7QLt.AA'~', no, :n/155D; 

14de undcrafdcelil,ll-( " [gcvangenell, IrcHingg;mgcl's en J;HnnclingclI], be~ Is goedgevonden cnverstaan: 
hOOflludr: [I;t do .IJ~e !lfdc~lillfl ,[ dqjal'lcllIctl t -van jllstil ieJvangcmelrl Kr~chtens" lnagtigio;g,des. Konings,ulstijddijkel1 ' maatl'ege1,-ll1 af· 
hoofd&tllk"Gn~(i (Ieordonllnnt,ii;u van 20. M"j' en21. Seplember 1870 wHchtmg; ,dcl'l'eol'ganlsatle valldcbllrgerlijkc' geneeskUnliigediellst,en 
[S!~l\f~"I"<1 lIo3; 4(Jeu] 34}, hCl'eidsverhoo;;c) met. (2051)0Qen /7500, lnct wijzigingvan , het bcsluit.'van21 Ajll'iL 18(j3no,~(§lalltsblad 

, £11 (Jl'ciaLuicmarid ':hiervan linwctcnclheid vool'wen'dc, zaldeze, iit het no, . 41) , te 'bepalei:l: , . . .'. '. ' ". . ... ..... . 
SlulIlslllad vHIlNederlalldsCJdflllie geplaatsL ~ cn, . vool'zoovelJl, uoodig'; dat ' het ' bul'lJau-persoIlccl··. :~o()rde bUl'gerlijkc geneeslnmdige dienst 
in de Inlaodscheen ChinesciJfJ,hrlcunallgPpJriktwofdcli . ..' . voortaan zal aijn zamcngrsield ais voigt: ' ~ 

Helssl en ' beveelt.vool'l,s, d.d" allehoogccohigc kollegienen amb' een tweede kommies, op eene bezoldiging vau f 220. [twee 'honderd 
}~D8re;n,lJniciel'~n ,> eri ju~ti()iercfl1; !cder vool'~oovceLhemallngaat,aantwintig gulden] 's ~aands; . .. ' . ..... . . ' 

~:Dz~~r~)t~e~II;JI:;:~~~t}L:et:Il~;~I{~~~~~nd~lr~II~:::el:O~):::n:::t~U:k~~:"of.· .. I ·.~~I~ti;ll~~~~::e:~~:ij~~~::e.·c:e::I:~~~.~:I):::sftel~5b:s~:~:k:;:d\ei~ 
T, ]lrlJ I~R. deo_,chef OV61' 4e , genecskll~ldige dienstzal :wordell gesleld eenesj)ni van 

; lJe Algf!11loellc fiekretaris, 

' v ~N]'rAR]O;NC,o\:RSpil', 

f 230 [twee llOnderddm'l1g gulden] 'smaands, . 
Afschrift.CDZ, . '. ; ' "' ; .; . ' 

.' :I~er ordonnanciff"vlltl;' i1enG~uveruenr-Gelleraal: 
.De .J11gmiteeneSeki'e,'til1'is, 

"' .• ' YAN , I:lARE NCA:RSPEj,. ; 



, J;l.iTAYk4, del!., ~,I:st~IL'p!!c.el)lh,er , 1~70; " fNo, §~.J:/ I .' .• "" . ','.' ,:, ... ':: ·· p~pa.tte~~Jii;v:aIi>Oot~O!k 
Lg:l~Wa'a, e~~;N e<lel'],~ildsc h:loJie :gehohr'd':;. . ... ,.. . ' ~ " . ' 0 iJ"tsl.irgeo ,:. . 

. . .. ·u····.,I Qp ~,·oe~:.~,obe. eki'J·. · eel'vol, .. nit , Zr; . :r.f~:. :. lpjlitllixe dienst; de ,oflkier(liage-' Jsgcl.e!lgevo\ideneu-IIcr,t.aun: ", ... .. " ~U . .. . . . .'. ' " .'. ' ,. 

])Pr.s.lclijl.r: . ~l. '.e bellulen, :dat Ie Op,hoeffoe [residellt.ici i i.im.ol'J- ee e . . del'clel'c]e klasse. G.H>Cfamet.: . " . 
:inlHlldsclie · schoolzal· wonlell .opgerigt,. . . ' I . Hij .het W(~pClr ilerAdille'rie. 

·:··.T entwecde: }1~DZ ..· ' 1 . .', ,Bevorderd:, . 
. Ars~hl'ift, eo~ ; , '1'01 majool\ de kap.it,ejoJ,l, ·cl,e ' Rochemo,~t 

Departement derlVIarine. Tel' ol'donnancie vall d ell GOllVel'Oenr· (l'eneraal: 
l)e At,qememf! Se,kl'e/Cll'is, 

VAN H AREN CARSPE f, . 

BA'[.,\VfA, dCI1 22iten December 1870; (No, 2.) 

(Slaaisblac! no. 191 )_~, 

. Gdezlm. J<Joz, 
lit> l~.itao van 'Netierlalldsch.louie · gehoord ; 
I. goCilgevondeli en verstaun : 
i'llc!.' aallv,)lIing vall het beslnil; vall 29 Jnllnnrij 1aG:3, no·.9(Staats

Llad no. 13) , ·Ie bepalen, dat ook de Iloofd-inspektCllI'S del' kllltnres be· 
v'legd zijn, Olll r,>gei'i ugsbetigtenper telcgrnaf tr. verzcoclcn . 

Afschri(t, enz. . 
<I'er orrlonnancic' :van den GOllvel'l1cllf-Generaal: 

De AI'lellteen8 Sekl'ctm:is, 
VAN HARl'CNCAUSpm" 

Rij Koninklijk be, luiL van den 70J en Oktollcl' 1870, no. 14, is aao 
dell vi('e· uumirnlll op l1 on·akt.iviteit O. A. U hlenbeck, opgeul'agen all 
I!drckkillg ' van k01l1matJuanl del' 7.ccmagl: en chef .van het departement . 

. <I n marine in Nedilrlan<lllch·1 lidia, tel' vcrvaughig vnn den dallrmeM 
" " hellish'" s"',out· hij . nnd,t J . Andreae. 

Tot 

Civiel Departement. 
Verlecnd: 

\weo:jarig verlof nnnr Nederlao'l, wcgell8 l.iekl.c, anu den I'csidunt 
d"r Wesltr-afdecling van Borneo, C. Kalel', t!lI nail dell oJlziener 
de IIt·n/.! kla~se uij hel, boschwezcn, If. J. KI:nijcnhoITvHIl de r.el1l', 

OutslugeD: 
v.rmek, cervol, IVrgclIs vertrtlk, als lid von de . plnnlsel[jke sc;l1ool· 
kOlnIJli.s iti I.e SOIl1Hl'lIl1g, lJo. 1<'. !T. Vall Hangol, onc\el' dnnkbellii-

!;iug yom' dc 1\IJI,r helll uls zooilallig ucwezclI diensten. 
. I'cnocmd: -

I.deu VBll de lJlnohelijke schoolkollllllissic t,e l'ocl'wllknl'la d\ I'uwang)i 
J , K, vau HaDst~rt, civic! g~ncesheC\', en W. KuhleI', nol.uris to: 
ven, ~ellllll ' rneceter nldaar. 

J)onl' dnl ])ir8C/CI/I' van Bimlenlandsck Bestlllll' is de 
vil/ge"de iJeschiltJ.;itl!1 gimomen: . 

OutalngclI : 
v.~zo"k, "e.rvol, lIit ZijllC bclrckkilig, wegl!lls :-.iekle, de poslkom" 
'I!JU , diet V:111 hel postkuntoor tc Singkawallg (W r.s ter ·nrdeeling. 
VUII BOl'lleli), flo WeidclIla. 

lIcIIII' den Oi,luvemelll' v(wSutllatra's lYesth'ust \ i:ijll 

. Benoemtl: .. ' . 
Tot scl) i fJpel' vao d,e ' stoon~ l)aggcnnoleu llo; '}- 4u h¢t rlfi.19g:~1~:bJ:W:· 

se.meut.tc Soel'n-baijn; dQ:·bo.otsmfiU liij ···het ·lTiario'e, el~bl'iss€m'eu. t' .fe 
Oinllst, ,r. vanSlliijs. "..'..... '. '.-- .- '. :~: '" 

Tot boo.h1l1an hu lief marine 'et:I'blissemeutte bnnls~,4e. , .QoGtslll~u : l1ij 
c1e nmillQ-magazijncn en slnpe1plaatscute Soerab}iijii/ L : V'~ji/~Vijk. 

ll,elast: '.. . ." " . ;",. , 
Met clu wuaruemin.g der betrekking vanboot~manbij ,a~ ; milI·iil'e,"ei!ig·a, . 

zijuen en slapelplnatsen t1l. SoeralJuliil, deeerste sch.ienlJuisffialiLbij 
de KOllinkllike Nederlandsclie marine W. van diJl'U:tte, . '" :'" 

(J aVCl8cke . Courant; 23 December' 1870;)' 
c.~ 

Civiel nepartement. '~ " .. ' ... 
Ben t.weujul'ig ve,lof naar Nederland, weg~ns' " ziekt~ ,' naiJ > den : fluip~ 

pries tel' hij de roomsch- kutbolijkeg~meen te te ])j!l~djok~,r£~'; :9L 
J. Peters. ' 

I~e;: oelljd: . . ..', . .' 
'eot lit! bij den run'd van jnstWe teAUlb~ina,lj.J. de Roock;,(]iri~ 

gerctlllofficier vah gezoudbeid tIer tweede klasse . aldaar. . : ;' ' . 
. Departement . va~Oor1og. · . . .. 
. . Gestel<l, " 

OIl verzoek, op non-alctivitcit, ion'der bezw:to l' van den: lande deeerste 
lnitcnnut oer infanterie C. Miseroij. . ' . ' 

}JOOl' d,m T(ommatldallt vall het Leger en Chef vall Mt IJepal'telnent. 
Vfm Oorlog ill .J.Vederlandsch-I" die zijI1. 

Geplaatst: . . 
bifanterie. ' 

Bij het 3de bntaillou, .de kapitein l~. J. Boom, onhmgs van verloT uit 
Nederland teruggekeerd. 

Overgeplaatst: 
Infallterie . 

Bij het 2de bat.aillon, de kapiteiu 'f. H . . Pourchez VBn het garoizoeo3-
bntaillon vall Celobes en onuerhool'igheden, 

Bij het :lue bntuillon , de kapiteillJVL A. ]L Ph!lff van het 2Jil ' .ba· , 
taillon, . . . ., . . . 

Bij h8~ 7ue baiailloll, 'de Iste Initenaot C; C. va[r~eJi VrIjhoef . v~i 
lIet 5da bataillon. 

Eij bet 15de hatuiiloli, dlilste .': luitenautW'.F; . A'; , ];jlidwlll,in ' va~' 
hit gnmizoeos, bntaillollvao Sumatra's Westkust eti ' oodel'hoor'if7~ 
hMen. :.. .' . '. ... .... ' . '" .-" 

Bij het garnizoeus- uataillon van Sumatl'a's W:estkost' en ooderhoorig~ 
heden, de Iste luitenant H , Bouman .van het 17d:e bataillou . '. 

Bij b~t. garnizo6oscbntnillon .vuii Celebes en. ondel'hool'igheden, ~e~a , 
pltelU .J. F, Simoilsvan het3debatailfoo:· ' '. 

Olltslngcn: 
. ~;trYI)I, ",~g"h~ vOl'lr!:k, outler donlcbctniging 

Departement ·· d-er .Maiine: .:, 
your de door heu nls .· .. , logetl'okke!i: ." . '.' .... ,. . . . ' 

OJ> verzoek, .· het Rao dengew8zeucersten !oachiilist Iiij ' degon:verne- " 
?Ie~ts marine G. N. L : Wenlzel,wegeTis ziekte, ·verleentl f wee
Jang

h 
velrlofnaar Nedcrlauil,zijude. hlj ' g~steld iii, hetgeuo~v:ail 

zoodolligLawcicu tlienslell, 
:Ib lid vall tlc 1ill1l1t~elijke schoolkommissie te FOl't dc Koek (Pu- ' 

dnllgschc. HovclllnllcJeu), D. A. C, }', W. Verstegc ; :-. ' :.-
ul~ ~eJenvnll do li l~ntselijke sehoolkommissiete Padaog·Potidjarig · 

(\ ntlnngsche Hovenlnnden), J; Doeters . van I,eeuweu , en J. J. H. 
Pupla. . 

wac tged , " .. 
(Javasclte 001t1'a1~t,27 Decembel: 1870.) ' 

!. • Benoemd: 
!'L'~t Ie-leu ; BUl,'gedijke stand va.nBatavi~. 

van de ploalseIijke schoolkolnruissie ta }'ort de Kock ,(Padnogsclie ' Yan dell 5dellto(1 .• ,9Di'!Cenlb~r181t):; 
. ,Boveulllllc!eO), W. · A, Albrecht, kapiteiu del' infanterie ' . 

vaude plu'ulselijke schoolkomrrii,ssiete Padaog-Paildjaog [Padang.' ,. " " . .. ' . ', . ! ' BeVallel~, ' ... ,. , 
ache BovcnlaDdenJ, J.F. Haus ell C; G. H. F .. :vatiScheild'el, . J,B. C. Bl'odhaag; ge\j~ . .!itlColrim~i'I(, D. 

(UpiteillS del' infll~terie. . . C. vaii : EmmerAk, geb. ' Segaar , Z. o' 
. .. .. .'. .' '. '. ·. L. Tntveld Puryis ,geli.l\.ett;tnih,p': · 

POQI' . den }lrllidentde/'Z,tidel'- en . Oostei'~afdeelitlgvan, Bo!'1leo '!fiji! S. M. ':Evel's" 'geh. ' D,elhhi~s , . D; :;"" " 

~Ii 'vegens ':ve;: l!.e~,e.el'vol" als 1~1~~sl~~~n:deplaa!Selijke sch~ork6111mh~ie S .. Hermann ,geb. ~1'ittelliolzel',Z ~ . . .' .. '. 
le BalldJcrmaslD; C. A. Schuakcul, vao Leijden .oil.dcl' da:nk.SigiRe}:nde'l's van del" Veei·,(Daen~g cKeho),D.: 

. betuiging voor ,de.· door hell al~', zoodaDig ' bewezen di:risteri, ' ; :. J. vcluStooten"vRllSlooteJi, Z. · '.' .." ' : :. 
, Benoerild:M. A.SJiethlage; VerblH'gt,D ... . ' .... . .. 

ledeo : voll de . Jilaatselijke seh(iol~9mFlli~sie teBandjerhiasiu,A. 'rIc , P G ' . 1 W ·· ·· d .. S . .. ' . . D . . . f) 

,~l~I::~~~~;l~:~~!::;::~\·:~t~~~~1';iit~::~,t~:f~' .• ~.Jr~~~Xt~Ig.·~;"~:::i~lt: ~~:~.·~< . 



J. }I.ifeihl'acken; hI lll; · . 

' . . '. . ...... ....... . . '.' HuweJiJken . ... . 

'fh.'I'h.'l'it met eh. L.Abralutms. 
F~vallBj'a illuMolTis met e. G . h Watson . 
W. F. D; Benjamills metJ. e: Benjamins. 
H; ; P . • Kai'sseboorrimci:l J~ w. e.Gouyn. 
Ch:-H, J. :Wansegers met IV. J C. Hual't. 

K. ' LGerth van Wijk, met A. H. A. L . Schlls1el'. 
. A,J;' Bl'llCknel', metA. J. Pa ublon. 

Ovel'leden. 

E.M. Isaaks, vr., 88 j . 
A. Sandenbel'g Matthiessen, m" 4 m. 
Sigi (Daeng ,Kebo), vi'., 40 j , 
D. P. Flnbacher, m" 4 ill. 

OVf~l'leden in he!. Hospitflal. 
1 7 Persone+1 . 

TRotrw-, GEBOORTE~ ell DOODBERICHTEN. 
Gehuwd: 

De(~ . a F. F. Cl'~t.iel' Ill et. \\" l-)eHzer, Padang. 
1/ 9 J. G. Montl mel, A. DlIyr;hal't, Soeraua~in. 
' I lIJ .r. , L. Challpl'c Molicle met E. Ii'. R N. V. 

Jfecvenlen, SoeraLaija. 
1/ II) ·F. 'P. A. Cl'eut.zullI'g niel\;. I~. H abeyn, 

'l'oelooug-Agoong. 
I i 17 W. H. Schey lIlet ,I. C. Sehut.t.z, Soel'aba~ja. 

Nov. 

))ef:. 

II 

" II 

II 

tl 

/I 

II 

/I 

Bevallell: 
21l Van ScherUlUC(:k, KClllemnns (~.), Kahaijan 

'I.. ell O. l'nnBor·nco. 
~ fI'!'. K Villi H.cmnskcrck, van HrOlWkhol'st (Z.), 

Djocja. 
10 W. Cil. A. roth (% ')1 Samarang. 
- ::\0[. 'J'hiemo, vall NoniLlIij!'l (Z.), Soerabaija. 
- J. 11 . Wagner , Schlupm!llJ (D.), Soera\;aija. 
11 ~LP.Willnkens (Z.), HOlld(J'I'O~80. ' . 

lZ)\L U. de Riemer, '1'0 1\:fiehelen (~.), '/'oeball. 
li1.r. A. E. Suijck, WictlQrhold (D.), Kloerahan. 
1-1- J.,. n. A. PJasucl'g, - Boeckel' (D.), 8oernbaija . 
15 l~. 'I'. March (n.), J',it.tie. 

M. S. S. M. 1<'. van Vliet, John (D,), Biital'. 

Overledell : 
Nu\,.)() C. ,rJ. l'othofr (20 j.), Cheri\;on. 
" 28 F. II amersl el' (23 j ,) , 'l'erllate. 

Dec. 1 U Willcm (8 j ,) , Socrabaija. 
" 15 W. A. van :1,00 (21 j.), Soel'abaija. 
II 16 ,17 8. A. Mool'l'ees (51) j.), Soerabaija . 

Handelsbel:icbt V~l!Bailjerlnasill. 
. In · denlii~ciel ' is -'het·:stii; .",atilOg -aall pi'odu:cten 111 

vooi;raadis, W01;dt naar.TiLv»:gcvoel'd. . 
De pl'ijs del'rijst i3 hiel' als gewoonlijk, iuaar iu(Ie . clis~ 

triden Amonthay. en Becompay is de rij s-t duul' . . 
Het. vtlwlient; opmerklng Jat . in den loop v(nidit jaar 

de in \'oe[' van ijzer el1 staal ,buitengemeell groot is geweest; 

I tlit kan tot_ het 8me,den van 'vap~ns gebezigd zijn. 
Ook was het deblet van zout l\1 de laatste maamlen zeer 

I groot, ,,,at weI met bet-- oogop eventlleelen opstand moet 
zijn geweest, claar deinlandets ziclt dan I'ooraf van chit 
noodzakel~ik I'oetlingsmiddel provianderen. 

Zouden·· OIlZe regeei;ingsmannen Illisschien later ook op 
zulke kleilligheden willfni letten? (Soe1·.Hbl,) 

Markt.prijzen te Makassar. 
Gouvernements Wissels op Nederland 
hrtikuliere . II 99 1/ 2--100.-
So.uvr.reins f t2,8oa 13.-
Agio Ii aGl/~ 0/0 op cl~J1 zilve1;en guhlen . . ' 
Rijst, Bulie . .. - . . . ' . r 58/ 4 __ a .f 61/2 

ie!. Mams. " 53 /4 II " 11 61/-t 
Koflij, (Bonthain) II 27,- II ,,28,-

it!. (l)an~-Pare) /I 24,- /I II 26,-
Rotting II 8,~ II II 10,-
Hlliden, Koe- II 35,--- /I II 88,-
jd. Buffel- II 20,-" /I 24,-

Ge!.ah-pertja II 50,- 1/ II 200,-
naar kwaliteit. 

De illvoer te Amboiitaheeft gedm:ende de maand 
NOVelllbel' bedl'agen. 

Aan koopmallschappen, 
Aan r,i lvtll'en III nn L 

De Uitvoel'; 

Ami koo)Jmanschappen 
Aan zilvel'en rrinnt . . 

f 19446 .-

. f 8548.--
II 300.~ 

(Boer. qt.) 

Verkorte balaus der JavascheBank , 

op dell 21sten DecemiJer 1870, des avon(ls opgemaakt, 
krachtens ar t. 18 van het Oct1'ooi en Reglemel1t(Staats
blad 1870, No. 34), en ingevolge besluit van den (:tou
verneur-Gelleraal, del. 15 Mei 1870, No. 12. 
Disconto-I'e- _ IKapitaal ', f 6,000,000,00 

kening . f 8,66'4,418,05 'Bankbillet-
Beleening- ten in 

Samarang 15 Drcember 1870. rekenin g /I 1,331,481,00omloop. II 26,726,162,50 
Kome, .r 28,-- . 1 · b d . Hypotheek- Bal1k-assig-

II W. Tbe]'. f 30 a I 31,- I ge 0 en. rekeningll 1;379,833,34 -natienin 
Suikel', f 14,50 geboden vooJ'stoomsllikel", no. 14 en lage],; Ie- Sp~cie in de ' . . . ' . ' .' omloop. II 1,484,493,04 
. derllOoger llumll1el'fl/4 mee1', elk lagernum rnerf l/2 minder. · kassen . · II 23,962,407,57 B:ekening-

'llldigo ,I 3,50 a r 4;35 v.goel! tot frani. . i Muntma- . courant 
Koehuiden,/ 65,---": pel' kodie gcvl'. scitaarsch. teriital /I 16165868 ld ' 19718045"' _ . , ; .. ' sa os _. II :. ", , 1 
13ufl'elhuiden, f 6(),~per k6c1iell II Gebonwen en '". . .... Divei'se 1'e-
.cn,~ebe ll ,oogstopgeruillul: ., . . inventaris II - 471,333,90 '. kenillgell . /I 441,291)53 
:J~~jst ()1'(1. ' wit,/,165,-aI180,'-l pel' koj. van 2 ~ DiverSe re-

.• -If Java caJ;ga,/1120;~ a II f50;~ Iplc.zondel'zak; keljingen 1/ 6~:2,619,IO 
Klapll~i'Olic, f2 7 ,-c-
Kil.ljiiilg 1/ 1/ ' 2G,-
Rotting Ie kwal. (,ll,-a f 12,~pcrpico1. ...... . 
:_.- 1/:,- 2e Ii , 1/ 8,'::- Ii :,9,50 /I "' /l ". ' . " . .... 

' Wisselkoers : op: Holl, 6: rnd: .dd. pad il.T020/0Factorijpari, · 
".- - ' .- '.; --"" " ,-. . .'~ ~. '. - - .":"' - - .. - .:,. . - . -- . 

f 36,623,751,64 



.' 'lIalldelsberigten..,·· 
- .. . -. ~ .' 

BATAVIA, 24 December 1870. 

In.'v<>er. 
MADA.i>()LLAlIib. Holl. Wit en OlifJebl. Weiuigvraag enlaag aangebodeu,vooral gebleekt. E;,,Ij. wit. 31 duim 48 draden. 

Overvoerd. Ongebl. 32 duim 3 It". Weiuig vraag. bHUtTINGS. Holt. wit iager. Eng wit. 45 duim. Groote 
voorraad. 36duim van .goede kwaliteit wordt zeer laag verkocht. Ongebl. Ruime voorraad. CAMBRICS. 
Geeii vraag. AUe soorten tot lager prijzen aangeboden. DRILLS. Zoowel Hott. als E1t.q. lusteloos: prijzen 
dalende. JACONETS. Weinig begeerd. A. R. KATOEN. Geringe verkoopen. GEVERWDE KA'l'Ol£NEN. 
Zonder vraag. CHl'l'SEN. Ruim voorha.nden met afdoeningen tengevolge van het inlandsch nieuwjaar. MULE 
TWIST. Weinig omzet. A. R. GAREN. Beperkt _ deblet NAAIGAREN. Bij kleine hoeveelheicl verkoopbaar. 
BATTlCKS. Opruirriingell tot zeer lage prUzeu. W EEFGOEDEREN. Voortdurend zeer lusteloos; DEKENS. 
Wollen.. Veronachlzaamd. jJ;loUoll, Lager aangebodell met beperkten afzet. IJ:l.ER. Zu;eedsch. Voorraad ver
minderd. Redelijke ' vraag. Eng; Overvoerd en onverkoopbaal'. STAAL. VerkQopbaar, voorraad klein. BLAD 
KOPER. Op het oogeilblik weinig gezocht. ZINK in bladen en In /;lokken. Verkoopbaar. LOOD. Geplet 
en ill Uoi.;/,;en. Weiuig kooplust. IJZEREN SPLJKEltS. _ Voorraad afnemende. Geschikte assortimenten te 
plaat.sen. ELIK. Zonder vraag. STEENKOLEN. En.l/. en Austrati .• che. Weinig vraag. PROVISIEN. Aan
voeren. Gering- deblet. BOTER. Weinig handel. ME\i~L. Met weinig vraag. GENEVER. Groote voor
raad. GOENIE ZAKKEN. Overvoerd. LEGGERS. Zonder voorraad. 

U i 1i"V'<>er. 
A H.AK. f 72,50 lP" legger. Geringe afdoeningen. 
CUBEBEN. f 15,- '.f picol niet ter markt. 
FOELiE. f 150,~ @ f 190,-lP" pico!. Weinig aanvoer. 
GOM: DAM:M:AR. J 27,- lP" picol. Beperkte aanbiedingen. 

GOM ELASTIEK. f 96,- @ f 110,- '.f picol. Slechts kleine hoeveelheden komen ter markt. 
GO'ITA. PERCHA J 100,- @ /150,- 1j} pico\. Weinig gevraagd. 
BurDEN. f{oe / -,30 @ /-,40 en Buffet f -,21 @ / -,27 'f pond. Afgedaan. 
LNI)JGO. Nominaa\. 
KOH'lJ. In de 17 dezer gehouden Gouvernements veiling werden verkocht: 
NA(jgLEN. /25.- 'f picol. No!uinaal. . . ' 
NO'fEN ;o.JUSCAA'l'. f 90.- @ j 1l0,- 'if' rICO!. Beperkte aanvoer. 
l'EPEH. (Zlcal'te).I 23,59 @ /25,- '4?' pico!. Gezocht. 

10000 pic. Preallger gemd. / 33,47. 
10000 " Samarang ' " ,,32,46. 
5000 "Kadoe /I 1/ 32,87. 

(------
H IJST. (J'a/el). OpgerUlmd. 

J~ie l;t(J(Jlitelt .•• / 1Ii5,- @ f 165.- 'f koyang afgedaan. 
25000 pic. 

:!de ... /I ]30,- 140,- /I " 

CA HtiA. . . . . .. ,,100.- ,,110,- 1/ 

lW'lv!'Uitl. (Borlleo) /11.- @ f l:~, - ':\P' picol. Padallg J S.- @ ./ 9,25 W pico!. 
SJ\1'ANI:WUT. (JU(./ilitla.) Ontbreekt. Java,)' 2,50 @ / ::J.- ¥ pICol. Weinig gevraagd. 
SUIKEK. Jacatra f 1::1,50 @ /14,20. . . 

" op de kust. / 15,50 @ / 15,75. Afgedaan. 
TlN. Billi/(JII. Niet tel' mllrkt. De laatste midden prijs was j 73.82. 

I f 

Eng ... ;Glasl!/ll . . •.•.•...... 1 

NCll. , . :Senior . . . , ......•.•. · 1 
N oorll' . '.ll'i.f/(l8 ... ... . ...•. , . I 
])CCTI. , !Alice , •• . ••..•...•.. 

j _1b$«IOIl ..•.....•.... 
I Eng ... ;Sfall{cy, ....... , .•... 
, ' l'J : /rl'lII/JtS (,'a$tle." .. , .. 
, Noorw. 'Jilrglfit L(l)'Im/;;;en •. , , •. 

Ned, ,'Julie .. . . . . . ... ... .. . 

VRACH'l'EN. 

372 IGOJf vall Pcn.ie.1 Conoitien gcheim. 
588 I.-l.mstorunm ••.•. 1 75,- Snikcr Oosthoelc to laden. 
531 I » , •.. , j 75, - tiuiker Samlt?'tt?ly te laden. 
24l$ (:,0I?cuhngcn •... ,~:3.!~ Slli~el' Oosthoclc tc laden. 

Chm<l . . • . . . . .. Con(htwn llIot bekcnd. 
115 IAII~traIiC" .... , ,I!: .. 2.5 .SUiker in zakkcn Batallia te ladeu. 
700 Hottcrdam...... Landt voor beV1'8chters rekcning. 
697 Copenhagen ... B 3.17/6 Suikcr Oosthoe/c te laden. 
486 Greenock ..... ·.. I,aadt voor bevrachters rekening. 
436 Rotterdam. .... f 77 ,50 Sniker Oosthoe/c te laden. 

" / 3~,94. 

'~ElIg . . IP/·runic)' .. .......•.. . . 

» !;';·iso . . . ... ...• . ..... 
Eng •.. :Natioii's Hope .••..•.. 

. " 'Lord }(((yltm •.•...... 

512 China ... ..... . Oliekoeken $-:35 naar Amo!/, $-40 naar 5watollJ, Soeraomja te laden. 
767 Rotterdam ..... . f 80,- Slliker,in den Oosthoelcte laden. 
700» f 75,- Slliker, idem. 
B65 Allstralic. . . . ... Laadt voor bevrachters rekening; 
842 lRottCl'dalll .... , Ligt ann Joanna ell Oosthoek te laden. 
328 » . . ... 185,- Suiker, f 80,- Koflij hier en Oosthoek te laden. 
716 Amsteroam. . ... » 85,- Suiker, 1100,- Huiden Samarany te laden. 
65(; IIlottcrdarn...... » 85,- Suiker, 1 80,- Koflij Samaranyte laden. 
237 Amsterdam . .... Conditien onbekend. '. . 

104(j I » . • • • • Idem. ' 
687 ,Rotterdam ...... 185,- Buiker, f 80,- Koflij Smnm'any te laden. 
254 IAustralie. .. . . .. :1£ 2.5 Sanzarany te laden. 

SCHEPEN, hier en op de Kust. 

,Ntd .. ·Ne'·ells .. . .•. •.. , . ... . 
~ -. » 'Priu3cs _h"alia ...... . 
Zw .... Hedl,'ig .......•..... 

,Am ... i]{ (JUlt Rick . •...•... 
N cd ... INijvcrheid .. ......•... 
r'r. , .. IPicard . . .•.......••.. 

,Eng •. .i:Electric ... .......... . 
l~ td •• !Ne;d1titiiS .. ... , ..••... 

g .. . jAlli.randI'Ca ..• .. , ..... 

~ UNHEVUACHT~ D IV EN S E. 

S1t1ilatrQ*·.· . . . . . .. . .. .657 l!'r; '.' . ··Ic.hat~aubl.iltnd*H. . ..•• 384 Ned: Quatn! Bras in repamtie. 
Adriltna · l'eb·oriella* ... (j5B . » L. ·(> .... . ...... .... 206. N.D. ' A1tyusteReimers » 
!1Ia;'ia lJiederilca.... . . no .• lJelt~Soeim .. ....• , ..• ' 254." ON l'etermamt Jigt bier ten gevolge van den oorlog. 
Nedei'laud •. .. .. . . ' . . . .706 O)i p ; . A .. .J . .. .... . . : . . , . 250 " . .. • . l'reciosa . idem idem, 

. Alicia , . ..•....••.. ; • 232 : "" . NehsA'O.: . .. .....•. ;;. 42f3: ·Amei·. Rainbow vel'trokken naar SingajJore. 
Doti Pedro II ... ..... . 2'44 N.D. Konigin Augusta*.... . 'Z09 Fr. Fredim} Gustave » »Bangkok . 

. ~'o.llnt!Jol Argyle •. " . 699 ·'· » Alma .. 9". .... E., lisabeth*~ . . '1' 4% 
1« » G. C. lJJichd8*.. . . . .. ~~~ 

l~ ' , " ...... ~.. Op de Kust . 

. ~-I..;.. 



.' q ':a::I;:l~ :~S "',-::S __ ~R :t: C" B:T E -N". 

Straat ;Snnda d:oorg~zeild . 
. ", .. :.""" ~~~~~.;;;;,. ====~~~=~=""'=~~=~~=~=",;,==== 

I 
N!MEN p~R SC HEPEi\ 

De .. cC~lJer :Hlz\~eedsch .' ... Hellwi~ ' . . • 
N • • - Engelsch .. .... ~rgout1 ud. . 
" . . -:- Fl'ansch ..... • . Cosmopolite _' . 
- . 15 ·~:·llge.lscft., .... • gmpl'ess of' ludfa 

.- Nederlaudsclt •• Kosmop oliet II . 

. - ! luerik:.dmsch .• John \forstes • 

.- Engel.cll ...... Queeu of tbe Age . 

. 16 . . ..... EE,.utl, A. Oii"er. 

.18 .. ' ... Belle. 

. 19 ~ ederlahdsch •. N ereus • 
:- Eugelsch . .... .. gea .Bud. 
~10 ' . •.•• CapreJH • 
. 19 . .•... John Ljugctt. 

. . . . . . ..: (t.l~to ~. . 
;- iraasch ...... ~Joilgol . 
. ~ Amcrika;nlsch .. PolllJ Lewis . 
. 20 Engels ch .... . . ~~ail' Leader . 
, - Ncdc:dandsch . . Noor<l;i:\!e [{ anaal. 
. - Enge lsch. , .. .. Abby Bacon. 

. 18'\ " " .. " Walton . 

.20 Russ. . .... . , lVistula . 

. 21 AruerikaallsCil \MindrO . 

. - En ~.:1.5rc~,\,:" ," ~lpl.l~I:_gton 
• -,Amcdkansclt .. , Hora.," .. 
. 2;]1 Eugc!sch .•.... \I:l'o.ckiJam . '-I " ... .. ,NOHlllsltie . 
. - .. " .. ' ls~"dQucen. 
· 23 jN eder!audach. IJIlCOh;.l Chl'lSlll&a. 
· 2 4I AlU;r:k.ans~h .. Fop Gallant. . 
.- !~ea.erl.nd.cn. , JH sor" 
• ~~' l.mcrH .. ual\sch .. Nellw Abbot . . -1 ICore", ' 
,2d, illknke. Hi ll . . , . . , 
. - :Neddan/l,eh, , lElisalleLh ~hl'ia & lila ~; iisabeth . 

r:EZ.l.GVOE8.DER 

. ILunston. . 
· bLindel'so:t. 
. IUu ureuidl 
. !Wl' igh; . 
· !Che\·aHei . 
· IKno ules 
, , ~I )' JUa. . 
· :!Sa.ndtrSoll . 
• ~ If i 11 . . . 
, ilien ilrooder . 
· ! ~·la rt lll. . 
· !Bertie . 
. ;Po!sou 
, !HubellCl' • 
. IRaOanh . 
.1Jouneoll . 
. iNewman. 
, iTjehbes 
"Dlldley. 
!Mel'dc. . 

, ICar r :quo . 
, !hoijnclds, 
· IHuth. . 
· : Hart1 ~j. . 
. IRic ilanlsoll 
. :Doas 
,I ~ 'Ol'ste , 
. 1~te e\\le rt 

· iPhillips 
• ~ Ru.sman 
. 'Jordan 
· jUaugs. 
· IDavI8 . 
· Muller. 

DHUM Nd.AR 

I , 

: ~~~;~~~:i ': :: :: :: 1 ~~ ~~~~!~~~:; ~ : ~ : i ~~~~~i~·rk . 
· Maoao, .. .. , .. .. !2g Oct<lber ... : . . ' Callao. 

· ~i._I ~.g.,. .. _~o!e . . . ..... [ 7 D.ecemuer .... ! ~i,·el'POD ;. 
· ll.a~<n.a .. ..... •. . 11 " ..... INederlal:lfi. 
.y\ila mpoa ....... 3 II • • • • · •• !New-Ym k . 
· Shang l~ai .... . . .. !27 Norenlher ... · ILonde!.l. 
~l aUi.!la,." .. . . '1 .1 December ... INew·York. 
AliiOY. . . . . . . .• • S " :. ..! " 
Newcast le ....... 18 October ... . :Sarui:11·ang . 
~iacao .. . ...... • ;23 Nor-ember .... IFalmouth. 
::saillara nt~.. . . . . . 28 II ••••• , !IRottel'Jap..l. 
M.acao ... ... . . .. 29 .. ... 'jLanden . 
Hougkong ..... ", . ::4 ...... 1 Adelaide . 
Sa.ir;o"n . . . . . . . .. . . . . . . !Fa1mouth. 
Ca rditt' ... , ' . .. " 4 Augustus .. , . ' Is ingapore . 
Macao . . " ., .. . . II Decemher.. .. Londeu, . 
Amsterdam ... . " . . . . . . !Sawarang . 
D,udlcy ,. . . .. .. . 1 December •... INew-York . 
~fa~.~lia .• " .... . 1 .. . • 'IL?t1d?ll . 
;1"'"0 . . . . .. . . . . . ... .. ,Gallo,,,, 
Manill a . . ....•.. a ..... ' tUos ton . 
Ilo ito .' .... , ." 21 November." , !'LOllU.Oll. 
Y9koharna ..... .. ·27 I.' •••••• i" e\r·York . 
f:ooch ow.. . .. . .. 10 December .. .. !London . 
Manilla, .. . . 3 .. .. , lCu aunel. 
BangKok. "" ... JO" ..... M arsellies . 
·Failll outh .. , , . , . , 11 September . ' . , 'Soe rab"ij a . 
Falmout h .. .. ... ,28 " . , .. , I13"t.avia . 
~al.il\'!.a. : ... , ,", .. j!8 D~=-ember .... 1~ederlan,d .. 
:-Shang hal .... . . . '110 II ... ... !.New·Yor~ . 

· Zehu .........•. 19 November . ... ILh'erpool. " " "I 7 DecemlJer . , . ·IBostOll. 
, Rotterliam .... . 16 September .... ·Batana. 

Aangekomen. Schepen te Batavia. 
db = -==-

, I 
. DaTUM XA~tE ); DEl'. SCHEI'E!i' DA.T UM AGENTEl\ GEZaGVQ.ERDEP' · 1 V.H" I 

.\8lngapO- r-e-. -c
1

_. ------+-D-u-ru-m-Ie-'- &- c-o-.-----

.. Montevideo. 

!IlEN AM.! 
, I ' . 

December .14 Engci::ch . ' .' " . !schijJ. ... WelOyss Castle . 
N • .-INoor ..... " .. "I" Fiirgcn Lorentzen 

, ~icoll . 
. , So rensen. 

II • .15IZwcf!flsch ..•.. bark.. . Hedwig . . . 
N • .16 Noorc1 Duitsch'i" Procios., . . 
" • .17tJ<!ngelsch . . . . . ·schi IJ .... Premier. . . 

. 18 l\edcrlaudsch, . llb.r1' ... , ~' <.l'ia Diederica, 

.20 If SClllp .. .. Europ a 
• _ 1/ • Nederland 
.- Engc lscl! ..... .11 Elycie... 
. "1 Amerikaunsch" ihrik . . .. Hosea Rich. 
.- Enge!.ch .... " ,h:>,k .... Don Ped ro 11 . . . • 
. -I~oor.l' ... ' " I'hrik." '. Kn k. .. ' " 
. ;f~e~er!& Jldsch . , !iChlp .. . ~~t~he:·tus HeruJallus. . 
.• 5 h n.lse h ...... ,. )l:elll,I<o,..... 
. - S"UC;iaUu.sch .. \" CornellS \\'ernaril Eduard . 
. - f~l\g cl!!ch .. . . ,,.. COUllty of Al'g~ Ie . . 
. - Au!cr;kauusCh.. Rambow. . . . . . 
,_" George Peabody. 
. 27 Z. M .. .. .. . .. . stoomb . . ~{al'UlX: • • • 

· LUlls ten 
· Franke . 
· Whi te . , 
· "on Leo de\\' 
· Reiniersc!l. 
· \'an lngcn . 
· Hrulltonl 
· Pomwo rgen 
· Car pcntel' . 

florance. 
~ iedfeld 

· Lemerlc 
· Swart. 
· ~ lil l er , 
· Th"'D , 

Bursley. 

· IJouuen. . 
· E ngel and . 
• 8ilJg"apor"e . 
· Macao . , 

Brouwershav . 
Tex.l . . 
Bangkok . 

' . M ontericleo 
Bangkok 

· Soerabaija . 

Bangkok . 
Heivoctsluis . 
Cl l'lle • . 
U(t zee terng 
~amarallg . 
3amar~g . 

27 Sept . 
22 

V~rttokken. ~chepen van. BataviL 

DA.TU1f N .~)fEN D~l'. SCHEPEN 

December, 15: 1<J:gelsch, ..•. . bark.; . . !?lasl_jjll .• 
• - I f"ransch .. . ~ ... sclup .••• St An tOine 

N ' 

. 171xcdcrlandsCh .. ' " . ' Louise. . 

.] 3 II II J-asoll. ... . 
''''-IIEng{-!lB9h . •. _. . . u '~iem.yss ~ast! e . 
. -:- Koorw , ", . " & .- • • • bark . . ' .' JOl'geu . Larent·zen 
. 19 Z. M. ;: ..... , st(mn,". ; Dj"nlbi . . • 
· - /DeenSoh . . ...•. b·riJ.: .•.. Alice. . • 
'.- Xeu.erl.ndsch, , is.chip .. . , Inuia, '.' 
. ~ ,, '. ' '' , I Gl'aafs t. ~oOlU. 

:::;: I F: ~~:I3~h .: ,:: :: : :: .. : i ~~~;ffe°l'n; . 
'-.20 . . ' ,,- _ . . . . :-. ' schocnei:l ~ta!llev:· ~ . -li. M ..... , •.. . s toomb :jTimor·, · . 

: ;!J~:;~~~~~f;: :: :':: t 'rkk,::: I ~ea;c~v ' , ' ., 
. 241 ' N , • " ,. SclIlp.-. . "Colln t~' . or ,Laua-rk-
. - !Aruenka:ms_cb . bark . • • "!' Hosea RI Ch '. . . 

". ;25 ~Neder'a~d5:cli. ; .' . '''/ ~Iaria' D,iedoric'i: • 
.':l ij "' II. .. Al.~lasse~waard. . 

:':!,/.:':::.:. :.-' ~c.~!p .- . :· .... ,,:.~d~i~d{,t~t He~~nQs_ 
",:. 

GEZA.GVOERDER 

i ." 
. ;~fillier 
·1~o7fwat .: 
· i, l"boom. <' 

· iRu~man . . 
. 'Nicoll . 
' I~o rellgeu : 
. ,Groes. . 
·iPore",. . 
· II(eltel. . 
. ILe Cleroq. 

. . iMj " tgomcry : 
. jWhite. : . 
. :Griffith . 
.!'ioord";" 
. 'Pinauu. -

: l~;r::i ~ :-' 
.1PomwarO'en 
.. :vou Lende\v 
, iJakobs .' . 
·r\ie ll f~ld . • ' 
· iHoutkoop e, , 

' . 

Reiss &; Co, 
C, Bahra ~_ G. Kinder . 
Maclaine

1 
\Vatsou ,& Co . 

G, Suerruondt &; Co. 
Geb. Sutorills Ve rder & Co 
!>; . teu Brinck & Co. 

ili.ising, Schroder &. Co. 
Lim Hoa, 

E. Moormallll & Co . 

Maclaine , Watson & Co . 

Diiruruler & Co. 

I 
' 11 ~oerah<l:{j a . 
• Nederland . 
• ~ Padang. 

'11 
NC[ler. !,md • 

· goerabaij& • 
· " . 
. ,Noord Oost . 
· !Soerabaija.. 

: !Pekalongan . 
. IPassaroeaag • 
"ITagaL • 
IOost 

· \ Soerabati~· 
·lCheribon. 
• j ~amarang . 

i ~ b " . 
: !~oo :a a~a . 
. iSam<lI':lL1g. 
· ! X eder!and . .> 

· ' Ncderhud. 
.1. 



. . .. 

. ~>V:j.$Se1koe:rs~ 
" 

HANI>:' PAR T IC·ULlE B. E. 

. Spetie_ 

])ucllienOitde 1.6,85 11iet voorhiiuden. 
" . Ntemoef 6,35. 

Doub!oeiieil Roade j 41,"- .niet voorhandcn. 
Holblid fi n n. dato ... 
Eilgeland6/ m. zigL. 
Pi1.rlJs ;>/nl. zlgt. ..... 
1ii ngapore :J dll . l.igt. 
Jj ong-kong II ,f 
Calcu tta H, 

j 101i- pOt.. 
/I 11,82' . 

j 101 @II02f pOt. 
" 11,70 I' 1l,82{. 

Geele II 42,50 /I /I 

Eng. Sovereigns J 12,60. 

1/ 2,66 1P' $. 
/I 2,64 (I " 

II 1,2CJ 1/ R . 

Aangekomen en Ver'trokken Personen. 
Van Singapore, RiollW en lVIllutok, de heeren Kunst, 

Greve en familie, Rorel, Kosterman, Nicholaas, von Laren, 
Op ten 'N-foort, del' Kindercll, Bloem, Otto Fink, 'Yenley, 
Reiss, Reel'ink. 

Van Singapore, de heel' Eras. 
Yan Singapore , Riouw en Muntok, de heeren :Freemall, 

Ewing, Krabb, Dr. Arends de 'W olire. 

Nanl' l\1'untok, Riouw en Singapore, de heeren Dale en 
familie, DOlllUlers en familie, TIrinkkorst en familie, Soeters, 
Daniels, van Remoortel'e. 

Nanl' Singapore, deheel'cn Sondel'egge, Riedtmanll. 

Bericht voor Zeevarenden. 
De Schout-bij-Nacht, kommandant del' Zeemacht en chef 

\'an hot depal'tcmcnt der Mal'inc in N ederlalldsch-Indie, 
bl'eugL tel' kennis van belangl\{;bbcnden, dat cloor den ge
zagm erder van het N ederlandsche-Indischc bal'kschip Ellen 
Baug/;c, i3 gerappol'teenl, dat 11ij Illet z~jnen ondol'hebbell
dell bodem, zeilende in de Golf van Siam, den 12den N 0-

W;tuUCI' ji. twcc malcn gcstooten heeft 0]1 een tot noO' toe 
onbekC!ude klip, waarop ~lechts 11 voetell water stond. "Men 
lJI;vond 'l.ich ais tacu recht NOOl'd oj) 5 it 6 Eugelsche mij
len van de K uSl'Ol'ic-rocks, welke van dek zichtbaar waren. 
Hc~ g(;raar \\'onlt geplaatst ap de kaart IIGttlf of Siam, bij 
Richard~ I nship and Reed" in No. 11 X. HI'. en 1020 L~7 ' 
01.. I'llll Gr. 

Austr. /I 12,40 @ J 12.50. 
.lie.>:. i1Jalten f 2,68. 
Tie/djes J 9,80. 
GOld in staven f 38,- '~ reaal. 

H Mad" 44.50 @ j' 44,75 ~ reaal, 

Pi'obolingo, 9 Dec. Ned. schip Java, gez. Bakker, van Soeraba
ija. - 10 id. Ned. schip Cornelis, gez . Boer, van Soerabaija. 

Probolin!lo, 13 Dec. het Eng. schip Europa, gez. van Griffith, van 
Pasoeroean. 

!liUIltok, 23 Nov. Z. M. stooms. Stavoren, gez. van Woelderen, \': 
Palembang. - 25 id. stooms.V. A. :Fabius, gez. Hagel's, van Batavia. 
- 26 id. stooms. Killl. derNederl., gez. Kaijser, van Singapore. -
27 id. Fr. Oorl. stooms Bruat, gez. Alquier, van de Oostkust. - 28 
id. stoorns. V. A. Fabius, gez . Hagel's, van Palembang. - 2 Dec. 
stooms. Baron Bentinck, gez. Konigsfeldt, van Batavia. - 3 id. Gouv. 
stooms. Draak, gez. Kulker, van PangkalPinang. 

Pasoeroean, 4 Dec. Engs. schip ' St. Helena, gez. Wick~lan, van 
TagaL - 6 id. En~s . schip Glencoe, gez. Stewart, van Soerahaija.-
6 id. Engs. schip Europa, gez. Griffith, van Batavia. _ 

Pasaroean, 9 Dec. Ned. bark Padang, Packet gez. Mondt van 
Sunderland. 

Pasoeroean, G Dec. Eng. schip Gbescoe, gez. Stewart, van Soera
baija. - id., id., Eng. schiJi Europa, gez. Griffith, van Batavia. - 9 
id. Ned. bark Padaog Packet, gez. Mondt, van Sunderland. 

Pasoeroean, 12 Decembel·. Eng. schip Eastham, gez. Athenson, 
van Batavia; ArneI'. schip Borneo, gez . Procter, van Soerabaija; Ned. 
bark Stad Dockum, gez. Timmerman, van Soerabaija. - 14 id. Eng. 
scbip County of Sterling, gez. D algarno, van Soerabaija. 

PasOer()eall, 14 Dec. Eng. schip County of Sterling, gez. Dalgarno, 
van Soerabaija. - 15 id. Eng, schip Somerset, gez. Hicks, van Soe
rabaija. 

Pasoeroean, 15 Dec. Eng schip Somerset, gez. Hicks, van Soera
baija. 

Bezoekie. 7 Dec. Ned. schip Meester J !leob van Lennep, gez. Ber
kelenbach van den Sprenkel, van Socrabaija. 

Bezoekie, 3 Dec. Ned. schip M.eester Jacob van LenDep, gez. Ber~ 
kelenbaeh, van den Sprenkel. 

Singk"lOa"!I, Jl No\'. N. 1. stooms. Vice-Adwiraal Fabius, gez. 
Hagers, van Batavia. 

Aangekomen Schepen. jl1akaasal', 27 November. Gouvts. stoows. Java, gez. Berooster· 
van Honthain. - 27 id. N. I. st. Baron SI. v. d. Beele, gez. Schipper' 

~a ;loUru/Jg. 10 Decembel'. Ned. 8tb. Singapore, gezagv. Bakker, van Soerabaija. _ 29 id. Eng. bark Nil Desperandum, gez. Griffin' 
van Soerabaija. - 10 id. Neil . stb . KOD . Sophia, gezagv. de Wilde, van Singapore. - 6 Dec. Z. M. stooms. Cycloop, gez. Halverhout. 
va!' Ua!al·:a. van 'l'oli-Toli. 

Sffml1rllll[j, 17 :i'ec. Ned. Ind. stoomb. Buon Bcntinck, gez. v. Ko- Jlakassar, 2'.) Nov. Eng. bark Nil Desperandnrn, gez . Griffin . van 
pii;s(cld: van Batavia. Singapore. . 

Nctl. Juu. stoomb. Koning.in der Ncderlancl cn, gez. Kaijser, van F 
So.;rahniJu Ternate, 27 November. Ned. Ind . st. JI,'lin. r. v. d. Putte, gez 

" I k . vall Erumcrik, van Java via Kema. i,oorw. lar ' Anstos, gez. Kildahl, van Singapore. 
'~Il",arall!J, lG Dec. Ned. stu. Brn. Bentinck, gez. van Koningsfeldt, .tlmboi1la, 1 November. Stoomschip Baron Bentinck, gez. Konigs-

nll Batavia. - 17 id. Ned. stb . KOD. der Nedcrlanden, gez. Kayser, feldt, van Soel'abaija. - 18 id. schoener Dellij, gez. Adam, van Ja
vae Sccrabaija . - 17 id. Noon". bark Aristos, gez. K iJdabl. van Siu- para. - 30 id. st. Min. llr. van de Putte, gez. Emmerik, van Soer-
gUjlore . abaija. 

MmQ l'tlll[J, 14 December. Ne(j. bark Julie, gez. Cherpiou, van Kemtl, 24 November. Z. :111. st. !inrinume, Luit. t / z. de Kanter' 
i\(Iloy; .Eng . schoeller Alexandra; ge ' .. Puescot. van Bangkok. vau om de Oost. _ 25 id. N. 1. st. Min. }' r . van de 'Pulte, gez v. 

Soel'abvija, . 10 December. Z. M. stooms. Reteh, kapt. lui!. tel' Emmel'ik, van J ava via Makassar. 
zee M. O. de Kanter. van 'l'jilatjap . - I I id. Yr. bark Chateaubl'iund, 'l'jilatjap, 12 December. Pieter J ohannes, gez. van 'l'aalingen. van 
gez. Roil ier, van Batavia. - Noordsche bark Pilger, gczagv. Ode, v. Sumanap. 
Batavia; Ned. Ind. stOOIllS. W. Cores de Vries, gez. 'l'er!;)ast, van Che"ibon, 10 Dec. Kouingin Sophia, gez.de Wilde, vaa Batavia. 
Balljermasin. _ 13 id. Vier Gcbroeders, gez~ ItulJaak. van Batavia. - 15 id. Iron 

- 13 November. Ned. Ind. atoollls. Kon. Sophia, gez. de Wilde, Duke, gez. Chin Ham, vau Siam . - 15 id. Baron Beutinck. ·gez. v_ 
van Batavia. - ]3 id. Minister :Frauseu vau de Plltte, g ezagv. van Konigsfeldt. van Bat via . - ,17 id. Justina, gez . . Steevensz, van Bang-
Emmerik, Van ) ·16c3Bsar. kok. 

6oerabaija, 15 Dec. Deeusche bark Aosaloui, gez.P. J. Kofoed, · . 
S . ." . 1'ogal, 8 Dec; Ned. schill :Er.~·smu., l!ez. Huishoff, van Batavia. -. vao alllarang. v 

Soel'uQaija, 10 ·Dec. Ned. Ind. stoonis . Vice President Prins, gez. id.,iu., slooms Koniugin Sophia, . gez.devVilde, .van Batavia. 
I Jin dclUan , va'n Batavia; . " . . . . . '" Padang, 1 December. N ; L .:stoomschi[l Suntia, gezagv. Easton, 

. Soerabaija, 1.6 ' D.ec.Eog. scboen. Coeran, ge~ . . Lingard, vaflPegat-.. I.van de N. havens.:- 7 id·. An), bark Rucket, gez. mil, van Poe\'O· 
tan.- 17 id : Eng. schip Albion, gez. Wilson, ~!ln Samarang. ' . Pinang. 

Riouu;, il Dec. N . . r. slooms. Baron B~ntiril}k, . gez. van Konigsfeldt; 
... : TlB~tavia. . . 

Proholi"!f0, 7 IJec.Nd. ichip Mar in. 4doifioa,gez: Bakker, van 
Soel'ahaija. 

VertrokkenSchepen . 
"«mara';g. 10 Dec, Eng. bark, .AJ bion, ge,, ;. WilaolJ., naar S~e rahll ija 

en Nederland. 



; ;:::.. 

·Slnnal"allg, 11 .December. Ned. bark Catbarina Maria, . gez. Riecks, 
nailr Nederland. -11 id. Ned. sib~ Singapore, gez. Bakkei-, naa:r 
Baillvia : . ..-;..; 12 id.Eilg. schip Nijasa,gez. Lanson,naar Nederland.-
l ·Z· id. Ned. stb. Kim. Sophia, gez. de Wilde, naar Soerabaija. . 

.... - ' 4 December. Eog. sr!Jip Bengal, gez. Selter, naaT Nederlano; 
Ned. brik J uuo, gez. Stokhuijzen, naar Batavia en Padang. 

Samarang, 14 Dec. Ned. brik Juna, gez. Stokhuijzen, DaaT Batavia 
enPadang; 14 id., Eng. schip Bengal, gez. Setters, naar Nederland . 

. Samara?l9, 15 December. Ned. schip Sophia, Koningin der Neder
ianu€", gez. Klein; nuar Nederland. 

Soer"baija, V Dec. N. I. bark Gustaaf Adolf, gez. Deucher, naar 
Bi, ndierma~in ; N. r. bark Siad Docknm, gez. Timmermans, naar 1\ e
r. erln ~d via Pasoel'oean ; N. 1. stooms. Singapore, gez. Bakker, naar 
B,ltavia "ia Samarang. 

SoerlloaUa, 11 Uecember. Gouvt. stoomer Barita, gez. Berends, 
naal' Bandjermasin_ 

_ 13 December. Eng. schip County of Sterling, gez. Dalgarno, 
caal' N edetlaod via Pnsoeroean. 

SoerabQ~ia, 16 Dec Neuerl. bark Oltolina, gez. Ouwehand, naar 
Neder!. via Probolingo . 

Soerabaija, 10 Dec. )ieo. bark Grondwet, gez. Kamminga, naar 
)i fuerlaud. 

Soeraba;ja, 1 Dec. Awr. bark GalvestoD,gez. Briard, nuar Neder
land via Pasoeroean. -- Zweedsche bark ElIida.gez. Haijberg, naaT China. 

SoerabaUa, 15 December. Ned. Ind . stooms. Minister ·Fransen 
v. U. Putto, gez. van Emmerik, naar Batavia; Ned. Ind. stooms. 
J(oniogin der Nederlanden, gez. Kaijser, naar Bata"ia via Samarang. 

l'aJoeI'M(2/I, 9 Dec. A merik. brik Hazanl, gez. Karsten, naar N e
.Ierland. - 10 id. Engs. schiJl County of }lorfar, gez . Lamont, nuar 
Nederland. 

PlI$Ol"lGetJII, 7 Dec . _~mnik . 'br ik Hazaru, gez. KUl's,e, naar Nc
derla!.! u. - ~J ill., Ned. schl'. Pauiina , 1;;"7.. Pattiwael, naar Panaroekau. 

l'r.wel'oean. 12 December. :\'e<l. chir' Laurens Coster, gezagv . 
Zwt t de, I,ha l' ')iederlatld. 

Jlld~a!silr, 2!l Z. :'II. st.oorns. dtn Briel, gez. Commijs, naar um de 
Zuid . - 30 ill . N. 1. stO(JIDS. Baron S!. v. d. Beele, gez. Schipper, 
Dnar Suerabaija. - 3 Dec. :\'.r. ,chotn. Jacuba Elisabeth, gez. Aroe, 
nanr Berrouw. 

.41f1&a;lIa, 1 Nov. Schoener Hellij , gez. Adam, naar Saparoea. -
Stoornscbip Bartln Bentinck, gez. }\ooigsfeldt, naor 'reroate. - 11 id. 
schoener Amboio3, gez. Pattiapon, Duor Timor Dellij . - 19 ill. schoe
ner l)"ilij, gez. Adam, Daal' Saparoea . - 1 Dec. stOOl11S }lin. Fr. 
\·~u ti t PlItte, g(;1 .. van Etnmerik, nalll' Honda. 

Kellw. 15 Xuv. Z. l\f. st. Suriname, Illit. t 'z. de Kanter, koers st. 
am dt Ovst. - 20 i<l. N. 1. s:. Fr. v/ <1. Putte, IlBar J ava via Mo
Inkken en :'Ilakassnr. 

J'jillllj{(p, 1 I ])ec. iJr ie Gel. Il5t c r~, ge~. J'i>cher. naar Amsterdam . 

( h .. ibOll, !l D~c. }'atoolrmuljieJ, gez ~lubldodr, Ilaar Soerabaija 
en I)~kalongan. - 10 id. Kou ingin Sophia, gez. ue Wilde, uaar Soc
rabnija. - 15 id. Ald'baran, gc-z. Lu ment, naal' Bangkok .. - 15 id. 
Buroll Bentinck, ge~. vau Konigsfeldt, Duar Soerabaij u. - 17 id. Jeuo, 
gez. Smid, nanr Nederluou via llata , in . 

Riouw 23 Nov. Eog. sch oen. Kicmijapsing, gel. Loo Hiem, nanr. 
Siog~pore. - 25 id. N. I. stooms. Koningin del' Ned., gez. Kaiser, 
UAaT llatavia. - 3 id. stooms. Haron Bentinck, gez. Konigsfeldt, naar 
Singapure. 

'e Jllimtok, 25 Nov. Blooms. V. A. F:.bius, gcz. Hagel'S, llaar Pdlem
bacg : - 2G id. stOOll!S. KOD. del' !'l'eded ., gez. Kaijser, D. Batavia . -
28 id. .tooms. V. A. Fabins, gel.. Hagel'S, naDr Hatavia. - 2 Vec. 
stooms. Baron Ben(inck, gez. van Konigsfeld t, naar Singapore. 

Pad",,!!, 3 December. Eug. schoener Adelaide, gez. Chia Bood 
lliong, oaaf ~oelo Pinaug via Siboga, Baros en Singkel. -- 6 in. 
.N. 1. stoomscblp Sunda, ge~. Eastoo, naar de N. havens • 

.. Si'lgku wang, 12 . Nov. N. 1. stooms. Vice-Admiraal }<'abius, gez. 
Hag~rs, oaar Batavia. 

Ter reede liggende Schepen. 
N ederl. s~hepeo: N oord- Brabaud, Baroo van Pallaod vauRoosendaal 

Mio8, Kosmopoliet I , Ridderkerk, Vitt~ebroeders, ED~elsche. schepeu; 
,.E.lderslie, S amsche schtpeo: Diamond City, Wat JaliBuom, IrOD Duke 

Laatste berichten. 

:aa 'ta 'V':ia .. 
27 December 1870. 

'lie Anjer zijn gepasseerd het Amerikaansche schip Top 
Gallant, gezagv. Phillips, van Faltmouth naar Batavia; het · 
N edel'landsche schip fliIaJ'ia Muller, naar Batavia; de Ame
l'ikaansche sche-pen Bun.ker Hill , gezagv. Davis , naar Bos
ton , en Corea, gezagv. Bangs, naar Liverpool. 

Over geheel Java vielen in de laatste weken zware regens. 
Vit Kedirie schrijft men, dat het er in eene maand meer 

gel'egend heeft dan gewoonlijk in een jaal'. De woningen 
zijn daartegen niet bestand eli 't lekt overa1 geweldig. 

Op de knstp1aatsen Soerabaija en Samarang valt niet 
mindel' regen. 

De Sam. Ct. zegt: Ook heden waait de blauvte vlag nog 
trouw, en 't ziet er niet naal' ·uit, dat het spoedig beteren 
zal. Aan de wal be palen zich de verwoestingen tot het om
vallen van enkele boomen, tot groote schade van daken en 
mmen van de w:bouwen, waaro!'> zij somwijlen tel'echt ko
men. 

Z. Exc. de legerkoillillandant en echtgenoote zijn alhier 
teruggekeerd. 

lleden morgen had bij de begrafenis vall eene Chineesche 
vronw een bedl'oevende scene plaats die vour velen tot een 
leerrijk voorbeeld mag gelden . Toen nI. de stoet gekomen 
was tot voor de IVutemb. kazerne alhier, merkte mell voor
aan 2 personcn op, ieder met een klewang en stok gewa
pend I en die gedacht werden bij den trein te behooren, 
maar die zoo als later bleek, 2 nit het hospitaal gevluchte 
Afl'ikullen waren, die als krankzinnigen daar werden ver
pleegd. Eensklaps steMen beiden zich met hllnne wapenen 
zwaaiende op zoodanige wijze aan, dat de menigte onder 
het geroep van amok nit elk all del' stoo±'. Door de bedaar
de houcling echter van den schout R., zegt ons een oogge
tuige, .werden zij tot staan gebracht, en later kwam een 
patl'Ollille hen ontwupenen, daar de wacht uit de gevangenis 
een meer retireerende honding aangenomen had, zoo zelfs 
dat de korpora\!l zich door een del' Afrikanen zijn geweer 
had laten ontnemen. 

Of het weI noodig was I om een del' " amokmakers" een 
bajonet in de borst te stooten, en den ander, nadat bij 
on twapend was, klewanghonwen in dijbeen en voet toe te 
brengen, dat wens chen we hier in het midden te laten. Hoe 
echter twee bij de krankzinnigen opgeslotenen gelegenheid 
konden viuden, om hun verblijf te verla ten , de wacht te 
passeeren en zich van wapenen te voorzien is ons voorloo
pig een raadsel; de homling' intusschen vande gewapende 
macht en van het hospitaalpersoneel, dat te elfder ure de 
vlucht had bemel'kt, was · z66danig dat zij meer voor net 
kruis dan voor em krllis in aanmerking moesten komen. 

(Loc.) 

Oost-Indische Spoed. 
A1s . eene ,bijdrage tot de kerinis hoe . de zaken in Kedirie 

worden behandeld, nemen wij het volgende over: 
. De ollverantwoordelijke tl'aagheid, waarmede in Indie 
dik-werf de · meest . gewichtige aangelegenheden WOl'denbe
hand~~td, heeftaanleiding gegeven tot de satyrieke uitdl'uk
king fl,-0~6t-Indi8che spoed, .wanneel· men · wil ·te kennen 
geven den' hoogsten graad . van verregaaride . nonchalance. 
Ais eene tn:ifende bijdrage tot de gegrondheid vari dien 
geijktenterm k ... "n h~1 J1av9i~.ende dienen. . 
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Den 28stim Maart 1870 werd de pakhuismeester te Ke- I Hermanlls WeIs, Susanna ConstantineWe}s, en Philipp us 
dirie, bij Residentsbesluit No. 997, op vel'zoek, wegens I Comelis Wels, ieder voor li3 geileelte. 
ziekte, em' vol , uit de betrekking ontslagen, onder verzeke- Ret perceel gelegen op Spinhuis-gracht, vel'p. No. 2000 
ring, dat zijn verzoek 0& pensioen gnnstig zon worden getaxeel'd op f 600,- zijnde: een erf, bebotlwd met een 
onderstennd. steenen hnis met pannen gedekt. 

Belanghebbende diende den Lande sedert Januari 1831- Kooper L. V. Adams voor f 300,--. 
kon derhalve iedere gnnstige ondersteuning tot het beko- Voor l'ekening van de Chineesche vrouw Poa Joenio meerder-
men van . een pensioen, waarop hij rechtmatig aanspraak jarige , de Chineezen Poa Enghoeij, Poa Tjoan en Poa J oen
heeft, ontberen en het eenigste wat zijn belang bevorder- tjian, het perceel gelegen op Ankee, verp. No. 451 geta
lijk kon zijn, was eene spoedige doorzenc1ing van zijn on- xeerc1 op J 2400 z~jnde een stuk tuillgrond, bebouwd met 
derwerpelijk vel'zoek om pensioen, want hij was vader van een steenen huis met pannen gedekt. 
zeven kinderen daarenboven ziekelijk terwijl de te min ont- Koopel' Khouw Soaukie. 
vangen l'ecognitie-penningen van verkocht zout - gedu- Voor rekening van den heel' T. V. Jansz. Het perceel 
rende 1861 - 1865, ten bedrage van J 1128,37 5 hem nog gelegen op Bel'endrecht (Batoe Toelis) verp. No. 8378, ge
niet waren uitbetaald. taxeerd op f 9000,- zijnde een erf bebouwd met een 

Belanghebbende diende reeds den 18clen April 1870 zijn steenen woonllUis en dito blokken bijgebouwen aliE's met 
verzoekschrift in met de daarbij behoorende bijlagen om pannen gedekt. 
pensioen, nAT ZOEK GERAAKTE 'rEN RESIDENTIE BUREELE Kooper H. F. Hanibals qq. de weduwe Bodeman geb. 
TE KEDIRIE, waarop hij verpIicbt was hetzeive nogmaals van Gaarsten voor .I 6000.-. 
intedienen. Het gewenscht resultaat claarvan bleef echtcr Voor rekening van den heel' Albert Castel', het per-
achterwege. . ceel bezeten met recht van el'fpacht op NIolenvliet oostzijde 

Ten. einde mad, hoe en op welke wijze langer te voor- verp. No. 223, getaxeerd op J 7,200 zijnde: 
zien in de behoeften van zijn talrijk gezin,' wendde deop Een stnk grond, waarop staan gebouwen van steen en 
verzoek, wegens ziekte, eel' vol ontsiagen pakhuismeester zich met pannen gedekt, vroegel' gebezigd voor eene stoom-wasch 
den 14 November jl. recbtstreeks tot den Landvoogd, in inrichting o;oomede een steenen met pall:nen gedekt huis be
welk request om pensioen adressant breedvoerig den benar- hoorende tot het perceel verp. No. 4933, eloch mede in 
den toestand ontvotlwde, waarin hij en de ziJnen verkeel'- el'fpacht afgestaan. 
den; ook dat dl'iilgend verzoek bleef tot heden onbeant- Koopers de firma HeijIigers en Rochussen vool' f 2,600 
woord. 

InLusschen ontl'ukte de onvel'biclclelijke dood hem een Ret Roode Kruis. 
zijner zonen, die de eenigste stenn was van het in nood Blijkens opgave, voorkomende in de dagbladen van 19 
verkcereno.e huisgezin. Het was Zondag laatstleden clat de December 1870, beliepen de Ontvangsten tot den 17deri. 
in land" dienst grijs gewonlen ambtenaar gcdwongcn werd te voren .. ; .......... .... .... f 67,662,70 
zijne woning te ontruimen omdat. hij niet meer in staat, Benevens f 44,- aan nog 
was ' de huishuur te voldoen. - Ziedaar het feit, zooals op te halen inschrijvingen. 
het ons werd aangetoonc1 met bewijzen, welke iederen twij- Er is sedert outvangen tot 
fel- zoo die bestond - moesten wegncmen. den 24sten December 1870: f 

Het 'zal weI geen breedvoerig betuog behoeven dat eene 
dergelijke nonchalance, waardoor een geheel gezin a:m kom- Te samell . . . . . f 
mel' en gebrek wordt pr~js geg~ven, .niet , alleen ten hoog- Benevens aan noO' op te halen inschrijvingen J 

72,961,95 
44,-

ste te laken maar almede strafbaar IS. Het kan del' Re- I ° 
geering niet veel moeitc kos,ten, om te weten te komen, (i . . D kl . 1 L h 
wie hier de Schllidigen zijn. Het is waar, de gev\)lgen va:::a:~e~~s~:zen. 0 e r ;e;'e~ van h ( e . ~u'~Pbeesci e b' ge-
diel' schanclelijke nalatigheid ziin niet meer te herstellen; g oOt n b h; ft maranb r ~. s roo H ~n~el' 'lID tn Ie ~en 
maar het is van aanbelang vocor' alle ambtenaren, die in r o.e e e de aaall vder l'klSSC nug. e .~s ree( sanger e au. 

1 I"k 'f' h k b' cl d t d R een Jaar gele en_ at e lem'en behoorhJk gewasschen wel'-
eene. (erge IJ e POSl Ie ~~c 1l!ll1en. evm en, . a e e- den en het stroo verwisseld. J a reeds Ian O'er clan twea': 
geermg eenmaal doe bhJken (Lat dIe Oost-In(hsche spoed . a lOok 1 d d' . 1 L d b "f' 1" ~ 

d h It f k 1 (8 0) I
Ja 1'. anger an ne Jaar . anger an VIJ Jaar zelS, 

ten zeerste oar aa)' won ' age eure. oer. t. W t h f 186" t . h h tIt t d' I , an men BC ree D oen men ZIC e aa S Ie ver 
I wisseling en wassching tot heil del' ongelukkige gevang( 
nen getroostte!! 

28 December 1870. = ~ 
D J. '. ' ., h " f "d 1 Soerabaija, 21 Dec. Den Ben zijn de troepen slaa < 

. ." e . avasclte OOUI ant De, at . et tane aanwlJ.zen e l e geweest met VlT angkang, 4 europeeanen zijn gewond, de vij . 
pllJzen, volgens welke zullen WOlden geheven de lIlkOm~ll- and vluchtte, en de kamj)Qol1O' aan Soen ei-Badall(/(r-- -~ 
de rcchten op Wollen en Katoenen goederen, vervaardlgcl verbrand b fl, \ikg1as-

be~esten de ~aap de Goede Hoop, bij den invoel' in Ne- 1 Volgel~s gemcht is Wangkang te :M:artapo~i.a;. (l1'q'<». . 

der anclsch-Indw. I De Bandjareesche bevolking hlijft rustig. .... 

GEVEII,DE VASTIGREDEN. L (Saill. UO!~ 
24 December 1870. Soe1'aoaija, 20 December . .Dl'ukpel's-delict. Ret ~"""" 

Zaturclag, den bleken dat de Assistent-Resident van lVlakassar niet \\ . 
Voor rekening van den Chinees Tjoa Kimsoeij. Ret rusten in het schr~jven T van JitS, viele Soeraoaija G3i. ,. ~· 

pel'ceel gelegen op Kampong ]{iskin, verp. No. 9289, geta- del. 28 September Jl. No. 22'1, omtrent !leen del' staaltjlls 
xecl'd op / 16500, zijnde: een stuk grond bebouwd met hoedanig de policie te .Makassul' gehancLhaafd wordt,f' ten 
een rij pettaks (23 sh;ks) van st~ell en met pannen ge- minste-ele schrijver van dat art-ikel wordt vervol!L(L~ 
dekt. Vi'oawe J llstitia. . . . . 

Kooper Nio Teksoeij, Tjan Kanglong en Lauw Assie 
voar l 3,110.-. 

V 001' rekenillg van de 
Dat el' nog steeds al te lichtvaardig vertrotlwen wOldt 

millderjal'en Philipp~ls 1t;lQ]1ilrdq~ gcsteld op de eerlijkhejd van dwallgal'beiders is gister ander-



mc::aLgebleken :~uitde besogne-kamer vanden Raad vall' S,edert weken waeht men op het bericht dateen !lieuw 
justitiealhier,waargewoonlijk het corpus delicti vande kabinet is .saiDengestelden leeft lhen in sl;anning omtrent 
eerieofanderenrisdaad wordt opbewaard, warentweeam- het lot ,ian de hervorming inaePreanger~regentschappeD. 

·fioen:;bollen gestolen eener hoeveelheidte Kecliri aangehaal- pe ,~eer deWaa} heeft zeer jtlist gezegd, !lHacl ik maar 
de gesmokkelde opium, Het schijnt dat de dacler eell del' dUldeliJker geschnoven." Zijne clubbelziunigheid, clie in al~ 
dwangarbeiders is, tel' plaatse geemployeercl, clie niet lan- les cloorstraalde, bleek ook hier. Geene enkele missive bijna, 
gel' weerstand kOll bieclen aan het verleidelijke van woad- die daarvan den stempel niet draagt. En die dubbelzin-
nig een lokaas. nigheid werd bijna politiekc oneerlijk~heid. 

Menha4 even goed vliegen op wacht kunnen plaatsel1 bij De heel' Mijer wist daarentegell volkomen wat hii deed. 
eene zoetigheid, als dwangarbeiders in de gelegenheid te Zijne missive, aan de Eerste Kamer ten deele over-;"elegd 
stellen amfioen machtig te ,worden. bewijst dat. Maar hij vergLlldtle de pil en: weeser ~p, dat 

'Zal men uu den dader, die gesnapt is, kunnen straifen men uit deze hervorming een winstje kon halen! Recht 
wegens misbrnik van vertrouwen, in dienst zijllde, gc- sati.r~e~ ka~ mr,P. NIijer somtijds zijn tot kastijding eener 
pleegd? pohtiCk, dIe hijzelf zoo krachtig heeft voorgestaan: het 

(SOB!, COlt)'.) batig-slot-argument, 

Salil(tTang, 22 Dccember. Spoorwegzalcen. Reeds maan
den geleden hceft het publiek illet een aaucloelllijke belang
stelling de tijding vcrnomen, dat de eerste locomotief Brin
gin had bereikt; ook is reeds aUes in orde om tusschen 
Bringin en Salatiga voor het vel'vo({l' van reizigers een ge
rege1dell dienst in werking te brengen, lllaar het begin del' 
exploitatie wordt telkcns verschovell. M.en schijllt te den
ken, (tat nu lllen toch reeds zooyeel ten achteren is, een 
nieuwc vertraging geen bczwarell oplevert, en men handelt 
alclus zecr consequent. 't Is echter VOO1' het publiek belang 
:wc11'>cheJijk, dat de Regeering toone van de Spool'wegmaat
sciwppij naLlwgezctheid te vordereD. 

" 'i-iilUN(!itte uandjil'8. In den afgeloopen nacht, omstreeks 
hUil een, barstte een onweer los, dat zeker VOOl' menigeen 
dell slaap afbrak .. :Eon aanhouclende regen volgde 0]> de 
feUe bliksemstralen, en cen ontzettende balldjir volgde na
tuurlijk weer op den regen. Hedcn morgen stonden de 
meestc kampongs ondcr water, hier en daar werd de ge
.mecnschap onricrhomlen met prauwtjes, De inlanders lijdell 
en bernsten, en dc Europeeanen reiken den inlanders de 
baue!. 0, Abderia, dut Sam;rang hect! (Lac.) 

ALGEMEEN OVERZICHT. 
Gister ontl'ing men hier telegl'allllUc{l, die ons mededeel

den, dat de Pruisische regcering goeclgevonden hecft het 
zoo kort gelcden gesloten traetaat omtrent de onzijdigheid 
van Luxemburg 0]> tn zeg'gcll en dat landje ingepalmd heeft, 

Dat de ]'ranschen zieh in dc tcgenwoordige omstandig
.h~den gaal'lle daarbij zllllen aansluitnll, laat zich hooren, 
mit:; zij dam'door voor zich gunstiger yoorwaarden kunnen 
bedingen. 

Rnslalld zegt zij nerzijds het tractaat van 18;) 6 betref
fende de neutraliteit van de Zwarte Zoc op. 

Zoo zien wiJ groote staten met tractaten spelen en ze 
(xel'Scileuren, zoodra de kuns schoon is. Dat is voo1'ons 
id. 's~orezwaar, of schoon we, als Nederlande1's, geen belang 
ms·Jenaamd Iiebben bij het onafhankelijk bestaan van het 
'udd(kgrond, dat, onder het bestmu van ons v01'stenhuis 
lli~t een groothertogdom werd verheven. Veeleer mag N e~ 
~erland zi~h e1' over verhe~gen, d~t d~c dYllastieke banq 
;mrbroken IS, w.~lkc OIlS 1100lt nut of hell kOl~ ~anbrengen, 
} '~M:aarelk HlJ man moet met verontwaardlglllg vervllid 
~i3.n .. over het geweld, . den Luxemburgers aangedaan, die 
~tl~ubbelzinl1ig verkla1'engeen Duitschers te willen worden 
~r;laaH wie toch het .. gclukwordt opgedrongen deel van het 
~~~:s?h~keize1'rijk uit te makcen. v.Vaar· is degreusvan 
L,¥alsens·hee1'sch- ellToofzucht:, 
. Des te smartelijker is de indrllk, (lien wJj te midden van 

;ulke 'gebellrtenissen 'omtrent den staat vanzaken in Ne
terland ondervillllen en waarV<1n de weer~)ag (Jns direct trert. 

ZOll de mogelqkheid ook bestaan, dat mr. P. ~'hjer, die 
geell volslagen vreemdeling op parlementair gebied is, den 
heel' de Waal heeft willen misverstaan, omdat spoedig in 
Nederland over zij 11e vervanging moet worden beslist en hij 
een toestand als in 1866 voorza o', toen de conservatieven 
aan 't bewind kwamcn door de ve~dee1dheid onder de meer
·c1erheic1 ? 

MClar mocht de Eerste Kamer, die den heel' de' Waal 
als aftredend minister voor zich zag staan en die den heel' 
Mijer door haar votum slechts indirect bereikte, om de door 
haar opgegeven redenen eene daad plegen, waarv-an zij blijk
baar de gevolgen niet begreep? De N. E, C. spreekt van 
IIdroefheid en verontwaardiging." Indien men schreef wat 
mann en van allerlei richting hier zeggen, clan zon de pel'S 
nog sterkel' moeten spreken, 
. Wat de Eel'ste Kamer beoogde: intrekking del' ordonnan
tI~n, zau eene daad van overgraot politiek onverstand zijn. 
Wat te doen, als de Preangerman, aan wien deze hervo1'
millg zoolang beloofd werd, eens geen of weinig koffie ging 
oogsten? Dat IS bloot de finantieele zijde van het vraagstuk. 
Over de moreele gevolgen zijn mannen als de heel' Mes
schert van V ollenhovcn niet in staat te oordeelen, a1 scher
men zij met het "prestige van ons gezag." 

De G. G. lca?t den maatregel niet intrekken, zonder vrees 
VOOI' ernstige gevolgen. Tot heden - en wij schrijven en
kele dagen voor 1 Jan llari - is dan ook niets daarvan be
keml. Gebeurde het, deheer Mijer zou de kraon op ZiJll 
werk zetten; dan tarten wij eell ieder den moed te hehben 
een woord tot verdediging van zijn bestuur in te brengen, 
wanneel' .de heel' Nierstrasz de beloofde philippica uitspreekt. 

Tc. mIdden van zoovele gewichtige vraagstukken schijnt 
men 111 Nederland tot niets te komen dan tot nieuwe ver
warri.ng o~ politiek terrein. Mannen, die de leiding del' zaken 
OP"ZIC~ WIllen nemen, worden sedert weken gezocht. Nog 
altlJd IS het onbekend wat volgen zal. Onder de richtino-ell is 
het geen strijd om de portefeuilles, 't gewone verschijnsel,bm~ar 
om een ander te beletten het bestuur te aallvaarden. Datis, 
schrijft mell ons, bepaald 't geval onder de 1iberalen. Thor
becke wil eerst nog eens de quasie-conservatieven doen regee
reno Thorbe~ke is enblijft voo1' Indie een sta in clenweg voor 
a1 wat een emde kon maken aan den sedert jaren bestaanden 
toestand van onzekerheid, die aUes verlamt en achteruito-ano
van '8 lands hnlpbronnen -te weeO' breno-t. In N edel~and 
is de liberale richting hem en zijn~ doct~inaire aphorismen 
echter ontlVassen. Hij kon nooit begrijpell wat democratische 
begillselen zijn. Hij is eigenlijk een manuitdedao'en van 
onze oucle oligarchisc.!re repub1iek, toevallig in later tijdgeboren 
en daal'door met eemgedcnkbeelden vandeze eellW ingellomen; 
maar cen n;ran van Ol:zedagenis hij niet. Indie en zijne 
behoeftellmet kennende, werkt hij e1' toe mede am wezen
lijke herl'Orniing onmogelijk te l~aken en zonder l'adicale 
vel'beteringen is niets te doen. Thans belemmert hii weder 
de vorming· VOla cen liberaal kabinet en ZOll de mid,le;partij, 
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waarvan de ~eerenyan ~.eenen en van Tets de weinig be
teeken~nde .u,ltdrukkmg ZlJn, aan het bestuur willen brengen, 
om mlsschwn laterzelf wedel' het roer in handen te kun
. nen uemen. Dergelijke berekeningcn falen meestal en zijn 
'uiterst gewaagd op den leeft{j d van den heel' T. 

V 001' ons · is een kabine~ van water- ell- melk middel
matigheid van hetzelfde allooi als eellllzuiver liberaal" a 
!a Thorbecke. Dan geschiedt niets en dit is de kwaal na 
zoo langdurigen strijd, die Indie vel'teert. 

De Eerste Kamer keurt de hervorming in de PreanO'er af 
omdat z~i een opvolgend minister niet wil binden. nat af~ 
breken .. cloor den een wat de ander wilde opboltwen, is 
gevaarliJk en bederft ons. Daarom is de tegenwool'dige toe
stand onhondbaar, Door het politieke raderwerk, dat thans, 
de hemel wce;:t hoe, loopt, kan lndie niet goed geregeerd 
worden. En men vergete het nict: in onze dagen is elk 
voorwendsel goed om te nemen wat men zon willen hcbben. 

Van Bancljermasin meldt men, dat onze troepcn den 
13den wedel' .met IV ankang slaags geweest zijn. N atuurlijk 
vluchtte de vijand, die zich nn naar 1\hrtapoera zon .heb
ben begeven': 
Onz~ blade~ hOllClen zich hier nogal bezig met den toe

stallcl van eelUge honderde Chineesche koelies, die van een 
paar verongelukte schepen afkomstig zijn en die de politie 
wedel' a~n boord. van nieuw gehnurde schepen wil brengen. 
De koehehandel IS een vermomcle slavenhanclel geworclen. 

Over geheel Java valt veel regen. 

CAR.G-A.-LIJSTEN" . 
Invoer. 

Van de Slra~t Gas~er per sth. »Min. I"r. v/d Putte", gez. van 
Emlllcnck agt. N. I. St. ~1aatsch a ppij. 

800 tubben kamfer, Britsch Consul. 

Van Singapore per 5tb. "Baron Slo·et van de Bce le" , gez. Schippers 
agt. N. 1. St. Maatschappij. 

6 pakk. uadels, Lie 'fjcng Kee. 1 i kn. iDkt en gedr. vruchteD, Low 
Chok. 1 kll . JIll1nufacturen, Said Aijdroes. 1 zak. kerr\) poeder, 
95 pakken "'as, BauaWie. 1 kn. tohee, 3 do. manufacturen '£eo 
Kong Chioug. 8 kn . vuurwerk, Bantoo. 1 kn . antjo, 'fio Bian. 
10 pak. viscIJ, Lim Wah. 31 kn. parapluijen, 4 krd. gamalen, 
Lim 'i'atallw . 60 lin. vllllrwerk, 15 do. kammim, Ou Tian Hie. 
7 colI. kammcll, Kbo Cbon. 15 kn. vermicelli, 40 coil. koollwa. 
reo, Tan Chingoan. 52 colI. vUllrwerk CD gcur. vruchten, Kim 
Bug Selig. 200 bundel viscb, Lie Ak. 25 kn . koopwarcn, Bahra 
en Kinder. 10 ku. koopwnrco, Pandel en Stiehaus. 1 kn. koopwa. 
rell, Bahlmaun eo Co. 1 ku. kooplVoren, van Arcken en Co. 1 
vat. koper\\'crk, 5 kn. messen, 4 krd. visch, Lim TataDlv. 5; 7000, 
Pitcairn Syme en Co. 5; 28500, Chartered Bank. 1 bo. chitzen, 
Makal'ini. 5 pak. koopwaren, Machdoem. 26 pakk. WDS, Alhadat. 
30 ku. opillm, N. H. lH. 200 plankeD, Ungerer . 

Van Calcutta . 
150 zakk. coriandelzaad, J. Sarkies. 150 zakk. coriandelzaad, Order. 

Van Singapore pel' stoomo. "Capitole", gez. Havin, sgt. 
W. Suermondt. 

7 bu. garens, 1 kn. muou lactlll'en, B. C. Limited. 282 colI. manu
factureD, Pitcairn Syme en Co. 1 kn. leoopwaren, 2 do. zijde, 
Pand.el en Stiehaus. 6 leo. koopwarco, J acometti. 7 leu. koopwa
rco, Ageutcn . I kIl . koopwarcn, A. Volz. 1 ko. koopwaren, En
gelhard · en 00 . 2 kn . diverscn, van Voorthuijzeu. 4 kn. paijong. 
I kn . visch, I,;m Tatauw. I kn. reukwerk, Sccb Basalama. 

Van New Cas lIe per Ned. scbip "teopold graaf vau Limburg Stirum", 
ge~. Keuker, agt. Rei ~5 CD CO. 

83() ton steeuko!en, GOllvernement. . 
Van Singallo e per stoomb. »Singupore" gez. Bakker, agt. 

N . I. S. Maatschappij. 
.9 ku. kooplVaren, Agenten. l! kn.kool'waren, L . Platon en Co. 2 

kD. koo pwaren , 'rio Biau. 231m. vUllrwerk, 4 do . vruchten, 1 kt. ver
micell i, Kim Eug Seng. 2 kn. was,Badawie~ II krd . visch, 12 
vo. klliteo, Tao Chingoan.6 krd . W;U, SechBasalama: 5kn. 
kamm en, Lim Tauw. 49 vn. verf", 450 pS. planken, Hue Tuh Long. 
40 krJ. gambier, Lim 'l'ja. 810000 aan specie Chart.ered Bank. 
2 pakk . diversen, 1 kt. boeken, 2 kn . chitzeu, Said Mericau. 1 
!Jakk: . chitzen, Order. 2 ku. diverseu, Voorthuijzen. I kl!. ahir- I 

ti~gs, 5 kn. koopware.n, Al?rah.ie. :5 ko. koopwaren: Chi~ Kiat 0 

Lie. "1 _ kt. ~arongs, Sal~ J un.le. . 1 . kt; handdoeken, M~M_ HQram.;; 
9 bn. koopwaren, Pltcalrni:lYl1le en Co 3 kn. koopwaren, Order~ / 

Van Macao per Ned. schip »J nno" , ;rez. Stokhnijzeu,:.gL. .// 
Busing Schroder en Co. . ./' 

36 pakk. diversen, John Pryce en Co. 1071 colI. diversen, cliff/iente 
Chineezen. 

Voor Sam'rang . 
621 coil. diverseD, . Order. 

Van "Macao per Ned. schip "Adriana P etrooeIL", gez. de Breuk, 
agt. Busing Schroder en Co. 

2 kn. kramerijen Geo Webry en Co. 3 kn . lakwerk, Oavadino. .100 
kn. gember, 10 do. diversen, van Beeck Reinecke en Co.. 92 coil. 
papier en sp\jkers, Tiedeman en van Kercbem. 87 colI. koopwaren, 
N. I H. Bank. 25 kn. koifers, l'andd en Stiehaos. 2134 coil. 
diversen, dilferente chineezen. 

Voor Samaraug. 
1270 cull. uiversen, Order. ~ 

VR rI Neuerland per Ned. schip »!ndia", gez. K ettel, agt. 
G. Suel'IDondt en Co. 

968 ton stecnkolen, 1 kn. koop\\'areD, Gasfabriek. 
Van Nederland per Ned _ schip "Graafstroom", gez. Ie Clereq, 

agt J. F . van Leeuwen en Co. 
880 ton steenkolen, GOllvernement. 100 hammen, 25ko. bier, Pesch. 

Van Singapore. per 5toomo. ]\1". v . S .• Rochussen", gez. 
Buija, agt. N. 1. St. Maatschappij. 

47 kII. manufacturen, Paudel en Stiehaus . f 10800aan specie, Char
tered Bank. 1 kt. koopwnren, Hong GoanSoen. 60 coli. manu
facturen, Martin Dyce en Co. 128 kn. opinm, N. H. M. 33lm. 
manufactureD, Niederer en Co. 5 ku . manufacturen, Bahre en Kin
der 1 kt. opinm, 1 do. zijde, 5 kn. koopwareD, Agenten. 207 colI. 
manufacturen, Pitcairn Syme en Co. 235 coil. manufacturen, Burt 
Myrtle en Co. 

Van Singapore per 8toomb. "Capitole", gez. Ravin, agt. 
Vi. Sllermondt 

1 kt. koopwaren, Engelhard en Co. 9 kn. koopwaren Order. 5 kn. 
manufactureD, Niederer en Co. 9 kn. manufacturen, Reiss en Co. 
1 kt. hoeden, Pecoult. 1 kt. zijde, Volz. 2 kn. ghie, Sech Drach
man. 7 kn. was, Said Albadat. 14 coli. kramerijen, tOUIV en koper, 
Jo Ellg Pioe. 10kn. was, Lie tee. 1 kt; boeken, Said Hindie. 
4 ku. was, Said Bajebier. 300 coil. meel, 20 kn. missra, Kim Eng 
Seng. 20 kn. paijoongs, Lim Touw. 2 kn. visch, 1kt. medicij!len,_, 
1 do. pangie, Gouw Wolong. 4 kn. manufactnren, Pande! en Stie
hans . 1 kt. sigaren, fransche Consul 120 coil. meel, · 2 kn. roode 
rijst, 3 do. tjiekwee, Lonw Tjok. 

Van Ohina per N. 1. schip .. Orester", gez. Jo H oadjien, 
agt. . . 

50 ps. kust steenen, 30000. ps. vloersteenen, 8209 stell en paso,SIOG 
pak. kOinmen, 5 krd. lepels, 800 pak. olferpapier, 604 do. paijooDgs, 
250 kD . vnuJ'werk, · 149 do . olfenvierook, 42 pic. gadoong, 45 
sohon, 24 do. angtjo, 29/ 10 d o. koeliet tahoe, 13 gez. eetwaren, 2~ %1f 
do. knotlook, 29300 ps. kipsaow, 23200 stcl patiman, 1560 ps. kwa
Iles, 10 ki-d. aardepotten, Jo Ago. 

VaD Nederland per Ned. schip ·.Jan iieterz. Koeu", gez. Ouwebaild ,_ 
agt. Maclaiue ·Watson & Co. 

141 ku. m ,Qufactllren, Biising Scbroder en Co. 20 kn. mannfacturen, 
200 vn . men ie, Engelbard en Co . 40 kn. manufactureD, Bahre en 
Kinder. 10 kn. bladkoper, 200 blok. lood, 100 tob. staal, 300 kn_ 
kaarseo, 20 ho. garens, 6 kn. manufactnren, Niederer en Co. 1 kti 
5aucijs, Geo Wehry eo Co . 25 ku . mauufactureu, Martin Dyc~ 
en Co 5 bu. dekens, 73 cull. manufacturen, 5 bn. garens, J. E .. 
van Leeuwen en Co. 10 kll. rulpeDs, van Gelderen. 2 kn. glas
werk, geb. Heerinck en Co". 150 vn. boter, van Beeck Heinecke 
en Co. 200 kn. kaarsell, Pandel en Stiehaus. : 00 ·kn. aardelVerk,, ' 
75 du.glaswerk; 500 do. kaarsen, Reiss en Co. 4 vn. boter, Dri 
Stoedtke. 100 Vll. teer, 100 kn. petroleuID, Heynst en Vinju. 1< 
kt. rolpens, 1 ao. hammell, 6 kn. kalen, G. G.Batsen. 876 ·psi 
rail s, 2(j0 bossenplaatjes, \l kn. schroeven, Spool"\veg }\faatschilppjj; 
3 ku. eetwareD, 1 do. likeuren, Gilbert. 20 kn. beschuit, Borneo : 
Compo Limited. 20 ko. m auufactureiJ, Burt Myrtle eli Co~lkt. , 
leesboeken, E. Rolf. 10vn. -boter, ' Ollwehand; 14 kiJ; provisiilI.j 
l kt . schoenen, 200vn.boter;John Pryce en · Co. 200bn. 'gare#i 
100 kn. vermouth, 103 coli . lllanufactul"en, .~hintz en Co.a2 :ful 
manufactureD, 1 kt. boeken en za.deu. N. H . . 1'1. 2 kll.speelg,~:idj' 

·Swaab. 100 VD . bater, G. Seurmonut en Co. 68 kn, . mbmact~.,j ' 
30 bn. garens, Pitcairn S~'me en Co. 2 bn.manilfactnreti,E 
Moormann eo Co 54 ko . "'iju, 26 do. bitter, 41 do. eau de~o 
logue, 20 keld. lijuolie, 6 kn. lIloilewareu, :) coil. aarde~yerk, ;; ltD 
ol ie, 1 kt . v~rfklVar,ten, 37 kn . Iikeuren , 80 vn. bof.er, 2Lk~ 
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kaas,2 do. vleescb, 50 md. a/water" 1 kt. hammen, 115 vn, 
'verfwaren, 34 kn. vrnchten op brandij en water, 22 kn. eetwaren. 
7keld.zuren, 1 kt. sel'vetgoed, 3 'kn bandeu, I kt. kousen, 60 
coIl. manufacturen, 7 kn. lampen, 25 ankers azijn, 4 1m. diversen, 
27 coli. staal, I pak.boertjzer, 3 kn. zeep en parfumerien, B. van 
I,eeuwenen Co. 20 vn. specie, Havenmeester. eenige coli. gou
vernements goederen. 4 kn. provisien, 20 vn. boter, 100 do. bier, 
)lac:aine Watson en Co. 

Van Singapore per stoomb. »Barl1Ii Bentinck", gez. Konigsfeldt, 
agt. N. 1. S. Maatscbappij. 

116 call. manufacturen, Pitcairn Syme en Co. 109 zak. viscb, Lie 
_o\ck. 4 kn. manufacturen, Sech Amir. 63 coIl. vunrwerk, vruch
ten eetwllren, Kim Eng Seng. 16 krd. garnalen, Tan 'rjen Goan. 
o kn., 1 kn. koopwaren, IntcroBtionale. 1 kt. boeken, Hadjic Hoed. 
35 zak. koriander zaael, Tall Sim Soei. 500 zak. meel, Tjia Tjok 
Hie._ 5 vn. vruchten, Wee Goan Ho. 20 roll en touw, van Slooten 
}forgan en Co. 2 kn. koopwaren, Bahre en Kinder. 15 kn. was, 
Aganoor. 2 kn. chitzen, Said Aijdroes. 9 bn. koopwaren, Maintz 
en Co. 2 kn. kramcrijen, Wong Hoe TUe. 1 kt. modewaren, Pan
del en Stiehans. 250 zak. meel, Hon Sien Tek. 2 kn. koopwaren, 
Pearson. 6 kn. was, Basalama. 8 coIl. was, Said Alhadat. 2 kn. 
koopwaren, Reiss en Co. 1 kt. kramerijen, I,im rfauw. 2 kn. 
kooJlwaren, Engelhard en Co. 1 kt. juweelcn, Cavadino. 1 kt. olie, 
Hong Gnan Soen. 1 kt. optische voorwerpen, 1 do. hoeden, 1 do ... 
Gassen, Gllmprich en Straus. f 36600 ann specie, Pitc. Syme en Co. 
12 len. was, l\cIaknrim. 4 kn. was, Sech Tolkin. 20 spieren, Tju
Ilia ever. 22 kn. koopwaren, Agenten. 4 zak. katoenzaad, Purvis 
en Co. 3 kn. koopwaren, 2 do. zijde, Agenten. 62 krd. gambier, 
Hong Goan Soen. 77 krd. gambier, Joiln 'fjo. 6 1m. sigaren, In
teToationale. 

Uitvoer. 
~~ar Amerika via Padang per Ned .• chip "I~oui8e", gez. Slijboom, 

agt. J. Daen,lels & Co. 

~ 460 pic. t in, 50 do. rotting, :344 do. peper, 152 do. damar, 8 do. 
. bncel. 1 av. foelie, 6 do. noten, 2 do. agel tOIlW, 1200 do. kollie, 

J'nrvis ell Co. 299,j, Ilie. suiker, 6:35 do. kollie, 44.39 do. rotting, 
21f> ks. indigo, Eo :i\loormalln en Co. 

N aar ~edcrl. vin Soer. per Eng. schip uWemys Castle", gez. Nicols, 
agt. J. Daendds & Co. . 

·195 pic. rutting, Dnmmler en Co. 421j52.07 ks. tin, ~faintz en Co. 

N,ult Xe;l~rl. via Passur. per Zweedsch schip "Heidi gez. Dallobel'g, 
agt. Geb. Slltorius Veder & Co. 

Voor Nederland. 
l oS pic. funing, 1:1\);3 do. soikel', IJtunmler en Co. 

Nasr S eder!. via Cher. 11C\' Ned. schip ·,Vier Gebroedel's", gez. Ruhaak, 
agt. .T. Dacndcls & Co. 

VOOI' Cherihon. 

kn . i1l'lHnmen. 7 do. papicr, 20 potten tanfl.ioe, 1 kt. kwalies, 1 do. 
man gsie. 5kn. krarnrnen, 18 colI. pallier, 25 potten tangjoe, 2 kn. 
kwalicE., 2 do. mnngsie, 'l'ieclemnn van Kerchem. 2 1m glaswerk, 
1 kt. kOUSCIl, 12 keld. Jijuolie, 1 trommel staalwerk, Geb. Reerinck 
2 rijt.uigen, I'. Belle. 4 kn. provisien, 2 do. gem bel', 5 keld. ge· 
never, 2 kn. cognac, 5 do. modewuren, 2 vn. aardewerk, 1 kt. ean 
<1c cologne, 54 kn. wijn, 26 kn. bitter, 1 kt. kousen, 7 kn. lam· 
pell, 34 do. vrnchten, 26 do. bier, ] Ii? vn. vel'f, 22 kn. eetwaren, 
7 keld. ZIlfCD, 3 kD. handeu, 1 ];t. manufacturen, 25 ankers aziju, 
B. vall I,eel1wcll CIl Co. 

Voor Nederland. 

::;24 pic. rotting, 5579 do. slliker, Dnmmler en Co . 

N anr Nederland per Fransche schip »St Antoine", gez. Corfmat, 
agt. J. Daendels & Co. 

202 pic. rotting, 10413.04 do. rijst, j\iJaclaine Watson en Co. 

N aaf Nederland via Soer. per Ned. schip "Bali", gez. van l{ossem, 
agt. Busing Schroder & Co. 

300 pic. rotting, 600 do. tin, 3500 do. kollie, N. H. M. 

;j Naar Soerabaija per Eng. schip "Glaslijn", gez. :Milner, 
agt. Martin Dyce & Co. 

ramen viit, 895 colI. koopwuren, 241 md. aardewerk, 50 ten bal
~s! .. " ij~.lr, aanboord gebleven van Engelalld. 

Naar Singapore per Am. schip .Rainboilw", gez. Thaijen, 

agt. Dummler & Co. 

vleesch, 7 ton steenlwJen, 1 tabakpers, Dummler en Co. 

Naar Nederland via Soerabaija per Ned. schip ,)Jan Pieterz Koen",

gez. Onweban:d, agt. }\:Iacbine Watson & Co. 

459 call. manufactnren , 322 do. kaopwaren, 3 kn. wijn, 1000, do. 
petroleum, ' 240 vn. boteI', 120 tobben staal, 20 kn. glaswerk, 300 
stel pannen, 2 kn. spreijen, 19 colI. touw, 6 kn. kaarsen, 2 vn. 
nagels, 1 kt. scharnieren, 4 kn. glasruiten, 7 dd. broeken, 10 do. 
tuniques, 1 kt. hangsloten, 1 do. sokken, 2 kn. knoopen 2 bn. 
vIas, 1 kt. leder, 1 vat. spijkers, 2 kn. glaswerk 2 do. borstelwerk, 
16/m steenen, 40 bn. zakken, aanboord geblevfll van Nederland. 

Voor Nederland. 
400 pic. till, N. H. M. 

Voor Soerabaija. 

6 kn. dakijzer, Bahre en Kinder. 40 kn. bier, Jallssen en v. Wijek. 
9 kn. sigarell, 100 ps. wielell, van den Abeelen en Co. 290 zak. 
peper, 50 kn. damar, Johannes. 1 wagen, Agenten. 

Naal' Sillgapore per 8toomb. "Singapore", gez. Kaijser, 

agt. N. 1. S. JliIaatschappij. 

54 pic. niel.a, 1 pale pitten, 1 kt. hoeden, 20 pie. uijen, 8 do. con
fitmen, Lie Lee. 530 keld. arak, Lie Ak. 3 kn. batiK, Sech Ba
salama. 2 kn. spiegels, 3 pic. benzoin, 2 kn. petroleum, Said AI
hadat. 6 bn .. ruwe zijde, N. H.lVL 5'/'0 pic. triepang,LimSiong 
Long. 3 pIC. kollie, 1 kt. modewaren, Pandel en Stiehaus. 1 kt. 
kollie Gouvernement. 1 kt. rood katoen, Maintz en Co. 1 kt. ma
nufacturen, Pitcairn Syme en Co. 5 kn. manufacturen, van'Slooten 
Morgan en Co. 2 kn. manufacturen, J. F. van Leeuwen en Co. 

Naar Nederland via Peeal. & Sam. per Ned. schip "Graafstroom" 
gez, Ie Clerq, agt. J. F. van Leenwcn & Co. ' 

150 pie. rotting, 1300 do. kollie, 400 do. tin, N. H. M. 

Naar Nederland via Soer. per Deenseh schip "Alice", gez Torm, 
agt. Bahre & Kinder. 

50 pic. rotting, Bahre en Kindel'. 

Nanr Nederland via Soer. per~ Noorw. schip "Jorgen I;orentzen," 
gez. Sorenzen, at;t. Bahre & Kinder. 

150 pic. rotting, Agenten. 

Naar Nederland via Passaroean pel' Eng. schip -Calerooo" gez. 
Montgomery, agt . .T. P. vall Leeuweu & Co ' 

48/1 • Cll 48/2 leggers arak, 16803 apd. buffelhuidell, 126 do. koe
hUldeu, .Agelltell. 629 pie. rijst, .~. 8eufmondt en Co. 90397 apd. 
buffelhu~den, 67 leggers arak, E. ten Brinck en Co. 10493 apd. 
bunelhmden, E. ~Ioorillanu en Co. 8762 apd. buffelhuiden Maintz 
cn. Co. 154328

!1", ,Lorrain en Co. 8/1 ell 6/2 leg-gers arak, G. D. 
Koper. 541 pIC. Kamfer, N. H.]\I[. ' 

Naar Nederland via Soer. per Ned. sehip .»India", gez. Kettel, 
agt. G. Seurmandt & Co. 

700 pic. tin, :WOO do. ko t1ij , 882552 ]000 do. fcolic, llTl92/1000 do. no
ten, lS75 do. rotting, N. H. M. 

Nanr Engeland via Tagal per Eng. schip "Premier", gez. White, 
agt. MacLine Watson & Co. 

Voor Engeland. 
150 pic. rotting, Agenten. 

Naar LOlldon via Sam. per Eng. schip .Sea JIIlew", gez. Ratsey, 
agt. Maclainc Watson & Co. 

100 pic. rotting, 2668 do. suiker, Agenten. 

Naar Nederland per Ned. schip • Jason", gez. Rusman, 
agt. Rcyust & Vinjn. 

1'e Indramaijoe geladen. 
9006 pic. rijst, RCl'ins. 

Alhier geladen. 
300 pic. rotting. Ruhre en Kinder. 84105 pd. thee, Tiedeman van 
Ke~~hem .. 14975. pd. kaneel, 21143 do. Ihee, 275 do. vanille, 
18. 1~0 pIC. koffie, Agenten. 172.0 pic. slliker, 1610 do. l.eper, 
Maclame Watson en Co. 4 call. zuren en boeken, 1 kt. diversen, J. 
Daendels. en Co .. 73.66

1,00 p~c. gettapercha, 1 do. boomsehors, 1 
kelder olIe, 3.10 pIC. gomelastIek, 1 do. kallie, i);Iaint:i: en Co. 

Van elk artikel in aie nllmmer voorkomellde, en uiet door ilnderen 

geteektnd, stelt zich 'loor de ,vet' als sehrijver bekend. 

J. C.VAN LIEf{. 

Snelpersdruk. - BRUINING & WIJT. -Batavia. 
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