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.:,', . ';'MOQR",rOOEtD]tN, ' boeze'ind? ' )Vij ' heb.l)en ~ .~eeaS. : g~ziert ', ,dat 'de ; Sla.at ' fi 'og 
,; , .. .... ,,;,:.. zoovee,l mogelijk wil t'rekken; ,.. . . ' .. , ".: 

'. : YOQl\~!?~E~DE IN DEGEWON~ ,EDIUI': VAN HE'l' De ' Reg'eering heeft , thans., . zooals' de'w~tgebi('dt 

"lTl'eU·. ··W.··.···: .. ,.'B'" a·~t'. ·.'a·V.··l·.·· :a·· a·s· .. ch·:.·~ ,H' a·n· ·de.l· .. sbla· d. comrilissien' benoemd ' 6m de' 'schadeJoosstellingteile': J.'4 . .. palel)" ~ie ' d~ bezitter vobr den ' armand vanden gronit'. 
, .,. ', ; ;:' ''' :.:~., ~.... .. zal ,genieten, en om het plantlbdn te regelen. , . <Ed 

... . '. ,.' :: DE ;SUIKEltllEGELING. . Loco,motief gaat~u~t . 'vah de,;, ,Stelliilg: ,' beschikking 
roverden grond IS willekelir :ofwel ,'cle Staat ' heen 

, . ... . . ..,. , . '. daartoe ' Ilet recht; in het ; laatste" : g~val is' . eene :iIl~' 
... Was h~tom van on~ meQ,egev6el ·rnet. de suikerlol'ds dehini-~eit ' oiinoodig; )nhet 'eer~te kan liileii czulk ten 
ofs!iikerN~et~i.1" .te poen blijken!,' dat , wij it?-' eenv9rig , vergrijp ;tegertde rechtender ~bevo!kih~fniet ;dboreenjg~ 
J.wm,D.l,er . ~,~~l;;;~,ijnB , be!3l'ra~e,pj , ~jen( de's~ikel'fahriekartten ' . ind~qmitei,t .. g~edmak~ni . ; W ij . zQuderi ' de stelling bea': 
t~I! , gev~'ge~~;n , a~ reg~!~~ge~ te.~etaleu, zullen hebben! men~,al~ " WIJ, · ~n een ~u.lverep to,estandverkeerden. ' Maa~ 
werke het):~~tv l()elsel ... z~ln ,van " de ;.y.tlt van 21 .J ull het . ?!Igeluk van. posINen" waal'llI men eenmaall1atuut~ 

,187:0P~n ;' geenen deele. " D.e'tQ~stanavan de in- lijktl', "reriht~n ' met voeten treedt, is inde,n regel;'dat D;1en , 
dustrieelen :is . i'It' den laat~tell tijd ~ verre'- van ongunstig hoogst' Inoeilij kzonder bvergatig 'tot z'ui vere :toestan<lell 
geweest. ', ZU ' iieniri i.deeerstejal'en,tot 1879, het kan terugkeeren.Een der grootste bezwal'envande' 
"~9~,,:· i.n' hoo(dzn.~1{ g~handh~~fd en tegel1over. ~om-l ged~.().ngen ' suikerkultriur it! lid; . d~t "devei'wikkeling in . 

~jr~f:t~~f~~~8~~:~~J~~~I~rg'~~~~~;fg~1~~.q! ., 3t.:an . :;?9r- ,,~;~::t1~;~ilt~ ;;h:a, .~:~ u~~~:~~~~~ei;i: ~~:' •• d~~t~i~~·.z~~ . 
, \: p~,:J:~~i~~riiig.~, ~il :i~"tus~(lhEm ':e~n9v~rgang to~vrije grond , IIfs.titit eil . hij~i~ '~r?~idt v'eabl eehopevenredig 
, ~~J~D~~ ;"P', y,rij~ . ,p\jv~1;heiQ.J~orbere~4ep . .. Het,,;aseen aan~ee~ , yer.~regen. . pea,~be.Id.el' m6ete.dhte~ zijn loon 
nooalothg , ..d~llkbee,l~vaH .. den heeJ' deWaal dit . doel gemeten, w:Il ' melloOlt vl'~JwIlIIge teel~zlch Zlen oritwik .. 
tc; ,'willen ., ~bl:lreik~l'op ' de, \Vijz~" zooals hijzich 4a~' kelen. ' Men heeft dit in zoovel're hl'gezien, dat uwnrfu 

· v()orstelde. :" Wi} zienhetgrootste be'zwaardaarin , dilt h'etpl,~ntloqn en de schaqevergoeding : yoor' het in bczit, 
· men 'zieh Ilogsteeds ,ylei<)!1 kan met, de hoop, d.at, in nemen van 'den grQt.ld afzon'netIOkperekcnt. . . . .. " , 
~;e,11 J()OP. ;'v~~ , eeI1, ~.ek,~r , t~L.i~reij · n~g weI veran~~ring '. De , vra~( .is: hebbe!l ;de : ' ~?,~i~i~;siery , ~ietaaknaa~ 
!a .. I,~ , ' ~e.gm8~e~ :~~Jl i; ~~\lleI,l , ; ~Il ' " nwn ~pch; v~p den;. ge- ?ehopre~>. ,~~rrwllt.? . '. Ish?t wa,aTI " '."atmie~ verhaalt, d~t 
~~9m~~~" ~~I\P)~~lt .. 110,o,h van, , ,~~rstre.k~mg. v;an arb~lder~, . 1I1 's~mm,rge r~sldentJen ,n?g 111l~lder dar) onder de rege~ 
~fs.t~.nd ; ~~l , ~,beh()'even te ' doen. 'W ij . 1Iit~n nog d~ .. ~e~ lin'g' v~n ,1,863-',. aan de . bevolking zal worde~n uitgekeerd, 

· z"':aren, .; dA~r;:gie :,uit .~~~t . ;tr~l)sg~~lj~e ' v~riilt9'der~~ ' ,;viW ,daii Y dit..e~n ;ergerlijk" onr~6hJ., 'walit de vr\j~< ~'uiker~ 
een enan4er zulIen voortv\qeiim: :. ". :, ' ....:.. k~1tu~r. ' Kqst veel nieet. M-enmag stellen; aatcenil 
· .. " M~,ar ;:p.;q~:: Ait; .;zij" ; IV\lt : k~~c.~t.igs.~~ ; bewijs dllt ,.het . pnderrieming, die.. ~ond~e{ eenige ' tlisschimkomst ,vanhf)t 
~()o,\I,~~~e~,e~h .:4~4 . ~llnl1en, < .geve~" , ~~t , het~rnst , was b~st~U.~ , ~7~kt, blJna I. ,300 perbouw moe~ betalen;eer 
om 'des!l*edc!litHur'JueeIle yolk!lkultuur op te lossen, ZlJ liet net kan gaan vel'werken. . Het zon een deroilO'e-

' zpti;: ~el.:'. daa.fI# ',;~.eM~an , p~B2~,n~ : .. 4;~( het ,:ttf~,~g ..• van..een . lukkigste' uitk?msten. vali'~Ae jongste.regeling zijn,al~Od~ 
·«?yerO'latlgj, a,I\Il.deeLm ,de wm~t,ep " v.~n , dle .lfidustn,e . en schadeloos:stelhng voor . den . gWlldbezltterenhetarbelds~ 
q~t,)i,ij;:oo*." d~,~r~o,o.r}e :rlt~riekan,.~~p.,i~: JW 'g~legelih~id. loonte ; laag . g~st~ld wareli;want d,at . zou de~oekom8~ 
~l~qe .;,ste)Iel1; omc, debeyolk"ing , goed.te b~ta,I~!1,aebeste bederven. De mlander zal ·toeh na 1878welhcht dan 
P.r·ik,Ke.I ::q~"o V~1,l 5. zij~:: kronq ' tJJdeIij~ , afstaM t,edo~* .en niet } e;, be~,egen zi,jn h~t gehat,e werk voor'tte' ze.f.ten~ 

· . t~( . ~JP~id!lH: : "M;en' IDa.g .'. ,~~; bez~'Yar6:n ; t?~~ . }ljet ,~9-~~t Tij de!ijk mogen d~.:fa?rIeka':te,n, da~. ~e,v~.to;rde,eld 'w?f,den; 
qp;I~;;Ja~pt*a~,te~J~~en.; ; ,1,n()~s()!>gls tQl!hde. m~ :h~t zOll eell onver~ee~lJ ke misslag ZlJll alsmende wa~l.lde 
st~:n4~(wMng ,':~a,n ,eene ; ~uJJuur, ;~a~r.mede zooveIemi,~,·. van.' ,a~ g~()~di.m met naar.waarheid )ok~alijadgeschat,' 
liq~rt,~n: : ~'¢4a:t~' 'gepaaid', gaan~ een:'~()ye,~groot ' ll~la!1:gvoW' : z{}()flls ' . ,de . wet dat .wilde?' eIi .. ~en " ii~h ~'ee:n ' 'nofm na:d' 
d~ :, :g,~g~~;~p*!;. in, i',;~~n ; ~iIl~an.~.e{ , '.:, '.( •. ." ;,: ;',: .,:;: ' ... " . .' '.· \'o()rs,estel~, waarriaar , rn~n ' d~, ' ~~,rg~,eding .en ·· het 1 OO~ 
;<'~~,i!-P~;W,q9r,~eJl:~~ . ~e Jop.~~t . gem~a,~t~ , ~eg(ll~pgell~an ; regel!'l~ ,Ul(),est. Verhoo~lllg . ' ~an ', d¢ " betahng aan . dell 

;h:etil()er , om,'d~':QezW-lll'enti,it . d~ti\ ",ek:,te. )ui~ep, die inlal\Q.~r , " wrlS ' wet .• d~gehjk h~t doelvall de vermillde;
!:4~1(j!1la~4_~;:'een " #fKeei ,: va~:: ,d~ ', k~ltii~'r : heobenipge-rilli,' j~ de' aanvank~lijk voorgenoD;len 'inkomsten, van 

' , . .,.' '.<~'.: " . .• ' ... '::".' .;. ,,~ •.• r. ~' .'.: '~ . .. ' .;: ' ... '/.~ ..... / ., . . ' .. :. ' ..•. ' ' . .... ,, <: .~!. - : . .:":::.; .. , 
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'" ."- '.' ~ :-" , /~ ::.·.· .. ·. ~ ·'. ·';:ih~f.~~, ':' · '. ·' ·~~;.""a1~di(f.£rt1.:.~ tijc .. h~f~ lemi,:, ,: ~e.lr·suik~r,riet ' ll'elingen, ~aarvair wiJ' het voldoende geacht· hebbeo tler 
~ --_ .,<: .•. , .. ~,.-.:~ ~ . , __ _ _ - ...... ~:..;.t!,:~~~ . .. ---l":'-.;- l'£"~ ~,- "."'a:,,.,.. ~'> lS ' ~~·'" ''<0. . .. ~ Q: ' -~"!;! ..... . Tl • 

'i: ,: b~c~r · . . ·.gfin~~~il'tif~;'!f~99i ~f¢;!i '.' . . kan t.'!'bewerke ? '~V'aar · l)oofdp,untelf aari ' te'§tippen, beschouwen wij volstre~t nie~ 
' zaF :h'iJ ~ih . · vete:;;;rr.esidf).nti~jf , enler!>grQrideii .: vind en? .'gesehikt .. om . den 'overgang . mogelij k · te :malrtm,dleuilp 

' W?aarom ·marY .~I)eVkostbar'i( JwMdege\V:asnietworden' ontwel'perder · :wetdroomde. De ' vrge suikerkultli~~' 
': a~ilgeIia4tl~h;'T~'W\t11i'e ' gi:QnH: endl gedi~rehd'e villrja~·'<tp . Java 'is ' orid;er . deze geh.eele regeling .eene . utop~e~ 

, . r~Ji :~4,s~?' . . ¥¥.t!:,:-j:~· , ~?Qzee~ v.~eri~~{.~rd "~llt ~it alles in Wat than~ver?"rd,elld is als het uitvloelsel cener 1Ii. 

;- :, ·. ~~j~A~~ ,,~~,t '··':·',~Lan~~,~!,\ : ~eli. ll1lilndet, ~aJ menhet peginsyl ve! w.erpelhk.ewet, strekt, veeleer . om het stels~l 
g~valp.pn.~~~s. . .. .,t':hlJ I~ Z~.cll .. lla3:r de~enwenschval\' van d,wangnog\ te laten voortwoekeren dan omeell 

, d~ ,,; regee'I(ng ~7:~;i'~.t .wILsch~kk$n," · . Dan;.worat :aall .. deri · geio~~cn t9:e:s.tari:a~ .. aie ·D.iet instrijd is met de natuurlijklJ 
di;j:e6~e'cir .· \.,al( ;~ilnlenlaln1sch bestuurllbericht'gezonden," reehten . vat:l~ deI1 '~.inensch, in het leveo te roepen. . 
:Eiii~~ d~ii:? ,;,·:t} -: . .'. . ..... '. ;. ' De . suikerfabriekanten zuBen, met het oog . op .do 

· : .. iDeze_, ·Yoorsl5hrrrten zijlldes teongflrij1nder,omd~t de voordeelen, .:diede wet en ' de j,ongste besluiten hen toe;.. 
wet{ :viiir '21' jf~'l{ )870 eene andere, bqjaJing bevat,llli- kent,en welliehVin de hoop, dat het grondbeginselde'l 
deri4~( <ii(t ~ AQ :'!<:};' Q •. 'in \i'chtileemt,i;dat ge\,ijktijdig wet fochhimmer tot uitvoeringkome,wellicht over 

. o~~f tiiet:meet; · daneeu· vijfdca~rvelden v~n elkebe- vele- bezwaren heel1s~appen. ·Maar al worqeil zij inme· 
' tr~o¥keNd~~:sp/W9N:eb.es,chikt, tenz,ij de bevolkiug.zei ve nig opzicht gebil'atenal . mochten zij eenige goede jarCJl 
· a(WiJkillg i: yari.;~,9jt;~oOrschijft verlallge.'~ '. De wetgevtlr to gemoet ,: gaan;, d'aflrmede is de inlander noell deiu;" 
1~af'. de . beYj:i1J.{·~I\g;, A.us, vrij . om' YOllr 4ellgedwongen4llstriegeholpen/ Meer dan ooit zal de eersteeen 

· aan.i>.la~lt . eell. gr49.t:ergedeeltevan, den dessagroud beschik- af keervan .de sllikerku~triur krijgen en dat achten .. wtj 
··· 9~'dr :te~ s!~n~9~!~i~:;~il.a:(waat()i:ri· magzij di;tdauJliet voor noodlottig, ~.wall t.· ,zgl1 .. belnng en dat . van den Staat b~~;t. 
, vfjj\vilXf~¢li : l~JV;,d'O~ir? ." ~J~ >l:iij cde dw.angkirltllur 1Js gen mede, dat deieindustrie zich ontwikkele. Wij zilllc:ra 
" it!g~C1ieJd;i':'maiVj~.bef ll1 . lfR overige Dngcrept' blgven! e,chter o eell:,;samenstel van bepalingen blijven behouden. 

Diitisinderdaadeeneollgerijindheid. · '. die de toekomst bederveJI. Bij de gebreken van net 
Even', ' \oeUo,()Ii1~ijpd.e vo.orschrit'tell, dat het .bestuur , ~telsel der , wet ... komeu thans toch nog een aantal :be .. 

. een hnlrJaar te VF!~tmmoet ~~ten, ofdt).fabriekaut den paliugen, waarop het wODrd van ~. O. Baud -ten voIla 

.. gQ,~.yerllell)~nt~,eJ~!l;,dw.angwensclJt tehulp te rOelJen ~oepasselijk .i>lijft: de geheele kultuur is eell wangedrochtq 
ell ::QoJt.; df1t. :; b!b ~:et ; rie.V: ~i t.erlijk .v6ar 15Novembermoet In .ODze dagel.l kan men ~vellwel zelfs Iliet tot vergo,e~ 
opgeruillJd, hebb(ln ', Ilook in gev.al nan over)nacht",op lijking ' aanvoereu j dat de nood . van het moederland fir 
8trafl·e , vaii , bO~t.~·il ': cli> ~elfs' :diit h~rhoofd .v.allge.westelijk ~oedrong , zuJk etlustelsel te laten voortdurell. ~-et 
bestuu,l', hetriet v'oorrekeningvan deufabriekantkan derg~lijk6 v:oorschriften komt men tot geene hervormi~g, 
laieii wegruim~!l-, > Deze kan na.onderzoek dienaangaande ja; is het veeleer eene bespotting van de vrijheid ous 
echter, uitslell9.CWNovemb,erVerleeneo . . Maar dan hallgt voor te spiegeleo' dat we er toezullen geraken . . 

:" :~"'1Sft~~~tt~h1~~j~~~~0~¥:!~~~~~j'ij'4t~\,sPi!i~Ze~~i~~z~ri! .'.' v. L. 
m~t 'de"' l'e()htvll~rdlgh,~ld . te ' tlJrn,en, , 111 . geyal v,all .over- MiiliSterieele welwillendheid. 
m.iicht ,elr,uij 'e.eii",:: gllnstigeh¢slissing van den resident, 
eene :zwill'eboel~ '. teelscheil? : Welk nadee! lijdt dan de Wi/iiginil. vandebepaZingen omtrent vrijelz ove?·tocltt! 
bevolkillg? . ..... . vangepen8ioizeerde otflefltigeerde land'8dienaren . 

. Zeerveel heCft zij , daarentegengeleden van de ne- De In~ische ambtenaren zij~ per jorigstemail ver~as~ 
· 8obikkilllfover ' het ' water,dat zij tot hesproeiing der door een Kon. b~sluit .van 22 December 1871 No. 22 ~ 
velderi lIO. od.ig.·.'.' ha.· .. d .. .. De.ze: kw·esLie is> lang '" door de waar,biJ lIerik;ele veranderingeri. zijn gemaakt in de regelen. 

waardoor tenlaste der Indische begrooting vrijen overtoch~ 
. Regell~}lIg ' Qvenii:!geri.Mel(zaleik gevallokaal beslis- wordt verleend van en naar Nederlandseh-Indie." , 
. SCJ). > Hit _acnteiC 'w~;f ook rationeel,mits daarbij: uitdl'uk- ". De veran~ering ~ koint daarop neder, dat ambtenareninl 
kdUk ' het . ,VO() t§chi:Jrt' VRU , d¢l) heel' de Waa!; iIl'z~nmilitai.ren en: civi61en dienst .binnen dl'ieja1'en van den vrti~ 
brief van. ~7 :()e~1>~~r187()gegeven. gevolgd worde en dom van overtocht gebruik moeten maken, nadat zij eervoI,;. 
de . zaak, niet afha~kel~jk z~j; van de gunst ' of ongunst, o~dertoekenning van pensioen en gagement uit 's land~ 
wa,,!l'in::,dfl ',ondenrelJllwbij 'efHuesident staat De heel' de . dlcnst ontslag~n zijn,. ." .. . , 

." Wa~I~' $cl:fr~er:~~~(lf:a.tE d~~be~li8silig of .het 'watel' ill elk ' .. Eenpraeh~lq beslmt.een .. hber~al MInIster .overw~rd! . 
bij' iOrl d erge~al :'; Q~il6ijd'jga is' v do r: diiIieigen: I II o'dbou'lvd er . ZQU ,de . Mllllste,r ; , t()en . hlJ Z. IV.{. d~~ KOlllng VOOl'steJ del 
b ' i1t 11' :::'6 ' '1" • r I- ' U' E ". . .'. datbeshutte bllkracbtlgen, werkehJk g~dacht hebben ~ 

. : e:v9 .... lu.g,~e~r ·': tEi}S!31ng;·;g~) ~;tl:; ~(a~. :;"'e :, xp . \Vordt dat., hij den Jande :'Ct}llig YOOl'deel verschafte,zij ' dat uiters/.i 
. ~x:e,!g~lil-l:YIF. ; ~~:t:/I~~t~-:fc?9;h~~~ , ,#iz~1t z?Jn. :: N Qg . la,at~t~~ g!3ring? Da,iJ. vetgiste 'hij zich schroomelij k. Lalit· ons del 
hJ5 ,~~§91t" d.¥;" I9 ~tsC,llW. A~pech~s< van >. ~? . }!lnu~TIJl.~~volgen>ee~s, n~g\l:an. .. .. . .. .., .' '., 
NR:,~8n , e,11 ,,;,~§d~.lt~~rl :J1; !i N9,.. 90ITr, ;) ge~1~ke}I,p.at : .. In. het vqol'mt~lcht ,teeemgen tlJd naar het moederlan~ 

:~·~ I};.9;r:s~mJc,~iiig,;,~V~~r;!w:~ter; ;9i9t'ide.Jab:f:i.e.~~~IJ.c,:[Jini;er- . ~e . kunnen · terugkeeren, ' bleven tot dimer vele, . onder toe~ 
reZJ;:fJD' " f~e : ' m,.,fte~~~ ;.'g,e.1jalle1z' gtoQte \'bezwar~ll i.V:ili>r , d!l ' be~ : ,.~ennin.g , vaIL '~ensioell?fgag~ment eervol uit 's lamtsdienst.; 

. V<?I~:i~lg;' m§debr.enKt,;~u! in~q.l1:derheid de ·teelt .Van tweede ' . o,nt!lI,l1gen a~pte~a~en, m lodie. '. . '. ., .' '.' '.' . 
ge.\\(assen~enadeel't. en: beperkt. · Metgestrenghddznl- .. ' Nlet germg wa,shet aantal hunner~ dat hier .ten grav~ 

.. ,J!ell~\ d hs..'b()kbe9'o~d:e~ld' ln~¢te}l' 'Yorden ·'ge~ Ol)gavellsan dnal.de . .. Da~ ,. was <e~ll voordeel .voor .,de schatkist ,wa~~ 
'f 'b .... J: .c't ·· ' .- > .' ."., ." .. ··d · ·····d "" b' h"'ft ' .... ~.. [ 'd" ' " .'.,' .. -' VOOI · hen Dehoefde geen . passagegeld meer bet. anld . te WOI"'I 

: ~.;,p~]\~~,>?}L > ~~~~f~p .. , e : ~" e;iL . ~ , q.~, r > aaly vO~Jng~; :~,en : dIm; .• A.nde~eil, b,el~s,t · met , het Ol1derhoud van een grooJ;i 
; 1I1;t~;~Q1p1rp;s~~t~~"~>r(),()rde :"~tqQl13t9!ls.t.ensm e:~ ~vaCUUln:< : geziii, ' datey,enze·e'r; aanspraak had- Op vrijim overtocht, ' zao.l 

J~a}ti&~CJii(p~~.rD~.~~i.i~t · . ,w~~~~,·-· 4~. ,;tha~~;:·:·g~~¥ak;.e.;. i·e~ .·;~:t~t: 1~~~h;:l~U~'i~.z~~tdov:Or~:~h~:~e~~tij:n:a~~;~ 



~~ld~:' ".; :g*t~~'Zij}i,V Wat ·· tIe 'zeons · lJ1etl:'eft'N't! ~ij 0doOf ~!litJrV~ I Zij~e:,!~poff,erfng ' blijft' niet.fonbeloond.:·. CZijiie • dOClhters~o):" 
Si\V~1i . . .. '.fMiefii dochte'i'si ; 'tzij ' doOl:, ,il~il d(jod" veJimind¢ten; 'deIi ; pia ve : vrouwenen moeder~. : i, De tiefde voor; t vad~rl~nd 
: A'hv~i:i.er ' eeiif~fvoordeel {y06(deschatkiS:t. ;,i.· F~' '. is ieaci' ,aailgeboren." Hat wO.rdt ooljc :bijhem bewaarhtlid, 

" ThaThg- ·zaVpet mecrendeel· Yllll)iei); · di(f deli , w~nselrQtll.¥u all zijneu ge.en steun mee!; behoeven. Op den , ouden 
het ;,:moedel~and ,terJlgte.zien · liietgeheeL:hebben' opgegf;lt 4agwenscht bij nogeenmaal tera.g te keeren . naarde OOf-

• y(>n ; , zeer:;: ze~er ; de ;aallspr(lak, op '. vrijen ' overtochtniet den1yaar hij als kinrl.speelLle en waar een groot deel van 
,willei1' dQetl ' v;etlorenj;aan •. ,De aallvragenompassagezliI- iijno dierbaarste herinneringen- haiir' oorsprong hadden. 

, Ji:~~'4}~,~;··tR~~~e~¢.nJ ~!}· ., :~~e~ ; ,aa;ar49Qrvei:qorza~~te ' yei'lipsvp?f 1P:~ ee~' \ ' zegt de . ~inistel:, 1/ hetgeyll . gijttia,it~ v~daIlgt ;hebt 
ae ., ~chat:Rlst ·:,:zal hwtwordenopgewogen ' doQrhetgeen Ult-gjJ vcrbeurd.' GIJ hadt zelfs met . a1. de'uwen kunnen .te

. ghwoith'~I\"~\v6i:Clt 'o:i"de: passagekosteli ':vaJi"eItkeIell, d~eval'l ,. ~Ugkeel'en; . weI zouden uwedochtei·s ,verre van hetland 
hIm ' vooi;riemEi,il 01U' 'zichin ludie .teblij veil vestigelylater liard: geboorte, misschien opgegweid zijn tot aude :vrijsters, 
'oin 'cenc, ' :,!:jf ~ilIidel;e reden afzien,. m:aar ,dill' door hetbe-t'enl'ijl gij een leven zOlldt slijten.. vol zorgcn ; gIl hebt 

- sluit,vdn ;;~2· j)ecel'n.b~rjI.No. 22zullellverhinderdWoi:- (jchtei" deplichten des vaders gesteld ' bovenul\' vurigste 
tlen :·~un .: vei:langeu Olll naaT dcngeboortegrond ' teri1gte . wenschell; gij krijgt daarom niet meerden-. eenmaal onbe
kcercn; te ·bevredigen. ... . . , perkt toegezegden vrijeu overtQcht. Bl~if thaIis maar in 
. ..De , mecsty . ambtenarcllpll officiercn brengendebeste leven~- ~ 'thiild" . tIat . gij te spade wilt verlaten.", Heimwee komt 
j ·lfl3n.in ,Indie door; Z ulke . malllle.il worden gehecht aan niet ' meer . te pas. . . 
,deze : la#~h pn ",illen erhulme laatste tlagcl1slijten: ...De .. Wij 'zouden de vooroeelden ,waardoorwij ,meenen te knll" 
fatalctenniju vail drie jai'en ~ , '100,1\ 'tetllgkeerdoor. dell l1im hewijzen hoe hard de door deti 'Miriist,er:genomen maat" 
lIfinistcr :'gesteJd, isspoedig voorbijgegaan ;meridenkt·itiet l'egcl "ele Qude limdsLlienareti moet treffeh, rnet cen tal 
Ran i'cpatj·\(5eren.Maar or een noodlottigerf dagt'komt de arideren kllllllell vermeercleren; . .... . ..... : . 
'gcnccshee'( ' de"k,va(le buodschap bi'engel1: ) ijdenCll sterven ' M~ar gen,)eg, .wat artikel 1 vanhet}Jesll1~t .. betreft. < ,' 

in ludie" ' of-herstel :' van gezondheid : en leven in Eul'o.plt. , lIiilrt. ~wordj, verder bepaalcl, da~ ill Indiegeboren 
J Gif ,hCClbt ri'iiet meer die keu?e," zegt de Minister. /11k lallcisdienarell, die 7:ich in ~eder1alltl'beyindeti, gepensiomierd 
,gaf u . dri~ jaren tijd om u te bedellkeit. Dalll totstraf wonlende,eveneellstlrie jaren tijd zllllen hebben om naar ' 
,v()or ~ . n'\\'egeheehtheid . a.an . het land, aa~ welks belangen hel'w,aarts terug te keeren. .' ' 
r;ij uw geh~ele, leven heot gewijd, .eer ten gravt;1 dan noodig W el~e gevolgen vloeien daarnit voort ten aanziert van 
was." .•.. ' '. . ...... .' . .... . ... ' . personert, tot dezeeathegoriebehoareilde? .' 
" . ' ECI~ andei' : wordt gepCllsioneerd, die eenige schulden af .' Steln eelle weduwe Vi,Ol;, in ludie geboren (*), die 'in 
,to docn heeft. Hij . iseel1" eerliJk mancn wil allesaan- Nederhilld hanl' echtgehoot vefloo): en cLiemet elln talrijk 
}veri den ohl 'zijne schtildeischers hethuhne te geven. ' In. gezinitchterblijft . . Het belang , der kinderen . eischt, dat 
'Nederland; ' c1aarvan 'is hijoverttiigd, zou zij n IJogen' tot IhmIie 'opvoedingin N edel"land voltooid ,wQrdt; totdatdoel' 
,bereikingvandatdocl vruchteloos zijn. ,: Hij i~ danrniet ging het gezin toehnaar ITImopa. Dat is .ook het cenige 
meer bekcnd, heeft er weinig . relatien ell .geen · kans om den middel . voar eene mocclei'. ten aanzien van ondel'sLandsgelden 
ijll vruchtbaar tebestcden. . .. . . tenbehoeve van de kincleren schraal bedeeld, omdie opvoe~ 

In Inclie bestaat voor hemal!.hal1seenig uitzicht opwel" dip,gdnigeliJk te d6enziju en cllts hal:e ZQOllste vormentot 
sla:gel~; Hij, Itrbcidt en zwoegt jaren aehterecn. Eindelijk tli'uikbani leden vim de li:tdische iri.aat~chappij, oindll.dochters 
is hi,] eCJ~ ' onafhankelijk man. Tlians niet dezijneri , 'lraar eanmaal 'te . (toeh opti:'eden , iil~ sieraden' der 'samenlfiving' 

. gindscho stranden, ,;die .hemreeds jarenaehtereen toelachten, waarin ' z\jgeboren werclell, Matir, de ' Miilister zegt: 
omerden. O\l4cn rIa,gin .welvenlientle rust d~oi·tebre.ngel1. "Neeh; ~ls glj driejaren ill Europa blijft, moogL gijniet 
"Neen," v.egtd() Minister ,; lJik gaf ,ugeclnrentlcd7'iej[u;en, meel"ilaar ludie terugkeerell." Hoe jon'g de kinderen zijn 
,vall 365 dngen elk, de gelegenheicl om met'de lloorderzon mogen, zij moet er zieh in schikken. De kosten :van het 
'to vcrlmizcil : '. Gijhebt diert t~jd ,ohgehruikt latenvoor- gymnasium zjjn door. haar uiet te dl'agen. , ' lIet level1sdoel van 

, bijgaah. Blij,f Ull maai' inlndie, omcla't'gijhetriiet tiJdighebt de ouder~, om ' de kiudcren de weldaden ,eerier goede op
;kunnen verlJi~en; al'hebtgij, irt'slm1'd'sdicnst'tredehde;'gteeds ll}idin'g , te .verschaffen,is onbereikbaar .ge\vorden. De kin

. 'lCt ' voOi'uitii~ht gehad . tena,llell tijde vrijiln ovel'to'ellt te deren . z~lllen in eene of anclerc kalnpoIlg ,ppgroeien, om 
.z,llllen · krijg~n;:. ell .~llrbpainog . eeriswe~er · te, z~eTi." l claar te. word~~ hetgeen wij dagelijk~. rohdomons\,\ien. 

Een RtlderlS blJhetverlaten van '8 lands dlenstnogyol . Tqeh ware het voord.d aan de . zlJde van den lande,als 
.. el1cl'g~e . en )ey~nslust; · De ' gedacbteaan een' werkeloosJeven men de toezegging nak wam, vweger gedaan, ' dat de wedu we 
j5, yool' hem :;otidl'agelljk . . Hirwilzijne oveq~eblevmi bach~ naar . iirdieioti ' mogen terugkeeren wanneer zij dat verkoo'<. 
'ten en zijne 'b€spaarde penniiIg'eli bestedenaan' cle . ontgin'-Men' zllu toch 10. gedurende eenige jaren de rentenvan 
ningvall ,\~~~ rijkengrond, (li.en hij heeftleheri liefheb'Qen, het ka;pitaal hebben getrokken, : datthanstot·.-on vel'wijlde 
l1ari , A~ 'oii~.w~kkelin'g ·va]l het land;' 'vaati~ hij' i'cedsvelekwijting van vrijen overLochtvali hetgezinn;lOet worden 
jafe,n .:vei·W~file : ' Sla~gt hij niet; wilt n-ood. ' Het zaldan beste(ld;eu' 20.kansen hebben gehaq.,z,?oweldat de moeder 
'tijd~ ,genp"e~ ;: ~ijn ,oW ' inN.cderland, als , hij oud 'engi'ijs sFer£' 9f een tweede hn welijkslo,?t· also .dat de 'kindrren in 
:gewqtdenr:~ie~ ' I1fcel:g~scJliktis Olri: te . we'l'k~m, f·de·n t~~ · in Em'ora kwapen te overlijden. . , '. . '. ' .. 
lediggillig'iloo)' te · bre:ngen.Slaagt'l li ij : niet,, ; welmr;hij '~. Ishet besluit van . 22 .DeQember jL n.ietvan krachtvoor 
heeft . :zijn:, pel\sioell , omtelevCll' en tot, ' terd.gkeernliar weduweh ' van ambtenaren ' en -offiCieren,hetgeen wij tell 
~,Ilrop~ )ie~: ' .cre . we~1VrIlcnde.RJg<iel;ing }~f'r«?~'de:'dienarensterk~t~ .;beh-Yijfelen; . zeel: ze~el" .. geldtr hetvo~rin ' Indie . ge
IIp,lIl.ers.~ . altlJ~ ....•. cle g~1egenhCld!,' liN een ! ' ..... ' I:oeptweder 'Jle liaren 'il.rnbtenaren die, zlCh . m N ederlandbevlodehde, gapen - . 
Minister uit~~litoL 'stridals . ge . niet~ ~obht slagen, ,'zult siol1eel'U 'wordenen ,daar vool' de opvoeding van hunoe kin-

.' ,gij A.e .. hoqp., om ,de!l: gcbborteg:rol!~ )en~g .tezieh~ viuitwel del'en . zonden willen zoi:gen, 'alvorens naar dekoloniell' te-...... , ,r .: .. -..... ' . ' .. "<. . '.'" .,. '. dl ' til keeren; , 

ze~~~ , '~~£;~ahderhe~ft . ~en .-gio~tgezi~ :~l)/ daa~Ondel" :va; c:~ ~n, . eert liberaal Mhlister, .vanKolonien hadde~w:ij den 

.;sP~~!~~t;l.e:,,~~.~~~Qrs, . . :ne.kaJ1Sen op ·'.bet i::~~(litin ;;vall <,~~n . (*) ': 1u ~ 1,eL brsluiL zelfwordL ~et zoovele woordeD nie'tvan 
.•• hll:w.eJlJk.'~J.l~:,.~oor~a~r III 'N:e.derlancl .. gel"}!'lgi' ... 'Ym.l~ de . va." I wedu:wllp' gC'YlIg gemaakt.; maar heL is hUnn. ·zi'ker. ill verhand tot' 

~ij~~:-!eJ~;~~~~~~~' ~~~~~~~h~6~~Y~~~ri;:'lri~f:~t{btijy~~ . ~~d:~;; ~::~~~:~' ~o~;~:in;ei~~ ,B R. no. 1 HI, tint . JIst besluit 
. .. ~".". .. ". . , - - .. -, .' - .. . . . . ... , . . 



t4~IJ§,;{~g~i19~I),!l \ jm~~treg~C ~v.oor?,ek(3r ";Ili~t ,verwacht.{ Wil L'- " )Vaar , :is .tochde· grens . van bet 'recht, ·datde ;:Ministel' 
m.e~¥g,eif/toc,h ; d.at· A().ol'\ dez;eIl:f zo~wQrden In,gezien i datllleenttehezitten-? Hejlftde Regeering de bev(Jeg!ilieid om 
>de ; uithreidingva.hhe,t" EllrDpe~~ch ,~elem!lnt,.Yi:.>oralwanneel' later te ,ontnemen. hetgeen .- vaol' zoover reeds gepensio
hetbe~ta~r\ht(jnde:rvindillgrijkeiJ11et detaal,zeden en .Ileerde )andsdienaren betreft- werkelijk reeds v81'aiena is 

:, gelVobritenaer'hevdlkingbekeiidemannen ,een eerstever~ en . :huudoor eene reeKs van Koninklijke besluiten en be
eischtifisvoor<ieohtwikkelingder' kolonien. Dat bese±' palingen gewaarborgd werd, dan bestaat niet de· aller
scliy'e'nHiji16irMinis1ier'tc hestaari,toell nij vreemdelillgen minste zekerheid, dat het lIiet een opvolgend Ministerzal 
dell. :to:ega,n'g .fhihetverblijf ,vergemakkelij kte. 'De. Minister . behagen tn verordeneh: 
heeft:; eclltel',,':· :'tblijkt ~ uithet,., genomeIi besluit,zijri best Nederlandseh-Indischelandsdienaren, die eervol euonder 

. gedaaIlo)lldiei (titbrei!iirigWedertegen te ' gaan wil,al'het toekenning van pensioen of gagement uit 'slands dien.st 
onze "eigeneJcHidge!loo.tenge14f, enwelop.eene wijze, die, ontslagen zijn, znHen het hun toegelegde pensioen nog ge
hoe :lll'en,i0o.k m~e(4e~we3titlzel:ve mogedenken, !onzes durende drie jaren na dagteekening van dit besluit blijven 
inziensw.einig staatkllndig en. billijk is, namelijk door de genieten. Na ommekomst vandien ,termijn ~al hun sleehts 
gelang~iltesehacltlrillietalleellvanVl'O(Jgerelandsdi(lllaren, de helft van het bedrag, waarop zij aanspraak hebhen, wor-
:rnaacook Varrhendie zidh oj) ditoogenblik nog in~aeti~ den uitbetaald. ' 
viteit bevil1uen. Immers ook voor de laatsten zal eenmaal Gaat men eelllnaal den weg op om verkregen reehten en 
hetdijdstip van ~ eervol 'orltslagaanbrekenen veleri zullen aanspraken tel' zijde te stellen, waal' is dan toch de grens? 
dan01ld.ervind'en., dat~et · genomt\fr besluit voor hen gelIjk Die kan niemandaanwijzen, zoodl'a men het terrein der 
staatinet verbarining~lit . EUl'opa. loy ale ten uitvoerlegging van plechtiggedane toezeggingen 

Maar wat beteekenelldan ook landsdienal'en, wo zij niet verlaat, hetgeel1geschied is. Zal de volksvertegeriwoordi
bebooren tot de ,zee~Jtboggeplaat~ten,diedegelegenheid gil1g daa1'in de Regee1'ing steunen? 
hadden,Om' geuoeg>6vet te ' Sparen,zoodat zij den v1'ijen Hetbesluit van 22 December 1871 No. 22 is nietop 
overtocht, kunnenmisstltli. eils'het htlllinst na , eervol 6nt- recht en billijkheid gegrond. Zoodanige verol'deningheeft 
shig,tc' hebbenbekOnien :hiertebliJven! Opclen ambtenaar nooit ~eit of vool'deel aan, eenigen Staat aangebracht. V~~r 
of den officier, die niet tot de gelnkkigen behoort enniet zoovel'· het. verkregen l'echten schendt, is het even afken
bqogklimt, is immers in vele opzichten van toepassing l'enswaard als illiberaal. Nog blijft ons de hoop over, dat de 
hetgeeu gezegd wordt v~n de ~ kat en de muie of van uit- Staten-Generaal· e1' een afkenrend votum over zullenuit
geperste citJ'oeuen, die men wegwerpt all> 'ze gebmikt zijn. spreken. 
Ishc~ besluit van 22 Decernbcrjl. wettig, getoetst aa~ Weltevreden, 9 Febrnari 1872. 

de voorschriften derbillijklieid? Wij ontkennen dat ,want '·N: 
de wet .mo(,f op reehtvaardigheidsteunen. Onderhetgeen 

HET··KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE 
DEN VRIJDOM VAN OVERTOCHT V AN 

GEPENSIONEERDEN. 

_ verzekerd werd, bij de benoillIiing tot landsdien!iar, behooI'
deook 'vrije (}vertocht,na: eel'vol ontslag onelei' behoud van 
pensioen. Van eene tijdsbepRling, binnen welke daarvan 
gebl'liikgemaakt. diende te woruen, .was to en "eene sprake. 
Mageen. MiuJstel'nuJ~let eene, pe!1:nestl'eek zelfs verkregen Een onzer medewerlwrs heert in het no. van Zatur
reehtim weg~jfel'en . o±' datgeenbeperkel1, waal'op velen navol- dag jl. over het kOll. besluit van .22 December 1871 
brachtendiensttijd aal111Pl'aakhebbell? V 001' de vierschaal' van no.· 22 eenige beschouwingenuiteengez()t, die wij vol
recht en billijkheid isz()odallige sebending van eene vroe- kamen ' onderschrijven. 
gergedane' toezeggirlg niet , to verdedigen, al gaat macht Debepaling, dat gepensioileerde of gegageerde lands-

~~v~~k r~;;~l~~d~e~~l~si~~:l~~(!:l'~~bt:~l~~~~(t,f ~i~C~~~\~:~ dienaren binnen drie jaren naar hun geboorteland zul,. 
aUel1tjjde vl'ije passage moesten verzekeren; yoor hem lean len moeten terugkeeren, is illiberaal en ontstaatkundig 
ditbeshtit nietwQttig .zijn. voor zopver het Europeeanen, die den Staat trouw 

Maar de Ministerbeveelt en velon moeten het hoofcLbui- gediend hebben en hier kellnis van land en volkhebben 
gen. Watdeel't hethem, dat 'velen Imnne diel'baarste wen- opgedaan, noopt binnen korten termijn te l'epatrieeren; 
5chentele,ill:geste14zulleIlzien! De Nederlandsehe5chatkist het is onrechtvaardig voor zoover het verkregen rechten 
zalinschijn bevoorrfeeldziju en men zal eenige honderden schendt, want gepensioneerden en gegageerden hebben 
te~meer bijhe~ batig slot kunne,n voegen, om zebij milioe- aan aIle verplichtingen voldaan, waaronder hun ten allen 
nen in' de botlemloozeamortisatieput te werpen .. Menv8l'- tijde vrije overtocht was. verzekerd; het is hard voor de 
kWlstjaal' ·op jaartonnen . guuds ' en· spaart in schijn eenigetegenwoordige ambtenaren en officieren, die . bij hun. pe 
hon.cYeI'de guldens ' uit;eeht' poli.nafQolislt and pennl/wise. . 
Hoezee\'oorhet batig s.lot!Deze 'Minister van Kolonien in-dienst-treding ingunstiger _conditie vel'keerden; het 
f01"evet'! ' . '! -;, ' .zal, ge!lne bezuinigillg hoegenaamd veroorzaken, want 

Degierigheidzalnogtans.'alwederdewijslwidbedriegen. ' tegenover enkelen, die de drie jaren zilllen laten ver-
Iiet; j(,)ugste.\.>eslu~~vall2.2l)ece.mber 187LNo. 22zaler1oopen, zullen zich nu meerderen haasten om terug te 

,niettde leidenietsopdepassa:gek()ste~, te beZlU'lllgen ... ,Hetkeeren, die anders hier of in Nederland hUWe!l,stervep 
teg!,(ilMel7Jalwaar.}ijp; ';)1l .. JV().at;~ ,.'den , Staatvowcleelaallof .om .'andere. redenen het' recht op kosteloozen over
telJreflJ:~en "zal deze. _oI).vers<ta~~ige 'p()giIlg om: zoogerlaamd . locht zoudenverliezen.' 
op,de ,: kleiIltJesttl?a~.s(lne~J~e)e.~den ,d~~d~ . nit~ayefll 'i. Maar er ' is· meer. De. geachte . in zender h~efflliet 
verrneerdel'en: ' \\,lJ .'. he])ben, d~t :hler .~oven dU1d~!yk lUteen- •• ged acht aan de o'mstandigheid, dat het Kon~ ~e!31uit 
gezet.,En ill plaats dat . zoo memg oud landsdienaal' ee11 I ·· ....•. 22 D b 11' b k kt d ' "h'd 

' pooslangel':U;et dezijl1enilld:eiegewesten zalvei'toeven.; , van . .. ecem er . III reu maa ,op e VrlJ Cl van 
miss,chicil.: oi-n ' cl'ziclidim ' Yool' goedte vestigen,zal . hetde. : volkske~ze vool.leden, del' Tweede Kame!. 

, lc)nyel'mi:j.deL~k.e ' gey()lg,' ~ijll t c1at men : zich~,dzal, wachten.)den hernm.ere zl~?dat de he~r Keuchemus, vol~s
deri .·fat~l~ll '~errn:ijl~~\rJa~j3ny~r:stl'iJ}(~n en in. iclell , regelJ~Ii , ve~~egenwoo~dlger ~lJnde, .. gepensl~~leerd ~~rden dat 

, .. W.~\sp,<.i~t~ig~t¢ ~.vaT~U h~,~l\ ye~-i~l'ekken.)Ioe l'ijUltdat ID,etde :I :~.~j;: toenma:hge kablI~et weIgerdezlJne posl~.le teregula
r J~~.~: :}l}~cbTCl}~lrJ.~V<W, ,~~tE~lroBee.scl;l.element ?', "Ip,s~eren, of schoon men ten behoeve van wlJlen 4en1)e~r 



"5~~qt~~!~J)~Mr :b~p~~lde, · (g<ltt.a~b.~ena:tensteecls . Jtl~ mrt ' z~rn rechtwegwerpt' ,. om> '. jjaar lndle" t~rllgit¢ ' ~ee(etH 
,}vei'l;;f:ij:n :~ed:erhin a ;vertQeveIfde z;uHenwoi'dell,oeschOilwd; Ver krijgt . voorts een ,iiI In die gehorenlid Van de Alge:" 

zO<;ilangzij<Hd van de: St~ten~Gehera'Alzijn. meene . Rekenkamerverldf, hij .. zal zijn peirsioehIliet 
De heer Keli!chenius , heeft goedgevonden z~jn mandaat vragen, al wordt hijJotafgevaardjgd~vei'koz~hef1dan 

neder' te -leggen en naar ' Indie terug ' te keeren. Ware zal zijne plaats _steedsimvervuldirioeien blijv('m,zoolang 
J)ij nog.gp<li,toogellblik J~fgeva~rdigdevall .' het. Neder- hij lid derTweede Itameris.Een, officief :wqr.ilt; vol-. ' 
Iandsche volkg,ebleven, dan zou ,hij ,deze keuze h,ebbell gens de grondwet, op:non~~activiteit; gesteld"aIsc <bij'JQt 
g,eh,ad: izijriinandaatte lilt,en. vaI'enOf afstandte) :doen . volksvertegenwoordigerhenoem&is .. rlnrrjssCben :zaFe~en· 
vaneeii" in dris oog"verkl,'egenrechtop viijepassage, hier geboren officier:'zijn<jiensinenIiiet vrageIl,evelli'uin 
alshijlater ' Zijll ge'bootte'land',wilde terugzieni ~Wie . als de· ambtellaar~ vO'J!ks:ytll'tegei1wO'o'rdiger~' tenzij ' hi,iftir~ 
meteeU',grbotgeziIl .gezegend>ls, zal,voorvierjaren tuin heeft of zijn gebaortegrondhietwedetwirz~eI,l; 
tot ' lid, .derTweede Kamer:'gekozen, gedwongen zijllhet De minister vankdlonienk'anovefhet oeslllifva,n 
mandaat teweigeren of het 11iet ten ' volle kilnne~l ver- 22 December jl. Ilie(hebbBn <dQ'orgedac;lit. ' INz,al 
vullen.. Daar men slechts!' 2000 'sjaars"als sehade- het moeten illtrekkeIl,.Geschiedt dati niet, spoedig,daif 

loosstellingverkiijgt, zal mengeens~insaltlj4 zqoveel uoen wij eenberoepopdeStaten~GeneraaI,oJ1l een 
kUIlne~oversparen om het vel'lies van vr~jeil ovel'tocht maatregel te doentertignemen, die ingeell opzicht den 
daarroede>tedekken.Elk lid der Kamermoet immel'S toets kan doorstaall. . <" • . ·v. L. 
,l1itg.~ven , dpeu; aan . zij ne .'. positie ' verbonden. Na ;vier 
jaren niet herkozen worden de , heef'tmellnogtallslliet GEMEENTEBES'l'UREN~' 
lneer ,:iletvoordeel kosteloosnaar Indiete kllnnen " ;> c' ,, ', 
t'erllgkeeren,. _ Doorloopt men de Indischehladen ,.dan ' leest-men 

Nil' mogehet eellgroot ' voo'l'recht z~jn eell Millister er dikwijls eischen en kJachten in.-g.eriehttegenhetalgemeen 
van Koloriien fe bezitten, die nietjn deze gewestenver- en gewestelijk hestuur, over onderwerpell die in elkallder 
toef~ heeft en die derhalve aan sommige gevallen niet land tot den werkkring vangemeentebesturen be
denktof er onbekend mede is, het is van geen minder hooren. Waar, nueen betrekkelijkklein getalbe
belang .dat men Iliet feite1ijk velen nit's laHds verte~ stuurders ' zich rpetdllcsdientte .• bemo~ien, Il!oet .veel 
gellwoordiging uitsluit, die in lndiegeboren l-ijn, hun verwaarIoosd worden. Jarenachteretlll isdaaromaan
leven aandenstaatsdiensthebben gewijd en vervolgens gedrongen op de instelling-van .gemee~tebesturen in de 
gepensioneerdzijnde, ill, Nederland deaandachtvande voornaamst,e plaatsen. ...., .' .' 
krezers, trekkeri. ", ' Men heeft daartegenals hoofdarguQlent aangevoerd, 

De voorbeel~eil zijn niet zoo zeldzaam, dar znJke~1 dat men geen. geschi~tepe~sonenzouvinden omzich 
mannellin Ne~erland totjletpolitiek ]~ven ~ijngeroe- rr:et depu?heke, zaak ~ bezlg .. te hou.aen,wantda~zij 
pen. Me~.dm;Jce aan. dell4inis'tersM,ijer en Uhlenbeck. dte er to.e In staat war~n. tlJdenlust . zo;.l!.denml~s~n 
beha:lve aan dell reeds genoemde~' heel' 'Keuchenins.Er Ol~ e~ zlCh aan te :wnden .. , ~ls . J;rleneenezaakmet 
zijnDog veleri meer', die in d'e1aat~te jare!l vobr he,t WI], vIlldt men gereedelijkbezwarel1d\lartegen. Illons 
lidmaatschapde1'Kamer in aanmerking kwamen. oog is .de tegenstandfegengemeente,?es~urenapeeilge-

Tochsluit men de denr vah 's Jailds raadzaal' voor legen In den zuurcfeesem van_ autocraheenzu.cht tot 
vel en , die geelle groote. fortuin opgegaard hebben "en willekeur, waarvan _sommigeri nog doordrongen zijn, 
gepensioneerd inhet moederland komen. . ' . meerdanmen detfen zou. Menwilgeene geconsti-

HeeftNederlandzooveel vers'cnot aan staatsliedeIl tueerde lichamellnaast zich dulden idatjs het ware 
~atmell . hetgetalmoetbeperken van hen ,diede woord. , . , . ' 
algemeene belangenzouden kunnen behartigen? Men . Intusschen _ is 11iets ongerijmdel' d,all het oeweren, 
spreekt van uitbreidirlg van hetltieiJrecht. "'Rier doet dater geen. goede elementellvQorge'mceIllehestUlenop 
zich Gchter het gevalvoor, dat .devrUheid van keuze Java'shoofdplaatseneuPadangaanwezig wudenzijn. 
heperkt \\Tordt: · , '. .. . . , . Men vindt er·mannen,die tijd en ar~~idaanhetbestuur 
, Bestaal e1' reden en is net staatkundig om tot al- van allerlei wetenschappelijke imichtingen w\iqen.Men 
len , 'die hier i'n Indi~, geborerl werden, .te zeggeIl: alsvindt persoIlen, diezich inethet samenstellenvan al
gO . den Staat jarenlanggedierld en trW pensi6eIiver- lerlei wetenschappelijkegeschriftenbezig h()uderi.l\ien 
~regen , heb~, ..•. ~ult gij ' geen' volksvertegen woordiger m'o- heeft , hier ' v~rschillende liefdadige gestichten, . waarvan 
gen >wordendim met<opoffel'ingvan desoin,die~oodig het bestu ur met als.eeneglnecure>lllagwprden b~s(lhou,,:d. 
z.ou; ~ijnonT ' op .' den" oud~ndag tenig te , keereiinaar Er z~in kamel'S vamko()pha~delenriijverheid · endaai
de . pl~¥~~,wllargij het lev:&j)slicht.gezien hebt? " '. ". naast handelsvereenigingenv,errezen, die hare directeu-

Amhtenaren enofficieren :; met.Ver1ofzijntpamf,ih de ren· hebben. Schouw,burg~commifl::;iep.sta~n de re.s~denten 
geleKell.Midee,h manq~atalsvolksyertegimwoodig~raan ter zijde.Heers(lht <' ~rgensnobfofoIlt8taateeneramp, 
~e neme~. , Nf~arde ' 'gepensioneerde . Iand'sdienaatzal dit ervormenzichcomiles omgelifen in ;te zam,eJen, en ze, 
in inenjgg'evarllietk~llneh doen. .. . .... " . te verdeelen of te,qeheeren;de residentvauBatavia 
.' Gest.eld ' o,9k.date~~ .iIitn~i~.gebotell ... per§oon', n og heeft in ~~n dag ee~ tiental.leden van .,eene .commissie 
In.JndIschendlenst zlJnde;tothd . van de'Tweede Ka~ kunnenvmden, geneIgd ,en m . sjaatomeen . paaFc,hon,. 
D,1er.,v~r ~'?~~l!ve~d ... ' pan , zal·.hij . \1:erJoLni9~ten y~ag en. derd aan vragen om~ hulp .. . tehe()ordeel~l~ . en~ichv:an 

,J'Qfgtd~at ;s:~Welgerd,' of~ijlfel'geeri.eterirlen Q~1 .. het. het. . wezenlijk b€sta~ll.der beh?ef~eteovertU]gen: •.... .... . 
~>;ve.~lo.rt;~~ v~rl'f,lenell, da.n is / de aa,nnem~ng.vaphetman,;J M:ensla ' een hlilrrondon:zlchen ' men~alQpelk 
d'aa'Vfojiui(jg~lij~) tellzijni·eDpellsioeD.vr~agf ent~vens ') gebied mannell ' ':au.l.S0eJeri\Vllengeschiktliei(Lvirideil" 1 



die, jg~~~gflnzijn ' DIIlZ~m?~J;~>~,~rgge!1irlg~;ra!l,n .~~ •.. b.~P&r~:ite."hegrQ~tillg \'ROf tekomen... . .. .\ .. ........ , " 
.ti g};n~" vf(n'; algemeenebelr.ilgen~erlgeel'V,an: hun tl,)d te~"ge- ' I·Gemeen tebesturen. zouden .zoowel . strekken; . oind~n 
~en;' "~p~ ... men dus ,a!lee.nv?9r~etb.e.~~~c der.geIUe·en~.alg!,meeneu admir.istratieven .. omslag, die' veel tegroot~n 
t',eWlange.n,tqt voorzlel1111g.I;n orr~e' ~l~ene, meest recht- :OllJVang heeft,te verminderen, als. om aIle' lQkalelle:; 
streel(I!!'C~e; b.ehoeften, : geeIL: ~e~QIHk~: , ~ersoneel;. 9P de ';iangen beIer tedoen bevorderen. Zal mener ons;llog 
voornllamste plaatsen aaJ1trefIen? Hetls ongeuJmd dat lang op latenwachten? v. ~: 
le .willen volhQuden~Dat i; die · aang{)le.g~Jlh.ede.IL betere . . . .. 
'behartigiilg noodig . hebbe~ ,~aljed~!:~e~ ::~Of).ge,v~.n,1.,:~ie -.....".,....--...;.,.-,- ,;0-·,.,..0 ----".-.;,---~---..,...;;-....;..-.----'-
;het. "~'J:iQ()]slelsel, overal.elJiersde straatverhchtm9·.en In.g'e~t'tt(le;l1~ St ukken~ 
zo6veeI')iJeer nagaat, wat 'rYl~t' ,de, me~§~ dringende· be- -
hoeft~n' of dell geiolldheidstoestand irih;etnauwstver
band' staat. Geldverllpilling. 

:r>e~eerde 'Waalscheelldal1 ookreeds genegenaan Mel} vraagt iich . somtijdsaf, hoe het mogelijk is,da.t 
PeI,Ir~lig .gekoesterdenw~n~c4 . t()e ·te, geven. W ij ,mo-de. ,pegroQting .deruitgaven.hiei.·te lande '. telkenszoo Jte·· 
gen;,;'aaunemen ~at. de verwezenlijking ll.iet meef'Vera:f is. langrijkstijgt, zondeJ1dat ·Jiren evenredige resultaten van 

,' : :me : w~jze van sanienstel}ingliergemeentebesturen in .de .uitgegeven ,gelds?mmen ontwaartP .1Ietantwoord is. 
de 13ritsehe kolonienwij'st.onsdenwe:g. Men' heeft eenvoildig, datveel geld oJ! ona.oelmatige wijze w 'prdtlut: 

. . ... . , . I . ;gegeven.De AlgemeeneRekenkam~~ moet de, }li~g;i±¢!J. 
fl\:,. ~,~tc.h>.genQodza~ktg~~ieI1geIll~~'!3a ' zOlHer el,gen- goedkeuren, maar zij kan meestalalleen er op Jetten,.' dat 
HjkevertegeilwoordigingJe, }aten. . WelheefteeTll,lan"devormen behoorlijkworden inacht genomen. Detirgen
zienl~jk<in'lander of een' dhjnees :'zitting jnden gemeen- tie van de uitgaaf is echter dikwijls niet te verdedigen ...•..•.. 
ter.af,dof onder de gemeehte;,commissarissen; ma:ar~e :Eenpaar voorbeelden zullen wijvoor heden slechtsme-
inlander is verder Iliet . y.ertegeI,iwoordigd. Yooreerat 9.ede-elen. .' ' 
kalidat' wei lliet andera: Berst zaihet ondel'wijs en In 'menige residentie worden de ambtenaren volgens de nuk
daardaorde voTks,ontwi:t<:keling eell 'geheel anderen loop ken va'nhet hoofd vangewesteliJk bestuur zonder noodzaak 

'moetell ' t1elllen~ v66rdatrnen jn het gemeelltebestuul' ter hoofdplaats opgeJ~oepen .. Ieder hunuer rp.aaktafzouderlijk 
iniaI.nlersikanrQepen;, .die in" een .. e de};i,b,eJ;eel.~nde verga- eene declaratie opwegens transportmiddelen, verblijfdag~ll,; 

enz; Een luim van ·een · .resident ckost dus telkens den 
deriIJgopenlijk honne meening opgpe,de g~plrdel,1 , z.o,qden laude eenaardig ,so~metk .. . ' .... . . 
weten vol te houden of in staatengeneigd zijnd'ete Wordteen ingenieur ofopzichter bij den waters.taat ()ver-
behandelen vraagstukken te hestudeeren. . .. . " geplaatst van. een werk naar eenander,gat indezelfde 

Inc;ltlStraits:S.ettlerl)enttl ,heeft. m~n vrije vl'lJki!'Jzi.n- residentie, maar in eene .andere afdeeling gelegenis,dau 
gen ingevoerd. De Europeescheell ,Ohineesche bevol-. w'ordt ~aartoeue goellkeUl"ing vanden Directear vall :E. 
king oefent het. kiesrecht nit, ' zoodra.men . zeker; vr~r O. W. vereischk Intusschenwordt de ambtenaar danbe~· 
la!¥g?. h~9r~i ·in d{1belastillge~ ,betaalJ"'ofjn het brflit is. schouwd als tijdelijkbijhet werkgeplaatsten declareert 
van :,:.;i~~er jaar]j.l4:scb.: bedrag.,aa.ilinkpqi~ten. O,ihflthij' daggel'd boven ' zijn tr1lCtement! . ..... . . . ' 
v8steland: vanHritsch~In&ie :heeft het. bestu urerz.ich Waar ~orpsell pradjoerits. in. de. binnenlanden a~ng~tro:ffen 

.' ' ... .. ' ..' . worden, hangt het vande hoofden va.n gewestelijk:Qfplaat-
toe 'bepaald d.ecommissien · samen teo stelIell,diehet selijkhestuur at den instrukteur zelven al dan nietna~r de 
hoofdV.ari hetplaatselij,k"b:estuuf ' te~2ijae staaB .. ' .' magazijnflUte zenuen om ledergoed, eenpaar gewerenof 

I'liar' waar men de u)a~sa ,vandebehartigillg q~r gee eenigekleedingstukken te halen pf tebrengen. Telkenmale 
meentebelallgenvan~e!.ve zal .~.n .uits,lu.iten,:kornt declareert de instrukteur dan f 5 per dag, benevens trans
ons h.et ~t.eI8elvan Vl"lJe ,verkwzlngen wellllgbete'eke~ portkostell.· Zoo wordt nogal wat nitbetaald enisveelal 
nelid VOOl". Zeldt3'n9f~~bit ' hehbeli>'~iij' 'k'I~cHten ver- de .. verhQuding yali hetgee~ vervoerd is. geheel on:eveptedig 
nomim'. over deflenO(:looi,rJ'gen tot het lidmaatschap van tot dekosten. ' Dit gaat somtijds tot iuhet ongerij·rnde . . 
dekariiers van kooph'ahde\ ell llij.verheid. Dam'oul zou .Le.tte menop zulke zaken en erzijn meer, men. zouhet 
het>ous aanIlelDelijkv<ioi:k9m,~!); ~d.at .. cmen althansa,all- niet opzeer verkeerde wijze behoeven uit te zuiniglln, bijv. 
vankelij.kdoof dell'f}()u\ie'rli~ur-Gerieraal de ledenvall opdevriJe passage' van gepensioneerden. R. 
degenreente-commissien~ i}let~':aariwijzen, met 'periodieke. . ....... - ....... ---.......... .---~-..... - ...... - ........ --....... ...;. 
art'te~ihg .• vaneendeel.det · leden. Bij. de. vrij . ta,ll'\jlce' GOUVERNEMENTS-B:E.~;~~~N, BENOEMINGEN, 
mqtat,ifJ#' yan. per8011eel, ; dj~ ;pl~at~ h/fbpe!I, ... i 'Qu .. , het.."ver-
kiezingsw,erk ook. I1Qgaldikwijls , hethaald moeten.,wor- IN NAAM DES' K ONINGS! 
dell en .zpu .daarqclor·. de · belallgs.tel1ing.>verftauwen. '·'In- GOUVERNEU.R-G1WER:aAL·· VA.NNEDE:R:r,A.NDSCIHNDIE, 

di~~ 'H~t )'aderwer,k ·overig~BS' ·~.e,~J~l~~la~:rr deng~li'g is;' . . Den Raad van ' Nedel'land8ck~lndiegehoo;d'; ';' ;. ' 
:zu.l .. '1 .. e.·I.'.l v. a .. Ii zeJ vede p. e .. ·r ... 8o .. 1.1.e.· .. n' .•. '.'o."p' ·d. e .. 11.': ... vo.'. orgro. nd. tr.·e.·.d.e. Il, ... '. A I . ,1'..1 ·Il·.··· ,1"];' ·le.·· ·.·S~l ·t·.··,· ' ... ' .... . 1" ........... . ,. ,,'.' . •. .•... . , ... ' ''. '. . L1.len ute· ueze zu en z~en 0, fb001·en· zen ,·itj.ll ' 
,dlCIJ\eneene' p aats 1Il-, ~98~1!}I}g~ · ,cOrnnllSSlen zouwIl- ... \ •. " " " ' . _.' . , ... ... "'_ , ' . 
leIl ' zien ilinemelleu.,zou.misscl1ien · hetNerkiezino·a\Vel'l~ ' < . ..••. ' . . '.' doet te we'ten:, " " 

. ligt.(ir.',;c~aHen. . , < ; ,::, ~,;:, ,:<.,. . , l)""'! i , D(\t·. ijij;l)etw(jllscf!elijk achtende, ar.~~ke124. l(jv,!i.ll b~t' l"e~ . 
.. '·'Het budget is tharis' (.De'la:stirliet" eeii:;,'tal vanctiito-a.:glemeut . '1oor het lood~wl:!Zell te S~erab!llJa! (~taa~~hlad.186.~(1)0. 
... . .'. . .' I . ' .•.. '\ rl" h"'b . .1:) 03) lUdell !lleronder Ilangegeven zm te wljzlg(ln.. ....•... . ...• . . 
ver~.dIe · o\J eene a gelneene!~'ln~sc eegrootmg nlet te '.Lettellde op .. deartik'e\en 20,29, 3len 33va.nhetRegl~meIlt 
hl.Hs ' b,ehooren. ])eJ1elangen( dlemt'll'met de daarvoof ' opbet ' beleld dcr ' Reg~ri"gvan NederIalldsch-Indll}; 

--a~;.rg_~~_~z~,~' geJde.ll -' ~il-: _-~_gQJ~_t~~_~--i _-l~o*~d:~P_: ' -_bJ~t:er_- ·'9~par~-_ --,: ·'_.Iieeft go.edgevondell_~n_ -verstaan: _', ___ _'_ _, ,.:_. - . ___ ~ :;-_- ':;_' 
. tjg~, . w.:otqim •. · .. Maa.~.·.cl.~a,r:~q~t~Be~rr,~ijit. ; ~~:, h.effingen{,~oo<· \neWtwb:rda{e~;le{~J; :Wk~~I:t;.10 vau~~t bov€lng~ng~:nd~;gt 
a~:s .~: u~~,rd~en:- .. ~n. : ;rIJtul.gh~ll\s~~n.g;!/ xe!p~!ldl~g e~~1~er'1 ; ' .. 'ddeit' o~derdd~ ' vari23 . jareDbereiJtth~b~D,e~:Jiiet;,i~~~r·. 
dIe i:~l~enaardlg . be$teIQdjllc~'IJll'en '0In ·op.:eeneaetneen-'.u&ijil diln~OjateD. " . "... .:'.:', 

, ' ,' .' -





-, ;.... lSI 

,,·~q)j~kdjhka.rt~i ~: ~e "~eer~te' :h~lp6nd~rwUil!r . lap . 'll8o~enb~re 
. 'twe~4e? lagere', sohqoPk Samarang W ~ d' Ancona. ·' , ." 
Tot~etsteli hulponderwijze~ ;aande openb~~e tweede lagere school 

te"; Sainarang, deeerste, ,hnlponderwlJzer aan de openbare 
lager~8choolte Amboina H.-vlln Bergen. , 

iTot eerstell' hillpoiiderwijzer aan de openhare lagere , 8chool te 
, . Amboina, . de tweede hulponderwijzer aan de openbare lagere 
:', schoOlte';Tagal L. P. C. · R~skott. . 
,Tot 'twe~q~n · koDuJiie8bij bet 'departement van fina.~cle~, de amb-

'tll*iI~J.'bp non-a~tjviteit S. L. Polak, laatstellJk dIe betrek· 
kingq)~kleed hetibende. , '., .. . . 

Tot Q.~qii,,~~rde~ bij .den lali~ra:ad. teBUltenzorg, (BatavIa). de 
klork' 9pbet aSslstent.residentle·boreau aldaar N. W. Hoe-
permans. . . . . ' .. 

.. ' Door de". 'Rea~dent van Soerabawa• 
c \ 

. . .. .. .. Is Ontslagen: 
&ryol, ,.uit zljne betrekking, wegens ziekte, de eerste klerk J. 
, G.- Wolff; · , ' . 

" - ;,': Departement VaD. 9orlog~ 
. . . Verleend: .. . , 

Fie» tweejatig verlof ' naar Nederland, aan den onder-intendant 
der ' tweilde- klasse ' va'n de militaireadmiriistratie D. W. 
Muller? , . . ., 

Een tweejatig verloC naar Nederland, wegens ziekte. aan den 
' ofliciet' van gezondheid dertweede klasse A. J. van der 

Burg •. 
... .. Ontelagen: . 

Uit 'i lands dienst, de klerk by de militaire administratie L. C 
Vodegel, ' , 

. , (Java8cke Oouront, 9 Februari 1872). 

\. Ontslagen: .. 
Op verzoek; ee~vol, alslid yan h~t kollegie van Cfiratoren ,van 

bet gymnasium "iUem III, mr. H. D. Levijssohn Norman; 
onder ,dankbetuiging voor de door hem als zoodanig en ala 
voorzitter van dat kollegie . bewezen diensten. 

Uit 's lands . dienst. de gewezenklerk op het residentle-bureau 
te Kedi~i C. F. Baesjou. . . 

Benoemd: 
Tot president van den landraad te Soerabaija, tevens aldaar be

last met . de bijzondere regtsmagt van den resident, vermeld 
bij art. 108 van het reglement op de regtedijke organisatie 
en bet beleid der justitie . in Nededaudsch.Indie, het lid van 

, den raad van justitie te dier plaatse mr.W. J. ,Essers.' 
Tot lid van den' raad van justitie .te · Soerabaija. de officier van 

justitie bij den raad ~an justitie te Makassar [gouvernement 
Celebes en onderhoofigheden] mr. L. J. Godefroij. 

Tot hoo~donderwijzer :aan de openbar~.lagere school te Bandjer. 
masm, de benoemde hoofd0!lderw\lzer aan de openbare lagere ' 
school te Banjoemas A. Bommel. . 

Tot ho~fdonderwijzer . aan de ope.nbar.e lagere s~hoor te Banjoemlls, 
G . . van der Kaaden, thans In dIe betrekk18g te Bandjerma. 
sin werkzaam. 

Bij Teet BinnenlarulacN Beatuur in de Re8icientie 
_ Weater-.t!Lfdeelinfl, van Borneo. 

Tot kontroleur der eerste klasse, de kontroleur der tweede klasle 
N. Klail8z. ., 

Tot kontroleur der tweede klasse, de kontroleur der derde kiasse 
W. R. Senn van, Basel. _ . . 

Tot kontroleur der derde klasse. de ambtenaar ter bescaikking 
. van den gouyerneurvan Sumatra's Westkust H. J. A. van 

Maarseveen. . 

.E X T R A K T uit Teet Refliater der Bealuiten van den Gou~ Bij de · weea- en Boedel!camer te Soerabaija. 
verneu1'-Generaal van Nederlanrlaclt-Inrlie. Tot tweeden kommies, de derde kommies C. W. H. Kemish.' 

. -Tot derde kommiezen. de ambtenaar· op non-aktiviteit J. van der 
BUITENZORG den 10denFebruari 1872, (No. 18). Linden J. Fzn;, laatstelijk derde kommies by dealgemeene 

(StD,atsblad no. 27.) rekenkamer, en ~e eerate klerk P. A. C. Burgemee~tre. 

Gellllim~en1t.; . . Bij den Relidentie Raad te Soera!carta. 
De' ~a!t:vanNederland8ch-Indie gehoord _ Ontslagen: 
Is goedgevonden en verstaan: . 

! Te~epaleri. dat hetgeen krachtens art. 2 § 6 van het bealu.lt Op verzoek, eervol, wegens vertrek, als lid, ;r. T. Andriesse, on .. 
~an 8 ,OktOber '1871. no. 15 [Staatablad no. 1444] ala § 7bi8 In der dankbetuiging voor de door hem als zoodanig bewezen 

;tarief no: 46 zal worden opgenomen, behoort tc luiden alsvolgt: diensten. Benoemd: . 

§ 7oi8 -Toelaflen aan tee!cenaara bw~e onder-dire!cteuren 
, en fleweatew!ce en plaatse e eerat_aanwezende Tot lid. J. H. Appelius van Hoboken, agent der Javasehe bank 
I 'W aldaar. 

ojftcieren der genie. . 'Goedgekeurd: 
minimum: maximum: \voor elk en dag. dat eentee-.1 .1 .1 D' 7. s ... ergeail.te. n .... ~m. aj .. 11.7.50 1 22.50 kenaar om de eene Ofa.nde- uat uoor uen ~rel5teur van BinnenlanrlacN Be8tuu?:. fledu~ 

Sergeanteu , . • /I 12~50 11 17.50 re reden op het bureau rende de maand December 1871, bij de landelijke , 
:Korporaals . . • 11 8.50 ,,12.50 heeft' gemankeerd, wordt in!comsten en !cultures, 
Soldaten. • • 11 ,5.- H 8;[,0 ee~ dertigstegedeelte van • Zijn geplaatst: 

..•.• Af8~hrift·enz. _ . . deze toelage gekort. ' In Bezoeki. A.J. Spaan. tijdelijk belast met dewaarnemingder 

T6r ordonnancie van den Gouverneur-Generaal : 
'De .t!Llfjemeene ,Selcretaria, 

V AN HARENCAltSPEL. 

, • .. ' Erkend en Toegelaten : 
Krachtens magti~ing deaK.onings; de heerJ. R. Kleijn, ale 
' koQsu1.van Portugal te"Batavia. 

\ .. ,. Civiel ~:!::;~ment. . 

Een tweejarig . verl~fnaar Nederland. wegllnsziekte. aan den 
\ : gri~~~· bij~en '.o~gaa~den~ regte~in de eers~ afd~eling mr. ' 
L.. S; ; ,an' Glgch; aan den zendehng-Ieeraar by de lDlandsche 
[) c~riilt«"I!.gemeeJ:itete Depok ~n, Toegoe JBatavia] J. Benk
: ' hof.;eil.lIan Q,enontv!'llger ,dllrlll- en. Ultvoerrechten • . tevens 
. ," f~~i!'~~e,DQ. · hii.yenmeester , te8ailCljermuill (Zaidor-en Oo8ter-
;:: fofdeeling ,ail' Borneol F.A. JrllOkenlie. ' 
: .~ 

bet~ekkiDg van kontroleur def tweedeklas8e. 
In Kediri, J. de Crane, herbenoemd ambtenaar ter be8chiklting~ 

Zijn overgeplaatst: 
Van Rembangnaar de Preanger, de kontroleur der tweede klasse 

R; L. C. ' te Mechelen. , ' . 
Van ~ij~irinaar Rembang, ~e ambtenaar ter ~schikking mr. J~ 

Van 80erabaija naar Kadoe, de kontroleur der tweede klasse W: 
C. M. B. Ingenluijff. ' ... 

Door den Direkteur' def iBurgerlijkeOpenbare WerkB1~ zijn 
, de f)olfjende beacltikkinuen flenomen. 

Bij de Burflerlijke Openbare Werken. 
, Ingetrokken: , 

De ci~tachering bij het departement der mari.ne . van den iuge'" 
D~eur ,der derde klas~e C. ' L. 'F. Post, en deilaspirant-inge .. 
Dleur M. Couvee, DJzn;. met hepali!!g; dat zij by hun Kader 

, , terogkeerende, ~eilpektivelijk worden geplaatst te Batavia ell 
t. SoerallaVa. 



, ,Ged~~~,g{W~~~1 . ' '. .' .• ' .,.'... <' ,I!q!?ti,,~~If,qm1!f!:tld.q~£; i1Jan ;~1(Le!lf31:en~h?~nf:~~rDe. 
By het departement dllf marme, de c:>p~lgters~er" tJVeed~ "kla~se", " pal teme1!t'l'o,np QO'i'lOfl in NfjderlatUlae",druJie,: ZrJU: 

A.V(MG~lonne, ~n ·~.W:yp!d!iirWg;,·ii!~rJ{I1P.~liqg, ; ~af' 'Overgeplaatst: 
zY' .gedurende. 'h1fnne. detache. ring 'by Uti~. k,ild~r~ .Zl,illeh.w,,)r.,. ..' , ... L. '.~"., t . . ',.' 
den' gevoerd' i/voor ni'emoriei'" , , ',' , , '... ~ . . " rv an ,e'J'1:e. '. ' 

" ... ,', ','\ '. .' , By h~~ ode~ataj\IQll' Ae kaplteuIA. H • .9nwen~,vanhet gar· 
" , ', ,qvyrgeplaatst: . .' ,. ' 'B'liin,izoe~s:,ba,tlljUori' der ,2deuiili~aireafdeenngop J,ava. 

Van Tagal naar Batavia, de ingeriieur·der' derde ' ;kla~eH.W: de ~ bet' gai':Uiz{jens~batiii1loll.' der~de : milita~e afdeilling ()p Java, 
Roos. ' .' , , ~ . , .c!~, eer~t:!1:J,l).t ·· ,t)'~,..\. W;ijq~illen ,:.van ~et. 9M bataiUon. 

Va~:~:~~ia '.' !laar}~g~l, de in:gen~e?rcle~, -derd~ , . ~1,Il~se" C: ,: L., '. ;I!'~ , " ;;',:" .: ~ ,:'" 'teld!<op: non -aktrviteit.: ' 

Varilndrarnaijocf (GhClribon) naa(dehoOfd'pla~t's '.ehe,rrpori, de allpi. ' ..... ' In/artte.t:ie.. .. ' 
, rant~inge.nieur';r: 'Ei de¥ey,~e¥; ...• ' . . . ' . . " ."' " . '. De'eebit'e jJhi\k~ii~(R.:"4'~ :Lan~tiij:o~Iang~vau .,v;er!~f ".it Ne-

Van d~ ho~f~pl~~ts,lasoeroea.n naate, M",l~ng (Pasoerl?ean), de as- . dMJali'd t'erngglikeerd,enzullisgerekend van af 31 Januarijl. 
plrant-l1~geD'leur J: W. Le Comte. · " ~QP~l;'~:m.en~det. Mari1l,e~, 

. ' . GClplaa,ts~; . Ved~end:., : 
Respektivelijk, ti .Soerabayaen teBanj()ernali, de .lJlih~e,nidil op." , E~n. tWIl~ja~ig, . ~erIog naa,r Ned~erland,weg-ens . ziekt.e, aanden . 

. zigtllr$' dertweede ; kI~ss'r W. Keijzer en' H';B~g~l:hann'; .. .. '.' .... manne magazijnmeester te Soerabaija E. L. G. P. C~: .A:Ddrau;' 

,. ' :s'elhst: . · ' ;.' i
C

• •• , . (J.UJ1,a.~k.~ ,QgurCtnt,,,.,1S:uF,ebiuari 1872.) 

Met.de .. .wa,ar~eming:, 4er ,.be~rllkkillg !an , ()pzigterdilr 'derdekla~se; " ,IN···NAAM ·HI1:'S,i.:kQNINGS! 
" d~ ' ; 'a'inbt~~aar .,op' o.nderstand;'H~ : J':·N. Poth;: · .. l~a..'~~t~l.i.~k ·9.~· . . . ,," 

zigter der tweede klaase. .., , . :BE. :P:OUVERt~~irit::#~~~~Ai\.L.vAN NEDERLANDSCIBINDiE, 

!!ii 4e, 4/rJ~li,nfl . lele!p··{J,fie:, ', Den Raad. van NederZand8ck-Ind(e .gehQord.; 
: . . . O'vergepla~'t~:;'Y' , '. A ll~'n, di~~ deze ' z~ll~1f'zi;~ ' ' ~[ hoo.r.e~ i~~en,' Sahii r '. 

VanBatavianaarBekoeleli; de ingeliieur D.Hahtman,tha~s cliii . doet te weten.-
van het 2e bureau bijhet boofdburl,lll.u, der tl,llegra.fie,; 'tevelJ.s " D~t I.Iij, het wen~chelijk aahtendk .. tlrf.ikel 3. v~nh.et r~gleme~t 
chef der Ie telegraaf-ilfdeelilig·;> " ': . . " " .• . .'. . ~oor < he.t.loodswe~en" van: Stra1}tBah; (Slaatsblad'186'6,no. · 53) 

Van Batavia naarLahat, de benoemde' a:djun'kt-idgenieli{ M. ' Po ,l~ iden hJeronder aangegeven zin te wijzigen; .'.. ' 

Raket, thana .cbeLvan 
:t
het tel~graafkan'toor te ,Weltevred'iJi); ) 0' p ,fL. heet;~ft~l~e:jl.gl1.;;· e'~r·,t:Je·,..tg'feerll1ln' gU,. ~·v~'aO.·';n,'2,.~.·'e~;d3e·J:rcJ\a''i'n.l}d''B·9c)h'~ ;.<'IVnadnJ'eh .. ,et reglement 

~~~1!n b,t~i~~~g;n~tj;::ri~:~:~ ,!:~~e:a;:de:ft:rJ~i~1t:gUr~1f. He:ftu~oedg~von~en en versta~~:, .. . 
lijnen en,. ~~nt,~Je!:l: opS~, \, " '. . J . ;;,:c ,; .,> 'rlb9~jJIl<Je.P" ,ats ;vqlgt:::.' ,." . ' ',", 

Van het telegraal'k'B,ntobr te 8'0 a naar aat te Weltevredel1 ,de , DeAer.~e ; ce~ ,vier~~a)ine,a'~ v~~li~iikpt.3,v:an, bovengenoemd 
te)egrafisl; det .aerste klasse R Epple; ,. reglemel'l'ti"1ferV;i¥li'in'i,iFW'ordlin V'ervail'gb'ri daor 'de volgeo,de: 

Van .bet teiClgraa(kantoor ,te : Salatiga Mllr , d~t · tee , ~o~iilb!lij~,~e p,e;l, !oqd..s;g«:ld.e.p\ : wo~~Il":vo/)t Ilitg~snde' scliepi1iF'f66F' li'et ver-
telegrafistdel\ :eersteklasse A, H. ,Holdert; c'" '. trek 'naar zeel:ietaald., ", " . ' 

Van het. · telegraarkantoorte ' S!lmaraogUl~!lrdat"te ·SlIlatiga. de ~ oor sobepen,. welke den loads in. zee.,aanboi:>i·dnenie~~~ ge;,; 
telegrafist dilr tweede kl/1sse Q van Delft' · < ' .', <J scbledt de betalil1g aan den loods tegen afgifte van:!}eJl beb'odr~ 

Van. het hoofd6M~a'fil ' d'ilt' felegfilM ~a~(" ri~t ~t:le'gr~aika'ntoor' te lij~. bewijs, onverschilligd!fteterE,~®d.e j 7anBilnjoewa.ngi alike. 
Poerwakarta, de. telegratlst" .def • tWeede klasse F. A. de re~l, dan wel~onder die reede aan; te,doen, ,door de"straat. ge.; 
Graaf' .. _ " ". ' .. '. '. 10odstwordeo, " , . -, , . : 
.• ',' ril.et, bep'lip~J. ~~~'~ijopbunne respektiev6standplaatsen :q~~ '~~talipg ~~an, ~~n ioods in de gevallen, in ' de vorige aHatla 
ai's chef van bet kantoor zullen optreden. . : :; •. voor~l~!l,'" g~~.c.~!~rI;1! : voor ql\t· de loods" zijne dienst begint.: 

Van het telegraafkantoof te W!\,lte)lrAAtl!1 naar dat te Samarang, :Bgwelger1llg van beta1iAg verlaatd.e, ,Joo~s, het.sotIiV'l , 
de tele. grafis,tder, tweede fda'sse ! M. G., .va. n .. ; ~" lin,~en~erg .. ,; .' ~' , 6'j'1(Hit ' file'~anl1' ~ya'll'iifi\fet~n'lflrera;\lpqX~end«'i,: zal deze 

Van het teiegra~fkantoorte ,Po'erwa'lcarta naar da:t te' ~Welte'~ie· In ,het:: iltaatsl1h1ti' V'a1i NiJ1lerlia'nif8ch.I~ill'· geplaii.t5t~n."voor zoo-
den. de telegrafist der tweede kli'\sse,J.M.Muiler; . .... ze~l noodlg, in de Inlaradsche en,',CiJllinelcneqahlii (aangeplakt 

Van het te!egraafkantoor tlJ ~Sll'tn.l'taiig" 'l!aar dat te Benkoelen, wordll!:\." , .' ., ' .... . , 
A,~, Jelll~f"~,~" ~e!,,d~rq~.J5I,a~~!,, q~ ,W,.,YandJ.j\"i ,:",:'" ." ~e.l;~S.~; ~II; . jJ~V,Cl~!~..v~()F!~~, d~t :a,il~;hopge~n:Ja:ge 14011egien en 

.... , c~; , ', ' GepIMtst::., . . '", • .... . ~ . aDl,~tel,l~f~n! , (}ffiw~re~~~, JJ~stl«lJe~!\w ~ed.iJr,vp~ri zooveel, hem'aan-
Als chef vaii het Ie bqr,e~:JlP. P;c;t ' ~9Q(Q.bnfeau der telegrafie, ga~t~ 'aande8t!pte ;nale,v)ng !1ezer debanq' 2lullen .houden'.· ZOn- , 

de ingenieurG. W. ten B~ummele.r" thanstijdelijk werk. def'#RliWi~~i1g.of~a~u#eii ;d.es~er8oqns '." , '. .. ,. . 
zaam by laatstgenoeD)d :ijifHiifliY<? fil , ') .' . . .... Gedaan teBuitenio1.g ,den 15den Februari 1872. 

Ais ,chef der ,tw:e.e4!:!teJ,egrl;\af.afdeebl)g', ,de bendemdeadjunkt. LO U DO N.' ~· .,. 
ingenieiiiP • . ~.:'Tia.Jlller; thans ' werkzaam,'blj Aeil;fiihll~g 

. d~r;;telegraafl,iin~!lopJ~va. '--': .' L,' ,,;, 

Tot ... teleg~a.fist qer~er.~e,kj,~~~<!1~H~;: : G,~!l~e'~')II~,t~telij,~ dill.9!l~ , ,,(Staat.s,blal:tri .. ',f28 :.')' " 

iJ~ . 41,pemeene Se1cretaria, 
,VAN HARENOARSPEL. 

" tl'lIkkll1g ' Mldeedheb'bende. 'o.nlang~;,y,a.Ii ;.;ver)pf, iWt,,~ ed~r' '. . 
land ter~~gekeerd. met bepabng;datliiiwordtwerkzaam . " 
ge8teldbif'h~tc;tel(jgia~tKailW8'f" t(liW~lteQt~aen':" " '''~i' ..... . Oivi;j ·J)epfUtement. 

Tot leeriing.telegrafistJ.. H· ,A ,.J;.al1nij; ID!lk gl'Rali~g,.d.at . ll.ij ; ' i · . . "" 
.wordtwerIf£iIWrl · gestelabij · het " t.eI!lg~~,~t~~~W~r}eWagaJ. ·. , ....... .Yerieend: _. 

De.art. ent vanOorl' .. i .'.. ,~ep. tweeJang verTo! naarNederland;, wegens zlekte. ~an. den ge-
,:" '~, Ii,", ,t~ :~ .. Ii ~ ', " " :~ ' ;\,,;;,q, .,,' .' ' ... ,. ". , ' n~esheer voor' · de oP .... ~ \I.v~ .. . QP , te "nehtI!8(:krankzlDmgen-ge-
, . Verlcend: < '. stlchten dr. F.H .:BKuer."'''' · - .... - ' 
- - , -,: : '- . ' 1 __ '\;_' \ "' , 

Een t~eejarig veIi~~;~~.r,,~~,~~~La~d,~,~~~~s;~ie~~.,1,I1;t11 ~en offi· Ontslagen: . 
C1er vang~0'ifati'61d' der eer§te kll1~§e K. W. Hamliton ofOp~e~z?e,~,.e;er.~bk~it:~~ '!andsd~~~st.d~g,e,wezen'k!~rk.b'ij'de 
Silverton hill ;aan den militaifen,' lli,tOVhekerdetderde klasse 'IlIgemeenerekeJ.l~amJ:r .R. H. Belle.J r~; thlUl89P Wllol1tgeld • 

.. ~·J~S;n:!~:·K.~~p~h~~el1;}!e~d~9· ~ruitega9t'dertinfl\nt~~ie ,"'.' .' " "'VerkIaard: " ....... " < . . 

Een,. ~Wei;jarIg .v~ilOf, nllar, " N!lP.e.~J~lie.': ~!ln;: ~~al! ,i\~~~lell ;luitenantD~tht!b, • . a~Il; ' lie,n~~~Ch~l'~te~~ ,o~zm'tefd~rd#tde ·k,la~e . ~~.4I1n 
~derlnfanttme.T,>J. van Ber,~. .' ," ;:: '." ' , ' . wateratal~:eD>':B~and8 .'htlr8erMJ'ebpe:l:IbAte' wetr"rrl>~'Toe 

. - -- - -- - - .- .: -::_, ;-i--' - --' - - , - , ' - - - ~ ---. - -~ 
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poel, vllrleend" on~lag' nit ' !sJ~i)'da; dieri.,iJtlmoetworde'l:1J 'lie;' 
sohouwd ;alEde zijo"vedeend Jl~r.vol. . ', .<.. " 

- ',' Benoemd': .' 
Tot · civiel gezaghebber iDde" ~fdeefin.g Beloe .~~im.orJ., J3 : 'Wi~t!lfs. 

Jaatstel\jk 'schout . te ' Tanah·abarig (-BatavIa), oillangs van ver~ 
lof uit Nederland teruggekeerd. .. '. . 

Bij ae plaat8elij ke 8ckoolkommi88~e teF amaiCa88an (it adu'( a.) 
, , Ontslagen.: · ' .. ' " 

Eenol. wegen8. ' vertrek, .alslid, 'mt. C. Oaujer, Visscber. onder 
daokbe.t,uiging voor de doorbBma~a z9Qdanig. ' bew,ezen 
diensten. . 

Beooemd: 
1'0' lid, O. W. Schoorsl, predikant aldaaf. 

Door rJen Di?'ektettr . v~nFinancien 
Bij de In~ : en Uit,voerrecktin. 

Zijo benoemd: ' 
Tot kommies.ontvanger, teveo8 fUDgereDd, baveDmeester ·'te Pamn

kBlaD (Madura), G. P. Sobmid.t}VeijmaDs, thans onderkoiil
mi~, ~er . tweel,lekl!l8sebij de k,ouf,lole '(l.Ilo~echercbe .te Bata:via. 

Tot onderkommiez8o der tweede kla888 bijde kontr81e e,D. i'ec.hercbe: 
te Bata9ia~ J. C. N. H. Gabrie,lbaos kllll'k ophet assistenlJ.. 

reaideoUe-kaiatoor te--Mee8ter·Co·fDelia; . . . . 
le Samaraii/l.H: J. vaDZadelhiifF. 1&a18t telegi'';fi9td~rderde 

klaa .. , t.bana op wachtgeld. Tb. C. WeilliseilF;L. -' Heudrik, 
laat.,' klerkeD cbij den cbef voor: bet, :bijwerkilD'der III~imlee'rie 
bookeD 8ort!l.:eniDIl'80 '/m 1866, tbanaop wacbtgeld,; 

le Soerabada, J. G. Moud, tbaoa/derk opbet re8identi~.kaotoor 
.Idaar. 

Departement v.a.n: Oorlog. 
Verleend: 

' Ain 'oaota "Zr, Ms. stooMschip .'M'ad~ra, alS oudste .offici,er" de 
IlJiteriaIit'~t'er"zee tweed!!" Id"asse E .J. Roo's. van Z'r ~ Ms.1f6r-

. :~ -··<vet::.' Pc_ifi'ses . ·Am'ella. ' .... ~. -: .. . . 
.' Aan .bo6rd . Zr. ~8; opnenlingsv8!1rtuig Sld~iJren, als 'komman· 

daut,de loitemmt·ter-zee eerate klasse H ;J. Van Broekh-ftU· 
zen, ,va/lZr.Ms. stoomschip .Curacao. . 

Is vergunniIigverleend: 
Om te re(Jatrieren. wcgens laDgdlJrigverbl~f iudeze gewe~teu, 

aall de luitenarits,ter,z8eeers.te klasse· E. B. BOinl ·imJJ. 
Tromp, de luil,enan'ts.ter~ze~ .·t~eedeklasi;e W . . J . van 
H(Jogenbuijzeen J .G.J ~Sp:mjaard. '· 

{Java8Qne 'Oo1~r~nt,15 Februa~i}8F: 

'ALGEMEEN OVERZICHT; 
. De voori:!aamsLe gebeurtenis · in het Oosten is de . moonl 

op graaf Mayo, onderkoning van Britsch-Indie,' ·gepIe~ga. 
De vraagis en die valt niette beantwoorden alvOl;ens men 
meerdere inlichtin'genheeft ' ont-vangen dan de ' telegramnreh 
verstrekken, of aan staatlclllldige beweegredenen dan weI 'aiip. 
eene daad van persoonlij'ke wraakneming moet wordenge
dacht. . Dergelijke miscla'!ta ,waarvan eenigen tijd 'geledeh 
de opperrechter Norman te Calcutta het slachtoffer werd., 
is ' toen aande Wahabieten toegescbreven. . 

De N. R. O. bracht ons hetbeticht, dat Z. M'!3en gil
aluit beeftgenomen, waarbijde termijn, binnen . welKlm 
eervol ontslagen en gepensionecl'de ambtenal'en gebruik li:iin
nen maken van den vroeger bij talrijke verordeningen toeg~
kenden vrijdom' van passage naar hUll geboorteland,tottlfie 
jaren wOl'dt beperkt. Men vl'aagt zich af: wat de Rege\3ring 
bewogen kan Iiebben dergelijke bepaling in het · reven .-te 

Eeu twetjuig gerlof Daar Nederland, aau . deeersteluii.eilaDts roepen, die ·even cloelloos als onstaatkundig, even dnbillijk 
der iofaaterieL. do Bua de Val em pre, en J. H. Roque. . als hard is. 'Bezuiniging kall er nietnit voortvloeien. 

Mocht men · daarop het ~Og, hebben gehad, dan zal mell 
Ontslageil: . het dOl'll ten eenenmale missen. Wij vestigen de aanda&Ilt 

Vi' Zr. Ma. militaire dienst. de kapitein.kwa~tiermeellter bij .de op de' opsteUen, die in ons bInd voorkomen en die 'een 
mili'fire adoiioistratie H. W. O. J. Roehij. · en alidtlr duidelijk uiteflllzetten . . Het bcsluit wordt hie~al-

Departement der ~ine. gellleen als een ondoordaehte maatregeI ueschouwd; "die 
Ontslagen: geennut voor den staat he en , lllaar zijne en vele particu-

.. . liere belangen llloet schaden. . , 
.Eenol,ui".landa dien.t, met btlboud van · recbt op j:i~n8ioen, de 

tweedeOp&ieDer .. oor bet vak vall scbeepsbouw ' 'aan het . Ri:jbelanghebbenden bestaat het voornemell zich tot den 
,awiae.6tabliaaement op ,Ooruat I.F. Zeegers. ·· . : .Koning te wcnden, met verzoek'dit besluit, dat meclevQr

DotW dim Aommandant aer . Zeemac1lt in Neaerlana8Ck-Indie: kl'egelle rechten . schendt, in nadere · ovel'weging te ·nemen. 
,Wij vertrouwen dat de minister van kolonien, be.h~r iri,ge-

Zijn ovcrgeplaatst: licht, daartoc den stoot zalgeven, wantvasthoU:dendheid 
AaD boord Zr. MI. korvel PriD8ell ' Amelia. deJuil.eDant~ter-zee aan eenmanl vooropgczettcb~grippen is riiet ' de 'sterke'of 

t.selie klaaae J. L. Duker en jbr.J,. C.R. Westpalm van zwakke zijde vall dell Minister; ' .. 
Hooro,V"aD .Zr. Me. stoomschip Oucloop; J. Scbimmel ,enJ. Een ' aantal ingezetenen van Solo hebbim zich biJ il.dres 
P. J. Luoardie. VAn Zr. Me.sloomschlp Borflso,de laa.tate , to~ den Minister gewend,olll ' nader 4ti.nne adhaesieaaude 
mt!t illtrekkiog van zUDe plaatairig op Zr. Ms. fregat Pi-ins spoorwegwet te doen kennen, o. okwat het. beg' insel van ~ari~ 
Alexander · der NederlandeD. . . 

·ABD boord Zr. Ms. korget· van Speijk, de loiteDant-ter.;zee tweede leg, van staaisspool'wegen' betreft. .' . 
klaaae. D. L. M. E. Keue, vaoZr. Ms. stoomscbip.drtijoono. De Java8cne DO!!1Wtt van 13 dezer zegt: . 

ABD boord Zt. M8: atoomllcbip Ouracao. als eerate oJlicier, .d:e /I Van de expeditionaire macht, bestemd oni tilgen Goenoeng-
luiteDaot-ler-zee eerste klasse J. O. J!)ekea, va~ Zr. Ms. Tirrggi (Sumatra) te ageeren, zijn berichten ontvangen,loo-
Itooo18chip Vice-Admiraal KoopmaD. ' pendetot 22 Januari jl. . .' . " 

AaD boord ~r. MI. It~omecbip Vi~e.Admiraal Koop'man, als .e,e~. : ". In , den avpnd van den .15den dier maand op de reede 
ate offiCler, de JUltena.nt~ter.zee eerst~ kl.ass~ J. J. E~gelvaart, 'vanPtt:nJi aangekomen, stoclIiJde ' de Kapoea8 lop den 18den 
vaDZr.Ms. fregat Prins A:lexander d~r Ne4~~lan~,~~~ . . ... , ! daaraanvolgeriue met viergewapendebooten op' sleep" tomv 

AaD boord Zr. Ms. etooDlscblP O\lcloop, de IUltenant·ter-zee' .. '. . ' " . . . '. ". .. . . ' 
tweede IdBlse C.Hoffman, vaIiZr.Ms.korv!itPrihiles A'uie.r de . ~Ila:nVleI op, en bra~ht de troepen tot voor NegrI-Lama. 
lia. en , als .aerste oJIioier; de -luitenaDt.ter~zeeeer8te· klilsse! De Vlvres waren Vool'Ultgezondltn. . . 
P. E,. W)nkelman, vaD ir. Ms~rregat PriDsA:leliianderd-er; Hopger de :·rivier op .moetde tocht per kruisbooten met 
NederlaudeD. ' '. . '. . ' '.. ". ,': : inlandsche vaartuigen worden veortgezet. . , '. .' 

Aan b~or~ Zr.M4. stQomschip Ardjo,enQ, als.;eersteo(fioier;qei
: TeBandar staat cencmet gllweren gewapendeinaCht van 

IUlt.enant.ter~zee tweede klasse ~ P.J .Zaa).v~n Zr. Ms. stoom. 400 mall Bilasche hnlptr(}epengel'eed, oni. zicb bijde ko-
SCblP, Madora. . . . . . .. .... . ,. t ' " . lorinete vocgen, terwijl 'vanKota-Pinang 300 man hulp-

Aao hoord Zr.Ms.atoomsoblp Boroeo.delu,1tena~t- er.~e~ t~eede, troepei1 ziJ'n toegc:iei:rd. " .~ '. 
klasse H.Q.Acheobach, vaD Zr.Ms.~orv,etvan SpeUk . . . " . I . . ~. ' • . " . ' ,b,. ·· ; ·C . . . ', 

Allo boord Zr .Ms. stoomscbip Banka,als kohimliildaoti de !th(e-; . J?evorst val: Panel )mn lll~to~er , cene stnJdmacht be
'. r.ant~.ter-zee ,:eersteklast\e ~. U~ J~van:o derdlegge;;Spje8':'~lih t LSIl~1~k~n,. doch IS ; even 'als : de:'radJa' moe4a. van Bila; met 

Zr.Ms. fregat PriQQ Alexande~ · derNederla~den. vervoermlddelen behlupzaam. 



'" . De geest onder de t,ro~pen~as steeds uitinunt~nd,en de riledeen zegl. daarom~~ent het v~lgende: -, 
:gezondlieidstoestand lief li!jetste wensehen ,~er.~' .. .. "De traetaten betreff.ende. Suma.~ra en Suriname'c:zijn door 

Men ontvangt thansook beriehteu omirentoverstroo- de Hollandsehe Eerste .Kamer aangenomen, hetgeen ,.naar 
mingen uit den Oosthoeken van Maaura~ ten gevolgevan het onsvoorkomt, met de ratifieati!'l gelijkstaat. JIet trac
de vele regens. ' . taat, 'waarbijGuinea ,aan Groot-lJnttanjewordtllfgestaan,

.'. Te Samarang hebben llllendannog bandjirs plaats. is mede onderteekend . . Het Sumatl'a-traetaat staal aan Ne
De rijstprijzen zijn aldaar tot! 13 a I 14 per pikol geste- derland het onbeper~te souverelIli~eits-of .verov!'!#ngsffleht
gen. In het binnen.landmoethet nog erge.r daarmedege- over geheelSumatra af; maar ae. reserve isgerilJiakt, dat 
steld zijn. En wij hebhcngeell spoorwegen! Brits.ehe omierdanen ,zi5lh daar' I#~genvestigen' 6t Britsche 

De eommissie van ingezetenen, die den resident van, Ba- sehtlpen erm,ogen hllndel· drij,,~n: Z'onder nieerd:~~'ebeper
tavia ter zijue gestaanheeft' in ,hetversehaften van hulp kingen danwaaraan Nederlandsclie , kolonisten ofN[ederland~ 
aan Europeeanen, die door den watersnood bijstand behoef- sehesehepen6nderworpen zijn; <RI wie er woofij; of han
den, is Zondag jl. onder dankbetuiging ontbonden. geltis nogtans aan de ' N ederla:n;dsehe wetgeving onder-

In het Demaksehe' had de heerEnklaar ' van Guerieke, worpen. Het is nietj{wijfelaehti~fdateenige kleineeonqj3s
vroeger landhuurderill Solo,zieh op emil" particuliere on- sien bij de.on~erJ1andeljngen ove.tilittracta.at zijp geda-an, 
dememing gevestigd. Een .ketjoepartij heert in den, naeht ten einde den afs,tand.van N ederl.~!1lseh-Guinea ~te verkrij
van den 4, op5 dezel' plants gohad met het doel hem in gen. Maarahwijhe't'Sumatl'a-thletaat inzien, kunnen wij 
cen te Djattilol', hij Poerwodadi, aan dengrooten weg gele- niet . nalaten teverklaren, dat d.e B'ritsehe.staatslied.fm, die het 
gen bamboezen huisje, bchoorende aan denloerah, te .. Qv.el'- traetaa.t sloten, eenopen oog geb:a<i hebben v()ordebelangen 
vallen, daar men meende dathij toen veel geld blJzleh van hun land envoor<[e:yerlangen~ ~tall 'aeStraits Settlements, 
had. lIij werd ligtge\Vondefteenigekleinigheden' ziJn zoodat zij inderdaad eeilezeer goe,de' zaak gedaan he~ben. , De 
ontvreemd. Het bestuur trok 1.ieh de zaak ernstig aan en de London and ,Vlt,ina Expre88meldd~in een kOl,t bel'l9ht\ dat de 
de mecste daders' zijngevat. . Straits Association be~",taren tflgen,L,de ratifieatiewi,ll'leinbren

. De opbrengst van het ,vervoer opden spoorweg vanBa- gen,op gromi dat~ettraetaat nadeelig zonzijn voor den han
tavia in de maand NovemberT871 heeft berlragen 14,064,28. del van Pinang ' en lat~;r vername:nwij dat inderdt1.iJ;ddoor dat 
Op Passer-malam is dezer. dagen druk. van den trein · ge- liehaam vertoogen in .dien geest zijn. gedaan, maar naar het 
bruik gemaakt, die omhet half uur tot middernaeht heen sehij lIt , zonder gevolg.De vraagis of flr weI eenigen goeden 
ell weder reed. Ondanks de pas geledene ongemakken grondvoor ongerusheidbestaat. AI$~im de zaak na'ar, waarheid 
door de overstrooming hebben de ehineezen op even ge- na:gaat, dan ishet begihsel, waarQp het traetaat rust, onder
raasmakelldc wiJze als gewoonlijk dit feest gevierd. de bestaandeomstandigheden li.et·eenige dat door het ge-

De opbl'engst van den sJ>ool'weg Samarang-Vorstenlanden zond verstand gereehtvaardigdw()idt. De N;. O;kust_ van 
over de maand December 1871heeft f 77,737,76bedragen. Sumatra, waarvan de produeten cene markt te Pinangvin

Dl~1I !J dezer ilS A. ]'.H. Varkevisser, oud 22 jaren, door den"bevi,nfit zich ' op het zaehtst gezegdin een, toestand, 
den !land va1lJ ustitie, alhier, wegens moord en dicfstal tot die uit een soeiaal en , laudbouw~l~ndig oogpunt hoogst on-
110 stralre des doode veroorclccld. gunstig moet worden genoeuid. De productie neemt sedert 

Dell 4 Maart n. B. 1.al eene insehl'ijving voor Gouver- jaren I.\f; de inlanders bevinden zieh iucen staat vailwoest-
lIcmenls-\Viseels tot cell bedrag van cen half milioen plaats heid ;zeeroof is aan 4e orde van,den dag, en het Britsehe 
hubbell. . gouvernement is niet geneigd tu~sehenbeide tekomen om 

Dc speciale voorwaardcn voor den verkoop van de ' sui.: den toestan~ te verbeteren of (zelfs een proteetoraat over 
kerfabrieken Tjomal en Bandjardawa zijll thans ook open- de inlanders t.e vestigen. " -
baar gemaakt. "Omdat ~en nu de Nederlanders de bevoegdheid toekent 

Bijordonnantie van 8l!'ebruari jl. 110.3 Zijll oenige am- te doen wat on8 gOltvernementniet wilde verrichten. be
pliatiell gebracht in het eoneept.suikerkontrakt en de voor- hoeft , daaruitniet te volgen dat , 'Pinang~shandeLbimadeeld 
scbriflclI tllr uitvoering der wet van 21Juli 1870 (8thl. no. zal worden; zijneaardrijkskLm~ig~ ligging wijst het aan 
l17). Het Zijll aanvn1lingenvan ondergesehikt belang. Zie- als · d,e meestnabijgelegerie engoedkoopste mar~t voor de 
claar dan de bedoeldc vool'schriften reedseenmaal gewijzigd. produkten van de N. O. kJlstvan, Sumatra.Naar onze 
\Vanneel' zal men de wet zelve verbeteren'P meening zal men ondervinden; 'da:t de handel van Pinang, 

Den 15 dezer is het. stoomsehip Prins Hendl'i1c van hier inplaats van af· te · nemen zi{lh 1.al, uitbreiden door do 
naar Nederland vertrokken, met \Tele passagiers en eene meerdere ontwikkeli'ng van den Jandbouw, die }tet ge:volg 
aant.ienlijke retourlading. zal . zijn .. van ' de vestiging vaneen Nederlandseh bestuur 

Debeer Oudemans, hoofdingenieur, chef van den geogra;' en de onderwerpingder wilde stammen. Om ons beweren 
fischen dienst, heeft ill het ofticieele blad eene veroeterde te staven, wijzen wijop onze eigene ervaring, wat betreft 
lc1.ing van den telegram gepublieeerd, ,welke door hem naar deN ederlandseheoeeupatie van Riouw., Men daeht dlit 
Eurol>1I. was gezonden over de ~oneclips van 12 l~eeem- dezenadeelige gevolgen zouhebbeuvoor deIl'~ liandel van 
ber jl. Singapore,., eene, . bedu~'htheid, di~ volslagen . zonaer grund 

Van Fadailt,( wordtgemeld,datde Kamer va.n Koophan- . bleak tl} zijn, daar '~de wodue~~n van RiouW>'allen naar 
dd eu andel'on weinigingenomclI zijnmet het denkbeeld dezemarkt komen, tel'wijl in he,tgrootste gede'elte zoo niet 
om de ree llaar de BrandewijIlsbaai.te verleggen. hetgeheel van de behcieften door, ons wordt 'voQrzien. Dat 
-----..... --- ,--.. m()et ookhet geval .wordenIIletPinang,wat 'denhandel 

:E;," a;ta"V":la. . va~ . :Sumatra betreft. Dat teqH:Oir zij Hollap.dsch, 'E:n-
8 ,Februari 1872. gelsch ot onder de he.el'sehappijvan wilden,de ,produetie 1.al 

Alhier is gister aallgck()lllen het. Anlorikaansehe sehip debeste markt opzoeken en menzal opdegoedkdopstemarkt 
Sam,uel G. Jleed, ge1.agv. Winsor, dat of! Sumatl'a'sOost~ willen hikoopen. , Zoolang un niet difterentieele reehtefl Brit-
kuat (Tree-eiland: vastgc7.etl,1n,heeft. sene koopwaren trefien, is hetd'waas zieh v:oo'r.' te ~tellen, 

0.-....... - . - .. ' dat 'als dat .. ,gel?ied , ,~oor de . Ne,~erlandsiJhe, weE beheerseht 
Tractaatover Sumatra. , wordt, het zijne; pl~oductie, tera:fseheping naa~ .. eeno .afge-

De Strait8 Tbne8deelt. ,den inhoud van het tu Bsehen ,N e-- legene Hollandsehe,hayenzal zenden, waardoorni~n dekosten 
derland ell EJ;J.geiand gesloten tnietaat betretl'endc Sumatra. vermeerderenen de ,winsten.' ()p de Europeesche mark\en 



:UschleteIl" ZolI ,C,rt()6h -: a.irt ~en :,- -inko~pen v.an' N,eder:~ ~ider, >~l!-ii ' defr~'-;H~~ ' - v; . ~::, S. 'tep~blongan ;-~ h{; ~~if/ 
'land:er~ )~6~ "' d6en; -"als: then~,ee1inang hetz~lfdeheterk:oop : postwis$el~ ,. !O , ' ...... ;.;.>,. . ,,~ 
,kiln ,bekomen." " Bij"v6~nis ',,~ri d~l1Raad van J us#tieis d~" heerW~ -

:. ' ~~' . ':A.F . Netelbeek; restaurateur enkolhniensalenhouder alhier 
.' . ."9 Februari1872. in staat van faillissement ve~k'laard. . - •.. _ 

Heden~orgen , h~eft deR~~d van Justitie llitspraak' De Javaacne Oourant van gister bevat -eenige wijzigirigen 
"gedaanin ' ~e 'zaakvan VarkeVisser. .. ' ..' . ~ '. in het modeI-sllikerkontrakt en , de voorschriften, tot uitvoe-
.. ~ , ' De Raad" yan )tlls,~itie ~hee~t - in een breed gemo~iveerd: ,]jug , ' d:~~ suike:rl'f}gelillg" , d,en 26, :OeQ~!D.ber jl. vastgesteld~ 
. YOIinis()l·:- a:,:ai.i~~~Ii()me,n.dat ' 4e " eerstebekeri~~hi~, VOOr"Jle~, :geldt ' l?eestal yer~eteripg- vanfouten, die in: hetafge- ' 
rechter"c9,lliti+1ssam kort.na het_ plegen v~n: de ' lUlsdaad>af~k:ondigde ' stukgehlevim W:lli'ep.. . ' . ' , . . .. , 
geIegd,alseene v911ed1ge schttldbekenteUls moet worden Vooreerst ~ordt de ,aanplant 'sJaars na 1878 met lin 

~ beschouwd; ' in verbann ,tot degebleken feiten en de ver- en nietin~t 1/12 verIIliIljlerd. . . . ' . .. .. . . .. 
schillen~eafgelegdegetuigenisseIi, ook;c vanzijti huishoud~ ' Teniiiidere wordenqe ,i:egelen voorde betaling van het 
ster en 1ijfJongen ;" dat alzoo wettigen , overtuigendwas, plantloonen deschadeloosstelliJ;lg voor het gebruik vanden 
geblekenjdat V; ' ziclimet ' premedit!ltie had schu~dig ge- ;grond 'nader omschreven. ,. . 
maakt aan moord, . gevolgd door diefstal bij Iiacht in eeil " EindeIijk worden in de voorscliriften omtrent de bereke" 
,bewoondhui~gepleegq; , en dat~e aanleidingbestond in denillgvart den (Jij,ns,waarinvan de juren 1863 tot en -: met 
zucnt om) llich weder()~ in' hetbezit te stellen van de goe-69 (1864 tot en met 70), gesproken werd, laatstgemelde 
deren yan V·,elie z~chbij van,: del' Burcht bevondim. , . jaren a,ls de eenige norm, -vQorde be;rllj{ening vastgeste14 en, 
· De ' R~ad lieeft:-Yarkevisser 'mitsdiel): .veroordeeldtot dewaar van cultuurpercimten sprake is,irok de, j aren 1858 tot ' 
straffed,esdoodS. '. . en met 1870 aarigewezen, iii plaats van 1867 tot 1869. 

Dev~roordeelde ; l.ioor~e de , voorlezing van het vonnis .. Ziedaar de eerete ampliatieop de vastgestelderegelingen. 
beJaardaa*':' Hij' waszeer bleek en stoJld met. de handeriZij zal ,weI de Jaatste niet ~ijn. . 

· voor ' de !,Borst' oi') t<ihter"ae'n' 'rug gekrliist;o . '.' . . .. 
, Een overtalrijk publiek woo-nde dll zitting bij en men De dlrecteur van Finan,cii:in brengt ter kenni&se van be-
had het ' noodig . geachteene geheele politiemacht op de been langhebbenden: . , 
tebrengan " ten einde,.' bij het open en van de zitting bij Dat. de voIge.nde inschrijving voor den verkoop van GOlf
:den aandrang van toehoordersde . orde . tehandhaven. Daar-' venlements-wissele op het departement van Kolonien zal 
door juist ontatdriil echter een~g gedrang. plaats hebben op den 4den Maart a. s., zijnde de derde 

dag veor den sluitdag van de cerate Engelschemail in die 
Men , weet .da.t het getalhoofdcommiesenbij de AIge- maand. . , . 

meeneRekenkamerorganiek lI).!lt ' twee zal worden vermeer- ' D~thet bedrag van wissels;waarvoor bij die gelegenh~id 
derd en -drie eerste ' c0nfniielien -daardoor mindetin dienst kan worden ingeschreven, wordt gesteld op vijfmaal honderd 
zullen zijn., Wij vernemendat he~ voornemen bestaat om duizend gulden. 
een tweetaLambtenai'en ter -bevordeting VOOl' te dragen; 
waardoordritl, o{eigenlijk zes~nderengepasseel;dworden, In de Jav. Gour. kelmt vaor eene nadere opgl1af van den 
die evenzeergegrondeaanspra:~en~unnen doen gelden. . ,uitslag van in 1872 gehouclenuitbestedingen van uitvoetiilg 
, Drie eerate comlhiesen,die met vedor. naar· Nederland of levering van materialeD; ten behoeve van zeamilitaire 

gingen ep 1aterwoder in 'hunnebetrekking invielen,wor- werken. Deze uitbestedingen miaZukten allen. ' .' 
den thane b~schouwd als joiiger in' de tanglijst der amb- . 
tenaren ,' testaan; ' Dfieanderen worden door een der be- Bij de Jav. Gow·. isgevoegd eenstaat del' voor parti-

, gunstigden overgesprongen. Hoezeer nn allcienneteit in ' culiere rekening geteelde productie voor de Europeesche 
, dienst het eenigt'l criterium tot bevordel'ing Iliet )can zijn, markt uit de oogstbn van 1870 en 1871, onder welke made 
' veroorloven ' wij onsde aandacht van Z. · Exc.den . Gouver- zijn begrepen de hoeveelhedel,l suiker, welke ingevolge de 
' neur-Ge~eraal op d~ze' voordracht . fe yestigen, opdat tegen bestaanckkontrakten ter,' beschikking van de fabljekanten 
plIlstbetOon gewaakt, recht enbillijkheid betrachtworde. .. zijn verbleven of vermoedelijk zullen verblijven. 

Wijvestigen de aanda~htonzet lezers ophetbelangdjke Extrabijvoegsels van de ' Jav. OOU1'. houden in eenige 
vonnis, do'or den <Raad van Justitie alhier in de zittmg staten, . aantoonende denin--enuitvoer van padi en rijst 
van 10 _ April 187L (Ind. Weekblad v. ' h.Reeht van 22' Ilaar. en uit de havens van Java gednremle de maandenOc-
Januarijl. No. 447)g~wezeil,waarbijdetwee volgende tober en ' November 1~71. · " . '. 
rechfisvragenzijn uitgemaakt: ..... ' . "" . . .. ' 12 Februal'i 1872. 

Is de W'eesklUD,et )Jl5>to~~ie,ndevoogdesse a'ailspl'akelljk Het bevreemdt ons dat d.e Loqomotief in haarnumnier 
voorde sonadeAoor :een minderjarige ' geleden;doordien van den - 3 deze'r op gezagvan onw~re bericMen, inhet 
zijals toeziende , v:oogdesse , geenzorg ' gedragen heeft"d,at Soer: Hand. voorkoniende,o.ns bew-eren intwijfeltrektdat 
door den':,v,oogd 'Ze~eJ:heid " gesteldwerdt Ja: :' . ,: ',de directie der 'N. I. St. ' M. aan de passagiers; die dO,or -
, MoeV hetbedrag ,'diel'scha~e :,begroot: W'ordenoR het. )be~: de belemineringen in de communicatie langs Java's Noord

', loop der 'sp.m,waa;rV(;lor~e m~riderjarige . bij rech~~rlij]{ von~kustiri'· de vorige maana. Iiiet aaIiwaI: kondenkomen ,en 
nis ., bevoegd verkla/1.rd··lsde ' doordewet ··.geg~ven dw:a:ng- . "genoodzaakt werden naar., eene :andf':re .· plaats dool', ~e re~zen:, . 
middelep. tegenoyiir, ilen onwilligen voogd 'wetepl,\SSen? , Ja;' op dil :meest , l'oijale wijz~ , eenematigevergoeding voorilit 

t, 'Dit :'v()rmis > strekk~; de ' Weeskamers· tot. leeJing ,om iIi. ongefief t~estond; >_:, . . ' 
, geval; ~riog~eer , aeigelijkeverzuimengepleegd ' zijIi., ten ' . Wij ' verwachten van,de ,onpartijdigheid van deLoc()mo~ 

· spoedigstezorgte ,:drllgen,',dat' men erde gevolgen ni'etvan tiefdat ' zij hetdementi, in no. ; 31 van ons blad, dd. 8 
ondervindeen h09gstkostbareproeessen vermederl wordell Febr. aan het Soe1'. HW(tdelsbl. g~geven, uu eveneeh~ , ip 

,>;·';'-;f '''': ,> , .~are ¥olommeu zal opneine~~ ' · t . ' , ,,,~ 
, ,~ . ;;," , . , 10 Febrll\lP- , ~8'7~· _:,: .Wfj :,hqudenQns overtuigd>dat,de"behoeftige dame"vpqr 

r' VooJ:;~de,' noodl:j~~~a,e~ Ch~st~Iien in' Perzie, ' Q~tvlllg, Ds' ; wier}jela#gen '; de Loco~o#~l.0llko~,!,: zichslecht:s to~ : dll 



~ ··!t-w:, . 
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i ~~ctie' ~er . N':F,{St 'l\f. ::behoeft te, 'wemlen ~m 'iha;w ·'he~( . gen d~nk . voar de wijze · waaropzij" hare, veelal netelige, 
reId .te vmden" m d~ geladene scha~e t~ gemoet, ,tel l~omep.jr , taakhad vervuld. 

,gelijk zij andere dOQf ems g~noemde' ·. pei·so.v.en get,!aan
i 
heeft.: .. ..... _-

De gezagvoerders 'derstoomschepen zijn verplicht,de;meer-: 14 Februari 1872. 
dere passagekosten te vorderen; zijroogen zeniet ,kwijt-y In Vl'oeger jaren zij n de officieren del' Bataviasche scaut-
schelden; maardedirectierestittieert,QJidat zifalleen daat-; terij ,bi} gelegenheicL van de audientie die Z. Exc. de Gou-
toe bevoegd is. ", " ', , .vemellf-Generaal op 's Konings verjaarclag· geeft, steeds 

" .' ontvangen . .vaal' de zee-, en landmacht. Toen daarin. onder 
. ' 13 Febnuiri 1872,. i ;den heer Sloet van den Beele verandering werd gebraOb.t,heeft 

'De , redacteur Vall het Bat~wiaa8ck )Iai~de18bladbepleW ,lie kommalldal),t der .scb,utterij daartegen van jaa.r tot jaar 
nogmaals deoude " kwes'tie: ofhet nt'ittigeu doenlijk isi.protest a,augeteekend.. Menheeft .d,e beslissing ·steeds .sle
aan ,vreemde Oostel'lingell te gelasten in het N ederduitsch: ,pende geh~uden en de zaak is gebleven zooals zij ' tevore,n 
of Maleisch boek te houden. " ,' " ., i was. Wenschelijk ware · het dat Z. ~xc. de regeling ,der 

" Som~migen beweren steeds d:it zoodali.ig bevel zpndel:groote: ,volgorde bij de , <;>ntyangst van ,corporatitm v6ar den 19 dazer 
, bezwaren ten uitvoel' , geIegd kan worden. " . . : eellS , vool' . goed regelde. . 

. EentijJ geledenvernamen ' wij :datdekassier van een: Z.eel'zeker wordt echtereene andere fout , begaan. De 
firma, hie)' op Java, \vegens door hem gepleegdefraudewas:' consulsvan vreemdeJan,d~IJ. ver.tegeIl,woordigen ·zo.o ainiet 
geal'resteerd. H ij had ' op het boekj e, alit een kleinhimde- vreemde staten, qall ,toch in elk geya10nze handelsbetrek: 
laar .hem had tel' hand geste1d .en waaril1 aanteek;mi~g van kingen tot . denvreemde.Er zijn. in ,Indie personen, zooals 
de betaIingen in , ' C4inee8clie.·~aTakters plaats heeft, een, post voor FI'Mkrijk en AmerikiJ" die: specia!ll met de waal'llemjug 
van f 2000, doot .4ciri ontvailgen, behoorlijk g¢boekt,maiw vau ~e ~e,tl'ekking ~an Vel'tegenwoordigerder v,reemde han
slechts dehelft Blur-de firma verantwQord. ' DeJraudemoest delsbelangen naar hel'waa1'ts worden gezonden. _ 
DB korten tijd 'blijken' j1Ilaar dachef 'vanliet huis kon ' ·Brengt uu de courtoisiemede, d.at de consuls bij o.fti
natuurlijk het Cliineesilhe schrift niet nagaap., ~lhadhjj::cieeJe getegenhedep. ontvaugen worden 'naalle corporatie,ll, 
bet aanteekellingboekje met zijne boekeri vergelekim. " "·,idfs nadat de h.oofden del' ,inlahdspbe bevolkingen. .der 

De chef VAn die firma is nogtans, als wij ons niet vergissen,cliineezcu bij Z. , Exc. de,llG:o,uvetne~r"Ge.nel;aal .zijntoege-' 
cen voorstander van het opleggen der wet.telijke ver,plichting' ,latcn? Pe 'bele~fdheid eis!lht da~ , cons.uls wOl;den·.ontvangen 
aan zijnP. kalanten om in onze of de Maleische taaI boekalthans onmiddelijk na .. al1e otjici~ele co~poratien of personen. 
te hondclI. . 

Nurijst toeh torstolld de VTMg; ot 01' niet v<.Jorde Vl'eem- ' - Volgens mededeeling van den hoo't'd-ingenieur,chef 
de Oosterlingen zeeT groote bezwul'cn , in mocten gelegen: dcr geografische diellst 'rn ' Nederhindsch~Indie, is de in de, 
7.i~n om aan. 7.oodanig bevel te yoldoen, van regeerings:wege' mail-editi!J .der Nieuwe Ro&terdarrisc~ courant van den5den 
ult te vaardlgen, wanAeer dehnndel zelfs gcdoogt ,clat.,zij nc Jan nurL j 1. vool'komende vertaling van het door. hem uaar 
kassiere vall Chinceech schrif~ t.egenovel' denChinc!,scllen ,Nederland afgezon~en telegl'a:{isGhberjeht oII!trent de uit
ban del gebl'uik maken, wl\l\l'door men de betalingen niet kankomsten van de . waarnerning · der zon~eklips . yan ,den l~qen 
vcrifieerclI ?Decernbei' jL niet geheel juist, el} zulks ,.doordien ·de tele-

ZO()o mell den vreemden Oostt:rling noodzaakte in eenetaal 'gran! geen leesteekens ov.erseint. 
boek te houden, dic op verre na volcn niet mnchtigzijn" Bed0cld telegl;am luidde , aldus: 
dan wude hij vcrantwoordelijk worden VOOI' hetgcen zijo boek.' Preliminary results: , corona dil'ectly ;. seen pu1'ewhitt\; 
honder optcekent. ' Rays variable. Dal'k rifts till ,moons li~b. No outli~e ,of 

Het nut vlln den maatrogel isdool' ons ovcrigcns vroc,yer "chromosphere. nadiaJ..polari~a#on of (jor<ma: No,magt!e
eVllnzooren, lIaRr wij mcencn, op goedegronden betwist. , tic disturbances. Moving shadows positively observed. ' No 

ZOil de Buropcc8ehchunucl te SingapOl'c, 'Vaal' men dnn spectroscopic observations. 
cvenzeer nogalmct Chilleezen te doen heeft, in VArzct zijn l~]n de vertliling. moet luiden: .' .. 
gekomen tegcn con plnn Villi hct lokale bestllllr om soort- V oorloopige uitkomsten:de lic.htkroqn, mct het ongewapen~ · 
~61i~k!! veronlenillg Il~t ~cvaardigell, als men hicl"Vool'spreekt, . oog gC:l.ien, was . z~liver wit (l). D.e stralen· \~ar.en vera.n-
I ndleller zooveel hell 111 ge~egen was? ' ' 'dorlijk, de donkere tusschenruimtllnt)lSs!lhimde stralerpJtrek-

__ ;... ____ , ten ZHihuit tot den maarisrand (2): Eenegrens van de 
Me~l berieht dtit de hoogc ' Regecring (Ie staclsgilneesheeren .~oogenaamde .chl'omospheer werd nietgezien( 3 y. Hetlicht 

op 1l1611W hoeft aal1gemaand onderlinge ol1eenigheden te , d~l . krpqn . was g~poll:1riseerd;: ineen . vlak, gaande door:het 
laten vllren. ' . ,u\HLdel}Junt , der zon (tFDe magnetische waarnemingen duid

Welke oneenigheden i~l den laataten tijd onde}; die heeren ,4enge.ene buite~.gewpI.J,e!!toringen; alln .(5). , V.oorbiitrekkende 
bebben be8taan, is ons oubekend. scbduwen werden met zekexh.eid g~~ien. .M:et · den·spec-

M,aar weI weten wij dat 8tadsgel1~esheel'en uoor andel'en ·tI'Qskoqp",werd. niet .. w,aargf,1nplI\en. ' . 
met ons van plichtyel'ZuiUlzij!1 aangeklaagd en dat daarom- . 1)6 betee,kenis hierv.an iSj ip hetkort ,aldUs: ', . 
trenL HOg stccdseene beslissing wonlt te gemoet gezieu.(l). l)elichtkJ:Pon , heeft , ~us wallol'schijnlijk . h~ar onistai\n 

l>caanmlllling, di() nuuitgevaal'digd is, heeft ,. metde bc_tc danken aanlichtvan de zon,en . niet va:n, derooskleu-
s~~an.~e killehten nicts , ~e llllik,cn. Van een landvoogd, die rigeprotllb.el'an.ce·stof. ,·. ' 
hlJ, zlJn optredclJ e~p.e clTcul&ire heeft uitgeva!l:r4igd , zog als ., , (2). pC; stxalCl1.krj)on is ,~d\ls " e~n opti$chv6I'schijosel, wanl'
W1J ol)langs hebbcl1 medeg.cdccld, mochten wijII!e~r afdoen- v~nde ~(1t.el" aan. ,,4eze. zljde., del' lilann , gezocht )lloetwoiden.~ 
de m~atrcgelell . y~rwachtend!\n indezen: t.otd.t18v~r , geno-. (3). Pit ill . p6antw;porqipgli!l1; ·yrllollg door ;NQrman ; LQc-
menZlJn. . ',kij(l.r;.ge:s.teld, of. op . een ~l~in!)n a(st&):.ld Yan uen,maansral1d 

- ',",-", '"' ,oqke~ne ahcheidif!g g!'l?ojeA w;erd · t9,sschetLhetge6nde~e; 
Zondag jl. hecft <l:le commlSSle, dic<1oo1" dert h~er' resi- w;aarnen;I;er de cbromosphe.el' npelIlt . en . het hQogere ge_deelte 

, dent vcrzocht was' hem hUte staan in ',hetondel'zoek van der)icht,k;rpon. ., ,, ' " . . ,. ' .. . 
d~ ,talrijke a(lnvragc~ '~m. hillp·. wegens de jongs~c oveistroo~ '(4). Door de polal'isatie wordt bewezen, dat . behalve het 
mmg,it!\l'e laatst!l .:.Zltt~n.ggehouden en is daainii'onthonden. opti~\Jh..e ; v~l'.schijnsel, ontstaandedool' het strijken van be~ 
De resiaenL ?l'acht:'Ahrc~irim~ssie en:hl itbijzoil\ler:aau deh . ~qn , ljcht; i l.<" \?;;u'Len ,maanslland., oohneel' in·,ie riabijheid der. 
wad'rn,voorzltter;de~· h!ler~.J; Kleijn in warme-bewoordin- , sonlicht teru~'{~ats~~~ ~eeltjes bestaan. ' .at 



(5 ); ,n,~ , S~?ring~!l~ jIl, .de, da~elijk;fJche' " bew;eging dernI'ag·gebrtiik , van, _water toegestaan uitde rivier Waloeh, behou~ 
neet~aald~ hI} .gel()ge~.~e,ld, d,~r: ~~tal!) : zon~ekhBsNa~. 22 De,: dens de bevoegdheid vahhet best;iur om in dringende ge

.; cembet;1870 ~n Ita~.Ie , .~n. Slcilie",sargenomen,bliJken dus .v~llen hetwater tiidelijk in het uitsluitend belang van den 
slecht~ toevalhg gehJktlJdlg met deekhps, te hebbenplaatsclgen land'bouw del' bevolkiIig aan te wenden. 
geh~d. _ ' De tot nn toa' jaarlijks gebruikte 'hoeveelheid water ,mag 

Betr~ffende den openbaren verkoop del' ~uikerfabrieken 
Tjqm;a.1 en Bandjardawa maakt de direct!)ur van B. , B. 
naderbekend : ' ' , 

dat :de met' de koopers dier fabrieken te sluiten overeen
komsten voor ; d~ veqverkingv~nhet da:;trbij van Gquver
nemeiits\vege aan te pr~uten riet, znllen worden aangegaau; 
op den voet van het In Staatsblad IS7l, no. 213, opge
nomen ontwerp-kontrakt, gelijk dit is gewijiigd . bij- het be
sInH vall 8 F~bruari 1872, no. 3 (Staatsblad no. 24); 

op geenerlei wijze gedureride het oogstjaar 1872 vermeer-
derd worden. ' , -

-Voor. 1873 en. volgende jaren wordt de maximum-hoeveel
heid te verstrekkenwater door de Regeering na nader plaat
selijk onclerzoek vastgesteld. 
: De voor den aanvoer van het water noodige dammen, lei
dingeu 'of andere werken worden door denondernemer aan
gelegd en onderhouden, ten genoege van den door het hoofd 
van gewestelijk bestuur ' aan te wijzen waterstaats-ambtenaar, 

Art. 10. Geenerlei vel'strekking van rietsnijders of fa
d{1t de spemale vool'waa1:den van bedoelde ovel'eenkomsten 

deLe zijn: • ' ' , . 
• briekarbeiders. 

- Art. 14. Cijns f 35832 (vijf-en-dertig duizend acbt hon-
derd twee-en-dertig gulden) 's jaars. ' vOGr de onderneming l.'jomal: 

Art. 1. Uitgestrektheid van den aanplant: 
tot en lllet het jaar1878, 3QO bouws van 

landsche roedcn; ' 

, Art. 22. Alinea 2 kan vervallen, daar in 1871 nietmeer 
500 [J rijn- dan 400 bouws zijn aangeplant. 

in het janr 1879, 2761g/ 13 bouws van 500 [J rijnlands. ' 
roeden; 15 Februari 1872. 

in het jaar 188!), 25311I1:l bouws van 500 , [J rijnlands. Gister morgen omstreeks 101
/ 2 uur ging eelle inlandsche 

wedell. vrouw in haar moestllin te Sentiong, om vru,chten te pluk-
Art. 6. Jaarlijksche-' betaling: ken, toen zij eensklaps tusschen ' de Chineesche graven in de 
10. \'001· den aan'plant! 166,78 (cen handerd zes-en-zes- nabijheid een Eluopeeaan in liggende bouding ontwaarde. 

t.ig gulden, acht-en-zeventig cents) per bouw: . Dii politie, bientau' onderricht, , kwam tel'stond derwaarts 
20. bij velstrekking aHeen van grond . .. I 30 (dertig en yond daar het lichaam van F. K. met een revolver in 

guldcu) dan wei j35.~ (vijr-en.dertig gulden) per bouw. de rechter~ en een brief in de linkerhand,geadresseerd; 
Art. 7. Voor bet drijven van den molen tot vermaling /I Aan den vincler van mijn Njle". De hoofdschout Ooster

vau bet rict, wordt het gebruik van water toegestaall nit weeghel gaf van een en ander den heer Officiel' van 
de rivier Lajllngan, behoudeus de bevoegdlwid vlln hct bc- .J llstitie kennis, die direct verscheell ; tevens werd ook de 
Btunr om 'in dringende govallcll , het water tijdelijkin het , stadsgeneesheer dr. cle Ruijter ontboden, die de lijkschou
uiLsluitend. belang van den eigeil landbollW der bevolkillg wing verrichtte. Het lijk werd daama' naar het hospitaal 
aan te wendell. • overgebJ·acht ; , ' 

Dc tot nil toe jaarlijks gebruiktc hoeveelhCid wuter mag De aanleiding van dezen zelfmoord is, dat de ongeluk-
op geeDerle' wijze gedureude het oogstjanr 1872 vermeer- kige, die bij de Algemeene Rekerikamer geplaats was, in 
Jerd worden. den waan verkcerde, dat hij liiet zoo goed outwikkeld zoude 

VOOl" 1873 en volgellde jaren wordt de maximum hoe- zijn als anderel!' en hem dit derwijze ter barte ging, dat hij, 
veelbeid te verstrekken water door de Regeering na nader bli:jkeris een acbtergelaten schrijven, aall zijne weldoeners, 
plaatselijk onderzoek vastgesteld. , eene geacbte familie op Noordwijk (waar bij als het ware , 

-Dc voor dell tlllllvoer van het water noodige dammen, als kind van den huize behandeld werd) de geheele toe
lwdingell . of undet·e werken wordcndoor den ondernemer dra~ht del' zaak ell de aanleidil1g tot zijne wanhopige 
aangelegd til onderhouden, ten genoege van den door het daad even vool' ziju dood bekend stehle. 
hoofd'van gewestelijk bestuur ann te wijzen waterstaats- Bij zijn leven stond hij bekend als een fatsoenlijk, stil 
ambtenaar. en bedaard jongmenscb en op z~jn gedrag, ban del en wan-

Art~ 10. Geenerlei vel'strekking van rietsnijders of fa- del viel niets aan te merken. 
briekarbeiders. ' . 

art. 14. Cijus ( 22785,-' twee-en-twintig dnizend, 16 Februari 1872. 
zevenhonderd vijf.en-tachtig gulden) 'sjaare. Naar wij vernemen, heeft de commissie, doorZ. Exc. 
, Art. 22. Alinea 2kan · vervallen" daar in 1871 niet · den Gouvernellr-Genel'aal benoemd om ten spoedigste mid-
meerdan 300 bouws zijn aangeplimt. . , delenaan te wijzen, ten einde Batavia in bet vervolg be-

vool' de ondernemingBandja?·dawa. ter voor overstroomingen te beveiligen, ree4s haar rapport 
, Art. 1. Uitgestrektheid van den IItlllplant: ingedierid. Een ingenieur is reeds door de Regeering be-

tot en wet het jaar 1878, 400bouws van 500 [J rijn- last om die voorstellen nader plaatselijk te onderzoeken. 
landache roeden; ' ' " 

in het jaar 1879, 3698/18 bouwsvan 500 [J rijnlands. 
roeden; 

inhet jaar 1880; 338611s bouws 'van 500 ,[] rijnlands. 
meden. 

Art. 6. J aarlijkscbe betaiing: 
, 10. voor den aanplant .f 166,89 (een honderd zes-ell

, zcstig gulden negen.en-taciltig cent) per bouw; 
20. bij verstrekkingalleen: ' ' '.., 
vim grond f 30,-- (dertig gulden) per bouw. 

, : Art. 7. Voor het drijven van den molen tot vermaling 
vanhet riet,alsmede voorbet ,inbeweging ,brengen<der 

. anaer.ewerkiuige~ tothei gereiden der,' 11rlkelt , . wordt ' itt 

Deheer Agap,oor ontying 
nen in Perzie van: 

voor de noodlijdende Chl'iste-

,Paulus en, Hendrik. , 
Amy, Paul en Pauline 

, ' ' --
j 

" 
5,-. 
5,-; ' 

netweedc afievering ' van dezell jaargang van het Mili
tai?· , Tijdscltrift .bevatde volgimde stukken :' De Soldaat in 
Nederlandsch-Indie ; Torpedowezeu ' en kustverdediging in 
N edcHand; Een woord over onze krijgstucbt; Beschrijviug 

,van het getrokken ijzeren kanonvan 24cm ; Varia. ' 



_ Ue ,6pbr~ngst van -heli : verv()ei: oP . den ~poo!weF]l~': _ \VaarteJleDien • . De Contr~leut'$· afd~~iipgK.otta·;·¥drqtQJ):t 
. ' ta vii!' ~ - 13uit,enzorg, ; ov~r : d.e :p1l1apd. NOv6Ir,lber _18N, l~· . b9genb1i~ . · waargenoDieri . d?~f'{:·4~~·~:' G.q~~f:d1~~~·,·:v~h13_lirid~r,: -

. ,. '--. · .. ·t·,' 1" 1 t ' - te.rWiJ·l.<ili. e. ato bt .. ena.arde·.· .1iR,n .... d.e.n. yp. 1 .. J~. ~.eft;.· . tIJde!!. ~4e~en .. '. '.t.r.J.d.· gewees ,. a s vo g : - , ... . t. : "'- - .. .. di 11 
. Aantal of .gewlcht.Opbl'engst. vanoverstrooniingen, in 'eigtiri ' afdtiehng, ' mf t~ ·. eenRlll~ -' 

. Reizigers. 

\ lsie klasse.. nOl 1410;40 dat de vorige Resident den Controleur derKotta :totwa-at~ 

l
2de If.. 5533, " n06,60 nemendSecreta'ris benoemd heeft in plallts van daai'toe te 

' Me II - . . 20124" 201-2,40 bes.tenimen volgens usantie,denCOmmies-. ' . '.-,. 
21 10 . Vanden nieuwen Resident stiilt inen zich hiel'veel goeds ' , Su ppletiegelden 

Bagage ..... 
• • • • • " .. , . - . 1: ' 

" . 6;80 voor. Deze kent de zakenhaarfijn, ' :weet wat hij wil,ue,zit 

Bestelgoederell . . . 
. Koopmansgoedel'ell. 
Diversen . ... 

kilo. - 53 If ' '1,38 het noodige. zelfvel'tromven; altem_a~l hoed~i1ig~ed~?w~lk~-
1/ '2816100" - 481,05 veelbe16ven voorde toekOn:i'st , ' ioodat ---meil dlehler met_ 

" 24,55 vertroiiwen, t6 gemoet zie't; - .' -".' : ,. ' .' 
• . - : ~r- . ", 

(J{l,v. C'OU1'.) Tot-aal .f 4064;28 

Samara.ny, L FclJruilJ'i.. De zaak vali het Samarangscha 
Velldudepartement komt morgenbij den Raad van Justitie 
in behandeling. . , . . 

De Assistent-Resident voor de ComptalJiliteit is tel'plaatse. 
Zooals men weet, heeft de Regeeting dien ambtenaar op 

herhaalden aandl'ang cen buitenlaudsch verlof to~gestaan, 
maar toen hij vern am dat de zaak werkelijkstrafrechtf;lrlijk 
onderzoclit zou worden, vertrok hij tenspoedigste naar Sa" 
ma-rang. Hij was. door . de Regeering de h'oof.dsch1J.ldigegf;l
nOf'Ii1Q, nan zijne buitengewone achtelocish~id en verregaaude 
on bekwaalIiheid vooral ward volgeilszekerbesluiVde onge
lukkige toestand van net veiidndepartement geweten, en nu 
wilde hij .zich niet ann de gevolgen onttrekken, te mindel' 
daar Zijll gezondhaidstoeetuud zoo verontrustend nietwas, 
maar als een man van . karakter wilde hij zich stellen naast 
den minate der beschnldigden 1 

Die honding verdient hulde! Eell del' ondel'gescllilden 
verlangde onlallgs verlof munr het werd hem geweigerd, tel'
wijl aan den !lchuldigen chef die gun'at werd toegestaan; ·
wat thins die !!hef l1it eigen beweging deed, neenit het bit
tere gevoel van den ondergeschikte weg, en voldoet aan den 
eiscb dat allen glllijk moeten zijn voor de wet. 

(Loc.) 



' d~Ik."splillt~fi~W';~.~~h.Fb~~ , tlijt ' vef~~tai ,§n .Q()~~er~tdllI(~an l r~uiilge~~~ll~UVllh\fer'Verwijderde pJaatseu, van Koedoert 
Sol() . rile~ ''ie·cht ;SOe~c'a'l'ta 'HadiBingt&t' gpnoerntl word~n... ••... ouder ~ndere,iJ; en. van Solo. . . . . 
" De;1!cnr,ij.y.el',:v;au ·btr §Q",enstaande-lalidt door de:aan,m.er- I . De toestand van den Hr; Enklaa,r is in geenen deelebe~ 
king.( ()p ,d6nstijb;~an:; lwt adres, den, schijuop zich, da~ i denkelijk; -.-overweinig dagen hoopt hij van Sam!Lrang; 
hij ' de' suelleiisf,:': Ji)ali is~och" .hopen.Wij, uiet zoo!' De: Wallr kij; zich tha~sbevindt, naar Poerwodadi terug te keeren~ 
Heeren' van. de Lawoe worden met hun tegenstander geluk ' IHjzondere lofverdient de houding van denbediende 
gewenscht. Walio Drono; hij heeft weder bewezen dat ook Javanen 

, . " ,~~. , . , .' . , trouw en moedig kunnen zijn. (Loc.) 
De Logj3,te SolQ opgericht, zaLnogin deze maandhaar 

voorloopige werkzaamheden beginnen; pe inwiJding kan 
niel;, v66rJulf geschieden:., (Loc.) 

' - --, - - - , - ' . . 

#.an,w,raPfj,, ' S' ' J1(ll1l1u~rL Milit~ria. Met de Prins Hen
drik keeren 27}~ilit'airen ' vanhier naar Europa teru~. 
Jijftieri llunn~r ,Rwa,me,n jaren geleden, gezamenIijk in In~ 
die ;alle~ ' :weig~l'denqmhun diensttij!i door reengagem,ent 

, Samarang, 8 Febr. Duurte. De prijs van rijst is te 
dazer plaatsethans Ill, de picol. 
, Achtdagell gele~en was ze nog voor / 7 te bekomen: 
Yoegt daarbij debandjirplaag, dan moet men toegeven dat 
de positie van den kleinen man alles behalve aangenaam 
kan genoemd worden. 

te. verlengen. ' (Loc.) 
Omtrent de ketjoepartij die in het Demaksche ten laste 

Aangllanaedeketj9~i)!i.rtiJ il1, de afdeeling , Grobogan ge- van den' heer Enklaar van Guericke plaats heeft gehad; 
houden, moehten wij u()g dezehijzonderlieden vernemen: vinden wij ons in de aangename verpliehting te vermelden. 

In den nac .. t vim Zondag o,p Maandag omstreeks een dat de resident alhier, zoodra hij de tijding van den roof 
, uut drongeneenig~r()overs dewonin binneng van den Loe- heeft vel'nomen, onmiddelijk naar Demak en van d~ar naar 
iali . van Dj8,ttuor' bijPoerwodadi: . Hoe talrijk zij waren,. de plaats waar de gebeurtenis voorviel, is gegaan en per~ 
valtniet stellif til zeggen i zeker iilliet dat er later buite1l soonlijk onderzoek heeft gedaan. Door zijne goede maatre~ 
dedeur drie, fiambOuw.tinZi,in gevonden. gelen is het mogen gelukken, om nog twee Javanen die aan 

Hefv.ijaii(lifbe,zQeit,g~ld nietliet dessahoofd,maar den de roov6:t:ij hebben . deelgenomen, te vatten. 

HOer.)jln!dMr~~it" l~}ieric~~ die zich: tljdelijlc in dat huia Vendudepm.tement.- D';-;;k wordt hoe langer hoe erger.' 
opliield' om eenige gr.onden te. huren; Dat doel was den Zijn wij weI ingelicht, dan is er bij het Samarangsehe ven'; 
inlanders bekend, en hi , verband daarmede was het gerucht dudepartement weder een tekort ontdekt, waarvan de oor
verspreid, datzicb in .. Djattiloreen Europeeaan bevond, die zaak nogmaale onder de vorige, thans ontslagen ambtenaren 
zeer 'veel geld bijzichineen bamboezen woning had. Geen tevinden is. Dit tekort bedraagt 11085. Langzamerhand 
wonder dat er in de; aan , gespuis r\jke" omstreken een plan missehien groeit het geheele bedrag tot f 80,000 aan. 
tot roovenwerdgevormd. ' .' De na,bijgelegen residentie Solo 
zau ookdezenroovers weleen sc1iuilpla:ats aanbieden. 

Tel' 'uanwernood eehter 'waren twe~hunner de woning 
binn~ngedlongeli; 'of eon werd' door ' dljn .' bediende van dim 
Hr. Enklaar, den ,Javaan Walio Dl'ono, die nog , bezig was 
om kleereJi .'te wen, aang~grel'en, o'p den grond' geworpen 
en af'geranseld. ·· totdat Iiij~ de raovar' namelijk, buiten ken;. 

SalJZarqng, , 9 Feb. Duurte. Sch.reven wij gisterenmor';, 
gend,at~e prijs der rijst t 11- de picol was, gisterenmid~ 
dag reeds was zij tot dien prijs niet meer te bekomen. De 
prijs der rijst is thana f 14.-. Wellicht zal ze morgen 
duurder zijn. 

nis geraakte. Wij hadden beloofd onzen' lezers te zullen mededeelen 
Onderwijl wasdif andere voortgestoven naar dat gedeel1 hoe dlqaak" waarin zekere rijke Chinees T. T. L. in kam.; 

!edet w~ing. waann zieh de Hr." Enklaar. te slapen had pong Petoedbengan betrokli:en werd. en waarvan wij in ons 
g~egd. ' - nummer,van jongstleden Woensdagspraken, eindigen zou. 

Daze W8,9, doorhetgeschreeuw ,van zijn bediende: "Die- De Chinees is, wegens gebrek aan bewijzen, vrijgesproken: 
vent, Dieven!"juist ontwaakt, en opgestaan. Drie g~tJligen zijn opgeroepen. Toen wij ooggetuige van 

Hij. zag nu den dief met een dikken stok in de hand de aanklacht waren, teldenwij een tiental getuigen; desniet.; 
binnenko~en; hem naderen, en een oogenblik later werdtegenstaande hebben slechts drie getuigen verklaringen af;.~ 
hij heviggeslag~n~ , Een wapen , had hij niet -.- zijn revol- '!gelegd; en die verklaringen waren tegenstrijdig, en daarop 
ver was niet geladen, de. tijd om zijn degenstok te grijpen ,volgde vrijspraak I " 
ontbra~. Hij trok toen het laken van het bed, bedekte, Wil voor ons zijn overtuigd dat in deze zaak niet door, 
zieh.. AAannoo. om . het . uitweYkselder siagen eenigszins te yer- den fung; ass. resid. voor de politie, maar weI door anderen' 
nPnderen,' greep. vervolgens naarden stbk en ontwrongdien ' ih!Ln4elinge~ hebben plaats gehad, . die den Chinees vool. 
&an, denschurk, J~~rl;tf, :1teb1JPP-,> bewaard. Wij ~taan hier weder voor een van 

IDmiddeJ.s, washeteenige licht, iuhet vertrek uitgegaari. i~e mysterien waaraan fide Oost" zoo rijk is.: 
, De J;oover, weI veue van . tevluchten, trak zijh kris. 
VAll w()ndell'ferden,,4rn Hr. Enklaar t(jegebra~ht: een . Scheepvaart. Het sehip AU8tl'alian Packet, kapt. v. d,l 

kleine ; boven,hetlink'eroog; ~e'nmeef beduidende aan het Steen is bij Korowelang vastgeraak,t. 
a"~r1ioofd, tw.ee , iian :.'den linkerarm,een aan ' den reehler. 

D~ar~a' werd ~el:l"rooverookde kris, ontnomen, eliliep Preventieve gevaugenschap. Er zit te Samarang een Chi~ 
hijweg • . vliich~6nde tUIilBchen negeninlanders , daar die in- nees, ge:vangen" b6~9huldigd van IIhet des bewust in omloop 
mid4els, op ,M beenwarengeraakt! ,breJlg~n ':van valselie bankbiljetten." 

De geheele verschrikkelijke zaak washet werk van slechts " \ Zij,n schuld is tot heden niet te bewijzen. De zaak is, 
eeniga~ o'ogenblikken ;; : vandaar qok dat de." Loerah die in ,ook nog niet naal' een rechtbank verwelen. DeChinees 
een, afgelligen ge~!lelte der, woning sliep" niet tijdig toeschie- )lijft " voorloopigg~va~gflll., Dat .~s uu reeds sedert Sep~ 
ten ekon. . , , ' ., ... , ' " ,:tember 1871 het treurlge geval; blJua zes maandilU! 

De1iQ()swicb:Wn, , ~epbe.ll'~icb,slechWvani,e~nige, kle~ren; , . (Loc.) 
eenhorloge. eneen ,kofiertJe, t(U gezamenll,)ke waa!de van ; .. .,. ' . ' .. 
,t., 5.0,'~eester.' g(}lXj.aakt.;;: in ; den voora-ro.nd hadde Hr" En- " Sama1'a'!9, 1 Februarl; , Naar WIJ. v~rnemell, hebben de 
lAlaat ' eenpvl'ijJb'le.llarij~osom uiti~".ven. Do roovor~ wa-hivige wmfleu. stormeJl en reiens dle m de hu~tste weke~' 



liebbeIi gewoeu, veel ;kw~au gedaanaanhet vooruitzicht op 
eeugoeden koffieoogst; ove( Midden-J a'ta althans, 'maar 

. denkelijk weI overhet g~heele' eiland. . '. 
" Vooral op de :hooggelegen gronden hebbenue b.domert 
veeI geIeden, velevruchtell zijn itfgewaaid, in een woordin 
cttelijke . terreinen kan de schade op dnizenden pikols wor
clen beg root. 

Over geheel J avaberekend, zal cleschade ' dan ook zeer 
groot \\'C7.en. Jlliste opgaven .zijn natunrlijk niet te krijgen 
maar dat de schade, afgescheidqll van elke redelooze over
drijving, zcer groot wezen maet, kan ieder opziju vingers 
natollen. . . . 

Vool' dc jonge aanP,!ailtingen is het weuer over het al
gellleen lIict ongnnstig geweest. 

l1aill((1'wl(f, 5 Febl'uari. :Wen gclu kkigc maatregel. De 
rC'Yecring, de onbcl,wistbaTC bill\jkhcid erkennende van de 
kt;t'cht dat er, 1\1\ eillael~ik: hier dezer !lagen de schepen tet 
reean cellS kllllnCll lossen, oak tengevolgc "an het groote 
gebrek Ilall voldocl1d, bekwaam en geschikt recherche-]Jerso
ncel, hie.. groote bezwaren nan uen geregcl.den illvoer vati 
hanclclsgoedercll v.ijn vCJ'honden, hecn zich gehaast per te
legram aan het iJestrmr te RalU1lJ'ang machtiging te vcrs trek
~eD, pm zoo mogelijk dOOl' de !lanneming van tijdelijkper
son eel den handlli te gcmoet te komen . .. .. ,. neen lezer, 
'vij vergistcn OilS clanr. ·" ])e regeering heeft per telegram 
order gcgc\'en 0111 twee kommiezen vnn hier onmiddellijk, 
per ecrs,le gc;!egcnheid lI aar . Batavia te dirigeeren ter aan
nIll ing vaIL het person eel nldaar, tenvijl nog een ander 
kO)llmil'S rt:hl~ dewr dagcn op de gewoue wijs is ovcl'geplaatst. 

Of de hantlel hler Oluler dergelijke onbillijke beschikkin
gen lIicl. lijllen 1l10et, is celle vrang waarmede men zich te 
Baltwi,\ l,i~\' oj)\,cmdclI kan. 't HelUcl is nader !lun de rok! 

($aJlt. at;) 

spoor kome en' ze 'wetete ;vatt-en,,, :!O#g,elukkig is de , Sol(j~ 
,sche gtensclicht biJde plaats , vap. ;:het,;g~beurde; _ 

N atuurlijk' zal mp,u niet nalatenj :' va,rizekere zijde uu de 
groote trom te rop,ren enhe(gehllUide aan den verhuur 
van grond te wijten waardoor de ' bevolkiug ten bate van 
dim europeeschen fortuinzoekel' in , hare 'rechten wordtver-
kort. ' -, 

Gelukkig is de He,er En1daar, ,allen 'die hem kennen, zul
len dit getuigen, boven elke .verdertkirtgverheven van den 
inlander te kort te willert doe'n. " 

Qok afgescheiclen van de meestgeiliatigde eisehenvoor 
de veiligheid, is het te hOljen:dat aeware .eden dezer roo
verij aimhet .licht kome, opdat de Vi'eesachtigen in N eder
lanu, thansuiet ilOg angstiger ~vorden ' gemaakt 'om trent de 
gevolgeil van een liberaler s'telsel in Inate; , . 

Wij zouuen bijvoorbeeld; thans met het 'oog' op dit re'
cente geval, weI eens vragen willeD; watmeN. met <;len loe
!'all, wat met de ' gardoe-wachtexs ,ell ronde"mannen zal doen, 
die . hier in , elk gevalblijkenhllnp~icht niet , te·hebben be
tracht. Wat , lllet het distriktshoofddat z66 weinig de 
orde in Z~1l gebied weet 'te handhaveri?': ' 

"Yaut men . vergete niet dat h'etfeitis gepleegd midden 
in ecne vrij volkrijkedesa" en ~latnog moet worden uitge
maakt hoe de l'Oovc\:s ongeqletkt '~ell"llanval kondell doen 
zonder dat erhulp kwamuageii- :op' h:e( riiet' geringe lawaai; 
hoe zij ongcmel'kt dedeaa binriertkwameil; maar vooral hoe 
zjJ haar ongehinderd wederhebben verlaten en ontsnapten 
met achteriating van een gewondedie niet loopen kon? 

Men bedenke weI, dat hoe meer -zich de, europeesche on
dernemingen in de binne111andcin ' verspreiden, hoe grooter 
het lokaas voor dergelijke misdrijven ook word'ln zal voor 
de , talrijke hoeven die in de rlesa niet de miriste last van eene 
policie hebben, welke slechts ill naam bestaat. , ' 

Natuurlijkdus zuUen dergelij~e misdrijven toenemim, ten
zij men eindelijk eens eene flillke policieorganiseere. Dat is 
de eenige weg tot tcgengang van misdaden; mell zoeke haar 
niet in ailerlei repl'essieve bepalingen- die aileen de parti- _ 
kulicl'e industrie ' kun,nen onmogelijk maken. , 

,~ene flinke policie; en vooraleenkrachtig oestuur, dat 
is het eenig nooilige, hot eenig afdo'lnde. 

SrW {t}'fliIg, Ij Febru~l'i. Ketjoe's in Dernak. Onder de 
nicnwc lJ,:palingen omtrcnt dim v!lrhnllr van gmnden door 
inlander mill nict-inlanucrs, was ue bokcnde Heer Enklaar 
Van Guerieh, sllkf(~taris van het indische landbollw·genoot~ 

'schap. de ccr8te die gronuell van de bevolking in deze stre-
len iulmurclc. Adhaesie. Gist~r l~amen wijin 'tkort uit de Vorsten-

llij kOfJ!\ dnartoc 'nit cen plckje in het Snmarangse!te·nabij landon het verhaal over, van wat te Solo is gebeurd ten 
Poefw(J(\atlie; die ingchl1lmle gronden behool'en tot Demak. opzichte van het plan' tot vCl'zending- van .een telegram of 

N og I> lechts kurten tijd gdcden hud h ij zich te midden atlres van aclbuesie aim de spoorweg-plannen van het mi-
der vrij volkrijkc dcslL Djatie-Ior gevestigd, toen hij in den nisterie. . . ' . 
nacbt Van Zaterdllg or Zondag, ten kostc van zijn pel"soon Het door vele lanuhuurders en lngezetenen van dieplaats 
en llezittingcll, de en'nring moest opdoen, dat de ketjoe's ann den minisiel; vel'zollden tel~grani luidt aldus: 
die hem op zijlle vorige onderneming steeds met rustlieten, Colonial Minister, . 
niet aILeen in het Solo'sche maar ook in gouvernements-re- Hague. 
sidenCiiln zicli durven vertooncn. . Most respectfully d9 'undersigned, also in the name of 
,' M,en gist dnt eenige kWJludwilligen er reuk van l;tebben theirf'ellow industrials, merchants and inhabitants , of the 
gehad, dat de heel' E. juist dien dag eene aanzienlijke som residency of Soerakarta, in expressing gratefully to Y9ur 
gelds vall Samarang had ontvangen.' . Gelukkig echter had Excellency their entire adhesion to proposed Java Railway 
hij <leze reeds den v:origen namiddag gl'ootendeels besteed bill" implore the general desiredsupP9rt by parliament. 
tot betaJjngen aan hen, wier gronden hij gehuurd en met. d' Abo Sr., v!mLawlck vau Pabsi,Rililofi', van Nispen, 
wie hij kontrakten geslotenhad. . . Schultz Sr.,Sentius Sr., vanBIa:fcu¢, ' yilnGeuns, Dar-

BijKestaan . door cell bediende, wel'll den nachtelijken aan- lang, SerIe, Hoboken, Gout; ;Busselaai;,' Kiliilll, Winter,~e
'v:allersin het gewone javaansche huisje door den heel' E. zentje" van defHeyde, 'Doorriik; de ' Eei~Ii.s; de Koek, Win-
liog tegenstandgeboden,doch dit mochtm:.tuurlijkniet lang ter, Tinneveld,' Overbeck, Corver.1:Iogeitdorp. . 
,baten; de rooversdi'ongell de woning binnen en , brachten . .' . ', . ' . . ... ·. (Sam. GOU1'.) 
deri , lteer , E. tal van wondenen kneuzingen toe,- gelukkig " '" , = ' , . " •• ' . ..: 

'zonder 4:at er levensgevaul' tiit volgde, ' en . tracntten zichvan /. 8amarC/4lg, r Fehruari. Misha.naeli~g. ':De Chinees T. 
'den' scha:t meesterte;ma:ken; de buitwas echt,er zeer gering, '1'. ~, in kauipong Petoedoengall ';alhier.'woonachtig vierde 
zoo4atde roovers eigenlijkonverrichterzakemoesten aftrekken. gistc1'avond feesten gaf dO' bij de Chineezen onontbeerlijke 
. Ben d'er troep, door den . bediende buiten . gevecht . ge" I gamelallgspel en tandakpartij. Toeu het tw.ee uur des nachts 

/steld,~ielger bevolking ': in handen en bevin,dt zich thans l werden de gai,ilelangsp'elers hiln;~ spel :wilden staken, soheen 
in demacht der policie. '.' - . . ". . .... ' . , Idit nie~ naar dell ziri tezijnva~b~d:~el;cien Cl:~inees' die 
" ,'Hstll hopen dat deze ' daardool' ookrle ' andercil op ''h~t ' daarvan blijkenga:f door 'een denjpele~9nllilt een clertaboo 
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_' ~!)ti stok:waarmedemen opdegamelang ~:Ilaat( ·een duchtig 
. pakslaag toetedienen;, H eden morgen heeft· de inlander zich 
bij de politiebeklaagd, tot staving vanhet gebeul"deeen 
tieIi.tal getuigenmedebreI)gende; , 

. Wij zijn nieuwsgierig welke straf VOOl" dlln rijkeri Chil1ees 
zal zijn weggelegd, en zullen claarom onzen lezers op de 
hoogte del' zaak houden. ---

Met de mail van den 10en Februari zal aan de Staten-
Genera~l dit adresverzonden word.en door een aantal in
dustrieele;n; fabriekimten en ingezetenen van Solo: 

Aan de 'tweede Kamer der Staten-Generaal van het Ko
ningrijk del' N ede1'landen. 

Geven met ·den meest- verschuldigden eerbied tekennen, 
de ondergeteekenden,allen Inwoners van de Residentie Soe
reearta, 

dat zij met , de' meeste , geestdrift , en hooge ingenomeuheid 
kennis namen van · het Wets-Ontwerp, betreffende den aan
leg van Spoorwegen op Java, dat aan Uwe kamer door 
Z. E. den Minister van. Kolon,ien is ingediend, ' . 

dat zij echter, mede door de ondervinding, tot de innige 
overtuiging zijn gebrueht, dat de aanleg van Spoorwegen 

· door den Staat bij doelmatige organisatie van dat ' g.roote 
welk, in bijna ane opzichten de voorkeur verdient boven 
het overlaten daarvan aan Maatsehappijen, wa/trvan het 
HoofdbestuUJ', door den invloed · van het Europeesche ka
pitaal, hoogstwaarsehijnlijk in Nederland althans niet in 
ludie zou worden gevestigd, 

dat zij dankbaar VOOl" het voorrccht, · hun in den spoor
weg Samarang~ V orstenlanden geschonken, bij ondervinding 
heseffen den onwaardeerbaren zegen, die daaruit in deze 
gewesten voor de bcvolking in het algemeen, en voor han
del en nijverheid in het bijzondcr voortvloeit, 

dat naar hunna bescheidenc meening, bij goed. doordachte 
· spoorwegplannen, gebaseerd op nauwkeurige opname, b'e

dodd Wets-Ontwerp clen Staat in het bezit zitI kunnen 
stellen van .een schoon spoorweg-net, hetwe1k bij matige 
turieven niet aIleen de meewndecls rijk bevolkte ' te door
snijden st:reken eene ongekeuclc ontwikkeling zal te gemoet 
eloen gaan, maar ook in cene niet verwijderde toekomst be
lungrijke voordeelen zal afwerpen, 

:Redenen waarom,zij de vrijheid neinen Uwe Hooge Ver. 
gadering met bcscheiden aandrang te verzoeken, hare on
dersteuning nan dit voo'r 'N ederlanclsch Indic zoo gewichtig 
fln heilzanm Wete-Ontwerp to willen schenken, optiat altlOo 
de maatregelen door Z .. M. ouzen geeerbiedigdcn Koning VOOl'
gosteld, tot welzijn van dit eiland spoedig in weikingmogen 
treden. ' 

't Welk doende, . 
Soeracarta, 6 Februari 1872. 

(v?lgen de handteekellingen) 

Samar~ng, 9 l!'ebruari. Miliiaria. Naar wij vernemen, 
bestaat ook onder dit garnizo~n, in , navolging van andere 
indisebe garnizoens-plaatsen, hetvoQl'nemen. tot het oprich
ten van cene vereeniging tot het hOlldenvan voordrachten 
omtrent weterischappei~ in verband 'met de krijgsknnde. Aan
vankelijk is de zaak reeds zoo goed als .geklonkcn en de 
deelneming lliat zich' vfij ruim ~anzien. ' ' 

geerden niet verstrekt voor dat hun vrOllwen en kinderen 
aan boord van hetvaartuig zullen ~jnda:t de- re1s moet 
dOell. V oorloop~ zijn al die lcidjes, mannen, vl'ouwen en 
kindereu, gedepoueerd in een ledig huis op het Ze.estrand; 
VOOl" dit deel tijdelijk gehuurd. De werver heeft thansnaar 
het Demaksche en Grobogiiusche zijne netten uitgeworpell, 
waal' hem' vermoedelijk eene goede vangst wacht fill de rijst~ 
prijzen zoo hoog zijn. 

, De Delhi maatschapp~i schijnt tot heden 51ecMs een 1200 
tal chineezen nit Singapore machtig te zijn geworden ell lliet 
zeer veel,dienst te knnnen trekken van deze soorL van werk
lieden die geen la{ldbouwers zijn. . Van daar dat men thailS 
deze 800rt menschen op Java zoekt, en ten gevolge der bij . 
zonder gunstige omstandigheden van het oogenblik ze weI in 
voldoenden getate vinclen zal. (Sam. Gom·.) 

SOel'aOa1'ja, 8 lreb. Uit de afdeeling lYlocljoredjo schrijft 
men ons dat niet aileen water, maar, i ll vereeniging daar
mede,zand geheele streken heeft overstroomd. Om. vele 
velden zij n de waterleidingen cloor hat zand volgestopt, zoq
aat men deze tel' diept.e van twee voet wcder zar moeten 
nitgraven, ' terwijl een aantal dcssas overstroomcl zijn, waarbij 
zooveel zane! duO!" het water went metlegevoerd, dat cle wo
ningen voeten hoog daat'iu zitten. Ook de erven van vere 
Europeeanen zijn overstroomd en o. a. op ,te fabriek Goedo 
vare,Il de bewoners in een ijzeren bale van het eene gebotuv 
naarhet andere. Men schrijft claar de catastrophe toe aan 
{'cn werking van de K10el. (Soer. Hbl.) 

SoeJ"Ctoaija, 3 :Februari. Wij vernemCll dat de Nocler
lanclsche Bark Constance, kapt. Schroot, op reis vanPa
soeroean naal" Probolil1go vastgeraakt is ell weI dermate dat 
hct aan de stoomboot Oores de V1"'ies, dczer clagen afge-

mden tel' assistentie, niet is mogen gelukken gcnpemcl 
vaartuig wedel' vlot te krijgen, hetwelk thane bezig is de 
lading te lossen. (Soer. UOlW.) 

Boeraoaija , 3 l!'el.mtari. Ecl1 tretlend sterfgeval. Ecrgis
ter beyond zich het neclerlandsche scllip Oeeanzt8, kapitein 
H. ]'. Planten, kOmell(le van Pekalongan, tel' hoogte van 
Grissoe, toen zonder eenige aanleidende oo1'zaak genoemde 
gezagvoerder plotseling werd getro±l:im door een bero6rte. 
He" scllip vervo1gde zijn koers naar Soerabaijli, kwam 'aldaar 
ten anker; maar niettegenstaancle, de ingeroepen genceskun
dige hulp bezweek de sclteepskapitein in cleil avolld van 
dienzelfclell clag ongeveer te 8 nre. ' 

Een tal van decll1cmencle vrienclen en ken nissen, verge
zelde gister namicldag het lijk naar clen Godsakker. Dat 
sterfgeval wekte ~c meer de algemeene deelneming, omdat 
wijlen de .kapitein Planten hier bekendstond als een braaf 
en kundig zeeman, clie in N edel"land eene weduwe achterlaat 
met vier kinde1'en. (Soer. at.) 

S081'ab{bia, 7 Feuruari. Zeeroof. N og altijd is het. vaal"
water tusschen hie1' en Pasoeroean onveilig, en schijnt men 
nog steeds te peinzen naar de maatregelen om aan dien 
toestand, zoo allernadee1igst voor handel en nij verheid, voor 
goed een einde te maken. ' " 

Al wederom is eene prauw tj uilia No. 18, toebehooren
de aan een del" prauwenveeren alhier, door zeei'oovers aan-

Werving. Sederteenige dagen ~s , hier tel' plaatsl,l een gevallen, in Soerabaia's onmidclelijke nabijheid. Wij laten 
· gemachtigde van de ' bekende Delhi-maatsehappij aangekomen den Djocragan Pa Marsidin zelf spIeken: 
tothet. aanwerven van laJldbouwers voarde ontginniI).gen ' /Ilk , bevonumij, op de terngteis van Pasoeroean,waar
die deze maatschappiJ te Delhi wil doen~ " De .man , heeft, heen ik buffelhuiden had gebraoht, ·tocn in clen morgen van 
met behulp vaneen inlandsehen .ronse~aar, eeil: 150 tal men- Zaterdag jt., cmgeveer te '1 uren, eenverdachte prall\\, re
schen gepersuadeerd, metvl:oq.wen en. kinderen ,met hem gelrecht op ons kwam afzetten. , Ter, hoogte van Kepoetie 
medete gaan. De aanbrenger krijgt f'10 voor ie.der W~l"k-I klampte zij ons aan. Aan tegcllweer vie! niet to denken, 
baar man dien hij ,levert. Voorsehotten w~rden;den ~ee~gi\- want de movers dreigden ons te ,zullen lleerschiettill bij den: , 



;:: .·t~t~~~~:~f~g~j~i~··~·.·~:a~h : ·k1~~:rifid~:!J,· ~~aa~:~ij';~ . ~:ij '6 d:::t~r: · '!:::e::h~irh:~· ·=:~~i:· 
reis;; van aHes 'ber6bf4, " ;uloehtt:ri vei'ovolgilllc"; .c......:Naar ·~~ H'lmdri7ctestfivenen. 

' . . nieeriing van genoemdcn .' '. Djoeragan ' hehoo,iden die 'Md'art ,Zoodra het ge bl'uikelij k salaL ·vool' den 'resident ~oo iplaatB 
nieL te Madllra te huis'; maai" weI hi een dervelw ko,tn.. gehad. .ehtr.olden ueh als met . een toov;erslag caHe :vlaggen 
PO!'igs, 'gelegen aan (leil J1lvasehe.n waL . • . •• ,. : j ,v.im .top. . . . . ' 

De .gedurige herhaling van dergeUjke l'ooverijen 'moet f -:1an den ' valreep begroetten de kom~ndant enhet,.:etat 
ongetwijfeld cen paniek verspreiden en de ih,auWv.'ilalJit¥er~ ! IllaJor .. met den agent der MaatsehapplJ, de heer LoUls de 
n~etigen '; maar ·teven!!.· de ' a;htoi'iteit a6nsp@ren ' 'niet l!\'nge) : W:ilde:; degaeten'orider ivie ll'evens."d;enR6sident, O1pgsJOOrkt 

_ -het'iwliardder ';gerechtigheidin de scheedtde 'lateri rirs- ! ;\fernende regent metzija eoh'tgenoot en ;dochtersalswk 
ten. .. ;"... i de_ Juit~IJ.Qnt ·derChineezen ·en ,zij<»e ;v'.i;ou:w. . . 

.. . .. '. . .' . :' 1 Ihlatinaha~aen dekOlnmandant, ,de,offi~ie~ene~,de ia;ge~t 
. B(ltJuf.1U·. Naar men ons mededeelt, heeftookSampang l debeleefdheld het geheele zeekasteel iotm d.e !mmste. blJ

(Madura) te liJdeu gehad van eene buitengewoneoverstl'oo- : !liohile~hedfm te lRien beiich1iigen. Verder ,Ve~enigden , i;ich 
ruing en weI ' dCl'mate aat vele bewonel's de wijk zOl'lden "dtI. vetzoek van den kotn:mandantallen.in 'het.pl'licptigSalon 
hebbell gellomell naar het gebergte, en de assistent-resi- PPl van een keurig aangerieht dejeunergebruik te maken:,;dat 
dent zjjnc woning hceft mocten verlaten. ·ii.Henzicb weI llilten sl!riaken, . alsookd-e fijnewijmmw&ar-

CSoet. COUl'.) .. made z~er velewclgem;eende .teJ~ten .werden g-gdironken .j (jp 
-:--. ' .. . . .'. ~g ,; X. H. PriiuiHenddk, de ;diTekti'e derl Stoottl'vaart;Maat- . 

Soel'idmia, 8 FebrnarI~, Men sehnJft ons van -Salatlga ad. i sc~appij, denkspitein kiomm~dant, he'tetat 'm~jor, tie 
3 dezer: . . ' . . ! 'a"gentenAn fndieen dOO!. :blo-m der :iMllaiachappij-zelv-e,;JWiial'-

Dc wcst-moussoll,do?t 7:1ch thans alhler ~et kl'a~ht g~- I dool' " !~~ . band tusBchen ,lava en Naw0i:'lilndnaUWierwOl'dt 
\'~l(:n : ann reg~n . on wmd maar ook aan ~erk~udheld, .. dIe ! tbegehaald.· . .J • , 

kiem van vole zlekten, geen gebrck. Men IS hler.v~n pla~ : · ·Het ' . 'Was . allen ·ga'Ste;g.aantezien.,dathet goed (cileed 'Mn 
tweegcbollwcn ~anr te atellen, welk~. eehter w61mg .D?-~t : h'unva'derlatld~chhar-t ,iioh .aanboord lte .bClrino.envlln;het 
clbndcr .]larmolllccren, n1. ceno VrlJmetselaars-loge e~ . 13~rste praiJ'htlige Ne<wrlandsehe m:ai~stoOnlilchif', . dat '{)l121e 
celle R. K. kerk. Heden avond zonden van eerstgenoemde 'reede 'bezMht. ' .. , 
reeds. de g;rondslagen wor~en .gelegd, iets ~at In .. i. ten Tegen 11 ure verliet men- ontler het 'ge~ld'6l'va;n J. !;sMut 
sLcr~te, p1~lt voor de on tWlkkehng op geeste~lJk gebled van '9c~oten hetschcion~8toomsohip, na onder eell feestdr<0nk 
SnJ.at1g~ 5 IJlge~ctonon. <?ok de . regents-womng, . wat trou- : :&9.1,l del1vll'h·e~p · deR <knpitein ·· k:o~mandant -hatitenjk ,dAn'Me 
we~~ tlJd wc~~l, zal een, l1leuw vo~rkomen erlangen, datvor- : 'Wtyben .g62iegd. VOOl' zijn gnl1e 'ontnngsten de .beSIIJe .,'WeH-
fi.leltJk kan z.IJn, tCll lUll.lste .nasr Ik vorncem, .worllen daar- . ··· .. h· ·t·' h; 'bb tb '" d d bl' d ' ' ;..L " . t .d 'l f (0 000 ,1 ' t . • ee en e e en ,.on' oezemvoQr .' en 9'e1 , ezer s\;u'oo~e 
"OOr .e g'O(, get RIUl U, . , waarm. eut' men, me eemg. ht N:t lads'll ' d " . ' ' M. t ,· td 'ft . d 'h't 
()V'orlcg, \\,1.11 een klein palois kan bouwen. Hoogstwaar- . ed'~" : .J,,!,;er

h
) Jln .... ~ Cd ea' on . erndeDl~!1Ig· " de geehs J\. we! d: e 

'b" l"k ·' 1 d n r t . t t' h t. n 'd 't t ' neweu e~ laa1 . ·avel'en r. oera ·. 'erse epcllngen 001' 
lie ljlllJ 7.a e n8 6fS nn, e OllW epar emen . per ex- d." ·it · " 't 'd" ~ ' 'b' .. b: t · "d .d· · · l ·· k' 
('cUcntiam in Illdili, ?,ich wei bclRsten met dat corveetje. , ~ , ~.as, ~ ~ e ~am angane . ean W?or , . Ie .ZIC 1 Z!l et ver~ 
III dit het gevnJ, dUll WOll5Chell velr-n de levering der be- ,~~~lg~n: ·. lll .~~n w:ensch dat .n~g . m~~lge cv~Q. .. grQotsehe ver
noodirdc wnteriulcn lJeboorli'k zal worden llitbesteed wat~~~en~(;lOr~~er van . a,e¥aats~hapPlJ Ne~eJland Pas?eroean . a g. . . b' . b' ~' '. d . I 'd '. ' ,!>ezoeke.J ste~ds onder J:tet bevel van eenen kommandap.t en .tce 8l1l het wcl cgrcpell elung 18 van en Jan e. ·L't" t·· .. ; • . ·d·· · ··h·t· .... N 'd · l· d' li:. . , .. . ·· t 'd 

. . tl . . a:pl~or .' 16e9, In , . e' er an scue zeemansgees , . e 
Nota: VIIIl ill 'sLnnds Algcmeene l'akhuizen alhier, ont_officieren vande Prins Hendrik. ev~na:i."eri. . . . : 

""ngen ell afgdcvcrde IJroducten, tot en met ultimo Janu- . N~~r:wij . v~n goederhilnd 'vimiemen ', is hedeu door ,den 
ri 1872, als: .~esid~~a,lliie~,~(mt~l~giaUl . ver~oil~en ;u/!-!llens de i~ge-

• ,. z.etenen v~n Pasoero~an d\e ~en bezoek !laD boord · van het 
Ontvangen Produeten. jtopmschip Prill's He'ndrik b~aehte~ ' !1'anZ. K. Ii. Prins 

Suiker Oogst van ' 1871. 314,089,24picols. · It.~lldrik, Eete~vQorzitter v~ri deM:a:atschappijN~derland, 
~~~j i~. ;~b~kc~d. 269g:i:~~: ~Il e~ii · ~an d~ D~~kt~e dier :maatsc~app'iJ,betui~~n4ealle'r 

groote belangstelhng 1D den voorspoed dezerntlthge:M:aat-
Koffij 'I van 1870. 5324,34 II sehaPl',ij,. . .. 

Afgeleverde Produoten. Plissagiers haden vert.re~endey~n P~sQerot1~n ,per 
Suikcr Oogst van 1871. .. 219,968,0~picOI8.. P1'~n8 Henrli~lc. ' . . 
Kottij id. · " id. 23717,39 II. Deheer Giltaij en Zoon. 
Tin "onbekerid. 7100,9111 . De heer Vincent Farensbaoh Iilet vrouw en 2 kinderen. 
Koffij " van 1870. 1460,00 ".De 'h'e6r G. Halje mei8 'kinderen; '.' .. ' 

, (hoel'. Doul'.) .. ]je , h~e~ ~' . M. ,:.~r~eiJ. m~tvr.ou.w, 3.kind\'lrenen .baboe. 
Paaoeroean, ' S Febr . . De Ie Febrllari 1871 was v90r ' Mevrouw de weduwe ,Martens. 

velen ' van Paiioeroeans ingezeterien een ware ' feestdilg. . ... ' be'~eer A. J. ya,h . DeMen :en ' ~'Chtgehoot. 
De kapiteinkommandailtvanhet' praehtige 8tOom,schip " ' Mejufvrouw Bouricius; . . 

:Nina Hendrik, . de hem: J. Hendriks, had voar dian dag 'na-))il . iie~r . Vierda~< metEcht~enocite ,er. lIci,~d; 
mens de Maatsehappij Nederland een aanta! Heeren;en Dames MeJufvrouw DOlJer. ' . . 
uit'genoodigdnnnboordeen d€Jellnet ' ~e kOlllen :gebriiiken.Mevrouw van Vloten. 

Ondilnks den ufstand, ,. in·tauloangans aftelegg~nin 'het ,', 'MeV'rou'w BeuKmari. 
vroege inorgenullr, (men .was verzoeht" tusschen 6 'en 7 ure ' M:ev#hl'w de Wilde. 
a/in boord te komen) voldeden velen' aan de.n.·.roepstem .v'an ;, De ' be'er D,ijon Ba,rends. 

.. 

ilen ko~mandanten vertoondeDe Boom het sehouwspel,: . l)e~~e)· J:; J. Meijer, A~iste;nt"Residentmet Echtgenoote 
eener,vool'al' in dat'Vroege morgen mil' , ongewont) nrllkte, 'eu .£kihderen. . .- . ' , . 
toen . oen titjntal.Jamblmgans: cn slot)pen iiehdaarinyc- .' . . De ' 4~er W. H. 'fl'0DlP, Luit.liel'-zee . . 
wegi~g~etteJl; . .. ' .• ' •..• .• , . ... . ..•.. . ....•. ' .'. '. J).eheei· A. T. 80rilll?B, Ijlg. met Eohtg-enoote, 4kiii-

.' ':r-fog lang voor zop,sopgang h/!.ddenzich deze v~al'tuigjes :gereli,' .zuig'elingenbaboe. 
_., .' -, - . - - . 



" De 'heer!;FI W.: Neun:a~$. i 
- ;,]j)e'J1i~l'i tN:/ ·.iJ~cM:art~ns~ 

van.d.~'0(i)t~aa¥was;dOilh: ,itu41eze.;.niet ~rll~ta~t,'Wen~cht 
mente ~w,et:eni~nu to~h ,bet Mllltair ,K.ommmidement ill 

. de ool.'Zaak"is begrepen." . · :M'evr.de. Wed; Berkhoq.t, met 3 kinderen: 
2 Kinderen vanidilll "heer Blume. 
De ' heerSchal'lJ 'deVi01ser, metiEchtgenbote en 2 kin- Uit de Zuidelijke Afdeeling fchrijft men, aat tusschen 

deren. . ' Serantie en Indrapoera . zware .overstrOomingen hebbenplaats 
MevrouwHumme,>rnet3kinderen el! 1 zuigeling. gehad. Om~rent de aangerichte schadekon nog nietsmet ze-' 
DeheerSollew~jn qelp\:e,tne1i"]j;bh'tgenoope, '2 kinderen kerheidge~egdworden. (.6um. Oom' .) 

en z:uigeling. i '>' >, ........ '" '4~t;,and.v. PasB.en 0.) . Parlang, 3 Feb. Voor 'd'e' eerste indit jaar te houden 
gouvernements.:.l\:offieveiling' waren 'op -heilen in 'slands pak
huizen te Yadang on~vangen; Parlang ,20JaUlla.l'i. M:euverneem.t ' datde Kolonel 

Militaire Kommandant vari 'Sumatra'sWestku§t .1. H. R. 
, Kohler vo6rn¢mens .Is ,QIn ;inApriia,. iii. metyerlof naar 

Europate .ver,trek.l(en. , Als~jjnopyolge1' noemt men Lui- . 
tenant-Kalona! L.F. 'Donleben. ' ' . 

" ij vernemen . dut .. de .. Adsistent-Resident W. de Lanoy . 
on:talag ui't'de 'dienst neeftgevraa,gtl met behoud van recht 
op pellsioen:, . , 

1 ' r 

'BO'irenlandsche koffie. 
Mandheling " . 
Ankola " . 
Aijer~BahgleS " . 
Painan ;1 • 

2e 800rt 

Picols Katties 
5231 
1316 

296 
330 
146 

7431 

03. 
00. 
29. 
75. 
00. or 
23. 
30. Parlang,~l iJ~nnaf.i. ·Redenmorgen;vertrokZ. M. stoom- · 

scbipMaa8 en ,fJFaal,komdt. ,J. Spanjaard,ttaar ae Bran- ' 
,dewijus\>allj,ten~iIidcrteond~rzoeken in hoev~r deze als Parlang, . 7 Februari. be Kl!;mer van Koophandel en 
reedf!: voor . .de boofdplaats van Sumatra's Westkust .kan Nijverheid te Padang en velen met haar zijn niet bijzonder 
voldoen;-·:t\a~ )btlOl1d ;bevQnden ' ,zich de 'beeren Netscher, ingenomen met het plan vail het gewestelijk Bestuur, ter 
gouverneur van S. W.K; Kohler, kolo:nel, mil. komdt.; van verlegging vall de reede naar de Brandewijnsbaai,en talrijk 
der ~alm, eerst aanw. ingenieur, en Dupon, chef van den zijn de bezwaren die daartegen worden ingebtacht. > , 

staf. Wat ons aangaat,wij hebben in deze . belangrijke kwestie 
De" Maa8- en- ,iPaal kwamheden omstreeks 12 uurter Elen gevestigo.emeening: de verlegging is niet iH>odzakefijk 

'reade tcrug. :Men verneemtdatde llitslag van het onder- en kanodk niet ernstig genieend zijn ;en veeleer gelooven 
zoek gunstig voor eenverlegging der reede luidt. wij,dai doorhet opwerpen van ,het plan een pogiug gedltan 

Paaang,27 Januari 1872. 
Door, . ~ett .. .Gouverneur. van.Sumatra' 8W'e~tk'lJi8t zijn 

de navolgenrle oe8cltzkkingen flenomen: 
Overgeplaatst': 

V.an . de- onderafdeelirrgBondjol(residenciePadangsche 
:Rovenlanden), . Daar . de. 'onderafdeeling Ophi1'distrikten (af
deeling Aijer-Bangies en: Rall) 'de kontroleur der 3ekla'Sse 
J. R. Lange Jr. ' 

,Tijdelijk·· Belast: 
Met het eiviel.gezag illdeonderafdeeling Bondjol (resi

deneie PadangscbeBavenlanderi), deambtenaar ter besobik
king P. D. Vreede. ' 

wordt, om de aandacht· van den ellendigen toestand der 
Padangrivier af te leiden, en dringeudevertoogen om geld-
kostende verbeteringen' te voorkomen. ' 

Oyer debaaizelf slechtsdit. Zij licht oJ'lgeveer een 
geogr. mijl, bezuiden d'eze plaats, en is ten zuiden van de 
Boengoesbaai gescheiden dbor een vel' in zee uitstekend 
gebergte, en ten noorden iszij doOr den hoek van Baioe
Petie bepaald. Zij vormteen. wijde ' .booht van ongeveer 
eenmijl diep en eenhalve mijlmiddellijn, heeft van twee 
tot zes vademen water met menigvttldigeklippige ondiepten, 
en licht :na zonspndergang geheelopen voor de westeliJke 
'winden, waardoor de schepen, vooral· 'gedurende 'deW est
mouson, aan de hier veelal hevig waaiende Noordwe~telijke 
winden zonder eenigebeschtl:tting zijnprijsgegeven.Ook 
is deze baai landwaarts door steile hoogtenomgeven, die 
het lossen en laden tot een zeerbepel'kte' ruimte, een kteine 
tlakte,debocht van Brame·genaamd, zttllen bepa-len. 

, Mensobrijrt ' ons uft deJ30venianden dd.23 dezer, dat 
de Resident aldaar,debeer van BeestHolle,overplaatsing 
naal~Java :.IOU hebben verzocht .. Onze beriohtgever voegt 
hierbij, dat het4em voorkomt alsof de Padangsche Boven
lan,den door ,geen k1'achtige band bestuu1'dmogen worden. 
/INauwelijks toch," zegt hij,. IIheeft dezeResident eenige Men scilirijft ons van Batavia, datde Kontroleur 2e kl. 
blijkell vanzucht naar handelen en doortasten gegeven, of Jhr. E. R. van Kraaijenhoff,laatstelijk civiel gezaghebber 
hijvindt aanleiding om ' dar Rageering een verplaatsingbul- van het eHand Nias,bij 'regeeringsbesluitis aangewezen als 
~en S~atra te verzoeken .~.d. ~arvoormoeten tedenen bestaan • . ambtenaar ter beschikkingvan den Gouverneur van S. W. 

K., speClaal belast met de behandeling der 'Atchineesche 
Naar man 'oris. meldt, ' vofderende werkzaamheden Mn zaken .. , Hetzou tevens~s-Regeeriugsbedoeling zijn, om 

hetuieuwekalllpell1ent'itoqr .,de militairetroepente Fort dien ambtenaar inzijn nieuwe betrekkin:g, den kontroleur$
de, .K.OOf .. bijzo¥dei"goed. ,', ·WeI. zal"de- a~nneIll.eriijntalll l;ang der Ie klasse overspringende, te he,vorderen tot Adsistent
riietop '" het .• bij.koIitra:kthep~aldefij'datipkunn~nvoleifi-Resident. 
d~g~u;maar ' dat'is,j;pe 'te 'schriJveuaan bijkomende,bUiten (Suim. Ct.) 
h.et. h.es.tek .... geleg.ene,.o.msta .. nd.ig.h .. e .. den, 'h.e ... tw .. e.lk ..... d. oO.r h~i. :be- . t Id't' k' t d " . M Ma1ca8'8a1',23 Jan. Erwordfhiergezegddatdeschoener 
s nul,' we len 1D aannl'er mg .eworengenomen.- en Jeannette, Joebehoorende aan deHl" W, & Zn., door zeeroo
is thans ' nogbezig met het ophoogenvan het onmidd:eliJk 
omliggeude .terein; .' . ' . . vers te Borneozollde afgeloQpen .en geplunderd zijn. - De 

.daft ,van Nesis hierpas vau.eenereiso;m de Noord,zon

J'Te·Padang~Sidempoeali," ' 'ZQ'O •. meldt . ~en.on:s, ."heersobt 
weer '. een . ge~stvauontev~edenb.eid Qnderdejnl~nasche. en 
Ohineesclie ,opgezet,enen. .V,ro¢gllr •. heette .I:!et· datda' bestaali

· qedisharmoIfie tu8scben . het Civielen Militairbestul\rdaar-

cler soh,ade voo1' de zeeroovel'5, teruggekeerd. 

jJaka8sal', 2 F~bl'U;ri.In 'ons Olad No. 5 maakten 
wij gewag van eenEngelschschip,. aat op de Bril ge
strand , was. ' . 



': :Oit , :Jj:~g ; driemast , schoenerschip, genaamq "Mal/Queen" 
kapb W . . Dow, groot277 tonnen, van<B/lilgkok naar Hong
kong hestemd met · eene lading van + 7000 pic.rijst, 
strandde op het rif "de Bril" in den morgen van den 
13den J anuari ji. ' 

Gisteren ' is het wrak en de lading illpublieke vendutie 
alhier verkocht en heeft f 256,- opgebracht. 

(Ma/P. Hrutdelsol.) 

Trouw-, Geboorte- en Doodberichten. 

Gehuwd: 

Jan. 18 :F. K. W. Cattenburch met W. N. C. IIJ . van 
- Bulderen, Muntok. , 

II 27 J. D. H. Schafel' met M. H. Zeijdel, Magelang. 
1/ 29 H;ol~er Matzen met D. D. E. J . Keizer, Soerabaija. 
1/ - A. H . Langel' met A. r. Doen, Cheribon. 
II --- .J. Raaff IDet W. R. IN alter, Probolingo. 

Febr. 3 Freiherl' von J uncker Bigatto met ·E. Quartero; 
·wed.Brockmeijer,Pasoeroean. 

1/ 6 H. Bokhorst met Tjo Wienio, Pelantoengan. 
f/ 7 P. de Bruijn IDet U. C. Pichel, Japara. 
II 9 . A. A. G. van Woerdcn met A. de Lugt, Soerabaija. 

Bevallen: 

Dec. 22 J. V!. ,'an del' HOllt, gell. Sauerbier [Z], Banjer
maslD. 

1/ 24 A. C. Middelaer, geb. Alexander [ D], Djambie. 
Jan. 6 H. A. J. ~erstege, geb. van Spall [D], Billiton. 

/I 12 M. E. van .Mansvelt, geb: van Riel [ DJ, Cheribon. 
/I 13.1. W. TieJcmann, geb. McsmAn LIn Makassar. 
II 22 C. A. Klein, geb. Wolff' [D], Soerabalja. 
If 24 Ch. Wcner, geb. Dezentje [DJ, Solo. . • 
1/ 25 C. Sunte, geb. Klerks [Z], Djatti Kalanga~l. 
II - Lam~erLs, ~eb. Brown [Z] , Soerabaija. 
" .- .Iii. ],schumIJcr, geb. I'un Oven, SeroclIic. 
II 26 L. U. Zwagcl', geb. Toorop [D], 'Samarnng. 
II 27 H. Lorch, geb. Voute [ DJ, Samarang. 

C. 'Pielnat [ZJ, Soerabaija.. 
J. \-V. Bonk, geb. Heldernisse [D], Soerabaija . . 

II 28 E. H .. loel, geb. llockheer [D], Salatiga. ' 
/I - J. Jarman, geb. Severijn ' [ZJ, Madioen. 
/I - C" B. O. van DaalenWetters; , geb. V clsink [ZJ. 

Soerabaijll. 
fI 30 J. I". de Bon~, geb. Butteling· [Z].Soeraba\ja. 
II - B: A. VRn Vhet, geb. de Gells [D], $oel'abaija. 

, II C. Gllij, geb. van del' V oort [0 ] , 'ragal. 
Febr. 1 M. Himpe, geb. Weijnschenk [OJ, recde Samal'ang; 

II . - E. F. M. Wouters Herman [DJ, Samarang. 
II - De echtgenoote van H. C. Bogaardt [Z], Batavia., 
fI 2 H. Keller, geb. Reuter [Z], Soerabaija. 
" 3 W. Wil~ens, geb. Bonius [D], Solo . . 
1/ - F. J . . E. L. Westenenk, geb. Wardenaar [Z], 

Penawangan. 
II • 5 De echtgenoote van J. B. Rijken [Z], Batavia. 

• II S. M. Wijt, geb. Haaxman [Z],Batavia. 
/I 6 E. A. Wintersteijn, geb. van Loo [D], Soerabaija. 
/I - De echtgenoote vanL., G. Diepenheim, [Z], Batavia. 
/I 9 C. E. P. Schenck, geb. Teengs [Z], Batavia. 
/I -De echtgenoote van Pool [Z], 1'jandie. 
/I - N .. C. von Miihlen, geb. Oligncth [D], Soerabaija. 
" .. Ch. J. Perret .. geb. Pecqueur [D],Soerabaija. 
/I 10 D. J. Roukens, geb. Cleijpool [Z], Batavia. 
" 11 A. M. O. Michielsen, geb; ten BrOecke Hoekstra 

[Z], Batavia. ., 
" O. Indorf, geb. Winckelhaageu [D] , Bat~via. 
Ii 12 J. tel' Gunne, geb. Hamer [Z], Batavia. • 
II ' 13 Ji'; Huisman, geb. Broers [D], Batavia. . 
Ii 14 E . . Hoop, geb. Canter yisscher [Z], Batavia. 

Febr. 14 J. C. de Sha, geb. Brummer [D]; Batavia. 
II - M. · L. H. de Bordes, geb.v4D. PolaIien PeteITZ] , 

Batavia. ' 
II 15 M. S. Kl'oesen, geb. Tromp [Z], Batavia. . 
II J. C. van Wijk, geb. Hagenzieker, [Z], Soerabaija. 

Overleden: 

Jan. 17 P . J. Ovel'sluizen. Soel'abaija .. 
II 19 }1~. H. L.Broers [3 m.], Martap6era. 
II 20 A. E. Ravia de".;Ligny, geb. Bastijn, Batavia. 
II 25 J. H. ' Diederich, kind, Samarang. 
II Kind van O. Gunther, SC?erabaija, 
7/ · 26 :1<'. F . W. van der Waag [36j;] , Pelantoengan. 
II 28 L. T. Schoon [3{) j.], Soerabaija. . .. 

• II 30 De echtgerroote vim P. O.van Ghert [45j], Te- ' 
lok-Betong. . .. .. • . 
H. Grieve [56 j.] , Soerabaija. 

]'ebr. 1 C. V. van. Zutphen ,geb. Lavalette [31 j.] Sam. 
II 2 E. Neirinckx, Soerabaija. 
" 5 P. W. Hofland [69 j.],Soebang. 
{/ 6 M.W. de la Croix, geb. Deijs, Batavia, . 
II . ) C. Holger van den DLlng~n [48j.], Soerabaiji. 

Aangekomen en VertrokkenPersonen. 

Van Nederland, met het . Ned. schip.· Noack I, gez. 
Vall ScheIvcn, majool' inf. vall Bennekom, echtg., drie 
kinderen, gouvernanteen baboe, luit. Hirschman, van Veen, 
Soeterik, en Bniinis, de heeren van Schelle en echtg. en 
Sa vage en 119 militairen., . 

Van Singapore., met het stooms. Newu, de heeren Va
lentino, Bareta, Mastu en broeder. 

Van Nederland, met het; Ned. 5cllip Pasoeroeang, gez. 
1:1011an1ers, mcj. Hamel'S. 
. Naar Muntok, Riouw en Singapore, met.het stooms. 

}I'Ct1t8e~t ·. van de Putte, de heoren Maier en ' echtg., Fretnz, 
van den :Bo~sche .en echtg., Schmidt, Lllit. t/zee van det 
Heggcspies, Mej. J~uks, Z. M . .trdepen. . . 

N aar Nieuwe Diep, met het stooms. Prins Ht;ndl'i,{', 
gez. H endriks, Assist. Res. Baron van Heeckeren van Brand
senburg, echtg. en 2 kinderell, en Cantervisser, echtg. en 
kind, ott van gez. AIken, eehtg. en . 2 kinderen, van den 
·Burg, Cannegietcr, kapt. info Vel'vloet'; de heeren ·Vin
cent Fa·rcnsbaeh, echtg.· en 2 kindererl, Wieseman, ech,tg. 
en 2 bed., Vierdag ' en echtg, en kirid, Haije en 3 kinde
reli, Velheij, echtg. en 3 kinderen en baboe, van Delden 
en cchtg: , van del' , Gon Netschcl', echtg. en kind, Dijon 
Bahrends, 'Ross, Giltaij en zoon., Steeveit,echtg. en '4 kin
deren, · de Vis~el' en ·3kinderen, Backer; van del' Bnrg, 
Stooker? Marteris, Tromp, Neuhaus, Sollewijri GeIpcke, echtg. 
en 3 kmderen, Scharp de Visser, echtg . . en 3 kinderen" So
rillon, ec\ltg. en 5 kinderen, en babae, Meijer. echtg: en 
3 kinderell,. l~vers, echtg. en kind; Butteiing. Orisius, Bier
man, de ·Groot,van Leeuwen, IJ selenberg en i].oc)1ter, Wal'
naar en Stort, mevr.de. Wilde, vau. Vloten,: en bed. ,Beuk
man, Bondix, Hamme en 't kinderen, wed. Mal'tens, jufvl'. 
Doijer, Bouricil1s, Wiescman,Roeque, ,Behr, wed. BCl,khout 
en 3 kinderen, 2 kinderen vanden hee~ King, 2kinderel1 
van deil heel' Blume, 6' orid. ofl'., 75 Militail'en en 10 ge-
condemrieerd~ri; .. 

.O.A.El..G-A-LIJSTElN. 
Invoerr 

Van Auslralie per Eng. schip IIFeronia, gez. Mac Lauehlan, 
... ag1. Maclain~; Watson coco. 

40 tonaandelhcut, ' e. J.lMtden. 'J. P~eten. co. 



PRIJS-COURANTde:r NED.-IND.EFFEC:I'EN te· Bataviaop 16 · Febrnari 1872. 

GESTORT. II RESERVE-FONDS. 

/

Dlvidendj 
laat:ste 

Botkjaar 
NOTERING. AANl1fB.RKJNGBN. 

Javasche Bank ....... , ....... f6.000.000 f 
N.d.-Indische Handelsbank •••. ,,6.000.000 • 
Rotterdamache Bank ..•••. ,.... ,,7. 671. 600 " 
Ned.-Ind. 1';BCOill)lto Maatsij .. , •• 1.000.000 " 
Ind.-Waarborg-Maat,cb.i!Ii\j .... " 521.000. 

Bala" iaasell Pra~lwenvee-i~. -. ; -•• , " 400.00°1 " 

# ljlHliaveer ••••••• 'j " 300.000 " Samara'lg,ch PrI\UWeuvter ..... SOO.OOO • 
l'i,ellw Samar. " ••• "1 800.000 II 

O~st-rlld. Zee- en llr. Ass. Maat •. II 3.000.000 " 
Batav. """" /I 01 1/ S.OOO.OOD 1/ 

Ntd ... lnd. -II H II " II. • 2.2.0.000 " 2. N :"lnd. " H" " II;. " 2.250 .00°1 " 
Noder/andsclle Lloy,I. •• ; •••..• " 4000.0001 " 
J,n', Zee· ell Brand-Ass -M •• tij • 3.00J.ooo, " 
~Ql.-'1 H IJ ". II:! •. S.OOO.OOO /I 

2' (:: KOI. Z. It II 1# IF. • 3.000.0001" 
~ee. en Br .• .!ss.-Mij. Oo.terlin~. • 2.40;.000 /I 

:>alll. Zee· en Br:.nd.Ass.-Maat". /I 2.000.0001 /I 

lIra"d·Yerz. Ma.tij. Mercurius •• 1 II 2.000.0001 " 
Br.ndwa.rb .• Maal~. Ned.-lndic. 1 • 600.000" 
B;tand-Ao!lur .• Maatij' InSlllinde"l 1/ 1.000.000 1/ 

H .N .... Oosthoek •• /I 600;000' 

Ncd .. I~d. Lev. en LUfr. Maatij.[ 1i0O.00O /I 

Stoomfl\ar~... II "I £ 263.000 " 
Onuitgegeven •••• '1 " g9.9~0 

------
Totaal ••••• t 300.000 

500 
250 
200 

1000 
1000 

800 

1000 
1000 
1000 

6000 
5000 
5000 
6000 
5100 
0000 
5000 
61.00 
5000 
6000 
5000 
{j000 
6( 00 
1000 

400 
24() 

Volgefourneerd. 
ld. 

·50 % 

Volgefourneerd. 
ld. 

ld. 

ld. 
ld. 
Id. 

~O 0/0 
]0 " 10 " 
10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 . 
]0 /I .~~. 

10 " 10 
10 /I 

10 . 
40 
75 " 

Jat. SIQol&lIleep.Maatichappii •. f 
ll,a, .. " . TramwupMaatscloappij •. 

200.000. /I 1000 Yoigefourneerd. 
600.0001" 1000 Id. 

I
f 200,8.32 oll ult. Maart 1871. 
# 20 ... 7.66" " Dec. 1870. 

. •.. NIhil. 
" 24774 p. m. 2} °/0 , 

Nihil. 

" 43271.68 p. m. II 0/0, 

Nihil. 
I " 250.2.67 p. m. 7/8 

• 12000 of .2 
• 81000 .27 
" 225000 of 100 0/0 op nIt. Junij 1871 
" 100000 p. m. H} ld. 

. Nihil. 
f 8000 of 1 .%, 

• 24000 h 8 .' 
/I aDO J" 1 
1/ 6000 11 .2-} II 

• N 40UOO" 20 
N 20000" 12{. 

f .25101.*7" 60 ' 
Nihil. 
Nih.!. 

13201.07 p.m. ~7 N 

Nihil. 

7M 150 pCt; Afgedaan. 
3i'" n 

f ~ p. a •••••..••••••• Geene afdoeningen. 
T~ 105 pCt. Te plaatsen . . 

NIhil. .. ............ Geene afdoeningen. 

~o PCt. 140 "-145 pCt. En dividend nomillnal 1 
geene afdoeningen. 

Nihil. 92} /I Enkele stuks afgedaan. 
.6 .•• '.' .............. Geene afdoeningen . 

pari. Laatste afdoeningen. 

aT'\, pCt. · 70 pCt. Afgedaan. 
IS • 115 a 1.20 /I Nu en dan te pJaatsen. 

36 ' . 210 Beperkte omzet 
.23" 145 ,nkele ,tuks afgedaan. 
Nihil. 40 a 46 Geene afdoeningen. 
4 pct. 70 Te plaatsen. 
4" 65 { 
4." 65 Afb.~edaalr. 
6. 6 • 

25 ].20 Te plaatseu. 
15. 116 Afgedaan te plaatsen. 
17. 143" Afgedaan.-

•.••••••••••. Geene . afdoeningen. 
14A pari. T.. SoerabaiJa afgedaali ex 

dividend. 
125 T. plaatsen schaars. 

95 .. 100 pCt. Zander afdoeningen. 

2 pCt. .. ............ Zonder afdoeningen. 
Nihil. 4 pCt. Te plaatsen. 

C. VRIESENDORP •. 
A. J. ·DE BORDES. } Makelaars. 

Btraat Bunda doorgezeild. 

DATUM VLAG NAMEN D1'lR BCHEPEN 

Februari •.• 6

1

1 ~ruerikaQn!ch .. Surita)) • • 
. ' • _.- Engo'lsch ..... Clluslln . . 

.. , • sINederlandsel!.. Passliroeang. 
" • .- Ameriuaanscb .. Highlander. • 

• 10ISp.ansch ...... Salvadora . • 
· - . ~.ngelscl! •••••• Maria ~;lisabetll 

GEZAGVOERDER 

• Doane. 
• Kay .• 
· Hollanders 
• ]'oster. •• 
• de Hormaechea . 
• Seljf!ert 

VAN DATUM NAAR 

.• Hon~kong ....... 26 Januari ...... New-York. 
• Fooebow .•••••.• 0. • • ~. ~ •• II 

• Amsterdam ..••.• 18 October .••••• Batavia. 
· Manilla .......... 26 Januari. ..... l'iew·York. 
· Wbampoa ....... 29 ....... Havana 
• Batavia. ........ 4 Februari ..... Cocos Eilanden. 

Aangekomen Sohepen te Batavia. 

DATUM _I · VLAG NAMEN DEltSCHEPEN 

Februari ... 7 Nederla.ndscll •• scbip ... India. ••• 
II • • 9 u ' .~.... II L; --J-.- E':1thoven 

." 

• 

Kosmopohet ill. 
· . ' Pafs.roeang • 
• 10 Amerikaansch" 1/ . Samuel.., 
• ~ Siam .... . , .•. hark .••• Kim> Hong Tije. 
,- Nederlandsch •• schip .... Jason. • . • . • 
• .,... . . 1/ . ........ .11 Kosmopoliet· II . 
.11 Fr~nsch ....... 6toomb .. Neva. • .. 
• _ N ederlandsch ... schip •.• N<lach I. . 
• 12 Ellgelsch ..• " bar!;; •••. West Indian. 
.13 Noord Duitsch schip .. ," Christine . 
''''' Engelsch.. ....II Sylphide • 
• _ Amerikaansch. iJ IJokohama. 

.• 15 Siam ..... : • .•••• bark .. ;. FlijiDgFish, 

. . 

GEZAGVOEl1DER _ 

• Kettel • 
• Nouhuijs 
• Chevalier . 
• Hollanders. 
• Beed • 
• Harlen . . , 
• Bnsman • 
• Hulzer. .• 
• Mannarino 
• van Schelven 
• Wni. Lingard • 
; Christensen 
• Ganuck 
.Paul • 
; Voss • 

VAN I DATUM A.GENTEN 

.. IR.O .. t .... t ... er.~am. 1.2 .. oc.tob.er."IJ. F ...• anLeeu. wen . . & Co. · Adaleide. . 13 Sept. 'IJ. Daendels & Co. 
• Sam. arang.. ,7 Janua. r.i'. J. F .. va. n L. eenwen & .co. 
• Amsterdam. 18 October.. B. van Leeuwen & Co. 
· Shimghae.. 7 Jan. • Diimmler & Co. 
• Bangkok. 7 Ii • 'Lim Hoa. . . . 
• Cherihon.. 30 .' Beynst & Vinju 
• Indramayoe. 3 Febr.. J, F. vanLeeuwen &. Co • 
• Singapore. ·9 ._. W. Suermondt WZll. 
• ROlterdaro. 1 Dec. • 1. F. van Leeuwen &; Co. 

• B.lng .. a .. p,ore • .6. Februari '.lvan. Slooten, .. Mo.rgan IkCo. • !moy·. • 30 Januari. J. Daendels &; Co. 
• Bangkok. 28 • : c. Bahre,&G. Kinder. 
• Cheribon. 9 Febr. . Diimmler &. Co • 
• Bangkok • 16 n • Lim Hoa 



~ .. , 

.~j~I!!;. .' 
; B.anjoewangle. 
,; eller,bon; . 
• Yilji. Orir:naar So~r' 

~ ... 

JU " l ' "~TJ' ... 4 t .;..,. .... / .. :£ , t·· , : , • • 1: •. _ .. ;:. ~ .. • .. . . 

QaBiG~-x;.XJ&TEN·; l1itvoeri . . 
' . '" "'" Invoer: ' ., . , ~aar Soer~b~Ua eii rvtakas~a~i>erNed.lii~. "Josephine", gez. 

V~lkNe4(jrli\!I(t RAf; Ned,-. schip, ! ~koBmqpoliet I, gez. Qieosife, I. ' . .' Gallast agt . .r ; <lliaodberg' l e~1 ZnoD-.-
. t J FLo ' - : ~rkJl " vruohtimjc1 kt,i,~Ci,t. er •. ; ~!\~ ; 'Gelde~.e. I! ; , '. - '- . : " " . ... ,ag,_ . ~ . ' .• " v-an ·. eellwen:,en ; 0 ·. . .. " " ' N 1.1 n bIN dDt h sch Solo 

] . Itt, K9QRwaren; , );r.eb. SuJorJue Veder en co, ' 25 kl)' " be~,huI~ ,NlIat ·, edel' aDu. via;ul'co 0 1Ug'PI .Pll.l" ,oo" " ~ uI,se . . IP, It . , 

Borneo .QQWR,' ~iini~ed~ , 2' KQ, _ ~iver8en, 26~ , '.bqriall~ ~\1~,eD! ' g~z.R~~~e,ag'f:a!K¥?O'rJPElnn Iln eo. ; .' 
Gas-Maat.ftcbappij. , 71 kn prQvisierJ', Janssen en' van ,Wyk. 200 pik rotting, Bu~ligSchi.<ide.tJ en, cp:,:' -
50 k;. G" ii1d, w\i'n:. C. Kool ; 150 vn lioter, 13,'knk,a,!I,II. , 10 Naar BilIi~n"Pori~i:\niik~ ~Ill;S.ihJcawan'!(i?,~_r, .~t,oOJIlb,()pt .Mirii~ter 
do bf;;m'9.e~,,'21~ d9 , m~ufacturen. Busing S,cbrpder: .. fl!!,'PO., , -lNanseq~ vand~' ;PIl't~D; ,; ezl Terga~,kagt; .Ned';.Jnd. _ . 
IOO-- v.IJ',botar. c H i, Suer.mond~ en co. 6 kn , kramer,lJoo\ "J. .. .. $l" " atschailPij 
PeeteD co • . 1OQ, knhas, 9 bn gareDs, 62 ltn lri~nllJacturen;' ' ····,:::qV~·1 'g:awang;'::,< : , ' . ' ': 
50o.: ~~@;'-gi.D!,lver. : B'. 'v,an Leeliw6'l enco.3kn .pp,iloade,n'l kt.manufactureri, ;~i;do. kleinigtiliden , ; ~9h!l:, P~Y;<ie en, co. :.20 
4 d{)spfegeitjes, 150 .vlI verf, 2 ko eau de cologne, 2 do wol: . kIl •. petro.leum, 5O:, k,.6ld •. ~~.~e,v,er,Cav~~~~o~nco.~ ,. ~ .~t';wyn, 
C'. Balire', G'~ , KInder., 41 coli koop,waren, P. ' L~ndberg en ' 4 kn. petroleum, .i1i_ kt.8Ig,~Je,ll, . 1pi>~ eet'W~ren,)L Thiem. 4 
Zonn. 28-- kn rilaIiufactilren, 100 do glaswerk, I kt lederwerk, keld. genever, aeo; W6~~~(; en coo: , )~O; V.ll. , boter, J. F. van 
W . Loorien en co. 2 kn kool'waren, 100 vn boter, 7kn Leeuwen en co. ,2 kn, wlJo;-, -,Ag~~en. 
manufacluren, J. F. van Leeuwen flO co. 100 knsla-alie, ' . Voor Borl1eo's W~tIi!U8t;. 'J" 
L. Platon. . 22 Ito, koopwareii, A-, Wattendorff. - 50 'kD ko- 2 kll. bier;, 5. kel\l.:,genever, 8:, kn.-' ,pJ·ofisien e,n, drl:'nken" .~ kt; 
per; 750i do ,zeep. 41 do champagne, E, ten .Briilc~· en co. petroleum"" l do" ,;modewA(ei':i 1 I'Ild>~~Ii~~tlill,8 k~ •. wYII, 1 
8 kn diversen,· RJtiynst, en Vinju. ' 125 leggers, E. MObrman,n kt •. kramerijen, \!--vn. boter~ ,. 2kn; proVislen en wyo, 4,. ~? 
BOCO. 1 kubbel. kaas, 29 kn manufactuten, Niederer en co. dranken, 1 pik. ' a:ardappelen, de L~nge en co. 10 kn. wyo, 
lOObllmmen, 100-, kazen. ,4t kn atstlletten, 1 kt 8choenen. 4 van Geideren. . 
ltil glaswe*, valll Yhl\lt~Q: -en :OQx. 2 kn leesboeken, 7 do Voor Pontianak. 
tabak, G. Kolff en co. 2 kn lantaarn, l3l!.tenburgenco. 52 20 pik. rijst, Lim Siong Long • . 4 vQ . . azijn,lkt. provi8i~i1, 
coil kramerUen.3kn modewaren. 25 do provisien, 100 do bier, Menter en co. 89 coli ... Ilieubelen, .0; G,Batt.en. ? PIK, 
60 do champagne, 200 tab ben staal, Pandel en Stiehal1s. 5; uijen, Engelhard en co. 4,paUen boekwerken, G. Kolffen 
tn pial\oa; C. Vriesendorp. 2 ko koopwaren, 150 vnbot:er, co. 50 kald. gene vel', CavadJno .enco. , , . . 
Cavadino en co • . 200 vn boter', 13 kn koopwaren,Gllmpncb . . . Vaor Bllhtan. 
en StrauBs. 6 vnboter, H. Helder. 5 kn levensmiddelen, eelligll gOllverneme~tsg?ede!.cn. 5 vn. ,b _oter,J. F. van L~eu-
Hugnenin. 4. kn medicijuen en instruinenten. Rathkampen wen .en co. 1250 plk. rust, 5zakken zemelen, 4md. uyen, 
co. 1 kt inkt. 5 knJlapier,H'~ M. vall . Dotp. e,n cpo Ikt :V"II~ Slootel",;. Morgan. en co. \I ko . . melk, Jal!s~en, ;en .. van 
zadelwerk. Rotterdamscbe Bank • . 6 kn wljn, van der -Wijclt. Wijk. 1 kt. sarongs Lim Tekkong: 2~n.lampen, 71' plk .. uy~n, 
11)0 bamman, .. JOO. ~zeIlL400_ V.II _ har.illg, qezagvo,!'rder• 12 . 6 do.aardappelen. ~ .. kt. :beschUlt;Jl , kn. ;kaaraen • .l403 Pllt. 
tn kralD~r\Jen, 53 do eetwarell, 70 da spiegeltjes, 8 do scbtijr.be~., rijst, 2 krd0:6I1 ' 22plk;su*er, 5 do.kaffil, 6 , do .. 1llDk,.1 kt. 
14 dospeelkallrten, 10 vn . spij~6rs, 25 kn papier, 2 dO 'cheml- spiegele. 1 do. hammen, ' l~t, pet~ole_um, .~4} plk. ohe, ,8} 
calien, IOdo nal.'lden, 2 do vischhaken, 'Reis$ en coo, 23{l01l · do. vet, 3 do . . kapoek. 1 kt. lionlg~ 10 leld. geoever,'ran 
manufllctlirtfi •. . Eil~elbl1ld ' en cO. 15 , k,nmannfactnren, 30.do , L. Djiem Soeij.. 1 ktmanufacturel'i;~. :d:o ; diver:8~il;t~gebten'! 2, 
eAU de cO!9~~le,MiliL\t.?,: eq, ~,o ' . 2 k.o: '!.tpopwareo, geb; Ree~, 1\n. cO/!DaC, 1 kt. ml1dera, 5kn'&:1:yn; 1 .. pa~ 'llIedlCJJnen, Ikt .. 
riuk en em, 5,0 , ~ri QPium,Gi>!1V¢l'l\(lAlM:t~ . 5 vn koopwaren" ;" wijn; L. <Platon. ,5 k~;.~ei~ eijel'en,l: \r~. , ba~lioew,erk, I 
van den A,.beelen en, co. eenige gouvernements goederen,. ,,,' [ cliinesche tafel, N IOKlelJII.'ng;' " 1, -kt., dlveJ'~~i ,,4;: kn. b,ilen, 
Vae Singapore. Riouwe~ Muntok per stooDlb. "Vice Pres. ' t 1 vat gandria, '~ . kt.; ~aars~iirL~IIl ' Keilgtjarilv ~·~ -' pik. sillker. 

Prins", gez. Boeters, agt. N. I. St. Maatschappij. . 1 do. olie, 610 all.rYst, Lim Kim An~ 1 kt. w.~.n. 1 ~o. ver-
o kn maillifacturen, Maclaine, Watson en co. 20 coli Idem, mouth, 3 kn. petrole!l';'l, 7~a.~ken gabar 5 do .. rlJst~f pile, aar-
2bnkoopwaren, Houghton en 00. 30 kilmanufact\iren, W . . ' dappelen,2 kn. provlslen, .'Meuteren co. 15plk, 0lle,210 do. 
Loooen en co. 2 bn idem, Borneo GOln1>,.Lilliited. l8: knl i. fiJet,' lO'- liil. kQek&nf' 3-do. ~ijeren, 1 ~_~. be8(jh~lt, 1 do. mao 

. siga.reri" .. l. ,kt. koopwaren,Niederer eDeo.21tn, koop~aXen,_ ' .. nufactureo,ldo. I'Jep.ten, lkeld. provlslen,4 plk, salak, ~ vat 
L. Flaton. 2kn en 4 colLkoopwaren, Order. i.!;2kn Idem, '. vleesch, Lim Sio:ngLong.2 , kn.koe~e,~,.lpik.gedr; Vlsch, 
Pilcairn;::Syme en co. 34colliilem~ ~Tio Eteng, . ~. kil ~i- 3} do. uijen; . 1 ;kLbe8chuit, ,~keld.:wgy,lslen,2 do:. petroleum 
garen, MaHiiJ, Dyce -ell co. 1 baal' manufa,cturen;-Sald--HID-- . l ' kt·. manuflleturll'l1t-:' ,1- k:t-i :,kram6l'yeu;_c,2. par~n .. ten~sl , v~t 
die. ,,: 2S ;coUv-isch' en ;/toffie;;90t do (viiloh, ,'&n-Tje.ngpan . ' :17" L lampen, 2paarden; ,2vn.~~lt', 1 ~t"c~R~~Q~ep.,. Fm :rek~ier. 
coli vi~~Q" ';J4-qg, ·BJau~. 6 : ~i' WiJn.,8h~e8t)n .61 okrd ~isch;'i '~' 2· kn. manufactllr6i1~ 4rdor, mu de. coIQg,ile, BadJ Ie Mohallllrd 
Lii .l}.ie, ; ~!ltij,,, .qq . ~{lkk.Il,!'h ~i~ch;2:: kn; <,lJv.ersen, · LIID~~IlW'~ -- F Alia'. . 2 pakken"hammen" " l~~,*rd. lantaarllso.2 .kn., aa~dewerk, 
13 krdvisoh, ;,Lie';'.t\lh . 4 kn ', k\oopware;lJ,cGumpricbeil &trl\u8§,,;' 2 do. ~diverseQ, 1, kt';' sll*~r:~e\'k, 1~0;! ~, ~II~;\l~P9~tl~ 01Ie,ld~. 
2 kf!, gr6~HJell·.~; ,K~Ii ' An Tiak.,:, 2'kil ' ,: ~~\lak! 1 kt.d:ive~s~.~ ~ : wijn, I do. potto<T!ith bitt~r . ell"lI<ril~e~te.:ldo._ lami>en; 3-
~W.al);gi ;WA~! 'J,'U,e; .. 19 coll·JAARwatll!l,. ,4, ~n.bleboen,Gan ~'9~",:: pik.zink,TanKiii,tjjli.ng. "" . . . 
22 coIl~kaGPw.aren:~ 14. do. diver&eD,Reis~ ,:e_n Co. 17co,U.d;..., " . .. '. • . .. .. _ . .. . "_' . ..•... . ..... . . .. . . ... 
ve~s!ln,; ;,gJ!'i:i :<a",a,p;lMp·: .' 5';c?1I.: koop~are:'li; <:te~.Webr~.eD..co::, : . V oor elk ', arti~l ;;in ' ~i~ , . nU~:iiiie~ : ~oork~e~dm ' en; niet . door IUIdere 
5 bn.~90pw.l!~eQi ::~J\lS,IM, : .§g~f:~derell ; P!h , ~ ~ ~tkP~R,!I\~~n> .: geteekend.s~eltzI9bYROrde._ W:!l~ ,,~le scJirij!eF~ 1!llk~nd . . '. 
Maill'tZ' e:il; C;:0, , ': · .. · Van:.M:u>~~~k-. .' -. .. •. .. > _ ,~' · : ;rLC. ,V'AN HER. 

lS,55pik: gettapei'tJaiEngelh'ard .encolkt.kalIlB, Secit. " . ' . . _,;. " , ::{ ,: . '.' .., .... . 
'.' Dada,,!.,:.'· '_ ,... . , ·8:u.lp.rl4ruk~.· ~BB1J'Ilg.G .. Ii \tl,lT;~-Bat~via ' 

. ~. 
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