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,TOORV\TOORDEN, 
voon KollfENDB J:N DE , Gl'1WONE EDl'rIE VAN HE'r 

Nis1}.W Bataviaasch -Haridelsblad. 

en blijft metl8ch ell dus niet zon(lel' I;nenschelijke deug- _ 
den ell gebreke'n. Er z~io 11a\jvel'ige , wangnlistige 
~nenschell en zelden kan meri zicb , OJ) de g0ede t rouw 
van de zoodanigcn verlal.en, Diensvolgells is he!. ons ' 
allezins verklaarbaar, dat el' .zelfs onder de gf:wezen 
korillnandantclI van - het Tlldische legel' een enkele, als 

GENERAAL VAN SWlErrEN EN HErr b~j uit7.0IH\el'in;;, kalt wnrden gevondell, wiens gem oed 
met sP~il; ("I wrevel wordt. vervuld, al s hij vem eemt, 

l\ULrrAIR 'l'I.JD'3CHHTF 1'. dat van Jwt Indischc leger door een latcr Komman-
Quise fr1clu~ (f, tOl't. dant meet' i1l gemaakt dan door hem. Aile ovcrigen 

zullen inui:; verheugd zijn als zij zoo jets vernemen, 
Niet wnder cen ona...'l.ngenamn gevoel hebben en zullen het overigens 7.eer nrl tuurlijk Vi llde!] chit .. een 

velen in No, 4 van het Milliair J!ijdscltrilt een lichaam, dat, als het Indische Jeger, het voor~wel'p is 
ongeteekencl opstel geJer,ell, getiteld : Prote .. 9t. De van aanhouclende zorg en va'n groot.e kosten, vail Jie
t OOH van dat stllk is toch geILeel versehillend vedede beler wendt. Maar de7.en stcllen, dan ook wer
van (lien, welken wij gewoon zijn in dat tijd- kelijk belang in het leger en zijn niet zooilanig ver
schl'ift ann te tl'cffen. Met groote hitterheid blind door eigendunk en begrip van a1- en eenig
wordt e.ene nkte VI),n beschn Idig-ing tegen een wetendheid, dat zij zouden VCl'meenen, dat a lleen goed 

'-' '-' is wat van hell leornt, CII dat \)uitcn hen ·niemand bc~ 
9.1l,\l- oppcl'b~velhebber van liet. Iudisch leger ge- kwaam en gesc~l ~kt zoude zljn omverhel;eringen. iuhet 
ricllt. zijne bedoelingcn worden onderzocht en Jeger te kunnenbrellgen; der-e erkell ll.(lll ' odk gaarrio 
zijn knrakt~r wordt op weillig hc!::!sche wij:-:e het gocde ,in en viln ancleren. zijn VOOl' overreding ell 
hespl'oken, overtuiging i/a lbaar, eerbiedigeu de .overtnigillg van 

V nn hem, ~egt- de pt'ote:s teeJ'ende schr~ivel', underell en zijn immel' te gocckr trouw. 

Ilall nwn " iets een Gener';ull, ecn gewe~en Je- De Rchri;jvcL' vraagt: "wat moct het.oordeel 
gcrflOofJ ill alJe opzichtcn "Tiumlig !" verw3cht.zijlL ODer Iwl I.:ar:dder van den Generanl v. S.,_ 

a}> bIz. ] 71 lezen wij: die zoO' ltandelt P llij waarschuwt het publiek 
OtiS althllns is het voorgelwmen, dat de Genernal vooral niqt gretig geloof te hechten :lan lle- ad

Villi Swieten in dat opste\ wei aanvankelijk, en zelfs viezen van dell generaal en vraagt. verder, met 
nuder nu en dan, den sch~in trach,t aali te Iiemen van welken naam men "het karakter" moet bestem
~leehtR een edel, een hoogst verheven doel ttl beoogenj pelen van een man, die insinuatien wraakt, welke 
doeh, ondanks zijn ~jverig streven in diel) zin, des- een blamn werpell op anclel'ell, maar die gedeel-
lIieUe;min z~jne ware bedoeling 'gnrllldeweg ontmasklll,t, 1 'k -1'" I I 1 
en dnt ten slot.te zijn op8tel o~j den aandachtigen en to ~l ~ vragem el'WIJze, metze (en ec Iter ,op zeer 
onbevungeD leze~ geen llllderen indruk kaiJ nahten, dlin stelligen tOOI1 kwetseude " insinuatien, zimdereel1ig 
dat de eenige bedoeling van's Generaals schrijven is: bewijs," tel' neclerschl'ijft, nederkomende "op, eene 
eigelllof in het -breedeuit te bazuinen, kenllel~-ik dllllJ'-door]ooperidealde van beschul~ligii)g" tegen de 
tOI'. gedreven dOOf een hoogst laakbaar gevoel van ge~ laatste kommandanten van het Indische leger en 
kwetste eig~nliefde en. van wangunst! _ ,' tcgen aHe daarbij thansdienende officieren? _ 

Dc Generaal v. S., vervolgt de sch.rijvel: op Wellce is de aanleiding -tot het, Frotest, op 
bIz. 172, "verraadt al - dadelijk 'zijne weinige in- dien tOOH tegen genetaal van Swieten gel'icht? 
genomenheid, z\jnen sp~it, zijIle 'wangunst enzijn Heeft hij, die van 1827 tot 1830 , en van 1835 
wrevel" over hetgeen 'dooreen lidder 'fweede tot 186Z het Indische leger gekend heeft, er 
Kamer is -gezegd ewbeoordeelt dat inaer.e WOOl'- verschillencle l'angell doorliep-:::, engechil'ende viei: 
(kn : jal'en het opperhevel voerile, ·op· den ouclen dag, 

1<;;'1\ gcwezen !coilimandant va.n hel, Indische leger is in NederJ\=tlld rust, · gt'llietemk; aJle gehechtheid 
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aan zlJne voormaJige wapelibroeclers vergetende, ~fschaffingsvereenigil1g vertelde, Intnsschen vm:
met alle vroegere herinl1erillgen brekende, aan warde hij dam'door feiteri en t~idpel'ken ,,~rant 
de eel' van den miltairen stand tekort gedaan die vereeniging ontstond tijclens de heel' van 
en :1.00 olledel gehandeld, zooclat het · tegell hem Swieten Gouverneur van Sumatra's 'Vestkust 
o'eriehte Prote8t weivetdiend zon zijn? was en de sclUllver van het Protest toont 
n De aanleiding tot het schrijven van het Fro- in den breede a~n, dat genel'aal van Swie
/r:st is, dat. in de Tweede Kamer del' Staten- ten, aIs legel'kommandant, en verdeI' aan die 
Genel'aal den 18 October 1871 de rietslagen zaak niets deed en juistin geheel omgekeerden 
bii lIet 1 dische leger door dell heel' Mirandolle zin handelde van hetgeen de heel' Nierstrasz den 
te'~, spral\e zijn geb1'8cht, die op de af.'Schaffh~g voorma:ligen bevelhebber van het leger gelieft 
a~ndroll g. ne hecl' van Swieten ,schl'eef nn 111 toe te dichten. \ 
het Jalllluri-nnmmer ynn het. 1{jrl8r:lm/t '1)001' Ne- Had generaal van Swieten ' derhalve reden om 
derlan dsc/"-In die van ] 872, nienwe serie, een protest aan te teekenen tegen hetgeen de heel' 
opste1, :stl'ekkende tot aanheveling van het ver- Nierst.rasz, op zijne gewone wijze, in de Tweede 
langen \'an den heel' Mirandolle, o?k in verband Kamer had gezegd, dan moet die generaa1 door 
tot. hetgeen de heel' Nierstl'fls7. over het onder- zijn verder betoog in het T. v, N. I aanleiding 
werpt had uitgegahnd. De7.e veelspl'ckende af· gegeven hebben 0111 de verontwaardigirig van den 
O'evaarrligdc lleeft. den heCl' Miranc10lle o. n. be- steller van het P1'otCSt in die mate op te wek-
b '--, 
strcdcn ell gC 7.egd: ken, dnt h\i gerechtigd 'was tot het neclerschl'ij-

ven van zooveJe harcle wool'den. 

II. 
IIAls mell het. voorrecht hecft eell legerkommandant 

tf' he\)hen als ele tegellwoordige. een man zoo vol ener
gic ell kracht - al .wordt hi) lin en dan in ,de dagbl~~ 
den hdastml - (he toch Ul dell korlen tl.J d, tint hl.J Spijt., wre~l en wan gunst, alsmede eigenwaan, 
aan hr.1, honl'd ~t aat van het .leger, daarvan meer ge. zietclafu' de drijfveeren van generaal van ~wie-
lI1:wkt heeft, dall het ooit te voren was 1), dan mag , d h .. 1 Pr 1 1 
nwn zich wei verlaten 6p hetgeen ?,ulk een man zegt g). ten, zegt e sc rlJve1' vau let ates!; ( e cant-
Jk h f'1l ~I.frr bevreesd voor de advicscn van perso- teekeningen op bIz 23 van het 11ijdsc!trift tl({)l 

lIell hief te LHlelt.', die den toestulld in Indie }}ict meer Ned. Indie op de l'ede van den heel' Nierstra z 
hlllltll. Il et. 18 7.(·er gemnkkelijk hier, in eelle sociteit . moet.en dat het sterkst hewijzen. 
(\\lIler ern hitlertjP a) of in eell hoekje vall .den haard, Had generaal van Swieten grond om tegen 
if! spr,ekt'lI over den toestand. van \.hp.t Incl'$ch'll.f.g~r. "die, · l'ede te protesteeren? De heel' Nierstrasz 
I\!.laf Ik neht. het. vee! beter dlt over te laten aan den verteIde, dat men thans het voorrecht heeft eenen 
let(erktltnmalldant. zelven; deze moet wetcH hoe het met L k d · 1 bb 1 : 
Ir~t IlIdh.clie legrr gcsteld is en boe de disCipline dllar .eger °lmTD]an adl~t t:e lde ekn, een J?:ldandvol ~.neI-. 
ill 't. Iwst wortlt. gehanclhaafd. Men moet weten hoe ' gwen uac It, Ie. 111 en orten t~l at llJ aan 
lift olltiet vers(~hillellde legerkomrnandanten daarmee ging. het hoofd st.~at, van het leger mee1' gem~wJd 
}ir is ('en lijd g(>weest hijvoorbecld, dat het genoeg was heeft clan Omt te voren. Wanneer men nu de 

• 01' tie IijRt oer af'schafl'ers te t~ekenen, ell £lit werd ala parlementaire adviezen vall den heel' Nierstrasz 
voldoc\ld hcwijs van, zedelijkht'ld b~,schollWd, zoodat. 7.ulk nagaat, dan zalhet certifikaat van den vee1spre
f'p.n p efsoon cell potJe ~on breken, -.. . . kenclen afgevaardigde ten gunste van den luite-

Geu.l'rnal Vflll SWieten voegt bl,) d~ aanhalmg nant-generaal Kroesen weI deze1fde waarde heb.; 
YQ.ll dw woorden de hovenstaande dne kanttee- ben als het brevet van vols1aO'en ol1kunde door 
kcnlllgelJ, (lie hovenal de gel'aaktheicl van den hem aan den Minister van- KOolonien uitg~reikt, 
scllrijver vnn. het Protc8t hehb~n opgewek~. waarop deze terecht, repliceerde, dat , hij het zou 
, Mailr lJp-eft men het l'echt ell() .aante~kel1lngen, aannemen "wanneer het van eene bevoegde hRpd 
1I.i.t h:lill' vel"ha~1(l gerukt, tot l~ltgangspl~nt van afkomstig was." De lofrede op den tegenwoor
zlJne beschouwmgen .. te maken r Men ~let clan digen toestand van het Indisch leger, in verge
geh,cd en a1 voorh~J, clut de heel' Nlerstrasz lijking met vroeger, door den heel' Nierstrasz 
vor!:~e legerkommandanten en ook generaal van gehouden en. niet die op den ,generaal Kroesen 
SvnetelJ .amnaJ:d<.le .over. de door hen slecht ge- lokte natuurlijkerwijze de vraag van generaal 
hfl.n~haafde c~~sclplll1e .111 het leger, maar tot van Swieten uit: "hoe die afgevaardigde dat 
~~~\'lng van ZlJne l1leel11~1.g geen. aJl(~er argument wist"? Ligt daarin iets krenkends voor generaa1 
blJTmleht dan hetgeen hlJ over den mvloed eener Kroesen i opgesloten? Of erkent iedereen clat de 
-".-~ toestancl van het Illdische lege-r zoo 'hitmuntend 

1) Hoe Wft·t Ii" lIrer Nierstrasz rial.? is ?Hetgeen gcneraal van ~wieten ill llet 7. r. 
2, DIIS op I,\oo\. IIIItori1fil s}!cIOllf. 1-
~) Z"f!1' p~,lItll1en ll1 ir, . N. 1. Sdlfijf't. dod. dni,le1ijk Hltkomen welke 
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de bedoeling is geweest., toen hij die noot r eerlijk lllall kan met volle oVCl'tmgul;:r hecht-en 
nederschreef. ~an eene eenmaal bij hem gevestigde ~mccllillg, 

VerdeI' zcidede hecr Nier,Stl'ctsz, dat men Jaren lang door hem verdedigd. N u weet ie~ 
zich moet verIaten~p h~tgeell zulk een .L~ger.- dere~~l, dat de tegenwoordige Legerkomrnalldant 
koullnandant zegt, (he h?J weI de goedheldlleeft on Z\lll broeder, de geachte kolonel Kro8son, in 
lof toe te zwaaien. Hij stott claul'tegenovel' dat het jaar 1864., in de derde aflevel'ino'van het 
wie een ander advies dan de Legerkommandallt I ~Vd8chril/; boor hel N L Zeger; de tlrietslagen 
uitbrengt, Indieniet meer kent. H~t . komt ons I fJ~J de kOl'pSell hebben verdedigd. Veel is door 
daahelclel' VOOl', dat generaal van bwwtOll lIlet Iden generaal Kroesen o'cdaan Olll beDulil1'l'en 
do tl HOOt; "dus op blo?t autoriteitsgeloof", ook weg te nemen, die bij ~le toepassing del' riet
llict in 't 11linst de advlCzc:l van gene,raal K1'oo· slagen. dell meesten aallstoot gaven. Het ware 
sen hecft bcdocld, over l'letslagen of vvat oak, een schroomelijk onrecht hem dus als de ver
maar de Hut.ol'iteit va.nhet karnerlid Nir:nl as?;. p~l'soonlijking van het systeem om l'ietslagell 

Dc aanval op het kal'aktel' vall gOllerati Jan blJ het leger te behouden, VOOI' te stellen. Maar 
Swieten, die op bIz 173 vall het Ai. i. VOOl'- doet generaal van bwieten dat? 
komt, is bovenal het gevolg vall de vC1'keerde op- . En staat deze laatste aUeen in zijne opinie? 
vatting van de noot uetrefiende Hutoriteitsgeloof. Mel~. leze wat officieren van het [ndisch leger 
De generaaI Kl'OOSCll moet gcacht worden m aIle ~chI'lJven; men 'hoo1'e wat het meel'endeel or over 
udviezell volkolllCIl jnist te zion, be~oogt de heel' denkt, en men .komt tot de konklusie, dat m~el' 
i'\icrstrasz, dus ook waal' het de l'letslagen be- en meer de oVtl1'tuigillg' bij velen vaststaat, dat 
it'eft, wHnt hij vCl'dient zoovcf'l lot'. Vel'gelijk zij de inrichtillg del' tw"eede klasse van dis
bCWCl'Cll vordl:!'t, llat mell al hctgeell de heel' ciplil1e, zooaJs die thans bestaat, bepaald af
Nicl'srrasz g-elieft to Pl'ijZCil, l!]~voonvaal'delijk keul'en; clat men ze een kankel' VOOI' het le- c 

aanncmc. 'Oat was dc ziu vUli~dc geillkl'imi- gel' lloemt; dat zij, met generaal van Swie" 
necl'cte aanteekcuiug en daul'uit lleelllt men ac~n- ten, de opl'lchting . van afwndel'lijke strafkol'p
Icidillg om het ka1'uktcl' vall gellcraal vaH 8Wle- sen verlangen, of wenscheu dat de bij die 
tell op zoo schcl'pcU toon te ~espl'cken. klasse geplaatste mallschappen gescheiden WOI'-

Dit komt to Illeel' llit, ollldat. lll, ~e dm'de noot den va~l de 'overige krijgslieclen. Wij wijzen 
akte aenomcu wonlt van dell weHug pudcmen op : "l<..eu woord ovel' de tweede klassc van 
taireu

tl 
uitvul vall dell heel' N., dat de Minister discipline", Mit. Tijd8chrij't 1870, odc u.Hcvc

tocl! nall societeitspl'aatjes niot evenveel waal'de ring; "Een woord over de toepassing del' straJ 
al~ aall de mlviczcll van dell Legerkoll1lUandant van l'ietslagen uij het leger", ilt. 1: 1870, ge. 
zon hechteJl. Wij kUllneu ill die kall tteekenill- tlft.; ,,'l'weede klassc van discipline Oil l'ietsla
gen geone bJijkeJl van nijd, wl'cvel of' afgun,st geu",. vool'komcnde in OIlS blad, Januari 1871, 
\'fill dell ond-bcvclhcbbel' vall het Indiseh legel' Nos. 2, ell 3; "Een woord over ouze krijo's
tcgellovcl' cell zijller opvolgcrs ziell. Wij zon- tucht ," iii. 1. 1871, 7e. aft.; "Ouze illfa~lto
den bcgrijpeu, d~t een of auder Lcgel'kollllUan- 1'ie", . 11:)7' 1, eelle brochure bij ouze uitgevel's 
dant zich gei~l'gel'd gevoelde, wann~?r hem de verscheuen, • 
bewijzell worden voorgelegd, llat InJ het leger V 001' zoovel' wij 0118 hel'innel'cn, stond slechts 
slceht en eell under het goed heef't bestuurd. een schrijvcl' in het M. 1~ van 1870, S afl., 
Maar het wil or bij ons niet ill, dat cen zeg- eene tegenovergestelde moening VOOl'. 
gen van hct gehalte als hctgcspl'okcne cloor Heeft un aUeen. generaal van Swietell liet l'ccht 
clen heel' Nicl'strasz zoodanige gevoelens bij dell Biot zijne stem daal'bij te voegen P .Men zegt: 
gcncraal vall Swieton zouclen kuunen opwekkell, neell, want hij heef't nooit iets in die richting 
dat hijen 'clen togenwoorc1igen Legerkommall- gedaau Wij zullen het tegendeel aantooncn. 
dant ell het Indisch leger zou am1l'anden. . Zooveel is zekel', clat hij niet door aUerlei min 

Met den schrijvervau het Protest ziju WI] eclele drijfveel'en aaugespool'cl, om zoo to zeggelJ, 
vau meemng, dat lllell Vel'tl'ouwen client te met een vreemcl denkbeelcl uit de Incht komt 
stclleu m eell legel'hoofd, ~ voo1'1:11 wanneel' hij vaUen. 
hcwozcn heeft het goede to willen, zooals Illet Om het oOl'deel te staven, clat deschl'ijycl' 
ge.uel'aal Kl'oesen het geval is. Maar sluit dit van het Protest over generaal van Swieten nit
l~et l'echt nit om in eenig opzicht van mee- brengt en om aan te toonen, dat de legel'kom
ning te vel'schillen, vooral. wanneer clie opinie mandant wcrkelijk de Jofrede van den heel' 
niet u]gcmeen ge([eeld wonlt? Eon kundig en Niel'strHsz vel'dient, vvol'dt gewezen op stel'ftecij-
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fel'sblj he~ Indi~ch leger., op de dagorders en Imoet er ~~lcl. ziju, voor de uitvoering ell nugMt ' 
op de penslOneermgen, che , op voordracht van het del~ s18kkengang, zooals !llet zoov_cel meer. 
den , tegenwoQrdiger. Legerkommandant, plaats ZOO IS bet e~' enZeel' 0nbetwl~tb~ar, dat ele bun- , 
gegrepen hebben. . ' , d~l c1ag~rc1ers m de laatste dne JarCll zeer volu-

,Vij hebben steeds het stre ven van generaal ml!leuS 18 gewee::; t, meer c1?-11 onder andere Le
K1'oosen erkend om verbetering ann te brengen gerkom~andallten, die, al zonderen wij geoera::\l 
en zijne tegenstanders hebben ons daarover meeI'~ I ;'Hn SWle~en nic.t uit, hun best voor het Indisch 
malen bittere woor-den toegevoegd. Maar de ~eger hebben wIllen clOen. JYIaar stenunen . allen 
Iofredcllaal' ill het Ai. 1~ is niet handiger deb,ater m clnt veel is gereglClnellteerd ,nietallen zijn 
dan de heel' Nierstrasz. Generaal K1'oesen ~ag het dUal'over eens , dat ·het leger dnardool' ,met 
toch op betel' bogen dan juist op hetgeen men het oog op de discipline, gewoni1en heeft,dat op-
tell zijnen gnnste aanvoel't. volgellde ,Legel'kommandanteJJ alles zelvewerisch~ 

\V(~t de stel'ftecijfel's bij het leger betreft, ne- t~n. t~ (~?en. Hr. zijn die be,,'er~n, oat aHe ini
men wij toch de vl'ijheid op te mel'kell, dat er tuttlef. hlJ de chef~ van korpsen endiellsten wordt 
00k cenc vcrgelijkehde, statistiek bestaat, in uit- ged?ofd, dat zij daal'door allezelfstandigheid 
gehreidel' zin dan de schl'ijver van het, Protest verhezell, allen moed missen om t~ handden 
die beg l'ij pt. waa~' gehan~elcl moet worden. Dat kan onmo-

,Staat het toch vast, clut de sterfte onder "de. gehJk gunstIg werken. 
lIict..llliJitaire standen del' Illdische maatschappij V ~lell zijn eindetijk in den' laatsten tijd op ' 
in " l'Oeger tijd gelijlc ·was aall die van de twee penSlOen g~ste]d. '- Maar zijn de minde.r geschikte 
\l'oegcrc jal'Cli? Dat client aallgetoollcl te W01'- en Qngesclllk~e chefs allen cloor betel', vel'vangen? 
d Cll, wil men tot eelle zuivel'e kouklusie gera- An.del'en Zlen met ons de grootste Yfrdiensten 
kCB 011l trcnt de storftecijfcl's bij het leger ell h~nne val~ den tegW'0ol'digen Legerkommandant in de 
oo rzakell. J\Ien ",eet Immel'S dat de I11(11sche algemeelleolC " van 1869 no, 32, 0'1 ereenkomencle 
:\rehipcl zich ill de t.wce laatste- jaren ill een Oll- met de door genera,al Schimpfterzijde geschoveri 
gC'.\'uoll gnDstigell gewndhciclstocstallcl mocht ver-, -algen~eelle orde).' van ,1862 no. 2, bevattendecle 
hCllgeu, zooclat de sterile onder aUe klassen del' bepalmg, - <la.L , opgelegdestl'affenondergaan moe"-, 
!llaatscha}l}lij rehttief gel'illg gewcest is. , ten wor(~el1 alvol'ens men zich > deswege mag be-

Oole had (le hillijkheid gevortlenl dat de sclll'ij- , klagell; 1ll ~~etgee~ generaal Kroesen deecl< c
voor 

\ Cl' vun hd p(otust eene kolom aaJl177uririttgen bij het onclerwlJs, hetgeen trouwens <ook doorge-" 
:-. i.ilH.) Label lw(I gevoeg(L Daariu Wll dan van nemal van bwiete~l uiet is voorbijgezien; il1 ,de < 
7.elr opgeu9meu z:ijn: , c ~' Wal'me belang8tel~mg, cloor .handelingen betoond , 

1S5!) ell 1860, expeditie tege]) BOlli; v0.o~· .de o~J\Ocdll1g. Val? kmc1eren van millc1ere 
l ,b GO, 1861 ell 1862, expeditien in Handjer- ~lhtmrel~; Hl.,d~ ,opnchtlng va.n eene kaders~hool; 

llHb Jll; , lU~, het afschafton van de bekrompene bepahp.gen 
1864 C'1 1865, cholerajarell; omtl'ent de huwelijken , vau offieieren; einc1elijk 
1$tJ6" expcditie in de Pasoeruah; [a8t not least, - , even' als cleschl'ijver van het 

, l S('i8 , dlOl<:;l'a, pokken en , expeditie, tegen I~'o. <e8t, -' -' in het intrekkenvan het besluit van 
HHli. 28 Jannal'i 184,2 llO,' 1 (alg. order 1842 no, 3), 

()ngelwijfeld lIemen wij aan clat hetgeen de ,;vaarbij het reglement VaIi krijgstucht met voeleil 
Legcl'konnUHllclant beef't verrieht., goede resultl;tten werd getreden, waarvan ' generaal van Swiete~l ,.. 
lIit ee ll J,ygi(~nisch oogpUllt /tee.ft golIad. lc(ler- ecMer evemeerde pernicieus,c ' werking heeft 
eCU is overtuigcl - de' cleskundigeri verzekeren pogen tegeu ;te gaan, . waarover nader 
OilS Ullr~ ll hctzclfde, ' - da.t de verplaatsing del' III. 
sUPI~lctic-troep tJn ll(~ar Meester-Cornelis een.hoogst Generaal van Swieten wordt door den schrij-
llyttIge maatregel w gewee~t, ,Maar de verplaat~> Vel' van het Pro~e8t voorgesteld als een - 110dige 
S~l!g del' , trocpen van ,de , kllstplaatscn naar de bet,,:eter, die autol'~teitsgeloofVOl'dert, die zich niet 
blYlIlt)lllaudc;)1 moet llogvolgen . Genel'aal Kroe- Ol1tzlet om eigen.lof uitte baz.uinen teil koste 
~en ve~'diellt uHe hulde, dat hij clien, rnaatregel vanden tegenwoordig~n Legerk6mmandant en 
In bcgmseI doorgec1reven en voorbereid heeft. van de aktiefdienencle officierenvan het. Indi-
Maar het geld ontbl'cekt om aan d~ zaak verdeI' I;)ebe legeI'. ' ' -
uitvocring te geven De begrooting gaf den Gelleraal v" S. neemt , als uitgangspullt de 
Legerkommandant daarloej -geene fondsen. Men klachten , over toenellleI1d gemi.saan discipline 
vond in Nederland het beginsel goed; maar nu bij h(;lt legeI'. ' 
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'Vanmier men llll hetgeen generaal ' v. S. elat ditook oneler zijn bestuur het geval is ge
sdll'eef, nuuwJettend , naleest, dan wettigt {liets weest, zij het in mindere mate' Hij erkent 
het hank oordeel, op bIz. 176 en 177 in het venIer c1at pogingell aangewenel wordell om het 
)It. T. over hem uitgebracht" aldus, luidende : kwaad tegen te gaan. Vervolgens doet hij de 

"Eindelijk _ vragen wij _ met welkell llaam moe!. vraag: of de behandeling del' soldatell weI goed 
men hestcmpelelJ het braIder vlIll_,den Gellcraal vall Swie. is? daarmede bedoelende, of' bij het opleggen 
tt'lI, _ die, en te recht, op hladzijde 24, inSillltatiii'ft die vall ~t.l'a1fell steeds met oordeel wordt te werk 
eelt btaalll werpen ()p alideren wraakt eil ongepast noeml" gogauu; dit blijkt uithct verballd van het betoog. ' 
doch zich niet ont"ict,gelijktijdig, gedeeltel ijk Vl'(\gcu- Men druid llll wel op clie vragell en ziet 
cierw~jzr, Jlatlr il iet zddell auk op zeer stclligcn l,HllJ, Cl' cellC kreuking ' val} hot Indischeof!leiel'skorps 
insinuatiiill, die voor auderen hoogst kwetsclld moelell ill, dntde gcrienutl v. " , de ofiieieren aanspoort 
Zijll. zonder bcw~i[o1. ill gruuten get ale tel' neder te sch'ri} te <loen hetocrecll hi,"- I)liclit lloemt, "zich ,vat 
ven in zijn opsteJ, dal eigenlijk, voor cen ieder die mel 
oordeel weet te lezcll, l1iets anders ill dall eellc door- meor mct het %eclelijk leven vall hunne ollder-
loopcude Ilc{e van beschuldiging tegen de laatste kOllJ - huol'igeli te bemoeieu;" maar spl'cekt hij op 
llilllJdantcJI van heL llldische Jeger en tegcn nile daarbij gelled losso gl'olldcll? Hij stelde -zijne vragen 
thans diellClldt: officieren? Immers de Gelleraal vall in vCl'oaud tot feiten en op grolld van de sta
!SwieteJl verkluarl hell allen achtervolgclijk voor kort- tistielc del' milituil'e misdrijvell. Bestaat hier dus ' 
l.iciltigcll, liugenoegzaalll outwikkeldeu, die den soldaat hot doel om te insillUCel'en? ' 

:!l~~ ~ocetd o:~~~~\d~~J1\\:e ~{C ;;~1l1~e~li~~i:~~~~lta~J~:g13!r:~~e:~ Men verwijf hern eigenwa:m CIl de zucht OIll 
lichrirtcli Vd ll arhkel J vall het rcglemcnt op den ill- ~ich ubi alwetellcl voor to duoll. Zegt de vroc
wcn~igell dien:;L uiet lIIeeT llakomen; die vOOI' de huud- gcre Logerkommandant, dat (J1Idel' zijn hestuuI' 
ha\'ing cler krijgslucl:t meer \'crtrouweu ~tellc)) in ge- lwt leger volmaakt was of ~clfs del' volmaakt
IIIrC'uge dati in milde strafi'clI ell llit-jell hoofdc ouk lwid llabU kwam? Volstl'ekt niet. Hij declt 
O}l bel behoud der I'ictslagon a!H1driugcII; die' daardool' bioot eell verhaal meelo van het ontstaall cener 
onnaaK Zijll dat in I!(ill jllar ,,()O veel ernstige vergrij- [ilsc!lHIHngs-vol'ceniging to Paclaug, toen hij Gou
\Itlll hcbuc ll plaal !) gchutl en hot Hoog Mjlitair Gerechts- v el'JleUl', VUlt Sumatra's 'vV cstkust was, en vat, 
hor 121 rCc!i1Ules t(:gclI (lpgclegde tllrafren ter behan-
dellng hedt kUJlIIClI h(·koIOCIl; die zich lhalls volstl'ekt het 1I1ll, dat zij zan gosticht hobben. Vervolg011s 
uitt "grJlo,cg hemoci:'Il, t,lIet het zcucHjk lovell hunncl' l~ctot)gt. h'j, dat JUell ill ludie meer heil ziet in 
onderhl>ongell ell Illet voldocndc maalregelclI hcram~n gestl'ClIgc stndf'en dan ill mildc en dat uit 'dien 
0111 2e door gepa8tn lIliddclen tegcn hnnl1c zwakhedell lW01de ook op 'het behoud del' rietslagcn wOl'dt 
I'll vetkecrclc ,1Ic1gillto)tlJl, hoofdzakclijk de dronkenschap, aangedrongen. De aangehaa.lde statistiek gaf 
tc bchoed(~ 11 j die wildel' h()od~,akclijkhcid; ja tegen daltl'toc a~tllleiding. · Do generaal V. S, beslist 
hIlUBe o\'cttuigillg ill, gestemd hlijvcn vlJor heL bchoud l' I 
lIer ridsiligen. t~ 1I dUt! zijn ollmelltlchkulldig,ilardvoch- cvell wu met. n het 1: v, N. 1 stelt hiJ 
lig. ollbiilijk ell onrce!Jf,vaardig, jii waL al lIietj die te dezcn aanzien vragon in het belallg van 
thalls de I!trllfl'cll lIict met gellocgzJine rechtvaardigheid hot. legeI'. ,Mocht - eer~ oud-bcvelhebber vall 
ell gematigdhdd opleggeJl!! Zeif'tl durft de Gcneraal het leger, dus eon belallgstellende, · zoodanige 
vall SwietCII tip bladzijde 1:1 weI tc ~chrij veil, dat het vragcll over discipline en stmffen niet stellen?, 
gelai der m:nderc mililairell. die geestkracht genoeg De gencl'aal V. S. vCl'haalt vorder de ge-
hchben om de illviuclkn, die hen beheerschcll, te trot- 1 - III schicdenis vall (e l'ottlllgS agen, toen eeze a s 
I!ecren ell ollverdorven ill de burgermaatschappij terug , 
to kceren grooter kOIl :t.(j. illliicll de oflieiereLl hUll plicht politiestraf werden· afgeschaft. J Il 1865 kreeg 
beler ell allders begreprll, iliciit'll zU zich wat meer met de Gouvel'lleur-Generaal machtiging om rietsla
het zedl'lijk leven hunncr ondcrhoorigcn ' bemoeideJl. gell oak hij de korpseu vall het leger af to 
indiclI zjj betcr door<iI'OllgCll waren vall !let' beset, dat Sc11Ufi:eil en ze aUeen bij eell stl'a,f'kol'ps te doen 
de I,alldhavillg det kl i,jgstuciJ~ {'II orde meer ei8ch~ ell tocpassen. Die maatregel vOllll evenweltegenstand 
hctel'fl gronds!rtge? h('(.fL cla!,J. In art: :'W ell 0J van het I blj de militairo Rlitoritciten ill lllelie. t.eeft dit 
reglell,,"II! Vtlll knJ~st.ucht ZJ,JIJ ,je vmden." . I e~n ell ander geene .aunleiding tot het doen van 

Dc v I'oegere ~e~~~rkornmn~Jdant stcl~l~ dc v1.'aag I de gestelde vl'agen?_ " ,,' . .. 
of C~lle goedekpJgstucht 111 het Indlsch legol' I Aan Generaal van Swwtcn wordt bovendlCll zlJnc 
hCe1'8(;ht? Hij k~)lnt tot die "raag door het veel· zeel' ve?:trottwely!ce eirkulail'e voorgehouden, den 5 
besproken feit, dat de vergl'~pen tog-en de , mi- ('ctobcl' 1859 uitgevaardigd en daarbij bc'w'eercl, 
litaire wetten toenemell en de doodvonnisseil, dat hij thalls het vel'trouw~n van minc1eren op 
die over militail'en_ worde,n geveld vel'mcerdei'el1'. hLU1l1e ch::fs door ~ijnopstielsehokt. VQoreerst 
De gelleraal el'kent, dat sedert lang een mingm'r:- is die ci~'kulaire ill. 't minst ' niet op den ' gene
stige toestan<l be::; taat en hij laat doorschemeren . l';:vI ' Va:fi" 'to'epassing, omdathij zeer zeker niet 
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t.reedt in ongepaste beool'deelillg van ~'ijne meer; 
rlercn; in de tweede plaats uitte hij zijne opinie 
over I krijgstncht en rietslagen in ecn in ~~ eder
land verschijnend tijdschl'ift" dat zeer zekel' niet 
dan bij uitzondering ill hanQ.en van den millde~ 
ren militair in Indic komt. Men kan 11n van 
meening met den gencraal vcrschillen. Maar 
wcnschelijk ware het dat die bestrijding dan meer 
het. kenmel'k van bezadigdheid droeg en niet 
meer ovel'eenkwtllll met de geschriftcn, waartegeu 
gcncraal v, S, ill 1850 ziJne stem vcrhiei'. . 

Maar zcgt. men, de woordell vnll dCll gene
mal op bJz. 13 "an hct '1'. v. N. J. sluiten de 
bl'schuldigiug yan plichtverzuim door het In
disch.officierskorps ill. 

'roeh stellen wij to vccl vcrt.rOll\VC Il ill de 
ridderIijkheid ,'a ll het Illd isehc ofticicl'skol'ps Olll 

fl aB te liemcn, tInt zij (lie woordclI gCllcraal v. S: 
l' !lvel wllell duiLlcn, omdnt zij wcHicht zulien 
\\' iIlcu toegcYcll, hctgeclI mellig dcskumlige \'01-
hnudt, ilat IlIccr \'001' dell mirHlcl'cn llIilitail' kon 
~ulllall ,,,ordcn , WanHeel' tHe n UlCCl' VCl't,l'onWClI 

stelelc in prevC'lI l ieve mantrcgclcl) e ll mOil in hot 
Hlg e u\('{:1l f1 1(~N doord fongclI \ras \' 1111 do WUUl'

hcid del' woorden, 'die in 1 ~ 3;3, volgcll:'> hct 
Hilt air 1fjdsch{lt, door dell gCllcraal de St.nel's 
znlldell gebc~igd zijn : "dat vCl'schiliendc daden 
Yall iil"nbOl'dinat ic hacldcn kllllllCIl vcrhillderd 
wonkll, Watlllec}' hij de uflicicl'clI Hid bcst~mu 
k Id celie gcul'ckkigc kClIllis Va)) hct kal'aktcr 
h unncl' olJdcrgcscll{kt(>ll , waanloor bclet wOl'flt 
dat cle lants tcu duol' de Ce l'SlCH bclJalideld W0 1'

dt ll Ills ktwicl'(!11 (100 1" hllllllC oudcrl-l, dat is tc 
%eggCli dot ~mmllligen dum strcnge t,u cht, all
derell (\001' "'Hchte yel'lHalllugclI t ot gchoorzuillll
hcid lHoetCII gClloopt wordell." 

Nicllumd hed!. cr ooit \'(111 gchoonl clat 
m ell die woordell VUIl ~cncl'aal dc Stncl'S heeH 
bescholl wd HIs ccne pogiug om cell bl~tllll t.e 
werpetl op de destijds akLief dicncudc oHicieren 
vau het Indisch legel' 

Maar cr is rueer. Dc tcgcllwool'dige lcgcr
kOllllrlundaut llCcft ill d~ ,(lgcUleellc order van 
l S6!) no. 7'2 met zoovele woorden gezegd, "dut 
vele houfd- cn andere officiel'cn eigemnachtig van 
hepaal~e VpOl' r chl'iften ufwijken en daardoor ccn 
slecht vool'beeld geven, allcrvel'derfclijkst voor de 
krijgstucht."~ Heeft icmand er ooit aan gedacht, 
dam'in eene poging te zien om cen klad te wor
pen op de ecr van aUe aktief dienende officie
ren? Nu evenwel een oud-opperbevelhebber, 
een man die door leeftijd en positie aanspraak 
mag eloen gelden om over het Inclisch leger 
mede te spreken, het waagt als :,t,ijne opinie te 

~eggell da.t mcn niet door crictslageu, maar door 
moreelen invloed de krijgstucht moet tl'achten 
te halldhavcll, worclt clit op den ,scherpsten toon 
gestygmatlseerd ! 

. Moeielijk is het eene poging om te insinuee
ron, Cll ancleren 1c bekladclen, ten einde ziohzel
ven op een piedestal te plaatscll, daarin te zien, 
tenzij men het koeste'ren van cellC andere rnee-
11ing OVOl' l'ietslagen, dan die vnncle drie laatste 
Legerkommandanten als eene iusiuuatie beschouwt. 

Generaal van Swieten ziet ill de clronkenschap 
de grootste bron van kwaad bij het Indisch 
leger. IIij is daarin homogeen met allen en 
ook met" gCllcraal · Kroesen, die in zijne bekel1de 
algclllcenc order op dat stuk als ultima 'ratio 
eVCllzeer de vCl'wijclering van onvel:beterlijk slech
te sujetten nit het leger voorsclu;ijft, Nu kan 
llle ll dit al \Voder afkeurcn, zooals de schrijvel' 
vau het Pro/(J8t <1oet; maar waarom dan die hit
terhcid tegenovcl' dell vorigenLegerkommall
clalltP 

In aisdmHillgs-vel'cenigiugcll ziell wij zoeI' wei
lIig heil. Dit stelleu, wij VOOl'op' ,wanneer wij dit 
punt besprcken. Maar bestaat er- l~eden om 
hetgcon de gCllcl'aal van Swieten daarover schreef 
hem tc misduiden? ' 

,Men <1l'1lkt ill het l.lf. T cell artikel uit het 
Soerabaijalich lIandelsblad over, wam'in die vereeni
gillg wordt voorgesteldals eene bron vall huio11e
lUl'ij en onbiHijke tel'l-lgzetting van nen, die in 
dOll tijd op huuatra's 'W cstkust lliet tot de vel'
conigillg aldaar toetraden. Het is zeel' rnogelijk dat 
sommigen zich uit" huiohelarij ann de zaak aallsloten ; 
maul' is dit eene grief ~egen iemaud, die met goe
de bcdoelingeu bezield cen of ander moreel b0aug 
bcvordcl't ?Wij willen gaarne aallllcmen, dat 
sommigen ill 't geheim dronkaul'ds bleven of het 
later wedel' zijn geworde'n, die toegetredell zijn ; 
maar mod, men de kerken sluiten, omdat som
lnigcu godsdiells~huicheren uf z:ichna het _ verla
ten vall de ke1'k aan uitspaUingcn overgcven P 
Maar al te , dikwijlR rnaakt mell zich een dekman- . 
tel vall al wat goed of edel is. DeI'gelijkear
gumenten docn even weinig af ais het voorheeld 
van een inlaJlcIsch soldaat, die zich lang valli opi
umschuiven ollthield en later weder een slecht sujet 
,,~el'Cl. In die drie jaren heeft hij alt.hans geen 
kwaad gedaau .. en dat was zooved gewonnen. 

Van ernstiger aard is debetichting, dat de 
at:':lchaficl's begllIlstigd werden, Maal' al te dik
wijls schI'ijft men evellwel promo tie of achteruitzet. 
ting aan nevenoll'Rtaudigheden toe ;zelden wil men 
zelfbekemlt.:il, dat ' men rec1engaf om zich te 
zien passeerim; wu nn de' afschaffing, die V001'-
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zeker tot. vclerlei spott.ern\jcll -aanieiding gaf, 
niet welccns als o01'zaak van teleul'stclling zijn 
aangemerkt, wnar men ze elders moest zoel~~n? 

Wi]' zeO'f)'en <lit te ecr, omdat de schnJver 
Ob I I ,. 

van het Protest cl'kent, clst geueraa van SWIeten, 
als Legerkommandant , (~eafsehaffingsz~ak niet 
nan het leger opdrollg, .In., wat meel' IS, kolo~ 
ne] Boelhonwel' nitlloodigd<.~ in de militail'e kan
tine te \-VillClll i de bezoekcrs l1iet te splitsen in 
hen die wei el l die goen st.erken drank gebl'uikten. , 

Is tel' Wefi lklls t indcrdnad gehandeld, 7.00al8 
men in lief ,-~oer. JIM. !ccst, wodat de af8Chaffel's 
of huichdaal's fJcpllnld wcrdell voorgetl'okken, 
~tan iH zc(,1' zekcl' ill stl'ijd gelulllde1<l met het.gcen 
gencl'flul \' S. beoogd l~ : zij!lc goede tl'OllW wordt 
dau ook In bedoe]d hlud nict in twijfal getrokkcn. 
A I~ Legcl'kollllllflmlant hecft hij vool'zcker geen 
\'oeu~el gegCyeli nan de vcrkecl'de gevolgen, <lie 
-de YCl'N!lliging wellicht gehad. heeft. 

l~en oncl~offkj er decide ons nog o111angs me
de I dat hij lid agellt 'chap \'UII .(lc afschafIings
\ e l'eclliging, ltem ill 1 .';;9 vall .Java aangcbodcn, 
lrf:'~·n illgeHlngell ell de gJ'Ol1den voor zijne ziells~ 
wijzc pLT brief lIiicCllzet.tc. Hij i s overtu;gcl cla 
:/,1.1 11 S(~hl'ij '.' t·li tnt· kCllnis vall genel'ual van Swietell 
i~ gdJl'llcht; hij heeft ('elIter dnal'van geenerlei lIa
Iledi~ gevolg ondCl'\'Olldcn; integem1eel volgcle 
kurt dtmrol' cencoc\'onlel'illg. ~lPg men (Ins 
lIie! sieHt'.ll, (Info ook hetgccn oUltl'ellt de IUlIule
lingen vl1n!,{('nc.'l'anl v. ~. ten aauzicll vall de ::If
.· ~ I~iIHeJ' · k l:' Wcstkust van Sumntra wOl'dt Hwde
gt'tkdd, l'L'llzijtlig voorgesteld wonlt ? 

III elk gerul, a1 moge het miducl vorkeel'd go
weest ~ijll. til' ucdoeli l1g was,· gocd. Daal'om 
W:I" lu;t , ·:tll de zijdc van den hee)' Nicl'stra,' t', 
\t' rt'('gtluIHI illtlclikunt dell gCllcraal v. S., cell 
oml.;ul1blg(moot, die zich niet tel'stond in de 
Kainer kon vcnledigcn, zondCl: eenige aanlei'
ding ill lief. tleLat · t.e brengen en persoonlijk 
aall to vallen 01' gl'ond van gegovens.... die hi} 
vool'7.ckel' in tie societeit onder eon bitte'rtje 
had opgedann. Dc heol' van Swieten had wel
Heht betel' gcdaan r.nlk cen uitval met stilzwij
gen vool'bij Ie gann, tocn hij de hoofdzaak be
handelde. Maar gewis za1 de heel' Nierstrasz 
verbaasd . staan, dat men in · Jndie een artikel 
in het · M. 1: overgedrukt vindt., om zijn nit
val tegel1 een vroegcr Legerkommandant te recht
vaal'digen, afkomstig van een del'zelfde bladen, 
die den tegenwoordigen legqrkommandant., vol
gens hem, steeds "la8te1'en:' 

IV. 
'Wij komcn t.hans tot, de voornuamste grIef 

tegen generaill van Swieten. Ihjhem wor~ten 

voornamelijk laakbare bedoelingen met .het tel' 
neder sdlT~jven .van het opstel in het T v. N L 
omlersteld, omdat hij als Legerkommandant niets 
zon verricht hebben om de straf van rottingsla
gen te doea afschaffen of zelfs matiging il~ de 
. toepassing te brengen. 

Het zij 011S vergund de vraag tot den schrij~ 
vcr vaH het Prote~t te richten, hoe bem dat be~ 
kena kan zijll? Heeft hij het archief van 11et 
departelllent. van - oOl'log tel' zijnerheschikki~lg 
gchad? Zoo ja, dan heeft hij in ' z\ineopge
wondene sterrlll1iJ.lg zoo slecht gezocht, dat er 
misschien nog weI wat te vinden zon zijn om 
zijne hoofdgrief geheel en al krachteloos te ma
kell; zoo neen, dan gaat het toch niet aan op 
10880 grondell te spl'eken op den toon, waarin 
het Prote8tgesteld is tegen een man die, ware 
hij nog ill fuuetie, zeer zeker niterst beleefd 
bcjegeml zon worden. " • 

Wij zcggen dit, omaat hct onjnist is te be
wcrcn dat door generaal van Swieten in c1it 
opzicht Biets gedaan werd. , 

Wij wijzen op de algemeelle order van 1859, 
waafvan de strekking rrij duidelijk is: om 'het 
slnan bij . de korpsen te doen ophouden en tot 
de ~trafdetachementell te bepel'ken. De woorc1en: 
"Men ltolta'e steed8 ' i?l. hel oo!J dat de n 'et8lagen 
!Jeen middel zijn om den 80ldaat gevoel van ee1' en 
li~fde t)Qor zijnell stand le //even," zullen toch 
weI niet van ingenot'nenheid met die straf ge-
tuigen. . 
~n is de schrijver van het Protest onbekend 

met de eil'kulaire . van 16 September 1859, 2e 
hl1l'eau, geheirn, no. 2? In dat stnk, ovcrvloeien~ 
de vnn hoogst",'uttige wenke'n, welke ook nn nog 
vc dicncll in oellt te worden genomen, vooml 
\Vaal' het gcldt om tot wering van misdrijf 
mindel' vertl'ouwcn te stellen in veelvulclige straf
fen dml in preventieve maatregelen, lezen wij 
onder meer het volgendc: 

"En hebben er zich zelfs gevallen voorgedaall flat. 
tnanschappen, die weinig of geelle lloem9are strati'ell 
hadden, VOOI' het verkoopell van klein eqnipement-stuk
ken dadelijk in de 2de klasse van· miJitaire discipline 
werden gf'plaalst. ell . (Jan na een paar dagen onder een 
of ander voorwendsel; ' dat doorgaans een uitvloeisel of 
gevolg was van het besttafte fcit,met l\eti' hoogste ge .. 
tal rietslagen werden gestraft, blijkbaar om daardoOl' 
het verbod te ontwijken dat deze straf lliet mag wor~ 
den toegellast op manschappen, die niet in gelloemde 
catheg(lfie zijn gesteld. 

"De behundeling dec in de2de klasse gepJaats~e sol
daten is mede niet alt~id overeenkomstig de ter zake 
gegevene voorschriften (Circu laire' dd. 15l'ebruari 1848 
lin. )) vool'lwmelijk in het oit .deh proeftijdterugstel
len in . de 2de klasse, w('lke terugst,elling somtijdszelfs 



, met lijfstrafJ'~n.gepaardgaa:t. " . . ' die Mn latere Legerkommangal1ten ten deel. viel: 
. IIC?ver' .~et algelJleen , cmtwaar , i~ ook . vlielhardvoc}t,. "Ollzes erachteus ," - om met den schrij~Tel' van 

hgheid blJ het opleggen van , netslageft; meermalen JIet p.,"·oteGt te ~l' .· 1, . " k d' d . .. d ' . d I O d l~ " I , . :S Jl e "en ,-' er ron 10' e o-e 11er-aal , wordt b~1 e toepasslllg er a· gemeene r er van u, S '0" '1' f"" , . , 1:> , ,0 ' ( , 
Februari 184:2. J\O. 3 het O'tootste getal tueO'edeeld, v . ' , ~ :' vlni t, .1J~ 18 /2 alleen met meerklemJlet-
alhoewel dit i\ lechts als emi ~aximum is vOOJ,gesc!nc-" geen h~ll'eeds 1Il 1859 als Zijl~ g evoeleIl deed ](ennen. 
ven, i1at niej, mag worden overschreden, map.r daaJ'om Maar geateld , dathij ', in dezenals Legei>~ 
niet hehoeft te worden bereikt en in het opleggen ge- kOl1unandant of lid del' 'l\veede Kamer lliets 
let ~lOet, ~orden op ~~ ~~ecf:dentell van: den ,man. ! lOegellaumd gedaali had: Zouden ,dan t~jd ell 

1/ 1.1 en lIeemt, ;,(I aarblJ met 111 aamnerkmg dat bedoclde naden ken hem niet tot .'11'1(1 > .,~ "'d "1 t' ' : h "b"'-
d' cr . t .. u~ , II' It d k 1 I d _ , .' e1ege ac I en . e · ~ 

~vcrtre mb m,ees ,~ " en ,\\c Ie \ !.On er wa,! e )e o~ , bCll moo-en breno'en? l"I ,~ t 11" '·1, .] '1· " , 
llllgen, gesch~,edt door rekruten. wanneer die pil~ b~J 0 ' 11 ' e 0 . : 0 0- :~ ~ ':' " IJ (~n . le; StlZ~lJ~ 
hun korpsz ~)n aangekomell en dus nog geen onglln- oe , h. waren > ~I.s deroehJke kwestl~ III t pubhek 
Iltig ~t.rafregister kunnen hebben, terwijl men h() v ell_bespl'OI~en en lUJzolf aangevallenwerd? 'AIR men 
dien cr Iliet aan sch~jllt te denken, dat eene zoodunige dut aanneemt, dan komt men tot zeer -vreemcle 
slraf de jo.~\ge sO,ldat.~n, die lIog Jl~et [lUll oJ'de el~ ~u~ht konklusien . Iil , lS-64 verdedigden immel'S gene
g;-wooJl Z!JIl, , mlssch.Ien v.o;lr altl,ld v~n ~c mlh t",n:e raal en kolonel Kro~sen de rie tslagen hij de korp~, 
dwnst aCkeerJg maakt en dlt nootiwelldig V,P! nadech· sen. Men maakte 111 de hedo ldb 'h . '" 
gen invloed moet zi.Jn op de Inlandsche werving, o'cwao- V It' I , . , " e e , roc nre ge.en 

1/ Mijne br.doeling is hier echter lIlet dat men ten deze o. I:> an Ie mis )~ Ulk. ell de ol1l'eehtvaardlg
tc ~egevend worde en, daardoor weder in tegenover- h~ld, welke. de bepalmgen op rayons~oversehrjj~, 
gestelde , uitersten verv!llle. Men houde steeds in het dmg ,na zlCh, konclen s]epell. -Was dat ~ toen ' 
oog dnt de .kriJgstuchtniet . a~leen onderhouden Windt , geschIed, welheht ware reeds destijdfJ de alge
floor beloomngen aurunocchgmg van goed gedrag en mce~e order · 'lUlU 1842 no. 3 ino-eti'okken. kan 
ijvcr, maar -oo~dO'Or ljeea.$t~ bestraffing van verk:-~rd... ipen in den zin van den sehrijverO van ' het 'Pro
hedcn, en. dRt -dc st.f!lftmpallll.gen meer moeten {hencn test zeggen, want ook in dien . ti'd wa:; d 
all! afkeu.nng en om overtredmgen te voorkom cn, dan v' 1' . g 1 t h ,I.'~l fIi . ' J.. . ~ stem 

d· t k" ,lll (Ie 'eae 1 e OOIUO mel'en geenszms zonder 
om le e wre en. . 1 . 'I" 

E' r d '. , gewlC It III l1UltaIre aangelegenheden. Zon ge-
. , )1 , cr el ;', - _ neraal Kl'oesen d~~rom 1111 de straf van rietslagen 
It Mochten nude plaatsing ill de meergenocOlde klasse voor h~t oversehl'lJden d ,::1' rayons steeds in' be-

slechte sujetten van Europeschen lundaard, blijven voort- 1 h bb 
galln met zlch liederli;ik en hoogst strafbnar te gedl'a- se Iernnng,: e . en ~oetel1 nomen? De sQhrijver 
gel!, dan zal het om de lijfaf:ra.fJett l;~j de korJjaen zoo- V~~l h.ct Pl,'otest bewI,lst te veelen daardoor bewijst , 
f JIfCl mogelijk . te voorko,.tum noodig z~i n hen tot I11J mots. 
plllJltsing bij het strafdetachemflllt tc Ktattelt in nan- Generaal " van Swieten eischt autoriteitsD'eloof 
metking te brengml." e~ be'Wijstniet,. zeg~ iuist die schrijver, Ow e1; 

\Y allnccl' men <lit lcest, kOl11t mell dall niot. tot clIO generaal bCJ'ICP zlCh op de adviezf.n van den 
de konklltsic , oat ,gCCll onedele dl'ijfveeren den Ad~()ka.a.t-:Fiskaal hij het, Hooggereehtshof; op de 
gCllcraal q UI wieten de pell OJllaugfl deden op- advle7,cn vm~-!e.den van den Raad van lndie; op 
vatten; mag men Biet veeleel' ond01'stell en da.t cen opstel m' het Weeh:blad van, het ,Recht. ., 
warmc helangstelling in het Indisch leger, afkecf" Maar, \7,egt n;teIl, degeneraal spreekt alsof 'de 
van lichnamsstraffen eil de overtui o-illO' dat slngen gevolgen yan rIetsJagenhij. het leo'er eVeIi gi'u
hij de, korpsen .gemist kunnen wOl'den~ den gene- ,:elijk zijn als . wailI1~~r de in.l.ande~ ze als poli
nutl v. S. aan]ei<ling gavcn om zijn opstcl te sehrij- tiestr~f ol1cl~rgll1g; hIJ , overdl'lJften verplaatst de 
ven? Is llct \7,00 vreemd, dat de man ' die in kweshe. beneraal v: s. besprak in het1. 'I). 

1859 handelde" toen olflangs de rietsla~~ll in N. I ~e to,~pas~i,ng. del' 1'iet~l~gel1 in ~rGeger en 
de rrwccde Kamer tel' sprake waren gebracht, ' l~~er .bold, hI) lmhtam:meu Cl-vIelen, . En un had 
dienaangaande zijl~ewenschen or> nieuwlJ~tte? hi] zlch ook }~unn~n berpe'pen, indien Inen al-

Generaal van Swieten heeft blijkbaar ,clemaat- thans een schrl.J.ve~ 111 ]~et M. 1. van lS71 mag 
regel~n, . ·door den tegemvoordigen Legerkom- , gelooven, 0E,cle Clrkulal1.'evan generaahle Stuers 
man~lallt. ten ~an7lien van de toepassing del' riet-, ' va~ 30 . AprIl . 1833 No ; '~ 2,26/:4" walll'in d~ze 
sIngen genomen, ,:voorbereid., ' ' ~Clde: "ware er , aanteekenmg ,gehoui:len van 

Nu . moge men iil hem zie11 den man van het aanta.l militairen, ~t'c" welk'~ zicli ten gevolo-e 
mindel' e11ergie en voortvarenclhe~d, omdat hij Van ., eene v~rkeei'(le hehandeling, 'aan zelflUoo~d 
de rietslagel1 onder zijn bestullr niet heert. weten h~e~t ~cllUldlg gemaakt, of 't vergrijpteg~n de 
.te doen afschaffi:m, lIlen ziet clan over het 'hoofd chsClphne met hunleven inoest ooeten, clan ~ou 
dat de stok-tQen nag als pciitiestrafbestonc1 61; , bct aan~ul verbazend ' groo't zi.in." , 
dat bij de aan~i>0ring nit Nederland niet verkreeg, I "De ' eene soldaat", sClll'eef hU , y'eider, "kan 



':[~~:~"~~!C\~~j:;te~!~;~;W15.:~;~~=~Jl,~!~~j~~~¥:~~~~~3/';;~tt· 
zjjlje· meerde.1:en ' zalvel·gpJJf~l:~enaUSZlJn le- ~ eerst.e, '. iil<;let ,wezen ,om,;het ,sch6jven yanh~t 
yen iude waa,gschaal stenen, _unmersheeft men protest en het opnemelldaarvanin hetMili
gezie:n, '· -dat soldatennl~het ol1~ergaan dezer stmf tair JJjdschri/t niet ' goecT te keureJ!Wifma
die hen z<?ozeel' voor zich zelve vel:nederde, wan- ken daarbij eene reserve: .'Jietb:etreft, het pro;. 
hopigel1.: hlJ-11 l!jyen .11)oede ; eCl1 emde a.anhet,· test tegen de uitlating van _ generafl;lvanSwieten 

, zelvc:i. lnaakten."": - , ... . ' . , . ' . ' . overwijlen den generaal~maj()orMeijs. . -. 
Zou:" die" gener\:1al, d~,Z~, ,~oOl'den III een offi- , ' " V. L. -

cieeL ·'stl1k~ tel' . neders'chl'lJvelld€l, woals men ge- ' 
nerllat vail ' S:ivieten , verwijt ,alleen : zijn bedacht ---.--,----~".-'-;"--~-"...~'--'-~"-----
gewe~st op -het maken van effekt? Zou~en de Irtg'ezonderl · ~tukk.en.: 
u.lol'eelb ., gevolgell, (.1.iege1ieraal de Stuets doet I ~~"""'" 
uitkomen, '.~ . en d&arop doelde generaal van :gen bede om ~escherming: . . 
Swietenop blz: 13 vanzijn opstel, - in 1872 ' Hoe wakkel' een best~lll' oak "moge zlju, el'l~llllnendik~ 
IUiuderte ' duchten ·zijn dan ,iIi 18-33, omda,t de werf zaken ge~eurf:;n" dIe ~an zlJlle, waakZaalt:~lel(l ontgaan • 
. .. . ', '1 . ' . ... .. 1. ' . " t t· / Het bcst~lllt te. 'langmang maakt Opdlbll regel geen-sLrat t lans . m matel'lee en zm ,op Ie wa, men-, ui,t7.0ndel'ing,' ,.. ' , 
~heJijk !:r .' wij~e wordt tQegepastP , . I O~der. de Inlandsche bev()lkil~_g der door, den heervan 

Dat de dde laatste IJegCl!kommandanten de 'Sonsb:eok geh'llmlc land~n Baza,~r Bal:oe en Tjoel'oe~ "ka.at 
, .: ~'-' l, a. . to >h .. 1 wi1den afschaffen is be- een , ,~emor. op, ,(.Iat het. oo~: , ValV' ,den , betl'O.kken AS~15tent~ 
lie l"""r~(,n Ille. 'O~e ee . ,~ , ResIdent met sehlJnt tc berClke~. . . ," 
kcncl. Gen:~rfial Kroeseu gaf daarvoor ZlJOe mo,- ' _ Het i>l floodig, dat UOI\l ': J iit . gemo,l:' sp() e~lig' een einde 
tievell - Die van de twec andere tegerhoot- I k6me, I,er voorkoming vun crl1.s[f?,c, _?levolgen. -
cleD zijn , niet pu blick ffc,,;oi:den. Maar \vij De lnlan del' klna,.,t, niet, giiarn~l biJ h!lt b:1S tlllll'; v.ree~? 

I - .:: l ' :t' , 'U ' ·t "u ver' Ie I schoon soms on gcgl'O ,, ([ , bou cH lUlU) t,()l'Ug, , ' l',venwel ZIt hlJ 
~et~t!ggell,{ a I.nen vo e v~r 10, \ , 1 , "Ill C niet Ej,i l; hij ~() i; kj; a,lI} han;~ en ,in hp l; verIYlrg;en; rijpt 

knnde en het belelcl. van cell IJegell\OnlllHn~dant I wele{)l\s het plan [,0'\ e<'ne wc;nhoplg\;,~aad .. ,- ZOOV01·.18 het 
kun' hebhcn: zondel' In elk punt met hem m telwel OJl do luuciell Ba~aar BatoG en, J J oero~K ges ' lSZlll-S ge-

st~lJ)mon,De . GeTleraal ' van Hwieten st.·aat Hi .. et I k()m~:n; , :l~ a arme~l. ,~;md~leJl') 1' l~()t te hU,I~. 18, ' .' _'" _' .' 
. ,_,_. 1' " -.' .',')' ,:' . 0'>" ':1." 'Z'J (;\c or YC1H,n nbtand v <lllll!) t lC\LJd)llllti ,Lles hemen 
att7cn; , .'~J geeft. :rnotWVCJl \ oor ~JJIl .. 'Oe\ Ot, eL1. ! Vall Son~heek WOllen, ~,ij n ver- l'\icht in L1en nacht . .te reizen 
gn ' 11Jl ' 1.1JII en hhJven Hl'gurnet;ttelJ nrgnmenten, l~lD f,iJlJi!!;, e1.L de,: IT;orgen s ton Z(~,I:ln'e, nan hllll work 

l.,etzij 2U dOOl; cc:n genernal. of cell Jnitelttlnt \vOJ:" / o~ , he1, ;ill'lli:,I ~il> :~(~, "kn~lrlel~ j'~~jn, ::nfll: , 7.~!: ;l~ te,~ aa~i,l:::tl~nde, > 

d -'1 ' ly' ·g:ell"lcht · 'nits 'If,i)' ·tuoneil etC:' ~aa!" te tlln- gU.1l to al ')1 be,:, ~I~ > Vd/l \ cn.,(;/iL huw~_, _L . • S[:,1I k, ,;,,,(;.l. 
C1Lj ,', ,)" _ ' . ' ," ', ' ,, ' , ' <. ", I III St.1'ij([ )TIcl;: he'[; "l'cgimal{ntf:1,tbL 181,6 T1q.19, waar 

.- lIen: bTlC)t)l'dee len. Dc sehi'TjV,er van !let -!1>(}te8t ; vall II j,e iJ o(,rjijk:" voedil: g P;('Spi'O],ell ,,:urd t, ~;(?rdtaan 'de 
heeft nie!; bm:,ie%en . --_. eli dat iR de lIO()Jdz[lak, f hee l'edie l\ ,. l ; p i H~htig.!'.J\ qp ~)!llc@Jdc bndcn eens reI' dag 
. __ ll'-It -(1''','-)('j-' ' I-'\'] \"Ll', ~" \·\ ' i·,r f· " l ()rl~"('liJ'i ' ll'i'lin ' ten eli u)'o .. dr:s Vl.)Ol'll.Jidl::(li;:' z!;i;:r;re vu(:dil1'" verstrdct, 

.... -' '.~ ~ I t:' '''' .. .!. 1,. l - ' (.. - - l.. . . , _, \,. • .' 1 - h :" ". - f ' '"-, .1 ..: I ' '. \ '1'" . :-- I 

. 7»' :\'. ... :1 , " - .·1 bosl.aanr ,) lI !t ':[;11 i ,m, Jot) nmwe· - 'l'1J"t , i.uet zal1Q ' vel'-
I ~ ' :J ann tc t l'tngcll.ol~ (.c v<?rp!f{a:tSlJ1fr,YHll Cl.e men g:r[ , I'cel [Jjind.,:ryan g"b:1 en , rinlis gezuiverd, met 
tweede klni3se Vnll (hsel pllll(: Il a al' ~;LJ'atuda(lh()- een w \: i!l i.~; ~c,I\G, op ric: andel'(: buiton ill hd Tangerang-
1I1(:nten. sehe 11< bbcn zij hIlt iJetel'; ti,J.;\], word_I; hlln behool'lijke 

j)ien ' llllliltregel verwnohtcll \'-0Jon Hog-steeds voedin ;~ tlYeclllHlen d;wgs vcn;tre!,: I;, En bet behoeft goen 
I btJtoog, dat de go\',[ lIgellf,n ~n Vt'l'OOl,u lleh!.ell , die dl'ie malen 

yr·l1J generaaI Kroesen; die eel' 'is V()O l' . lem weg- clvags \,o]op «n !-(oed, den kri.l g~ ll" , b~j de hcel'edienst- . 
geleg(t 'W'ij .\'(-lrtrouwon dat die, clOOI' ve ien VOOl' plicitt'ig-t:llop ila;-I;1 ;;,r name en 'J'j;;dor: ,. I'crgt',h)kcn, een 
J:et Indiscbe . Jeger ' gewenschte heI'vol'rningen' de zecl' belj~j ilen;>waal'di g ,)ot"hebhen. . " .' . . . 

f' ') f ' 1 ..] b' d I ·t De hcol'cili';n •. ;tpli(lhi;igilll (1) de ' lfimieu 'I\17ca-al' Harne en a: SO lU DUg, (errlet!<ugeI.l '. ' ]J'. e ~c)r]). sen, v.an (en ' - L " 1 - 'l'jG 01'O)11~ . -wonlc-!i1 do!n' tI.CH hUlmicf g() lJczig', niettm eel ten pe~ 
gcadi.t€m ;Legerkonnnan'dant :7.il ilitgaan. h~cve v;lrt "lJet [a tl(1, ill'Wl' ook tot :~.\j}I" eigcn voortleel, w~jl 

ZOQzijn.wij e1' toe , gekol11en,dGhoogst belang- zij zondei' een ig loon rnoctel1. well:en l:L,an hllj~; , . iJi' 4.;:.nrijst
rijke kwel~tiezelve te bespreken ~ , · Het was hetmolen ,-;'~moleT!" , ouz" Ot~gcn hot .. vetbo~ .in bcdoeld hi} '8 

. . h Gouvel'uements beslnit· d'L 26 J tltlLHl.l'l 1864 110.20, op-
dod va~i " den' schrij~~r. ._v.anhe.t Prote8t 111 .. ~t . 'genomen . onder no. 1532 van het B'ijbl1l4?p: 't t~taCft;.Q}:ul~ 

. .ill.>T. . n~ct daaro8'er. In dlskuss~e tetre~en. Dl~ . ,:l)e twee cCJlten 'per. paal, voor meer,_ da,I).; V~]l palcll"h~~;taJ~d 
kwestie ,- is · .. :dan .. ook: clo?f ' . zijrt ,opsteL geen stap' vail het landh.;l~s , becloelc.l bi,!axt, 26 ~yanjpot,reg4elll~Jl~~Il 

geyoi'tlercl; > · HiJ·richttehet .woQrd 'meer; he_fi.t{Lat~blad lS'JC) no . . 19_, .worden hun ,p~t1~.o\lq~n:pvere~n
..< . .... .' - . . .~. . .. ' , .' ........ .. ., .. ' .. ' .... komstlg geuoemd al'hkel IS 00$: llnuwerk- , llletverde,~l~, . 

paa1dc '· tot . ge:ner~l van SWlete~l-. . Wu heb~en()ns . De opgezetcnen worden -ltool'dek;:tmponghwjfJengel~~t" 9::e ': 
ten ,: g~yolge . vandebe~prekIng . der ' z~ak '1netdien!!ten zelven te koiU~1l xcrricht~.n(!n ~ulks, niet~t:t2.r, 

" officieren, . : die? clen ,- grijzen~: b~velhehber l~ r.usteplaat~verv~llgers -- l:et:gcen bl! . 1lC~ ~a~)geha.al(~:·~gl~m.ell~Dlet : 
'1' .. - ---It -" ·· t > .. 1] " t . ' 11' " ' .. vcrboden 16 -:- to la.en doen" maar. 15 er spIu~e~an afkoo- . 
. 100g ,ac.ren,ge.·, ll .. O. o.p .. i'. 'g.cvOe .(fOrl1 ·,e1' .W:11.: e .. · .. '.'an. ". : . ,; 1' . '·d' . '1'" l; ·~(.l"."l'-'ll.·.·. " l· > O'.e:cll -.Ilot· ml·.ns·;., ... . be·z·.w .. ·-a .. ·.·a.·,. '"·:· . ' . _. " ,.,- -..• •... " '- , c' . '. - . '" ,"'. ,,~' . • , ... . . ' ' .lH:ll, _(an - Vlll en H.y· ,\, ,CC' _ " .. <1 .•. " . __ .~ . L : . . '." , ,; ." 

' de· b~]JIJkheld een.-wool'dda,artegenll} to brengeu. I iuolll 'I (j e ll l 9, toLl r2· ,te , eisch~u . : fllaatgelaqg:-J ~ij" 



~. 

lfal!~~.~~~t~J;;~W~~~f~ChPLiqt?i~!~~~~t~t;~ir~~~-~~~~~fd;&~ti~lb~~~d[~~~·.·~et . ,. sui~,~:~c·~t2 :. ,~,·q: .. ~~·~~,~·~:" t.1: 
hetdieJll'~( Jastlg c taneu~n.~'~:Wll1g~n . vroeg . m4en morge~ . , :Y:olgens. : gewoon~e .kr1JgeJl de snlJ4er,.S Sals~anq,~~I : , .~ 
iiit te 'k()~en'i . t?~af:koop ~.der: heeredie,nste\l tl)ge~de geniel"de lan4hiiurdet, mgevolge . art . . to: .v,an ;ptaatal>lad 
de somll1en; welgeren ZlJ . dlt, .dan worden z~L v(')or den 1836 no.19. ' " .. ,;" . , 

, huurder ~ gebJllcht omte Wel'kell ;zij worden alsi/an geplaagd 1m de eigenaar valL de sawa's. ,.;. ;.: 
onl.bij!3tenstijd zelve voo}' potten .enbrandhout to zorgen, - ". '. ' '. ..' . ' ." .•.. 
ten ehide de hun . verstrekte rsuwe rij~t te kokeu . Het is', . . ... ' _ of te o zamen.·· .. :' . . . ', ," . " 
,niet' zeldengeoeurd,o dat hun dan nog -slechts een weinig '~J)e mandoor of·'he1ier (toekangtjoeke) hadecllter,depa
-tijd. vQOl' net eten . werd, gegund ,: zoodat zij daaID1.e~e n0lt di-;shijdeh , gezegd ,dat zij hun aantle.llL.vrij.wilJjg aan )~e~ 
niet gereed C waren en ?p ' het gelui van de klokmoesten I ~?esten aMaan ,ten b~h?eve :va:n~eIi.o< landJB~q.rder,4ewIJI 
opstallll, . om hun -arbeldvoort te zett~n. Meestal geven ZIJ anders naarhet pohtle-bure~u zou4e,n ,,!~rde,u~ebrapht 
zij erdaarom de voorkeur aan de heel'edlensten afte.koopen . omte . w()r~en gestraft, omdat ~lJ, _voor<, zoo~er}e " tlpar~~el. 
eD tot dat einde have en goed te vt)rKoopen , dan zlch aan den .van Koban betrof, de padl ' zonderlJ,1{'IIiIZe_, toestemmlng 
miehandelingenbloot ·te stellen. . . . . sneden ,en wat , aangaat de padivall ;$aiji-ini o~d~t - de 
. . Het w"re te wenschen, . dat de Regeering eene bepalillg snijdersniet hadden gewa,cht tot daUlun heta:al1deel door 

tot regeling vande werkuren iler dienstplichtigen (art.. 57 den heffer werd toegewezen. ' " .. ' " 
R. Regt.) in het leven riep. . . Alzoo werdden padi-snijders en , snijdsters, die in de 

De kampongboofden wonien met ( 6 '9 maands ~oor den brimdende zon haddengewerkt, op, .onrech;tma.tig~, wij~ehun 
. huurder bezoldigd! '. aandeel .onth.oudlln,- · .. ' . . . .•...•• , :,.,. . ... ' .. , /0:'- , .. 

Opgezeteneu, die voor de veiligheid van hun pel'so.on en Voorzeket' ishet . hoogst wenschelijlt:jja:. noodz~k!lp.j,k:, 
hunne gOed.eren voornemens Zijll om een hnis te bouweu Qf dat vooree~e bevolking van oi:lgeveef}j,O,OOO : zie~eIl_-onze 
een buJiillkraal .oP te zetten, ondervinden moeiel~l kheden in Land V.oogd maatregelen, neme ,dat zakexi; a.ls ,llierboven II).e~ 
net. verkrijgcn vall ,vergu~ning tot den aankap van hout op dege(leeld ,wol'dcH,zich ' niet herhalen, '.' 
hun ert(r.ie art. 19Mb!. 1836 JIO. 19) en wonlendaardoor X. ':' 
gedwongen Oll! op' eene ongeoorloofde 'wijze zich van het . 
noodige b.out I,e vooi'zien en zich .dus te wn. ge, n aan kwaad . . . 
spel., Het i~ gebetir.d, dat :mlke kwaadwllhgen door den In de Samarangacke Courant. is. de~er dagell devraag 
chineeschen 'silioll van den" landhnurder werden ontdekt, en gesteld, of de hand dOQr de hoofdeIl ·:vangewestelijk be
de gekapte hoomen ten favellre vall dev.en verbenrd vel'- stuur · gehonden wordt aan-.de bepalingenvanhet Reglel11ent 
klaard zijn. , op de opiumpachtop .Tava en Madufa -; ]na,c Stblaa. 1869 

Van de opgezctenen worden voor eike rocele beplante ka- no. 81. ' " . " .' " , 
tjang tanah trier centeD gevordel'd, dus voor elke bouw van De S. C. had meer bepaald hetoog'~op :art;15; luidende: 
500 0 roedel\ f 20. Volgen. art. LO van lIlcergemcld regIe- IIHet .is aande ' pachters,onderpaQhters1" hunne?l'aak-
ment mogen inhet algemeen de heffingen nimmermeer be- gelastigden of opium-s].ijters verboden, de opjum, op wel.ke 
dragen . dim hcteen vijfde gedeelte van het werke} ~i k gewas. wijze ook" te vervalschen , of met vreem.de ' hestanddeelen . te 
Naa)' dezen maatstaf.zou dus een bouw katjang ccne waarde van . vermengen, . .oP verbeurte eener boete van eenkonderd tot r 100 vertegcl1woordigen. Of schoon dusde.heffing van /20 . (lett . duizendgulden en verbeurdverklaring: deropium, welke 
tIen opgezetenen scbnlUwend duur voorkomt, laten zij zich haat bevondenwordt:vervalscht te zijn. · . ~, .~ ' c ' < 
welgevallen, omdat wllnneer zij bet vijfde dcel ·'in natura IIZoodanige opiumwordt op last vall ,_hethoofdvan·.ge. 
af.taau, .de huurder htln vcrplicht bet da!J.elijlca aan zijn pak- westelijk bestuur, ten overstaan -vall e~D, ' door ltemAehe
hwst8 brerigen, waar zij dan nog" tiemoeielijkt worden in noemen kommissie, vel.'nietigd." : . . 
net ,erkrijgen . vall /datlt (bew~i! van vergunning), onder . te Geschiedt hier, ~erplaatse weI eenig ()nderzoek om,tl'ent 
leennen gave, tiut daar ,nog geen tQekan.'I /doeM'(hetl'el') ah- hetgeen in ditvciorschrlft -bepaald is? Oflaat menei' 
wezig is. " zich niet in) minst' aangelegell of .opium verkochtwordt, 

Er is in betmeer geciteerd reglement geen sprake van die, wie weet metwelkeschadelijkeOf on$chadelijke be
vergunning, die de opgezetenen :r.ond.en moeten v rage\!. om standdeelen, vel'mengd is? " '. : .. ,', : ' 
hunne producten in de oogateu, en tach moeten zij zuIkB W Jj wenschen nog de aandacht op- een paar bepalingen 
doen ; dan moeten zij wachtcntot .c}.e landheergenegen.is van' bovenbedoeldReglement te vestigen: . '.' . . ; -. '. 
ean tjam te geven. Oogsten zij hun product zopder bewijs Art.S houdt in: . -. . ..•.. - . '.' .. •.... . 
,van vergunning in t dan worden zij dQOr de kamponghoof- IIDe pachterszorgen, dat voor . aan . degebouwen, op 
den opgepakt en gestraft. ., " . ' eene' zichtbare plaate, een houtbord ' 'YorClt gesteld, waarop 

Datwachten op vergunning is dikwerf oOl'zaakgeweest, het nummer en' daaronder de woorderi ~ . "OpiU1nvel'koo'P
dat het gewa!l .ovet'l'ijp staat, tot groote schade< ' van de . plaats" in de Nederlandsche, de plaa:tselijkelnlandschecn 
eigeDare~. ' . de Chineesc~e talen duideJijk tll lezen staat, op vel'beiute 

Om er ' van af te>komen,onderwerpen de opgeze~_enen zich eener boete van vijf·en-twintig gulden; voor elk vel'zuim;" 
liever aan ,de \)etaling van viel'Centell per roede dan elken Heeft daarop alhier behoorlijke kontrole plaats? 
dag met een zak ,katjang - vijfzakken kunnenslechts da- Art. 11 van bet Reglement zegt v6cirts: '.' ' . ...•... 
gelijks worden opgedolven . - ' naar het pakhuis -van dim I "De pachtersenonderpachlers, niitsgaders . de opium
landheer, teloope~~ voOn~r z~j die opeenafstan4 van 12' ~~_ijtei'~zijnverplicht khoudenof te ' d.oenhouden 'behoo~
palen en me~r van ::~a~ paJrbUls 'Y0nen. . ' '" llJ~e uv6'ten van de do.or hen ·ontrangen , <,verstl'ekte,',' af-

De opnemmgder·, mtgestrektheld vande tUlt;lell der .opgeze- ' geleverde ,envervootde ' .opiuinendezede~ -ae-vorderd,: steeds 
ten en " wordt , door hunne knmponghoofden bewerkstel1igd, ter beschikkingte ~tellen van " het ' hood"'van gewestelijk 
wnder dat de bezitters daarbij tegenwoordig zijn j huuwoidtbe~ti.luJ'. , 
,daarna gezegd hoegroot hun tnin is en wat zij h~bben te , "-De boeken mpetenvoorafdo.or den"'betrokken pachter, 
betalen: .' ..... . . , ..- " . ' . .onderpa.chter en ·opium-slijterwon[en' onderworpen. aaneene 

, MedlO M~art 1872 hebben de Inlanders Kobanen Sanh waarll1.erking doof middel vann'uD:mleringeri : parafeering 
'i111 respecth1elijk Wotiehd~jin .dekaihpung Djatti en . Kon:~ ,van el~e : bladzijde duO~ het hoofd 'Vltn"geweStelijk ·bestuUr 
helil , liIltliin .elete1i op aa:illlii'l1i1tCillolj 1Ii'!l"unilli Van ~till i wfeifl efl ,ilanl'toe ,daQraeaeit · at\l1l!ew"~ft:_ lunbtetii\ar •. . 



~~;~k?i~~t~~'k~'~:~~:;~hoJ~1t:-~t;~i~;;~;:;!:~~t~:r;!: ~:' I~-~~~,~i~~~~~~~=:~;~ie~rd;tr~ ,~~:;ij;;g~~;::~~tt~~~:e~~: 
lil . ~et : ge:b(ju;w)' :bes_~ehi~ ~ vpor ' :~e:')jitvoer.ing. v~u' -dat -dee! l ml~en b,escnou wen · het reeds alseene -knil'velairj / alit hij, elln 
:der ' p. aC?J;>.',;;::w:aa .. r. OP '~_\j- . - , b. e.trekking.~." ",bebbeit,. t~ii~ijZiJ.· zijI~ I, c.ht.uees. bij .· .d. enrug van Krli'mat heeft .2:c. poste~rd, . (1. litis 
QpgevraagU door hethoofd van het gewest ,aIs Wanneel' bmneneene paalvan de pas!er, waar de 1e(len dll'itcr maikt 
tijdelijkhtitnoodig~in . een c'memoiiiUll: wordt opgeteekend; I komen, zonder zioh vooral' .in de drukteenlfet . gewoel ' te , 

, om bijontvangst VIIll de. b<?ekeri deze daIl~uitbjj teschrijven. moeten ophouuell, de rechten hlDuen vi>ldoen en eenbriefje 
. II Rij overtreding of ' rialatmg van het Iller voorgeschrevelle olltvangen," 'dat ~ij slechts op de markt behoeven te-vertoonen 
aoorde pa~hters, oii~e:rpachters ' of 0pium-slijtel's wordt; o~ van alle . verder.e bemoeiing onthevell te ~ij,ji. Wie zich 
verbeurd eene' boete" van lwnderd tot dU'tzCtld guUett ,l onge- nI!3t naar Passel' Sellin hegeeft 9ill daar handel te drij yen . 
rekepdJestnlffell bij -de ; we~ gesteld op valschheid in ge-I of sle~htg, pa-ss!)ert, hecft llatllurl~~ aan 'de brng vail Kralitat 
schnfte,-, "--:< ....... _.-" .. . ' ... evellilllll lets tebetaJen. DagellJks kwam.en un velenter 

Heeft n\l ' Ifet hoofd ' va!l gewestelijk bestuur, ill de laatste . markt; maar de verkoopers fail een -tal artikelen waehtten .. 
::I)aarjiu;eii;: v~ol'ar, odit . vel'lallgddie b\)eken, tel' zijnel' be· zich wei om op ete twee dagen te verschijnen, waarop zij . 
:.scnikking , tti ·hebbimender Regeel'illg rapport gedaan van aan de belasling onderworpen waren. Daaromheeftde heer 
· zi.l nebevifi~!llg ? . . .. ,.. . . . ~~gel een kras beslttit en zijne maatregelen genomen om 

Zooja, hoe ditte l'lJmen met de toellemendeaanvragen ZlJn recht te kUlill en handhaven. . _ 
oro siJ~alu, tenvijl eene zOo -aanzienlij ke I partij, voldoende Een vorig- assistent-resident van politie had hem bedreigd 

· voor de . kOllsllmt'ie , vanbijua ' ceu hair jaar in l1et · geheelc met gewelll de lieden wedel" op de passer te "zullen bren
c Rachtperceel,opll.(lt eilHle vaildenpachttij!lovetblijtt? gen, als hij totverdrijvillg op de dagen overging, waarop 
· '" ){etovergrootbalang: vanart. It van hct l'eglemeut is blJ geclI . recht mag hefleu . De zaak is zoover niet-geko-

111oormalcl1 iJ6or, :ons -betoogd. ' W ij zien daarin hot middel men. Maar de daad zou rriets andel'S dan sehroomel~k mis- . 
om, hij ' bc}iOol'iijke , kol1trolo ,de ,misbruiken en nadeelen bl'Uik vau' Macht geweest zijn. . ' . 

' van het tegellwoonlige - stelsel' te breidelen, en om de be· 'l'wee wegen stonden tegenover hem open: of den eigenaar' 
:, Iangen; v<illdcn, Staat te bevoordeeleu. · . :'~Il oe , 'Hsser te vergunnen dagalijks passergeldenteheffen 
· Wiltdoetijten daaralUl te Batavia ? ot hem zijn reellt af tekoopell. ' . .•. . '. 

Tochncemthet -verbruik, lils men deaanvrage/l nagaat, l::!et Jlllbliek, belang eischtehet la~tste> -' lVlaiu ouder ge~ 
lIiet minder'·toe dilii elde)'s,- W. woonte heen' men de zaak jaren lang slepende gehouden. 

Nog eene oude kwestie. 

Thans · even weI IUoest men handelen, hoe eel" des te betel',' 
want; .dllizenclell ondervondell de nadeelen ' ,van het langdurig 
verzmm. _ ,. 

Men heeft, naal' men zegt,l\aar andere plaatsen gezocbt 
Dezer dRl,(cu ,declde 'deeigcnaarvall rasscr SciuitllllelltJ, op een paal afstand om daar een of Ilieer passers aan te 

dat hij vOQl'taan . geen . handel . or (liehpaSser zou ([ulden le~gen . . Dit is niet gelllakk~lijk te 'linden en de grond kOst 
dim _'-op,; de,;twp~ dagt;ln ' in: de w!-lek, ,Zondagen Dingsdag, overal geld. . : . 

' waarop -. bij' . .Iictr,ooht: heeft ~pa8t1ergela te heffen. IntussehCli De Ja.vusclte UO/tJ'(tnt van heden stelt daarom Passer Ba-
werddaar :feitelijkdngelijks passer ,gehOlHlon ell het oilgerief; roeop · alle dagen ' open, behalvc op Z;on- en Din <1 sdag. Dit 
nit het vel'bO(l 'vo~rhdoeiende; moest even groot zijn voor is cen pulliatiet ,. , '" 

"",te gewone .koopers alsvoorhonderde inhmdsche en Chillce- . Wallrom word/' het rCfht vau dell ' eigenaar van Pas§er Se-
(Iche·' kleinhandolaren. " - _;_,;. ' .. ;. lIl11-_ell vah anderen oppal'tikuliel'c passers niet · afgekocht? 
c - Hoei$ net IDogeiijk dllt dietoestauu,' in eene .stad ,ils Men uehoort deltflI'01~d, 'waarop de passers gevestigdzijn, 
,,:deze · geboren wordt ?Ecnvoudig. doordicll betbcstuur met ' te koopcn. . - . ,. '. -, ' - . 
:de gewone Indilch9' langzaamheid heeft gchanileld en go- Doet men dit niet en koopt men het rceht om to heltim 
' dnrende juen 88n Chet onderhandelell is gebleven. . af, dun ZOll de eigenaar wellicht hetrecht hebbenom te zeg-

. De tegen"oOl'digeeigenllRr vanPasser 'Seuin heert het rccht gen: nn supprimeer ik de pass~r. Kan ' mell het .servituut , 
om op J)ingsdag en Zondag passergelden tc herrell, gekoeht. ·om een- passnl' (laar up dien grond te moeten dulden, vol· 

;In de bepalillgen, die daaromtl'tmt. bestaan, ishcm ver- gens OilS rMht op hot goed leggen?- Dat wordt uetwist; 
;zekerddat binnen 86n ·paal aistand geen passel' ~ol gcves- Het is tu meer wcnschel~jk: <lat het gOilvernement Passer 
· tigd worden. Hoc men de ,zaak '\)CSchOll\Ve. hij heeft wet. Senin koope, omdat het er geene schaele bij zalhebben, 
tige rcchten. Or deil duur kOIl men niet vorderen, dat wanneer ' mell h,et! pllbliek belang op die wij~e afdoendebaat. 
hij op , z~ri .g!ond, opzijn passer de liellen toelate, want . Het -is tach bekend dat de bewonel;s van: d,e passer, in
hij moct ;' zich dan -el~en dag · uitgavell yoor schoonhouden dlen zijhuu grond en ' h~nne woningenin eigendom kun· 
en ontlerholld getroo~ten, die ' d!l , yoordeeleu derheffi ng , op lIenverkrijgen, reeds vroeger zeer -_billangrij ke aanbiedingen 

, .. twcE!dagim kun:nell ,'verslind~n~ " ; , I hebbengedaan. Voegt 'men daiuhij hetgeen den lande bij 
. Het-' he~cn . van eenpassergeld ,mits· de zaak behoorlijk I overgang aankomt en de vel'ponding, dan r.al het,gollver
g~reglemellteei'(l - i~ en: niet . i~. knevelar~Gnt~al'dt ; kan op '\ nement ~inllen een zekerget~l j.~tellwi~st hebbel1 :behaald 
zlchzclf geelii, ;bezwaar ;. opleveren. Overal, mde 'geheele op. "de afkoopsom. WaarschlJnl\)k zlll dlt met-andere par
wereld ,heft :menmarkt-I.l'l ·.s~a!1ngelden. ·, ". .' '...1 tikuliere pa~sers alhier evenz,eel'. het gevaL ziJn. . ., . ', 
, ; Men ·heeft.· llU ,wel in ;he'f?overgroot ~elang. van. den in- 'j _ waarom IS daal'mede sedert Jaren gedraald enblijftmen 
.l!lndel' , d'e , "'Jiass~pil(iht-:> afg.· eschaft i , die. alcimv~n, .gouvern~;.h~ugen . aa~l llI:uggenzifterij, di.e eindeliJkj,ee~:voorhet,pu~}je~ ' 
!Jlen.t'swege', werdgehev~n+ maar ,de .grootste -gnef tegen ·, dlelilterst . nadeehge~ toestand In het leyen, heeft -geroepenl 
. heffingen;;,;w3:S" dat ;:; zij::, eene , ergedijke · bri)U . van ' knevelarij ' ~mdatdit' n ll.een~, eene echt It~dischegewoonte ~s. Maalt-het
d~al'stelM" .diemeh·' bij" het,. 'pachtsy~teem nieWkon ver. 1s meer dan ergerllJk, ,dat zoo lets gebeul'en kou , en mocht 

.stoppen. .~ ., ....' ... ...... .. .' . . . . _ , :terhoofd,plaats en onder het oog vail , d~n Go~rverneur.Ge, ~ 
Maa.riraiuieilr. heCb.edl'agder' hefting vaststilat / da!l· bnlleraal. . ' _ ~ .. ' , . .. , _. . ' ....•. , . < 

in eenestacl: als-4ezetegenknevelal'ij en afpersing ,worden ledereeIl riep immel'S sedal't )a1'OO nit: de toestand il!on
g6waakt. ;;De '- ~nlaDder:[ durft " hieri wel degelijk-"klagej). ',- als :-houdbaal' !Maar ~ d'!} zaak IS ·· ongert;lg~ld. gebleven. . 
hem ·onreclit : geschiedt. ' . _ '. _' - ,- ~ " - •. . ..... Mell -spreektw.eleens van. ex.qepti~nee~e t()estandenind~ze 
'. Intu~6chen ; ei8onte; het -pu~liek belallg dat_aan den toeBtandgewesten~ ' ~bar hgtde v61'klanng met m :vt;leOiigeloofeliJke 



h~Jidelii;lgell ... (ler.:,·' lH3$tu1lrdei·s:'· ~eeleel' ! dalL in , den aard del' ·· ~e, 'meel'en rileeronze grerizen nadei'de. Zijuehrieven wer
zaken ~ll': f'e;ten P, . . P, ' den 411etbrutaliteit hearitwoord. Hij verzamelde eene'macht 

, . · en door eell tocht vol van de zwaarste'vermoeienissen, maar 
Baia1)ia~31\·i~i 187,2. .. met groote snelheid volbrllcht,boezemde hij ontzag,in en 

~~=-~'>l wer(~en de zaken geregel~ zonJ.er cen schot te lossen". 
J1[ijn7teet' de lledacteul'! Doze vOOl·betl.lden strekken om de algemeene stelling van 

In \l\V blad worden ook uu en dan SUlllaLrasche aa11- den schrijver t e staven. -
gelegeukeden besproken. Vergun m\i een wool'cl to ~eggen Niemal1d zal ontkeTlllen dat de heer Godon een Rink 
over de brochure van dell .11001' A.P, Goeton, ond ASslstel:t- amb'tenaar is geweest, die. veel voor Mandheling en An gkola 
Resident I'an :Mll11dheling' en Angkola, dezer ~ng(\n ,alhwl' heeft gedaan. . . 
per mail aallgebl'llcht, clie uwe aanuncht nog met schlJnt te Het welgesclueven boekje heert zijn nut. 
hebben getrokken. ,. ,' .. . :Maar de leer clie door hem verkolldigd -WOl'dt, IS in toe-

Dc heel' GOdOll zegt: Geen irn lztrnl'e eJ:jJ(J':.~'bt'len , maM' a.en passinggebracht. 
k mtrli!) en beleidt:al be,~t l/lt7' O}J Bwnatra . Wle zou dut. met p c expeclitie naal' Goenoeng Tinggie isafgeloopeu zonder 
oll(l(\r~chr ij!rcll? Sllmntra is vat.baar VUlJl' groote ontwlkke- dat een schot gelost wcrd. 
ling. L-i iet dOLlr den ooriogsla kkel bevonlel'l; inc:: ui~, maar Men hecft gehanddd in den geest van den heel' Goaon. 
aOOl' I)deicl. Illl.nssclwll is SOIllS kl'aehtsunl.wllckellllg en Ond er de tegenwool'dige ambtenal'en op Sllmatra schLj nt de 
machhcrtbOll 011111i~baHr. tradiLie clel'hal ve to blijl'ell voortleveIl' dat ,men, betel' doet 

De 'l;'~eJ' GOJOIl llccm!; aal.lleiriillg lltL de jongste expedi- te overreden dan temoOl'den en te branden, al is bij het 
tie 1,:\ :\,' Smnarl,m's Oostkust, om het volgentle te be- eerste milider roem to [.whalen. 
toogt~j) : Had clus de heel' Goclon niet heter geclaan den afioop van 

!fIlet. j,; Hid; wei l1logelijk n tH hin]' uil; de wJ~nsuhel~jkbeid, . de expedilie af te waehten? Heeft ,dit boekje nu niet den 
evelllllin Ite onvel'lllijdeJ.ijkc I1lJodzakeli;jklteid van die expe- sci.Ji;j n, alsof het gesehreven is allee~ om de groote vcrdien
tl itie f, ·. j:c·lloi'd eciCll. Toch dient de Jlegcoriug ttl worden stell van den heel' Godon te do en mtkomen? 
u-eWlIUI.Whl llrcl om vDoral nict to vervallen in de vroegel'e ZJo. ligt vfil'geet men hier bekwame mannen ;nict, dlit het 
foutcn kl' Sllluatra's vYesLkust b Of\Hilll en geen kostbal'c ·noodig. is van zioh zehen hot volgende te laten dl'llkken: 
lU ililair,; ;·x.per j i tii: lI nan i f! wtlk1.:erclI, vet:l7.ins ltiLgeiokt door II'l'hulIS n02:,· ·nadat h ot vijftien 'jareu geleden is dat ik uw 
de I\l\i' !)L 0", Olllkrselwidiligell to Y(ll'Il'O IV!'lJ, welko in dell land verliet, getl'OllWe bevolking derBattalanden,herinner 
)"errel ill ludic corder worden cioschonken nan den umbte- ik mij met weemoed den morgen van mijn vel'trek, toen ik 
lI;~tr of (lim (lHiei!;\' die ee\lige kampong~ heoft doen af bm\l - (lie duizemlcn mcnschen, vrouwen en kindeI'm], langs den 
dCH ell lwm,cllLn lu.;el'l; dorm neel'schieien , dan a<l l1 hen die, wug zag gesehual'u om m\i een laatst vaarwel toe te reepen, 
door v :,r'>oenlijkc i llsschrmkumsi en bedaard. ovcl'kg, gel'oztn eu toen de hoofdell die mjj vergezelden, mij zeiden: IIlVtijll-
lJ'lOt:i...: IiJhl,,:dc ll :!'')ll ri m ' blocdveq~idell wetell te sobikken. he or, komterug!" , 

If l lll :::e~('h ieLle(lii vall. ons UC3t!lUl' in Indio levert t;alloo~,e "VOOl' OU S, Hmbtcnarcn ' in Indie, alleen is het weggillegd 
HlvrlJc"i tiull op . zoowd van de nO(!lllottigc uitwcl'kiug Oll :!.('l' :!.oo rots to roogcn onuervindcn. Wallneer ik aan weinige 
sLijdhl;;lii-ic ktIJ,l" . i n~t:H , ala van dn heiJri:j~c gev\)Jgen eoncr beriehten, lUo ik van t\jd tot t~jdvan die landen ontvang, 
lat\:l' ]ill:l'l' heilli,Heiell rie bchunrlnJiI! :£ del' volkeaangelegen·· mag gCloof slaan, zegent men nu flOg mijne nagedachtenis." 
IH,,jLll." . Men moei; al cene robnste eigenlie,f'de hebben om niet' in 

AUIl jliL sloL ;KI! i; llli; te zion aat m Oil ' het ann het nageslacb.t moot overlateil de1'- . 
"Is !;,&, z!n g!:li';;t:l '~ltil;)tll n rll.J k, uat H1nn, i ll gevallell als gclijke ,roordcn als gmfsehl'ift te laten bcitelen, maar ze 

'
''''';''' \''111 hi!:)' ;; l')\,iikc ;0, ~jci, ,lids JIlilakt rh l, rI p. lJr:volking ll' to 1 I t ""fl' ., .. , ze . .".( ) f)S D :otA, " 

llloct l~.en~n nnt71 ~'·i;; .hcubc:i \'~1,,~ d(~ ttefjCI :J'j!l ~~ el l d.at O,·nle 
kleinc les daal'l'UOl; i~ nan 1u Levden \' 

x. 
Ills ·1,\ expctliHo a1'[;eloopcn , alhlian i>-l <.i(: "dol'atio1/- i;i lt - .. ::;3 • . .". ',' ' ;;r.-(t ::' _ 

lUf!Ue ill de i'apPol'l;cn twhel'\ng en inslag. Het heel, dn n. : • ~.,," , ''' ''.J 

men hocH blijkeil !"f:[J'ev r:n vall 0llVerSaa({uen llJ.oed, van . T " . • ~7 .. :I.'pll 1,1:> ( ,0 . 

"'ro~t b(:leicl :' door ~e~:eclli~rde 1HJ'>'ingf:ll WU l'J hel. cir)(Jl de . N ~H.lr WIJ vOl'nemen" Ilocrschol1 op ball, 1!1 bet met aan 
b O. - 1 '. i "I. e' r \-,(>\,oL~r ! ' ir;{' "wcnl ~tormendel.·. han d n" \ Ol\S dn'ck!; g.ezag Ondr~l'\Vorpen .. gCdeeHe, etc kllld.erpOk krJllO.l) CAp e IMO Jere :"; l : ' ,"' I, b . , . ' ", v "l .'l-b '- n l . . , " ze c · . 

. )WU[{; Il.; de uuci-.'" e(lerlandsehc) roem hr,dt zieh bij dcze t5 (~ - Sl! Ul, ~l~. ( 0 IHJ, .... , > , • • .1 .. ,. ' " , ,' . . 

1 . ' I · ·i -- de " t e·I[, ndll! of 1 ~ ,,' N am "Jell zev. t, . zal ebll lllsne ... toul (tel '\ accme mel. den 
ege.11 . ~eH :\~ .... t O~l g -', d .h~ L.~ ,-,11 £ .. · _ ., ~ . '. ,, _ _) , " ...... , 'f "r.! ,_, .... . '':::' • ':Or "' ,n ~' J.. 

"Dlt k h nKL ue,(;)' Jan: het Clod del' cxne(l\Lw IS berelkt , n[f;()~j,eI ~ . sr,oecl denl a.Ll t.] \ (,rtJekLn, om de Ld.huee" e.l Lot 

;',Omler ([n l: wij hebbell behoevell o\'cr to gaa\i tot het aan- vaceJlHl.tw over tc halcH . . 

wenrlen I'an gewdJcluciige mlCidckn !" In- de Jiw. Com'. kOD;t·:;;~:~~~; kort overzicht v,l n clen 
Ik 1:<;: ]' (jUUfJl1 lieh!; :d,):ne TnCell.i.ng !lader tee door drie ,1 ct· (.1 

J handel en de fl ohcep v<l8l' t to · Tanujong .. Pandan (>ver 
(:pisoi.lell \li t zijn aml>telij k leven. . maanden ;J,luuari eu F".bnwl'i 1872; r.ll ee~ a,uder van de 

I II 18 'h;"j~t hii ah cOllt;-{jieul', ei l'iel f!ezaghcbber, to 11 I 1 . 
u c · banda soowegil1g over r ... C7.e fde maaHllen vandi t j ~wr te 130ntlJ' o),CEll JI ()ofrl, die door ons ;)estulll' vogelvrij vcrklaurd 

Palembang. was, maar zich ttl iYIalempa genes.t.tl d had, waul' hij allel'lei 
" ..• , o~~'~"'c", , 

!llecht yolk ],(Jllclmu zich vel'z[Lwdde, door overreding tot 
ouc1env,erping te "tn·engen . Ecn extra-bijvoegsel van de J :;'IJ. Caul'. houeltin een 

staat -van clen invoet· del' voorna·amste katoenen- en woilen 
manufacturen, ' vervaardigd inlanden~ bewesten de ·. Kaap 
de Goede Hoop, te Batavia, Samarang en Soerabaija in de 
maund Maart . 187 ;~. . , . 

Als controleul' rler I e kL, eiviel gezaghebber te Singkel, 
verU3111 'hij dat At.jine3soJH~ llOofden zicb aan de rivier van 
Singkel haddcn gevestigd en den geheelen afvoer belemmer
den. Hij begaf zicll oll.verzeld naarSoehtan Moelier, hoofd 
del' Simpallg Kanaan, en' wist cloor eene fcrme houding aI-
le bezwarcn nit. den weg te Tuimen.~O April 1872. 

In 1855 vernam hijjals assistent-resident .van Ma'ildhe- NieL in 't minst om af te dingen op de verdiensten van 
ling en Angkola, ' dat de e.orlog, die in de meer oostelijk , den heel' H. M. van Dorp, als uitgevc,-, die naveeljal'ig 
gelegeri. distirikten Padang Lawas, Sosah en "Adjoran, woed-I verblijf alhier Indie per Fransche rnai1vetlie t. , maar als 
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' ~~eJfe ,'b~idraie ' t6t ' de'geschil'Jileuis> van cleontwikkeling der die met 'hetkassiers~hap tijdelijk werd belast, thana in aan 
drukpl)rsi~~N~e-derlandsch-Indfe "wanschen wij ' de aand-acht merking -k\Vam voor de betrekking ' van hOQfdkommies bij. 
tevestigen ' of! hetfeit, dat c de' ,Jai)(£bocl~ niet is geweestde den algeineenen ontvfmger van's lands kas aIhier. ' 
eerste coth'ant in deze gewestim, (1001: partikulieren nitge-
Q·everi. Bij ordonnancie, voorkomende in de JafJ. Caul'. , wordt . 
" In het eerste nummer van dat blatl, vanWoellsdag 11 vastgesteld het reglement op het reizen van landsdienanm 
Augustus L852, Schl'lWell de opt.redcnde l'edacteul'en, de \ langs spoorwegen. .~ ' , 
heerenmr. L. J. A. Tollens en W. L. ,Ritter·hel; volgende, De Jav. C'our. bevat een kort overzicht van den handel 
dnt tot bew~js strokt: . ' . . " en de scheepvaal't in het g~uvernement Celebes en onder-

/I De ond~l'geteekenden vermeenen echtcl',. dai. door de thans hoorio-heden over de maanden J anuari en Februari 1812. 
aan den UltgeVCl' W.' BBiUNING te Batavza doO!' hetHooge . 0 ~~~~ , 

Indische bestl1ul' vel'leendo l'uill1c cOllcessie tot nitgave van In de 'Jav. COilt'. komt eene nadere opgaaf voor van dell 
een ' dagblacl, onder den lHta m van JAVA-BODE, de meesten l1itslllg van in 1872 gehonden uithestedingen van uitvoering 
del' , bestaande oezwuren opgellCven zijn, waarom zij, steu- of levering van materiaJen, ten behoeve van acht mil.itaire 
nende optoegezr.gde krachtige · medewcrking het gewaagd werken. D1'ie uitbestedingen gelukten, vij! Inislnkten. 
hebbel1; de zwaretaak, aan cene rcdl1.ktie van een zoodanig ~~ 
dngblad verbollden, op zich te llemen, lIeelende zij overigens, 2 Mei 1872: 
mimens den genoemdenUitgever, mede, dat door de uitgave De FRctor~r der Ned. ,Handel-Maatschappij wenscht scheeps-
van hetzelve, hat vl'oeger door hem uitgegevene B A 'f A. l'llimte te zien aangeboden voor den overvoer van produk
V I A AS C HAD V En. TEN T r l~.B J~ A D zal ko- ten naar Nederland, op de gew7Jzigde voorwaarden van in
men te vel'vallen." sehri,iving ell charterpartijen. De schepen ' moeten te Bala-

Van he~ Batuvia(MCUe Advel'tentie-blad was het pt'oefllum- via, Sarual'ang of Soerabaija vaar of op 1 J uni e .. Jr. ge
mer 'oJ> 11 October 1851, dus bijna een janr vooi'~et reecl liggen. AanbicdilJgell worden tot 15 .Mei ten 11 ni'c 
vcrscbtjnen vande J{ttla ho'de , inhet licht gegevell; het alhie;' ingewachL. ___ '~_= ' 
laatste nummer van ' het . /J. Adv. -1J lad was 'gedagteekend 7 De in N eJerlalld 5edert September 187 r illgevoerde wi]
Augusht's 1852 en werd t')i',n vervallgen cloor het Marl van z.igingen in de vool'waarden van inschrijving wHen voortaan 
mccrder · ouwung, d'ltilo Iir!lla's vIm DoJ'p, van Haren oak hier van kracht zijn . , 
Noman en Bl'uining daal'vDor in lie plaats stelaen. Die wijzigingen betreffcn de bevoegdheid tot overlegging 

,,_o,~~ . vall certifikaten van zeewaardigheid vim Lloycls en bet mi-
Met veel g'enoegen verllemcn wi]', dat de heel' P. SCv(;riJ' n, . 1 uimuru dr~ r grootte van de in te hui'en schepen, zoo.a s na-, 

illspektcnr van Ji.nantien, hnoemel is tot resident van Pro- d,~ ]' i.Jlijkt uit eene eirkulainl van de N. H. M. llall d.e 
bolingoj· ccne benoemillg, WHill'door hulcle b()wc~en wordt kargftdoors in N,ederland dd. 4 September jl. 
nan' ware vel'dienstcn, die Le .ialig i'n de schurluw ziJn gesteld. In llie cirkulaire wordt medegedeeld, dat de eertiflkaten 

N!ial" wij veruemclJ ,~·I~rl;C~d~ · · " illJel' U. K\lhr, ontvanger van Lloyd's'1'egiste1' of Bl'itislt and f01'eign Skippinggelijk
uer in- en nitgaande reoMon alhier, tlie clen Ian de mini gesteld worden met die van 1/ 61'itas en de Nedel'landscTte 
40 jn,'on op de illeeat eCl'I'olle wij ie heei't gediencl, w<'gens f/ereenig'ing en alzoo bij overleggiug van twee certifikaten 
ziekte veri of nan!' Nederland gevraagd, Hij hucl van dat nit. deze drie vereenigingen door (Ie reeclerijen eene keuzc 
vQol'reclit gedlll'elldo -zijn vedjarigcn onllfgobrokoll dicnsLtijd kan worden gedaan. 
nog nooit gehruik gema;rkt" hoezeer hij kimloren tel' vol- Het minimum van ,lastenniaat IS van 125 in 175 ver-
looiillg ,vall hunllc opnwding nallr het moededana heoft amlerd. =,~.=O"'~= 
~ezolltltJn. III plaats hem dat verli.>f te gunnen, Iweft men Men ;;al zich herinneren, dat in den avond van 21 April 
Item uitgolloodigd ZIJ I; 1)('118ioon to vragen, hoewel. tot dns· 1870 het Italiaansche schip Itaz.ia, gezagvoerlIer Vidanwa
I'nl' gc:..nerlci naJlrnel'kill~ op ;;ijne dienstverrichtingen wer- ritga, op ,Ie klippen nabij de feedevan Anjer strandcte, 
den gcmaakL. Is het vollloeude dat men den lande lang wnnrop een vliegende storm opstak, die het Bchip tegen de 
en ijycrig gcclicnd heeft, om bekwame ambtenarCll uit den rotseH verbri:jzelde. , . ' 
diendL to v(jr\V~jder(jll? Men zie;. daarentegen Loch amQ- Het was vooml aa_ll de ijverige bemoeiingen van den hoog 
lenarcn met verloi' garrll, vall wier hel'plaatsing gecne sprake bejaarden heel' W. 1). de J ong, van beroep loods, tevens 
kan zljn. Bcheepsleveranciel' te Anjer, te danken, dat ruim 500 men-

_~ (..d.artgebodett.) schen van een wissen ondergang werden gered. Men her-
1 Mei 1872. leze om trent hetgeen toen door hem en den havenmeester, . 

Men vraagt of het billij k is dat cen ambtenaal', die ete be- jhr. J. C. H. Ciiftord Cocq van Breugel" ,venicht werd de 
trekking van kassier bij het vendudepal'tement tijdelijk waar- Javabode van 1 J uni 1870 no. 127. . 
lIum, hoezeer hij op de loffclijkste wijze vermeld wel'lLen~5 Ten bewijze dat destijds niet te veel lof aan den heel' de 
ci icnstjareu telt, zeIt's niet op lie voordracht werd geplaatr;i;, J ong werd toegebracht, strekke ondervolgende verklaring 
omdat de sprong, wat de vel'betel'ing van het trakternimt- van den gezagvoerder van het vergane schip, elie wij letter
betreft, te groot zon "zijn? J Ui8,t omdat men in d.en tak lijk nit het Spaansch vel·taald hierandel' laLen volgen. 
van: dienst, Waarl)ij mel} gcplaatst is, onuervineling kon Met bavreemding verneemt men, elat totheden noch van 
opdoen, moestmen geregeld kllnnen opklimmen. Dat ,ge- we~e onze regeering, noch van andere zijde eenig blijk 
beurt hier in Indie '!tiet en van <.fuar het jagen naal' allerlei van erkenning del' verdienstell van den heel' de Jong werd 
betrekkiilgen ' om zijne positie te varbeteren, alsofmen gegeven. , 
van aUes verstand kon hebben. Ware ' geregelder pro- De brave Dude man, die hel Metalen Krui,s ' op ,de borst 
motie mogelijk, oak cle ondel'geschiktel1 zonden langzamel'- draagt, in '5 Rijkszeedienst verworven, ve angt voorzekel' 
hand, wanneer zij dat verdienen, kunnen opklimmen ,het- geenerlei onderscheiding dan bet bewnstzi' door zelfopo:lfe
geen door inschuiven v:m personen, vl'eemd aaneen tak renden moed en beleid honderde mensche levens te hebben 
van dienst, telkens beletwordt. . . gered. 

Hut ' zou daarom niet meer daneene biHijke yergoedingMaar op anderen rust de plicht del' er ntelijkheid. 
zijn, die tevens ·ten bate I'anhet ondergeschiktpersoneel bij Van wege regeeringen enmaatschappije heeft men be
hetvendtldepartement 'ZOllkODTe'1, wanneer de ambtenaar; looningen ingesteld voor hen, die dergelijke'daiJer vel'rirhten. 



.. l.!~!!l!~r~t~~~~i~i i~~:C'·"' :.' .. :r~~2~' !~1~~E 
... niet veel tijd -(nil -te wacjJ.te!1 ~·9P· eeilofander blij!c vimSiak : ':~ . . II 45 . ....:..'-/ 5 . ...::..-.· ..:.. 

.waanleerin.gvan\ zlllke . diensten. - "Opbrengst . van een 
. .'. Daaroii!' aeMen wij 'het niet ongepast de feiten -nogmaals te Soerakart.a geh9uden : 

iuherinnering te brengen; concert . ... 1/ 662.~ . 
Verklaring. Bijeengeb;racht door de 

Leden-der vrijmetselaars-
:-:Ik. kapitein vIm het verongelnkte Italiaansohe fregatschip I P . F d- '1-

.., d . 11 b t . . d kb I'd t ogeil . rmses .. I'e erIk . 
"Itaha: '. oe illlJue vo e e ~lgmg "van an aar HlJ en ' e- del' Nederlanden'" te 
vredenheld . aan den man, ,!len bi] llet vergaan van dat Rilinban 
sehip de eeren Renting tockom/; zoaals 11\i .znlks. verdient'l _.. g. 
door' doze mijne yerklaring Vaal' mij als VOOl' de opvarenden, . 
waarOLll ik- hemeen certificaat geef dat hi], oud zijude, . 
ten volle de aehtingen dankbaarheid van mij en mijne mede-
opvarenden' verdient. ' 

Dieonbemiddelde, doeh zeer geachte oude kapitein W. 
P; de Jong is een loods, bekend mel; de vaal'wateren, havens 
en ri\dCl1ln van dezen arehipelHtl hee.ft mij aHe ze!3mans~ 
verrichtingcn aaugewezen cnzelf's. zyn leven in de waagschaal 
ge!!teld ,methet doel met beleid een getsl van mim 500 
person en te l'edden. .. 

[jicoude geachte · zeeman, welken men moet bedenken. 
. heeftgedurende 25 jaren steeds al zijl1 kl'achttln1 met aIle 

ondel'werping, geestkracht en oOl'deeI, gewijd aan hetl'edden 
dcr lIielen, die in n()oJ. verkeerden. 

]<~n niettegenstaande hij zijn graf voor oogen zag, was hij 
Loch berlacht 01' (Ie l.aligneid der wereld, zoodat hijalle te
gonspoedeD en vel'moeienissen tel' dood toe tel' zijde stellende, 
\·rachtte "t het mogelijke aantewendell om de geheele massa 
mensehen van het tlreigende gevaar, waarin zij gewis zan 
'zijn omgekomen, te l'eJden. Om die reden verklaar ik; er
kcnncnde zijne venlienslen, dat de oude man zich gekweten 
heeh vanalleli raad en daad, zooals . zulks bij dergelijke 
ougevallen moge te pas komen om te red deli wat · maar to 
rr.Men was, zelfs niet op eigen leven lettende, alIe gevaar 
tro~ccrend~zoodat bij zoolang oJ? het 8chip is gebleven tot-
dlit het nit elkander werd geslagen. ' . 

... · 3M:el187,2. ' , 
De. Kamer van Koophandelcll Nijvel'hei~ alhierdoet;l)lls . 

welwillend mededeeling v~nonde'rvolg~nd $chrij~en van den _ 
heel' residentder Westerafdeelipg 'va~Bor.Jieo: .. . '.- "'. : 

. '· Pon#anak,S.April187L 
_In het afgeloopeiljaarheb'ben "versChHlenda:hande}aren · 

op Java 'hier pogingen gadann ' om tiIig~iiwl!ng-ye~int¢koo .. . 
pen, echter veelal nietong!,lnstigen - tiitslagi~da:arind~ laa,fste 
jaren de tingkawang-boom weinig .. vrue~te#g~ragenha4 
en dus ook uatuurlijk· weinig van dit produkt: voorhanden 
was. ... { .. . . ... ' ..... - ':"_.' . .. < 

Dit jaar daarentegen woriltmiJ, vim aHe zijde~ , berieht 
de tillgkawangboomen eeiie mimeopbrengst'bel()ven, zoodat 
eerie groofe hoeveellieid van ate vetsoort ' zal"kunnen ver-
kregen wordell. . ." . ~ '~~" ., 

Ik hef> venneeJlcl het v6renstaandtitetkennisse: 'variUwe 
Kamer te moeten brenge~ met verzoekde aandacht van 'dert' 
handeldaarop tc vestigeri, .~ill1ende d~ handelar~Il: van Jq,va 
alleambtenaren afhierbereid vi~denr cles 'gevraagdi;e(iake 
de noodigeinlichtingeIi als o anderzins tevetsttekkeH "en 
gaarne mede te werken tot aHe uitbreiditig:· :van::aeh. halide~ 
met Java. . ' ·" r ·'·;·" : 

Ik teeken . hier . ve'l'dei'uog 'aall ,datJava~taba~ e'en in 
dit gewest zeel' gewild . artikel . is, . hetgeen thimiF"ecnter veel-
al over Sinfjapm'e wOl'dti,ngevoerd. '.' ,. 

. '":", .. , - -

}lJindelijk was hij genoodzaakt zich zelvente redden en ging 
daarom van boord af, vel'gezeld van een hond (over den ge
broken bezaanboomheen); maar toen hij in diep water viel, 
is bij door . dat beest gered. Daarom acht ik mij verplicht4~;~i.1872. 
van ,tihet gebeurde omslachtig te moeten gewagen, ter aan- Men schrijft onsvarr Tandjoel': .' .. ... . .. . 
sporing Villi crkenning der eer en verdiensten van hem, aan IIEenige Heden van Pat jet, . een 70tal"h·ebbcn . ziph uaal' 
wimi die toegekend moet worden. Tevens l'ekommandeer den kontr&leur . tel' hootdplaats · begeveneri zich, -'O:pzeer on
ik hem bij · al rllijue ambtgenootenen weldenkcnde menschen, betamelijke wijze beklaagd ,amdat zijvel'meeridell te veel .. · 
dill deze ~aak in overw.eging zllllellnemen of nebben begre- padjak te moeten betalen. Zij ~ildeu O!lyel'wijldgehQlpen 
pell • . daar hij aIle vertrouwen verdiellt en zijnc raadgevingen worden en dreigderitot . dadelijkheden te zulhino;vergaan; 
behoo;re,l1 . to worden gewaardeerd, als eengeschikt (zee) als zij geen gehoor kl'egen, ... De ,meest~n,\\"al'enI~etknup-
kapitein: p!lls gewapend. '.. . , .~: . ' ,... . . . 

Op Aujerden 22en April 1870 schreef ik. deze, hoczeer" ' " Het is te hopendat men debelhil.me,ls; zafstra.ffer{ ... De .. 
onvol1edigeverklaring, omdat het gebenrde toch moet war- inlander moet zich vr~ tot ons bestuur ktlnh¢h 'We'll~eil0Ill 
rllJn toegescbreven aan hooger macbt: In dat dCllkbeeJd zieh ov'.er· vel'meen"de verkeerde handelingfmvari hoofden te 
vasl, verkcereride,. kom ik tot de oYertuiging, dat andel'S beklagen; . maar . de wijze' 'waarop hetiri . dit gevalplaats 
aile bez'l:a.ren zouden ziju opgeheven, woals ik zulks van heeftgehad; was verregaaml oueerbiedig;" .:,. ... . . _ . 
m~ine amp.tge~oot?u mag v?J'wachten, dewijl bij dat. gevaar - Onsisnader beric11~. om.tr~p:tdeA .v:~rd:e~e~loo~der .~a'}k . 
aile voor;Ichtlgheld werdl_n aeht genomen... H(lt Isnog- toegezegd,waarvoor"wlJ onsaanbeyolen honde:n..:." ; .. ~",,. 
ta~sbe~eIl;.d.dat ae . geheele c:arrierevaneim zeeman IS : . . . •. . .. .... < , . . . . .... . 

I,dan kende aan God." . . " . N asr wij vernemen, is e.en besl~itdoor . g.,~ , ~eg~l;lril~g-,ge- .. 
. . )...... ~= . . .. .. "nemen, vaststellendeq,en _ a!lnl~i(vii* eeneJia,v~n vl;\.n~,at!l~ 

O~tde},I~·ijzeI'8~ Vel'i·eniflinfl 1I0nderling Hulpbetoon,j. · via, . geschikt am daal'8an schepen v,l!:u ~e~.:grQ.oJste ch~rter 
1Jltimo ,;April187r)~atig §I!-!d.a. . -.. f 22681.34. te kunnen laden en lossen. .. .;: - .. . 

---. ~ ..... -- ... Het_ avaut~projet,. dat inbe'verking.is,!,us,t(>p , de.begin~ .: 
~:V;_allw~gede_ H90fdkommissie -aer Jo~gensW~ezen Iu~ieb-' selEm, ' reeds sedert jaren dOOl; den heer KloppeIibu:rg'te,dieu, 
ting te ; Soerabaijaontvangen wij ·· onderstaande opgaaf. van aanzien verkondigd ; ' IIiaargewijziga ~ en: :l'i~g~~rei~ 11It~t -d~ . 
dcgedurendeue maandApril_1872 tenbeboevediel' iIl-- behoeften -van den te~enw66rdigentijd: :: -M:en:~eetdatde . 
ric~tin~; ingekomeue .ins.chl ifvingen:· Kamer van. KOOJphancielalbier insoortgelijken . geest advi~ . 
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Kedirie eeiLklerkop f 50 'sln\liln~s, en adyerte~r.t voorts "_. 

llher'volgell~ti: - - _. ..' .,' - _ ;~ ', : , Een extra"?ijvoegsel ~er , Jav. Cour.houdtelmeopgilve 
, fJn~ res~d~nt van Kedme "ill bet~~el1 vW/ lwnderd !I.~laen III vall den mtslag del' m1872 van wege het departement, 
, /ian , h~m! dle~en achterstand t~n ZlJnen burele, zal blJwer-1 van ~innenlandsch bestulU~ gehoudene aanbestedingenvau 

ken bmnen drle maanden.Wle hetaanneemt, kan nog ,vetschlllende transporten en levllringen, ten behoeve van 
l:- ~Qi 's '~~ands_ ~oo~een;.k~\lrk er bijb~komen.:' . _ :s -lands dienSt; benev~ns eene opgave van den uitslagAer -
- Dle_ :'resl~ent"oud blJhet aa~,vaarden van ZlJn bestutll' m , 1.871 gehouden 11ltbestedmgcn VOor de exploitatievan 

e-im _ zeer Vel'warden toestanliop ZlJIl _kantoor en het perso- '9 lands vogelnestklippen. ' 
'n"eelwas _ 'noch,' , ta_l_-r-_--I_·g_·k" g, ,e,no_ e, g,:: noch in ~taat 0_ ill den ,staat I _ - _~~ 
van 'zaken ,teverbeteren. ' '', - , _ 

, .. --- 'Dilf heefi:' :Qndanks aUe aimirag~nom Iiulp, voortgeduul'd. Een and~r extra-b~ivoegsel del' Jav. C'OUI'. be vat -het ver-
- Moeteu > wij 1'\.11 in bovenstaande annonce eene demon- slag van het wedllwen- en weezenfonds del' officieren van 

stratiezien? , ,. , de lalldmacht in N. I., over het jaar 1870, bij eene ge-
Moet men uitde, woorden :llde resident van Kedirie wil WOne contribnt.ie van 3 percent: Volgens het verslag van 

betalen" afleidllJ1"dat de heer vanP-l'ebliWiese uit zijn 1869 stond het fonds opbet einde van dat jaarte voren 
'zakde118chteiitand -wil laten bijwerken of keefthij beschik- f 2,602,216,65, waarvan op renten uitgezetf 2,409,li,l.2,33 

king oyer ~ gelden van den lande ve_rkregen? _ eri in : 's lands kas berusten!ie I 193,074,32. Gedurende 
In --:-elltgevaLis :beteeu zonderling~erschijnsel op .die 1870 is in Indie ontvangen f 537,958,41/ 2 en: uitgegeven 

wiJzein; het officieeleblad als 'twiireeene uitbesteding" van f 408,504.,601/ 2, De ~ntvp-ngsten in Nederland bedroe~en 
dien 'aard , t~ lezen. " .,' . . ' '. f 62,736,581/ 2 en de mtgaven f 203,304,26. Onder ulbmo 

Welke>w:aarboi-gen eischt de resident vim den aannemer, 1870 ?lijft uitgezet f 2,795,100,33, terw~ilhet fonds ou-
dat hij : zijne -taak l>:eboorlijk ziil vervuUen? . del' ul~lmo 1870 te voren staat ~et f 2,914,324,22. Ret 

Waarom heeft hij eindelijk zoolang gewacht om tot zulk fonds lS met f 39,791,261/ 2 voorUltgegaan. 
een middel over te gaan, alsliij er heil in ziet? . Voor zooveel bekend, bedroeg op den Isten Janual'i 1871 

Zou hij ten einde raad o~de.in zijneadministratie ,"Hen het aantal ge~enificieerde weduwen 395 tegen 357 o~ lo~ 
brengen, hoe dan ook, eer hij aftreedt, gedachtig aan de Jan. 1870, kmdel'en van weduwen 474 tegen 392, kmde
spreuk: bijbet sch~~en van de markt leert men de kooplui ren van~hel'trouwde weduwf;n, 29 .~ege.n 22 en hetaantal 
kennen? " . . , . . w()m~ell a6 tegell '48 op genoemde tLJdstlppen. 

Te~ behqeve van het Djati-Gesticht; zijn gednrende de - " 
malln(len . ~aart ' en Aprildevolgende bijdragen on,.tvangen:\ BERICHT nopens de Kinalcultuur op ~ava over het ee.rste 

Van BUltenzorg. . . . , . . . . . f 173,50 ' kwartaal 1872. 
" Probolingo . . " . 1/ 254.,50 Aanhoudende, zware regenbnien en stormen hebben, ZOO" 

J / - ,- " - 6 exemplarenbrochu're Dr. weI aan de plantsoenen als aan de kweekerijim engebouwen 
. ,Fronti... • '. ,,6.-'::: schade verQorzaakt en een onafgebroken veld-arbeid belem-

' 1/ . Djooojocarta, contributien,officieren gar- merd. ' 
nizoeil.door jhr.S.J. , Sandberg ' . . 1/ 7,085 Tot medio Maart Dioesten de wel'kzaamheden zich bepalen 

1/ PasBoeroeall . . . . , . . . . 1/ 59,40 tot bewaking en- onderhond ~an de aanplanti.ngen. , . 
1/ MaJoor Peijtr im Hof, Qvergeschoten Sedert dien t\jd is de weel'sgesteldheid bijzonder gllllstig 

gelden van do opgeheven mllziekveree- gebleven. ' . 
niging, Palem.bang • /I - 100,- Door vrije arbeiders werden 9014 dagdiensten gepresteerd. 

/I N. N. /I 50.~ Het aant.al planten is met 9866,0 vermeerderd; 64971 
// ·N. N~ /I 25,- ,sinks werden in 'den voUen grond gebracht, daaronder niet 
/I N. ' N. door den heer H. Prange /I 25,- gerekend, de talrijke illboetin'gen; 
¥ D. S~ 1/ , 1/ . " H. Prange /I 8,~ Na de regelmatige snoeiing in het vorig jaar, 'is de ziekte 
/I drie · Belg~8dieheerendoor , den heer der kinaplantengaandeweg verminderd, zoodat zijheden ,vau 

. S; van, Hulstijn. . /I 50,- weinig beteekellis mag heeten. 
Aaruleel opbrimgstgedicht van den heel' A. De rapporten der hoofden van gewestelijk bestuur op en 

J. v. d.Vool1 II, 563,525 buiten Java, omtrent 'den stand del' versprelde proef-aau- ' 
" ---, -- plantingen, ·lnidetJ. overhet aIgem,een bevredigend. 

TezametL ' . . 11382,01 Voor lands-rekening werden wedel' 1176 phmtenverzon-
Van den heel' mr. R. E. N d' Abo te Djamoes, Soera- den riaal' Sumatra, Sa;marang, Madioen en Pasoereean. 

karla, een till v~n precieull.e voorwerpen tot het honden van I Maatregelen z.ijn genom~n, o~ het te .Ba~~ong op te 
eene tombola. I richten laboratonum'reeds m Apnl ter beschlkking·~ekun.nell 

, steUen' van den 'fOOl' de kultuur benoemden seb-elkundige, 
J3,if gOllvernements ~,e81uit is bepaald dat te Adiredjo, met wiens medewerking daama, binnen twee maanden, ook 

afdeeli~'g .,Tj}latjap, resid~ntie · Banj6emas ;eene inlaIidsche de ,geheele inrichting terbereiding van rnwe kina-~lkalo'iden 
scliool' zal"\foiden opgeri-cht. ,- ... , , . gereed zal komen., . . ' '. .. - . . _. _. .. . , 

, , . · Erliggeu ru~in 2500 kilogrammen kma-bast m voon-aaa. 
_ ,, !nde .l4V,OiJUT. komt:yoor eeIi k'~rt ovel'zichtv.anden V oor bet in den aanstaanden oostmonsson, te Qogsten pro
~andet -eni ,Cl.(scheepvaart ' te Pillelp-bang, te Banka en fe duH, - 8 a 10,000 kilo's,"':"": worden debenoodigde pak-

, Riou:W-i.oyer 'de -maand Maart, 18-72, '- -,' '~ / kisten aangemaakt. ' (Jat). OOllr ,) 

.~: .. :". . .. ". . 



; ,:}t~J\~~X'(j ~.~::aitri:·~~::~~f!~II~~;:~~:ee~O~~:~~:!:~~!~~' 
nooa ;(ip>Midi:Ieii~J ~va , in'- -186):bijeengebrach te' 

0,_ -,- . :" '. lie(d~gifteri . .. ::' ~ ~ ., ; _" - -- . '. 
Het -watersnoodfonds oedroegonderultimo 

- Augustus!87l:t , ; _- [ 59359.57 
, Sedert werd gekweekt aan rente op -de be-
leeningilll, uitgezet onder eerste vel'band door 
de zol'g'Van het bestuur van het weduwen~ 
en weezenfonds van burgedijke ambtenareu in ~ 

; Nederlandsch-Indie, tot -heden ' - . 1/ 4028.990 

' 'I'e zamen f 63388.565 

me som meet echter worden verminderd 
met de volg-ende tegemoetkomingen, als: 
10. in Mei 1871 . . [SOOO.-

tel' verdeeling onder debevol-
kihg in het .distrikt Plaboean 
(Preanger-regentschappen), die 

• door eene overstrooming, in den 
nacht van 21 op 22 Januari 
1871, zwaar was geteisterd ; 

20. in Mei 1871 • . 1/ 10000.-
tel' verdeeling onder de bevol- ' 
king van eenige aan het strand 
van Demak (Samarang) gele-
gene dessa's, die in den n8cht 
van den 13den op ,len 14den 
April 1871, van have en goed 
beroofd werd door een fellen 
Inand; 

30, in Juli 1871 _ .. 1/ 5090.~ 
tel' voorziening iil den oogen-
blikkelijken nooJ, van h"ln die 
door een -bran(l te Pama,ngkat 
(Wester-afdeeling van Bor-
neo), in den lIacht van 230p 
24 Juni 1871, van alles be-
roofd werden ; 

40. in December 1871 . . If 47.'j,U 
VOOI' kosLen Vlln -tnlllsporf; van 
de gift, bim'boven onder § .1 
verrneld, ell welke kosten, hoe-
wei duol' het bestuul' defI'l'c
anger-l'egentschappen voorge- _ 
sehotell, niet konclen komelJ 
ten laste van (;en lande; 

50. in FebruR)'i 1872 . II 2000.-
tell behoeve de)' slachtoifers van 
den jongsten wateJ'snood ill 
Krawaug; -

(io. ill Maart 1812 / ::1000:-
-+ f f-iOOO.- ' :::: '. 1/ 9000.--
ods beven in de l'csidentie S,-
rnal'ang; 

70. in Maart 1,872 . /I 1000.-
al~ boven in de residentie 
Batavia. 

Gezamenlijke giften. ----,- // 36047.40 

Zoodat het fohds thans verminderd i~ tot 0P - l 2.7341.16 5 

, Ill" de sani~nstelling ;' der.komin,issieis; ,sed.ert.c:le;- ii,lc:lie .. 
ning: v:an liet yo-rig vetslag; geene,verariderin:g' g¢koInen:::-

_ De Kom!j~i ;' ;ie, inje8·teld l;ij 'be8lui~~a;r~O 
, September_ 1864, no. 16, , " 
V AN DER WIJCK, besideni. 
VAN DELDEN, ' Liil-Sekl'e~6,1·i8. 

13lijkeus een telegram van Prubolingo, zijn in dell deh
tend vau 17 dezer de beide schildwaehtell ; die op post 
had den gestaan bij bet geldkal1toor aldaar, in de water
leiding vaar het residentie-bureau gevonden, een ' zwaar 
geloteusd en verstijfd, totaan- den ,middel, in<.hef _waier 
staande , de and~r dooel op den bodemdedeiding Iiggiilue. 

II Een der vensters yan het verti-eknaast degeldkamer 
was opengebl'ok~n; enbij onclerzoek bleek,diituiteen in 
dat vertrek staande, djattihouten _~ist ,die ~ede wa~ ' open
gebroken, een trommel wa'l olltvrcemd, waarin zich aan 
zegels en kontan,ten eeti waardevan j 262,08 bevond. , _ 

D~ " solclaat Sodrono, behoorellde. ,tot he( te, ProboIingo 
aanwezig detachement ,l.Dilitaircn, heeftbekend dedader 
van een en ander te zijn . ' , ,,' '_-
. Volgens z~n zeggen heeft hij geene medeplichtigeil. " ' 

- Blijkens het voo rkomende in het nummerder Java
sene Courant van Vl'.ijdag, 2 Fe1lruariOil, is .bij a1't. 2 
van het besluit van 30 Janu!ll'i 1872:, no. 37,oe _ Direk~ 
teut del' burgerlijke openbare werken nitgenoodigd voor de 
samenstdling te Samarang cener kommissie tot beraming 
de, middelen,. waardoor' in den vllrvblge zware overstl'Oomin
genaldaar zooveelmogelijk worden vool'k()~eil, spoeciig de 
noodige -voorstellen' in te dienoll. ~- . ,~ 

Vanhet denkbeeld om voor dit doel eeile kommissie te 
benoemen ,-werd sedel't afgezicn, omd!,lt blijkens bericht 
van den Direkteur del' burgerlijke openbare , werken, -deze 
omtrent de zaak I'eed& met den Residentvilt1 Samarang in 
overleg was getredenen d(~ lloodige voorstellen eerlang kon-
den, worden te gemoet gezien. " . 
. Daarop is door Jlleerge~oemden Direkteur aati de Regee

rmg aangeboden het, door den ingcnieurF: Mispelblom 
13eijer tel' zake ilitgebraeht rapport, waarvan een extrakt is 
opgenomen in de .lavascheCourant Van Vrijdag; 26 Api'il 
jl., no. 34. 

Het in dut rapport a;lllgegev-cn plan om · de hoofdplaats 
Samarang voor overstroomin gen . te behoedim, is bij a,rt. 1. 
van het besluit van 18 April jL, no. 4, vastgesfeld, terwijl 
de Direkteur _der bnrgerlijke openbare weI-ken ' bii art. 2 
van dat b.esluit is aangescbreven om 1I01'g te :dragen, dat 
de noodige voorstellen tot uitvoer~ng van gat plan binnen 
twee JIlaanden worden ingediend. , " . 

- Nadere berichten uit Soerakarta, loopen(letot 18 de
zer~ m~lden,. dat beh~lve asch~n zand in het regentsehap 
13oJola11, dUlzendestnkken pmlllsteen zijn ', neclergevallen, 
waardoor menschen en vee werden getrollen. . 

Op de onderneming Parris zijn,bebalvehet molenlmis 
no~ 150 inlandsche woningel1, ingestort, tenvijlook het pak: 
hUIB VOOl' een gedeelte tegen deli grond isgeWOl'pen. Vele 
andere lalldbouwondel;nemingell hebben mededoor ,deze 'ca
tastrophe . schade geleden. 

:Bijzonderheden waren daaronitJ:ent, nog nietbij het be
siuur vemomen . ~' 

~ , Bericltt voo~' Zeeva?·enden. " 

Door het koloniaal bestunr van Mauritius is aan- de 
Regeel'ing de volgende kennisg~ve toegezonden: 

Notice. 

Het be~tllur van het weduwen- en. weezenfoncts gaat voort 
. 'wet de gelden,door' solie de uitzetting' onder eerste hypo
theek, zooveel mogelijk produktief te maken. Er b.estaat 
dan ook, indicn Nederlandsch-Indie verschoond blijft van 
rampen,zooals wij in de laatste ~aanden vooral hadden te , In the event of its" being necessary to t.aket1~e Ligllt 
betreuren, aBe bO'opdat het fonds door kweeking van rente ' Ship statiOl1dd otl' Port Louis, il'Iatirilins, ju t.v rcnt. f0r re
in bell\ngrijkheid weder zal toencmen. : pairs, or should she be absent from her st~tion for any 
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?oth~l" ' eau~e",ave~~.tlrWilr~( aIl~~bred, onth~ 'sp~t where iEell uitde yerte zichtb.arelichtstreepJangs.den kraterrand 
; alie now hes, and willbedlstmgmshed as follows. I doetmedeaan overgevloeldezwavel denken. ' 

_.. . . 'Dul'bit the Day. '. Het vroegere lusthof Soekaboemi, noghooger dan Paras 
Two flags with blue cross and a ball below each .on two gelegen, is gehcel onkenbaar geworden; uit de horizon tale 

separate Masts. . seheuren, hier en' daar. iude pilaren waar te nemen, kon 
. During (he Night. worden. afgeleid, dat aldaar tijdensde emptie ook hevige 

Two signal.lamps one on each mast at the same hod- sehuddmgen hadden plaats gehad. 
zontal height, and a Blue Light or a Flare up I.ight every De pangeran Adipati Ario Mankre Negoro heeft! 500J):~ 
half hour. beschikbaar gesteIJ, ten behoeve van de noodlijdenden onder 

D. WAI .. ES, de bevolking van zijn gebied. .'t' 
Harbour Master. 

- Port Louis, Maluitius, 20th February 1872. 
fJamal'ang. Ineen op denavond van 15 dezer van Sa

latiga afgezonden bericht werd gemeld, dat het begin van 
ae werking vanden Merapi aldaar om§ltreeks half zeven ure 

De opbrengst van het vervoer op den sp'oorw~gBatavia 
- Buitenzorg, over de maand Februari 1872, is geweest, 
als voIgt: 

Aantal of gewicht. Opbrengst. 
was waargenomen. G . .. 

Een zwarte rookkolom verhier zich tot hoog boven den ewoue rClzigCl's 
\ late 
, 2de 
i 3de 

klasse . 1112 f 435,-
II 5081 1/ 1062,10 

krater, terwijl onophoudelijk' een llchijnsel van vuur de rook
massa doorkliefde. Beneden "den krater was mede een vuur
gloed zichtbaar, alsof de " berg op die plaats geseheurd w'as. 

Tcgen half negen uur vernam men een geluid als van 
cen ol1stllimige zee, terwijl de lllcht geheel met rook werd 
overdekt. , 

Aanholldend zag men tot vel' boveu den berg vuurstra
len . tnsschen de "zware rook schitteren, en tegen half tien 
nul' wel'd men een zeer geringe aardtrilling gewillll', aIleen 
merkbaar aall het getril der grendds van deunin en ven
sters. 

Later in den avond nam het geluid van den berg steeds 
toe, terwijl een geringe zandregen was waar te nemen. 

Dat laatste verschijnsel werd gecbrel1de den volgendel1 
dag ookter hoofdplaa& Samarallg ondervonden. 

Pasoeroeatt. - Gedurende den l7den dczer is in de re
gel1tschappen Pasoeraean en BaugH eeu ligte ascLregell ge
yallen. 

- Ook in de afdeeling Malang. is op l7 en 18 dezer 
een vrij stcrke aschregcn waargenomen. 

P1'obolill!!go. -- Te middernacht tusschen If) en ] 7 dezer 
is in het distl'ikt Tenger en hoofdzakelijkin de desaa's N gadi
Sari en I.edok.Ombo, een aschregen gevallen, die tot '$ na~ 
middags 5 unr van 17 dezer aanhield. 

_Madioen.- In den naeht van 7 dezer, ten drie ure, 
wenlen te Pa~iit(ln vrij sterke s()hokken van aanlbeving 
waal'genomen. 

1>e beweging, die Ill:. miUllllt. dllurde, was vertikaal en 
!Jlantte zich voort in de richting van N.·O, naar Z.-W. 

')~f)'{jkrtrt(l'. ~- Voorzooveel tot (lnsver bij l)el; uestuur is 
oekencl gewol'Jen, hebben bij de jongste emptie van den 
:'Iempi 42 mensch.en het leven verlOl'en. 

In de l'egentschappen Ampel en Bojolali zijn YOOl'ts 152 ' 
l'Uudcren, 4 paardcn en 146 schapen vel'brand, en 284 wo-
ningen ingestol't. , 

In hct Ampelsche zijn 800 bquws tweede gewassen ver
nieldenhet geheele regentschap Bojolali was na de uitbal'
sting ale in een woestijn herschapen. 

Op de onderneming ' Tjampir waren nagenoegal de geb"ou
wen ingestort, en had de koffieaanplant zwaar geleden. 

De op die onderneming geves1igdeEuropeanen hadden 
in viel' dagen tijds geenwater kllnnen bekomenom- zieh te 
l'einigen, veel minder om, te drinken. 

De toestand. der omwonende bevolking laat zich hiel'llit 
afteiden. . 

Sup pletiegelcle n. . 
Bagage. 
Bestelgoederen 
Koopmansgoederen 
Diversen 

II 15419 1/ 1681,60 
1/ 3,7.0 
1/ 10,60 

1 1/ -,2.0 
/I 16,80 
1/ 35,8.0 

Totaal . t 3245,80 

Samaranfl· De opbrengst van het vervoer op den spoor;;; 
weg Samarang - V orstenlanden, over de lllaand Maart 1872, 
is gewees(;, als voIgt: 

Aantal of gewicht. Opbrengst. 
, \ lste klasse . . 199 j 923;1.0 

Gewone reizigers .. 12de II •• 1521 II 4302,9.0 
l3de II •• " 27697 II 15154,87 

Militairen ..... , . . . . . . . . 692 II 573,35 
Suppletiegeldell . . . . . . . . .• , /I 409,6"1 
Bagage. . . . . . .~kilo 10929 f/ 216,76 
Bestelgoederen . . . II 3267.11 545,.06 
Koopmansgoe4eren. 4476631 II 30829,96 
Rijtuigen. 5 1/ 19.0,5.0 
Paarden . 25 1/ 123,5.0 
Klein vee 31 II 31,6.0 
Diversen . 1/ 4158,5.0 

(Jav. 001/1'.) Totaal .. f 57459,91 

Gedurende de maanel Maart 11. is op Java en Madura 
ontvangen: 
aan in voerrecht. . 

II uitvoel'l'ecbt. 
/I pakhnishuur. 
II konsumLierecht op tabak. 

"te zamen. 
Hiervan werd terng beLaald : 
aan invoel'l'echt , f 2,670,72 

II uitvoerrecht . II 25,288,07 
/I pakhuishuur" II 86,42 

f 
II 

/I 

" 
f 

/I 

Res\ f 
Hieronder is nog begrepen aan :fiktieve 

rechten op uitgevoerde gouvernements pro
dukten 

475,8Zl,01 
103,048,17 

9,409,91 
10,010,63 

598,289,72 

28,045,21 

571),244,51 

8,433,09 

Ook aan de onderneming Paras werd, hoewel in mindere zoodat de werkelijke ontvangst heeft be-
matE', schade toegebracht. dragen / 

o pmerkelijkis de aanwezigheid, in. de la.ngs Pal:as stroo- hetgeen met de olltvangst over de 2 vorige 
501,811,42 

men de rivier, van ccnc vool' de llltbal'stmg nOOlt aldaar maanden groot. 
waargenomen hoeveelheid zwavel. De plek is op vijf palen. 
hemolsbreedte van den kratervcrwijderd. , . : 

1/ 932,395,98 

1/ 1,494;207,40 



'~4'tt~~~~~~~~r~~t!il~f'{t!. . .. > 
.".,-. 6Mei1872. W:eUjpM zijn erikele ~:d:er :" " Vta:lJlll'i""; 

' . J)e sehrij.J~i:· {aileen ing~z(:mden stl~k ·in.li~t Pad.Ha1idelaol. Qnder niellw gevotmdelavanHi&sa1s; ·nja.~r: 
drukt den wenscllilit dattot mtb.rllldlllg ·van .den han- den ingestorten bergtop. bedolvcn, ien zQU 
del -van Fadang eene stoombootl~in tot stand gebra~ht worde . vandeze gebimrtenis bij volgendeel~llpties 

.. tu$schen genoenHle plaat,s, de Naoru, A t,chin , PlI1ang en lijk zijn, - . - . . 
Singapnre. '. ~-;~: -Djocj~carta, 25 ' ApriL --.:; J.G.&Q~E~iiN.-

... ~ ".. . 
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~Bt\1l~Ja~~;!~:~~J~~~~~~i~}.f!F~~~:~~f.~~~~~t~1;i~tAi1~ 
··· •. ·:ye'i·pac~ti;lge.Il. ' }ri het begin -dei'er maand hec'l't (le Dil'ec- ramp spoeJig ;wUeu kboven iijn. '. . . 
t.enr\'.~n 'l!'~Il,allc~~n~ ~an de l'e~icl~nten van Java en Madllr~ . .' \'Vaar hlijft het echter, (lat de tc veld stail,llde I!rodlikteli 
een . ?ll'~ulall·egezonden, waanll Illlll gevl'aa~~ . w.ol'cit of)\~ del' inlalldschc bevolking .opde hooger · gelegen gronden 
ookeelllge voor~tellen heb~ell te .. d~,en tot .WIJ1.1~lllg. vall de I vtJJ'woest lIijn . Dat vcrltes i8 voor ben werkelijk groot. 
v~orwaardell ,del', v.erpacntmgell. lot. ultImo. J lll.l? zal.de I . Daaritl leeltigiug te j)l'engen blijftook yoor hctgl'oote 
DU'ectem' demdlCnmg daarvt\ua/'waehteu; heeH h.l~ op dlen puuliek een plieM. 
d<Lt.tmt . noggeen vO~Jrstellen . olltvangell, Jan zal hlJ dat als N{lder ue;'ieldv(li/ (!I! jV[erap-i ." Dc Resident vlIn Solo 
(Ich ' teeken ' I'ar. ·cde 'inatemmiilgdel· r~sidenten met de teoo·tm- . 

- llCefi; ;r,icll per~oolllijk overtuigd van den toestand del' be.· J'g-' \'o9r4ige ·bepitlin .. gCll. : bcschou"'ei1. .. . c.. 1 gtreken, gar COlt ruime gift aall (le mensollen onder de 0 en .' Hetis,.tot: hed()ll .. uiet geblekt)!l, dattlo J:tcside.nten tit!h . I . . . ZOll ZEG. aan ae RcoO'eerillg onderstennirig YJ'agen tel' .een·l-Ran . die eirolllair(j .. veet gelegen Jnteu liggen. Het beJang . h ging ller -ramp. . (&£H . COIli'.) .... p.chtcl' vau de .'. zaakmaakt ' . et . Iloodig, dat de reside.ate.ll . 
Wa us reeds gtigevens opsporen tot oplossing del' netelige 
quaestic.Zelveu ·;uaarvoor de Iloodige kennis missenda, knn-
llen ~ij devoorlichting iUl'oepell villl olld-paclitel's ell vau 
,iachters . tlie nog itlfUllctiezijii.. H\j die pcrsonell ill de 
(letate plaatszijnde mededeelitrgenintewillneH welke de 
DirectenrbeJlOeft '. ollldegeorekkige voorwa8r'deu te vorbe-
toren. •... . . .' .•......... (Loc.) . 

-~ 
. Vit 1J.j() :jl~~ Op detl6e~Iei a. s. ,ml de tegen1l'oordige 

llaugeranlIal'io ' Hangabeghie ,' L liitcuant-KoloueJ, Adjlldan t 
yaiLZ.J~. _deli Gou~ernelirGenel'aar van Ned. Tnaii!, Olld

steZQon van Z.!\!. den Sultan!'t'IangkoebocwollllO VI .e1l 
Iliens 2e EehtgelloOte de Ratoo sultan (vroeger l:l.adhen Ajoe 
;';epoog) van DjocdJoearta, tot Kroollprins verhev'en worden, 
omler (len Titelen Naaru van Pangeran Adhipatie Anom 
Hari.o Hamangkoenegol'o, hing kung Soedhikbio Rodjo Poetro 
N nliudhro .M:at£u'nm. 

Naar men ztigt, zal dezc vcrltetliug feestelij k gevierd WOI'

,11}n, o. a. verwllcnt men .eoll wajnug ormig in den kratotl. 

UeDtudtt. - Gistercll ~;;Jkten wij melding vail cell ollicier 
del' . Administrntie, in wiens kllS eon aaum:erkelijk tekort 
Llloot z.jju bevonden.Het is tlUlllS echter geblektm dat die 
ollicier uil.lt in gel'eelitel\jke bewaring is gesteld, mRUr (1st 
hem aUeen . hllisarrest wetdopgelegcl. Het n<ltllnl'l(jk ge
volg danrvall is dat . hij thansvoortvluehtig is. 

-=-
- Ree--ktzakm. _. Ifcdcll werdvoor den ltaad vall .iltstitie 

:dbier beballdeld de zaak van den bltitengewoncn dClll'Waar
dcr S. van l'oerwodadie, beschttldigd van vcnluiatcring VILIl 

geldoll, hem ILwbtshalve toevertrouwd. Twaalt getuigen a 
charg·c zijn door het Openbnre Miuisterie gerekwireerd. 

I:)L de clllstrekfm viln de Mel'api heet't IlI OIl cell oub-.ug-
lij k.f; lJandjir wuargellomen. (Luc.) 

....... ~ 

Sailt lt/'(/.1t.r;, . 2 lviei. Uit6e8te(li1l!/~ ' V 001' de uitlJestediug 
del' havcnwel'kcu te 'Prouoliugo waren drie inschrijvlil's. 

.de Heel: M.aarschalk sl.lhreef in voor f 494,500. -
1/ 1/ Homer . /I /I 1/ 1/ 487,225.-
1/ 1/ :RoutIneI' 1/ 1/ 1/ /I 484,500.~ · 

Alill laatstgellOem(le werd het werk toegewezen. 
(S{trl/,. Ot.) 

SIPrW/'{U!(I, 2:t April. A8chrefJett. In deu vooruvond van 
Maundag zag mUll hij helder weller een donkere walk die 
<lidl llitst.rckt.c DHal' dell kant vall llen' Merapi. · De lucht 
was ;r,cer (lntkkcud,' ell alge.neen daent meu, dat het op :een 
gewensehte regenblll 1.O[l uitloopoll. Ornstreilks ~;even uur 
was de persing tiel' Lucht wo sterk, dat deuren en Tamen 

.Mcn lCllstiti de . Salrut1'anU8clte Uo/tj'(wt het volgell([e cen l'IImruclend geluid lietlm homen, hetwelk den geheelell 
. Aficheid. nneht heeft gedllllril. Men hOOl'de ook in de vei'te bij tns-

I!:elt V6fschil . tU88chen cle zienswijzen van redaktie en nit- schenpoollen ' een langzaaru doilderend geluid, hetwelk be
~cvflrs vall dit 'blad; Ieidt;d'aar eCl'stgenoemdc natuurlijk sehouwd ,vtiltluls het vOOl'teeken van een opkoniende on
hi\:re onafhankelijkheid niet kall -of wil ' prijs geven, tot hare weersblli. Ditgeluid hicldaan lIonder naclerbij te komen. 
aftrelliUfr. ,.... . . ' .... De lllcht was iwart en een fijne zandregen .,,'erd waarge~ 

Hedeh Legt :de (Jlldergeteekeildc dllS de pen neder; hy nomen, welke voortdUllrde tot '8 mOl'gens 5 Ullr, tot 'een 
durft zegg~n ' dlit hij,sedel;thi~ ' haar oplla~, t;net vll~r. ell dikte van rnim cen dnim. 'roen Weld. het donderend 'ge
ijver: gestrcilen ' heeft· voorw.at volgens , zlJue . overtUlgmg ltlid op en de zandregen vel'allilerde iIi.. een :fijue aschl'egen , 
\I'(inechelij~im techtvaa.rdig W~8; thansneem,t hij afschei~ die den geheel~n volgenden dag aanhield; waardoor het tot 
vihfzijhe leze'rs: met 'denopre.<i~t gemeenden wen ~~hdatbel-elf lllll' 's morgens zoo ' donker was, !iatmen metlamplicnt 
(l'ilfi, hij'zoowelalszij,nogeenmaal de ,betel'e tiJden voor moest werkeri. De lueht helderde to'en op, mailr .bleefdij>n 
(lez&: "kolonie ' i.hUeli beleven, ·waarvan in deil jongsten tijd dag ellde!t I'otgend!)u nog altijdbetrokken: . Nogge'en' te
de '. ai\gel'a~'d' zic}i;" zij hetdannog slechtsfiauw, ,aan de gpn heeft ons verfrischt, de stof isdag eu ' n8cht zoo sterk, 
ki,~.iIl~~: vel;to~~~e. . - . dat men niet dan noodzakelijknaar huit~!l gaat, \vantW'e-

. ', ' ". . H.E , I!JIJSSELL. gep en daken zijn geheel sloe Ongelukkejl zijn hier , nillt . 
:~at)iarltrtfJ, ,~o:'April. Metg~noeg~~ maken ~wijmelJing vall vool'gevallen doch oogziekten staan vaol' de dell!' zoo wij 

liet .:!1aarhllIlJH:l·:dcsa's · Lcnlg· . keerent1el' bevolkingj dat de v.er- niet gallw fegeJl kl'ijgen. 



.~·~ ~~~!~:{',:~~i%>~~~k.tt~~~ti~!e\~~tjt~~'aefo:~~f~g~~~.··':~~~je·~~vl!~t~;~iJi~;, h~~~I1i.~~~&lVJ~it~~r:·~li~t~:{~~ii . 
, .' g~lelThh~:':': Opsorifii.iige;-·plaritseti , .is·,die maer . dan~en . "pet _Ultgebr,~l~w?rden. , DaarhetdltIn.~aleen~ ~~~~l~~~e , maltt
.. 'dik;peprin~'. ,Mall:kojlll"genin heeft ' .. dadelijk t 5000he~ , scbapI>lJ ~~. die als concurrent optre~dt; .. k:unn?u: '!'VlJQ?lf~er-

schikbaargesteldom ' aan het dessavolk uittedeelen. Ver- z~~~ld ZlJn, dat hetnu geBnd,??de m08~b, IS; , w,aar:mede 
derzijn in. dede~sa .Solo, dicbtbij de Merapi ,30 menschen W1J ons verheugen, zoo~lshet lTidlSeh Pllblie!r . ~e~q~, aal.ge
omgekomen, . tel'wijl in een andere ongeveer 50 huizen zijn bod en dQor den Batavlaselten heer; Klopp~nburg, 1ll;dlenS 
afgebrand. • (T'.o1·8tenlunden.)plall ?P e~ne stoomvllart langs Java s, Noordk;u,st,weIKp!al~ 

. ~=-:-='. , ." spoedlger m den doofpot werd gestopt danhet geb01'enwas, 
Samar~n9, 29 .Apql. l!!xecut~e. Dc dne ketJoe s welke maar dat wij thans te doen habhen m~teen weiovel',Wogen, 

de,n 2,0 Jl.! opgehangenzlJn, . ~ebben op de ~trafplaats hnnu? emstig aangevangen en met volharding 'tenuitvqer ,gelegde 
illlsdaadbek?nd en hoop:en zlJdat hunlle kll'deren en bloed- onderneming. Geen in dehavep, ' blijveri wlinne~r:e:r ' et111 
verwanten mmmer hun voorbeeld zouden volgen. beetje wind op de kust staat, geen deceptie van:hetpubliek 

Dc aV91HI tc vorenzoude ook ~,en hunner hetzelfda heb- in 't algemeen, staat ons hierme~r te waeliten;terwijl deze 
ben &ezegd, doch 1,11' d.c vraag b!J gevoegd , hubben, ;;maar eerste stoot aim het monopolie spoedig do9r" atJdere ial gee
Wa!1fls. dc , ho~fdaa~legger? , . ' . volgcl worden en wij aldils <eerlang iristaat ·ztiIlen.zijn tegen 

Oyengens hep die exeeutle ell de tepl'ollkstelhng van de cen matig reisgeld OIlS in den arcbipel lartgsden ~zeeweg 
ovengen naal', den overwal gcbannenen met ,echt lnlandsche te verplaatsen. De geannonceerdeconcutrent¢ stooIIlvaart 
kalmte af, mettegenstaand.e er een massa menschen op de venlient aile toejuiching en appreci,atie. . ' .' . . ', 
b.een waren. Geene ontroenng, geen jtauwvalle~, goene emo- Het tweede fcit is gelegen in de allnonce Van oils,hooid 
tl~ lloegellaamd. De, I~landel's gaan nual' (ht schonwspe,l van bestuul', betl'efl'ende de opensyeIling oplo.lVIei a.an. 
klJkeu onulat het (melt IS (zeldzaam,) . ' .. staande van twe'e petroleum- depots, eengotivernetnimtspak-

:a.len vangt geSI)l:ekkcn .. op als deze: ,.~ls de handcn met huis als enLrepot en een· particulicr lokaat VOOl" debewaring 
~?bonderr wn~en, . zo~ hiJ danA weer opkhm~en ? lu1tfJun6 van ingevoerde petroleum; .AIle lof ' verdientde resident 
1erle bot(m ,he ~otulo p~ell~po metl1lek" malt1c ? lk gcloof VOOl' zijn pogingcn om de oprichting ' van bep-oeld entrepat 
hct cok! (J/(tTtoefJ~ koelo ~nfpk mekaten! ) zoo sp'oeliig til erlaugen en voor, de wijze gematigdheid ~ aar-

Pro01taopvolginf/' . Naa;- "de;",-25e. del' vOl'ige maand de mede hij de zaken in den bestaanden toestandheeftgelilten, 

Haden Ajoe Sepooh te Djol'lljacarLa tot Ratoe verhevell was, ~~t!~tel::~e~eh;e~~~{~~m g~~~tg~:h~~rtI~~~e~: p:~i:i~:r:i~l~ v~~~ 
volgde den ' ;Ben 'jl. het GOtlvernements besluit, waal'bij . 
haar won tot kroon prins ,yerd verheven. Hierdoor is dus kooplocalen zou bestaan, "., .. <~ (Soer. JIM,) 
nu een elude gemaakt aan de onzekerheid die e1' aangaande 
de Djocjasche troonsopvolging hestond, die des te pijnliF 
ker werd en des to meer aanleiding gaf tot allorici onrust
barende hcricM()n, lHunmatc die Ian gel' uitblecf. 

Deze regCleringsdaad van den nieuwen Gouvenlelu-Gene
mal beeft hoog'l willlrde voor een gewest, waarin. aan de 
lan(lbollw-indu'>trie door Enropteanel1, groote kapitalen ten 
1\1)310 ziju gdcgu. 

De Vorstelijke kroon', op heL hool« van dell vertegen
lrt)ordiger der JavlUlllschc ]iberalc en progressistischepar. 
Lij. waarbol'gt dus zekerbeid aan die groote kapitalen en 
voortdurend em plooi ten bate van alle klassen rler Maat., 
~cbapIJjj, Villi balldel, 8cheepvaart cn schatldst! 

( TTor 8tenl. ) 

De uitbarsting van den Merapi. 
Door een ooggetuige worut dd. 22 .April van Moimtila~, 

nabij Magelang, het volgende medegedeeld: 
Maandag den 15 deze!', zag ik 's avonds om"treeks half 

zeven nlU, plotselillg, zonder dat eeniggehiid, was vooraf
gegaan, een vulkani8r~he werking van den in de afdeel1ng 
Probolingo del' residentie Kadoe gelegen Merapi. Daar 
mijne woning , met , ~et front juist tegenover den krater staat, 
op elln afstand van ongeveer drie liren, linea recta, ,beb ik 
het verschijnsel waarschijnlijk betel' kunnen waarnemen dan 
een ander. Het begin del' eruptie bestondnit eenopwel
ling van vuur langs den kraterrand, het bestte · vergelijken 
bij bet uitstorten van zijninholad door een ketal die over
kookt; dit duurde niet lang, waarna eendampzuil opsteeg 

Men schrijfL 0118 vall Salatiga. dd. 22 , April 1872. die den vorm aannalll vall eell bOllquet, <loch,rtederdalende, 
, Hcden morgen hadden wij vO ',r het eerst wedel' eep,e hel· den berg zoo omhulde dat hij niet meer te zien was. Tot 

Ih!l'c lilcht, zoodut de zon gebeel en a1 helder - to zion was; . op grooten afstand van den berg werdde luchtverdllist~rd, 
de Merapie wicnst op heden morgen in cen ondool'dringhare zoodatde belder scbijllt:i<tle maan er haar strnlen niet door 
rookwolk gehuld was, is dezen namiddag weder aan het kon scbieten. De toenemende duisternis had iets ,huiveJing
werken 1m wOl'dt er van ti:jd tot iijd een dof gerommel wekkends, niet voor mij aIleen, maar voor v:e1en,van wie 

. gelijk cen ver afzijnde donder gehoord. Niettegenstaande ik den volgenden dag' vernam dat zij aUes benalveop hun 
de westmou88on nat genoeg geweesf is, ziet thans een ieder 
reikh'alwnd uit naar ,een fiinke regenbui, welke ons van de gemak waren geweest. Omstreeks negen ,. uurbegon een 

, zware zand- en a,schregen te vallen, die den ganscben nacbt 
overtolhge IIscli ontlast. _ (Boer. Cour.) aanhieltl, vergezeId van een voortdurend gellrom: en gedon-

8oel'"baija, 22 April. Op twee zeer verheugende feiten der, van tijd tot tijd aangevuIJ met, zware slagen als ka-
mogen wij hedcn de aandacht onzel' lezers vestigen. nonsohoten. Van den berg was nu niets te ~ zien evenIriin 

Het eerete is de ,in ons blad van Zaterdag 11. en heden als van het vuur; doch temidden derdikste' duisteniis had 
voorkoJ!lende aankondiging eener geregelde stoomvaarttus- men in de ricbting vanden berg een z()nderli~gverschijn
schen Macasscr Illl Singapore, via Soerabaia en Samarang, sel in ue lucht, veel gelijkende op 'blauwebliksemflitseil. 
waardoor aan den bandel cen wcrkelijke weldaad wordtbe~ Bepaald heb ik geen aardbeviug gevoeld, d()chweleen 
wezen, tcrwijl zij de geheele Indische maatschappij tot voor- bijna (mafgebroken gedreunvan, den. grond,ills " ofeenaim
deel sirekt. Het is toch door de ondervinding bewezen dat tal stukken gesch'ut snel over den; l;>odeIri rolden, hetgeen 
de Neder!' Indieehe stool1lvaartmaatscbappij niet bij . machte een gekletter van 'niet goed sluitende deuren en ramen te 
is in de behocftc van het handelsverkeel'te vOOl'zien. , Stapels weeg bracht Hoewelminder sterk, hield .• de aschregen nog 
goederclI moeten dikwijls bier en te Samarang 'blijven liggen den volgendcn dag aan, en daar er . sedert iloggeen' regell 
omdat lie Qooten, vol geladen, geen ruimte voor al het aali-I is gevallen, blijft de asch van de wegen ~A boomen den 
gflboderie ter verseheping ' hebben. Een cOllCllrrel'cnde maat- dampkring verontreinigen. . , >: '. ' .. . .•.. '. " 
sehappi:j zal daariil veel veranderin~ teR ,goede ,brengen,. ter- AIleen in de residentie Kadoezijn door deel'llptiii 'drie 



;dessas}:geiegen 'opde hellirig:,.van.den Merapi, ,met· 147 in

''I\r~nerifelr-lietve~,\1el·gaail .•• ·YolgkIls·pers{)llei{·die .een dag 
of Viet'u!1 dccatastrollhe ' daargeweest zijn, is van eene 
d,essa. geheelnietsmeertc . zien, terWijldebeide andere nog 
gedeeHelijk teonderkennen ' waren. De vernietiging heeft 
waarschijnlijk plalits gehad door het neervallenvan gloeiende 
a;~ch, niet door uitgestroomde lava of gloeiendc -modder. 
Een bewoner wCl'd nog ineen huisje gevonden ; aUe anderell 
zijn op de vlucht omgel(omen en werden meest. voorover-

Eerstelijk: Onder m.dere goedkeUling des Konings,vllat to 
stetlen>het aanditbesluit gahechtreglement up het reizenvan 
lalldsdienaren iane;sspoorwegen. 

Tim tweede: Eoz. 
Afschrift. enz. 

Terordonnancie van den Gouverneur-Genel'aal 
van Nederland8ck-Indie: . 
])e Algemeene Sekretaris, 

VAN HAltENCAltSPEL. 

ligge;~de.ellverkool(r aangetrolfen. A18 een v~'ee~de om- REG L E MEN To ket reizen van lami8dienarm la,nna 
stanmgheldvaltop tnucrkcn, clut boven de vel'melfle dessa's P ;J 

een hevige , wervelwind moet geheerscht hebben, waritalles I spoorwegen. 
wat ge'Vonden werd,lag vreesel~lk door elkaar; ba.mboesioelen, Art. 1., Van het v"rvoerdoor middel val! spoOrW()g(JH.m~~t 
huizeIl, boom~n ill 6etlchaos. steeds g~or:lIk ~vo~den gemaakt, wanneer, en zoo. Ver als Z~J zlJn 

EenvriJ" g' roote rivlOr waarin (Jen .an iera zich uitstort gelegen ltl,d.e rlgt,lDg van Iwt aord van bestemllllUg dor Gonyers 

" " ." "l" . 'nements-reJlagers. . 
,:erd door~e as~~ velstopt en het moet een geweldlge w~e- De plaatsen in de spoortreinen worden genomen "oor den ga-
hng , en ~o.kIng zlJu ~eweest,. ter plaatse waar het water ner heden af8tand, dien de rei~iger8 in eens kunnen affeggen. 
tweede fIner tegen dle gloeIende rnassa stroomde. Art. 2. Behoudeus do gevallell, wa,arin, op grand vau reeds 

Heden -morgen, dllS cell week na den aanvang der uit- vcrleende of nader te verleenen koacessieo, of krachtens de be
barsting, was de berg Vaal' het eerst. helder, maul' dam pte palillgea in het nlgemecn I'egluffient voor de spoorw€gdiellsteu in 
nog. Over eenpaardagen ga ik er zolt' heen. ,Nedethll1dsc~· ludie (St,l>lItsblad 1866, no. ,132), vervoer te~en ~er-

. (Soer. HM.) ffiIndenie prlJzen of kosteio05 ~~rvoer plants bee.n, wordt V?or het 
~~=_J_~ venoer vl<n GOllvernements·rclt.lgers, bunne gezmnen, bedlenden, 

P(t8oel'oeall, 23 April. Naar w\i van goeclerhand ver- goederen, ent.. betaald vol gens de voor het gewoon personen- en 
nomen, zijn de beide agentschappcll van de fnctorij der gocderen-vervoer Goor de betrokken spoorwegondernemi'lgen vast
Ned.-Hnndelmantschappij te ])robolingo en te Panaroekan gestelde en door den Gouverneur, Generaal gOlldgekeurde tnrieven. 
ingetrokken. Art. 3. De vracht, voor het spobrwegvervoer verschuldigd, 

wordt voorgesehoten door de Gouvernemenlg·reizigers, voor zoo 
vcr zij niet zijn militairen of zeelieden beneden den graad van 

--.~--'.- adjudant-onderofficier, of beambten der jut)titie en policie. 
C:.1 k k Voor d, e sldus voorge3chotcn GOIDmen wordt op de !Yawo. ne 

(Pas. N. eN A. blad.) 

Jn~t ezond en 
iJl ijnlwcl' de lle,ja.kteur ! 

d t 1].. . . e 1'1.. 'wijlle gedeklarecrd. .Eohter mooten de deklaratienzijn v~OIzien 
vall eeue· vcrklaring del' rcizigerJ, op den eed aan dell Lande 
afgelegd, dat de opgebragte Bornmcn werkolijk door hen zijn bC5 

steed. 
V, 'oorheen, las ik g. eregc,ld. als, abolln6,' hll~ .'11.iNtail' llUd

send/t. Mijne midttelcm vcroorloofdcll mij nict hot abon
nemrmt aan te honden en eer8t door de dugbladcn kl'ijg ik 
nil !tennis van het arUkol: Protest. ' 

Vc !Jchrijver duarvnu ucolt m0t ruirne huud lor en bluum 
lIih dat is zijne :Gaak. Maar vreem(l komt 't filE: '1001', dat 
tie redaktie VIlU hot M. 1: hot stuk ollveranderd opnall. 

In de aHereer3te. aflcvering van (lie nitgavc lees ik op 
bIz. 2: 

II Ret learnt OilS verdol' noodig voor, al6 beginHel aim te 
'j lll~men, nil/Hiler . nog uid tot ile geschicl.lenis bchoorende 
llpersonen te beoordeelen, en hUll oll\'erwhillig wie, rwoit 
JI/lf;n woord van lot' of blaa~ toe te VOCgCll. vVaar gepre
!Iten of gelaakt mo()~ wordeu. geaclliedc znlks ook ' in het 
Ifopenbaar, voor het gchr;clc l)ubliek, in do dagbladcn, maul' 
Jlnie!. in een rnilitair L\idschrift; dut zou ten eenenmale 
I/drijden met de 'posiLic, welke zoowel " het lllcerendeel der 
IIlezers als de redactie, in de muatschappij inncmen." 

Het Militair l'ijdacltri/t, schreef de redactic, zou, in de 
oorste plaaLs -moeten dienen I/tot opnume van verhandelin
gan vall militair wetenschappelijken en krijgskundigcn aard." 

b · bet Protest met dut programma overeen te brengen!' 
OA'lJKRON. 

GO'UVE:aDMENTS.BESL'UITEN, BENOEMINGNE, 
• , ENZ. 

EX T R A K T uit net .!legi8te!' der Besiuitelt van den 
Gou'lJ81'ueur-Generaal ?:fIn Nederland8ck-
Iudie.' ., 

BUlT.ENZORG-, den 25sten April 1872, (No: 7,) 
(Staatsblad no. 77.) 

t -- 'no-a. 

GeltZllo, ellz.; 
Dtl R'lad' van Ned.!.rlalJdsch·ludie gehoord: 
Is goedgtvollden co veratrulO: 

. Art. 4. In de Hpoorweg. rijtuigen der eerste klasse wordt ge
reisd: 
10. door 'de burgerlijko ambtenarcn, die bij hat reglement. op de 

reis-en verblijfkosten, lIastgesteld bij bet besluit vall 17 ~e. 
cClllber 1862,110. 32 (Sta tszlad no. 153a), tijn ~erang8cbJld 
ill do eerste en tweede klasse vaoGouvernements-reizigers. 

20. door luitcuant-generaals, vice-admiraals, generaals-majoor, 
8choulenbij-nacbt en kolonels· en door luitenant·kolonels, 
majoore, auditeurs-rnililair, suh;W.uut-auditours.militair, veld
prcdlkers, en de gclijke rangen bekiecdendo of daaraan geae
simileerde ,~flIcicrcn der zecrnagt. 

In de rlJtulgeu der twecdo kla8s11: 
10. · QOOI' de burgerltike ambt.ctlaren, die bij genoemd reglement 

zjju gctangschikt in de derde kinase van reizigers. en voortll 
dool'" hen, dio, ofsclioon niet lot dezo of tot cene hoogcre 
Idasse van rcizigers bcboorellde, ifi{;t1vnlgc het besluit van 
15 ~bllrt 18tH, no. 6 (Staatsblad ilU. 10) en do w\jzigingell 
eu aanvulliljgeu, dMriu ~edert gebl'(lgt of DOg lO brenj:(en. 
met partikul\ere stoombooten in deo Indi8chen arcbipol wor'· 
det! vlJrvoerd als pussagicrs der eerste klasse. 

20. aool' kapil-cins eu luitenaots del' laudmagt, militairo ambte· 
flaren der lste, 2de en 3de k 11I88e en de die rau gell beklee· 
daude of daaC!l!in geas~imileorde officleren der lleernagt, bene
veils adelbor'skn en scheepsklerkeu. en het optigt "oefend 
personeel b\j den tll'tilleria.koust,rukt.invillkel, op _ eelle bll'wl· 
diging van / 150. - 's inaands of d;,8rUOl'<rt. 

In do riJtuigw del' derd!; klas~li: 
door aile oV€I'ige landsdienaren. 

Art. 5. Aan de GDuvernements-reiziger5 wordeu, vDorts, bij 
rdzen langs de spoorwegen, vergoed de kosteu van vervoer: 
10. van bediendell en goederen door hell mede til nemen, een 

en ander naar het "an di"t reglement gehccllt tuief; 
2u, van dieRstpaardolJ. zoaveel als worden mcdego(!omen, mita 

niet meer dan wnarvoor Ills rijpaard -fourage genoten wordte 

lhl. V?!! een reiswageu, wanneer de reis moet wordell aange-
vangen, of voortgezet Illetpost.paarden; " 

,1.). vau het wettig geziu des wll.igera, wal1ueer hij reiat tot b~
reiking van zijno eerste of van eene nieuwe standplaats, III 

de kl!\8se van rijtuigen waarin hem zelven leeue plaats toe
kOlllt. 



. ." 

In, dat,gevai<wordf'bov8ndien"Vfacbtvergoed: ,', ' . . , Tot assistent·resident van Blitii.r [Kediri]; ' t,eveM' venduDiccster 
!', ) vopr een ,beqiende in cenrijtllig: vandeade ,ktasse voorde_ aldaa!', < de' sekretaris dilr tesidcntic Madura~ Jj'. W.V:os\vin~ 
.. vrouw, wanneerzij zelve aimsprnakbeeftop vervoer in e~n kef DOl'selen. . - - . , . -

rijtuigder Jsto klasst"; , -_ . - 'l'~t hoofdonderwijzer aRU de .. openhcse, lagerc Bchoolte, N,eira 
b. ;'oor de goederen van de vrouw en de kinderen, naBr de reden [Bauda], de hoofdonderwijzer san de operibarelagere school 

vaovier.:vij-fde voor de vr{,luw, drie·vijfde voor een kind to rl'oebail [Rembmi!l'J D. M. Krusemall. . 
boven ' de -12 - jarenen twee.vijfde vour cen kiud bene· 'rot boofdou clerwijzer aan -de Oljenburo l ilgere school til 'I.'Oeb!>l) 
den de 12 jaren, van het gewigt, voor den man of vader [Hemhatlg] L. E.Boijer, laatstelijk hoofdonderwijzer ailD de 
aangewezen in bet tarief, bedoeld 'bij § 1 hierboven. , vUfde OI1CllOare Jagere sohool ttl Soerabaija,onlangs van ver· 

Art. 6. Om op den voet der bestaunde bopalingen daggcld ill lof uit Nederland tel'uggekeerd. . 
rckening to kunnen brengen, n~oeten op de dageu, dat per spoor- Tot kontroleur der derde klasse bij bet billnenlandsch bestour 
trei,O ' iegereisd millslens 100 kiloweters of 67 palen van 400 in het gouvcl'l1ement Celebes en onderhoorigbeden, de ·atnb-
rijillandsch!l rocden met. die gelegcuheid per dag rtijn afgelegd, tenaar terbeschikkiog bij bet binmllilandsohbestnuf iii -([lI t 
of, WIlDneer de afgelegde ufstand mindet bedraagt. IT!aal' op den_ gew€BL D. W. Hors"- ~ . 
zelfden dag tevens andere trausportll1iddelen ~Un .gcbe"i.igd. moet 'fot ambtenuar tel' bcschikking bij het binuCrilandsch bestuui: in 
met die ·tra[;sportmiddelcn vall bet 8C1utal oulureklllldckilcillcteru I het gouvernemeut CelebQs en ollderhoorig'hedoo,de Intibtc-
de heHt of cen vierde gedeelte ziju volbracht;, UBlIr geiallg' al nallr voor de burgel'lij'ke dienst , in ' N edorlandsch-Indie-E. 
dan niet vau postpaerden is gehruik gem!lakt. I A. O. Ii'. W. C. Gasiujet, thaus werkzlIRmgestold bij hd 

De dag van aalikomst ter plaatse vlIn bestemming of vau onto c1epl\rtement van onderwijs, eeredielist en nij~erheid. 
Muepillg wordt cvcnwel steeds voor cen vollcu reisdllA get-cld. Hi} de Landel-ijke Inko!ltstett en Kultw'es. . 

Vastgesteld - bij art. 1 van het be~luit; . van den Gouverneur- 'rot kontroJeurs der eerste klasse, de kontroleurs der tweedt: 
Ganeraal van Nederif.ndsch·ludir, Will den 25s1en April 1872, no. 7 klas80 '\-V. Vauto en H. J. van Swieten. ·· . 
[StAa{lIblad no. 77J. 'rot kontroleurs der twecde kIssse W. DOlikersloot enF,. J. H. 

Mij bekend: . L. baron d' AnInis Bourouill, beidenh~at8tBlijk dicu rang 
De Alfjemeene 8ek?'eta1'is, beklced hebbende, onlang!! van vcrlof nit N ederlacd tcrug· 

VAN HARENCAR8PEL. gekeord. ' 

-~<~~~'-~RCiOEDIN,G V l~61rVEIW6ER-r---''' 11 BJj 

ABO goedf,lren, naar bet gewigt 
r~itigera I bCdi~n .dc .. n in kilo!!ramlT CII. 

VI! erkzaam gesteld: ' . -
hel- dcpartcUlcnt van justitie,de llmolennal' ·voor de bur~er~ 
lijke dicnsL in Neclerlllndsch-Inclie mr. M. ,H. C. van' Oos
terzec. 

Belast: 
in . JIl Hij relzcn ter 

qjtuigen rijtuigen B" . . boreikil1~ coner 
der del I IJ rcl~.eu, 1D eor~te of eonet 

\
30 kIbGtIO. kODlIlIls~le. nieuwe 3t811d-1 

___ _ _ . . pILlute.. _ 

- 1-& -k-lua- c-· 2 \1 100 --'J.OO (1)-:~~5{'--- '-' -

'It ,, 1 100 ISO I 

(2) I 35 of 0 (2) no of 0 (2) I of a 

BebOOl't bij art. 5 
No.n. 

van bet Rvgkmcnt iu Stall!-Bblad 1872, 

I\DJ bekend; 

De A If/efilCCIW SekreiUftlS, 
VA ~ IL\JUiNG.UtSl']<;L. ' 

II ) \'o~)J 400 kilo. r~lllmeH '\lml! " I' CCll I' nlcile \ cr~ut:d allll 0l'j,or· GIl Iwurd· 
'Jllkjttn! det Iolld· un ~ 1'Cltl" l:: l . en "au t>ul';!cltJl", ambtcnut on, bll I,et r cglcnlOllL 
Hl ~l.bL JU~ZJ l~; o . J tIJ U, t;cl'ilugac}likl 11.1. ttl! CC l':flc klllS (lC \, I\ll GUuVUI'IlCmcutl5-
f. I%I~{;ts • 

(2) Yl"lcht "'-JOr hctlicudcu or :!:ucdl:rclI , JUcdc l~ llC.lUOIi 11001' l'cizigcl'1J ill ue 
rt)tu*,on d-,r Ill!td", L:hUIl!!(j, wOl'dL all ccl1 \'Of ij"fJt!d: [Jan Itllj l.1d uutcn-onderoIlh:icl', 
I.jlll Jnditaire ~eihnplo !j ecrdtlll ben l!dC h dell ran6' Yi.\n lIliliwir i.llllbtclla-.l', en aau 
'Ie met die be.dv 800r lcn y all laudldicnal'cn iu tilng gelij k stu'lIll" tichepcllllgcn 
,In "tllllWht. 

~JI, . De In dil {uriae \'oorkolUcudc gcwiglcn wOI'lI.n to'Jgo.taall boy ell lie hoc
\'oclbeden blis:-ge. wiiarvuor (li\H g uwnnll rcizigc}'o JRUgtj SlHI (J f "'eg~H Vt'tj({OIU van 
t.ran~Jtf)lt wordt fcr:cend. 

0" 

Civiel Departement. 
Ontslagcll : 

,ertf;~k, eerv!)I, uit zijne betwk king, wcgCti~ ziekte, de cipier 
van (llanos gr:vangor.is voo~ J:o)uropermen en met dll~en ge
lijkge8tcldc IIcreoncn tc 8arull.raIlg J. K~crsernaker. 

Benoemd. 
Tol, ret;idcul, van Probolinggo, de inopektcur van financicllP. 

t.'evcr\jn. 
'l',jt kOIJlmiesuis van bet fonds ter aatJllJOlldiging en ondershm· 

nillg Viln de gewllpende dieust ill de Nederland.en, B. Schll
gen vall SOCI()Il, aekrctaris v!ln de nlgemeene rekenkarner. 

'llot 118sistvnt·reaidllnt van Kraksaan [Probolinggo], tevens ven
dumeesltlr aldaar, de kont-roleur der eClete klaBse bij de 
landclijke inkoOlsten (~n kultures F. G. van Delden . ...... 

Met de wuurneming der bctrckking VUlI clpler vall 'Ij lands go· 
vllng'Jllia voor Europoanen en met; de zen gelijkgestelde per
souen to Samamnl!. de provoosl;.geweldiger oij het militair 
gcvRngc-llblliG to Wellevroden [Batavit] T. H. van Olfen. 

l\1:agtigin g verleend: 
'l'ot de uitreikiog aan den op verzock eervol on:slagen (iflicier 

van gezoudhcid der derde klasse bij de Koninklijke Nader
landscbc m •• rine A. G. Vordcrman. V8n cene akte van tOil
lating tot uitoiifeillng. van de genees· 011 hp.fllkundige peak
tijk op do Panl!lno~kQ;li en 'l'jiIl8sembnden [KraWlloll] 

'rot de ui1.roildllg, aandon op verzoek liefl'ol uit Z. M. Diilit.airc 
dienst ontHlugen oftieier vall gezondbeid der tweeoe klasse 
van het Nedeilt'andsch-Indisch leger H. H. PrinsWioll\ndt, 
vlln oonc akte van tOCllatillg tot uitoefening der genees., 
heel· en . verloskundige praktijk in de reeidentie Probolinggo. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Eell twecjllrig verlof naar Nederland, aan de kapiteins dar in fan-
terill E. P. van der SWllagb en E.Heek. . 

])oor dert liolrtlnanitant van !tet Leger en Okef "aft ket De· 
partemC'ltt van OOl'log in Nederlatul8ck-Indie z1'jn.

Overgeplaatst: 
Mil#ai1'e A{lini1zi8t1'atia. 

Ala ondcr-illLendant cler ellr8te kl1l88C bij de vijfde afdeelillg VIm 

!let departement van oodog, de onder-intendant def cerste 
klasse J. Milder, van do tweede militaire .nfdeeliug op Java: 

AlB onder-intendant der eerate klGSie in de tweede militail'e af- . 
decling op Java, de onder·iutendallt der eersteklasse -B. 
G. W. Wilkens, vaD. de vijfde afdeclillg vall het do parte-
ment van oorlog. ' 

Infutdel'ie.- , 
Bij bet subsistentell-kader te Se.marallg,de kl)pitfliuW.]?drc\on, 

van bet. Iste bataillon. " -
Departemellt dec Mal·ine. .' 

DOD?' den J(OJipnanaant (fer Zeema{ft enGltej 'Va1Z ket De· 
pal'ten'tent 'dar Mat'irte in N.eaerlanasclt·Indie. 

B1j de dienst deJ' kU8tve?'licltting. 

Js overgeplaatst: . . 
Van het kust.1icht·et:.thlissemcnt op het Noorclw!IChter~eilarid naar 

dat op JaVA'S 1, : ,~ p!lnt, Ilabij Al'ljer, de lichtopzigter def 
tweede kI t·.>, L. ; ~ , C. van RooijeD. , . 

.' (Javasclte Oourant 30 April 1812. 



D E , GOUniRNE;uJt~GlmERA.it - VAN NEDFiRt,AND1jCII-INDIE , ' 

Den Raad 'van Nede'l'land,s~1t-Indie gehoord j 

AZZ.(J1I" die rle;e zullen zielt o} hoore1t lezen , SaInt! 
doet te wetm: 

Dat Hij. bet. 'WCfl8cbel ij k flchteflcle, artikel 5 van het reg!ement 
en. tariefvoor de onderscheidene bezaars. gelp.gen in do slad en, 
voorsteden van de baljuwage Batavia, alsmede in de afdeelingen 
Buiten:l.Org en J(raw flug. gearrest eerd bti he t besllli t. van den Kom
miGsaris-Genernl' l me r Nederlandscb-Indie. dd. l'i November 1829, 
11 0. 1. (Stl\l\l sblfidilo. Ill), hi den hieronder volgendet\ ?,in te 
w ~i zi3en : _ . 

Lcttende op de ar likelen 20, 29, 31 en 33 v:l n het reglemfut 
('P het heleid derH.i'gerillg van Nederlandscil-I lldie ; 

Reufl, goedgevondeu en vers!aan: 

'rot kOllf,roleur der eerste k[asse, de kootrolellf dar tweetie klas
se H.IJ .C. te Mechelen . 

Tot kontroleur de r ' tweede ktasse, de kont roleur .der tweeds klliftse 
bij de st"t isti t, ke opllame vau Java F.C :A. Wijnaendts. 

B 'ij n,et Binnenlandsclt oest1tU1' ,' 

l iZ ltet gouvel'nement Oelebes en ondel'lworigTteden: 
Tot kontroleur der earste klasso, de kontroleur der tweede kl!lS8e 

.T.F .Schenkht1Usen. 
'l'ot kout.rolenr cle r tweede klasse, de kontroleur der derde klasse . 
. hij het binnenlandseh best'lUr ill het gOllvernement Snmatm's 

Westknst A.C.van Wageni llgen. 
Tot ambtenllRr !ex: beschikki ,:, g. de .amhlt-nailr voor de bUl'gerl\ike 

ci ienst in Nerier!!tndsch-lndle H. E. D.Engelhard. 

1. Krachtens mag l.igiHg des Konings, mel; wijzigi llg ill lloover Tot. 
van arlikel 5 \',lIl bovcn,::enoemd reglement te hepa.len, dat voorl' l 
"all op del.l gou vernf menl.s posser t.o vVdt eneden (Pllssar. baro. e) 
up al!e dag< n. ni l ~{ll; Onlen Zun· en Ding"dHgen, z ~1 mogen wor· 

I n /let gouverneiltent Smllatm's We8tkuat:· 
kont.rolllOr de r derde klasse, de ambteoaar ter bcschikkillg 
in het gOll, ern ament Celebe~ ell onderhoorighcden W.R. 
de Greve. 

Goedgekeul'd : 
den rrwrkt geuOIlden. I 

n. Deztl old()nn a;. ci ~ treedt. in werk ing op d '~ n daf; clN nit- Dat 
f! irtc van Ilet SII!1it:>bJF.d, waadn ze is gepll1\\l s(;. , 

doO?' den 
?'enr1e de 

IJi1'eldeul' van Bimzenlalzdaclt Bestuur .qedu
m aancl Maart 1872 bij de Zanrlelfike 

i1tkolJtaten en kultures 

Zijl1 geplaatst: 

Jt~ 1l opdat nie mann' hiervlln onweteorl lH:id yoorwende. zal dezo 
in het; allla!sbI"d fun Nederlandsch·lr,die geplilals t cn . roor zoo
veel noodig, in de Ld'Inclsche en Chi nes() \Jc I(lien aangeplilkt. 
w'mlllll. In Bntavi r. . speeiual voor de afdeeling Blliteozorg, de beuoemde 

amlJlen~lIr ter beschikking A. C. Andreas. Gehu.t Ell hevee! 1. ~OO I' t ~, dat. nile 11(10((0 en lage koll egien en 
flmbl6nftrt'n. efficir.ren en jusl.icioreo. it der vonr zooveel hem nan- In 
J>;:Ult" tinn dc !lliptc Iifl iel' ing dc;:er de hand . zul len houden, zon-
d.·r CO~ ill i k i l,g of il1ill Zir.ll des persOOlls. In 

de Preallger·Re!rent.sch!Jppen, de benoemde ll.lIlhtenaar tel' 
beschikking A. ,K van der Melllen. 
B.embang', de benoernde ambtenaar ter bcschikkillg M. Stoll. 
Pasoeroean, de bClloemde amhtenaarter hescbikking .J. G. 
MeUer. 

In Godnnll La Buiten7,Org, den 2den Mei 1872. 
J,OUDON. 

])e A lgemr:ene Sek?'etm'is, 
Y A l' J-T.i n.r,!'I[)A.RSPRL. 

(Stant.llblaii J\Q S 1.) 

Oiviel Departement. 
Verleend: 

J.:en twetjMig verlo( Lalor )~ll ropl\. WC'gOUR zit I. I c, alln dlJD refe
rend.riA bU lid dt! pllr l.<: met, t. vlln hill ncnland&e!1 bcelllnr R 
UC .... ch. • • 

Ben twetj8rig verlnr nMr Nedl)rlr,nd, wegeiHI zickle, nnn den 
Aaaiatell \.-rt'!llilcllt \' /11\ BondowoAo [ Bezoekll j lir . .o. ]' .vlln 
Alpllfm. 1111\1 dell cer!!ten kommics ler nlg;lmeello sckret.llrie 
H. de T~~1I 1l 0U en lI ill\ den tclegrt. fisl. c1er derlle Id[\~se B,H: 

Op 

Bommer.UII. 
OnLslflgl;n: 

ftrl()(!K. eNt(II, II IL ' .. lfl 'HIR dienst, de kOlllrolollf der eers.te 
ldnl\JlI' b1j de lu ndcl\jke iflkom~ ttl\ fill kllllures J. W. A. van 
Soul. . 
vr,rl oek. ect.o!, Ilit ' 1\ Innds dicus l;,lnet behou,l ynn rcgt op 
pell iiolln. el l} ontvnl\jM del' in- I'll nif.voerregl en te Blltavin 
G. Kuhr. . 

13cnocmd: 
' I'ot officier V:1O jU!ltiUe hU den rand van jll~ti1,ie te All'IboinR,ue 

/lriffier bij den omga!mrlen regl.er in de vMde Ilfdecling mr. 
n. Dent7.. , I 

In Bezoeki, de be.noemrle amht,oll8ar t.er beschikking M. J. H. 
TJlo17,ius. 

In Bl\lJjoewllngi, specianl 17001' de afdeeling Djembrana (Bali), 
de herhclloemde kontroleur del' tweede klllsse mI'. F. C. 

Zijn ovel'gepluatst: l 
Valck. 

Vall Pekall1ll~an nasI' Bantam. lIe kontrolenr del' t.weecle kl!\Sse 
Z. W. Mullenieis ~er. 

Van BoelcJeng (Bali) nRllr Banjocwangi, de amht.eDaar tar bescbilr
king A. C. Scbepper. 

Von BlIlljoewaogi naar Booleleng (Bali}. de ambtenaar;ter besohik
king J. W. Mesman. 

lJat door den La1Ulraad te lagal 

Is benoemd: 
'I.'ol bnitengewoon substitljl1t-griffier bli die rechtbank. bniten be

ZWBar van den lnude, P. J. van KrnaijeDoord,j!.mbteoBar op 
understand. " " 

Dat d001' dm L{J,?ul1'((,(J,d te 1YIadjalengka (Oltei'ibotz) 
Zijn benoemd: 

1,'01. hnitengewoon 9ubstitl\ut·~t1ffier8 bij die recbtbank.buiten be
zwaar van den laude, B. Srnissnert en E. A. Eo!telbrecht, 
kontrolenrs der eerate klasse bij de Inndel\i~einkotn8tlln en 
knltures. ' 

Dat dO~?' den L andraail te Paijita't (Madiom) 
Is benoemd: 

'1'ot buitengewoon s'ibsl. it llut·griffi~r bij diercgthank, buiten be
zwan[ vnn den lande, ' T. G. C. Mooijal\rt, ambtenaar op 
wnchtgeld. . 

Tot aaaiAteDt-resident vnn Bont.low(Jso [llezockiJ, tevens vendu· 
meultr aldaar, de 115sisl,ent-reRidetit vnn 1Jlinaroekan A.R.O. 
Blokr,eijl. 

'J'ot Buiatent·ruil}lInt vnn Panaroekan [BezoekiJ, te'''ns vendu- Departement van Oorlog. 
, meeJlter ahl/lar. de kontroleur der eerete klasse · hij de lande- Verleena: 

Jijke inkomst en eli Itulture'i jbr. C. de Gijselaar. · Een tweejarig verlof nllar Nederland, we~ens ziekte . . II/ln den eer· 
'fot aubatituut·officier Vfln justiUe bij den raad van justitie t.e sten JuitellBnt dar infanterie J. I~. Hamel. 

Soerabn\ja. ,te eersl c ~u hs~ituut.griffier b\i het "hoog-geregts- Bevorderd : ~ 
bor van Nederl l\ ncl~ch·lndle mr .. R. W. Craflnduk I B" d M 'Z' . G' d' lJ' 

81j de 8t~tj5tiekc opoame. opnemingseect.ie ;Japfl rf.l, met den rang " . , '1;} e ·z zta~l:e ~nee.~kun~f/e M'ilst •• , • 
van konl.roJeuf der tt1'eede klasse bij de landelijke inkomstcn I lot offiCiereD. Vfln gezondbeld dereerste klnsse, de officleren .van 
en kllilurr: ~, 0 ; A; Bu 'oah\j L~ntier, lanlstelQk d(lll7..elfrlen \ ge~ondhe1fl der t.wellde kla3se J .. -B. Dnmont en J .. Semmehnk. 

" rang h~kIN:,d h".,jb!:lld6, I hon~ 0P I) :lder.stnnd. . , I (Ja:()a,qcne Co /want, 3 Niel 1 872) . 
Jiot hoo rdkOl1lnl l1~ 111.1 a l(Intis b , I.e B.l tn.~ )n, de r rra le kO fJ " I!H :~ 1 

by d(l nlCl: flWellfl rckenkamer H.llos Ottell . I 



E X., .. • •. ·,'.F. :.·.'R .•.. AK .. ···· .. T]j}·N'uijt1i~i, Regiiter cler Besluiten v{tn den 
. ' . -aouriiiiiZeur-'G'ene;'o,r:d-'van NeiJe1'landsck--..... ~ ·inaie~: .:\-- .. 

BUI;rEi;r'zORG, den 4tleri 'Mei'1872 (No. 21.) 

D,,, · dMDi;:~:;~"£.J7!:!~~Z~~~~~:~~}~' 
Benoemd,: 

(Hazan de missiv,es: 'l'ot postkommies; chef van het postkimtoor te 'AlI)boil,la (reiiiaen-
iJ, van den Minister van Kolooien van 19 ,Tannari 1872, La. 0, he van dien naam), L. Trossee, lhanB 'postk.ommies, chef 

no. 9j95; .' van het poatkantoor te S,I!med'log. 
, b •. eI11, •. : . . . I:Tot poatkorr. mics, chef Viin het postkailtoor t6 Sumedang. (resi-

Is /(oedgevonden en ver~ta8n: . .... den tie Prennger-Regentscnappen), J. R. Kimmel, thans, post-
Eersteltik: Met allnvu!hng van het bu het beslult van 30 Sep- ' kommie3, chef van het post,kantoor te Tjiandjoer. 

tember :1865, no. 7, vastgesteld artikel77 vlln het herdrokt. al- Door den Resii/eiit ~anSoel:a7;at:;a 
gt'meen regh;ment van administratie voor de landmllgt iu Neder- . " 
landseb-Iotiie te be(lalen: ' I~. on~'i,lg~Il: · ". ' .... 

Ann onder·offieieren en m'inderen militairen, die met stoom- ' . N dId Eervol, w~gens ziekte, de eersteklerk · ophet. assistent.residenlie-
schelH!1l ~is . Suez. met . pa.poart of gagement, naaf e er an ver- kaut.oor I.e Sidaijoe, leveus .gbffi.sr bij denlalldraad . aldaar 
trekkeD,' wordt uitbetaald: ' . B F >, 

"
. d!\ses v66r de inscheping een voorschot. vall een rna. lind of cen- . G. 'runeanx:. .. . -'. 

Is benoeIIH( 
eu~i1 ertig dagen, inranterie soldij. of zoovccl minaerals zij 
verkiezeo, en Tot 

i,. h\i afrekening h\j het kolonia!ll werfrl,epot alsllog'-(,en masnd 
(gereltend op dertigdagen) inf~nterie soldij, of zooveel dl.\gen 
meer ills de zeereis limger heeft geduurd dan een-('~n.ze st.ig 

cersten klerk op het assi~tellt~';'esidennekllntoor' teSidaii6e 
[Soerabllija], leveue grittier . bij Ae.ri ' lan~r!\ad ialdaarJo"a. 
O. Jarman, 'eerste klerk up het /iilsistimt·resident.iekantoortc 
Magel,an f. Madioen 1. tevens ,griffier ' bij 'deu landrlllldaidailr. 

dagen. ' 
'fen tweede: Enz. 
Afschrift. IInZ. 

Ter ol'd~nnancie van den Gouvel'lleur-Generaal 
van Nederlandsclt-Indie.· 
De Algemee1le Selm'etaria, 

V AN HAlI.ENCAllSPEL. 

Ci!iel Departement. 
• ' Ontslagen: . 

Dep.artement van Oodog; ' 
Verleend: . 

Een tweejarig vertof ~aar Europaaan den officier ~"n gf\zondheid 
der,1!erRte kll\sRe J. Semmelirik. " . '. 

Ontsl~gen :. 
Eervol, nit Zr. Ms. militaire dieust, met beboud van regt op 

pensioen, de m!ljoor der infauterie' J. A. Hareli. ' 
Gesteld; 

Up verl(lek. eervol, uit 'slanda dlen&t, met btlhoud van regt op 
pCII,ioeD. de predikant bU de evallgelisohe gl'meente 'te Ba. Op 
ta,. P. L. de Guy Fortman. 

Op non-aktivit.eit, de generaal.mlljoor N. H .• W. S. Whitton, 
onlaogs van verlof \lit Nederland toruggekeerd. 
vcrzoek, op non~aktiviteit. met hezwaar van deli lande. de 
ge~erl\al-m Bj oor . D. L. de Brabant. IIdjlldantdes K:oningsil) 
bUltengewone dlcnst. . };er.ol. lIit '. hmds dienet. mtt beboud van regt 0(1 pellRiOCD, de 

np,ianer der cerate kluS6 bij bet bOlchwezen op Java en Hersteld: 
}.tadura W.. F. Lspre. -

Vii verzoek, eervol. uit 's "'nels rlienst·, clc klerk ter ulgcmeene In akt.ivileit, de generllll!.majoor op ' non-IIKt.iviteit N. H. W.S. 
I. • ... ' J A Ra t Whitton. word. ende blj iuverballddaarmede. geplaatst bi; . se .. retaflll ..,. • . n. h tit t I' N a 

Up '~f1oek. eerfol, ale lid vau de wacs- en boeuelkllmer t.e e (epllr ernen van oor Oil In cderlandscb·lndie, tenein,de 
S,nda [Amboina], J. P. van don Brooke, onder dankhe-oP t8 trede_ ~~er der ' IIdiJ iifdeeling vandat departemeDt~ 
luigiug ,oor de door hem ala zoooanig hew/\l\1\1I dien~ten. .'" Overgeplaatst:,', '. . . 

Benoemd : Ale kornmand~nt der tweede militaire afdeehng op.Ta\fa, dege-
'/'0 1. iulpt:k.tcU! 911D financien mr. F .Tb. Pahud dll Mortangea, . oeraal-mBjOOr G. M" VersvUck, adjudant· des ·Konings . in -, 

lulllt die hetrekking beklccd hobhende. onlangR van verlof buitengewone dienst, ~hef dar tweede afqceling vlln bet de-
ult Nederland teruggekeerd. . pllrtement vlln ootlog In Nederlllndseh,Indie'. 

'l'ut eekrilltaria der rC8idontitl MonRdo, tevoll8 vendumeesler aldnar. ' Eevorderd: 
de ambtoDaar op non·akliviteit P . F. TJ, Kist., Illatstelijk 
boofdkoll1miu bij bet. deparlilment der mariDfl. 

'l'ot ledel1 nn bet koHegie van ' kuratoi'en 980 het gymnasium 
Willem III te Batavia mr. T. H. def Kioderen. president 
oler beida hoDge gereebtshoven van Nederillodseb-Iudie en 
Edw. Beijning. direkteur der Nederlandscb·ludiscbe maat
Icbllppij v~n levclIllverzekering en lijrrent.e. 

B1j de .A.lgemeene Sekretarie. 
Bevorderd : 

'l'oL eerllten kommiea, de tweede kommies Ii'. O. M. Simonis, 
met bepaling dat hy alII zoodanig blijet toegevoegd aan den 
gouveroemenlB sekrctaria, toegevoegd 811n den raad van Ne-
derlaodach-Indie • '. 

'l'ot tweeden kommiea, de derde kommies H. J. HooghwiDkel. 
Tot dcrden kommies A. D. F. F. Boutmij. 

Goedge.keurd : 
Dat door den ?'aaa van juatitie te . Padan.9 

(Sumatra'8 Westlcuat.) 
Is benoemd: 

Tot Bersten luiten~nt-kwartier~eestet b\j de milit.aire ildmin!st.ratie, 
de tweede 1..91tenant.kwartlcrme<sterJ. W. Evers. . . 

Door dert Kommandant van ltd Leger en Olt~j va'nket ' 
Departement van 001'login Nederfand8c!t-Indiezijn: 

Overgeplaatst: ;. > •• ••• • 

. Genee8lcundige dien,t; 
By het groot ' militair.hospitaal te . Weltevred!!n; de offioiecen van 

' gezondheid der tweede klllsse, :H.W'alter 6nC;T.J. W. 
Osterloh, van de ' geneeskundige" diellst van de' Zuider- en 
Ooster-afdeeling van Borneo. " > , ,_ 

By bet groot militair-hospitalll .te §amar.sng • . de officier "~nge: .. · 
londbeid der ee~ste klasee J.B. Dumont; fan datta' wel
tevreden. .' ' . . ". . " . '. . 

By . de 'gen~e8kundige die.nst v.arir!lI~~bal1g, Q~of!i~ie.r ;vtin , gll~ 
zondbel~ . d~r eer~t.e ' klssse . A. ' G; . von' ]?reijl}lirg/ '(ill 'oet 
groot mlhtlm·hospltaaite Samarang. . • . .. ' ,. , .. ' 

• Infarl,ter.,ie; ';" .. ;, 

BU het 2de blitailloD, de e~r..stF luiten~nt13. A. ·E .. Juta, vf; ri 
het 8stc bataillon. . ' . .•.. .... ' ". .'. .. , .,' . 

buitengewootl su \J}. tituut'griffier bij dierrgtbnnJr, buitim be- , By , het 1 ~de batl\illoD,detweed'i~uitenlilit ',r," J\; 'E'n~e'rbert~an 
zwaar van.:den I.node. _ ror. r . van dcr P?el. f\mbtenMI foor I Gev.flr~oordti ., •. VIl~ . bet_ . garilliol3n~c hsta!lIpn >, der :Wesre'r. 

1'ot 

dl: hurgerl\Jke dHlI\~; In NCllerl~nd 8cldndle. afd~ehng van BOl1leo. . . 



'irfbet~ 17de\bllit.~niob" ,de tw:¢e,de,Jqitenant A. 'J. ~l,ic'ner" van t,aangeb.o~ell ,:ont§lag. alieen.:, ~i~n , een ,gevolg :Van ,.hetbesef., 
:,~ .. ; _ ~et 16jebat~IUon" . . . "<'. . ;': , van m~lJl~teneelll Ji:omogqnelt~lt-? , :Vroeger. liet )~ ~eer ·Thor• 
~~l!~t ,.garl)iz,o.~08.~~t!loiilon4IlrW,e~twafdeI)1~~g"&n Borneo, becke de heeren Uhlenbeck en van der Maesen' de Sombiefl' 
t de eerste lUitemmt W.J. HallCK vander Gaes, eo de twee· d' t' z 1 .. .',' " ..... '.' •.. ... '" , .a" Jujtenllnt, G; F,P.vanEirimerik"respektivelijk Y/l,ll bet eenv(jU 19 ' ?s. ' "<)ll "llij den .; llledestrij4erin~,e .. Qud~g(!t:~e 

,~" lOde eli Me b~tiiillOil. "':>·'· ' .. . , Dl eer eer , wIllen beWIJzen? , .,.'.: ... . . . 
" ''' , .... ." , ' . . 'Yijweten~og niet wie met. desameustelling "el,n. eeil 

' ' Herstelain iI'/ctiviteit. ' ka~lnet belast 1S geworden. Zal men eenvoudigcte port:e- ' 
Gmceskunaiqedie1tst. feUllle v~nfina.ntien aan een ,ander opdrag,ell t .Oi'zal eim 

De eerate apot,heker .[majo9f] OfIQUa·o:..tiviteit A., A. Bakker ge~e,el meuw kabinet optl'edell? In welk{lugeest ?Zal de 
' OVerbeck. '" l' l\illllster van Rolonien !loan het bestuur blijven ~ , 

Infanterie. . Het zon alweder bevcstigen, dat een fa~Uin op Iudie ' 
De tweede luiteua.nt rip noa-all.~i~it t1 itP. van L!\wick van Pabsl, l'Ust, als de heer van Bosse titans aftreedt ell met hem de 

zijnde hij in verband da~rruf,M ' gepl~at.3t bij het 4je Qlltaillon. ~oordrachten .op de Iudische spoor,wegen en het ' tarief ' vool' 
.TijdeUjk ge-detacbeerd: langen tijd verdwenen, waaromtrpnt debeslissing ' hier met 

... . ... ,. . de grootste belangstelling t e gemoet. gezitm werd. D~ze 
;JJij bet wapen 'derg~ni,;, dee~r8t6 luitenant G:F. K~ l!'ilet, vraao-stukk ttl t d '. k '" 

instrokteur . bH. de mililll.ire schoolt" Meester-Cornelis. zu!-, b en IJW , eft nog ans opge os WOJ' en, Wle ooaan , 
" t bestuur komt.. " . 

Lende hU als zoodBnig bij het wapen der illflLnterie blijl'cn 
gevoerd ' a. IB '8uit'e'. ' . ' . Bovenbedoelde ~elegr,ammel:i dimken wij niet aan neuter;-

, Depanement dar Marbie. ihe ons weloyersemt welke partij bii de ooatracestusschen 
I de Engelsche ~niversiteitende overhand heeft, dat de Vesnvi~s 

. Bela~t: . " .. I lava, heeft mtgeworpen en zulke fraaiighedell meer. Een 
~bt de ,waarnelnlDg , ~e'?(Mekk;og v~~. tweeden machlll •• t b~! I sp~Claalagt)ll~ van Bombay kwam onhmgs hier, ommcel' 

de gou'I'ernemenfs marmo, de mllchltllst der derde Idasse hil pnoate 8ubscnoe?'s op Reut .. ' ti t . /! t 
de koninklijlre Ne:lerlandsclill" mltrilll\ A. W. \?Iln nen Beme'. . ., e. 8 e egrammen e we~~en 01 ~ a . e 

(Jo,vo,8c1te Oourant 7 Mei 1872.) • ~aan , op welke wlJze aan de telegrammaatschappiJ ' meel:J ete 
, , Jn~~msten te vel'zekeren zouden zijn. Natuurhjk faaldegie i_,--------_--..;;,...---__ ,_--,:.~:..... poglng en h(1t is te voorzien. dat teaen Jilli deteleO'rammen 

ALGEDEN OVERZICHiT. I v~n Reuter niet ~eer hier zullenaaonkomen, Wij °zullener 
De tclegraaf bracht ons ZaLunl,lg de droeve tijding, die Illet veel aan ~lllssen; als de agent alhier de maatschappij 

met clednt'Uling en tp.edgevoeJ word V6rnomen, dat de gem,l- had wete~te ~nstrueeren wat men hier van belang acht, 
lin van Z. K. lI. prins Hendrik. de dochter van een owI- zOllden .~)~Il telegrammenook meer waanle geha(l Ilebben. 
bc.elbcbbr.r van hat Indi8ch leger, overlcdcn is. Bijzonder- D.e tlJdmg, uat ~let kabinet afgetreden is, treft ons te 
heden om trent de oorznnk vall dit sterfgl)val zijn hier niet ~eer op het oogenbhk dat hot aVff,1tt-prrJjet gereed gemaakt 
belcend. ' lIS 1'001' ·eene haven van Batavia, die aan .de, eischen des 

Rergi8ter werd O~8 pe~ telegrllar .de vel'werping ~an de tijds ~eantwoordt, .~?o(h:t de ~oop. beg~lllevendigte worden 
Y09rdracht omtrcnt mvocrUig cener lI\kometcn-bclnstmg en dat ~mne~~ een, vlJftal Jaren m dIe dnngende behoefte 7iOU 

bet. wrop gevo]gd ontelng vau hot ministerie bericht, i vourzle~ ,ZIJIl. . Zal oo~ dat overgroote belang geen speelbal 
Wij betreurcn de verwerping dier wet . i uer pohtleke partiJen m het moederlanJ worden? Wijw!ln-
De iilkomateri-belil8'tiifg jl!' ~ in ons 00<7 de blllijkete alter schen het, m;1!lr vrecwt1. er voor. 

bemngeD. . . ' ," I lJe l.lijwlluerhederi van ,het. plan zijn onbekend. AIleen 
, MAilt, bovendien , moe.tcn.wij inJe vcrw.ping zie~, dnt ! weet men dut. het bealuit genomen is,. dnt de hav~nza~lIlHe
d6 overgroote meerderJI61clm Nederland nog steeds willelt- i ten. kunneu dlenen om de grootste senepen daarm te kun
fMDOp lnduohe baiel.l eu niet inziet dnt een fiu nntiecle , ~cn .lade,~, en lossen . . , Uitbollwillg van het Oosterhavllnh')fJfd 
!Westallll ongewnd is, wanlleer mell zijno gewone uitgaven tot 111 vlJf vauemen thepte lagvoor d~ lund., , 
1tll u.~rukcr niet tie buitengewonc: ni~gaven, ,als voor het ., Omt.ren~ de ge~olgen van de , uitbar~ting van den .Mer~pi 
rdefuDtlncum, . 8poorwegen "ODZ. IllC~ knn dekken dan ten ZIJIl .tleunge benchten ontvangl'Il. : E,ene weekna de pIt

[koste van de kolonicn ·, die zelve de dringend~te beltoe,ftcll barstlllg ~lampte de berg hog, TlU\llS ka~lrilen w.a~r,neUler:, 
~eb,ben. Spoorwegcn, hl\ven~, wegen en zooycel meer kan dut de 1Il 1859 gevol'lnde siakkenkegellllge5tort IS. Een 
men hier nicot, a~nleggen ~onder gedllrcndc' eenige jaren OWlf 200tai menschen zijn bij deze gelegenheid omgekomen, be
J>elangrijke 101IlmflD te kunnen bcschikken. ' nevens vel'll rllndvee en, paarden. Het landschap Bojolali, 
' . . . ~)e h~r .~Ius.ac wa~ inttisschen ,riiet ' de man om de po- in het 8~losehe, is geheel verwoe~t el~ de' ellende is da~r 
htlek cener klemgeestlge en slecht berllkenende hehzucht groot. Prms Manglcoe Negoroheeft J 5,000 aan de nood- . 
tegan te gull. lijdenJen gegeven. Ook onclerseheidene partikuliere onder-

, 1Ie~ geld, hier doelmatig ueateed, tot- ontwikkeling des nemingen hebben vel'll scha(le geleden. . 
lauds, " wcrpt de rijkste vrnchten nf. 11aar de heer Blusse ! ' In " Djocja is de troonsopvolging, eelle belangrijke kwes~ 
begreep dot niet, l-lij nam de batige sloten voor Neder- I' tie, geregeld. Den 25 )![aart is de RaJ.hen Ajoe Sepooh 
~lInd. De wijze, w(larop hijvtlll zyn optreden af in het tot Ratoe verheven. Den 24 April volgde ' daamp het gou
moederJa~~ . n;tet . de till. a.ntien omspr~l.lg, moest hem b. uiten I vernementsbesluit, waarb.l.·j . haar zoon als. kroonprins w.'. "rd 
d6J1l.9gel\Jk:nel~ atellell eone hervormmg tot stalldte bren- erkend. Den 6 dezer IS pangman Hano Hangabegil ie , 
gen. V?Or hem. geldt mcde : tel lJrille au secona quilJ'eclipse luit. kolonel; adjudant van Z, Ex.c, den GOilVernelU-Gene
au prtmter. " , ," . ' . , raal, onder den titelen naam' 'van Pangeran Adhipati An:'1ill' 
. ,Zijn aftreden, alleen, zon 4et mini8~el'i~eer versterkt dan Hario Hamangkoencgoro hing kang Soedhi1i;bio Rodjo Poe- · 
verzwakt hebben .. ·' ' ,' " , tro Nalindbro' Mataram tot kroorrprins vfltheven . 
. Wos , het t6 " voor~i.en, dat , de eer,ate minister, die eene I Den 1 Juni zal de spoorwegsectieDjokja-Klattenge
l~k'?n;t8.tenbelastf~g ,.'~(iuvoors,telleii, kol'!. va:llen, de onhan.'opend worden, Een komite te Djocdja heeffi . zicu met. de 
~Igh~ld j!an ,dlln , ~eer }Jlllsse.:,had hem r~ed~ allepr,estige ' Sa~aiangs?he Hand,elsvereeniging verstaan om ~it -(eit fees-
In et! bUlten _de Staten,.~eneraal, uoen verhezen. ' tellJk te neren , , " . 

..!::l~t gebe~leka~inetis nogtan~ in zijn v.aIDlt)degesleept. 'De 'sIh)orweg Batavia-lhiteuzorg heeftin ; ue maand Fe 
HeeJtde heer ,Thorbecke, die reeds sederf lilugen tijd bruari opgebracht f 3,245,80 eildie van ' Sam!1rang nail!' 

mgesteld is, tevens " willell aftteden ot'm:~ten.,,!jJ: :inhet de ':Vorstenlandenf. 57,459;1)7: 



De Regct1ring beeft hat ol111ooaig geacht cene kommissie 24 APl:il L. S.N. van Exter, geb. Rl'Uijllinga [Z], Pale~ 
to benoemen om ua te gaanwelke middelen aangewend . bang. . .•..•. 
kunnen. worden om Samarang vo~r overstroomingen te be- 25 fI Pruijs van der Roeven, geb. Canter Alta [Z: 
veiligen, daar de plannen daartoe bereids bestaan. De Ja- l 'elok-Betong. - j 
'l)a8cli.e Ct. bevatte een extrakt vanhet rappOl:t vanden fI F. de Roehemont, geb. Mayor [Z], Soerabaija. I JI 
ingenieur Mispelblom Beijer te dier zake. Deler ~iagcn 26 /I M. A. S. 1>. Moojen, geb. Koppe8cbaar [Z]. To~ 
werd de stad weder eens onder ",ater gezet. long Agong. _ 1 

Het stoolllschip Com'ad,- van ue maatschap.pij IINederland", 27 II M. G. W. Canllegietel', geb. Scbolte [D], Parin 
is den 2 Mei alhier aangckomrn, na eenc voorspoedige reis gan. , . 
van 3\1 dagen. 28 II J. van Sprang, geb. van Boxel [D], Soerabaija. 

Den 8aten vel'tl'eki. de P""itI8 van OrarJe van hier. /I De echtg. van Heitinga [Z], Batavia. 
De opbrengst del' iIi- cn uitgaunlie rcchteI~. op .Java en 30 II M. E. J3erlauwt, geb. Kuhr [D], Serang. 

l\Iadura over de maand. Maart bedl'Oog werkel!Jk/ n61,811, //.M:. J. Ned.erburgh, geb.van Gennep [D], Cheri 
md de twee vorige maanden uitmakende f 1.494,207,40, bon. . 
dar. is meer dan in 1870 f 338,420,'11 en moer dan. in 1 .Mel De echtg. van Ebell [Z], Samal'ang. 
1811 f 150,130,27. II J. 'fetar van Elven, geb. Boudewijns [D], Tebin~ 

De; 27 April had de tlitbesteding dell" verlJeterillg van Tinggi, 
de havenwerken te Probolillgo plaats. Insehr~il'ers waren 2 II M. E. R. de Vries, geb. Tofohr, [Z] Batavia. 
de hoeren C. Mallrscha!k f "\)4.500, b'. "V. Romer (4.87.225 1/ M. E. van Heemskerck, geb. van Bronckhorst [D: 
ell A. Houitael' j 4,),l,500, aan we!ken laatste het werk Samarang. 
is gegulld. . . .1; II E. Suermondt, geb. Bisschop Grevelink CD], B~ 

Daarent-egen is, zooals verwacht werd, de lutuestcdlllg tayia. 
van hot Kaboob-kanaal op 1 dezer volslagen mislukt. l':~n I Overleden. 
insobrijvillgsbillet, ad f 3.474.000, was ingeleverd door den I. ... . . 
heGc C. l barsehalk, broeder van den president van hilt Maal'~ J: .L. LmdenhovlUs, ~~nda. 
spoor\Veg-kQ~~tc . Uaal' deze ~ iuschrij ving. de raming ~et 18 April J. H. R~uter. Soe~abalJ~_: , " .. 
h ijua F/,. milloen ~;ulden te hoven gaat, IS de aanbestedlllg 1/ M. de ',hater [rmID 2 JJ, Soelabaua. 
ill ' t w:iter go, ;llJcll. Men heeit nieta andel'S vooriien, 20 1/ J;. J., M. I{ottel', Pada~g. , _ .. 
want de wijze, v, a& I\>p de uiLbestediug in een enkel perceel 1/ !\.lndJe van H .. H. Radler, SocrabalJa. 
a:" :--.-mt wenI, wrmktc mislukking 7.00 goed ais zekel'. 21 II -~. Broers [54J], Padang-. _ _, 

l\~ Adiredjo, ;; fd. 'fjilatjap, res . .Banjoemas, 7.al ceJle tn- 22 1/ E. M. Blallken, geb. Vermeulen, ~eJ'ang. \ 
L:,!ct'il C 5ch(wl wordell opgcrit"ht. . 23 II L. 1?,omll1ers, geb. ~roers, l\1:u~tok. 

l l.! JOfulAclu! Ct. hcvuL het turie!' I'au de kostell vall tc- 25 II A; h. ~ral1doI\ [B _dJ , 8oerabalJa. 
h:'.!raUe LU:i'!citen J am en Australie. Dc opcl)@telJillg: vau '10.,1 "cd. C. H. von [\.otzou, geb. Arends [65 j],Pa 
d;;" Ujn t al nader ,"or,iell mcd'Jgcdeeld. . dang., 

Het i:!ulIlllrling!!che genoot" chllp vall Landholl II' ell Nij- 1 Mei P .. 1. I,. tell Cate, [42 jJ, GoenoengKoender. 
,'erheid hetH lh .. ",lotcu zich ttl Ollti)inden. 

De beer ). S(·rcl'ijn. inspekteur. vall Ii 111m ti tl ll, i!:i tot re
.idl!llt WUl' l'rob"liugo Ucnoemd. V den hadden d(l~cn vcr-
liien!td Ukcli huordltlllutenaaf als de aangewllzen opvolger 
ya ll dcn }lc~r I{utering, vroeger lJirekleul' vall Finalltien, 
~homnl. . 

Van Padilllg \'t'rllccmt meu dilL de berri-berd vele slacht.
On~" onder hel garnizooll maakt. :I<:en aantal lijllel'!l zijll 
unar de bovcnlanden vervocrd. 1)e chef van den gllnees
lwnuigeu Jil"n!!t i~ tel' Westkust aanwc7.ig. 

Trouw , Geboorte. en Doodberichten. 

Gehuwd: 

t~) April,. IL F .. C~ 'B~er lllet 1-(, 'It. \'HII df!" Vool, VHssoe .. 
fOra I\. 
C. H.I". lUe~z c. M. Wins~er, 
L. F. Pf!r~ijn lIld 8. M. Piche\, 

Bevallen: 

Halaviu. 
Britavia. 

11 April ~i. A. S. \,fllI Lf!OIlWCU, gel;. !,(llllan_'/. ~, Bodjo

l .i 

It 

II 

1/ 

/I 

IIcgor£'. 
G, M. I') elciermuH, gou. Hrevelink. [I):, l'aclang. 
l'uudjang. 
Jl. S. R van Vvllcnhoven, geb. "hdm i;O:I, Padang . 
.I. C. von Bertling, geb. Krnl Villi Stmupwijk [D], 
Remballg. 
Knijff. gel,. Mendes da Uostll r:D~, GomlJong. 
A. ~; . Storck, gab. van Ingen [2D], SalUllrang. 
C. C. ~:. Dr.lltz, gd)i Tlevonshire [:0:1, Bnngkallan. 

Aangekomcn en Vertrokken PeISonen. 

V 1111 Singapore, met het stOOlllS. Neva" de heercn Cam 
pems Cll echtg., Slinkers, Levert, Westermall, .John Gregory 
Birch, Hofland. 

'Jlln Brouwershaven, met het Ned. schip K1'impen aal 
de Lek, gez. :List, de heer St,erk. 

Van Nieuwediep, met het stooms. Coltrad, gen.-majoo. 
Whitton, men. Whitton, Resident NiellWenilll\js, o verst' 
van Vugt, - Offioieren del' Murine Rietveld, Kl'oeff, Stenfert 
vall Hasselt, lleeringh, Hoogendorp, Offieiel'en del' Infanteril 
Thieme, df~ Vries en :MoJ'ean, Chir. J\1ajoarEisinger, dentisti 
;James '~;dwal'd~, de heeren Sima!1 en eehtg., de Graa~ 
Berends, Horr, vall Bergell, J~schallzier, A .. v. (L Leellw, Hi 
v. d. I .. CCllW, :\ Ibers, van Norpen, 1I om felli, ~tnU!'. lIlllk 
.H.ijllcnberg, deBoer, Verschuur, Heineke, McVl'. Terbeek 
Mevr. WHken, Mev)'. van Koetsveld, Mejufvr. ]i'Het;, Nissen 
de Hoos, vall "l':ldi:', Thelmissen, Nahapiet , .vier geeste 
lijkezllsters, :3 kinderen nr. Eisinger en bediell(le, (lou 
derofficieren 119 militairen. 

Naar Nederland, met . het N:ecL whip .11'.40, clr. hee 
Mulder. 

Naal' Singapore, methgt st'Q6Jil.~: c lire.va, de heeren vat 
IUemsdijk, van Dorp, Jansseri~, Hekmeijer,- von M.uhlen 
echtg. en 4 kindel'en, BOlln, van Oven, eebtg. en 3 kinderer 
Cluwen, ,l!enkhof, echtg. ell , killd, Vogelvanger, de Bien 
van Cleef, Goethals, Junius van HelHert, van Hogendorp, 
Alhtin,Tidman t'JI -r:()htg.,p~~chanxen J nfvr. JUk:. 
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S,traat Sunda doorgezeild. 
r 

DATUM 
'" " 'I N AMEN DERf!CHEPEN 

, April .. . •. ~? Engelsch ...... '1Is,ea ~1,'l)P,~ • 
" • .- " •••• .-. Evenmg ..,tar .o " 

N • .28 N ..... ,.,Eve.Iyn Wood 
II .. • _ w •••••• !Cralgetea. • 
• .29 ' , !' .... "IAnnesley. 

.- Fran.eh ...... 'IJedo. • • " 
· so '. • ..•.. . Jacques Seurin . 

~, . ' . - Gouv~.nement.istoomschip Ja\'a 
Hel .. . ; . . " ! !me.~lk;aanach IElcan~ . • • 

• . . "1' EngeliiCh .••••. /SYIPhlde • • • 
• . ." • • ... " Dear Hound. . 
H • • 6 N .... .o ••• ,Glend,~ r<tr . • 

./Pringle . 
• Rothbarth 
• Scheel . 
• Westey . 
• Pearse ~ . 
, D!lbox 
• Hue 
• Meijer 
· Brown 
• Earriocl, , 
• Carling . 
• ,Cornwell 

VAN DATUM ! 
I 

· Fremantle " ••.. ' I ~ April ....• • .. Singapore. 
· Cardiff. '" ...••. 10 Janna,i...... " 
• Snnderland ..••• 18 December •••• 

9 ' 

_ Carrliff .. : : • : : :: 16 Ja~uari : ::::: Sh;nghae. 
· " ..... 24 Dec .. ....... Yokohama. 
'IMacao ...• ,' ... . 30 April.. ....... Harana. 
.Oo'l,k. S.KrUlsende. . ... _ 
. ISing.pore ........ 20 April ..... ' . BOlton. 
. I ~oe '·abaija '.' .•• . 24 " . ....... Melbourne. 

, .ILon~ ... ... ... 4 Februari ..... ~Jlanghae. 
. IL'Y'fpool .. . .... 2~ Jannari ...... Manilla . 

V e r tr ok ken S c h e pen van Bat a via. 

f 

r.~~~~~==F=========~====~==~==============================~==========================7=======~====~ .. 

IBENAM.! DATUM VLAG NAMEN DER 8CHEPEN NAAR 

April . . •. 28 Fransch., ••.•• stoomb .. '1evll , •• • Singapore. 
· - Engelsch ..••• bark ~ .•. Maria JDlisabeth, . ' 

· Marmarino 
• Ballard . · Cocos Eilanel . 

.- ...... schoen .. Black Hawk. 
,. .29 Engelsch .••.. , achip .... Java. . 

. 30 N oord Duitsch. bark... Frances • 
. . - Siam .... . .... Iron Duke 

· Bl.ck. . 
Millr. • 

, Kortllng . 
· Dcthelfsen. .. 

· Singapore. 
• Nederland. 

· SiJlgapore" 
MeL. .... 1 Zr. Ms ........ 1000mb. Cura9ao • , Kapt. Lt. ter zee Damn:e . 

· Kupt. Lt. ter zee Bakkei' . 
, Tio Kie . • 

· Koers tellende ' om de Weat. 
• . _,.... Java... 
. - Siam •. ...•...• wankang Kim Hoat Lie. 
• - Chins .... , .. ... Hong Seng • • 
• 2jNederlandsch .•• chip .... Argo . • " • 
· 41 China •. . .. • wankang Kim Soen Lie ' 
• 8 Ne~erl.nd,ch ,1100mb .. Prins van Orp~l~. 
· - Chms. , .. •. ... ",ankang l k Kim Soon Zije 

· Hon Tji8 , . 
· Verdoes. . 
· Tun Jong Alln 
· BraB.~· . . • • 
· 'i 'jon Njll t Hong 

A a. n g e k 0 men S c h e pen t f' Bat a via. 

DATIoTM VLAG NA~{EN DER 8CHEPEN GEZAGVO}lRDER VAN 

.lPrll ..... . 28! Nederlalldscb .. schip • : .!SiI.derdtik • • • • . 
• . . SO " ..... stoomb . Prms I'an OranJe . • • • Braat, . . 

· (Jort . . 

DATUM 

· Onrnst. 
• Siam . 
• Singar.ore. 
, 'e eiland , 
· Singapore, 
· ;:.!e"erland 
• Singapore 

AGENTEN 

1. F. Tan Leeuwen II; Co. 
,J. Dacllde Is III; Co. 

. .- • ~ • . •..• Iclup .. , 's Grarcnhuge . . . • 
Me'·· ... . . . 2/ " .... ,,,,, Iconrad. .•.• 

• • • 7 Fran •• " ..... .. . toomb .. Neva . , • • 

.!ViCtO\" . 

· Albel'ts . 
./'Marm a l'ino 
· List. • • 

. , . Soerabaija. hs April • 
• II • 117 • . 
· Nieuwe Diep.28 Ma.rt . 
• Allmnrung. /25 April . 
· Singapore. ... M ei. . 

J . ]<' Va ll Leeuwen II< Cu. 
\V. Suerrooncl t \Vzn. 

: • - Nederlandlcb ..• chip .. • KriruJ,en ol d Lek · Bronwereha" .j lU .Jltnu31'i . 

O.A.B.G-A-LIJ'S..rEN. 
Invoer. 

'I pik lin ; Martin. Dyce en co. 73 pik ~ettapert.ja. I~orraill en 
co. 1354 ps ouffcluliidell, vall Beck. Reineke en co. 5:'vn 
bot.er, Baten\mrg en co. 1 kt papier. 50 hammen, 40 kazeD. 

Van Engeland per stoomb. n Vidar". get. Murray, agt.. 42 kn cognac. 60 do koopmanschappen; Aan boordgebleven 
MaciaiDe, Watson en co. · lading van Nederland. 

2 kn drukinkt, Ogilvie eD co. 5 kn manufactureD, 2 do pho- Nailor Nederland via WUnkoopsbaai eD Tjilatjap per Ned. 
togrslletoeatellen, 'l'tedeman en vaD Kerchem. 57 kn manu- h' M'D' d 'k" L' d 
f"cturen, Burt, Myrtle en co. 5 kn manufacturen. B. van I BC Ip /1 :~~. J ~e l~!~n~;lsg:~ ::.n In ern, 
Leeuwen en co. 33 kn wUn, 25 do mlinufacturen. 6 do pro- Voor Nederland . 
visieD, Borneo Compo IJimited. 16 kn manufacturen, Geo . 1500 pile tin, 100 do rotting. N.H.M . 
Webry en 'co, 1 vat koopmauscbapplw, 4 ku manufactureu. 
lnt,. Credo en H. V. Rott.erdam. 57 coil manufactureD. U Voor Wijnkoopsbaai. 
kri kr&mer\;en. Houghtou en co. 66 ku mannfll.ct.urcn. fl-laint.z 2500 ps zRkken. 20 pd. goeniegaren. 20 ~o zwartsel,N.H.,M: 
en co. ' 3 ku rnod6wareu. Paudel ell Stiehaus. 152 coli koop. 50 hammeu. Aall boord geble~en lading van Cardiff. 
ware!>. ,Reiss en co. 32 coil en 30 knm8nur!tctn~en, 100 kn Naar Nederlaud per Ned. schip "Alcyone". gez. Woelders.' 
koopwaren. Ahrlin. Dyce ell co. 2 len inkt, H.M.. van Dorp agt. G. Suermondt, en co. 
en co. 477 ' coli t.OUIl'; Casius. 50 kll manufactureD, 44 vn te Soerahaija geladeD. 
koopwliren, 3 Iloll aiverseu, Maclaiol). Watson en co. en 400 pik tin, 100 do ro1.ling. N. H. ~I. 4501,13 pik 8uileer. · 
verdere lading voor Sam~rl\ng ell Socrabaija. 1!'raser. Eaton en co. 

, Uitvoer. te Hoeloe geladen. 
Naar Nederlalld per Ned. scbip "Vice Admiraal Maij". gez. 194,100 A pd. tabak bladt;ren. l!'raser, Eaton en co. 

Annokleee. agt.. J. l!'. vau L,~euwen en co. alhier geladen. . 
te Soerabaija geladen. ' ,7 pik l1oten, 83/100 do foelie, ~6 do koffie, II do' hoorns. G. 

3997.82 pik 8uiker.1589.60 N. pd. tabak, Ned. Ind. Handels- Suermondt, en co. 65 plk koffie, Geo . Wehrv en co. 11040 
hank. 2000 pill. 5uiker, 125 do roLling, 1. F. van Leeuwen A pd. thee, Reynst en Vi"ju. 1 kell~ ge;e'Ver, Batenburg 

. en co . 3500 "ik suiker. Fraser Ea1.on en co. {. le~er en. co. 
/lrak'. VanSOrlleren, Greve en co. 26538:N. pd. tabak, N. Naar Nederland via Soerabaija per ~ed.schip »Java Packet", 

H.M. . albier geladen. gez. Trapyen, agt. Houghton en co. 

4605 pikrotiing" 1054 do tin. 2 kn provisien, 20 do vrucht.en 26 vn spijkers. 128 bnzakken. 549 col! manufacturefl, 100 Ita 
01) water, I keld djversen, J. l!' .v"n Leeuwen'en co. 105,52 vermout.lJ, 50 md ~Jwat.er, 100 VIl boler, :300keld genever, ti 



kn· naaimachio.es, 2 do diversen, ' 6 do ijzerweJ k, 32 col i pro' l Policiete: P~d~n~ bewei~n, mocht hij in 187G ber()(jrtd~en 
viaitiii', 160 do KOOf!wareu , A.an bvord ge!)!eveu :ading vau N j· . I,met z.ijn~.b~n~ming tgt Secr~tar~~ vandit G?uver~eIJ1Jnt.' 

.. der1iti!q;. ,,,.,,,, .;c.. . . . . dn _we betrekkIng, enals tlJdehJk GOllvemenr ~. _~. ~:W. : 
albiergeJaden ,o()r Soerabaija. I K ust na. 1Hir vel'trek ' vailil.en- Gi)tlverIietir~-\rrietfSf't~~l' 

20 ps wielen, . ~5 do ge~igtel). 2 k!i ij~e!w~rk, 2 weegsch p.I~o j 4 .. m~~nden 'larij:' als zooda~igqp, en als Seci.etaris;Ylieeff
I balaos, J. DaeodeLs en . Co. 25 vn verf. 2 kn bhk wf'Tk, hlJ zlJne groote werkzaamhetd ·ten- tuon- gespr61d- en - ~we
Gumprich 1m Strauss. 1 wagen, Ie J:lOUX ell co. 20 kn~en dat van zijri. lang verblijf.terSumatra'cs:!.we~ tkust tiWor 
cherrY'cordlael, Pandelen Sti ~. haos " 10 Itn spiegeldozeil, 200 hem ijvetig gebruik gemaaj{t'v~s;om zijne keullis der kust 
do Ilzijn,50zakkell salpet.~r. )'honlas en co. 50 kll cromade. uit te breiden en te vermeerderen. . 
John 8arkiesen co .. lQOOpik t~n, Ie Ale:. P akh . M(!f'~I" ~ ;I ' Met leedwezen zagen wij 'd.iI!1 ..• ook Kro~~en: •. ·ver.trek.ken. 
10 kn petroleum, 1 pl81l0. ~ kt dlver~en. LalJgenberg. 2 kn Zi' e 0 olger wensehen 'wiJ' ,,;de. kracht · en , de!Jisl toe 
was, Gasper en co. 2111 Idem. ·Joakun p,D co. " . JD n pv . . L .,· . ·l ··· ·'· l .. kh· 'd 

. '. : . '.'.' " Kroesens voetstappen te drukk~K;~n ~o9 . 11'llge!!nJ. . el,.) m 
Na,ar Nederlau£l per Ned. scbJP IIMana en ElIsabeth -, gez. kunde, de schoonste sieraden van >een -ambteiiai\r znllen zijn, 

\ BonJer. agt . . G. SnermJI'Jdt en co . h .. St. 1 "Kr"o' e's'e-n'" s to' e ' . 
. >!adin~ van 1'agal , wense en WlJ .. uma ra ve e ,. ' .... ... .. . . 

6003.39 pik suilter, N. H . M. 6000plk sUlker, Gortman>. .. . ',' ..' 
ladi ll ll' vall Cheribon . B..ESTANT/ ST.A..A..T. 

5000 pik suiker, geb. Schallig en co. Onder nltiIrio April 1872 aanwezige goedel;eiiinhet 
. lading van Indrtlmllijoe. B . 

8435 "ik rijst. 1 do kapOl·k, 1 kt thee, Revius. . Elltrepot te . ataVla . . 
. aillier gclnden. c ·C~: . ·. ·--: 

200 pik rijst, 209.22 do damar; A-hclaine. Watson en co . 8 78 HOE V EEL if E In .' ::: . 
pik gomelas!ibk, C . Blihre en G. Kinder. 350 pik rIll'! ; g, BEN A }(l N G 

150 do peper, 647 ps bulfelhuidt;n. 39 do knehuiden, \)2 iJlk D :U I I I 
damar, 153 do k8poek. 23 do gettaprr!j ; . 5.06 do tabak .:; kn § g .. ,:! .. . :. ;:~ ' , :.j ~-
diversen, 4,99 pik uoh:lJ. 4 do foelie. 10 Vll boter. G. SUd' G 0 Ii: D I<: R E" -.; ~ , l ~ ' . 'a .-, - . ~ . 
mondt en co. _..L.... "'; '. 1 ~ ' I ~ · . N . 

:Sa tM7~a. :"M~' 1872. i~~~:::: : : r :::1 :;.1 ,;:i ·:· :11: :: :;!:.~ ::J. : . 
. Iller (flOlU ..... .. ... : ....... ! .,,1 .... 9 1 .. , . ... , .. .- ." " .. .. : ..... . 

l3ij de comIDlssie vool' de hongersnoodlijdenden in PerzH! Cognac " .. .. ..... . .. i ..... ! 58.1 67; .. .. . ... ; . .. [ . . .. . i .. . 
alhier wel'!! ontvangeu van de commissie te Soerabaija, r~~~i~s;en .. ~ll~g'~l .• ~, ~ :: :\. : ::: : I::: ::: !: :: :: : 1' .. : :' J: :::: I .... ~\ :::. : 
!r ~50 0~- op rekening en van D s. Ader VOOl' M. te M. ~f:.'~~~k:. :: :: : ;: : :::I: :: . : :I · .. ~i: :: :: . ,: ::: ~ ~i: :::: :j::: ::: !: : . : : -

l' d .. f 10000 kt Gene,er ..... ,' . ... .. 1_ ....... . .. ,'. \ ' C1 .. . .. 1 11071 , ...... : .... .. 
. ,ee S .zlJn ,- overgemaa . Gewereu ell l"' ~OI.ll .. . .... : -'? .... .-,,' .. : .... ; . .. ~ i ....... [. ',, " ., 

_____ ·Gareus (Adr: l ooJ) . JO? ~ ... ' (m, .... .. I ·_ . .. .. · . .... ; ... .. ! . .. .. 
'r' -. h t d 1 .' t ' t d b Th A' L K Idem (Or' IlJe)... ... d, "';" .· 1· ., . .. . . . ... . \ .•.•• , . .... : ... , .. , egenover e oor ee o.n ren en eer . . . roe~ idem (Groen) . .. .. ,, 1~ 3 ... : .. 1, .. . I .. .... , .. ... ,! .. .. .. I ..... · " 

sen, ge\f_c~~n sekrctaris vim Sum. 'Westkust, uoor de Su- idem (On~ e\, lecl:'e). . ,;, ,~ .... . ..... / .. .... j ...... , .. .... .... .. 

;:{:~~~el~!O!~;"~!~~~:PJ~~c:81~llh~~s~:~~~?l~~~~ °y;a~;~~~~:;~ld, ~~~~.u~:~~~):· :::: : :; .j·: ::: :1 . n~I :: ::~.~: : : :: J::: ::1<: :::1:::::' " 
Per sloomboot Fran8sen'van de PuUe is gisteren de Hr. ' ){aur, en(, pel'n,,,c~II ")' I """ - ,,~o ..... , l ...... I · ··· · ·~··r· ·· ·· 'I' ···,· .-Kr.rnerlJeu ...... ,.. . .. .. . ) "b .. .. ...... .... .. .. ! ...... .. .. .. 

: Th. A. L. Krocsen, gewezen Secreta tis' van bet Gouvt.vau J{atoeIlKeh1.elJo!!);clJl < 88l41~';:"' '' I' ' ''' ''' _l' '' ' .. .. . :: .; . .. .. . 
S. W . Knst naar Batavia vertrokken. Idem Gedr llkte . . . .. , ... I 6~ ~," ... ~ . .... .. , .... · ' .... ·· 1· .. · 

Talrijk w~ren de aan de landingsplaats vergadel'den, welke t~~:r~'~. ~~d~;~' ~;k :: :: .:: . r .~> ~. : : : .. 1:: ::: :1.:::: T::: I::': :: 
den me~ verlof vertrekkendc en ziju gezin een laatstvllar- t~~,~~~·::: · ::::: . :: l : ·; :· . ·~~I ":.: ·I · : : · : :[ : : ::: t:: : : : I :::'-: ": 
wel toerlepen. MedICijnen ....... .. : 1.. .. .\ "6 ... ... ..I, ...... -1-. : ... : .. .... 

Onverdiend waren die bliJ' ken van sympathie niet. In MI·el. .... .. ..... "I' .... .... 47
1 .. ··· ' .. · .. !·,, ···· !·:· .. ·· Modeworen .. · . . .... i , . .. . .. . 81 ... .. ........... . 1 ..... ,1 . .. . • 

K,roesen toch, verliest Sumatra een eerlijk en kUlldig amb- OplU~ ., . .. . ..... ,. ..... ':6 . .. . 0 I· ·. ··,·' .. · .. .. I .. · ... ! .. • . ,' 
tenaar. . 1'rovl.,6\1 .. . .. ..... .. ,... . .. 366 .6 .. .. . . .. .... I .. · .. . ! .. .. :· 
. Dat wij- terecht die beide woorden /leedijk en kundig': op ~:~~~r:~~e~.: .:;::::: : :::::: 83~~ ::: : :: ::::::1::::::1:'::::1:: :::': 

Kroesen tiJepaSSen, a1 hadden wiJ' geen andere bewijzen, als 81garen (M~nJlla) ... . ,. ...... 96 .. , '" .... ... .. .. .. ... I· , .. .. 
. Idem {\lu.J)........ . ..... J8 ......... . ..... ... ," .... I .... .. 

die, welke de laatste dagen opleverden, dan nog zonde het ~elzerlVa ttr . ..... . . .. , .. :. ... .. .. . ... 188., ............ .... .. 

onze vaste oVeJtuigin.~ zijn. ~Vij ~~ltleen en det~rmen toch, ~f~~~~lfe~·h.~ •. ~~e~: : :: : ,.:::: : 2~;::::: : ::::: : :::::: ::::: :c: :: : 
aan woorden door zlJneu onmlddehJken Chef, den Gouver- 'l'ouwwel'k .. ,' ...... . ..... 1.. ... . .. 0 • • ; .. .. ........ 1 105; .. .. 
neur van S. W. Kust gesproken, die zeker na den dage- ,,:'.e~~h ell 1:ipek.. .. . .. ... ... .. J6il , .... ·j· .. · .. 1· ... . , .... .. 
1 'k h b .. · · b db v , uclten (lngelegut). ..... 66, ..... . 1 . .. .. . / .. ' -i" . .. . .. . 

1J se en omgang van IJlla twee Jaren, eell evoeg eool'- ' . rfwaren .. . .. . ..... .... ~3 ·.· .. 1 .. .... . ., .. .. 1. ' .. .. 1 ... ' .. 

delaar van Kroesen kan worden gea(lht. Vermouth... ............. . ...... .. ...... , .. .. ... I ...... [ . . ... : 
Ok" K ,Wollen guoderen .. '... . 432 74 .. .. .............. I ,.. I .. .. 

o ZlJn loopbaan te dezer kuste legt voor roes en S Wijn (Roode)......... .. ,.. ii097 49· .. ....... " ...... '1' .. , .. 
karakter en bekwaamheden een schoon getuigenis af. Bij Idem (Rh\IIt) .. ....... ... .. .0 ...... ..... ...... ..; ....... . 

.. k t t k t t d fd l' L b B ulem (1'on) .. .. .. .. . .. ... S41 ............ · .... ·1·· · .... .. .. 
zlJne oms er us, me e a ee mg oe oe assong Idem (Muder .. ) ......... :, . .. 149 . .. . .............. 1 .... " \" ' ... 
belast werd hem reeds anderhalf jaar later tijdeUjk de be- I idem (Ch"l)lpagne) .. _ ...... 26 .... .. . - ..... · : .... 1 ......... . .. 

' 1. kk' . A R'd P . d N fJzerwerk ........ .. ...... )8 1 ....... . . ... ...... j .... .. 
re,_ 'mg van ss. eSl ent van naman opge ragen. e- Zeildoek.. .... ... ... 7/' 13 .. ..... .. ... ...... ... '1' .; .. '-

gen maanden lang nam hij die niet gemakkcJijke post tot Za],ken (Goeme) ..... . I ..................... : ... • .. : .. 1· ··· ·· ...... -
genoegen der Regtering waar. Daama in de NOOl'd ge-/ ~\Jde Gocde{en . ..... ·· .... ··1 11 .. .... / ...... , . .. " I .. ~ .. t· ·· .. 
plaatst mocht hij in een tijdsverloop van ruim zes jaren I. , 

. de voldoening smaken dat hem, den Cmitroleur van Pa- V lk t'k 1 in dit Dummer voorkornende. eD niel door andere 
dang. Sidcmpoean, eenmaal tijdeIijk de betrekking van Be- tege:~:nd~ ste~:~i~h voor ,Ie wet 81. schrijver bel-end 
cr~tarls van het gewest en negenmalen de leidingder Mand- . , . . J . C'. V AN .· LJER~ 
helingsche -zaken werd toevertrouwd. De. dien'sten door _hem ------~ -".:-. -"';;'~~---~."" .. _~-
als AllS. Resident van Solok enals Ass. Resident vool'de ·1 

> Snelpersdruk. BRUINING & WIJT.~ Bahlvi~ 
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