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'V OORvVOORDEN te stuiten, Al wat menkan doeii, is de iladee~ 
. "". '.' " . .... ' . . .'. . , len van den tegenwQordigen t.oestand vergroo-· 

" ·/?'·· i:tb~'K ... "-.. M.c,,.ill.·NDE INDEGEWONE EDITIE YAN HE'f 'R ' 'I t ' . 1 ",. . ten. "cgeeren m ,;:onserva.wyell geest'ls .Cal). 

Nimfw ;]3ataviaasch Handelsblad. ook eon droomJ1eeId, ' 
,, ' -Bet lot van de vooJ'dracilt omtn3ntde spoor~ 

wegen opJavu is nogtans uiterst onzekei'~ ' a1: 
ble'ef de heel' van llosse ann hot bestuur.· . DB JMINhTER VAN KOLONIEN, 

... :De i ftl'etling van (len tegei1woorcligen lVIinis- Die wet heeft, blijkens het verslag, een wei- : 
te1' Vel D I\ Qlonicn ~al hier algemeen betrem'-d nig gllllStig onthaal bij de rrweede Kamer 
\lOrdel1, "i1iet omdat hij do mall is , die i n ko1'- gevonden, . DaargeIat011 het VGl'ilchil tusschen den 
ten - tijd re~~ds r.bovee] tot stand ' heeft gebracht, .iVIinistei' en de groote meerderheicl, die kcln
m " ,H~ omant hij uIthlHls blijhen 118Gft gegev8n de ceS::lien aan partiknlicreil en geen staatsspoor~ 
ware beJaHgcn van Indio te bcgrijpeil Niet altijel wegen wiI,. is bijna elk' oilderdeel van he( plan 

-- .koit' Tueil .het met hem eeBS z~jn over de miel- met afkeunng begroet, De "welwillende ge--- . 
: d<?lel1; .. dic ;hi.hin toepassin g wilde brengen. dachte", zooals men h6t voorst el genoemd hoeft, . 

Ma.<,w·:.i1l.et s€lhenwrde hom t.ell luinste niet VOOl' is ~oo belccfd, nuw,r pereinptoil' afgewezen, dat 
,.; lti;-()<~g~h)';: ;:"finl1'rt~erhet ·de v.t(ititfgold: naal' "\velk wij omr afgevr~agd 'hGbben, "of de' oetlligiri3 van 

dod ' nioet- ·. gestl'cefd ,;vorden? , 'l\~ l'wij l sOl1unige belaiJgstelling _ in lrt o~derwfTp ~;velgeme<;m[was? 
ministers seaeitl S5'k ,eu zelfs veel later zich VVij latcu de 'llwmies -dq' l'a7icieltjYlgimediiar, ,, 
iJ~ . zl:;ilcdige'- plirfL:-:leS hnldeu pf . als eenwig'd ll ~ die weI vel'bctel'de komuiunikarie-midc1elell mI-, 
re11d stokpaardje . over vrijen <tl'heid en goltvel'- len ; maal'op . tram ways en tr.ttl1!'iport.kabels wijzen':'. 
newellts-kiUtunl' blevell pratcll, y.ag men den 'Zij voegen or bij: goen spoorwegC)l_1, want, (lle 
heal' van Bossevoorstel1en doell on)- groote be- ontnemcn teveol hand·en aan den par.tikulieren 
langcnJ;e . regelel1. . " , landbo:nw, maar lievcl' havcllwerk~n, irrigatie-

rpreedt de heel' HUl Bosse than's af, clan bl;j- ,verken en binnenwegen. ZOl),clen de konserva· 
veli . de wijzlging van het koninl:::lijk 'hesluit tot tieven . clie werken, ui.t · pui'e - liefde voo)' de' 
uitv oetii~J; deT agrarische wet; de Indische spoor- vrije . illdustrie, dan enke l. door den gezeteTI 
wegeli ' en ,de ,tariefwet. . voorzeker weder een-tijd landbou wel' , als heeredieristplicht.ige,_ willen ,la-

t 
lang ltl_'de' hiyht hangen. ..' .. ' ten Jtitvocren? I-1oe ~al dau het la&l bebol1Ti'Ll 

. Mer,7,alwellichtbijde . v';lsselingen in het worden ? Zoo ' neen , heeft , m.CD. dan VOOl·.- ch'e. 
konsti-ll1tion,eelstaatslev~11 )1ieV deze en meer 1e- wel'ken in vrijwilligcnal'beid , aan welke . men 
vensk:westi-enweder ,88li.tijdlung sollen ,zoodat de voorkeur geeft hoven spoonvege,n,geell hau
het ' lueest ',kr.lu10 ;g9st,eFei.ridciijk aIle geduld den van niet gezeten Ia:ndlledeil lloO~:ligP Zulke. 
verliest;.: zl11ke,kwestien ,dringel1 - zich echter argumentel1_ dienen aIlGen om .. ·onwil teverhe~~~' 
telliel)s" (mweclerst~unrbanT .... ,'dp / dcn:vool'gl'ond, gen, . Zet die kamei'leden "001' welk YOOI'sie{ 
~~~11 he·eft· c1eh,litlid "gesl[\'gen ' aail de her ', or- o.ok' tel' ontvvikkeling van _ Indio .,en z,ij z}lIlen:4e-. 
ni.i9'g;,, 1ifj.nOn s ,regeerstPlsgL' :, l\IIen moge ,uu de "ooIli:eur nan iets- ' -nndeisgeven. De sto1;: 'oin 

've"""a' I-;~+ld 'e~ b-pri NI)') oW ovel>o·M}fj,;ti'(1p,.d.- c1"o" den ' hona te slaa:n is at: lid 'te v.inclen, .. . ~ ~ . ~ . ~.~ .. L O :' ·· Lev t.l:a~.L .. l.J..L t!.. . :~ .b"""'~b.()"".\, _ V ~.l.."-, V . -'- . ' ~ . _ 

het. reldteil '; en: uitstelhm :,vi:tli .b¢s1issende maat~ . Van niet betel' allooi is het. vel'langel1olllaan
regcleri., : .YjOll'meerderen , ' "0'" }H~t . gedane is ,niet leg van spoorwi.:gen oJ?, :Java .'\·ooreerst n a :tehi~ . 
Ongeflar(1). ::t;e n1~\ken enl1lEmW gedwongen voo'rt I ten, . omri ut vOar Sllri'i~t]:a cilwel inde al~f)r~ 

.te Bbhylj~l,~p. De.' V(~Ol'wqftrf.~;c:l) e < lwwegilig is. niet .,ecl'ste pIa at!': . tel' O1itginning \inn ' h:;t. rhhhH-iiil1-



kQleuv!3ld,- een ··. sPoofweg.,onmiSbaai' is . . ··· W~re Izij ·. ophet ,p1intstonden ' lIlenig(mheii~~_rri~~ ,gta~t- ' 
:;It,et:/vb(jist~l 'oIIit~~llt>Sllmatra:yo6r'gegaap, . uien' regel te llenien; juisttoen,' ilfaftraden" ::II@ ,¥b~ 
~OU .' eerst 'ij~~fen' ,wegen VOOl' ,Java gevraagd heb.. Olls ~daar6tn genoegen doeJilyals de he'¢r.v~¥ ;l,lo~~y 
ben. De ' hJnen, thans reeds voar Sumatra ge- met de nu weder door hem opgedane :ond.eJ'y.).n"
projekteerd" zijn niet van zulk een omvang, dat ding de hangendebelangen kon regelen: "
men daarvoor Java hehoeft achter te stenen. Het , v. ,L ' ' ' 
een kan naast het ander uitgevoerd worden. 

PERZIE. 
De berichten over d.en toestand in Perzi~ ~ijn ' nog al-

De pezorgdheid voor de partikuliere' land
bouw-ondernemers, die thans zulke ontzachlijke 
sommen' voor het transport moeten bytalen, leidde 
er me de toe om den aanleg aan eenspoorweg
net te ontraden. Br zijn die lijntjes van het 
binllenlalld uaai' de afvoerplaatsen willen aal11eg
gen. In elk geval wil men niet op vier punten 
te gelijk aan den arbeid gaan enstelt de lij.n 
Batavia~Bandong op den voorgrond. Ook dIe 
redeneering is een bewijs, dat men zooveel mo
gelijk zoekt af te, dingen op de gelclkwestie, de 
'groote reden yan tegenstand tegen' elk voorstel. 

uiteenloopend. .~ , . , , . . - ..... . 
De N ederlandsche Reg~liring ·heeft inhet l '1jrlscTi1"il.tpOO1" 

Genee8k1tnae een officieel sc~rijven van 4r. J. G,SchlimlIler" , 
saniteits-inspekteur te Teheran en hoogleeraar aan :de rrlilitaJre ' 
gimeeskundige en p,olytechnischescholen a:)daar" openbaar 
gemaak t, waarin de oorzaak van den hongersnoocl, aan inis
lukking del' zijdeteelt aan de kusten del' 'Kaspischezee 
wordt toegeschreven. Die ambtenaarbestr~jdt · tev~lls het : 
beweren van onzen consul te Bender Busliii¢, d.en heel' R;' 
c. Keun, dat de openbare liefdadigheid; niet o,P" eenigs#us .' 
afdoende wijze in ' lIen nood te gemoet komt.Hij ,ViJst op 
de gewoonten en gebruiken in Perzie, ten' -bllte van ' be-

Waarom zon men niet op meer dan een punt 
door partikulieren of den Staat aan den arbeid la
ten gaan? Is men van meening . clat in een land, 
zooveei grooter dan Nederland, de arbeidsloonen 
eensk1aps overal :6ullen stijgen, als men de lijnen 
van en naar Roerabaija' tenzelfden tijd ' met de 
1ijn Batavia-Bandong onder handen neemt?Waar
om moet de eene op de voltooiing van de all
dere lijn wachten? Om eerst over eene halve 
eeuw de strikt noodige 'Iel'bindingen te bezitten? 

Het groote kwaad zit in de vrees van de echte 
moederlanders voor de uitgaven,' die de spoor
wegen eischen. De heel' van Bosse heeft hun 
echter door staatsbanen voorop te stell en , de 
wapens in de hand gegeven. Zal hij er in slagen, 
als · hij aan het bestuUl' mocht blijven om de 
hoofdzaak: spoorwegen op Java, door te clrijven? 
Wij vl'eezen.' Eerst moctel1 een jaar of wat op 
de ellendigste wijze met haspelcn en kibhelen 
. doorgebracht zijn, voordat eeliigc groote verhete
ring in Indie tot stand schijnt te kUl1nen komen. 
Dat is zoo ",eeht N ederlandsch. 

... Mocht de heel' van Bosse aanhet bestuUl' 
blijven of vervangen worden, eene les . kaneHe 
minister ' alweder uit de jongste gebeurtenissen 
putten: 'verzuim .toch geen dag om te doen w'at 
een minister voot Iridie 'zelf do en kan. Erver
loopt immel's , zooveel tijd met nutteloos re
dekavelen over hetgeell bij de wet moet gere
geld worderi, datde ' aansporing om te handeIen, 
waar gehandeld kim worden, niet sterk genoeg 
kan zijn. De minister yan 1866 . en de heel' 
van Bosse in oJlze dagen had den menige lewes
tie tel' oplossing in de hand; het verwekt een 
bitter gevoel, walJneer men later vemeemt,dat 

hoeftigen. ~· , . '" . ,'-. •. 
Het geheele rapport van den hoogleeraaris r()osJcle~lrig, 

Wat de konsul omtrent de gevai·en vil.llversJ))'eiding · der 
cholera in 'Europa heeft aangevoerd; wat hij ,van de ver
drukking der plattelandsbevolkin~ zegt, alles vi'ncl~tegen~ 
spraak. Opmerkelijk is evenwel de mededeeljng, datde 
verdru'kking del' dorpsbevolkillg, door den heer Keun IIver
schrikkelijk" genoemd, door dr. Schlimmer als nietzoo el'gbe
schreven wol'dt, nietomdathet' bestuul' in Perzie -het niet 
zoo 'zon maken, maar omdat 'lde'irivldedcier 'Europees~he ' 
gezanten daarin reeds veel vexbete'riilg heeftgebracht"! . 

Derapporten van den heer Keun wordiinevenweldoor 
berichten vanveel later datum opnieuw bevestigd; . 

De Fl·iencl oj India van 21 Maart jl. bevat hetvolgtlIide 
opstel: . ' ' . :- .... ' . ...' 

"Luit-Kolonel Haig heeft zich op nieuwtbthetpubliek 
gewend over het fonds vool' de noodlijdenden, in Perziein 
een brief, die vol is van vl'eeselijke feitenen slechtszeerwei~ 
nige opmel'kingen vall den schiijve.r zelven bevat.I)ie felten 
spreken luide en de volharding, waarmedede sclirijver voort
gaat het publiek in te lichten, strekt zeer tot eel' van den 
dapperen officier, die de v.rijwillig op zichgenomen taak .. 
met groote geldelijke opoiferingen enontberingen ten elnde 
brengt. Wij laten eenige uittreksels uit zijnebrieven vol
gen . 

· II"Rev. R. Bruce, te Julfa, Ispahan, meldt in ' een zoo- . 
even ontvangen . brief van 22 Dec. jl.: . "Thans :he'bben wij 
op de . lijst der noodlijdenden teJ nlfa S,OOO Fe~i'aunis ge
bracht; . de ' lijst bereikt nogtaI)s ·· niet elke ··· maand dat 
cijfer. In , de afgeloopene maand reikten wij :I.l,84'O hans 
uit. Er zijn · 1000 .. ar~e li~den te Jl!lfa~elf; die , wij ge
heel voeden; dageliJks wor~!3nU8 mans -(l.;~9S ,poIiden) 
brood gebakken; 700 andere Armenische boeren, lS'OOAr
meniers van J ulfa (waarvan de' llelftdoor de pl'iesters,de' 
andere helft door ons bijgestaiUl,wordt;maar 'die allen van 
arumoezen moetenlevl1n), ,1200-Jodenen :meer ' dan 4000 , I 

Perzen,m~kell til . zamen 10~400 'rilenscheri',dkgebrek lij
den. Ik 'denk dilt et nog lO;OOOhulpbe'hoevende,n: te Is> 
pahanzijn. Wijontvingen '£10001litLonden;' £660 
uit Duitschlana en;£ 600 door het Zendelinggenoots~liap; . 
Van . de 10,000 bovenvertnelde menschen zijn5,OOOgeheel 
en al afhankelijk van oDze . hulp, ' zoodat ik riiet weetwat 
te doen' ala de fond-sen uitgepulzullerizijri.' ,w,' ...•.. . , 

,lIn Jillluari werden door ,hetkDIilite nogmaals 16,000 
krans tel' beschikking van den heer Brucegesteld, waarop · 



hij den 2 ·lfebruari.· j1. telegrafeerde: • ,/:pank 'yoor '(I,e, 16;0 0 ° (P adikuliere .kor'l'qapQnrlen~ie van SlllD.atra'sWestkust.) 
kraus. <)e hevigstesneell.wval sedertvekjaren. De eHende Het b'erichtomtrentde ziekte onder detrotipenvan het 

' isverschrikkelijken ,.eris :nogmeer ie wachten; 10,000 garnizoen is ' u per telegram toegezonderien:ineer dan dat 
hijgenonderstenning. "Fondsen voldoende voor zes weken. inhield, hn ik~ u niet melden.De cziekte heerschten maakt 
Ikhebvdorvier maandeIi1100dig. De ' nieuwe eerste minis- groote vorderingen, voornamelijkonder de inlandsche nii
ter neemt krachtigemaatregeleri tot verbetering van den litairen. Reeds ziin meer danriegentig berriberrilijders 
toestand des lands."" " naar Fort de Kock' gezonden, en het laat zich aanzien dat 

If D~n Uden Febr.' telegrafeetde de heer Bruce: "Toene- het daarbij niet blijven zal, daar het nieuwekampement, 
mende, uitgaven. Fohdsentot April.' Noodig voor Mei' en tengevolge van denaanhoudenden regen der laatste weken, 
Juni. Komen fondsen in, 'remitteer Grindlay, Bombay." Wij in een modderpoel herschapen is. De Chef van den Ge
hebben zoo even 7,000 ropijen aan die firma overgemaakt neeskundigen Dienst is weI met zeer veel belangste1lfug 
en het Komite te Calcuttaheeft nu niet meer dan 500 ropijen bezig met het 110uden van inspektien, het maken van aan
in kas." , " merkingen en het koncipieeren van voorstellen; maar dat 

"Een reiziger in Perzie schl'ijft het volgende over eenezijn middelen, die weinig of niets zullen baten. Men had, 
, reis llaal' Teheran en terug Haal' Ispahan: 1/ Perzie is thans aJvor~ns eenige tonnen gouds over de bl}lk te werpen voor 

van 'tnootden tot 't zuiden met sileeuw overdekt. Deze is nieuwe kazernes, de oogen moeten openen voor het mod
dezwaarste 'winter sedert zes jaren en waren de landerijen derige emplacement; nn is het te laat en de omstandig
in (len herfst met graan bez~aid, dan zon de verwachting heden eischen dat de. troepen hoe eer des te beter van 
van den volgenden oogst groot zijn. Ongelukkig is op vele woonplaats verwisselen. . . 
plaatsen slechts de helft van de gewone uitgestrektheid be- De redaktie 'van het Indiacn WeelcbZad van net Recnt 
zaaid. Toch kan erwellicht genoeg zijn om den hongers- heeft met een enkel woord gewag gemaakt van den el1en
nood te doen 'eindigen . . Het lijden van de onvermogen- digen toestand op Sumatra. Terecht heert ~ij de opmer
clen is zeer groot. Op mijn' tocht yond ik, digt bij de hei- king gemaakt, dat het arrest van het H. G. In de bekende 
lige stad Koom, op een, dagmarsch aan weerszijden, negen zaak van de firma Dummler en Co. tegen de Regeering 
lijkenin ' de sneeuw. !let eerste was 't ~ijk vaneenevrOUWj van Nederlandsch-Indie, IIeen diepenblikgeeft in ket wan
al I,t vleesch was afgeknaagd, behalve van de beenen. Een be8t1tu'l' Va1t een der 8ckoonste en meed irodulctieve gewe8-
hond zat in de nabijheid daaraan te kluiven en eell troep ten van 1Y.ed.-Indie";. ik kan verzekeren dat ' wat in het 
opvliegende kraaien joeg mij eene rilling door d~, leden,. arrest verhandeld wordt, nog bij lang niet alles is. Dat 
Wij vonden nog zeven lijken op datzelfde, gedeelte van de wegen slecht en de bruggen niet veel betel', zoo al niet slech
den wcg, toen wij van Teheran terugkeerden. Op zeke- ter zijn, wie zal het ontkennen? Wie de ~aar~ei~ eert, zeker 
ren avond (wij waren zeer verlangend Ispahan te bereiken, niet. Nog zeer onlangs ve~nam men hIer offiCleus ~~t de 

' want wij hadden per £elegraaf zeer slechte lijdingen van wegen en bruggenin het Rausche of zeer slecht ZlJn or 
daar ontvaugen) trokkea wij te midden van eene zware geheel ontbreken, zoodat de post daarvan de g!lvolgen on-
8neeuwbui voort;, de paarden waren vermoeid en hadden dervindt. De zoogenaamde groote weg van de hoofdplaats 
16 mijlen afgelegd; wij hadden nog 28 a 30 voor ons. In naar de bovenlanden laat ook veel te wens chen over. En 
het door pns v~rlatan poststation was geen grein voedsel de bruggen. . . Waar ze niet geheel. ontbrek~n,. zijn ze 
voor menschen of dieren te bekomen geweest. Onze weg zeker geen zier betel'. Maar ik herhaal met aUeen 111 die wegen 
liep door eene woestenij j geene enkele woning was mijlen en de afwezigheid van of den\ slechten toe.stan~ der brugg~n 
vcr in den omtrekte zien en wij voorzagen dat het naaste zit hier het kwaad j hetzit ook en weI III hooge mate III 

poststation even slecht voorzien zou zijn als 't vorige. In de personen, die een hoog inkomen en even kolo~saal ont
de avondscbemering zagen wij voor ons iets liggen j 't ge- wikkelden dunk van zich zelven hebben, zonder III werke
leek een hoop vodden. Wij dachten dat heteen levend lijkheid iets anders te betrachten dan eigen gemak en voor
wezen kon zijn j daar lag werkelijk een knaap van 15 of deel wellicht ook. De redaktie van het W'eekbZad heeft 
16 jllren; hij had zich op' de sneeuw uitgestrekt om te inderdaad juist gezien; maar zij zag slechts een mikros
sterveD. Ik gout een slo~je brandy ~n zijn m~~d, gaf hem kopisch klein gedeelte; hoe zou haa1' oo1'deel weI wezen, 
brood en dadels, maar. hlJ kon ze met doorkuJgen en was, als zij eens anes zag? 
te zwak om te loopen. Hij seheen gevoelloos; reeds hadl De partikuliere industrie begint het oog meer en meer te 
de doodslaap hem aangegrepen. Ik heb nooH in m\jn le- vestigen op Sumatra. Java heert nog vele hulpbronnen; 
ven zulk eentreurig gevoel ondervonden dan to en 'ik we- maar het kunstmatige samenstel, daar in het leven geroepen, 
de~ ,te p~ard steeg, dien .kl~~ap st~rve~de .~cht~!latende; moet opgeruimd worden om aan de partikuliere in~ust~e 
mlJne eemge troost was dat hlJ spoedig Ult ZlJn lrJclen ver- grooter ontwikkeling te kunnen geven. Daarvoor IS tlJd 
lost zou zijn. Twee mijlen, verder sleepte zieh een man noodig. , 
naar ons toe, een jong man, die hoogst waarschijnlijk mede Wat is natnurlijker dan dat de blikken van hen die a1'-
in dien nacht den adem heeft uitgeblazen."" beid en lotsverbetering zoeken, zich Tooral op Sumatra be-

l/ZOO spreekt luit. kolonel Haig. Wij voegengeen woord ginnen te vestigen, op dat eiland, waarvan zij zich nn be-
bij zijn vernieuwd beroep op \let publiek." .' ginn en te herinneren zooveel kwaad, wat zijn rechtstoestand 

Moeten wij tegenover de verklaringen van de heeren Keun en zijn politiewezen betreft, maar ook veel goeds, wat zijne 
en Haig. niet .' aannemen, datdr. Schlimmer aan onze re- r.ijkdommen aangaat, vernomen te hebben? Daar, zoo mee
geering de officieele, maar niet de .volle waarheid heeft ge- nen zij, zoumissehien weI iets· voor ons te doen. kunnen. 
schreven? Wat beteekent toch zijn betoog, dat de meer- vaHen. Is er weI niet aIles in den haak, al liet het Suma
vermogenden in· Perziegewoon ziju op die en die tijden trasche blad zich . dikwijls met bitterheid nit over. Gnree~t 
vale '. aaJmoezen nit te deelen en de armen in den lande en willekeur, over eUendige, onverwijld verbeteringbehoevende 
derhalve in gewone tijden niet onverzorgd zijn? Perzie heeft. toestanden,' over . de hinderpalen . door het bestuur aan de 
tocheen tijd van buitengewone eHande beleefd enook dr. ontwikkeling van handel en nijverheid in den weg gelegd, 
Schlimmer spreekt van het bestaan van ltongeranood. Wij toch. kan men hopen, zoo als wij dagelijks hier en overal 
willen. hopen dat de gunstige ~erwachtingen omtrent den elders doen, op verbetering. . . Anderen hebben. niet gerede-
aanstaallden oogst daaraan een emde zullen maken. neerd, maar zijn over-zee gegaan en hebben zlCh reeds op 

v. L. Sumatra gevestigd en aan hen hebben onderscheidene, hoe-



~~~i!~t~~i~1~~~~~~tJ~~~;~!;~%[~~:~t;cir~f~;,.a~Il~~it' 
"_vPohlit. 'D.aar,'v,indt ' llleri~eeJf :vbtst ,- ' die gezegd b in \voi'dell ' prijs 'moi>tsiellen;-' z\;ne seliaol, ~'eelie" ltkweek8choor\ 
vele koloJlialeregeeringen ~en daarohder in de eers'Le de eenige welke dien naam_ vei'dient. Ret ill()eto¥:.e!Cigens 
Fraats -aeNededalldsch~Ir,aische - t el;), veJorbedcl te knnnen erkend worden, dat deseholen -in de resid~ntie Tapanoelie 

- strekken. Van waal' ,of , wieJ;!. hij het geleerd heeft, i80n8 over , net algemeen ' heterzijn en daarom · zeer gnnstig·.af--
oYibckehdendoet ook i)iets -tel' zake; maar de berichten steken bijdie van Padi:liig , ,,6mme~anden eu bovcl)lauden. 
welke - uit die streken tot on8 zijn gekomen,laten b~j Ol)S Nogmaals aan wi en dat de wijten? Het jsnede,n te 
niet- den :m;ns/;en 'twijfel a-vcr, dat de vorstvan Deli be" .1aat gewai'den om daai:op ecnJllissell:claittw:oOi:'dtegeve_n~ 
ginseleil toeged-a'im is, die w1iwenschten ook door de N ed.- gen volgende keel' dus, aIs, menCl~ belanginsteltihetie 
Indische R'egeel'illg ie zien huldigen. I-lij toch heeft het in . weten. , .. ".-,' - , . _ 
i ijn landdaatheen weten tc leidcD, dat ere tegenwoordige Van Fort de Kock, waar Oik eeile"Nd)etik8cko6Z~~ •. . ht,l!lt; 

toestandenaan -de<geheele . N. O. kuat alletgunstigst afsteken to z~' n, ,vaarmede het volge~shethed:qlJlae - verslag ; ;,sledkt. 
bijclenstilstand en den (tchtcl'lliLgallg van de Westkllst. , ~e8teld is", vool'spelt men 'o¥s VOOI: het loope.ridejaarwei,-< 

Wij , gUllllen Dl!.li zijnen ve1'standigen VOl'st en de wak· nig koffie en veel rijst. H et,rbi'igejaar leve~de hetveel 
.. kete inwone1's ganrne hun vDorspoed, Oak Singapore wen- , kome en weinig rijst op, ioodatet vanlaatst~e.noeb!da~~_ 

schcn-ivij vim ,harte , gelllk met den Dieuwen vom zUnen tikel moest ingevoercl worden, De gevulgen- zullendl.iswel 
handel daaruit geboren toesiand, Maar de belaligen van dezelfde ZiJll: armoedeen ontevl'edenheid_ 9ndei'de " bev:ol~ 
cns vadel'Iaud gaan ,,66i; die van Deli., ... en 1/ van uit ki-sg. Maar waarO,ll1 wordt de koffiekulttlUl' lliet, meel;, ~aall" 

' he-trioorden begint de viktoJ'ie, ". schroen wden bij zekere gele- gemoedigd? . ,:-, 
genheid onzc vuderen. Van harte we119ch ile dat eellmaal PADANG, 1Mei 1810.' 
zal 'kuunen woMen gczegd: van den voorspoed van Deli __ _ __ ,_, .. _ ._ ,_, __ ,_, __ , ___ ,_,'< - ,~ , ",_" ,._.::,.~ • .,,:,,_,_ ;.... .. "_ ~. ~-'e- -~'"",,,-
dagteekeut onze welvaart op de westkllst. Men spreekt tach .' " , '1:'::' ,', ,:., • . 
vall goede kommunikiltie dool'stoom tussehen Oost- en In,Q'ezond_ehStu.K..Keil. 
IV e:stkust. L _ J , ' .... . ' .. 

Dat ik op dit ondenvel'p terllgkom; behoef!; geene be- _=~'=='=c_~_~== 
16fte. Borgtochten. -Vendum'eetters. .. 

Het 111landsohc hoofd Rangenoo Saleh, di.e onlangs teHet isbekend, 'dat a1l6kolilptabeleanibie~lal'ell bOI:gt.oclit 
:Satavia bij den vorigen GouVel'llCllr-Gencraar en hij cenige moeteo stellci-i. RetidsVl;oeger isineerm~leri - betoogd, -dathet 
andere allturiteiten is ge\\'ecst, om zich te beklagell o~er Reglement op : hot stellell vanborgtochten dool'dti lands
iw.illekcllrige hanclelingen, ,rolgr.ns hem door dcn Gouvel'lleur koruptabelen, zooals dat is gearrestcerd bij ,<.,·taatsUlafl1866 . 
Ndschcl' jegclls heJl\ gepleegd, is thatls in zi}ne hoeclallig- no. 98, nid strookt ' rnet het bepaalde bij den zevcntien
lwid van 'J'oeanKO() Laras vall Oelakkan door diel! GO\l~ den ' titel ' van het "rIIdeboek ' van ' liot :Bm'gerii;]k Wetboek, 
vcrneur geschol'st. AlB dat un hot l;echt en de vergoeiling omclat de wetLighei.ciyan het bestl\an ,van borgt0eb.t' f~00als . 
ziju, hem te TIatavia in allen ernst toegczegd, dan me en die bi} al'tikel1821 van B.W. vereischt -wordt, -bijdetrana
ilc reuell te hobben m{~d(l to kUllnen aa.nntJInct1, dnt (lit hoof(1 aktie V~lI1 .het \;;'Tel:nement me, ~ d,e h~nc, ]s-komptabel~n n,iet 
met zijne tegenwoonlige positie tevl'edcn is. De zaak aanwezlg IS, t!i. ii, men el() verblndtemsva;ndeko!Jlpt.abele 
zal"'n'tt 'o@.cl'zbcht"iVOI·ueii - en"---dmlrmr' -za1 ' moeten blijken flaildsdieolli'iJU - Diet hetGouvel'l1ementyanNedefland8ch~In
of de -ge9choJ'ste ' inlimdscheambtenaar wCl'kelijk schnldig is. die - -iv'Hirb~ ' die ambtetiuren zi«h aanspnlk~li;ikmoetenstek 
Het- is voor don G-UllV61'11CUI' LV (Jtsohcl' to hopcn, dilt clo len VOOl' somlnige schaclen .of VOOI' winstdel'ving,dieaan. hilt 
m Ull w"l'kelijk schuld heeft, ook om hot hier scclert lang Gotlvernoll1cntzouden kunnen'wordenberokkend; ~ais eene 
afgcslebn prestige ,vnn clen ambtcnaar. wettige lioofd irerbincltenis besehouwten - Nien ' dmi -ael'de, 

MOll vel'ncemt hier clut hot bostu\U' niet zoeI' is iugeno-bedoeld bij artikel 1820 B. J/V,diezich 'ten ' behoeve c-v~n 
men ' Jll~,t de Gquvel'Ilcments-scho!en te Pa(h1ng-Pancljang en den schulcleisther , (het GOllvernell1\int)v.el'bindtom Itilllcle 
to l?ort. ck Kock, on socle1't eenigcn tijd hot l)hnbeshldeert verbindteriis ' van den schnlclenaar '(den . ambtenaar) te voi
om de Rcgeering een voorstel te do en tot opheffing daal'van. doen, indien :deze niet zelve daal'aau voldoet; eenvoudigweg
It hOop vall harte dut de Gouirornenr-Cleneraal daura'an denkt en gehcel ' bairon spel -Iaat. -,. _,' , ". , -, 
gehoorzal vel'leenen, als die studie onvei'hoopt tot l'ijp- Voarts werd uiteengezet, elat het'daa'rom c1gen~a1-digel: 
held. mocht komen. Nog nooit was het onderwijs zoo zon zijn, om,ofsc~oon de \.ienamfng )Ilinaer -fl'llaiklil~kt, het, 
slap 6p de Kilst alsin de laatstll twoe jaret1; het bleef- woor( panel te bezigen in sterle' vanbol'gtqcht, ,eneindelijJr 
bijna altoos . lmltell den kring- eener ern stigebelaDg~telling. clat het steUcn van pawl of borg goheel overbqdigis, ~Qmdat 
:Men Hot de sclwlen aan hallr lot over , of: mon ZOlld (\1' art.1;!·3!) B. W. aan het Gouvel'nement,als sehllldeische(; 
jongelleden, in:ferieure ofilciel'en en (lit,) ambtenaren heen, genoegzame zekerheid gceft. . " ....,;,. _:, ' ' - , 
om de hooJ'donderwijzcrs ten aanhuore huunedecrlingen l-l,t>e men het ook noeme: borgtocht or'pimqi ' alkkomp
terecht te zettcn, cnz. Ook het inlandseh on:clerwijs . deugt tabele ambteniuen moetell; alvorens ' ,h'unne .· betrekkingte 
niet. ' In een Officieel stuk )as ik claal'Ollltrent, datde kunnen aallvaarden, aan hot bepalllde, b.ijS#datsoZadlMo6i:to. 
opkoilist tel' school -gering is, de beHmgsteUing ol1tbreekt 98 ' voldoen,door ' cel1evoor .. hun _,ambtv.asfgesteldesQIIi ·in 
en de ouders ertegen opzieli om de !cinderen tot school-bewaring : tegev~n, dietot~¢kei:heid1ilOeLstre.k:k-envfln 
gaante bewegen ;dat devorc1eringen' van de scholiel'en schade~ door ' toekomstH~ ~v-el'l,lliin ,".missHig,J)',;ertredlng( of 
even ' als deboeken bi:jster sleeht zijn,- enz.enz. Aan wie misdrijf te berokkellen. ' .', " " ,-'7 ' , ', _,.' ' • , -, 

deschnld? '£och niet aandeselLOlieren. Ook niet aa!'l Het GOllVel'llement inoet zicli-:eene llitgavev-aIl ~oiig~ve-er .. . 
de ouders. Evenlllinaan densehrijver vall dieverklaril1g, f 20,000 's ja.arsaan traktementel1, enz., 9pleggen, ~ 6mcle 
a1ellr ambtskalve niets mede te' lliaken heeft. Aan wien admillistl'fl:tie vandeborgtochten, tevo31·en .. ' ZOl}lll_en/,:die 
dlls?Gecluld lezer, ' dutzal blijken.illr iseen irilil.l1d~ som bespa.rende, iich i1iet terstOlidvoor m:enig- vel'~iesdek
sche · sehool ,op Sumatra'g Westkust, die werkelijkietsbe. ,ken ? 'Man' iiet toeh datals , erwel'kt)J-ijk~ent(j~Qi:{ineene 
teekent. . lkbedoel die van Tanah-IMoe, ondercle leiclirigka5 bestaat, de b,orgtochtin :den rig~Ln:if-lti!l 'd~ :,IIlin~te 
vall :, den' gunstig 'beken:den onderwijzt,lrWillem Iska-hder,1 evetlrediglieiU staat tot 'de toege'brac1ih( schaue'; - ': ':'; > ' '~ .• 
een, 'inlander ' gebool'tig van: ·' Angkola,maa,r : inE1i:t;opacloor Gesteld, ~at htit , eehter voor hetGouY~rnement noodig-ge,. .-



~:,;Qbfd~eldw{j!4t ;ziclfte' vi'~jwal'e~ vooi' mogelijke ,dd~ide amb- .) yin Java · en voo~aldie ' te ;Batavia zoohoog zij'n gesteld; 
"> teiiill:en ·te~ bellok,en'eil sc~a(len ;dalijs hetevetizeeiwenschelij k ' '. .' De borgtocht . van litatetgimoemde' bedraagt f 15,00 O. . . 
',: v??(dcamb}en#eil, Gat zi,j ;iooveel ~pgel~jk op gelijken voet . Indien " al ~ de borgtochten vooi'Samarang enSoeiabaija 

:: '.V6ra.. en .. · ... '. P.e .. h ... a'.nael~.:,.'e{l. d .... i.e.· maatrege.l. lllet~l te drukkend voor I ~df 7 000.' ' l~; ~~ te. hoo,g ziju; hetgeen ' wij betwisten, d~n 
. dealllbteuaren :ZlJ. . . , '. IS het toch bIll~lk dat.. dle van de vendumeesters te BataVia 

" . De ,door bet GOllvernem:n.t vool'komptdbele ambtenaten worde gebracht op f lQ,OOO, zijnde'dan die som in 
bepaalde borgtochten worden. door maandel~ksche in honding evenredigheid tot denbol'gtochtvan de overige vendumees~' 
van hU11l1ctractementen aange7.uiverd, en dan gedurencle wrie tel'S op de hoofdplaatsen van Java. 
en vier maa71den, som~ -tot ruim. een jaar in's land kas ge- Wanneercle vendumeesterste Batavia ' f 10,000 moetlln 
deponeerd, totdateenesoin van / 500 aal).wezig is, welke storten voor borgtoch t, dan stellen zij gelijk cinderpand als 
dan OIl 'rl;;ico ' vall ·den helanghebbencle verwisseld kan ,vorclen de 'AIgemeene Ontvanger .van's lands kas te Batavia; of
tegcn zQoda:niggeldswaarclig papier, als door de Regeering schoon de laatste eene veel gl'ootere vetantwoordelijkheid 
aai1lleemhaal'.!S of zal wOJ'den verklaard, heeft en daarvoor 112,000, dat is bijna f 5000 'sjaars 

De belaIlg~J.Obbende lijdt Jaarao,w het vedies van rente meer geniet. · . 
gedtl1'encle den tijd,dat zijn geld in's lands kas is gedepo- Het bezwarenrle voor de vendumeesters van eene zoo JlOoge 
lteerd en gepiet daartla, omdat hij zieh heeft tcbepalen tot borgtocht ligt voor d.e hand, V oor de betrekking van ven
h.etbeleggell: (lier gelden zcioals het Gouvernement dat vel'- clnmeester ' te Batavia worden meestal toch hoofdkommiezen 
Inllgt, eehe zeer .luttelc, velzoeding van rente. il'J aanmerking gebracM; bij bcnoeming wordt alzoo door 

Delichamen, wier papier de Jlcgeering aannemelijk acht, hen eene promotie gemaakt van f 150- 'g maands. ' 
zijuuiet gr'oot in' getal., Men is: dns :wel vcrplicht zich tot Die promotie is ecMer geheel denkbeeldig, omdat de 
hanr to welldel~ om ecnige l:ente ,;'al\ zijn gelcl te trekkell , vendnmeester te Batavia I 90~ :8 maands moet laten staB:ti 

Is de Regeenng nll gerschtlgrl do Ilmbtenarml'ie vel'plicnten VODl' den borgtocht, en f 10,50 meer van het tractement 
htlll gelcl 'W beleggcn bij lichalllcn, die in Indio' hun wol'dt . ingehoucren voor kcintl'ibutien aan ~de burgerlijke pen
hoofdzetel niet hebben ,en waarvan ell) hoofdleirliJ]gdCl~lalve sioonen en het civiel weduwen- en weezenfonds, terwijl het 
ook niet hier · gevcstigdis? Dat gebeurt cvcnwel en toch dan nog l'esi;eel'ende van hct verhoogd tractement nauwe~ 
lweft dconderviuding de Regeeringgr;leerd wnt claar van het lijks voldoende is om de kosten van een 'wagen en paay
g()V~Jg kan zijn. Wat meer is, de gestic il1 Indie kan uit· den te knnnen bestrijden, waarvan de aanschaffing en het 
JUuntend zijn en in Europa ' kan men de ~\akel1 bcderven. onderhond voor dc venchlmeesLerB onverm\jdelijk is, om aIle 
Aileen lichamen, die hier ' j'cchtspersoonlijkhei(l verkrcgen vencllltion, waal" die uok gehourlen wordcn, te kunnen bij-
hebben, behoOl'clen te worden toegelatcn. . woncn. 

Hot steisel vall ~or[!,tocht is thnns immel'S dllbbel onbillijk, Om de .vel'eischte f 15,000 aan borgtocht te storten, door 
omdat 'lVanlleer de l.lllgezet,tl) gl;hlol1 vel'loren gaan dOllr hot fail- maanrlelijksche inholldmgen op'he~ tracrenient heeft men, 

. lceren del' maatschappij, . WfHtl' de gedeponeol'cle borgtocht wanueer de inhonding clatlelijk bijhet aanvaarden van : het 
oj) ;aanwij.i\il1~ val.l . he t. GOI1Vel'IlCmerit tegcll geldswfl.!lrdige all1bt begint en onafgebroken -Ioortduurt, 1<1 Ja1'en noodig, 
p<lplCrCI1 IS mgewlsseld., de belanghebbende we.! Iliet ver~ en wordl; de veildnmeestel' zelfsgenooclzaakt om met de ge
plieht wordt een niellwen borgl;oeht to stellen en die na, wone maanilelijksche stortingcn voort. te gaan, al ware het 
pier en als wcttig depot bescho nw~l blijven , nogtans la't.er ook dut hij tot een [\1)(\er ambt wordt geroepen, of wat nog 
door den ambtenaar, wanneer Iii'; goponsiOnetll"d wOl'dt of ergor is, wanneer hij het cingeluk IlCefl; om non-actief te wor
bij cwcJ'lijdellclocij' zliinewedinve, die gelden moeten worden d.en dan wel zich met veri of wegons ziektenaar Nederland te 
gelOist, omdatdc ohligatien', \vaUl'van de waarde verlol'cn moe ten begeven. '. 
kiln . zijn' gcgunn ,11Cllt een voudig worden tCl'uggegeven, als- Is de borgtocht voor de vendumeesters te Batavia bij het 
or Cl'niets mede 'gebeunl is. De llegeering wijst weI aaT! ReglemeJlt op de borgtochten z66 hooggesteld,omdat die 
wion - zij voori!olied genoeg hondt, om het papier ala on~ betrekking zoo belangrijk wordt geacht of weI omdataan 
derpand aan te nomen; dnar moet men tor mnrl;:!; gaan; het beleid Vim de vendumeesters de belangen van het Gou
mllllrop dat brevet van soliditeit sehrijft mcn: sans gnaran- vernement zooveelrueer dan bij andere betl'ekkingen zijll" 
tie du GOllverucnient. Gaan . de papi«ren te 1001', dan is ovel'gelaten, - dan is het niet meer dan billijk dat de ven
de ambtenaar z~n gold kw,ijt. ' dumecsters nanr evenrtdigheid /daarvhn beter worden bezol-

. ' Als men het Rcglementop het stellen vnn borgtochtcn d-igd, 
' l'l1lgaat, dan zietmen verdeI' clatalle komptabele.ambtenaren Tnans even wei zijn de tractementen van de vendumees-. 
ai~n borgtoeht moeten stelle~l eene som beneden het jaar-' ters te Blitavia nUfll' evenl'edigheid van de verantwoordelijk
Iijks ' in, hunne uctl'ekking to verdienell traktement, met uit- heid, dIe oj) hen mst, niet alleen seclel't lang' onvoldoende, 
zondel'ingevenwclvan de vendnmeesters te Batavia,' Sa- maar wordon die ambtenaren door meerdere verantwoorde
ma1'ang en Som'q,brt.ija , dio, naal' verhouding veer meer · en delijkheidbGVendien meet" dan andere ambtenaren bezwaard 
opeerstgenoemde plants zelfsruim het dubbele van het in een met hoogel'e borgtochten. . 
jaar dool'heri teo genieten inkomenals , bOl'gtocht moeten Naal' recht en' billijkheid . zotl het GO\lv~rnement, dat 
storten, . .' . . ' . . . , toch even~eel" voor de ambtenaren moet zOl'gen als voor 

Welke 7.0U de l'eden .kllnnen zijn, dut juist de vendu- zijne eigen belangcn, het bc(lrag del' door de velldtiiueesters 
meesters cen zoo hoogeborgtCich't 'moeten stellen? te stellen borgtoehten moeteD .redueeeren tot het cijfer van 
. l?e cnorme tekortkon:ist, die bij het venclllkantool' te hun jaal'lijksch inkomen of hoogstetls op f 10;000, dan 

Batavia, in '1851 . is ontdekt; was' i'mmel's niet dooi· toedoeri wel, ' indien 'het volstrekt noodzakelijk wOl;cltgeacht, de borg- . 
. van devendu'Ulcesters, maar door~den Sekret~ris-Boekhouder tochten moeten laten op het beclrag, w oals clat nubepaaldis, 

ontstaan, ," . "" , . doeh in dat geval d~ tractemellten naal' ~venredigheid moe-
.. O'okbij bet, \'endukantool" te Samllrang, datin den Jaat- ten verllleerderen, te meer daar dit ruimschoots gevon- . 
stentijd 'een IJaar keeren tekcii·tkomsten heeft gehad, waren den lean wOl'deu tlit de 2 procent,s boeten, die door het 
ni~t de veIlAumeesi,ers aIleen , 'maar aIle bemilbten schuldig GOt1vernement van achterstnllige sehuldemiars wordtge~ 
en , zon de ,Sekl'eta~'is-Boekhoi:tder daarin een voorriame 1'01 heven, 

hebben,: gespeeIti .{li<).· " '. "~en 'He S J kr';li'Hi&se ' , ~ B/0ekho"der >I~\\ de vendi.lkant,erea 
_Erisgeen ,goede redentevinden W<l:11"Oill juistdeborg~ , tw lh,ada, Si,{:,immg" en ;) ')fft'"bdiill. lr.een borg;tochi;? 

t,ochten van llde"vendumeesters ' op de drie hoofdplaatseu ~"~ .. \ Redactie.} 



~,::;-~~~,0%~'0Jt~,~~;~&~~~:!~~\ ••• ~E!OE~~~G~~'-·.'~C(l;:k:~~fm~f; .·Ne?.~.tlan~e~, ... A ... ·,!:i·qiuwe~~,-.li(L~;~t:;~lg~~j~.~ij~c " 
.• ]jx 'rB;:AKJ'E N ::uit,;ltelJlegiiter' del' . Besluiten fJan den :Op verzoek, . ee~vol.qit ~ijnehetrekking. \'(~gells,z'j'~k.te .-;.~'~k6n-
. ,, ' < ~. " , Gou1;e.l'neu.1'-Gene;'aai ian,NeileJ'lanasch- . troleur der derde klasso bijhet bin.nen!ai:ujsch,' b ilBtuUr~ iihfe 

. .' Indie. . . .' residenlieTimor; op hiit · eilahd Sciemba. C. L~' deVJ:ieii; ·· · 
EanoI, nit z~jl1e be trekking; wegemi ziekte, deciviele ,gezag-beb- , 

. ,BUITENZORG, den 3dlin Mei 187'2 (No. 13). her op de Solor-eilaoden (residentie Timor) J. H.~._Kluppell. 
(Staatsblad no; 82). Benoemd: . ". - ,,' -

Gtllet, eliZ.; - Tot 'koni.roleurder derde khlsse . bij .. . het birinenlandschbeJ!t.uur 
in de residentie 'fHnor,op het eil:wd Soembs,de amhtenaar 
ter beschikkiog aldaar jhr.mr.W~ D. J; van cler Feltz ;" 

'. Gelczeu de mlSSlve · "an dell Minist.er van Kolollien, vnu /12 
MaatU872, L a. luz., no. 12/397 ; 

Is g()cdgevondcu ell verst.aa;o:· 
KrnchteDs magt.igil1g des Koning's, mel; ui tb reiding van het be

siuitvan 1 September 1867, no. 12 (S(:ts tsblad no. 115), te be
paleo, dat de griffier bij den landrMdt.e Serang (Bantam) als 
zoodalli~ .ook dienst ial doen Q\j den lfllldraad te Anj er . 

Afschnft.. el\Z~ . 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van Neaerlandsclt-Indie: 

])e Algemeene Sek1'eta?'is, 

V AN. HARENCAltSPEL. ----
' DUITENZORG, den 3den Mei 1872, (No. 24)' 

(Staatsblad no. 83.) 

Gelezen. eDZ.; 
De R~ad van Nederlandsch-Indie gehoord; 
Is goerlgevondeu ell verstllun: 
E ,! rslelijk: Ten vervolge van het beslllit van 24 September 

187 L no. 11 [Stuiltsblad no. 123J mag l.igi og te verlcenenorn bij 
lIet openstellell voor bet algcmem verkeer van het l-redeelt.e 10at.· 
ten - Djokdjokfut.rl vall den spool'wP-g Sam rm\ng - Vorsknlanden, 
V(ln r het bri~ven - yerv(){\r ook VUIl d~Lt gerleeite I!cJh ruik ttl tnakcn. 

Tell lweerle: Ol!d(~r nadero goedkeoring des Kouings: 
I. In I.e trekken de forma lie van het personeel bij het brie

ven ~ervoeT : 
, a. in tie fesi dcut,ifl SoerakarJa. vast.gesteld b\i het bcsluitvan 

12 Decemher 1871. no. 1:4 [Stlltltshlad HI). 195J, eo waar
voor waR tocgCijl f\!\ t; j 2244.- [ I,wee dniz/lmi twe() hon
herd vicr.eu >veerlig guldelll '~hLtrs ; 

h •. ill de residllntie pjokdj olcllrtll. vllstgesteld bij de bUlage 
no. 5 van StaalHbl{j.d 181i4, no. 5 en waarvoor was toege
stllan ( 1524,- [ten dllizel1d vijf hOllderd vier.en-twiutig 
gulden] '8 jaars. ' 

II. Vast. I.e stelleri de navolge nde fo{matie van hetpersoTl€el 
b\j bet brievtn-ver_voer: . 

a: in de resideutie SoeTakarl.a: 
een mandoer • ' . op (15.-'8 mltllnds,(180,-'sjaara. 
drie postilIons • . . ."" I 0.- II " 360.- /I 

twee postil!. Ulet eigen pl\!lrd " II 18.- Ii 114,:32 • ...::. 1/ 

tien stalknechts . . . II II 6.- Ii Ii 720.- 1/ 

Te znmlin •. 11692.~ f.eeo 
duizend zes honderd twee een negentig guldeo] 's jaara; 

h. in de residentie Djokdjokart.a: 
een mandoer . op I 15,- '8 rnaaods, f 180.- '8 jaars; 
drie post.illoDs. II II 10.- II Ii 360.- ' ·u 

. vijfstalknechts ' II Ii 6.- " II R60.-~ /I 

Tot aspirant-ingenieur bij den waterstaaHill's land~'; hurgerl\ike 
opeubare wer~eu J. J~R vail Bergeli;qaartQe ier beschik. 
kmg gesteld ~an dan Gouverneur"Gerre'i":fal valfNfiderlaiidscl1. 
Iudie. . .' ., ..,' . . 

Tot eersten su!JSistu;lt'griffier bij het. hoog-ge;'egtBbof~a!1 Neder
!aud,s?h-1ndw, de eerste komnlies bij hljt depattement va.n 
Justltw mr. G. H.Lowe. . .... ~ ....... , ..... , 

Tot griffiet' b\j dell omgaaoden regt~r iude, vijfde afdeelin ... de 
SUb8istll l)~ . Grilli~ r bij den raad. van jllstitie te ,So!lrabaij~ mr. 
A. L. Cllgnett. . ",. '.,' . .' .. 

Tot eersten kommies bij het depart-ement van jU8titieinr. M; H. 
. C. vau Oostel"zee, thans tijdelijk ter bescbikkilig gesteld van 

den Direkteur van justitie. . . , ' . . .' 'c .' . 

Tot civielen 'gezagpebberop de Solor.eilaod.en, (residentieT(mor), 
de ambtenaar op ~achtgeld L, O'Brien.laatsteiijkpos'thou-
der op de Batoe-eJlandel) (Sumatra'sWeskusl). _ . 

])001' detl IJi?'ecteuJ' aer ~Burgeriijke ·Op~~hareTfTerlcen .. 
Bij de BurgeJ'?ijke OpenhaJ'eWerken:' . 

Overgeplaatst : 
Van Bandoog (Preanger Ref.!:imtsch~ppen) naar Probolingo, de as-

pirant-ingenieur A. J. Crommetin. · · . 
V nu Batavill naar Samarang, de aspirant.ingeuieur G. Ousting. 

Ingetrokken : 
D,~ overplaal.sing van · dGn aspirant;irigenie'ir W. · vail;,der ''W or/f 

Vall Batavia nnar ,Ch'eribon,met · hepaling, rlat bij tePasoe-
roenn wordt wtlrkzaam gesteld: . ' 

-."" 
GepJaatst: 

'lIe Tagal, de benoemde iflgeniellr der ·twtylde kl1l8seC, GIIst. 

Bij de Afdeeling Telegrajie~ .. 
Benoemd: 

Tot telegl'afist,en der derdll ' .Jdasse, de leerJingen.te:legrafistC. 
Kllitert, J. C. M. E. Bech, G. E A. Cordromp,H; E. Hoil', 
G. A. van Sprew, C. van Swicten, L. · C. A. Gronovius,H. 
Weeninck, J . . F. Stoelman,A. W. Palm, F. H; Roedt, 
W.E. J. l!'agnot.ti en W.' A.van derLioden. , ·· ..... 

'l'ot leeriiilge»" telegrafist A. · Ill. l!'or,bine, klerkter ' al~ell'ieene 
~ sekretllrie, A. J.Canter Visscher,H. Willems, ' C.Schrender, 

klerk t.er grime V!"D deo · landraad te Soeragaija, enJ.C . . R. 
B~s, met bepaling. dat de drie ,eerstgenoemden':hlrhet', te\Cl
graaf. kantoor te Weltevredell i eu detwee laatstgenoemden 
b\i dat te Snerabaija zullen word'en werkzaamgesteld, 'enJ. 
A. van KeekeD, met bepaling;dut bU, bijhet ' telegtllafkan-
to or to' [)j?kdj,okllrta wordt werkzaam 'ge~teid . . - , ~"'~ 

Overgeplaatst: , 

honderd gulden J 's j aars. 
l'en derde: Ei!Z. 

T -1--"-0-0-' --[ -- Naar het telegraafkantoor .. te 'L'ji~niis.; detel~g· rafi. st ?der .'.t.weede . e znmCll .• lJ.- uegcn· . -klasse A. Mar);adant. ' . . ....... • ....... .. -: , - . '.' . 

. Afschrift , enz. 

Tel; ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
, van Nede;rlandacli-Indie: 

])e . Algemeene Sekl'etaria, 

VAN HARENCARSPEL. 

Nil-at hd; hoofdburefH1, de telegmfiatd~rtweedeklasse'J.M.Mrilier. ' 
Naar bet telegraafkantoorte,'T;-;gal, de telegr~nstderdetdekla8se 

J. C. M. E. Be.ch. . ' . '. . , "' . . \ 
Naar het te)i.>~ra!lfkantoorte Samllri:lng, de . teiegrafii~t ; dertderde 

klasse H .. E. A.Cordromp, . - ' ~>:.,',',:", ,,' 
Naarhet tell'l!raafhnt.oor teCheri~on, dCltelegra~stder' derde 

kiasse L, F. Persijn. . . . '" . .. .. .,' ". 
,Naar het telegraafkautoorte Pasoeioea~, detelcgrafistderderde 

klasse L. C. H. Gronovius. ' ... .', '.: " : .' ." " ." -
Civjel Depar,tement. Naar het t.elegraafldtntoor te ,Pekalongan,-M, teiegrafist der derde 

. . klasse A. W.PIIlm. . ' . . " ,' . ",c' . " 

Ontslagen: Nallr het telegrllafkantoorte Lahat, de telegrafistdcrderde 'klasse 
Or ' verzoek, eervol, wegens vert,rek, Ills kommissaris vanhet , W . .E. J: l!'ap:notti. .' ',. . "' . :: '. ,'-',"-''''','' 

fonds ter lIanmoediging en onderstenning van de gewapend e Nal'rhett,elegraafk,lIntoorteSoetllbaija,de telegrafistllndet'de~!Ie 



" , ki~s~e'.:L;· J. ' van : der ' Straliteri,J;1!;: 'StdeIBlaJi · en ' 'W. H; .A. 
,c , c"!ifider; Lind'en" ':.~< ... ., . :-., - .~. 

··:iilfeitvarih.er,! telegraafkii~.toor . te ' Weltevreder). ,.'. .. . 
Naar ,het' ;tel~graafk!in tom ... te · Wei t_~~reden; de Ieerlingen "tele~ra fist · 

KG. ' N; ·. de S(lIIerp()ntDoinis, M. V. Simon. A. M- G. 
Schl\l~dJ Bodieil. _ W·A.C~ Paolus, Jo... J. F. Fagnotti,A, 
J. , pe~eira,R.W.P" .. eira enJ. L. W. G. Kocb, vall bet 
telegraaTkantoor te Soerabnija. O. V flef en W. · '1' . van 
Heernskerk, vall het lelegraafkantoor teDjodjobrta en L , 
H. O. Mente, van het. telegraafkantoor te Kediri. 

Ingt(trokken : 

De plalltsingvan de , feerlingen-telegrafist E. V. 11, van Haasen 
en L. H. Nijvenheim by bet telegranfk&litoor teW elte·· 

. vreden, met bepalillg, dnt . zij bijhet t.elegraafkantoor te 
Soera.baija Millen worden werkzaam gesteld. 

Tijdelijk opgedragell: 

Aan den ingeilieur der telegrafia G. W. ten Brumml;ler, chef 
_ . vanhet tweede bureau; de betrekking van chef del eerste 

tel egraaf.afdeeling. . 

' Departement \ran Oorlog. 
Varleend: 

. Een tweejnrig verlof riaar Nede~lnnd, wegens ziekle, ean de~ ka· 
pitein der infanterieJ. v,an Weeren, en asn den eeraten 

. luiten!\ut der infaritorie P. C. Gaal. 

])epartenient der Marine. 

. 'l'bOlllassil&8. · T.heus~i~k' ~ vahaer ;'H(iOpeh(f~f ~~cK~r~~~' 
gezondbeid t'weedeklas.se ·· K'Leoc"van"' Zr; :~~;Tteg.at:1,;~(tLB' 
Alexander di!r Nederlitiuleri. · aei5fficie~ viiJigei9J'iaIi£id.t~Jle!fe 

. ktasse J. C. D. Steendijk.van Zi'. 1.ols; stMlnsii,hip 'Ban~iJ,de 
ade!bo{sten F. Boptliugk en W. L. baron vau :V,erscbuer. 
van Zr. Ms. stoolTIscbip Djambi, de ,.ddborst J. C,Kikker~ 
Scbot,borgh, V!in Zr. Ms, stooIDschip Curacao, de ndeiborst 
j ill'. R. W. J . Pabst V &.n Biflgerden, van Zr. Ms.stooillsghip 
Ardjoeno. . . '. 

Aan bool'd Z.·. Ms. stoomwhip den Briel,de luitelifmt ter~zee 
tweede kiasse L. A: H.LRmie, van Zr. Ms. korVG~ P1'in8~8 
AlIlelia. · 

Aan bool'd Zr. Ms. stootns~b ip Borneo," a]s 'kommandarit, den liiite
Hunt t.el' .. zee eerste klasse j hr. E. P. E. de Stuers,vaa Zr . 
Ms. stODfllschip Soerabaija. . 

Aan bool'd Zr. Ms. stooIDscli ip Admiraa~ van Kin8bergen als .k6q\~ 
malldant, den luitenunt ter·zee eerst.f. k.lasse K. O. Vall. der 
Veen, lIan Z,'. Ms. stoornschip Borneo, den luitenant tei:'~!le 
tw€ede klass!.l P, G, Btl,tcb, van Zr. Mg. fregat Prins A'e
:candej' der Nederlandetl, den oflicicr van gezondheid derde 
klasse IJ. Bakker, van · Zr. Ms. stoornschip l7ice o.t1dmiraal 
Koopman. ,. _ .' 

Aan bool'd Zr.Ms. stoomschip Bun1ca. den officier van gezoud
heiel tweede klasse J. J. Dekkcrs, van Zr. Ms. trausportschip . 

. ·Java. ' 

:Eta 'ta 'V':fLa.-
." . - 8 Mei 187"2. 

lJoor den ~KoJltmandant iter 'Zeemag. t, Okel van 1tet , Dena?', .. 
,- fIeden morgen is het stoomschip P?'ins van Omnje-, gez. 

tement del' Marine in Nedel'landsc1t·Indie: Braat, van de maatschappij II Nederland", met een groot 
,Zijn 'Overgeplaatst: aantal' passagierscn eene aanzienlijke lading aan boord, 

Aan board Zr. Ms. ·Cregat ' Prins Alezander del' Ne.derlanden. l'ls naal' Nieuwediep vertrokken. 
kommandant, de kapileiri·initenant ter·zee H, P. Klerck, ~ 

v~n Zr. Ms. stoomscbip C1/.1·«9ao ~n beillsi; m0t de b~trek. Men schrijft ons uit Benkoelen dd. 30 April, het vol-
kl~g Vim ouclst-annwezeDU zee-officrer ter reede BataVia, de d . " , 
10ltenants ter-zee tweede klasse W.M; J. Visser. vallZr. gen e. .. . ' - . h fd . in 
~8. 8!OOIIiSchipOarafJao, J. O. de Vricst~, vall .Zr . Ms.. . ....... !!~lJ weet da~ lk reed~ memg .00 . van 1 

stoomsebip den Briel, A. W. Viukhnijzen, 'ian Zr. MS'lgewest zlJn mtrede heb Zlen doen III het Imme .gouverne
trauaportschipJava. .' ments-gebouw, in den tijd door Raffies zoo sohede opge-

Aan boord Zr. Ms. korvet Prj'ls8s Amtiia, de lui/'<l!l1ln ts ter-Z fJ O trokkeu, dat het bijna een bombardement zan , kUlll~en 
tweede. klas8flJ/ 9:' de Horst Verdoo.rl~ en L. D~I,~ per, ~I\~ dool'staan; het l~cht. ti met zijn ruim park ,v?l prachtlge 
Zr. Ms. stooDl8cnip C()e/zoorn. de il1ltfJl1l.1 llt ter,zcQ .1,wHe(L I b(lomen en met slel'l1Jk aangelegde rozenperkenmden waren 
kl&8seM. O. VIIU D. Clorn, VEW Zr. 1\1s. t". c\\!sporl.seillJJ Java. . t . .' . 

Aa b d Z M l .,' b" J)' " I k J . . 'd k Zll1 egen. n ao! , . _r •.... 8. S UO",SC Ip . 'jam"i, a s omm~ lIWl.n l. e 1.\- ]\" . l' b ' ", 'k Oridienst door u eimen an-
pitein.ter.zt:e · P. van de.r . 'Vd dtJ E "dlJl'i"k, VIm Z" Ms. J.lSSC Hell ew,!,]" 1 u. geen. ' . te: 
fregat ' Pri11R Alereanrl8r der Nedel·landw . de adtd hor, tcn' G. del' rnecle te deelen omtlen~ de ll1stalla~le ~~n den · amb 

,M. Titsingh, A. Voormolen en W~ H.omer, van Zl'. M8. ' naal', den heel' Humme, die geroepen IS ZlJne zorgen· aan 
transportscbip Java. , . de ontwikkeling van dit gewest te wiJden. 

Al,ln boord Zr.~s. stoumsch'ip OurayQo, als komrl'l!\l,dant, de Den 27slen wierp het stoomsehip G. G. Mije?' zijn 
ka.l'itei!l·ter-z~e C.J. ·Dllmme, . Villi Zc Ms. st.onrrtschip anker op onze reede. Nadat de. benoemde aan wal was 
])Jambt, de IQlteMuto' tcr,zee . t",~ede klass~ J .• P., J. LucM- gestapt en met de gebruike1ijke eeremonien ontvangen was, 
die, van Zr . . Ms. kOrYtlt PTIn8e~ Am;olla, de. &,aelhorst J. had de presentatie aan het residentieo-huis plaats. 
A. Kloek,Yan Zr. Ms. stoomschlp J7zae·AdrJllraat Koopman. BoO d • h t b t . waren aUe ambtenaren 

Aan boord ·. Zr. · Ms. st.ooll'lsebip Marrd:c, de adlllhorsten A E. 1J e overname van ~ es UUI " d' 1 ht' 
van derSande I ... ucostaen j hr. H . M. Speelmall, va; Zr. zoowel Europeesehe als llllandse~e, tegenwoor 19; 5 ees 
M~.transport8chipJava; ' .. een paar kontroleurs waren afwezlg, omdat het hun.wegens 

Ann boo~d. Zr •. , Me.stoomschip Soerabaija, als kOllH~andant, de den grooten afstand ,waaroR zijver~lijf. honden, met mo
kap,ltem.lUltenant ter·zee A. E, Fauche\j, van Zr. Ms. frega! gelijk was hun ~ijzijn aan dIe plechtIgheld te schenken •. 

. . p'1',na ,tllezanf/oj' del' !{8ilerla~aen. . . ' . In zijne toespraak, in de hollandsche taal, wees deassls-
Aan boor4Zr. Ms: s.toomsQ.hlp J7'tce·Admtraal Koopman, de.officler tent.res,ident er op, dat Benkoe1en gedurendeee~e ree~s 

val;l gezondheld ~erste .. klasB~ J~ B, Coomans de R!lIte,r, de van jaren achteruit was gegaan; . hoe landboilw" mdus:ne 
ailelborstell O. Pd.s .Rocktn _D }ur. A . . O. J. M. de easem- h d 1 k .. d . t t t len onderganO' .. b. edre1O'd 
bro:ot, van Zr.MB.tr~nSpottschlP Java. . . en an e .W1J~ en en ~e. o~"" " '~ 

Aanboord Zr. Ms. ' stoomschipAnljoeno, de adeJborslell S. K. werden. HI] zClde d~t hlJ zleh geeneoO°ver4reyenel~JlSleU 
Siibril;ndi, Ji G; Roo8enb~rg. J. B. Dukkers en C. Maijboom, schiepom.tr~nt ~~ Ultkomsten van ZIJU .. beneer, m.aa~ dat 
vanZr. Ms. transportschlp Java. , . . .. . de overtmglllg blJ hemvastston~ d~t, bl] aanwelfdmg van 

A!\ubogr4. Zr., :.Ms.stooruschlP Coe,4ooi'n de luiteoants ier;zee de' reGhte middelen ,dit gewest m leder geval vatbaarwas 
'. tlVeedeklasse}. A. 'Vcl!ing enR:. C. van der Meulen en VOOl' eenhoo;"eren O'raad van ' ontwikkeling, dan waarop 
de~ ;offici<:CY'l\n gez~ndll ~ldl.wet;deklasse D: Dro,;k!:rs, \,.,11 hetthans staat. Het zou dan bok zijIi ernstig, strevfnr zijn 
Zr.Md. tr!lnS l~ortscblp~ava. . . . ' .' _ om die midde1en op te sporen en metkracht ten uitvoer 

A,!l1:I b.oold Zr. Me; ' stoomscblp Sumatr. a, de IOlteoaotter·zee twee- '1 . 0 d t t ... ke .', (J' hi' 'J' v()nr't ·rek·"n-
d . kl 'P .. Z .. V ' ,' . n M ' .. .. te eo·O'en. ill aar oe e gera n, "lLl", .. v , . .v 

e a. sse . . egers eeCKens, vun lir. .9. iral.>sport.scllJp ",b , . ·11"- . aU 1" " '. b t · · 'bt· ' l' ,'k" .: e'. 
' . J)l~'a;; . . '.;:. .. .'. .:. ... . .; ' . de hij op de Kl'ae tlge me ~WerKll1g; van '. e .. mn . ellJ.· p r· 
. Aanboor,!l .Zr.Ms; trllnspor'tschip Jal)ti; de i uilella :. t ter-zec'twee. son eel , dat met hemcle belangen vall ~lletgewest.enhet 

· d~ :-';klf\sseJ:kJ; Yischer, .E. VoeUiuk, J. E.Siekeus, .G.: lI, laird had te behartigen. Ten slotte gaf hij. tekennell ilat 
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hije~~:~ ppe~ ' oog ~~o~ 'he~~~~ ; vO(jr~ (£ep~;:a~e -b/Hil.ngeD:, van I' i~ ;~aart; '. reda~telir. van-M4sfrOltOilZisc.1l,eNac1?'i:if/t.tin:)dfe': 

,-,. e . .. ~~ .. _}. l~il.e ..• r .....• ! .....•... :.JP.aa.r ...... c. _ .. ! ... ~v~9. ~'.'.' blJ (~ep ... a .. . s .. t ... a.wel .. W._. iUen~h.,. euk demeest .. de .• 11 arbe.id' van." .-- .. den h.em-' J)ie~!'.i.Cli II. V .. ' ti:ti .gro .• S" .... ".e._._.
r.:.'1Yi.e .... Ii ... ~.t .. ig¥:e.i.: .. t .. ' .... '.; ... ; strikte ,i-echtvaardlghe1d zon. bet1:'ac~t~n. . " " ...• . noemt. ,.o;< - .. ' , :., ... '. ·_ · .C' .->;,· ;, ;,c:.c"':." <' 

- jtet '-wooJ:d ' tot · de, maleis~he haMden richtende"z~ide ' ! .Oiize llmdgeno'ot, professor y; Kaisei~ :te L~ra,en';1#t~ii:(;l!';~ 
hij 'o: ,a-.Aat hij stipte opvolgmg, van bevelen en bepahngen 1m zijhschtijven over de f otRgranen aldllsuit .: , '. ' _Z., 

v~ .. r~~Ch .... t .. t.~· ; dat hij nie.t . ZOll t. erug. cleI.·~ze. nom .des ge,v?,rderd·1 . ,Ilk ,g~loof dat ·de u.,~e de_ .. eenige . w .. ell?'eh.'.~.L.r .. t.e f&.~ ... ".-".O.T.MiSCh.if.·.· 
de (l!l-":llligen en na]atlgen t~ straHen, maar dat lllJ V~l'- ' v.oorstmhng del' COr?lla, IS,' Ueze karl ~i.SSCUlell--;()~K aile.en- . 
onderst'elde en hoopte. zlllke mlandscheambten<ll'en met IlJk door het gebl'lllk vlHl cene g ewOlie camera o))scnrti', met 

te . ZUllo.n.' aa~tr~ffen. Hij verze ... kerc1e met .gek. o~u~n. ~~ ~JJn I eene ~eer ge.ri.nge v~.rgrooti. D.g... . vel.::.".r. egen WO. riien.· ....•. e. U) h.· .. e. t 
om: hl~n moe1ellJkheden aan ,te doen, maar de bevOIdenug schaaud.e volstrekt met, c1at - ,h(~t -beelc1 naderha!lclvel:groot 
van Jlllilgeluk en. we1vaarti'n- dm eerste .plaats beo.ogde; I' moest w-orden. ' De onrege1rriatige begfen~in g:c--~(let cor9na; 
ZiJ.· .behbefc.len slech~sonbe'.Tooroordee1d oP. ziJne h.andehngen worclt. dOOl't.t we f?tografie~ , !JPV~11 ' . .. u .. l,le~ _ ... t\.v. ij t~l ...... v .. -~ ... i.;l~~re .... l.l.' .. . ·'· 
te letten om spoedlg te outwareu dat geen ander doel hem Het IS merkwaanhg dat ue protniJetflusen, die, zlCh ,met; . 
bezield"e. Het gOllvernemellt had recht te vorderen, zoo -- teekenen konden, zichtoch 'geoperibaat;d hebpen aa)1, :, Eill~ , 
eindigde hij, dat ieder ambtenaar in zijn wel'kki:ing en naal' eli'enhe1en v~n (~en ran~ del' maa,p." ,' ~.. •.. .•. , ..•.. ...... . 
zijn-vermogen zijnebcste krachten aan ' 8 lands dienst wijddc, Ongetwijfeld weegt -ihetoorde¢J: van ' deze geleerderi, die' 

Toen ik later cen paar hoofden ontJlloette, kon ik zeer in gnropa de gelegenheid. tot; vergelijkingvande~fot6gra~'· 
goed bemcl'lcen dat het gesprokene een gunstigen indruk ~ad nen des lieeren Dietrich met allderen .hebhcri. - •.• .... -
teweeg gehrllcht. ~,"=,,=-= ' . 

De ~ taak van den nienwen titularis is niet van de ge- Van de KamElI' van Koophandel ~i.l,; Nij verheid~lhie{ 
makkelijkste en verre van- oenijdenswaard. Zijne beide ontving de redaktie de vQlgen.cle I:j:ota: ' .... '.. ' . . ' ,. ,,_ 
v"organgel's, om van anderen Qiet te sprelcen, zijn niet bij- _ Wie met ~alldacht de' verslagerlhe_eft_ gelez~q_.Yl!~a~·, 
zonder gelukkig geweest om Bellkoelen in we1vaart te eloen K amer van .. Kuophander .. en N iJverlieidilhim;', ,ziti h etJ:liet '
toenemen en den toestancl van land en volk aldaar te ver- onbekend ZIJll, dat de heel"'.J. Kloppenburg reec1s v:oQr 
betel'cn.l\1oge de vool'laatste assistent-resident a1 met goede eenige jaren het d~nk~ee14 YOQrst,91Hl. . Y'ari de . daal~telli1fg 
bedoelingel1 bezield z~n geweest, Iiij miste den praktischen cener haven alhim:o aan · deoosl,zijde' van -.het· (bestaand . 
blikomden inlander to brengell waar hij zijn mOf)st; . me!; I !canaal, meer speClaal l:lestein,d . vooi' de st<)om-"kdst" en 
fantaisien en theoretische bcschonwingeu relel'eert Jllell gecn ,mlandsche prauw-vaart. ' . . " 
gewcst -en vcrzoent men hot volk niot met gedll'ongen ku1- '1'oe.n de Kamer in den loop vanhet j~arl871door de 
tunr; door proefnemin<rcll bevordert men niet dadelijk de l'cgeermg' wcrd gel'aaclp!.ecgd over deu_. bouwvim eeu' zee
belungen van het algo~cen. Van lwt oulangs onislagen br~ker ~eJ: reede .Batavia) om aanha?l' meer. veiligheid tet 
llOof(l van bestlllll' kan uiets andel's o-ctuiO"d worden dun verschefien, noodlgde de Kamei: eemge de"klludjgen uit 
~at h~ juist genoeg deed om den lust! belie ~p de SCho.~luers ?ll, .huar[ va~ nmd, en voo;l!chting te ,dienen.Hetwaren de 
van %lJn opvolger gelegd wordt, zoo urukkellJ llogehJk te hOOl cn }~loppellbUlg, de I'lll/nI~ops,M~(lrs<?ha!k:.de~c;tnge 
makcm. . \;n van de Velde, 'waaraan zlCh op' verzoek del' Kanicrlater 

In het algemeen . ~envaeht. IDeJ,l hiei· veel vool" de toe- nog aansioten de heeren Landberg Sr. t::n van Hul~tiJll. 
kOJll8t van dit gewest va.n den pas opgetred,en ,tssistent; Het Iliun van . ef-ti z(]ebre!~er moe.~t .cchter . in derpet · d-~c 
moge hij zieh in den beginllc in zijn ni.cllwon werkkriug heel'Cll' gehonclene vergaderlllgJ:m wIJken . voor dut van ~ene 
nog -l1iet gehed en al te hl1is govoelen, de onciel'vinding, ha~ei~, oostwaarb van ,hot kanclHl;maai". opeene · me~r .· bc
die , llij gedl1rende ,volo jal'en op Java linen opgedaan, zal dUldondo sehalll dan ltd vroeger~ontwerp 'vande~ heetKJop
hem in staat stellen Olll spoeclig op ll.~ hoog !;\) dol' toes tan- penburg. ImIDers~e lwven riloe~t , voldoende ni:i\ll.tea[fnbie~ . 
den to komen en aan I1enkoele.n een nioltw lev en ontwik- den . voar de gTootSte~·toom8chepen':·enaaueen-:-r'tiliilaalltaL -
keling en vool'llitgang te schellken." , vaartuigen oene veiligelig> l~s~enHl'!~dplaatss~ll61fkep. . 

~~~=_ . __ ..... ," , Dmtrtoe Jaor d,e vool'ilchtnig vangenoemdeheereli in . 
13ij besluit van den G. G. IS machtiging verleend om bij . staat . gesteld, kon . de Kamer met ge,l'ustheidde noodige .. 

het openstellen voar hot algomeen verkeer van het gcdeelLo voorstellell doen aande : Regeeriog; ' . - _.' .'. ' -' .-
Klatlen- Djoedjokal'ta van don spoorwcg Samarang _ Vor- Die. voorstellenwerden aanschou:v'e1ijk geinaakt: do(}1'de . 
stcnlanden, voo!', het brievenvervoel' ook vaH dat gedeelte, teekelllllge1;l el1 plannen van. den : ·1'eer '. ' Ma_ar~chalk> ".die 
gcblUik te maken. • ' . - ze bovelldien door uitvoerige notlls zoodaulgwist ,toe te .' 

~~~~~~=.=." lichten, datzij .den bijval verwierven uietanee~ ' ~ah - de 
• In pe Ja~. OOU?'. komt voor ' eene nacCere op~aafvanden ande~e d~skul1digen ,maar Ob~ _'van~e reg~ering;. ai~(re 

Ultsla~ !an 11l 187~ gehoudeliuitbestedingen van uitvoering n?Od1ge fondsell aan het . opperb!l~tullr tQtti.i~,yo~r!ng:.' van 
of leveflllg van materialen, ten behoeve vantwee militaire dre plannen aangevraagd cIl beslist heen,dat .intull.sQlign,ufl. 
werken. ", . llbodige opnainen en peil,ingen -gedaan en d:efiuitlvephinnen 

Ee?t uitbesteJ.ing gelulcte, de anderc is "tisZu1ct. en begrootingen ingedieildzllllenw.orden)ee~~ ,: e.n ' artd-er- in, 
. I """_'~"="" \ overleg metdenhe~r 1\![ailischillk; ~ ' -~ .?;:;)·7~, ::.',: ·/'- " 

10 Mei 1872. " , Hetheeft del" Kamerlcedgedaail datQ!ilstaIldi6lieden ' 
1\![c!l zl1;l zic'h de veelbe.spro1ce~c fotografienvan clezon~- van zijnell wilonaf~ankelijk,haarill : h_et':Kl'ai~iig$c~~wq. 

verdmstenng van 12 Deceinber JL, door den heer Did rich ' neiHle medelid; denheer_ KrajeIi.hrinkbuiten O stal:',t' gtGldetl ~'; 
te:Buitenzorg,~vel'v~ai'c1igd, ,I~Og .. we~ herin)],er~n; Men heeft . eeD: -- werkzaam' deel . tenemen· iI~ilhct:,~~esp~o~e~ . ge,~~c~:ig ~~~ 
bewee~~ dat ge~n fotograat Hl IncilC'de mldll.elen bezat am onClerwerp, 5~at >doorhetI! , ovenge.m~lr( ~ ee-qe ,' afzpn4~l'hJke .· 
dergelrJkenarbmd. te leveren. ' . . .. . brochure en m eim der plaatselijkenietHv.sbIaderi',belilul'deHl . 
_,Y I1:n de afJruJ_ke~ zjj~- -eenigen dOOl' d en, ~eerin~enieUl: lis. . .. , -.'. ..• . . ; '.-' ~' . '-:,.,~ . ':',? .-
],. : .Me.t.zb.f(;l' naa.!' J.1.J~r~p~ g.ez.onden. .De .b .. neve~, m ant-.. I.. Haa .. r . all del' deskn.ncflg me('.leh~d ... e' . lteel.':Q~?!e .. m .. lIi1;~o.'n ... < 
woorl ()nLvangen, , .van mMekende wetenschappchJke mau- 4aar.entegen. de _heeren . clesku:trdlgen ;Joor ;ZlJIie ei'vanng : 
nen, hebben - hunne waarde bijc1e beoordeeling van den I voorlichten. .. . .. ' ••. ..' .: ,- ". •.... . . ..... 

. vtoeg.~r over de fotogl'~Jiengevo,erden strijd. . _. "' De Kanler , koestert de · hoopi:laLg~e~leol1Veiwach:t(;) : ge~ ,:; 
.' WJJ.h~bb0n , de gde~eiJ.heid ·. gelia.d ke~lnis .. t.ellem~.n. van 1 belU't(;.-n ~i;sen .tussclle~bt)}~e-~ z. nll~IJ: ' .. t.-.I.·e. ~jiJ1\ ... o!fr : e,~n.l;.~. :.1~9~gg.'e"., ... :~. 

een .Qnef van pwk~wrE.A.'l'. Peters teAHona,d(l. voeldepohoefte toteel1el.JevreShgende. 9pl~sur~r tf,bJ:.eng~IJ. '-: 
. ' . -- - .. ~ ".- '«. ,." - ~ .• • ~.;' 



.",..: " 

li~·~i7;:~~~1' ;e~ft~r1'~hf .. eett~l~.ltr~~tt~~~:~e~~jt~~6~:··! ··.ho~lve~:n;·O~lk:~e~o!:e~~~~~~~¥:~ol"f.~Jfli~;tt~~t~~~j ····:· 
gang~r " ~~ne~n : deJ.".br\l;a:fste :en ktiridigste ~t~atsdienaren · i ~a1'ief, ·terwijl de;. marktwaarde, yan . uitg~zo~~~),?~t:,,?~~ey'Jl~r · 
geda~n,heefth,ijhefi>telddoor 'den,heer Lauher als contro- 00% boven. tanefbedraagt. De gronuverwerkmg.: ls, Illede, 
leur bij' deStfdistiekc Opnail1ete herplaatsen. Terw\jl wij volgens hetool'deel van dcskundigen, wellichtsleelit~.29J>de , 
den ,Lartdvooiid onze huldeaanbieden; hop en wij, dat de hem del' werkelijke uitgavenberekend en daa,ibifniet in 

.. Resident van
o 

Samarar; g uitdeze' gebeurtenis eel1unttige l'ekening gebracht een geheel zijkanaal, zoodat . d~ .. riitvoe· . 
1ee1'ino- trekke. .. (Loc.) ring d,')r den waterstaat zelven, waarschijnlijk tot nog cen 

t> u ..... '='>= ... = hooger cijfer, dan waal'vo6r "'lOrd ingeschreven, zalleiden 
. &una1'a1;f/, 3 Mei. BanCljirs. . Gisteren 'middag tusschcn en bepaald aehtoreen volgende jaren zultraineeren, dool'h~t 

4 en. 5 ·ure werden de Samarangers ' wederom verrast met beperkte personeel, waal'over men kan bescrrikkert,. tel'wijl 
cen:> stortregengepaard met lievige dondel'slagen. N atuur- daarentegen een aannemel', door boete daartoe gedwongen, . 

... . lijk. liep· del'ivierwederom: buiten hare oevers, ook ont- weI zal zorgen . dat onderwerpeliJk reusaehtig werk gereed . 
• ,. stond er bij Randoesari weer een dijkbreuk, zeer vele erven zij, binnen den vOQl'gescnreven termijn. N eemt 'men riu 
" werden dam'door ovel'stl'oomd r n besehadigd; langs den Bo- nog in aanmerking het groote nut, hetwelk het daargestehle. · 
:::' djongsehenwegstonden talrijke kainpongs onder water; Kabob-Kanaal zal aanbl'engen, het aanzienlijke cijferaan 
;' op Karang-Bidara, Nienw Holland, Melaten en andere hum- landrellte, door het Gouve1nement, na de Yoltooling, te innen, ' 

ten rees de vloedtot boven de 3 . voet; bi;j Boeloe tot 4; dan komt men tot de juiste -gevolgirekking, dat de bespoe
er is we:der oak door Europeauen veel geleden. digde uitvoering, de onderstelde meerdcl'e 'uitgaven wehl1-a 

De bandjil' duurde den geheelen nacM en een grooL ge- zal dekken en niettegenstai nde eene hoogere inschiijving I 

deelte van den , morgen.. dan de beraamde beg rooting, eelle toewijzing inhet voor-
, In de maand Mei bandjir! nit is voor den oudsten bur- deel zon 7.ijn ,en van den Lande en Vall de landbou,wende 

,~ gerder-er stud een nogw~~~ ~,~~efa,e gebeul'tenis. inlanders. In hoeverre deze onze bewering op waarheid is 
Samamn!l, • 6 MeL N og meldt men on.s van Boijolalie gegrond; zullen wij later wellicht in de gelegenheid ziju te 

dat van .de overgeblevell gelden van de watersnood in 1871, kunnen bewijzen met eijfers, wanneel' de waterstaat,m,et 
t 5000 zijn gegeven ten behoeve del' I}oolllijdenden van de de uitvoering belast, komt opdagen ,met eene o. i.onter-
tij,tbarsting del' Merapie en dat bedrag ·reedszou. zijn vcr- mijdelijke suppletoire begrooting. (60ft·. CQ1l1~.) 
deeM geworden. - . 

, Voor Soeka boemie allren bedraagt het' verlies del' be- Soeraba{ja, 3 Mei. Mi!itaria. Eell inl. soldaat van het 
volking meer dan f250~~. _~ ..... , ... _ .... _, .... _.c 6e BataiUon Inf., die in arrest zich bevond, in afwachting 

- . -_ .... " zijnel' afstrafling met 50 rietslagen, had zich ziek gemeld, 
Oevlucltt. Met de Stoomboot Picht?' die den 29sten del' vo- maar de garnizoensdocter oOl'decIde dat hij de hem wacll- . 

rige maund van hier naar Singapore vel'trok , zan, nnal' tentle straf. weI kon verdragen. De IJatient eeMer was van' 
men OilS bel'ieht, ook de Ie ]~uit. K wariiermeester K. zijn een ancler gevoelen en bracht zich met .een pennemes,_ dat 
metlcgegaan en thans goed en wel te Singapore zijn aan- hij vaneen zijner meclelijderide kameraden had weten te 
gekomen. . Men wil. wetcn d~,; door den gezagvoer~ler van verkrijgen, eell drietal steken toe in den abdomen, Wau
genoem~.en. ' ,bo;~~~ ~}~~.~~I:' r:lCl~W.~~~~.~l:~~_:~~ll· ZlJn Ral;- ~eY 't.ocl!'" zaL',;u;um eens gaan inzien dat rietsbgen onlloel
g~:ll~~t!ter(l. ,. t Zou waarllJk. DIet onaardlgzlJrr;-' ~--"tl trefI'ende middelerl ' zijn tot hanclhaving del' krijgstlwht. 
,~aal HI. ~"'==='~""'"" (Sam. Com .) ./ . ' . (Soel'. OOU1'.) 

f:jo~raba.1ja, 3 MeL J ustitie ])e l!ssistent resident vaol" · ' tiO

C 

• ., 

de politie alhier, heeft vrijmoedigheid gevonden om b\i den P(~80erOe{m, 4 Mei. Door alien gekend, doorvelen be-
RaaclV(lnJ ustitieeenilanklacht in til eliiOnen, tel' zake van mind, .door niemand gehaat, stierf lJl den middag van den · 

\ 

. . het op 13 Maart jl. door ons geplaatst artikel "Onveilig- 2en jongstlellen eene uer 'oudsie ingezetenen vau PasoeroCllu ·· 
heid op 'Soerl1baija," waarin de onwettige opsluitillg van en Java, Mevrollw de Weduwe J. Montoft, geboren Scholten'. 
cen Chinees in ' de gevangenis werd behandeld. Te diel' In 18 Hi op Java gekomerr·, hcwoonde zij di!. eiland onaf
zakc ondel'gingeri wij gistel' bij den Rechter-Cominissaris gebroken 56 j aren. 
cen ~nd61'vragillg. (fioer. 11ol.) Met recht zeide de spreker bij den geopeuden gr-afkelder 

==~= !!weldoen was haar lief" . Zij ruste zacht! 
Soeraoaija, 2 Mel. Kaboh-Kanaal. De gisfer gehouclene 

uithef\teding vall onderwel'pelijke waterleiding, welker tot (Hand. v. Pas. en Omstl'.) 
~r~~ 

stand bl'enging sedert jaren reeds met niet weinig ongecluld . . . , 
door duizenden ·belanghebbenden worclt te gemoet gezien, Laat het nu genoeg zlJn. . 
is nietmislukLwegens gebrek aan lieflJebbel's,zooals alge- I Een treul'ige stoet trok gisteren avond ' hngs Padang's 
meeT) lTerwacht ; werd,~ maar om redehen de begrootingssom wegen. Een 70tul berri-bel'l'i-lijdel's van het garriizoen wer
door dell ' eenigen inschrijver werd oversehreden. lIet eenigst I den' - . VOol: 't grootste eleel in pedattie3 - naal' Fort de 

i. ingekolllen billet ad f 3,474,000 was van eene vereeniging Kock gebracht door den luitenaut del' infanterie Sablairolles . 
. van ...... aanuemets., .• aan . wier . hOOf.d, naur wif verneme~, .ZiC.hl Terwijl wij dezen , maatregeltoej~ichen ,,:a. al'C~oo.E .. h .et le .. ven. 
I beymdt de heer C. Maarschalk, de broeder van den In N e- zal gespaard wOl:den van velesol1:laten dIe hler 'den dood 
i derlandsch ' Indie -zoogunstig bekenden heel' Ii. Milal'schalk, voor oogen hadden,wenschen wij"dat het er. niet bijblij~ 

president van ~etspoorweg comite. .. _ . veu moge. Indien het waar is dat bijna<',allcn di~deze 
:l\angezieu de ·· begrootillg !lldus werel 0verschreden voor ziekte eenmaal hebben gehad, nimmCl': volkomen . zullen h~r~ 

de niet<;>ubelangrijkc som van" een en een h~lf millioenwas stellen en altijd . ongeschikt blijvenvoorgroote vermoeie'
deaanbesteder; d,ee·ers.taallwe~end. Illgenieur alhier welver- nissen of mindel' goede garnizoenen, dan doe ineh zijn 
pliehtde <uitoest"eding te verklaren ' voor mislukt, edoeh is voordeel met de harde les, nu ontvailgen~ ~· Dauwordt het 
.bette hQpen ' hetGouveruemerit alsnog moge terugkomen hoog tijd den bouw te staken van de kostbaremilitiUre 

· opdiepdmitiev~beslissing.Versche idene jaren zijilver- Wel'kell dienu onderhandeu zijn eu om tezien 'riaar eeri 
~. strekeuse(iert de b~gr00ting werd opgemaakt terwijl de ont- beter emplacement dat den Staatde/ zwareuitgavenzarpe~ 
: werpel', " de verdienstel\jke he~r Berkhout, bettijdelijke met sparen, welke een sukkeleude en daardooT nuttetooze ,trOCp 
': heteeuwigever'wisselde. . . { na zieh .sleept. Liever geerisoldaatdan ' eenzieke/ Waut 
~ '. . 

j-,-. " 



~' ~~n , da~g ". ~f m;():~gen" ·· als':~Ii.Q()dig mocht)ror~en'~eI:t~o~~en" ::A~ner~en~~n: . :v.~~dilL j uistheid .. der woot4~~h .~,~?}; , e~~~,,;;?R~,~, 
tesehenkenaan: zulke , trQepen, zal mellbltter bedrDgen,l.responden,t·sehnJft: ,,'t Is met te deJrkeJl.aaL, .de:1;e '~leJce·' 
uitkmnen; , , . . .... .-. ' . ' . ' i)nanschappe.n gedurende vUf dagen z(}I),d~( gene..e~Kij~~tge 
. De :gezondhilideIi het leven ' ,'an .den soldaatmogen niet i ~ulp kunnen blijven. In 'HQlland waar eeIl'e'dergelijkeeXiihu:ii:
geteld. y;grden als zijne ciensten warden geCiseht \'"oorde l tie langs den spoorwegr of per stoomboo~ plaatsh~e(t;~ .. en 

· handl}.iving van orde . en rust: Maar ,men mag ze niet op '[ meestal in w einige uren de ' ziehn op hunne plaatsyan:'b'e, 
het ' sp,\ll z?tten in rustige garnizoenS:Pla. atsenintijden van stemming zijn, word. -t steeds een officiar vail gez.oud.h. ·eid.:met 
vrede. Die als soldaat den Stant dlent, weet weI dat van een paar QPpas.sershet detachement toegevoegd." .: " 
hem groote QJi'ers zelfs zijn ]!)ven, kunnen gevorderd, wor- ' '\Voensdag 1 Mei vertrekken van hier 73 gezondehlland
den, maar dat zijne gezondheid zal verl?ren gaan door ' sche mili tlliren naar Padang.lIoe la1ig ; ~ll11endez,e ditar 
slechte \·erblijfplaatsen, daaraan heeit hij nimmer gedacht. gezondblijven ,?Magelijk zijn ' zO ovel,: drie '¢aaiHlerd n de 
Men handelt verkeerd door de krachten van het Leger t6 bovenlanden temg,want datde tot zoovele 'ziekfen .aanlei .. 
verspillen zonder doel, z0nE-cr nooLlzakelijkheid. . , I " di~g gevende sawah-kaze!nes alsmed~, , ~ethospitaaf ' ont-

De goede trouw alzoo, de toekomst onzer Kolomen, en , rUlmd zullen worden ,memand, eemgzms bekend met-de 
de Schatkist eischen clat illen onmiddelijk een anderen wegl geniale volhal'ding waarruede dergelijke , toestanden o,I)tkend 
opga, geleerd door de ondervinding in de ,laatste jareu in worden, die het gelooft." . . . ". . , . 
Padang's -kazernen opgedaan , Hoeveel grond het verleden voor ditortgeloof-ook . aple- " 

In PEDATTIES or te voet, worden ziekell naal' een 
plaats,zestig palen van Padang verwijdel'd, geevacueerd. Op 
weg zijn de rllstpunten" slechte bai'akken met niets daarin 
dan houten uritsen om de zieke ledematen op lIit te strek
ken, ell zulk eenc rei~ dunrt 4 a. 5 aagen. . . 

Had door tijdig genomen maatregelen, de eJlenden aan 
zulk' eene tocht, verbonden niet kunn~n woden voorkomen? 
Zoude, zoo d,eziekenbij tijds vervQerd waren" naar gelang 
de ziekte zich uitbreidde, niet betel' voar het comfort der 
arme lijders ?ebben kunnen worden, gczQrgd? . 

vere, nn de kolonel del' geneeskundige dienst zelfaHes van 
nabij heeft kllnnen zien en 1Qoren, is onze vrees voor in-: 
standhouding ' van het bestaande nog we! nietgeheel ' ~c~ 
genomen, maar vr-eezen wij toch niet 8l~ ziJ die. gee1l 4()Qp 
hebben. .., ' \.Pall: l'{atulel~6[;Y. .. 

. Padanf! , 1 7 April. Men deelt ons lliedeaat ' Z :;::E~ . de :, 
Legerkommauclant .zijne l'ei5 naar herw'aart~ ombljioriiiere 
omstandigheden voorloopig heeft moe ten uitstellen. .' De ' te 
nemen route blijft 'intu,sschen ' onveraDdetd': : van Batavia 
gaat de reis over Anjer, Telok Betong en Benkoeleil ' :nilar 
Pl'iaman-; Aijei:-Bangis, Natal, Baros, Singkel, 'Sibogbaen 

A18 vervolg ' op onze bericltten over de Beri-Beri-ziekte Dn: Goenoeng-SiWlie Dp' het eiland Nias, ' · vau daarnailr ' Fa-
· del' he~ garnizoen alhier, kunnen wij onze lazers mede.leelen dang, de Padangsche bovenlanden eri teing. 
dat gisteren £1001: de Genceskundige autol'iteit aHe inlandsche -~,...-".....,;,.. 
soldaten zijn gekeurd. Men zegt dat wedel' verscheidenen PadatllJ, 20 April. Is hetonedeI .cen ' man vanalge- ' 
zijn gevonden als lijdende aan de ziekte. VQegt men hierbij meea erkende verdiensten, een kttncligen ~erlijk ' ambtetlaar 
degenen die in het Hospitaal liggen, dan moet het aantal tot het mikpunt temaken van gispende aanvallen enaan
groot zijn. ~ Tot ons leedwezen zijn wij l1iet in staat juiste houdende kritiek, onedeler .cn, zelfa Oll.betamelijk kruipimd 
cijfers te geven. , t'" " . ,,~. en oneerlijk ,is het een openbaaraitest van: bekwai\mheid . 

Men spreekt van gebrek aan transportriiiJilelen Oln hell '€n~goed .. gedrag-·ilit~te -reikell aan-e5u''1lIfi:btenaar die.rl.aarQP ' 
naal' meer gezonde plaatsente ;y:el'voeren. geen, aanspraak heeft. ... .. . .' 

=-~ De sekretaris T. L. A. Kroesencli~dezerdagen1f1et 
PadanlJ, 24 ApriL DQor de firma Dummler & CO'. is zijn gezin naar Europa is vertrokken, h# zee~zek:!r eenige 

terZllke de schadevergoeding, welke de Regeering van N.r. goede eigertschappen als ' ambtenaar en alscmensch, ' en 'wij 
haar moet uitkeeren, wegens net slecht onder.honden van den beweren geenszin!l dat hij niet een goe,F helper voor. l;ijne 
weg van Padang naarKaijoetanatn, tijdens zij het Koffie weinige vrienden kon ' zijn, maar wij bewerenookdat hij. : 
transPQrt langs dien weg had aangenomen, eelle somma van VQor velen . een evenkleingees~ig als onhnndelbal,lr .,.en , kort-
ruim 75,000 gulden geeischt. zichtig ambtenaar was, door wiensonbegrijpelijkeIl, '{)Iil) tiet 

. Fadang, ~7 April. Men schrijft ons uit FQrt de' Kock: 
Zoude het nIet doelmatig zijn de zieken van uit het hos

pitaal van Padang wat tijdiger naar Fort 'de KQck te eva
cueren. 

te zeggen onrechtmatigenin,vloed · op . he't · tegenwOOl;dtge 
hoofd van bestuur aan Sumatra en tal .vim amlltenaren 
dingen zijn berokkend, die in eime weU:J!.g~ri!lhte~t;naatschap~ 
pij niet te huis behooren. Hij heeit zichgedqrellde 'zijn. 
aanzijnhier . ter Kuat, in Qn~erscheideneainbte1j.jke : be~ 

In de laatste dagen kwamen erstervenden aan, 
een paar dagen en ~orter bezweken. 

die na trekkingen doenkennen alseen :tp;anzQnderalgemeene 

. Voor dezulken was een rustig sterfbed te Padang mensch
lie vender geweest, dan eenvjlrvoer naar Fort ,de Kock :in 
een houten kar met houten zitting en houten leuning. 

'Men nieldt ons dat, de rijksveearts, tijdens zijn verbliJf 
.in de Padangsche Bovenlanden,door den Reside~t van dat 
· gewest is aangeschreven om zich met den ni~esten spoed naar 
Lolo tebegeven, alwaar zich gevallen van veepest zouden 
heb~en vQorgedaan. ..' 

lnean schriJven uit ]'Drt 'de Kockwordta,an de Redak
tj~de vraag gedaanof hat transport beri-bed lijdersdat 
op!angsvan . Pa'dang • geevacue~rd werd, · ook bebill ve dqor een 
lllitenantvan . de infaJlterievergezeldwaiil dooreen' officier 
van gezondheid. . ...• .. . ... , . .' 

. Zoo::bpdeze . vraag ontkennend moet worden geantwoord, 

kennis; hij wist _ eyen :weinig vl!n degeaatdheidde~' _on~ . 
dersoheidene inwoners ala van de eischen ; dM Sumatrasche ' 
toestanden zeIt, entegenspraak zijner' zi~rJW'iJ~lfJ)eschojiW(j.e,:, 
hij, zelfs van hoogere ainb.tenaren, als eenemaiaa.ressewelke 
verdiendegekorrigeerd te worden. Trotsch ::,van : aardetl, . 
ZQoals . wij reedsgezien hebben, met ii~h~el\r~n: ; in';' hQQge' 
mateingenQmen., washij ,voor zijne~nderg~scbikteIi ::ei 
niet zelden Qok voor zijnegelijken on\)~~~dtl~~lil!~.':: .v a1}.-. 
Aaal' de gewoonte om , in , bijzondere gesPl;ek~~Il \ (ljl z~lfs . 
eenmaal 'i~. d,e.Lo~omotiefQ~. zijne '~~:k(rll~:stte 'wijielli I 
:waarop WIJ, III dltgeval zlJne partlJkiezeJ!.d~. · ;heb~ I 

ben geantwoord met'den regel: "prae8tat.ko~te8te ' vipere j 
quamltone8le 1l.atum BS8e" ~ dut het beter IS zlch goed · te' \ 
gedragcIl , dan van goe!ie a! komst te zijn. , , J 

Maar genoeg " Dver heiD;. bnsdoe~ . i\Vl\s, enkela~p ~t~ j 
tQonefl dat ' zij , e die derisekretaris eeJi J jpenliJk.bewijs v~] 



;; k~ti4e>en .¥e)#i~heid i 4ebIJ~n"uitge,fdkt, ·· Ilie~ ' in~l!e~pzicli-, • der,zQektedoen n4lu' cJe.' 60l"~ake~ van ~ ae, th<1~s ' eJli.d~w.isch . 
~' ten ;gqea' zij,Il" ihgelicllt eh duir. ~e •. · goed¢r;. ttouwhllbbim vool:fromeAd~ 1.Jerrie-ber~i~ oIld~r ,r1etrp~pen YaJ;li lle,t · garlJi
" ." ge<ihtaJl1d; ,d'f,' r~denen: II:t'oeten heljb~n gehitd orit een 'deel zoert, heeft gisterep. het cieuwe , milit/tlre k:l;ritpelllent in 
> dllJ;. : , w:ach-heiilC:,gewel(r'.aap.~e ,doell. ;ell de_rhalv~ i4 elkge~ oogenllehoilw genoIi!en, en . is, ' lHl!!r:mel1 ons ' P!te~e<lee,lf; tot 
" val <tot , hbt <uftteik'eu 'van, tlergelijke getiligschriften onbe- de konklusie gekomen dut het emplacement eene ,!Iter oorza-
, voegd' iijn" , ,c., - .. . '.. kenmoet zijn. ~ . , '·~'!.;~{:c 
' , In'dien etiilmanc{ is aan wiens ,meening men in goed , Hij vertrekt weldra naar de . bovenlandcn oID ;1fer.;&ldaar 
gezelschap eenige waarde hecht, die ons mocht willen tegen- . verpleegd worden~le berri-l:>errilijdcrs persoonlijko'p4;'i( nemen. 
sprekeit,.da,n "verklarim wij ons bereid onze zienswijze door ' =,===--~ 

, bewijzen, testayen . - . . Me1\ schl'ijft ons heden mor~ell : .. . 
. , Voof"het ,overige wenschen wiJ Sumatra van, harte gi:luk _ 1/ Hetgeen ik in uw blad lees, 1eert mtj aat het transJlort 
.met ." het - vertrek van .. den heer · Kroesen, - hem en~ ziJ'n 

. van, bijna tachtig zieke militail'en naal' de bovenlanden onder 
' gezili: , ~egge!l wij- goede reis. (BUtiZ. Gour.) het geleide van eenlufanterie Offieier vertrokkenis,- Kan 

_r~.--. men zich zoo icts vool'stellen? l k niet, - WaaroID is daar-
Pada:tig, 24 April. Omtr611t de ev~kuatie vane~n groat mede geen officier van gczondheidbelast ? E r .was er een 

aantal inl. mi!itairen naar Fort de Kock, schrijft men 011S : I be~chikbaar: Of de officier van gezondheid. Greve Of zijn 
nGisteren-avond had dan eindelijk de lang verbeide uit- I collega Coster ;beide zijn onder toezieht van den Chef be

vaart ' van beri-berilijder plaats. Drie-en~zeventig zieke Ja- last met de diensi. in het. Hospitaal; een ~er van kon vom 
van.en, verdecld ill 25 pedatties ~et ka1'bouwen bespannen, ' ettelijke dagen ,gemist worden, ienzij men tIe partiknliere 
verlieteuonder het geleide van den len 'luitenant del' inf. praktijk va,n Greve daartegen opweegt - maar dat behoort 
M. ' Sablerolle' deze plaats, om in- de bovenlanden heil te niet, 
zoeIi:en voor de hieriIlde nieU\re -sawah-kazernes opgedane IIDe kolonne zieken is dus 
kw:iUin. " 'D~ uitvaart geleek eene -lijkv<,art ! I ding op mal'sch gegaan en 

1/ me zieke!l zuBen nu i:ninstens vijf dagen en , vijf nacho marsch blijven. We zullen 
ten onderweg moeten blijven, zonder doelIDatige verzorging I zullen zijn." , • 

zonde,r geneeskundige begelei. 
zal minstens vij! . dagen op 

eens zien welke de gevolgen' 

en - verpleging, Zal die uitvaart hare gelijkenis rechtvaar-
digen? ' 

/I Die ziekenzullen door evenzQoveel gezonde manschap· 
penmoeten vervangen worden, 'en men kan gerust voorspel
len 'dat dezc zending weldra door andere zal moeten gevolgd 
worden j want de sawah-kazerne is zeer rijk aan stofien, 
welke de bel'i-beri en andere kwalell moe ten veroorzaken . 

1/ W aar :moet 'het heen? Kan Fort de Kock, waar een 
kleinhospitaal en maar een offider van Gezondh. is, in aUe 
hulp , voorzien?" (BUIlt. Gom'.) 

Pado;/l,g, 27 April. Men schrijft ons nit de Bovenlanden: 
IIAIs, eene bittere satyrc op de samenhooping van 'zieken 

teFort de , Kock wor~t gemeId, dat de ~ot het garnizoen 
behooiende. offic . . van gezondh, Ie kl. Roskes onianga lI!et 
apoed na~~paija-Cow.bo is vcrplaatst, ten einde daar tijde
lijkdiens! tedoell, zoodat het gl;oote · garnizoell van R d. 
K. met zijne vele ambtelijkeen partikuliere inwonerszijn 
overgelliten ' aan de zorg van den offic. van gezondh. 2e k1. 

' nroers. Niet dat' iets wordt afgedongen opde capaciteiten 
ale ,anderszins van dezen geneesheer, maar er wordt be

.wei;rd , dat ~eit !>ffic. 'vangezondheid I hij zij Ie of 3e klaase, 
.. het , werk hier ' onw.ogelijk w.et zorg en nuuwgezetheid kan 
verrich~en. " 

Voor- de tweede in dit jaar te houden gouvernements
koffieveiling waren ' op h~denin 'slands pakhuizen te Pa
dang oiltyangeri: 

' lJoverilandsche koffie. 
MaridlieliJlg ' /I, 

An-kola ·· ·· " ,'; 
Aij'ei';;BaIlgies " . ; 
l'ailuin ' II • 

' === 

Picols Katties 
4959 85, 

652 01. 
455 58, 
183 24; · 
401 45. 

6652'13. 
81567. 

. .. 7467 80. 
.'. (Bum. Cour,) 

• ,'. Pa4ang , . l1\1ei. . De Chef • oyer de Geneeskundige Dienst 
in Nj;I,, ; die ,n;ret. <te ~o,otl);~hieriui\ngekqrnen,te~~inq.e Oli.-

( Sum. Gom'.J 

Makassa?', 16 April. vVij vcrnemen Lint te Bali Ampe
llan op vreesba~ende wijze de kinderpokken woeden. ' 

Het bel'icht dat e1' dagelijks t wee honderd menachen ster;
ven aan die ziekte kan overdreven zijn, maar zeker is' het 
dat reeds hondertienten grave zijn gega~~,. De bevcilking 
van het biunenland brengt geen rijstuaar de strandplaatsen, 
uit vreez6 · voor de plaag ide slechte voorzorgim eri de on
achtzaamheid in · het afzonderell van den inlander" waarvan 
wij vaak getuigen waren in andere streken, ,is de ziekte ' 
natuul'lijkerwijze ' zeer bevorderlijk: ,daarinza! dus eene .wijze 
vool'lichting en een wakend Gog voor de opvolging del' 
wenkep, vanal me er macht en kennis toe 1l,ceft geKreg~n, 
hoogstnoodwendig zijn; eventueel achteri wij een quarantlline 
VOOl' onze plaats hoogstl'lOodzakelijk. , 

, (~~~J 

¥akassa1' 23 April. Zl'\tu1'dag middag kwam Z. M. StQom
schip .Aart van Nes, na twee maanden afwezigheid, op onze 
reede terug, komende van Berrouw. , :be gezondheidstoes~and 
op di(ln pQ(iem en ook; op denog.te ~errou,w a~nwe~ige 
andere schepen, vool¥lamentlijk op het t~lin§portsch.lp Soeru,. 
ba,ija, dat nog ve1'der om a,elloord zou vertrekken, liet 
veel te wenschen _over; eenig(l gevallen ' van be!i-beri had· 
den zich geopenbaard, Van-roovers was op de vervelende 
en ongezonde tocht niets gezien. De conferentien met de 
betrokkene hoofden omtrent den _ in die streken zoo veel. 
vuldigen zeeroof zijn o~der de roos behandeld,zoodat ona 
daar niets van is teroor.e ,gekomen. '''' 

De .dart van Nes blijf~voor~oopig hier gestatio}lne~rd, 
... - UWak.Hbl,) 

-.""---~--'---'-.-. -------------------
Aangekomen l'ersoluln. 

Vim Singapore, Riouw en Muntok I methet s~ooms. 
Min. van Btaat ' llocku8sen, de heeren Fauber en eclttg" 
Gregory echtg, en 2 dochters, Lithlefie"1d, Smithell~chtg .• 
.2 heeren Gregol'Y . en 2 kinderell ,rnevr;V\' aUieehm;-; Vos 
van Zalingen; mejufvr. Dijk$tl'a_'en Z,M" troel'en~ 

"' . ' . . , c·¥: 
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:Straa t . ~un da ' &oorg ezefid. 

VLAG ·1 NAMEN DER ' 8CHEP.EN GEZAGVOERDER VAN .J}ATUM _ I · NAAIt .•. ' 

. . I 1 Mei, .. ,.' .. 8' Enl(clscl1 ...... Jam. . . • • . . . . . 
" . .-jNederhmdsch .. s(oomboot Prills van Ora'ttje. . • 
• • . 9, En gel.ell . .. . . 'ICO(herstone. . . • • . • . 
H ' • '~ I.N f!'..ti)rl~n d~ l:l : •. l rgo . . . . . . • . ~ . 
" . . - Engelscb •.. : •• Eliza B1 allcM • . • . . ; ' . 

jMillar , • . , . . , ,Batavia ......... 29 April ....... ·. Queen·slon. 
• Br- <J t . • • • • •• JJ .... •••• •• 8 MeL . ..... · .. . . A,!H .. t{:rd~m • . 
· Ila. u~ell ~ ou . • • • . SingapOl:e ...... '. ' ~6 April .••.•... . Ghisgow,. 
· Verllpes, • . . . . Batavia .' ••.• : " "'. 2 'Mei. ........ ; !\eile(, ail. 
· Uenfrj • . , . . . . 'Singapote ...... ,'. 24. :Apl'il. • ".' .. : MSlll'itius. 

A a n g e k 0 men S c h e pen t e Bat a via. 

GEZAGVOERDER I. VAN I '. AGENTEN ' 

l lei .. . .... 8 ~etlcdn .. dsch .. i.chip .... Lichtstl'aal.. . , . , • , . I I I' 
" , . III " ... , .. 1 bark ... . Jlblasserwanr(l ,.... 
I I •• -1 " ... . ,. J iI \-fina. .••• . ' . . •. 

.\Jansen , • • 
, olako!,. . • . • 
• Yi.ll Hruggen. • 

· \passaroean, I' 5 Mei. 
• Soerabaija. SO April 
• fl· • 26 : '1. 

'.', F. van Leeuwen & Co. 
;;: 

ldei .. , .... 9 :Nctlerln"d sch .. 150I1il' .... '~ Gra"enhage • 
I .! . -

• •• - IFran.ch ... .... latoolllb .. ~e?8. , . , 
. !Alberts . , • • • . .. • 
. ?t-Iarruarlu o . ~ . . • ~ ' . 

,.,iNederliUid . 
, Singapore . ". 

- '- -"- ._--------------- ___________ . __ . ___ . _____ _ . __ ."-'--C-~ • . 

Vertrokken Personen. 
· Naar Nederland, ·met het Ned. schip '8 Gl'aVenkugB, gez. 

Alberts, Lt. Kol: Schafer eclltg. ell kindel'cn, Kapt. AI- . 
dewerelt, echtg. en kind, .ilc heeren Kuhr, echtg. en 3 
kindercn, Catten bnrg en cchtg. met kind, Semmelink, 
echtg. ell kind, ' Flicren 'echtg.; 3 kindercn v Id. heel' Straus, 
Lunuoij, vall Gumster, Visser, Lannoij en echtg., Mevr. 
Weber en kinderen, Mevr. Kaud en kinderen, Mev!'. Decker 
eu' fam., Mcvr. rrimmermans en kind, 2 dames Kuhr. 

N aar Singapore, met het stooms. Neva, de heercn Jansen, 
'tV ulland, Pecoult, van 13lommentein. 

Naar Nederland, met hct ·stooms. Prins vm~ Oralt/e, 
gez. Braat, Kapt. Al'till. Essers, K apt. Inf. Stumpf en kind, 
Lt. t/zec Decker, Lt. du Bus de Yalempre, Off. v. Gez. 
'.l'hepass, echtg. ell 2 kinderen, Ass.-Resid. Lucardie, echtg. 
en 4! kinderen, Dom. Gaaij Fortman, de heeren Andrau, 
. eclitg . .en 3 kindel'en en baboe, Kruijf, de Groot, KoHl', Bool, 
echtg. en. 2 kinderen, en baboe, van Vleuten"echtg. en 3 
kinderen, en baboe, ~uijck, echtg. en 5 killderen, en lJaboe, 
yan Oven ,en echf;g" Kroesen, echtg. 0il 5 kinderen, Har
bord, Wiederhold, Hoogveid Kiehl, Catuauer ~n echtg., Mevr. 
Domis en 2 kinderen, 1ievr. Philippeau en 2 kindere.l, 
M:ejufvr. Gaaij Fortman, 2 Jongeh. Le Duc, ·2 kinderen 
v. d, heer Fransen v. d. Putte, \) ond. ofl'., 91 militairen 
en 3 ontsl. veroord. militairen. 

----,---,--_. 
O.A.B.G-A~L::CJS'".l.."EN a 

·Uitvoer:. 
Naar Nederland per N~d. scnip "Notich I", gez van 

SchelvcD. agt. J. F : van L el: IIWp.il t'U C;) . 
. j -illding . van l'agal v~~r Neder land. 

_ ..... 

6000,89 pik suiker, J. W. Moll qq, 928,06 pik idem, G. L. 
GOltUHlBS. 

alhier gehlden. 
472 .70 pik gettaperlja, 12,15 do getta gital\f, 6,38 do gouielas-

. t.iek.~ N .B.M. 46000 A.pd. th,ee, 500 pik zwarte peper, 
.,: 523 -.do , gomdamar, M~cla ine. Watseu en co. 500 psbuffel
. lilh--i:eu. 395,49 pik damar', L aiuin en Ct). . 1154.,91 pik rijst, 

ilL MOopilanll en co. 9,55 pik foelir,l kt petieu, vanBeek, 

R eineke en co. 108pik damar,E. teu Brinck 8<1 CQ. ; i13 
pik rottillg. BllSil1!j, Scb! oder en co .233 pik en 26 krd get~ 
tapertj a 5 len koopwawu, 3 krd karbouwtlOevell,lpik foelie, 
75 pd. k!lllOf! l, 41 pikged r. bladereu. 1 kt pal'fllmeri~n, R ei's!! 
en co, 267. pik kollie, Purvis en1lo.53 ,pilr. kcllie. 203 do 
p~ pa. G. Suet'mondt, en co. 5 kn provisien, A. Gerstacker. 
42499A. pd. thee. R eynst en VilljU. 100,82 flit{ getiilper
tja. 30,65 du, gomelc,stit k. 2,15 do eaaia, 54;72 do fOll!ie, 8,01 
(to , notenmuskant" 4,16 do ~e\.l a gitaug', 25 kn 'lfllcti tim op 
water, 32 eolLbagage, 7 kn provisien, 12 dtY wiju, lktdiver" 
sen, 1 do ing. vrucht~n . J. F. val! IJceu we.ll· en co • . ' 1 · k't 
provisieli, '75 1!3 hamlli(ll1 , .25 do k;.\zeu , 5 ' kn wnn~ I md. 
schoenen. Aan board gcblevcrl ladkgvan N(:d01l1wd.· •. 

' ... \. .. 

Naar Amerikr via Paaang pjlr Zwerdsche_: s!lhipIlHed\1ig~'" . 
gez. Nilsson. agt . . Busiug, . Schr5der cueD. 

Voor Amerika. 
11 pik rotting. 200 do zwarte peper, 40 do 'notetmmskaat, .415 

dn gam damar. 1839 do suiker; Basing, 'Schroderenco. .58.4; 
pik kofiie. 2M do g!)m damar, Purvis eli co .' 9822 kn ·tnee, · 

. 20 do gomel&stiek, 91 do k·ofib. 36 bnstt~o, Dumnilei en co. 

'Naar Nederland per Eng.schip"Java". gez: Millar; ,': 
agt. Maclain6 •. Watsen en co ; '. 

. te Cileriboll ge\adeu. : -j:. : 

6762,31 pik 8uiker, geb. Sc~allig en co. 
- . te TagI/.I geladenll.. 

5399,71 pik suiker, CortmaDs., · 14226,65 piklluiker; MolI : ~q. 
, alhiar ge1Ilden. . . 

864 pik suiker. Maclain~,Watso~ en cO. 

. ~ . . 

Voorelk artikel indit riummer 'vooi'koll!eride~ : en,CnietdoQr ari~ere 
tegeekend. stelt zich voor ~e wet ills schrijverb~}ieiid.. " 

J / :O, VAN LIE¥ •. 

Snelperidtuk. 
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