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Batavia naar Adelaide zal in 22 dagen kunnen 
geschieden, van daar naar Melbourne in 2 dagen 
en van Melbourne naar Sydney ook in 2 dagen. _ 

Nieuw.Bata viaasoh Handelsblad. Het oponthoud in Australie, lossen en .laden, 
zal niet langer dan 15 dagen mogen duren. 

-" .cs'rOOMVAART' OP AUSTRALIE. 
,Brisbane zal. naar wij vertrouwen, niet worden uit~ 
gesloten. 

(Na<1rjvij ve~neIllen, heeft de heer S. van Hul- De passagekosten zullen f 700 voorde Ie. 
h~tijn, als' vert~genwoordigervan de l\lederlandsch- klasse, f 400 voor de 2e. klasse bedragen, heen 
Indische Stoomvaartmaatschappij, het verzoek tot en terug, maar zonder bier of wijn. . 
ZJi~xc, .den Gouverneur-Generaal gericht om Het nut van de ondernerning zal weI ,niet 
dool'een subsi-die vall .Staatswege het tot stand worden betwist. Qe heel' van Hulstijn wil een 
k0111ell . . stooIl,lve,rbinding tusschen denkbeeld verwezenlijkeri, waardoor aan een door 
la~a.en' den handel van Nederlandsch-ndie langgekoes

~~s~~~iijlia~rt{ delieerenvall 
LVO;;;i:)~a,uu. eeneinde 
hebben niet mogen 

terden wensch zou worden te genl0etgekomen. 
, Het algemeen nut moet el'kend zijn om.een 

subsi!iieva,n regeeringswege te verkrijgen, zegt 
OQkLrut ;,Rif.)~o1l1?·~t."ra,.~L~al't.;jJ.. ,. ........ . ..... ' .cC" ' .. , .••..••.•.••... 

: : fn'd;~erif,i'1ier ·'lju,~.~v~st&ta%t,L. 4~tJl.!y~~"' filsIai1d·· '. 
van ptoduktie, behoefte: heeftii'fifrspo,dl'-wegena1s 
betere middelen van,.-afvoer, dan kan· het even
minbetwist worden, dat het even' groote be~ 

Men heeft den stool1lvaal'tdienst naar Australie hoefte heeft aan stoomvaartverbindingen Inet een 
in -vel~band. willen brengen tot de 'geheel werelddeel, dat een belangrijk konsument 

verbrenging Van"' luailpakketten , om zoo- kan worden. 
ioemle ' de' . geldelijke voordeelen aan de onder- Men ga na hoe nietig de handel van .. N e-
[leming te' verzekeren,die aan het overbrengen derlandsch-Indie met Singapore Was, voordat de· 
fer mails verbondenzijn: Intusschen is het niet stoonlvaart Java en de :Straits Settlements ver
Iveg te cijferell, dat zoo somrnige Australische bond, terwijl die betrekkingen thans steeds, in 
{Oloui{m OV~l' Java ,gemakkelijker met Europa omvang toenemen. .' . 
~llAzie te yerbi.~4enzijn, de lijnen door het Suez- Wanneer men IlU de vel'siagen van OIIzen 
~an4tal' 'ell over' Arnerika aanandere Australiscne ijv,erigen ~ Consul-Generaal in" .1\.usfralie leest, dan 
~oloniengroote Voordeelen opleveren.. . ziet men dat ,onze handel met dat werelddeel 
, Van; ·d~a.r . iht)lsschen' daJonderscheidene- po- luttel heteekent. 
singen'.tot ,geerlbeslissendresultaat 'hebben ··ge- Australie, steeds in toenemende ontwikkellng,', 
,eid. . '.. ' .... . wordt bevolkt door het Europeesche ras, zoo-
I .p~ : .Ne~. )hdi~~he :Stoomvaartmaatschappij is datwij dal;lr eenruim veld geopenazien vo()r 
lans> ihdezege'we~ten .inhet bezit van ' vaar- den afzet vanonze kolonialeprodukten. 
igeri/ 'diezeer gxschiktzijll omeen dienst .. ,Wat baten ons t~legraaflij~en, algde hetrek
s~eh~n Jaxa 'en . .A.ll~tJ;a1ie .,te onderhouden. kingen van zoo weinig helang' olijyen? Toch heeft 
tAiI)venscht vocidoopig om. de 75dagen een de . telegraafmaatschappij als ,; de :J?~t!lurlijkste 
)olns.chip , ;ted~en vCl'trekkel1. De , reis van: verbiuqiug van de onderzeesc~ekabels ;onze 



~"~~t~t,~:~r~r!;?:;:~~~):!:!i;:~?~t~i~~\t~~I~;;1+. 
· m~l':oe stoolngemeensc11ap .. zO~1der,subSJ:~leoptou~, l~opt, . heblJ.~n . Regeertng ,c.-e.ll;it~ertt:lgf,~~~P~~1 
'~:'wetten; is ' gebl~ken doordlel1 sedert Jaren reeds gUlg "'het ··algenleen ··':nut .. · v'~tf '- den:~tQ-~l11,~l 
de ' a:ii)aaclit op de zaak gevestigd was. . .' binding tu:ssclien · Ja\ia eli '/~us~galitLcye\'¥:~11~ 
' De halldel tusschen " het . moederland 'en dell. ,Een . postwerd op 'c de . lljdische:,~~;~begtq·otP.t: 

tevant v(~r1iep door gemis aan ~toOl:nkom~l~~~ gehr~lCl~t o~~en~p-.b~i~ie ,.yt~_ y.ef!~'~lfe§i'i{9d 
·lIikatie . . ' .Men heeft. daal'in van wege . de il1.1"deo111staIi(Ii·glfedeH :-v~rapae!d : zljil,~;t~1~TP ,Sl~;:~~ 
verheid ' trachten te . voorzien. Maar sedei't t~l "de ,'el'andering ' iJleeiroin' ae-lq:{f~1ijl(e;~p!{gi!llg:;Jf~~ 
van jareh .is · Inen hie]' dool'Cll'oi1gen van de be- 111ee1' ·kracht · te ond~i;steu11eil~?' (lie cW~n,:~."\V:,¢9-e 
hoeHe nun stoornvel'hiuding met Aust.ralie. Men aangeweml WQ'rdt t'niFJa:vieene . stQ6fl1koniI11tl 
inoet echie!' de relation scheppen; zij hebben nikatie )ilethetvijfde':\vereld(t~elc'ile:ioIYiiiefi{i~\ 
llooit beshuU1. En flU hebben OlI7,C handelit- ' . ", "·<:·, ~ > ;~~~ '-:-'< v; 'L:-:(~ 
ren ell lalJdbouw-ondc1'l1emers steeds de gl'ootste ____ .___ /': "c:': ' -' _ ~L::"; 

~~~~~f~~t 1~:~rd;~:P~~~~!:ikk~t~~ v~~~t 's~:~~~t h~~;~ . , BORNEO EN Dl~'iEN~~~:L~~I¥E&.';;f, '~:.:;~ 
hrollnen, Knu men van hen llU vorderen, clat zij . pc Sarawalj:. Gazetle:· .van :~:¢A-pril'jh,;dMlt: 'h~ 
de .hunk gelde lij k sten n en? Zoncl er eeuige v er- ' Jan gw ekken.de . b~iibn?e.rJle(len.: :i~~t:l4~:~6:~iitrent': e:~~ 
zekel'de inkomst. is de proef evenwel O1IITIoge- bC7,Oek van den · tegeriwbofdigeilR~Hjii~'iBf$oj(i 
lijk. Van danl' dat steeds het denkbeeld bij ann den:' ulJan va,n .Broellci::,Zijne aank::9n'i~ 
lie Hcgeering vooropstoncl, dat ~ij st:eun dien~ met de stoon1schep01t1loyd-Zi.~PeJi.lle~#8easd!'lc1i~el 
de tc \ crlecnen. onder. de beWOl1eTs:' ~e~~ . str'e~k~ ~~e}.tl~~'\6pge~i0i 

Hoe nu de .Economist, die een hoo,gst belangrijk denhcICr te verool'zal<.en,claaf ~zijg'ei1;eJgd· ,schen¢.1 
Rubsidie yaH' taatswege voor eene bl'ng over den hetbezoek aail te Inerkenals': gesdrieclende 'lne 
Atlantisclicl1 Oeeaan VQol'stond, ecne betrek- vijandige oogmerken; _ ~ .. .:~:,, ~ ''.y~i~;,- ?" ~:,:;~.,>: 
l~elijk gcrillgc hijdJ age van Staatswege voore<tl1e .De Radja kwam · ondei ::,'eel1 -.sall1:tlt .~van ' ~hc 
hl''ng tusscben .Java en 'l'orrestraat. - reeds paleis - aan wal. 'Mel1 heweei;fdat';,dif1)fileis'::c! 
doo)' i:e1egraafcll'uden verbonden, ._. kan ont- nit:t heteruitzi~tdalt :de ,0Ir~~lJ~iell1jj;I~~t~'~f:)1~hj~' 
raden, is ons eel) raadseJ. '. sene hut ,,· ~tiH· 'en o at*q.~:~rgl;~aI)~~!$P.J\t'I~.:~N?:~¢} 

.Eindclijk wijst de Acono1Jll8t oil de behoeften ~waar1ijvigegi'ijsaar4 ;yitlr()l1g~yeei;;8'QJa.l~igen]e:~~ 
van de sehntkist, die · voor dell aanleg van spoor- tijd, Il1eteen···goec1a~idlgv601;WHner;!;·!f; i~]i'·ft:eiji-~ 
wegen bebngl'ijke . uitgaven 7.ul moeten doen levensdoel, zegt ' ll1cri;:' is : geld"::0p, .feRpareh: :o'f 
en acht die uitgave van meer dringenden Bij de l'cceptie, die in een klein "' ei1 vi'ij ove!, 
nard. Zeer zekcl' 7.ul meri de spoorwegeh' vuldYertrel~va11'fpaleis-,~ t~t~~t.s ;':h.~d, "" , ~v.~l:~~ 
l'ental!eI makell door olltwikkeling \'an het han- . den Hadja eli zijl1en voMnaal11'stenbeilTiibte]l'plf{~~ 
d~Jsverkeel'. Men ziet boveudien gcheel en af sen nan deei:me . zijqe . vm!~el!~j~fe:ltJn:i,C!~efiX 
vooi'bij,dat de lndische spool'wegel1 gl'ootendeels de kamer , :· aangeweze.nf ::d(;\ -i;;miPoi~tets~"yan .~1Ii 

· aangelegd kUllnen worden, - . zoo de Staat ze 111 Sultan ; gingen aal1 ~' d~ ', -ovefzird'e '::~itf~lt;? : fti e,:i 
zqu bon wen, -- met de milioenen, die Indio reeds oogenblik later werden :-aedupbel~'l';de-tlreii " v%~ 
opgebracht-heeft e~l die in de schatkist liggen.. lJe het vel'trek6p€mge~l~gen' ; " ¥~Il " M'g::c~el)~ ,:tl'(~)'~~ 

oyerschotten va~) dwnst za~ d. e .-lIcon.Olilis!, voorzeker op den .ac~.~er~.r.'o .... nd •.. eft,:. d ... , .. e ...... .... :.: .... $~'~~~.,? •... · ....•.... '.·.t.~ta~~.: ..... b .. ,.c.;.i ... ,I ... l~eJjf~ 
met. euke1, 'bmten de Jaal'hJkscl1e blJdl'age"als Nadat hlJzlJnebe~()€lkers :de21lan.ctJlttd,:g~d.l'l\k:l 
T)atig slot voor het moederlancl opeischen, hoe-zette deSuJ.tanzich~l1iet:: op:- den ;P~pl\r';~ltff 
zeel' het afgetreden kabinet (!aaman reeclshegon, op ~endol'pel_ van: l1et.;:v.~l't,telei ·'W~i~i«J~';oe~~~~ 
teo tornen. . " .; half 111 ·de lucht;dmn:ziJ: ~te~:~oft$9:h·~l.'f~i:tpJ1;l~ 

· ga;~l::rt~e ~~~! ~!I~~ft~:~llvoiC;; s~~~:,.,v:!:hl ~:;~efd~:~entetu;:i:~" ~~r~i'~J~#f{~l 
ZOO groot kUHnen zijn, ·.dat · eeli ' 'Sllhsidie waarhiJ de : Sh~tanliet,.stil~~ij<ge.pjii " acht :ple; 

:~y2~~F·. ~~:g::utn~~::g~~ .. =~::l~~~ri~;: ~~;~~s~E~~in~;;~,;i~~li~~~ei~~ 
vVij ,dui'ven daarol11' de hO(1) kotlsteren, dat wij Broenei, welke •. &(;r . a:·~Om·O()'~in~y,Q ~~~folfelli~f.¢~tl~ 

thans den lang gevo ad elf w ensch v~ l'wezeulijkt zul- in 1110eiafD ~eill t eli··hiider ., l1et-?be~tl1i1i~~"~v~u.::·(lei 
len ~ien, In een tijd - toch Loei1 de behoef'ten rUil 'SuJtan telkeiisarmerwCli'dt: ; Die 'vorsflieoQ.6 

. ', . ., .. .. , .. , .. : .. , ::.- ;,~ 



~'k~~I~t~i!!~\~'~~I(~~~~~~:~!!~~!~;~~~it'l_ 
;iJ~~~~~lJi.,~e~:~·)!~~,;:9¥ga~rl: y,~.nS.ftl:tny.~k, . h;~~ft . e1' ,E~g. , nllJkll ttlssqherfde ~(:uang- n Yl~r . Clr']3f'(JW~; " 
:~eJUl1atlHll'1~Jkel~):l.fkeeF vaJ.1 .nu,:: ~~laanfdperslll~ of Laboean rncc1e. ·· . ' .... .. IR';l.~, 
g9I1~ te~·'iil0eten . Y~:rdllren. , Onget,,~ijCeId zon een . < . c: ":~~~~, 
bli)eiende; .,handel:'opder . eengoedbestuur ont., vVij . wentlCh~ll , slecht~ enkele6p1llerlcingGiiol~'. ' 
~ taa.n . . lIeti::; ,.eene1Y4Jl:hopigc ,:gedachte to ver:- trent. du:!:e mededeelin genen beschcntWingen te" 

IVtl:C.].l.· •. t .. ;.e .. ~.}.l ;(1~it •.. , .... ,] . .1 ... .. fJ.+ 'teg ....• ,.e ..• I .... ·.l .. ·.}YO?td. i. g.e •. ' ,El}g.e.lsche kab.i: maken. . ',<;; 
ct . . aan . eene ,veranclcrmg ,. vl}nhet .. bestuur Het komt ons voal' dat de kIeureIl, . waarmbcle 

.e·,·· hiald ', zaL ::leellen. . De ' heel' Gladstone de hanc1elspolitiek van den Sl~lta,n vall ' Broe11ei ··· 
~lt fij ije.(?) · .I~nistel's; bescho,uwen ' ullnexutie door het orgaan , van zijn vasal geschetst wurden, ' 
gl:gei' : dt~n diefst~r of :Q1ajesteitsschennis. Jl1dien niet stroken met den illhoud van het gesloteIi . 
lIe ' Straits Settlements eerst Laboean annexeel'cleJ) handelstraktaat. 
~1J. :. zich, om lIet Iuinisterie vankolonien niet be~ Wi.l 'zeggen: zijn vasal, want men weet. toch ' 
kOllilllerdcn ,i~u ,~i'eeIiige kans bestaan Bdrneo ·dat de pangeran san Sarawak, die Koetjing unn 
~v~nzeer , te cl1nn.j;lxeerel1 en ZijllC ' l'ijke hulpbl'oil- wijlen sir James Brooke verkocht, in den wa~nl 
~t1l1 ',Icqutwikkelen.;: 'l'11aus zij.?· (ms handen en verkeerde dat hij dJens hulp Z?U vel'ln:ijgen ' oi~~ 
"Qeteng(jhond~It: ' ,~llvl:e~z.f;)rl WlJ, .clat Sa-rawak op . hem QP den h'oon van .Bl'Oenel tcvestlgen, H~l~ 
¢ig(lnlUidd~lel))~a;y' ri1Peteli , teren hij de pogil1gen betaalde zijne chvaling met zijn dood te Bl'oenei: .' 
f)mJ3Ol~'l1eo : VOQ1" onste 'openen; maar wij zien Had de :-\lltan dest ijds vo14oende nUt0ht gehri(l, 
IliGtilf waarom' l~etniet zou slagen. · hij zou de koopsorn met volle -recht terugge-
,·'De Straits Ti1ji~8 zegt verdei' daaromtl'ent: geveu hebbell of Brooke haogstens als erfpach-
i ,,'V~ijnoetel1~llzevel'won~ering te· kennen tel' hebben eI'ke~~c1 . . De koop gold boven~ieu 
gcycn, dat de. ·~leUle staat den: weg vall annexa~ aIleen het westehJk de,eI van Sa!'mv~tk en weI de 
lie nict verdeI' :petreedt. JYaaro?{l zo.ude Radja kust van'! tll1cljong Dato tot aan de Sac1ong. Voor 
t't)1l Sarawa1c .niet Sultan van BJrneo wordell oj . het Oostelijk deel werd de Radja zaakgelastigcle V~ll 
~Vtha1l8 . valt ..... de i}footsttt, lt~lft.-.? Want wij ·onder· ,th'.oenei tegen een p.achtscha~ of hazil van] 6,OqO 
N:'eltelz : tlatonze, ;f/oede vrzendf:1t, de Nederlanders, S Jaars, aan Broenel te kWl.1ten. . 
t#.. )~qat:~~letfe~ ~ ~ij~:,:.~~ll; weilligAeztl)aaJ' to malcen ,Wij treden' l1iet mea ill, de an de kwc:stie! . 
Wilt !te.t :;ll1del1j~e,{.gedeelte"etreft . . Een staat, even of de Sultan tegenover OIlS . gebonden wa'~ de 
~ls"een , menschelijk wezen,dieiliet gl'oeit, moet ' vestiging del' Britten · op Sal'awak tegen te gaall . . 
~vegK~v-ij11eil, cerre waatheid nit · ele- natuurl~jke Nederland heeft echter in 1839 een traktaat 
bistorie, die oh~e' Gladstone's ell Bright's, de met Engeland gesloten, waarbij elks gebiecl af .. 
~n~feten :Vftll dell .. dag, niet wetcn of y'ergeten gebakend is. ' Vall ons gezag Zijll onafhankelijk 
\¢bhen,,' maal' toch , eene del' eemvige wmtl'heden de landen langs de Noordwestkust en aan df:m 
htftdehhcer Carlyle." . ." , ,Nool'd-Oosthoek van Borneo; diedeels t9t 13roen~i, 
) ne , heer -,Bl'ookesloot het volgende traktaat deels aan .den ~nltan van Soolooond.el'geschikt 
!net deit ·Sultan .van. Bl'OCllei : .' zijn. He't ge ji~d van Broenei begilltbijkaap 
:: "Ondprteekclld .en hezcgel~l tusscheuZ. H. den Dato aan den N.vV. hoek enwol'dLgemeep. ' 
hdtan v.an :Uro.eI1eienZ.~ ILden Radja vall~ara- lijk geaeht ,zich tot aan de rivierKimani~ uit 
vE~k). ill, April>:lB72: . te strekken ,. behalve het distrikt Pappelaan ,;c;le 
r :'.Tq,J:J:(~t he!3~li1W : Yl;ln, Bl'oer}ei stemt cr. in toe andere zijde. . .... . . ... .. '. 
~~nf; ,~us~n -,eIl , ha.y.elis .. voor cleh~ndeJai'en van ' In -een.v9rig -opstet ,over Borneo kW[Hllh~t 

~rawak,.: teopeJlen. ;,.~ ··. ' . '. ...... .• . .... ." volgepde mons blad yoor:. ... . . . . _ 
[2,(). · ·O~¢n~m!:e~rcTreVeUelg-()fmtgaande rech" ' . Yolgenshet . kontrakt . van 1839< met dc. EugeJscHen ' 
rz'llneiiya11 ;:,de>·~hahc1¢laren .gevol'derd,vorden. zijn degrenzen aldus hepaald: · ten ,Noordeil,1.angs Sa'~ •. 
W~i,~,:~M()chAe.n>\:~ h.~ln.d~larell ·. onh(3hoprlij~ , of , on-rawak ep.· . B~o~nei ' wordt : de, grenslii:ie. gev.ormdcloor< 

tqt~!y:.aar.df}g .· ,b,?J'~~j~.d .. · .. ··z'·;"u"lol· ernde .. due····. xll9woel:s··tdl;ee.n/atu··· •• etoB~i"il'toeei- , ~:s. \v:~ek~~~.l.::~~i v:~/~er~: .• ~ml:rbl;i(:i;f~l/1~i~;l.~~,> 
lIen>val1·";' , l'oenet" ttan -"._ "" . .' - 'd . ... d ' k ··· · .... d' . . .... }" ..... < ,. " . 'c···-'·"" ;, . . ," ". ':-- ~"'.- ..• :' . ....... ...... .. ' < .c Noor west nst mtmonen; ZlJ ' ooptoverdev{)l~ , 
l1e~ be.sleeM ;\V~r,den,; . mosht., ·het bestl111l' valfgendebergtoppen, als: vall Tandjong DatO.llaar(Ien 
~~:qen~f\ : ~alate.lJ': ~~tle .:" se~lk,kmg tot ; ~t,anc~te ~ berg Belwmpaai ' envoorttl OVtlr~e~.erg('.n Kweij;~tin~" 
~.r~11fli~n.~>dan' .. ~~} )r:qe~~~eeh~~} vande gef;?hl!1en .;pijan,:, . Pama~issaiR()m~ll; . 4.~kaJl,gl.\~J ',~!ink~~gj ~!ol!i" 
rej .S~f8:'va;k ,gedtiah;,.w.()Jiclen.',' , '. " .. ." . JJanglt; Pall, Kedang, .Kelang,S.al"O~))gJ3i;(J~~n, Qe1o.e 
• ',' ~ .• • -.' --~.~ ",.: '" • :.~. . - . r ' 



:::~~f:ljii~' ._:.;.-. 
::; .. 

~;I~:!~:.=:j~~~~~:;;~~de·!~~,!tt7~.·'d$;:: ··~·.·~~~et~~~_~~~I~ 
, t~~s.chtl".Aen\ ,Gr()oten ,Kapoeas, deMphakk~m el~ . ,;enomen. De planrwuo:qr, Sar~'W;a;~s,Atef}r~ci~t~lP:IJ 
~allt~~nv:lerel1 tot ,naar dellbergc G~e"Assoe." Ten ~H~ '()1je ' de grQQtsle keljfvan ' Bofireb';;'ilitfe2br~i;;; 
~~~: ~~~ d~::~ ~: i~~~~! , ~()egr~~:~Cti~~R~ja~i;~~~~ 'den, zijn droo[Jjbe~laellr 'in! s~r,~J.;~ :, ~iet · ~?e~:,,;:b~ ; ' 
AS8ong, Papoegan, Sappan, Bama,ring Hadak, Batoe Han- schreven recht. " , W1J , houd~:p~I1.~ ; ~:'e!t!p~a, ~da,t 
toe, Sambaijan, Sekoempang naar den 'riang-Kandang mpcht men ,' er , van d~zlJdeya,~ , R~~~_Wakof 
tot ~an de kUBt bezuiden de inonding vall de Kanda~ vail uit de , Straitsto~ overgaait'inHr~uk '6JJons 
w&ngan-rivier. . , , . 'gebied op Borneo ti3;"~mB:1h~n; " cU'~Kedel~lahqscb!-
, Bebalve .het · neutraal verldaal'de " gebled va.n Indische regeerin'g ' 6'eei( 'oogenblik " za,P~ai~f{eleli\ 

Broenei en de' , streken aan den, N. O. hoek, "0111 terstond ' paal °c'n IJei(Wa'a:rI"tril'ke" 'aiirisl'a';i 
noroi.naal tot :500100 behoorende, IS derhalve 011S 'gen te stellen .. l ' " " <';",:<,' ,':" c'),,:,', 
gezag verder o\'~r ge~leel .. Borneo erkcl}d. " vVij moetefl , ronUllitv;erkhh'ei~ ,pi~ttff,'\'~~li. 

De grenzen ,ZlJl1 dlU~ehJk aallgewe~en en. ~'eeds waarde te ,' he6hten aaii , deptanBe\l~ die ~hje'ii~ 
op de kaart. vun MelVIn van Carnbee te vmdell. te 8arawak in ditopzicht8ehijni~ 'fe ' koeste'i'en 

De vcstiglllg \:an ~llge~~nd op L~boea.n heeft 'en die bif enkeIen te'~' Sihgap(>l;J~"v:~erk~~ri1~ .Y'j'n~, 
geene 611kele UltdrukkehJke bcpalmg 'van het den. Men moge het gebie&f'(j'hdet,lh1tSGh~ 
traktaat van 1824 geschonden, h~t\~elk door 'heerschappij ' wat' te :e#g;' vilm~nf~={tissbhen-':4ief' 
~at vun 1839 omtrellt de grensschmdmg nader 'vormenvan uitgCln;eid~' pldh#~l1;#ft:'~ri~~~If#~Ah, 
1S olllsc!u·evcll. ' .. ' , de uitvoering ' is de' ~~statitl 'hog·:gl~(ji;lt }:'f'~Xf[:, .... '" 

Mochten l?!annen tot annexutie, die ~halls van Wij vestigcn nOgt'fm:s' :, ", :~'eaarida;~ht":'top ',;, heW 
E.ngelscllc zlJd~ worden .geoppcrd ~ mderdaad geen in het breinvati" somtp,ig~n<;?Ji#elf ' ;;go'ede 
njpcn. dan gehe\'c ll~en zlCh. te herll1!ICl:ell waar buren" onigaat, oiudilt wiJ ons" ge"zagill 'qe 'Illeer 
IlCt Ned~~hmdsch ge?l.~d begmt en ~ll1dlgt. " binnen 's lands gelegeI1'e gedeeIt~n -'VftIIcle '::We$t-

Pas, ZIJll de. 1ll0cIlIJkhedcl1 over Sumatra :,ut en Oostkust van, Borneo;' voor~l' latigs" (le ~gr~l'IS~ 
d~n weg gCl'Ulmd. ~ocht men ons gebled lihie, 111et meer klclnbehocirerr ' tl=i ;d6en"-g~lden~' 
01' Burneo to n~\. Willen ~?me.l!, dan zou wil , ~cn niet. vl'~~~ "of , 1~~t -pl()tse.Iip'g : tege!l?ye:t 
met enkel "cen weuug bezwaar bl] de Neder- ernstIge verwlkkehilgen ' staan: " ;':"';,;" <V:"L; ' ' 

1::~~t~g~~s~;n B~:~~1e~e:f ~~OS~~l~~~~l~l!: ~cl~o~~:: - - : ' ,, ' ';;', ~ '· "'! '."!;;:;G,::;.;:':i:;L ~': ·" 
wij reeds den cersten smp in die l'ichting met INIJANDSOH ONPERW.JJS.:;J:l¥';lS,Q9; :" 

, nlIe bcscllikbare middelen te belettell, om uiet Twintig jarenwarell '~e;ioQP'c:\~:':~~defk:" d~:'~p~ 
in grooter verwikkclillgen te gernkell. richting der,eerste Jnv:e!lkfichooL<ip,;;J u.vaen,sedeit 

Wij zcggen professor Veth na, dat had N e- de eerste krachtige : pogingenoill ~!a'!lI; de:; ;v.Qlke~: 
(lo1'land zijne plichten jegens Borneo vroeger be- ren van dezenArchipelschool-ondetwijs te ,geven, 
ter vervuld, er geene sprake geweest . zou zijn door oris gouvernement , warehaangevangell,toell 
van eene vestiging van Britsche zijde. Wij hebben de gewestelijkevel'slageliLover :den~::foestal1d' van 
die bezitting vroeger vele jaren , verwaarloosd. bet inlandsch onderwijs inkwame!l;;,t~,waafuithet 

Wij behooren tot hen die afkeel'ig zijn van dezer dagen ver~chc; :en -' Veralag is , same~ge'steld. 
deverouderde politiek van uitsluiting en mono- Indien menzlCh vleit .dat de ' arbeidi'Vali"twi111 
polien. Gaame erkennen wij hetgeen ' ~ ir James tig jaren vrlichten ' gedl'~genheeft; : ai:tt 'lIlenvnn' 
Broo~evoor ,de fnuiking van zeeroof en de ~e~ I 'een tal 8cholen. ~al ' h9?ren : ge~vag~n~:: yaIl ,\Vaar 
schavmg van een gedeelte van Bomeo heeft ge- alom de verSpreIdl~g v,an~enlUS4111tgaat; ':-:-dan, 
dnan. ' zal men ~zich bittertell:)urgesteld 'oVing¥n"clOor,' <:1e 

Nederland wordt nogtans elken c1ag meel' eeile lezillg van, dit versIag. >: '>":>;"'!> ','_,: 
st;aatkunde toegedaan '. die den JTcemcleling toe-N og altijd b:ezit, Java ·621\egen'.tsd}ap,sii1I0~elj ~ 
laat op vrijzinnige grimclslagcn ten handel te ko· 43 · distriktscholen Clh ;f4; parti:k.nHerei'scI!o~~p:.~;~if; 
men en zich op 'oilS gebied , te- vestigcn. Bet de eel'sten ishetgetal ,;leetlilIg¢Il ,i.h~sA)iig~~~~£ 
'zjet ,daarin ' rnede ecn middelorttzijile uitge- ' 7;500, maar hetgettil,'s(ihgliereft:{{isr:$rf ,:alle;!&cl1ti'j 
strekteQezittingentot 6:htwikkelilig tebrenge9 len te 'zinnen ' achteruit1cg~alt ;iIl ', ve,rgel1j1{~j}g>nlet 
e~zijne plichten jegCIls de schodiie eilal1den van 18G8;' Op 'Sumatrw.;~n; Bol'l1eo:~~s,:eyellieei· te7 
'dezi:marchipd to 'vervllllciil. , , ' , 'l'nggang , ill hetgetat~ mel'khaa:r:>:,:: E'tl' wat : " oils 

Onze naburen , moeten dat toegeven. .' ov(n~het" gehaltejl:iri :'het ' ond{n'l),rij~'~~ op 1C~rlim; 
, Zij zullen onsech~er ten goedehouden,dat in de MQlllkkeil,.,op ::Tiiriol" cClj;;:,k,t(),i}ii;Wbrtt6riie:.~ 

: ' .. - ' .. :.". " .. ". " - . .. ." ~'. 



·tf¢:gedEield,·. v~rnietiglt ' ; dikwijls ' geheet .en ,a1 ·d~j zegt ; petvers~a!gc"dat· de s zlJ.~lit:: l>l~.£;, pe~ttla,n()lll 
qe,t~ekel1is< ;va'l1qijfe~s,~ $IlarOpmen onsoverigens een meer . ontwikkel~o,nd¢t:Wijs.: te.¢g~ni~te.lldaR, 

l z.egt:Wet.t~ .. yeeE te .vetr.o~w{m. . op de ge,,,"onenegol1ijscholen tev€}pJujjg!Jl1 is. 
~J)e· leziI)g, van, het .verslag d~.er18(19, ove1'i- ,,rre meer was' <1it verschijnseLverblijdeild en 

gens even dol' en dl'oog als alttJ~l: als men z,e met hoogst gunstig te noemen, daar de ondetv-in
eJe , Engelsche blue books vergehJkt, Humke een ding .: eeds geleer~l had, dat l1iet aUeh, die de 
pijnlijken indruk ' . . . school bezocht hebben ,0nmiddeJ~jk eenebetrek-

Nog;altijdzijn de scholen ontzachlijk vel' Ult king in dienst yah het gouvernement erlangden.'~ 
elkanderv.cJ;sprcid .. :, tot groqt bc~waar van de Het bleek ook dat "het meerenaeel"~der.1eer-· 

· Jeerli1igen~. , N.Qg ' altijd zijn een .tal sohoolgebou- lingen van de school voor kindel'en van.Ambol1-
wenill ;eUelldig€m toestand. Men heeft in de sehe burgers in 1869 "met vrueht aan het on-
v~tt~geell yoldoeml getalonderwijzers. En ware derwijs had detlgenomen" . 
h.~t . gehalte . Va.l~ hen, dieonderw~is geven, nog Jammer, ' dat wij omtrent die kinderen. het 
maarredelijk I , Voorts klaagt men ovel' vols1:.1- volgende Ie zen : "De bestemming van de· lee1'-

' gen onwil .van deoudN's, tegenstancl van de liugen na het verlaten van de school is onzeker. 
priestersofgemisaau de meest onol1tbeerlijl~e De rneesten zoeken bij voorkeur alsklerken op 
hulprIlid~elell ... lneen ",'oord, het tafcl'cel IS de landskanto1'en geplaatst te worden. Velen 
donker gekl~tfrd. . Men ziet cluidelijk dut eene keeren in de kampong terug zonder het geJeerde 
geheek l'oorganisatie noodig is, waal'van het he- te ondel'houden of daal'van eenig nut te trekken." 
·sluitzichtot 3 Meilb11 deed wuehten. vVanneel' wij meer bijzonder de gouv. sohole11 

.- Debericlltcnomtrent de kweeksoholen te op Java nagaan, dan overtreffen de mindel' gun-
' Soerakarta on Bandong luidcn niet ol1gunstig. stige nicdedeelillgell verre het bemoedigende. 
HetHollaudsch sprekell gaat eohter de k1'aohten De school te l~jiandjoel' ging in elk op\liicht 
<lcrlDceste lecl'lingell te boven. W'ij laten daar acht~ruit El' waren daar nog. twee andere 
of bet lloodig is dut zij 011Z0 tual sprckcll, mits so1101en opgericht, eene door den zendeling Geel'
men ze good lezc en beg~·ijpo. Intussdwl1 o11tb1'o" ding, die echter wedel' door diens vertrek ge
ken ook tc Socl·akal·ht. daarvool' nog altijd geschikte s~oten werd. Op de andere school vanden 
h .. a1 ..• ldlc.i.di.ngen.. W 1.'1 1l.lcn de ~oekomend~ ollder- \ zendelin'g AI. bel'S werd betel' onderricht. gegeven 
WIJZCTS ouze tan} ]ocl'en, cr IS geeu umldel op dan . op de gouvel'nementsschooL rren andere 
dancetiverblijf in Europa. Dc kwecksehool te ligt de school ,op te grooten afstalld van de 
Foit de Kdckverkcett hi "ollgunstigen toestand meeste kinderen in die afdeeling. Maar het erg
daai 'het .onderwijs, wat ,9.ege1ijkheiel en gron- ste is, dat de uitslag van het examell de13cl zien 
digheidaarigaa't, veel tewcuschcn overlant." De dnt het met het onderwijs zelf "niet gunstig". 
kW:eekschool te 'l'auah Batoe levert beterc 1'esul- stond. 
taten· op; maar "nog alti:id werd onderwijs ge- De vO.l'derillgen vall de leerlingen te :Seral1g 
geven inhet· bamboe ,noodgcbouw, dat in 1863 waren "zeer lutte! en dit kon niet anders, door
door . debevolking isopgcricht en in 1869 in ' (lien zij oneler de leiding waren vaneen school
allertreurigsten toestaud verkccrde." Vl'ij gun- meester, die getooncl heeft niet de min'ste takt 
stig, zijndemededee1ingen OVe!' de voI'dcl'ingen ell knnde te bezitten om met vl'ucht in zijne 
derleerlingen van dekweekschool voor inl. on- ' betrekking werkzaam te zijn:" ,Hij is thans 
derWijzers.' vall het Ned. Zelldeling-geuootschap vervallgen. . 
ie. 'Tanaw811gko, . Niet betel' was het te Mallondjaja gelegen; de 
. In afwachting del' oprichtillg eener kweek~ meester was bekwaam gcnoeg, maar hij miste 

schoql teAmbonwerdeen .examel1afgenomen 'de noodige energie om de leerlingen lot 'gere
MIl 68 adspiran,tel)naar de lletrekking van 011- gelde opkomst aan te sporen. Deze. schoolwe1'd 

. ,·derwijzer. · .. Men. kan nagaan op ,,,elk een trap meestal door zoons, van hoofden bezocht. 
hetj ollderwijs in .deMolllkkenstaat, dat men tel'" . ~ 're Pamalang kon nien "weinig of geenvoor

(stond' de eenehelft .deradspirauten wegens hun uitgang bespeuren.". Daarwas mede een .ander 
.slechtschriftfm:,de vele fouten, in een fautief opstel onclerwijz~r aangesteld; "hij gaf echtervoorloo~ 
gelateh, Inoest , afwi.i~enj :van al de overigen geen pig den indI'uk, dat het jnar 18[19 slecll.tsge
enkel.eengoed. exarnen deed en . slechts een vot- tuige is geweestvan eene wisselingvan·perso
doen(ie behaalcle.. nen, zonder grooteverbeteringva11 hetgehalte 

iOintr~h{ dcschoolyoor· zonen vanhoofden. des onderwijzers." 
~lli.aaiJzienJijkel1indeMinahassa en Tondano j '1'e Brebes was het.resultaatvan het.; ex:amen 



:'.' :--;-.:;::t. 

r~~~{ij~~~ltig~r!d, .. ~!'< ,,;~\l~!1~··· ~~~!Ild~f<lf'1PZi\>~¥'~":~>;."'~esClllkt; 'v~l . te . id<J~:,.Je ' •• 
:~::,I~~~!.$tigj~:. h;tl~!~~~~ij!n~:l~'-~ft·':~:~:'f.~~ fdoi;:: ;!t:1vv~~h~:P~1~,'-:verkeel'de :· ,:i;lsle~~f;~ . 
t'6pko~s!~~r~r' kindc::r~.~ · 1VaS: "zeer ; onger.~geler" . I staa~ ell ,1"as in .de westmOl1sson na.genoeg o.n- . 

. . De :beIde ollderwIJzers .· te Samarang hJden aan hrmkbaar - . ' 
. asthma, ,Jwtgeel1 opden· geregeldell gang van . Dat het getal leerlingen te Balljoemasjs ver- .' 

het onderwijs e~!l ongllllstigen invloed uitoefent" lllinderd, "was alieen een gevolgvan denslech~ 
Ei· was 'geen. ;,geschikC sujef' om een derdell ten staaL van hetschoolgebouw." " .. : : .'. 
ondenyijzer te benoemen.-· . rre Bal1c1j <;\'1'~neg~ra ~ moest lIleu in. de wDnj»g,' 
•. -1'eAmbarawa vOlldhet onderwijs" weillig vttn den Olldel'wijzer school ·howli:m. " . ' . <:c 

bijval." De ,inlan'dsche hoofden, ill deze afdee~ . Te Te~11anggoeng . ,bestond. geen sch{)olgehou.\·V 
liug werkiaam, hadden geen schoolonderwijs bij- en men h~elcr diis in 18,69 op drie vtn~§chi11y!i-"':; 
ge\voond" .De onderwijzer was geschikt en ~jve- de plaatsen school~ .· ; C ~ • •••••• 

rig, ma~r "scheen geen ,'ertl'ouwen in te boe- Te' Patjit~n vel'keerdchet geho\lw ';,ln ;cl
zemell~" , lendigen staat"enis . "voor gehed onbruikba:a~" ; 

Die te Koeto-ardjo . "miste . aUe geschiktheid." verklaard." . . " .. . ' . . -
Met de school. te Magelang ziet het treurig Is het vreemd dat .· onder zulke ,omstandigll~~ : 

uit . De \veinige b10eiwas toe teschriJven: 10 . . denhetonder~ijsin ~1869 : weinig,. stpf totj~"~ . 
aau het gebrekkige onc1erwijs,en 20. aan de vredenheid geeft? .l\iIetzulkeonderwijzers;::cijy' 
omstandigheid, dat de meeste ouders verplieht zulke geboliwen,worstelende 'metg~rllif( .·~iii1}, · 
zijn voor de hnisvesting en voed{ug hnnner kill- besef vanhet nut . van .onder'vvijs . '~iJslene-en::'_:' 
deren op de hoofdplaats te zorgen, omdat zij te . met tegenwerkingcrer priesters elders,daai' .1eZc:i · 

. vel' van-de school woonden. "De kinderen kon~ t.le_ kinc1eren zoolang moge,lijk inhqnlle sc1!6len . 
den niet. iederen dag naal' Imis gaan." De _on- houd(;m, Illoetenwij e1' veroaasd ·ove! :staall,~lS 
derwijper gaf ee rst voor dikwijl~ ziek te zijn, tegenover de~e clroeveschets vc1ndel1gang 
verbnlikte daal'ua eeuige schoolgelden en dl'os- van zaken 'op vele.plaatseIl eene zom~ezijdeovel~~' 
te eindelijk. staat. ··:. - '.- . 

Die te Magetan heeft bepaald tegenzil1 in .. . II. . ' .. , '. . .'. ", . 
zijne beh'ekkillg ·'e11 wendde alles aan OIU iets Omtrenthet .omletwijs op Java Ve~·krljgtm~t). · 
andel's te ' krijgen, . eellig il1zicht als. men 'leest ,dat 'i~: . dtlafdeeli~g, .' 

Ziedaar nu het gehalte van een deel dei' on~. Poel'wodadi . hetaantal ' kinderenvan ~hetman:" , 
d~rwijzel's, naclat men gedul'encle twintig jamn nel~k geslach,t in 1869 opgegeyerl: )yerd. .,:ty.:,b.~~·> 
gepoogd he eft ze te vorrnen! dmgen. 39,518. Neemtinen aanda;tongev~el' 

. E11 kon lilen zelfs dat gebrckh.ige onc1envijs de helft . in den Jeeftijel zijn: dat ~"zij ; onder~ijs 
slechts averal machtig worden. . . ,behoorden tegenieten, .danvindt ,men datOl.· 

,;De \,erre' afstanden en het kostbare verbl\jf op 316 kindEmin ter .·scho.qLgaa.1r,' daal'deze 
{e Banclong droegen veel bij, dat van de zoo slechts door een60tal werd bezbeht: .. 
gl'ootebevolking van ' Bandong (+ . 260,000 De verhouding der:)iride~'en in 'de ~ ~ll~trikten 
zielen) slecht 84 jongells in 1860schoolonder- Eroholinggo en Rellianeh (Kadoe) totde:k.i~~ 
wijs g~noten.". deren, die de school te lVIDClltila.i1h~zoekenf .:'is , 

De schoolte Madjalengka is om dezelfde 1'0- 10p200. . . , . ,. .... ' ..•.•. 
den achteruitgegaan. I ' Nu moge hetwaar Zljl}, . da.tveleouders. 
- 're Magetan zon het . aal1tal ~eel'lingell . "vrij Inu:me kinq.ei.·en alleen tel' . scholezen9.enciri,~ d¢ 
Wt1t grooter gew~est zijn", als de afstand van de hoop--:.datzij eene h~trek~il1gzl;t!len.·. v~rkr\ig~D!: 
hoofdpJaats niet ; te groot was geweest. 'Zoo mee!" en -meerhlijkt ' dat .waal' het ondel'JXij~ 
bleven ,gedurende 1869 3~ kindm:en nit het slechts, eenigermatt:)redelijkis, de '~Rak tot ':lw# 

. clis~ri~t b orang Gareng van oll~lerw-ijs. verstokenol yolk is doorgedl'ongen, . Van Patti . :wgt ~e't.ve.r~~. _ 
. Van· de. scho<?l te 'oeromotomMadlOenwordt slag: "De toeneme~de gtootere . v~~hpudmg .. der,;' 

h~tzelfde bericht _ ~ kincleren van mindere ark~mst. wa.s .eeu verb'lij-~ 
. 'Over de ~ch90lgebouwell op Java wordt verdeI' I dend verschijnseL" . .. '. 

' dikwijls bitter . geklaagd. , . . i . . De komniissie te .. PassoerQef}ll '. teekenL aan : .... 
.. ·'reTndramayoe bestoncl '"c1ringende behoefte" I "Hoewel yah ' de Jee~lingen de.~~es~n zoons \l~ 
~arl eenbehoorlijk schoollokaal. ' .. . " ; . \inlandsche h(~6fden\varen, trof m.~ntoclrQbaer 

", :HetJo1<:~l voor de ,school te Deinak ' "wa~in ihen ook zooI!s van ~eenvoudige ,kampong~meri;. , 
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l!t~~n:~~i!!t~£~1li~~~:a~1~~;if~~:i~;:~¥t::nd:1;~e~tSt. 
.' ... ':''i''''', ... '."',': .. '.... ·'.b" t ' Id ........ :.: ... c'.: ,·· ... . 'k·.· . "'.' . ··" ' t "' . ·:eene ·'na. rtrkuhere '·.8c.·.h .. :o .. ol 01) te ncnten, . or. vanalle:kan-· "'VOOTZleO ·· e aa maar ZIJ" wameu ·. me op. · ··· .. r .' . . > .; ' :-: '. " ' " :<-., .. .. 

.... """. "':- ~ '. . .. ,'f' d" < .. . ' h .. ' 1. ·' 1 >.·f· .' ~ t~~ : k~,eeg ik aan'zo'eken van olluers om honne kinderen 
B.'et . ~cmge motI~, at, ~r . en . wenuIlJ ~~ IS, hlJ ml;] ter .. scbo91~emogen zenden. . '.' ' " 

.da:t~lt de schohel'en 'tJanks. of dessaschnJvers .. "Daar ik geengeschikt lokaal . kon krijgen,l)es19,pt · 
en 111er ,eD dl:l:a-r een dessahoofd gekozen werd.ik .een gedeelte ,m:ij-rieyeigenwoning tot . ~cbool. t.e :~e. 

' I!~6nderwijzers munten . niet, uit "maar waren stemmen, lietdat~I,\,iJ.rt.oehehQorlijk jllt'ichten, :v{lrd~r;#}~ 
:toGhgeschikt omelementair()uderwijs te ·geven. noodige sC~o(j~~a~k.e1;t" enta(els ;m~ken , e~oleek he,t.mij: 
,'De :'> dist.rikts~school teTengaran ' ging zoo goed toen, d.at. lk ,ll1.et )nee,r da1l23 klll~ei'e,Ii. kot). . pl~ats~ii; - .-

.-- 1 '. t . ttl t 1 .I t ' I '. ' ]. ,'kt I t zoodat lkeen ' aanta.l vel'zoeken om plaatsmgheh·Uloeten 
as e ·me ,wan 1e OKaa was ongesc 11 , 1e . . d I' d ·· '· ·· , Z ' d' '.' d' " . " 'h 'b' .-' . ", 'b:l" b 1 k' d'1 d d Van elan .. ' wlJzen .. '. on er aanZlenes persoons e. . 
'men , ~alr ge. re( 19 en ' e(~ll1 evan'. en ·011- ik toen.deeel'st~ ' aallvragersvergimd 'himkilfderenbb,ij 
derWIJz ,~r, een wegens ,slordlg ,pakhUls-beheer mij te zenderi ',-enbtijkt dari.ook uitde> v,ersc'hilletitie 
ontslagen amhtenaar, gering. I ' ' maatschappeit}ke'<toelltanden hunnervaders; A-atdIiaFOP ' 

. In 'Banjoemasheeft de , statistiekeopnemirig dezer~ijds. Diet .-:,g~~et js. . Zop.t;l,s, v~ndjoera~~ns,.en.:,.~ja~ 
eim stoot aan het onderwijs gegeven. Velen he- ~ats,k.lemehoorden" k~etslers ma~~ v09,ral .. ook }.a~ 
z'ochten. te toch om d~tarbij werkzaam te kunneneenvqudlgelan~houw~r~.Jll1~t fll1e~ hlJe\~~nder. , .:,' " 
wOl.'den gesteld. Op dedistriktsc1iool teAdjba'~ . . De groote .; ~?eIhJkh~ld . bestond '·m :d 8 ( ke.~~~ _ 
I:l:j,ug .telde men % d?r leerlingen, die zoons van van,;~en onde~,wlJz~r . . IIet. : g~~~kte ' g~n~~E_~I~~1~ . 

. dessa-bewoners ~n 'minder gegoeden waren ;opdie ,steh~;kl3n, . tev.r.oeg 9ntsl~pen. a~btep~r. er<~~n . 
·te 'Djatilawang : %. Deslechte toestaricl Vali het . te . vlnden ,e~p , ge;wezen ~~erhflg van , ~e.l'eg~:Ilt:-: 
schoolfonds maakte dezescholen "zaer armoedig." sch~psschool t~. SPtll~edang,~.ep.gewllhg1IJ.~~ '; ' 

Tn Bagelen werden twee nieuwedistrikts,-scho- maar slechts, t~n .dee:e voor .zlJne taak~~r~~:e;nd. -
lenopgericht, .. ' Ermoest 'een schoolgeld van . 2,5G~Ilt ,.p~r 

"De berichten omtrent de SC}100] te IVloentilan lnaand betaald .. wol'.den. -' . .'-.. 
'in Kaqoe luiden gunstig. , /Ilk b~paalde denschoolt.ljdvan'des mci~geIis~ ,. ~ot ' 

, Vande gouvernementssehool te Modjokerto 12 uur (des V-ri}dagstot ,halfl1); tneteen, ~~lf. ullr 
. is .geenverslagontvangen. . (van . half .'. 9 ·.· lioJ")speeltijd, : I?e · a.inbjtiEi tder. !~in~~leri . 

is zoo . groot., ,dlit , versch~iden · huriilersteeds.; oIif6. uiii' 
Voor zoover .men kennis draagt van de ver- present ziJIi eo'dan reeas~'i;lt.ililand~,sdhoQlbanK.enplAl'ts · 

slag-en omtrent partikuliere scholen op Java, deelt- "rremen en gaau werken.Nog 'nimmerishefgebeuJ,'d,; , 
men die mede. ' dat een kind . iJa acbt · riur Jer __ school :kwam;'~ .. ,." 

'; Omtrent eene nieuwe school teBuitenzol'g ' Onder hetoogvan : mr .. P. MiJcr,;< die ,ste¢ds 
leestmeJ'l: ' als volksvertegenwootdiger , den ·. mOri~ ,.·vol' :hil.Cl> 
. De kontroleur der Ie klasse bijde landelijke-illkom· van ,de . behoefteaanon.derwijs , e~rmen ·;Qp cJavai 
t!ten en kultures, E. D.LevijssohD Norman, door .wien · hervormingel1 "~koninvoeren , had cleze, loffe}ijJ{.e , . 
deze school is opgericht, merdt daaromtrent' het; votgellde'poging plaats. ,.:.En de hmdvo()g~g'af ~ ~eIl ;b~ij~ ' 
"Toen . ik indemaand Juni 1869 te Buitcnzorg ge- . . d " k "d ' d' 1.: ' 1-
plaatst ,werd, was . ik . Diet weiDig verwonder'd',dat Opde vansympathie,,: voor e i~aa '-"- ,met.,oo,r , e~c.ti9q .: , 
~oqfdpli1ats van Nederjandsch-lndie, de residenLie. van een8 te bezoeke~l, maar .,er ,eeif ~dJll.~aiit: hEl~~:te 
dOe opv.olgende .Gou verneurs :Generaal Jlog piets .gedaa . en., .', ,; .. " . .',' 
was aa:Q' het iDlandsch onderwUs;geellenkeleschoo), en Pc heer C. , A1bers .z~g . in 1868 ,toL~1aai-t 
van' daar ook totaal gebrekaangeschikte hoofdeD,'met 1869v\=lleleerlingenvap.de zending~cliooI)l.O;: 1 " 
uitionderingvan . hen, 'die ' van, eldersgekomenhier te Tjiartdjoerverdwijneii. · 'Maatd,estotulJli~Id .... 
war~ngeplaatst j : maar val) daarook tevens aJgeheelop en zel~ei1. ••. }JJ.iste · hij ,.een viui ~ zfjri.e ., a,4·?; le~r- . •. 

'ig~brek ·. aall ontwikkelillg ihhet alg.emeell, ' .. .. . 
./llk treed hier Iliet in beschouwingen,hoe .bet. mo_lingen. ,;En·:.Was· ·cr eelLabsfmt,'idoJ1 3 kori ,,: ik ; 

,. g~l,ijk i:;, dat nooit pogingen zijn in het .werkge- zeker'zijn ,dathijong~st~ld ; was /' zegt ;~llij~ ' 7'-'-
~t~)7d . , q.~_, alware het dan oo~'~ n'og __ gebrek~{ig1 -q~rinl~rid- :De ;._zendings~h.q·o-I :-,~te; ·Ghe~ibo.p->is~~ ,ge~l.9.t~\l: ,:_~~g~~~ .. ; 

' s,c':p~ jepgd de gelegenheid . te openen ,om e(lliigschool- :zi~ktevati , aei1.zerideling.: ,A.<DijkStra; ~.' ·::,' . 
::,o~Aerwijs te on~vl!.ngen; en d?t diepogingenlliet-:.zou- .'. , Opde <sch()ol ,VaIl de.i1 ~,;zendelin:g ,.W; ~c:a;Qez.QO,~;; 
,den c hehben :schlpbreuk:'geleden.. oponwil :bij .de ,~be,vol- te : am ... '. ar.a._ I1g~. ,;In.o ... ehtell, de. ' v6rd .... eringel1 :,d ... ilr le.~r .. " :;: 

;J!ii'~g, ,Meek, milal zeer spoedig. · " - .'. 1" . b'" d' ' d h ." .. .~ .. ' 
:r '1 . d .'; l~gen·zeer>:· . eY.r.e l.gen .. ' eetc,m~ .. , .:; - .. ;', , > ··.··IiJ.moiers . toen 1 -: met d~n ~mang . van . B!liten.zo~g . , . . 

-deze aaJigelegellheid besprak; ~ verklaarde dit ~ verlicht De scholep " in 'Solo . ,ell ,Djocdja."dool' , 'ae .:': 
i ,ill.ii ildsch hoord (v'anRembang afkomstig), dathljnietpi·insen· bij ,Cle :.dalm ~ of cop , luinne)anderr ·op,,:,; 
tw,li!eld,e. of bij eventueele oprichti.hg celler sehoolzpu :gericht, staan meestaLophet oude ' s~andp.unt> .. 
ilt ,: op welslagen mogellrekeriell. ,' . . '.' In de. disti'ikten Sida-ardja,Selaga-irila>Poer<, 
.' ~~ .~.> 



.. - .~~~' 
. /p:oo!if!z ~~l8;·· ri:l~!tl;,:·;uit8lui.teit(l ;ten )asteder theeplaniera te biechten. Variuw antwoord zal nogalie.ts iifhang(:n tel" 
:. ~re~g~~~<f ,. :?'::(· . };· .. . ' : . beoardeeling van llwehewering, datde rec!tt1Jaardigkeid 
. , : 9~ J~y~,!ol:~t!l~.~el?pre& ;,g\le~J!ly~~~hee gedronke~ . da!l meelirengt de partikulie're 'pel"a01~etl te oelaafen, ,dievan' £le 
doot.· deplil,!1.ters .zelve .... c1}et:·kle'll1e . Ellropeesche pubhek IS door !tet gouvernement'. ztlgevofrde -tlteekultuur vruc!tten 

, eJl ; blljft/·.al!1i " 'Qhi~4:tIw.e :, g~iel}d; . detaitlanten die thee pluklcen. ' " . ". . ' . . . 
~,{<;y,~t~ffird~~!~~:}f~~fV~Qri!i': ~Hrop~ .]~eJ Java-thee gebruikt . Jan brengt cene nieuwe industrie iii ' het"land ell zet. 

··. iordf'}'(q~l1~t ":a~ ; ~sterKel'~ ·. g¢Tir ·eh "Idieprr schenk" ouzel' eene "oiiderneming optolhv; diefout gaat. ":O,nmachtig; om 
" J!i~e ·:#h:· ~lItPPjt)cibina."theesodrten~hicht · hijzet), vindt erietsgoeds .van te ' maken, treedt hij in eene sehikk.ing 
~: #eii: ,~ier':: I1Jet. ,·'.;.c.,;~ " .: .;,. . ' . meL Piet, die de fabriek, met inventaris enz .. overuee,Plt, 
.. ":·ne'~·~h~neez~n9pjav(rAlonden zich' evenzoo ' ~a ll de thee tegen vaste jaarL huuT;' de zaak V001' eifJett l'i8ico nogeens . 
,.~it ' h¢t);j{efuelscli,e , J!;ijf;<el'!.: de Javaan en Soendanees beJlroeft, en het geluk en de verdienste heeft. van belerte 

" d!iJik~~':81ec9ts i': k;(;)ffie(wil'tineer .hij :. niet hit economie slagen. · . 
" c~kel ;:\v~rm.wa.ter , gebrllikt ) , fl:Ng9ppi ' waaij ,". zeg~ de Als Jan nu .b.eweert dat Piet hem boven de gestipule~rde 
S()enAa.ue~:;di~I\.!)g ·geerr " woord v()qrtheedrinken gesmeed huur nog een dee! zijner winst moet afstain, redeneert hiJ, 
Jleeff ·./~"::. . . ',.', .. .. '. . '. dunkt niij, even rechtvaardig als wij eerre proefvan redeIiee-

,:,' ?oodra 'ou~ethee:; ; buitef1' Jllya komt, moetzij konkurree-' ring iezell inhet voorloopig verslag, . 
'~ ren:.mefa1(e · a't)Ver{theei are-, zon4ermet uitgaande rechten Ik heb u nog een stukje van Jan te vertellen. Die' 
be~waaia 'lJr'ZijirL uitOlii:na ·of.Brit~ch.lnaie termarkt ge- man heeft een ,huis in de stad, dat in eene . hem llat;de 
bl'~clit ;'iyqrdt i ' e~ .het: oliiuislia:argevolg hiervan is, dat de toebehoorende steeg uitkomt. - Piet ham ~op- he~4enk; 
:ib~qp'l~.t!~¢f : be~ · uj ~gaand, ' re~4tt alcs~uiver verlies vwr zijne beeld om in dat huis cene fabriek opte richten. Hijbe
eigeu:e r~~eI1in« zo.~-qroet~n. ,n.emen.' . " . rekende nauw keurig aI ' de kosten, die hij ' te 'maken ' ZQU 

·~ Jn ' igo!l~njgenstaatvai1 :. za[{en vel'hest het tutgaand recht 'hebben, wat hij zonder ongelukken zou kunnen ~verd,ienen 
htVkl1t8:~ter ' van -eenc 'hehisting;ophet algeroeen rustende; en huurde het huis. Jan liet hem een uitvoerigkoritrakt 
heLi!valsofmendeondernemers (circa eeu vijfWm a twintigtal teekenen, waal'in hoogst nauw keUlig was omschrev~n wat 
personenf ' v~n :ilOgg!len . 25 'theeplantagcs bij' de wet de hUllrder mocht doen, wat hij moest laten, en hoeveel en 
Iaat<a~nwijzeri ' om' jaarlijks eene goede som in's lands wanneer e1' betaald zon moeten worden voor huur. ' 
scliiitkist: testorten. . . . Fiet gaat nll 'get'uat aan het w'erk; hij verbouwt het.huis 

De th~e kiln ' nit dit oogpunt niet op eene lijn gesteld voor eigen rekenillg (volgens kontrakt), melll;>ileert het en 
worden: m¢t , ~ndere' prod,ukt.en~ waarvaneen aanziolllijk ge- installeert zich. . 
d~elt6 < ori ; J~v8: :~~lf vel~bl'ui~t wordt:·. '. '. . ' Tot zoover ' ging aUes goed; maar op een goedendag 'vindt 

Ilir8'65 .was ~ demal).t' hooger diln, thans het gevill is Piet de steegpoort gesloten enkrijgt deboodschap van 
IiJ):"er ""*erd ' in"" di ' meeFgeirielde 'inemorie zeer duidelijk, Jan,dat hij vrij uit en in mag gaan, maar dathij voor 
ten ' 4ie1e ''UitoffiCieille' stukkeil, bewezen ,dnt de willst der iede1' stnk van zijn fabriekaat, dat. hij ter markt wil brel!gen 

· ol1dernemersyari'~etde · tnssc4(l1.l _. de·lO a 15 cenl.en .per ee:iL~ekel' poor~tgeld , aan . den eigenaar van de steegpoort 
A;~.:·:,: lIf(>e; zoi.r,shet:~~:ert1ia:ij(l}ijst!\ati'? 'tZo!:i oubeschei: .,zalmoetenbetalen. . . ' . . ' '. " " .-

, dimz\lh':' hieiiiame'J:l . 1cr. :noemell; Juaar ik geloof dat er J)aarzit nuPiet, zooals men dat inhlliselijkHollandsch 
. o1l4ex~emi:ngen ziJri'. ,; :die; ; bij. eewui:tgaanq. recht van 5 cen- zegt IImet zijn gebakken peel'en", en. verwenschthetoogen-
. ten pit A/ il, de ~aleu..telsop 'J.1e kist · (of op ' 4e peti miring) blik, waarop hij ' onvoorzichtig genoeg geweest is om . met 
. zo'uaen ;'J(uDlfen,Fli ggen V onderneming.el!-, die geen deskun- een persoon als Jan z.&ken tedoen. , .. . ..... . 
dige- ~oD'derbenefi:cievarii!lV~ntaris zou willen .aanvaal'den. Het GOllvernement verhuurde aa~ ons, theephinters,oude 

In'4i!lll"wij zoeken.~naar . gronden, die vail regccrirrgswege thectuinen of woeste gronden, tegen hooger af lager pacht
word~n: ~:~an,ge,voerd ' voor dtl k,euzc vali het artikel thee, om sommim en trachtte natuurlijk zijne .gronden tegengoeden 
er . een 'iiftgaaudi,'echt 0'(1 ' te leggen; dan vinden wij': dat . prijs aan dlln man ' tebrengen.. Dat er bij die huurpl'ijzen 
bijaaJiileniingv3neen' steisel van uitvoerrechten voor Java geen gratie geschonken werd, is algemeen bekend. - Debo" 
der!~kt.vaardi9~~~~' zs/U, · IiJ.eebrengen oOK de. J'al'3-thej! te ven aimgehaaldememorie zegt o,'a. d,aaromtI:ent,het v:01-
belasten,omdat :·1tet j;ouvej'nemenl de , Jheelcultuu1' op Java gende: . IIdatenkele thee-ondel'l1emingellop Java VOOl'··. het 
lieejfi,ngevderd,', en omdat partikuliete peraonen daal'uan , nu "gebruik van, den gron.d 'vijfmaal meer aanhuur inhet jaar 

' defJrucliMnXplit'lCk~n) . - .'. " . 1fmoeten betalen" dan het bedrag waarvoorsommige thee-
Ik<'gelopf-, "naa)' aanleiding hiervan, zonder onbescheiden- "planters> in, Britsch-Indie den vollen en vrijeneigelidom 

heid."te .inog~n vrllgen,: . . "hunnel'grolldell hebhenverkregen." Ik heb, bijhetaan-
. . ..• 1.0(; 'WO:§: c d~ ~t~keniIlg ·:V~~' : eell: gOilVel'nemerit niet anders voeren · van 9.ergelijke meer of minuer sterk !3prekeIl4e: ·. fei
. {)pgeirla,a~t ,om-oci~enworden :dilll.' die ' viiI ' een paitikulier: daar ten,w~leens hooren .. an.twC'orden: . dat . cen . huul'prij.s)'8:n 
. de' SJ~:~til!~ite]dfvo·ordeelen': genieti . dieeen partikulior f 8 per bomv, d. i. , ruim f 11 per bundeI', voor 'goeden 
. n.i~~; ~t~#f;t~~t,.~ ~'~~,*~r:';c ~J:I . ,~6'tti(WIl,~~r ·'Jiqg . yan de welv&?rt I.grond .·ecne . mati~e .h~u:r is. Indien men dit· zoo in :Hol
va.n.~ ,,~M~,prp~uPA~r~I1.d.!l stre~,eIl . J~ . gewagen); het zoochk- Iland zondertaelichtmg . hoort of Ie est, en danaau den 

. ·wijis ·~J)e\V~~rdev~yll~s;'.aoor~ :d,eillandeQP zijne tliee,kultnuY i huu~prjjs van goedenkleigrond denkt, sch~,nthet ind6rd~ad 
.•• gele4e!'l.·~ iji~t,;~og~l .{veett~rII}inderd, WOrden; .intlienop d.e i zeer . matig.. Maar wat zon een. Hollandscp.e boer zeggen, 
,. i'ekeD,hrgj:fOBk< : ~e,n{' iP9st ';:,!ltgetrokkei1 " werdvo9r , de . inko- ; al8 hij ~ beglDnen moest . met ./ 700 per bunder onkosten te 
•. meJIde~:i~ll1!t~n ::i,QIu .:.:z9oveer;;gotiYern~m~~ts- en 'partikuliere . maken, eer hij iets van het pereeel trekkeukon, en een.. 
. J a vat,lIee .·. gerioteti: ,:; : als : s¢dertde" .~ ip.yoering ~ dei: . thee~ : zoo aanzienlij k. ka pitaal ill . ge!tum'den grondmoest . stekilu, 

:' kulttillr op 'Jav!i jandaiit' ir( ·:Ho,lla'nd· isinge\:oeru? " zander ecttige aan8p'raakopvel"goeiling bijket . einrliiJe,tt vall 
.... M~~,r· :~i~·;h~~ : ,Ii5g'· lle11 pa~i' ~nd'llre :"ragen tc.d9.t-n, waarop de p((,(Jkt, ziJ het d~n ook een 'pacht va~20 jaren? .'. < 

i~)v~l~'!i:i)li~;.,~¢*>;~pfecl.it~nt;woord:ta!1 ODS goi\'verneinent i _ Hijdie hier eenperceel WQesten grand voor thee~~Ul~tuur 
..•. zO!1 ,}Y~W~)\~:veI#!l~kell;. } > ,~:,:::., .•. ~> ;',< ' , '.' . .~,,: . » , ... in . o~'de . brengt, zal redell .·. hebben oIilte vreueute ZlJ nwan

%?, LJ s .. dc .th;Il~I(ultuur'. iu; geritijd lllet eerilinderdoel. neer pij, indien allesklaar is; kau zeggen: nil heb.ik/500 
ingev:O'ef'a :d~lr 'ai~':lY1:n ;'Koffiil,: , ! , ; ... c" >, . '. perbouw [d. L ca l700 per hectare] in de zaakgestoken~' 

""-' .. -



'lL~fl.l~flti~~'!~!4'\if~lz~~;:;11?~~IIr~" 
. del .8 . Jii~rIijkschepacht, zal tneR e-en beter begnp ver- .... '. , . . . - ·~ E.en p. ;..e .. a.1!>g· .. ·~.· ... ' ... i .. t .·.Tt.· ... e.}_k.!i~r. ,~i~ .. :; ..... :. 

ki:ij'geIi .'van"hehpeerof mindetmatige yan eeil.jaarlijkschen . - -
pa:c'ht~cha't -vahf8 per bouwwoesteh - grand; " .... ,. 

-'I-'k"'herinnet'Iu'ij6pditoogeIihlik Iiief hoever -de plallnen B~"t~Y.i.a. _ ., . . . '. 
onzerRegeerin:ggaan ten opzichtevan het 'cijfer vallhet · '.. ." .. , 11 Mei:c}8'7:2.i.:; 

uitgaaild :_ i.·eclft''" opde J ava~thee; maar wanneer wij eens de J\iIL.81
0
1

C
' oz/·nRole;ezfiChe .. nh.· .. -edno·.uo .... h.r;.6.r .. ·ol'llln;s· .... ·. ?.oa.~.p~.·m ... :e .... eer: .. ~_:l.:.i.,::.·l~.".· .. ~~.~e·.· .• ll·.·.t~.J .... :d.·.a·.·.-.aJn ... 5.··_e._ .. : .. 1 ..•.. . 00 .• L. ·e .•. e.t-.·.·,n.~ .. : .. ·l·.:_·e<.d.~gO.:e:.?~:.r,.·_:~.·.u.:,.·_ ..•.... stelle'n' ;·: 'd.afMtovijf . centen° per kilogr/iiri . thee ware en dat. , . 1\."-5 ill ,_~ 

de 'geiftiCZdeUi'e jaarlijkscheophrengstvall een ' bouw theetuin . bestllur iijn onilerwQrpen o.~er ' hetv6'o:rs·iihj·mQI;c{I~0~~j1:J;~>: 
op750 ;:;tC_' 'of37f'kilogl'. thee Yail gerekend worden [waar- bevelinO'ditt de' kantines ' zicli"alleen \rati-'; goe(leh ' Wijlli~zoii~'-

:Tor~~!:"~~?:~:!!~;:;~~::~i~":;~:::~~:~~;~· ·~~~~:~~:~~;Ji:~~'I~"~~~~lil 
bouwseene jaarlijksche onvoorziene kleinigheid van! 9,37 5 Men verzekert ons dat de, opvattiog " va~ , dieJ alllioeV"#iI!gt; 
boveil , degewone ' huur! , . ..' .onjllist is geweest. _. ' ,.«,:: ".,:-. ,.:;;,' ~;>~ "': '.~::';" 

.DegouverneIllents-heffing per bouw zou daardoor worden ,De bedoeliugzouniet . zijiJ.:;' dat' alle·-kantines-zicli,:.v:an-. 
f8 ;huur,pluslI8,75 uitgaandrecht ::1 f 26,75. den ' wijnvande Oedoelde .fitma1S' :": !ilhi~f::-hetJbptrtEf:'~o6~ ~ 
. Omnn nogeens op Jan en Piet terug te komen .... 1 zien, ' malir datdemilitaii'il 'autQnteiten".; iicti~.: eIa·eis\-'zOiidbTf' ·· 

pe" .4uurprijs ."van · he~ b.ewuste huis ~chter die fatale steeg- gedl'"agen zo~als -~~~_ ~~t~v.ia :· ge~c,htp4t,~··i·~~·~J:P:~ ' -_~'i_ ~;< '-' .. ~:\:;': 
poortwas zeeraKkuraat [notarieel opgemaaktJ f 100; ill de kantines tegedoogeu, Aie'· jiief d~6r"'~e ;". .J~~Uj~e!,; 
m.aar . metbehulp van de steegpoort weet Jan er f 334kommissie, oak voordehosprtl:i.lellLi};:go~dg·~~cl!t&·.'24!";&,\ 
Ult: < :kk~()pp~n '. . "Die Jan is langniet ·gek !" zeggen aIle Ret . moet . verwoildetjng, ,!~~')se~H '~~Eft;~·~~~!~~~*t~.:,:: 
h u ISJ~8~melkeI s III destad. gelieel linderenen meer< ~tl'lkten;:zlJt~IS)gpgeraJ"\'lViaJltt~Jt" 
~~t ·- IliijneriJede~tr.ijders onderwel'pik aan de publieke wet.en met zekerbeid ~ dat meiri~iiveisG1t!llintl~'ill!t~~~ij,,";P9f:'; 

oplme de vraag: of het onsGouvernement past, met de 18 73wijn. v:anhier heeit aailgevi:aagd' ~'~". ;~._." •. ': ~i-'..: i ~>~:r~. _ 
ingezetenenorri tespringen zoo als Jan met Piet doet, en , Is 4e ; onsmedegedeelde;interpte~att~; !'l'v~ilweLd~'iu¥~et : 
of bij. d~ invoel'ing van ee~ uitgaand rccht op de Java-thee dan vervallen OIlZe' bezwaren : ~n ·:vefdi'ei:i.t . >lleLleg"rQe!ltu'uh ;: 
de reclttvaal'digkeid niet zon mee~rengeri om, eerstens, van aUeri lof iJl dezen. . . . ."" ..';; . _. . 

~;jfilfui:~f~~~~:~~;:i;~::~~:~l~fij~~L~~~~::~itE~~~~E~~.~*ii! 
dlin grond:'" . .....,~ dIe eeUlge dagengeled!ln ·.gevallen'~lJm;~''''illet"g(:).e.\lt.g!m.~~p'~i,r:.: 

lridien' el' iemand onder n is, waarde medeplanters, diellln de Locoinotie/ van22, A;pri:l':~L":X!l.s:~W,~n.~,,~~=x~Ji~, 
. oriz~n ;Ministervall Kolonien persoonlijk <kent; dan verzoek van een procea tegen een ,beambte _ van ' h,et bQscli.wezen - ---~ 
,·ikheIriaan. ZijneExcellentiete ieggen, .dat mijll llUis vaol" voerd. Dit .'hcrinnerde mij- een '-ander:-~~.i:-::bek(J~d~:t' " . "': 

henl open. :staateri aat · it hemop mijne eenzall).eplantage van dien J1slel: E~n beambte- :£ifSlien J:1i:1C~';ln~'&ieIiS'qr~tP; , 
, zal ' ontva'ngen alsof hij mijn broedetware, indieli hij ~mif ; geschorst, daar hij deklaieerde ·v66r -:traje~ten~,aip~hij;s1eqli!s: '. 

hetgel?-b~gen etlde eer wil do en: een paar w<iken op Beuki- in .. iij~evel'be. e ... ldin .... g. )1 ... ad : ... ·· .. ~ .... ~geleg~,/:'h·~t~lie. :,h ... ·.: .•.•... 'l.l.1 ... ·.t.!~.R .... : .. jj.ie ...• • ;"';·,p.~l:. 
napekko . te··komen logeeren. . . . ' . schuldlgebekende terst(mden·.:·verj{la:~J.:d.e-:'·~e_er" n_altlk ,h~J< 

Ik zal hem dan herinnelCl1 a!ln het jarenlang 'wachten bet gem~kkelijkervond - teli.~li~' ~e '~lJiijv'elf -eJl'a.es~i . :ih ·· 
enrondloopen bij onze machthebbendim, voordat men vroe- eene dekhiratievanreiskostEln Coi(·~i::" ~llkf.i.ri:; ·i:.;,:" ',, ;'~: ";:,.::;» 
gereen ;' .huurkQntrakt · tot stand bracht ;ik zalhem mij- "ZOO herihnerikIli.tjeen· anae({iml:t1~,~!iiu .. jil:e~t!!3and~rir,:: 
ne boeken en a!1,ministratieve staten voorleggen,waarnithij ,residentie, die • doodeenvoua.ig >:a.e:,· ~r!ikt~ir!eJ;ite~ya.n; o,,~OO~ , 
zalzien wat hetvordert· eene theeplantage daar te stellen; ondergesc.hikten · 11iet riitbetali]a,~_;~', :rl}~~i"~!~:h. : ~'it~r~ribf5t~i1 ·· 
ik zal .lll;lm·:eene kleinewandeling laten maken door de ruigpai,rdenmet zaciels, schapM;., ~*~. ;~~W~4:,).~v~fllI!;;Z <Ue:":; 
bewli'ssene 'ravijuen"van ' hier naastliggeiide woeste gronden, laling: .HiJ- kwam .ergelukkige~ ~.Cdan'. zijl;ilCQ' flIi,lt ~ 

. cii ;als;~ Zil~e >Eicellentie dat aHes nagegaim ilil 'hebben, 'zal gewest, _ want de resident .v_er~o~s 'geeu . soesa d~a ::~M::' 
het "he~'~ i'ets meeI' . aanscliouweIijk . worden wathet ·· zegt tra- hebben en t()etoeptede zaak;.. -..: --:".' ~_,: .- ::. " '0':. ; ". o::;.':-i~- 
pische';W6este 'gf'ondente ontginlietL . Als de 'minister dan II ~aa, waar . h,epben ge.l?4 ¥~<i¢i~~iH~,}V.JEfiJ.:t§} -~,:J!f '.'~u~f, 
ll:?g :" lu~thed~ ,onimijop e~lie mijner d·a:g.elijk~~lre ·inspek- beweren d~t dit . eeIlec~r()nisc,~~){~~tlX~i~.;j$J?:;ij~a:· il!¥;" 
tIC~ , on~er ' : OIlS J ava-zonnetJe .. tev'olgen ,zal . hlJ ook beter ~e?va.n di~~st, . zeerze~erf ~ll_n:.w,ater~t!},lIt jill~tW . .. 1:t~f~~'~;. 
begrijpeil.···:l).oeyeel . zweetdruppelen deplauter op'sgou vet- A Is . de ,'balken : en:steell~n .kpiIM_Ji;:;~p~~1{Jlll~I . .(~;.~J:;:~ci'-.: : 'i~".,·;·t. 
nemeiits;woestegronden mdet plfmgen eel' ze produktief wor".' IIGisterenheefthier _ wea'yr ·.:e~~i,J~: ; b~~-.·' '' Il.a!ih1i1 

:r;.~ .~.~!F,,;~.~OI::i::~I~:n~:'f:l.~J,~!~ · ·:r~ti!~!!~~!~:1~~~~i~". iWf{c~f~~0 
zu,lIf ' ellne ··, tlieezaak,m tUlll 'err fabrlek, verbortuen>zlJn en dan~partIJ er.I, rue. soms 0ll!il~n.;~1l!la.~.rllll~~?.n:, 

\fiii~li}~!~~i;i~~;~~f~~~l~~:~;~~rr:::':;P::llt~~;,~~~:~ 
,'. iild,ustrf!l,: {li,e. :a.11es in ziuh vel'~enigt wat men . van partiku ~ . tieke .• opneIl!~rszaL versehijIIen ; ' ni~J j;~r~eli~idell~ k.?~!r~l~.~~ 

• · .•.•• M~f~~~!f~r~~:~~~,;~:~ev.e~a~~;~~:;}~j~lf;a;err:!~i~~t .. ond~r . · .• :;e~hi:v:;~r:hei~:li~~~:~~~t1·l~:~~J:~j~r~r:f~~~:;~~lt.-.·~ 
·. Wat :; Onz.e " MIlllster· dan ·.nog: meet -zal uenken,··weet · lk I /,rOnsonLv:allClt . aedert . ·korten.: JlJdae- ()l\~!!te .li~WQ:nel'!!.V'~:n,< 

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



d~~~Jesid.~Hti~;< lort. na ••. e\kander, ovet:leedeen . yie,r!aL h;un· 
.n;t~ .; ()g~ .. qe )lie~rJ}eQ~ler"in· 'lexen. Quitel!geWQ?ll .' denr, 
waltrd~~ ·.bij · d~n'R~a!iva~Justitic teSamarang, gepensio~eerd 
assistentbiJ'tboschw;ezen ,heeft medede tol aande natuur 
b~taald. ' Hijwashier algemeengeacht'"Tot · in _den laat-
sten'tij(l namhij ' de funktie van koster blJ de Protestantsche 
kel'k allliel'waar." 

die zuiver, '" ua" aftrek : ~v:an.·. de; kosteIl.en·JooIlen:, bedragen· 
f250of,lllin,der •• en- opgevl'aagden ~()Iltvangenknnnen:wor- " 
"den?ij .. het . Ministe~ievanKolonien' inN ederhirid;' . '. ' 

12Mei 1872. 
In de jongste vergadering vande DirectiederKonink'· 

l~ike N atuurkundige vereeniging maakte de uitbarstingvan 
, ~~ den Mel'api een del' voornaamste onderwerpen vanbespre. 

. OpverzOekvande" Han~elsver~enig.ing heert de Ka~el' ki~~ ,,,u~t. De noodige. maatre9'elen w~rden genome~ ter 
van Koophalldel en NIJVerhmdalhIerZlCh tot de Regeenng VeJklIJgll'l~ eener volledlge .k~nms van altna~~rverschlJlJi!el. 

' 6wendofute
i
bewel'ken d~t ook de voor Europa bestemde . VenIer werd eene commlSSIC benoemd t~n:celllae met (len 

tn ..... e.'vempe.rFi.ansche m ... li.i.l viaBl'indisi gez~nden kun.~en \ Duecte.ur. van h.e.t Muse.u.m .van het BataVl.aas.chgeno.o.ts.eha.p. 
wordtn.- Blijkcushet van den Inspecteur Clef postel'lJen van ku~sten en wetenschappen te Oll~elzoeken,wellcnut 

t" ngen antwoord w6rdt daardoorgeene rueer bespoedigde al snog Kan worder. getrokkcn van de In datMus~lUm'be. 
~:e;kolnst,vel'kl'egen 'en a.1zoo het dOQr den handel beoogde r ustende photographi~che cliche's afkomstig van wijlen Dr. 
doelniet' bereikt, \ F. Junghuhn. 

Dr. P. A. Bergsma deeide als het resultaatzijnel'waar • 
. . Wann~er zal cindelijk eens de agrarische wet wet worden? nemingen betreffende de declinatie van den magneetnaald 

is de vraag,difleen ieder opdeJ~ppen zweven :noe~: .wanne~r in December jl. mede, dat de zoneclips van 12 December 
Wij. .ind,e.Java8ch,e.Ot;va~ glster een lwnlllkhJk beslmt geen invloed heeft uitgeoefend op de verschijnseleIl.vanhet 

' lezen,<verelsehtomdlspensatle tev:erleenen van. art. 1 van aardmagnetismus. 
het ' besluitvan 3 Juli 1856, zoodat het een llliander op . ' Dr. J. A. C. Oudemans bood tel' plaatsing-in hettijd. 
J ava,'vetg\lnd: wordt huurcier vaneen stuk woesten grond schriit del' vereeniging aan een opstel over de oplossing van 
inzljngeboorteIlludt{)worden. •... . . hetvraagstuk om uit de breedten en hetlengteverschilvan . 
• Ditbesluitver:wekteenpijnliJken mdruk, zoowel wegens twee . plaatsen . op den aardbol haren afstand endewedei· 

den ' aard vaiio.ezaakalsomdat zoolangnadat eene enna- keerige azimllthen te berekenen. . 
tunrlijkeen, ongetijmdtl bepaling weUelijk tel' zijde is ge- Tot lid del' Directie werd benoemd de HeerA. A. :Bak
steid, .nog derge~ijke. verordening in het, l~v:~n ~oet treden . ker o verbeek, tot gewoneleden de heeren J. J. M. Everts, 
(,)In ,aau e~n inlanderal~ het ware een prlVllegw te when- E. Metzger~ H. ]' . .soeters en C. Woldringh. 
k~n,daal' waal' hetnaitll1.l'recht ten ztinen gUllste spl'eekt. ~_..-~ 

• De mrektenr van :Binnenlandsch :Bestuul' heeft <de' vol· 
D~ directeul' v~n Financie"n brengt ter kenni~se dat de vol- gende mededeelingaande lIandelsvereeniginggezonden: 

gende ilJschrijvingvoor (Len verkoop van Gonvernements lI:Batavia, den llMei ·1872. 
wjssels .oph6t7 l)eimrteJ]lent vanXolomen zalplaats hebllen If In het kultuurvel'slag del' Residentie Banjoemas komt 
op'WQensdag, .den 5den. In,ni aanstaan:de j dat het be(h:~g het volgende VOOI': ~, . 

van, . . wissels, waarvoor.blJ dIe gelegenheld kan worden lll- ""In de <afdeeling Poerbolinggo·heeft.de bevolking van 
geschl"even, wordtgesteld op een millioen gulden. eenigedQssa'share geneigdheid te keu'1lengegeven om in-

.. ' . 'U"h~ ','" .• . •• , . . ' ." .. ..' . " '. digo in/ groote hoeveelheden aanondernemers. ofopkoepers, 
~ De .jav.OiJu,1· .houdt in een besluit, wa~rbij de ver- te v~l'koopen met aan boddatwanneer eeJi · ondetnemer 
schillelHle' autoriteiten worden aangegeven , dIe het recht ziclf wilde vestigen, dadelijktot eene uitgestJ:ektheidvan 
hebben .in.het.belang .van 's lan~s 'dienst kosteloos tele- :;;+ 30~ bouws doorhaar met indigo.zoude beplantworden." 
gritmlneriteverzellden. . f"fHoewel dit aan partikulieren isbekend gemaakt, heeft 

· Bifgou~erIr~~e~i~.besluit .. wordt . bepaald., dat, in. stede 
v~n te KaIparian, , t~ , A,mahelJ een hulppredIker ten dlCnste 
derfnlimdsche cliristen-getneente zal zijn gevestigd. 

zich nog niemand aangemeld om indigobladerenop te 
koopen." " '. . 

IIlk acht het nietvanbelangontblootdeaandacht van 
den handel op dit heugelijk verschijnselte. vestigen." 



:1'1I~\ii1~~'1{1~1~t~!ir!!~~~f~~~i~~~!~~i~ 
, pielr~:~{l;-' J5(rgewei'kVvolg~'ls -ae tor l872 uHgc'gevelle -alge- ;l~~"a~ii'gel¢gen1.teden , alstothel;$tel , \fau: ', gez()tla4eid , n3:~n 
meerie ' ~nadministl'atieve orders. " _ _ _ verblijf van bijna, 24jaren in deze g(jwesten,waariI.l -hij 

Dit ~ wel'kj~ ' '''drdt in ~et ~iclit--gegeven -om tot leitl:draad steeds een 'oedrijvi( en l"llsteloos -leven-Itiidde. ': ,-' , " ' 
1e str'Jkkcn voorhen, dIe Ult dQn aard yan humle betrek- .. ,-.... ' 
king m(jel'~peciaal geroepenworden tot het houden- van In de loco7lwtiefkomt het beiicht :voor dat reedssedert 
aanu,:3lediligeli' ten behoeve van hetDepartement van Oar-drie weken door den hoofd-inspekteur 'Sijthofl:' een ollder
log. } Het: ueapJwoordt wel'keIijkmiridie besteinming. zoek is begonnen nallr densta-ud van, zaken .. te _ Banjoem~,s, 
, Ocik -'zij diezich met de aa~neJningen bezighouden, kun- en de ~aridelingenvan. - den residen.t, 'aie; ,volgenshetzelf4iL 

nell ernut -van trekken. '_, bIad, een binnenlandsch , veriofvoor;lfweemaanden :lj.eeft 
Va ri ivit~e scnutbladen voorzienizijnde, kan men later nieuwe - aang~vrflagd. :: "y;~ : '-, ' ,. -'- ",;~< 

admiilhtnltie've voorschriften ' bij hetgeen thims verzameld 
is, voegen. _ 

De opbrengst, van deze uitgave zal ten voordeele van de 
noodlijdellden door de ba:ndjirs ,te Samarang komen. 

~Y~i ' koesteren de hoop dat een ruim debiet den schrijver 
zal beloonell voor de door hem genom en moeite en hij alzoo 
dub bel in zijn oogmerk moge slagen. 

15 Mei 1872. 
Bij de Jav. COU1·. is gevoegd een kort overzichi van ,len 

handel ' en 'de ' scheepvaart , te Padallg, te Priam an , te 8i
boga, te I3iuos, te 8ingkeI, te Indl'apoera (zuideIijke afdee
ling van Padang).- te , NataI en te Bandjermasin over de 
maandclI Jauuari en Februari 1872; 

lJe Jav. Oour. be vat het besluit, waarbij een reglement 
wordt vastgesteld op het verIeenen van binnenlandsche ver
loven ann inlandsche ambtenaren in N.-I. 

Dezer dagenwerdcloorde ' Loc6i1zok? m,eaeged~ld > diit 
aan ka piteins. bjjde illfanterie ,fanhet :IndistifiJeget. voor;;: 
dat zij tot hoofdofficierenbevorderd" zoudeu wOl"den<;~lhfet 
een examen ztluworden ~fgeno_rUeD.~" - __ >- _'. . ' ,' , , 

Wij . hebben getrilCht dienaangllah,d'c: informatien 'in ' te 
winnen, maar van zoodanig . plan is niets- bekend.·' . 

Het zou ook tot zeer .':v:ele mlltatiel1aanleidingg~ven; ~n , 
noodzaken eene . perJtlane!l-~e . ~oil;l,mhsie;,van ,exainell In<:,het,, 
leven te roepell. De groote' b~iwaren',voor 'dendienstMen 
dan ook deskundigeri er teieIi::. opzieii;' h~ta:enkbeeld - f6or 
te staan, zelfs als zij . datop- zic~zf!f . nitit g~h~~lverwerpeq; . 

'. . . 18 MeilK'12.' 
Naa:t wij verneinen, is aaJld~n hodfdllInbtenaarop' wac~b 

geld, den heer Cooren-gel, .1aatst:' 1,e:siderit"vanTimot;- :'ee1:J:e 
kommissie n,a,t'\r diKust, va.n GlliJ!;ea ', .opgedragen,. waatheeu, 
hij l!1et ~en van .Z. M. oOl'logsbode~s , ~~1 ve~t~~k)cen.'\Vij , 
mogen de hoop koester~n,aatdei~ ze~dIngbliikeIl~al<!n: , 

"Bij gouvernements-beslllit, voorkomende in de Jav. (our., eindig meet' nut teliebbilndan: di-i'laiitste, :dieteiivorigen; 
is bepanId dnt -voor werkzaamheden, aan 's lands maritieme jare ' naar Nieuw"Glliueaplaats' lind. ~ ;'. ;,',: . . ,:. "(:'/" 

inrichtingeu inN.-I. ten behoeve vananderedepartementen In-dev~rgndering vanaahd~elhouderlj ' i;n 'd~ ,~¢d.erI~n.d~~h~ 
dan dat del' marine ,uitgevoerd, aIleen worden inrekening~n~i~~h,e _ ,?ee- en :arandaSsUTantie"M~atschapp'.1ns, tervervant f 

. gebracht .l e werkelijk daarvoor specinnl besteedegelden aan ging' van den heel.: 1I. s ~ Howlett, tot k(jmmi~s~ti8vetkqzeri " 
de ilrbeidsloonen voor vrije ~rbeider8, ben evens de vel'strekte de heer J. Peet. ',< . . 
matetiitlenzondereenige verhooging. ' __ >, .. 

Dit-' hesillit wordt gerekend in werking te zijn getreden~ ~ Het Militair P1jaacln'ift no ' 5' be-\i~(:dti :volgenae: op~tel: 
sed.ert 1 J aD. IS 71. len: Over de vel'sterking, van 'groote ',stedeni:een, en~llrider 

, .' 16 Mei 1872. 
Hij ~ inschrijvjng voor den overvoel' van produkten naar 

Nederland is dgor de" Fak~orij der N. H. M. opgenomen 
het schip Krimpen aan de L'ek, tot f 88 per "last naar 
Rotterdam. . . 

Een der -N.otarissen · buiten Batavia, doch ill de reside~tie 
van dien -naam, heeft den roep beneden het tarief te wer--
ken eii -da:ardOor praktijk te lokken. . 

over d(lbeoefeningdermilitaire wtlttm~c~l:\l'lpen;hlltAynil
miet, en varia. ' ., . .... - " .~" . . ",- _ 

Olider deze laatateu zijn zeer opmei'l:c!llijkeen,ige statistieke : 
gegevensomtrent hetEuropetische 'gedeelte' des: legeis~'·' ' 

'. Van ' de ,in 18'1luitgllkomen ;~llPp~eti~·tro.ep~IJ,,~terkn0J ' : 
militai.ren, waren 1017 N edeflanders. , :; , ": <, ::;, .;.:" . , 
. Opi Jan: ~ 18'12 telde het Indisch leger9i28'7 ~N:~deri~n- _ 
det:s en 2,840vr~emdelingen. ..'''';',; "' ~, ' c'c"~c:; .• ' 

Geen enkel der in 18,n aangekom'en:' soldatim: is' bir-he't: 
depot 'te Meester-Cornelia ove.rle.deJ?,. ,- -~;. _, .. .. =",-

Van ' de goedkoopheid merkten wij niets, 1hilRr weI zagen 
wij twee' likten, gepasseerd _9 ' ManIt 1872, N. 9 en 10, In de -~aand: FebiUati de9' 'vongeli"' jiilirs'lleeffhetb~s~uu.r, 
waarbij v~rkoopt: ' . det . ChristelijkeAmbachtschool, jn 'eellalgeirieen\ verspreid;: 

, a.demanaallzijne ~yrouw, huiten de redenen in art. pi'o,spectus, . zijn " voorne1A~nbekeil~· '-;g;~Wl1ald- OIn ,: detliariS: 
14 6 7 :S.' W .• 'B ' aangegeven; bestliande, inric.htingte doen ' o~!li:gaiui; ;Jp , !i~Illan~J?glrwg~:,-

b. de" ,koopster bovenbedoeld aanharen minderjarigen sticht, ten einde hulpbehoevende kinder,en v~n europeesche 
zoon, die zelfalEi wmparant ko.oper-optreedt. afkomst in den landbouw te Qefenen, enalzoo voor die', 

AIs ,:ue~ de Jaatste kooperziet, is men van zljne jeugd , ~teeds toenemende, klasse ori~fll' In4_W~1l'emaatI!Qhlq)pij;;@n, ' 
dadelijk" overtiiigd. · " . . ' '. .' ". ' . . ruimer ' veltJ,tte.opjlnf\n ,9m, door tiigep :;!l1~eidJi ~r:h, ,- V()9,r4~ ~;, 
,. IIi, - ,;;.,gestel~ :dat· er .. goedkooper gewerktY;,ordt, ... - het· toekom§t_eeir' niidd!3l ,!an .:. bestaim : ~~ ;~t:lt:~~g~ll;~,': .c .F' o-<~:,:}

opmaken> yan ::t'll)eenietif/e .overeenko111,sten; dlil de' notaris ', Om; dat dool te<bereiken . ",-as ilchtel:J~,eldelijke~' ·hWf>.:~i.' 
moes~. -_w, ~~ell,': geentluUrwerk? '. Is de -!l9tarisdaarvoornietc geuii. i poodig! .. 'endeed~ hetbe$tUl\r:; e~i!t: ber~fle:)Op~ de:'-Pu,~' 
repriIllau~a~el? . (Ind. If .t'. k.llt~) ; blifl¥_~1ie(dMjgb.eid~oQr,gfllijk~,ijdig ·,_~et ~betpr9.~e:ctus(' 

I ", . ' inteekeningslijsteu voorgeldelijkebijd'tage!1aau _tebmden; , 
, , '. . . . :' . l7' Mei 1862.Sedert' dilt tijdstipziju achtervQlgensyele l~eldegaven ;~t 

Moeu.tE:nwiJdezer -dagen met genoegell mededeelen, datvel'scliillende oordenvariNederlandsch~Iiidie irigekom:eni en 
: de--: vim:lien,~t~lij~e . hoofdschoutJ •. B, . OosteweegheLdoor · Z. . Werden d~e : . gelden,voQrloopig 'iot , ~!~¥ug.~van' tent~i'bij ' 

. .."... . " - , . . ~. -
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~;:~llIIltt~~i~'tll~~~~~i:~!;~;;'~~w~~~~~~~ 
c,m~tk.~aJI> cCle 'ttlntl:el'~h ,der-:on(leJgeschlkten gestraft, .. ' zJch·c 

-... .. _ l -.·'n:t<iE;.lte,- .z<;>oilat-nUDlle .'. hlu~en::,;tame1il~ 
reverri:- zQoaliH;fdW:,' g~s9p'i~af'r" ~anrieet·" a-e' beere~ ,'vol ~aI:eii ,"" \ldoral des .'~voIfds. C ',qp,;:aeIi';.Jag 
dietistplichtrg~Q ; )liet -' bij : .J~~t, -werk . opkomen." spant men ' zich "liever niet in; bet valt geheel iIi 

. Daaruit zijn kWesfienontstattn · en nu bestaan die ' den smaak van .. den . Maleier den · kinderen -volle 
-scholert -meer:fnschiju daninwerkelijkheid.Vl'ijheid telaten al of niet ter school t~. gaa.it,:' 

Ook "iri Kedirie tieft . men nog "een 4tal par- . Te " Taloe '. willen de ouders zich de~uitgRven 
, tikliliere.: sdhol~#- aaIl, :,v~i'~',jongens en meisjes voorkleedirig en voeding der scholierennietge .. :' 
, heengaan-; 1l1lia,i' ,zeerongel·egelq opkomell. - ~roosten en de ol!dei'wijz~t was zoo ongesc{ijI{( 
>, Het.cgetal )eerJingen ,op 'iillepartikuliere scho- dat zijn ontslag werdaaiigevraagcL De -toestan,q ' 
.ileli -': 9P - Jav~ 'J~ye:r 1869_ isniet opgegeven. del' school was natuurlijk "zeer -ongunstig.'" 
.' , ' ?iedaar 'eell'e"schets\ralt den 'toestand op Java, _ Betel' is het te Loeboe-Sikaping enRauge~-' 
~-dat~' zobals ~iwvele' 7 aridere 'opzichten,ook wat de steld, maar bok- op laatstgemelde plaats bestaat' 
ljog,i~g~n .. ~all ... ~e ]f~g~ering ten ... b.ehoe\re .van geene medewerking van hoo~de~ en ouders: -, Te" 
het , ~nlandsc,hol1deI'wIJs , betreft, nog III gunstlger Fo~t de Kock heeft de oprlChtmg een~r school 
olllsJandighed,ertdan andere' bezittingen verkeert. "blJ ~lle hoof9,en den mee§ten bijvar gevonden"; 
~Mell>zal",~it,;-:h~~ -bove:~y~p1eld~~ , ~uiiilen afmeten d~. ,~ll1deren woond~n de lessen "met genoeg~l1_ 
hoe ~li~rtIl~f. lj~t : geh~el; gesteld IS. blJ. .Ook te BondJolwas de toestand gunstig:; _~ 

, c,' c · ., ;,' -" iil -" - Te Poear-Data!> klaagt men wedei' over slechte< 
." . - --" opkomst del' lnnderen en het schoollokaahnoest 

Op , Mad~-d·~ -' kunnen niet aIle' leerlingen van geheel worden afgebroken. 
de scholim in 'so landsdi~nst overgaan; van ~aar . De ?~derwijz~r oJ? Fort, van del' Capellen be
,,1na1a1se" onder- deouders'. Maar emstige aan- ZIt Well1lg kel1lus, dIe te ' Boea weinig takt. : 
sporing heeft l~et aaI!~!ll ' leel'lingen op hetzelfde Te Solok was het onderwijs "goed, maarvoor
ci~fer J~ Pamaka' san gehouden "Bijna aIle lands- vele leerlin~e~, die t?t den veldarbeid terugkeer
d~enaren beneden de!! ran,g van ",edono ware~.v~ll den, VaI~.wellllg praktlsch nut " Belangstelling~e
lhe ' ~ch(j~1" . :,1l,~k.o~sbg:_ ,. l\Ile'rkbaar ~~ren ZlJ 111' stop.d ?lJ de l~~ere klasse del' ~r:volking in 't ge
ontwikkelinghen,dlede school ~llet b~Q~hl heel met e ll_ bIl_ de hoogel'e WClllIg. "Een groot 
Jlnddeli~; ' Vo()ruit~~t': ' . . '.' . bezwaar tegen het bezoeken ' del' school was de 
r' Da,arzociwel alste Bangkallang is ~en teVl'e~ ve~re a~stand van de meeste l~rassen vanSolok.': , 
(len , over~~> :yprdermgen van de leerhngen. Te . Fe Slboga tnoet de onderwlJzel' de .10 of 12 
t'oelilRJlapt'; ,v'aren : de vorderingell daal'elltegen kinderen, die ' hij ziet opkomen, zelf ee-rstvande 
f;, vall geririge h"eteekeni's"; ,vegens vele 'absentien speelplaatsen halen. . 
dOOl·~i~kte . . , .... '. ' , , Te Padang-Sidempoean ishetschoollokaal"een 
. Het ' o~?ei,,~ijs 'op. Sumatra is .~chteru~tgaande . . ellendi~, ~a~~bo.~zen v~rtrekje-,fuet -alang-alailg 
~H~chts, bllt;tlt~onderll1g leze~ WIJ van' daar gun- gedekt: Er ZlJ11 5 ~mderen van de eigenlijke 
stJge med~~~elmgen. .. . , . ' . bevolkmg op 245, dIe nog geen 14 jaren tel-
, 'r€2 :'pad~rig J~eerschte " \vanverhouding" tus- len, op . die school. De- geringe . man kan de 
schen'/den~' eerstelLen- tweeclen onderwijzer, het- kosten niet dragen om zijne kinderen daarte -
geen nadeelig 'moest werken. ' - - besteden. . . ' '. . 

In --d~ _~~mp~I}g~ rondwn Pain an woonden een Over . de-school te Si _ Mapil Api}, ' in het'bani- -' 
aimt~r :ltWllereil, ·. die ,;geenede . minste opleiding . boezen kerkgebouwtje Yap. den zendeling-opzie
geno,te,ti'i?~:f,p~ :tvdrderlngen ,opdie ' schoolwaren ne! gehouden, zijn de berichte-n nogalbevredigend.; 
,;oIibe~~td~Ii.d~:,_< :""egehs ' gebl'ekaan leedust bij De school te Pergaroetanis verplaatst c' lIef 
<le -ll1,e.~$t~iL:;.:,T" '."'" ..... _ verslag zegt .. en dit is karakteristiek: ' "ZieLde 
: " j1e:-~a1;al;tg4(4pas /des,erteerl1en23<op '281eer- bevolking "dat 110ch gevaIigenis, _nochc blokarrest,~ 
li])g~it';t;_;d~\~s.cli;oo]'-.'w~rd .. :ge~loten, wliI1fde hoord- toegepast wordt op hell, ' die hunne kindere~nttt11 
del~: ~~i~~;~~n',; I#i:i&~~ . ~~Jl :' s~hool~eeflter ' te . ~~.:,, 'nood~ake~de school te . bezoeken, ~a~i~hei~~ef 
talen ,:"~anfu h.,UIl:i germg,,t~aktelllent. -DepakhUls~ deze . koel1.~ evenals met de . anderegesteld_ eil~le" 
1l1t)est~~ '(:Wr¥g ~iri\it ;:' ve~gunri~pg' :.gratisoiiderwijss?holenzullen nergens bloeien, alvol'ens het volk . 

teo 'ff:~l'j~~:i~i!gl~ ~ar;A;_di::'~-6rdeiin;en -,;uitetst , ~~~js~?ordeel heeft leeren inzien vanhet onder-

w~hiig?i ~nhdedaudets ···.,,;volslagenonverschillig.'" Wat-betee~ent~etgeen men omtrent de school ·.~ 
.' .~. -:., ' ,- . - . - ' " .' - - - '. .' - . 



~!1~~5!i{I!I:Jf:~~{a~1~I~Jf'l. 
richt .. kaIl\et111et, ;anders, 'of o.o.k '",de~~ , school dIe yroeger "dt} klnderen ' n~:r _ sclip()1. 4:t~ef.(~a,:~ j~ 
lni;etbet~r~ : vI'ubhi~~ . drageii, ip~ien iqe~l van , 'l\~ L~n,gowall tooride. jpp'g¢iJ~:: ~ilr:·~~~k~i~j.~§~)~l~ 'c; 
ge~PlJ.~~ .h~:grippe,l1 , uitg~~t1" " Do'~lt 1Ue~~ hlel'~p Jee11, al31bit~; iu , za11g ,.,.en, ~}etlJ~s?~Jeg::Y~~J~?~Jlk= ~ 
ey.ang~~atIe VUl.l , regeerulgswege !VV1J' zo?-den h()~~flulten!";,,., ."f::·.,'»'·;::' ;.A;~to: ~t';;~~·':i~'~:;~{" r:. 

. ~l~~:it;a~it.nbr; d~nd~~aC:! . ~it~;.t uit- 'r/;::g~:~g!;h~~~~th~i~~f~~~rf~,j 
.' Oyer de school vaIl"~ denzendelmg te Boenga- van . dell tlJd at;Ll1 zU1gelF"veI'sPlla;;"L;i}.:i'~~-i{;'\' :; 
B:anClar, waarbok eenpaar meisjes ond~rricht ' , 'rePopontoJ¢ri _ye.rVielfd~,' ee:t:~,p~ltI~~~~ :,W-ege.i\~~j 
gel1ieten', hliden t~el11~dedeelingen bevre.dlge~d. , d~ slechte 'QPl}OJ:nst el\de . .t~~~tl.4tl'y,~~.st~??~~~.~oe~~~ 

De toestand te PenJaboengan . was daaI~n!egen mets van . ~ezen' en .,r~kel.l~n.: .· , . • :;" ;. >,,;.,<"~;,':\'i':4 
;,a1 zeer origu~sti&,en ~r viel . al zeel: welIl~g:~e _ . T~ ' rr~l1gah: . slecht~-' re,slJitat~~),:;~~~ '~~ ;~~:~~~;';~~~fj 
verwaphtel1, blJaldlen , met z~o ,s~gedlg 1ll0oehJk br~k . aal~ .b~e~en. . :, " " .:i .:-, ';x':":";'· "";:;":;i, l;",,:,,:,:.> : ',;i 
een schoollokafl:l . werd opgencht. . .. .'. fe Pll1~hng . ;v,ond ,de }{;ont~oleu.l.'~?~lV'14)rl:ge/.§~ 

Te Tanah-Batoe wordt het onuerwlJs gegeven rang vier n:laltlnp.e.: ~cho9Lledjg'~-!i rr~;, J:JQ~Btl~~ag:_~ 
,.ineell ,bijna .onbruikbaar ' noodgebol~yv :". De de kont~oleur yahRa't~naIi;; t:W~eA1~iJ:ltt~~~dird,et~i1; ,.' 
hootden . zagen het nut vanhet ondel'wlJs met ill, diehij wegens{)rge,'huiaziek~e~: ~()jiIn.iQ.(l~~fj~f-:i{~~r:~ 

De school te Moeara· ~ipongi verheugt _zich in huis ,zond" De sch()ollokaIEHliILdatd-i'st:dkt. ~v~r~ ~ 
een uitnemend onderwijzer. . . keeren in htreurigentoestan~L:~·;;i·,> :,~::; .. ;l;X~.:S ·'i :' \ 

Van rrelok-Betong komen dezelfde klachten~lechtszee1: •. ~11kele : E)cho~eni;' ~Js: te< :,IieJel1l~r le~ ) 
als van elders. . verengoedel'esultatep'~()p ; ;i~· : ' .'·' :'·-:'I'i/~:i'~''i~> -· / ' ';' 

'Wendeu wij het oog naar andere eilanden dan In de ·MillahaSsavil1dt' me}1o.p' ,~~~zeIi~~p'g§c~pl:eJ1 . 
Sumatra. r . : ' " . • ' . o;e.ra~ ,gElh.rek; ,;aan l~~r.lllia:g.e,le:J:l:,;}/ .~'gr;;;;~~ttg:¥Fp"g.' 
. ,;Betreurenswaal'd was 0 h~t" dat ~e mlandsc~~ ' Graafl~~d getUlgt v~~1"SChrppie:\13W~~ '~1~~l1t¢.ji~;P" 
Jcugd . te Muntok zoo wellllg g~brUlk ma~~te van kornsto ,A.lser ;~"ge.ei!~ , .ver:bet~rln.g;.;,k.W;~W,.:, : zou-
eemi inrichting , waarin VOOlOlilet onderwlJs werd de~ .. de sc.h.olen verd\VijIle~.: ::·: J)~ ipY<l~liW;!izJ!l:s . <:l<:lr, 

'. gegeven." . ..• . '. . ' . . ~eeste . .~laats~n, ;. "b~~l~e.d,~~~l ¥~~~~~f,:~i~~~~~¢;(~ll 
De gOl1vel'lIementsschQol te BanJerrnasslll blo~lt, hle~den . z.19h~ b,~.pgmet · h;il.ril}et:\1iiJl¢lY:~~)':; " J;\;": >: 

De oorzaak . moet hoofdzakeJijk gezocht ,wof.den , , W~rcile .pj:rde~'Wijzet ... heter.'f~n;' 4~1;;filt¥kaal\V.oh 
in de aanhonderide pogingen van het . bestuu'r doende was, hi{)la .~e , E)choQI; zi~4r.:.~ta~Q4e. ,:;>' .': 
"om de inlanders het nut van een goed en ge- 9p rrt)rn!tt~ . gaven >de . 1e,erl~rig~lipllj:k~:o ' yalil : 
regeld onderwijs te doen inzien':'_ "goede vorderifi~en:,' .... . : " ;". ::c ;< ' :j:,\£~, '::i' ~ ' 

Op 'de . schooLya~, den zendelmg van Hoefen , Va.n HaJ;rnahe.lrawqrdt , ge,gIelp:·i i;q~t;:,o.p 'g~~lle~ 
was de cpkomstonger~geld. ~~ ; . . gl~?n~en lDpcht, wordeli, he;tWiJ.(4Jtl;~f;Ii~f·:9P"~er- : 

De toestand del' school te Makassel' "konmet . WIJS mdeze . strekerlinde. 'l,eef~~ej tjjg:~~f"grpq;tf,) ' 
gunstig genoernd worden," . wegensgebrek nan schreden :zou4'oel1."· '. '. .. ;,'. ,~ ~:\:':c . c£":~t~'\:~,y ·,>: ;: 
geschlkte ~n.aerw!jzers. . . ,, "' ." '; T.e,;Vaai" (AwbQn)js,~h~t.'9#.~~:r.\~rij~'~\~i#lt¥1;e,I~ · 

In '. de. l'~~ldentle Menado IS de toestandmeest m,abg, . de .. opkomst" ibeyr~dlg~;rid0':;>0f~N~~t~r.: 
overaL ellen dig., {Z~q? , zegthet versl~go~tre?tde Lopula~~n, . te o Tial : :Chris~r~,.4e,~8." ,,~~~!1 ,Q!l;~H'~~ : 
gou v. ~chool . te IatIh:.,. "pe ,opkomst Aer1~erhng~nl wa~ . vPJ : bek~aam, ;<Te~9~Jj,;;.~~~sg ;~r~.~.wN~g11'k 
liet . zeel' veel,te'<wenschen over. AanIDoe,diging LaU1.a _waE)h.etohdel·~ijs ';~,g9:~~Z; :te~:l1~f~rt,iL~~:Ifs. 
vanwege het beE)tuuI' ,baatte niets. . . . " ··. "zeer,goed";. _ Mardika ;was :,,~en@>,~~r;'Qe.""'<·";:liQ .. : 

, 'P~nalci-W-bawa,h:,: Gedur~nde ", 1 ~69_ ,' is .. , 4i~F ,len van ' deze. , #di~llngi:,~~t~ :;' :¢m~t~:o. "''':;. :,AL; 
'g~eri " school , gehouden, , orndatCle leer}ingell, i'Vas "het, "j],itintrp.t!=l~,d'.~' ''; ij~'Vi§ii~~t" , ';l'~~) 
meestalheidenen, ' l1i~t 9pkwtmlen"', . ,:. . :., ihQe~ge, . ;Wa.s. ;)sl~cht ; " ·~ ::'eTaeis ~'.wM.~\lre ~~'''i '. ·,.te 

~~Rf~~' . bte~~9~i~~riohe~ina~~~ri)~e~':~ei~b~~~~!~#;~~~1~~~[i~~~&1(, 
WIJS , v.el's~oken.~ , De :r~l1me , )~offieoogst, . y,an 18Q9 .4'(~~n. " 1~.~s7 .' ep .,sp{llb9~k,JJ~~ .. ":.AJg@ll!~€);I,·~.ljx~,~AA~ 

'hftd"e~n ", nadeehgen' nrvloed op' ·d(;l , opk~Wlst ' del', ·4a~r"groot , geb'rekH:,'afln : fiQ'ekep:;:~ ~a~t'!e'iK;:e"ri~@ .. :: 

}~~~l~ll~ , ook e~ge epid~mie, ~~l1gkok~jaki ge~ lclep~~~~::~~!~l~~;:~a~',~~e'~m~t~~;~~~i~~h~~F 



~1~f~t.is.~{~~~{~~t'lt'I~~l~ftli.~. 
I. ?~t ' pe ' qp:¥01lI~t':!e 'oN~.H:a ; "treup;g; . was. · ,Beter, .. 8ango~,W- ' .e~~k:ay~,n~:lVl~ren. ;voortS!l~n ,~e·S~'~~~~"1 "~pa~Jf.. 
ilshet" op RozengamM .,'LonthOlr gesteld. eh Bhtang-rlVleren. Smt~n~~o~ .~~lat, ,!~p~e ~(W~~-M~J~:w},e 
.,' G ' " .. ' 'ht'd t . t d tot Ela_ en aan de Penan-riVler. Men.vmdt dl!-tvetQok 
: ehoeg :ol11 ~ :~e,rl: Ir,tZl~ m en ', ?es an oP. iIi Safubas, Mattan; te Kottil 'Waririgi;netfPenil;ioean. _ ::, ' 
Java en deowtenhezlttmgell te geven·Pe tiilkawangbootn is de . zo()genaaUide b6,teibooI.n •. . .pe 

, Be§taafer_,)'stof tot _tevl'eqenh,eid , over zldk Dajaksgebruiken . h,et vet ,tQtbe~ei(1irigyan~i>ij?!ell " ep /tQt" 
eento~stai1d:? !,',:' •. - . -. .'".. . . li.ehtst?f. ·. De aan wending van dat . vet opk , ,,-~?r;1!f~,~:O~r~t 
: .. •• - " ", " ,- ';. '.".. . . ; , d' " . "d . d '. dmg IS echter afgenomendaar ,waar d:e klapper~o0m: Vl/on' 
J' ': IS. 'l·eorgam~~t~e , met ten ,qngen ste ~~oo za- de kuit naar de binnerillinden is d.oorgedrongeu. , . , ;,":':;, 
"~elijk.? : M~ar ' wat is , ergedaali, nu WIJ reeds Ongekookt bijspijzengevoegd'j, is datvet ,rQordtfll , ~U
,~e~njaar fverde(zijh, om' :hetinlandsch 011derwijs ropeeaan ti~terst pnsmak.elijk, want. het }J.ee!t, ~en9rria,~k.v\l.n, 
;, .. d .; fl~oI1diging' van de algemeene reg' eling' kouds~hapenvet . . MalCl~rs ,en DaJaks bezlgen het noot~n;s, 
) lae , 8.1... _, . .. .. . .' . . .. .. . . " vooral III hun gebak en m de lamp. _ . ._ .. 
; van 3 Mel 187:1, terwIJlalles meer en mee1' In De tinkawangboom is grooten schoon. Men vindt gr~ote 
~d~ ;:laatst~,;.jaren '. in vervalge;raakte, op te beu-~anplantingen ~n boveDgenoeIlldeoord~n,maiH , minder ~llJJIl 
' ren dan de benoeming van twee adjunkt-in- III de d~or DaJaks be,:,:oonde stre~e~,> '. . .. : .. :" 
l '~ , . ' , De .vruchten - er ,zIJn. naar WIJ I)1eenen, VlersoOl·ten~ · 
" spek~eurs ' .. ' , N d 1 1 I I hebben de gr'ootte van een pinangnoot tot die van deil ~a:ta.;; 
". Yervlllt de , Regeermg . van . ,e e1' aue se 1- u- panboom. . .. 

;< di~, d~e :biftraktatel1 van ,'.l864 .:dell vorsten van De oogst ~suiter.st,!isselvallig. In.den regel kanlJ,l.~~ 
l,Bali~Bad()irg' ;' van19Juli 1865 en 15.Jan. 1866 slechts o~dne ,~f VIer Jaren op ~e~ flllmen o.ogst.reke'!.:?~~ 
cd' .' , ";';'.1' . . " . T 'b' k '. 1\,1' ·.t 1'4 Meestal vmdt hlJ plaats na veelvuldlgeregens en overstroo-
f en nruJ8.van a oe ~n en .l.uangam oe, van ming.en. . . ... . "',' 
, .Tml. 1866 denp'anembahan van Mampawa, van Men betaalt in' den regel een pikol tinkawangvetter plaats 
,14 Dec. ,is·6.r'den vorst vall Tontoli,. en van 9 met f 3. .' . " . 
Jan. 1869 den vorsten '.van ,Serdang en Lang- Ret vet wordt ~l~us verhegen: men zamelt de noten l~~, 

[ . ' .' . ... . : . . " '. .;: ... . .. . . droogt ze een welmg, doet ze III zakkenen laat · ze dr~e 
kat de verphchtmg : o~legde. het. volk~onderwIJsweken. soms langer, in waterweeken, opaat de vezelen,die 
te behartigen, zehe dlell . phcht Jegens hare on- de.!rucht~,mgeyen, door verrottingz.acht ~ordeneng~mak
derdallenP,; .: . . ' kehJk ,verwIJderc1 knnnen worden. Dan ~U1vert,men denoo,t, 

Betuig' i 'ii ;, · b 1 ngstelling ziJ'u sedel't l'a- zoodatalleen de p~t overblijft; deze kooktmeiI,aanstuk~en 
l . Doen van .. e ,a . . . . ge8nede~, zoolang lll /water totdat men ze tusschen de Vlll~ 
'en in overv-loec1 ·', v~rnornen. . gera fijn kan wfijven. De gekookte pitten worden aan in 
':<Maar'j'if186f) :" bestee4d~ ' men! 292,068'vool' ~leinere zakken , g~d~a.n en: daarin geperst.in een ho.uten 

llet ond~}:wijs: vanmilib'enen inlanders. · En 'nupers van zeer p~!ml.tIev~n vorm. Dez/lk..Jes met ~~tten 
e,enige ' dllli,6Hde ·:glllden~minde~' ,voal' ~~kweek ~ ,:e~d~~e:e~:~aldV~;k~J;t.dleE~er;a~~Plf::~!'s~~~~ate~:n g:~~:U~ 
scholell ' endetraktementen van onderWIJzers wa-van verloren" want 'de wel:kwijz'e iszeer gebrekkig. _Ret' 
ren besteed-dan ,:geraamd is, noemtmen dat inuitstrooinende vet wordt in hquten bak~en opgevangen,i.n 
de stllkken 'eenvoordeelig verschil!" Met geld baI!lboez~n gegoten en zoo VOOI. den handel b~waard. '. 
. " 'd : ' . . " . / . . 1 . Ret tmkawangvet kanspoedig een .belangnJk handels,ar
IS 111 ezen· nleta~les, .. maal :teer vee te doen, tikel worden. Alsgrootl'l navraag de prijzeu zal doen stij-

/ . Ten , slotte stellen WIJ de vraag: wat te zeg- g,en, zal de inllhlder er zeer zeker meerwel'k van' makeli ~n 
~ gen vanilen ijvervaneenDi1'ekteur,~ aan wien kan de uitvoer alligt to~, eenige duizendepikols tOllnemlln. 

r
', dehela. ngen.>v .. an het. o. nderwiJ's in de .. eer. steplaats . Daar' het. be~tuur bhJ~en geeft land?OllW en handel te 
. .'. .' "'d' ., ' ,. , 'a'" . h' dB " . . d' / wIllen ' aanmoedlgen, verdlenen nog eemge punten de 'aan" 
~. ZIJll upge ragen'.- Ie tot ' e enatavIa, . enze· dacht. 
r, tel , van ' ~et gou:v~rnemeI1:t: van Nederlandsyh:ln ! Men kan partij trekken van den gettah-pei'tjaboom,die 
:die, . zond(;lr :" .eene Enikele iulalldsehe gou verne- . evenzeer ter Westkust. van Borneo vo?rkomt; . Ook ' d~ kam-
! ments;. ';h' IT 'fP . : f, _; .. ;' -' ' ferboom wordt aangetroflen aande zlJde. van Broenel. De 
~ .. ' sC:r"O~" .le" . .. , .. . . . . , kam~er wordt daar verkregen , door~et Ultkoken van de han-
, -, y~. v. L. achtlgedeelen,. zoowelvan het hout van den boom, als va:t , 

'..... de schors. Men verkrijgt nil, . verdam.ping . van het water oI!-

.'. '. :.l~g·~~pl.l: a~,it : } $~~ u .. ,kIF.'. 'en. b~::~:ij~~ist~~ t!~f.~:; fa~f:t::~ ;::n::l~~no~~~ ·~t~ 
." , ' . ,. . gebied : aah. · . '. ' :: ;;.~;, 

.. ... ... . ,'. '.; -"" 1 "" ,.' ... •. , .... , . , Om ·d'eze boschprodukten in meerbelangrijke ' hoe'1eelhe~ 
." Handelellkuhuur ·.terWestkust ' van Borlieo. den t~ , verkrijgen" behoort ~het .• verkeer metdeverre <bin:' 

In de ~g~lad~n: iii ,' door ' t~s~chimko~st ' v~~ de Kame; nenlanden van~ onze zijde met meer klem te worden onder
lU 'K6opJl3ndeI'alhl!l(:'een :;orlef- van den~ resident van Bor- honden. . . ' _ ', , '. ' .: : . ,,».,j 
eo's' Westlfuet openbaar gemaakt,' waarbij de'aandachtvan , ' Wij wenschen van harte dat het . bestuur voortgamet~ 
m .. ;,handet,w?~dt{ ~ey:estigd ;op.;den buite~gewoon guu~tigen ~ijne pogingen . t?tontwikketh1g yand-ehulphronnell va,[1;/ 

, . i)gl!~f !aIl;":3.'1Z~~1f,~ng,,et~.Me~ . geno~gen;; za~ me~dlt .g~~ het.gewest. . .,C ..... ..; .. . .. , "'?cJ 
' lez_en;~ hebli~Piopp" all~I1 ' dIe . B.onuilo. meer:van,nllbIJj{enne_u" . ... .. Twee ' kulturel komen daarvoor nog blJzonder ill aanmer-f 
;_, mialcte de~'emededeeliilgvQdtz'ek.ereen:'giInstigeninaruk. ; . king: pi3per en katoen. . '. ···l 



'<!I~~trY~W1~1!$~!lll~.ii~~.'1~#iih\ ., 
plspt" , tlan 'heef~men ~ daar ~et ,groote vO!>Jde~rcl~tde, af~; zmdhel~, ~~n ,deIIl~~~~erh~ld !Aer.;a,~,~r, ,~lev~r:~t~!! ~~i,o; 
v?~r , g~!pakke1ijk', ~elll:~d,akt wordt door de talnJkewateren~ noeg sC~lJnt te~lJll omop : dezen:weg ' met~~ '~'fn,",~n,;;t~k 
die . deze .. streek -doorsDlJ .en. _ gen. , .' .. '". _ ... ,: '-.--:- " ...... ~ --< ---: : '-- .<.~ '-'-.: 
" Men plant de , pep~r op ,Borneo op tweederlei wijze: met Jk geloOf dat w.ijwel ,zllne~ ,9?en}\:,afJc~(t~;~,~~~ii.~:t~i.~C. 
en zonder scqaduwboomen. - wIJl het nog dagls; want demeerderheld,waar()pwlJver~ , 

In 1843 stonden de peperranken in de 'l'anah-Laut nit- ~rou'Yen, zouweleens mi?~er¥,eid k~lll}e,!'lwo,l,'~,~n,~{l~, #et ' 
muntend qoezeerslechts vetb.onden aan stekken van ijzer- IS lllet voor de ,eerste keel', 'dathet. deljkbe~ld :oiIri:le " i1i~e 
bout: zOQafs, de sirie;" " ,' " ,,' " " nog!ileer. te bela~~en 'bij" de 'wetg~veIlJrm.ac1iV:ter' °spjaitk 

'Langsde Riam .Kirie en Riam Kanaan daarentegim trof- gebracht IS. , TerwIJI het .. ,nqg ., d,ag ;ls;~e'gik, want'wllarlijk,' 
fen '\V,ij oy,«}ral, ' v,oorar bov.~n Pengar.on en Karang Intang he~ zou et voor velen. onz,~r. , zeerd<?llk~r, ujt~i~n;jpdi¢*h,et:; 
de peperrimkgep'lall,t in 'de schaduw van en gC'hecbt aan helliooze pl an om 'een Ultg~a!l4rec~t op .de 'Jaya;th:ee te ' 
den dadapbo.om; ookdie aanplant ,slaagde 'uitstekend. leg,gen, wet mocht ~orden. ~' '<'~ ,,"':';::',' \: ' 

De inlanders beweren dat aanplant in de schaduw beter t Is waar dat Wlj onsca~1lquozullen moeten ~iid'~rw:e~pen :' 
oogst .oplevert, maar dat -de peper .van beter kwaliteit is ala !tan hetgeen. men . .oP, het~ .lWulerih6(; g.oedvin~lt : te.; bepal{m; .' 
men de rank z.onder 8chaduw laat siaan. maar .men zal miJ moetell· toegev~,Aatw.ij ;ltetvoorrecht 

Wij kuunen daaromtr~nt geen uitspraak: doen. De kul- bebben. ineen l~~~l~e;yqn,en :.dl!t?~iet~oqr ,',d~Jeus:an~e~; 
tum is nogtans de aandacht .overwaard. ' maar .lD. werkehJkhCl~, k()n~tltutloneel:. }s, ~n(<!iit plJc~ ,~er ' 

Yen heeft ook gespr.oken ,van proeven met de katoen- verdedigmg van- bedrelgde;,belangeneenmachtigwapehoverr 
kultuUf, die van de zijde des beetuurs mede aanmoediging blijft: de~ publiekeopi~ie; >Js ; <lR ' ope~~are ;:. meeijing,:o.m. 
zoude vinden. , trent eemg punt' gevestIgd,datL' loopt,::meh ~inieeiidarilFvari < 

De beide oovers van de Kapoeas, voora1 boven Soeka- wel'kelijke v.olks:veitegenwoprdiging . F,einig , giwaar ,,~llf.Plt; ; 
Lanting tot Taijan en de groote eHanden daartusschen in rechtvaardigheden .of onbilJijkhedent(jt:·' wetvet~~v~n+itin~~; 
de ririer gelegen, t.ouden geschikte gronden opleveren. w.orden. ,~;.":,,,- ~ ' ,' . ,' ::: ;,, > '>' 

Wij ontveinzen ons echtet niet dat de katoenkultuur op Met wakker blijvell terwijl hetnog .. dag is, .bedoel.ikdus: 
Borneo's Weatkust met twee gevaarlljke vijanden uit het die- werken op de algemeene o:ver~uiging,hetpJl.bliel(jn1ichten 
rennji: t~ kampen heeft. . \ omtrent den war~n< standvan- zaken. " , ' ,<~..~,::o 

De eeute is het overgroot aantal wilde varkens, die .oP .l~ ben .overtu:igd;. dat , w&~neer. ik lIetvo.orri1clithad onze· 
zekeretijden van den eenen oever van den Kap.oeas. naar 1\bmsters ,van , Kolom~¥enFl~a!ltle.Q. .eell .d,agot,'\!j1.t bij.mij te 
den anderen zwemmen om Toedsel te zoeken. Deze dieren l.ogeeren te hebben,ZlJtot Iln~ere gedachten' .z_Ol!den:kom~n; 
,ullen de kattlen-aanplantingen , niet .ongemoeid laten, tenzij want dat plan!lEm, als die v~n een uitgaaIld ,:reclit;qpAetbce~ 
deze door 1I01iede omheiningen afgesl.oten w.orden. v.oorstander9 vmden,moet metgezocht worden inboos'opzet 

De tweede vijand is een aardworm, die zich ,veelal ver- .o~ onschuldige planters nit te, kleedeIi, mall!: il!Qnbe~eIid- t 
toont wanneer de katoenplant eene hoogte van 0,25 .a. 0,40 held met den waren stan,d va~ · zak.e~. , : ' ,' , < ', ;." 
Ned. al bereikt beert en dan de wortels aanta8t. Mcn kan M.oge ' mijn vootbeeldnavolgirif viiiden, en ' d'e'3idiwaldl ' 
die worme'! verdrijvcn door den grond 108 te maken en poging tot inlichting ~ van het· 'publiek d~orki~c~tigerst.edi~, 
met toebawater te besproeien. _men v.oortgezet worden. . ',.. , '; •. ' . , . . ,>,> ' ,'j~" ' 

He~ is ook mogelijk dat deze aardworm zich aileen ver- In 1865 was er: sprakcvanverhj)~gl~gv~.'}" ~ ; ~n~qm,~l1d 
toont in hoogere' etreken aan den Kapoelis, Intusschen recht .oP de thee In 1'I.olland" cn,ondeidligteekening van 
beeft mell dien vijand te b6strijden gchad, toeu in 1850 20 Mei van dat jliar, hebbende ,J ava-t~eepI~iii~hr zlch,- tot ' 
proeven te Sintllng met New Orleans- en Egyptische kaio¢n Z, Exc. den Gouverneur-Genel'aal gewelid, §ni : z~jne49oge 
tijn genomen. VcrachUlende omltandigheden hebbim er toe tusschenkomst ten gunste onzer bedreigde indilstrie in te 
geleid deatijds de proe! niet te hernieuwen. ' roepen. " , ", ;. 

Daar de aandacht van het geweatelijk beaiuur op deze Bij dat adres ' was eene uitvoerige memoriegevdegcl,d60r 
kulturea gevestigd is, hebben wij gemeend ~gcen .ondienst eene hoogst bekwamehand g~sre.ld,eeIi , stuk; Cdllidell:tijas 

I to bewijzen door bet mededeeleu van deze 811nteekeningen, volkomen ad rem, ook indetegenwoordigeollis(andighedfin 
G; ' zeer lezenswaard blijft.: .Ik " mej3u" inif 'te ' hertnneren 'a:at 

v. er van dit stuk toen ouk a{dfukkeIi':aand~ ;::n;egeerirtg"en 
aan de leden der ~de Kamer- gezondeii ' ziji:i;~" '~', . ' 

~en uitgaR.nd r8cht op 15 a. 20 planters. ' "Zekerheid in de toekomst;"io'o" l\1idde " ,her~lot ' dezer ' 
memorie , "is ook v.oor de theekultli'ureene leven'skwelltie '" 

In het voorloopig verslag over de in de Staten-Generaal"en. het is daarow dat hier, met 'g~s~~n:Il~nyer,'f~~~tingver: 
;,~ehandeld wordendetarieven van in-, uit- en dodrvoer in "beld 'wordt, wat door de wetgev'ende)na:eht ,zai 'beSlist'wor, 
i~ed.-IndiC las ik deze!' dagen .o. a.: IIart. 3. Bleei .de Re- ' "den over cen v.o.orstel,dat er~' no.odwendigWg'leid'enpioet 
,;jl/geering ' hccbten aan het door de meerderheid afgekeurd ,~om dt} toek.omst d~r best~an4e,eIl:eerst., ni~~~n;~gs.on;~JlVpr~ . 
(, atelsel ' der heffing van uitv.oertechten' van sommige ,' buiten "pen thee-.ond:ern~mmgeI! m .huo~emate' oni~~,er '~e' maken.~ 

ien Archipel verbruikte hoofdprodukten, dan zou het aan- ~aar , indieneeneverhooging 'va,ii , ink~l#~a:xr~cJrt'dn ' 
Demen van een gelijkv.ormigen maatstaf daarvo.or in -aari- Hollanddestijds , yerontr,Y:stend: w~sV60foM 'th!eeplahter8i,,: 
merking komen en de rechtvaardigbeid medebrengen, dataan wie ' nog andere markten · ~peilpleven:. ;:~Jio~ :moe#a1i.ii 
cIiebelasting dCT voortbrengselen van den, grondalgemeennu onze stemming zijn tllu ' .oPzichte" ianeeii7u~tU4and+e'cht 

i!~v,de,r::me~t, vhe~~~\i~~t E~:ie~ v:~~~:r~~~,k:r~~~ffe~ne; op~:v~!em.ori~ ' ~~i~~ , 0. :8. ' ~~~~~~{ " i~~J~~~~¥~iIiti}0;h~t 
~e thee-kultuurop Java ingevoerd. Nu partikuliere per- "ligt, voordehand,dat , dE( verlMiik~rs~lhNederla{)d )'niet . 

i
~" n, e, n,' ~aarvan. 'd,e ~vruchtenplukken, zou' belastin.g,. vl!u de "dadelijkberei4zullell wordengev'ilnden ,.om,'V6oi.Juirtnil 
!tgevoerde the~ 1n het stelsel door de Regeenng VOor" i/thee zooveelmeer ie 'betit1¢nals ' b~':f t~thQ6gae :f~b1i'tl;;b'e- , 
~taan, " passen. , . , ' ' . , , , ndru~. ; namelijk : ~5c~~~e~~ ~f, Kil~t: .,~qg~a§g~~~;~iJd , 



>d~ , .•. ·.N .. e.d. 'Ind. E. sc~m'pt. o ......• m.· .. aatscha.p.p. i.~ . ad:ep. o.sito . gestort; in!len;o()rUamelfJk 'vQor4e-j)ru.ggeri: ei1,wegen~Wier· t6e8~11.d ' 
':~~fwa~hti,ng · dat ~c(, ~ot;. de;, ~er~~ .v(lst.i~~g ,~a!lhe't lari~. · . de . heer 'M'Dean ::niet·· bespiee](~. ";; .' . '" ":'" , .. , . . · .. c • 

. liollwgesticht noodig. geacht · kapitaal .. zoude 'zijn "bijeen ge· . ,·· Orl?r ·jde· kUltuurdiensteri' g,enkt lliJ even" ligt:' ., · D~ .'k~~e 
. bracht, . ' " .,,' . zouden 'partiklllierniet riieerkosteri. dau ;heigeen hef 'gOjl

Dfschoon . daal'aanthan~ nog enkele duizend guldenont. vernement betaalt, f. 13 p. p., behalve rentenvankapitaa1. . 
brekcn, heeft het bestuurnogthans besloten om aan de uit. Die konsltl schijnt derhalve geen kennis tedrilgen . van 
voering van bet plan gevolg , te geven, in het vast ver- hetgeen voorkomt in het versiag van de Kamer van Koop· 
tri>nwend.at ook an.dere belangstellenden, doordrongen van handel en Nijverheid alhier over 18,69, op grond van eell 
het nut der OpriChtlng van een landbouwgesticht, door hun· tal verklariugen van ondernemers in West-Java, bijhet ver· 
negeldelijke bijdragen gaarne zullen medewerken ' tot daar· slag gevoegd, wanr de heer ~l'Lean de meest stelligete-

' stelling en instandhonding van zoodanig, gesticht.. geuspraak van zijn beweren vinden kiln. - '. F. 
. (Aangeboaen.) Wij zouden daarbij niet sti!staan, indien niefeenlndiseh 

blad met ophef van de kantteekeningen van den heer M'Lean 
De Jav. Cou?'. deelt de officieele tekst mede vlIn het tus- sprak, als !leen keerpunt" in onze koloniale geschiedenis. 

'. schenNederland en Groot·Brittannie gesloten Sumatra· De redakteur van de Javabode moet evenzeer' een vreem-
t l"actaat. deling op Java gebleven zijn, om zulk een opstel woorde-

. lijk te oFlderschrijven. 
De JatJ. Cow·. bevat eene nadere opgaaf van den uitslag Ware dat het geval niet, dan zou men moeten vragen, is 

vitn ill 1872 gehouden aanbestedingen voor de levering dat ligtzinnigheid of erger? 
van diverse artikelen, ten behoeve van de artillerie. Alle 
'llitbcstedingen mi8lukten. --...... -

Bij de Ja", Gour .. is gevoegd een bundel staten, bevat· 
tende een opgaaf van denuit· en invoer van rijst rn padi 

' nit en nsar de havens van Java gedurende de maandell 
Jilnuari .en Februari 1872. 

1£en extra.bijvoegsel van de Jav. Gour. houdt in een 
staaL, der voor partikuliere rekening geteelde produkten 
voor de Europeesche markt l!-it de oogsten van 1870 en 
1871, onder welke mede zijn begrepell de hoeveelhedeu 
Sllikcr, welke ingevolge de bestaande . kontrakten ter be· 
schikking van de fabrikanten zijn vcrbleven en vermoe· 
delijk zuBen· verblijveil. 

Het (Jenee8kundig J./jdlckrij"t VOOl' Ned.- Indie, uitgegeven 
dOr)l' de vereeniging tot bevordering del' geneeskundige .:we· 
tenschappen, deei XV, afl. 2 van deel IV, nieuwe serie, 
bevat , de Overzichten van het belanf,rijkste voorgekomen 
bij den militair geneeskundigen dienst in Ned.-Indie, ge· 
dmende de maanden Febrnari, Maart en April , 1871, .toe· 
gezonden door den . Chef over den genee8kundig~n dienst. 

VERSLAG van de vordel'illg der werkzaamheden aan , den 
spoorweg van Batavia naal' Buiten101'g, over 
de maand Maart 1872'. 

Afdeelin!Jstad en vool'steden van Batavia. 

Voltooid. --- 21 Mei 1872. Afdeelin!J Meeate'J··Gomelis . 
. ~ r Aa,·dewerk. De aUl'denuaan tot het station Meester~Cor-

Met gepasLe belaugstelling hebben wij kennis gem.\men nelis is behalve het gedeelte, (lat in de gras-raw a van het 
\';au ee,no poiemiek in. de Engeltchebiaden over onsbestuur laud Menteng valt, nagenoeg voltooid. Dewijl voor het werk 
op Java, ' in doze ra wa bijna geen werkv,olk te verkrijgen is; zijn also 

,Een IIchrijver in de Mornin!l P08t van 9 November 1871 nil l1laatregelcll genomen, om ne daat-voor benoodigde grond 
gafeene ' donkcr gcklellrde schett van OilS wanbestuur, zoo· per lokomotief e~l.spoorwegwagens aan te voeren en te stort~n. 
Ills hy da't noemue. Hij 80hijnt veel uit den Max Have· Boven het station Meester.Cornelis tot de grens van de 
war te hebben geput. afdeeling Buitenzorg zal het aardewel'k vermoedel.ijk over twee 

De heer N. M'Lean, Britsch konsul alhier, heeft kant- maanden gcreed zijn. 
tcekellinKen op dat 81'tikel aan het ministerie vimbuiten· Ballaaten. Het ballasten begint tengevolge ,van het drooge 
lanusche zakeu te Londen gezonden, dd. 7 Februari jl., weder oak merkelyk beter vooruit te gaan ;op eene lengte 
WHarViLU elm afschrift aan. de .Iloming Poat is afgestaan. yan cc. anderhalve kilometer op het land Tandjong. W e~t 
. Dat blad bevatte, blijkens -het nummer van de London and na, ontbreekt de ballast. voornameIijk alleen op de onlangs 
C/rina Exp1'e88 van 12 April, per laatstemail ontvangen, wettelijk onteigende perceelen. 
eene dupliek van ,den eerstenrchrijver. ' Stations en !Jebottwen. Op het stationsterrein te Meester-

W ij hechten weiilig waarde aan de overdrevene voorstel· Comelis zijn de ' kapgebindtm voor de wagenmakerijmet 
lillgen van een \"rfcUldeling, al beweert hij IIsomething of houtbewel'king, magaziju, enz. allen gereed en reeds verschei
Holland and the Dutch" te weten ,waaronder hij noemt dene opgesteld, ook een gedeelteder gegalvaniseerd ijzel'en 
l!lleer Groan von ' Prinsten'" en ,dic als zijne zegsmannen dakbedekking is aangebracht. , 
gncne b'etertl bronllen ' dan ~en Max Havelaa,' en graaf de Het metselwerk en houtwerk van het stationsgebouw is 
Beau~'oir weet aan te voereil. . nagenoeg voitooid; het stellen der kapgebindten w,achtnog 

Maar even overurevenals zijne schiidering Wal, even op eenige ij zerwerken , die nog niet gereed zijn.. . . 
. .weinig ,. waarde ~atl '.J~ehecht ' worden' aan ~e rooskleurige Bij , de lokomotiefioods met smederij en draaierij . zijn , de 
sch"ts .van onzen toe.tand, door den heer M Lean geleverd. kozijnen gesteId,en is het schoonemuurwelk .tot nageu:oeg 

IIIn ,geene , iuidere ko10!lie wordt zo~veel zo~~ g~~ragen de he1ft der hoo~teopgetrokken; de ,houtwerkenvoOl· · de 
yoor :het welzijnvang,en lnll,\nder alII. hler, schnJft hiJ. Men dakbedekking Zijll grootendeels gekonfektioneerd voorl'adig. 
denice, aan lietoilderwiJs." .... , . . . . Een der opzichterswoningen is geheel en de andere,ophet 

. ' .. De';ilalldelingert van · Europeesche ambtenaren en inland· vel' wen en de vloer na, voltooid. . 
' sche hoofden zoudlmzich regelim lIoaar. vaste instruktieii." A~de .. elinn Jf.uitenzorn. 

'.. In" aIle residentienvindtm:en lIinlandschehospitalen." 'J';, i7 

Het rechtswezen en de politie sch.ijRen hem' blijkbaar uit- 'Aal'delDerk~ D,e aanl,enbaan op het onlangs. wettelbk ont· 
ll1untend tge, ev~n als de gevangenissen en de tucht op . eigende: gedeeHevan het land Uepok is op cc. 700 ellengte 
gevu\JgeneIl: , . .... . • . .., na geheel voltooid. . . . ,: 

. " Delieerediensten IIverminderen met elk jaar." Zijaie- Ballaalen. Het opbrengeli van de ondedaag balhisf op 
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, a,:,;j~~;4~~:_,~:J:1p~jpn~_,Jtege~;;~!~"' ::j}~lij ~~)8)p .. 9.,~~~,, 1ll.aa1l4) :.d~r _ dO~,t:gel"e~ld, : ~()?~t " htlE JlW~~l}feJ;k, V?J:d ~!IftQt, ~-)Ldef 
. ZOOa'il;Dl gv6(:)J"iiIf.g~gaaJf; · ~atA~t. .-w.~!;k: sPQ:ed,g:. g~hCiel .,g.er¢ed · , vQ!!~: " h?(jgt13 ya~o,~~ .J,-a~~. :z.~.!le..; .' .' J;Iet,- sta tions.cg¢~C!\!}V"~W~l'a 

'. ,zatij;~jn ., ·.OpP,OI1,dok7 j.)~~~ :;g~ath~t. ,eelligzinfi lang~~mM~ >" ondcel', aaf. .gebFa~ht ~n lJ;I~eaekt, .. de" b~jgehQJl)Velti ~eid~~:af:7 " 
. - -~/'II:-n8t1fJeJ'lcen. '. l-!~tnie~~elwerk y~n de eepig~te piug ~ van gemetseld. D~ noo~lge.afvoers~ooteu wel'd,ell aaIig~le~d:~ :~.c : 

eenlg belarg 0(> Ji~t land Depok, IS , voltoOld, alsmede; nog Op be~ statIOn . DJokdJo werd., het volgende· aande g(}\.iou-
een paar Kleine doorlate!l vc:ior leidingell. Van deze laatste wel~ verncht. .. . ..; " '~. '. 
moeten e~':, nogenkele daargestel~ wor~en, die eoMer onder- . D,e kap van de _goederen-l~ods:werd gest~ld en:.~.~tbet 
handen zlJn, of waarmedespoedlg za) begonllen worden. opbrengen van llok eng?l'dmg:en begonnen. De IJzeren 

St[ttions en [Je'bbu1fJen. Op het station te Buitenzorg zijn platen . voor de dakbedekklllg werdengeklo!lken. n~ , ver
de~agen~, goederen- 81). kolenloods, alsmede liet privaat ell hoogde )aadpl~ats werd a,fgemetseld, e_n9.~" st()o.tbal~euaa[]
de verlioogde, ,laadplaat~en voltooid. ' . ' . ge?racht: de aard.a~nv,uUj.ngw&$ " hie~pnd~\lian'h~n:<ne- rij- ·: 

Bet. metselwerk van de water~oren en lokomohefto,od!l IS tUlglo()us kwarn: gcreea, hehalvedebeplankl_ng 'aan MtJl:Qut 
gereeJ, alsmede het hout- en ijzerwerk VOOl' de kall'gebind- van de eene zijd~: -Vande lokomo'tiefioods wei'den, alledell.~ 
ten der laatste; de visiteerkuilen zijn ontgra ven en ue fun- ren en raamkozlJnen gesteld; hetmetselwerk .v9rderd,e-tot 
deringen daarvoor bcheid. op 2.50 el h~ven het plint. D~ gl'Oeven.werdena,fg.elIletseld.' 

De drie toegangswegel1 met daarin liggende -duikeJ's zijn .De fuudeel'lng van het stations-geb9uwvOrdel'd~ tot ,op ,de 
aallgclegd, alsmede is het egaliseren, bestl'aten en begl'inten r~lls hoogte. De . p~tvdorhet damesprivallt wa~ill ori,tgra-
van het ten-ein, het la'atste voor zooveel !lit noodig is, afge- vmg. }-let reservoll'gebou,:, werd cipgemetseldtot' aa~ ' de ;-' 
loopen. draagbalken van de reserVOIrs, en dezelaatstegef'e~d; ge~~~kt; ..... 

Te TjileboeL :'lijn h~t haltegebouwtje en de toegangswegen De put, .wa~raan het. :wafer ; vbor hetsta~lon zaLwordeti .' 
geheel en is de halte-chefswoning, op de bekleeding met ontl~cnd.', IS m on~gl'avmg. Aan deJundei'ingva!!-ilegr~ote 
matteri en de vloel' na, voltooid. . draalschlJf werd met doorgewerkt.- :Een:groef to~ re~,p-igiIig 

Te Bodjong-Gedeh is het metselwel'k van het halteoeho'lw- del' lokomotieven kwam gej-eed.Hetkolenloodsjewerd(mt~ 
tje voltooid en het kapwerk ondinhanden. De hontwerken graven en ~e fundel'ingeii daarviiutotopp;,2<f~orige;tto~~en : ' 
voor de halte-ehefswoning en bijgebouwen zijn gereed, maar In ' de, fabne~ t~ Saminarig-warim in bewerYibg: de ' ~aJipen .. 
liggen nog te BllitenZOl'g, . VOOI' ae ,lokomotlCfioods en die vanhet st.aiIons-gebouwmet 

Te Tjitaje.m is het metselwerk van het haltegebouwtjeal- de noo~lge p.ijpCll VOOI' het ontwerp' van de watefbe'zorging . 
mede volttlOId, alsmede de steenen voetstukken VOOl' het vool' dlt statIOn . : . 
lioofdgebouw en de bijgebouwen del' halte-chefswonin'g'; _ Met ~en nieuwen weg; u~e het sbations'geb(HlW i'i:iet ; ecn 
het opstellell. van het houten geraamte wordt vCl'tl'aagd door del' . hoo~dwegen 'van de stad verbin£lt, wei·d. begonnen;de 
gebrek aan transportmiduelen, om de houtwerken te vervoe- ontelgenmg van de bm pongs wel'd ' verricht elide-' aanl£llF -
ren, die te Buitcnzorg worden aangemaakt. weg van het grootste gedeelte ollllerlianderi-gerioiriell; .- ". 

'1'e Depok zijn de funderingen voor het ll!lltegebouw en Ten ~ehoeve van het voorloopig goederenvervoer, -waal'toe . 
halte-chelswoning olltgraven en beheid en is met het metsel- vel'gunnmg werd verleend hij Gouvernementsbeslnit ' ,dd. 7' 
werk begonnen. De hontwerkCll danrvoor worden ook te Fehruari 1872, no. 14, en· dat indezemaandkon ~ol'den .. ~ 
Buitellzorg gereed gemaakt. beg onnen , werd de rijtuigloodstotophergingdei goedel'en 

M.aterieel. In de vorige maandell zijn afgeleverJ: ingericht en een tijdelijke statio~s chef~-wo)):inggebollwcL . 
4. lokomotieven, De geheele wegtusscl~en ,Klatten, en Djok.djo, isb.ijl1~ j 

5 omnibusrijtuigen, afgeballast, gedeeltelijk per lokomotief,maar' gro6te.iideels '· 
10 gesloten goederenwagens, waarvan 8 stub voorloopio- uit de hand bij aannemingpel' rai171engtell~ ' .. 

ingericht zijn tot 3de klasse rijtuigen, '" Milt het leggen del' wisseis op llet station DjokdjQ ,werd' 
4 open transportwagens. vOOI:tgegaan. . ' . ' - '. ' 

In deze maand werden afgelevel'd: Met het stellen van barrleres, en het vel'wmi, der reeds ' . 
2 lokomotieven, gestelden werd voortgegaall. - . , , 
4, gesioten goederenwagens, 4de .Sectie. 

12 open trarrsport::vagens,.. \ Kedong-lJjati--WiUem I. 
te!.wl~l onderhanden blrJvel~: Deweel'sgesteldheid over Maart was 'zeerongllnstig; _Ret .' 

S g~m~ngde l'lJtUlgen Iste en 2de klasse, aantal werklieden was toenemende. - I • • . 

10 rlJtulgen ' Sde klasse, In deze maand zijn verzet 49;661 e13 grond. · . 
2 veewagens, .. . ' ': 
2 traDsportwagens VOOI lang hout. L .Ajdeehng Bnnguz-lJemoengan . . 

. He~. afwerken en hezoden- van taluds, het graven vall 
VERSLAG van de vordering der werhaamheden aan den afwatermgs-slootell ' en het opmaken der aal'denb.aau werd 

spoorweg Samarang - r01'stenlanden, over 'de voortgezet. -· . . 
maana Maart 1872; ~ettimmerwer~ voor,den bovenbouw vandebl'ug _over . 

SDE SEeTIE. kah Karangloo gmg geregeld vQort. De, wegwerd ,naar 
deze omgelegd. . ' ~ ." -.' ..... '. ' 

Soeralcarta -.:. lJjolcdjolcada. . De ' baa~ wer4 overeene lengte va-n . 2 kilOInetergeb~UasC .' 
De hooge dammen bij kali Bening en kali Kalongan kwil- en de ~ bankettetl tel' wederzijde. van de ba1Ias't"laag .bij de , . 

m,en gereed. De geacheveerde baan . werd onderhouden. oplloogurgen aangeh'racht. ...... ': . , ' . . 
De kunstwerken werden onderhouden en hij die in -het , . .' A/4eelingDemoertl1a1Z-~<l'ojog,ir.i. <· _ .. 

laatste gedeelte hetmetselwerk onder en om den hovenhouwMet. de grondwerken werd ,overal .voqitgegilllIl' (lIl;~, op . de': . ' 
a~~ewer~t. ':'001' beveiliging van de baan tegen waterafvoer nog m~t 0lld~rhanden gedeeitell in 4ezemaa.n4i!ange,vangeIi. ' .. 
blJ de wgravmg van Randoe-Goenting werden eenige werken De. ontgr~vmg van den duikerl1abjjpil!,e~,259 werd' we" 
onderhanden genom en. - . gens de vele -reg~ns gestaakt. '·. .' .... .,' .. ' 

De gebouwen op de halte .Srowot . kwai;neng~l'eed_;de De dnikers . nabij piket 251. 259, 267 en -273 w~rden, 
to?gangswcg en het goederenplem werden aangelegd en be- zooveeI net' weder dit toeliet., opgemetseld. - - , 
grtnt. . ' .' I De fuuclamenten van den- J.ui~er · nabij piket .•.. 3. 36,:.'ZiJll.·.-,.",'_.· 

Op de halte Bramhanan'. wefd aan de goedel'en-loods we- I gereed: .. 



. '. ', fqi9$i1'i. , J.p:iUi;t}/, 1. r De in denlaatstentijek.gevalleIi regt;lns,wa1.l.r.dOOfZdfstot 
'De aardewerken werden genlgelUvool'tgezet. 1 tweemaal t6e baridjir is ' oIIstaanin de kaliGondang,hebhen 
De omlegging v~nka.li~roentang (~iket 387-391) is I reeds . yeel zand en asch afgedrevell, waardoor de toestan'd 

wegJ(~s ~en h~ogeIi waterstand .~estaakt.. . .' .. '. .' I belan'grijk verbeterd is. ;0" 

BIJ plket 064 wordt een lJzeren bUlS gelegd wljd 0.5 In de behoeftell der noodlijdenden wZndt zooveel mogelijk 
ill.eter., De ontgraving d.er, fund~menten van de brug bij voorzi'en. 
plket 3Yl moest door het ongunstlge weder en den hoogen ~ehalve de gift van f 5000.-van Pangerall Adipati 
waterstand gestaakt worden. Ano Mangkoe N egoro, is een gezameulijke gift vanden 

Met. het stell en der telegraafpalen op het gedeelte' Brin- Soesoehoenan, den Kroonprins en de rijksgrooten ontvangen 
gin.- Tojogiri w~rd voprtgegaan. . ,. (Jav. Oour.) van f 2000.-, en eenetegemoetkoming van j 5000.-van 

Blijkens een teleg'ram van den. Resident vanProbo- d~. kommissie van beheel' der onbesteed gebleven gelden, 
Iinggo is bij eene op27A.pril jL ter hoofdplaats van dien blJeengebracht tijdeus den watersnood in Midden-Java in 
naamgehouden uitbesteding "het verbeteren en uitdiepen 1861. 
van de' haven aldaar" door den heer -A. Ro~'aer aangeno- De .Merapi was op den 4den dezer nog steeds ill lleve-
men voorde som van j 484<,500,-. ~ len gehuld, terwijl nog aanhoudend veel rook werd uitge-

Tot de uitvoering van dit 'werk werd macRtiging v:erleend stooten.' . (Jar-. OOitr.) 
bij het besluit van 8 December 1871, No. 16, waarvan 
melding is gemaakt in de Javasche Courant van 12 De
cember 1871, No. 99. 

-Naar aanleiding van het bewereD, als zoude tinerts 
·te vi,riden z~~ ?ijS~~ Nikola,aspunt (resident~e Bantam), is 
door den mlJn-mgemeur J. W. Jonker te dIer plaatse cen 
wetenschappelijk onderzoek ingesteld. 

Daarbij is gebleken, dat geen dusdanig crts aldaar aan
wezig is of ooit geweest kan zijn. 

Bij sommige 6uikerfabrieken in de residentien: Cheribon 
Samarang en Japara zijn sedert eeni/i,en tijd procven geno: 
men met het aanplal1ten van riet volgens het zoogenaamd 
Rcijl1oso-systeem. , 

De gunstige resuJtntcl1 dezer proefnemingcn hebben de 
Rcgeering het voornemen doen opvatten dezelve op ruimer 
schaal to vervolgen. -

Samarang, 7 Mei. . Litteratuur. Met genoegen zal door 
velen yernomen worden, dat· onze stadgenoot, de hI'. Wilsen, 
een llleuw werk ter' pers heeft gelegd, dat over een klein 
g~tal maanden uit Nederlandontvangen kan worden, en 
"Tante Leen en Nonja Koo" getiteld is. Vooral te nata-
via zal dat werk, veel belangstelling ondervinden. . , 

Santarang, 8 Mei. Rechtzak:en. Heden morO'en herft de 
raad van J ustitie alhier uitspraak gedaan in Ode zaak van 
den buitengewonen deurwaarder R. van Poerwodadie teO'en 

• h ' " Wlen Jlet Open bare Ministerie een eisch had ingesteld van 
vijf tot v.ijftien jaren gevangenis. 

De raad, overwegende dat een buitenO'ewoon ueurwaar
der niet sorteert onder de wettelijke bepaling van ambte
na~r, heeft den beklaagde veroordeeld tot een jaar gevan;; 
genisstraf. 

DiensvoIgens zijl1 de residenten der suikerprod\lceerende 
gewesten op Java uitgenoodigd zich, voor zooveel noodig De . Arabier Said Abdulle bin Oemar Assegaf, kleinzoon 
lllet de bevolking en desuikert'a\>riekanten te verstaan o~ van de~ Sultan Babaroedin, bevindt zich nog steeds in 
bij elke onderneming,op kontrrekt mel het Gouvernemerit praeventlCf arrest. Op den 26sten Februari is de Arabier 
werkende, zooveel mogelijk " op twee of drie verschillende door den inlandschen politierecb,ter gevangen genomen en 
plaatsen,elk van'niet minder dan 10 bouws den aanstaan- tot heden, vcrnemen 'wij,is er nog niets aan die zaak ge-
den 8uikerriet-aanplant tedoen bewerketeUigen op voren- daan. . 
bedoolde wijze. . Me!! zegt dat wij niet meer in cen tyd leven, dut men 

_ BlijkellB dezer dagen via Singapore ontvangen tele- lemand door langdurigc opsluiting tot bekenteriis mag bren
grafisc~e berichten van den resident van Riouw, dreigden gen; anders zonde deze z~~k . er veel overe~~komst mede 
cen twectal inlandsche hoofden tegen de vorsten van Deli hebb~n. Illtussc~en levert ZlJ wederom een blJdrage tot de 
en Langkat [Sumatra's OostkustJ in verzet te komen, ten- . kehnms van de wIJze, waarop de rechtspleging in Iudie wordt 
gevolgc waarvan het noodig is geacht eene militaire macht i ge ouden. (Loc.) 
onmiddellijk van Riouw naar die streken te zenden. 

_ Een op 13 dezer van Padang ontvimgen telegram meldt, SaliZal'ang! ~ 1, ~ei. Uit Djocja (Part. C01'1·.) Maandag 
dut ~e .weg in de kloof bij Padang-Pandjang op 22plaat- U. waren DJocJa s mgezetenen getuige van eene groote plech-
sen IS mge8tort, waardoor de passage voorvoertuigen is ge- tigheid. -
stremd en de afvoer van koffie wordt verhinderd. . ~mstreeks 10 nul' begav:en de Resident en an~lere auto-

Tot spo'edige herstelling der kommunikatiewaren bij het. ntelten,. ben~vens de landhuurders, welke in grooten getale, 
afzenden ~an het bericht bereids 5000 a 6000 man te werk zooals lk mmmel' zag, waren opgekomen, ten einde door 
gesteld. hun aanwezen in den Kl'aton de sympathie te toonen VOOl' 
. J(emoang: - Bij. de. overstroomingen in Maart en April de toe~ op handen zijnde gebeurtenis, zich naur het paleis 
Jl. hebben In het dlstnkt Rembes [aideeling ToebanJ 1078 van den Sultan. 
bOUW8 onbepla~t7 en 121 bouws beplante sawahs, benevens Op den Stinggil gekomen, zagen wij den em;biedwaarcli-
741/~ bouw blbltvelden, onderwatel' gestaan. Overeene gen Vorst op den troon gezeten en 'omgeven door een schit
llitgestrektheid van 721/S bouw is de bibit door krabben terenden stoet van Prinsen .en andere hooge J avaan!jche 
aangetast. Rutoriteiten, terwijl de te benoemen Kroonprins nogvol, 

I!l 2'1 . dessa'svan het distrikt Singahan werd onder de gens de adat op den grand voor zijn vader gehui'kt zat. 
padl deZlekte waargimomen, d'ia bi1 de inla.nders bekend is Na e.en kleine pauze, die veroorzaaktwerd door hetaaan' 
onder dennaam van Soendep; eene uitgestrektheid van 551/S zitten del' genoodigde }~n~opeeanen sprak de Re.sid~ntden 
bouwsawah is daardoor beschadigd. ~~ltanaan. ~)aarna s,tond de Translatel~r ope~ iasn.w~ 

In het Re.ngelsche is de padi op 222 bouws uit,gestorven. Iplderstemme IJl het Hollandseh het beslll1t vanZ~lleExc. 
.. "< 4enGollver~eur-Generaal voor, waardool" de Pangeran )3eif 

IINadere ~enchten mt Soerakarta nopens de uitbarsting van tot K.roonpnns w~rd v_erhev~n. -, . . .... 
den Merapl melden, dat op ,het land Soekaboemi '67 , men- H.etzelfde werd onmlddelbJk daaropdoor den Rijksb\lstier-
schen zijn · omgekomen.\ der III het Jllvaall,~ch den vo~ke' verkondigd. . 



.. ~ bboa.sche '. stilte heel'~clitedaarna; " De benoemde ]Crobn~gelederi moet er irllret oSotosclfec>wedcl'om ;.eetF.ketjocj)'lirtij 
prill's ~kl'o6p op degewone 'woijze,volgel1sde J'avaansc~ hebbenplaatsgehad. ' " '.' . " '[Lac'.} 
adat,tot voar den troon val1ziJnel1 vader,alwaar ,hijden ,.> ',c> 

gebruikel~ikell voe,tJms gar. z. H. den Sultan was zooaan- N aar wij verne~en; fungecrt ~e. 'w~~e!,oopen ' Luit!:n~nt 
gedaan dat hij genoodzaakt werd met een doekde tranen Hagen tegenwoordlg als 2e kapltem blJ den OnderkoDmg 
die uit ziJne oogen opwelden, aftewisschen - iets dll.t,bij het van Selangor. Hij is hoofdman over 75 manschappen, .be
gewone Jlegma ~er .Tavanen opme.rkenswaardig was. I?a~rna I scl:ikt over g~schllt en geniet 100 dollars~e~lllaa~d.On
werd de Kroopnns door den ReSIdent en andere autontelten langs heeft hlJ met goed gcvolg een expedltlC aangevoerd. 
gecomplimenteerd, alsmede door de oVel'ige Eoropeeanen. Hij =_ ...... ___ (Loc.) 
nam vervolgens plaats op cen troon schuil1 over zijnen va
dllr;. toen hoordc men eerst 'het gebed del' priesters :m de 
Nederlandschc nationale hymnes; daama kwamen de prinsen, 
regenten, enz. hem den voetkus geven. EinJelijk werden 
er drunken. rondgebracht en ' verschillende to!lsten gedronken. 
Van den Stiuggil gillg het verder naar de groote pendoppo 
van den Sulian, ten einde de Sultanc en venlel'e prinsen 
te felicitecrcu, die onze gelukwellschen gracicus ontving, en 
11.. nog de tratlitioneele thee gebrnikt te hebt>ell keerden 
wij terug., . 

Den volgelHlcn dug begaven zich de Heeren G. W ... k., 
A. B. K .... g , E .. t, JIlr. F. E. h ell H. E. D .... 1., als ge
delegecrden \'an Landhuurders naar den Resident, ten einde 
den G.-Gencraa\ en ZHEdG. dank te zeggen voor de beein
diging ceUI:r zaak, die reeds zoo lange jal'en, tcn prejudice 
van den Lundverhuur, had getraineerd. ZHEdG. toonde zich 
zeef gC\'ooHg voor die blijken van sympathie. 

Werkelijk, Djoeja's landhuurders mogen zich zelven ge
Ink weuschen Ule~ de belloeming vau den kroon prins .. Eveu
ais zijn edele ell eerbiedwaatdige Va ~er, eim vriend der 
Eutopeeancll, verlicht in zijn ideei5n, altijd behulpzaam en 
minzallm, is hij een waRrborg dnt de Landvel'huur, Land
bon\\' en ludustde in hem cen kraehtigen steun zullen vin
dell, en de dant cen trouw en edel bondgenoot. (Loc.) 

l';en ooggetuige van de' uitbarsting. del' . .M:erapi cOP' den 
27e, 28e en 2ge April jL, opdehuurlauden'R<lndoeGoell
ting ell Bal1djar Ardjo, gelegen tenW esten vapde801d
sche grens in het Djocjacart\lsche, verhaalthetvolgclldein 
de VO?·8tenlq,lldett. . . " 

Den 27e April was dedag bijzonder warm. Ten ,Lure 
hOOJ'den wij tweedofie shigen, als kanonsehoten,vergezeld 
van een onderaardseh gedrcun.Kort daarop begolldeNlc
rapi te rooken. 'regen 5ure s'namiddags zagel)' wijde 

·mellschen, die aan de rivicr Opak wonen, ·met . haveefl 
goed vlueh~en,. koebees\en, karbouwenen mensclIell,all,en, 
verwal'lldoor elkander, 'huilende en 8chreeuwendeelldaa-r~ , 
bij het aanhoudende slaan van den hergals van verver
wijderde donder. Dit duurde zoo wateenhalf um'enzij 
die toevallig bij de Opak waren ,'znllen dat tooneel weI 
llooit vergeten, want Iln volgdeeenbandjir in die :rivier 
van heet water en duizendcsteenen.; Water zag meneigen
lijk lliet, het scheen veeleer inkt tezijn. 

Den 28e en 2ge herhaaldezich. rlat, dochhet water was ' 
lauw. Het vluchten der menschen had ook,opgehOLtden, 
eu daarop begonnen de~nlanders te ofl'eren, door groote 
hoeveelheden bloemen ell rijst naar -de' rivier te brengen, om 
de kang aoemdrdboemi (de geest die de onderweleld bewaakt, 
de Javaansche Pluto) te vermurwel1 rIat hij de lava en de 

. S(tJ1f(lTal1f1, 10 Mq~. yalacne MfI1ltera. Op den 19 April steenen toch niet over hunnevelden zourIestureu. 
jl. werd zekerc Sodiwongso, van beroep hnudelaar en woou- Deze otleranden (aelnoah) zag mep ook vooral doen door 
lloMig in het district 'Bonwerno (Bodjonegoro) OJ> de pas- inlanders die aan. de rivier Gendol woonden ell door hen 
5llr Sroijo nabij heL district Pellem. door de politie gear; aau de. sameuvloeiing dier beide rivieren OpakenGemlol. 
resture{ jlli5~ toen hij bezig was om eell rijksdndder te - Ik glllg den 30e naar deze laatste I'ivier kijken oUldaar 
wieaelen, dic bleck Hlisch tc zijn. Op dat oogenblik wer- eens tie verwoestingen optenemen.T()t aan de dessa-Pa
den nog lJij helll gevonden cen 21/2 gulden - en 3 gul- pringan was die binnen hare boordenblijv~n loopen, ' maiu· 
denssiukken die allen insgelijks valsch waren. daar. had zij zich vel'deeld in twee takkell.He eene tak 

Dc Wedhono van het district Pellcm, Radhcn Ario Pra- was over een suikel'riettuin van plus minus 16bouws van 
tikbo Kocsoeruo, (i£'cd onmidde1ijk nBe mOf,elijke (lemarches d~ onderneming Bandjar Ardjo geloopen, ·waanan plus 
om de valsehe munters te ontdekken, en zag zijne onver- mulUS 5 bouws totaal onder het ' zand en de steen en wer
moeide pogingen weldra met een gUllstig uitslagen bekroond. den bedolven. 

Menkwam Ie weten dat de inlander Tjokrowikromo VRn . Ein.delijk stuitte z~j 'tegen de rivier Ttmgak enstortte 
(Ie dessa Tegoreno, almede behoorende tot het district Bou- zlCh III de Opak lllet ver . van .de suikerfabriekBandjar 
wemo valsch geld fabriceerde, terwijl evcngenoemde Sodi- Ardjo. 
wongso hem danrbij aileen een handje bielp, ook door die De andere tak vOl'mJeeen J'avijn'dat zuidwaarts, beoos-
valsche geldstukken in om loop te brengen. ten de d~ssa Srodokan stroomende, , ~engedeelte.va.nde 
, De politie onderzoeht het huis van Tjokrowikromo met dessa Goehng medenam en ook de dessa 80ero miuofmeer 

dat. gevolg dat daar werden gevonden, een kist inhoudende beschadigde. 
eemge gereedschappen en 76 rijksdaalderd bencvens 24 gul- Steeds zuidwaarts stJ'oomende vernielt dezetak van .de 
densstukken, allen valsch. Gendol cen dede van de dessa Ploembon Trosodan' en 

Dc zaak is in handen van de justitie en de IlliSdadigel's verrastde inwoners vail de dessaPotJokandieno"' evell 
zijn achter sloi. De geldstukken zijn zeer nauwkeurig na- den tijd hebben om tevluchten.. ' •.• '" 
g?maakt, wapcn en letters (behalvc het randschrift) laten ~~arop gaat. de. Gendol westwaarts>enbeschadigt elm 
mets te wenschen over, terwijl bovelldiende. klank vrij "Heung de .dessa Brongkul, maar kOlllLvoorbij dedessa 
zuiver is. - AIleen doordien de kleur' niet helder wit is en Nloranga~ III hare Dude bedding terug,)ooptrecht toc.recht 
min of meer up ' kopergelijkt, is men tot de ontdekking aan v~rmelend op de dessa Keridinganaan,, 'waanzij . zich 
gekomen, dat die geldstukken valsch z\in. wedel' III tweetakkenverdeelt; waarvande eeneta:kdeoude 

Allen lof verdiollL de Wedhono van Pellcm, Radhen Ario beading voIgt ennog min of lIIcerdeuessa'sTambahan 
Pratikh~. Koesoemo, voor de energie en den spoe~. waar- Kt,ujabon en Kabo;:ran beschadigt; doch zilJh eindelijkbij 
mede hlJ ter zake is te werk gegaan. Ook; de politIe van de dessa Kalangan mde Opakontlast~· ....•...... 
gemeld district IJeeft, in deze zaak zich. bijzonder actief ge- De oude tak looptzuidwaarts (lver Sliwa's entt'galsdie 
toond en verdienstelijk gOll'taakt. [Loc,] '\t?t heden van de Gend~l-vl'ij blev!lu.. ·Hietisde.v:ernie-

. _hllg ~nbeschrijfelijk, de weleer zoo vlljchtbaresawa~s<zijn 
Sam,arang, 14 Mei. Ketjoe's. Ongeveer veertlen dagen tb.ans In zand- ensteenwoestijnen vervol'llld;_ Op. meel' dan 



· .. ; . 

. ·lOO ,; GQuverneuients.-bouws . i'n~ '. klm ,ilc het getal. sawa's , ~e~ hpey;eel , tijdgaat er heen, , .eer ;~ ~et antwoo.rd • 6p!le,t .. rekwest 
grooten dat op deze wijze aan den Jan,dhouw onttrokken is' qntva:ngen? ' '·W aarolijf£jnmiddels ' de hetrbkke)1e ~ en 
werd. .. , . ~, door wie wordt hij onderhoudenr > ZiedaarvrageJldie wij 

' Een begi'aafplaats benool'dende des sa Kalimangis zoekt bescheiden aan ' de regeeringdoen. , . . , .. , 
men" nn te veigeefs en de dessa zelve is totaal vel'llield, Wij verocrlooven ons de -vrijlieid dC' volgende maatrege-
geen enkelhuisis blijven staan en de meeste boomen zijn len aan te bevelen. . " 
verdwenen, de ' bewoners, van ,aHes berpofd, hebben elders le. Dat te Batavia en Soerabaija de met ge\'I'On.e ge- ' 
hun neil gezoeht. Alleen menschenlevens waren niet te vangenisgestraften, ook daar hunstraftijd tiitzitten en niet 
betreuren, slechts een karbouw verongelukte. ,meer hier worden opgezonden.. . 

.".;..,~v~ 2e. Dat bij Gouvernements besluit wOldt . geregeld"qat 
Liefdl\digheid. N aar wij vernemen, zon door het Gou- bij ontslag van een der gevangenen, aan deze ook 6iuiiid

vemement aan dell van alles beroof~en Javaalluij dejongste delijk wo rdt aangewezen wannecr en op welke wijzehij 
Uitbarsting clef Merapi cen som van f 5000 zijn gegeve'n. ' naar deplaats zijner bestemming, VOOI rekening vanhet 

l)athedrag moet onder 3520 huisgezinnen worden ver- Gouveruement kan vertrekken. 
deeld zoo<lat ieder Iiuisgnzin f 1,42 ontvangt. 3e. llat het bestuur der centraal gevangenis wordtop-

Wij wetcn niet watbicrvan te dell ken. In 1861 werd gedragen aan een Direkteur en aan deze w()l'dt toegevoegd 
tot een bedrag van f 10,000 aan cen Bur. huisgezin ge- een onder-Direkteur en dienstdoend personeel. Enz.enz. 
gcven, (Ue uij <len Watersnood, zoo als de kwa(ie wereld Op deze ,vijzezal men in een bestaande l~emte, gikl'erf 
zegt, goon schade zoude hebben gelcden, terwijl 1111 de helft ten laste van het publiek, voorzien en de overbevolking 
rou gegeven ziju .aau' 3520 Jav. huisgezi.nnen. van de gevangenis hier tegengaan. (bam; GOltl·,.) 

Wijhopen datdit een vergissing is en f 60,000 zal 
mooten ziJn, terwijl wijvan de publieke liefdadigheid niet 
minder verwachten. 
'or wij in dieverwachting teleurgesteld zlilJen wordel1t? 

RJjj ....... _ 

15oekwerkcn. Heden gaat ter perSe om binnen weinige 
dllgcn uitgegeven te worden IIBeknopte verhandeling over 
be~ inwendige der aarde en de uitbarsting der Merapi op 
den 15 April 1872 en voJgende dagen . 

Deze uitgave g6~chiedt uitsluitend ten behocve van de 
noodlijdenden door ele uitbarsting, waarom wij het gCl'ust 
ecn .iedar aanbevelell. . (Sam. Com',) 

lJamarang, 15 Mei. GelJ4'lfle7ti8. Was heL een weI over
legd plan toen de gevangenis te Samarang tot een cell
haal gevangenis werd vCl'heven? 

Dit mooten wij betwijfelcn o}l grond der volgcndeom-
IItandigbeden. . 

Ie. Blijltt bet uit de localiteit dat men het cijfer Vall 
he~ a8ntal gevangenen waarop men gerekelld heert, te lang 
heett geeteld. " 

26. Dat men van Batavia en Soerabaija niet aileen de 
tot tuchthuisstraf veroordeelden, maar ook ele met gewone 
gCI'8l1genill gestraften \loar hier olJZendt. ' 

lie. l>at door het Gouvernement geen mllatregelen z~in 
gellomen, voor de onmiddcllijkc terugzellding der ont
alagenen, 

Wat ziet men nu gebimren. 
,Zoodr8 de straftijd van een der gevangeilengeex.p'reerd 

is, worden de deuren del' gcvangenis geopend ,en hem de 
vrijheid te,rug gcgeven. 

Noch afamilie-beirekkingen, J\Ochbekendell zijn van h~m 
op deze plaats aanwezig. Ale vreemdeling doolt hij rond; 
geld heefthij nietom naal' zijn familie-betrekkingen terug 
te . keeren. ' 

, W ordt er , dan VOOl' het wel·k in de gevangenis niet'be
taald en wordt hem claar niets van te goed ' gedaan ? 

Soembaija, 14 Mei. De zegenrijke gevolgeu der in 'het 
leven getred,pn concurrenti~ op het gebied van de stoom
vaart tusschen Macasser en Singapore hebben zich ' hier 
reeds bij een _ paar exporteurs doen gevoelen in hetlian· 
zienlijk minder bedrag dat 'door hen is beta aId voor, het 
vervoer van suiker. De ollde tariefprijs was f 2 per picol 
wet van hier naar Singapore; daar de Easkl'll Isles echter 
tegen f 1,25 de aangeboden pRrtij wilde overnemen, be
sloot de Ind . . stoom.v. maatschappij ook tot een concessie 
ell nam met f '1 per picol gcnoegen, waarvoor de sulker 
dan ook in een 'harer booten vervoerd is. Een besparing 
van 50 pet. aan vracht is niet onbelangrijk. 

V oor passagiers is het tarief der Eastern Isles 20 per
cent Jager dan dnt der Ind. Imaatschappij, maar de reis 
el' mede te maken k.unnen wij voor alsnog niemand aan
bevelen, daar men duor het lapger verblijf aan boord, veel 
meer aan verdiellsten derft dan door lagere vracbt is ge: 
wonnen. De Eastern Isles vaal't zeer langzaam. 

(80m'. Bbl.) 

Men schrijft ons van Sumanap dd. 4 dezer: 
Zecl'oof is hier aan de orde van den dag. · Sedert Z. M. · 

Stoomer de Al'djoeno hier zijn zoogenaamden kruisto,cht ·heeft 
gedaan, zijn er weder twee handelsprauwen, die vall' Soe
rabaija kwamen, afgeloopen, en de opvarenden van hunne 
kleederen beroofd en ookvan een gedeelte del' lading. Ik 
geloof zoo er hier eell kruisboot gestadig op de kust voer, 
zulks meer. zoude helpen dan om de tweejaal' cen stoomboot. 

, (Soer. Com'.) . -_ ...... _-
, Het is den controleur van Sinkarah gelukt door besproeiing 
met teerwater eenige sawahvelden van pianggangs, het dc 
lijst vernielend insect, te zuiveren. 

Met , genoegen vermelden wij dit feit, daar voor zooverrt 
w.ij weten, deze de eerste met gunstigen· uitslag , beproefde 
poging is tot werfng van dat jaarlijksch zooveel schade 
aanrichtend insect. Zoodl'a :wij n!lder omtrentde wijzevan 
behandeling der sdwahs zijn ingelicht, zulleIi wij onzenlezers 
daal'van mededeeling doen. . 

WeI zeker !Maar eell met gewonegevangenis gestrafte, 
on aHeen verplicht worden werk te verrichten overeell

'. komende met ·· zljnwerkkring in de Maatschappij. Vene· 
, wegde ' meestenkennengeenambacht en . tot ' bet maken 

van " schoenen mag men ze ' niet dwingen. Hiernit voigt, In den nacht van Zondag op Maand .... gis In hetmidden 
datveien de gevangenis v~!laten met geen ell kele Cen t van de Kloof de weg ingestort op verscheidene plaatsen 

, opzak. over een uitgestrektheld vau circa 300 Ned . . elle~. 'Voor ' 
In, den regel begevell zjj zich naal' denassistent resident voetgangers en paardell.is IIU weder een pad gemaakt, maar 

vall 'politie die dan een rekwest Jaat opmaken, wnarhij vrije VOOl' riJtuigen en pedatties zal de ,weg miss chien voor 3 
overtocht~aa:relder8, de plaats hunnerbestemming, wordt , maanden gesloten zijn, wat voorai voor de koflij-afvoerzeer . 
verzbcht. """ , '. ' , . i schadelijk zal wezen. Men zal de koffij op pikol-paarden moe:': . 
i Debeslissing hierop gehomen., is steedsgunstig. Maar I t ell 'verVOel'ell over een afstand van 2 a. 3 palen. 



_ puiz!l,J1<le ' ~cerbare ' l1l~~l1enzullen , llit~etomliggendeg~-:: 
~rgt~ moeten worden , 0}Jgeroepen, om . den weg;te.hersteIlen" 
o p eenige plaatsen zal- E)erst de be~dlD.g d~r rmer moeten 
worden verlegd; daar het onmogehJk 15 Ult , den sn€lstroo- , 
menden vioed de 'weg op nieuw weder op te bouwen, een 
100 voeten ho'bg. Want uit d,en steilen rotswand kan geen 
plaate meer gevonden worden. 

, Wat moet dit der bevolking ongelegen komen! J uist, in 
den tijd van den paddi-pluk! , . . 

'}Sf is maar een troost als men zooveel noesten arbeld In 

Ben nacht ziet verloren gaan, dat lllllnelijk volgens menschen· 
gshcllgenis nag nooit zulk een zware bandjir in de Kloof 
is gewcest als Zondag-avond. 

}l ct kracht wordt aan de herstelling van het ingestorte 
gcarbeid; waartoe ook naa~ ons bericht :"ordt, al de , la~gs 
den grooten Postweg gestationneerdekettmggangers on mId
delijk !laaT boven ziju gezonden. 
To~ heden vernam men nog niet dat menschenlevens bij 

de ramp te betreuren zijn. (Pad. HM.) 
. i~ 

Paclallq, 11 MeL De Gouverneur van dit gewest keerde 
ZOlldag 'jl. Da den weg ill de kIoof van Padang-Pamljang 
gelnspecteerd te heb.en slhier terug. 

Trellrig is bet met den eertijds zoo schoonen weg ge
eleld, De weg, een waar kunststuk" grootendeels tegen den 
bcrgwand uit de rivier opgetrokken , is thans door den ban
djir op 23 plaatsen verniold. 

De grootste brenken V'indt men een paal voorbij de wa
terral; en nabij kampong. Tenga. Op beide plaatscn is er 
van don weg niets meer to vinden en braeht ue rivier zijn 
bedditlg danrvoor in de plaats. 

Bij knlllpong Tenga is de weg over de lengte van p. m. 
cen pasl geheel weggoslagen. 

Do Resident der l>adan itsche Bovenlanden was aan de 
plnats van bet onheil tcgenwoordig, vel'gezcld van den Con
troleur van Hoevell. Onmiddehjk heeft men een aanvang 
gemiHLllt ' met wat de natuur vornielde wederom door kunst 
te hentl:llen, 2000 man nit Agam, 20QO man uit 'i'anah 
Dlltar ell ruim hetzelfde aautnI uit Batipo, in het geheel 
6 Ii 7000 mall zijn opgeroepen om den toegnng tot de Bo-
vcnlnnden "' tdeTom tc openen. " 

Op het oogenblik is er aUeen communicatie tu~sehen de 
'Boven ell Benedcnlanden, door middel van pen voetpad, ten 
behoeve . VUll den postlooper gekapt . 

Het koffietransport is door het ongeval geheel gestremd. 
Men rekent, daar de weg wederom \lit do l'ivier moet wor
den. opgcbonwd, minatens zes weken noodig te hebben eer 
de weg weder geopend zal zijn voor het transport dat door 
middel van pedatties gesehiedt. 

!teeds zijll 3000 man aan het werk. Met den meesten 
spoed zijn hun gereedscbappen verstrekt, en de noodige 
malltregelen VOOI' hunne voeding genomen, terwijl de ket
tinggangers onmiddelijk belast wf'rden met het opslaan van 
loodsen voor de heercndienstplichtigen. 

Tengevolge van de moeielijkheid Ir elke het transport 011-

dervindt, is de prijs van het zout in de Rovenlanden J 3 
gestegen. Er bcstaat gelukkig geen red~n om voor gebl'ek 
te vreezen. 

Een lijk van een inlander, Hi jaar oui!, is gevonden in 
de rivier nabij den waterval. Van meerder verlies aan 
mensebenlevens hebben wij niets veruomen. 

- N aar men verneemt, zijn een aantal Militairen, het ge
l'ucbt spreekt van dertig, allen behoorencle bij de Com pa
gnie van het 17de Bataillon, gedrost. Reeds zijn er vijf.te 
Padang.,Paudjang gearresteerd. Waarscllijulijk zijn zeallen 
v,oorhunne gezondheid naar de Bovenlallden, want de klacht 
luidde eenparig: wij girrgen er van door, omdat ,het ill' de 
:Btinting niet uit te houdeu was. 

, V oor , de : t~e~d.ein ",ditiaar' ta li.Qudem~golLy:ern$;l,~ts~ 
koffieveiliilg ,"waren ' op ;'heden in 'slands pakbuizenA,e -.i?a
dang ,ontvangen: ' " " "'; '~' 

"Picols Klittles 
. ', 8611 ·,;61.,-

323 91. 
737 ,:4'5. ,' '" 

,:!j80 , 84. 
101854. 

11472. 35. 

' Bovenlandsche koffie. , 
Aijer-Bangies 1/. 

Fain an 1/ 

Ankola 1/ 

Mandheling 1/ 

2e Soort U40 ,' 6!f, ' 
· :1~6i3 :' Ol. ' 

Ook vau Sinkel ontvingen wij trellrig~ b~richtell. , :pEr ' 
hooge waterstand in , de rivier -is oorzaak geweest da~ de: 
rivier zijn bedding heeft verlegd. Het kiultoorvan" de!l 
HavenmGester isgedeelteliJk dool'het water wegges\agl?u,; 
Daal' waal' het vroeger stond, stroomt nu de Iivier; .. JI~t 
al'chief en een deel dermaterialen zijndotk(le ijvel'igepo~ , 
gingen van den, Controleur gered. Belangl~ijkescnaM :llloet 
overigens zijn aangericht. ' , ' ,(Pad. 'Oafi(i:) '., 

", - -- . 

. .Wij v.ememen ~at 'de zetel van het 1,le,stutli' d~l~ l;e~i~eJjeie 
fapanohe van Slbogha naar Padang Sldempoeanzal. ver-, 
plaatst worden. Het betrekkelijk voorsteldaa,rt~e z(l,U: q60r 
de Regeering bijzonder gunstig opgenomeuzijn. ' " " ' 

, 
Padmtg, 8 Mei. De Chinees Lie Hee, op wiens pnge

lukkigen toestand wij bij herhaling de f).lgemeene aandacht 
gevestigd hebben, is eindelijk na eeu vel'olijj vtinnegene,"!,
ttointig maanden i1~ pl'eveniieve 'heel denis, wfgetis 'gebrelc(L,a,tJ, 
oewiis o1ztal,7gelt. , De man was oJ> een bloot 'vermoeden 
onder het openbaar ministerie Hulsholf Pol in hechtenis 
genomen ! "" , , " . ', 

En dan durft men nog beweren (ht wij clepianklllisslaan, 
als wij den rechtstoestand ter Sumatra's Westkust een, z,oo
danige noe~ell, die eike waarborg VOOl' 'eene , qhver~?ge;n 
rcchtsbedeeling mist, en door van person en afhankelijke oni~ 
stllndighed,eu verergerd, aan niemand eellig vertrouwell kan 
illboezemen. - Het is een verrotte eneen steeds rottende 
toestand, die alies in zijne omgeving aansteekt enbedeift, 
en waartegen krachtigemaatregelen ' dieneu ,genomen te 
worden. 

De Maaa-en-Waal, komdt. Spanjaard, z,al dezer'dagen 
en tochtje maken om eenezekere hoeveelheid , van Ombi-
lien herkomstige steenkolen te beproeven. ' 
~. . . ---.-; 

Men echrijft ons van Fort , de Kock;' . 
IIGij had ze moeten zien, die grootepJ'ocessie van' zieke 

militairen, hoe zij de aandacht deraan den :wegwonende 
kampongbewoners aanhoudeudbezig hield; eneinae\ijk: ,bij 
haren intocht te Fort de Kock. de algemeene ' verbazipg op
wekte - om eindelijk eensdeels ' inhet ,hospitaal ,eu allders~ 
deels in dekazerne teverdwiJnen. , ' - , "',' 

Door .-den aanwezigen geneesheer nau.wkeUliggeinspek-
teerd, werden ' 

15 , onmiddelijk opgenomen ' inhet ' H os:pitaal" , .. 
II vrijgesteldvan aUe diensten, " 
20 II II zwaloe : 1/ ell . -
29 voor dedienst geschiklbevonderi; 

Hierbij verdieu ~ yerinelding, dat o~dei' ,de na!lrhet , h()s.: 
pitaal verwezenell zich eenkrankzinnigeNiasser bevindt, . 
die evenmin aan berri-berri lijdtalsschrijver , dezerreg.eleti; 

Men schreef onlangs over het ' ongehoorde, dat ;dezeziekeiJ: 
zonder geneeskulldiggeleidede reis naar hel'waarts' hebben , 
moeten dorn. Men was echter nietg6ed ingelicht; eeil 
VOOl' de veldditnst afgekeurd onder~officiei·heeftgedtil'end~ · 
den dllur van het ,transport; inzijM hoeda~lgh~i~vaii. 



. "zi9ke)lv~er~'cc'llitstekefrdediensten ' gedaan, ~ eJi' MerMor ge: · 
,tiiond,dat '·geneesheeren en zi!lkellvaaers, ' iiltijden vau nood 
en- d:rukke; partikuliere praktijk, elkander niet' 'slechts bij
staan, matu ·, 'ook vervangen ~kunnen! ' Hiermede wordt nu 
niet beweerd, dat de schrijyerover het, ilon'gehoorde" onge
lijk had; ook ' ik , vinde het zeer gewaagd en, zoo al niet 
ongehoord,dan tochzeker onbehoorlijk, dat niet een officier 
van gezondheid kon gemist worden om de berri-berri-k.olonne 
opde!lvo.et te volgen~ Bij bet legeriIlliollandhebbenvan 
tijd tot' tiJd ook evakiuitien plaata, en'deze gescnieden meestal 
per spoortrein of per stoomboot, maar ultoos worden zij 
ve!gei.eld~aneen militair geneesheer en eenige oppassers, . ....; 
dochhct dient vermeld te worden: die heeren nemen daar 
gecn.. llar~ikuliere ,praktijk, waar. , 

. De Ch~f over de MilitaiTe Geneeskundige Dienst, de heer 
Reiche, h.,!ieft hier maandag ' den 6n dezer inspektie gehou
den. AUe berri-berrilijders hebben de l"evue gepasseerd; 
velen verklaarden niets meer te mankeeren en beweerden 
dUB volkomen genezen , te zijn. Mag men nu nog langer 
'de ~cilzame tooveIfxac~t van pet kli~aa~ hier betw~ifelen? 

De reeds zoo bijzonderluch~ige bamboezen kazem6S en 
tlr~estllUizeu moeten naar dedbol" den , Chef-Inspekteur ge
gevenc bevelen" dooJ;, het aanbrengell van gaten nog Iuch
tiger gemaakt worden". 

' . 

Van Paija.Combo wordt ' gem~ld,· dat daar het vooruitzicht 
best.aat, dat de rijstoogllt zeer schaarsch zal zijn. Door het 
bestuur zou weinig moeite zijn gedaan om den sawaharbeid 
gelijktijdig en met kraclJ.t'te do en beginnen. 

:, Wij vei'nemen, dat op de k~st van Podo-Tello ongere
geldbeden hel>!Jeu .plaats, gehad tusschen in boorlingen en 
daar bandeldrijvende Atchineezcn. 

(S.m. 00111',) 

OOlJJBRNEMENTS~BESLlJ.ITEN ,. BENOEMINGEN , 
EIZ. ' 

IN N;A.AM DESK ONINGS ! 
DE GOUVF.]l"NEua·G:ENERAAL VAN N:EDERJ,ANDSOIl-INDIE, 

Den Rand van Neclerla1ulaclt· TndiiJ gehoord; 

Allen, die rle;:e zullen zi(1tl of !t.OQ1'en lezen, Satut I 
dod te f()etelt: 

Dat Hij. willendc o~ergl>an tot celle w\iziging van art. 38 van 
bet reglement 0(1 de v(lrpligtingen der adfllinistratcUIs ell op het 
beheel 'dtr lu.mijlltlu ' Le lllmka (StliaI.6bl~d 18a2, no. 45jj 

Letteude op de lutikelell 20, 29, :)1 en 33 Vtlll htt Reglemer.t 
op bel. beleid ,der ltegering van Nederll>ndech-Illdie j 
- ReeR goedgevondeo en verstaan: 

Te bepaltm, daL de laat6te zjnsnc;de vau arl. 38 van het regle
lIlent op des. v~rpligtil)gen der admillist.rateills Cll op het beheer· 
der tinlliljlien te .BtillkB (StBBtsblad 1832, no. 45), Illideode: 

"bet graven vau efts en smelten vlin tin door particuliereo, 
,beha!vede in deze btldoelde oraogsgoeuQcng, z!l1 zooveel moge~ 
.. lljk ,worden tegengegaan," wOldt vervangen door de volgeude 
bepahng: ' 

Aan partikulieren, - chinezell, inlanders ell andereo, - die bij ' 
bet bestuur gllDstig bekend staal! en in het daartoe bestemd re
gister zijn IDgeschreven, kan worden toegestaan, om deo erts 
aan ' de uiteinde dec wascbkanahilleu de tinslakken I.e verzamelen 

-en uit te ' smeheflj om lIalezing te houdcn opverlaten terreioeo, 
zoomede om door groote mijoen, .oy,ergeslageo gedeelten in ont~ 
ginning t~ ' brengen enverder om overal elders te werken, wasr 
e~tti!ifzettJligeDvoOlkom#D.die gebleken zijnvoor eene mijnkoog-

:. sie teklein t6-zijn of door deze Diet met voordeel zijn t~ bewer'ken~ 
~. Ook de 'op 'dlewijze verkregen tin moet. tegeo den vastgestel. 
: den . prts" van / 13,50 . den' pikol , in 's liliid~ pakliuizen ' word~n 
. geleverd. ",,,,, " '. , 
J Aa.n , elkenop dien voet werkendeo partikn'ierenmijuwt:rker , 
" zal tegell corit.ante . betaling en tege,u tarief:;j!iIP Uia!lndtlllJk~ eelie 
': zekere Iiocveelbeidqi~t oit 's lands vOOrtllllU kunnen worden ver-

--
st,rekt: el' zolksnaar dered~ifvan , eell ' pikalrijst v60r elkenver.' 
trioedelijk door belll te Jeveren pikol tin. . 
.En opdat nieniand hiervan onwetendheid , voorwende!zaj de'te' 
tnhet staatsblad van Nederlandscb·lndie gepJaatst en, voorzoo
veel noodig, in de Inhmdache en Cuinesche' fulen aangeplakt 
worden. 

Gelast , en Lcveelt voorts, dat sUe hooge en Iage kollegien en' 
ambtenareo, officieren en just.icieren, iedet voor zooveel hem aan
gaat. aan de stipte naleving dezer de hand zullen bouden,zoo-
der oogluiking of aanzien des, peraoons. ...., 

Gedaan te Buitenzorg, den 7den Mei 1872, ',.. 
, L OUllON. 
])e .AZjemeene· fiekreta1·ia , 

VAN HA.RENCARSPEL. 
(Staatsblad no, 86.) 

EXT R A K TEN uit 1zet Register aet' Bealuiten van clen 
Gouverne2l1'-Generaal van Neae1·Zandaclt-
Indie> ' 

BUITENZORG, den 9den Mei 1872 (No. 46), 

(Staatsblad no. , 90). , 

Gelet, enz. j 
Gelezen de missive van den Minister van Kolonjen van 14r 

Maart 1872, La. AAZ, no. 8/416; 
. Is goedgevonden en verstaan: 

KracbteDs magtiging des Koo:in~s, met w\iziging in zooverr~ 
van art. 2 van het besluit vlln 22 Januari 1868, No.3 (Staats'.,! 
blad No. 17). te bepaleD: 
10. dat voor werkzaamheden., die aan 'slands maritieme inrig. 

tingen in Nederialldscb·Indie · ten beboave van andere depar
temeoteD vlln a!gemeen bestuur, daD dat der marine, worden 
uitgevoerd, aileen worden in reke.ning gebragt de werkeHjk 
daarvoor speciaal besteede gelden alln de arbeidsloonen VOOf: 

vrije arbeiders, ben evens de verstrekte materialen zonder eenige 
YerhoogiDg; : . . , ,_ c, 

20. dat. zulks ook- zal worden opgevolg~' ten , opzigte. van die 
werkzaamhedeD, welke sadett 1 Januari 1871 hebhen lilaats 
gebad. 

Afscbrift, eDZ, ' 

Ter 'ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van Nede1'lanasck-Inaie: 

])e Algemeene Sekreta1'is, 
VAN HARENOA.RSPEL. 

BUITENZORG, den 9den Mei 1872, (No.6): 

(Staatsblad no. 89.) 

Gelet, eoz.; 
De Raad van Nederhndsch·Indie gehoOi'd; 
Is goedgevonden en verstaan: 
Eeratelijk: Met wijzigiog in zooverre van art. 2 van het 

be&luit van 10 September 1870, no. 17 [Staatsblad no. 126] te 
~bepalen, dat, in stede van te Kamariari, te ' Amabeij een hulppre· 
diker . ten diensta der inlandsche 'cbristen-gemeente zal ZijD ge~ 
vestigd. 

Ten tweede: Enz. 
Afschrift, enz • 

Ter- ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlanclsclt-Inclie: 

])e .dlgemeene Sekretaris, 
V AN HA.RENOARSPEL. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een . twe~jarig ' verlQf n.aar. Europ~, wegeJ:ls ziekte, aan H. van Doi. 
.. ve'nbode Varkiivisser, laatstelijk Jl.ssistentoresident van Karang- , 

aDjer ~Bagelen). 
011 tsla:gen : 

Op verzoek, eervol. uit '8 lands dienst., de klerk t.er algemeeue 
sekretarie F. Voorneman. 



.itbt;.·~ .. a. ~~.·.'r.· .•.• ~ ... t.·.a. r .. i~ ,· de.i .. :r .. e .. s.i.d. e.'.' .• ~.·.·.!~f~:!t~, tevens .'ven.duirieeste. r.·. v .. ·· 90r · Eeiv~~ .• ···.~l~~:i!~!!tv~~;:;';~~~~~~~!~~!~~~!:r:~~£el'.:2; 
.L; h ld T" A: Brilnii'iigen de' kontroleiir ' derin~. eli:;oiWoe~reAA~,:,:~~;,: '" 
·""~'dea'fdeelillg ··PIiiii.akasaD,de .ambtenaar op WIlC tgemr>u. " . H 0 1 . h ' . .. . . , '. . . .' .... . . . ' . 
. '. A. A. Schollllrmlli'ck,laatstelijk'assistent.resident vlln Mande- Samararig : . ,F . . e llCnSe'n"o:e' 'm:' ··d·'. ': .. ...: ; ' .. ~, ': :':r ;;~~::':'> 

' ling en' Ankola ' (Tapanoli). ' .;;';;''''»' 
Tot aspirant-illgenieur bij den . waterstallt en's lands Qurgerlijke Tot derden kommies by . het departement .van oil4eiwUs, : e~r~~ : 

.' ' .. openbal'e werken L. H. Slinkers, daartoe ter bescbikking ge· · dienst en nijverheid, de eerste klerk A. , van ' Bi:leckllo1tt~,~C~C .... 
steld van de lndische Regering . .' .. 

Tot lid van de pJaatselijke 8cbool~ommissie te Djokdjokarta P. . . ..... c· '. . 

.' A. ;Kllyser, arcbitekt der ee,fete klas~e ,bij d~n \Vaterstflat en Doo1'den Directem' van 9nt!e/wij8, lfferedieti3,ten.Nij,,~"~~d : 
"slangs burgerl\ike open bare werkenaldaar. . . Is be~~;:Jnd: ' .... .• . ~:-:~2, '. 

- ' ." ' ......... Ingetrokken: ' Tot zoutv~rko~p.pakbuism~~st~J' ; :te ;ModjQk'e~t~ . [So~i~lJ~ije;},~A": 
Op verzolllr, het· aanC. E.A.I)uchateau, laatstelijk telegrafist ambtenaar op wachtgeldH, ',R: Tret;zi 'l~at:itelijk , op'zien,e~ .. 

der derde klasse, wegens :iiiikte. verIeend tweejllrig verlof bij den zoutaanmaa~ ttiBoeu~er [~a4urJl ]. ' :< , : ,~.: 
lIaar Nederland; ell de benoeming van den hulpprediker b\j TotzoutverkOop~pakhuismee9t6r teNgadi~edJ!l: LI5:"doeyg/:V~k~; 
de protestanteche gemeente te Benkoelen F. Kijftenbelt. tot, kenburg, . laatst . kweekeliligllail . lie :opeJib\,~e: 9-erd~~ger~ c 
bulpprediker bij de protestantsche gemeente te Bonthain (gou- Bchool te Soerabaija. thalia oi> ' VV'achtgeJd; <...~: < .•... ;<./; 
vernementCelebes 'en onderhoorigheden). . Tot bulponderwyzer aan de Qpenbare lagerel!chool"teBa~4oliif ' 

. , Toegevoegd: [Preanger~RegeDtschappenlH; : D. J. RijJitinbetg. , on~ngs · 
A8D de'n sekretarisvan denrruidvan Nederlandscb.lndie. de twee. uit Nederland alhier aangekomen. . " .'. ".' ., "~.,/."" 

de ' kommiester algemeene sekretarie H. J. HooghwiDkel. De:partelD.entvanOoHC)g~ ·..;:·.:, 
Departement van Oorlog. Ingetrokken: , ,~ : " ' 

Verleend: Op verzoek, bet aan ' den eersten luitenanf der infanterie W: F. 
Eeli tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte. aau dim ka- vanMensc~ verleend}weejarig ,verlof,!aa~· )~~~a.e~hw~· ;·< 0 .. , .• 

. ' pitein der genie W. A. C.de Bloeme. ' . . ' Bij de MilitfJ,ite :Admini3t,.a#e: , 
Inget!okken : ;Be~ordetd: ' .. . ' ...'. . . '. 

Op verzoek, het aan den kapi~ein der infanterie F.B. Albrecht, Tot eersten luitenant-kwartiermeester, detweede Initenant~kwai'~ c 
verieend tweejarig verlofnaar Nederland. . tiermeesterJ.Bomberg. ,- ' . ..' ~ . .., 

. 'Bevorderd: Benoelild: . . ' ,<",. 
, ... Bij !tet Wopen der Genie. Tot vtweweden luitenant.kwartie{mee~ter,dQ}~t:g!lant ·.d~~i~fa~~~rio · 

Tot Initenant·kolonel, de mlljoor A. NumaDs. • • van Gogh. ...... ' .. '. " 
Tot majoor. de kapitein G. E. V. L. van Zuijlen. . VerguiJ.d: " . .. 
Tot kapitein. de eerate luitenant W. A. C, de Bloeme. Op verzoek, omal dadelijk naar Nederland terug .tek~Qrl!~; alln-

den eere1tin luitenant derinfariterievan het"NederHiildache' .. 
Door clen Kommandant van net leger en Oke! van ket De- leger H. , C.S~a:ll~!lbach; opgrond. dat tle ; ;'ijLja~on. ,g~d~;' 

parte»tent van 00r1ofl it~ Nederlandack-Indie zijn; rende welke blJ blJ de landmajlht In Nederl~ndBCn.Indle 18 

Overgeplaatst: gedetacbeerd; · eerlangzllllen , zfinverstr~kei:l~ ' .. ,. ;,. .' 
(Ja,vd8cke,(Jourant; 17 ' Mei 1872.) 

Departem,ent van Oorlofl. . ". ,." .' . 
Bij de eerate afdeeling. de eerste luitenant A. :T. J. Staal, van Erke:nd 'cntoegeiaten: 

de tweede afdeeling, znllende bij als zoodanig bij het wapen Krachtens magtiging des J(onii}gs;de' heer WellelileijSincliir. _:: 
der geDie blljven gevoerd a. 1& suite. ' ) ala koneul van 'Siam te Bat\,".i~. . .. ,,:, " . . ' . 

Bij do tweejle ; afdeeliDg, de eerate luitenant der genie J. J. 
~taal, zullende, bM als zoodanig bij zijnwapen worden ge- . Civiel Departement. 
'nerd 116 1& BUlte.' 

. . Infante'rie. Ontslagen: 
Bij bet garnizoeDs.batailion van Pillembang en Benkoelel!~ de Op verzoek, eervol. nit 'slands :dl~tlst,dege,wezeriklerkophet ,:' 

kapiteins L. M. H. J. Barkelj en C. C. Steinmetz. respek. ' residentie-bureau te K.edirin: .W;Manriot:\".';'( ;~ ~ +.,,";:. 
" tivelijk van bet lOde en 7de bataillon. . Eervol, oit'sIands c,lienet. aeg~wezenklerk' op~ b!lt-bol'eaQ 'Y8n '" 

BU bet garnizoensobataillon van Banka. de kapitein J. M. ~e den administrateur, del':tininijheQte ;Bli!lj()!l{B!I,nka.lJ;.: Il,. : ~ 
Kok,van bet 9de batsilloD, Ruloft's en de gewezen opziener bij de · ilpe!ierij~~lt.1l~r '. t,,~ , 

By bet. garnizoensobataillonder Moluksche eilanden. de eerste BanksJ.W. ' Vorat. ··..· · '. .,. .. .. ., .•.•... " 
luitenant . J. J. Bpaojaard, van bet garnizoeDs~~ataillon der Op verzoek. eervol, wegens vertrek,aI89Ilitebgilwoonsull'~titl1'Ii~ ;:i 
'tweede militaire afdeelingop Java. ' ~ gr~lfier • . bni~e.n .' bezw~.~r ·,. van,· deli , la,!ld~.~W~~~~: !~n.araid· t8~ ~~ 

Bg het subsistenkader te Soerabalja, de tweede luitenant L. 'A. Bhtar [KedlfJ] E. PJDo. .. ,. . .. .~:" ' '' '< ;.> ,,., 
Deibert en J. van den Boscb. respektivehjk van het 14de Op'Verzoek, eervol, als blliteligewo()n 8ub8titliut:gri/Ii~r.:Mi~n i} 
en 6de bataillon. " . ', ' . bezw&arvari den lande;bij ;:de,n. landraa4 . tePattic[Japa~,!lL~ 

: Genie. . ~ J. G. Samuels. '. . . ... . .. .... .' .' ., c..· : :; 

Als tweeqe direkteur, de luitenant·kolonel J. P. Ermeling, on-Eervol. wegensvertrek, alsbuitengew{)ons.ubatituut-grilijer.ojlni .. .. ; 
der·direktenr der genie in , de derde militaire afdeeling ,op tenbezw~~rvBn den lanq~; 'bij ;den: Iandtaad·.te-'BIl(ljge~allgf ~ 
Java. .' . . . . , J. N. ,Burg~rhoudt. '., .. '.' '" ,:,':, ~T~': .::· '<>· ," &ijf}i::: \,"~ 

. A.ls onder.direkteur · der genie ' ill de derde militaire afdeeling ' QP Eervol;' uitzijliebett:ekkingi' vyege"nszieltte; ,de' :bii:!j;t.erb~i1em;~·~,hd; 
. . J ns, demajoor M.O. van Dafllen Wetters, thans'ter be- het gouverD~merit · CeJe~eii en 9n~erh9origh~.iiIl, C.;:t;J,.foch~If. ) 

schikking te' Soerabaija. . ' , .. " . ' . - '.' . ' BeilQemll:;< ... ; ..... ~.:~ " "~;:'., . 

Bij::~ ~~r~:ra:i~efd~~li:~~!;ebri::. d~~a~:!~:~~ ~~nBtio~~~~tra, Tot burgQropnemer in bllt ; gQuvernejfielltdere~.e~~~o~~erJi'J6Hg: . 
. . beden, •. de . ambtenaar .00p .. wachtgeldH;· :,'.J)n.z.Il" poti!la;4Ila~~f~ 

(Jat?a8cke Oourant, 14 Mei )8.72); .' stelijk t~llkeliallr teven81a:nd'lIle~er bij' :.!ie :,opPllme :·ae~ ' ~rat~r-~ 
i . ... , bossc~enbp'la.~a. m •••• :.;!:"., ,,',c;' . ,C ,~ 

Civiel DepBrlement. Bij . de Lanaelijke,: lielcorn8ten en ' K.ulture3. :>~ 

Op .. gelzoek,eetvol, nit ·?~!~:g~~e~8t, met .beboud_ van recht 1'ot:~~!~old~~s ~:~ N::!~. ·q;~:~i , ~:r~~~t~~~;~~~gretW.teE;t.~ 
. oppenllioe~, de ' resident van Kediri R; C. ,van Prehn Wiese. Deibert. '" .' c 



.~: .. 

j"':j~~~l~~~;:ZlriJ,;~·~:7,"h~l:~"!:f":·:w~'~r~,t .. On.godru:~:::,: .;~:'~=~~n"~ .uit· N';.· 
:Tot,"fimtJtJldi\ten \tefc ;be8Ch;k,~ingi .' de .:am bJ~ila.ar :tr;rbeS'chik king. ! d~t:land,dIe ()!ls h~tieinde. van,:.de·lllI~lsteneele¥nsis :z.nH6n 

",' by fi~tic' biiiri€hlalld$Qh · ·ti¢b ~uur:.-.in dE! ~Je&ldeJltle~el1!ld?P. mede~eelen. fLet ~. ste~ds .. ' eene, tretmge ~allrhel~, ,. dlit f)nt~ _ 
:;: H;1!'rllenkel . en --; ge· atilb t,euarelt y~or . aeburg~.rl\Jk.~ dlen()t zachhJk. veel voor Inihe afhangt van de -welHlirtgen;die 
inNJidedands!lh-Iridi,rK,:A.Scbn~ld6r. tha~s tjJdel\Jk , ..... erk . soms in het konstitutioneel staatsleven plaatshebben, ion~ 

. zaaoi . gesteJd by .het depaTteme'nt van .m~nne. K. Willekes der dat een der :voordeelen van parlementairen regeer vol:m 
:],{fI!l; Dpnald. ; iQMS ' gl\steld terbeschlkklUg van de~. alge- de kolonien ten deel vult. ' .. . 
meeiiei;i'; sek"retarisen M. C. R. G. Coenen. t~ans tlJdellJk M t h . '. ' .' I . b' . " . 
werktaain gestetd hy het departemerlt van bmuenlandsctl . eu edrvormmgekn

t 
moEes u .ol~'kl l}ll heen . egm van

h 
mtvoe- . .' 

." . ... t·. · ., . . .' nng wor en gemaa . rger 1J . IS " et Immers, t ans"lloiL 
ues uu.r. . . . .. . h t ffi' 1 bI d 10 d . k . kl "k b '· 1 ', .. . .'" - , Goeilgekeurd: m .. e · 0 (:lee e a , vall . -ezer een onm . IJ -es uit",-
d'at riooiden Lanilraaa teManondlaija (bea1Zfler~ te lezen, waarbij dispensatie aan een inlander op, Java wordt . 

1l ,. . k . en) verleend om een stukj lJ woest'en grond in zijnvaderlatid 'in . 
'. _ .. . . egen8c app _ . . huur te mogen nemen! . • < 

.. . • . " ' , ' is benoemd: '. Men vleie zich ook .niet denondernemngsgeest, di~ · hier.-
. Tot bUitell~ewo~nSUb8iitu .. u, .t-~riffier. by, die re.Cbtbank. buit-en be-l z~lke zware slagen geleden heeFt, zv~.der krachti~e ... aans'po~ ·· 

zwaar . van den iande, . C. A . . W. }j raozen, klerk op het bu- . nng meer ley en te geven; Een bewlJs daarvan IS eene me-
reauvaD denassi~tent.reaidellt alda!1.T. · ; . ... dedeeling vim ,den Dir~kteur van Binn~nlall~scbB~stuur, 

aat door den Landl'aad te BanJoewanfl~ ontleend aan het kltltmtrverslag der , resldenhe BaliJoemas, ' 
.. . . . · · .b .. d. .. .. dat de bevolking van [lleafdeeiing Poerbolingo ·O"belleiO'd is . 

IS enoem . . . d f' ." 
om voor on ernemers pfopkoopers , + 300 bOtlw$;nJet 

I . Tot huitpugewoon sllb!tii,llut-/!riffierhij dij3rechtbauk. buiten be· indigo te beplanten en ~at hACzeer dit bekend gemaak{ j.;; ' " 
zwaarvan den ~ude. ·A. C. Scbepper, amhtenuar ter b(l - zich geen ondernemer heeft op'gedaan. . . _ ' ' . 

j'; 

schik.k,ing bij de landel\ike inkornsten en kultures. Het is mede van dringend ~elallg voor Ned. Indie, dat 

Door denllesidentvan Maaioen onze midde}en van. kf)mmunikat~ in alie opzichten verhetGrd 

isbenoemd: 
Tot eersten kieri. ,op hClt aBS lstellt-resident.ie kanl.oor Ie Ma

geltan. teveDS griffier bij .den landraad ald~IH J. A. LOSSf, 

laatsteluk eerste klerk tevens griffier bij den laudraad te 
Ba.wean, re8identieSoe~abaija. 

Departement van Oorlog. 
Ontslagen: 

Op verzoek, eenoi. nit Zr'. Ms. militaire dienst, wegens volbra~-
· teli dienaUijd. met bellolid van regt, op pensiop.!l . do ridmees
ter by het regiment 0.1. kavallerie jhr. H. W. L . de Kock. 

Door den Kommanilant · va;z ·lJ,et Leger en Ckef van Tiet De
· pariement ."an , o.o1'lo!l j"! 1f.ederlan4,cn-lt~die Zll1Z: 

GepJaatst : . 

Infanterie. 
By het l3de batail\on. de cerate iuitenant. M. A. Thieme, o ~ 

langa v/inverlor uit . Nliderlatid teruggekeerd. 
, . Overgeplaatst : 

Injantel'ie. 
Bij het '2debataillon, 'dekapitein J . Arnoldij,en de tweede lui

tenant B. J. van den Berg, .rj38pektivelijk: VIIO het 5de ba
tai,lloD,.-en betgarni1.oens-bata,iHon van Palembang en Ben
koelel);' 

Genie. 
Alil'(m~er;direkte1iriD de' 2de ' ibilitaire afdeeling op Java, de 

iuitenant..koioDel A.NumaDs,van bet korps mineurs ell 

Teruggepl~~tst : 
KavaUei-ie. 

worden. Eene.geregelde stoomt~emeenschap met Australie ' 
behoort tot tIe wcnscheil, op \ wier ver wezellli"kingse': . 
dert jaren aallgedrongen is. l'han!s heeft de heer S. van Hul
stijn, als vertegenwoordiger van de N ed. Illdische stoomvaart~ 
maatschappij, bij rekest aim de net cering het ~erzoek gedaan 
cen subsidie van It 12.000 . 's jaars te wille!}. ve1'leenen, ten 
einde om de 75 dagen een stoomsc ip van hier naar de voor
naamste havens van Australie te doer verlrekkell. Zoodanig 
Sllbsidie is in beginsel door Regeer;ng en Vertegenwoordiging 
toegestaan en is onmisbaar zoolang 'd , dienst niet verzekerde. 
voordeclen oplevert. Algemeen vind~ het gedane verwek 
dan ook onderste:!lning. . . \ .. . 

Den 8 J uni zal het spoorwegfeest t~ Djokdja plaats heb
ben. Den , 10d.en zal die liJn voor \ht:t verkeer worden 
opengesteld. · ~ . 

De Java8cne Ot. van 17 dezer bev t het traktaat tllS-

schen Engeland en Nederland omtrent umatra gesioten. 
Het officieele blad van 14 dezer deel e mede dat de re

sident van Riouw bericbt heeft, dat een weetal inlandsche 
hoofden tegen de forsten van Deli en La',Igkat (Sum~~ra's 
Oostkust) m verzet waren gekomen, ten. \gevolge wa~rvan 
bet noodig is geacht onmiddelijk eene mili~ire machi naar 
die streken te zenden. · , 

Volgens onze berichten heeft de resident een 50tal man-
schappen door een atoomsch.ip' doen overbrClWen. ~ 

Een gerucht omtrent eene ernstige bewltging tegen de 
Europeeanen in Deli, dat alhier verspreid wa~. is tot heden . 
door niets hoegenaamdbevestigd. - . . \ 

. Een telegram van Padang heeft bericht', d at deweg in de 
kloof bij Padang-Pandjang op 22 -plaatsen \~'ngestott is. 
De afvoer van koffi:e is daardoor tijdelij k gebeeLverl' nderd ~ . De 
GO~l verneUl" der Westkust heeftzich derwaal,til begevcn, 

AI~ .e~r8~eluite_ila;lt~u.hefregiineut OQst~11l~i8cbe kavallerie; de evenzeer als de resident van Tapanoeli. EeJll jongeling 
e-era.t.e-' Iuitenant voor memorie J .J'; Bijleveld, instrukteur wasbij de instortiugen omgekomell. Eenigedu . ende men- . 

_ liij , deli . kaval!e~i~.;bari8sante~au~ka\lan. schen arbeiden aan het herstel der kOtllmunik tie. W an-
· . .. " ;"','>D.epar_ . temen.t d.er-:Marlne; neer zal - men ook daarbet genot van een spo . rweg heb~ 

, ben. zonder welkeri de on,!chatoare hulpbronnen v nSUlriatni 
," .' lIigetrokken: ten deele onaangeroerd moe ten !ilijven P ' . .- . '.",. 

De '·'d~ta:er~~r'io'g\ bijdietd.p.p~ttemerit dermliriDe inNed~r1andsch., . '; 'f en gevolge - van de . gunstigeresultaten, in Cheri bon; 
':cltiilie,·'- v&I{ ,'deukapltein4er-z6e.f.vanGogb, als , chef d(r Samarang en Japa~a met bet aanplantenvanrlet volgens 
' eer'ste";' liTdeelillE' .. . . . .. het z;oogenaamde ReYlloso-systeem verkregen, ~~Iti d,e resi- . 

(Ja'l)asc/te . Coul'ant 21 Mei 1872. 
.... . -~-;,;i, .. __ ..... 

denten op Java uitgenoodig4 oni zich voor zoov\eelnoodig 
met de bevolkillg en deslli:kerfahr~ekanten te vel staan, ten 



eillde bij dk() gOllV, -ollderneining. oj} t wcii,o i dxie plaatser, \ kilOniqiers, ,man'an 612,"1 9 idloll. opSuln?.tra'; die dlii 
elk vim llietmin4er galt IO bQn ws, eene pIoef met ,die : draden 3,351,941 kilom~ters,waarvim hetie1fd~ 'c~jfervoor 

'W(i~ee,·r~~iuaUvl!~~laJ\3teoJ~~j:~· Z:·' M.;len . Koning o!ltva~~~~ ' i Su~t\a869 .. bep;'pefa~ men 't~vr;geefshe{stclling' ;~~> d~nc' 
, totJcniging',van deverliezen, hii~r ' door den watel'Sno~d : oU,den kabe~ In str~,at Sunda, hetgcen ruimeene .halve-tou 

del.e .. ·.den, is aldus ' verdeeld: Samlll'ang.1' 2000 en BatavIa .,1 geKost ·1eeft. ... ' . . ' '. . .... I l ObO. . , . '. ." . Gedurende ~~t Jaar~t6H :verden verzonde~ 96533~ij -
De uitb~rs~lllg van ,:de Merapl lweft bljl111 . 10,O~ O lll- i zoIHl~re en, 83./6 regec1:ll1gsteiegramrnen.' t~rwIJlbov.e~dlen 

landers tij,~tehjk noodhJdend do en wOl·~el1. D~ ?lh08?he j 1l6 '.1 nota S In het bcl~ng van den po~t~l~nst en van de 
p. riusen he~ben. f 7,0 00 gcschonkel~ en .u.e kommlssle alhl..el', I regehng del' wu.tervercleehn.g. tU .. SSC.h. en Ke. dzn en soe.J'ab.a'iJ.a 
ditt de ovel'geb~evcn gclder:.van het lonus voo!' den wateJ'sn~od ove~geb!'acht werden. · .', .' . ' 
behecrt, f 5000. ~iet ~}t bedrag lllod llogtans gccnszllls I &emlddeld . wer~en . . clns dagel.lJks ~1 91/" . telegraIIlmenaf.ge
indo behoefte VOOJ'7,lCn Zljll . • • .' werkt, het-geen tegen h et VOl'lge ·Jaar.,:eenevermeerd,enng 

De heerv11ll Prehn 'Wiese heeft op vcrzoekeervol ont- ! ran 3 proeent vitmaakt, ' terwijl d~: ,bijzondere eorrespon
slag al8 re ~i(ient van Keclirie vei'kregen. Me.n , weet niet ! denti~ sleehts 'eene YErmeerderirig van l'nifu een p<wcellt 
of hij gegadigden, lleeft gevonden VOOl' d~~ 'weJlnge weken I aanwlJst... . . ' : , ,' .' , ..•. . •..... . 
te voren aangebodene aannerning voor het ,bijwerk('n van ~en I , De' werkel~l~e ~pbrengst . bedroeg.m 1869 (208,479'~.{2; 
acht.erstanct op zijn ka. n~oor, IVaarvooI'. h1J ./ 500 tut\oofde. II ' v~egt men hlCrblJ de .voo.!' memo. ne ~ebraeh. te . . posten, a'iln 

Pe resident van HatlJoetItfts zo~, volgens de LOCOlrW - ZlJn de opbrengsten geweestf 258,7,40,051(2" '. .' 
tid twee mann den uinlld1 limdsch vel'lot vcrkrcgcn hebbcn. I Geclllrenile het jaai' 1870 werden verzonden 104669 bij
In·l ~itl9.eJs zet dc_ inspckt cur SijtLotr ccn onclcrzoek naar. zondere, 8354 regl3eringstelegi'ammen, 117·38 nota's inhet 
den sla.at vau znken in daL gewest yoort. , \ belang van den postdienst en van de "1'egeling del' water- '. 

De Java~che Ct. van 14- :Ylei bevat eon reglement op , verdeelhlgtussehen Kecli"i en Foel'abaijd en 6487heiegraaf
het verlecnen vnn binnenla~dsche yerlov~n. aan il1 .. 1anJwhe I dienst-telegrammen. Onderhet bovenverrn~lde getalbijzoildere 
u~~,b t l' naren. Ge.woon verlot kun voar one maanden \'e1'- telegnllnmen ZlJn begrepen 2g 011aarhet bmtenl.a.ndverzonden. 
krcgen en niet verder dan .tot zes maancltn: vel'.l.engd wor~ \ l)e bijzondel'e. correspondfmtie wijst tegen. : het vorige)~ar 
deli. . ' In (Ie ccr8to muanrt behoudt de vcrlofgangel' vol eene vermeerclermg van 8.4 pOt. aan, terwlJI de regeel'lllgs-
en ill den verdcren "erloftijd half tl'aktcmen.t.. I eorre.sponclentie eelle kleinc vel'rnindering ondel'ging. ' . 

De Jara ~ clte Ct. \'un 10 Mei bcvat cene wijzigiug van Gemiddeld werden daags over geheel Java 342 telegram,-
;:)' t. :jS vau l!ct reglem !nt op de tinll1\jnen van Banka en 18 telegraaf-dienstberiehten qfgewerkt. . ' . 
( ::5 tbl. 1832 11'0. '1:') ), waarbij ~hJt verbod to~ graven im De werkelijkeontvang~ten bedroegen iri1870 (227,765;411/ 2 . 

sfficltell van crt! 0001' 'parLlkuhercll 0]) het eJ land word t maar met de VOOl' memone opgebrachte 'posten f 280,432,361/ 2; 
opgelwvell, en het inlanden en chineez~n Ol1(I~r ~ekere de nitgaven t 386,496,11. . . . . 
voor 'uarden vel'gu nd ·It"ord t om de erts Ult de emden derIn 1869 kwamen, 17 klachtell 'ln, . waarV!ln 9 gegrond 
wasehkanalen en de 1,inslakkell op tc zamelen en overal werden bevonden, in 1870 12'; waai'van 8 blek~n juist .te 
tc werhu, Wlla!, de tell'einen verlatclI of to klein voor celle zijn. . 
mUnkong$ie zijll, t,~gell levering van de j',in ac1 J 13,50 In 1869. bleve? 312, m . 1870 240. telegramme~ onb~
per Vicoi aan hot be.s;;uuJ', .dat .dan r ~lltegeJl l'lJsL tegen kon- stelbaar; onder <110 va~ laa ~stg()noemd Jaarwu,ren 31 voo,~ 
t ant.e beiali11 0' aan dIU partlkl1hc1'e tm gl'av ers ~lil \'crstrekken. Samaraug- en 61 VOOI' Soel'llbmJfl beste!Od. ' ' .' ' . ' 

Ann deu ilcer Com'ongel, ran ~' cl'lof teruggekccl'd, laatst De proef in het laatst van 1858 'op"eenige lijnhajekten 
resident van Timor, i~ wedcr cene zl'llding nailr do kllst; begonnen, om aUeen bij' de kantorenlijnwachters ' te plaat
V,In Nienw-Guinea Ilpgcdril gen. . sen endeze, zoodra het noodigbl\ikt, met werk"olk indag~ 

[n IHlt V'orige jar,l' gar de dircktie <.ill' allllCl' ge\'esligde loon nittezenden, vol deed zeel' -good, zoodat bij mindere uit
Chrislclijke A mbachtBchool het voornerncn te konuen om gaven een betere isolatietoestalld derlijnen .verkregen ~el'd. 
di.e in richting inc/me Ohristelijke Landbouwsel~ool op te Tcgew het einde van het jaar 1869 . werd dezewijze van 
iO$80U. · Or enkcle dnizcnde gulden 1111 i~ het kapitaal, dat ondcrhoud algemeen ingevoerd. " . . . '. . 
daarvoor vercisellt werd, bijeengezamctd, zoodat het bestnur Aan de Regeering- werd, met het' 'oog daarop, voorgesteld 
aan het plan govolg denkt te geven in de hoop dat de pn- om de somvoor b.ezoldiging van. hetinlandsen pel'soneel 
b lieke liefdap,ighcid verdere ol1uerstenning zal verleenen. . bestcmd, welke tOtllOg toe met, de bezoldiging vail heteu- .' . 

'Qe Kamel' van Koophandel jheeft zich op verzock van ropee~ch person eel vere~njgd 01' de begrootingvoOl'kwam, . 
dIm handel aJhier tot de regeering gewend lD et vcrzock dat in den \'ervolge roet den' post - IIvoororiderhotldd(£ l1jifen" 
d() lJJ'it!:vcu per li'ransehe muil uok over Brindisi 1';0udcl1 op de begrooting voi:)J komenda, t e vereenigen:, Dit voor
worden vcrzont!cn. Het antwool'd luteloe, dat llaaruoor gcenc stel werd door de Regeering goedgekeurd .err voor·'het carst " 
bcspoedigde v<.lrzending kon worden vcrkregen. op de begrooting .vlln 1871 toegepast. . .'. 

Den 5 J uni a. 8. zal wedel' eene wissehnsehTijving' voor'Dewel'king van den telegraaf moeht oV.er -het aiO'eineen 
celi Gedra:; "an 1 milioen plaats hebben. · . zeer vol.,loende genoerrid .worden. " . . .. 0 

Blijl!.ens de' verslagcn omtrent de gouv.telegrafen over , De lijnen warenmede voor het' verkeervoldoende; aUeen 
1869 ' en 1170 bestond op 1 Jan. van lliatstgenoemd jaar deed zich b~j . de vool'tdurende i bimiiiningvan ,hetaantal .. 
het 'p;ouv. 'telegraafnet in Ned. Indie uit 3,1321/ 2 k~ornetel'stelegramllien, 'in geval yan storing, behoefte aa'neenigedwars- " 
t. elcgraafl~il:met 3,293;9 kilometers draad. In ([at Ja3l' werd lijnr.n g<woelen. . '.' . ..... .. , : ~ .. , , . ' 
de' lijn SoeUang-Bandong gelegd. ·· . ' . Wegen&. het welslagen der proefi.n:,'- p.e~vmlge·jaiil: ,met 

Ret trae:G VaOI" de lijn. Lahat-Benkoeleli-Fadimg kwam ,de batterijnaar hetslelsel vitn Lecia1tbk8;gehomen. werdeI). 
nog nietgcheel gereed. . ,meel'dere vall deze elelllenteri , ultNederlana ontbo~en.. . ' 
, '>-Hetb'elangrijkste feit was vQorzeker het leggenvan een , Mede werd in den loop , van, ditjaai"detoeziitldipg>uiL. 
telegraa~'ka~l van Ba'tavia naar Singapore. Diim ten ge- .El!1·opayan5 Ji,ugh'estoesteUen ver:iOcht, aali welkeaan- . 
gevolge 'zija ' onderseheidene uieuwe lijnen over Java gdegd. vraag evenwel wegens denoorlogtusseheu D1lit8cltland~ eu ... 
Op31 De<f ' 1870 wai'ener4rka~~oreu op Javaen4·op Fra1~krijk! nie~ volda~nkon wor,den.". . ' , . .' 
Sumatra .g<;opend. De lellgte derhJnen bedl'oeg8.190,~92 Menzal zlCh hennneren,. dat ell,1).uer 'g:neven :tegenhet 



besiuitvan7 :No.;:181l(sibl.no. }{i6)daal'in bestolld, dat17, ' Mei 
'menverzuiniclohaddaarbi,i te beralen, dat petroleum()o~.in '!i.; , /1 

. tlcssch(!n enkruiken kOllwordenbewaard. , . Deie~ founs bij -',-' . If 

P~ . Grashuis, geb.~an Geldere~, {D.J ,BataV:iai .. ' 
E. Vissel';geb; van :Ri~msdijk; [Z.] , Batavia; 
P; E . Rant, geb. Stilverman, [Z,J, Batavia. ' 

.' eel).' besluit in de Java~che: C.t. -van- gi~ter · l~el'steld.Beter 19 " M. de Bruijn.geb: Wilsen, [D,}, . Batavia. 
laaLdan nooit. ·· . ' . '. 
- B'atavia levert tegenwoordiggelegenheidl.ot allerlei uit. 

spanning op, als een paarderi- en apenspel, een prestidi
gitateur en . pianist, liefhebQ.erij -tooneelvoorstellingen, enz. 
Het c vtll'zoek is ~ aan de Regeerillg gedaan om eene loierij 
van, J 250,000 te mogen houden ten eiude een fransch 
OrCl'a-gezelschap te kunnen. doen overkomen, ' 

Trouw-j Geboorte- en Doodberichten. 

Gehuwd: 

13 -April1\:[, van Zuijlen met S. 'van Oosterom, Makassar. 
n :M:ei J,R.G, Hoofsteeder 'met L, V\r. C. Knaud, Batavia. 
14 II ,W. de Koning Munting met. G. S; van Oordt, 

Batavia. . . 
" P.H. _, J; van Lawick lUet W.M. B. de Sturler 

de }"riimisberg, Rangkas~netoeng. 
15 - 1/- H. D. , S~ Muldcl'mct B \ G. W. van Dommelen, 

• Salatiga. " , 
_ " H. Semler met C. M. E. Grimm, Batavia . 

. 16 n It..J. A. BOllricius met. A. A, C. 13. lluijn, Batavia. 
If A. L. F. van K ri~ken met E. C, Deelken, Sa-

marang. 
18 1/ J. B; Heescn ' met M, S. Cordesius, Sm·ang. 

Devallen. 

22 M:aart. Cohen, geb. Voorneman, [2 Z.] , Solo. 
24 April. ltemmert, geb .. de Brllijl1, [D.J , Makassar. 
27 /I H. M. S. Berg, gel> . Trarnburg, [Z.], Makassar. 
28 II J. L!J-prc, geb. JJutter, [Z.], Bodjoncgoro. 

/I y. K van Koetsvcld, gel>. Bax, [Z.J, Takalar. 
29 II K !Up, geb. de Lalllloy, [Z.] , Samarang. ' 
30 1/ l3. L. A. Swij,ser, geb. Blankenburg, [D.] WH-

lem I . . 
2 Mei. M. L. Clignett, geb. · Beet~, [Z.J Sooral:aija. 

Jll. H. M. Derx, gell. Coenaee, ll), ]. njocja. 
M. E. KOUUlOQfd , gcb. de Springer, [ D,], ' Toe

/I 

/I 

ban. 
1/ A. W. Heering, geb. Spakler, [ D.J, Chcribon. 

;3 /I - .' De eehtg. varl A. de Graa:!i' [dood kind, ], Soe-

/I 

f/ 

, 
H 

/I 

4 " 

YI 

rabaija. 
• A. '1'. DlU'an, gcb.Everaert, [Z], Soerabaija. 

G. H. C. Logeman, geb. KUljpers, [Z.] , Sama-
~~ . 
De echtg. van Aukes, [D.], Samnrang. -
M. L. Neeb, geb. ·le Comte, [Z .], Muntok. 

,G. Wolterbeek Muller, geb. van NaerBsen, [Z,J , 
M:odjosarie. . 
Vander llijl, gcb. Jacomi, fZ, J, Soerabaija. 
])' . G. Dijkman, . geb. Verhoog, [VJ, Karang Sam-
bong. , . 

Overleden. 

14 April H. E. Verwoert, geb. Esche, Pasoeroean. 
-1 Mei J. C. Gabeler, [6 5 j.J Rembang. _ " 
2 1/ Wed. J. Montoft, geb: Scholten, [71j.] Pasoeroean~ 
7 Jf M. C. Smeets, geb. Nicolaesz, Grissee. 
S:I II F. Dieffenbach [7 j.J Soerabaija. 

10 " V. W. Feldman, L12 j.J Samarang. . c. 

11 1/ E. Sleebos, geb. Potei1sie~ [90 j.1 Pasoeroean. 
12 II V. Rip, [13 d.J Samarang. -
17 /I L. HeiRe~an, [58 j.] Batavia .. 
18 " P. H. A. B. van Hengst, Buitenzorg. 

Aangekomen :'en Vertrokken' Peraont'n. 

Van Singapore, met het stooms. B.atavia, de heeren 
Heller, Skilton en Skepling, J ufvrouw Heller. . 

Van Nederland, met de Ned. bark Elisaoeth Maria • 
ge:r" Muller, de heeren Couperus, Fr. v. Oeckerlin, Heland, 
W. Kraft en A. Kraft . 

V u,n Eingapore, met het stooms. Neva, de he,erenvaq .., 
,den Broek, van den Muijssenberg en echtg., Bauro~ en 
bed" Reathysen, von Rausslel' en RiJkschof.f en echtg ... 

Naar Nederland, met het Ned, schip Lic/ttstraal, gez. 
Jansen, Kapt. InL Bl'OllCkhorst en fam., Lt; t/zee Wonters, 
Ie Lt. :Blume en fam~, Gaal en fam., van den Ende,- en 
Amel, de heer Haighton en fam., mevr. Coster en 2 kinde
ren, jongeheer Bmin. 

Naar Nederland, met de Ned. bark Mina, gcz. Tan 
Bruggen, de heeren von Berg, Schuman, MiddeldiJk, Schou
ten en neef Cotes, 18 militairen en 4 schepelingen. 

Naar Muntok, Riouw en Singapore, met hetstooms; 
Jlfin. Va?~ I::ltaat ilocku8sen, kapt. de Kok, Lt , t/zee M. F. 
Reeringh, de heeren Teijsmall en M. · J. Honig, Echtg. 
en 2 kinderen, N cil Macvicar, Mev. van den Bossche, en 
Z. M. troepen. . 

Ba 'ta ,,:ia . 
22Mei 1872. 

Naar menwil- weten, zijri in het ja'al''' r8 'n in 'sl,ands 

eerste Algemeene pakhuizen: alliier aan goederen· en 'pia

. dukten aanwezig geweest: 

Aan 
/I 

ge~chen kgoederen . 
Koffie . . . . 
Tuj':ksche (lpium .' 
Bcngaalsche' iclcm. 

' . 
f 
" II 

_1' 
108,308,78. 
869,701,80. 

5,893,026,-. 
I~ 17,790,250,-. 

C. S. Gomie, geb. Schmidt, [Z.J, Padang. I 
J. A. H. Gobius, geb. Kliiringj [Z.], Djocja. 

II 

II 

/I 

/I 

/I 

Mariue vivres . 
Tin (Ban kaen Billito~l) . 

/I 

_ II 

HiO,9'l7 ;60. 
2,132,813,52. 

193,040,-. 
3,214,80. ·· ·· 

16,044,-' ; 
570,000,-, 
112,804,83. 

II 

/1 

7 1/ 

" 

J. C. Tpmbril.ik;. g~b. -Osten.,. [Z.], Soeral>aija. . II 

H~ K A,. Julhen, geb. Waarsegers, [D.], Ge-

moe. I 
J. C. A.:.S.cbroder, gel:>.de Munek Mortier; [D.], 

/I 

1/ 

" 
/I 

II 

• 1 ute-zakken 
Suihr . 
Olie (VOOl' Banka). 
Rij st idem. 
Divll!:se. 

I} 

" /I 

1/ 

Il 

------- .- .~ 

" 

SoerabalJa. . '. . - . 
J. J. R. Vogel, geb: -Occh>3man [D.],Soerabaija. I 
M. A. Deltour, gcb. Akker. [D:J ,··Pasoeroean. ' " Of gedurende 1871 . In het gulleel . . 

.M.A. Snethlage,geb" Verbllrgt, [Z.], Batavia. voor eene waarde van. f 27,836,921,83. \1 " li 
1211 

'· 13 1/ 

16 .(/ 

' J. C. Janssen, . geb. Cleementz, [D:]; Batavia. . Terwijl in . 1870 dat cijfer slechts 
J : M. Nuijsink,geb. Salm,ID.], Malang.bedroeg . . . . • 1/ 21,817,131,61. 
C. E. van4er Zwaan, gel:>. Hamstr~, [ 0.1, Soe- i . 

; rabaija. '.' ." ".". . ., ;' ,.- i Meer in 1871 
-----~---~ 

j 6,019,790,22; -



S t r a a-t S u n ,dji,d 00 rg e z e il d • 
. ~. 

DATUM i ""v:~ NAMEN mat 8CHEPE1'; 

, . , 
lIei ..••• ~ ,1.0 Engebch, .. ••• 'Bungaree . 

•••• •• .1111ega 5 

• · 11· ...... Cl)·toe . • 
• 11 Dnitsch .. , ; • , .. Forry. • . • 
· ....• , G. ~'. Haende's. 
0- Engelsch . .••.. Menam . . .• • • • 
• 14 N ederlandsch .. Elitaheth Maria . • . . - 1 Io:nget.ch ...... Thoma. B1)tho. . • . 
. lIiINedOtl~I'tl".h . • Professor v, d l~ oon Mesch 
. 1~" 1 1'! .derl~lldsch .. J. P . KoeD,: • . . , 
• 11 Engelsch ...... Dall1l1 CasU .• 
• 18 Amerikaansch .• Escolt . . 
• - ~;ng.lsch .•• '" Junfraw. • 

, .!to. • ..... Emily ·~mith. 
• - Aus!.'r . _ .• , •• . cteopa' rll. . 
• - Engelscb .... ,. ~~l.iDg "pur, 

~ .- Ame'·'kaall sch . . O .. nel. . . 
• - Engelscn ...... Annie Gray. 
• - ' 1m hassador , 
• .91 Gouverneruent. , Java . • • 
• - Engelson . .. , " Cora Linn . . 
• - II I~ diubi~rg Castle. 

.. 

' ,v ' 

GE ZAGVOERDER VAN DaTUM _I· NAA·R 

, Nash, • .jFreemarille., .... 10M.e.L. • •• ••••. . Singapore. 
• Aldeeton . • Sar~wak •••••.• . 21 Apfll .••.•. ;. Londen . 
• WItHfeild. • Manilla ......... : 8 ,·';1 ...... Nell"rork • 
• Petersen. • ...... . 18... .... Falmouth. 
; Sauuers • • Cardiff .•...•• , • • 16 Januari. ••••. Hongkong. 
· OSllIont • • Sunderland..... 4 Fehruari •.•• , 
· Muller . • Rotterdam ....... J4 Januaxi ....... Batavia . 
· Fh-ncly . • " • Londen . .... . ... . . 27 • ••• .. . • 
• Vrijman .. • llatlvia ... .. .. :. 14 MeL ........ · Falmouth • 
· Ouwehaud ....... 15 " ...... Amsterdam . 
· En Ilona Cardiff . ...• . .. • • "4. Januari ••. • Shongh,e • 
· ;';ichol.on : Boston ......... . 24 ' . • ..... Batavia' • 
· Williams. " . Cardiff .......... 10 ..... Hongkong; 
• WID. ' Davidsen . ' . Albail\j... ••.•. 4 MeL •••.•••. . &" tilvi&. 
· Dl'eeseovich. . CardjU"" ..... ..• 20 JallUliri ... ' • . Singapore . 
· nil rnett • . New-york .... .. 16 Februari...... • 
· Humphrey . • .• . .•. 20 N • • • •• }~o",kong . 
· Mor". • _ Card' ,'\'. : •.. .... • 16. Jannuc; •. ' .•• . S .· .. nfih.e _ 
· Gray. • • .. .... . 16 "Febr.iIlri .. , ... Hongkong . 
· Meijer • . !,elok-Eeton~ ..... ;.0 '~ei. . • ,' .• , . BUl'joew.ngie . 
• Glazebrook . <-artl .tI ••.. . .. . • 21 Janlla'... ..•. Smgal'ore . 
f,npe - • "S Febr"",i' .,. • ,. 

~------~-----------------------
Aangekomen Schepen te Batavia. 

~ DA'l'VM . 1 VLAG IBJ-;NAM.! N,uU;)l DER SCHEPEN GEZAGVOERDER VA.N I- DA.,:!;,UM 

)(.1 .. .. : .. llINaderland~Ch., Itoomb •• !p'rino llendrik der Nederlanden. • Meij er. • .!Billilon • g Mei. 
1/ 

J. Daelldels &. Co. 
" . ,- _ • . ....." Ecrstellng....... • Sandman. · " . " " .. • Ii l ~ra.n.ch. . .. . ..• I~ eva, . • • . . . . • • Marruarino • Singapore. 13 W. SueTmondt Wzn. 
• • .-: G.outernement... ,Argus.. .. ..... Kulker. • .,Ourust. • 

_ Curaehee •• 
. . . 

• • .16 Nederl.ndlch .. bark .. , . ,.AllnA cn Johallllil • • . • • • Hof.te. • 20 Maa rt • 
10 Januari . 

G. Sue~lIlondt & Co . 
" ~ .. 18 v ••• • .... EJiaabeLh Mloria. • . • • . · iduJler. • • Rotterdam . 
- .- ." •. . •.• brik . , . ' jl'eroi.n Packet II • · llitterberg. • Ourust. • 

· Soerabalja. ,19 Fra"ocb ........ ~chip • . • St.lly Mario. . • . . . • 
,21 iNtli;,rl~ndsch ... Itoomb .. iPri"o II endlik del' Nederlande". 

· Aillet • 16 MeL 
20 

I{ou"hton &. Co. 
J. .6aonli~ ',., : Co. 

. - ICh"" . . • • , ... wallkungll,k l ·n Hong • • . • . . 
• \7eljCr. • • • Bill it" " • 

· -.G~uvtr ., e lllCJl!8, sloom~ .... rgus. . • . . • • . . 
• Go J{nng 'i'ck. 
., K u)ker. 

• Singapore • 
.Olll'Ust. 

1, 

Vertrokken Sohepen van Batavi~ 
= 

·1 / I )It .. . ..... 12 NederJandoch ... ,ItOOmb. ' Iconrad • 
• • , 1l,Gou,ernement.. . Argul . . 
• , .16/' Nederlabdlch .llch'P .... Li~htstra.1 . . • , . . . 
• . .- • . .... bark .. .. MlUa. • • • • • . • • 

'- IGouv.raemen t .\"toomb . Argu!. • • • , • . • • .leiN ederl.nillell .. bar. k , .. AlhluuTlnard. . • . , . 
, . .- • . toomb .. :' r i,, " Hendrik dor Nedcrl.,,,den . 

.2:1, • Ichlp .. .. LIi"beth Maria, . • • • . 

OA:B.GA-LZJSTEN. 
Invoer. 

. ' 

Van Singapore per atoomb. ,Koningin Sophia", gez. de Wilde, 
, agt . N. I. St. Maatsebappij. 

30 ku manufacturcn, W. Loonen en co. 11 kn idem, Tidman 
Bil lfone err co. 6 ko KOOpWllrelJ, C. Babre en G. Kinder. 
50 coil nliinufacturen, PJl.cairD, 8yme eo co. 16 kn idem. 
Burt, Myrtle en co. 8 kn koopwaren, Houghton eu co. 41. 
.In mallufacturen. 14 do sigaren, Niederer en co. 5 call 
koopwarell, 1 kt wljn, van SlooteD. Morgan en co. 1 kt 
koopwarell , Reiss en co. 5 kn manufactureD, Maclaine, Wat
son en co. 151. zakkeo koltie. 48 kId visch, 5 ku misoa, 
Tan Tjengoan. 6 kn medic\inen, Ban F.otODg. 50 .ltd gam
bier, II kD lueifers, Kwee Liem. 13 call so·hoeD en IIgar
agar, 'I'jia Boenljoen. 50 krd gambier, 56 call viscb en eet
waren, Gall Hosk . 52 krd gambier, Lim Hoa. 22 call visch, 
82 kId gambier. Lie Ale. 44 krd visch, 101 coil visch en 
eetwaren. Lie Lee. 2 kn boeken, 1 pak diverseo, Hlldjie 

· Noach. 2 ko manufacturen, Sech Badawie ~ 3 .Ill koopwa
ren, Said Abdul Kadier. 1 baal chitsen, Said Hindie. 1 kt 
medicljneD, Kie MlAofo. 1 .It idem. Hap Gin Ho. 1 baal 
chitscn, ~aid Blsandil.. 5 bn manufactureD, Martin, Dyce 
en co. 6 ko was, Tilomas eD co. 1 .It souvereigns, Cnar
tored Bank. 9 call koopwaren, Order. 

-; .Oort'". 
• Kulker 
• Janlen • • 
• van Bruggen. 
· Kulker 
· Jakobl 
• Me 'er 
• Mulle ,· 

' sail ... . 

~-------

,lsoel:aba1ia .' 
·I,onrust . 
• N .derland , 

:1'K.oer. =tell~nde om de 0.08t . 
· Nederland . 
• Ililliton 
• , llIarang . 

Van Singapore CD Munlok per stoom b. .Singapore", gez. 
Hagers, agt. N. I. St. Ma·atschappij. 

Van Singap.ore. . 
10 kn diverse)), Chater eo . co. 5 kn idem, Agenten qq. 200 ' 

zekken tarwe, Gasper eo eo~ 10 ku ·koop'wimln; · W. Loonen 
tU co. 16 kn manufacturen, Pitcairn, Symeen co_. 1 baa I 
koopwaren. Borneo Oomp. Limited. 15 kn kramerljen, van 
Sioulen, Morglln en 00. 1 kt koopwareri, Order, 10 knma- -
lIubCI.uren. Maintz eo co. 2 kn quinine, 2 do koovwareu, 
Paudel en Stlehau8. 1 kt aigl1rep; tiarkies.88 krd gambier, 
32 du viscb, 10 kn was, 4, vn vischkuite,i!, 27 zakken koffill, 
T!lI Tjor,goall . 100 .In opium, N. H. M. 2" knmedicij~ 
nen, Hap Ghie 0,0. lk:.t 'medlCijnen, ChaijAmt.!)ng. 7 kn 
ID!,pufhCluren, Nied~rer euco. lktkramerijenell medewa. 
reI!, 'I'uodlsa en co. 25 kn castorolie, Johannes. 100 kn 
27 bn Oil 5 pakken koopmanEchappen,Houghto'nen co. 

, Van Muntok. .' 
8 pik getta caiam,TaD " Djiemsoeij. 

Voor elk artikel in. dit nnmmer voorkomende. enniet d.oor)nd,ere 
tegeekend, &teit zich VOOI de wet ala 8chrijver ' beken,j" , 

.J. C. ' VAN LI:E;R. 

, SnelpersdI'uk. - BRUIN1NG&WUT;':"-" Batavia 
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