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De expeditie tegen Bonto.Bonto. 
(A(mqeboden.) 

Oulangs lazen wij in het Militail' Tijclscnl'ift, 3e jaar
gang. 4e aJlevcring, cen opstel getitcld: 

"Kraeng B'mt.o Bonto ,verhaal van den opstalHl in de 
N,oor<ier Districten van Celebes in 18GB en van het dem
pen van dien opstantl." 

Ollk hebben \\'ij in der tiicl in eelle aOevel'ing van de 
111 ililaire Spectator iets Over die aan~elegenheid aailgetroffen, 
geteekentl I/een ooggetllige." ,Ofechoon wij het niet geheel 
eens zijn met dien oOYf}ctuige, aehten wij het toeh voor
shands 'onoooctig op clat gesehrift tCl'ug te komen. Wat 
het opstel ill het M. T. betl'eft, moeten wij doen opmer
ken, dat in dergelijk stuk (vooral WIl11neer het. pe)'sonen 
besprcckt) de waal'heid alleen kan gChCg<1 zijn, als de volle
digc toedraeht van alles wat gebelll'd en Vool'gcvallen is, 
zonder vergissing omtl'cnt de personcn en feitell, tel' nedel' 
gesteld is. 

Ouze grief tegen dat opstel is nu j uist, dat, naar wij 
mccnen, de sehrijvel' in het M. 1~ de waarheid to kort 
hef~ ft gedaan, door nietalles te vennelden \Vat biJ de 
vljf expeditlen op Celebes en meer bepaJd l~ij bet af'slaan 

. von den vijand bij het oprukken teg1m de tijdelijke ver
stcl'king te Pangkodjene, op den 15 September 18G8, voor-
gevallen is. ~ 

Waal'om is niet elke expediLie afzollderlijk beschreven? 
A Ileen door het tel' neder stellen van cell geleidelijk verhaal 
worclt de ware toedraeht van zaken medegedeeld. 

Het z~j OIlS vel'gund bij het opstel in bet M. T. eenige 
aanteekeningen te voegen. 

In den a~ll1hof, op bladz. 198, leest men: 
/I N II en dan hadden zieh, omstl'ecks of tegen het midden 

van het jaar 1868, in de N oOl'der-Distrieten van het 
GOllVernement van. Celebes en Onderhoorigheden gernehten 
verspl'eid van meer of mindel' onl'llstige bewegingen onder 
een zeer klein gedeelte der bevolking." 

~ r) Is dat niet eene vergissing? 
, Den 6 J uli 1868 wist men met zekerheid, dat Kl'aeng 
Bonto Bonto zijn huis versterkte met een soort van dijkje 
of borstwering, en dat hij in zijn bezit had 2 pikols lood, 
een 50tal geweren, 4 vaatjes buid en * stukjes geschut. 

lets lager staat: 
IIDe uaam van eenen gewezen Illalowa van Tjamba Tjalllba 

wei'll daarbij nog al genoemd." 
Moet men hier niet het volgcntle Iczell? 

In de afdeeling Maros, hroofdplaais van de Noorder
Districten, heeft men een btnpong, Tjamba-Tjamba gc
naamcl, tut hoofd hebbende een Matowa. Ditar z0n de 
verwikkclingen begonnen. Het hoofd van (lie kampong is 
het eerst weerspannig geworden. 

Nog iets lager staat: 
"Werd hier of daar soms een huis verbrand, veel gewieh t 

moeht aan de loopende geruehten niet worden geheeht. De 
met zijn Gouvernement ten volle bekende Gonvel'l1eu,· 
Bakkers, aet.ief', do.:>rtastend en voortval'end als lllj WRE, 

kende den waren toestand goed, en hielcl zieh door meue
deelingel~ . en persoonliJk onderwek op de hoogte van de 
olllstantligheden. " 
. ZOll dat ook niet eene vergissing zijn? De Gouverneur 
had van Pangkadjene volstrekt gCCllC ongnnstige rappor~ 
ten olltvangen. De reden daarvan is, dat de Assistent
Resident van Maros de van den kontrolellr van Pangkadjene 
ontvangen rapporten niet doorzond aan den Gouverneur 
te Makassar, waarsehijnlijk omdat ze dien Ass.-Rcsi(lel1t 
niet ge\oofwaal'dig voorkwamen en hij zieh ook nie t pcr
soonl~k van den toestand teP&!lg~lJ.Qi!<!HLi.~J\.Qmen OV£l'

tuigen, zoodat dien ten gevolge de Gouverneur \'an Crotches 
dan ook ge6 n pcrsoonlijk onderzoek tor plaatse heeft in
gesteld. 

V CIder leest men in het M. 'P: 
/lJ3ij den naam van den gewezen Matowa van Tjalllba

Tjamba vocgcie zieh aldra clie van den Kralng Bonto-Honto , 
oom van den regent van het groote vruehtbare en zwaar' bevolk
te regentschap Labakkang. Omtrent de nopens cle7.en Kraing" 
loopende geruebten ondel'l'I'aagd, was het antwoord va.lf 
den rogent v,m Labakkang, wiens oom zeer dieht bij hem, 
in de naast zijne woonplaats gelegell kalllpong (Dja waja?) 
zieh ophield, immer zoer gel'llststellend. Eiudelij k eehter 
kwam deze regent den assistent-resident der N oorder-Distrie
ten te Mal'Os meedeelen, dat hij voor de handelingen van 
zijnen oom in geenen deele meer durfde insta~ll1. De Kl'a'ing 
Bonto-Bonto zon gewapend volk in zijne kampong verzameld, 
en die kampong zelve versterkt hebben. Hij, regen t., ver
Inoeht tegen dien oom, die zeer veel invloed op de bcvolking 
had, en die een welgezeten lllan was, weinig, om niet te 
zeggen niets. 

IIDrze laatste verklal'ing en meedeeling wekte aehterdoeht 
omtrent den regent op, en deeel vermoeden, dat de gemeh
ten op waarheid steunden. 

II De Gouverneur Bakkers hoopte eehter, door zijne per
soonlijke tusschenkomst den ontevreden of oproerigen Kraing 
tot rede te zullen brengen. Hij besloot dus hem op te 
zoeken en - zoo ze bestaan moehten - zijne grieven te 
vernemen, om ze, zoo het kon, uit den weg te ruimel1, en 
gerustheid voor onmst en vrees in cle plaats te do en treden." 

Is veel daal'van niet alweder eene vergissi!lg? De Matowa 
van Tjarnba-Tjamba werd nit het Marossche verjaagd en nam, 

I na amok te hebben gemaakt, de wijk naar den Patiroe: 
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wang, Wl,ar Daeng Marapi nog met hem is slaags geweest, 
waama hij zicll naar Tjamba, hoofdplaats del' Rergregent
schappell begaf en daar het etablissement verbrandde en 
afliep, terwijl de kontroleur van Pangkadjene, die door zijne 
spionncn van diens plannen kennis had gekregen, den kon
troleur van Tjamba en den Assistent-Resident van Maros 
O'ewaarschuwd had. 
o Later vervoegde zich de Matowa van Tjamba Tjamba bij 
K meng Runto Bonto te Djawaija, met oorlogzuchtige bedoelin
ryen. ·Weet dc schrljver in het 111. T. ons nu ouk te zeggen, of 
hct in verzet komen van Kraeng J30nto Bonto in verband 
staat tot den mOQl'd, op den land meter van Bosse in Wa
Uj0C gcpleegd of wei een gevolg was van het inlijven van 
het Jlegentschap 13oengoeroe bij IJabakkang, dan wel aan 
eene anclcre reden moet worden toegeschrcven ? 

Hoc dit Zlj, het was in den naeht van den 19 J uli 1868, 
dat de kontroleur van Pangkadjene, des namiddags van 
cen zijncr geloofwaardigste spionncn, alsmede door j\lanon
gongan \)aeng Pasawi, regent van Labakkang, mondeling 
rapport ontving dat Kraeng Bonto Bunto (des Regents oom), 
gereed was, OIll tegen Pangkadjene 01' te rukken, met het 
voornemen dat etablissement af te loopen. 

lIc:t daaromtrent opgezondell rapport werd n u niet, even 
als vela anLlere vl'oegere waarsehuwingen, to Maras ontvan
gen, tel' zijde gelegd; nu dorst de jssistent-Resident het 
niet lll(:er wagon van die rilpporten den Gouveruelll' geene 
mcdeueclillg te doen, hetgeen bleek lIit cell schrijvell van 
20 .J uti 18G8, waal'bij werd llledegedeeld, dat de Gouver
nenr met kavallerie te Pangkadjene komen zOU. 

Den 22 J uli 1868 waren te })angkadjene aangekomen 
de Gouverneur .J. A. Bakkers, de seeretaris voor Inlandsche 
znken KolI, de kontroleur ter besclnkking .T. Bellsbaeh, een 
geheimsehrijver, een vijfLal zeeoffieiercn, . een kavallerie
OmeieT, de heerE. .T. l\oukens, met een 30 tal matrozen 
ell even zooved kavalleristen. 

Outler aan op bladz. 199 leest men nn: 
,,]Jen volgenden dag toog de Gouverncur ~p weg naar 

het nabij gelegen Labakkang, vcl'gezeld door de kuvalleristen 
en de helfL van het landingsdetachelllent del' mariine, waarbij 
oak de oaieier van gezondheid 2e klassCl N uordewier." 

if,on dat alweder niet eene vergissing zijn? Den volgenden 
dag verb'ok de GOllVel'lleUr, die ongetwijteld VUH de rappor
ten van den kon troleur kellllis rnoest dl'agen, zonder bij 
dezcn cenige nadere informatie omtrellt den toestand van 
zijne afdceling in te winnell of )lOuder 7.ieh over iets uit te 
latcn, met de opgcgevene strijdmacht en zijn gcvolg, met 
uitzondcring van Gun ofIieier del' Marine en een 12t.al rna
trozell, die den kontroleur 11l0estcn blij ven stellllCll en, b\; 
eventueel omtrckkbn door den vijalld, het etablissement ZUll

den venlcdigen, Haal' de vaste woonplaats van Kraeng Bon
to Bon to, te Djawaija. 

Het stoomschip SW''i?z:Jlile bleef te l)angkadjene ter reede ; 
de sl.oepen togt'n na de landings-divisie aan wal te hebben 
gezct, terug-. 

Om welke reden is nu, bij al hetgeen over deze expeditie 
is opgeteekend, zoo zOl'gvuldig de naam van den te Pangka
djcne achtergebleven officier del' marine vc1'zwegen? N a
dat het tel'llgslaan van de expeditie op biz. 200 medegedeeld 
wordt, waal'bij de heldhafLige houding van de kavallerie, 
onder bevel van den luitenant Houkens, alsmede van het 
marille-dekehement vermeld is, leest men: 

/I De vel'volgers hadden eindelijk stand gehouden en tl'Okken 
zich in hunne kampong terug. Eell zestal paarden was 
geblesseerd of verloren geraakt." 

])aa1' schrijver den opperwachtmeest.er van Rossum en den 
hoefsmid Bongaert· de lans~teken, welke op hunnen Iuite
nant waren gericht, heeft zien afweren, zal hij ook wcl we
ten, am welke reden de vijand stand hielt!. 

Ziehiel' de ware toedraeht. 

Ret zal omstreeks 12 me in den llliddag zijn geweest, 
toen aan de Qverzijde del' rivier de geheimschrijver verseheen 
en den kontroleur te kenneli gaf, dat hij den Regent van 
Pangkadjene wilde spreken. 

Daar de Regent j llist bezig w~ om eene ronde te eloen 
langs de voorposten, door den kontroleu!' der afdeeling 
uitgezet met mensehen van Pangkadjene, deeIde de geheim
sehrijver den kontrolcllr me.de, dat men den Gouverneur 
had teruggeslagen en dat hij vel'volgd werd. Hierop ver
zoeht de kontroleur den achtergebleven Marine-Officier lllet 
de zijnen den Gouverneur tel' hulpe te snellen. 

Deze Offieier, de heel' Werllmeus BUlling sprong in de 
rivier, door zijne moedige mat.rozen gevolgd. 

De kontroleur had den Iman van Pangkadjene opgedra
gen, aan het hoofd van 150 man hulptroepen, bedoelden 
officier tel' zijde i.e st.aan.. 

Zij waren nog aan het doorwaden der l'ivier, to en de Gou
verneur op de grenzen van het partikuliere land Attappan 
den rivieroever afdaalde; kort dam'na vuJgde hem de ka
vallerie, duur waar de. rivier den weg snijdt. 

De terngtocht van den Gouverneur met de zijnen wenI 
geluk kig volbraeht. 

Later werd lloor de spionnen (vertrouwelingen van den 
kontroleur) medegedeeld, dat niet weillig tot dien gelllkkig 
volbrachten terugtocht de omstandigheid heeft bijgeiIragen, 
dat een spion van Kraeng Bonto-l~onto de macht, wllke de 
kontroleur den Gouverneur te gemoet zond, grooter heel't 
opgegeven dun ze werkeJijk was, zoodat Kraeng Bonto-Bonto 
gelastte den Gouverneur niet verder clan tot aan de gren
zen van l~oengoeroe en Pangkadjene te vervoIgen. 

Aan dit misverstand moet dns het welslagen van den te
rugtocht viln dell Gouverneur met zijne officicrel1 van de 
ka valleristen en de matrmlen, ' zoomede het bdlOUd del' af
tleeling Pan~kadjenc worden toegcschrevel1. 

Op bla(lz. 201 lezen wiJ vervolgens: 
!IDe Gouverneur besloot nn de kavallerie en de o-ede:Jar

keerde mariniers en matrozen Pangkadjene te doen ~erlaten. 
De kavalleJ'ie keerde daarom over Maros naar Makassf>r 
terug, terwijl de mariniers en matrozen met den stoomer 
die hen gebraeht had, insgelijks naar laatstgenoelllde pluat~ 
tcruggevoerd werden. 

I/l'egelijkcrtijd noodigde de heel' Bakkers den stationskom
mandant en den militairen kommandant van Celebes en 
OnderhoOl:igheden bij brief nit, met den meesten spoed 
alic .beschlkbare troepen naar Pangkadjene te doen opkomen, 
~ewlJl m: gevreesd werd, dat die plaats door de opstande
hngen afgeloopcn zon worden. Den 21sten J uli, am half
tien '8 avonds, werd te Makasser dit bericht ontvano-en en 
om twaalf uul' '8 naehts begaf zieh reeds de majoot H: L. 
Veenhuijzen, militaire kommandant van Celebes en Onder
hoorigheden, op marseh met eene uit infanterie en artil
lerie. ~amengestelde kolonne, geheel vool'zien van vivres, 
·mullltle en ambulance, tel'wijl op clatzelfde unr dne stoom
sehepen, aan boord waarvan zieh 100 Europeesehe militairen, 
tot de kololllle del' landmaeht behoorende, bevonden, de 
reede van M,~kassel' verlieten, insgelijks met bestemming 
naar PangkadJene. Den 22sten 's ochte.nds kwam de Gou
verneur van Celebes de kolonne digt bij Maros te gemoet 
rijden; te Maros was de kavallerie reeds aangekomen. ])e 
kontroleur van Pangkadjene, de Rooze, was op zijne stand
plaats zonder eenige militaire hulp gebleven. Hij zOlld 
den Gouverneur berichten omtrent den stand van zaken 
aldaar. Die beriehten waren nog al bevredigend, zoodat 
de heel' Bakkcrs den militairen kommandallt verzocht te 
Maros over. te blijven tot den volgenden ochtend - tenzij 
de omstandlgheden zlllks andel'S noodig zouden- maken _ 
en . alsdan den tocht Haar Pangkadjene te vcr vc)1 gen. De 
benehtell, Lleven elien dag ell den daaropvol~el](len l1acht 
gerustst.ellt nel, zoodat dan oak om 4 nre 's oehteucls van 
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den 23sten de kolonne van Maros verdel' marcheerde en solclaten, en de officiel' del' marine van Goens, met een ge~ 
tegen 11 ure te Pangkac1jene ani veerde, alwaar de pCI' l\jk getal matrozen iu de vlakte, achter kam pong Paugka
stoomer ovel'gebracnte 100 Europeeanen en eene landings- djene; zij rukten zonder splitsing van troepen rechtstreeks 
divisie del' marine rec(ts gedebal'keercl waren." op Neerland's driekleur aan. 

Is dat alwedel' aan vel'gissing toe te schl'ijven? De ko.nLl'olenl' ging die troepen te gemoet. 
De GOllvernelU' met de zijnen kwamell, JUet uitzonciering POllehcz vroeg den kontroleur terstond: lI\Vaar 

De ka pitein 
de kampong 

van twee gesnenvelden, te Pangkadjenc· aan. lag, welke hernomcll moest worden?" 
De GonvernClu, die door den kontrolelll' aan dell rivier- Die vraag werd hem vervolgens herhaald door den officiel' 

oever opgewacht werd, trad diens wOlling binllcn, waar iets del' marine van Goens. 
later de oflicieren en ook het gevolg van den GOllverneur De kontrolenr antwoordde, dat het hem gelukt was, door 
mede hun intrek namell. posten uit te zetten van de hem nog tWllW gebleven in-

. Dc GOllVCl'I1eur vroeg of zei den kontrolenr niets, maar landers, het ongemerkt nadererl. van den vijal1tl in den af-
gclastLe den secretaris vour Inlandsche zaken, den kontro- geloopen llacht te beletten en dam'door de afdeelillg te 
lellr tel' ueschikking en den geheimscluijver zich tot schrij- behonclen, hetgeen bleck doordien onze vlag nog steeds 
ven gereed te makeLl. wapperde. 

De milita~re kommandallt van Celebes werd o. a. aange- Ongevcer tegen II nrc des voormiddags arril'cercle de 
schreven om met aile besehikbare troepen Legen Pangkadjene Militaire Kommandant van Celebes, de heel' Veenhllizen, 
op Lc mkkell, !/[Llar onze positie hier onhoudbaar was." met eene sektie artillerie, met be[lekking te Pan gkadj ene. 

Dc ofliciercn del' marine kregen in last zicll ::net de ge- De kontrolenl' kreeg toen van den Gouverneur last om 
k wctsten en de landillgsdivisie wetler naar boord tc bllge- te zorgen voor de noodige levensmiddelen voor l'aarden 
ven Cll naal' M \ kassar te vel'trekkcn, van waar zij de troe- en mensehen, zoomede voor overvaartmiddelen tot het over
pen naar P;~ngkadjene moesten ovcl'brengen. tl'ekken van de rivier Pangkadjene voor de aangekomene 

Dell kontroleur wenl door den GOllvernellr in overwegi·ng troepenmaeht (+ 500 uajonetten en eene sektie artillerie. 
gegevell om te zorgen, dat zij ne vrOll IV en kinderen met 0 p biz. 201 loest men daaromtrent: 
het stoomsehip Suriname naar Makassal' werden medegeno- IIDen 2.j,~ten, 's oehtencls om half zes, rukte de nit land-
lIlen, hetgcell dan ook schijnt gelJcllrd tc zijn,-want de mari- en zeemaeht sumengestelde kolonne onder de bevelen van 
nc-oflieieren voldedell meL de meeste bcreidwilligheid aan den majoor Veenhuijzen op naal' de ka.npongs, die zieh 
hd ([001' tiM kontrolenr gedaull vcrr.oek om de zijnen over den 2lsten te voren vijandig getoontl hadden. Allen wer
te voen'.n. den verlaten bevondell, tel'wijl, bij de nog bewoonde kam-

Daarop vroeg de GOtlVCl'l1Cur aan den konlrolenr: of hij pongs in de nabijheid, witte vlaggetjes, aan boomen of 
dell nacht t,e Pangkadjelle dlll'fdc ulijven? Hij ZOll den stakell vastgeheeht, vall de vretlelievende gezindheid bewijs 
vulgendclI morgen met troepcll LePangkadjclle tel'llgkomen. moestcn geven." 
Ve kontrolcllr moet ongetwijfeld toestemmend gealltwoord Alweder niet juist. 
hebbcll, want de Gouvcrnenr, zijn gevolg, dc oflieieren en Bijna 36 Ul'en na aankomst te Pangkadjene verLrok de 
mallschappun vel'tl'okkell en aileen de kOlltl'oleul'. van :I:'ang- strijdmaeht van bijna 500 man, met den Gouverneur aan 
kadjc!le Iwel't zijnc (lfeleeling nietvcl'latcn en is dien nach~ het hoofd, zander vivres mede te nemen, naar Djawaija. 
waak)\aall1 gebleven. Dc llllizen waren ledig en de kampong uijna verlateD, 

Do tcrugtoeht del' landingsdivisie met de gckwetsten en waarna men ovel'ging tot het verbl'anden van het huis van 
de kontro[cllrs-vrollw met twee kkine kiudelen was verre Kraeng Bonto-Bonto. 
\' an gcmakkelijk, want na het debarkement had Illen de Men nam CCll man gevangen, welke even als de 1'001'
sloepen naal' hoord teruggczolluell, zooals w~j reeds zeiden. veehters bij vraegere gelegenhedell een rood baadjoe droeg. De-

Dc konirolellr wist cchter mad. Hij stelde met spoed ze kwam lllet de tl'Oepell te Pangkadjene aan. Den sergeant 
rakittctI, lippa-lippa's, enz., met stllkken van kisten, die del' artillerie, welke al dadelijk naar Makassar met de 
als delIlcn moestell dienen, ter besehikking van de landings- artilleristen en het gesehl1t moest terugkeeren ~ werd opge
divisie, waal'UOOI' deze, of schoon uict zonder getou, ge- dragen dezen vool'veehter aan den reehter uit te leveren. 
Illkkig den bodcm bereiktc. N iel1land bleef achter en al- H\j werd vel'hoonl, en moest worden vl'ijgesproken. 
leen cClligc weinige inlanders, die, zoo 't schijnt, den Vel'volgens kecrde ·de geheele troepellmacht hlliswaal'ts. 
kOlltrolcnl' tl'OUW haddcll gezworen, standen down nog tel' Dc Gouverneur volgde deze bewegiug, den toestaml in de af
zijdc. deeling l'angkadjene latende gelijk die geweest was, en Kraeng 

Bij !tet vertrek van den Gouverneur lllet tle kavallerie Bonta Bonio te Toerakapaija, hetgeen evenwel reeds ge
nail!' .Maros (18 palen vall Makassal') liet deze een oppasser rapportcerd was voal' het opl'llkken tegen Djawaija. Ons 
to paard te Kaba (7 paal van l'angkadjenc) achter, mei dunkt, dat aile reden bestond om te olUlerstellen;dat Kraeng 
last om dien nacht goed uit te zien, of het etablissement Bonto Bon to, die van het aalll'llkken van 500 gewapcnden 
})angkatljene in brand gel'imkte, om dit dan onverwijld te ongetwijfdd kennis droeg, niet meer te Djawaija zou wor
Maros te komen mededeelen en om in bet tegenovergestelde den gevonclen. 
gcval, met het aanbreken van den dag naar Pan.gkadjenc Het M. T. vervolgt aidus: 
te rijdell ell van dell. kontroleur eonig berieht te vragen, If Langzamel'hand kwamen er klaehten in; dat de opstan-
ten eiHcle dat naar Maros te bl'ellgen. delingen door strooperijen in den om trek van Panka Djene 

Be(loelde oppasser kwa,n dan ook tegen half 6 ure te del' bevolking overlast aandeden. De u;ililaire kommandant 
Pangkadjene, doeh daar het archief (zoomede geld ell het wenl daarom door den Gouverneur wedel' nitgenoodigd, de 
meclicijnkisl.je) cloor den kon trolenr in den pisang-tllin in l'llstverstoonlers van nit de vlakte te helpen verdrij von. N a 
den gl'Ond was geborgell, !teeft deze zieh, als wij goed 011- eene bespreking tllsschen die twee antoriteiten en den sta
derricht zijn, van potloodschl'ift bediend om het volgende tionskommandant, vel'trok clen 4den Angllstus 's avonds 
ongeveer mede te deelen: omstl'eeks 12 nul' eene kolonne der landmacht, voorzien van 

If Het etablissement bestaat en ik leef nog; straks zal vin'es, mnnitiej ook voor een mortier, en ambltianCE', ann 
Necrland's driekleur weer even als vroeger wapperen." boord van drie oorlogstoomers llaar Panka Djene. Zij 

Het zal 8 ure geweest zijn (des 11l0l'gens van den volgen- debarkeerde aldaar in den voormiddag van den 5([en. 
den dag) , toen de Gouverneur te Pctngkadjene terugkeerde. IfTevens kwam eene landings-divisie del' marine daar ins
. Omatreeks 9 urti verscheen de kapitein "POllchez, met 200 , gelijks aan. den wal, en stelde zieh onder de bevelen van 
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Ilen militairen kommandant van Celebes en Onderhoorig-' 
heden. 

"Dc trocpen te Panka Djenf) bestollden nu, vall de land
macht, uit 7 oflieieren, 70 EUl'Opeesche en 90 inlandsehe 
rnilitaireJl del' infanterie, 1 ollieier der artillerie en 6 En
l'OJlecsche en 3 inlandsehe kallonniers, met een mortier van 
12 cluim; en, van clezcemaeht, uit 9 offieieren (waaronder 
1 del' administratie en 1 officie.r van gezondheid) \J-J, met 
gcwcron en bussen gewapencle Europeesche mariniers en 
matrOZGll, met 2 mortieren en eenige inlandsche matrozen 
met lansen gcwapend, en bestemd tot eseorte en bewaking 
del' ambulance. km de landmacht werd nog toegevoegd 
eell uOicier van gczondheid van het naburig garnizoen te 
Scgcric." 

lon c1at al wedel' bij vergissing altlns voorgesteld zijn? 
DnaI' de G0uverncur en de troepen Pan gkacljene weer 

hadden verla ten , kwamen er te Makassar (nn werden de 
rarporten niet meer te Maros aangehonden of gedeponeerd), 
het;,;ec lI zeer na tunrlijk was, op nieuIV berichten van den 
k() lltro!{'u r "nn l'angkadjene in, die niet gunstig luidclen. 

YClur het yerlrek naar Makassar had de Gouverneur den 
konLrulcnr gelast eenc kazerne te doen bouwen voor ruim 
ZOO lll <lIlSchappr, n. Ook had hij aan de Regenten in 
celio rCl'gaderillg gelast den kontrolenr ill het daarstellen 
,li er kal.crnc met materiulen en werkvolk bij te stalin. Ook 
krocg de regent van Labakkang last de stijlen van het huis 
vau Kraellg 13unto-J3onto bij den kontroleur te l'angkadjene 
te bczol'gcn, Eenige gedeclteli,ik \'erbrande slijlen werden 
llerwaarts gebnieht. 

Op de tc Makassar ontvallgon rapportcn vau den kon
trolClll' van l'angkadjenc, uadal de troeJlen zich ten twee
den male venrOdenL haddc!l, \l'crt! bevel gcgcvcn een de
iacllCIDcnt naal' Pallgkadjelle te zundcn, dOlt claar ultimo 
.Iuli aank\\'am. Het \;estond lIit cell oflieier met 50 ba
jonetten " bencvens een tamboer (een Framehm<ln.) 

Dc kOlltruleur had de patiicschulIl' van britsen vool'zien, 
waar rnim (i!) man cen gocd onderkomen konden krijgen. 

;'lIen LireI' te\'ens langzaam voortgaan met hct aanbren
gen van llIalerialcn vaal' de kau;rue van millJ 200 militai
rell. Van het ter besehikking stelllln vall de noodige fond
sell , voor hut danrslclJen van zooclanig gebonw, was geene 
spl'Uke; of do kOlltroleur ill Jlri \'(; daarvoor geld had, be
twijfclcn wij. 

Het, 0puollwen van die kazernc moest dus in onbctaal
den hCllrcdicnst on mct god wongen leveranLien vali mate
rialcll wordell iJewerkstelligd, Dat de bevolking van La
bakkung den arbeic.L tlerhalve met grooten tegenzin begon 
(de afsehafling van onbetaalde hccre(liensten was een ieder 
ill de afdee!ing Pangkadjene bekend gemaakt.), WIIS zeei' na
tuurlijk; vclen zullen gedwongen zijn geweest bamboe te le
veren, die er geen hadden en ze dus koopen moesten, ter
wijl zij bovendien nog moesten werken zonder betaling. 
Zon llll ,Ie otliciu met 50 bajonetten wellieht den kon
!.roleul' gezontlen zij n om tl e uevolkillg vrees aan le jagen 
bij het gedwongen leVel'ell van malerialell en den arbeid? 

Het was in den ochtend vall ::I Augustus 1868 toen de 
kontroleur van Pangkadjene met den luitenant Perne voor 
de kO!ltrolems\voning stonden te praten (boide in morgen
g?waad), ell doze ambtel1l1ar door cenman van Labakkang, 
(he bamboe 'oj) het erf had gebraeht, zwartr gewond 'lieI'd. 
De boosdoenel' snelde danrna op den luitenant met uitge
trukken bade-bade toe, uoeh deze olltkwam door het huis 
vall den kontroleur en vond te midden vall zijne terstond 
in earn; staande soldaten bescherming. 

Door sterk bloed vcrlies verzwakt, legde de kontroleur zieh 
0]1 de brits, welke hij tot huisvesting vo"r anderen had 
doen in mde brengen. 

De tamuoer paste hem 5 Ul'el1 lang op en hield de wond 
zuiver en koel. Tuen kwam dr. Visser, van Segerie ontbo-

den, den lijdur behandelen. Des avonch van clien dag arrivecl'de 
dr. Kramer en den volgenden morgen ook dr. Noordewiel'. 

Men oordeelde te Makassar op het vernemen van een en 
ander eene denle expetlitic noodzakclijk. 

Eene gelijke strijdmaeht als bij de tweede doellooze expe
ditie rnkte op en kW3m te Pallgkadjene met den Gou
verneur aan het hoofd. 

Op bladzijde 203 van bet .111. T. worclt nn gezegcl: 
1/ Het geheel stond onder den majoor Veenhuijzen, terwijl 

deze den kapitein H. J. van Lith het bevel over de land
mach t, en den luitenant ter zee Ie klasse H. Vil ll Goens 
dat over de zeelLacht opdroeg. 

1/ Alteen de oOieieren konden in een klein huisje zich be
krompen logeeren; de vivres en munitie vonden in eene 
daar vlak bij zijnde gonvernements-patlieloods ter n311wer
noo,[ plaats. De troepen waren allen onder den blootw 
hemel gelegen, om ell tllssehen de beide genoemde gebolllVen. 

1/ De Gon verneul' van Celebes had zich ook bij de kolonne 
aangesloten." 

De Gouverneur bepaalde te Pangkadjene, dat men Kraeng 
Bonto .Bonto Illl te 'l'oerakapaija zon gaan bestrijden. 

De lU dwang ~an te bOlllVen kllzerne was nog niet gebeel 
afgewerkt; eehter bekwam het grootst gedeelte der troepcn 
eCl~e, v~or t en troep up expeJilie zijnde, tamclijk goede 
hUlsvestlllg. 

De officieren logeerden in het passantenhuis, een gebouw 
met 6 kamel'S, wllarvan 4 met bamboezen ledikanten lua
leh baleh); verder had dat gebouw eene rondgaande O'alc-
rij en cen zeer rllimen stal. 0 

De GOllVe1'l1eUl' logeerde eerst bij den kontrolellr doch 
!ater. bij den kollektenr; 't was daar waarschijnlijk ~rijel'; 
t hms van den kollekteur stOlid nog al gelsolec~d. 

Waar me.n de vi vres heeft geborgen, welen wij niet, om 
de eenvoudlge reden dat wij ook toen wedel' geen vivres 
geziell hebben; wanrschijnlijk waren dezen aan boord vall 
de drie oorlogbodems, toen tel' reede van Pano-kadjene liO'
gende. Daarvall zal cehter de kontrolellr del' afdeelil~O' 
kennis hebben llloeten dragen; wij hebben hem vaak bllft'el~ 
z.ien kuopen en kOlltaJlt betalen. Of hij evenwel terllgbeta
hng erlaugde, weten wg nict. 

Op bladz. 203 vervolgt de schl'ijver in bet frl. 1: aId us: 
II Omtrent de sterkte ell de positie van den aanhanO' vlln 

~ralng Bonto-Bonto wa.; het slechts mogen gelukke~ zeer 
lllteenioopentle gernehtell en berichten in te winnen. lJe 
richting uit naal' het Toeroekapaija-gebel'gte . werd cvenwe[ 
~rij algemeen opgegeven als waar de opstandelingen zieh 
111 het ita~st on~oegankeli~ke terrein zOllden ophonden. 

1I 0p die benehten IIfgaande, werd den 5den AUO'llStllS 
besloten den .weg nllar het Toeroekapaija-gebergte bin te 
slaan, om te ZlCll1, wat er van den vijand zon te ontdekken 
zijn. In lle nabijheid ,van Panka Djene was de weg bekend; 
verderop moest men afgaan op de onbestemde mededeelinO'en 
van enkele personen, die zeiden eenen enkelen keer dien 
kant wei cens nit gClI'eest te ziju." 

r Heeds toen d~ troepen naar Djawaija, woon plants van 
l~~'a eng B?nto BOJ:.to, opruktell, was gel'apporteel'd dat 
hlJ lIaal' '1 oeraka palJa was gelogen en zich daar verstcl'kte. 

.Men trok eerst nn naar Toerakapaija. Het scheen op 
nienw ollnoodig vivres mf3de te nemen ot de manschappen 
iets te doen l1nttigen voordat zij op marsch gingen. lWij 
spreken h;er van de 3e expeditie). De Gonvel'neur had zijn 
gevolg vermeerderd met Daeng Pabeta en Daeng Sitoedjoe 
lde eerste gewezen Regent vau Boengoeroe). De kontl'olellr 
had wedel' VOOl' overvaartmidclcleu gezmgd, welke bg het 
0pl'llkken tegen 4 ure 's mOl'gens in gereedheid waren. 

Wiens schuld bet was, dat enkelell desniettemin met natte 
schoenen aan de overzijde uer bijna te doorwaden ri ViCl' 
kwamen, weten wij niet. 

Op bladz. 204 ~1. 1. staat te lezen: 
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"Zoo wat am acht uur was de kolonne aan eelle weI gol- OJ> lliellW werd men teruggeslageu. 
vende, deeh allders niet zee!' moeieliJke vlakte genaderd, eli Wat geuellrde vervolgens ? 
voegelen zieh de juist van Segerie aangekomen hlllptl'oepen De Eehrijvel' in het AI. T. zegt op bladz. 215 daarom-
onder den controlem Kaks bU de kolonne. trent het volgende: 

II Men had n II het gebergte in het gezieht. Op cen del' 1/ N n kwamcn er voorloopig geene berichten meer in Oill-

ble toppen wappenle eelle vlag." trent Kralng Bonto-Bonto en den cx-Matoa van Tjamba-
Alweder eene vergissing . Tjamba, en won het denkbeeld al meer en meer veld, dat de 
De trocpen stonden nll your Toerabpaija. Na eell hevig opstandelingen het opgegeven hadden , verdeI' oproerig Ie 

vnUl" te hebben geopeJld, slaagden zij er nid in boven te handelen ." 
komen. Velen onzer werden zwaal' gewond, waaronder een Kan dat ook wederom eene vergissing zijn? 
hlitonant. Doze altie:er ciJong tot zeer digt bij de eerste Den 12 September 1868 ontving de kontrolenr van Pang-
versterkin g, vall steenen, huut, cnz, opgeworpen , duur, lIlllar kaclj ene, die na zijne genezing het hospitaal verlaten had 
werd dour scherpe steen en , waarmedc de vijalld wier!" aau en naar zijne afdeeling t eruggekeerd ,ras, een rapport van 
het hoofd zwaar gewolHl. In den voormiddag braeht mell dezelfd e Spi(lnnen, die hem voortdllrellll de volle waarhcid 
de geworclen, zi:j llcle Illilenant Hirschman en een ige mall- hadden rnedegedeeld, dat Kracng ]1onto nonto zieh uitge
sehappell van de zee- en landmaeht te l'angkadjcnc; ceni- latcn had: !ldat als het Gouvernement hem lIiet kwam bc
gen t ;' d daarna kwumen de uitgerukte trucpen met den ooriogcn, hij ons dan in de vlakte zon komen aanvallcn 
(JOllverncur aan het hoofd wederom te l'ang kadjene terllg. en :Pallgkadjene afloopen eu verbranden." 
De gc\\'ondcn werden, eren als de kontroleur del' 'afdeelillg, De kontroleur deelde dit zijn chef, den assistent-resident 
aan boord gebracht van het stoomschi p SlI1"i7tame , om naar van Maros ell aan den oudsten lllltcnant, den heer K Pern e, 
'Makassar te wonlen overgevoenl, ten einde in het hospitaal te l'<ln\i,kadjcne mede, zond zijne spionnen onverwijld wedel' 
ter verpleging I.e worden opgenomen. Later vr.lgde de ma- nit, om meer van's vijands pl<lnnen te weten te komen en 
rine. Men k\\'am t:icnzelfden dag nog te Makassar aan. om in tijds beriehten te h€.bben van alte bewegingen "an 
\"lIn de infantcrie blevcn twee oflieieren en 75 manschappen Kraen g Bonto Bonto en van den ex-Matowa van Tjamba 
te l'illlgkadjene; ele ovcri gen vertrokkell naar Makassar, Tjamba. 
zoodat de ufdecling Pangkadjcne zieh op niCLlw in den vroe- Den 14 September ontving hij dan oak van zij ne spion-
geren bedreigden toestunrl beyond. nen rapport, dat Krttcng Bonto Bonto en de ex-Matowa 

Op bladz. 205 111. 1'. wordt het t errein, waarop bij de van 'l'jamba Tjamba etcllig dien dag tegcn Pangkadjene 
3de cxpeditie gc6perEerd werd , aldus beschreven : zouelen oprukken en tegen middernaebt daar konclen z~n . 

"DIl door de oproerlingen ingenomen positie gaf aan dezcn Onverwijltl werd dit door den kontroleln llaar Maros ge
kant de ecnigste toegang uual" boven . Vo]gells velklaringen rapporl.eerd. Ook deeide hij een en ander aari de offieieren 
van hen, die zeidcn hier bekend te Zijll , hestond er in den van hd detacltcment mede. Kort daama zag men den 
gehcc1cll om trek gccne gdegenheid om in het gebergte te Hegent van Pangkadjene bij den kontrolenr komen. 
komell cl an Il[l twcc of c\ri e goede mal'sehdagen." Ook aan hem werden de ontvangen tijdingen medege-

Is dnt nict ce ll e nieuwe vergissillg? decld ell hem opgedragen, zoodra het dnisttlr ZOIl zijn, 
BeL toeval wilde, dat men jlli~t inlichtingen vroeg aan' eenige planken van de brllg over de rivier Maliling op 

per50nen, die ze niet k0ndcn gcven, of die het weI wiston , versehillende plaatsen te doen afnemen, om zoodoende(len 
maar het niet zeggen wilden. Dc GOllverneur was aan we- vijanrl opontholld te veroorzaken, daar het hem, kontrolellr, 
zig; hij is lllthulIS aan lIet hoofd de)" kolonne nitgetrokken. toescheen dat de v.ijand zeer zeker in de riehting van r ag
Dat men hem lIiet na<ll' den wcg vrocg, kunncn wij 0115 gar-Batoe, de grens van Tjamba nlet Pangkacljene, tegen 
niet verklaren. H ij lweft ' toeh vecljarige kennis van het ons ZOll oprukken en dan van die brug gebrnik zou wil-
land, van de tanl en van het volk. len makell. 

Even OIl\' CI klaarbaar is het, d,·, t men bij de 3e expeditie 1>e kontroleul' IJam vl'der vele ' voorzorgmaatregelen; 
Toerakapuija niet ueklillllDen kon en er uij de eerstvolgende o. a. werd de Soelawatallg van Pallgkadjene, met eene 
te prw1"I1 kw{(m. \Vaarom werd de GOllverneur niet ge- sterk gewapende patrouille, weder in de vlakte van Passal' 
raadpl eegcl" D eze was reeds destijds geclnl'ellcle l'uim 07 l'angkadjene en Oedjong Lohe geplaatst, met last om bij 
jaren op Ctlebes en in het bezit van vele bartcn, welke het naderen van den vijand een salvo te lossen en dan 
zeer \'eel geld hebbcll gckost. terllg te trekken op het llUis van den Regent van Pang-

Opmel'kelijk is dat de oe en '~e rxpeclitie in het vcrhaal kadjen e. De Imam van Pangkadjene zou de rivier aan de 
in 't A.l 1: als 't 'Ware inecllgeweren zijn. monding (b\i laag water doorwaadbaar) bewaken en overi-

Bij het debarkeeren te Makas8ar was het op~allend, dat gens eveneens halldelen. Met de meeste juistheid en spoed 
nan alle gekwetste militairen door hllnne kamcraclen licf- is door den l{,egent van Pangkadjene gehandeld, bijgcstaan 
derijk hulp ell bijs taud werd gebod ell , terwijl de kon- door Glarong :PatJilan (deze was aansprakeliJk bewaarder of 
troleul', die zulke gewiehtige diensten had be\l"ezcn (door verzorger van Pallgkadjene's kleinodiell : (vaandels, ofl:"erkist, 
o. a. van 23 op 24 J 1Ili ] 868 gcheel aileen te Pangkad- cn7,.) en de verdere hoofden ell onderho.ofden, die allen 
jene tc blijven) door een schollt en een vi(:'rtal veroordeel- den kontroleur van 6 J llli af reeds llItmllll/'end tel' zijde had-
den naar Ilet hospitaal werd overgebraeht. ' den gestaan. 

Dc vijand beyond zieh tocb op 3 palen afstand van hem. Later is gebleken, dat Kracng Bonto Bonto met de zij-
Ware hij gevlueht, tel'''' ijl de troepen retireerclen, dan had nen werkelijk van de bedoelde brug gebrllik hebben wiL en 
h\j WCI kehJk zijn plieht Iliet verzaakt. 'Ie Pangkadjene maken, naar cloordien deze onbrllikbaar was gemaakt de 
blijvcnde, deed lIij meer dan zijn plieht gebood. ri\'ier ruim een paal meer oostwaarts moesten overtrekken om 

Thans volgde eene 4e expeditie, welke, zoo 't sehijnt, l'angkadjcne te bereiken, zoodat de vijand niet in den nacht, 
besehreven wordt op blad~ 2U4 en volgenden van het M. maar den l5en des morgens tec;en 6 nre in de vlakte van 
1: Z~n nll ill de bescbrijving dier 4c expeditie nict wederom l'augkadjenc verseheen. • 
vergissin gen ingeslopen? De wacht, door den kontrolellr in de "lakte gr,plaatst, met 

Had daarbij niet een alarm in het canoe op ToO'akapaija den Soelawatang van Pallgkadjcne aan het hoofd, kwam met 
plaaLs, zoodat onzo voorposten zich omkeerden en de Oil zen ue meesle stiptheid den hem opgedragen last na, zoodat 
op e!kandcr schoten? Is dat alarm niet ontstaan dOOf het I j uist toen de kommandant vall heL dct.achement, in de on
losraken van een paard? derstc lling clat de v~and nil nie t Uleer ~ ll de vlakte zou 
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dUl'ven komen, was gaan rusten (of schoon geheel gekleecl), 
een saldo wenI gelost, waarop de kOlltroleur uit de voor
galer\j van het versterkte passantCllhuis Ilin 't geweer" deed 
hooren. 

Kort daal'lla zag men den vijand in de vJakte van aeh
tel' kampong Lesallg tegen de versterking oprnkken. 

De detachcments-kommandant l'erne was op de alarmkreet 
toegesnelcl en Initenant Resner, die naar hct llllis van den 
kollecteur was gegaan, kWl1m mede spoeclig terug. Jlinncn 5 
minuten was inler op zijn post. 

])e vvand naderde dc tijdellj ke verslerking tot op 300 
passon. Hij had zieh in 3 kololllles meL tiraillems opge
stelel. 

Hij Ecboot meestal iets t.e hoag, wall t de me6ste ko
gels vlogen over onze hoofdcn, Vall claar clat" wij slcehts 
twce gewondell kregcn (inlandsehe soldaten), Dezc wcrdell 
door den kontrolcnr, die vall het eClle narlr het andere bas
tioll orders over bracht, aehter de sehietgatell verbonden, 
,,"nama dezc militui!'cll wedcr \;ogollnen te Vllren. 

Kort daarna gcraakte het dak vall hot passanLcllhuis in 
bl'<1nd, doel! dain de kontroleur do aanwezige dwangarbciders 
op het dak 2,ond, werden de stlloulelHlc atappen met de 
unt gemaaktl) sprcicn van Lie soldaten geblllsel!t. Dc brancl 
is, lIaar wi'; meeJlen, ontstaan door een Jlaal' bovcn gevlo
gou sJagpijpje, 

Niet \'er van htL in brand geraakte gcdeelte van bel huis 
lagcn cell SOLal tOl1netjes kruil[ onder een haren ldeed. 

Geclnrcnde t\\'co nren zal er gcstredcn ZiJll, loen men om 
rntl'onen vrocg, waarop ccnige vaten werden ~copend en 
pa\.ronen aan de slrijd.crs lI'orden uitgedccJd 

Ook de kOIl Ll'olclll' belasLte zieh lllet een deel die!' wcrk
zaamhedeu, op v[l)':l,()ek van dell sergeallt van Son (thalls 
ollicicr). De knmpollg Pangkadjenc was door dell vijalld ill 
brand gesloken. H ~j poog(lc de verskrking om tc trekken, 
"oonekel' met het doel om ook de kampong en passar .J)ja
gOllg te ver\ml1Hicn en de ollzcn zooLloende tusseluJIl het 
vUllr en den vijnud I.e brellgen. Zoo vcr kon hpj hd cvell
wei nict brengclI. De stllkkcn wCl'kten goed, vooral het 
achtcrsLuk, gekol1lmandcerd clo(lr den sergeant K (loper, diu 
mede telkclls door g()cd gericht gClVccl'YlIllr ecnigc vijllnden 
ill hot gras deed biji,eI1. 

Nadat de strijd dr\c volle lll'en IJijll[, gedllllrd had, bc
gon de vijand te wankclell en sloeg daarlla op dc vlucht, 
wovecl doodcn als mogclijk was mot zich voercncle. 

Pe 2e lnitellllilt Itlsncl' mct de Europecscbe rnilitail'en 
s(ll'ongen over de vel'sterking, 0111 den Yijand net te jagen, 
<loch mocsten, tlaar It,jj op ongcveer 100 passen van de 
versterking door dn nab~j gelegen kampong uit het gelt,ieht 
raaklcn, door signalen teruggel'oepen wordell. 

De kOlltroleu r, die cr hoogen prijs op scheen te stcllen 
iets meer omtrent den vijand te l'erl1Cmell, sprong mede 
over de vCl'sterking en begaf ~,ieh met Dacng "PtlbcLa, Dacng 
Sitoedjoc en hnn gevolg naar de plekken, waar velen wa-
ren gevallcn. . 

Zij brar.hten 5 person en binnen de verstcrking, waarvan 
drie rceds ondenrcg bczweken en twee stervend lI'aren, zoo
dut gcen geluid meer uit hen te krijgell was. Ook dcze lieden 
overleden den volgenucll morgen. Hllnne hoofden werden " 
op lange bamboezcn tell to on gcstelcl door den kontroleur, 
tocn hlJ luter gehcel allcell te l'angkadjene was aellterge
bleven en weI or de grnven de\' gesnellvelde kavalleristen, 

zoodat er spoedig ongeveer 1000 man tegen Kraeng Bonto 
Bonto te velde waren. 

De mllitairen kregen tlLl eten en drill ken voordat , zij 
uitrukten, tenvijl er viVl'es werden mcclegcnomen. 

Men wilde door splitsing der troepenmaehL K raeng Bonto 
Bonto insluiten. De kontroleur van Segerie, de heel' Koks, 
was mede opgetrokken met zijne hlllpLroepen. H ij nam 
positie op de hem aangewezene plaats, z~inc troep in tweeen 
deelende. l~U het uitrllkken waren wel mortieren mede
gCllomen, maar geen granaten voor die mortieren, want 
dc kontroIel1l' van Pangkadjene' werd een dag na de 
opmarseh door (len detachements-kommandaut van clie 
plaats, terwijl deze een brief in de hand llaa, verzoeht een 
10tai kist en met granaten nan)' de troepen te doen brengen. 
Jllist kwam de landmcter Rottzol, die met spoed den Gou
verneur moest opzocken, te Pangkadjene aan, en daar de 
detaehemellts-kommanclant Perne geenc militairen tot be
seherming en bewaking van de ammullitie kOll medegcven, 
verzocht "hij den kontroleur dien landmeLer de kisljes met 
ammllnitie naar onze troepen te doen overbrengen. De kOl1-
troleur gat hem 200 mannen van l'Hllgkadj ene tot geleide 
en wei 150 mannen, gewapend met Ipif,ken en een 7tal 
met geweren. De ammllnitic is in orde bij ollze troopen 
aangebraeht. 

]~enjge dagen later klVamen de troepen wedel' te Pang
kadjene terug en vernam men, dat Kraeng Bonto Bonto 
zicll door de vlucht had ' wetcn te redden; hij was door 
de hlliptroepen van Segerie heengegleden, Kraeng 'L'am'a
lilie deolde dell kontroleur mede, dat hij uoeh den Gouver
neur Hoeh troepen had gcziell en daarolll naar Pangkadjerie 
was teruggekeercL 

De verriehtingen van ouze dapperen op clezen moeiiijken 
tocht z~jn llitvoerig aall heL slot van het opstel in het 
M. 1. besehrcven. 

De troepen keerdell l1r1ar Makassal' terng, met den kon
troleur van l'cmgkadjene, wiens wand, hoewel gesloten, hem 
buiten staat stelde, volgens verklaring van twee genees
kn\1cligen, om bij het binnenlillldseh bcstuul' de aan zijne 
betrekking verbondcn werkzaamheden langeI' te vervllllen. 
Hij kon uiot moer paardrijclen." 

nlUkt uit een en ander niet, dat het opstd in het M. 1 
is onvolledig en hi.er en daar onjuist? I>e sdnijl'er zal ons 
tor !ieMe van de waarheid ten goede hOlltlen, dat wij op 
omissien en vergissingen hebben gewezen, .De uamen van 
hell, die aan het dempen van opstanden in om,e bezitlin
gen deeI nemen, verdienen vermelding, al komt cle volle 
waarheitl 50ms nict gnheel ol'ereen met ofiicieclc rapporten, 
onder den druk van tegenspoeden en in haast opgesteld, 

Wat omtrent de aanleiding tot den opstancl van Bonto 
:Bonto en het dempen dam'van in bovenstaandc regelen ver
meld is, berust op de aanteekeningen van een, in mijn ~Og, 
geloofwaardig ooggetuige. 

VER{TAS. 

NOG IE'I' 3 OVER DE BEPAL1.\Gj;jN OJ\{
T1U~N'J' VRIJEN OVER'l'OCl-I'l' 

GEPENSIONEERDE LANDS
DIENAREN, 

VAN 

die laLer ompagscrd zijn. " E 'I' N 1 1 1 
'l'oen hct. voorloopig rapport van den aanval en van het af- ~ en vrJenc III l ' ener and ~onCt ons per jOllgste 

slaan van den vij~nd te Makassar ontvangen was, werd mail cen SCh1'0VCll over bet konillkliJk bcsluit 
besloten nogmaals tegen Kraeng Bonto Bonio op tc ruk- van 22 Dccember 1871 no, 22, wnal'h~i "cnkele 
ken. " Den volgenclen dag kwamen op nienw blJlla 500 vcrandcl'ingell zU n gemaakt in ('e regclcll, waar
militairen I.e Pangkadjeue, "Wie damtoe in staat was, werd 
opontbodcn om ditmaal voor de 5e expeditie hnlptroepen "door ten laste del' Inc1ische beglooting vrijen 
tc leveren, waaronder Kraeng 'fanralilie met de zijllcn, \ OVGrtc-cht wordt verleend yall en llaar Neder-
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landseh-Inc1ie", c1aarop neclerkomel1de, dat amb
tenaren en rnilitairel1 binnendrie jaren gedwon
gen zijn "ari den vrijLlolll van overtocht geb~l1ik 
tc maken, nadat zij ee1'vol ontslag en penslOell 
of rrao'cmcnt. · hebben verluegen, 

" b ,~ 

Omc korresJlondent eleeIt de aanleiding tot 
het nelllCll van dat, beslnit mede, 

De heel' C. de Groot, vl'oeger ingenieur in 
Tndischcn diellst, had in l\' cderland zijn ee1'vol 
ulltslag en pensioc)] vcrk1'egcll. 

Later ill clienst van de Billi' onmaatsehappij 
getl'cclell, keerde hij naar Ind~e terug en ver
wied een wclverdiend VCl'l11ogcn, maar yond 
deSlliettcmin goed, zoo schrijft men ons, op 
growl '"an de bestaande bepaling,cn, bij het ve1'
Jaten van .lava van de Hcgeenng, als gepcn
sioneerd a11lbtennnr in Nederland geboren, de 
overtochtsfrcl<lcll te vOl'deren. u 

De leHer van de bepalingcn moge ten glln-
ste vnn dien eisch gepleit hebbelJ, 7.eel' zcker 
is dCl'gelijk gr'volg niet voorzicll. 

Aan dell lalldsdiennnr, die in Indie of in 
Europa gcllorell wCHelt, maar clie zijn pensioen 
vCl'krijgt op cell tijdstip dnt hij zich niet op 
del! gcbool'tcgl'ol1tl bcvindt., .Iwcft men steeds 
hot recht willen sehenken, (lat hij op kosten 
"IHI dell lallde zon kunnen tCl'ngkeeren en alzoo 
kon kiezen, of llij 7.ijn pensiocn elders (lan wel 
dnal' wanl' hij lid levcnslieht zag, wil verteren 

lTd kan ill geen geval opgaan, dat een lancls
dicIIlWl', gepcnsionecrd 7.ijndc ill zijn gcboortc
lanel. voo]' zijne partikuliere bclangen naal' de 

. ko]onien of lIna1' EUl'opa teruggaat en daar, al 
of lIiet goedc 7.aken makenc1e. door den lande 
de kosten van lI,ij!l lateren tel'ugkeer zon latcn 
dragen. DatIng niet in. de bedoeling en inelien 
de hecl' C, de Groot zlCh van de letter heeft 
gcprevaleenl om zijne vordering door te dl'ijven, 
dan, zoo scJlrijft men 011S, bestond er VOOl' den 
1111 afgetredell Minister van Kolonien grond om 
de b~palingen te wijzigen, opclat dergelijke ei
schen VOOl'tnun niet meer gedaan zouelen Iml1-
nCIl worden. 

'Wij bcamen de l'edeneering tot dnsverre. 
Had de heel' van Bosse dan ook een Konink

Jijk besJuit geprovoceerd, waarbij bepaalcl werd 
dat cle Ianusclienaal', die in zijn geboortelancl 
gepensioneerel worclt, geenerlei verdere aanspra
ken op gcnot van vrijen overtocht kon do en 
gelden, al begaf h~j zich Jater uit Europa naal' 
Indie of omgekeel'd, wij zouden die aanvulling 
of verbetering van de bestaande bepalingen al
Jezins hehhen goedgekeurd. 

1\laal' de .Minister sloeg een vel'keerden weg 

in en heeft nn het beoogde cloeI v,-orbijgestreefd, 
indien onze vriend, die overigens goed ingelieht 
kan z~jn, met juistheid de aauleiding tot het 
kOll. be"luit · van 22 Dec. 1871 no. 22 aaugeeft. 

in de eerste plaats zaI het geval zich toch 
thnns ook binnen chie jaren kunnen voordoen, clat 
IIlen, in strijd met de bedoeling, een reeht wil 
inroepen, dat men niet heeft willen toekennen 
aan ill hun geboorteland gepellsioneerde lands
clienaren, hetz~j dit l\' ederland of de kolonien is. 

JII de tweede plaats he eft het genomen beslnit 
gevulgen, die even onstaatkundig als onrecht
vaanlig zijn en ingrijpen in verkregen reehten . 

'Vij voe(len daarom de meest stellige hoop, 
c1at de opgetl'ec1en Minister oel~ Koning zal 
ailvisecrell om gevolg te geven aan het door 
Cell aantal gepel1sioneerde landscliellaren van 
hier ingecliend verzoek tot il1trekking van het 
afkenrenswaarc1ige besluit van 22 Dec. 1871 
1\0. 22, maar claarentegen eene bepaling in het 
leven zal roepon, clie in het vervolg den Staat 
ill dit opzicht tegen de sehraapzucht van ellkeIen 
beveiligt. v. L. 

BEDJENDEN. 
Meermalen hebben wij de vraag behandeld, 

wat gcsehieden leon om de klachtell te c10en op
hondon, die steeds Inic1eI' en Inider in do groote 
plaatsen in Indie over hot gcl1altG en het gedrag oer 
bcdicnden l'ij%ClI. \Vij hebben be'weerd clat het 
Enropeeseh publick zelf veel tot verbetering 
kon duen en dat hot geroep vall sommigen om 
den rotting \yc(ler ingevoerd te hebben, niet ge
motiveel'd was, omclat ons op overtuigende wijze 
geblekell is tbt heel' en . knecht soms in OI1Ve1'
sehil1igheid en zorgeloosheid we(lijverel1. 

rrhans leest mOil in de ,J(wa8clte Courant van 
2 t Jnni jl. no. 50 een algemeen Politiestrnf
reglement voor Inlanders in Nedcrlandsch-Il1c1ie. 

Art. 27 bepaalt, c1at hij of zij "clie zieh 
als dienst- of werkbode of workman vaor den 
gewollen hnllrtijd of voor een onbepaalden tijd 
bij de maanel verlmnrt en zander aanncmelijke 
rcLlencn, biunen den gewouen Imurtijc1 of gec1u
l"cnde de loopende maunel, zonder toestemming 
van den elienstbrniker, zijn dienst verlaat of 
weigert te arbeiden, en zulks behouc1ens zijne 
bnrgcrreehtelijke verplichting en ten ware het 
feit misdrijf rnocht daarstellell", - gestraft wordt 
met eene gelclboete van f 16 tot f 25 of in 
steele daul'van, naar omstandighec1en, lllet ten al'
beidstelling aan de pnblieke werken voor den 
kosI; zon<1e1' IDon, yan 7 tot. 12 dagen. 

Vii .Tr.twbotle be\feert, tlat die bepaling gelled 
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meuw IS. 'iVij oUfkennendat. Bedienden, die I . 1iVil dus een deel van het Europeesch publiek 
binnen 's tijds wegl(lopen, kon<::liH1 ook vroeger zich aan geen nuttige politie-maatregelen storen, 
steeds gestraft ·worden. dan moet men althmls trachten door eene strafbe-

III het politie-reglement voor de stad en voor- paling de naleving del' verordeningen te verzeke
steden van ~oerabaija, Ind. 8tbl 182\) no 8, reno Dan heeft het gezag ten minste het mogelijke 
Ie est men art. 35, houdencle dat beclienden, die gedaan. Men voege hierbij het registreeren van 
binnen 's tijds den dienst verlaten, gestraft WOl'- aIle huisbedienden, zoodat zij een livret of door 
den met hoete, gevangenis blokarrest of rotting- de politie geteekend blad dienen te vertoonim 
slagen, hetgeen later in ten arbcidstellen voor\Villen Europeeal1en ook dan nog menschen 
den kost is vervangen. in hun huis nemen, waaromtrent zij geene de 

Dat reglement is in 1851 voor geheel Java, minste inlichting bekomen kunnen, dan treffe 
behalve Batavia, van toepassing verklaanLI-lier huneene straf en mogen zij a1 de gevo1gen 
golden andere bepalingen. van eene zoo onberaden hanc1eling ondervinden. 

Mr. M. C. Piepcrs zegt in Zijll bckend werk: Toch is elke strafwet or zich zelve onvermo
"de Politierol", bIz. 36: "De bepaling vun dlt- gend tcgenover onwil of liever onverstand om 
zelfde al'tikel (35), waarbij straf bedreigd worclt eelllg kwaad voor goed tegen te gaan 
tegen het buiten den hepaalc1en tijd van opzcg- v. L. 
gen en in Jlet algemeen buiten weten van den 
dienstbruiker verlaten zijner dienst door een 
dienstdoencle, behelst lonter een voorschrift van 
puulieke orelc .e;n is dCl'halve van kracht gebleven." 

,Vat Batavia betrcft, het vel'zllimen door diel~st
bodell, die hun die. 1st vCl'laten, om hUll [)ewijs 
van ontslag zoo spoudig mogel~ik ten politie
kantoor i1l te zcnelen, werd reeds strafbaar gcstelcl 
bij Gouv. besluit van ZSJ Oct. 1812. VV. en B. 1. 
3S. Men zie Piepers, bIz. 7G en 77. 

Hotgecn de .klvabode deI'halve nieuw noemt, 
is reeds vrij oud. 

Bel: verdient nogtans 
hepa]jng wedel' in het 
ll1ClIt vool'komt. 

goedkeuring, dat de 
aJO'emeen IJolitie-rcO'le-o 0 

IIct J>olitiereglement van 1829 stelde op ve1'
bClll'te van ccno bocte de verpJichting om den 
bcdiende ecn bl'ic~je van ontslag te geven. ]\.Icn 
zag hiel'in tcrecht cen middel VUll beclwang. 
W"cl hecft men dam'van ook misbruik weten te 
makcn door gclecnde bl'iefjes te gebruiken of 
zich bij indnstrieelen in dat yak een briefje te 
vel'schaffen. Maar daartegen dient gestrenge straf 
te worden bedreigd. 

Zonder medewerking van het publiek baten 
nogtans de heste reglernentell niet. Zoolang bijv. 
somrnige Europecanen goedvinden hedienden wn
del' briefjes van ontslag in dienst te nemen, 
hlijven de beste bepalingeil eene dooele letter. 
1<'n dat gebeurt. Nog slechts kort geleden had
den wij daarvan een bewijs, toen een d1enstbode, 
die twist kreeg met andere hnisbedienelen, eens
ldaps heenging en dus geen brie~je van ontslag 

. k01\ vertoonen. Z\j werd ecbter terstonel bij 
eene Europeesche familie in dienst genomen. 
D . e bed iellc1e 'ras cell gerni men tijd >in omen 
ditl1st gC\yCf st. 

OPIUM-S1UKKEN. 

De afgetreden Minister van Kolonien heeft 
aan de Staten-Generaaleen aantal stllkken be
treffende ,den opiumpacht overgelegd, clie ueder
komen op eene geschiedenis van het ontstaan 
van de ordonnantie van 21 October 1871 (8thl. 
no. 154), waarbij een aantal verboden lu'ingen 
werden ingetrokken. 

Deze door den heel' Mijer genomen ma3tre
gel steunt hoofdzakelijk op het rapport van den 
Direkteur van Pinal1tien van 18 Juli 1870, die . 
zich daarbij deed kennen als een heftig voo1'
stander van de uitrekking van verbodsbepalingen 
omt1'ent het verbruik van opium. Hij gaat van 
deze premissen nit: 

N aar mijne overtuiging heeft sedert het laatste twaalftal 
jarenbij hoogere en lagere bestnurders dezer gewesten veel 
zelfmilileiding Qestaan,zoowel ten aanzien van doel en strek
king als van de te verkrijgen resultaten van de beraamde 
en mccessieveliJk ingevoerde, maar volgens het bijna een
parig oon!eel del' llOofden van gewestelijk bestllllr met de 
beschikbare middelen onmogelijk te handha yen verbodsbe
palingeu, als maatregelen tot beperking en tegengan cr van 
het opinm-verbrnik op Java en Madlua. · 0 

Naarmate die verbodsbepalingen werden vool'gesteld of 
ingevoerd, heette het veelal dat de bevolking del' betrokken 
streke.n weinig ofniet gebrnik maakte van opium; intus
schell dringt zich onwillekenrig de vraag op, waartoe het 
noodig ware een verbod nit te vaardigen, daar, wllar de 
neiging tot de gemaakte handeling IntteJ was of in het 
geheel lliet bestond: ook wordt door eenig verbod niet 
zelden de vroeger ongekende begeerte naar het v~rbodene 
opgewekt. . 

Het gebruik van opium is evenwel evenmin schadelijk 
en zieldoodend als gebruik van sterken drank - weI het 
misbruik. 

Het wettiggebl'uik van opium is VOOl'ts zeer stellig mindel' 
zedebedervelld dan het onwettig gebmik, en den daarmede 
gepaard gaande algemeen demol'aliscere ntll'n smukkelhandd 
ell ue daaruit voortvloeiende olluerrnijnillg van het gezag. 
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,Ret' misbruikvan opium is zeer ' zeker schadel~k VOOl' 

de o-ezondheld en een nit ,hei gebmik voortvloeleniJ. te 
beti'~uri:m kwaad - luaar aaar mijne opvatting, is het lUinder 
schadel~jk, minder zedebedervenu ,mindel' zieldoodend dan 
Let misbraik van sterken drank, , , 

De ergerlijke tooneelen, uit het, misbl'l~lk van sterken drank 
voortvloeiellde zij n bij OplllIDschlil vel'S met bekend" " 

De gerechtelij ke statistiek leert dat het aantal mlsdnj yen, 
dat het misbmik van sterken drank tot oorzaak had, 
legio is, , b 'k 

HctwlfUc kan geeuszins gezegd worden van het miS rm 
van opium, 

Dc D irekLcul' bcroept zieh daab~i op het ge
zag van den r es idellt 11os8che1', 'Vij zullen af
wachten of die sch! ande re hoofclambtenaar ook 
van llleenIng IS, dat het opiulHv erbruik net al
Jerverded'elijkst 0]) de bevo hng van Kedil'ie, 
lIet a'e west dat hij thans bestllurt, werld, waal' 
reO'e nten onde r lll~er het voorbeeld van misbruik 

1:> , , • 

irCyrll , 'Vat \Vij daaromtl'cnt we ten, ]S lllet ge-
~chikt om het 'beweren te s tuv e n c1at de zueht 
om opium te verkl'ijgen niet tot diefsta~ leiclt. 

de opiumpacht in 1824 in d e Preangerregent
schappen niet ingetrokken en clat verboc1 later 
nie t ' O'ehanclhaafd is, omdat de bijzol1dere geaarc1-
heid ;:, va n h e t "incliviclu del' b evolking" dit mecle
bracht, maar omdat. de koffie bijv, in 1839 in de 
Prean o'e r met! 881 250 ko})er werd hetaald en dat-

I:> ' 
zelfcle p roc1ukt elders op Java! 2,820,000 ([ 12 
in plaat s f 3,75 per pikol) w erd aangel:omen, 
wodat m en denPreangerman " zooal met be
hoefti o', dan evenwel buiten staat achtte zich 
uita~ven van weelcle en z 'ngenot" te veroorlo-

" b '-' 
ven," 

H eeft nogtans het exceptioneele stelsel van 
bestulll' in d e Preanger de kracht gehad om het 
opium verhruik in het algem een d aar tegen te 
houden, dan schijnt het weI d egelijk in de macht 
van de R eg eel'ing te liggen om t~ beIetten dat 
de bevolking van Java zich vergiftigt, aIs men 
in dat opzicht, mr.t den Direkteur, den Preall~ 
german m et anderen gel~jkste1t. , 

Hij kwam dan ook tot c1eze konklusle: trek 
de m ee ,te vel'bodell kringen in, H~j ging rlaar
in no o'tans veel te ver, want het is hem genoeg 
dat e~lkele gevallen van smokke lhandel gekon
stateel'd worden en de residenten vermeerdering 
van h et bekende verbruik in h et ovenge gedeel
te van hun gewest aantoonclen als een gevolg van 
het . t eo'ellwoordige stelsel van levering zooveel 
de p achter wilde, om vel'boclen kringen te wil
len opheffen, zander cenig bewijs dat het mis
ul'uik ni et is tegen te gaan waal' het vel'bod 
bestaat. De Direkteur stelcle dit dilemma: 

B et is eene d waling, 7.00 gnat de Dlrekteur 
mort., en de gl'Oote aanleiding tot ~elfmisleic1ing, 
ll:tt de Soemhnees afkeer heeft van opium en 
t! ~lal'orn mindel' c1iefuchtig zon zijn, Men btelt 
de ZHllk vall "cen verhe\'c n iilantropisch stanc1-
punt van de sehoollste lI,ijde voor", als men, c1at 
volhoudt, want de Soelldnllccs, elders gevestlgd, 
gebl'nikt wel degelijk opium. Maar pleit dit 
teg-en h e t verbod in de Preang lTcgentschapp~n 
ell nnngl'cnzemlc gewestcn, waal' het. verbrmk 
rrel'i nO' is ? 1\ I bat de :-; ocndullees zlCh ,elders 
~lcdc~l epen, moet men claaI'Or~l . h e t. ~i~ onder zijn 
bc )'(:: i k bl'CllQ't'1I daar waul' W ClIlig of met., geseho-

U , d ZoolanO' op Java nog een thai! opium wettiglijk verbruikt 
,'en WOl,tH? Tcrceht betoogt inlrners de Baa kan word~n, zal het ook met de beste politie en recherche 
van Indie in zijll advies van 7 Oct, 1870, clat - en de lndische is nog verre van dien trap van volmaakt
de .-relc.-rcnhcid den clief maukt. De Baud zegt: heid vCl'w ijderd -Iliet mogelijk zijn den sluikhandel in dat 

I:> 0 al'tikel te beletten, 
De ltaad aeht dergelijke kringen voar landstreken, waul' V olkomen verbod VOOI' geheel Java, z\vare straffell op de 

gcen of zeer weinig gebruik van opium wordt gem~akt, v/u"n overtreuhg daarvan en ecne goed betuitlue politie en recherche
bcpaald en stellig nut, amdat ze strekken tot werlllg claar maeht met volcloende middelen om zich suel te klllll1ell 
van ~le opriehting van verkouppluutsell en daarmede van bewegen, zonden aileen claartoe in s taat zijn" 
het aanzijn van kithonders, die er op uit zijn vooral de Zoolarw de Staat evenwel van de plus minus tien milioen, 
aankomende jongelieden tot he! opilllIlverbrnik ~e verleide~, welke het verurnik van dat artikel jaarlif;;:s' in's lands leas 
tcrwijl zij ue enkelen die gewooll r, ijn van opium, g~bl'luk doet vloeien, niet volkomen afstand kin doen nie t ulleen, 
te maken, het bekomcn daal'van dcrmate bcmomellJkt of maar ill tegenstelling van die inkomst zieh bedllillende 
geluelijk ullzwarcnd maakt, dat dezen daat'van of verder uito'aven wenseht te getroostell tot tegengang van den 
afziclI, of zielt liever elders vestigell, ill ueide welke /SevaUen sm~kkelhanclel, komt h~t ook mij voor dat er geene aan
z'ij ophoudcn een aan.stekelijk voorbcelu up te lcvcrcn voor leidin~ beslaat om de Stcntszorg , voo~ he~ zede~ijk welzijn 
hen, in wier midden zij leven, " over enkd e gedeelten del' bevolkmg In (lIt 0pzlcht verdeI' 

Daarenboven is de Raad vau moening, dat, zoo de uit te strekken uan over het geheele averig gedeelte, maar 
Regcerillg volkomen bevoegd is om dii.il,r ,waal' het opinm- vermeen ik bovendien als mijne vasteovertlliging te mogen 
gebruik dermate in de zed:n vall het volk IS dool'gedron~~n, vooropstellen dat het verbod in streken waar het' blijkt 
tlat het niet te keere~ IS, daarva~ de gI'O?tst, mog~lrjke niet gehalldhaafd te knunen worden, me~r lladeei doet, 
voonleelen VOOl' den hsk~s tt'~/ bedtn gen, ZlJ, met nllnder zoowel aan het zedel~ik gehalte der bevolklllg, ah ook en 
vel'plieht is, om dat gebnuk daa.r" waal' het m~~ of slechts vool'al aan het zedelijk overwicht der Regeel'illg, dun de 
in geringe mate bestaat, ook met het aa~Zljn te do en taelating van het wettig gebl'llik. ' 
erlall gen of te doen toenemen ell waa r het zleh voordoet, \ " ' r 

ill 7. ijne eers!e ontwikkeling t.e smorCIl , D e, vonge resl~lent. van I .... rawang, ,~'as van 

Dc lJi rekteul' poogt. venIer na il te t oonen, dat "1 meehlllg , dat "llllssclllen door bedrelgmg van 
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levenslang bannissemr:mt buiten N ec1erlanc1sch lu
die voor Chineezeu en buiten Java voor iniancl
sehe overtreders, en cloor het aanhouden van 
hooo' hezoldigc1e geheime spionnell" de invoer 
van tl opium g weeI'd zon kunnell wordell. Hij 
zag er in zijn gewest weinig kuns toe. 

Zoo redeneerencle plautst men echter de Re
O'eering tussehen het alternatief: afstand van eene 
~lkol11~t van 1 0 l~lilioen of laisser aller laisser 
fail'e. Het milioenen-argument wccgt zcer zeker 
sterle ,!VIaar de Direkteur ging van een va1sch 
standpullt u't Er mag gecn sprake zijn van de 
"ijclc1heid vall inlanc1sehe bestunrders" noeh yan 
ovenheven fi1antropie b\i de beoordeeling del' 
kwestic; maar even min mag dc Regeering louter 
11it CCll fiskaal oogpunt hanclelcn, waal' het de 
zedclijkheicl ~Il de welvaart van mi1ioenon ge1d1.. 

'Vij ontkcllnen clat \0lkull1en vel'bod, al ste1-
de men de doodstraf op de overtreding, zou 
butcu. :rJot hcwercn van den Direkteul', waar
leeren hij het verlies Vall ] () milioen 's jaars 
OV~l'stelt.· dnt fllen den illvoer zou kunnen' we
ren, is' door de ondervillding gelogenstraft. 
Waal' de lllensch een prikkel behoen, in het 
Oost,ell of het "Testen, Jnat hij zieh niet door 
strafhcdreigillg tel'llghollcicn De opinm in Chi
nfl, de jClICVCl' in sOlIllllige Europeesehe landen, 
kmlllen daarvun getuigen. 

I c beIasting, op <.1e Jpinm gclegd, heeft cen 
twcelcdig doc I. 1'0 heel' C. Cnstens omsehrijft 
dat aid tlS ill cene nota: 

])at het, gOllvernements-opiummollopolie twee gewichtigc 
bcum'lingen hed!, waaman gewuonliJk i.e weinig waarde 
w(Jrdt g;;ll<'cht, omdat a(ln ,lc opillln zclvc met zekercn 
tcg(:nzin word! g~(lacht. 

j1;C1l fillanciud duel, zijndc hei middel del' opiumpacht, 
lot Ju~verre (naas! du landrenle en du koflie) eone del' 
groote bro11lll'l1 van bet Inuiseh Slaatsinkomen. 

Eell mOl'cd dod, namr:lijk Jlll het vcrbrllik van (;enc 
waar, welke; sehadelijk wordt gcacht, Ie belctten te worden 
een IDlsbru:k, hctwe1k zicl en lichaam verderft. 

Beidc beuodingen knIlnen bcvredigd worden, door de 
opium, welke vt'rbrmkt wordt, zoo hoog mogelijk in prijs 
te ducn stijgen. 

zieh nit, en de kOl1knrrentie tusschen de paehters, 
die opium op elkanc1er's gebied hinnensmokke
Jen, wordt grooter 

Men lweft toch lliet getraeht met het werke
lijk vel'brnik bekencl te worden. 

Nu eens verstrekte men tegen zeer hoogen 
prijs te weinig en dan werd gesmokkeld; te
genwoorclig levert Ulen wedel' te veel. 

Alle midde1en hehooren te worden in het werk 
gestelc1 0111 kOl1trole uit te oefenen. Het claal'
aan te bestedcn geld is goed aangewend. 

Men ga de boeken van de pachters na, opdat 
mell kunne bepalen hoeveel siram zij noodig 
hebben. Doe1. men dit niet, dan zal men de ergste 
gevolgen ol1dervi ndon. . 

:Men ol1l1erzo,~ke of de verkoojlpr~js, zooalsde 
de he2r Caste:s dnt wil, beneden zeker peil chalt; 
elaaro]) houdo geheime politie het oog, die tot 
dat cloel client to worden georganiseorcl 

Men verl11eerdere de pachtpereeelen, opdat 
meer konkurrentie en ook meen1er onderling 
toezicht van de paehters tegenover elkandcl' 
plants hehbe. 

Maar men stelle de denr niet open daar waal" 
het verbruik niet algel11cen is, "Kahn on heza~ 
digcl" ovorleg is dringend lloodig. De vorige Di
rektonr sch\jnt nns too te veel ijvel' tegen ve1'
boclsbepalingen ann den dag te hebben gelegcl. Even 
ongerijmcl is de honding van den resident van 
Krawang, eon vrienc1 van verboc1en h'ingen, die 
heelen beweert dat er in zijn gewest sleehts der
tig opiul11sehuivers te vindon zijn, maar npgon 
maanden da~ll'na van driehonderd spreekt, en 
steeds volhoudt dat hef verbod goed in dat ge
wost werld, ai blijkt het tegendeel. De Regeo
ring doe overigens voortdurencl blijken, dat zij 
tegen het misbruik gekant is. Dat doel bereikt 
men niet bloot cloor aanschrijvingen, am den 
slochten inc1ruk van het intrekkeri van verboden 
kringen uit te wissehen. De vmag is of men 
daarmcele 11U niet eveuzeer te vel' is gegaan als 
toen men ze eensklaps op zoo rnime schaal in 
het loven riep. v. L. 

Uit dictl hoogst mogelljken prijs mod voortvloeien het 
hoogst mogelijkc Staatsinkomen in den vorm van pachtschat, 
maar ook i.evcns vcrbruik van de laagst mogelijke hoeveel
heid opium, als ccn gevolg van den regel, dat de kOIlsumtie 
van (:enc waar daalt, naa1' gelang dat de prijs er van TIN IN AUSTRALIE. 
ver11Oogt. Men leest in de S!ldney Morning Ilera.ld: 

Om daartoe te geraken, moet men tot het fiDe opgewondenheid over de ontdekkingcn van tin "is 
wezen del' zaak doordringen. Het tegenwoor- bijna zoo groot als die omtrent het goud; vele maatschap-

dige stelsel van belasting nu is vicieus Men ziet ;~je~~ule:::~e~n r~eeds a:~1e~~~~~,in;:~r~uf:;o;;~td tf:mt~l~~~~~~I~ 
het verbruik enonn toenemen en's lands inkol11st tatie niet enkel voordeelig zal zijn, maar dUlUzaam voor
afuemen. Het gevolg moet zijn dat de prijs van deelen ~al oplevertu. Bijlla elken dag doet men ";~lWe 
hot houlsap c1aalt; de "opiu m -propaganda ," waar- ontdekklllgen en de aanvragen. om gr~nd volgen elkander 

1 . l' 1 '!t' I' I "t zoo snel 0]1, dal me]] de opmetmgen md op eCllmaal kan 
coo~· men Jonge leeen. OVCl.'IHlft ZlCl aan Ie V~]'- /-vcrrichtcll, In 1871 zijn tal van grondcn aangevraagd, 
bl'mk en later aan nnshrmk over to geven, bretc1t Inamelijk cene nitgestrek1.heid van 5l,I)19 acres, rentCl1!le 
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;£ 12,!l05-15 sh., allen om andere minera~en dan gOlld of maar ook: in vel'band tot de waarschijnlijke toe ueming van 
steimkolen tc ontginnen. 'Vel ilCemt de hoop om koper te het vcrkcer op de Qlleenslallclscl"le spoorwegen, claar deze 
vluden . eene be!allgrijke plaats bij de aanzoeken in, fiaar een voor het vcrvoer uaar de zeehavens meer gemak op1everen 
groot deel werd gerlitan om tin te graven. dan de wegen langs (te steile hellingen in de llaburige 

II De ilerichl:ell van de tinmijnen, die in 't 1I00rdcn lig- kolonic. 
gen, zijn uitel's l; bevrel1igend. Nog WOl'dt lIiet veel metaal II De voornaamste . ont<lekkincJ,en van tin-erts zijn gedaan 
afge voerd, lllaar vden, in diens1, vall de versebillende maat- op de westelij ke hellillg van de " Great Dividing Hange" 
sehappijcn, hOUllen zich met voorbereidende werkzaamheden van af den top tot aan de bronnen van de Sevcrn-Rivier; 
bezig. Brieven uit het distrikt 'l'cntcrficicl spreken van de tillgronden beslaan eene oppervlakte van ongeveer tien 
II lell we ontdek killgen van tiugroudcn en van dell wonder- Ulijlcn in lengte in de riehting van het N oora weetell naar 
Laren ri kdom van S0I111niW: seclert koreen tijd in exploita- het Zuid-Oosten, lIlet eene ureedte van zes mijlen. De 
fie (Ye\JI':lChl e grollllell. Versclleldelle maatschappijen, die lwogle del' landsl nek beclraagt, 2fi 00 i\, 2000 voeten Doven 
lot dU5verre hot graven nalicLen wegens gebrck aall water, de oppervlakte (leI' zee. 
zijn lilt druk werkzaalll en Ulen venvaeht uat zeer veel IIHet geologiscll karakter der lanrlstl'eek is graniet, daar 
slroomt,in ill de ecrstvolgencle maandell nnar i:iydney zal de rotsell voor bet meerendeel uit veltspath bestaan, en 
al komen. Ecnc hoeveellwid tin en erts zijn te Sytiney tevens uit kleine kwarts-kristallell met nog een weillig 11Oorn
tcntoongeslcld en lrekkcu sterk de aandacht. !leeds zijn bien de ; glimmer komt slccMs in geringe hoeveelheid voor. 
25 tOil V<l1I de Mount Mitchcll-mijllcn gckomell, alsmmic /I lId till-erts 8chijnt uit kieine kwaTtsaderen, die ill eene 
10 lOll uit het disLrikt Iuverell. Ook Ilil. de Itllby-mijll Oostelijke cn Noord-Oostelijke r iehting voortloopell, te zijn 
zij n onderseheidene tomell opgezo lldell. De produktie van voortgekomen, Ulaar deze aderen bleken bij nacler oneler
JaaLst,gello()Jnd veld, in Queensland gelegen, digt aan de wek Iliet rijk genoeg om te worden bewerkt; aile hoop 
grellzotl, III a ilr daL door eene rnaatschappij van ::3ydneyers uestaal illtusscitell bij eene uitgraving der waterbeddingen 
word t. gel'x plv i Ccerd, moct Oll Lza ehlij k zij II. N iet mindel' kostbaar stl'oomel'ts te zuHen vinden. 
dan 2G,62l Hcres Jan,l zijn aUllgevraagd in het distri kt "'fot \Jog toe llCeft lllell zieh slechts Ulet de exploitatie 
Uarlillg Down, cvonzeel' als .in Inverell en Armidale. Bij van alluviaal of sLroomtin bezig gehomlen, maar nog in 
de ElsulOrc-lllijn is alles gerced om maeht ige machines op zulk eene beperk e hoeveelheid, dat het moeilijk valt de 
te Jichtell en biunell cell paal' weken begin t men daar lllet kommereieele waal'(le daarVan te bepalen. 
kraeht te wel'k?lI. IITin-zalld word.t in ven;chillende hoeveelheucn III het 

II (~I \ II ambLcnaar van het mijnwczen in de kolonic Victoria alluvium der volgende stl'oomen aangetrotren; 
wI ,nl in dc: vOl'ige rnaand afgezondell om een rapport, op te Quart Pot Creek . over 11 mijlen lengte. 
IlIak t;1I over de linmijllen ill heL disLrikt New England. Thirteen-~lile Creek II 2 /I If 

BiJ ~,ijl\e tcrngkolllst verklaarde hij rlat, lIanr ~ij ne meelling, Sugar Loaf Creek. /I 4 /I II 

de aanwezige hoeveelheid stroorutin de mijnen l'ijkel' doet Four-Alile Creek II 5 If 

'. zijn dan crgcns tel' wcrcld; de EJslllorc-mijn zou meer waarde Kettle i:lwamp . II 5 " II 

., heub(' ll dan eenige in Engcland; luj ucweert clat binnen ----
cukclc jarC:1l de produktie nog veel grooter wezen zal dan 27 mijlen. 
tl!alls mogelijk is. "Ook omstreeks Lien mijlen van de Severn-l'iviel', bene-

l,j~ell lIIijllwcrkel' nit Cornwallis worcL gcwndcn om de den de vereeniging met de Quart l'ot Creek, die waar
gronti t:n van de l)ioneer-Company bij J{uuy-Greek teon- sehijnlijk eenige uewerkbal'e afzettingen van slib bevat, is 
Ilel'zoeken. llij ucriehtte dat bijnll 150 mijllen op het ter- tin-zand voorhanden; ook ziju daHl' eenige waterloopell uit 
rt ill VHn die llHlatsehappij geopend zijn; ziJ zijn 5 tot 11 het westen, die blijken zullen van waarde te zijn. 
~:lIg. voctcn dillp ell de vooruitzi chtcn zijn mcer dan schit- "Verd.eI' heeft Ulen aan den rechteroever der Sevem-rivier, 
lerend. Mell wag deze mijnen (lIs ccn toetssteen voor aile ollgeveer dl'ie rnijlen oude\' het kruispunt van den ]3,\ll.an
and cl'cn besehouw clI. Sonunige ruaat seiJappijen wilen nog- dean- en l\lundnbbennere-weg, en oUlstl'eeks tw intig mijlen 
tans llIet gcbrek nan water iii het dl'ooge jaargetijcle te bencden Stanthorpe, - eene toeko:nstige stad aan de Quart 
kallljl('11 Iwubel\ en lIit maakt aallzienJijku uitgavell noodig Pot Creek -, een geisoleel'lle adel' , die zeer fraaie tin-oxyde 
OIU ~, ieh tell allen tijde waler te vcrschnli"cn. kristHllen met wo!fram en arseniclllll hOlldend pijriet bevat. 

1/1.11 de tll'ee batsto wukel! is nogal tinerts tot uiLvocr " Over omstreeks de ltalve lengte van deze watel'en 100-

lIil il), 1':1Ig;dalld afgevocrd ell cene belallgrijk e hoevcelheid is pen de beddingen ol'('r gmnieten rotsbrokken, in wier groe
tot eigell gcbl'llik i ll dcze kolollit: verslllollell." "en zeer rij ke tiuzulld-afzct ti llgen vool'komen; de arbeirl 

"Vij vesligen de Handaeht op cen versIng, onlallgs door vereiseht tot eene aallzienlijke verzameling hiervan op eene 
den Inspektenr-Gclleraal del' mijnell il! Qucensiund uitge- gegevene plaats, if; zoo groot, dat de werktlligen zich be
braeht. ovcr rnineralogisehe ontdekkingen ,Iall den oOl'spl'ong palen tot fle schor en een zeef of licver tot wat Ulen op 
dcl' neveru-ltiviel:, in het district Darlillg Downs t)outh, een goudveld noem t. , "al'llle lui's mijnwel'k." 
en in de wetgevende vel'gadel'ing aldanr tel' tarel gcbracht: I/l'llssehen de rotsbl'okkell bestaa l. in de beddingell del' 

" BlIrCUll del' Genomle Illspektie. waterloopen eene reeks gaten in de l'otsul'okken, door aan-
/I Brisbane, 2IJ April 1872. gespoelde slib gevllid en met ondiepe kal1alen aan elkallder 

/I "JIUnhecr. - Daar ik lief. ged eeitc vall het dislrikt U<1r- verbonden. 
lillg Downs bezoeht heb, wanr onlangs tin-erLs werd ont- /IDe gemidclelcle breeclte der allnviale afzet ting wordt ge
dckt. , heb ik de eel' u hierbij een vc)'slag dnaromll'ent aan raamcL op vijft.ig el en de diepte, die zeer versehilt, is 
te uiedcn, dat grootendeel s op persoonlijke waarnemingell niet meer dan gemiddeld dl'ie voet. 
steunt. IIHet tin-erts wortH overal ill het alluviuUl aangetrolfen, 

lil)e on(rlck king van tingromlen streH zich onafgebl'oken Ulaar de grootste hoeveclheid er van viml t men onmic1c1el
lIit over de grenzen del' kolonie tot in Nieuw-1.l1id-Wallis, lijk op den rotssteen, tenvijl de begl'oeide oppervlakte zelden 
maar de tijd, elien ik te Ulijner besehikkiug had, verguude waartl is bewerkt te ,rorden. . 
mij oleehts een k lein gedeelte te onderzoekell. IIDe helling del' Lefldillgell is voldocntle om deft gellee-

IIlntussehen is de . uitgestrekthei(l (leI' ~ronden over de len g rond rll'oog te kUllllen leggen, door middel van gmp
grenzen van veel belang, met. lid oog lllet aileen OJ) de I pels naar de lag-ere roben, zoodat er, behalvc bij zwaren 
~ail wezigheid VeIn groote massa·s · van dit kostbnl'e metHal, I regen, geene moeielijklteill knil uestaan in bet droog-ho\lcleu 
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del' werkoll, omclat dc spollsachtige aanl van het land den 
ioovlocd stllit on gC3tadigE'l' en regeimaiigcl' afvloeiing van 
eene kleine hoeveelheid water ten gevolge hee1't dan in <111-

fLerc siJ'cken der kolonie, hetgeell veel gema k oplevcrt voor 
hct afslllitcll del' slibgronden. 

"De J'ijkclom van till-erts is zoo afwisselend, Clat het OH

mogelij k is ilaarvoor eenig cij fer op te gevclI zoolang 01' 

gceno meor uitgcbreide proovon genomen zij Il; tot 1I0g tee 
bedrocg hot slechts 1/1000 van do gezuivenle slib. 

IIDaa1' dc mccsie del' uitgczochte plaat.sen tel' verkrijging 
,'an stroom-tin aan <lellzelfden kant del' rivier liggen, ZOll 

het wensehcliJk ZVll dat er van regeel'ingswege eene rege·· 
ling wienl gemaakt bctrcffen(1e de rcehten van landeigena
ren op de OO\,Ci·8 vall rivierell, die ltunue pachLhoeven 
begrenzen. 

IIDe mccst. vocgzHmc en billijkc regeling ZOIt zijn (1at., 
ill elk geval waar grana aan "atorcil gelegen i~, die on
bovaul'banj' zijn, de cigeuaal' V111l het laud aau d.cn Dever 
recht. ZOll hebbell om dat gedeelle van den slroom te ge
bl'uikm en in bezit te !lemen, dal gelcgcn is ann dellzelf
dcn kant vall de lijn jot waar ltd waler het laal r<t gestaan 
heert, voonlat het in het drooge saizoell beg-iut af 1 e nomen, 
en venier dat de lijll zon loopen door het eeutrllm del' bed
ding VIllI het waier, aan hun lan(l geleg-cn. 

!I III sOllllllige Auslralisehe kolonien zijn el' bdreJTen(\c 
!lit OlHlerwerp behoorlijke maatregelcn genomclI, maar de 
QureJlslandsche wetgeving blecf (Taa1'Over nog Ilet stilzwij
gCll bewllrclI; er zijn dienlengevolgc moeiclijkheden gerezen 
in 111'1 ()Jlmakt~1I van de aklcu van eigelldolll. 

/lDc Lodcm V11ll de Iandstreck, waariu de tilll;lgen voor
I,omen, bc~taat uit. grove, 7.andige kleiaal'Je; ofsehoon zi.i 
~ocdcn weidegrolld b(~val, is de sired: in zijn nallllll'staat 
,·oor dCIl p:I;wollen lalldb()ltw niet gc.~ehikl, hocwel vrij ruime 
gnlanoogstcn in d(; Olule sehaapskooien zijn opg()stapeld. 

"Dc gekozene Jigging vall de loekom;;[ige sLud i:3tanLhorpe 
i~ aall (\e f-lilarl Pot Crcld(, nagcnoeg' in heL midden Vl'll 
hct mijndi"trlkt. J),Hlrhcen lei(\[ CCII goode wcg van 'War
wick, oJ! cell at'sfand slccllLS van lies en derlig mi,ilcn van 
hei staiiol! nUl dcn\\'nrwiek-Spoonrng; lioewel Ilet distrikt 
doorsncden wordl dool' vcrsellcidclle hobbel ige, rotsaehtige 
heuI'clrijcn, worden cr gordo karrcwegclI IHiar allc riehtin
gCIl gcvondell. 

!11k IJcb, CilZ., 

d. C. (~rcgory. 

11_\an dell i:3ecrdaris van Domcincn:' 

D(: Brisua1le ('olll'£er van 14 \lei jl. v(legi danrbij: 
!tHct is ceIL vcrblijden(l tcekcn vnn dell'vaorllitgang onz(;t' 

tinmijnen, ilat de eigcnflJ'cn van dergelij ke gronden genoeg 
vertl'ouwen hebbcJl ill d.e waunle der ollldnkkingetl, om die, 
door het bcdeocn van aanzienlijke sommcn geld.,; Lot aall
"chaffing van wcrktuigen ter bewcrking' vall den grand, te 
willen ('xploiteercn. In de smelterij van de hecren P. N. 
Russell heeft men nu C{lll l{ussell's Appold centrifuge pornp
mHclline, die aangckocM werel door den hecl' EsscJI"taedter, 
o.n zijne tiugrol1(lclI in het Quart I'ot·dislrikt I.e bnverken. 
De pomp w0rdt. bcrekend dlli~;end p:allollK "atr't" per minuut 
op te wcrken met behuJp van een {'layton III Shllttleworth's 
machine van tien paardekracht. 1:1 et is dezcUdc wort pomr, 
die veelvuJdig gebruikt werd bij het was.'Jcllen van scllapen 
en het zuiveren van wol; 7.ij 7.al ongetwijfcld even dienstig 
bl.ijken te zijn b~j de ontwikkeling van den rijkdom OU7.cr 
ti nmijnen; machinepompeu zullen de beste middelen zijn, 
aan te wenden bij de operatic om till te wasschen; 
Roby's draagbarc machines scJlijnen tot clat dod bijwnder 
gcschikL De heeren Hussel1 bezitten er een !?l'O Jten voor
raac1 van, in allerlei grootte, van vier lut twilltig paar
delo-acht. In hllnne magazijnen zal eersldaags ook eene 
photograpl1ie ten loon gesteld worden van het zoogenaamde 

fltweniy-stamper cnlshing" werktuig, dat onlangs door die 
firma vaor de Elmsmore Tin-mij n werkers Maatschappij in 
Ni.euwZllid-WillIi, wenl vervaardigcl; nag zal eene jJhoto
graphic van het Idifteen'stamper crushing" machine, ver
vaardigd voor (10 hem·oll Nolan en Jones,aan cle Et!Jeridge
rivier, die al de operation te llier plaatse leideo, te Lien zijn. 

Van iomaml, die olllangs nit de tinstreken nahij (len 
Quart Pot Creek lerugkeerde, verncmen wij dat dm','om
trent al zeer glll1stige verwaelitingen gekocsterd mogen worden. 
V CfsdlCidene plaatsen Jevcrell merkwaanlig veel op. Gnze 
berich Igever meldt venier, dat eene (ler rijkste die is van 
de HubY-lllijnwerkers-maatsthappij, clie op ollgeveer drie 
mijlen ligt van de)oekomstige stad Standharpe. Dc wcrk
zaamhcden der maatscliappij zijn tot nog toe zeer gelllkkig 
gcslaagcl ell schaarschheirl aall werklieden se]Jijnt de ceqige 
hinderpaal te zijn. Mell heeft niettegenstaande de weinige 
Leschikbare haudcll reeds een gl'Ooten v(.orraad tinerts \'cr

kregen en uaar Sydney afgeschecpL De cerste verzellding, 
die ccnige wcken geleden plaIts had, bedroeg vijf ton en 
gistcr werden vall Brisbane zakken opgezolldcn, llie vijf
t i(:11 tOil prls bcvatten kurmen ell Illl weder voor afi:ending 
gcreed ligp:en. Het cds bevat 70 pd. tin, tcrwijl de waar
de or vall op ,£ 100 per ton geschat wordt. Te Sydney 
wordt voar afscheep DaHr Engelancl ,£ 80 per ton belaald, 

V cHler wordl medcgedneld, dat overal waar de grond 
del' maatsehappij bewerkt is, vcrLazendc hoevoclheclcn van 
dit mclaal vcrkregen 7.ijll, somtijds 7.ell's tiell en twaalf 
pOlldclI tti.t cen i:oogell1li1111dc IIdish" zand; de waarde der 
mijll lIloet bijlla onl)('rekcnbaar zijn, Mon vCl'waeht dat 
het ecrBtc dividend riel' maatschappij het (lubbele zal bc
drngell van den prijs del' anndeelen; <lit i:ill binnen wcinig(~ 
maanden blijkcn. Nog ~Iechts een paar ticrgelijke vond
slen, zoo tic kol.ollisleu er maar partij van wetcn te trck
ken, zijn voldoelide om dc voorspelling van den lwrr 1>al
merle doell uitkomcll, dat wij zoo afschllwelijk rijk ;ml
.len worden, dal; we go en raad mee]' zullen weten met. 0118 
geld. 

Monsters ;droom-tin ,,;ijll reeds eenigell t.ijd p:elc(\en !lHBr 
aIle kanton opgewn(lcll, maar er zijn t(~ Brisbane nog bc
trekkelijk weinig vcrlooncl. Gnlal1gslia(lden wij hot ge-
1I0egen eC!lige praehtige stukken te zien; die in hd bCi:it 
Zijll van dell llcer Bayce, van de lenleljleld . tar, die ze 
uit een door hem bezoelli stnk grond had verkregcn. Z\j 
waren verslrooid op de oppervlakte gevonden, zoo mede 
cenigc voden ondcr den grond; dit sehijnt het gevolg te 
zijn vall wat de mijnwcrkers een "Llow" Iloemell. De 
heer Bayee heeft nog eenige zeer rijke monsters stroom
till van beide zijden (ler grenslinie in zijn bezit. 

DE EEBSrE HEW' AAR.SCHOOL 'l'E 
BATAVIA. 

11et was eene goede gedachte toen de Di
l'ekt.eur van Ondel'wijs, Eeredienst en N~iverheid 
bij celle cl'kulaire van 1'7 .Maart Ib'7l het. nut. 
van bewaarscho:en aandrong ell de aandacht. van 
plaatselijke kommissien van onderwijs en van 
onderwijzers daarop vestigde. 

Maar tnsschen het schrijven van cirknlaires 
en het nitvoeren van daarin vervatte plaunen 
ligt eene wijde klove. Indien het uitvaardigen 
van cirknlaires in Indie voldoende ware om za
ken te regelen of heilzame bedoelingen te doen 
verwezenlijken, dan zouden wiJ reeds zeer vel' 
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zijn, tOl'wijl oneindig veel gebl'ekkig.; op te 
mel'k-en valt of zelfs de eerste hand nog aan tal 
van vel'beteringell moot worden geslagen. 

De heel' R. J. L.Weijhen\e, part.ilmlier llOOfcl
ondenvijzer alhier, "aUe hot VOOl'llomon op, het 
geoppel'de denkbeelcl te verwezenlijken. 

H0 wist Inejulfer Tam, die reeds in Neder
land aan het hoofd van eene dergcl\jko inl'ich
ting had gestaan, te bewegen naar Java te komclI. 

GiHt.er hrachten wij een bezoek aall de Le· 
w~l(\l'school, tor goleg'~nheid van de opening del' 
eCl'ste los. 

Ifet. [nstit.Hllt \llli den heel' 'Veijhculee, uit
/lemond illgcl'icht omaUll alle eischen van, lager 
olHlerwijs te voldoOll, IOVOL't tevens de meest. 
gewenschte gelegenheid op VOOI' eene bewnarschool. 
Hllilllc luehtige lokaliteit VOOI' hot sellOolgcbouw 
en eerlo prachtigo spcelplaats warcn tor beschik
king 

Oaar "'lllloll de kleillen, van jeugdigell leef
tijd, spelelul (eereN. Dat is het doc! del' be
waarsehool. 

Fl'iibel's nwthode Ivol'dt. dual' tocgcpast. I<'l'i.)
heI llCeft al lid rnogclijke gedaan o III de kleillC 
IIlcllsch door aautl'ekkclijkc 011 olHlerIJolldcudc 
he~i~heid tot dcnkeu to bl'Cllgcll, BlHar tevens 
hot. liehaam to ontwikkclen. N U COilS dicllen 
hlokjes om t.o bonwoll, legkanrtcll, pront.cll, (Ian de 
lei en lid hord, VOOl'ts spcl lllot bal, kcgcls en 
zoovecl lllcer, 0111 iets to /COI'lJll. 'Jot is COli lust 
de jOllgCllS en Ilwisjcs bczig to ziclI. .Macht er 
COil zich (~Cll dag wecl'bal'stig 01' vcrdl'iatig batoo-
11011 o\'er het vl'eermle, de school cigcn, wcest vcr
zekerd dat. zij e1' spoedi~ met graagtc hccngaan, 
wallt. zij vinden ct' tijdvol'drijf ell vel'lIH1ak. On· 
del's of voogden knnllen onrnogelijk het levellClige 
kind, oncianks den [wstell wil, l';ooveel tijd goven, 
zoovcel afwisseling vUl'sclwifcll. Daarolll is de be
waurschool hciJzaam, die ook in menig aneler 
0J)/';:eht nutt.ig wel'kt. 

Ilet komt 0LJ:3 VOOI', Clat de hecl'Weijhenke 
>':eo1' gelllkkig is geweest in de kCll?C van de 
jeugdigc ondcnvijzel'cs, die aan hcL Jloofcl dol' 
illriehting staat. V oOrkOIl1Cll CIl lllanicren zijn 
bij nitst.ok gcsehikt om de kleincll gunstig in 
t.e nemen, terwijl die jouge dame tevens de 
noodige kennis on Hollandsehe degelijkheicl schijnt 
to . bezit.ten 0111 hare niet. ligtc taak to vervullen 
AI'es hangt van de onderwijzores aE bij de toe
passing VHII Frobel's methode. 

derwijs van Europeeancn in deze gewest.enbe
iVezen heb bell, mogen op nienw aanspraakmaken 
op de crkentelijkheicl van Batavia, dat zij ons eleze 
nieu\oye illl'ichting schollken. Wij wellsehen van 
hHrto dat lllCju(fer 'ram Tllet lust en moed Im
ren al'bcid moge VOOl'tl';ettell. 

Eet hooge nut van de hewaarschool springt 
toch in het (Jog. Reeds vroegtijdig worelt daar7 
door het kind gevormd. J s elit. op zich zeIf een 
voordcel ill het westen, in onei ,di(F hooo'er mate is - . u ;:, 
dit hier het gevaLWat. het onderwijs Irier maar 
a1 tc clikwijls in dell weg staat en de uiterste 
inspalluiug van cle zijde del' ondel'wijzers noo
dig lnaakt., ie;, dat hot kind tot zekel'en leeftijd 
tot dusvel're in het. huisolijk levell te weinig 
stot' tot ontwikkeling vond. De eerste indrnk
ken Z~ll veel sterkel' bij kindel'en dan iemand \'er
ll1oedt. En \Vat lean de baboe de kleine leere11 ? 
VOOl' het onderwijs van den inlauder, is Dog zoo 
weiuig gedaalJ, dat wij het Item niet lllogen w\jten, 
dat Let een gelnk yoor de kinderen is, als zij zoo 
vl'oeg rnogelijk onder de leiding van degelijke 
en ont.wikkelde mensehl'u komen, die in staat 
;t,ijn vall hell besehaafde wezens, naar onze he
gl'ipP(:nJ, to rnaken. Het ondorwijs vindt in la
ter tijcl een machtigen steun in de bewaarschool, 
terwiJl tevens de ovel'gang tot meer gezet lee
ren 011 merkbaar worelt. 

l'l'1on sIa een blik in O[ll';C maatschappij en 
vel'lICle zich niet dat hier t.oestanden hestaan, 
die den ondcl'wijl'ier bijna ollovcl'komel~jke moeie
IUkllCdcn in den weg leggon wanneel' het. kincl 
oerst op later jaren aan zijne zorgCll worclt toe
VCl'tl'ollwcl. 

Wij wensehen daarom van harte, dat het ge
gcven voorbecld navolging vindo en het getal 
goode bcwaarseholen venneerdere. 

vVij 'yellschen clit in het belang van Enro
poesehe oudel's, d!e voorzeker van de gelegenheicl, 
thans geopend, een ruim gebruik zuHen maken. 
Een ellkel hezoek op de bewaarschool is vol
doende Ont het heilzamc daarvan in aile cleelen 
te do ell boseffen. 

Maar wU vel'langen dat niet het minst. ten 
.behoeve van do zoogenaamde inlullclsche kinde
reno 

Wij stellen de Haag: wat is seclert. 1848 ten 
behoeve van deze !dasse vall ingezetenen van 
N ederlandseh J nelie gedaan? Is hun toestand 
verueterd? vVie dnrft een hevreclio'end ant-1:> 

Ongetwijfcld is doze eer8te bewaarschool in woorcl claal'op geven? 
Indie besternd om to~, bloei te gcraken. De l\ og altijd is veelal hot kalltoor 
heel' cn mevrOll W ,"V eijhegJ.~e, clie sedcrt ccne v 111l~htsoord voor het inlalldsch kind 
reeks vau jarell zoovele diOllsten aan heto11- . om or een bestaanmiddcl te vinden. 

het toe
gebleven, 

Examina 
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wordenechter van gouverne[llentswege geeischt, 
om tot eenige betrekking te worden toegelaten 
Maa.r zijn de middelen in l,vel1l'ecligheid ver
meerc1cl'd en uitgebl'eid om a.an de tegenwoorclig 
telkens hooger gestelcle eischen te kunnen be
antwool'clen? ,Vat is gedaan am het inlandsche 
kind te V01'111on tot hotgeen hij wezen moet, 
om hem in deze maatschappij eono nuttige en 
ecrvolJe plaats te doen inllcrnen? 'Vij drnkkoll 
op deze vragen. 

Do positie vall het iulandsch killd wordt mot 
den dug Illoeielij kc!'. En mcn vel'gete niet, 
dat zij die tusSChCll dell wosterling en de in
landschc maatschHpp~i staall, Inecr invloed oefcnen 
clan wij ons Voo1'sto11en. ,Vorclt die ill\' locd hoe 
langeI' des te vcrdcrfclijkol' en neelllt deze, 
in Vaanta1 vool'tdUl'eJld sterkel' wOl'c1cnde klassc 
\all ingezctenen, door den challg del' olllstaJ1(lig
heden, allcell ..Ie gebreken Vall hot Oosten en het 
\Yest.en te zamell over, zander de goede eigenschap~ 
pell vall beiden tot bcschaying Cll lwil van ludic Han 
te wcnden, dan ligt daal'in cClle bl'Oll van groote 
gevarcll en vcrijdelt dit tCVCIIS de bcstc bedoe
liugell van hut hcstulIJ' in het, l)clang van de 
miliocnen del' illJalHlsche maatschappij. 

Nu is het, onzes iw-;;em;, een driugend Vel'
eisehte, moor nog dan V001' kindercll van wes
tcrlillgcn, tint ill hd gernocll vall het killd del' 
inlandsehe 1I1Occic]', ill prine jcugcl, de :r.adclI van 
olltwikkeling, kC1IlIis, besebavillg eu zcdclijkheid 
wonlen gcstl'()()id. 

Daul'toe kiln de bcwtltl1'6uhoul cell lIlaehtige 
hefb oolll zijn. 

Maar daarv()ol'rtIoct (lezc onder alle1' ben:ik 
gefJracht worden. 

De Iwe1' Weijhell ko kan vall de door hem ill 
't levell gel'Oepen illl'iellting, zeit's al skit hij hct 
sehoo\ge]d betl'ckkdijk hoog, geeue VOOI' hem 
gunstige ' finalltieele resllitatell van eenige be
teekcnis vCl'kl'ijgCll. Alles rnocst i mmers worden 
geschapen. Uit Nederland llloest de bevoegde 
hand komen, die Frobel's onvo]pl'czen methode 
hier z!Jn invoeren, Het getal lecrliugen, waal'-
111 de 6ene onclerwijzeres zieh bij den besten wil 
kan bczig houclen, is beperkt. 

De gelegenhcid is eehter lin goopend om van 
Hegeol'ingswege cen stoot ann de opriehting van 
bo waarscholen te goven. 

Z\j vcrsta zich met dell heel' vVeijhenke en 
nwjuftel' 'ram om eene 170J'lluw18ci'WOt voor on
denvijzeressell in het levell te l'ocpen, die Fro
bel's lllethode zullen wcteu toe te jlaSsell. 

Het onc1erwijs is en behoort te zijn een 011-

del'wcrp van de aanhouc1enc1e zorg del' Regee-

1'1lIg. Het moet VOOT haai' ell moer bepaald 
voor den dil'cktenl' streelend Z~jll, dat aan do 
roepstem ill dezen op eone fellvollcl:ge cirkulail'e 
gehoor werd gegevell en de eersto, maar tevens 
de eenige bewaarschool hier dool' partiknliere 
krachten werd geopencl. Maar is dat voldocncle? 
Is het genoeg als hier of daar te Batavia en el
ders nog eellpaal' soortgelijke inl'ichtingen in 
het leven treden? Neen; waar hot getal kinde
ren dit toelaat, dienell bewaarscholen in deze 
gewesten te onl:staau. Dat 7,al evenwcl niet ligt 
plaats vindell, als men de zaak haul' eigen loop 
laat. Moden toch de onderwijz ross en nit Ne
(lerland komen? En moetde bewaarschool door 
lang schooIgeld niet voor allen toe gall kelijk zijn? 
Dat kan eerst dan vCl'wozenhjkt worden, a1, men 
cen zeker getal jOllge meisjes gevormd heeft, 
die, hier te lande· gebol'en, zoodanige taak goed 
zonden kUl1nen vervullm'} en daartoe eene bc
hoorlijke opleic1ing hebben genoten :VVij zien 
danl'in tevens een middel VOO1' doze meisjes om 
eene cervolle en onafhallkelijke positie in te ne
men. 

,Vat wij voorstaan, is doot' geringen stelll1 van 
.Rcgeeringswege te vel'kl'ijgen. Wij bevelCll ons 
c1eBkbeeld, waarvoor velc rcdenen pleiten, aan 
de overwcging van de Begcel'ing aan. 

vVij vCl'tl'on wen clat de eel'ste bewaat8chool 
aIllier een zegen zal zijn VOOl' mCllig kiud. .Maar 
wij vel'langen dat de heilzHme werkillg van be
waarscholcn zich in veel uitgebrcider kring doe 
gevoelen. ,Vij meenen dam·toe den weg I.e heb
hen aangewezell. ,Vat de olltwikkeling van de 
matttschappij hier veclal in dell weg staat, is 
toch clai het goede zieh maar al te veel spora
disch vool'doct. Men zorge dat dit ten opzichte 
vall de bcwaarscholen niot het geval zij; dan 
cerst zal het lllet aanvankelijk sncces bekroonde 
pogen groote resultaten knnnell opleveren. 

v. L. 

Irlgezonden St1l1cken. 
M. d. R.! 

De tcerling is geworpen. Vaal' de derde maal sedert 8 
maanden is eene expeditie naal' Sumatra's Oostknst vcrtrokkell. 
Van ganseher harte vereenig ik mu met den wensel! , onze troe
pen door den opperlandvoogd toegezonden.De expeclitie kan 
toch bclangrijke gevolgen hebben. De aanclaeht van onze 
Britsehe nalmren is er evenzecl' ais van ons op gevestigd. 
Het is derhalve zaak te overwegen op welke wijze men 
aan. den opstand in Deli het best een eincle kan maken, 
opdat de indruk blijvend zij. Zijn de resultaten, clopr 
onze maeht verkregen, gunstig, dan zal de l'llst weHicht 
voor lang verzekerd knnnell worden. ~lagen wij thans 
niet volkomen I dan kan of de beweging groote uithreidillg 
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vel'hijO'en, daal' Atjin in dat geval assistentie zal verleenen 
en de bopstandelingen van het noodige )lal voorzien, of wij 
.gaan in elk geval een langd ul'ig tijdpel'k van Olll'ust te 
gemoet, daar de Batta's, die aanvankelijk genegen sehenen 
om de twce oproerige datu's nit te Jcvercn , zi ch nu ana 
hunne zijde en tegcn ons sehijuen te hebben gesehaarcl. 
Alles dient dan ook te worden ingespaunen om tot cell 
beslissend O"lHlstig resultaat te komcll. 

Men ge~oelt thallS mecr dUll ooit het gem is aan opne
mingen en goede kanl'ten. In de dn!!,en van rllst en vrede 
is weinig g!lclaan om tot (Ie kelillis van land en volk t,e 
komell . 

0[1 onze kaartcn zijn de binnenlandcn vall Deli even 
weinig omsehreven als die van Australin of Nienw-Gllinea 
onvolledig zijli . Hetzelfde io bijna het geval met Ta
panoelie, aan Deli grenzende. Heide streken vertoonen 
zieh maagdelijk blank op de kaarten, hoezeer de residenli e 
Tapanoclie sed crt 30 jaren ond er ons uesi;tlUr is gebracht. 
Waaroru hccft men in al dien tijd clew gcwesten niet door 
wetensehappelijke mannen doen opllemen ? vVat ZOll meer 
nut doell, dat wij fraai gestelde rapporten over die landcn 
uezitten dun wcl !iat men ze had doell bercizen en kaar
teu opmakell? Onze troepen moden imlUcrs ntl in onbe
kendc gewesten ngecren en zUn afhankeliJk van hen die 
zieh als gidscn nauuieden. 

Intllssehen )1111 men zieh over Itet gemis ann opnemin
gcn moetcn heenwttcn, zooals meniguwul het geval is 
gcweest. 

' ·Vat wij c\'enwel ruoeten \"oorkomen, is, llat de opstan
deJillgcn, door on1.C troepen geslngen zijnde, de Tjena-rivier 
hoogcl"Op ovcrtrr:kken en zieh in het Hatoe-Ga pit gebergte , 
op dc grellzllll van A tjin, ncstelen. Dan ZOll tach het nemen 
der opgcworpene verstm'kingen nict vee! baten, want dan 
knn men telkens 0[1 nieuw het oorlogsvlllll· zien ontbranden, 
misschiEm onder's hands door de Atjintte7.cn aangestookt. 

Dat onzc troepen den vijand zuHen slaan, nchten wij 
z(~ke r . :Men vertelt weI sprookjes dat de B aLta's IIchterla
uc:rs en getrokkcn kanon nit Pinang flll Singapore heuuen 
weten te uekomen; ronar znlke wapens eischen ocfening Cll 

zllike geduchte mic1uelcn van ann val cn venlediging )lijn van 
z()er wcinig uetcllkcnis in bandcn van ongeoefende mensehen. 

Wat kiln door OilS gedaan worden om ulijvcnd de rust 
to vcrzckcrcll ? 

Siboglm is op 11/2 dag stoomcns van l)adan~ gelegcn. 

stande1ingen . het dezen onmogelijk maken zieh, a1s zij ge
slagen zijn, dieper landwaarts in wedel' te nestelen. Wij 
kunnen daaJtoe partij trekken van de onderlinge verdeelcl
heicl onder de Batta's. 

Hct is ",aar, dat het door ons aangegeven denkbeeld 
alles behalve gcmakkelijk te verwezenlijken is. Maar on
uitvoeruaar is het geenszins. \Yij ztjn overtnigd dat elk 
militair, met de kaart voar zieh, dit laatste zal toegeven_ 
Onr.e dapperen hebben weI grooter bezwareil overwonnen. 

Met geschenkell en geld komt men zeer vel'. Die taai 
verst,aat ook het meest onbeschaaftle yolk. 

Wordt de tocht meL moe!l aa ngevangen, met takt door
gezet, dan knnnen wij tot op het gebitd ,·an Deli in eene 
week doonlrin gen . 

Hot is nid aannemclijk dat onder tie ambtenaren del" 
Pa!langsc1je uovenlandcn en van Tapanoelie, na een 30jarig ,. 
heheer, niet een ol ander reeds tot Deli's grenzen zon zijn 
doorgedrollgen. Het 7.011 nie ~ zeer voor hun ijvel' p1eiten. 
Gesteld dat de binnenlanden den residenten vreemd waren 
gfj bleven, er ~ \I11en weI mindere ambtenaren of anllere 
person en op Sumatra gevonderi worden, die tot leidslieden 
kunnen strekken . 

l'olitiek en strategie pleiten beide ten gnl1ste van ons 
plan, ondanks de daaraan · ollmiskellbaar verbollden be-
l.waren. 

De tocht, van nit OilS grondgebied op Sumatra tegen 
Deli te oll (lernemen, zou, naar onze meening, dezelfde re
snltaten kUllnen hebben als dien van Cesar, naal' Zeia in 
t'ontns, zoodat hij schreef: ik kwam, zag en overwon. Vi'ij 
stellen ons daal·van een ontzachdijken moreelen indl"uk 
voor. Onbedaehtzaamh r.id kan ons daarelltegen op de Oost
kust eell Pharsalns eloen vintlen. 

Mogen in elk geval uelcid en takt onzen dapperen ter 
z ~j cle staan. 

En is de vijand in ontlerwerping gekomen, dan oriderzoeke 
de llegeering melle, of llet gerneht waarheicl bevat, clat Deli's 
Sultan gronden, liie hem Iliet toekwamen, aan de planters 
afgestaan en er aileen de voordeelen van genoten IlCeft. Is 
dat j uist, dan is dit eelle reclen om de in verzet gekomen 
bevolking met versehooning te behandelen. 

De legerkolllmandant, is met Sumatra bekend. In 1840 
was hij, meen ik, militair kOlllmandant te Sibogha. Hij 
bevindt 7.ieh nog op Sumatra. Hem bel'elen wij OilS denk
beeld Lovenal tor ovenveging aan, want zooals de zakeu 
ter Oostknst titans staan, is niets nacleeliger voor 011S dan 
dat wij ous, lIa het nem en van eenige bentings, met 
halve rcsnltatell zouden te vrecle stellen. 

JiJen outl-lnilitair. 

Het Mahomedaansch recht in Nederlandsch-Indie. 
Eikeen heeft een stokpaard.ie. 

Bet IICeft geen uellwaal' in derwaarts 250 bajonetten over 
te urengen. Rr zUn nn wcl geene wegen naar de binuen
landen, UlaUl' el" bestaan voetpatlen, waarvan de bcvolking 
zich bedient. De grenzen van Deli liggen op geen grooter 
afstand dan cen 50tal Eng. mijlcll van Sibogha. Trekt cene 
troepenmacht van Sibogha tie binnenlanden in, dan zal mell, 
alles betalentle wat men daar noodig moeht hebben en stipte 
krijgstncht in acht nemende, de bevolking goed gezincl vin
den . Zij )la! ook tegen eene goede belooning er weI toe 
over te halen zUn (Ie bcstaande voelpaden in woveI' te vel"- De Javabo ·e heeft ons, 1aat ik liever zeggen, der Regce-
breeden, dat zij voor infanteri~ ten en een paar mortieren ring, een grootell dienst bewezen door de opneming ~an het 
bruikbaar )lullen zijn. opstel over het ~fahomedaansch recht met betl~ekkll1g tot 

Ik , stel den afstancl van Sibo!!ha tot lIe grenzen van Deli !let grondbezit. . 
~ Als llCt Gonvernement nu maar Illistert naar hetgeen die op 5 dagmarsehcn. 

Voegt men er 2 dagen bij wegens den tocht door het sehrijl'er betoogt. Hij lteeft immers recM te zeggen: men 
stoort er zich te weinig aan hoe het in Arabie uitziet! 

gebel"gte, dun is men in 7 dagen tijcl op het grondgebicd In stede dat men ollderzoekt wat de versehillende Imams 
van Deli., waar de strijd gevoercl wordt. d leerden O"aat men de zaak aan de les3en er staathhishoud-

Het zal den opstand fnuiken, als die van Deli verne- kunde' t~etsen, alsof W\j bier niet in eel1 "Mahomedaun:seh 
men, dat onze troepen zich in de bovenianclen bevinden. -

land woonden, met een T\Iahomedaanscn vurst. 
De Batta's )lullen clan gewis niet lang meer de partij der Van harte zon ik (Ian ook toejuichen, indien OilS Gou-
opgestane dato';s honden. De il1l1ruk van zulk een tocht I 1 1. C .. 1 

1 . . 1 d· .. d d . I . J '1 If 1 vernement person en nan1' de 100gesc 100 te all"O ZOll( en 
,za. vee · I le1e~ )lIJn an d e kaa~wez;r ~el ~~n teen \a 1(0- venier w1ar Mekka, om e1' zieh voor 11et amb.t van kaeli te 

. )llJn 001" ogs 0 ems op e us.~ OK za IC op (e lOlI- b I . dat zou vel:! )"ati011eelel' zijn .(hlll EUTQpeesche 
ding-del'. Afjiilel'zl"1I van invloed zijn: ~har ' uoveridien z'al J . e ' Wa~Ie;! : alllutenarCil Tech t over dell inlanrler I.e doen 
hetopmkkclI - V[In eene troepeumucbt III den rug der , op- lechLcr 1.1 ,e 



.. 524 
;'-

. s.pl'eken. De strafl'ell van kisas en tadjir kllllllendan ook 
wederhier worden ingevoerd.. Ik zon er zelfs toe over-l 
heUen de ambtenare~ ter. beschikkin~ terstolld naar Arabie. 
te zenden om er zlch III de Arablsche taill en wettclltc 
bekwamcn; dan wHen zulke dwaze dingen niet me, l' ge
Leuren clat men VOO1' Indie wetten maakt in str~jd met de 
Mahol1lcd,utnsche leer. 

H.et is immel'S niets dan jaloezie en kOl'tzichtigheid als men 
den spot drij·ft lllet hen, die zich speeiaal 011 het Mah.ome
Jaallseh recht toeleggen en daal'llaar I ndie gereg-eercl willen 
zien. Zij gnnnen de leerlingen van wijlen prof. Kcijzel' 
het genoegen nl3t hnlllle kennis te lucllten te hang-en en 
daarmode te woekeren. 

Het is te hopen dat die menschen hunnc Oil kundc zullen 
leerell inzien en zich niet langer wHen ver7,eUen tegen eene 
gezonde politiek, die llledeul'cngt al het mogelijke van onze 
zijdc aan to wenden wat het .l\lahornedanismc kart bel'or
deren. Egypte en Turkije mogen zieh naa\' Westersehe 
begrippen gaan sehikkcn, Nederlandsc:h-Illdif~ uchoort niet 
zoo dwaas te zijll, maar nan die staten een lesje te gevcn 
(1001' verstiJrking van het IlIahomctlanismc. Dat zal zeer 
zckel' strekkcn tot bcvcstiging van onze hecl'sehappij en is 
vecl beter dan Westersehe zaden op Oostarsehe tocstanden 
te willen cuten; lint is immel'S een onzinnig pog-en! 

H. 

::Sa 1;a -u-ia. 
G J uli 1872. 

De dil'ec,teur van 1"inallciclI bl'ellgt tel' kellnisse van belang
hcbbenden, dat de volgendc illschrijving 1'001' den verkoop 
van GOllvernernents wissels op hat Departement van Kolo
ni(;ll zitI 1)\aats hcbben op })onderdag, den lst.en Augustus 
aanstaande; 

aat het becll'ag van wisscls, waarvoor uij a ie gelegenheid 
kan worden ingcschreven, wordt gesteld op cen rnilioen 
gulden. 

Ecn extra-bijvoegsel, bellOorcllde Lij de Ja,v. COUI'" be
vat celle aalltoollillg uer rcsllitaten vim den sllikeroogst 
bij onclerscheidelle in de rcsidentien Japal'a en Uembang 
gelegcll sllikerfabrieken gedul'cnde het oogstjaal' 187 L 

Gouvernements Telegl'afen. 
'fen gevolgc del' intcl'nationale telegraaf-ovcl'ccnkomst., den 

l4dcn J anuari uczes jaars te Home geslotclI, zijn lllet in
gang van den lstcn dczcr manuel in dc uestaallcie uepalin
gen omtl'ent het buitcnlandsch verkeer lIe navolgende wij
zigingcll geuracht: 

Ie. AUe telegl'ammen kunnen in elke Laal wonIen gesteld, 
waarvan de letters door de voorgeschreven sein teekens 
worden ovel'gebracht. 

5e. 

6e. 

7e. 

8e. 

aUe kautoren, die toLdeoverbrenging hebben llledege
werkt, geheel geeollationneerd. 

Kennisgeving valldeal of niet aiievel'ing, zooals 
thans voor de aallgeteekende telegrammel1 is vnorge
schreven, gesehiedt eehter niet. 

HeL verzoek om eolfationnement (fleoUatiOlll1emen t 
betaalcl") wordt in de woorclentelling begrepen. 

De kosten van eollationnement bedragen de helft del' 
overseinil1gskosten van het telegram. 
Telegrammen, bestemd vo)r verschillende plaatsen van 
denzelfden staat, ·worden niet meer tot aan de grells 
van dien staat als cen bericht, lllaar over den geheden 
afstancl als zooveel vcrsc:hillencle telegramrnen berekel1d. 
De bezorging van aUe telegrammen, die buiten de 
lijn per post " verzonclen of poste Testante bewaard moe
ten worden, geschieJt kosteloosl;0 gefrallkeerde en 
aallgeteekende brieven, behondens de ge~·allen: 
a. dat de bewrging moct geschieden over zee, hetziJ 

ten gcvolge van storing op de onderzecsehe lijuen, 
hetzij omdat het telegram bestemdis voor een staat, 
waarmede nog geene tc.legrafische verbinding oestaat. 

b. dat het telegram is geadrcsseel'd aan een gTcnskan
tOOl' om pel' post te worden verzonden naal' eene 
plaats van den nabu]'igen staat. 

In het eerstc geval worden de kostcn vanwedel'be
zorging door den af'zender betaald. III het tweede ge
val worclt het telegram niet vl'achtl'rijop de post ue
zorgd en het porto door den geadl'esseerde betaald. 

De kosten van het ovel'brengen van een telegram 
door een knstseinpost naar een vaartllig in zee bedra
gell een gulden. 
Terngbetaling van kosten wegens verminking o·eschiedt 
aUeeu vaor gecollationneerde wegens ve]'loren b gaan of 
aanzienlijke vertraging voor aUe telegrammen. 

. Aan vragen om terngbetaling van kosLen rnoeten zUn 
ingediend binnen twee rnaanchin na de aanbieding van 
het telegram. 

Voor telegram men met VGol'uit betaald antwoord, of 
waarvan . hct eollationnement of de kennisgeving va.ll 
ontvang lS betaald, wordt die termijn tot zes maatldcn 
vcrlengd. 
De ve1'zoekell 
het reglernen t, 
of de outvang 
daan. 

om herhaling, bedoeld bij art. 48 van 
moeten uinnen 24 men na dcafzending 
van het beLrokken telegram worden ge-

8 J uli 1872. 
De Locomotiej deeIt een uitvoerig overzicht mede van de 

rede, door den heel' mr. I'. Mijer bij zijn aftreden als 
GOll verneur-Generaal uitgesproken. . . . 
. Dit stllk is t~t clllsver ~e RIta via aIleen bekencl geweest 
III den engen knng, waana het wel'dvoorgedragen. 

2e. Telegrammcn in geheim-schl'ift zijn niet meer aan ge- , Beden heeft op nitnoodiging van den heer mI". Mees, 
dwongen aanteckening of eollationnemellt onderworpen. president. del' Javasehe Rank, plaats gehad eene bijeenkomst 

Rij telegramrncll ill geheimschrift worden de w00rden van kredlteur~n van en belangheubendenbijhetfaillissement 
van het adres, de onderteekening en de gedeelten van del' Oost-Ind1sche Maatsehappij van .Adminlstratie epLijf
den inhoud, die in gewone of in eene overeengekomen rente. 
taal geschreven zijll, evenals in gewone telegrammen, De heel' Mees heeft mededeelillg gedaan van e~ne balans 
gesteld en berekelld. van baten en .lasten del' J\tIaatschappij, woals die door de 

De woordentelhng van de in geheim letter- of cijfer- heeren gemachtlgden der knratoren in Nederland was o.oed
seh:rift gestelde gedeelten van den inhoml geschiedt gekeurd, hoezeer zij hUll oordeelreserveerden OYer d~O'e
volgens art. 28, § 9 van het regleinent (Staatsblad 1871, taxeel'cle waalde der aandeMaatsehappijtoebehoorCl~de 
No. 19). lalldelijke ondernemingcll. . 

3e. De aanwijzing van den verzel1dingsweg wordt niet on- Tevens werd overgelegd eene nota van den heel' mr. F. 
de: de woor~~ntelling begrepen. .. J nni~ls v~~ ~emert.' vroe.~er adll1it~istrateur del' ~1:aatsehappij, 

4e. De aant~ekelllng van telegrammell 1S afgeschaft. waann hlJ ZlJne zlellsW1Jz;e over. gezegde ualans uiteenzette 
De, afl:endel' vaneen telegram kan daarvan eehter en erkende dat sedert 18fi3,tijdstip vall zijn optreden de 

collaLlOllnemcnt vordereu. In dat geval wonit heL deor I finantieele toestand cIeI' .Maatsehappij millclerverzekerJ' was 



getveest, maar betoogde dat de za'kenonder z·ijn beheer niet 
waren achteruitgegaan. Hij had hoop gekoesterd op vet
bctering, maar ' legde de verklaring af dum'in verkeerd 1:e 
hebben gezien. 

De slotsom van de overgelegde stukken was, dat indien 
de Indische krediteuren toesfelnden in CCll le mirinelijke schik
king; dc balen, bi] geltiidelijke afwikkeling van de zaken, 
zouden toelaten ungeveer 59 percent aan de krediteuren 
uit te keeren. 

'I evens deed de heel' van Hemert het VOOl'stel om in dat 
gc val aan de depositnrissell en geadruinistreerden uit zijne 
eigene middelen een bedrag van f 250,000 te betalen, 
in twce terlllijnen, op ult. Dec. 1873 eu 1874. 

N 11 (lisknssie i ierd hesloten de stltkken te stellen in han
den van cene kOl'llmissie vall drie del' aanwezige heeren, 
lI'aartoe benoemu werden de hecrcn Cnnters. G. A. de 
Lange en J. It Kleijn, ten einde in eene op Zsturdag a. s. 
lehouden ver'gaderilJg rapport uit te brengen ovel' de ba
la(ls eu te adviseeren , of zij eene gerechtclijke likwidatie 
dan weI het akkoord het meest in het bclarig del' kreeli
tClII·en zouden' acliten, alsmede over eenige andere punten. 

De heel' van Hemert had zich bereid verklaal d om, werd 
du!)r de IlIc1ische krediteuren celie min nelijke schikking 
goedgckeurd, zich orrverwijltl nanr Europa te begeven, ten 
eillde ook met de krediteul'en in Nederland eene schikking 
tot stand te brengcn. 

De gedllne mededeelingen werden door de groote meer
dcrhcirl met gCil oegen ontl'<lngclI ell aan de kommissie nog 
het manuaat opge(lragcll den heel' J tlllins van Hemert te 
kennln tegcveil, dat de .aanwezigell hulde brachten aan 
zijne hUIIlJeling, die hem in hun oog volkomen rehabiliteerde. 

9 Jnli 1872. 
N aar wij vernemen, heeft de hoofdschout van 13ekassie, 

de heer L. C. \all Sprew, die eerst onlmlgs in die betl'ek~ 
king ton gevolge van Ilen gehoIHlen onderzoek dool'den 
Hesidllnt van Batavia werd hersteld, thans door de Regee
ring ontslag uit die bet,rekking gekrcgell. 

iii ... 

Volgens eell OilS medegedeeld sehdjven van Banda, 
dd. 2 .rulli jL, is de uiting vanden wensch om aldaar een 
gCUlcentc-bestull), te zicn vestigen, uiLgIJlokt door een reehts
gdeel'dc, die Handa , be7.0cht heeft C'I die voor zijncbe-
11l0ciingen (imUCZe a:mgelegenheid to behartigen al dadelijk 
t 1,6,000 van de belangbebl.lllllden heert bedongen. De 
bijdragen beliepen van j 2500 tot / 50. })eze gemachtigde 
treedt IIU op voor 8 a 9 perken iers, die eene vel'eeniging 
hebbcn gevorrud ell uict iedcrcell tot aanslniting hcbhen 
lIitgclloodigd. Deze hemen zLJn bIJH:L <llIen vcrlllo~end en 
nan elkander verwant. ' 

Hoezeer:Banda in ue lllalsl.c jaren in ,velvaart en be
sehaving is vobruitgegaan, verdient het oprnerking, dat de 
bedoelde ingeze!.encn noait hUll eila nd verl aten hehben en 
del'halve waarsellijnlijk geene juiste begrippen zullen voedell 
omtl'cnt de Ivei'king' en de inriehtillg van een gemeente
bcstuul'. De wensel! oIU zoodaltig·c inst.ellirig ' op Banda 
to zten vestigim is n'et algcmeen, dnar men van antagonisme 
tllsschen de d"al' gevest.igde elt.:Ii:lCllt.en ell wellieht te dueh
tell familie-regeerillg niet vee! heil wacbt. 

W ij declen den inlioud van ilczen brief zonder kommen
tam' mede. 

e~li telegram van den assistellt"tcsident van SlakviaPinarig 
oIitvangen, waarbijoridh med'Cdeeling i datDeli werd·> be~ 
dreigd en onze troeperi ·zich ' in een versterkt bivak bij 
SOimgal bevonden, op irieuw hnlp van Batavia werd ge
vl·aagd. 

N ad ere bijzondel'heden omtrerit den toestand in Deli 
werden niet gemeld en warenaan deRegeering niet bekend. 

Terstond rta ontvangst van het telegram vali den assistent
resident van Siak, zijn door dim Gouverneur-Generaal be
velen gegeven om de gevraagde hulp te .verlecnen. 

Dientengevolge is Zatunlag morgen jl., onder kommando 
van den luitenaut-kolonel del' infanterie von Hombracht 
van hier direkt naar Delivertl'okken een expeditie-kol'ps, 
bestaallde uit het reeMer half ] Ide bataillonhifanterie van 
Meester-Cornelis, gewapend met Kuhn's achterlaadgeweren, 
twee ollicif1'en der artillerie ' met veertig manschappen ter 
bediening van vier berg-houwitsers en twee inortieIen; twee 
officieren van gezondheid met goed vQ(.rziene ambttlancn 
en het noodige hospitaal-personeel, zoomed.e een offieier en 
t\vee ~ehrijvers del' militaire administratie. ' 

HoudeI'd twintig koeli's vergezellen de kblonne. 
SeeIert is nog ter kennis van de Regeering gebracht een 

rapport van den kommandimt vanZ. M. stoomschip Banko , 
welk oorlogsvaartuig zich ie Deli bevindt, wililruit in hoord
zaak blijkt, dut in den morgen van 24 J nili jl. de Bataks 
uit het ' gebergte, die aanvankelijk zich tot uitlevering der 
beide weerspannige da:toes gimegen liadden betoond, de hulp
troepen te Tanda Benuea hebbeo: overvallen en met een 
verlics van 2 dooden en 6 ge'kwetsten van daar verdreven . 

In den avond van dien dag vertrok daarop de Ifoofdmaeht 
del' geregelde ti'oepen naar Sepoeroek tel' ondersteuning van 
het aldaar aanwezig detache~ent. ' 

Voorts wenl een marine landings·divisie van 33 man 
sterk onder kommando van den luitenant-ter-zee 2de klasse 
W. P. van Waning afgezonden, om post te vatten op de 
onderneming Entreprise Estate. . 

Een op 7 dezer ontvangen telegram van den resident van 
H.iouw meldt verder, dat .Z. M. stoomschip 'Mami,?; met 
vivres lIaar Deli was vertrokken. 

Een extra-bijvoegsel, behoorende bijde Jav. Call?'., be
vat eene aautooning der resultaten van den suikeroogst bij 
(Ie oneIerscheidene in de, residentien Cberibon en Satunraug 
gelegen suikerfabrieken gedllrende het jaar 1871. 

De gouvernclU', van Celebes en onde"hoorigheden heeft 
het lloodig geacht in het belang van n~st, dorde len 0fPden-
bare veiligheid het (hagen vall wapenen 1Il e 011L cr-a ee
ling T ello ell ,de Spel'lUlU1des' eilanden aan de inlandsehe 
bevolking op open bare plaatsen of op den pllblieken 'l'eg 
te verbieden en aldaar van . to~passing te verklaren de keur, 
vastgesteld en afgekondigd bij besluit van den gonverneur 
van Celebes van 22 Januari ' 1863,. no. 4. 

11 Juli 1872. 
Heden morgen is de , tweede kompagnie van het , lOde 

bataiUon, alltier in garnizoen, naal' Meester Camelis ver

trokken, ten einde daar vooreerst to vertoeven. 

017.de/'1oijzel's-V&Neniging: . ItOnde'rlingHulpbetoon". 
utti'rno Jtllli 1872. Ratig SaMo. ' f 24398. 93. 

10' Juli 1872. 
De officieele medeaeeling orntren.t het 7.enden van troepeil 13 Jllli 1872.-

, naal' Deli ,voorkomende . in £Ie ' Jrw. COW'. van gisteteri, ' In de heden gehouden vergadel'ing van krediteuren der 
lllid t aldus: ' " Obst-Indische Maatschappij ' van Administratie en I~ijJrente 

'l'el'w\jl de laatste door de Regeering ontval'gen bel-ich~ heeft de · kOlllmissle, bestaande nit de heeren J. R. Kleijn, 
ten mon\itcn rlo'/;l IL veHvacblen, ,tlat de orilusten it} Deli Cant.ers eli deL-l ngevetSlag. ui~gebrachL< Zicheerrdefinitief 
WelJI a geheel geeindigd zonden ~.ijll, wei'll den '1.den dezer o()l:(leel ov,er ae taxatieder1.aililelijke 011derne!l1ingen ' voor-



hehoudendedie zij ren weiniglager stlilt,komt zij tot de eene. zendingnaal' NieuwGuiriea isbelast,verirok heden 
''', ... .. .... ,. . d . b' I . " '. -- I" d"a 'h . J nl'us in.' e.t cleboot 'uaar Soerabliiiater volbren,·g'ing·· ·· vauclt.nhem koriklllsiirdat e . a ans, zooas Ie '. ootJr. JUr. u ,. " 

van.iJleti{el-tisopgeinaakt, aaimemelijk is en adviseerde d~r.< opgednigtm last. . . 
halve om in een akkoord te tredenof weI dat de Maat. Blijkens eene mededeeling ~an d en wd hoofdag'ent ~lel' 
schappij . boedelafstand zau doen, een en ander beholldens N ederlauibch-Inc1 ische Stoomvaartmaatschappij aan .aaudeel
de nlCbten, die wisselhouders zouden llleellen te moeten houders is het dividend over l1et jaar 1871 op 8 pct. 
doell gelden tegenover de oud-direkteuJ'en in Nederland en bepaald. . 
administrateuren. De kommissie uiLte tevens den wensch, 
dat oud-ditekteuren in Nederland, in bet belang van de 16 Juli 1872. 
depositarissen en ge(ldministreerden, mochten kunnen goed- Heden is alhierter reede g-ekomen het stoomscllip P1'itl8 
vinden het door den heel' van Hemert gegeven voorbeeld 'll endrik, kommandant Hendriks, den ' 3 J uni jl. nit Texel 
te yolgen. . vertrokken. 

De tel' vergadering aanwezige kl'editenren schenen eenpang Rembang. Na den aschregen, wailrmede dil , op 16 en 
geneigd 0)11 'zich overeen komstig rlit IIch~~s te ,ge~ragen en 17 A .[iriL jl. plaats gehad hehbende riitbal'sti~g .van den 
een akkoonl aan te nemen, waunloor ZIJ 50 a 60 percent Merapi gepaard ging, hebben zich onder het pillligewas in 
zOllden erlangcn. de afdeeling Rembang verschillendeziekten geoperibaard. 

Van 270381/ 2 bouw padi in zes di~trikten vangelloemde 
Naar .wiJ· vcrnemen, zal het Tjullia-Pmuwenveer over Pd d I ' . kt aI' eeling . aanwezig, is ientengevo ge over eene,' mtgestre -

1~71 cell dividend van 71
/ 2 pet. uitkeeren, bellalve hetgeen heid van 2,15 5 bouw het gewas uitgestorven. 

over IS 71 nangevnld diende te worden, belangrij ke , af-
Ecbrijvingen en hctgeeu VOOl' het 1'escl'vefonds van de WlTIst Bezoeki. Op den lsten J uni jl. is te Sitoebondo een 
moet wl?l'den gerese1'veel'd. niellwe openbare lagere school VOOl' Europeeanen en met de

zen gelijkgestelden geopend. , 
Heden h:\l1 alhier aan het departement van Onderwij s, . In atwaehting van de voltooiing van het voor die school 

Eeredicll st cnNijvcl'heid de inseh1'ijving plaats voor de bestemc.e gebouw, wordt de school voorloopig geholldeil in 
Icve1'in" van rijst f + 120,000 pikols, te leveren van 1 de 7.00genaamde paseban op de aloen-aloen aldaar, welke 
Sept. 1872 tot Jnni1873) en olie 1'001' Banka. tot dat einde zoo goed mogelijk is ingerieht. 

Y oor de rij st waren 2 biljetten ingekomen, als van Sie Soeralca"ta. Yoigens nader ontvangen beriehten, omtrimt 
Angie, ad I 8,54 p. p. en van Hic Bocntjing, ad (10,30 de gevolgen del' laatste eruptie van den Merapi, zijn op het 
p. p. •. .. . . . gebied van den zelfstandigen prins Mangkoe Negoro 245 

Voor de le\,(~l'1ng van olle waren 7 bllJetten ingekomen. inlandsehe woningen ingestort en 344 bouws tweede gewas-
i\linstc iusehl'ijver Tan AJ"iami ad / 23,20. sen 'verwoest. De prins . heeft uiteigen middelen in den 

III de Jrtv. 00111'. komt eene . nadere opgaaf voot' van den nood del' bevolking voorzieil. . 
uitsla rr van in lS72gehouden nitbestedingcn van lI itvoering Op den 2den Mei is de Merapi beklommen door den 
or le~ering van mllterialeH, ten behoeve van zea militaire demang van Selo. Van daar uit was de weg zoo llloeielijk, 
wcrke n. ,,4Zle nallbestedingen IIlialllktm. dnt de . top eerst nn zes uren klimmens kon worden be-

reikt. Dat gedeelte vnn den berg is . geheel van gedaante 
Uij de Jat.. (011'1'. zijn gevoegd cen tal staten, aanwij- verallderd. De heuvel Paseban, een halve paal noordwaarts 

zende <lell liit- en jllvoer vRnrijst en padie lIit en llaal' de vall den krater gelegen, is + 150 voet in ho()gte toege
havens nlll Java gedurcnilc de maand April 1872. nomen, en stl:ekt zich thails zuid"weshvaarts llit tot anil 

den rand van hefravijn Blongking. 
Tell behoeve van het Djati-Gcsticht werden gedul'ende 

de manna J Ulli de volgcnde bijdragcn ontvangell: 
J\-1 iUllltlelijksche Contributien te Batavia f 
Jaal'lijkscile ill. "id. " 
Uontributiiln tc Soerabaijn ' /I 

van dell 1:T eel' C. van Eek . " 
/I /I // C. Haentjel1!; . /I 

/I /I /I Dr .. J. A. )~inthoven /I 

/I /I " .J. A. llaartcle la 1,'aille. /I 

II /I II O. vV. Swaving. /I 

/I /I /I J. l!'. den Decker te Billiton /I 

/I ,, 'Y. A. baron Baud " 
II " " P. C. van Motman. " 
" /I Ii C. J, van AlO,tman. " 
II " If H . P. van Motman. " 
/I /I /I G. Mundt. /I 

/I " " Sablel'olle, opbrengst Tentoollstel-
ling te Padang . " II :31evronw ue Wed, Steitz., . /I 

Onder letter li'V uoor den heer C. 1-1. v. Do1'p " 

147.50 
875.-
122.10 
15.-
5.-

10.-
10.-
5.-

200.-
100.-
100.-
15.-
15.-
15.-

Daar, waar de Pasebanzich oostwaartsvereenigt met den 
heuvel RogopekeIi, wenl nog een ratelend onderaaidseh 
geluid vernomen, terwijl de hodem nog dreunde. 

Bij den oOl'sprong del' rivier Blongking aande westzijde 
vU\\de Paseban, werd door den berg vuur en rook uitge
worpen, doch daar werd geen onderaal·dsehgeluid gehoord. 

- Op den 23sten April werdente Ter;iate aangebraeht twee 
Manillarezen, afkomstig van het Spaansche schip Olagaba, ge
zagvoerder DOll Luciano, dat op de reis vanLiverpoolnaar 
M~nilla bij windstilte uit den koers gedreven; ,op 'een zand
plaats ten nom'den van Dore(Nieuw,Guinea) wasgestrand. 
Beide deze schipbreukelingen waren gedurende' .drie miuin
den verpleegd door de inlandsche hoofdenvan Maba (Hal
maheira), waal' men na eenige etmalim roeiens. met de sloe
pen was aangeland. De verdere beinaiming had van daar 
de reis naar Manilla mede per sloep voortgezek . 

- Luidens een telegrafischberieht van Samatangis de 
boring van de artesiscne put te Ambengau goerlgesl<lligd. 
De pllt levert per ininuut zestig liter.s 'goed drinkwater. 

van Singkawang 
11 ue ;nmit. kantine te Palembang Samarang. - De aanplantingen, die in 1869 ,en 1870 bij 

____ _ de vier in dit gewest aanwezige sllikerfabrieken Gemoe, 
f 2021.59 Poegoe,Tjipiring en Kali-Woengoe; bijwijzevan proef, 

volgens het Reynoso-systeem zijn bewerkstelligd, }iebben ai-
15 J uli 1872. lenuitm un temle resultaten opgeleverd, terwijlvan !lieaan-

220.94 
25.-

100.---,-
31.05 
10.-

/I 

/1 

DeheerCoorel1gel, hoof<himbtenaai' op wachtgelll, di.e , plantingell ook di.t jaar ' d e besteni'tkomsten"'OI',Jen: ·tege~ 
geliJk w'iLrccds geruimen Ujdgeledel'i mededeelden , met moet gezien. .' . . . 



In verballdhierme,1.e, ·.!l"n aa,ngezien eenspecia:il~ onile1'
zoek in 1871 doorhet b~stuul' ingeste1d, dezekel'heid heeft 
verschaf1:, dat de bevolkiI)g aan genoemdsysteem verre de 
voorkcur geeft, zal de volgende I'ietaan plant gehcel volgens 
de Rcynoso-wijze phats hebben. 

Menado, (~tfaart). Z. M. stoomschip 1!imol' deed in den 
loop der maand ·een kruistocht langs de nool'dkust v£ln 
Celebes. Van zeeroovers werd lliets vel'nomen. 

Gedllrende de Iilaand Mei jl. IS op Java en Madura 
onivangen: 
aan invoerl'echt . 

1/ uitVoerJ'echt. 
1/ pakhuishulll'. 
II konsnmLicl'eeht op tabak. 

f 346,90't 91 
" 134,100.51 
" 22,087.83 
" 10,828.87 

te zamen. f 513,922.12 
Him'van werd tel'lIgbelaald: 
aan invoen'echt . f 1) ,88 '],,09 

" uitvoerrecht. II 8,078.6~ 
----.- 1/ 19,962.71 

op zijne vrOI1W, i~heden m()~~en. ill ueg~~,anf!.en~s~p,~n~pM. 
W IJvernemcn dat een tWl)itIgtaiget\ligenilc\i:! 4JJqell 

Ollicier van Jllstitie hehben aangemeldomte verldare'!diit 
S:, op eene verschrikkelijke wijze dooriijne v:rciuw IS ge. 
tart, al vorens hij tot den door hem gepleegdell daad is 
overgegaan. 

bama1'ang, 6 ' J u\i. Opiumzaken. Heden stond voorden 
Raad van Justitie alhier te recht zekere Brands, korporaal; 
die op clen 13den Mei jl. te Klatten is aangehouden,omdat 
!Iij in ztjn railsel en in een kofl'er welkc hij bij zicli . had; 
25 katties of 3000 thails ongeprepareerde en 26 thails ge
prepareerde opium geborgen had, welke hij uit Sanfarang 
had medegenomen. 

Het Open bare Ministerie eischte een maandtot drie jaren 
gevangenisstraf en een booLe van Duizend tot Tiend~izend 
gulden. 

De uitspraak zal in de volgende week plaats hebben. 

Scltaking. Dc clochter van een onzer stadgenooten IS 

geschaakt geworden. 
Dc vader van het meisjeis met de ontvoering niet te

neden en heeft de zaak bij den Officier vall J llstitie 
Rest f 493,959.41 aangegeven. 

Hierondu is nog begrepell aan lik.tieve 
l'echten op uitgevoerde gOllvcrncmellts pro-
dukten. . 1/ 86,428.35 

zoodat de werkelijke ontvangst heeft be-
Ilragen f '107,531.06 

heLgcclI met de pcrcepLie over de 4 vorige 
lll:landell groot. " 1,81)8.194.18 

te zarncll uitmaakt . J 2,305,725.24 
l)it totalll~edraagt: 
/361,566.19 mccI'Jan ovcr hetzelftleLijuvak van 1870 en 
,, 'J.2,121.75 " " " ... 11 "" 1871. 

(;(:prnnid c100r ~l'. :Ms. stoomsehip HaN op ·P/g mijl af~ 
slanr! van Tcrnate het Engelsehe schip Ca?taltn van London, 
kotnencle van 'no-Yfo, bestemd naar het Kauaa!. 

(Jav. (0111'.) 

Sama1'a.n[l, 4- J uli. Ale cen slaaltje van verregaande wan
betaling dr-ohm wij bet volgende lllcde. 

]~on gepcnsioneerd zecr omiergcschikt amhtcnanr had van 
het gOllverncment wcgcns voorgeschoten gelden over de 
maand AngllStus 18117 te goed I 277.75, over September 
Vim dat jaar f 113.35. ])e man wachtte geduldig op be
ttlling Lot September 1869 toen hij hij request op voluoe
ning van zijne behool'lijk in , tijds ingedicnde l'ckeningen 
aandrong, hIj warhtte te vergeefs op antwoord tot J uli 1870 
en herhaalde toeD " zijn vel'zoek . Dit hielp, want in Sep
tember 1870 kreeg hij ten antwoord dat zijne pretentien 
tot. een vroeger dienstjaar behoorelen, dat men niet dauelijk 
kon beLnlen. maar een. voorstel aan het Oppel'bestuur liad 
gedaan om door de Wctgevende macht em nieuw crec1\et 
voor die sommcn te eloen ~oestaan. Weuerom waehUe hij 

.,tot Januari 1872 en vroegtoen bij l'equest hoe het m, t de 
\mak stond, waal'Op hem reeds in Maart de mededeeling 
werd gedaandat heterediet nog niet was toegestaan. De
ze datullls zijn , te welsprekend dan dat wij daar nog veel 
hebben b~jtevoegen, aileen nog eli I.: dilt de betrokken per
soon in behoeftige omstandigh!,!den verkeert, en dat wij 
het een ,schande vinden dat hij ' er onderlijden moet., .. om
dat men verzuirnd beeft zijnll. rekenirigen in het dienstjaar 
waarto~ zij . bchoorden, aftehandelen. . . 

D;;hecl'S., die .op Maandaga vond, bij gelt~genheid _ van 
i een hu w.elijksfeestop Pengapon albier, een pistoolschot loste 

De heel' G. W. Lanterrnans, de eenige die gcexamiJ?,eel'd 
is voor den HoofdondcrwijzeJ'srang, is, naal' wij vernemen, 
geslaag(l en zal door de Commissie, (be het examen heeft 
afgenomcll, bij den DiJ'eetenr van Ondel'wijs, E eredienst en 
Nijverheid VOOl' gemeldell rang worden voorgedragen. 

KojJieper!cam. Gisteren avond zijn ill praeve~tief arrest 
gesteld de ]~llropeeallen It. , P., en v. d. Z., die gezegd 
wordell in de bcwuste perkara betrokken te zijn en heden 
morgen, de Europeeaan 1\'1. 

De rechtel'"eornmissaris heeft reeds met hct omlerzoek 
een aanvang gemaakt. __ _ 

lltclttzalcmt. Hf(lenw'erd iilhier voor den Haael van Jus
titie behandeld de zaak van den heel' 13. beklaagde wegens 
het toeuiencrl van slagen aan twee inlander:;. Het O. l\f. 
eisehte gevangenisstraf van I maa1l(l tot 2 jaar en een geld-
boete van f 8.- tot! 100,-. (Loc.) 

In de bekende koflieaanhalingszaak, waal'bij Elll'Opeeanen 
zijnbetl'Okkeu en waarvan reeds een vier tal in pracventieve 
gevangenschap gest,eld zijn, moe ten reMs zestien getuigen 
(t cltra'fle gehoord zijn. = _ _ (Loc.) 

SamaJ'allg, 8 J uti. U it vertro u w bare bron vernemen ,,:ij 
dat door de J ustitie in beslag is genomcn eene hocveelhCld 
van 48 zakken, te zamen wegende55 pikols gOllvernements 
koflie, welke in cen partikillier pakhuis i~ aehterhaald ge
worden, niettegenstaande deze koffie voor olltvangst reeds 
moet iijn opgebracht geweest in de pakhuisbockel~. On
derseheidene JiJuropecanen moeten op zeer compromlterende 
wijze in deze zaak beLrokken zijn. Een veertiental getui
gen z0n reeds geho.Jrd en meer dan eCIl schuldige moet 
reeels in confessie zijn.De aangelegenheicl is echter te S6-

rieus om thans ecne vcrnere btspreking te gcdogen ell den 
llitslag van het geding vooruit te loopcn. 

Sanzarallg, 9 Juli. Wij vememen, dat bij telegram van 
clen prokl1reur gencl'aal bij het Hooggerechtshof van N. I. 
het bevel is olltvilllgell tot het illheclltenis nemen van een 
elrietal personen, belTokk cn in de kofliezaak WaarV811 wij hi 
ons nOillmer van gisteren voorloopig melding maakten. 

(Sam. ('o>')·.) 

Soera}Jaija ., 4 Juli. Pcr oorlogs~tQomer Ai'djoeno, die 
eergisJer van . Balie hier ter reedek\vain, 'werden hCl'waarts 
overgevoerd -drie voorname Halilleezeil, die gisier met aIle 



-(. :: 

: defti(Y,htii:d ." doorden' asaistent-residellt voor depolitie 'wet. 
'k()!iiftijn : gdheeten eli daarna met dezen gede~~\'queeJ'd e!~ 
naai~, de' ·woning van den regentgeescorteerd zlJn, w.aar.zlJ 
tot heacn ziju gehUlsvest Waarschijnl~ik zllllellzij van Iner 
oak nag een uitstap maken . naar Batavia, alwaal" hen dan 
wellicht voor goed cen vcrblijf op het gastvrije Java zal 
worden aangcboden. De hier loopende geruchten,naar aan
Leiding del'. verschijning dezer heeren, vaU te verwaehten 
opst09'jcs op J3alie, iijll aller:vaarschijl~l~jkst uiet andel'S dan 
vrlle}iten van aL te wceldetlge . iantamc, daar zoo er een 
kicni van verzet moeht bestaan hebben, deze zeker door 
deoverbrenging vall de loge's des regents is weggellomen. 

vercledigClrs cliert uitslag lie.ett tew(Jeg gebra,elit,in we1k 
gcvaLwij (l eil veroorcl.cel Je geln!twensch.elilllefhet lot daL 
hem ' in' zij n vercleJiger tien jaat v ermindertng ·va.it straf 
schollk. (Soel'. Hbl.) . 

SO(Jl'aoaija, !) J lIli. Een fij ne aschregcu is den3en cle
~er 'smorgeus te Madioell waargenomen, terwijl de Lucht 
zee\" helder ,,'as (Soel". 11 liZ.) 

Boelelenq, 25 Jllni 1872, 

Gcaclttc Redoctell1'! 

:MUn vorige brief heeH u misschien den indrtik ge:ge.ven, 
dat 't hier voortdnrend· st.il om ons heen is. nat was celt
tel' de ucdoeling niet. Het gezegde goldthoqftli;kelijk on
zen kleinen kring van Europeeanen,die allese'll ants uit 
niet meer dan achthllisgc7.innen bcstaat. , Van de ons om
rin~en(le Balillcezen zou ik niet gaarnczeggcu, datze geen 
leven en beweging genoeg maken. Dat woelt en trekt en 
hnlldelt en speeltdool:een, dat 't een lust i~ om aan te zien. · 
En dan moet ge hier ziju als ze, gelijk w~i dat zouden noe
men, een of ander natiol1aaL fecst ·vieren. Dan heerscht er 
een drllktc en vroolijkheid, waarViln ge 1I onder de mcer 
deftige, Ilegmatiekc Javanen schier geen denkbceld vormen 
kUllt. Waarlijk ik kan me begrijpen llOeEiu'opeeanen,die 
alleen aallzien wat YO,)I" oogcnis·,hoog. opgeven van het 
gclnk c1c7.er onschuldigc (1) natuurruensehen en zich boos 

Soerabm'j(t, () J nIL Uit J3anjermassill wordt ons verzocUt, 
hotdoo!" OilS over het bestimr te Pellgaron, den 6en der 
,'orige maand medegedeelde, in zoovcr te .rectificeren, dnt 
aldnar het bcstuur niet is of was op~edragetl "aan een del' 
;')lIg~te amulenaren ter besehikkillg" maar 1/ aan een del' 
jongsw ~rubtenarcn der rcsidentie, zjjnde een arubtenaar 
ter bcschikking." 

Y erder mcldt men OilS dnt lwt hospitaaL aan genoemdc 
mijl~ vol zieken is, waarscllijlllijk gel'Olg del' aldaar sederL 
ccnige dagen hcerschendc dl'llkkCl)(le hiLte. 

De rr.sidcnt van Banjermnssin is met de laaLste boot nanr 
T;oitavjliv~rtTokkclJ. . f ocr. 11 ol.) 

8oeraba,ija, 10 Jnli. Ollflerwijs. Het, jougslllicr gellou- maken op zClldelillgen c. s, die in Iwnnen blinden ijver 
.Leil zO(ll;cllnnmd klein ambtellnars examcll had den treurigen wreed gelloeg :-lijn om de l"U;;t dezer gehikkige kindercn te 
al1')'Jp rial vun ;lG IIspiranl cll 18 tc lieht wcrden. bevollcieJlj komcH verst.oren. Als ik niet aehter de schennen bezien 
ii ab vOMII' lIcie CIl 2 als g')cd wertLell aallgetcekend, tel'wijl hall, 11011 ik zeker 't zelfde zeggen. Vooral op Kon·ill{J8 
~('('n cllk(·le gcnoogzaam pllllton behaalde om nls llitmuntend lJe1:iaal'da(J sL\igt de ulgemecne vroolijkheid ten tOpPllllt. 
r (~ ,,"orlicH gcqualitiocetd. V(:rschillonde oorilllken 1I'()J"hn tot Vcrsta inc wei, ik bedoel hier niet het feest van III FeurLl
l'.ulk (WII ollgulIl' tig resnlfaat tn ?alUclI, lIIW11" de yo~rllnllle ari. 1\ Is OJ' op (lien dag over het gelieeL!3 eiland twee vlag
rctlcn ill wel het zeer midclehuatig olldcllI'ij~ oJ> rle seholen, gen wauien, dan is 't al mooi. Onder Konings verjaal'dag 
vnnwn,lr hct mccrcndl;ei (lcr <lSpiralli.cll komI. N"ict.tegen- verstaat men hier bet geboortefeest · vari, Jl..ciiJ¥!r-N..!IJ)fMk 
~tRal\<le 1~~I~,J l~rm~ .J~l.\~,'IXP,!l)~h8\~':1~~1",,~,l:~.ock , d icr St;I.I"lllll z.JjJLf ~!i!,~ - »i)a?!lik; . - ,n1dji~" of.. 'i'ejfeilf~ ~an l~oelelcng, dat op 
hll,rc ':i'(~rlillgcll op 1,i, 15, 11)' jari~cn Icuflijll ilikll'erf \log Jleditl-Mlmis - het luatsL op ZOlldag 16 Juni jl. -:- gc
JlicL In ~talli. zich ill de Nederlulldsche tnal behoorlijk lilt 'vlerel wordt. Ge weet, ell anders kuntge 't inhet I{Voor
to dl'llkkcn, !loch hebbell zij \'oldoencie g'cl('.('rd te clcuken loopig ver~lag" van den heel' Friedrich lczen - dat de 
(l1JI ,II! cCII\'O\uligsle rckcnvoorsldlen op to JOSSl1l1. De go- Halinec)lcn eelle dubbcle tijdl'ekeiling hebberi: Je bi,di8C/te 
hcde inriehtillg \ ' llIl het, oflkih 'l Ulldcl'wiJs is ,tuaman Sphlllcl, en de jJrtlillee,yclu!. Volgcns dc laatstc wordt het jaar - het 
nicl lihijd de PClI'sollen del' olldcrwijzers, en het. is niet te uurgclijk jaar zouden we kunren zeggen - verciecld in zes 
JOCe-III' II(;H dill- lie geringe vcrsLlllld-outwikkclin g de]' kinde- maanden of dOl'tig weken, terwijl elk~ maand 7 X 5::::: 35 
Jell \'un in onze mnntsc.llDppi.i op la~cn trap geplautsie J~ll- dagen tell.. Om de 210 dagell keert alzoo het nienwjaal' 
rOjlCiIllCn null tic rngeel"illg, die dilt ol1cicl'wijs lIict vcrbetert., I (gnloengnn) terug en zoo ook· ieders gebool'tedag (hotonan 
is tc wijtcll. Zij is eigenlijk onuillijk Ulcl, eell ex-ameli vun of hodnlall, Vel'gelijk Jav. Wetoe en weda,l). Ik raad u, 
die IUIlIsluanlle klerkclI Ie \'ergell, Lussehell twee haakjes, aan hicl'van notitie te nemen,voor 

.Dc IInmCII de)" zcvcn gelu~kigtlll die dit.lllllal sillugdell, 't geval dat ge later eens op Bali mocht. k.omen en hier de~ 
f,IJn de volgclldc ; zen of genen naar zij n ouderdom wilt vl'agen. Ge moeht 

A. Jlrollcrills vall Nicucok; \'oldoelHk, anders eens denken dat de lui 11 voor '~lapje houden aLs 
lieijl'llHtnU. good. ze bijua tweemaal wovecl jaren opgevendan gijhen hadt 
KCi\sucrry. voldoclldc toegedaeht. Doeh om op Konings verjaardag terug te ko-
van :Ligtell. idelll mell. 'l'wee ii. drie dagtln vaar den eigenlijken feestdag 
Mioleo. idem stroomen allen, die te llUis maar eenigsz,io.s k.ulll)en gemist wo\"-
Schl'ok. goct!' den, naar Sing/til-Radja, de resiclentie vilnonzellvorst. De 

vrouwen, voor zoover ze hier geen familie hebben, vinden 
Ju~titje. Heden morgen lieI'd 0001' dell Ii aad. van j llstiLie gemeenlij k logies in de poeri,terwijl hunne mannen, die 

alllier vonnis gcveld in de zaak van dell \ all branclsi.j'chtillg alleen den dag in dieheilige (!). plailts mogen dooI'QJ'engen, 
te l\1alang . besehllldigden l';nropeeaan. J)c lI1i sdaa(l als bewe- elders een nachtverblijf zo,f)kell .. ' Jjjn llieriiand v:crschijntmet 
r.ennangcllomeli z~inde, wenl de clelinq UCII t v()l'()orrleelel tot leege handen.. Terwijl het yolk vrm ~.11 . eene d~,ssasiri,pi
l,jen jaren gevangenisstraf. Als hoogste straf bcdl'eigt art. • nang en tabak aanvoert, kom,en aude\'en ~anbelaileH met. 
1.155 stl'o:fwetuock voar Europeeanell tegcn het gecollstateenle' . gansche vraclit!;n bra~dhout (sa:JI,arig). da~t.ip. g.~ , vorstelijke 
idttwintig jnwn tllehthuisstl'af ell daal' g<1cn vel"Zaehtellde' keuken wordt afgeleverd~ ,Bet ineest algenwi:ne gescuenk 
omshmdi~hcden voor den s!)hul(ligc Wlil'CII aan te voeren en is overigens een - varken, waarv~n . we 'dpzulke dagen bij 
bier ;"ieh een geval voord, H~t waarbij het slell~n van een dozijnen voorbij ODze woning ziendi:l!ge.~: Die rijl\, oJ He~ 
vo::>rbcelil zeel' heilzaam en gewenscht moe!: wonle]t geacht,ver gezegd g\ll,gelIoeg is, ,liiedtZ. M.gel\eelvoor~igen 
begdj:peil wij de} door ~4~nrechterbetOondeclement.i:e n~et, . rekening zoo'il lIkho,:repo:t" llaI!,d;ocq :.ind~l) .j"eg'etwo\'dt 
t(J n~JJ dat de eloqn.entie· e~ indrukwekkeridetoespr<l:ak desdit ges,ehenk nit · ell) wijk~ of~9rps:J~,a~ .aa*gekoi:ht. . Een 



1I~,.lbl,lm met , de poi·trettend'er ,g,ev,',el's" ; w~rdt ct evenwcl nict I ',',', van. waal''', ?f Ifwaal,'hee, n" gsc,l,achtcllebb,, en.lutu, S,S,C,hen.z.ijU," 
blJgevoegd, wattrouwenll' oak overbodlg IS, daar de meeste we zeer bcmellwcl om van u te hoorenof deze aardbevrng 
~evers in persoon "an de paj'tij Z'~j ,Ii en gcmeenlijk wei zoo' welltcht met eeil of anderc 'eruptie 'op Java ill v~rband staat· 
lang's vorsten ga,sten blijven,totdat :ce hun gesehenk heb- Zend ons daarom spoedig llwe koeranten. 
ben heJpell opeten. Dat de noodigegammelan's, die meest Gegroet. 
dorpseigendom zijn,op het appel niet olltbreken,. sprcckt (Soer. JIM) J. O. C. 
van zelf. Zoo ook komenvan aile' huten de bans (dan~ 
sers, die kr\jgsspelen nit..voeren), gaboek(komedianten) op
dagen, ieder opzijnbeurt verwelkomd door het gebuldor 
van !jen vjertll,lkal1onnenj wt1lk,e m~dden op d(li1 \\'cg voor 
het paleis ge,p~aat,st z~jn, en V!ln lS morgel1S vroeg to,L 's HVOlids 
\aat den geheelen omtrek van ILlmneverraderlijke schlltcn 
doen dreunen. , Deze flVlIllflrlOnden" vuoral mogen in de 
opgave niet ontbrekell, niet sleehts Qmdat ze een onafschei-

>, dclijk best.anddeCl van ieder inlandsch ' feest uitmakclI, maar 
1 aok w~jl ze tot hicl:toe hij dergel\jke gelegenheden het eenig-
1 ste, ziJ 'tdau Qok luidspreekcnd, bewijs leveren dat de J3ali. 

ncczen Ulet ouzo westersche beschavillg l.ebben kennis ge· 
maakt! ' " , 

'Ierw.ijl zoo van nile kantcn de 1I\\'elboladen" gaston loe
stroomCll, is het volk hier nit de bllurt den ganschen dag druk 
in de weer om to ngajah,d. w~ z. in, op of bij het paleis 
diensten te presteerell. Niemand ontnillgt daarvoor natuur
lijkcenige beti.ling ell 't komt ook, geloof ik, !.>ij uiemanll 
op om die te ei!!chcll. l'ra ailooJl vari den dagelijkscheu ar· 
bcid worden allen vergnst or eene of andere vertooning van 
de baris of de gambock,lcrwijl des nachts de lo(ljrtng speett. 
Dc eigenlijke verjnanlag ondcrscheidtzich dan ook van de 
overige llagen liHeen daardoor, dat er wat milldcr gewerkt 
en lIIecr gesllllild word t, t.erwijl alsda nook de groote bid· 

~ ell daukplechligheid in detl vorstelij~en hllis~empel plaats 
~' ViIlUt. Den volgclldell In!irgen uegint hot il/e}Jall1it (verlof 
~, vragell em heen te ganu); doch, aang<:zien ~. Majcsteit de 
I gcwoonle heeft 0111 vrij fllilt op te staan ell ook hctoverige 

van deH dag grootendeels in ~,ijn billilellvert.rekken door· 
Immgt, duurt 't nog weI eellc halve week voor dut de Inat· 
ste gasten de phiats verla'tell 'hebben. " 

Duch genoe!; ' om u to doeli zien (lilt 'I; hier niel, zoo stil 
is als ge misscliiell weJgedacht heLt. ,lk was van plan ont 
!laar annleiding' \:ail het hovonstaunde nog iets over Nhee

l rCJI(lienstoll" tc scluijven, maar ik zal tlit maar Lot later 
uitslellen. lksluit dezen lie\'e1' met iet.s lliOlllVS. 

Eergiston;II, ZOllrlilg2a luni, 's avollds ruim 8 lllll', wer
den we hier onaallgenaam veITast £1001' cene gewcldige nard
beving, zooals we die biAT in de vijf laalste jarcn niet ge
kene! hebuen. De schok hicld gelnkkig niet langer aan dan 
ecne sekonde; had hij zien herllaald, ik gfloof lIiet dat er 
van onze huizen, die reMs een onheilspellcml gr:kraak dcden 
hooren, veel zou zijn te recht gekoinen. J~eJl .l~nropeeaall, 
die, gelijk men zcgt, met de been en ill de Incht zat, viel 
met stoel en ,al 'omver, maar dat is d;\Il oak het eenige 
ongelllk, liat we ' tc beti'eunin hehbell. De Balineezen be
gonnen dadelijk, even als bij I\et J11e1{jepl, alarm te slaan. 
Ve vor:st grijpt bi] ;mlke gelegcn heden altijd llailr het ge
weer en slaagt et' dan ook v!lakin -'- volgeus de in'anders 
weI te v('rstaan ..:.... om met eenpaar fermc schotclt ' de ge
stoorqc ord\l in de natillir ' te herstelJen. Hoe overigens dit 
klappen en sehiften te rijmen is met's yolks geloof aan 
anantabhoga, de slang die de wer.eld draagt Oil door de be· 
weging van hsar staart de i1ardbeviug veroorzaakt, verklaar 
ik mct.f.e begrijljen. " , 

lJeclen morgen IS Z. Exc. de Legerkommandant begeleid 
door de HH. van Daalen Adjndill1t, de Kolonel Kohler, 
de Majoor Bol en de 'Lltiten.ant Pompe van Meerdervoort 
naal' de N oonI vertrokken. 

Gisteren en GCrgisteren ' zijn albier de militaire gebon
wen en het Hospitaal door Z. Exe. bezichtigd. Omtrent de 
nitslag van de Inspeetie van het Hospitaal is ons nog niets 
naders bekend; doch hopcn wij zeer aitt dc Leger.kommari
dallt bij de inspcctie de, overtuiging moge hebbell verkregen, 
clat de kazernes ongezond gelegen zijn, ell dat het hospitaal 
,bchoort te worden vCfvangen. 

YVij zijn er van verzekerd dat een nieuw hospita3lte 
Soen Icei en een Gezondheids·etablissement te Datar, voor 
de alhier gclegercle troepen, een ware weldaad zal zijn. 

(Pad. IIbl,) 

Padang, 19 J nui. 
ell Lie Thong zijn 
11 elJe f, lIt(tallde1t in 
gestetll. 

J ustitiezaken. De Chineezen Lim Thoe 
eergisteren, na een verbJijf van ollgeveer 
preventieve hechtenis, or vrije \'oeten 

Dergelijke [eiten behoeven geen kommentaar; ook zC'llder 
deze zullcn zij hun weg naar het 001' en het hart del' Hooge 
Regeering weten te vinden. • 

~iekcn verzorging. lUen m6Jdt 0115, dat de Geneeskundige 
dienst albier heert voorgestelcl om het tegenwoordige mil. 
hospitanl van zijne buitenmnren te ontdoen, en door een 
overdektc gaanderi:j te vcrvangen, - het buitengoed Soenkei 
a~1\1 te koopen ten behoeve van een aldaar te bOl1wen hos
pitaal, en in de nabij heid van Datal' een rekon valeseenten
gesLiebt te plaatsen. 

Men moet f'.rkenuen dat in clit voorstel kennis yan zaken 
en zueht om ' het Iloodzakelijkc te verbeteren duidelijk te 
onderseheiden zijn. Het is eehter te betreuren, dat de meest 
gepaste voo1'stellen dikwijIs met de mcest ongepaste oliver-
sehilligheid bejegend worden. (Slim. GOltl'.) 

Padrtng, 22 J !lui. 
kulier sehrijven van 
gende: 

Hospitaalpl'aat.jes. Aan cell parti
Fort de Kock ontleenen wij het vol-

II]3erriberrilijders in het hospibal, idem in de kazerne, 
idem op de walldelwegell, idem in de provoost, ill 't kort 
berribcrrilijders overal; in het hospitaal liggen zi.j tot zelfs 
in de officierskalllers. 

II Dc broodbakkers sehijnen hie I' , huu yak ook al niet 
bijzondcr te vCI:staan, want de eerstaanwezenJe Oilieier van 
Gezondheid keurde het voor de ziekell en zickenopassers 
bestemcle brood nogal eens af, en ]jet dan insteue van brood 
rijstepap of te wei "uoeooel''' aan ziekell en oppassers ver
strekkcll, hetwelk de7,e laatsten wei wat bar "inden. Ret 
is dan .ook geen kcstje vom gezonde liccleu, , die in dit 
kOlhle klimant stevig mocten aanpakken, - dan wat er aan 
te doell? Dc geneesheel' heeft hler ook 11iet alles tezijnc1' 
besehikkiug en , broodbakkerijell zijn nietelk oogenblikuit 
den grond ' te slaan." ( !till. Ct.) Gisteren middag, ten 3: el1 half 4 ure, hebben we nog 

eenpi\llr scho~ken gevoeld doch veel rp,iI\der hcyjg. Qver 
de IIl'lchtillg" kanik u niets zeker berichten ;mij kw,am PadMtg, 24 Jil.l1!. Scheepsberiehlen. Gisteren1ll0rgen 
het voov dutde schok zich vun Zltid '..vest naar Nom'd kwam Zr. Ms. stoolllsebip .Djamb-ie,komf.. P. vlln der Velden 
Oostbewo~g, doeh ande,'en beweren j uist het. omgekMrdc Erdbl'in k van zijne 1'eis !laa1' de' Atchineesche kust alhier 
terwijl: 'eenderde\'olhoudt van Zuid' Oost'lIaal'NoordWesL ' ter reede tel'ug. J3ijzOJidei'hedell aangaande de rds en de 
De waadieid, zal WCIziin lIat 'we alleil cen beetJ',e, g' eschr,'ikt bereiking van haar' doel, zijnons nogriietmet zekerheid . 
"aren ell we meeraan" on8 zelven en het onze, uan aanlre,t bekend. " , ,', ' " 



EeJ'gi!)tel'en arriveel'ic,hiel' tel' reede naeene reisvan 
ruim ... vlff· maanaen - van Amstel'damhet. Ned. barks chip 
lfaalstroom, gez. H .B.Manje, geladen met stukgoederen 
voor Padang. (Sunt. Gom·.) 

GOUVERNEMENTS-BESL UITEN,BENOEMINGEN, 
ENZ. 

Civiel Departement. 

Ontslagen: 

Eervol, uit 's lands dienst, met beboud van recbt op pensioen, 
de kommies op bet residentit -kantnor Ie Siboga, resideutie 
Tapnnoli [gouvernement Sumatra's Westkust] G. J!'. L. van 
Bensekom. 

Eervol. nit's lands dienst, met hehond van recbt oppensioen. 
de gescborsteHidelijke klerkbU betalgemeen-tevensaf
deelings militair·kleedingmagazijo te Batma J. A. van MiDOS. 

Uit zijne betrekking, de boofdscbont I.e Bekasih L. C. van Sprew. 

Benoemd: 

Tot president, der w'ees- eli boedelkamer I.e Samarang, de secre· 

Overgepl~~t$~: 
Iit/{iltferie. 

__ • :- ' J ._ . 

BU het 7de ollt.ailloD, de kapiteili A. H. Selieger, van bet ga.r-
nizoens-bataillonvan Banka. . c 

Bij het 9debataillon, d«dapiteinJ. H. A.IJssel de Schepper, 
van het 12de bataillon. ' 

Bij het· garnizoens-bataillone vanBanka, deeerste loitenantJ. 
E. , Scheltens,va" . het 2debataiHon. -

Departell1Cntdei-"Marine. 

Door den Vice-Admiraal,A,djudard des KoninrJ8 in buiten
gewone dienst, Kommanddnt aerZeemagt en Ohef van 

ltet . DejJ{f;}'te;nent -dm'Marineilt Nedel'landsclt-
. , Indie. 

lJijde Gouvernel1Z.elztslnarine. 
Benoellld:' 

Tot tweeden stuurman, de derde stllurmanP.L.Soeters. 

(Javasclu/ OoUrant9 Juli 1872;) 

taris van het collegie van boedelmeesteren te Batavia C. }<', Viviel. Dep· attem. ent. 
Busscher. 

'fot boofdoDderwijzer aan dc ,open hare lagere school te Telok· Verleend: 
Belong [Lampongscbe distrikten], de. eerste bulponderwUzerEen tweejarig verI of naar Nederland, we gens ziekle, Mil denamb-
aande opellbare lweede lagere school. te Samarang H. van' tenaar opwacbtgeld c,I;. Scbaaff, laatstelijk burger-opnemer 
BergeD. " in hetgou vernementCelebes enonderbriorigheden. 

Tot eerstenbulponderwUzer aan de opeubare lweede lagere school Benoemd: 
fe SlImarang, de hoofdollderwUzer aan de open bare lagere Tot lid in dearaad van justitie te Soerabaija,de 8ubstituut-
school Ie '}'elok- BeloDg [Lampongsche distrikteD] p, C. officier van jnst,itie' bij denraad van j ushlie te Samarang mr. 
van Gberl:. A. J. Redeker. 

• Met illgang Vall I Augustus 1872. 

Tot \,oorziUer \lan den landraad te Pnsoeroean en te MaIang, 
levellS aldaar belaat met de bijzODdere rechlsmacht van den 
resident, vermeld bij art. 108 van bet reglement op de rech· 
terl\ike organisat.ie en het. heleid der justitie in Ncderlandsch· 
1ndie, de omgaaDde rechter in de vijfde afdeeling mr. C. 
Canter }!'isscber, -

Tot voorzitter van dell laDdraad Le Probo!ingo en I.~ JJoernadjllng 
I.evens aldaarbeilistmet de bUzolldere regfsm'llgt vlln den 
resident, vermeld .bij art. 108 van het reglem~lJt,\ op de reg· 
lerlijke orglloisalie en bet beleid der just.itie ill Ncderlandsch
ludie, degriflier b\i deD omgaandenregt.er in de derde Ilf
deeHogmr.W. A. Brill. 

Tot voorzitter van den landraad te Demak (SarnaraD~). levens ai
daar belasl met de b\~zclDdere rl\gt.slllBgtvan den rrsidt'nt. 
vermeld bijar!. 108 van bet reglement op de regterl\jke or· 
ganisatie . en het beleid der jusWie in Ncderlal\dsch·lndie, 
de suhstitulll-ollicier van justitie bi; dell raad van jlJslilie te 
Padang (Sumalra's Westku81) mr. J!', .T. 'l'ijDdall de Veer. 

'l'ot voorzitter van den landraad I,e Kraksaan (Probolingo). tevens 
aldaar belast met: de bijzondere rel(lSlllagt van den resideut, 
vermeld bij art. 108 vall het reglemenl. op de regt.erlijke or
ganisatie en het beleid der justitie in Nederl8ndsch-Iudie. 
de officier van j !lsW,ie bij den raad vall j ustitie te Mllkassar 
(Celebes en onderhoorighedell) mr. J!'. Ooster. 

Departement van Oorlog. 

Vergund: 

Om tot 1 Januarij 1873 in zUn trgenwoordig garuizoell I.e Amoen· 
t.haij (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo) I.e blijven, 
eo eerst daarna naar N ederlaDd terug I.e keeren, aan den bij 
het leger in Nederlandsch·lndie Il'edetacheerden eerst,en lui-
tenaDt der infanterie van het Nederlandsch leger J. P. L. 
Gelpke. 

Door aen Kommanaant van ltet , Leger en Olte! vanhet 
Depal:tement V{f;}t Oorlog in Nederlandsch-Inaie zijn: 

G(lplaatst: 

In!antei'ie; 
Bij het9Je bataiUon, als adjudaDt., de lweede luitenant jhr, J. 

C. van derWijck,. van het korps. 

Goedgekeurd : 
dat door den landraad be 'I'agal 

Is benoemd: 
Tot buileDgewooll substiluu't.griffierbij die regtbank, buiten be· 

zwaar van den lao de, M; C. H. G. CoeneD, ambtenaar ter 
bescbikkiog brj de landelUke inkomslen en kultures. 

Departement vanOorlog. 

Verleend: 
Een tweejarig veri of naar Nederland, wegerrs ziekle, aan den ka

pitein der artillerie L. F.Hojelen den tweed ell Juilenant· 
kwartiermeester bij de militaire administratie V.van der 
Groen .. 

Bevorderd: 
Bij de MiZitail'e Genees7cundige Dien8t. 

Tot officier van gezondheidde~r eerste klasse. de officier van ge
tondheid der tweede klasse H. J.van der Weide. 

Departementder ;Marine. 

Ingetrokken : 
De tijdelijke detacheriog by het marine·eta'bIissement op Oorust 

van iUll'enieor der tweede klasse voorhet vak van scbeeps. 
bouw D. Boeke, zijnde hU in zijnentegenwoordigen rang 
herplaatst bij het marine·etabIissement te Soerabaija. 

Benoemd: 
Tot ingenieur der eerste klasse voor het v~k: van scheepshouw, 

eerstaanwezend iDgenieur bij het marin~-et(\blis8ement OpOLl
rust, B. L. W. Elbaclf,Iaatstel\ikdie betrekking bek.leedheb
bende, onlangs van verlof uit~e~erland t~,ruggekeerd. ' 

(Javaacne· COl/rant 12 J uli 18<12.) 

Civiel . Departemellt. 

Verleend: 

Eeu tweejarigverlof naarNederhind, wegeDs'ziekte, aan den 
secret.aris tevens boekbouder bij de wees· en boedelkamer 
te Makllssar [Celebes en oDdelhoorigh:eden] F. R.BJom 
van Geel. . .' . . .. 

Een verlofnaar Nederland, voor d~n fJdva[ie.e~.Iaar,a~n.den 
hoofdscboutvoorde policie te 'WeItevreden TBatavill.l'J, 
B. Oostewceghel. ' 



Op 
0ntslagen: 

verzoek, eervor, uit ~slalldsdlenBt, met behoud vall regt op 
pensioen, de :eipier hyde boeijenvan den raad van j IIstitie 
en van de stadsboeijen to BataviaJ. H. Sersaosie. 

Benoemd: 

ToL secretaris tevensboekhoude,I' biide wees- enboedelkamer 
te Makassar [Celobesen ooderhoorighepen]. de .derde kom
mies op het bureau, van deil- Gouverneur van Celebes en 
onderhooflghedenJ . .v etter _ . 

Magtiglng Verletimd: 

Tot Ilitreikinj!.' aan W. ,Bakhuis, van eene ak teo van t.oelaf.ing 
tot uiloefening det genees~,beel- en verloskundige prakqjk 
in de afdeeli~g Bodjonegoro [R~mban!!,].zijlllle bij tevens 
belast met de waarnemiilgder. civielegeueeskundige dienst 
en bet opzicht 'over de vaccine ill die afdeeling, en zulks 
met intrekking van de admissie, hemverleend krachtens art. 
2 vanhet besluit van 29 Janllari 1856 no. 10. 

[Bid tleplaataeZijke acnoolk01Jt1Nisaie te Buite1tZOI'fj (Batavia). 

Ontslagen: 

Eervol, wegens vertrek, ,als ,lllderi R. Everwijn en dr. L. C. 
Vlaandereu, onder darikbetuigiog voor de door ben als zoo
daoig bewezen dienslen. 

Benoemd: 
;'fot leden, E. C. C~ Boutmij, g-epensiooeerd hoordambtenaar en 
. M. W. J. den Berger. ollicier van' gezondheid der eerste 

kla8se aldllar. 

10 

Departement van Oorlog. 
Hersteld: 

aktiviteit, de eerate luitenantder infanterie C. A. Gobius, 
thans op nou-akliviteitbuiten bezwaar van den laude. 

'lJoor de1t KomJJla1ulantvan.net Leger en Ohe! van ltet 
Departement Va1t O.rlog in Nederlanl8on-Irtdie zijn: 

Geplaatst: 

Geneeskundigedienst :: 
iii hetgroot miHlair.hospitaal teWeltevreden, de otUcier van 

gezondheid dertweedeklasse A. J. H. van der Myll Dek
ker, onlangs vanverlof uit Nederlandteruggekeerd. 

In/a1zterie. 
rU. bet late bataillon, de kapitein G. F. van Huls, onlallgs van 

veri of nit Nederland teruggekeerd. . 
~ij hel Sde balllillon, de tweede luitellant P. A. Guwens; 
Sij bet 6de batai!!on, de tweede luitenant J. Ji'. BatLaerd; 

beiden onlangs ui.t . NederlB'nd aaugekomen, als bestemrl 
voor de dienat hier te lande. 

~ij bet 7debalaillon, de eerate luitenant L. R. de Grijs; 
~ij bet Ude balsillon, de .kapitein G. L. van Doornum' 

beiden onlangs vanverlofuit Nederland teruggckeerd. 

Overgeplaatst: 

Infantel'ie. 

ALGliJMEEN (lVERZICRT. 
Van Deli heeft men tot heden hdgnietveeI ve.rnomen. 
De Javasone Ct. van gisterbevat de volgendeofficiee1e ' 

mededeeling: 
/I Een op den 13den -tlezer ontvangen telegrafisch bericht, 

gedagteekend 10 Juli, van den kommandant del' op den 
Men dezer. naar Deli vertrokken expeditionaire troepen, 
luidt als voIgt: 

IITllcstand ongunsLjg. Bataks twee plantages afgebrand. 
"Sloomschip niet· aangehouden. Koops verterkt kam
pement Soengal.. Aial'nix aangekomen. Landings-divisie 
gedebarkeerd. " 

Voorts weet men, dat de tJ7illiam Mackinnon de troepen, 
die tel' versterking waren gezonden,heeft overgebracht en 
eerst uaal" Singapore, vervolgens naar .!\fllntok is terugge
keenl. 

Uitdeze magere mededeelingen voIgt aIleen, datde toe
stand ongunstig is. 

Tot . chlsver schijnen geene meerdere troepen te Zllllen 
vertrekken, hoezeer het9de bataillon zieh marsehvaardig 
maakt. 

De' Javaoode verspreiilt ovel'igens aUerlti gcmehten om
trent de ondersteuning, die de opstandelingen .van dezijde 
van den Sultan van Atjin zouden ondervinden en sprak 
reeds van eene expeditietegeu ' Atjin, hetgeen even voor
barig als onstaatkundig is. Ais wij genoodzaakt worden 
tegell Atjin te ageereu, zal eene belangrijke macht noodig 
z\jn en bellOo'1't de peTS zeer zeker niet de becloelingen van 
de negeering outijdig openbaar te maken. waardoor wau
tronwen gezaaid wordt en een eventueele vijancl meer op 
zijne hoede zal zijn. 

De ReO"eering hccft een nieuwen stap gedaan op den 
weg tot ~cheiding van de administratieve en reehterl\ike 
macht op Java. Vier vOOl"zitters van laudraden zijn be
noemd, te weten de heel' m1'. C. Canter Visscher te rasue
roean en :Malung, de heel' mI'. ·W. A. Brill, te l'robolingo 
en te Loemadjang, de heel' mr. ]i' •• J. '.r~jndall de Veer, 
te Demak, eli. de heer mr. F. Ooster, te Kraksaiin Pro
boIingo\ 

De Javasche CO'I1'ant no. 56 .bevat een reglement op de 
examina voor de beuoembaal'heid tot Indiscll ambtenaar, 
in verb'and met de jongste wijziging'en op dat stuk enhet 
progl'all1tlla del' vereischte kuudigheden. . 

Gedllrende de mnand Mel jl. is op Java en Madura aan 
in- en uitgaancle rechten werkelijk ontvallgen f 407,531,06, 
hei;creen met de vier vorige maanden maakt f ~,:~05,725,l'4 
of bt 36'1,566,19 meer dn.n over hetzelfde tijdvak in 1870 
en f 42,121,75 mecr dan in 1871. 

De aanplantingen van snikerriet. volgens .het ~e~~lOso
stel8el, waarmedein 1869 en 1870 111 de resldentle ~ama
rang eene proef was genomen, hebben zoo goed voldaan 
uat de bevolkilIO' daaraan velTe de voorkeur geeft en de 

iij bet 2de bataillon, de kapitein W. G. Goteliug Vinnis, van volgende rietaanplant ill: die residentie geheel volgens clat 
bet Hde bataillon. I bb 
h · . .. systeem zal plaats . IC en. . . .,. . . 

'ij et 7de bataillon, de tweede luitenant J • Surber . Op last van denegeenn~ begaf ZlC~l Z. M. st.oomselllp 
lj het !Ode bataillon,de majoor M.C. E. Ruemp~l; Al'dj'oeno 11aar Bali. Den 1stcn dezer Wlerp het sclnp het an-

belden van het garnizoens-bataillon van de 2de. militaire b 
afdeelillgop Java.· _. . ker te Boeleleng, dut ouder ons reeht~treeksch estnur.staat. 

ij het lIde bataillon,de Juitena.nt'koloneIP. ]j'. L. von Hom- De uieuwe assistent-resident begaf zlCh met den radJa als 
brllcht,vanhet lOde bati@on. gewoonlijk aan boordom een ?ezoe~. te .brengen .. De Ta

ijllet 14debataiHon, de kapiteinM. L. L. Schell van het dja, die sedcrt langop ellenclIge wIJ.ze l1lBoel~hng moet 
Sde bataillon. ' huisO"ellOllden hebben trof op de' A1'llJoeno tot ZlJne verba
Iletgarnizoe~s-?ataillon van de 2de militail'e atdeelingop zino,b den resident van Banjoewangie, die hem aankondigde 
Javaj .dekapltem W.J. J.Dncters van Leeuwen vanhet tiat" hiJ' hem. naar Soerab.aiJ·a. te vO.lg.en, had. H .. iJ.is ·.da,ar 
lOdebatailIon. ' 

voorloopig biJ' den re.g .. e ...... nt mg.'e.k. warberd .. ' ,D.e afzettmg ". an 
Gestelrl op non-aktiviteit: b lk I 1 1 kt . den rac1ja hecft op de .evo mg geener Cl llHl"ll C gemaa 

;militaire ambteoaarderderdeidasse'l'.C:, DoelemaD,ono . eJ? z~i is, volgens aUe berieliten,Tllstig. Deze geheele zaak 
lang!! ' vilnv~rlo,fuitNederlanAternggekeerd,en zulks Ie 1sn1et klcm en helel(lbehandcl!L 
xekenen van afden30sten JUDil~72. . lie Loooillotief hecft cell overzicM vande Tedevoerill~~ 

(Java8c~eCollraMt 16 Juli 1872.) medegedeelcl, {loor denheer mI". P. nIijer bij zijnaftrede;1 
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uitgesproken. ",Vij hebb~n onze zienswijze bij eene vroegere eene bewaarschooI, waar FriiThel's stelsel wordt toegepast; 
. . I' 1 breedc uiteengezet en vinden iIi de ara-j voor kinderen van. Europeesche .ouder.·~ geope~d.~ heu g.ele. genhel( . In. cen I d 1 I" b k Ilaue op 

logw geen slot om daarop terug te komen. . begin van 1871 lU (e"egeenng IJ eene ~lr l. . 

Omtrent een punt veroorloven \l'ij OilS eene herinncring. het nut van bewaarscholen aangedrongen en ete opnchtlDg 
De heel' :i\Jijer zei het voJgcnde over ~e drukpers: aanbevolen. 
1/ De drukpel's bJ'eidde hare organ en. lllt; maar vcnc van ___________ -'-__ ~_'_'_ ______ _ 

een fakkel der verlichting tc ZiJIl, illlskenue ZlJ va~l~ ha:c • B.a.:ta"U'"ia. 
nuttige meping. Aan voorstellell van het open baar llllTllStcnc Pad n!J, 29 J uni. R.affle veilin:7 . . !l.e hedcn middag 
Olll vcrvolgillgen in Ie stellen, heeft het l'neL 011 tbroke!l, doeh alhier o'ehonden iweede gouvernemeuts-velhng heen den vol-
1·k· Ilel. O'cmeend, daaraan gcen gevoJg te Illoetell gevcn. In D d 

u " ~ c, I ~enden uitslag geha . 
enkele gevallen wer,l eene vcrvolging, om lJijzo!1( ere over- De yoorratlige 16,200 pIle koflie Ie soort zijn geveil(l 
wcaentle redencn ontratiell, ill de meeste ontbraken de J:eeltts- gemiddeld tei>;en f 45,09 per pikalals: 
kn~dige gronden, om mr.t zekerhei1d .ekene. vero.~t·deehng te 9,800 pik. Bovenlandsehe, gem 
vel'\vachten. Yroels de tenclance he I 1 lllet WI en vocrell; 400 /I Aijer-Bangies: /I 

ad f 45,05 
45,30 
45,01 
45,05 1/ 2 
45,30 

ik achtte het betel' de sllladelijke, lwt.elijke en (h, J1.egee- 1,200 /I Painan. 
ring' vijamliO'e urtikelen, die er aanlcicling 10e IIaddell kUIl- 2,200 /I Allkola. . /I 

/I II 

/I 1/ 

11en "'even "met een miuaelltellcl stilzwijgell aall de vcrge- 2,600 /I Malldheling /I /I /I 

tclh(,iS pI ijs te geven, dan ze door den e~·nst. ~eil~r s~;nlf- Een voorraad ' koflie t\Veerle sood. van 2,000 

/I /I 

vel'Volging een levensduur te schenken, (hen 7.IJ lilt mgell kocht tegen gem. I 32,it:2:perpikoL 
wannle lliet venlienen." De Ie soort is gekocht door: 

pik. is ver~ 

Nn is hel. lIicts niellws zwakke besturen, aan welke hel, pu- DCuumler &, Co. 13,600 pile I 45,09 2/
3 bliek geene uehting toecinlllgt - en daa.rvan is (le pel's dan l<aktor\j . 2,000 /I II 45,03 

de tplk - 0]1 de dt'ulcpers gebcte.n Le zlCn., Pllrvis &, Co. 400 II /I 45,321/
2 )[nar wat de juistheid del' fmLell bef.rdt, ~loor ~len I~eer Boon, In'tveld &, Co. 200 /I II 45,10 

~Hjer aallp;cvoel'd, brengen wij hier liet volgendlJ III lierHJl1enH_g, De 2e SOOft, 2,000 pikols, door l)urvis & Co. 
\'o()]'kome~ldr. onder de Varia van hd l1jrisclirilt vaol' lYe-
derlmulscTt. Jut/ie, van Alei 18!)\). Alen treft daarin Liit aan: 

,,?llen Jecst het yolgende in eell brief uit. Inclii:: .. . 
1111)[1'. P. ?lIijer bep;int In.;! in de toepa~slllg. vall zlJ.n /lge

wrocht del' duisternis" Ie e:evoelen. Onlangs lS de lIlLgcver 
vnn de SOe/'aua(jasc1u3 COII?'rwt weg-ells de nit N ederlund 
r::csehrcvclI brievell vall Uool'(la vervolgd. }leL den be~r 
~nnl\osse hall men moeien brgrij pen, dat ge~eiIri.if, wl:~rll1 
de l(flu/era van alle plll't.ijcn VOOl' IIploortell" wordell. 1I1lgc
maah, a\lcen een miuachtclIll oeholldcrophalell V~rdletlt., al 
is het ook a1lnlig ill den vonn. 

IfJlMaar er is mecl'. De hc(:]" Mijcl' );whtc als eon boer 
diekicspijn IlCeft, toen hij op dell tweeden v~rjaardag van 
zijn l)esLllltr Lioll \ nitmuntcll(l artlkel: 1/1. wee van de 
vijf" in het ]jrdavirl(lsc/t Jlrm els&/(ul In.,. 

,: 1t11;enigclI (ijcl JaiPI' wei'll in de Chineesehe kcrk veJ;cke.~·d, 
dal de JJroklll'cn]"-G(:lIel'a:1l op zekercll dag doCi I' :\[1'. I. MIJfl' 
W;li; ondervraagcl, of dai. :tl'tikel niet velvoll~d wei'll. rl'oe~ 
die IlooggeplaaLsLe I'cchterliJ ke am btenlllir to kC11l1e~1 gl~f, 
da!. <iaartoc, naar de meening' yan hot Openbaar 'Jlllll~tel'le, 
geene termen bestollden, zou cle Gouverneur-Generaal dalll'op 
meL nadl'llk hebben HlIllgedl'ongcn. 

IIIIDe Pl'Oklll'Ctll'-Gencraal moet cchter geantwoord !tebben, 
,Jut het Opcnbaat· ~\Linisterie dam·toe aUcen zou ~vergaan 
op scliriftelijke lastgeving. van den .. non~erneur-Gel\c]'aal. 
En dergelijk bevel dUl'fd.e .Mr. P. J\11Jer l1wt geven ... 

III/Hei. gevaar L1at dell Nestor der lllllisehe pubhclsLen 
bedl'eigd.e, is clus nog met een sissel' afgeloopen. . 

1/ /I Hoe kordaat en vrijzi nnig ! Dat heet het prest,Jge van 
hot gezag handhaven. ,,,, . "... 

De heel' Coorengel, baIst resl(lent van J lInor, IS met 
eene zending nanr Nieuw-Guinea vertrokken. 

Het stoomsehip Prins Hei~d1'i"; isgister hier aallgeko
men. 'Men begon reeils over de ietwat vertraagde aankomst 
ongerust to wordell. Het is te hopen aat de reeks d.er 
rampen, del' maatschappij Nederland overkomen, gesloten IS. 

Wij vestigen de aandacht op onze bel'iehtcn over de 
ontdekkingen van tin in Australie. . 

'J'el'wijl het in ' J3ritsch-T ndie vreeselijk warm IS, hebben 
wij thalls een koele Oostmoesson en , beirekkelijk veel regen. 
De ·gezondheidstoestand is Iller gunstig en wij ho~]'en gelul~
kig niets van de koortsr,n, elllllm'a, en?., die Bntseh-IndlC 
t.eisteren. 

Alhier is aan eene partikuliere inrichtiDg van onderwijs 

Pacla.71!J, 3 J nli. Hanllelsst.atistiek. Gedurenrle de eel'ste 
zes maandcn van c1it jaar hebben (lc rtavolgendc uitvoeren 
van Padang plaats gehad: 

Koflie: 48,247 pikols, als 42,282 naar Amerika, 4505 
naal' Java en H60naar Californie. 

Rottan: 5746 pik., als 1042 Amerika, 4700 Java en 
4 Californie. 

Cassia: 1579 pik., als 1237 Amerika, 314 Java, 7 
Penang en 21 Ncgapatnm. 

Benzocn: 2867 pik., aIs :j·6 Amerika en 2321 Java. 
Gom clastiek: 215 pik., als 117 All1erika en 98 Java. 
Gutta Pereha: 1025 pile, als 101'1 .lava en 11 Penang. 
Peper: 305 pik., aLs 284 Alllerika en H Java. 
Was: 14 pikols naar Java. 
l!'oelie: 231 pik., als 11 Arnel'ika, 216 Java en 4 Cali-

fornie. 
Huiden: 3022 stnks naar Java. 
Sagomeel : 87 pik. naar Java. 
Gom Damar: 132 pik. naar Java. 
Nootmuskaat: 845 pik., als 120. Amerika, 541 Java, 

25 Califo1'l1ie en 159 Penang. 
Tabak: 74 pikols Mar Java. 
Indigo: 2761 pikols naar Java .. 
Klapperolie: 180 pikols Mar Penhng. 
Bulfelhoorns: 8 pikolsnaar Java. 
VoJgelnestjes: 4 pikols naar Jitva. 
Gambier: 317 pik., als 172 Java en 145 Penang. 
Sehi!dpad: 3 pik naar Java. 
Klappernoten: 20 p k. naar Pellang. 
Rijst: 280 pikols naal' Penang. 
Kamfer: 2 pikols naar Java. 
Het is zeker overbodig hierbij 6p te merken, dat gedl1-

ren 'e het loopende jaar nog niets naarH011and is uitge-
voerd. (BlIm. Cour.) 

Samenstelling del' COlllll1issie te Djoc.;akal'ta tot het 
onderzoek nllal' het nieuw proeede voor indigo

bereiding van den Heel' Sayers. 
De Heeren: G. Weyn:schelik, J~eyssiu!l, van Gorkull1, 

R. Raali',. J.llaaft, ·.C. 13auIllgarten en A. 
Resinck. 

Als een cerste stap \fowlt cloor den Heel' Sayers aml de 
Comwi:;sie v00rnoemd, voorgesteld: 
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ij 
ile. Dat alle indigofabrikanten hunne voorloopige medewer- . deren derzelve, voor het gevalvan ongunstige decisie en de 

kingverleenerr ctot.hetnemenvan proeven. vergoeding aan den fabriekantof de fabriekanten,die zoo 
~e, Om te zorgen dat cliegenen onder hen, die nog niet goed zijn hunne fabrieken ter beschikking te stellen, 'met 

gemachtigd moehten zijn,overeenkomsten aantegaan met hunne indigobladeren en pel'soneel enz., zullen wij niet ver
den .Heel' Sa~e!s, t. en spoedigst in het bezit van die I del' uitwe. i~en, daar d~ze punten, hoewel. op ziehz~lve niet 
noodlge maehhglDgen komen, ondergeschlkt, het toell zlJn aan de beglllselen, lllerboven 

:~e, Opgave van de pl'oductie van iedere ondel'lleming over vooropgesteld. 
1869, 70, 71 en 1ehalfjaar 1872, Ol'l te dienen als I Punten 2 en 3 vinden wij mede billijk, doeh zal het 2e 
basis. · punt in verballd - tot pnnt 4 nog al gevaar verool'zaken, 

:4e. Eene algemeene deelname maakt aIleen eene eventueele dat het weleells zeer lang ZOll kunnen dnren vobt er van 
ovel'eenkomstmogelijk en eenen algemeenell hoofdel~- de zaak een praktiseh resnltaat komt. Zij, die niet gerech
ken omslag billijker. . tigd zijn, zonder maehtiging, tot overeenkomsten met Sayers 

5e. De 8010sehe planters hebben viermaal hoogere retribu- c. s. overtegaan, hebben kans, de eene meer, de alidere 
tie geoifreel'd, dan door Sayers in beginsel aan de Djoc- minder, lang te moeten waehten vOGr dat erantwoord komt 
jasche werd voorgesteld, van hunne principalen, die op verren afstand wonen en 

Is het nu de bedoeling dat die voorloopige medewerking eerst beho?rlijk in~e~ieht en nog eens ingelieht willen zijn, 
te verleenen tot het nemen van proeven, zal bestaan in alvorens dIe machtlg~n~ te vel'leenen. . . . 
geldelijko bijdragen, dan wei het tel' beschikkillg stellen van Ais dus pu~~ 4 s~ve.re wor~t op.gevolgd e~ .er lS l~ Eu
fabrieken en indigobladeren, pel'sonecl, enz.? Wij den ken ropa slechts een prmClpaal, dIe zlJne machtlg~lg trameert, 
beiden; want het· eerste is noodig vool' de bekostiging del' om welke ~'~den dan ook, dan zon de zaak bhJven hokken, 
benoodigde ehemische prepuraten en het tweede licht zieh waarom wI] de Heeren Sayers c. s. sterk aanraden daar 
zelve toe. . iets op 1e vinden dat hllllne belangen evenzeer zon kunnen 

Voor en aUeer de Commissie instant is eene decisie tel' sauvegarderen. 
zake te nemen, is bet duidelijk dat er verseheidene proeven Op het 5e punt vrageli wij hoe het staat ~et ~e.Solo
dicnell genomen te worden, die geld kosten en natuurl~k sehe. planters, best~at ~r ook eene S?lo~ebe Comm:~sIe en 
des te meer naarmate de deeisie zieh IanO'er Iaat wachtell. zoo Ja' waarom dle md met de DJocJascbe tot , een ·ver-

Is die clccisie gunstig dan is het billijk bdat het algemeen eenigu enbestaat. z~ niet, wat z~jn dan de motieven dat 
bijdraugt am de kosten of de Iasten van die procven te de zaak eerst te DJoeJa moet gedeClde.enl worden! .. 
dragen, tC~lVijl wanneer ze ongunstig is, die noodwendig Op bove~sta.ande vragen en beden_~~ngeu zoud~n 'v.1J gaar-
vool' rckenmg komen van de Heeren .: ayers e, s. ne antwoolcl lllwachten, waarvoor WIJ ODS beleeldehJk aan-

Over het biicenbl'enO'cn der noodiae geld en het O'aran- bevolen bonden. (De VOl'stenlumlen.) 
• .. t:) 0' ~c 

= --
S t r a a t Sun dad 00 r g e z e il d, 

l)!d'U'M V['AG I 
, 

Jltli .••• ••• G" En;;elsch .••• .. JCI\\'ing Bell. 
• - ; " •. • . •• AriJUlHoge . 

.. 
N ' 

• V ,\merik.,nsch .. Orpheus, . . . 
'-If:ll;;el'Ch ..... 5t, 111ld",. . 
• - It ••••• Kate Co\'ert. . 
• - " ..... OttcrC;lps. • . . 
.- 11 ••••• • Prudhoe.. • 
• - Framsch ••.••. Nouveau MondellI , 
• - : • . • .. Jokohamn 
• - Soart! Duitsch , I;],s_. • • • 
,-' Engclsch .... ,. PI,.to. , . _ · - I " .. ... Princess J)e\,mar 
'-I:'<OO,:d J)uitsch ~".,.r~t Bismark . 
.. - It,!lJ.ln , . •. , .•• GJO\Oll , U 7" •• 

• - :-;oor<1 DuHsch, R, J. Robertson 
· - ,EngeI8th . . . • .• Yarra , ..•• . 
,10 ., ..... . Queen of Indle , • • 
• 12:prniss" .• , .•.. ,Abr_tk (oorlog s(oomsellip) 
• !3 Nederl"ndsch .. .lava Packet · -I' .~rnerik8alls!:b .. 500100. , • 
• - lengelsch.. . . , JIolle"·cll • 
'-l .~lIlerikuauseh .. Bunker Hill. 
• _ , " " .... lIorahe. . 
• - INaOr<1 Duitsch. ~ophi" . 
• - Al1)erjka~Ul8ch Stlpphire. 
,- )ioord lJui;sch. EugdiJert 
• 14 Amerikaansch .. Escort 
• - \ Engelseh .... .. Conq neror 
.- ./ ', .... ... Merfoe • 
,- • • ..... Colleron • 
• 1aIRuss ..... ..... Jalo . • 

. I 

.ICogier • '1" liLers • ,Sn.ith • 
-:IHcumitly. 
· l\linchien 
, Pelly 
· Vl'uliate 
· Simon . 
· l\hmticr 
• I·husen 
, Hurt 
· LUlls. • 
· Krame 
· Iloggrond. 
· Hernsilcilll 
· Orfeur • 
• Knight • 
· von Schnutz 
· I'rappen • 
· Shakwell . 
· Larson 
· DOl\'is • 
• Hu.nly 
• U~lsen 
• Serous 
• Hnllehr 
· Nichols . 
· DaDidson • 
• l'ifi.aft 
· Rceu • 
· Nicklin , 

DATUM 

• :::llicJ:).s .. .• •• 10 "' unrt ..•.•••• /:SlJan gllllC . 
• S.iUgi.II!Ore •.•• .• ~~ Juni •• , •••. • Co ~o Jlll;o 
• ~ ew-): ork. . .•.•. • • • • • HOll gkoog. 
· C<ll'ihtf. . .•. . .•. 8 ~-rllllrt .•. . .. "Singapore • 
• ,/ •.• . •• . J G Januar i .. " , JOkOJlUI1HI • 

· ~hiclds •.. .. .. 23 April. , .. . •. !~il)gi,pore 
. . . . . 29 .F~ lJruari .... , Hongt.r.r!'! • 

· Hamburg .. , 0 0. ~4 Maart ••.. eo jd. JIIUl' ]~i . ('1'. 
, CanllH 0 . , " 23 • . . . Hongkol'g • 

• ' • 0 •• • ~3 . . •. . ., 
· ~Hmlerlanu ..• . 7 ~f~l:Irt.. ... ,.. [long.ong. 
· Lb'cr DOl. •..• 7 " .. . .. Swgttlorc, 
• CUl'uilr •....• . 6 ~Iei .. .. .. Manilla 

G ~laurt. 
o ••••••• 22 0 ••••• Hong]..: ' ng. 
• LODuen , ........ 21 ..... dmo),. 
· Manilla. ..... .. . . . .. . Londen . 
· Galle .......... , 0 Juni ... _ ... ·. lllutayi •. 
· Bataviu . •. . • • • 11 .fuJi ...... Amsterdam 0 

· Host on .. .•..•.. 21 ~hart 0 •• '. i;atavia. 
• Lunden . . •. • ..•• 30 April. •.• ' .•. Shilngbae. 
• llost(Ill •..• •• ..•. 30 " . .• ., Order . 
• :'\ew-York .••• .. ~5 II ••• ••• Hongkong . 

Hamburg .. ••. . • : 2,; ~.yI\(\Tt • •..•• • Aml~r Itin'r. 
· Cardiff ,. .... ..12i> AI,r:! . .... Hong-kong . 
· ~onuen ........ 2~ Masrt .. ..... 'IJok~hama . 
· Smgapore .. ........ .lull ..... , ...• :Bos on. 
· Shielu" . . • . .. ,,"4 M.srt ....... . Shangb •• , 
, G l.sgow .. .. ..... ;0 
· Cardiff ......... 18 • .. .... 

. • • . ' . . Hongkung • 

Aangekomen Schepen tt' Batavia, 

DATTJJ4 VLAG NAMEN DER SCHEPEN 

Ju'i ...... 6 Nederlnn<1sch •. ,chip.,;. Java "Packet. 
8 ~aIDuel • 

.• 9 ; ..... bark;· ... Justina • 
• 12 ...... brik. .. F rancina. 
,.14 RIlS" .......... stoOlob. · Abreck , 
,.- .AlUeFi~-:ansch " schip.·.,. Sooko. • 
• - Nederlands.L.... Elisabetz.., 
• 16 ••..•• ,a:oomh, Prins Hendrik , 

GEZAGVOERDER I DATUM 

• Trappen • 
• Owens, • 
· Steeyensz . 
• MicLel. . 
• Kointlt. \'on Schaulz 
• Bb"Kwell , 
· Kle\\:it, • 
.lIendliks • 

· ~amarang.. 1 Juli . ' Hou ghton & Co. 
,Londen.. . 8 Maart . 
.. Sllmurang . .} J uli. 
• g, erab.ujil. 6 • J. Daendcls & Go , 
· P. ue ·Galle 20 Juni • 
· Hmton ; 23 . Mahrt. Diinimler & Co . 
· a;nstc:~am . \18 April . 
• :.lIeu" e Dlep . . 1 JUDl • 



V e r t r 0 k k ,e n S c h e p en va n Rata via. 

DATUM ' I VLAG NAMEN DER:SCHEPEN 

Jili ....... 71 N-oOrd Du itscll. schip . •• . Fl'eydes . " ' . • 
8 Neclerlaut.l:!ch . .. Prm~es Amalia. • 

: : :10 • • .. ," bark .••. Robertus Hendrikus 
• • .J a Russ ....... .. ' SChip ••• Eqll.tor, . ; . 
" _ Neuerlandsch..." Johanna Margaretha 

• : 15 Vier Gcbroedel's ... 
16 II • • , • 'I Kandal1ghaucI' • 

: _ F; ngelsch, •. ' • . brik . . ,. l; ruily Smith, 
. J7/Nedcl'landsch... schip .•. E Ii,abeb,. . :' .' 
. _ Engelsch.. .•• II County of Bor,\lck , 

GEZaGVOElillER ' 

· Norbeck • 
· Timmerman. 
· H.ageraats 
, Hoekert • 
· Ruhaak • 
• Ruhaak • 
• Zeelt • 
• D' .. idson. 
• Kiewit . 
• Mc. Lean • 

I. 
· Samarang. 
• Soeraba\j" 

: Nederland 
· 8oeraba\ja. 
• A.u,tralie . 
• Eoer.ibaija. 

NAAR 

--------------------------~~--------
Aangekomen en Vertrokken Personen. 

Van New Castle, met de Eng. bark Kassa, de heer 
J11. Lawrence. 

Van Singapore, met het stooms. Neva, de heeren de 
Gelves, 1't111enk, W. P. Deong en Lamarche en elf Japa
nezell. 

Van Nederland, met het Ned. schip ElisabetTt, gez. Kie
wit, de heerell van Asperen, eehtg. en kind, de J ongh, t en 
Kate en :Mejufvr. van der )leer. 

Van Nederland, met het stooms. Prins IIerul?'ik, gez. Hen
.-lriks, tle heeren ~L :Meijer, T immerman, Thijssen en eeht
" cnoot 2 kinderen en baboe, van Ohm'ante, m en. Sanders 
dcGr~ot, en Bondix, A. J. Dumont, It. t/z, mevr. Eggori 
Land,re, C. J. van Stockum, jL O. Buyze, offie. van gel:.; 
H. Immink, idem; I-laremaker, It. t/z; H. J. N ieuwkeI'k, 
ollie. van gez.; J. van Buuren, L. Yrancken, men. Smits 
en Zoon, de heel' .T. Salomon son, F. VY. MondI'iaan, A. M. 
J. HogerwaaJ'd, U bbens, It. leol. met eehtgeuoot, 2 kinderen 
en DOlllle; 13. van Il er Bender, P. Luyt.j es, Nolle, 'IV. Lam
.t.erink, me Yr. de Jon g van der Chijs, de hecl' J. van Sprangl), 
P. 1\1. 'Mom'mans, Dorman!', E. Kempe, It. del' Mar.; P. Ie 
ComLe, id; J. Habbema, 2(le it. del' inf.; W. H. 'Walther, 
i tt, L. Sieborg, lste luil. inf, detach. kommulldant; dt} ~lee
ren A. :i\Iuller met eelJtgenoot en 3 kindorcu; ~. L. Bll1k
horst, H. Krijgsmau, F. H. van ltijgel'5ma, J. H. Bekker, 
bcne\'ens een det. mal'lniers, ~terk 57 man en een det. ko
lonialen, sterk 125 man. 

Naar Nederland, met het Ned. sehip ,Java Packet, gez. 
'l'rappen, Overste van del' Haas eehtg ., Kapt. Blokland, 
cchtg " Geili en Meijer, d e hcorcn de Vogel, cehtg. en 2 
kinderen, Scherer, J ufyl'. Margadallt, en 2 kinderen van den 
hcer Itccrink, Mevr. de wed. Geertsema en 3 'kinueren. 

Naar Nederland, Dlet het Ned. sehip Vie1' {/eoroedel's, 
gez. lluhaak, Gepcns. Kapt. del' Inf. IUjnders van der Veer, 
Lts. Smallen bach cn de Krijger, de heel'en Goosen en Le
vyssohn, echtg. en kind, en 8 militairen. 

Naar Singapore, Muntok en Riouw, met het stooms. 
Vice P1'e8. P1'ina, de heel' en Kunst, Haijl', Oostergetel, No
jelle, Ilinkhuijzen en Gaston en Z. M. troepen. 

CAB.GA.-LIJSTEN' . 
Invoer. 

Van Amerika per Amerik. schip ,,1!'ranklin", gez. John 
Drew. agt. Dummler en co. 

12000 kn petroleum~ E. Moormann en co. 80.0. ton ijs. 12 
kn klokken. 10. do sto,eleD, 15 do oesters, 10 do melk, Dum
mler en co. 

Van' Nederland per Ned. schip "Princes Amalia". gez.Tim-
. ' merman, bgt. Gumprich eil Strauss. 

41 kn wijn, 14 do. papier, 15 doeau de cologne, 100 vnboter, 
2 kn odeuys. Engelhard en co. 15 kn provisien. 1'8 do g'las
werk. 1 kt boter, 5 kn meubels. 25 do drankeD, 25 do genua .• 
olie, .. van Vleuten en Cox. :~Opa~ke.Jl roodgaren. Busing, 
Schroder en co. 100. kn petroleUDI,600kelk genever. J.ohn 

Pryce eu co. 1 kt koopwareil. P. L~iidberg en . Zoon. 20.0 
kn petwleum. 7 do ja~tatlikeleD' geb. ' 'Reerink. 10. kn wyn, 
J. Daeudels en co. 166 kli koopwaceri;' Geo. Webry en co. 
2 kn fornuis, Ie Roux en co . 25 kn , wijn. 3 do diversen. 1 
kt koopwaren, Reyost en ViDjU. 28 kn manufacturen, E. 
Moormann m co . . 50. kn wijo, 52 vn teer. 10.0. do hot.er. \} 
kn kramerijen, van BeekRei neke en co. 3 kn manufacturen. 
Mainfz en co. 20.0 kn vermoutb, G. Suermondt en co . .16· 
ko aardewerk, ::l do modewllren, I ODvn teer. 60. kn glaswerk. 
50. do me!k. 3 do .kramel'ijilll. geb. Sutorius. Veder en co • . 
\} kn glaawerk. van den Abeelen en co. 150. kn vermouth, 
118 do wijo. L. Platon. 5 kn m~nufllcturen. J. F. va.n 
IJeeuwen en co. 1 kt le*o; G. Kblffen co. 16 kn naal
machine. G. Be'lle. 50 kl) bitter, 10 do wijn, 10.0. vn·teer, 
80. ps leggers, 'IDa vn boter, 1 kt glaswerk, 40 kn provisien. 
43 do kramerijen; 20.0 do vermoutb. 16 do dranken. E. ten 
Brillck' en co. 50 kn ' champagne. 5 do manufacturen, 1 kt 
band. 2 ku leder. 5 do koralen. 12 do zeildoek. lkt diver
sen, 2 kn wol, 3 du imitatie leder, 35 do meel, C. B~hre en 
G. Kindtr. 5 kn manufacturen en modewareD. H. A. Bahl
lJIaun en co. 100 krd s/water. 10.0. ' pshammen, i38 vn verf. 
10. kn blaauw. 1 kt, kramerij,en. 2 kn ijzerwerk. Pandelen 
Stieliaus. 7 kn lederwerk. 2 pakken raderen. F. Belle .30 
kn kazen, 100 vn boter. 34 kn provisieD. 1 kt papier, 1 do 
keukengereedsehn[)pen. 1 do kantoorbeboeften. 2 kn porcelein. 
1 kt drukwerkcn. 1 do strooboeden. de Llnge en co. 50.0. 
kn petroleum, 196 vn spij~erB. 15 kn garen. 10. do speelkaar
tell. 4 do pepermunt, 4 do handscboenell. 5 do hemden. 10.0. 
do champague. W. I:J~onen en .eo. 1 kt kramerijell. 200. kn 
petrolelllll, 2 do hammen, .Cavadioo en co. 1 kt manufactu
reu, 100 Vll meei, 100. dJ boter. 20.0 kll petroleum, B. van 
Leeuwen en co . 11 coil kramer\jeii. J; Peet. en en co. 1 
k t geweren, 12 kn glaswerk, 1 kt staelen, 2 ku wiin. 1 kt 
boekelJ. 1 do kaarteo, G. G. Batt, n. aDD kn petroleum. 6 
do papier. 159 coli manufactureD. ht . Cred. ,en H. V. Rot
terd~llI. 3 kn medicijnen, R.thkamp en co. 6 kn manufac
turen, NIederer en co. 50. ku kramerijeD. 6 do ' koopwareo, 
12 do parfumerien, 36 do spiegelt.jes8do dozen. 2 do mode
waren, 50. do eetwaren, 6 do' schHderijen. 26 do glaswerk. 1 
kt lampeD, 283 kn bier, 5 do aardewerk. 10.0. vn boler, 100. 
kn slaolie, 4 do spiegeltje8, Reiss en co. 7 kn garen, 1 kt 
boeken, 5 kn ijzerwerk, 76 do kramerijen, 3 do kleederen, 10. 
coil inkt, 4 kn wasdoek, 2 do wlIrijfbehoeften. 13 do glaswerk. 
45 do eelwaren. 400 do wijn. 3 do papier, 4 do zeep, 6 do 
lederwerk. 56 coli velfwaren, 3 kn modewareD, 6 do parfullle
rieo. 2 do gereedschappen. 1 kt Dlodewaren. 75 coli staal, 
Gumprieh en Strllu.\s. 20 vn speci(', N.H.JIIl. 2 bn kurken. 
Diepering. 2 kn papier 1 kt koopwaren, H. M. van Dorp 
en co. 2 kn BchoencD, 2 do b6eken. 1 kt stoelell. 1 blik 
kaarten. 21 v~ boter, 4kn koopwareu. lktprovisien 18, kn 
wyn. 1 kt pa8selllent,9 kn diverseD, 1 kt speelgoed. 2. kn 
vruchten op brandy. 1 kt pijpen. Agentenqq. 4md hari~g. 
~rder. 40 ps .kazen, 35 vn bbter; 3 dochafing,4 ~kn ,ansJo
vlsch. 12 do provisien. 21 , JIg: cgg/ta!k JO do ruw" 45 ps ham-

d
men• 1 kt taba~, GezilgV;oerder.eel)igegpuvernements goe-
eren. '" ' 

Uitvoer. 
Naar Nederland per Ned. schip "Anoa en Johanna". gez. ' 

Hbfste¢. agr. ,9; Suermor.:Wenco. '. 
300. Ilik tin. N'. H.M. 47~2.40 piksui~er,275~ 'ps. buffdhui

den, 21 do koelluiden. 8 dop!lardenh!liden, 9 piklliMiI, 2 do 
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foelie, 24. do peper, 186 do koffie. 30 ' do rotting, 300 do tin, men mij vertellen dat Z. Hoogheid zieh als g8Mnfje,z8 aan 
3 vnvleesch, 3 do spek, 2 do meel, 24 knbaeken. 95 leg- boord bevindt van Z. M. stoomschip Afajoeno. Datheet 
gers arak,10 pik rotting. G. Suermondten co. 55,13 pik verandering van tooneel! In het bezweringsformulierder 
staartpeper, 2477 do zwarte pep~r. 10,40 .do g'ett~pertja. 2,22 Balineezen wordt o. a. gezegd, clat de meineedig-e door 
do kaneel, 2958 do noten, 7,03 do foehe, Martin. Dyce en ~ 
co. 797,22 pik 8uiker, Int. Credo en H. V. Rotterdam. een bliksemstl'aal uit een onbewolkten hemel zal getroffen 
425 pik gettapertja. 1 kt piar,o. Engelhard en co. 220,02 worclen .. Ik zou haast z~ggen:, als z0.o'n bliksemstraa~ is 
J:(ettaperlja,9 do gomelastiek, 16 do cubeben, J. 1!'. van de ArdJoeno op onze ree en t beslmt van de regeenng 
Leeuwen en co. 2 keld genever, Batenburg en co. 407,98 op het hoofcl van ouzen regent komen vallen. Niemand
pik damar, 40,68 do benzoin. 653 ps buffelhuiden, Maintz en buiten den Ads. Resident natuurlijk - hacl van ocMend 
co. 4 kn lakwerk. J. Daendels en co.. 12 N. pd. barst, ~O ook maar de minste c Ahnung van hetgeen komen zon en 
kluwenwerk, 460 N. pd. brood, 1 vat meel, 4 vn hoter. 1 kip gekomen is. Ge kunt u dan ook c1e sensatie voorstellen, 
stokVlsch •. 1 mud erwt"~n, 1 anker zuurk?ol, 10 kazen, 1 vat die deze onverwachte o"ebeurtenis onder inlanders en vreem-
genever, 3 ankers aZIJn, {. rol presenmngdoek, 1 vat teer'li r If'" . 
1 do terpeutijll, 1/2 liUid en 1 troB fiakleer, 3 lijnen, 3 stuks (e mgen tee t te weet? g~bracht ... N u ~k eenmaal uw co~~ 
lijnen, 1 kip buizing, 5 pik aardap·pelen, 1 anker boon en, 2 res~ondent ben, begnJp Ik dat Ik u me~ zonc1e.r Imadere 
kn petroleum. 1. ijzerenketel, 1 t.on steenkolen,Overgescheept benchten laten mag. Ik weet eehter lllet of lk, althans 
van de Noord.Brabant. 50 pik rotting, Aan boord gebleven nu, weI in staat zal zijn om mij naar behooren van deze taak 
van Bushire. te kwijtel1. Het gebeurde moge nog zoo l'echtvaal'dig zijn, 

Naar Australie per Eng. schip "Laughing Wave", gez. niemand ziet eene IIgrootheid" vallen, zander tot de ont-
Bhans, agt. Houghton en co. dekking te komen dat men, als iedel'een, zen·wen heeft. 

ern partij sandelhout, Aan board gebleven van Australie. 160 ,ViI dat s. v. pI. in 't oog houdcn en 't volgende dan 
pik suiker, van Slooten, Morgan en co ,150 pik suiker, 500 VOOl' lief nemen. 
ps klappers, 80 pik rijst, Boughton eu co. De lIonbcwolkte hemel" van zoo even, behoort natuur-

Nail! Nederland via Joana per Ned. schip "Johanna", lijk aHeen in ele gelijkenis thuis. Ik herinner u dit, om-
gez. RosiD/!b, t<gt. J. Daendels en co. dat ge 't gezegde andel'S op den politiekcn hemel zouclt 

Voor Nederland. gaan toepassen, waal' 't aUes behalve onbewolkt was. Nu 
1200 pik tin N.H.M. einelelijk de onweel'sbui is losgebarsten, spijt 't mij bijna 

Voor Joana. dat ik u in mijne laatste brieven zoo weinig uit de staat-
kundige huishouding van clit gewest heb mecleg-edeelcl. Tot 

1283 ton steenkolen, J. Daendels en co. ~ stl'af VOOl' mijn zwijgen zon ik nu eigenlijk eene geheele 
Naar Banka per Ned. Ind. schip "So-ootdien", gez. Var

kevisser, agt. P. Landberg en Zoon. 
1 pltk man1Jfact1Jren, 8 vn bater, 2 kn diversen, 100 ps goenie

zakken, Dude lading van Batavia. 5400 pik rljst, 800 tinnen 
vormen, 2/rri Blroozakken. Gouvernement. 3 kn wtjn, 1 vat 
azijn, 2 keld jenever, 10 kn zeep, 3 vn olie, 10 pik rijst, 4 
do kaljang, 10 p8 trechters, THu Djiemsoe\j. 15 pik olie, 
10 do aardappelelJ, 7 do uljen. 40 do rijst, 10 kn zeep, Var
kevisser. 
Naar Nlderlanrl per Neder!. scilip "Sliedrecht", gez. Wi!

ieru8e, agt;.G. Buermondt en co. 
lading vall Suerabaija. 

2 vn erwten, 3 do ho()uelJ, 1 vt capucijners. E. Moormann en 
co. 305 I)ik k(Jffi~, van Duijm en co. 300 pik rotting, 500 
do till. N. H. M. 125 pik rotting, 52715 Ned. pd. tabak, 
2000,33 plk suiker, 687 pB koehuiden, 37 do buffdhuiden, 1 
kt boeken, 2 kn arrowroot, Fraser, Eaton en co. 1 kt na
tur&lien, geb. vlIn Delden. 

ladiug van Passaroeang. 
2Sli2,99 pik suiker, N.H.M. 

lading vall Panaroekan. 
1691,14 pik suiker, 261.993 N. pd. tabak, N.H.M. 

lading van Pekalongan. 

geschiedcnis van de laatste m~anclen moeten schrijven, iets 
waartoe il;: echter op 't oogenblik weinig lust gevoel. Laat 
me u claal'om alleen mogell zeggon dat ik mijlle goec1e re
clenen had om zoo kal'ig mogelijk te z~n met politiek nieuws. 
Ge weet, dat we hier in kort van personeel gewisseld heb
ben. N u ben ik van oon1eel dat een nieuw bestuur zoo· 
min mogelijk een onderwerp van publieke besprekillg zijn 
moeL En dit vQoral, waar het optl'eedt met de onaange~ 
name en gevaarl(jke taak om misslagen te herstellen, ver
keerclheden te beteugelen, misclrijven te straffen, i. e. w. 
een Augiasstal schoon te mnken. Daar moeten - iec1er 
zal 't toestemmen - de teugels van het bewind met om
zichtigheid aangevat en gehanteerd worden. Daar moet 
mOIl veel eloon en vee! laten wat oningewijclell - die bij 
slot van l'ckening l1iets van de veralltwoordelijkheid dragen 
- aliicht lauwhcid, ollvel'stnnd en wat lIiet al toeschijnt. 
Daar is, ten slotte, vom ieder, die gaarne rechtvaardig 
oorcleelt, geauldig (tfwacTtten de booclschap. Dit zij vol
doende om mij voor n te rechtvaardigen. En nn Dog eene 
korte schets om 't verzuimde zooveel mogelijk goed te 
maken. 

2945,72 pik suiker, N.H.M. 
lading van Tagal. 

772,20 pik suiker, N. H. M. 
lading van Cherilon. 

2436,74 pik sniker, N.H.M. 1 legger, 
. van Makassar. 

Hoe 't er hier vaal' Januari uitzag, hebt gc in ill\jn 
em'sten brief op cn tusschen de regels gelezen. Daar 't 
mij, gelijk ge weet, in deze correspondentie enkel om de 

Aan board gebleven eel' van het Gouvernement en 't welzijn van dit yolk te 
doen is, heb ik. t.oen de zaken zoo zaeht mogelijk vcorge-

alhier geladen. steld. Ik vel'zeker u andel'S dat er aanle~.din~· te over was 
1000 pd. brood, 4 vn vlee8ch. a do spek, 4 do meel. 1 vt ha- t om moorcl en brand te roepen. TennJl leder klerk op 

ring, 2 vn erwten, 1 vt petroleum, 1 keld genever, 1 vtgroen- Batavia u had kunnen zeggen dat IIBoelCleng niet veel 
ten, 3 fl. mosterd, 1 lantaarns, 2 vn gort, Dvergescheept van meer is dan een regents chap onder Banjoewangi", zagen 
de Aurora. wij hier niets daarvan. Integencleel, had men ons ge-

Correspondentie van Balie. 
BOEL.fLENG, 1 Juli 1872. 

Geachie . Reaakteur ! 

Heden morgen half acht zag ik den Radja van Boele
leng in ziju gewoon jachtkostuum met het geweer over 
den schouder en · een troep honden achter zich, voorbij 
mijne woning gaanen hedenmiddag tegen twee uur kwam 

vraagd wat BoeleIeng was, dan zouden we zeker als nit 
een mond hebben geantwool'c1 :{' Boeleleng is, wat aile 
overige rijken op 'Bali zijn: in fakto een onafhankelijk 
rijk, waar een despotisch vorst naar willekeu.r over t1ja en 
eigenao7Jt zijner ondel'c1anen beschikt; ~ waar re,ht ge
sprok"en worclt in naam en naar goeclvinden van den !ta· 
nak,j hagoenq. Het eellige wat. dit gewest van de an4.ere 
onclerseheidt is: Ie c1at hier cle Hollanclsche driekleur 
wappert; 2e dat Ilier in een mooi hUls cen Ass. Resident 
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en in idem een kontroleur woont; - 3edat 't VOOl' de' of hoege't noemen wilt, zander de minste beweging is 
Balineezen, cen raadse1 is waartoe dieheeren eigenlijkhierafgeloopen. Nog op jachtzijnde .verd (fe radja het stoom
zijn' - 4e dat de talrijke vreemdelingen - rechtstreek- schip gewaal', waarophijterstond rechts-om-kel1r maakte 
sche' onderclanen van het GOllvernement - niet .recht we- am, als naargewoonte,zich te kleeden en~rnet den Assistent 
ten, wat zij van de amlers zoo hooggerocmde KomlJagnie naar boorel te gaan, Zeer wijselijk had melldebestemming 
c1enken moeten cn5e tlat de regent allen het pmttelen van de Arc1joeno voor hem envoor iedereen geheim gehou
belet door een luid of fluisterend uitgesproken beroep op den, zoodat de vorst dan ook eerst op het dek van dit 
Zijll vriendschap met het Gouvernement en IIdeszelf.'l ijzcr: stoomschip uit den mond. van den resident vernam, wat 
vreters", gelijk deze despootjes zoo gaarne onze soldat~ll over ,hem besloten was. Die geheimhoudingwas n.l. noo
afschilderen. Het lust mij niet om bij een en ander mt- dig om te voorkomen datz~ne Hoogheid" gesteund door 
voeriger stil te stann om u eehter cen bewijs te gevcn hoe sommigen zijner liovelingen, wellieht uit wanhoop, zijn 
vel' 't met ons gi'zag onder den vOJ'igen Ass.-Res,idel1t ge- laatste kaart uitspelen, en 't zij door amok te maken, 't 
komen was, dienc het vol gena e : Verledene weeK - d us zij door meer geregeld verzet het leven van ,in boorlingen 
cen paar maanden ua de optrccling van het in elk opzicht en vreemdelingen in gevaar zon brengen. Voor het volk 
nicnwe bestunr, - dus na herhaalde waarsehuwing en be- behoefde men geen vrees te koesteren; wat dan ook dnide
dreiging - wen] een .i\Iohammedaan, rechtstrecks onder- lijk gebleken is. Er werd zoo ' weillig aan verzet gedacht 
daaI~; van het Gonvernement, door een vijftigtal gewapende dat de lui op den passar voor het pa!eis, ook na't bckend 
vrienden en volgclingcn van den l'uiija in zijn huis over- worden van's vorsten gevangenneming, doodbec1aard met 
Yallen, bij de IHlJ'en gegrepen, gcslagen, getrapt, gestoken koopen en verkoopen voortgingen. Oak binnen in de poeri 
en dus toegetakcld op klnarliclttel'l dug, als cen wild dier bleef aUes stil. Om drie uur ben ik even claar geweest 
twee paal vel' nnal' boven gesleept, waar de VOl'st ten slotie - ongewapend evenals de[HH.ambtenaren, die boedel
bevel O'af om hem met. de voeten in 't blok te sluiten; beschrijving llielden - en ik heb me er over verwonclerd 
's mal1~ mi"daarl was, dut bij eene verre nicht van den zoo berlaard als groot en klein zich sehikte naar de be
vors!, die zeer OJ) hem verliefd schijllt en dan ook gelled velen van den Assistent-Hesident, 't wasbepaald of we in 
vrijwillig tot hem gevhlcht wa;<, in zijne woning onhan- een sterfhuis waren. AUeen de tranen ontbraken maar. 
gell en vcrborgen lta(l. Doell al had hij een mom'a be- N u die zouden daar ook in 't geheel niet ;ophunne plaats 
gaan, voJgens de. bestaancle bepalingen jmrl de vorst geen geweest zijn. De vorst was zoo bemind in zijne naaste 
reclJt om lungs dien weg zich van den schuldige mcester omgeving, dat op de vraag van den Assistent, wie van de 
tt' makcn. Trouwcnsliij wist <lit ook weI, maar - gelijk vele vrouwen zijne Hoogheid wensehten te volgen, niet eene 
't memchen gaat, die cenmaal den voet op 't hellend vlak zich (laartoe bereid verklaarde. Allcen zijlle favorite, wier 
gepJaatst: hebl.Jcll - Waal'Sdlllwing noell bcclreiging, goede geweten niet, heel zuiver is, heeft zieh op zijn verzoek met 
vooruelllens noeh schoone bcloftcn, hebbCll kuunen ver- hare pleegdoehter en vier vrouwelijke volgelingen, aan boord 
hilldcrcn !lat ltij willens en wetcns zijn eig-en ondergang bij hem gevoegd. Van de mannen is, geloof ik, niemand 
bewerkte. Dit laatste feit hcett dan ook slcchts de mHat meegegaan, weI bevindcn zieh twee zijner gunstelingen op 
vol gemnakt. AlLbans met de vcrmcltling dam'van eindigdc, de Ardjoeno, maar van hen lean niet gezegcl worden dat 
na r ik 11001', hct wndenregister dut hem van oehtend nan ze vrijwillig in zijn lot deelen. Zij reizen IIvoor eigen 
uO(Jl'tl van de Anljoeno door den rc,'!irknt van Banjoewangi rckening." 
Wf!l'd ,'oorgeli0u(it'n. 1k Ireb goen inzage goliad ,vnu de Naal' ik verneem, zal de resident over een paar dagen 
akle van beschllldiging'. AHeen ;:neen ik ie hebben opge- hier tcrugkeeren om het vaorloopig bestunr te regelen; van 
I'allgen, dat cr ill voorkomt van de 13andjarsche expeditie ochtencl was alles op de Ardjoelllo in de wapeus, maar men 
! waarin de VOl'S!; een \{einig ccrvolle (;Tl weinig eerlijke r01 kan zieh nu verder die moeite gernst besparen. Geheel 
schiJIlt gespeel(l te habocn), van sawahroof, van gezag, van BoelellJllg zal zich zonder morren en in aUe geval zonder 
grllwclijke mishandelingcll, eldin p:enocg om, waar 't GOll- ecnig feitelijk verzet aan aUes onderwerpen wat het gou
Yel'llCnlent eenmnul besloten hcdt om recht te. doen en zijn vernement over land, en volkbeslotenheeft; op 't oagen
gczag te ltandhavcn, 't nan geen motieven daartoe te doen blik zijn de gemoederen natuurlijk nog in beweging en 
olltoreken. dat zal morgen, als de lui van aUe kanten saamstroomen om 

In hoevcrre nu door dcze moticven de afzetting en - 't fijne van de zaak te weten, II\isschien nog meer het ge
want clat sehijnt weI de be(loelillg' te Zijll - verbanning val zijn. Zoo even zei mij een inlander: "we zijn nu nog 
van den vorst gcrcehtvaardigd z\jn, heb ik natllurlijk niet als mensehen die eell diamant verloren hebben", terwijleen 
te beoordeclen. AIleen mag ik niet nalaten hulde te bren- ander sprak van /leen kieken dat aan de hen ontrukt is," 
gen aan onzen Assistent-resident de 8clteemaker (vcrgeef me maar dat zijn uitdrukkingen, die niets met's volks ge
<lat ik deze enkele keel' namen noem), die niet geaarzeld hechtheid aan den vertrokken vorst te maken hebben. Het 
heeft om, wat men noemt, de koc bij de horens te pakkell elm'de van de yergeUjking is hier eenvoudig de sromme ver
en waar hij recht moest ([oen, zonder aanziell des persoons bazing die allen bevangen, heoft. Ais straks, om bij de 
gehandeld heeft; - aan den Resident van :Banjoewangi beeldspraak te blijven, het kieken eene andere hen vindt, 
'l'annay, die van zijn eerste optreden af zich onvermoeid dan gaat 't weer even rustig aan 't pikken. 
met de zaken van :Boeleleng hleft beziggellouden en, nu Doeh genoeg VOOl' thans. Spoedig meer him·over. 
de beslissing viel, mocd genoeg bezat om zijn deel van de 

d (Boer. Hbl,) Gegroet J. O. (~. verantwoor elijkheid op zieh te nemen; - eindelijk, aan 
den Gouverneur-Generaal, die ook hier de daa(l bij het 
woord voegele en denij vel' zijner am btenaren cloor onge
ken den' spoed en 't vereerendst vertrouwen heeft ~illen be
loonen. :Ben ik weI onderricht dan is lIet voorstel to.t af
ietting den 27e. JUni van hier gegaan; - 28 hili ver
t.rok een telegram v.an :Banjoewangi naar :Batavia en -
- den Ie. J uli 's mOl'gens mim 8 uur wierp de Ardjoeno 
het anker uit op de reede van Booleleng. Dat heet 
b.andelen! 

Nu rett mij nog mede te deelen dat de geheele pleehtigheid, 

Voor elk artikel in dit nummervoorkonieilue.en niet door ander 

geteekend, stelt zich vaor de wet als scbrijnr bekend 

J. C. VAN· I.IER. 

SIielpersdruk. - BRUINING & W.UT. - Batavia 
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