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!t~.c,{yblg'ens ,de jongste- bepalingen komen aUe 
-{~R¢t~~ : ,;~tlgehso\Ter1redingen ' aan den lande. 
~'Dit:heg~hs<:)l .··' vi:i!'dient illHllendeele goedkeuring. 
:Pt'}' justitieofpolitiebehodren geen deel van de in
-kolnsten l.iitopgelegde· hoeten te trekken. Dat 
~ln~ll" ~tli - aanbrenger, . bij v: in opiitmzaken, iets 
v.airde ' :ho~'te Joelegt,is 'nog eel' te verdedigen 

)' d:ij{ 9-~Q-t','_ii(en!1~_ ambt£maren, met de toepassing 

~;;~tll~~tt1~~~~ij~l~ 
afHltq(ili~fii~tde~,~'iteisteg~§treng4eid uit te voeren. 

, • ', M~~r;:':z&111i~nn[r ool( ; niet . een stap verder 
.~ga:al1p V i Ol'ct:e·,<'EufopeesCJ.ie' ambtenarenvan het 
openpaarinini,~terie is . het aandeel in boeten 

;-T~.edsJang . afgeschaft , rrhanszlJllen de ambtena
~'Ten ' clerpolitie e1' niets meer van krijgen De 
:,c1jak~,a's ~?f i111andsche officieren van justitie ge
.~: hjeten iritusschen een ', zesde van door den rechter 
: ()pgel~gde .boe,t:en. . ZitI men bij de begrooting 
," ;"0'0r ·, lR73 iiu :aIleen de schouten, enniet ook 
'{t~ " dj~ksa.\leeij ' betel' traktement toeleggen? \Vij 
~:" yinejl ,h¢t: hopen. , " 
iCi'-:; Het trakten1:entder schouten is geheel ouvol
:'~~:(}gel1'd~, b'p sbrrimige plaatsen is het bedrag del' 

:ir~q~t~H, ,~y~p\Vel.,. yrijaanm.,erkelijk. Wil ~en eer
jtij~e,'"jn§ns9h~n,>'9ij .?t pelitie in dienst krg~en 
: §P',. ~o;p,~~n'.J. Al;ln: .J~9fft:gIeil ze tlene voldoeJ:l.de 
;:~.e.:~bldigip'g;- ~ elfyetg8~'dingvoor ,het te lijdeu 

~!~\~~~~tVi~k ,:!~tt'b~t~!je g:~~e:~~10~a:r v~~~ 
J1-i.eu' J~Y~n1 ' ZOu van d~ tegen lvoordige traktemen
f~~+i!;l~;zQ'h>l(;;r ~irl0lulI\en;t~p? ls ee.ll' on8plosQ_~ar 

raadsel. De :schout moge eene ondergeschikte 
be trekking bekleeden en als zoodanig zijne le
venswijze dienen in te richten,hij moetbij,,~. 
veel meer paarden houden dan anderen om 
zijn dienst te verri?hten. , De daaruit voortsp~i
tende en andere mtgaven, welke de politie zich 
moet getroosten, en die niet cent voor cent in 
rekening te brengen zijn, kunnen onmogelijk uit 
het geriuge vaste traktement deI' schouten ge
dekt ·worden. Men dient hierin te voorzien en Iiiet 
met te karige hand te werk te gaan, wil de 
politie aan hare roeping beantwoorden. Anders 
zal men daarvoor op den dum aIleen lieden vin
den, die' door onwettige inkomsten het hunne 
e1' pit weten tekloppen. . 

De redenen die gewogen hebben om den amb
teIiaar van justitie en politie een deel ' in de 
hoeten te ontnemen, klemmen" ruiSschienechter 
het sterkst, \vaar het de inlandsche officieren 
van jnstitia geldt. Hun traktement is in later 
jaren iets verbetercl, maar steeds te gering in 
evenredigheid tot hunne werkzaamheden. HUll

ne positie noopt hen een staat te voeren ver 
boven hU1111e finantieele krachten. Vall opIei
ding del' djaksa's voor hunne betrekking is me
nigmaal in officieele stukken sprake geweest. 
Daarbij is het, gebleven. Intusschen is de taak 
van den ' il1landschen officier "an justitie van 
overgroot gewicht. De presidenten del' land
raden, tevens residenten, lieten zoo niet alIes 
dan toch te veel aan hen over. Ook bij de 
instruktie van misdrijven spelen zij eene hoog-sf 
gewichtige 1'01. Van welk gehalte moet onv, '. 
mijdelijk hef recht zijn, dat op zulk een grond
slag steunt ? Zonder vorming VOOl' zijne taak 
staat de djaksa evenwel daar. Wat de boeten 
betreft, mist hij bet zedelijk besef van den Eu
ropeeschen ambtenaar, die geen b~l~g~» hee1L 
bij de veroordeeling van een beklaagde: > Is het 
uiet natnurlij k , dat de inIandsche officie[' van 
justiti~ plichtsbetracbting zoekt overeen te bren
geli met zijn gelde1ijk helallg, dien machtigen 



~ 

\~~fljVbrii::";:~i~ ' h~eh~6hdiiji~ " -i~~#~gU~~;lj V<D~'jris~i;i~~geire - , s~hul(f ' dat ' ln~~ ',,lang' ~p ,ZlJD :geId · m~ 
titiehehoort het9Ilpartijdig()l'gaan ,der . wet ·te wachtel1. . . . '" ' " c ., ', 

zljfi~ " Als ~etilllahdsch ' oIjeilbaal'.iUil1i,~terie :aeel .- Maar et koiIl~n posten_ voor'op den sJi1at~ 
heeftiIiboeten .,>zald,amensch; dl~ altLJd menschwaarin het .nu geopehdekrediet ged,etaill~erd 
blijft,tegeliovet een beklaagde ,dIe betaIen kan is, die ons met verbazingvervllilell. ' A-nde. 
ot gegoede , ''verwalltenheeft, ' ijveren om eene ren eloen aan CeraI'd , Keller'snovell~ >deukenj· 
veroordeelingte vel'ki'ijgen. - Zoo opent men den waal'in h~j de ' tribulatien van een burgell1e¢~ter. 
wegoni het. l;echt te demoraliseel·el~. . verhaalt, die eene uitgaaf hnitende, geme-ente:.; 

,Zeel' zekel' zalechtel' de Javaan 11l mellIg ge· begrooting , van een duhbeltje had gedaall, w~ar~ 
val, waarin , hij eene boete moet. betalen, ~e over een geschrijf ontstoucl, dat _hondetde 'gtil·- ., 
yool'keur ' aan gevangenschap geven. Maar (lIt dens kostte, ondal}ks den 'aandrang " va1'll-J.et 
staat iiI , "etbane! met de slechte tucl~t, waal'van hoofd- del' ' betl'okken gemeeilte , Orrl. de tien: "cen-'. 
iedel'een kan getuigen, die ill de bumenlanden ten elan maar VOOl' llijnerekeiiing te Jateli:·. '~9~t 
'vel'bl\if houdt. Het. , gevoel van ' schaamte weer- zitI men illi na l'llimvijf jaren tijds-, ~aTl :e~n; 
hOlldt nlot om boeten onbotaaid te laten. Zoolallg aeljndant-onderofficier van hetkorps ,pr~dj~e..rits': 
niet aUe gevangenell veel en hard zuBen n~?eteH t,~ee :vol'deringen van / 1; 9Zelk lu1Jillefi ,·,iol:-"" 
\\Tel'ken, ~al de kleine man de boeteri, b\J het eloen) wegens transport van. goeelercIl, ' yni ~an ', 
j)olit.:eregleillent ' r?edreigd, niet.. ,betalen . Ons denpateh VaI; J.Jeliolij twee tekeningen vanlZ;7S'l 
ge\,'aI,lgeniswezen elsch~ daarolll dl'lllgend de.!neest I wege,nR het. ovel:b, T~?genvanpo,s,t, pakkette,',_"n, ' ~,< , " ~', '., : ' 
dool·tastende vcrbeterlllg. ,Men heeft wdeens Dat €l' zoo chkwlJls postenop . dell staatvo?r~; 
gezegd, dat een del' kel1werken vau eel~e be-)' komcn ol11 tl'eht reis-, v~rhlijf- en tranSp?rt~ds~ ', 
s?haafde lllaatschapp~i is, dat 'e~me~ gev~~~~elll.s ~e~'- ten ,ian arnbtenaren van allerleil~ailg . \V~tt;ig~:~ 
l'lJSt. Als men 'nagnat op welle W\Jllc, Iller lll , het vermoeden, dater weI wat hapertaaI;l : de;:: 
de ['innenlafl(~~'j) d~ gevangellisstraf toegepast I voorschl'iftcn omtrent de ~evord~rde , bewijss,tuk- :< 
wordf , dan z~ln WIJ zeer zekel' nog verrc .van I ken . Gaat -men, nadat hetbedl;ag vo()ren]{~len \' 
he~ ' denkbeeld, d_a~ wij, do-or ~ns beheel' en de I gallsch niet onbelangrijk s, ilanishet" eenIl#d~-: 
wiJze waurop dell mIa-ndcr strut opgelegd wordt, I del om ,een ondergeschikt arnbtemlai::·te,'~~r.9nde ;: 
eene sehrede gedaan hebbel1 op den weg. om te richten,~ wanneer hij dibvijIs •. nletfJerie. .pf:., 
hem in Ollll,en zin tot heRcha"ing op te lelden. andel'etaak belast wordt,die heID. .. tot<b,.~t' ,9P~n:;;;, 

v. L . j van itl1ke ' uitgaven Iloopt;'veIke ·:' h~i , ~erstjn~' 
- ----,----.... ----.. -.. -~.- .... - -.. -- ---- .-.... - .. -. ...... vijf jal'en teJ;:llghetaald krijgt. Dezelfde ; ~Qo/t ;: 

van wrderingen komt ' teveel ' voor Orif · te"' ktlnq~; 
EENIGE CURIOSA. nen aaunemen, dat de schuldbij het- "nl~r:l!l': 

liet oftieieele blad van 27 d~zer no. 69 be- zen den van behoorlijke bewijsstukkel~gebe~l 'en 
vat eellige , mcdedeelingen , die ODS een jl1ist al aan de . bd.l'okken personen ' tewijterl is : , : , 
begrip geven van den spoed, ,vaarmede zaken Maar wat te , zeggen van lIet. nier. v~reveIle~ :: 
hie!' afgedaan wOl'flen en hoe in het algemeen gedurende den verloopen tijt1vafi.lTl ;'299~ a'all:, 
gehaudeld wordt. plantloon, ' voor debevolking ingedeeldbij 'd~~ui': :.; 

In de' eel'stc plaats wOl'dt d.e ,vet yan 17 kerfabl'ieken Poerwodadi en Redjosai ie (~la(lio.erl' ; · 
Juni .it afgckondigd, waal'bij nien we kredieten van de sommen van j 3,lL18,63, f 7 ,843;OS~/2, , : 
tot een bedl'ag van f 89,969,44 wo'rden f!eopend f 588 ' en /929,OP/2 aande bij ' desuikerkill
op de eerstc bij de ,vet vastgestelde lndische ' tuur , ingedeelde bevolking.in de resi~entie ~,f~~ ~: 
begl'Ooting, die van 18()7 . Het geldt vorderin- marang van Poegoe ,G~moe ; Tjepiringc:l1i'l{a; \ 
gen, welker verevening afhankelijk was van VOOl'- liwoengoe, 'als vergoeding van -scha4e :w~gells / 
afgaande oJllevering van stlt~ken door belan,r;- te , late wegruiming van suikerriet ;, van/ 150,9j .::: 
hebb.:1ldim en welke niet vCi;evend ~ijn v66r de aan de bevolking van eeriigec1,essa's in~'4~~'a.f(lEle.< ,: 
afslniting van het dienstjaal' waartoe zij behooren. ling' Karang-AnjeT . lBagelen) , ' voQr - mate~i~leii .; : 

Waal' de .Faktorij del' N. H. M. of een re- voor :de herstelling van door aardheving l5?scHa.:-\ 
sident , in gebl'eke ' zijn geblevel1 om de ' l1oodige digde ; gebouwell enwaterstaatswerkeIi; .vflIllz1 O-6J} 
bewijsst,ukken in te' zenden, de een ' omdat ' zij aan de bevolking ' vanaeriige dessa's -}n ~.4e' · : af~/> 
aailspra~kheeft op uitbetalil1g voor· het beheer deeling Pandeglang (Bantam) ,'T~or ':¢at{)ri~ell i' 
van goeniezakken, de 'ander 'wegens kultriurper-' voor de vernienwing , van den ~llikeI: ove'r.; lier ;" 
ccnten, . of -,"vel boekhandelaren advertent.iekostel1 sptuitje Tjigoemoelong? P1Cit dat :vo01· de 'w~r;.: \.~ 
reklameeren, om slechts jets t e n~emen, "is het king del' komptabiEteit:m ct efl \'ool; goe'ilhC:he,~l; ·;. 

" ;" 



~~rIte~~:I:~n.1~:1:j~:.~ehthebb~hden nog' steect~ ~~ ~:~l i:!~/e:~g~!~:::;~h i~~~de~:n~:.nlla~~:', n:: 
~tL ,. B.f~ttbatC.~7are ongf:1b.oord. 'Welke Waal'- koflieboOliu)\1 omgehakt 'hadden, waarteg~n , geen 
~PQtg .~ ~i,du . dart " bestaan " dat zij elk het verbod bestond - zooals derechtel', i.litmaakte, -
';I~l,.n( 't6ekonlel1d ,'" deel ' zuBen ' verkrijgen? 18 mores te 1ee1'en en cel'bied .voor de kruideniers
~~t ; i1tl(h()ggoe(Lna tegi.u~;n? Welkdenkbeeld afi'a.il'e in te hoezemcll. Maar dat men zelf,:; -na 
Clnoetfm :die lieden verderheblJen van deprompt- 186() nog zes jaren liet verloopen eel' men deze 
'h~idi:- ~ v~ii , betalen ', del' "Kompal1ie", alszij die verordening tot stand brengt, is een nieuw be
.ge.(~teJi ; ~erst nu z'ullenzien uitbetalen? De wijs hoe Indie ouder het bestnal' VlUl flen afge
i1)H~n-dei' ,," kan en mag niet boeten voor verzui- tredel! landvoogd is gel'egeerd, 

r:~*~il' vai]ae Europeescheambtenaren. Plegen De verol'llening bevat verder tleze milde be
ilezen Joilten, dan kome dat voor hunne reke- paling. "Van de verplichte levering 'aall het 
'~ing. ,:yVijZouden de grootste gestl'engheid te · Gouvernemellt is uitgezonderd de koffie, benoo
;gepov~r, :::lJenwillen zien , betoonen, die , den in- digd VOOl' pel'soonli]'k gebruik van den planter 
Ia,ngef.; :c1qoI'zijne, schuldhet hem toekomende en diens hl1isgez'n en die, welke gebrand en in 
~polal1g :geden ohthouden. den vorm van poedel' VOOl' binnenlandseh ge
_V'Zjjll . die geldenevenwel aallde bevolking reeds bruik is bestemd." 
se~,yrt-)al.lg vers.trekt, dan ' hebben de betrokken Dit is eene belangl'ijke ahvijkil1g vau het Re~ 

,ttllibt~nat('mhet iich waarschijhlijk te wijten, dat glement van 1833, dat in art. 1 vool'schreef: 
'z.iLde terugbetaling eerst nn krijgen" Maar in "Alle koffie op Java geteeld" eUII. worde aan 
gevailenvan urgentie aJs bij eene aardbeving is de regeering gelevel'd, terwij! art. 17 de koffie 
het,' waarl~jk eehe ongerijrildheid" ditt het vijf voor dagelij7c8ch gebJ'lti ~ ,bij de pakhnizen bij hee- " 
jai'ep 'dllurt eel' men het aan de bevolking be- Ie en halve pikols verkl'ijgbaar stelde , " waal' 
t~alde, :geld ziet restitlleereu. Kan men dan.. de- zulks lloodig geoordeeld werd." VOOl'taan zal de 
zeJfde, be,wijsstllk,ken als in gewone tijden eischen? koffieplantel'" die zijn eigen prodllkt, zijne pag
.>::D<:!lijstderpost~n is zoo uitgebreid, dat -' - gerkoffte, gebruikt, niet meer eell "landsdief" 
~elfs ,>,athouc1en "wij rekening met het feit, dat heeteu . Hij zal niet alleen een aftreksel van 
i:rr; 186.1, rnenig~ hand biJ de, toepassing der bladeren van den koffieheestel' ,maar een kop . 

·1l:ie1l,,!,er.egelen;- bij de :wet gesteld, vreemd stond,- koffie mogen nuttigell. ' 
:;:,ii~~t : kleJlimoet .,I:ip,ngedrongell worden op bespoe- Maar 'de Vl'aflg rtist: over hoeveel kan de 

i ; qig~e ~ afdoening . van betaLingeh 'yoor hetgeen ten planter beschikken? Mag hij verklaren al r.ijn 
':. hehoevevan den ttaatisuitgeschoten. Wal1neer produkt voor eigen gebruik te willen behouden 
.op een of. ander bureau'ee!! stuk is blijven liggen of VOOl' binnenlandsch vel'bruik te willen bran
' (~dfs spl'eekf rr1en nienigmaal van het zoekra- den? 'Vij meenen dat nergens te vinden is, 
k(;ll1 , Vall stukkell op bureaux), c1aI~ kan dit ~e- over ' welke hoeveelheid de planter lllag bes.chik- , 
hlllghebbenden in de gl'ootste finantteele moeIe- ken. Wilde men het.monopoliedoor eene straf-

"lijkheden wikkelen. En dat gebeurt maar al bepaling vei'sterken ell het stelen van koffie nit , 
te . "eeL . " de tuinen tegengaan, dall had lUen behoo :'ell 
'}:erte Ware ( c~riosit~it is mede de v erordening, te bepalen , welke hoeveelheid toteigen gebruik 
dJ~ .in" 1872 wordt uitgevaardigd, waarbij ge- of om. ze gebrarid' te verkoopen mocht worden 
vangellisstraf van. 8 , 'dagen tot 3 maanden en geplukt en hehouden. Regelt men dit lliet, 

'geldfJQety . van ten hoogste /1 000 wordt bedreigd dall ~ien wij in de nu vel'leende vl'ijheid aan ., 
'}1egen 'c'hi1,t verk()open of j{oopen van gOllVe~'ne- den planter eell knak voor het nionopoli e of 
;.i!i~nJs;k-6ffie~ d ,e zoogoende ann de verplichte dan WOl'Clt de inlauder 'alwedel'overgegevell 
'ole:ye~~llgwordtonttrokken,; ,: , ' aatl zeer vel'schillende opvattingeu van de '. te
jnpe ~ Jwn8iderans zegt:, ;,<;l~~ het l1oocll\akeJijk j;;, genwoordige verordening. Hoeveel heeft men 
t~l: .rqe~rClereverzekeringdc;T n~komingvan de toch noodig voor eigen gebruik van een gezin? 

, ·~~fplichting" . opgelegd bij ):esolutievan den G. Mag een,planter aIle koffie, die hij kall gl'-ijpen ' 
, G>:, ih:J,},agevljn? FebI'. IS 3'3 '110.1 ' (StbJ. no. 7) en vangen, gaan branden en tel' markt .brellgen 
Ss.ti:a,ffe,r\ /te ' qe.dr~igen 'enz.'! ,Dll$ heeft_ men bijna VOOl' binllenlandsch verbruik, zij het in kleine 
~Nt.~9C jfli~nnoqdig': gehad om tot de ' ()utdekking partijen en in peperhuisjes? Zal uu de een niet 
~:W: ,: k8m~n, (~at(:1r geene stI;,a.f~vas bedreigd te- met dagenen ma:al1deri gevaugeusehap (lOOt' den 
:~'g~~ '.de{)ntduiking' van hetgouverneme:qts-kof- rechter kllnnen worden gestraft, terwijl eell auder 
~:¢Irl(Jnopolie! EclIt Indische spoed~ V66r 1866 in hetze1fde feit geene overtreding ziet ? Naar ' 
c .. -_~:~ •• _~ r _" . •• 

,: .-:' ->-, '; 
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b
· 655 Yflu'het Jum~ enJ~-i:llimIllerd:be§~r~e\Ct, 

~ c;, .. ; ." ; .. ' ., . , .... -e .. , . . • . . I 'lj o~setoog .ol'er ~e eel'stccirkul8lIes,vll:n,en ;'~gep~ : .. 
" .Het tIJgscbIlft~e Econ()mMtgeeft . eene . K~lonz~~ Kro- . woordlgen Jand voogel .m1ge~aan .• !n dat opstel{zJe 01l~'?~ffi • . 

11,,'l)}& ' In. g!lt overzl,ch~ van de. ~kolomale htelatuUl ,voor- mer van 20 Jamlil rI, mall-editw 24 JliJl.)wezen .rwlJ9pc 
· ~!?~~n~1,l ~Il het J{l,im- en Juh~.~UInmer, per jongstemail hetgeendeEngd scheschrijverv.ailhe(werk:. 1ke. Mnii.: 
a.~:n:gebra(j~t, ; wordt: het ~phoud!3n van demail-editievannistl.ationof[il iafrom1859to}868.in}869teLoli. ;: 

.t!!e~: Iil~l?;~!le .blad~~ be.sproken en het .leedwezeil .. van . den I dOH. verschenen, over de weinig~ ,beke~dheicJ:va~~ d{Br1tsch~;' 
kroD,wkschuJver daa.I?VeI te kenpen gegeven. !llJ beto~gt Indlsche ambten<lrcn met het. mwendigelevlm 'v!lli ,de 'vol
J~~t ,de. ,:ge,,:one ed~~le del' .rnd~s.che ~laden mmder lez~rs keren onder hun beheer. zegt. Hilt weikell, hetni~t min'" 
U\9~t VU1d?~ dan ~.~Ilemail-edltie.dIedoorvormenm-derbelangrijkeboekdeelvanSirGharlesW06d~datbiJI.la:;: 
h.,?~~ lokt· ·, De schnJvl'r zegt: . gelijken tHel voert, was ons . door tusschenkomstvan .. deri:; 
,'iiWe hopen nu slechts dat de .eenige in leven blijvende heer M. ~ijh9ft· te 'sG,l'avenhage }Jer-mail · 6v!itge~~ri,deny \ 

Indische lI!llil-courailt, het Nieulo Bataviaasck Handelshlad, lang voordat de k'ronijkschrijv'erin de Economist (van. :N6~ .. 
haaraantitl - abonn~s in Nederland zOdzeer zal zien toene~ vember 1871) een lezen,swaard <!ver~chtdnapTat:l:: gar 
nt.~n,; }at 'zij, voor :F~die doende wat we meenen dat in de I en er hier en daar iets uit aanhaaTde. ' . . ....•........ ' • 

_ ~~il:yditie .der Nit:;uwe .Rotterd. Ct. nog steeds voor Ne- I Tot onze bevreemding lezen wij nn in eenenootvan : 
' derland geschiedt, de voornaamste artikelen der, andere In~ ziJne hand op bIz. 655 van de jongste aflevering,daal'\\ia~r 
di.~cJlIi dagWaden, althans in resume, in hare mail-editie zal ! de kronijkschl'ijver ovel' ons' artikel: , . l/:Eenc4eiist- . enTe~ 
op:ri~l'l!en.J)oet zij'dit niet, dan 'zou de navolging aanbe- geering program a" spreekt; d,eze 'op~erking: ' :' :'> -," . '.: 
v,elingverdienen, yim hetgeen de heel' van Kesteren, de "W (tarschijlllijk zijn daarin,6ndeiaan: ()p" del-e bI~'diijd~:; 
red~CtC\jr van hot Samarangsch dagbIad IJe Locomotiej der ma~leditie, adl~er: Hlj schrijft, uitgevallen '.c?rde ,w~~x: > 
uoct· - althans in 1870 deed en in 1872 weder d(let - den: Zle EconoUllst Yau- 1871, bIz'. 98k c liett'erlijk 'toch ", 
het vall tiJd tot tijd in brochurevorm publiek maken van zijn,evenwel zonder debron . te .vermelden, - a~'W()prde~ 

- q-ebelangrijkste hocifdartikeIen uit die dagbIaden. Velen overgenomen, door ons uit Piic~ard's Werk~ vertaaId~ ;:~:. 'ye ' 
toch~dill (len tijd niet kunnen vinden of willen nemen tot willen echter eel' Ball yerzuim dan aa!1dpietdenkeu~; Het 

·-het inzienvan die yerschillende, met- elkemail wekelijks blad tach dat in zij~ mimmer van .8Feb~~l:!lz:ll~',:teg~l!: , 
a~pgebrachte dagbladen, doch die tocb gewoon zijn kennis het plegen van plagIaat _ terecht"waarschuWt, z.onzichimmers ,
t~,: n~Inen van de boekwerken, waa)'inde politieke kwestien niet eenige dagen vroegel'zelf daaraan schuldig wak~!" :\: 
b~~reffende N. Indieworden behandel;J, zullen dan die bro- Wanneerwij eene foutbegaau;beb~en~ij:' de_nfu~ed : 

-churas lezen." . .. . . dat ruiterIijk te beJ~iden. M.aar wijkllniieIJ.nietinziendat. 
,De oOl'zaak van het stak. van diemail_editienisbekend.wijverplichtzijninde~.en.~eg~1.10v~i·de.· :$.co~o~i8t: l!:rllell;:~ 

. De Elchrijver zegt torecht, dat dit lleen droevig bewijs is de hono~ablp;~ teo cloen} WIJ ':ZlJnlli fit opzlchtvers.tok~- ZOI1i~ 
. v~nde\\'einif"e bclangstelling in Nederland in Indischeza- daars, als. W1J .~ezondlgd he~ben. . '. ' ......• >:c..:; ....... .. ... . 
j{eiL" .> b . Wa~n~er WIJ ~an de. artlke~en ~an deEc.ono~z8t~f~~, 
"'A¥ijleil Lion schroef ODS naal'Nederland, dat de mail- gesQhnftcu van wlen. ooke~nC1taat, ontleenen,pJIl .. '\VlJWet 

ed~.tie vanzijn bJadreeds sedert jaren verlies gat' en hoe- gewoon met andermaD;s '. veeren t~ p:onken;WlJ -.gaan 

ze~r ouze uilgevcrs titans ' eenc mail-editie bliJ ven 'verzenden, verder . . . Als de Econom~8tonsze~f~~ret clgene h.eschouWlngeu, 
die wliarUjk goedkoop inprijs is, kunnen wij verzek'eren 'dat maar slechts de verta]mg van ' een . gehe~lmell~' werlr. 15e:: 
die eenig overblijvenue uitgavc geene relr.ening geon. Die leverd had, zou er reden bestaandaarvanmel~.ngtelna
.ri:I~il~editie .wordt aUeen op ons verzoek behoud~n, in het ken. M~~r noch . van beteen: noch va~ hetll~4er}:au: 
~«:lllll.g vande publieke zaak . . Zeer juist ·is toch de op- sp'ra~e zlJn . ~et werk · yan . Pnchard wassedext. g~r~~en 
merkuig,dat men in: Nederlanu nog eereen IIhail'dig, ge- t!Jd 10 ons bezlt en nu IS ~et wa~veelg~vergd~s, ~v:~ er;_ 
lrJ~k~~lijk"IndiscnbIad opslaat dan een stapel dagbladen. hen regels a~n ont~,eenen, ZIJ. het II,ldezelf~~~~""oora'p~g~n 
_':'~~ :'- Nedei'land is .het getal abonnemeuten echter steeds als de kr~DlJkschnJvel',~e ~eda~gen. dat .. wIJdel!Jco.~qt);u..t::: 
genl}g. :M:ellIeestkosteloos hetgeen' de dagbladen aldaar als de bron noem~ndle .m 7 /2 bladzlJden een :ov~f~l~ht 
rot ' (Ie , Indische bhidcn overnemen' maar een abonnement van de twee deel~n van Pnc~ard geeft. .. ... .. .' ,> 'c.' 
;op: eenlndisch blad" nenien _ . dlit' kost eenige ,;nldensl. Is ~en hovendien gewoon III eenig dagbla~; ~e!1elia!,!-h~-:; 
· .w .. _ •.. n .... t. erg. e.ri~: me.~ wil zic. h ~oms. z.elfs de moeite nie.t geven I ling· mt een werk d~ende dO. or e.e.n vree.mde.l ... ~. g g. e.sch~ev. en, 
t~,tlezeu waet. Ul Indte omgaat . Te Rotterdam vonden wij er · a~h~er tezette~. v.ertaald . door, ofwel. '\Vaarvane~~ ., 
d~> mail-editie van 'een Indisch bIad in eene societeit on- overzlClit. voorkomt III di~ of dat maandw~l'k, .he~_w!3~~d!ltch;:: 
()p~~g~sneden; niemand zag ze in. De heer Thorbecke taat ;:?eeft, wannee~' daartoe ge~n~.bepaal,de aanIeidingbcstaat? ~ 
~~~ft~.zeH: 'in. .--l86L!l~n H:. J. Lion verklaard, geen enkel ~~J st~llen PI'\!; op ~et 'billlJk oorueelvan .d~n c ~r()~ijk- ,. 
~lJ}I.!lf<!lrtlke!en van' dwn tlJd over . a~uleg van spoorwegen- !chnJver 10 de Econom:~8t en ,komen daarolll In velz~~Ae-
In~.r~Indie te- .-~hebben o~elezen ,- Qen- hetg'cen door hem In de ".Doot ~ord~ opge~~~~t. ·: . ., ;.: ," '/::~ 

.~., '-.c _:, ' _. _ ~ :, 0 ... . _ . -. _ _ . :'\. - , " -.-- ,':-:-' ,~, :,. --, - ---; . ...! 

'~/<Gi~l'Ile z(juden '~ij voldoen aarl den wensch om onze . , , " v;' ;-u --: 
. l1}.~i1ti@~ieyollediger' - tei:nakenerid~ClriIl , beIangrijke arti- . ' .' .-., .).;.:S,;':' 
:'~~\Il~,:~u,~t alfqel'c bla~~n of tijdschrifte~ over ' te nemen, op
' 4!l~;i()i}i!;e .llltgave vP9r Nederle,udwerd.wat de N. R. 0; 
; Y~9.i'Jii.die <i~ • . Maar; deverwezenlijkiiigvan dit denkbeeId 
.$0,:U1iitga vehveroorzakeu, die . d90rgemis aan belangstelling
,y:~u ;lioet puhliek in ~ederlarid niet vergQ~d worden. Had

. cl~~~it be~g:eurd, 'd~t de' eenig .0vergel>Ieven lIlail-editie op 
J~r.{J<s.;:'lYerdg.esteld:, , ~IJ zouden pogen ):p.el)J,' !!lubeter. tege
.y:,~p<~ R~l~1.aar; vim Iri~~~che .. uitgeyer~ 'is 'iiiet tevorderim, ' dat 

GOUVERNEMENTS~BE&L UITEN . BENOEifiN-Jg~ · :,': 
, __ " .' ._ < _ "' . ' . _ .".: _ _ ~ • • _ _, _ .' . _~; h • 

EliZ. .-. '~ :' 

Uij beschikkinQ' van Zijne E;cellenti'; deiJM;~ister~anliQ1Jtii~~::-~ 
van 19 J uli 1872, La. Apz., no.3~ is aan qen Oost • .Indi$~lien 
ambteDsar, met verlof in NederJaDd, dr. J. R Croock(lwit " azn;~ :' 
Inat8telijkr~sidentvanBanka. vlil'leelld eilneverlengit g1Jvan 've,- ' 
11,)£ voor den tijd vanzeamaandeD • . ' .., . . .......' 

-' . , . -- , '\ - ."-



J~&Ji,«.t~iI~{~r:t~.:~nfi~~~:: 
~;~;:~~(Y:oHj'IJiJ' "818nB.~ ,~dienst.deklerk oV betresiden,; 
tnor ':KetiiriC;: J} W~ Mente • . 
. " '4 &i~ ;"s 1!I)iqs: ' di~n&t,de klerk or hetassistent. 

'Qr;: te,'l\{~JKn~ (PasoerOearl) E. W. Abels. . 
;dr~nst,met~ benood '~vpnrrgt.op pensioen, de 
:Z;i'r ' MaK~~5ar (Cele'bes . en onderbooIigbedeu) 

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

-/..:.~.~ 

,;\. Is .benoemd; . ' . 
Tot ona~hvijz~r can de ' norm~alschOQI . voor hulponderwljz6r!i~ fe 

. Batavia. P. Inklaar, leeraariu de wisknnde &an bet ~yrn- ' 
nasillm Willem III. 

S~hlltterijen.enz. 

B'1 de a1·tillerie van den Ba?'isan te Pamakas8an(Madura). 
Ontslagen: 

Eervol, ' ~e cerate luitenant Kiahi ·](ert.i 
luiteoaGt Patra Boeding. 

Bevorderd: 

Troeno en de tw.eede 

'fot eecstcn luite~aul', de tweede iuitcnant Nala 'fro8na. ~;<'ae ge~'~:ieIi :klert~~, bet bllren~lvan d.en 
Q'tlt 'yan Ke;Ddai (Samlltang] J. M. Gmlls.; 

. ~ruE;~Tt~:~;,~~~~~~~~e~.~~:~:t~:~:i~:;::1~e:j •. de k(lIltrole ,en ~ot 
;'f" Wib~rdb .. · tlt ; 13j1.tav,H~ P .. ·.A.Ant;l)ofllJsz.l'le onderkommles 

Eenoemd: 
tweeden luiteuant, de adjudant-onderofficier W 1\!1(!sa Kerlo 
eo de sergeant-voiootair Raden Pandjie Kerto Koesoemo, 
beid, n vlln bet wapen der infal]lerie. 

;:;;~l~fl.!i'fi~e;;t ' (fitlIl . )~~ v/)ndi~!lst. J. J~ Scholl~r tot Departement van Oorlog, 
'Sc",l\iillfs:\r ' '.' 'ifcwezen:.'6ildeikoniimfS eerste klasse . blJ dlen 
,.,f:I,W£ . ,,"", ;~I'fl~~{ti'h~( J; - 'y:~.~tetkamp i'than8 kommies ~~vi8itateur Of! Ontslagen: 

ve rzo~ k, cervol, uit 's lands diens t., de klerk adOlil:istra\ie ·M. ' L. Pfusi.er. 
bij de milil aite 

: '';'' \'j' .. '''''.'' '' Biinoenfd: 

'[~ :!~?l'~~1*;",gi ,_. tl#iKv)~lte~~r~, .·~~~e~~~~~~:h!~~~~tl'ly~e,t~~~e; 
'P;'i." ,koll!i1~1~8' op;'het.·. res:denlle.bureau te Bl>tavHi. 

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

,i: ,,> /lij . de lcuntrole e~ -recltercke te Sama1'ang, 

Tii\*lilfni'jjllis;vl~ii.~tp. u'r. del, weede kommic s bij bet deparlemen t 
, v'lin;" fiiia'il'cien- F ;' J; Fl1ch's~ , . .' 

To(o·lld~}~.9riJi:nI~,i:~!i ' dertcrste klassli, de. derde . kommies .bij bet 

.JJep~rtement der Marine. 
Tijdelijk belast: 

lYltt 'de waarneming der betrekking van 8ssistml; h\j de geogTIl
phi5che dienst, J _ C. A. VIlIl Asperell, !aaislelijk ingenieur 

. bij .. die dienst, onlangs van verIof uit Nederland teroggekeerd~ 

· :;~ .. ~ 4hj~J,t~ i!iell.t .. :, ~:!iIi' fina,llcj.'c.n G. E. ,van Olden, .de ilmbtenaar Ba'tl9\. "V:l.e • 
~.<J~pi,;ft..~9il~.l.i~!}Nt :" l!'. A.; H9In,lf:la~s.teli.ik kommics:.ontvanger 28 Allgnstlls 1872. 
i>,;·ae,r'\W" ,:_ell:~iH\I~':oerregt!lD ; t,e 'f~ndJong: .Plllidan [HllhtClII] en Naar '. wij vernemen, worden th,lI1S opuerningen en pei-
< ~' ~ (llf;taiii':btfrjjil~(:'iip wlIchtgeJd W. E. van Steel, laalstelijk: liogen .op de. reede gedaan in verbaud t.ot het in den laatsten 
; ".~l>(.e~M iriHC.bi~i~r bij de .gollvllrnelIJer!t~ marine. b k . 1 •. h 

'i~~,~t~~if~Yk~~~i~en,;i~:;7:,:~i:~.:r: ' :;~:;::~~ommieB op !~~aff~:er d~~iruve~in~i:~ ~~ .. at~:~: ,;::~t~~;~;~~n~~~-' 
dr-II k9'IlJroleur . blJ rl.e moen Ultv.oerregten ;· ~~ 
' :Yi , 4i,;~illcklaaii arriclls; '; ..•....... 'Naat:wij vel'nemen, rijden de wel'ktl'einen thans op den 

.. . bQekbJj:ltder bijbet erilrepot ,. dekomlliies- .spoorweg naal' Buitenzorg tpt op het laud Bodjong Gedeh. 
ilctg~ ~:. j)';W~!,g6ider )n- enuitvoerregteu te ."""""",.=~, 

· ·}~t{\::~:t:Q:~~:?:'),:~~?>;!;t::t1}X6ithevdn: . •• , 8 ~:!r~;8~~:~tja::;al;~,t I~'l~dt l~~t~;{;~~~{~O~~~;:!r; ri; 
Eer.\r~L' ;;~h ; d~ ·:he~"tijdelijILopgedrag,'n waarneming der betrek- RijkSi-JaodbollwSchool of polytechnisc he school te Delft? 

. :.t"kiii~;;Wa:n:c lf.et~~r" in de Wi8kulJdea~D het I'ymnusium Wi!- door O. P. Hondius. - Ovcrc1ell aanler; vall koflie-htincn 
· :f,}~iili5Hf ~.(a((J~¢Ji~"/.{ ,boo¢~t~. bnrgerschol'l) ' : de partikulicre op woesten grond, door X. - W est-Ir~di~che koffie-berei~ 

",: .o!\~~r~'\Jz~tJ:J..' ; ;,q,vall, Ru\Jven- . ' . ding, door H: . John Smid. · - lets ' betl'ekkelijk het milt-
E~!.Y:(»)~it~JL~q~:; ~,U~\_·grd!1~,e ,.} ijdelijke (I pdra~!en tot het gev€.n Vllur, door C. Meijboom. - Resultaat van cen proce met 
~';1,r:!,\lJ!c8~ce~ ·~o~~~:~}"~'lvel.l~~',;~r de, ~odsdlensllg~ we.ttec,volks- de.suikerriet-pl~ntwij~~ vo!gen~ReiJnoso, door G. A. An

: ~" .)D!lt~!I!~g,en ~.''1I} ;J( !. brMILIJ l~.Nederlan~~ch IlIdl~enm de dnesse. _ Inchcro.fabnekatJe door W. van Raalten Jz _ 
: ;t' ~J,!l41s,~~e ·.:!sla'¥t!lrnRtelhIl!!e!l " blJ . dcnfdeehug Indl§che tanh T . b ' .1 0 •• _ . • d' E _ 0 f ' ; .. , 
: c" lliJld?i envIJlkeilkunde ' van het pymIiaslum Willem III te ' n~n ouw. lispm.gle tecIt • 001' '. o. tteelt. }~ts. aVe I 

.' •... · .... :.·.; .. J.3 ... ~.! .. ~.Yj ~:._" ... d.ce ....... ~.J.i.f;~J~n .ml. i~ L. W'. C. van den Bergenk' l d!mven, door E : . - . Algemeene Vergadenng va~ net In- . 
· . ,~::TQ;::!~I;ijliget,~i ";"; ,:;.~. . '. , . . ' dlSC~ Landbouw-~enoutsclta p, door d~n Red. - Kleme mede-

·;~t~l!~~~~~fi~~\J~i~~i,~d\~Ch~.1-:~:~:·~.d .. }~n . volkeil:~u.nde ~qn ' het 'I' d~::g::v.enoo:::·l::~~~:' ~:Pl:::~ ::~:~:l, t::::b~ll~::n·kre_~ . 
f_ ,pym~!&~IJl!J!' i¥'JU:E~I1)III!': '~:i:B~tavJ~' ~ ~n wei 8pfm~al cvo0.r ~et I dIet van f 899.69,44 worJt toegestaan, ter voldo?nmg. van 

".~)~ . llaLI~"~~,. q.~ger. ,ae godsd,lt llstll;ie , \V~tten, I de' tot · den dlemt van 18() 7' behoorende vordenngen ten 
Oi&n .geb!uJ~en JnNeder land8cn'I!ldlc. (leamh- ! 1 d ' , b . ' . 'N k' . " d' '1 '" 
. ~,~r*erlij,~~,'dieilst'~Jd~6r mr;j:. d~ .. LOiJter' : ~s~e er egI~otlll~ v,an _ . ,I., wei .e met voor eafs lll-

" , ....'f: en. n~J~\Irkunde ~an .bet gymn1l8ItJm.wIl~ i tIne vall datr dlenstJa.aI zlJn "erevelld. 
J1},[a >t\~ti,~gc boog~~~:f borger~c,bqoI1 de! ?' 01bte.n~<J.rv.PQc i , ........,..,,~~ . 

. ,!~~tWKerk~Jt9 8t: in ,~~~~er~a.l;lds~h71~diell ; 11~; < p_c ~vaIi i . In deJa·/),. Cow·._ komt eelle lla~ere op~aafvoor va!1den 
,,~9;~~' ('!1:;>:::::!t· , .,:",1;, .'<: i Ultslag . van III 18 , 2 gehouden mtbestedllIgenvan Ultvo~-

-;.'i; ;'~':J:'~S~"/, . . .. .'; . : .. 1 riilgof .levering van materia~en, ten behoeve vall twee mi· 

i~~~~(!~~iJ~~~:::;iij~ I :~i;~~~::::::~:'~:::~::::~~~iE~~~·:~~:o: 
ihgt'y~o:O~ de,d3 ,zpi.;danigdoQr;,h'embewezen;diengt61i: ! Oost-hi-die van af den l~ten April tot ultimo JUDI 1872. 
• ·:;i·\:·~'/.: - . . .. , , ., , .. . 



···~J1~t:~~li~~!gll~~aim:~~f~~:~~Y~:r;~!~d~:~r~ria~~~e!~t~:: 
We.1?t' ll d~Katip de Goede Hopp, te . Batavia, Samarang en 
~oei'abaijuh de maand Juli 1872; 

~29 Augustus 1872, 
. .peDireetie vanhet Djatie- g-estieht vel'zoekt OilS mede

tc(leelen, dat zijne Excellentie de Gouverneltr-Genel'aal,Mr, 
.J. Lou:don, het Beschermheerschapover die inrichtin o' weI-
willend lrceft aangenomcn,· 0 

}Yij ontvingen gister· de dagbladen van Marseille, waarin 

~ .De8traits .. 1imeaklaagt . zeer .ernstig over de onjuistheifl· 
del' handels"telegrammeo, ttl Singapore van Reuter ontVII1H' 
gen, Zoo verhoogden de Chineezen terstond den prijs·:Vlltl 
gambier, toeo een onjuist telegram melddedatdit31tikel 
te Lon den met 2 shillings was gerezen en dit verool'zaakte . 
groote moeilijkheden, Op een telegram om naderbericht 
werd, hoezeer verl~eterde 'telegrainmen voor zODdaniggeval 
toegezegd waren, geen antwool'd gegeven, 

. Te Singap0l'eheel'seht de ' poii'ziektc, 

!lene aallkondiging voorkomt omtrent · eeu nienwen stoom- 'U" D]' '0 ,I ' 
't.1'·t ., L 1'. "'·l .It eLl \\ en er, 

31 Ailgustns 1872, 
berichten ontvang~n, bopeode tot,9 

vaal uleus . op I,-USLJ'a re, waarvan WIJ glstel' 1'ec( R o'ewp,O' 1 
maaktou, . ,., o· '0 I c ezer, ., .' 

.
·.O.I.l.d.er dO.ll n. a.am v. an Lifl. ne refluliere de I' Ocfaniezullen I d OPI_ 2~t ,J uldl \\,~1,sf llvt:or, eeGne kObm~ag~ie.odonder ... ?ev ... elvl,an 

'"', ··h··t·j d ' en "a pI em er III an "lno, roes eeK zon er eemg ' vel' les 
1.' lanse e s oomse wpen van e eerete klasse III de vaart ge- , 1 .. 1 . t 1 k· . .".. . ... 
u.raoht w.orden . d'e HA , ,{ T (II, k G 11 P I aaL onze zlJae, een weeta ampol)gs genomeu, 

/'.. . . " 1 aHe, "" Ul'SCLJC, ,uo, xa ie, al ang, D 24 ! ·t· t k .. ~- 1· - 2·0·0······ : 
B.: "n .... l-oelen·· .. Bata\ 'a S' .' '" b" 1T S ·1' . en. .s,en (, <1, v, ]'0' ee. ne .l<.oonne van -' .m. an me ... t " .. ~ '.' '1'., amal'ang, uoeJ'a tUJ8, J.>.oepan o', 0- 1 1 't "L' d ' . . d' 
me. 1'5. e.t t' 'ustl'a·ll'e) '1)', ,. N. - ,. l\T; C 1 "'I ,), . lOUWlser en iJ morLleren, Oll er aanvoel'll1g. van en. e. x-

l:\. , .• ldOLC en ~ ou,nea !~,leUW- ·a ef ODie' "t' k 't· 0 d' T>' ·d·· 1 .. . 
zulll.'.,llaandoen,Dc hcer,Tn!esLe a'~'A '.V', .. nO IpeUlle ommanaau', n~ar e JDeng JJarat, at ver.aten ge-
i' agent tM·' .'11 . miLlo, lUI.' tCJIl

, 110, . , von den en daarop verurand werd,· .' 
"R' etl alsel, e" '. . , " " I Bij een aanval door de Butaks o-eclurendedell opmarseh 
, .. c. eel's .. e s.tooms.eUllJ vall. dwu Cllellst IS uen 20A.no'Hs-11 t '. d. h. . I .' "'1. ... . a' . . '.; . d ............ . 

j,us Ji, van j\farseiilo v~rh'okken' Eo (er roe, pen op e voor, oee e gee aaD:' was e vIJau ·met 
.~':'i=~ I aehterlatll1g van, 3? dOO(len ,uiteen~eJaagd, Dekolcmne 

, ' keerde op 29 J ul! Ul het hoofdkwa1'her terug, .... 
}Iot l~oo~da?ent~chal~ van de N, I, Hat~del~lJallk I;eeft I Na deze laltste verliezen scheuen de Batnks ziehin he't 

b''(eml geillaaU, d,d, den !l December a, s, m ete Hsunels-: "'eue1'ote <0 lIebben teru .. o·O'etrokken en riet lallO'er g··eneo'en .. · 
"ereenio'inO' 'llhim' -4-- R 000 'I 1 Inn t' 'It I I 0 '" "v 00 ' , I "'. 0 ., 0 0' . --'-- :-, PHO S .. J 1011- III vel'l{()C 1· Zll - te ziJ'n Olll de OIJl'Oerige datoes die Q'ebrek aan geld w'pe-·' 
lellworden, . '. ,; L .'.~ • . ,', .?- .... 

. ' .......,.,,= u i nen. en ammumtIe uegonnen te kl'lJgen,_olldersteuning·t~ 
To ~inn'apol'C wer lOll b h 1 Z K H G t L \ 1 ' I verleenen, Een en ander maakte den toestand in de bin-

,.. ," .. ~. ,.'. l '" . e av,c " .. , . -, . TOO vors~ j , eXIS II nClllunden veelmeor p'cruststellend, , . ' . 
v,m Rusland andere vorstelrJKc bezoekcJ's venvacht, llame- . . " ' '" , , "r '. .. . •• 

Wk de prinsen PhiJj,) en ill0 'usins 'a "alee -C I Intnssehen bleer de lalldwgsdlV1Sle van. Z, 1\1s, stooIllsch1p 
lJ'~l.f'l' Gotha neven V :'\'1

1 'I· ' •. '.' ' ... -.a '''k : ,v tl. '~.~/ ~ 'ill °1- I; },Iarni:c nag steeds over de onclernerningen .. aan de De.li~rivjer 
1:'-. ,. ;, r,. ". e ,'OIllIl2:111 van .l.'Jng3 au( , d Id]· dh 'lId 

PI'ill" "llgUstU" 1'" (I·, s·, 0): ... lV k' 'I" "er ee, Je gezon. ele stoestanc eze1' troepen . was naar 
~ ,~ '.' ~ .', t:n, , II "an ten eLzer van ::>ru- \ h .... . .,. 

zilic, . I wense , --

n" L'To1,t", ( .. It·t'',l.a .1'T~I~:'-a·l.,-t m-el·dt 't'UL'· J., .. t J-' ~.' -.J ' i [fit J(l1Jal'{(" (Part, Kol'1',) De kOot .. tsel)idemiedie ··voo. r 
~'f/. 1" "e .\,ltoolsete 001-1·' d' 't . i . 1 b li . d·· 'h"·· 

logsehip Vltiaz den f) dezer naal' N ao'a,saki verb'ok. ten, eel\lge 1 maan en ~lS t ~~wob~ were Co ouw 't se IJnJ n1 
cindeC!" Grootvon:t AtHie ie ontmueten,'" 'I>weer (eze gemeene e ZlJl1 umen ges open, wan men 001' 

._~._.,.,.,~"",~ . I than8 dage1ijks ondel' Inlanders het woord Ilkatissen", -
, I~ Britsch Inuit' is eene wet aangenumun, bepah:nde· dat I ~ie J ~p~rasche .. k?orts~n .. d,ateere~ van, het jaar 18~?~. ~ . 
J!l ,f<jlll'Op1t gebOl'ml. Bntsche onderdanen geene veelwiJver~j I ")~. oOlzaK~n van (,e el~luemlC schlJnen met, bekend te zlJu·7· 
illogen l:edrijven, uuk al zwerCH zij lid geloof af, dat veel; I,Althans diO onderstelllil~ Illag men hell weI ~a,k~n~als . 
wijl'crij vel'biedt, De aaJlleiuing tot dezG weL is, dat ztoker \ men weet- dut vaH' reg~el'l:lgswege door een ,deskundlg~daa~- . 
iLeer Green,. een reuhtsgeleel'de to Madms, Mahomerlaan I naar een onc!erzoek IS mgesteld,:ll offic~eel. nog, mets IS: 

werd, ZijUB Europeesehe vrOllW vl'l'stiet en eene andere Bu- i gedaa?- aI~ fSevolg da~r~an. - Vvat de aeskundlg~h~,eft 
ropeesche vrouw huwde, die verkJanrde eVelletmS lie leer I gead~lSeel'(t IS een g~neIm, dat, evenals andel'edergehJK:c 
"~il j\1ahomed tc hebben omhelscL !gehelmen, bedolven, hcht ollder een wageJlvraehtpapieren, ' 

- ~.'",,"~'~~'.~ I die te zamen het Gouvernmnent cen sehat geld hebben ge ___ 
Te ,Singapore kwam den 14 dezer lid Hritsche schip I kost en bij slot van l'ckeniug tot geen resultaten leiden;

Nas8au, gezagv, Uhinmo, van Laboean via Makasser aan,! Doeh d~ betl'ekkelijkeantoriteiten zijn gedekt alSzijzeggeu ' 
Tel'wjjl het sebip in de ::;00100-:oee eenige opimmingen deed, I' kunnen: IIwij hebben gezoehL, maar niet gevondlm".'-' 
wcnl •• eene (mOL, wuarin /lieh lllitenant Graven de heel' Onze. huisjongenszeggen ook al heel ganw, tlls ziJ nliar 
:Vhite ~I:~vonden hadden, nadal, Z\j ?p de N:' 0, J:unt van I iets maeten z~eken, en, het ,niet dil'ectkt:nnen \Tinden: IItr,~f' 
Soaloo-t;JJanu i'.angdlOuden hadden, door ,10 " 50 lnlanders dapet toe wan , Mag net Clan verwondenng oaren, datoIl~e" 
aang(~val1en, Zij slue gill! zicli door de aanvallers heen Daar Indisehe alltOl'iteiten door den dagelijksc1en en soms intie-' 
hnnl1c boot; Init Gray en een del' manschnU'Jell wenl p'ewond: menomgang met het inlandscheras, .als van zeif daartoe 
eenigei nboorlingen wcrdcn,:geclood, andete'u gekwetst, Kant: . worden, verlejd, om zie!! die ~ gewoonte ejgen ternakerr? 
Chimno,omlerstellencb dat ·rilbuziilW opvarer;~len YOur Sp;n~ '\ Immel'S, neen, - De oorzaken van een epidemiezijnm,!les. 
j,aardenhad aangezien,poogde bet~ckk~ngell met de inlanders tentijds mo ieliJk ,optespor,cn eil IH~tegaan,.:-- Mengi~t.or 
arm. teknoOperj.eil meJdde hen. dat, de NiJ;s,saneen Engelsch naar, maar zeK:el'l1eld heelt men met, - Hetzou daliroul 
sehl)J was., .clat. lLiets met de Spaujaal'den teclQ(31~ had; hij ook . niet heel_ YCl'stanrug zijn, fils men apbloote ell ge'iso
vl'oegr)jJheldering over hun gedrtlO' Men wei£enle elke \'er- leerde gegevens, al komeu zij ilit. het brein van eeudeskun
klal'il1~ .ell galte kenneu,dat ille~l wilde vechten, Eeuige dige, zich grootegeldelijke opofferingen ten koste legt
du?e!l; W,erdenop die wijze verspild, \~aarna de iVa88(U6 de Wij'willende Regeel'ing ook daarom niet verwijteu,datzij 
d.oI.:.pe .. lf .... jho::nb~i'deerde., die toiaal "ernield werden, 'foelll tot un werkeloos is geb!e~en, en geen cent uog~e.eftuit~ 
bleelc':daG :(;e lJewoners Baligrlani-zeel'oovers waren, - gegeven, om d~ vennoedelgkeotlrzaken van de J3!f!arasc~e 

I koortsen wegtel> :aen,~ 0 



... , ~ ~::~,~~~~~~~g~;::l!:!~ rr.~'~i~~~:r~~=!~:t.~~~:l:t~E~i 
1·'chet' r,ec~t·, om v~ndeRegeennl5 ' t() . vrage.[l, datde -dent ~ moet, biJ de doorzendillg van "dat request, ten gunst~ 

''9 :geri' / van die'. kOQl tseu., zo() , veelmog!'lliJkwotden o~eteu- valldenverzoekerhebben geadviseerd; anders ZOlt daarop. 
"g!) d, 'c'- _"\~ot · tii/~, w .. : qat d.e Regeeri~g ZOl'g dra,!gt voor ,seen _guustige beschikking zijn gekomen, als de Directeur 

~' de't:ilJ;u~,~z:ighei(Fv,im !lerl · voldoellde hoeveelheil qliiniue, en van J ustitie kennis had ge:hiigeu Yll11 den achtel'stand. 
~~8K'k~~" ;'~,~jsgelijkheid yoordenln1ander! ' om zic~ daarvan I ,En nu de ,qlla1itic~ltie van het verlof. - Is het ee~ ve:'~ 

, te; .vool~Zlen , , --=·rrwee Hre.ll ge1eden heeg de I~esldent van lof wegens zle,kte , aan zeker zon het a1 heel onbarmnarhg 
;:~'alfi~t~r;Mij " gem.is van :een doctor in ~lezeAfdeeli ng,den van eenCheI' zijn, dim zieke geen rust te gunn~n. '- l\laiu' 

;: iendeli:itg') 3;behist mettie: uitdeeling van de quinine, welke in dat geval had het algemeen belang gevorderd, (lat men 
'~~-Ii ' :z'Qg tai1:JUd tottijd nit Batavia kreeg. - , Die Heer den Grittier op lI'achtg-eld had gesteld om den acu.terstalld 
'wa.s · zoQW~lw.i.Ue~d, om )Itch die opdl'acht te taUm welge- zoo spoedig mogel~jk door een venanger te doen bijwerken. 
v~ll~~ .. {:r ; +vI~ar :Vraag erhem eens nlial', ' hoe dikwij1s het .~ Waarom deed de Resident dat wei met den voxigen en 

·· geoelirde:;:: .:dat ']lif tot de- nan ragers i:noest zeggen:. tratJ-a ~aarom zon hij, ten believe van den tegenwoordigen titll-
ob:at? ';-' Wasei 'indieQag~n nog eenige hulp, thans word~ laris, het algemeenbelang naar den achtergrond moeten 

. iijJ~ehe'elg!lmist . ....,.., De Hr. S. wil een jedel' helpelJ, die schlliven? , '. . . 
Jie,tiiom" huJproeIlt, .maa:l'wil· geen OlJ bezoIdigdclienaar van Dus, e1' bestaat geen motief om te ollderstellen, dat ce 
·-·deJI ~l1!TI:<fe;':Zijn.; ;, : ' En daar hyeft de mai'lgroot gelij.k aan. - Griffier wegens ziekte met verIof naarPattieis gegaan. Au-
· -Volge~~:;: o;i1~i ' laatst.e, inf6rri1~tien moet er op het oogen-dere gewic~tige redenen knnnen een 'ambtenaar ook weI in 

' blik · ~ief·:.·(j'p 'd-e .:plaats ,Jiocli quinine :nocll eenvervanger het" genot aoen deelen van een verlof. Maar zijn 14 volle 
·d'iiarv6Jl : iiJil\ . ~~aitrwaar()m ·be!ast hle li den con tro1enr aI~ dagen voor een tijdel~ ke afwezigheid naiu' Pattie niet meer 
liie'ryni~t' riiet . Uat ';we\'k ? Op elke binrienplaats, waal' geen dan voldoende? 

· d()ct'oF~'ilblal1da." ':Iioch I/dja,va'.' is, wordtotlicieel door de Re-Mgescheiden dus van de quaestie wie den ~l'iffiel' van 
. "'g:;::#iguNl:( cl!\t d~pla'atsejijke controlillll' z~l worden J apara verlof. heeft verieend, mag het weI eenige biwreem
J:l'er ,:<iliet >de " uitgifte van (lIle uit ,Batavia I.e verstrekken di.ng opwekken, dat de betlekkelUke autoriteiteri, niette
hiiisfriiadelijes. - Waarom vraagt de :Uesident'voorden genstaunde ernstige aansehrijvingell van Z. E.Louc1on, om 

' cQntrt>l¢uralhierIliet een huisapotheek aan? '. binnen een gegeven tijd allen ac11terstand attewerken, nog 
:Daf 'zGI1 ' vrij ~ wat verstandiger enbeter ziju .dml dien zoo mild zijn in het verleenen van verlof aan een arnbte

~rnbten~~r:Je lateri ocenpeei'eh met griffl'e rszaken . . - l{et is naar die naal' het schij nt yoortdnrend aehterstallig "erk' 
wa~r;: : rrien c" heeft daal'toe moeten besilliten, olldat erhierheei't aHe,loen. Nu is het wet waal', dat Japara, tail de 

· e'€-1l : 7g1'Wte·Xa.~htl~rsta\l(1 bij de . lal1draadzaken was. ' - Maar vier plaatselijke Landraden van dit Gewest, de meeste za
heilft! daJ)lli'geholpen? Vvordt die aehterst.and desnietteminken heeft aftedoen, maar dit feit zon weI tot verzachtende 
ri.i.et;.:~riJe(>dtiJi' '(iiig ~grooter? En hoo konlt dat nu ? Heeft omstandigheid kunnen ehekken bij een achterstand zonder 

. :de ' $esickl) tzii.;h .dat wel eens afgevl',!agd? De ' Heel' Wijn- verlof, maarbij een aehterstand kan een vedot niet anders 
· lt1~re.Il.c iarfi~}l " v~r onge~eer .vijf \'olle jiu-en hiel'.in de -resi- geoo'rloofcl. en gemoti~eerd. zi"dan wegens ziekte. Het ge
.dentle · zlJllO'· ·· ·, :,En _ alsdle alllbtenaal' nIl altlJa door ge- val van zlekte doet zlen met'lIIft)or, andel'S zouden de 11laat
, .!!().hi!tt':· Jft'"ge~iee!!t ;voorde)lelll .door de Regeel'inggesohon- rege1Cll . van den Hesident daarvan moeten blijken. ' 'I'' at 

. ~~jh,hg '>·".<digi;L{aU!lk~: l!l<!I .' wlll'ehct z~n IJliclit gewe.estkan het dan zijn ? Het ant'woord daclfop blijven wij schnl-
· M9H\< g~9l~g'~eliugv~Ql'tJlichten onitreut alles, wateen dig. Het is meer dan vol do en de, dat op feiten wOl'dt ge
vetr" .,,~,;~X~, '1!9hte:i:stlil1d, ll.ls gevolg zou kunnen ~~bben.:- , wezen , . en door die daadzaken aan het licht te brenge~. 

' w'f1ar<J.,!!: ~;: \V~rden , d,~ ·landraad-werkzaamheden tlJdens de mag het Iialgemeen be1ang" verwaehttm, dat er spoedlg 
l!e~),~'n,:;iH,:,eii ::¥~> altijdgt:)regeid bij,;e'hOtlden ;_terwijl, sinds voorziening komt. Dat J apam llCeft nn al zoo veel rare 

· tl6 '; teM~WijordigeA ssi~ tell t"Resident aan. het bestuur kwam, dingen zien gebeuren; het worc1t tijd, dat men ook op iets 
· . . . Qe:n.ei'aa1 ' postdag bijua laat voorbijgaan goeds kan Wlj wn. • 

. . r .. ·" te . 'z!en, ophelcleringen . te vragen 
v"'"' .••. " ... ' ... ····" .. ~:·" ··'·T".: .. : ·.: . yap. den ~chterstand? In vroegcre jaren 

den Lan:draad, behalvezijil vounissen 
. nogeen sohep werk als lste. klerkop 

•. ··.:.·-!\,s:si.*:ll.t·;Rtlsi~len 'kaptoor,en zathiJ geregeid gedu
·H"~U~',:.u,o: !,a."':·V.",l: !U .. Oll op h~t Bureau. 7 ':: De tege.nwoordige 

te 4uis tewerken, heeft als l ste 

Militaria. Verschillende luitenants del' artillerie en ,genie 
in . de Ie en 2e militail'e afdeeling wenden, naar wij verne
men, pogingen aan om bij de opname del' spoorwegen over
gep1aatst te worden, terwijl anllel'en zieh· vool'bereiden voor 
het groot-ambtenaarsexamen. (Loc.) 

en . kau maar de 1andraadshlkken Sallial'a1uj, 26 ' Aug. Spoorwegvraehten. Een spoorweg-
."""". Op dit oogenblik mcieten onge- reiziger die een kip VOOl' f 0,50 gekocht had, moest aan 
'. ' ,nog onafge~laan zijn, .b~halve de vraeht voor dat dier - van Solo naar Samarang - f 1,-
En t?ch.~aat men den Gnffi!!l" met zeggc: een gulden I - betalen. . ' 

,JlIl Zlt .lUJ hoog ,en droog gednrende I Een andere die een dj erook op de passel' voor vijftien 
•.... . . hqq~qphtats! . .... ' > '. I centen gekocht had en die in dea waggon wilde biuneIi 

!1 ;'f:~~;oi~l1;~U •.. O.l ! .c ~lirb., eel ... d.. uee~l .. .s, .. e.en gnffier .. lllet sill'okkelen, :verd gesommeerd ' tot de betalingvim nul ~nl-
~~c1ap-~?g ~e~ vellof ! VeXl?f vraagt dell en del'tlg cents. . . . 

. '. ~lJnJIJ.d. ite .wIJd,eIl ~ ~an den 'gIenst,en ! . . ' 
" " ". : •.• ~,'~ ·u .. .••. gevaL .mocht zijl1 lUtltden . Gi~iffier vani . ' . . . ' ' ' . 

hetl;a'~dse:i' noO' :>ptelossenwaarom 'hij ' Mllilana. Een mlandsch fusehe~ de~ tweede Kompagme 
.1.!~-,':11l1'''·'" .'d06roren';'eti ~ ' een: and~re .~ laats;' . /van j{et 7de Bataljon die Zaterdag Jongstleden me~ een 

ie' ts···,:g ... :'e'·:·h··e:\'.·.· .in.nP o,; 'L .. ·· V I )? . ··~.t"·t I, briefje van ontslag nit de gelederen zou worden weggeJaugd 
· 15;j{'f+I'.~~' , . ' , ', . IffiZ 10 '. ': ."-- < " 0 gens we e- . "f ' . 1 t h bb t . b ( 

.~de .:Re,si4el'lt aan eCI; ambteila:ar 81eoMs I D;a te v~:ell vlJ tlg l:ottmgs a~e~ 1 e e en on val!g~n, ee.t 
•. d. eY'''G r .. ··ffi :.Leeft :a.'- t" ' .. ; .. :. . ··;·;;:d" I zlCh VnJdag 11acht lU de pO\ltieKamer onder een s,aapta fel 
, .. . 7 L el 11 , ,1 ·mmnmum Slu ~ . . . ... ' . :--. . l' , .. 1 . 1 1 1 1 ' ' 
U
· . . '." ". ":". -'1- " ft d "t:~ :' - "i'\t :.... 1- :.-.: : lllet e~n ne ll1 (\I f: n lill om ([·n nllr~f,e .iau en cen ~iU$ 
n ·.WlCll nc" , ... l:,:amv tma.ar ,ulger ; .; .. : ' " L 

. li.~~ . niet unders,/ziju, llau 'vau- llen . ·,enl'llrgd. .t . Ci·.) 
... ;" I; 



D!'I~t~~i1~!ttJ!!!~~!~~tt~jel~~~:!~;r~~'!~~~~:~:i::;::;:.10 , 
tle" itiilJaks~ciildernemj:Iigefi · iildeze ·:R,Bi;iidentie,ook tha:nSKuil- , niellw . benaemde wedOlloh van l\Iodjorotto hekwain -eene ~ 
nen .. ' zij zich ' verheugeu 'ineen' rijken :oogst. _.. I maaud arrest Oill l'eclCUfll hij ilfwezig WilS bij het nitbarsfen ~: 

Door dien gewichtiO'en tak van 'industrie, waarl1(l de par- van een btaud. Eea missive V;lll eene ta.baksonderneUiirig . 
tikuliere riijverhcId ~etfieJ.'heidkan wijzen; als cen pro- I alhier wa:s vier dag0n onbehanJeldblijv:enliggmi, De ' 
duct van hare enel'gie en: onwl'ikbare doottastend11eicl, l'liet schuldige bekwam eelle scherpe terechLwijzing. ItIk > hen , 
tegeustaande de , weinige ondersteuning van Regeerlngswege, hier gekomen ", voeg~le de resident hem toe, Jlomden ' be, 
is ireze Residel'ltie ge.heel en alvan aahzien veranderd, He- staal1aen achterstalui te doen bij\Verken, ell die mOf~tdilin'eii" 
heele tiitO'estrekte wildernissell z~jn -dool' haar herschapen tegen vermeenJ.eren indiea de loopende zaken nietonmid.: 
in .wiust.:fwerpemle tdhaksvelUen;' Waul.' wcleer de tijger delijkl' orden behandeld en argedaan. Nonchalante amb- . 
rondliep, loererideop z\jne prooi, de wilde buftels den grond tenar~n kan ik niet g~b:uike!1." 
dedeii dreunen, alszij in woeste vaart elkander porrende 00[( de fJJke k:apltem-chmees albier, die zich inheeldJe . 
eli stootende -de grasrijke vlakten verlieten 0111 eene veili~ dat r~i e t;! en "niemand bestand \Vas teg-en zijn smeer, ""'erd 
gere schuilplaiits opLezoeken in het dichtste vanhet b~jna UU~htlg opzlJne pial,lt,s gezet, zooclathij thanszijlie toneu ' 
ondoordringbare woud, daar ontwaart men thans onafr,len- VrlJ wat lager stemt. Het . werd tijd ook. Hij ,waste " 
bani akkers, allen beplant met Amerika's kostbaar product. veel over het paal'dje gebeul"d. .. -
Langs de wegen welke leiclen naar Toeloolrg-Agoong en . Tot la,at, in den ;,l1acht zit de residen t_ aan den arbeid en 
Bertiek, vel'hdfeu zi.ch nu van afstand to t afstand tabuks- IS voor teaCl'een, llle hem over zaken heeft te sprek,eil, -ook . 
etabIi.ssementen" die ann de welecr. zoo woeste landstl'eek dan toegankelijk Reeds nn heerscht Ejl' een imderegee,st 
cen Q'ezellig Ianclefijk vool'komen geven, Zonder den l1litl- onder de inlantls~he ambtenaren, die thans hun best dbell" 
sten ~(hI'ang, ni.t eigene vrijwilligc bewegi.ng, ,tIlcen geprik- om den Keliirischen Augias-stal te helpc!1 zulveren.lnc ' 
keld tot. den arbeid door het vooruitzicht elc vruehten te tllssenerl krtaagt hier een kanker aan de iulandsche vevol
zullen , geriieteli· van hmi' zwoegen, z~in dUliendtallen van king, welke aHcen tc genezim is -met het · otit!eedmes. -Ik 
inlandschc . hnisgezinnen van defl vroegen morgeu tot den becl~ci deverslaafdheid a~n het ovel'matig gebrriik van 
laten avond in de weer met het outgiunen ;~",n woeste gr~n- a~hoen. De meuwe l:egelmg ' del' amfioenpacht heeft oo~ . 
den, . hetvel'zorgen . van reeds beplante veltlen, en het lU- Iner lllet beantwoord aan .de yerwachting. Integendcel hct · 
zamelen em drag en Vall. r eec)s rijpe tabak. En dan dUI'ven gebl'llik van dat verderfel~k h: llisap is door devcl'strekking 
de konservatielre droogstopiJeis, de voorstanders en bewon- eener . graotere ,ho~ v?elh~:d tZ6f1 ' l . op zol'gwekketlcle_ ,wijze .
deraRl'S van het dwangkultuurstelsel nog volhollden clat met toegenowen. GOOld mgellChte perSOllel1 beweeren dat ' de 
dell Iuien Javaim nietsisaantevangen, illdien hij niet met ~entgste doeltrerrende maatregel ,tegen dit kwaad zOli "zijn, 
de gOllvernementeelc ,zweepwordt gedreven naal' zyne rijst- dat .het GOlll' ernemerrt e~' _ toe ?v!!rging de verstl'ekking van 
velden, naar kollie- en sllikeri·iettuineri!! .. amflOen nan " d~ bevolklng met meel' teverpachtell ,aan 

Liet men beide laa:tste kultllres ' ten eenenlllale over. aan I woekel'encle : Chmeezen" maar "elf daat'over de controle' te . 
de pa~tikllliel'e n\jvcl'heid, d"~ ZOll J~va vrij. wat meel' koffie ho~tlen, door; even a~s met I~e t zont g~~chiedt, op de' ver:
en sUlker produceerell dan t1'ians het gcval IS. De tabaks- SChl11etllle p~atsen oplUm-depots op te rich ten en densmok~ 
teeltheet't zonneklaarhetbewijsgelevercldat d8 inlander kelhamlet zooveel als doenliJk te beletten cloor eene uitbnii- _ 
weI wil werken, ' zeergoedz~jneheiangen beha:l'tigt, geheel ding del'polit,ie .. Die, amfioeuC'lllaestie te brengcn tot ,eene 
en at in stoat is, vrij vaniedere -voogdij,v001; zich zclvell gewenschte oplo'Ssmg 18 voorzeker geen gemakkelijke taiik: ' 
te z()rgen, Maarmenschijnt hem nog aHijd, onder oller.; Het komt mlJ 'voor dat men daal'toe aIleen kan gemkeri door 

. lei nietige voorwenclsels te willen houden onder. lmrateele. e~ne cOtnilllsSle van j.eskun~ige mannen, die den: tegen woor~ 
De inhalige voogel, _ iuk op het goud del' pupIl, zal van {lIgen gang Y<1tl den amfwen-handel nagaan in de miIiste 
7.ijne voogdijscllap geen afstanil doen, indien de drang del' bizonderhede.n, ten eiude daarna do middele~l te oeramen 
omstitndi'ahedeu hem d"arLoe lliet noodzaakt. AMappencle tot vCl'betenllg van den tegenlfoordigen vicieu8en ' onlioud
van dat "onderwel'p, hetwelk mij onwillekelltig in eene on- baren toestanu.Ten einde te kun-nen voMoen' nan -die 
aangename stemming brengt, om redenen ik geen onrecht nooJlottige gewoonte van amfioen scnlliven, heeft ele d~ar- . 
kan dulclen,ga ik over tilt de mededeeling van cen paar aan vel'slaafde inlander aUes veil, deinst hij ielf ' nietiel'ltiT 
alhier plaats gehal heblJemle ongellllcken. Een paal' dagen VOOl' diefstal ell mOOl'd, De meeste branden en hunaaIl~ 
geleden kwam eene prallW van Toeloong-Agoong, m~t ke- tal i~ l~gio, . welke h.ier (lllt~ caan, stel\~n 'sommjgen . op 
miril? bel~rlen! met zlllk" eene ~aal't .. tegen een der !Jzeren rGkemng van het amhoensch!llV~n. Zie Hier wat men mij 
pijle~'s aandriJ'{ell, dat Z\l onmlddehJ lc~ vol. , water liep ~n daarollltrent mededeelde: de sclH~lVCr ligtin zijn bed uitge- : 
in zlukenden to_estand verkeerde. Onmlddel\lk krac~tdadlg strekt, ll1et . het beken~~e. la.mpje op een stoel riabij ·' de' 
vcrle¢ndehuip l;eddehet ' g::ootste g.:~deelte del' lad~ng en legerstede. DtJ bedgo~~lJ~ rmkt gewoolllijk tot even Yoor:bij 

- deed de prauw ,behov.den bhJVcn. Nlet zoo geIukklg was de matras waal'op · hlJ hgt en kan bij d~n . minstentodit 
eene prauw, gister na den middag, met eene kostbare la- in beweging gebraeht, in aanrakingkomen met het~uUl: 
ding . suiker, welke he~zelfde ~ngevaI o.verh:am. del' lamp. ~ a e~nige tl'ekken nit depijp' geraaktde sc:h'ui- , 

De betrokken fabriek - 18 de la{ling -met tegen schade vel' gewoonhJk III eene soort v"n extd.8een weI derniate 
vC':tzekerd - snapt daarmede' e~li geducht koopje, want dat ,. hijollve:'scbillig wordt I'oen' aU~s wat hem olIlgeeft. 
sniker is . gel~jk.de kezilirie"noot, ~ooals men weet, l1iet be- Hij denkt. lllet meer aan het lorripje; im v.ero-eet allesw~f 
~ta,Ji(ltegen-Watel'. Wat men vande lading nog heeftkun~ hem omringt' " Er waait hier thans een felleoostewind 
nenreddencis, toch naar de maan. welke door reten van eleuren en veusters doordriilO't -en ook 

u,':·,'Si ~_ (Boer. Drm?'.) de legerstede . oereikt _van dell.. beclwelmden sch:riveri 'clie 
.'." weldra dOOl;.,le,:b,rimdende bedgordJjn gewekt, . 0pspl'ingt en., 

. M,en schl'ijft ons van Kedirie dd. 23dezcl': 8edert de 
~'){(}iri~t\'a,li: rlel) ~n[eU:wenRe~id"llt :heetscht ·llicl· eeiieVl'ocger 
onge)Von~ - hedr\jvlghcid; rle aude slear waaru:ede wel~el' Wfl'd 

UJrI~'e-3pl'o qgen i l l d e behauaelingvan J e bebngriJl\-ste aal~: 
. . 

nog even,: den tlJd heeft om het veeo'c lijf te redden . .. Bin:'; 
ne~wei~ige I?i:imten is zijno wonini cen asehhoop . . . 

Iemat\l'!;W1ens beroep het medebrengt nuen dallde 
h\l~zel1binilen . te treden van schuil' enuo Chil!ee~en£i~i,n
ltu1dets,veriekerde mij dM hij diklftrf ceo (Ll'gtJlijkhIllpje 



~I* 
"'itge~i~'~Q~t ';ri~~ijd~~:i~~~rswnilVinJelin~p ~i~ ,~dW~~~rtlie 3,hif t~~rtm~a~s. in het werk stelde, .. ~ni geld op . te .ne: 

~"" ".,;g~ra~kt~n : limJioen"~cli:tll.y~r.;f Is . he~ , tEl "Y'~r:woIIdelJlll: ': ' ~eIl:. ; ~.P. rt;;Jne preClo;:;as, gelukt rt;oude rt;J,'!n. , Daar deze po 
t"dlit:: :;iItenhier bijila , 'alle., uRchtenhet bJ'andsigIlaalhoortl gmg mlslukte doordlen op gemelde .preclosas re~ds ver?and 
:: w~8ig~4nen'? ." ., ' . .. ',' ' . (Soer. OO?J.r. ) '\ be~tond ~n, er met de onderhandehngeD:.ten .dien o~zlChte 
'.:>'" <' .,, .;.',;, , ! reeds eemge dagen vel'loopen waren, schiJnt de kongslC ver-
j~r:~;~\ ; . ". ',." ... ; , .;.... trouwende op de haar gegevene inlichtingen, het 'noodig 
:x,~c'<Deslachto1f~rs van ~en leeuwenkontrakt.. beschouwd te hebben de hulp van den officier van Jli ~tjtje 
:£:;'Mefde 'b~na:n:iin~ van kontrakt is men gewoonaan te in te roepen. Het overige weet men. . 
lruitf~h',~ el)ne overeenkoinst :hisschen twee partijen, waarbij Men .weet ook uit OllS no 33, rubriek IItelegram Djocja" 

,: ledei.' rt;ijnerephten en verplicntingen, lusten en lasten, voor- ,dat de Raad .van Justitie de rechtsingang heeft 'geweigerd 
'.eu ' hadeelenheeft; :rt;oodanigdat de eene partij die van de tegen den Adsistent-Residell'u eu dat uu de Ohinees(de kong-
Jindej.:egaarne zoude wilten " ovcrneruen, wanneerhij daar:- sie) rt;al · hebben te bewijzen dat het geld werkelijk is betaald 
toe'ln . de termen viel. DeJ avanen drukken dat zeer ka- geworden of al1 clel's hlj of zij voor laster zlll worden vervolgd. 
takteristiek.uit , door ' hun spreekwoord ,/toekoe a;rep, arlol Ziedaar in hoofdzaak de: veelbespl'oken questie. Wij ver-

, gNi!I/,".Vrij vertaaldw~ldat zeggen: wanneer ik i~ts koop mijden opzettel~jk te vecl b~izonderheden l\ ' U te haien, maar 
", voOi','; €len zekeren prijs, dan ·moet -ik het ook voor dlen zelf - doen la cause des caases (de oorzaken der oorzaken) bij
" den'~prijs willim verkoopen . ... , . zonder in het licht treden, waariloor bijzonderheden als het 
. , Wat isnu eene overaenkomst die niet aan deze gelijk- ware ' gemist kUTlnen worden. Wij wenschen te doen uit -

,heidsv()()fWaardevolaoet? komen . dat onde!; de beheerscb.ing van , een leeuwencontract 
·· ... :Meri'noemt dat in de wandelingeen leeuwenkontl'akt. aile drie de partijen daarvan siachtoffen hadden kn1Jn~n of 
>Die'::mlamheeft' ee.n.Fran:Schenoqrsprong. De Franschen zullen worden: 
rt;eggen lila part ' du lioil'> (het leenwendeelf om daarmede Ie. "De kapitein-Chinees. 
a~ti~e.dui.dell dat 'de leenw van alledieren het grootste part 2e. De kongsie. , 
'heeft ' iilserwat . te . deelen v:alt,omdat hij de sterkste is. 30. De Adsistent-Resideut. 
'~:M:'aarbehoeft iemandzich' voorwaarden te doen opleggen De twee eersten krijgen nu hoogstwaarschijnlijk met de 
door' een , ander;w~lkedezezelve ziqhniet zoude willell Justitie een appeltje te schillen of weI met den Ads-Res. 

· doell opleggen? Hij ' is immel's vrij om te doen of te la- of met beiden tegelijk. 
tenwat hij verkiest! ... . De derde hee!ft toch maa,r geduldig moeten aanrt;ien wat 
· AlB : dathet geval wasdan :zouden er geen leeuwenkon.,. er over hem gezegd en geschreven werd door diegenen die 
tI'a\(ten .bestaan en , die ' zijiif,lf toch ?;DO vel!,)n. Wanne¢r den glliden regel nog niet kenr,en, dans le do ute, a08tien8 
wij ~ ons niet vergissen,d,au, : laboreert de kapiteinChinees toi /" . 
va'Ii:: Djocja aaneen .zoodani'g kontrakt, ' waarbij hij weI voor- De Sam. Ct. no. 193 me!dde dat ~e zaak voor den Ad
cll'lelen, zoudehebben, doc}lniet zoo groot als' die van zijne sistent-Resident een minder gunstigen keer rt;ou genomen 

. 'mede .', kontraklante, de Kongsie . te Samarang. Hij zQude hebben. Ditt bericht berust stellig op een misverstand, het
' onderanderen de verplichtingop rt;ich genom en hebben te~ geen later weI zal blijken. 
,gelio,ver. genoemde Kongs~e, om de pacht der amfioen stipt 
, C)~ ;:; ilR.g , en · dat';lm . tevQl~6en en bij gebreke daarvan zon .. 
'het ,kon'tr:akt vervallenen, alle( 2;ijne gemaakte winsten, Of De procedes Sayers en VaIl Raaltell. 
rt;ijil( aan,~f!eHride1'l'insten,v:ei~be*rd verklaardrt;ijn. · In ons. nummer 33 , vindt 'men onder de Tllbii'e'f'i'ete-- ' 
. . I~ , dit ' ?;Qo, dan ' kri.nnenwij 'iliet anders zeggen dan dat gram uit Djocjakarta het bericht, dat de Heeren Sayers 
dit<laatste eene leeuwenvoorwaarde is, waarvan .de gevolgen & Co. voor d e Residentie Djocjakarta hadden gevraagd de 
Iii~t · konden uitblijven enoolcuiet uitgebleven zijn. Het som van f 50,000,- voor den verkoop van hun geheim 
~val£ een ieder in het oog; dilt op he't niter8te . oogenblik betreftende eene nieuwe verbeterde wijze van -indigoberei
de kapitein Chineeshet 2liter8te zoude doen om niet nit ding, en dat de Heer H. L. Soesman hun liie som had 

. hetcontract geknikkerd te )Vorden. . gegarandeerd voor zich alleen. 
Dit>had hij dan ook tot dusverregoed volgehouden, dank De Heer Soesman wordt dus IlU bezitter van het ge-

zij "vooralde,_grooteh111pvaardigbeid die hij olltmoette. heim vall de Heeren Saijers & Co. voor gemelde koopsom, 
· . Op,den 20e J uti jl. verscheen er weder een termijn van .in twee of drie jaren te betalen, onder de mits dat de toe

" pachtbetaling. Er was geeD. geJd. ' De kapitein trachtte van zegging van Saijers & Co. ook geheel ve!'vuld worde, na
t " den Adsistent~Resi~ent eene qllitantie te kr\jgen, zonder melijk dat hij van zijrre indigobladeren vijftien procent meet 
! '; hetgeld te hebben betaald, rt;eggendedathij dat binnen maakt dan vroeger. 
" , e¢n , paar dagen zOildeaanztiiveren; deze poging mislukte. , Deknoop, die twee maanden lang onontwarbaar seheen 
'" To~n . den 2~e daar was en hij nog niet in het bczit eener (dilt is twee maand~n te veel) is dUB un a:Qor de- kor.daat
.• q~itantie was, bedacht de kapiteiner een middeltje op. ,heid van den 11eer Soes.rnau doorgehakt, die zeer juist re
'" J:lfj , d.ro~g z~ri~;a~&ier .ojJom v~.f!. den Ad.~istent-Resident I deneerde do?!' te zcg~en:. "ts .. het .yrocetle '!erkelijk wat 
:.:: al!J.llQg dl~ ; qUlt~ntll1 tezlen te krIJgen en hlJ zou zeIt naar I men belooft, dan vernes lk mlJn tlJd door lllet ten spoe-
i, .,. Sa.iil;1rallggaal~ o~ aldaar het :gevaar te bezweren bij de I digste in het bezit er van te komen en tijd is hier in dit . 
::<. ko'pgsie. . , ' . . ' , ' ge,al geld, want als ik aUe dagen met 12 bakken werk op 
:.,; ": /~ot ,zoovl)r gin,galles n(;>gden natuurlijken weg en was de uude manier, dan verlies Jk 15 pct. daarop of + 11 'iC 
i\ he't.daarmaar op' gebl~verrdan :. was er niets gebeurd. . zegge ± f 50 daags oC;:!:: / 1500 '8 maands. . 
'~:: ,:;t>epositie van ' i,leIl .k~p,tt~i~;; ~¢heenechteruitel'st moeie- I ' ;, Is het procecl6 niet wat men belooft, dan ben ik ook 

; lj.j\:\~zijI)ge,!eest,gep1.aa,~~t ~lsL hijwa,sals; tusschentw~e niet gebonden tot de betaliug der f 50 mille. 
V:IlJeri~.tllss~heil ',zij)1kas$i~f;;Aie : ltemtelegrafeerdeVi:uch~e- .vIs het goed dan zal het niet la<lgdllrenof andere fa-

· .• ' lcl8ie . MgiI)geItt9tve~krij'grRg " yan <j,e,quitimtie ~e l1ebben briekatten komen het van . mij koopen.:~ .< Inhet voorbij
:;c ~~llgilwen~en tusschen "d~kohgsieaie van henidie qui- gaali zij ge~egd dat de Heeren Saijers 8i; Co. hem het ge

' ;> t.a:~~ie , eisc~te . en ,~em and~.l;sliithetcontract wilde zetten. heim hebben v61'kocht voor die 80m als te zijn voor Djocja! 

'.~'c, ;, L.9 ,.p.; .. : .. ·.d ..... ~. t .. beslisse~d.e .. ?o .... g.eIl,blik '·.s.,.Chijn.t .. d.e lcaPitein .....•.... v. an.,. ~. ~n 1\ . E~e. ,~wel hebbell hier ~og ~elen het oog gev~~tigd op het 
,:'; )I.'!~~\lrllJken weg ,te zlJnafgeweken met hetfioelom lie Ult- proceaevan Raaiteu, dIe bl] de Heer, G. WelJnschenk al-
ffi;~; ze~ti~'f :~rit, zijIlcontract ':t: ver~chuiven, tvf eenepo'gipg, . hier proeven zal nemen . . 



~f~f~~l:~~!~:~?t~~!~ll1~~~1~~~~~~~e:~" u " ,,-,~q;;t~ri~:~ii1~~~1 
';tiiJ,gelli<i;(la:td.e~·, 60-in'J')'/l,'nl 5W miUl:i i ~ij" Ii 'kanaB! "ZOllczijn'i 1i,.;, 

t§uq,e :;~e ,maand'Juni' j1.werd 
:nlva e~.M.aduraontvangen: 

m.Y()~rtec,~t .. : ge~rachtgewor.de!J.. ; ;;( \" , > .••. ' . '.' , .... " , '.·· ... '.··. r :;,n 
, U(oratenZallden. ii", 

I ~ 
uitvoerrecht . 
pakhuishuur • 
k,jnsumtierecht op tabak . 

Pa,8oeroean, 23 Augustus. Den 2 I dM:er is de Iuspec-l 
teUT Generaal van ,J!inancien de Heel' 1VIolke, vergezeld van;. _te 
'den Heel' ]\I[otlce:Jl'., -a~hier aangekomen cnin het Marine i Hiervan 'werd terugbetaald: 
lIotel afgestapt. ' , I aan in'Yoerrecht. . 

(Pas,N. en Ad/) Bhul.) i uitvoerrecht. ' . 

zamen 

f 
" 1,968,24 

55.20 

! . 

f 
II 

11-

" 
f 

If 

l' . . . .i zoodatde werkelijke ontvangst heeft bedra-
]{aka,vaar, 20 Augustus .. Zaturdag jl. d:wamalhwl' blIl-: . gen . . . . . . • . . .. I 

}len de ~. 1. schoeuerJulj~tel',gezagvoerder Oosthoek,t.oe- j ,hetgeen met de perceptie over de 5 
behoorencte aan deHn J; G.W.&Zn., met cene ladmg i _ vorige maanden, groot . 
gu.,ttuh, rotting, euz. vall Barrouw, en meer noordeIijk ge-I " 
legont plaatsdi'; . j tezamen uitmaakt , f 

£0,463.2'r 
~4r,94Q;!i1' 

131044 
,1,731.87 

67,276.15 
. - -.. l . 

_ 2,023.44 

65,252.71 

334,83Q.97 
Nadatdcze schoener teScsajap rotting hadingenomen, i nit totaal hedraagt: 

raadde het in!; hoofd of de vorst van die plaats aan, eeni- i f 10,;161,OL mindel' dan overhetzelfd~.tijdvak vanlB:70en 
. ge 'iieclen bij wij7.e van geleide " en vG01"zic1ttigheidsmaalrr~gel 'I: f! 101,724,49 " "".' " 871 
tegen de zeeroovers medetenemen; eell zestigtal passagiers, .... .' .. . .. , f!.." , 11:1 .' 
werden. ingcscheept en zoo werd onder zei1gegaan naar! Dat versehIll~hoofdzakehJk te, wIJteuaanhe~ verilllnde-
h9tzllidelijk gelegelleBoe1oen!San.. . . . . ~ren vaud.en:u-tvoer va~ koffie ~an,Pad~ng, III v~rballd 

ilfet e011e gocdege1egenhelclhepcle hlpttlJ1' den 18.den I IDet ~eg~yngeLhoeveelheid van dlt produkt, welkem ~e.n 
Juni ,iI. de mO'.'lding (.lerBoelo~gal~-rivier in engine-,na II.aatsten .. o-t.lJ~ . van gouvel"llementswege aldaar tel'. ma.rkt .. 1S , 
eene huge bocht opgevaren te zlJU, HI del1ftvond tenauker. I kllnnen oebxacht worden. (Ja'l!. Cour.) 

}fnn had illtllsscllen gezien clat eenige verdachte vaartui- i --
gen " ,Il het naden;'l waren en ten tiel1 nrc werd de '> ltPi-/' . ,Samal'~ng, 27 Angustus. Indische toestanden. Bijeen 
ter ,,,.n<,;(w,,llen dum'. eel:!) rooversV~?OL .. van zestien sterk- uHb~stedmg .van melk te ~mbarawa w?rd de Jeveringvoor
bemanrio. prauwen, dIe zlCh waarschIJul\Jk achter de reven IloopIgg€;gnndll,an~en ChmeesTan Tjoen HIeD,. Daareen . 
en ei1r:nJjes bnitcli hadrlen ,'3c11u;l gehoudcn en den goed- Ider borgen te SalatIga WitS, werd den mangeiast dienab-' 
gewapetiden en blliteugewoonbemanden schooner niet dan IS,entenbprg tebaIflll. Genenam een rijtuig, reed van Am· 
aIleen bijavontlclnrfden aLiaq [lOren, denkende' elien gemak-l barawa ItaarSalatig~,. kwam' van daar met den ~org wede.r
kelijk te overrompden, I om op Ambarawa, het dezehet contract teekenen en m06.st 

De weerstan,cl van de "hpiter, waar, nit het grootste stnk i hem na~uurlijk .weder te huis brengf1n. , Aldtl~tl.k()sSe~:? 
aall boo.rd ahecnoverdc , tWlll~lg~cnoten gerlaallwerden, I waren"uwtnoothgge;veest zoo de houderderaanbesteqin~ . 
,w"sochter zongoed :bestuurd door den gezagvoel'der ell volgens het, . . voorschrlft aUeen dell' aannemer en den borg 
zoo lWlChtjg in hetgeheel, dat de roovers, uadat twee hun-I die bijd(} uitb~~tcdingtegenwoordigwas,had Iaten teekenen. 
ncrpranw(m ill den groncl waren geboord, den wijk moe~-! ,Het l'egI~ment tach schrijft voor: , '. ..•. . ..... " . 
tenncmen..... . '..! 'flndien de ininste inschrijver,- aan wien detoewijzingder " 

flij deze gelegellheid werdeno[J de Jupiter twce manllen : aanueming gesc,hiedt en dien&. borgen of een. hUIIllerniet~ 
liclttelijk gewond (waan-an cen dool' eem geweerschot), krceg i tegenwoordig z~n of weigerende acte te onderteekellen,. 

de k.-apitein een .. sC.ham. p .. v.an ee. n werpsch.icht bove.n \.le .. t oog I w.orclt da .. m.'v .. an 1.1.1 het proc. es. -verbaai. m. eld .. ing .... g ..•.. tl.m ... ~a .. k.t, •.. . m ... e. t:. 
en hadeen inl. passagier, die nog kogels wilde laden dlen verstande nogtans, dat de verbiiltenis, uithet: biljet 
opeen afgestoken wordmrd stnk (men hedenke liat hetnacht I vall inschrijving en de toewijzi~ggeboren"als.volkomen 
was),het ongelnkzijn arm te verliczcn, waal'aan hij bezwe- ! tot standgekomell wOl'dtaangemerkt." . " 

ken is. • '. ' .... . . '. . ' . . I . . . ... . ". . . .-i ! 
Men .h~d het.gevecht to Boeloengangehoord, maar de I Op een uitbesteding ten behoeve van het Militaire De" 

hulp, dI~opd~a~deva~ daar, k~am t~en de zaa~ was af-I p.~rtelIlent t.e AlIlbarawa werd een inschrijvings- biIjetop 
geloope?,deafstan~ IS ook nog .. ?edu~dend genoeg. Aan zlJdegelegd, omdat, de verklaring van do gegoedheiden 
vervolgll1gd~r , r~overs was natumhJk met A te ~e?kel1~ Ais I \Tan dellaannemeren vanzijneborgen gedruktwas. en de 
zekflr o~g~dlerte zaten ze reeds lang weer velhg tnss9hcn Inamen del' personen 8cltrijteziilc ino-evuld • h t hil-
reten en .,spleten.' I . . ', .... ..... '. "'. '" waren, en . e ..... 

. . '. . ...... .. '. . . '.' Jet vall omslagzegel voorZIen was. De, houdel' vandewt", . 
'roen id.e J~pztei', nn Boeloenganlll gezelschap met de I bestedingwenschte de. verklaring op zegel geschrevente zien; 

Jacoba Ehsabethvorlate~l te hebhen, teBarrollw aankwam, 'van een omslaO'zegel wilde hi; uiet' .' t .' .. ... • 
w~~~ ~et.!oor~eYallene aan hetdaar liggericleZ.M. stoom-I ' . . ",. ~. ~ we en. , 
sc. lilP ...•. Su.,.r. .. :z.na. me g. er ... app. 0 .. rt.eerd.. .. T ... eE .. a. r .. rou.' w. ve ... rnam. k.· a .. pt. : .' 'U't 17.',1 ' tte' c ' .. ' W· '. '. .' .' 1 ··.ht . . h' . t . "0 :cd" . , . ,.. , . " . . . . . ', 1 1, no: a n. anneer men sec S op e genngevan 

'.' ......... '.'. '.' ... ..... ... a ... t ... ,a ............ e .•..... su ... l ..... t.a.n .... ' .. z._.e,S.t .. l ... e .. n .. .. roove.r.s., .•... ,"! .. ~ .. ".ar.o .. n ..•. der.. ,.0 .• 0. k ........ t ... w., .ee ...... of.' I' .•..•. he.t ge. t ... a ... l .. :·.· .. k.·lach.·.t.e.n. welke .in .-.d.. ...... bl.d.. . '. k. . .. ' .. 1 . .• ~~~, dIe aan , ~!ln ,a~n val op, de JU1l~te1" haddendeelgeno- .. ' ... ... . . '. e meuw~ a en voor 9ll!en e~, . 
mexi - !ln " tePoeloe' J>ariajang 'g!lvat'*are1i,h~th9Qfd 'had !.'YO:rdt ~ )Ilen lichJ verlel~ tot de ,meenlllg dat de. Resldentl~ 

·· .. 1. at' .. "' ·· ··.f '.'1 ... '.' ..... ' .. "·.'.d· '." .·.k ... : ...... ' .' ......•... .·.·'.·.· .· '.··t· . k' . . '., ... .... '.. ' .. ·.'1' .. ·· ·d· ... ·· ......... ·.·.··'.·.h t ;S.oeraca. r. ta· than .... 8, na Jaren van wanbestuur een voorb.le'el. -. "'" ; ... en a s aan eIl::, e PP'pen op. ,s a en III een 00 s ,aan e ! ill .... · ,·t ' ,td :> tt . t d ·t , 'iIi' h 'd' .... ' d - al : . h'· · : 
' stni'nd> teritoon ' liad 'lli.tini·.steUentotafschrik.van'.and.ren . I .. · g~n" o~s an : ve .oon , '. a ve g. e1 .eu or e .... DIn ..... ee~~. 

waar zi' ~: ( '\1' t(1 ' .' . bhl"dl'" tT ' Ischen~ngeldafpersmgen, zoo al met volkomenopgehou.den 
was! ' g ,>llOg .... e , J'qJ)gens on ... fln . eave , ee(:Vdt}i~l~\ en'laltli~ris "be!an$rij~ ;veiminderd zijn; ... kort?m:dat.deenergie . 

. . . . . ] en. Iech,tvaar<lj.gb,eld. van. den tegenwoordlgen .Rcsuient onte.-
:gensprtlkelijkblijken nit de vCl:betel'in.,.enwelkedieresiden-
i tic h~ft?p.dergaan: '.' '.. . ' '' , . ,......... .... 
' Datmoge waar ziju voor allliere Re"crentschapren,.inJu:t 

~< J- . 



Hillitlensch.edaareriteg<Jll ziet men a~ri eenallertieurigste het: Chineesehe kamp, op nondcrd passen van doe regents
uitz(Jlulering. _' . .' woningzietmen dagelijks, om niet te spreken vandeha
.. -\T()or zooverre mij bekend werd,haddeude volgende nengevechten ten huize van hooggeplaatste Javaansche amb-
ketj§epartijen plaats .in dat regentschap: - tenaren of broeders van den Regent. 

15 Mei jl. bij de Chineescheopiumpacht te Prambanan - - Op Donderdag 22 Augustus, des middags ten 12 uur, 
verijdeld door het wachtvolk; had op den publieken weg voor het huis van een Chinees 

16Mei " bij de Qh. pacht te Gondan~; te Klatten een banengevecbt plaats, terwijl de Onderregent 
. ~;17 1/ " ,,1/" IIpassar WedlC en korteling's huiswaarts keerde, maar niets zag. 
2'm:aaCinde buurt van KarimgWoenie. In een uwer nummers van September 7l komt een op-

Veediefstallen nemen op schrikbarende wijze toe; bijlia gave voor ten bcwijze hoe zniIiige J avaansche poliiie
nooit wordt eendief gevat, en heeft zulks plaats, dan be- dienaren met geringe tracteroentcn veel kunnen doen; se
draa-gt zijn straf zelden meer dan drie maanden krakal te dert bouwden eenigen nog steenen huizen of werkten de 
Solo. - reeds aangevangene op vrij weelderige wijze af. (Loc.) 

'I) veldstaande gewassen worden bijna -elken nacht ge- - . -
stolen,hoofdzakelijk indigo; ja, een mijner buren had zelfs OAEl.G-A.-LXJST:EN". 
het verrassend genoegen, . een vijTtal vrouwen te arresteeren, 
dIe bezig warenop klaarlich ten dag' zij n indigo bladeren 
te.snijden, natuurlijk om ze ten eigen voordeele te verkoo
pen. Ikzoude u een tiental vo.o1'vallen kunnen opnoemen, 
daigevatte indigobladeren-dieven slechtsmet 14 d!lgen krakal 
we'ril;en gestraft, eenz~. die reeds vo.or de derde maal 
vopr zulk een misdrijf WSoloterecht stond, kreeg slechts 
een maand . . Waarlijk geen afschrikwekkende vergelding voor 
misdrijvendie zoo moeielijk te cemtroleeren, gemakkelijk te 
bedrijven en 0m hetwiilstgevende zoo aantrekkelijk zijn. I 

Bedert nU ongeveer een half jaar werd een nieuwe rege
ling ingevoerd, waardoor aIle p.og oningehuurde dessas tot 
wachtdiensten bij de gevangenis te Klatten worden inge-
deeld. -

Deschandalen, die hierdoor worden gemakkelijk gemaakt, 
kunnen niet andel'S uitwerken dan ~en zeer ontevreden geest 
onder den kleinen man, waarvanvelen verplicht zijn meer 

~, dan 10 paal van hunne woonplaats te kOT'len om 'aan die 
. verplichting te voldoen. ' 

Naar mijne 'berekening zijn dagelijks ongeveer50 il. 60 
maJ;l·, geIioodzaakt als wachters te fungeeren,· doch herhaalde
lijIt' zag ikdat hoogstens Ii man aan . degevangenis en een 

. ~ O';tal biJ een gardoe vo.o1' deregentswoning wacht deden; 
h de .overige '-vervulden diverse' diensten bij politie-beambten 
(,~.aanhuis :eenigen vertelden mij· dat . zij grasmoesten snij-

den" .,waterdragen, erf schoQnhouden, enz. enz., terwijl velen 
eerst :om 12 uur 's roiddags mochten, huiswaarts keeren en 
reeds den vorigen avoncl ten 4 uur bij de politic moesten 
ziju. 

De· groote postweg, waaman in de eerste dagen van het 
bestllUr van dezen Resident veel -werd gewerkt, is thans in 
de onmiddelijke nabijhfiid van Klatten volkomen onberijd
baar; ikbedoel hierroede 3 paaIoost' en 3 paal west. Van 
betgeen verder op ligt wil ik niet spreken; want men kan 
van den Regent het .toezicht daar niet eischen: de man is 
jong, en sterk en moet zich dus wat menageeren; te meer 
omuathij schoonzoon van den Rijksbestierder is. Groote 
steeli.en, kllilell, zandlleeen, gebroken bruggetjes wedijveren 
mefelkander oro de eer, wagenve-eren te breken ep sappies 
en,ander transportvee'onbruikbaar. te maken, en men moet 
erkennendat aHe hierin,uitmuntend slagen. 

:'l'erwijl Europeesche landhuurders,en bij herhaling, de 
meest krasse orders kr\jgeIi,' om de te kunnen behoeve aan
gelegde steenen 'duikers, 'waaraalldoor .het verbreeden van 
deIJ: .weghier en daal" eenigevoeten ontbrekfin, op de ge
heele lengte doortetrekkell - wa~ ' nuttefoos is daar de post
weg.,toch slechts voor een deel. bereden kan wordeu-

: laat _de politie.J avaansche dessasongemoeid als hunne hou~ 
teri<aoorlatenop - een derdev/lndenwegaangelegd, vol
'kolllen·· 9uberijdbaaraan bergendoen denken,. en de gaten 

j d~~rinmeteen ·groote steen, dan ·wel. een eenyoudige gras
" zodeworden bedekt, na geduren:de weken alleengeprijkt te 
~ hel)ben met een tak, om ongelukken bij dag te voorkomen. 
~ .. ·.'Hanengevecbten en dobbelen op den p~blieken weg, in 

Invoer. 
llan Nederland per Ned. schip "Preside'nt van Rijckevorsel" 

gez. Lieuwen, agt. Gumprich en Strauss. 
15kn . manufacturen, Maintz en co. 20 kn manufacturen. 2 do 

modewaren, 10 do speelkaarten, 9 do koopwaren, Geo Wehry 
en co. 15 vn manufacturen, E. Moormann en co. 2 kn 
kramerijen, 5 Vil wijn, 25 kn meel, 75 vo meel, 10 ~n koop
waren, Bahre en Kinder. 150 kn wijo, L. Plato!]. 20 kn 
manufacturen, Niederer en co. 3 kn kramerijen, 4 do glas
werk, 150 vo draadnagels, 63 do teer, 4 ps assen, 50 kn dran
ken, geb. Sutorius, Veder en co. 170 vn koopwaren, van 
den Abeelen en co. 15 kn koopwaren, 2 do diversen. 100 

,do theelood, 1000 keld genever, 100 vn bier, Reynst en Vinju. 
50· kn lampen, 100 m bater, 1 kt speelgoed, 1 do pantoffels, 
1 do kralD.erijen, 4 kn beschuit. 56 coli ijzerlak, 2 kinderwa
gentjes, 1 kt kramerijen, van Vleuten en Cox. 3 kn papier, 
boeken ell kantoorbehoeften, G. Kolff en co. 2 kn a~rdewerk, 
1 kt messen, 1 do Bcharen, 4 kn spijkers, Engelhard en co. 
37 kn w~in, 'l'hiem. 3 kn koopwaren, L:mdberg en Zoon. 
115 col! manufacturen, 2 kn koopwareu, Iuternationale, 1 kt 
kleederen, J. Daeildels en co. 21 kn porcelei"n; 100 vn ba
ter, 25 kn melk, B. van Leeuwen en co. 40 vn bier, de 
Lange en co. 16 coH ij1.erwerk, 15 schroeftobben,SO bossen 
staal. 2 kn kaarsen, 2 do medicijnen, 2 do was, 1 kt zilver
werk, 8 kn kramerijen, 2 1m mode waren; 20 Vll verf, 100 krd 
s/water, 6 kn glaswerk, 14 do naalden, 100 ps hamman, I kt 
glaswerk, 6 kn lijsten, Pandel en Stiehaus. 251m straatklin
kerB, 145 bundels pijpen, 21 call gasbenoodigdheden, 19 vn 
cement. 3 kn glaswerk, Gasmaatschappij. 10 kn strviezen. 2 
do aardepijpen, 10 do speelkaarten, 2do borstels, 4 do hem
den. W. Loonen ell co. 6 kn kramerijen, J. Peet en co. 
2 vn krenten. 2 kn koek, 1 kt glaswerk, 2 kn billiard, 2 do 
galanterien, Cavadillo en co. 28 kn aardewerk. 42 do gedis
tilleerd, 1 kt parfumerien, 4 kn lucifers. 1 kt glaswerk, 3 coIl 
kramerijen, 55 do verr, geb. Reerink. 6 kn lederdoek, 12 do 
stroop, 9 do was, 998 stel braadpannen, 50 kn bitter. 60 do 
champagne. E. ten Brinck en co. 8 kn papier, 50 do koop
waren, G. Suermondt en co. 1 kt koopwaren, J. F. van 
Leeuwen en &0. 38 kn manufacturen, 15 do koopwaren, 6 
do kramerijen, 6 do potographie benoodigdheden, 30 kn eet
waren, 1 kt slaghoedjes, 1 do lampen, 1 do mo::lewaren, 1 do 
papier, 1 do monsters, 100 kn bier, 95 do glaswerk, Reiss en 
co, 2 ku ijzerwerk, 4888 colI ijzer, Martin, Dyce en co. 17 
vn aardewerk, 36 coli kramerijen, 67 kn eetwaren, 2 kn was
doek, 10 do medicijnen, 3 do glaswerk, 2 do kleederen, 2 do 
lak, 1 kt blik-werk, 2 kn wijn, 2 do mode waren, 1 kt ml,lziek 
instrumenten, 5- kn garena, 5 do speelkallrten. 1 kt optische 
instrumenten, 2 kn galanterien, 1 kt modewaren, 107 kn bier. 
,10 do lampen, Gumprichen Strauss. 57 coIl koopwaren. 13 
kn wijn, 4 do gedistilleerd, 1 kt kramerijen, 1 do lijfbenoodigd
heden, 5 coli ijzerwerk, 2 kn geweren, 2 do wijn en gedistil
leerd, Agenten qq. 1 kt tuigen, Dummler ell co. 1 kt te
legraaftoestellen, Spoorweg Maatschappij. 20 bn z!ikken. 
Maclaine Watson en co. 2 kn wijo, 50 do theelood, John 
Pryce en co. 16 kn papier. H. M. van Dorp en co. 21 
kn wijn. en likeuren. 2 do sterk water. G. G. Batten. I vat 
glaswerk, 2 kn manufacturen, 2 do modewaren, H. A. Baht
mann en co. 100 bn gareng, Maintz en co. 25 kn opium. 
N. H. M. eenige gOllvernements goederen. 4, Itn grOllnten. 
100 ps hammen, Gezagvoerder. _ 
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A a n g e ko m en. S.c h e pent e Batavia. 

VAN' .1 DaTUM AGENTEN lBENAM'j NAMEN DER SCHEPEN GE~AGVOEr..DER I 
-----+-----------~I----~--------------------------~ 

I . I 1 I Augustus •.... :iu.';aID. erikaanseh. 'ISChiP" •• ,' Mary Goodell • . • '. ' • '. • Sweetser. . 
• . ..ZojNellel'landsch.." Baron van Pallandt van Roozclldaal • Dietz . . . 
'f • .2Ul " ..... . . 1" Noach lI~. . • . . . .. . . Leoijen. . . 

• .!Montevideo'll Juli. • /Dfunmler & Co. 
• • Amsterdam. S·Oi.tober. G. Suermolldt.& Co. 
• • Samarang • 27 Augustns·. J. 'F. van Leeuwen ~ Co. 

V e r t:r 0 It Ie enS clap e n v ~ 11 Bat a via. 

Au~tguu~ .. 27INederlu.lldSCh .•• schip .•• 'Iprinses lu.oalia • 
It • • -IArue)'ik;jan5cl~." Mary ,Goodell • 
" . . - ,Noord DU1l8~Jl." Guteuuel'g.. 
• "~~IFlUOSCh ....... stoOlulJ" INeva. . . . 
H • ._ Ncderlandsch .. schip .... I~ieuwland -. . 
I' • • ~-9iZr Ms •. _ .••• stoolllh -. j~oer~bu:ya -r ; 

.. • .30 INetlerJuud.sch .. sch:p .... ;Grl18fstroom ,- , 
. :)1,,, .... 'I. :'!'ehuHk,. 
. -/ ".. ..... '1 !"'t~d LV'.lden 
. -tZWeedscll..... IOrH:mtcn. • 

OAB.G-A-L::r:JSTEN .. 

Invoer. 
Van Engeland per Fransch scbip _Anna et Marie", gez. 

• Timmerman • 
• Sweetser. 
• Brareu .. 
• Mannarino 
• Ruhaak • 
· Yaucbeij • 
• Ie Clercq • 
' . LUBink 
• HiB.ink • 
• Rook ••• 

. ' 

.' • Nederland. 
• Samaraug. · .. 
• Singapore. 
• Cberibon. 
.Onrust. 
• Taga!. 
· ~oerabaija . 
• Nederland; 
• PasBaroean~ 

vn hoter, 135 kn bier, 29 bn garens, 7 kn likeuren, 15 do 
kaarsen, 1. kt boekwerken, 1 geweer. 1 kt vergift, 1· do mon
sters, 201m steen en, 295 ps hammen, 1 kt koek, 20 kazen. 
14 ku wyn, Aan boord gebleven lading van Nederland. 

Gaston, sgt. J. Peet en co. 
S pijl?cn portwijo, Busing, Schroder en co. 7 bn zeildoek en, Naar 

zellgareDs, Pitcairn. Syme ell co. 10 knbeschuit. 40 bn ma
nufticturen, 5 kn odeurs, Pandel e\1' Stiebaus. B ku krame

Nederland via Passaroeang per Zweedsch schip 
gez. Hook, agt. Bahre en Kinder. 

Voor Nederland. 

nOrienten",-

rij.en, 6 do ltderw-erk, GUIDf'lrich en S',rauss. :; vn aardewcrk, 
10 kn koopwllrcn, Reiss en co. 8000 /,8 steenen, 94 md aar- 216 pik damar, 80 do rotting. ~ pn I'n 

dewerk. J. Peet en co. 100 ps ankers, 23 ps aambeelden, 
40 bUl.ldels staal. 20ijzeren kisten, 22 kn ijzerwerk, 2 do ko
perwerk, 30 do gegalv. ijzer, 619 platen ijzer. 48 platen koper, 
1 kt lederwerk, 50 doz. emmers, .Martin, Dyee en co. 96 
coll koopwaren. 75 md asrdewerk, 318. plattm ijzer, 7000 kn 
zeep, Houghton en co. 

Uitvoer. 
Naar Nederiand via Cheribon en Pekalollgan per Ned. scblp 

uNieuwlalld", gez. Ruhask. sgt. J. F. v. Leeuwen en co. 
Voor Cheribon. 

9 1m manufacturen, N. R. M. 

Voor Nederla!ld. • 
600pik tin, 150 do rotting. N. H. M. 2 kn groenten. 3 vn 

6pek. 2 trossen touw, 1 loglUll! J. F. van Leeuwen en co. 

Naar Nederland viaSoerabaija per Ned. schip nIJmuiden", 
gez •. Zeijlstra, agt. J. Daendels en co. 

. lading voor Soerabllija. 
2 kn 'llccordions. 2 do laken, 10 do manufacture!.!, 1 kt bloem

bangers. 1 do kaasdeksels, 1 do lepels en vorken, 1 do mon
sters. 1 do mode waren. 1 do vorkjes, Gee Wchryeneo. 274 
coil touwwerk, J. Sarkies. 1 reiswagen, 1 geldkist, 11 vn 
It.oopwaren, 1 kt provisien, Langenberg. 20 bn zakken, 3 vn 
loskammen, 15 kn koper, 200 pik peper,Martin.' Dyceen co. 
35 kn wijn, 1 ·kt anelien. 1 do borologie, 25 vn meel, 3 kn 
lIigaren. B. van Leeuwen en co. 20 kn wijn, Ie Raux: en 
co, 2 wagens. 135 pik medicijnen, D. Malcolm. . 

lading voor Nederfand. 
600 piktin, N. ,H. M. 484 coli koopwaren, 4 kn patllpluijen' 

496 call mlnufacturen, 4 kn ijzerwerk, 200 bu zal!;keIl, 101 

Naar Nederland via Tagal per Ned. schip IIGraafstroom", 
gez. Ie Clercq. agt. J. lL van Leeuwen en. co. 

Voor Tagal 
40 ps bammen. J. F. van Leeuw,en en 

kt toebehooren, van Vleuten en Cox:. 
Voor Nederland. 

co. } schuimpers, 1 

600 pik tin, 150 do rotting, N. H. M. 20 ps hammen. 1 kt 
sigaren. Aan boord gebleven van Singapore. 

Aangekomen Personen. 

Van· Singapore, Riouw en Muntok, met l,let 8tooms. 

Baron Beu'tinck, de' heeren Read, P. M. Ie Pice en Dr. 

Bentleij en 3 Militairen . 

Naar Singapore, met het stooms. Neva, de heeren Whijte 

en Valentin, Mevr. Smeding en.Jtinderen. 

Voor elk artikel in ait nummer voorkomeude. en niet door ander 
geteekend, stelt. zich voor de wet als schrijver bekend 

J. C. VAN LIER. 

Snelpersdruk. BRUINING & WIlT. -:- Batavia 
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