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op de daacl betrapt en gestreng bestraftwol'dt? 
Eeil:.man die uit gebrek een stuk brood steelt, 
zlfl*~'n we ons med~gevoel niet ontzeggen, al 
moet de daad gestralt worden; met den ambte
naar bij de _ in-en uitgaande rechten, die voor 
verleiding bezwijkt of ,voor den betrapten smok-

rre Samarang en te Batavia klaagt de handel kela~r hebben .. we geen medelijden. Dat gevoel 
teooenwoorclig over de gestrengheid van de ad· beWI]st dat WI] er toch allen onedels in zien den 
m~istratie del' in- en uitgaande rechten. De Staat het zijne te onthouden. -
Regeeringmoet harerzijds op het spoor zijn ge- Maar is 't vreemd da~. in !.ndie sedert jaren 
komen ' vanhelangrijke fraucles. Drie ambtena- de rechten zooveel mogeh]k zIJn ontdoken? Men 
ren, die hier in dienst waren, zijn uit 's lands smokkelt overal, Inaar hier misschien evenwel meet -
dienstontslagen. Men is thans ,ook - veelge" dan elders. De reden ligt voor de hand. De 
strenger 'bij-het ,u.riderzoek van hetgeen in- en tijd is zoolang nog niet verstreken, dat men 15 en 
l1jtgeklaard wordt,zpodat tijdverlies voor tel' 29 percent van de waarde del' gelmporteerde 
x~e;~~)~g~enc1eS'chepen ont~taat en, d~ handel goederen mo~~t betalen. , Sedert, eenig;e jareIli~_ 
nel:ernmermgen '~nd'e\;,Yerzending;:olldervll1dt. In- dat trapsgewIJze tot 16. eli lO,pe'!'certtgeredu

·tp.sschen spreel!l menoverldandestienen uitvoer ceerd;. slechts enkel& ,artIkelen zijn met 6 percent 
van geentreposeerde ' artikeleu; ,'an het wegra- belast. ., 
ken vanpassen;.van invoer van veel jenever on- Het lokaas om hler te smokkelen, is zoo groot 
del' het merk van petroleum en zoo mee1'. dat noch verhoogde gestrengheid van de admi
ZOllder grond is de gestrengheid van de admi- nistratie noch verhooging Van -traktement ofver
riistratie dus niet. J;iet onderzoek, door een plaatsillg van ambtenaren in staat zal zijn den 
inspekteur sedert eelJ,tge weken ingesteld, moet ~rek tot he~ verbodene te bedwingen, want het 
toch menig onverklaarbaar feit aan liet licht ge- IS ~e lukratlef als men slaagt. Zoolang wij een 
bracht hebben. ' tanef van rechten van dien aard zullen zien wer-

-"'Smokkelen wordt door velen niet als oneer- ken, z~~de verleiding groot blijven. Ten allen tijde, 
lijkheidbeschouwd. Menig persoon, in welk ook bI] het bestaan van lage reQhten, is het in
werelddeel ook, · .die in zijn handel en wandel nen vall rechten een strijd tegen list en hebzucht 
overigens niet geneigd zon zijn een Cel1t aan een van "sol11mige~. Maar 0 als de rechten zoo hoog 
partikulier te kort te doell, verheugt zich.er in opgedreven zlJn als hIer te lande, moet dit in 
e,nig geld aan de schatkist te hebben ontfut- dubbele matehet geval zijn. De man, die er 
seld. rroch'is's lands geld alle1' geld en is de in menig geval voor zal terugdeinzen voor eene 
Staat geene abstraktie; wie den, Staat besteelt, kleil1e som gevaar te cloen ontstaan, dat konfis
noopt dezen daarvoor andere belastingen te heffen katie en tal van moeielijkheden het gevolg van 
ofnuttige uitgaven na te laten, waarbij allel1baat ,ol1tduiking del' rechten znllen kunnen zijn, ziet 

.villden; Nu wekt smQkkelen of het ontduiken nu· zijn konkurrent tegen prijzen verk~open, die 
Van een' deel van verschuldigde 1'echten weI geene het hem onmogelijk maken zijne klientele te 
afschuw op zooals misdrijvel1 tegen den persoon; behouden. 
men spreekt over eene welgeslaagd@ list zooals Wil men eerIijken handel bevorderen, die nu 

-men. soins over eenebehe'ndige oplichting 001'- een zwaren strijd tegenden smokkelaar te voerell 
deelt\ .. ·maal' wie beklmigt een- smokkelaar, die heeft, men vermindere zooveel doenlijk het 10k-



aas om eeIig~~denslag te~laafi. . Hoe hooger en een paar cijfers meer zullen weI niet zooveeli 
men de rechten,opdrijft,deste meer zal men bez.waar veroorzaken; waal' de hoomzoovolgela..;l 
pogen ze te ontduiken~-) - Da,~ ligt in ~e ~en- den is, zal dat pruimpje diel} takvandienstniet~ 
schelijke nafuUi'. De - schat~Js~.moge 1l1 . Jaren onder het gewicht cler werkzaamheden doen be~ 
van handelskl'isis en stagnatte 111 deze gewesten zwijken. De handel zon dan zekerheid hebben" 
van de tariefsverandering, door dell tegenwoor- . dat het door hem verstrekte geld is nitbetaald. 
digen Minister van Koloni~Ii. onder zijn vroeger " AIleen dan _ wanneer men, daai,toe overgaat, 
bestuur doorgedreven, weung vruchten hebben zal het mogelijk zijn menige frande tevoorko-· 
geplukt, men moet op de omstandighedenletten men of te konstateeren, dat deze gepleegd is, 
waaronder men verkeerd heeft. Ook in lndie terwijl men nn zoekt, maar bij gemis URn wet
is het eene waarheid, dat de Staat na eelligen tige bewijsmiddelen, menige zaak nietzalkun
tijd niet verliest bij de verlagingvan rechten. nen ontwarren dschoon de meest stellige kon-

Men geve lndie een tarief van 5 of 6 per- viktie bestaat dat ze niet zuiver is. . v L. 
cent, schaffe de differentieele rechten afen be-
lemmere den liitvoer niet; dan zal men ,de GETUIGEN. 
srrlokkelarij weI niet uitroeien, maarzeer zeker Wij ontvangen onderstaand sehrijveu nit Cheri bon : 
zien verminderen. Het belang bij de zaak wordt IIAan de Redllktie van het, N. B. H. 
dan zooveel mindel'. Handhaaft de wetgevende IIGeacTtte Hee?' Redakteu1'! 
macht rechtell van 10 percent op den invoer, If In een der jongste nummers van' het N. B. H. komt 
zij zal ze in de daad niet ontva~gen; zulk eene besehouwing voor omtrent het nieuwe politie-reglement, 
een cijfel' is bloot eene legale fiktIe, even, als waarbij de bedenking wordt geopperd, dat er niet is voor
het bedrag del' thans geheven wordende rechten zien in het geval, dat getuigljn onwillig zijn te versehijnen. 
voor zoovel' het geacht wordthet bepaalde ge- IINaar mijne beseheiden meening is die bedenking onge-
tal pereentim van de waarde del' handelsbeweging d d . h t h l't' 1 

d
. gron, aar III e pas verse enen po I Ie-reg ement. staat, 

te vertegenwoor wen. I- d 1 '.. .. 
I d 

/:) ood '1 I c l't' at a Ie vorlge bepahngen betreffende pohtIe, welke met 
Aan (e an ere ZIJ e wn men (e 101'111a 1 el- d' .... .. .' , 

, • '> ' ,At It reglement met III stnJd zlJn, van kraeht blijven, terwijl 
ten Veleel1Vou. dlgen en veIbeteIen. s men aan c·t t "1- '1829 N 8 t'k 1 12 d .. ' . h 

D' " f . 11 t I 0 aa 8u aa· o. ar I e en weg aanWIJst III et 
den Boom 01 111t entrepot m- 0.. mt \: aar ,moet. - 1 .. ·.Ill h 'd 1 . , . . . " ' : '." ". . ' b 1 . . ., .. ,geva van onWI g 61 om as getmge voot depohhete l1ten naar hoven en naar enec en, naar voren . h" . ' '. ..... . . ' .. " " '. 
en naar achteren 100 Jen; de pas, die ten slotte I verse IJnen. . .. . 

1 
'b t.· I d k.t t I dt ]- . '1 Met de plaatsmg van het bovenstaande. zult glJ verpheh-c e re9us eva ,IS over e r me laB ee l.el1ln- , 

• ,.' 00 d 1 I d' ten gen en tJaps;·· t IS ongel'lJm zoovee a s non 19 " . . ' 
• 00 d ' 1 I f - 1 Een flet1'ouw 1ezer VUlt Uw Mad." 
IS om Zlll1 goe te mogen weg Ia en 0 verse le- .' . .. " 

. . ] 'k ' d Onent-on 29 Augustus 1872. ' pen; de Boom IS' een se In ' yoor gezagvoer ers. ' 
Maar wat het meest dwaze is, is hierin ge- Wij plaatsen dit -stukje om del' wille van de 

legen, dat me~l geene kwitantiein handen krijgt belangl'ijke kwestie, welke daarin besproken wordt. 
van betaalde reehten. De pas bevat alles. Haakt Het moet eV€l1wel bevreemding wekkell, dat 
die weg, dan Jleeft de administratie evenmin de geachte sehrijYer,' die ziehde . moeite geeft 
eenig bewijs als de importeur of afzender. De ouze opvatting te wederleggen waal' het derge.; 
importeur beeft zijn goed; 't is hem onverschil- lijk onderwerp geldt, terw\il in denvormvan 
lig. Maar fjij uitklaring en yerscheping naar zijn schrijvenniets aangetroffen wordt wat aan
elders bezit de eigenaar geen hewijs, dat reeh- leiding kan geven om .. zijn naam te verzwijgen, 
ten betaald zijn. Het gevolg daarvan is dat men ons een anotiiemen brief toezendt. 
den boomlderk onbepaald vertrollwen dient te Wat de zaak zelvebetreft, ons was zoo weI 
schenkcn. Is deze oneerlijk of poogt hij te Staat8blad 1829 110. 8,art. 12 (hetpolitiere
smokkelen zonder dat zijn patroon dit goedkenrt glement voar Soerabaija),als Staat8blad 1823 no . 
of er van bewust is, dan treffen de gevolgen 63 art. 13 (lnstruktie voor den hoofdbaIjuw en 
den chef en kan deze aan , belangrijke verliezel1 balj'nw van Batavia), bekend, waarbij" eene boete . 
blootstaan. van f 25 en f 50 of hoogstens 8 dagen gevan-

i 

Gaf .men behoorlijke kwitantien \Ian betaalde genisstraf hedl'eigd werd tegen opgeroepen go· 
rechtell af, dan kon men den eigenaar del' goe- tuigen, die niet verschijnen. 
deren tel' verantwoording roepen, opdat hij het Maar dtt, briefschrijvei ziet ten eenenm'alevoor
bewijs zon vertoonen het verschuldigde aan den b\i, dat hot nienwe algemeen politie strafreglement 
,lande te hebben gekweten. Eene handteekenil1g VOOl' Inlanders (8thl. ]S7'2. no. lB) woordelijk 
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~fll;~del1 aanlief , zegt ; ", ' ; 0:;" ! tnsschen , kennis genomen van het schromelijke 
,<:.i:~~"eil gebruik makende vandeverkregen mach~ II misbruik, dat bovenal van de heerediem:ten is 
~~tigingdes koning tot buiten werkinfJ 8tellen, voor gemaakt. Hij bTak met ' het oude stelsel, want 
( zooyeel noodig, van de instruktie voor den Boofd-I art. 57 R. R bepaalt dat periodieke.herziening 
, h,aljlIw vanB~tavia en den Baljuw del' Omme- ! moef plaatshebben met het: doel om de heere
'Janden (8tbl. 1828 no. 63) en van het politie-I diensten te verminaeren. ' 
.:. reO'lement VOOl' de stad en voorstedel1 van Bata- I Er , is geen slechtel' belasting dan heeredienst. 
vi~ (8tbl. 1829 no. 8), beiaen vastgesteld doori De tijd, dien men daaraal1 besteedt, wordt door 
deu Kommissaris~Genel'aal over Nederlandsch-i de heeredienstplichtigen zonder lust of ijver 

, lndie.'; , i met arbeid versleten; van claar dat het werk lang
',' 1~ ugaat hetbeweren van. den briefschrijvel' .ll~et I za:~m vordert en c1u~ elum is. ~len moge ons 
'. ,op" want , het, te,gen woordlge algemeen pohtIe - 'I wIJzen op ele herstelh~g van den mgest, ?rten weg 
,,' straf-reglement vervangt de twee bedoelde re- tusschen Padang-PandJang ,. en Padang, (he onlangs 
' glementen. Mefl kan niet ,volhouden dat eene of I Ulet spoed tot stand kwam. Maar hoeveel men
' andere bepaling daarvan nog kracht ,van wet Ischenhanden zijn daaraan bezig icgeweest? 'Vas 
.' heeft. , . I het noodig al d~e lieden te .werk te st~llen? 
:' Men kan uit de , woorden "voor zooveel '1100-1 Hoeveel dagloon IS daardoor met meer besteed 
~: dig" geen argument tegen onze meening putten, I dan strikt genomen gevordel'd werd? En hestond 
: want dit slaat daarop, dat tengevoJge val,) de in I in dezen niet bij de bevolking het bewustzijn, dat 
:' 1848 ingevoerde wetgeving de vroegere politie- het dl'ingend noodzakelijk was in haal' eigen belang 
, reglell1enten reeds ten eleele waren gewijzigd of ten spoedigste te vOOl'zien in het herstel van de ver
; vervallen. Niet , vervallen vel'klaarel zijn aIleen brokene kommunikatie? Eel1 zwalnw maakt geen 
, aIle andere algemeene verordeningen, l'eglementen zomer. Zoo gaat het ook met een goed uit-
, en keuren, onderwel'pen van politierccht betref- gevoel'd werk in heeredienst. , 
;. fende, totdat ze worden ingetrokken of vervangen" De ondervinditig leert dat heel'edienst duur 
:" Uitdrukkelijk worden daarentegen de Vl'oegere i en dikwiJls slecht wel'k levert. De inlander, 
~. politie-strafreglementen "buiten werking ge!3telrl." i die daartoe de middelel1 bezlt, onttrekt e1' zich 
I,· Dit is niet enkel onze meening. I aim door afkoop. vVie hier op Java , goedkoop 
"" De openbaarmaking van de ' memorie van toe- \ werk wil geleverd hehben, betalegoeden regele 

lichting zal ten overvloede doen zien, dat wij den arbeid op taak; dan verkrijgt men de beste 
recht hadden te hewel'en, hetgeen' w~j ook nu resultaten , ' . 

ri nog volhouden. Er komen tochnog andere be- 'Heerediensten leiden onmisbaar tot verspilling 
i; palillgell in ' 8thl. 1829 no 8 VOOl', die nn ver- van tijd en arbeid. Maar zij zetten hovendien 

vallen, omdat men bij de vaststelling van het de de'll!' open tot de grofste misbruiken. 
f algemeen~ politie-strafreglement, misschiel1 ten Men moge tooh op het papier regelingen 
, onrechte, v.an andere denkbeelden dan vroeger maken, de OjJgaven omtrent heeredienstel1 zijn 

, is ' uitgegimn, bijv. dat het politierecht zich niet afkomstig van de illlandsche ambtenaren, die 
c, verdeI' met huisbedienden te bemoeien had dan nog altijd gerechtigcl zijn om voor zich hee1'e

om straf te bedreigen tegen wegloopen of wei- dienstplichtigen te laten opkomel1. Bene der 
' gering van dienstprestatie; van briefjes, livret- grootste grieven, die tegen het bewind der kon
' ten of registreerenwIl men niet weten. servatieven van " 1866 teopperen zijn, is, dat 

Tot ons leedwezen heeft de briefschrijver geene men de algeheele afschaffing del' heerediensten 
oplossing gegeven v.an het door ons geopperde voor de hoofden lweft belet en half werk tot stand 

,;-. bezwaar, waarin dring~nd vool'ziening worelt I bracht. Eenmaal zal de Staat dat boefen door de 
: , yereischt. ' , . v. 1.1 . i verplichting om veel hooger uitgaaf to moeten doeIl 

- --~ ; , - - , /i dan de zaak, in eens geregeld, ' had kunnen , kos-
, HEEREDIENSTEN. I ten. , De kOl1trole omtrent heerediensten is toch 

. Jaren achte:een ,wer~ door so~migen verk.on- I onmogelijk. VOOl' de Europeesche ambtenaren. · 
dlgd, , dat , de Inl~~der mdenlndlschen ArchlP.ell In mel1lg gedeelt~e van deze gewesten ' heeft 
geheel onverschllhg. was ointrent: het gebnuk i nog geene volkstellmg plaats gehad, waaraan 

, vanzijn tijel en dat derhalve Ifeere- en kultuur- I eenige waarde kan wOl'den toegekend. vVaal' 
diensten de beste, belastingenwarou, die men I de statistieke opneming plaats had, ziet men 
hier kon hefl'en De wetgever, die in 18541 soms zeer belangrijke verschillen , met vroe
het Regeerings-regleruentvaststelde, 'had in- gere cijfel's. ,' Nu heeft men weI oil papier ge-
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;dekreteerd:,;de heerediensfplicht '_rust opden ligtirig van la5ten, zonder daartegenover andere 
:grond'!. Maar yraag den ambtenaar jn de bin- -heffirigen te stellen. De inlander weeten erkent
nenlandl?n: of hij werkelijk geloof hecht aan _ de zijne verplichting in dezen. Gewillig zal hij die 
staten omtrent heerediensten; die hij oplevert? op eerie wijze nalmrnen, die nie!: dl:ukt.. 
Het antwootd zal niet· twijfelachtig zijn. . Men i In 1866 had dl] heer 'rhorbecke het vool'ne
he eft soms zooveel 6phef in Nederland genlHakt 1 men een arnendement op de zoogenoemde ekul. 
van zoogenaamd "vervalschte", officieele opgaven [tuul'wet in te dienen, om ~e heerediensten af
z. elfs van eene s.chrijffout in het wer~ van van \ koopbaar te _, ~t~ll.elJ. I?,en _ 31 Augustus en 3 
Deventel'; welnl1, zoolang de kontrole onmo- September 1 bo6 trad- hlJ, even als de heer van 
gelijk is, omdat men niet met ju:stheid weet Swieten, in de -'l'weede Kamer met motieu in 
op -"wie heerediensten drl1kken, geeft men ons jaar dien geest op. \Vij betreuren niet-dat die voor
op jaar voorstellingen en cijfers, die geen het stell~l1 vel'WOl'pen werden. Wij wuden in af
minste vertrouwenkunnen inboezemen . "Vie dus koopbaal' ste11en geen · heil zien, OTlldat -wij oyer, , 
leugengeest in lndie wil bestrijden, mag en kan tuigc1 " zijn dat ook hierbij welier_ de kontrOle 
geell voorstander van het behoud van he ere- . eeile volstrekte onmogelijkheid is. ', De' heere· 
diensten Zijli. diensteil voor den Staat. zouden des te drukken · 

Reeds voor jaren was de Regeering zoozeer del' worqen, omdat de hoofden,. willen ·zijmis
overtuigd, dat de heerediensten in lianclen van bruik maken, het middel in _ handen hebben om 
sommige hoofden leiden tot de grofste misbrui- clen druk op degenen over te brengen, die niet 
ken, dat in 1838 de toenmalige· Direkteur del' kunnen of willen afkoopen. ' 
kultures vool'stelde om . vool' de heerediensten De heerediensten -voor den Staat. dicnen dis
een speciaal adjunkt aan elk distriktshoom toe triktsgewijze -' -" wellicht zijn regelingen yoor elke 
te voegen.. afdeeling of zelfs resic1entie te maken - d.oor 

Het zal, zeggen wij een schrijver ill de Loco- eene, na gl'o~dig ' plaatselijk onderzoek vastge ~ 
motief na, een blijde dag VOOl' Indie zijn als stelde heffing -m geld te wordenvervangel1 - -De 
'de belasting in arbeid door opbrengst in geld Staat zal daarbij geen finantieel nadeel lijc1en, 
wOl'dt vervangen. Geengeregelde industrie , ~laar zoeke er Qok .geene bran van inkomsten 
geen vrije ontwikkeling van den landbouw zijn m, want het geldt hier vervangen vaneenebe- . 
mogelijk zoolang de arbeider naal' goeclvinclen lasting ~~?r eene 3ndel'e..Me:p zal meteen kleiner 
tot heerediensten kan worden uitgeroepen. getalb1lhJk betaalde arbmders yeel meer en betel' 

c Men zegge nfet; de inlander heeft geen geld doen dan 111et heeredienstplichtigen. · Dat leeJ:t , 
om belasting .te befalen Dat gezegde is een reeds de Oljdervindillg bij aanleg van .wegen ! 

der versleten dooddoeners van de, slijmgastel'ij. op Jaya. . ' . • 
Reeds nu koopt hij veeltijds den dienst :if: Ziet '. De oOheeredlensten -voor de hoofdendienen te . 
rond in de binnenlanden en op de hoofdplaat- v~rdw~Jnen. Op den Staat rnst de verplichting 
sen; men zal dat ten volle bevestigd vinden. \';lJne mlandsche ambtenaren te bezoldigen. Men 
Men k~ijgt Vl'ijwilligers om de diellsten te doen, zal evenwel in de beffing, die dell hee~'eclienst~ 
mits ze loon naar werk ontvangen. Men zie naal' plicllt vervangt, een ekwivalent kuimen vinde'n. 
Padang, waal' evenzeer de belasting in geld ja- Het ligt geheel in de richting van den te-
ren' achter~en werd opgebracht. , . genw.oordigen Minister van- Kolonien dit CH'lger-

Alles hangt evenwel van eene·. goe-de en bil- werp op afdoendc wijze to l'egelen. Het zon 
lijke regeling af ' . . ons zeeT t.e1eu1'st.e11e11, indien- hij de zilak liiet 

Art. 57 van het. Rcgeerings1'egloment is een met ernst en klem tel'. hand nam. v; 1. 
del' bepaliilgen, die de konservatieve partij in ._ 
nare vedegenheicl om misbruiken te vel'dedigen 
heeft tel' nedergcschreven eu . die· uit gehl'ek om LA;"rrER, -$MAAD EN HOON. 
betel' te verkrijgen in 1854 wet is g-eworden.· Eenigen tijd geleden besliste het Hooggerechts-
De regel, die daarbij gesteld 'is ,is ill strijd met hof van Ned. 1 nelie, 2de kamer, in zake van 
het staatsbelang, want daarbij wordt vooropge- den heel' Eekhout, . dat , bij drnkpersc1eh1<;·teu het. 
zet: herziening tot afschaffing, oak van het bewijs vall de aallgevoel'de feiten niet enkeldoor 
wettig verschuldig.~e · del' beJasttllg . ill arbe_~c1, authentieke alden, maar ook door getliigerl kOll 

zonder meer. ~lJ verlangen dat. de belastlng worden gelevel'd, ill andere wooxdeu: ({at daarbij 
~oor ?pbrengst III geld worde vervangen. Men, nog geldig zijn cle bep,llingen vall het · oud- . 
'mn met steeds voortgaan op den \~eg van vcr- I Hollandsch eu Rorncinsch re<;ht. 



c"y'ij , hebben er-op 'gewezen, , dat doot een I zoodat het oud~HollandBchen Romeinach teeM 
J1ft€r arrest van het HooggerechtshoC van 3 ten dezen nog vigeert. Zoo Inidde de vorige 
-JulijL, in revisievan het vonnis door den Raad ujtspraak. _ 
van Justitie te Soerabaja geslagen in zake van Neemt men dit niet aan) dan is er strijd tus" 
G, F.Fl'itz, deze beslissing werd te niet ge- schen sommige hepalingen van het strafwethoek, 
claan, . in verhand met de memorie van toelichting, en 

u mendeze beslissing in haargeheel leest art. 6 del' overgangshepalingen. 
in no 479 van, het I"disch Weelcb 'ad van net Wij stam1 hierhij evenwel niet stil. 'iVij wiI
Regt..- (van Maandag Z dezer) staat men te meer len Lever op de konsebventien van het jongste 
verbaasd, omclat Hums uitgemaakt is: dat wan- arrest wijzen. -

. neer partikulieren zieh beklagen over laster, smaad . Uit het . oogpunt. van wetgeving en rechtshe
of h0011 de oude Bataviasche Statuten gelden, deeling, is het onderseheid tussehen ambtenaren 
tInt is het oud-Hollandsch .en Romeinsch recht, en partikulieren gemaakt, niet te ;'erdedigen. 
hetwelk '·hewijs door getuigen toelaat, maar dat .is het een geringel~ kwaad den pm:tikulier 
als het een am htenaar geldt, aIleen authentieke te 1a8teren of te honen dan aan nem, die den 
st.ukkel1fllogen wordell geproduceerd, op grond t-taat dient? Zullen veeltijds de gevolgenniet 
van de afschaffing der oude bepalingen hij de gelijk zijn? Bestaat er voor den wetgeveren 
artt. 385 en 386 van het strafwetbock voor voor den recMer reden om met twee lUaten te 
Enropeeanen in Inc1ie) in verbancl met art 6 I meten? Mag dat plaats vinden? 
del' ovel'gangsbepa1ingen. Maar ook in het belang van deambtelijke 

.Met allen' eerbied voor de uitspraken. van wereld noemen wij het jongste arrest betreurens
de l;~?hterli.ike rnacht ach1'en .wij die beslissing I v,~aard. Is het een .privilegie voor den la~ds
ongenJmd. dlenaar, dat men met dan door allthentleke 

Een del' twee al'resten, onlaugs "n deze ma- alden bew-ijs van hetgeen tegen hem aangevoen} 
terie gewezen, rust zeer zeker niet op goede I is, mag leveren, waal' het. vervolging van schrij
gronden. vers en chukkers betrert? Het tegencleel is waar. 

vVij zullen ons niet verdiepen in de jmidieke lVIengeeft nn het wapen aan elken lasteraar. 
fijnheden, die het Hof· tot het jongste arrest of lihellist in handen om, zoodra hij een amb~ 
geleid hebben en zeel' zeker den persoon van tenaar aangevallen he eft , - zij l1et op .. de meest 
Fritz nict beklagen, wien cleze beslissing direkt onwaardige wijze, zonder grond of bewijs hoe
treft. Het helang van de zaak leidt 011S even- genaamd, - zich als eenmartelaar voorden 
weI tot eenige opmel'kingen. rechter te p1al'ttsen en vol tehonden clatlietgeen 

lIet Hof neemt aall, dat het oud-lIollandsch hij lier drukken waar is, onder voorgevendat 
en Homeinsch recht van kracht b1ij'ven hij laster hij weI niet cloor authentieke alden, maar door 
en h0011 door de pel's tegen partikulieren ge- getuigen kan bewijzen wat geill1pllteerd werd. 
]Ileegd, orndat hot stmfwethoek eli t punt geheel Rene veroordeeling, die voor een partikulier der
Yool'bijgf\at en de artt. 282 en volgenc1en. die halvehet bewijs zaI opleveren, dat hij gelasterd 
misdl'ijven eu Dvel'tl'edingen alleen behandelen, is, dat er geen zweelil van bewijs tegen 11ent aan 
voor zoover die m"et (l'\!Jor midclel van de pel's te voeren valt, zal den ambtenaal' niet ong~deerd 
gepleegd zij!!. Dit was' ook ,geenszil1s de hedoe- uit het forum eloen treden Het doe1 vaii eene 
ling van den wetgcvel' blijkefls hetgeen op bIz. procedure inzake van drnkpersovertredingen, den 
185 van .· de memorie van toe1ichting van het lasteraar te beschamen, worclt geheel en alge
wetboek . voorkolllt. mist. In plaats een privilegie voor den amb-

Maar volgt daal'uit niet, dat ll<?t vorigc al'- tenaar te zijn,. zouclen het to Sq.frabaja geslagen 
rest op hetel' gl'Ondell rust, omdnt de w\3tge- VOllms en het arrest eon beginsel vestigen dat, 
verde matel'ie· van laster, lIoon ell smaad in wordt het gehandhaafd i zoeI' ze~yl' in het na
gedrukte stnkken niet bij het stl'afwetboek heeft deel vall den arnbtenaal'llloet werken. De ambte
winell regelen P rrijdells de bewerking van het lijke wereld en .ook de l'echtel'l~jke machtmoeten, 
:-;trafwetboek bestond .~ immel'S de stellige mee- ill de eerste plaats, verlallgen clatz~i nietvan~lech
l1il1g ill !\ cderlancl, daL het dl'UkpeJ.'sreglel~16nt, tel' konditie worden dall partikulierenenzich 
<lOtH' ThorlJeekc gcstygmatisecl'd, herzieii en van" blaam volledig kllnncn zUlverell; zij IIlO(3ten 
daarbijhyt geJleele onderwerp geregeld zuu wor- dus rnedewerken Olll een allder beginsel tedoen 
den. On\ die reeleu heeft men a1 wat de pel'S zegevteren. " 
uctroi' in deu bestnauclen toestancl willen laten, . Blurt d~ rechterlijke macht van meening., het· 



':,; ~~~p.: '. WiJ.;" :bijdenst:ijd tussclien het vorige en niet.., getnakkelijk "door' ; .~aa( ,4J:za <bied,t . igns~. " i6~Y~~1 
0 , k d k d l'k' versehilidenheid ' min, dat ' delektuur " • even iifWisseleiid ' 

' hBt ~; jbligste arrest in za evan l'upers e 1 ten als onderhoudend is. NoveUen' f losse ,geda\?htenen dieh-t-
gceriszins aannemen; dat 'getuigenbew-ijs tegen- werken van meerder of minder omvang iijuhier oijeen~ 
over landsdienaren isuitgesloten, dan dient wet- gebracht. :, 
telijke voorziening plaats'te hebben. .. flKoenraad, d~ veerman," !lEen .~terfbed" en "Mina" 

M· 'b h ,, 't h t IJ:d b . 1 t Z~l n novellen ,- dIe eene streng zedehJke strl'kking hebben. 
1: en e oar e ze l' e egmse egenover Wij lloemen de twee eersten vrij zwak. Mina bevalt ons 

am btenaar en partikulier toe te passen, hetzij daarentegen door den warmen toon' , wa~l'iii dit stukje ge-
men de wet in milden zin doe werken of aIleen sehreven is. ., . . 
toelaat biJ' laster, hoon ' en srnaacl het bewijs van De losse gec1achten zijn niet zeer diepgaande; sommigen 

sleents zijn slledig of nienw. . . . ., . . . . ' 
' ,aangevoerde feiten door authentiekealden te "Het bloedroode schaap" is een \lit hetoud-Dtiitsch v.ar- . 

leveren. pe beslissing van den rechter in zake taalt! volksspl'Ookje. . , .-
Fritz is in aIle opzichten afkeul'enswaard en in De diclttwerken, groot en klein, verdieneil meestllL 

d b 1 11 d" d k on vel'deeld lof, hetzij ze van vroeger datilm zijn (er 
strijd met e e angen van a en, Ie III ru - komin. van 1847 yom), hetzij ze ' in Mn >gloed der .. 
persprocessen betl'okken worden. lets del'gelijks Oostersche zon aan de Kaap Miller ter '- stede ' gezongen 
kan de wetgever niet bedoeld hebben. Leidt werden. De romance Anna en Adellm·t; die de;:dichter 01> 
de letter van de wet tot zulke aevolaen dan jeugdigen leeftijd samengesteld heeft, is ondermecrDij 

d b b '1 uitstek gelnkkig geslaagd. . .,' 
moet die verbeterd wor en. v.. De plaats onzer inwoning is . door A1'iti nietmet tiniefe~ ~ 
---'-"----.~.-~,-, -,-.-- .. ,~ .. ,-" --".,,- ,., - , , ... ,- . ... '. lijke klenren geschetst. Het is een echt humoristiek stu1Cje, 

van later tijcl, met goed gekozen tegenstellingen; • Treurig 
is de waarheid, in het eerste kouplet nitgedrukt : " Boekbeoordeeling. 

lIandleiding voor niet-geneeskundigcn tot het verleenen 
V'an eerste hulp in dringende ziektegevallen, ver

wondingen en vergiftigingen door N. P .. van 
der Stok, officier van gezondheid 2de kl. 

Batavia! Batavia! 
Gelegen aan' de zee -
Wat is uw scbeepvaart uitgebl'eid,-
1\1 aal' ook hoe ver U W Tee j 

We1 zij t ge 8cllOon, Batavia! 
Batavia, BRUINING & W IJT, 1872. Gij draagt dien naam te regt;-

Onder dezen titel vel'scheen dezer dagen een werk, dat l~n, - hebt. gij in uw schoot veel . goeds., 
in eene behoefte 'vooJ'Zlet; of schoon er toch een groot aan- U w ha "en 18 toch slech t. -
tal z. g. "papiel'en-doctors" in den haudel verkrijgbaal' zijn , ! . Zoo gaatde dichter "ou1't. , Zijn dichtader is intussehen .' 
door hunlle uitgebreidheid beantwoordell zij niet aan het niet ge\ijk . nan. d~~n van wijlell Heinric~ II~~~,~' ~1t~,~8L 
duarvan verwaehte cloel. I ware 't stechts lIl ' cene enkele slobfrase,' altlJd~ mmste " s~' e6n ' 

Den Heer v. d. Stok komt de eel' toe, de eersLe te zijn pijl vol bittere ironie afschoot. N II eijns daTtel, meestill 
geweest, die zjjne taak begreep, door een arboid to leveren erustig is Aria' s muze in den regelgocdgestell1d . . Er stl'aalt 
nitmuntende door duidelijkheid en eenvond. op, ''1htheid en gemoedelij~heid in ~l ,zijp.e dichtwerken 

Schri:jver bestemt zijn wmk lIitaluitend om i1~ [fe'oat van door, iets vel'kwikkends en bemoedigeilds te . midden van 
nood teo worden gebruikt, dus daal' waar niet onmiddelijk het rusteloos stl'even del' Europeesche maatschappijin 
door eeD geneesbecl' hulp kan worden verleend. het Oosten I dat soms nog meer van gejaagdheid enzelf-

Dit laatste doet zich vooral in Indie dikwijls voor; eon- Zllcht getuigt dan het bewegelijke del" ouigeving)n het 
troleurs I postkommalldanten en landhuurders moeten veelal\ Weaten. Vooral spant Aria de lier hoog, waar het 
op venen afstand van hUBlle verhlijt'plaats geneeskulldige vaderlandsehe zangen geldt. Zoo wijzen wij op "het 
hulp inroepen, die dan dikwijls te laat wordt verleend, lied van den jongen zeeman." Van lIleel' omvllng,isIlAl-

Aan lien vooral heeft v. d. S. een grooten dienst bewe- bl'echt Beijlillg, historisch drama, derde: bedrijf";: ~'1larinde 
zen; voor hen is van dit boek zeer veel partij te trekkell; hi storie of de my the wordt wedergegeveilj ' ,dat de verde
ook twij~elen wij er nietaim. ofzijne collega's zullen , diger van Sehoonhoven 'zieh van vrouw; en kiud,'losrukt 
er bier 'en oaar nuttige wen ken in vinden. om naal' den vijand terng te keeten, wetende" velk lot , 

M. D. hem waeht. 
Met aandrang noodigen wij on zen lezers nit 'vanhet 

geheele, net gedrukte boekdeeltje kennis te ne'~en.Het 
is een der meest belangwekkende uitgavenvau denlaatsten 

Proza en Poezy, door Aria. 

Poeten zoe ken steeds den zangberg op te dringeu, tijd. Men moet werkelijk diehter zijnom, indeze, dagen, 
En arm te sterven op diens top; wU8rin ons land zoo arm isaan poeten, onder destralen 
Zij zijn teVl'eden als ze als muzenzonen zingen, der tropisehe zon den moed en dekrl.i;ehttegevoelen t'e-
En , ~ vangen .,oms een lauwer op. blijven zingen. lJe moeder mag trotsehzijn6p : d~m mn-
l.\faar dikwijls zitten er ook disteJen aan den krans en zenzoon, die haar uit de verte dit deeltjec.Qpdfa~gt. Het 

die dist6len worden dan in mime mate lIaal' bet hoofd del' boekje zal zijn weg vinden . :hier', ~n : elders; M,oge Aria' 
reeensenteu teruggeslingerd, die uiet beleefd genoeg waren daariu een SpOOl' slag vinden om:;in < "htlt .la~(i/Aetk:leuren" 
ollzinvoor poet~sch vnur aan te zien of zieh ergeren over nog menig gelU'ig bundeHje' v,iut :blOese!p.s ,tlnvruchten: van 
de soms ,teverregaande vrijheid, waarmede dichtel's met de : den Parnassus te plnkken. Hetzalvoorzeker .welkom zijrr. 
taal omspringen. . " v;L;·' 

'Aria zal intusschen niet behoeven te vre~zen, dat hij te 
scherpe kritiek , zal ondervinden. Het door hem uitgegeven 
boekdeelbehaagt toch door vorm en inhourl. 

];im ,b\lnt1~l. enkel bestaande uit diehtwel'ken, leest men 



'lng'ezoIlden, , " schen onder eene geheele bevolking zonder e~nige aanlei-

I 
ding. Metzooveel 'ovel'haasting moet immers de viucht naar 

" de. naburige eilandell genoruen zijn, dat een 20tal personen 

De k9ncessie van den heer' Fras&r tot stoomkommunl-l verdronke~. , . 
'. ' , , ' . r ' ' i. Twaalf Jarell .geleden Iml mede te Beban, l8 .~al~n van 

catle tusschen Java en Austr~ leo Koepang, een IIlval plaats van bel'gl'olk; een mllitane ex-. 
Een~ blijde tijdingvoOl'zekel'; .maar _ wll .men ·er goede peditie volgde. daarop. Men 7.al te Koepang daaraan ~e

vfuchten van plukken, dan dient de Rfl~eej'mg een ander dll,c11. hebben, toen men de vlucht nam op de overgewaalde 
beginselten opzichte van den Timor-arclllpe1 ,aan ;te nemen. ,gemchten omtrent cell aanval. 
" Immel's over ' die eilanden zal de kommumkatle moe ten Wij hop en dat geene aanlei1ing is gegeven tot den voor-

loopen. ' ' ,. genomen aa1Jval, woals clestijds met Bebalt het geval wei 
Welke is opdit oogenbliklie toestand van (he ellanden? degelijk is _ geweest, Het woeste bergvolk vergeet en ver~ 

Ellcndig. , . geeH 'niets, vooral tegenover een zwukker gewaanden vijand. 
Men schijnt zich bij het hoofdbestuur geene JUlste voo~- Het is te vreezen, dut de niet-bem.oeiing met hunne aan-

stelling van die. streken te kJlnnen maketl, olll:dat ~e tlJd gelegenhede~l. die lltl regel is, door hen bu worden ~~; 
en de gelegenheId tot het bestudeel'en van chen 11lthoek genomen als vrees en angst van den kant del' "kompam. 
ten eenenm,ale ontbreken. Het bestunr heeft te veel te doen Door deze korte aauteekening wenschen w\i de oogen des 
Illet beslommeringen over Java, wellic~t o ve~ S~matra, om bestuurs op Timor te vestigen; anderen staan ons niet ten 
zelfs de ooO'en te ku:nnen slaan op Tllllor, JU, Ik durf zeg- clienste, 
gell,op ee~ig ander ged'eelte van de bniLenbezitting~n, die Alleen willen wii ten slotte de vl'aag stellen: of zulk een 
op dit oogenbUk geen geld opbrcngen. VOOl' het batlg .slot. staat van zaken niet de bron kan worden tot zeer erns.tige 

Onze tijdgeest is nu eens zoo en met andel's; d~ cluek- venrikkelingen met anderen, uu meer en meer de Euro
teuren zijn ook killderen des tijds en l.ate~ dez,en zlch ook peesche zeevarende natien Timor gaan b.ezoeken, ais een ~er 

, medevoeren door den tijdstroom, welke nchtmg dIe ook neme; stations voor de stoomvaart tussehen Europa en Anst.ralIe? 
als mensch ' zijn ,zij aan die natuUl'wet o~derwol'pen. . S., 

Ontheffing van lasten door de benoemlllg van een direk
teur voor de buitenbezittingen zou in vele bezwaren tege
moet komen; doch voor het oogenblik .is dit niet de hoofd-

Exploitatie van Tinmijnen. 

kweslie. ' . Wij hebben vroeger gewag gemaakt van de kenteekenen 
De Timor-archipel grenst als het ware aan Austi'ali~, waar die het geologisch ondei'zoek tot opsporing van tinerts aan 

de Europeesche industne zich op groote schaal ontwlkkel,t, de hand geven. Weet men van die kenmerken partij te trek
Nu reeds komt men van P01·t j)a?'win en Roeb1t1'n YOlk ken, dan wordt het gemakkelijker ting-ronden' te vinden. 
onder Timor werven VOOI' bedienden, kOelie" cluikers, enz; Wauneer men zulke verschijnselen opgemerkt heeft, m:.akt 
kleinere en grootere zeilschepen houden die kommunikatie men kleine putten of doet boringen met. de Tjam, (Chinee
levendig en vool'spellen een, d~uk verkeer. in ,de toekomst. sehe boor) dan wei met een Elll'Opeesehen,mijnboor tot 

Deze gegevells moeten tot het beslmt Imden. dat met eelle diepte van ongeveer 8 meters. Uit de helling van, 
een " geregeld stoomverkeercle samenvloeiing spoediger zal het terrein en de tinkorrcls, die men vindt, kan menzeer goed 
geschieden. afleiden of de tinbezinkingen op- of afwaarls van de ,plaats, 

N u is de vl'aag: zij u wij ,daartoe gereed? N een, want waa\, men de proeven neemt, gezoc4t moeten wQrden. 
wij gaan een ande~en dan de~ besten weg op. Eenigen Tot een bepaald ondel'zoek besloten hebbende, doet men 
tijd geleden was het adat, om zich in te laten met de boringell of legt putten aan, dwars over het nitgekozene 
inlandsche aangelegenheden. 'Iha118 laat men die adat we- terrein en vervolgens over de geheele lengte. Hoe talrij ", 
del' varen. Ik zeg adat en niet oegin8eZ, want beginsel, ker de bOOl'gaten in de lengte en bl'eedte zijn, des te ge
in de echte beteekenis, schijnt. in gelieel Neilel'landsch-In- makkelijkel' v.!llt de bel'ekening van het tingehalte van h~t 
die onbekend in woord en werking. mijnveld. Men vergewist zich dan tevens hoe demijn ge-' 

, Er zijn genoeg pogingen aangewenrl om licht te versprei- expioiteerd dient te worden. Het gemiddelde gehalte , van 
den' over den toestand , van Timor; maar de duisternis de erts, nit alIe boorgaten verkregen, beslist over de vraag, 
blijft heerschen, omdat het zoo moeielijk, wellicht onmo- of het terrein al dan l1iet tot exploitatie geschikt is. 
gelijk s~hijnL zich eene juiste voorstelling er van te maken. Men begint dan met de oprichting van tijdelijke verblij-

Op dit oogenblik laat men de geheele iniandsche bevol- ven voor de mijnwel'kers, kapt het bosch om of maakt den 
king aan haar lot over. AIleen aan de knsten hebben wij grond schoon, legt de to.bat (reservoir) aan en begint de 
een amaHe strook gronds, waar, zoo het heet, ons recht- bandm· (waterleiding) te graven. ' 
streeksch gezag zich uitstrekt j het overige gedeelte del' nit- Wij zullen niet verder in ctetails treden, maar aehten bet 
gestrekteResidentie bJijft aan de inlandscheRadja's over- wenschelijk op eenige leemten en gebreken in de exploita-
geleverd. tie op Banka en Billiton te wijzen, die daal' vroeger werden 

De gevoJgen knnnen , niet uitblijven. en wellicht ook nu nog worden opgemerkt. 
Onder hun bestnur heerscht geene veiligheid van perso- Quder de meest belangrijke werkzaamheden bij aanleg 

nen en goederen; baldadigheid ontstaat daardoor, waaraan toe' van eene m\in behool't het daarstellen v/W het, waterreser
te schrijven is het voorgevallene, volgens de Samm'. Courant voir door rriic1del van het opwerpen van een dijk (tabat). 
en andere dagbladen, dat een panische schrik zou zijn Men dient daarbij het voJgende in het oog te houden: 
ontstaan voor ,een aauva~ , op de hoofdplaats Koepang door dat men het shoomende watel' tot de meest afgelegene ge
het bergvolk. " .• , deelten van het te ontginnen terrein kunne voeren,opdat 

Twee gevallen zijn denkbaar; dat . men werkelijk, vreesde het in zijn geheel geexploiteerd worde zonder verplaatsing 
aangevalIen te zullen worden en daartoemeer of minder g;rond , van den dijk; dat de dijk zoo solied mogelijk zij, geene 
had, of dat de voorgenomenaanval verviel, doordien men zag, filtl'atie van water plaatis hebbe; tusschen de breedte aan den 
dat de hoofdplaats zich te weer stelde, wantalles was er in de voet en de hoogte van den dijk de verhonding behoorIijk z~i 
weer en op zijne hoe4e. Het_is echter niet aannemeliJk, en de (lijk aan weerskauten goed verbonden worde aan aail
dat er volstrekt niets aan zon z~jn van (~e vijandi&c p1an- \' g!'enzel:de terreinc~l.J)e m-el'loop moet. goed zijn, ten 
nen van het bCl'g'\'olk; er kan geen palllsche sc1mk heer- , eHu\e llet ovr.l'tolhge \v:lt er I.e eloen afv10e1en. Een goede 



~auiker ~et schutting, OIU de leidirtg t~ kunuffll voeclell, ' is vei'haging ondergaat. ( Erkennende dat , het bij de meesJe 
evenzeer onmisbaar. De dijk moet del'wijze ~Un aangelegd, mijne.n niet weI mogelijkis zoodanige afvoersloot te :gr~Vtlil 
d~t, nlen zoo rioodig de geheele t.abat kUIllle daen droog- tel' (he pte van de ertslaag (kaksa), dan weI tot oP e den 'po" ' 
100}Jen. 80ms blijft thans in zoodallig geval een derde van clem dol' m\jn, bij geringe terreinhelling, zoli menin-de 
het water achter en verclampt nntteloos. meeste gevul1en eene gracht ter die pte van de h.elft ,yan 

He!; 'reservoir moet zoodanige afmetiugen hebben, dat de kollong kllullen daarstellen. -Daarmede ware reeds .vee} 
men kanne dool'werkeu, al vaIt in 10 of 14 dagen geell gewonnen, want 3/4 der kollongmiJnen laopen minstena 
Teo·en. nit is eell zeerbelangrijk punt, want verlies van een~aa~ per jaar vol, zoodat men de mljumoetleegpompen 
tijJ is direkt geltlelijk. vcrlies j moe~ de mijn toc~ stilstaan, en ll1mlddels anderen arbeid gestaakt wordt. De dllUr del' 
dan vel'krijgt men daags zooveel mmder produkhe. werkstakillgen kOlHlen doo\' het graven van eene afvoersloot 

Om een kubieke el grblld te spoeleil, moet men over belangr~,k verminderen. . . 
4 a. 5 kab. ellen water kunnen beschikken. VOOl' zand- De pomp, waarvan de Chineesche mljnwerkers zieh be-
(ffond is iets minder, voor kleigroncl iets meer noodig. dienen, is eene soort van kettiugpomp, in de knil onder 
b De Cl:inees is zeer geneigd water te verspillen, of schoon eene helling van 200. a 250. geplaatst. Zij worden door 
hij weel tIat hij bij gebrek nan water Diet kan.doorwerken. overslagraderen, kleine 8oort, in' beweging gebracht. De Chi
H~j denkt er zelfs niet aan des naehts d~ sehutdellJ·. goed nees zelf vervaardigt zulke pompeIi aan - de mUnen zij 
te sluiten of den stroom te temperen . HIJ verkeert III het werken · goed. Soms hebben deze pompen eeli·e lengte van' 
denkbeeld, dat het water den grand voor hem waseht, maar 6 tot 10 meters en men kan eT het water tof;:6 meters 
7.ieL \'oorb~j tlat een sterke waterstroom a1 het fijne tinerts mede opvoeren. Is de kollong die per, dan plaatst men 
me(lel'oert, dat aeItter de urmdar .bezinkt. De zorgeloosheid twee pompenboven elkandel;. Tot het oppompen van, een' 
van de mijnwerkers v(\roorzaakt dan ook een vrU belang- k~b. meter w~ter nit eene diepte van + 3 meters is -ga
rijk I'CI·lies aan tin. Men lUag aannemen dat van het als ID.Hldeld 1,62 a 1,65 kub. meter water bij een stroomsllel-
5troomtil1 anngctrofl'en erts :3/10 door het stroomende water heid tot 4 meters per sekonde noodig; 1Vimneer men· na
wordt afgevoenl en niet meer ilan 7/10 in de bandar ach- gaat tint de kollongmijnen zoo breed zQn als aan ·' de, ziJ
terblijft. Nog 1/10 wordt door herhaalde wasschingen ach- den e1"t8 gevonden wor~t en. de lengte 30· a 50 meters 
ter de II (/.wiw· terllggewonnenj lUaar veeltijds guan 2110 van be~l:aagt, kan men bese~e~ welle eeIl.; arbeid het le?gpompen 
het ti llgehaHe vcrloren. . veIClscht, / want ite kUll IS ook 5 a 8 meters,- ehep. Het 

Stroomtinmijnen worden ill (hie kathegorien verdeeld, naar tijdverhes om de mij~ wederdi:oog te leggen, is zeel' groat; 
de (liepte waarop de erts beneden den beganen grond m~n moet soms tot _ VIer 'pomPrn daartoe in het werkstellen. 
wordt aangetroiten. Vlekell ~erloopen em: men dan. weder aan h:et mijnwerk 

J n koet·itmiJllelt kan men tot 7 leub. meters graud pel' kan beglllnen. Het 1S derhalve dringend rioodzakelijk het 
hoord vcrwerkell, in lcoUofl.[JJlZijnen niet meer dun 2 kub. volloopenzooveel mogelijk - tegen te gaau en afvoersloten 
meters. te g~'av~n, zQ het tel' halve die pte van de kuil, en die graeh~ 

In de cersten wordt ~de aurde bloot in de banda?' gewor- ten III t belang van uangrenzende kollonD's te onderhoudeD.' 
pen, lllet cell patjol tijugemaakt en dan voert het water, .Bij aUe ontginningen nadert men langz~am ,lIet reseJ.:Voir. 
dat langs alle wCl'kplaatsen stroomt, aarcle en zand weg, Dlt moet derhalve aangelegd zijn op granden, die geen ' oL 
terwi.ll het tincrts door bezinkiug aehterblijft ~Il .ver<lameld, weinig erts honden, daar men andel'S genoodzaakt isstroo'ili;.; 
wordt. opwaurts eell nieuw waterbekken aan te leggell. 

De bewcrking van /eoelitkollo?l(J- en koUofl.(JlltiJnen is veel Van het- meeste belang is, zooal niet ,dageiijks dltn toch 
mociclijker. Men graaft het eerst eene groote vierkante lIa verloop van den derden dag het bezonkentin in den. 
kuil meestal over de geheele IneedLe vnn het tinholldend bandar te verzamelen, te wegen en in het pakhuis te ber
ten~in, eenige voeten diep j dan legt men over die kllil gell, om te voorkoillen dut de waterstroom des naehts het 
(kollong) eell houten uandw', waarover hot stroomend.e wa- tijne erts wedel' wegvoert. . . 
ler gelei<l wordt. De rnijnwerker maakt dan de aarue 111 den Op d~~e wijze allee!l kan men den rijkdom vau d!)Il grond 

, om trek met de patjol los en een andel' maakt ze in de ban- en den IJvm' del' arbClders nagaan. . . 
darfijnj vel'volgens worelt de groud in de kollong verder Hiermede s~appen wij van het delven af. 
trapsgcwijze uitgegravell. Men moet, steeds die per graven de, Verschillellde omstandigheden maken' het gebruik van 
de aardmassa in opene manden naar boven brengeu . ' groote Europeesche smeltovens op Ea'nka en BillitOIi onmo-

13ij gcbrek aan water dient de 3m'de nit de lcollofl.g ver- gelijk. . 
voerd te worden, om ze elders te wasschen. . Volgens de. bestaa~de overeenkomsten kooPtde -Ragee-

Wanneer al de aarde nit de kolloDg uitgegraven is, neemt nng alleen tm- en met het erts van de Chineezen:;.Men 
men ·de ertslaa<:r (kaksa) in ' haar geheel daaruit en spoelt ze mpet dus smelten. 
met veel zorg. b . De mijnen liggen te vel' uiteen om in elk distriktde 

Hij kollongmijllen merkt men een bevreemdend versehijn-\ erts aan een eentr~len .smeltoven af te leveren. 
sel op, dat geheel. in stnjd i~. n:et .~en gewonen .. praktischell Het .gedol~en till IS .niet . van dezelfde gehalte en . men' 
g~~st van den Chlllees: HetzlJ lUt blJgeloof, he~zlJ dut men de geett zlCh h~er de moelte lll~~ om, zooals ' in Europa ge
mlJowerkers het gebrmk van de schop DOg met goed heeft I sel;\~~t, dhet tillelrtths tot e~n geliJk gehalte te herl~ideri. 
doen kennen, , ~eker is het dut zij_ het naast hen stuande I VI Ie e sme , utten III Cornwallis, Bretagne, in . het 
mandje stelOds met de patjol ~ulle~j de aurde wordt door I Har~zgeberg~e en verder , in Duitsehland gezien heeft, zal 
een under boven de kolloDg daann mtgestort, hetgeen eene ovengens IIlet knnnen .Dntkennen, dat zelfs in de uitste
omslaehtige en tijdroovende werkwijze is. ~ret behulp van l~ende Engelsch~ inriehtingen ,-in praehtige vtiin- en moer
de se1\Op ZOll men de aarde immel'S ~ot ongeveer 3 mete~'s feloven.s nog tlll door v.erbranding verloreu gaat.Men 
omhoog . kLUl11en ,,:erpen. en dun mlUder werkvolk noodlg kan dlt. voor de Engelsche etablissementen op 6/s pet. 
hebbeu. Dearbelder dlende dan klompen aan de voeten stelle~, . ill Bretagne en 8aksen tip 11/4 pet . OpBanka 
te dragen. . . . " _ . en . BlllttOll kan, .ua herhaalde hersmelting van. de tra 

E(jll e andere fout IS datbij den aanleg der kollol1gs met (slakken) het verhes hoogstens OJ) 2 pet. gesteld worden. 
ee'1 sloot of graeht wordt gegraven, om het water, dat zlch , Intusschen he~~en onze smeltovens, die primitief,maar 
in . ae kpllollg verzamelt, af te leiden. Thall s Ibopen de ! zeer goedkoop ' , zlJn, onderseheidene verbeterino-en onder
kollongs BOlllS vol, waardoor het wcrk maanclcn aehtereen i gaan; zij zijn nog VOor verbetering vatbaar, wa~rdool' men 



'in i ~Jt~an:titeit en kwaliteit betereresultaten zal verkrijgen. het smeltgat yervliegt, voldoende om· het in de knil ver
R-eeds - in 1862 namen . -..y ij devrijheid de aandacht der zamelde tin warm te hauden. . 
JlegeeHng op eenige puntell te v.estigen. _ . Hoqge~ ovens hebben nog het voordee!, dat zij zeer zeker, 

· -. Om;~inlandsche smeltovens hebben voornamelijk )uit ge- i.ll plaats van 8.0 een 100tal tonnen tinerts per nacht zullen 
bi'ekdat zij_niet hoog genoeg; te ondiep,zijn. Daardoor kunnen smelten. Op Billiton verkrijgt men in een nacht 
gaat. veel warJilte verlorellen worden minder goede resul- smelten ongeveer 3:3 pikols tin. Dit kon per oven tot 
taten bij het smelten van .tinerts verkregen dan men zou minstens 45 pikols worden opgevoercl. Op Billiton werden 
kunnni bereiken. uit 80 tonnen of 40 pikols erts tot 63 blokken zuiver tin, 

Men dient op den voorgrond t~ stellen, dat onze smelt- gelijkstaantle met 31 ;/2 pikols, verkregen. Door oversmel
ovens -(Chineesch maaksel) niet meer. kosten dan: de oven ting vau de tra kwam men tot 7875iIoo percent zuiver tin 
t 100; blaasbalg! 120, de sm~lthut ! 50, totaal t 270. nit het eds,ongetwijfeld eenuiterst gUllstig resultaat. 
'De meest mogelijke zuinigheid is daarbij dus in het oog In 1861 werd door schrijver dezes een gewijzigden vorm 
ge.houden. Men zal er niet ligt toe overgaan andere smelt- cler sllleltovens aaubevolen, die later ook door een uer hoofd
ovens · in te voeren, t enzij de deng(lelijkheid door meerdere administniteurs wereI ingevoerd, toen men de voordeelen 
pl"oclttktie .per nacht of goedkoopheid op afdoende wijze van ' de vcrbetering had leeren kennen. De mijnwerkers 
gekollstateerd is. waren er gelllakkelijk toe over te halen deze verandering 

De · gewone Cnineesche smeltoven wordt vervaardigd \:lit aan te brengeu, omclat ze bijna niets kost. 
eell mengsel van klei, een weinig zout en zand, goed door- Heeft de Billiton-Maatschappij de invoering van gewijzig
ecngemengd, bevoehtigd en aangestampt. Men v erkrijgt de smeltovens aan den heervon Hedemann te danken, 
daardoor eene vaste massa, die tegen vuur vrij goed be- aan dr. van Vlaanderen komt de verdienste toe op Banka 
stanll is. Men trekt eim langwerpig vierkant blok uit deze gewijzigde oveus te hebbenin werking gebracht, die goed vol
snqstailtie op, lang· 3 meters, hoog 11/2 meter en breed deden; maar daar zij nan 'de mijnwerkers kosten veroorza-. 
1 meter, van achter leunende tegen een dunnen mnur 0,8 me- ken, vond, naar wij vernomen hebben, de invoering -tegen
tel's · uoog; de:le muur rust op het bovenvlak van den haard. stand, ondunks· de daaraan verbonden voordeelen. Ook op 
In het niiddenvlak graaft men een IOnd gat, kegelvormig Banka moeten de smeltovens goedkoop vervaurdigd worden.
nanr benedell toeloopend als de binnenzijde van een lek- NIen behoort er ovens tehebben, waarin men per nacht, 
steen, 0,8 meter diepen 0,75 meter wijd. In hetonderste, gerekend . van '1 nre des namiddags tot 8 ure van den vol
lII111W toeloopend gedeelte is aan de voorzijde eene ronde genden morgen, ongeveer 50 pikols tin kan smelten. Bui
opening aangebracht, die 6 a. 8 centimeters wijd is, die- ten kijf is dit te bereiken, wanneer buiten de wijzigingen 
Ilcnde om het gesmolten tin te doen afioopen in een kuit nan desmeltovens aall te brengen ook de blaasbalg verbetercl 
voor den haard, die aon de voorzijde staat en door eene of door cene betere konstruktie vervangen wordt. 
)lisvormige uitslIijding aan het ondereinde mindel' dikte 'De Cltineesche blaasbalg, thans in gebruik, geeft immers 

. heeft. Deze kuil kan cirka 15 pikols till bevatten. weI een sterken, maar geen voortclllrend gelij kmatigen 111eht-
'l'cgenover de opening tot het doen afioopen van het stroom, daar mellschenhanden niet alt ijd met dezelfde kraeht wer

lin is in de aehterzijde van delY oven, iets hooger" een . ken. Daardoor ontstaat storing bij de transformatie van de erts 
ahder gat voor de smeltpijp gemaakt; deze opening is tot tin en IlCeft het smeltproces nie~ op voldoende wijze 
eveneellS ufhellende en daarin komt de pijp van ue blaas- pl&'lts. , 
'balg q.it. .. . _ Werd de blaasbalg, van welken vorm ook, (loor een wa-

Maar door de inclinatie van den windstroom in lien terrael in bilweging gobl'acht, dan zou men gelijkmatige 
oven stro')mt het grootste gedeeHe van de warmLe dOJI' machinale kracht te wce,g brengen en daardoor een gelijk
het smeltgat uit, zonder voorllf het, hooger liggendc tinel'ts matigen luchtstl:OOlll in den oven drijven, ten gevolge waal
zoodariig te hellbon verwarmd, dat het, al is de oven met van het tin gemakkeli;jker ZOll smelten. '.revens zou men door 
zorg gevuld, ultijd behoorlijk zal smelten wanrleer hot in het de toepassing van waterkracht op de beweging van de 
bramlpunt komt. Hierdoor outstaat de vorllling van slak- blaasbalg (len slllelttijd kUllnen verlengen en de produktie 
ken of tra, dienog veel tin inhoudell. De Iwrsmelting per 1Ulc. llt vermeerdel'en. :\£aar het tin zou bovellal aan 
levert dan ook eene groote hoeveelheid tin op. IIuiverhei,l winnen, hetgcell invloed op den prijs moet oefenen~ 

De gebreken · vnn de van ouds bokende Chincesche smelt- Het strevcll moet Zijll in het belallg vall den Staat en 
ovens zijn: dnt de gicht of binnenov(!n to klein en niet van den rnijnwerker het smeltvermogen dol' ovens te ver
hoog genoeg is Olll ~en oven hei:oorhJk te kunnen vuHen. rneerdel~en, zuiverder tin te bekomen en de kosten van 
1>001' Bnelle uitstroommg en onvoldoende cirkulatic vall de smelten te b,eperken. 
warmte. wordt het tin wei wit gloeiend, maar slllelt niet Het Banka-tin, dat in den handel komt, ziet er op verre 
e~ glijdt ten deele als eene taaie massa door het smeitgat na :lOO goed niet nit als dat van Billiton. Hct moet ver
naar de lal1gte. Dit verschijnsel komt dikwijls voor. De wondering wekkell dat · het laatste niet hoog~r getloteerd 
elakken stoppen die ovens op en moe~r.n met lange stokken st,aat. • 
ter zijde geduwd worden.Wij zullell de kosten van smelten thans nagaan. 
. Om deze gebreken to verhelpetl en de voordcelcll, aan G!l8teld dat eene mijn 3,000 pikols till in 100 llachten 
de oude Chineesche ovens verb(mden; t e behoudcn, is niets heeft v~rkregen, dan moet men pel' naeht op deze uitgaven 
noodig dan dat men op den haard rond de gieht een muul' rekenen: voor 6 blaasbalgtrekkerg a I' 2 per -naeht f 12; 
van klei en verder van stukken metselsteen optrekt, ter '2 bazen all f 4 geeft / 8, aan hontskolen I 35; voor slij
wiJdte van den . bovenrand van de opening van de~ oven ta~o en gereedschappen f 4 ; totaal I 59 per naeht of als 
en in 't geheel ter hoogte van 1,25 meter boven den boven- houtskolen ill overvloed aanwezig zijn f 7 minder. 1I1en 
kant van den vuurhaard. Dan · heeft de oven , eene be- ziet welk belallgrij k: gedeelte . van de kosten door handenar
hool'lijkehoogte, maar is niet te hoog om dien beho.orlijk ~eid ,'vorJ t verslollden, hetgeell bewiJst hoe voordeelig de 
te vuHen, dut wil z.eggen om de ·ertslagell over het geheele vervanging daarvan door waterkracht bij alle grootere mij
vlak binnen den oven goed te verJeelen, waardoor het tin nen zan zijn. Op 100 llachten slllelten kosten de blaas· 

. vanzelf betel' smelt. Dit zal te eel' g(jschiedc n, wanueel' balgtrekkel's f 1200. Z~Jll men niet voor veel minder een 
de smeltpijp lIiet cene gelnkllneel'de, maar eCtlfJ hLlrizontale waLen'ad met daarbJ behoorenden toesteJ, j uren achtereen 
l'ichting verkrijgt, .ten gevolge waarvan ~e warrute meel' I ul'llikbaar, kllnnen aanmaken?Zeer zeker dllrveil wij die 
llaal" boven moet · stlJgen en slechts een klelll gedeelte UOOI' Vl''lag toestemmend beautwoordcn. Maar zoolang men te 
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aaude pi·aktijk,. zal Banka blijven wiit hetis en zullen' tori~- ,gallu ' welke hoeveelheid tindaariIit in gewijzig(le()vens te ' 
, _ lien schats jaarlijks verlol'en gaan. '. , .. " •. ..... i verkt;ijgenis.Naaro, ze meening zal dit de~,oeitidoonen , 
.: Detoepassmg van waterkracht op 11et inbeweging bren- bij de, hooge prijzen, welke menvoor het tinbedingt . . !fen 

gen . van de ' blaa~balgen. del' ovens kan niet zoo kostbaar zou deze ,ertsen dien~u te, stampen of te verlllalen, alsniede 
zijn als weleensbeweerd IS. de ' s~neltlllg . door blJvoeg,mg. van kalk teo bev.orderen. Ret. 

Wij stellen. Je k~sten als voIgt; voor het oversiagr:d, van c~lCm]sch o.nderzoek ~o~t ~ltmaken of .the tllls~ort al~?-ll: 
V/

2 
meter mlddenhJll en 0,75 breeclte, ongeveer J 70; vool' met. van mmclere kwahtelt IS. , B~~ek dlt het ge.val te. ZlJll, 

een duiker met schutdeur en planken ban dar , VOOl' zooveel dan brenge men het onder een blJzonder merk III den han
noodig, / 150; aan uitgraven, enz.' f 50; totaalJ 275. del. Naar ,onze . meening zal het smelteu ymi sbmmige 
Yoeg daarbij voor eelle vel'beterdc blaasbalg f 250 m plaats !coppong-ertsen, dIe thans nutteloos daatlleen liggen, gansch 
van f 120; dan zullen ovell, smelthllt en blaasbalg in OllS niet verwerpelijke voordeelen opleveren. 
systeem omstreeks f 700 in plaats van f 270 kosten. 

Voor het in beweging brengen en h Ollden van het watel'-
rad is cen mal:! nooclig. ' Uit hetgeen WIJ m ondel'seheidene opstellen in dit blad 

Waaron1 is . dan waterkl'acht tot heden op Banka niet ais onze innige overtuiging hebben uiteengezet, voIgt: 
aangewend, tel'wijl daaraan zoo.de voordeelen verbomlen Banb, is er vel're van uitgeput aan tingronden tegeraken; 
zij'n? De Chinees is han dig en het doen vel'vaardigen en het eiland bevat hoogst waarschijnlijk op de Z. W. hellingen 
opstellen van de verb~~e~de w:erktui~en zal weI geene moei- van de zuideIijke bergketens, die het eiland dootsnijden, 
lijke taak voor een mlJllltlgellleur ZlJn. evenvele onbewerkte tirigronderi a13 op de N. O.hellingin 

Men zal ons wellieht tegenvoeren, dat de kosten van de expl~itatie zijn . . Het kan derhalve gedurende minstens20 
toesteIlen te groot zijn en dat waterkl'acht niet overal in jaren tot 150,000 in plaats van , 70,000 pikals ''sjaars pro
toepassiug t.e ' brengen is. dlleeeren. Bij vermeerdering van werkkrachten kande'zui

Wat de kosten betreft, het is den Chinees weI duidelijk vere winst voor den lande tot 9 a 10 milioen gulden's jaars 
te maken wrJke belangdjke besparing te vel'krijgen is. Maar worden opgevoerd. _ , ' , 
!lit eischt takt en volharding. Om daartoe te komen, dient men de gronden langs de 

Daar aIle belangen cchter door de verbetering del' smelt- Z. W. berghellingen en tusschen de bergen te ond-erzoeken. 
toestellen bevordel'd worden, ware het niet IDeeI' dan billijk dat ' Men love daarbij pre mien aan de ingenieurs en hetoverige -, 
!tet GOIlVCl'l1ement ten d~elebijdroeg in de !costen van eersten person eel uit, ten e~nde hunne positie eenigermate te ,doen op-: ' 

. aanleg, daar de Chinees anders moeielijk tot het aanbren- wegen _ tegen die der beambten van de piutiktiliere onder-
O"en van veranderingen te bewegen is, waarvan de VOOl'- neming op Billiton. '. 
declen eerst later uitkomen. VOOl" onderzoekingen ,-in onbewoonde streken eniil't 

Van watutkracht kan ann aile tinrnijnen en zeer zeker bosch, waar. men de naehten onder den blooten hemeizal 
in den regempoesson part~i worden getrokken. Ook mijnen, llloeten doorbrengen, waar men 80ms gebrek aan liet meest 
,lie slechts een tabnt heuben, moetCll over water kunnen onontbeerlijke heeft, , en waarbij menige k1eine uitgave za1 
besehikken. Aangezicn het water in de taunt steeds hooger' moeten worden gedaan, die op de gewone declaratien niet 
staat dan (le tc exploiteeren gronden, ja, somtijds tot· 2 in rekening kan worden gebracht, m,oet eene ' bijzonderebe~_ 
a 3 meters bovcn den beganell grontl opgestuwd wordt" looning geste1d worden. ,'. - «"', 
bcsLaat, HaUl' wij meenen, zoo eenige nit5raving voor de Wij bewin'en dlit op Banka in . de t'ree bergreekseri {wee 
smeltlillt plaats heeft, overal de gclegenheicl am de blaas- doorbraken van het graniet plaats gevonden liebben. Men 
bulg (1001' eel} waLerracl in beweging te bl'engen: Een onder- ga lie: of ,nll.. niet aan I!eid~ h~pillgen en tusse~en de ber- ' 
at llalfslag'md (1 un ' weI een overslagrad kan overal aangewend gen tlllbezmklllgen te vlllden ZlJn. Men onderzoeke de Z. 
worden. ~W aar dit bezwaren olltmoet, bezige men een ho- W. hellingen der bergen Moeroet,' Gehong, Pading eli hings 
rizontaal l'ad of turbide, woals men in I<'mnkrijk, Engelancl de bronnen der rivieren Goemba, Tapa, Gosong, OelilI,l, 
en DuitEehland ber.igt. W ij hebben zllike radel'en onder Banka-l'adjoeng, Babat, Moendoe, Kotta-Wilrihgin, Tjam-
meel' te .Items zicn werken, De kracht van zulk eell toe- pelen, Gering, enz. . '~ . ' . _ 
stel aldaar is van dien aard, liat ,men er 180 stampers Men vermeerdere de werkkrachtell op Banka gfileidelijk 
eu een 12tal groote wase1Jtoestellell door in beweging brengt. met 4000 man' en brenge het cijfeJ; del' uiijIiwel'kers op 

Dc eenvoudige Chineesche ovens doen overigens zeer 11,000. Men l'egele dl'l uitbetalingaiin wervers en primw
weinig till verloren gaan. Wij hebben het verlies op hoog- voerders door tussehenkomstvan het plaatseHjk bestuul" eli 
stens 2 pet. gesteld. Op Billiton verkrijgt men· na eene men zal volk zien komen. , 
tot drie hersmeltingen uit de erts gemiddeld 65 62/100 pet. Men lette er op dat bij den aanleg van mUnen geene 
,en uit de tra nog 76'lhoo of 1326/100 pet. zuiver tin. exp10itatie door kongsien plaats hebbe, dte niet iuliet , 

W ijzigt men de sme:tovens en brongt men daarin cen tloeerie j :tar 9 pikols tin per hoofd produceeren, opdat _de 
aanhoudend gelijkmatigen lnehtstroom, dan zuIlen de resu1- mijnwerkers niet lailger danhoogstens d1'iejaren in schuk 
taten nog gunstiger zijn. ' den gestoken blijven en den m'oed laten zakken. .. . 

Aile mijnen zulleu nogtans niet dezeHcle uitkomsten opleve- Men late arme mijrien door koelies op tuak 'bewerken, 
ren, owdat het tillgehalt~ del' ertsen niet overal gelijk is. mits de Staat daaruit nog v~ordeelen kunne trekkeu. ' 

Bezigt men ijzeren tinvormen, dan zal het tin een oog- Men geve geen I 5 : per pikol til} ten geschenke ,aan 
lijker aanzien verkrijgcn. Het vonnzulld, dat nog in ge- lOijnelt~ die met schuldeu belastblijven, zoodat zij op gef.ne 
bfuik is, mist aan de meeste mijnen fijnheid en cohaesie, uitkeeringeu aanspl:aak . hebbtm, maar love prerriienuit 

Op Banka treft men ook el'tsen aan, die moeielijker dan VOOI' meerdere pr-oduktie per jain- toidat , de " arbeiMis 
anderen smelten . Men veq;emakkelijke in dat geva1 hunne schnlden gekweten hebbim. In het aIgemeen .zUllen 
het smeltproees door bijvoeging van !calk of het aanwenden premien een sterken prikkel iijn 'om de prodiiktie te' cloeir 
van andere lLidc\elen. toenemen. '.. , 

Wij zouden het voorts wenschelijk aehten een onderzoek Men 'zorge vooral dat ' de tahat8 l'.uim en ' goed aangelegd 
te doen 11aa1' het tingehalte van sOullIlige kojJpong-tinertsen, worden, ten eincle stilstand del' mijuen in de droogemoes" 
die op Banka en Billiton iu ~ ]'oote hoeveelheid vo(:)rkomcll son zooved mogelijk te keel' t e <raan. • en tot 35 peL tin bevatten. !-let is del' ll10eite over\\'llard lVIell leUe or 0[1 <lat minder , ,~at.er V{}I"lllOrSt worde, ~\'ant 



'i1it'Y~i'6ol'za~kt .verliesaan fijlell " alin w~rkkraGliten. , Aan verband -staan met de geselu'iften' vin (len majoor S. Op 
" :!l~le-~iJnerils ' net . ~uttig de~ \vaterstroom tetempereri. hoogen, meesterachtigen tOOll matigt Cainille zich een 001'

" Hilt, onde'rzoekder terl'eincn geschiede tot op8meters deel aan over taal, stijl en spelling. Zijn sc1lOonheidsgc-
'dieptf,l. , voel moest eene harde p~'oef doorstaall eu werd zoozeer 

, 'Men voere de door ' ous beschrevene smeltovens, 2 me- gekwetst, dat hij meent het pllbliek in wetenschap te moe~ 
ters hoog, , in. ' ten stenen met tie hem tel' kwader me geslagene wondeR. 
, Aan' het vllllen of laden del' ovens worde de meeste zorg Zelfs het afgezaagde en aan Buffon toegeschreven gezegde 
bested;' nle style c'est I'homme" wordt door hem niet vergeten, 
' DeblaasbaJg worde door waterkrachtin beweging gebract,t: ,waarschijnlijk niet indachtig dat die woorden op zijne mis

Handelt men met overleg, dankan dit aan iLlle mijnen lukte pennevrucht wei in de eerste plaats mogen toegepast 
plaats ~inden. 'Het smelt en wordt dan goedkooper en men worden. 
kan meerper nacht srrielten. _ Van iemand, die zich opwerpt als beoordeelaar va~ de 

Het _geldt 's lands ' belang. Wij, houden vol dat de Re- geschriften van anderen, die uitspraakwil doen over zui. 
geering ,de !Diddelenkan lIanwenden om Banka veel p~o- v.erhCld van taal en helderheid van v(jorstelling, mag men 
duktiever te maken. Zijn de mannen van het yak het met el~.chen en verwachten, dat hij in de eerste plaats de be
rnet ons eens, men toone aan clat wij dwalen. W rijving wIJ~en levere zekeie meestel'schap over zijne moedertaal te 
van Jenkbeeldengeeft licht.' bezltien, - dat zonder boven anderen uit te munten, zijn 

Detoekomst zaluitspraak doen. vorderingen in stijl ~n taal althans ?p gelijke lijn gesteld 
De heer v"" D. mijnin'genieur, thans met verlof, beweercle kunnen worden met dle van een leerlmg van een (leI' hoo-

dat ouzo ide~en humbu!J waren. gere klassen eener burgerschool. _ 
, Maar wat leert de ervaring in mijnzaken? Zelfs aan zeel' matige eischeu, die wij vooral ter wille 

Aan' deinijn Pengaron, op Borneo, bestond weI eel' de van den kritikus eamille laag steldell, wordt niet voldaan. 
llleestcrewenschte gelegenlieicl om de formatie der steen- Wil men bewijzen voor dit beweren, dan bebale de ~e
koIenba~sins in deze gewesteu' te bestudeeren. Die kennis langstellende lezer eene overwinning op zich zelven, grijpe 
is tot hcden in deze gewesten op dez.elfde boogte gebleven nogmaals naar het /lat. Handelsbl. van 30 AuO'. en ge
als toeu wij in 1852 dat ettiblissement verlieten. tro?ste zich de moeite het daar geschrevene

b 
van het 

In 1862 verklaarde men eveneens onze zienswijze om- begin tot het einde door te worstelen. Zelden toch zagen 
trent den rijkdomvan Billiton als hersenschimmig. Tien wij onbehagelijker scllrijftrant, grooter en ongepaster zucht 
jarcll later Ie vert dat, eiland bijna 50,001) ' pikols tin in 12 naar onafnankelijkheid op het gebied van taal en stijl 
maanden op en de prodllktie heeft haar toppunt nog niet doorstralen, dan in het volgende uittl'eksel, dat dienen kan 
bereikt. als proeve hoe men zich wachten moet te sehrijven: 

'Wij hebbcn op Billiton en in Sakseri het voorkomen van ,/!oen behoorde de majoor Schroder' nog tot de ftihke 
tingronden bestudeerd. -Op grond van stl1die en praktijk offiCleren vall ons leger; thans is hij in rLlste en bekleedt 
zijn onzc theiJrien oilltrent Banka gevestigd. de waardigheid van justicier. Is zijne rust daardoor niet 
" Slaa~ men onze aansporingen ,in den wind, dan zal wel- volkomw zalig, door zieh van tijd tot tijd aan de ~ilitaire 
Hcht "ook ' hier het r telaat noodlottig voor onzo belangen belletrie te wijden, toont hiLnog belang te stellen in het 
wordell, ;want Australie bedreigt ons niisschien met eene leger, waartoe bij vroeger behoorden in het Vadei'land, dat 
geduchte koukurrentie. v. G. Z?-lk eel:, legel' op prijs moet stellen; bewijst hlj in het be~ 

Antwoord aan' den kritikus Ca.mille. 

"Veel is Ilf (Joodi" om nie!. da n een 
' rechtvllarcli" oordt!ei I e oril'd~t!eu. no!! 
Ulcer om zic!l "an oorcleei Ie onl.hou ,kn." 
, (" H et doen door laten," d oot N. B"-ets.-

ZIt te ZIJIl van een werkzaamheid, die hem steeds kenmerkte, 
en die aan te wenden ten bate van het VadCl'land en dat , 
steeds gedaan te hebben, ja c1at is vac1erlanc1s1iefcle(!). Die 
liefde behoeft nie~ , altijd door de pers bekend te worden ' 
gemaakt. Zij kan zich op zoovele andere manieren en l;mgs 
geheel andere wegel! zichtbaar maken." 

Op zijn tijd meent Camille ook 'de roetle del' bittere (?) 
ironie te kunnen hanteel'en en naar zijne opvatting maakt hij 

Het is dikwijls cervoller den strijd te mijden clan dien daarvan een ~elukkig ' en meesterlijk gebruik, als h~ nit
te zocken; maar vangt men het gevecht ann, dnt dan de r~ept: ~J,a, J<l, die gezelligheid"; of iets venlel': IImaar 
wapens, die men gebruikt, zoodanig zijn', dat men zich dIe valll~~ d:auteur, waar blijft zij." Was het overmaat 

. yan de, ovel'winning, zooveel mogelijk, kan verzekerd hon- van .gee~tIgheId, welke die uitroepen Camille uit cle pen deell 
den. Hij die vecht om bet leven, kieze de doodelijkste wa- vlomen op plaatsen, waal' zij niet te huisbehoorc1en, en 
efllls;. ~aar hij, die zich begeeft ill den moreelen strijd, in als het ware ondoordacbt en' geheel doe11008 neergeworpen 
P!3n gevecbt met de pen, moet als banier zich van waarheid, waren? Of 'heeft de zetter dien zelfbewusten kritikus er ge
alsschild zich van onpartijdigheicl bedienen. heel onschuldig en klakkeloos 'laten inloopen? Of weI, bestond 

})it voorsc.;hrift is in geenen deele gehuldigcl door zekel'el'l er t~eleg om eens zeer aardig, zeer Oligineel te z~in en het 
Camille, die zich in het Bataviaasck I/andelsblacl van 30 pubhek duchtig te laten lachen? Het laatste is hem mis-. 
Augl1stus . jl. veroorlooft , een afkeurelld ootdeel uit Le spre- schien het 'beste gelukt j hier of , daar 'heeft hij misschieu cen 
ken Ofer het , streven van een oud en verdienstelijkhoofd- tach afgeperst; een medelijdende Iach was weHicht zijn deel 
officiei van het Indisch, leger, den majoor Th. W. Schroder. en dien misgunnen wij hem niet. ' 
Hij schijnt , het dien oud-officier zeer ten kwade te du_iden Niet , genoeg knnnen wij Camille aanbevelen, lJij de be
ook na -het verlatenvan den aktieveIi dienst, door mid- ool'deeling van de pennevruchten van anderen, maar niet 
del ,van de pers, ten nuttevan het algilmeen wel'kzaam te minder bij den lust van schrijven, die hem im en dan schijnt 
blijven. " aan te grijpen, de gulden woorden van Rousseau te ' over
- ~, Camille ,trachtqen majoor Schroder, door hetgeen deze wegen en in toe passing _ te brengen: lIavec queZque art qu'ott 
op. ,het gebied van militaire littel'atuul' levenle, in een be- puisse etre nf, tart {l'ticl'ire ne 8'appretd ias tout a'un 
spottelijkdaglicht te stellell enmaakt - wellicht uit gebre~ I CCiUP·" 
aa,neigenden~beelden -:-:gretig €;epruik van eeriige rece.nsies, _ Van andere in N~~er~and verschijnen~? milita~re tijd
voorkomende III de Mzhtawe Spectator van vroegere Juen, i sc.bnftell als ])e M~hta·t1·e Spectator scblJnt Camllle geen 
die, op , eene enke1e uitzondering na, niet in het minste I_kennis te dragen. In het tegenovergestelde geval zon hij, 
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een passag~ui~. dat tijdschrift ovememen~e ,mede. heb- \ dacht -verdient wegens denonheuschen · toan en de roote·:: 
~.e~ kun~en WIJzen op de onder8t~ande . zmsneden Ult de I mate v~n eigenliefde eu. geloof aan onfeilbaarheid .. d1e ult 

te~we. 'Pectato~' van 1~64, lsteuJaa:rgang No. 12, wan-- zijn opstel sprcken. '. , . .. -
n~el WIJ ons . met vergls~en, afkomsi~!? ~aneenooder kUI!-- Wij ·verwachten van de zi"de van Camille Diet dat hr · 
~g~tc'l z~o bm~t. de. kunchgste. del' .mlhtal '.e schnJvers, dIe berouw aim den dag zal wille~ leggeD; maar evenmin zul~ 

e er an~ eZlt, .een m~n, dle met klcmgeeshg gen.ocg _ len .wij van onzen kant dulden dat · verdienstclijke oud-
geweest IS om ZlCh bezlg te honden met den welhcht offiCIeren die og '- 1 t · 00 b' ld 00 '· · 

minder s'rk h OOft t d . b'd II S .. ,n mec lIS en IJver eZle zlJn om aan 
d' let IJ cn s~_ rlJ ran cr el e 11. . chroder, het leger hunne taleliten eno-aven te wijden aan de be-

maar Ie aHeen sehlJnt gelet te hebben op de werkelijke spotting prijs worden geO'even b , . - . 

waarde van het door hen geleverde . C 'll t .",' .. . . o bi d ~ 08 b d ld 00 • • • • 00 amI e s a ons t.oe,. dat WIJ den wrevelinO"en toon van 
d . P da.~ I n Vtn e ~. ilJdsehnft "le~en ;V~J :lIonder zij n orstel toesehrijven aart gemis aan zelfken~is, aan over

II h e~ ~~r~g~n I c va~ H eld~draad cI!-z Zletoohwr cen wer~ maat van droefgeestigheid, beklagenswaal;dige zelfmisleiding 
pee ( a van groo ever Iensten IS, en zlJne vervaardl- en booge ingenomenheid met eio-en werk ., 
figel'S eer aandoet. " ·Op bladz. 709: I/dit ten minste is zeker . I:> • 

"dat .niema~d on~ z.al tegenspreken dat het een goed, ee~ 
IIverdlen stel ~Jk werk IS, een werk dat ons Indiseu leger tot 
lIeer verstrekt en dat waard is om door ieder Indiseh Officier 
II bestndeerd te worden." 

Voorts op ?ia(lz. 727: ".Wa!llleer wij nog ten slotte hier bij
"voegen, dnt dlt ~Y?r~ voorZIen IS van een tiental uitvocrige pla
"ten ,over de IDlhtalre onderwerpcn in dit work bchandeld 
lI.dan g~loove? wij dut het gehoel overbodig is nogmaals uit 
lite weHlen III den lof over den arbeid van de hecrcn 
IIS?1t?-o(ler . ." II W\j wensohen den geaehten sehrijvers . toe dut 
"we ar?elll op prijs moge worden gestelt1, · zoowe1 door de 
IIRegrer llJ g als door, het leger, en dat de Indisehc OfficioI' 
I/r?n; cn allen wier bestcmming hot is om eenmaal Offi
flc~er te worden V~lI het Indische legeI' · zich door de stu
"dIe "an dczen IClddraarl voorbcreiden mogen tot de uit
Ilvoering van hunne gewiehtige tank - hct voercn van clen 
"oorIog in Indie." . 

Heeft 11U CamiJIe de zoo even aaJwehaaldc reccnsie een
voudig e~l met voorbedachte rade ;ver het hoofd gezien 
of als met ge~chreven beschonwd ? Moestcn wij, hoe Oll
~aal'lle ook, dlt: vraag toestemmend beantwoorden dan 
keert de eer~ ~e indrnk, die:: zij n opstcl ojJ ons m'aakte, 
terug : dat ZlJIl aanval op een l'uim £1rie maanueu ouel 
dagblad-artikel, hetgeen we] gedeeld zal hebbeD in het lot 
van zoo\relc andere mtikelen (dat over een Generalen Staf 
waan-all (. amille ze!/t de sc1trij'r:er te zijn, niet uitgezonder.\) 
van cloor he~ pnbhek te zij.n vergeten, - ;;.\jn oOl'sprong te 
uanken heeft aan bcweegredenon, (lie gellcel vreemd zijn 
aan· bet algemeen belallg.· Eerst daehten wij die motie
ven to moctell zoeken in eene wellicht in dell 1aatston tijd 
ontstane vede tegcn den sehrijver del' IIvrijmocdige besehon
wingcn." Latel: van dat denkbeeld.-terngkomcnrle, zijn wij 
thans de mccIllng toegedaan, dat. juist de vanit.t5 d'autenr 
waarvan Camill e spreekt, hier de grootst,e 1'01 beeft o'espeeld: 

OMEGA. 

Geacltte· l' erJ.aktelw I 
In uw b!ad ~an 31 All~uStus jl. wijst S. er . oP, . dat het 

ongeraden IS T~mor aan zwhzelf over te laten, met het oog 
op de koncesslC. voor ee.n stoomvaartdienst op AustralIe, 
aan den heer :Fraser verIeend. . 

S. scheen toen nog geen ke~nis te dragen.'van een. Fran
sehen stoomvaartdienst 0P Nieuw-Caledonie, die ook over 
Koepang zal ga~n. H\i weet ook, · naar 't sehijnt, niet van 
het plan om Timor van eene residentie tot eene assistent- · 
residentie terug te brengen. Wellicht zou hij veel meerin 
het ~idden gebracht hebben, als hij van deze twee planncn 
ken'nIs ·gekregen had. 

:rer ' loops . deec1 ~k eens Timor aan. . Zooals ,op andere 
bUlte.1~osten yond lk het daar eentoonig .en vervelend. 
Men hbbelde er even al~ op e~ne reis . met een klein schip; 
~en kakel~e er als de bppen lUeen bppenhok ;aItijd was 
een haantJe de voorste.; werd een voorveehter geslagt, dan 
trad een ander op; zeUs toen het getal hanen tot twee was 
geslollken, vocht mell nog. . -

S. betoogt zeer jllist, dat onze richting geweest~is: laat 
ze onderling vechten; morgen Zijll zij immers wedel' goede 
maatjes ; de l{egeering honde er zich buiten, want" anders 
kon dat ons in onaailgeuaamhedell wikkelen. ~iaar klinnen -
nit - ~icti . toestand nll niet laRgza~erhand hDogstel:nstige 
verwlkkelmgen ontstaan, als Austrahers en- Franschen in 't 
spel komen? 

Niet lang gel eden zond men een rechtsgeleerde naal" Ti
mor om er den stanel van zaken na te gaan. Zijn ·die 
heeren, was vooral de missionair van het bestuur, de reehte 
n:ann~n om politieke kwestien te beoordee!en? Pcr!3onen, 
the dlen heer van nabij kennen, beweren ,dat andere bollen 
noodig zijn om een j uist. inzicht ill de Tirrioreesehe zaken te 
~erkrijgen. lk weet niet of ~l wat ~ij daarvan verteld werd, jllist 
IS; er wordt veel gepraat 1Il Indlc, waarop de .1ombard ·O"een 
duit lecnt . Ik heb allen eerbied voor de reehtsgeleerdheid, 
vooral , zooa~s (le Wansbekker Bode zegt: voor het geld 
clatde studle kost. .Maar vele juristen zijn uit den · aard_ 
der zaken eenzijdig; Z\l vragen naar strikt recht en datis 
sam3 groot onreeht; zij zeggen, !lls de orthodoxen; er staat 
~e!chreven. Dat. is fraai 0,P ?et papier, dat zoo gedllld:ig 
IS. ~1aar het vwe les prznc1.fJes, pfr.is8e le ntondeis me
nigmaal nie~ toe te passen. Toestandell, zooals op ~l'imor, 
leert men met door beoefening der rechtswetenschap iu een 
slag be()ordeelen. Daarvoor is meer noodig. 

Aan zijne ycrhandeling over den Generalen St~f worclt 
toch niet meer gedaeht. Wellicbt heeft het 1e!1oCl"bestuur 
verzuimd een ollderzoek in te std leu· naar dcn ~laam van 
den: be~wamen en genialcn sehrijvcr, di e bij een eventueele 
opnehtlpg van een Generalen Shlf zichzclf eelle ee1"5te 
plaats t.oegekend en waardig gekeurd heeft. Hoc nn daeht 
hit missehien, ~e opme~kza~mheid nog eens te vesti~en op 
rrl'ljne verhandehng? Nlets IS beter en eenvondiO'cr kon dat 
doel bereikt worden, dan dat men den arbeid va~ c~n ouden 
krijgsmakker in een bespottclijk daglieht gaat stellen, diens 
~oede bedoeI~ngen en ijverige pogingen aan de geriugsehat
tlllg vanr.mmer kring prijs geeft om op die wijze eigen 
werk oomeer In de hoogte te steken,l mcer te doen uitkomen. 

. WIJ betreure~ het .t~n ster~ste, . dat . de stafoffieier in spe 
tot het ?eVredlgen zlJner mgenhefcle geen betere, geen 
loyaler illiddelen heeft aangewell(l dan zijn toevlueht te 
nemen tot het plaatsen in een dagblad van een stuk dat 
geen waarde heeftvoor het pabliek, dat geenszins uit:nunt 
door wetensehappelijken zin, dat als litterariseh product met 
een~. kakografie kan g?li~kges~eld worden, dat zelfs de geringe . 
verUlenste van aktuahtelt mISt, maar c:iverigens aUe aan-

~k. ben een eenvond.ig man en houd mijniet op. met 
pohtieke zaken. lk wII ook niet den geleerde v\lrtoonen 
met hetgeen ik opgevangen heb . . Gij . kunt mijn gesehrijf 
derhalve nemen voor hetgeen het is. Maar, ik aeht het, 
.n.a hetgeen ik vernam, noodig de aandacht van de Regee- . 
rmg nogmaals op Timor te _ vestigen. T. 
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Ba'ta'V:l.a. ' 

Op Nederland, 

Londen 

Singapore. 
Hongkong. 
Amoy . . 

W issa 1 koers. 
Eank. 
Partikulier . . 
Bank . , 
Partikulier. 

31 August~ls 1872. 

104 pet. . 
1040/ 4 /I 

11,40. 
11,32'/2 
261 
257 1/ 2 11,258 
2601/ 2 a 261 

~ . . 

De w'd, kommalldant tier zeemacht brengt ter kenllis van 
belanghebbenden, dat eene zwarte IIerbertsbakenton is ver
ankerdailU de Noordzijde van Karang-Perlak W. t. Z. 
van 'l'andjong-Pandan (Rilliton),' gelegen in 71/ 2 vm, in 
de navolgendc peiling: . 

Eene kenbare boom or Poeloe Kalimambang Noord 87 0 

20 Oost, de · N. ' O. hoek van. Pocloe Sibongkok of Hoorn
eiland Noord 1650 Oost., de zuidkant van Poeloe Kalimam
bang, dll noordelijkste top van de GoenoengTadjem, laki
laki met de Herbertsbaken in cen. 

3 September 1872. 
Deli. 

Men leest in de Pinang Gazette van 24 Augustus jl. , 
heden ontvangen: 

IIWij . ontvangen zeer belangrijke, maar niet ,gebeel ge
ruststellendc berichten met de stoomboot van Deli, van 
21 dezer. De ;trijd dllurt steeds voort. Het schijnt dat 
de expeditie van ' de Nederlandsche troepen Mar het bin
nenland, waarvan wij in ans laatste nummer gewag maak
ten, eritstigen tegenspoccl he eft ondervonden. 'roen de voor
hoede eelle pergengte binnentrok, werd een moorddadig 
'vunr door eim aantal Battaks geopend, wier hinderlaag 
maar at te goed door het kreupelhout verborgeu was; on
geveer' 20 man werden gcwond en een jong luitenant doo-
delijk.. . 

"Men melcltdat de Hollandsche troepen vervolgens een 
kampong van .de BaUaks in de nabijheid verwoestten en 
in ' volmaakte orde op Soengal retireerden. Het doet ons 

· genoegcn te ktmnen melden, dat de heer Speedy, van deze 
plaats (Pinang), die de expeditie vergezelde en bij het ge
vccht in het eer.ste gelid stond, ongedeerd bleer. 
. ,,In ons vorig- nummer deelden wij mcde, dat de Sultan 
een prijs op' dehoofden del' twee opgestane Dato's heeft 
gesteld. l\ien bericht nu 'dnt de Panghoeloe van Sapoel'oech 
overeengekomen is de Dato's voor' de aangcbodene som 
(2,000 dollars) nit ·to Jeveren, maar op voorwaarde datde 
Nederlandsche troepCll in het gebergte zOllden komen en 
de uitlevering iUtu zou plaats hebben! 

.' . " Intussr.hen is iedC(man's huis in Deli letterl~ik z\jn kas
teel, versterkt met . verspeningen eu Hollandsche marine~ 
troepen in garnizoen, die : dag en nacht de wacht doen. De 
oogst wordt nogtans allerwege binnengehaald; de tabak is 

. 'Ptachtig; ,de oogst belooft meer dan ooit te voren. Zon
der diell oOl'log, met de Battakszou de produktie zonder 
voorbeeld zijn gew.ecst. Er isechter zwaar, zelfs onstuimig 
weder in den laatsten' tijd geweest; regen is in sommige 
distJ;iktcn meer gevallen dan men wenschte; op eene plan-

hunne meesters, verklarencTe besloten te hebben de planta
ges tot het uiterste te'verdedigen; zij werden dien ten gevolge 
gewapend en deden goede dienstell, want zij beletten de Bat
taks 'een aanval te wagen, dien zi:j anders gewis ondernomen zo.u
den hebben voor de aankomst der versterkingen van BataVIa. 
De lichtzijde van de jongste tooneelen van bloedvergie
ten in Deli is de . goedheid en het vertrouwen, waarmede 
de koelies door hunne heeren behandeld worden, en de , 
bijna kinderlijke acbting en eenheid van belangen, die het 
gevolg van die behancleling zijn." 

4 September 1872. 
Heden morgen had op bet Wa terloopleineene groote 

parade plaats ter eere ' van den 32sten verjaardag van Z. 
K. H. den prins ' van Oranje, van de vereenigde garnizoc
nen van Rijswijk, Weltevreden en Meester-Cornelis, alsmede 
van de Bataviasche schutterij. Z. Exc. de Gouverneur
Generaal en Z. Exc. de legerkommandant hebben de troepen 
en de schutterij gelnspecteerd. 

Voorts werd in bet komeclie-gebollw een groot militair 
assaut gehouden. 

Heden avond zal een gala-diner aan ,het hotel to Rijs
wijk gegeven worden, waarna dalls-receptie plaatsheeft. 

Gister avond is door den heer assistent-resident van po
litie op nieuw eene aanhaliug van klalldestien illgevoerde 
qpium gedaan. Bij een Benkoelees, die zijn in trek had 
genomen in kampong Pin toe Bessie, op ' Goenoeng Saharie, 
heHt men 150 thails opium gevonden. Tegelijkertijd werd 
bij den Benkoelees eene belangrijke som geld ontdekt, 
waarschijnlijk afkomstig van sedert kort plaats gehad heb
bende verkoop van opium. 

. ~ .. -~-
Door kapitein W. H , Kannegietel', .voerende het Ned. 

schip If~oemb'ing" is gerapporteerd: . 
dat hij, met zijnen onderhebbenden bodem, zellende be

Zllid-oosten van Timor, een zandbank gezien heeft, welke 
op de' aan boord zijnde kaart niet werd aangetroffen en 
daarom door hem, gezagvoerder IIAugust Hendriks Bank" 
genoemd werd. . 

De zandbank verheft zich ruim 6 voet boven het opper
vlak del' zee, is. ongeveer 2 kabellengte lang, en zeer ke.!!
nelijk door bijzonder wit zand en hevige branding, zelfs 
bij zeer kalme zee. 

Volgens nauwkeurige observatien wordt , het gevaar ge
plaatst in: 

120 - 16' - 12"- Z. 131'. 
en 1230 - I' - 54"":'- 0 : L. v. Gr. -

Daar deze plaatsbepaling de /I August Hendriks Bank" 
in de onmiddelijke nabijheid van de .reeds bekende "Ashmo1'e 
Shoal" brengt, zoo moet het door kapitein Kannegi~ter 
gerapporteerde beschouwd worden als eene nadere bepaling 
van laatstgenoemde shoal en lliet als de ontdekking van 
een nieuw gevaar. _ . 

(Zie Australian Directory vol, III pag. 150 en AdmI
ralty'chrt, No. 2759a) . 

~~-

Een extra-bijvoegsel, behoorende bij ae Jav. Gour., be
vat eene aantooning der resultaten van den suikeroogst bij 
de onderscheidene in de residentieu Bezoekie en Banjoemaas 
gelegen suikel'fabrieken gedurende het oogstjaar 1871. 

· tage · wenlen voorts een paar droogschuren do~r een watrel-
,}vind omvergeworpcn, zoodat de schade op rUlm 2000 dol- In een ander extra-bijvoegsel der Jav. C01tr. komtvoor 
lars wordt geschat., een o,,:erzicht van de kultnur v:an eenjarige gewassen op 
..•. "Wi} vertrouwen stellig dat onze vrienden in Deli em-lang Java gedurende de maand Januan 1872. 

· pp nieuw de zegeningeu van den, vrede zullen ~enieten'l . 
roen de ooriog uitbrak, hebben wi] reeels doen mtkomen . . . 5 September 1872. 
dat de lIloeielijkheden van buitenaf haar oOl'sprong hadden. Den 28 Augustus JI. IS het Russische .oorlogsst~omfregat 

I( Dekoelies schaarden zich terstoud en als een man rond I {'wetlana, met Z. K. H. Grootvorst AleXls van Ruslan!1 aan 



J:lQQf,d,: ~p:, ~h~~~p,9r~ c~!\~~e,~,9,~fJ!1: :~. ,K. H. w.E)~~, denY0lr 
¥flp,Q'lP A~~pl~GM~tat!gpAtx;a~gen~n 199E)er~e blJ den gou
_'I/(Fpeu,r, " ihe.d~s , ~V:()JldsJ~I;.oqte .r.ec~ptIe ,gaf. Den 30steu 
Zilv:en ,de " Rlfic~fJreJl ~ler Bn \sch,p. marn~e t~r reede een bal op 
p,et , s~!ldhiIis, Ail~ door del). gou'ler~eur, zijn hoogen gast 

,flu den iAa,hai:adjahv:a.n 1 ohm'e ;werdb~jgewoond. Den 3lsten 
lwzochf p.epriilsJohore op ui~noodigingvan den mahara
:Nah, De $1f)'ltl«ita is daarn,a ,den l ' clezer naal' China ver-
,il·okk;ep.. ' , 

~~~ 

De SaralOak Gazette ~an: ' 16 Augustus jl.bevat de be
sluiten van den Radja, bepalende dat de stad voortaan met 
dennaani van l1.uclt2ng en het land als SaralOak zullen 
w,ordell aangewezen. 

Z. 1IL NOTqdon I,.koning van Cambodja, is den 8 Au~ 
gustus jI, feestelijk te Manilla gedebu'rkeerd. 

Bij eene verkeuuing, twee ,dagen daarnadoor eene k~-' 
lonne onder '- bevel van , den kapitein van Etirsel ged~an, 
,wm:den de troepen voorbij Tandjong-Balen ,door een weinig, 
talrijken vijaud bestookt. De aanvallers werden teruggesla-
genen ,hunne kampong inasch gelegd. ' " " 

De ,kampangsKota-Djoerocng ' en 'Lamargo,die niet ver-, 
sterkt en blijkbaar reeds sedert eenigen tijd ontruiind$'a-
ren, werden gespaard. , 

Meer gedetailleer,de ,betichten oIIltrent den op den 24s.ten 
J uli claaraanvolgende onder bevel van ,den expe~itie-,k()m __ 
mandant naar Tandjong-Barat gedanen tocht. behelzen yom-
namelijk het volgende: , , " , 

lhj Tandjong-B.~leh Iltuitte de voofhoede, on4ert>cve1:.van 
ilen~apitein van Eel'sel 9peetie vijaudelij!(ebeE!le"dJ~ 
na eenige gewee,rschoten m~t de onzen te hebberigewtss~Jcl 
in ve~'8chillende ' rinhtingen .de vlucbt)lam, orO zich in #eil 
aangrenzend bosch teherzainelen. N aarhetgel~id " d~r 

01lde1:IC'(jzer8- Venelliging : IIOnderling Hulpbetool1". stemmeu te oorde,elen, moestde vija~dzee:r ta1rijki;,ijn.> 
Ultimo ,Aug. 1872. IMig Saldo. . f 25 '121.33. Bijeenen s'p()edlg van daaruit herriieuwderi'aanv<lIleden 

_a=e .- ~e QPstandeling~n·. g~vo~ljge .. v:er)iezen. 
6 Septembbr 1872. Totop ongeveei60 ,scilrelien lie tiraillrmrlin,ie gena.detd, 

Nauwelijks hadden wij het bovenstaande ,geschreven, to en die zich in alIe stiite in de , alang~alangh_adopge,stel<Vwer~ 
' heden~iddag ten half een ure de brandklok zich wedel' denzij door het geweervuurvandevoorwl,lchtgedwongen 
deed hooren:Brand ~chijnt bier dagelijksch werk te worden. tel' zijde uit te wijken tot kort VOOf _den, mede aldl\arop-

In kampong 'Ajer, achter het Qhin~esche hospitual, was een gestelden, en met kartets geladen houwitser. Tweekai·tets
brand uitgeb,arsten, ,die wedel' ,een ,groo't aantal huizen heeH schoten en net geweervuur van de bijstaande sektie dEiden 
,vernield , , Ook nu ,was de assistent-resident van polilie spoe- den vijand onder een vel'vaarlijk geschreeuw, met achter
dig aanwezig. De resident Legaf zich later n~ar het too- lating van al zijne dooden - men telde er later 27 ""'70p 
neel van den bnmu Kampong Ajer is met een groot ge- den vlucht ijlen. ' 
rleelte ,der l)81Jgrenzende.kampongs Pekodjan enPedjagalan een Een aanval pp de achtel'wacht,die bijna geJiJktijdig plaats 
prooi .der ,vlammengeworden. ])e wind was vrij feI. Ten grcep, werd eveneens met kracht gekeerd. ' " '.' . 
2 ure was men 'dell brand meester . . ,l.-let getul vcrbraT\fle Het vel'sterkte dOfp :Kota-Djoerong"waarde ,vijand ' ari
en vernielde woningen, waarin vele Arabieren gehuisvest dermaal op de kolonnc vuurde en daarna v!tlChtte, werd 
wartm,.is ruim 150. vernield. ·· · 

Den daarop volgenden dag bereikte de kolonneOedjopg~ 
Barat, dat even als een drietalversterkingeu aan deSoeJi'gei' 
Behilan blijkbaar in overhaasting verlaten ,bevonden,eri~ aiiri 

He~en morgell ten 10 ure 30 mill. ongcveer zij.n hier 
twee ligte schokkcll vall aardbeving gevoeld. de vlammen prijsgegevenwerd. 

7 September 1872. 

Het prijsgeven van de tot een krachtdadigen tegeilst~nd 
In de Jav. ~OU1·. wordenomtrent den staml van zaken uiterstgunstlg gelegell stelling van de SoengeVBe~an 

inhct ;DeIisclle de navolgende mededeelillgen ontleeJlcl aan strekt weI tell , bew~ize datde vijarid zwal'e verliezen ' had 
een rapport van den kommandant der expeditionairc troc'pen, geleden en ontmoedigd begon te worden. ' . ' 
loopende van 16 Jllli tot 8 Augustusjl. Wij maken onze Ten einde ele cloor de oproerige datoe's onder de Bataks 
lezers opmerkzaam ' dat ' de berichten uit Deli, voorkome.l1- versprelde gel'uehten te ' ontzenuwen,alszondo de komst 
d,~ inol1s nommer van Dingsdag 3 September, van later del' troepen ten doel hebbellom de 13attaklandllu in ,hezit 
dagteckening, en weI van 21 Augustus jl. zijn. te nemen, werd nade vernieling vanOfldjong-barat tot 

/lEen kolonne, onder bevel van den knpitein Kl'ocsbcek den terugtocht besloten, en keerdede kolonne9P 26J u!i in , 
4en 17den J uli llaarNamonarasi opgerakt, bereikte ill den -haar kampement wedel' . .... .. . . .. ' 
uaaropvolgenden morgen de verstel'ktekampong Roemah Na:dezen datum had geen ander meldenswaarclig Jeit 
trandjong. , plaats gehad, dan het in aseh leggen der versterkte, maar 

·Uit deze kampong werden de troepen met geweervllur door de troepen verlaten bevonden kam110ng LaoeBeka):i" 
bestookt. welker in woners deel hadden genomen a!ln den strijd ,l.rij 

DO,or een grauaatworp, enna een kortsLoJl(lig tiraillelu- Tandjong-baleh. . , 
vuur, werd de vijand metaehterlating van drie dooden 0P' Het temporair kampement en de versterkingen.teSoengal 
de vlucht gedreven . waren thans voltooid; zoodat op 31 ,Juli het hoofdkwartier . 

Daarop werd de marsch voortgezet naar Namonarasi, dat aldaar ,kon worden gevestigd. . . " 
mede Versterkt werd bevonden, doe,h na twee worpell uit N adere beriehten diln de in het bov{)n bedoeldraPIiQ!t 
de lporlier in brand geraakte-, en bij bet binnendringel1 del' vervatte, zijn oPltrent den toestand in Deli · niet biJde 
troepen in allerijl 'doorden vijand werd verJalen. 'Regeering ontvangen. 
' Bij :4en ter\lgmarseh op 19 J uli werd van de zijde der ~ 
bevotking in de kampong Namaroebar Ilene vrede1ievende Gepr~!lid ~oor de Duitsc~ebaTk ¥tin ,E8ser oy, -19 

_g~~!n4~eid l)~n . ,den dag gel,egd. J uli, op 550 22' O. L en 240 5' Z; B. cle Nederland.sehe 
ll!e~lJe m~de qP 17 ,J 1l1i, onder bevel van den kipitein bark Sliedr,eckt, · 35 dagen van Batavia. Alles weI !ian 

Lucher naal' Sembake. opger,ulj:te kolonne vond.deze kamp- boord. , . .. 
pongverlaten.Daitr betbleek,dat de inwoners deel had- I \ . , " . 
den ",g~nom\ln ,aan, bet aflo9pender ondernemingen van de I De Jav. C01/1· . bevateen kon. besluit,waarvan het e~nig 
JIeenjn P~chulen ,Romer, ,werd het doJ'p aan ,de vlammen I artikel luidt: 
~rij~ , .g,egewn. · I De wet van den :;clen Juli 1865 (Slaatsblad nO. ,,76 , 



~: .. ' 

;~~ol~it~~d¢~ ,,~s,ts~elfing d~r tarieven vall in-, l1it- en do~hoer . voor rechf hout van 2;5 a 30 Engeische- vooten leDg~ 
t;l'!l : :R~der1andseh~Indie,bJijft van haclit tot lJanmiTi 1874. ' 45 dollarcebten de voet of 1'5 dollars 89 ,enten dereer~ 

ling el entiiiic1elljk ,. -:. 

; Exthi"bijvoegsels', behoorend~ bij c1e Jav.. COU1'., houden 
in,: >: " · ·' 

" ,i.Staat van civiele nillaten~chappen, afkomstigvan amb
. tenaren -en bllrgerlijke en militairegepensioneel'den, vere-

vend in : ~e laatste zes maanden bij dl,l Weeskamers op Java, 
en, 'die zuiver, na aftrek van de kosten en loonen, bedragen 
f 250 enminder,'- en opgevraagd en ontvangen kunnen 
w-or:deri ,bU het Ministe:rie van K olonien in Nederland. 

n. S£aatvan civiele nalatenschappen, afkomstig van amb
~enaren eli burgedijlte en rnilitail'e gepensioneel'den, vere
vend in .de laatste zes maanden bij deWeeskameJ's op Java, 
en dIe Z'uiver, na aftrek van de kosten en loonen, bedragen 
tneerdan f 250 en opgevraagd en olltvangen kunnen "'01'

d\ln: bij deW eeskaniers op Java, 
HI, Staat van parLicnliere nalatenschappell, verevend irr 

" cde laatstezes maariden bij de Weeskamers op Java, en die 
opgevl'aagd en ontvangen kunnen worden bij de Weeskamers 
<ip Java. -

Aan belanghebbenden wOl:dt bekend gemaakt, clat na een 
nauwkeurig onderzoek isgebleken, dat het Cornelius Haija 
j-lf, op dekaal;ten , ongeveer 3 D. G. m~jlen bcn'oorden Po. 
'l'jilakka (Macclefields stl'aat) geplaatst, niet be staat. 

Dit be1'icht heeft betrekkillg op de llavo]genJe kaarten: 
Hollandsche : Ned O. 1., b1. H. 

Gaspa'rstraten : Java zee, b1. 1. 
Engelsche: Adm. No. 941 a en 2137; 

SOllth China Sea, by Wilson. 

voor recht,' hout van 30 a 40 Engelsche voeten,lengte 
50 dollarcenten de voet of 1'7 dollars 66 centen den feei"
ling meter. 
, TIelanghebbenden welke genegen moc1iten zijIi -djati~hout, 
overeenkomende met de boven gegeven afrhetirigen, aanhet 
Chineesche gouvernement te koop te bieden, kunnen zioh' 
daartoe met brieven, in de Engelsche taa1 geadresseerd, 
via Ilon!lkong en franco wenden aan den heer Gignel, di .. 
rekteur van het Chiheesche Marine-etablissement' te 'I1l-
T8cken, van wien bovengemelde inlichtingen af-komstigzijn-. 

Deze brievell zullen moetell inhouden deh6eveelheid hout, 
welke en de voorwaardell waarop men gellegen is te v,er
koopell, terwijl zij vergezeld moeten gaan van eim monster 
van het aallgeboden hont van minstens eene knbieke En
s,ehe voet inhoud. 

Padang. - Op 26 Juli jl. keerde Z. Ms. stoomschlp 
},faa8 en Waal van een kruistochtin de wateren van Nias 
tePadang terllg. Goenoeng-Sitoli, de baai van La Pau, 
de N ako-eilanden en de Lagoendibaai waren door dit vaar

. tuig bezoeht, 
: Van slavenhandel of mensehetiroof werd op geen dezer 
plaatsen vernomen. Op de Nako-eilanden en te La Pilli 
trof ' men in de dOl'pen sleehts vrouwen en kinderen aan. 
De afwezigheid dei: mannelijke bevolking, die zich met den 
veldarbeic1 onledig hield, kan als een volclingerid bewijs 
worden beschonwd, dat deze fitreken sedert lang niet meer 
door slavenhalers zijn verontrust. 

De radja van ' Oni-hili gaf blijken van zijne gunstige ge-
9 September 1872. zindheid en zijn vertl'ouwen jegens het Europeeseh bestuur, 

Ret Hooggel'echtshof heeft, naal' W\j vernemen, in de . door de voorkomenc1e wijze waal'Op de kontroleur van Nias 
,bekendezaak van den assistent-resident van Djocja nader door hem were1 ontvangen. 

iinderzoek gelast. , 
. Men 'weet dat de Raad van Justitie te Samarang van 

meenin-g -is gewcest, dut ,er geen termen bestondeu om 
rllchtsingang te verleerren. 

Naar men wil; zou de heel'S. van Dissel, refel'enc1al'is 
bij het departement van binnenlanclseh bCSLUUl', in aanmer
~ing komen voui' de betrekking van inspecteul' voor de bui
tenbezittingen, die de regeering het voornemen heeft te 
kreeeren: 

Naar wij van goedel'hand' vernemen, vel'trekt de directeur 
van binnenlandsch bestuul' met 'de boot van 15 dezer naal' 
Samarang en de V ol'stenlamlen. 

De Kamer van Koophanclel en Nijverheid alhier ver
zoekt ,ons> ter kcnnisse van belanghebbendell te brengen, 
clat 'bij haar is, ingekomen eene mec1edeeling van het De
partement van, Binnenlandseh Bestuur hoofdzakeliJk hon
d,ende, dat het Chineesche gouvernement sedert jaren te 
Tu-l'sc/ten een n;iarine-etablissement gevestigd heeft, alwaar 
j'aarlijks veleoorlogsehepen worden gebouwd, terwijl het vool' 
den ' aanbouw diel' sehepen benoodigde hout, mellstal djati, 
met uitzoridering van kromhonten, die' van Nieulo Caledonie 
worden aangevoerd, ,tot nog toe uit Siam afkomstig is. 
',' Voordit djati-hout, 'dat slechts' op twee zijden (beneden 
eri~oven) beslagen is; werden door het Chineesche gou
~~rnelIl,!lnt jn ' 1868 'ongerekend , de kosten '. van transp<;>rt 

" vim13anqlcok naal' de plaats van bestemming, benevens 
' I~ommi9sie-· en administl'atie-Ioonen, de navolgende prijzen 
'betaald: ' ' 

, vaar .hout met zwakke bocht 40 Mexikaallsche dollal'cen
ten de kubieke Eugelsche voet of 14 dollars 12 dollar
ceriten deli, teerling meter; , 

(Jav. COUT.) 

Hadjies. Heden morgen , zijn ongeveer drlehomlerd in-
landers, mannen, vrouwen en kinder en per stoomer Gouvel'~ 
neul'-GenefaaZ Mijel' naa1' Si~gapore vertro]~keri, om met 
een andere gelegenheid, grootendeels ala Hadjies, op Java 
terllgtekeeren. Vat, velen hunner de reis riiet naar Mekka 
volbrengell en zich toch uitgeven voor Mekkagangers ligt 
in , den· aard van hun metier. (Loc.) 

Samarang, 29 Augustus. J)e K1'ankzinnigen die te Sa
marang worden verpleegc1, vel'liezen weldra hun ,geneesheer; 
Dr. Smit heeft reeds zes weken geleden ontslag aangevraagd. 
Als zijn opvolger noemt Ulet Dr. Eisinger, Officier van Ge-
zoudheid. (Loc.) 

Salnal'ang, 3 September. Ben wet bedreigd. Bij gouvei'
nements-besluit is bepaald, dat Enropeeanen clie op gou
vernements-gl'ond wonen daarvoor den ,len Januari 1872 
een rechtstitel' moeten bezitten. 

V oor vele wettig getronwde Enropeeanen heeft die , ver
plichting haar eigenaardige bezwaren, maat aan den last 
wordt voldaan. 

]:1' zijn echter niet gehuwde Europeeanen die den grond 
welken zij bewonen, zoo 't heet, verkoopen aan een Javaansche 
vrouw, die hun dan logies verleent, en aldus wordt de wet 
ontdoken. 

Dat de immol'aliteit dikwijls zegeviert over de soliditeit, 
behoeft in Indie .niet meer door voorbeelden aanschouwe
lijk gemaakt te worden. 

Te Samal'ang, Salatiga, Ambill'awa en andere plaatsen . 
zij het bestllUl' op zijn hoede, enbedenke dat de fiSCllS 

geen logement, door eEn Javaan of Javaansche ten YOOI'

deele van < cen enkelen Europeeaan gehoudeD, el'kent. 



'· Ylp;rl ;a~;~o;.t. '·Reden zijn ' ~edel;Om twe~ - ~ithef leger '~ : ~it8ol6. 30 Aug; . Heden ochtend werden . .hier ·o'Pp~: 
\Viggej~tigde ~ imdaarom ~ vaneen rood paspool't VOo~'zl~ne bli(lke 'Veudutie voor afbraak vellmcht de staUigen en post-
militaireniri · . bet Oude Manuenhuis opgenomell. Diem- IMdsen, sta~ude hmgs im op de groote wegen Salatiga .~ 
richting schijnt weI een. depbt te zijnvoor weggejaagde mi- Solo en Solo - Djocja, vooriooverre zij althans op So~ 

' litairen. Wij waren steeds van gedachte, dat hetllOllde lo's grondgebied gelegttn zijn. . .. 
MannenJiuis" een im'ichting was voor militairel1 die door . Deze 6 pq~ten, genaamd AmpeI,Bojolalie, Larangan (Tra~)~ 
ouderdom, verminking en door een goed gedrag het voor- Kalitan, Delangoe en. Karang-W oenie, bl achten gezamen
re~ht hadderi verworven, op kosten van l1et Gouvernement lijk. het niet onbelangrijk bedrag van ell I 3000 op, .vllli
gel1el'bergd te worden. eel'ende de prijzen, al naargelang van de hoeveelheid en 

De ~'oe1'abaija Ct. publiceert !:len .erratum, om de rectifi
catie optenemen dat de ~H. v. d. Hart en Bierings niet 
bij de Stoomvaart-maatschappij Nederland, maar bij de N. 
1. Stoomv·-Mt. geplaatst zullen worden. . 

~J.L_ 

Uit het Klattensche wordt ons het voIgende gemeld: 
In den uacht van 27 Aug.- had in . (le dessa Moetian 

Panggil een ketjoepartij plaats: een del' movers werd 2 maal 
door een lans verwond, Jocll niet gevat; het geroofde be
draagt ongeveer f 200. 

In den wicht van 26 Aug. had een ve£diefsta] plaats op 
de onderneming F.; de eigenaar yond zijn sappie terug in 
een naburige dessa, doch reeds geslacht. . 

In den naeht van 27 Aug. poogde een Jlivaan in de tIes sa 
N. een sap pie te stelen; door het ontwaken des eigenaars 
mislukte echter die toeleg en vatte men den elief' 

(Loc.) 

Inkomsten-belasting? Wordt el· een inkomsten-belasti:; g 
' vool'bel'eid? Zal wat de Nederlandscbe volksvertegenwoor
(tigers voor zich zelvell en hun landgenooten als een geha
ten en te haten last verwierpen, Nederlandsch-Indic wor-
den opge1egd? . 

Zeker is het, dat e1' te Samarang sedert eenige dagen 
weer lijsten circulecren, waarin de wijkmeesters op last van 
de civiele autoriteiten de Europeesche ingezetenen uitnoodi
gen, medetedeelen, tot welke van de volgende serien hun 
inkomsten behooren: 

Ie serie. Mindel' dan 
2e /I van ! 50 tut 
3e /I /I /I 150 /I 

4e " . . /I 1/ 500 /I 

5e /I II /I 1000 " 

f 50; 
/I 150; 
1/ 500; 
Ii 1000; 

- . /I 1500; 
. 6e Meer dan f 1500. 

't Is vcrontl'U.stend,. zoo weinig ]~uropeeanen l!l' hier zijn, 
die per maand l 1000, en zoo veel die onbepaalde inkom
sten hebben. 'l'en minste lIet staat op de lijst! 

hoedanigheid van bet lioutwel'k, van de· balkell ·eu shappell, 
tusschen de 400 en 700 guldens. ... 

Deze betrekkelijk hooge prijzen j)leiten weI vom de juist
heid tIel' bewering, dat er in het Solosche gl'O()te behoefte · 
aan timmerhollt bestaat. Men bedenke toch,hoe h~t dure 
transport de waarde voor den afbraak vermindert. En in 
Djocja is het gebrek 'aun goed timrnerhollt ilOg grooter dan 
hier. Vooral tegemyoordig, nll men te Djocja zooveel bouwt; . 
zoo weI kolossale suikertabrieken als woonhllizeri en derge-: 
lijke, doet zich die behoefte levendiggevoelen, terwijlde 
schrale lVIerapi-gror1cleu geen stnIc · djatiehout leveren. . . 

Toch schijnt de regeel'ing niet intezieh,hott voorcleeJig . 
de uitgifte van eenige kleine boschperceelen langs ~e spoor
baan onder zulke omstandigheden wezen zou. In . de nu
bijheid van Goendih bijvoorbeeld ontbreekt de gelegeuheid 
daartoe niet, en zou zllik cene exploitatiezoowel liit een 
politioneel als een algemeen' beschavings-oogpllnt zeerte . 
recommandeeren zijn. Hoe meer ·· wildernissen als- de be
doeldc worden leeggekapt en ontgonnen, hoe voordeeliger. 
zulks vobr elkeen is, ell voor het Gouvernement vooral niet 
het minst! . .. 

Samarang, 4 Sept. De tweeendertigste verj-a,ardag van 
Z. K. H. Willem Nicolaas Alexander Frederik · Hendrik 
Karel, Prins van Oranje, riep heden morgen de troepen 
met de schutterij op de aloon-aloon,. Depal'ade vond meer 
toeschouwers dan bewonderaars. De helft der sc4utterijmar
cheerde zoo slecht in den pas, dat zelfs een · afgedallkt te- . 
crullt van het achtbare corps zich daarov~rergeren~ kQli,ep' 
- wat . meer beteekent - dilt de Kommandant het npodig 
achtte -om de eerste compagnie, na at!oop der parade, 
.een halfuur te doell straf exerceeren. Ook op de hqu
ding van eenigc militairen llldest aanme~kirig . worden ge
maakc. "Hoe zien ze er zoo shlperig uit, met gebogen 
hoofd, kapiteill?" Was de Vl"a-ag Van eeu chef . .. "Ze moes- ,. 
ten vroolijk zijn op een dug als vandaag." - . ,,'t Zal gelast 
worden," antwool'dde de toegesprokene dadehJk I . 

SpoOl'wegzaken. Wij ve1'nemen, dat de pioesident van·het 
Comite del' N ederlandsch-Indische _Spoorw:eg-Maatschappij 
de heel'· Maarschalk, (le!l 15den dezer zijn pl'~sidililJl zal 
nededeggen. 

. ;; 

De zaak tusschen den Assisteltt-Rcsident van Djorja en 
de Chineesche pachters is nog geheel onbeslist; de ver
schillende stukken zijn eerst gisteren bij het Hot' ontvan-
gen; de Procureur-Generaal schijnt de netelige qllaestie met Op . de r~e(le. Hellen mor·gen ten half zevim ure lichtte ' 
den meesten elnst tel' harte te nemen. de Nederlandsche bark Nijvel'keirl het anker om uaar de 

' Later zullen wij wellicht van de ons tel' inzage g··?;evcu buitenreedete zeilcn. Dam' dat schip . echter . geen bewijs 
documenten en tel' behandeling aaugeboden inlichtingen op het wachtschip vertoond had, dat hilt de vereischte. 
partij kunnen trekkr;n; voorIoopig 'mcenen wij te mogen toestemming tot verzeilen was verleEmd, deed de kanonneer-
verzekeren: . boot cen ios schot en zond ·eeu sloep naal' de Nijverheid . . 

a . . dat het zoogenoemde leeuwencontnict tusschen den Het schip zeilde echter nog door, waarop wederom eell los ·. 
Kapitein-Chinees van Djocja en dr. overige leden del' kongsi schot werd gedaan en de Nijverkeirl toen 'eindelijk braste . 
niet bcstaat j "' en de sloep in wachtte. ' .. . . .. 

b. dat de aanklacbt geschied is op last del' kongsi tc h= ____ _ 

Samarang, en . . . Samarang, 6 Sept. Spool'wegzakm. Men de(lit ons ,mede, .-
c.dat de konqsi ';e voortzetting van het onderzoek en dat de Reel' Maarschalk zal optreden alsChefva,n denieuwe 

degerl!chtelijke behandeling del' zaak blijft wenschen. opname del' spoorwegeri. . . . . . . . •. .. 
We deelen aat mede, aIleen ter weerlegging van iuande- De Ingenieul' Eussenzlil . tijdelijk optreden ala lid · van 

re bladen opgcnomen bel'ichten, en zonder vooralsnog tus- het Co mite del' N. r. Spoorweg-maatschappij; -het Comite 
·scnen ue tll·ee partijcn cell . kens te doen ot nantel'acien. zou er veel bij winnen indien he.t twee zulke _ledeu defini-
Hoc trager het publiekin deze zaak beslist, hoe betel'. I t~ef bezat. . . >, 
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,:~5qd~lef~~t¥~n I~ -defi<jooIJdezer maand worde~; nliar I geworden d~or het ontvangeiJ. van een telegram, handelende ' 
ywJJ ::.Ye:rne~en, 'doo(:den !nsPecteur-Generaal voor Financien over iets ,,:~arvan hij h~egenaamd geen kennis h.ad enwel~ 
' eE.! ;dell Dlrecteul' vah:Bmnelllandsch Bestuur met den In- I telegram hlJ, volgens lUlCj daarvan, aan den ASSIstent-ReSl
e sp.e.ctenI', .der~tatistieke Opname en andereautbriteiten te dent mocst. vel'toonen met verzoek tot afgifte eener kwitan-
. : s,am.ar~ng ' eimige . conferentien gehouden, waarbij ook het tie van geslorte gelden, zoodat hij ook slechts bij voorloo-
' .. belastingstelsel Jer sprake zal worden gebracht. pig vel'toon als getuige voor die omstandigheid getoond, in 

(Lac.) geenell deele schuld kan hebben, zelfs bij aldien de Kapi

'Sallzu1'aftg,28 Augustus. Dezer dagen -is van de Wees
,kamer alhier een voorstel uitgegaan tot aankoop van het 

tein de plaats gehad hebbende storting niet , kunnende be
wijzen c1aarvoor gestraft mocht worden ., 

Hotel du ' Pav'illon om. als kantoor te dienen voor genoemd 8ama1'a71f/, 5 Sept. NIen maakt ons de opmerking dat 
kol'!e:ge . .... De koopprijsis;naar wij vernemen, daarbij geraamd I een gepensioneer.d am?tenaar nog s!eeds .op deuitbet~ling 
op j ' 80,000. . . . wacht van eene m 1868 door hem mgechende deklaratle. 

':Naar men vel~zekert, moet het voornemen bij de regee-I Men schrijft ons uit Soerabaija onder dagteeking van den 
: l·i.ng hestaall om de ,Petrekking van ?uderkoUecteur ter ill- ! Sen dezer; , 
. ":lDg der landrente~ m te tr~kken. DIe voorgenomen maat- Eergisteren kwam alhier de Ned. Ind. bark iYoorban, 
. )'egIl1 komt ons VrlJ. doeltreffend voor. ImI;llers het nut v~n gezagvocrder Oomkens ter reede, en vernam ik dat genoem:d 

· be~. aanwezendezer, mlandsche ambtenaren IS meermalen 1Il vaartuig eelle lading gouvernements steenkolen naar Lettie 
tW1Jfel , getrokken door bevoegde beoordeelaars. had moeten brengen. Te ' Lettie schijnt men even weI hier

8am.aranf/, 2 Sept. Het onderzoek naar . de plaats gehad 
hebbende knoeierijen bij de in- en uitgaande rechten te 
:Bat:ivia betrekkelijk den invoel' van duizende keldeis jenever 
',mo,et zich thanszoo ver uitstrekken, dat het zelfs Lot 
Samal'angwordt voortgezet, ten einde betel' op tie hoogte 
te komen van het :Batavia plaats gevondene. 

mede niet erg ingenomcn te zijn geweest, ten minste de 
gezagvoerder deelde mede «at hij, na ongeveer 175 ton ko
len aan w~l gebraclJt te hebben, door de bewoners van Let
tie in c1'l verdere lossing is verhinderd geworden, d~t die 
bevplking cene zeer vijandelijke houding tegen de opvaren
den van de Noorban had aangenomen, in gl'ooten getale 
gewapend aan boord gekomen was en niet dan onder be
dreiging dat op hen geschoten zoude worden, zich had den 

. 8amara'l1f/, 30 Aug. Eenigen tij,d gelcden drukLen wij willen venvijderen, terwiJI zij den volgenden dag de beman
de hoop nit, dat met de aan te brengen verbeteringen aan ning van eene slDep, die naar den wal roeide, met steen
de ' haven van Probolingo, ook de diefstallen van goedereu worpell begroette en bedreigde, zoodat de sloep onverrichter 
en producten uit de prauwen aldaar mocrten ophouden. zaak naar boord terug moest keeren. 

' Dit zou - meen<len wij - den handel verlossen van een De aldaar ge\restigde Amboneesche schoolmeester en zijn 
groot ongElrief. geiin zijneveneensaan boord van de Nom' ban komen vluch-

Die hoop is ijdel geweest! teu, d~,ar hUll ' leven door de Lettinezen bedreigd werd. 
irh.i!ns ont'vangen wij berichten uit Probolingo, die een , Deze ZlJU cloor de.n gezagvoerder Oomkens overgi:lvoerd ge

, aUes behalve" aangenamen indruk maken-, en tevellS doen uit- worden naal' RottI, waar oOK de resterencle steenkolen moe-
ki>inen"dat de plaag van stelen zelfs in rnime mate is toe- ten gelost zij'n. (.')am. Com'.) 
geliomen: . ' 

:Briefschrijvel' zegt hiervan het 'volgende'; 
"Thans is bekend dat en de factorij (voor 't Gouverne

. 'merit) el! departikulieren een enol'me schade hebben gele
dellaan onderwichten van ladingen, welke in Europa ge
lost zijn van schepen, die te Probolingo hebben gcladen. 

Hoe schadelijk die toestand is, kunt ge weI DI gaan, daar 
't . einde van de kwlial zal zijn, dat de kooplierlen geene 
orders meer zullen krijgen voor Probolingo etl wij onze 
suikers, detabaksondernemers hun tabak elders zullen moe
ten leveren." 

8oerabaija, 28 Augustus. M ilitm·ia. V olgens een parti
kulier schrijven nit Nederland, zou aan den Luitenant ter 
zee Ie klasse de Hart, vroeger Kommandant van Z. l\L St . 
'lim or, een verlof van 4 jaren zijn toegestaan, en ZEd. cen 
Kommande,ment erlangen op eene der in aanbouw zijnde 
stoomschepen van de Maatscbappij Nederland. Ook is aan 
den Heel' Rierings, vroeger geiagvJerder bij de N. I. Stoom
vaal't-maatschappij, een dergelijk Kommandement verleend. 

Met leedwezen vernemen wij dat de l\ililitaire Komman
dant van Sumanap, de 2de Luitenant Orbach, op reis her
waarts aan eene borstkwaal is overleden. 

lfoel'. Cour.) 
Wij vragen of hierin geene verbetering zou kunnen 'IVor

dengebracht? en of het niet hoog tijd is dnt dit enve1 met 
. hand en tand wordt uitgeroeid? 

Soerabaij(t, 26 A ngustus. Door den Procureur-Generaal 
, Pit Djoccijokarta verzoekt men ons de volgende bemer- bij het Hooggerechtshof is dezer dagen de volgende cUr-

kingen in dit bladte willen opnemen. culaire. aan de hoofden van gewestelijk bestuur uitgevaar-
. "Met het oog op het bericht in de Samal'angsche Cou· (ligd; 

. rant van 23dezer no. 197 betrefi'ende de indiening van "Het is mij geblekell, dat bijeene uitspraak tel' politierol 
het -ontslag van den Kapitein en Luitenant del' Chineezen door een Assistent-Resident werd beslist, dltt een karrevoer
alhiel'kan de opmerking worden gemaakt, dat men te Djokja der, die na op t,wee suikerfabrieken voor hetzelfde oogstjaar . 

. ' ,nogniets weet van de indiening van bedoeld ontslag. Men ,erbindtenissen te hebben aangegaan tot 11et transport van 
·be-grijptook niet hoe het ontslag van den Kapitein zonder riet en op die overeenkomsten bij elke fahriek een voorschot 

:)'or01 . vanproces '. en beeedigd en volledig getuigenverllOor van /150.- te hebbell gen6ten, zijn kar en trekdieren had 
"kan worden 'vel'leend." . verkocht en zonder zijne vel'billdtenis lla te komen, zich ver 

•. , ! ,Met ter. zijdestellingechter daarvan, kan men volstrckt van zijne voormalige woonplaats op eene derde olldel'lleming 
' ookniet vatten; hoe van het ontslag van den Luitenant als pottebakker had-gevestigd, aIleen met eene civiele actie 

- .· ~pi;ak.e ' kan ,zijn, daar vermeend wordt dat hij op geenerlei I konde aangesproken worden. Die meening, welke een voor 
wijze ' eenigbelang bij de zaak van de pachtgelden heeft; I de zekerheid del' transactiim en ' ~ 'eerlijkheid en goede 
geen deel hoegel1aamd aan die zaak gcnomen heeft en slechts tl'OUW, die daarbij moeten vool'zitten,' zeer gevaarlijk beginsel 
bij toeval en ' slechts als getuige in de zaak betrokken is ' huldigt, is olijkbaar geheel onjuist. 
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;; V'61o~e~; s atilk~I '29: ;defVoor Iolanderseri :d~armede' ge>irabaia, d!c in den laa.tsteil tijd zoo sterk vooruit , is gegaan 
~·;'>'Hjkgesteld'eilhogvigeefendebe.palhigen tel'l'egefing van eetiige I i~ handel ell indust~e eu. ziJu zielental steeds zag t~enem~< 
, :': ondel'wel'pen .'. vall~traf~etMvlllg en art. 1328 van hetmet I1net achter., zou.bliJ~en,~n he~ verscllaffenvan bUlSvcs,ting 
.' 1 Jarillilfr' 1873 in werkingJredende strafwetboek voorln· aan hen elle hlertIJdehJk .-willen verblijven~ was weLte 

landers, maakt zich aan het ' misdr~if van oplit'hting schul-, verwachten; . het is altijd ecn- gastvrije pla~ts g~weest • . ,Maal'> 
dig hij, die met het oogm~r~ 'omiemand ~60r het ge~eel dat de pl'achtige vleugeI d.ie do~r den Chi~~sLim.Pik Tbai ' 
of een gecleelte zijnel' bezltt.lllgen op te l1ehten door het op Passer bezar ten vongen Jare~an zlJne, wonmgwerd 
bezigen . vimeenig . be(lriegeli.jk mid~eJ, 'we ook genaamd, gebouw~, ', bestemd wos ~,m t~t loge~ent te diellen, 'heeft 
zicli geld, geldswaardc heb~ende paplcren of andere zaken zeker . memand ged~?ht. En toch schlJnt. bet zoo; . Be.\lalve 
heeft doen afO'even. , anderen, zagen W~J daar reeds een ma-Joor del' Infanterie . 

. ',Pot het da~rsteJlen van het misdrijf van oplichting wonlt met famille gedurel~de eene week- verblijven, in afwac~ting 
dus vel'cischt: van zijn vertrek naar een ander gamizoenen 01> den hilidi-

10, het bezigen van bmtriegelijke middelen ; gen oogenblik .djn daal" gelogeerd: een luitenant-kolonel der 
20. I.: e afo'iftc dientcn oevblge van geltl of zaken; infanterie met famille en een kapitein del' administratie met 
3e. bet dg~l Oln op t; lieMcn . familIe - totnal. 12 ' kinderen - beide ilL afwachtingvan 
Wat als beclriegelijke middelen moet aangemerkt worden, scheepsgelegenheld llaarNcderl~nd, werwaaJ;ts hen verlofis., 

is aan het, oOl·deel van den rechtel' ovel'gelaten; de wet be- verlcel;ld. Met hetoog, op het bekendegebrekaan rein~ ' r 

grijpt dr.arond~r aUe bec1l'iegelijke , ~idc1elen, l~?e o?k ge- bei~ bij de ~osterlingen.' is bet vJ'f~emd E~ropee'anen b~i ,een ~:: 
naamd, zander die 1;e bepel'ken tot die, welke bl] artlkel 29 Chlllees hun mtrek te Zlen nemen, aaar hIer tochze~rgoede : 
slecMs als voorbeclclen zijl1 opgenoemd, Meestal zullen die EUTopeesche logementen zijn die voldoende r,uimte 'aanbie- , 
_ de CToerle tronw uitsluitendc - eenc afgifte tengevolge den. Bij zoo'n Chinees is 81lZeer toch niet tewel'en en , 
hebben,o die zondcrdezelve zeker niet zoude plants hebben. vindt men het overal en in elk~n vorm,en nuishe't '\Vel " 

Het doel om op telichten zal ' veelnl opgemaakt kunnen ,waar dat er Europeeanen zijn, die voor smeer geen vrees 
worden nit eene verduistering ten nadeele van den eigenaar koesteren en er niet tegerr opzien gesmeerd te worden, maar.A 
V~1l de afgegevengelden of goederell ,-of van het llanwenden toch, zoo open.lijk - van die onbevrec!ldheid blijk ,tegeven '; 
de1'zelve op ecn e wij~e, die in stT~jd IS lllet het doel , 'waar- I en zoo ten aanzwn van 'de gebeele weteldde smeer varleen \ 
vom zij z~in afgegeven" , ! Chinees te verkiezen boven dereinheid die in Europeescbe . 

Toet::;t men hieraan dc feiten ([oor dCIl ka)'J'evoel'd-er ge- , logement~n h eerscbt, dat hebben wij nog npoit gezien. Oat 
pleegd, dan is het vrij duidclij k, dat hij reeds bij het slni- I's . zeker 10 IJet ,belang van het pr~~tige, waarovel" , de leger
teu del' ovc)'cenkomsten, alt,hans van de laatste, geen voor- i kotumandaut onlangs zoo aandoenllJk heeft ogeschreven. : . .~.~ 
IJemel! b,tel, clie ten uitvoer Ie leggen en alzoo heta?n- ; ' ( 80e~'. Bbl.) 
gaan van cene overeenkomst. tot transport sJechts gebezlgd , 
heeft al;- crn beclriegelijk middcl; om zich tweemaal e~n ; Pttdanfl · 17 Alig. Naarwij vernemen, iser 'vanRegee-
voorsclJot, te daen afgcveli, hetwelk - immel'S nual: de be- ; ringswege eindelijk gealltwooru .op het rekest, VOO1' ruim " 
doclingen daarvan - moest. aangewcllu worden om tot ele 1,wee jaren, door de Weeskamer en de kerkeraden der beide '" 
uitvocril1g van de overecJlkom~t tt,l geraken. Christen gemeenten alhie1' ingedienc1, en t en doel hebbende ' 

Hct sehiJnl, dat door velen het bovenbedoeJd door m~i de oprichLing valleen weeshuis te Padang~ , Hoe bl,OOQ'noQ" ",". 
lih onj ui~t vl!l'oordeeld gevoeJen van den Assisteu~-~esident dig zulk een weeshuis ook zij, gelijk' te"vei'wiichteh' -ia~, is ~ ': 
gedccld IVol'dt, al1.hans bij de mee~te met de polItwrol be- het aanzoek gewezen ' vau de hand, De l'equestl:anten zijn 
laste ambtenu ren daaromtrent twijfel bcstaat, ' 't d h b '1 d k " 

Ik llCb (1a"1.'001 "Cl. 'meelJd Uwe aalJclacht daal'op te moe- m an woor op un eroep op s an s as, ve~wezennaar 
c' de beUl's del' particuliere liefdadigheid. , 

ten vesLj(Tcl1, met verzoek Oll ook de AssistclIt-J!,esidenten 'Maar hoe zitI de particuliere liefdadigheid gI'oote dingeil , .. 
en de hlandsche Officiercn van J Ilstitie in U w gewest in doen in een gewest, waar weI geld, ja schatterr zelfs diep.' , 
boveul'ennelclcu ~in in to Helitell. genoeg in den grand zitten, maar nog de eerste spa)li.oet 

(80m'. Ii bl.) opgellomcn worden om het er uit te del ven? Vqor laJigeu ' ' . 

Soembaija, 28 Augustm. Elk ,Dicna(f,1' is zUn loon waar
dig, schijnt hct TIritsch-Indisch bestuur te denken en daar
om, naannate de tool1emende bcschaving meer behoeften 
schept, maar tcvens aan dell staat. meel' inkomsten verze
kert, en dns een 10onsverilOoging del' staatsdienal'en ge
bieclen d \'ordert daarbij ook Ie den ken aan de werkzamen 
in de Jagere rangcn. In cen Indisch blad lezen wij ten 
minste, dut dc gouverneur van Ceylon de machtiging ·heeft 
verhegen om aall aIle lagere ambtenarcn, een bezoldiging 
genietende VHU 35 00 rupees of mindel' 's jaal's, een verhoo
ging toete kennen, van een zevende van hUll tractement, 

' zondat 3500 rupees 4QOO zu1len worden, 

tijd is er dus weer reden tot gejammer: Kassiah onze wee-
zen! . (Pad; Hbl) 

Padan,q, ,18 Aug. De telegraaf heeft ons dezer dagen 
de trem:ige tijding ' gebracht, dut de heer Ch. H. Kl'ijgs
man te Batavia,alwaar hij zich op reis naarNederland 
zijnde, Lijdehjk ophield, onverwacht is .overleden. Aan ie"- , 
del' op Sumatra's Westkust bekend,zijn wij zeker, dat 
Krijgsman's afsterven door lede}" , met smart zal worden 
vernomen. IJ verig in alies, behul pzaam voor ieder; deed . 
hij aIlEs wat hij deed, met nederighei!i ·en , eenvoud., zoodat ' .. 
hi} aUel' harLen won. 't Is hier ' de pJaats niet OJ;Il uitvoe
rigel' over zijn pel'soon te spreken. Hij zelf iou daartegen ' 
zijn. Maar even ondoenlijk was het, om geq,eel te zwijgen-, 
bij den dood eens mans ,van' wien te getuigen, dat zijn ,.' 
dood de zwaarste slag was welke zijuo betrekkingen treffen 
kon en een slag voor de maat!rchappij waarinhij lee/de 
tevens, die in hem een goed en edel bU1"ger verloo!", van ', 
wien dit te getuigen, zeggen wij, slechts is, d-er waa:r~eid 
hulde te doen. . (Pad., Hbl,). 

In on ~ Indie (Neclel'landscll-Indie clenkt men e1' nog 
andel'S over; wei zijn llier on!ailgs de (.ractementm del" di
recteuren van . algemecn bestuur vcrhoogd, aan leden vun 
den 11aad ell gouvernements secretarissen speciale werk
zaamheclen opgedl'agen, die hen geen uul' per dllg langeI' 
bezig hOlldel1~ lllet toeke'nning van vCl'bazcnde daggelden 
maar tractementsverhooging van kOII.!miezen en soortgelijke' 
clienaar~, daarvan hebben wi;j nog nooit iets vernomen. 

(RoeI'. HOI.. , , Pada".fJ 24. Aug. Men beri~llt ons ' llatzooevenhet~. 
, I Protestantsche Kerkgebollw roor cen som groot I 50,...:...op 

.soeJ'lIl,aia, ,29 Aug'. Prestige. Dat de goc(le stad S.oc- ! venduliegeveild is. , (Pad. Jiul.) 
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GOUVERNEMENTs-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
. . ENZ. 

IN N AAM DES KONINGS! 

~~~ ";~v,h~4euzijn~,do?r .Ucll _~~~rrtaris~ ... b!j afw~zen van dell I 
: GOUy. / V3;ll 1~L ' W,K~'op plenlibge WIJl.6. geopend dewatel'-I 
'leiuillgel.r : <tel" besproeiing . d~r; rijst,veJden' gelegen in den. ooi-
tre¥, , der ' boofdplaats; en Iil de Ommelanden van Padang. 
Zooa)so;, b'ekend is, ' woi'den . de dageu waar:op de bandars I DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INlHE , 
,vorden geop~nd, ,de sawahs bewerkt en de beplanting' ,elk Den Raad van Nedel'la1zd8ck-Indie gehoord; 

, . b "b . d d G ' S U' K ld I Allen, die deze zullm zie7z 0/ ltoOl'en leze7t, Saint! P?l~ ; iJe~ltllt. OOr en . ()UV. van ' . n. . vastgeste . doet te loeten: 
DltJaal' . 1<:1J11 dIe vastgestelde dagen als voJgt: " 
, Op'S,1 Augustus .. zlllleri , de waterleidingen geopend, en I 1M H\j. !; .. t. w~,l!5cl\~}\i~ ach,t:~nde. artikd ~ V.dU. l~e t tTp lemeut 

de ·.- yelden otidex: wattr gezet worden. up het l.HIudeJl \ ~o aan,)estu.l,lg"lI. t,en ,~enoeve 'lill S ,Lands 
Op' 7 '~ Se-ptember zaleen ·begin worden gemaakt met het dlellst .ill Ned er1ana~ch Ir.dl~.~ vastgesteld b\! de ordOnU~[!Cle van 

.. " db " . d · t : · den 235teo, MII~ r t. J 870 (~t<ln18bhd \10., 39), 11l den muonder 
In V,~re 'fre2,n2~eSn van b e pa~la andg~·... ld d' d volgcnden WI M il ie vullen; 

.... , .::an a '. • eptem er zu. en e nJstv~ en ge men e 40 Leuellde op de artikelen 20 29 . 31 en 3:3 V!l.n het, R~g!emellt 
dagen, worden beploeg~ enbewerkt. . . op het beleid der lt~geriog ~ Rn Nederlandsch-Iurlic; 

O:pl0ctoberen Vler volgende dagen zal worden mtge- Heef\; !'(oedgevoi,df'fl ell verstaan: 
.wol'pim .·dezaaipadie, del' pildi Lambat, en op 14 October Aan bovcr.bedoeld Itrtikel 5 toe te '!oegen t.wee nieuwe <tliuea's 
en '4 ' ~olgen'le ,dagen j de zaaipadie van de padi Lakas. van den, volgenden ~nhoud; " . . 
, Op.1 Dcccmber zal met het 'planten van de padi lambat lie Gouverneur~G~'llera<l1 IS bevoegd een ?;;paaid pcrSOilll van 
en . van de padi ladang eenaanvang wordcn gemaakt het- de mededwglllg blJ £Ie !\allbtlst.~dlr.gen tell b~tloe re vall ~eil L~ode 

: 'k-"':" d - 1 . ',' .. b . d' 'zoomede van Dct bCJrgst.elleu voor aanoemers Ult te ,slult.er.. • 
weI . ~~ ,,')0 agen za moeten ZlJn eem I.gd. ' . Het bcsluit, var. uitsiui!ing w,ordt den bet.rokken persfJoo bij 
. o.p 31. Dec~m?er, hetzelfde m~.t de padt lakas; dlt zal ook gere~tc!ijke Ilkk beleekelld. _ 
:In ao dagen beemdlgd moeten ZlJn. Etl opds.t Iliemand hiervau ollwelendbeid voorwenele. zal deze 
~ __ 'De,Kontl'oleur van , Padang en Ommelandeu is belast met hI het Sl./latshlnd Vlln Nederlandsch·lndie gepla!ilst en. voor zoo-
:<1c' -'liitvocring van dit besluit. (Pa,d. Hbl. i veel Ilo()ciig. ill de I n!tlOdsche en Chinesebe laleu a!l.Hgeplakt 

. ' .. ' worden. ' 
Padanr;. 17 Aug. Pa1·tikulim·e Koffiekultuur. - Met Gillatit ell heveeil; voorts, da\. alif) hooge en lage kolleg~eil en 

dezemail is hierhet bericht ontvangen, dat de N eel Han- llwl;lell ll ren. otlicierta ') !l j;lsticiereu, ieder your 1.Oovcel h~m aan· 
delmaatscbappij het plan heeft om in het Soloksehe woes- gaal, aall ell) sl.ijite nalevlUg dezer de hand zulliltl hQude,!, zon· 
tegronden te ontginnen en met koilie te beplantim. De der o~gluikll.lg or aaOlzieu des p c'l'S 'J OllS. 

onlangs gepensioneerde maJoor del' Inf. A. H. ]'. C. F. Gedaan te Bllitenzorg, den 2den September 1872. 
Rodlieh is met de boot alhier van Batavia aangekomen, en LOU nON. 
zaI,naar men wil, met . de leiding van deze belangrijke 
ondei'!leqling worden belast. (., Wit. 00/11'.) 

,, !TJ;:l!elltil~ pr(i,k~id7Ce7(. Iemand, die met weinig wool'den 
yeel ' wiJ. zeggell, sehl'ijft ons nit de 130venlanden '; il Men 
vcrstaat · hierde' klmst om huizen te bouwell, zonder (laal'
vtlor : geli!' ,nit 'tQ geven. .Ge kent de bel'olking van nabij; 
ge hebt ·· erop . uw l'eizen in 't binnenland vel'tl'ouwelijk 
medeomgegaan, wat ook een kunst is, Jie niet ieder Yer
~ta~L Ge weet dat ze zeer meegaanue ' en voor gezagvoe
renJe menschen zeet behldpzaam is. Huizen bouwen met 
bare huip, OGh, 't is een makkelijk kunstje -- maar niet 
~eool'loofd, Junkt me. Elders is men bedreven in het ne
cncllV<lll . proeven met clen aanplant van Java padie; hct 
recept is lliet rnoeielijk. Men neemt een · Larashootd in 
:leu arm, , laat . door zijn tusschenkomst de bevolking bijeen 
wmen, geeff een feest, sehenkt wijn, bier en sterke dran
cell; totdat bet oogellblik van plallten gekomeu i~, als 
vanneer j0ngemeisjes in lllchtige kleederd,racht de pieringa 
lestOl'men en beplanten .•.. GQ, die zegt VOOl' de reel!
;en ··· van allen ' te strijden, m,luk n deze wenkcn ten Il utte 
m. doe onderzoek naar · de .werkelUlcheid, want ik verma-g 
tietuieer . dan 'e.en zeer onbestemd, mail!' veelzeggend lVenkje 
e geveri." 

-' 
Pada~Zf/ 31 Atlg. KoYle-vetli1tfJ. Voor de derde in dit 

aarte houden gouvernements-.veiling waren op heclen in 
sJahdspnkhuizen te Padang ontvangen; ,_ . 

Picols. Katties 
16688 02. Boven'l~ndsehe ko'ffie. 

Aijer-Bangies - ". 
':;MandheIing It 

Ankohi . 1/ 

.. pciinan 

: 2e'- Soort 

; tSltitl. COUf.) 
". -",> .' . 

. . 

' . 

259 23 . 
1294 52. 
900 52 . 
176 00. 

19Si'S-'297 
1509 58. 

20827 -8[-

.De AliJemeelte Sekreta'l"is, 
VAN HA.RENCARSPEJ,. 

(~taatsblad no. 141:1.) 

EXT R A K T uit ket Register del' oesluitelt V{tIt deli 
Gouverneu1'-Gelleraalvan N eder landack· 
Indie. 

BUITENZOltG, den 31sten Augustus 1872;-(No. 12.) 

(Staatsblad no. 148.) 

GdeZfn. enl.; 
Is goedgevo ndeu ell ' verst~an : 
'l'.,r vtlrvan~iog Vbll d~1l blj arlikel 1 vall het besluit, van 4 

Afllli 1862. no. 11 (S l,a~lsnlad no. 41), oaJ"r alldar~o g(larreS
t.eetdeu afstand,wijzer HleL b\jilciiJOorend.6u s tl~at dtr re~!delltie 
KactiJe ell ten vervolge Voll de b;lsllli'ell vall 13 ~h:'rt en 26 
Mei 1872, nos. 13 ell 12 (SU'la!sbl&den nos. <1.3 eo 101) V!lst te 
st, ~ llen den overgelegden nieuw8n afs~andswijzer m!l. bybehuorend 
schc'skaartjc van dat gewesl. 

Af8ch rift,ellt. 

Tel' .ordonnancie van den Gouverneur·Generaal 
van Nederlandsck-I71die: 

De .Algem.eelte Sekretm'is, 

VAN HARENCARSPEL. 

Civiel Departeme!lt. 
Verleend: 

Een tweejarig verIof uaa.r Ned'~r1all,J" wegcus zie!de, aao den in
gcn L ur aer cerSleklasse bil d~u walersta .. t en 's l~llLls bur
gerlijke opf ob,>re Iferken J. C. Schumm. 

Ontslagen: 

E~t'vo!, wegeu8 veltrek, als ouitengewoon Subsl.ltllu~.gritliar. bui
. ten llezw>lar van deu laud!', bij den landraad te' Sldboardj() 
(Soerabaija), H. F. Adriaans. 

01) ve,rtOek, eervui, als fede li , bij de plaatseiijke sehooikulllmis.sia 
te 'Teuger.Agoeng (Kmw"ng), J, Using" en A. Mohr, on. 



,,' 

'~etdankbehiging voorde door henaluoo4s11ig bewezen 
" ,diensten i ," 

Civiel Departement. 
Verleend,: 

, ' 

Benoemd: Een tweejarig verld ~aar Europa;wegens ~iekte. aimden"ion-
Totassi&tent-resident van Malang ' (Pasoeroean), de assistent-resi- troleur der tweede klasse bij de landelijke iilkomstelien 

dent van Llmongan (Soerabaija) J. E. van den Bor. kultures F. J. H. L. baron .d'AulnisdeBourouill. 
Tot eeraten kommies op het. residentie-kantoor te Soerahaija, de Ontslagen: 

' kommies op het residentie-kant.oor te 1.'agal F. ' la }j'ontlline. 
Eervol wegeDs intrekkillg zijner bediening, rie m!lgazijl1~ee8t~r ' 

Departement van Oorlog. tevens belast met de administratie def steenkolenmijn Pllla-
Ontslagen: rang C. G. van HoMen. ' , 

Op verzoek, eervol, nit Zr. Ms. militaire dienst, de eerllte luite-' Op verzoek, uit 'slands dienst. de administl'ateur kvens boek- ' 
nant der ipfanterie A. van Rijn, met vergunning om den aan houder bij he~ entrepot te B"tavia J. ,A. B. Heijuneman. 
dien rang verho~den uniform te blijven dragen. , Benoemd: 

Op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, de klerk bij de militaire Tot assistent-resident van Lamongan [Soerabaija], de seki'claris 
a~minislratie C. E. Fcedriksz. der re&ideutie Probolingo J. W. Stammler. " 

Bevorderd: Tot, griffier by den laDdraad te Modjokerto [Soerabaija], de 8mb-
tenaar op wacbtgeld A. Martherus, laatstelijk ' gdffier hyden 

Bij de Militaire Geneeakundige Dien8t. landraad te Mageh.ng [KadoeJ. '. . 
Tot offiCier van gezondheid der eerste klssse, de officier van ge. Tot administrateur tevens ,:I>oekhouder bij het entrepodeBatav"ill. 

zondheid der tweede klasse H. Walter. de bockhouder 01' het kant-oorvan dim o~tv.angerder in:
en uitvoerrechten aldi8r E. O'Brien. 

Bij leet wapen der Infanterie. Tof konttoleur der eerste kla~se bijhet binnenlalldscli besfuur 
Tot hpiteics, de eerste luitenants B. N. van Dijck en H. L. J. in de residentie Riouw E. von ~',lber, thans in -dien rang 

F. Smeels. geplaatst in de resideutie Wester-aideeling vlin Borneo. 
n, S P Tot kontroleur der eerste klasse bij het binrlenlandsch bestuur 

Tot eerste luitenants. de tweede luitenants H. I,oop, . A. . d 'd t' W t fd I' B ' '0" d ' 'R " ' 
d' Artillact Brill im A. C. Steenhoven. In e reSI en Ie fS er-a ee 109 vau orueo, " . , e , '· lIall, 

thans in dien rang gepll\atst in de residentie "Rionw. ,'" 
Benoemd: Doo1' den Reaident der Prean{Jer-R~gentacltappmt ' 

Bij de Militaire Adminiatratie. Is benoemd: 
Tot tweeden luitenant-kwartierme,ester, de sergeant de arlillerie 

L. C. van Berg. 

Vergund: 

Om de aan den laatstelijk door hem bekleeden ran~ verbonden 
uniform te hlijven dragen, aan deneervol uit Zr. Ms. mili
taire dienet ontslagen tweed en luitenant der infanterie J. J. 
van Oost.erzee. 

])oor den Kommandant van het Leger en Ohef van ket De
partement I7an Oorlog in Nederlandsck-Indie': 

Zijn overgeplaatst: 

Geneeakundige dienst. 
Bij het groot militair.ho8pitaal te Weltevreden, de officieren van 

Rezondheid der tweede klasse M. J. van Geelkerken eri M. 
L. '1'00 Sobsten, beiden van de geneeskuudige dienst van 
Palembang en Benkoelen. 

BU het garnizoen te Ngawi, de officier van gewndbeid der tweeds 
klasse H. Walter, van het groot militair-hospit,aal te Wei
tevredQD. 

Bij 

. ' 

'fot eersten klerkop het bureau van den assistent-resident ' van 
Soekaboemi, tevens griffier bij den landraad .aJdaar. A,._' A. 
Bertling, laatstelijk teekenllar by het mijnwezen teB,uitenzorg. 

Door den a8sistent-1'eaident van Ben,koelen ' 

Is ontslagen; : , .' , , 
Als lid van de plaalselijke schoolkommissie til Benkoeleii/ C. S. 

L. Loth Adz., onder dllnkbetuiging voor de door hem als ' 
zoodllnig bewezeu diensten. .. ' ' :, :",: .. .': 

Is benoemd: 

'l'ot lid der plaatselijke schoolkommissie te Beokoelen. J., A.van 
, Hemert, ont!anger der inkomende 'en uitgllande lechten, 

I,evens haven- en pakhuismeester aldaar. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Eon tweej!uig verlof naar Nederland. wegens ziekle, Qan den 
officier ,v ltD gezondheid der tweedeklQsse A. Kuijlenburg 
en aan den tweed en luitenant~kwartiermeeater bij de mili
taire administrat.ie G. M. A. GoMe. 

Ontslagen: 

BU 

het garnizoen te Onrnst, de officier van gezondheid der twee- I 
de klasse A. }'eikema, van de geneeekundige dienst van 

&~ I~ 
de geneeskundige dienst van Sumatra's Westkust en onder-I 
boorigbeden, de officier van gezondheid der tweede klasse 

verzoek, eervol, uit Zr. Ms. militaire diensl, de tweede lui
tenant-kwartiermeester bij de militaire admini~tratie G. H. 

By 

BU 

Bij 

Hahn. ~ 

J. H. U. L. Sanger, van het garnizoen te Onrost. Departement der Marine. 
de geneesk,!ndige dienst van Palembsng en Benkoelen, de, D cl If.. ..7 ..7 Z, , 1. ,t " 
ofticil'ren van gezondheid der tweede klasse H. J. E. Peelen oor en omman,..ant ,..er eemagt en ",.e, vankdde-
en F. Rogier, respektivelijk van het garnizoen te Ngawi en partement del' Marine in Nederlandack-Inaie. 
het groot militair.hospitaal te Samarang. 'Bij de GiJuvernementa Marine. 
de geneeskundige dienst van Banka, de officier van gezond- Benoemd : 
heid der derde klasse L. Klaas, van bet groot militair-
hospitaal te Samarang. 

Infanterie. 
het 5de batsillon, de eerste luitenant W. J. 
van bet 4de batllillon. 

, Departement der Marine, 
Ontslagen: 

C. Kalabovell, ' 

'l'ot mllchinist-Ieerling der eerste klasse, W. J!'. Stolk. 
Tot mllchinist-Ieerliog der tweede klasse, G. Hageilzieker. 

(Javaacke Oourant I) Sept.' 18n). 

EXT R A K T uit ket ' Registm' d81' hesluitell vaIL den G014-
verneur-.Generaal- van NederlandacTt- Indie. ' 

Eilrvol. oit 's lands dienst, de derde st,norman bij de gouverne· 
mentll' marine H, van Dorp. 

BUITENZOltG, den 7den August\!S 187,2, (No. 10.) 
Gelezen: 

le. het rekest .. gedagteekendBalavia, 13 Augustlis 'I872 ,vlln 
den heer J. L. van Gennep c. 8.; , (JafJa8cke Courant 3 Sept. 1872.) 



f~et~~e~::'·;:' · t,,:, .... ;? ,<,~ ".j",;;: ; ;? :\ . :', . • 
... Pl!;,:$al!d"lIl): -Nedeflandl!cij~tndle' gehoord; 

'·'.[s. go~dge" o'nd~n :~n ,verstiiE,a': ...••. : .. ;... ". . 
, - -G'ciedht~ >'kei!Je!I>ile ;"l!taWt!'~o~ d~r ' veree,nigiog /I Fonds ten be
hoeve ·· ,an ,, ':W~ddw~,Il "en. 'W e,e~envan dUinl,lreo en van hulpbe
hoe~eiJdedieniri;h ' vaildeFaktorij der Nederlandsche Handel
Dlaatschilppij~' eo die vereeniging mitsdien te erkennen alsregts-

persoon; loideodedie statutelials'yolgt: -

STATUTEN· vo.or_ k~t !oitd~ten 'lJehoeve van Weduwen en 
. ' '. . ' jYeeze,i vandienaren en van !tulplieltoevende 

.' .·dienq,retp valll-de ]!'aktory der Nederlandsclte 
,Ii andelmaat5c~appij. 

Art.L Dit Jonds is opgerigt met het doe! en de strekking 
om tevoorzien in bet lot vail weduwen en weezen van dienaren 

, derfaktorij, ' en rim , aa!) dienaren, die wegens ziekte tijdelijk bui
' tell be~oliljgi~goL gyDoegiame . ondersteuning gllraken, eenen tij-

delijlteil oilderstilild te verleeiler'l'- . 
Aan .'d·ienaren,diewegensgekrenkte geestvermogens of eenig 

ongelukkig ' toe val hunne werkzaambeden niet langer kunnen 
waarliemell, cnuit dien· boolde uit de dienst worden ontslagen, 
k~n Ult ,dit ' folfd's mede eenonderstand van tijdelijken aar.d wor. 
den:toegelegd;\V.a.arvan bet bed rag gehcel aan het oordee! van 
kOlDinissarissen ' van :het for.ds blijrt overgelaten. ' 

Met ' u~ dienarijll • van de faktorij wordell, voor zooveel de deel. 
nelDing ' aan 'dit fonds beLreft. gehee!' gelijk Ites\eld de aan de 
agentsohappenin Japan van de: Nedetlandsohe Haudelmaatsehap
pij verbonde!1dieliaren. 

Art. 2. Het fonds' is opgei'igt voor een tijdvak van 29 ja
reD, in te gaan met den dag, waarop het by besluit van Zyne 
ExoellilDtie den Gouvernear·G~neraal van Nederlandsch·lndie als 
reglspersoQn wordt .erkend, . en kao telkens na ommekomst vall 
cen . zoodanig , tijdvak voor cen gelijk anotal jaren worden ver
lengd, 'beho.udena de telkens weder aan to vragen Gouvernements 
erkenning; . ' . 
. Over ' ontbiDding binnen, dan wei verJengi,ng na afloop van dien 

termijn beslist bet bestuur van het fonds na raadpleging van de 
dBartoe : by haishoudelijk reglement aangewezen deelbebbers. 

Art. 3. Tot deelneming in , bet fonds worden aileen toegelaten 
deals geemploijeerde aanltestelde vlIste dienaren dcr faktorij en 

. vandeagelltschappell in Japan der Nederlbndsche Handelmaat. 
scbappij. . . . 
" Art. 4; Bet b£stuurvanbet fonds beslaat uit vier kommis-
aarissen,te 'weteri: ...' 

dt,pre'liident vail de faktorij; 
hetlid, helBst met htlt~eldelijk beheer der faktorij; 
de sekretaris ' van de faktorij; 
en de boekbouder vlln de faktorij of in diens p!aats een der 

oudste geemploijeerden van bet boofdkantoor der faktorij, daartoe 
door baaf, aan ~e wijz()n. .. . 

Art. 5. Het best.uurbewaart en beheert aile bezittingen van· 
he.t fonds en, vertegenwoordigt het door een of meer zyner leden 
in den meestuitgebreiden zin, zoo in als buiten rechten. 
. Art. 6. Bebalve uit de renten van aan , het fonds toebehoo

rende kapitalen, ' bestaao de inkomst.en van bet fonds ui~ percents. 
gewijze inboudingeo OJ! de traktementen der deelhebbers. . 

Art. ' 7. Door .het bestuur wordt, nil, daarover de kontrlbue
rende leden van de faktorij. de agenten en geiimploijeerden der 
1 klasstl ' geboord' te habben, een huishoudclijk reglement vast

' gesteld, waarin ' dereobten en verplichtingen dilr deelbebbers, de 
tlittreding uit het fonds; de hoegrootheid der inboudingen en die 
der uitkceringen . worden geregeld. 

Mschrift, enz. 

Tel' ordonnancie van den Gouverneur-Heneran I 
van Nederlandsck-Inilie: 

' De Alflempene Erekreta1'is, 

VAN HARENCARSPEL. 

, Civiel,Departement. 
VerIeend: 

, E6n lwcejarig veriol naa~ Nederland, wcgena I'.iekte, nan den ambo 
loallllr, terheschikkillg bij de landrlijko inkomstcn en kuHn
fCS H. J.GrR8hui~. 

OntsIagen: 
:'Op venoek, eervol, nit's 1ands' dient, met beboud van regt op 

pensio6n, de vmdnmeesti!r tevens kassier en boekhonder bij 
het vendude[!artement t6 Pasoeroean P. A. LaDdonw. 

Op verzock, eervol, uit 's lands dienst, met heboud van regt op 
peDsioen, de koffijpakhnismeester te Banjoebiroe (Pasoeroean) 
J. P. Robijn. " 

Eervol, uit 's lands dienst, met bebond van regt op pensioen. de 
gewezen zoutverkooppakhuismeester te Bekassi (Batavia) G . 
Th. Paulus en de ' ambtenaar op wacbtgeld G. de ' Chlluvigny 
de Blot, laatstelijk opziener der eerste klasse bij de indigo"-~ 
kulbunr. 

'fot 

Tot 

Tot 
Tot 
"l'ot 

Benoemd: 
president der :wees- en boedelkamer tAl Makassar [Goaver
nement Celebes en onderhoorigheden}. de algemeene ont. 
vanger van's lands kas aldaar L. A. Misero. 
boofdolJderwijzer aau de open bare lagere school te Indra
majoe [Cberition], H. Plantema, laatstelijk boofdonderwijzer 
aao de open bare vierde lagere schoOl te Batavia, onlangs 
van verlof uit Nederland telllggekeerd. 

Bij het Departement van Financien. 
referendaris, de hoofdkommies A. N. Dinger. 
lwer.den ,jcommies, de delde kommies J. W. Terlaak. 
derden kommies. de eerste klerk J. W, KohLeD. 

Departe~ent van Oorlog. ' 

Bij' net wapen de1' In/atderie. 
Bevorderd: 

Tut llliteuant-koionel. de majoor A. J. Diepeubroek. 
'fot majoor, de kapitein P. B. Bruijn van Rozenburg; 
Tot kapiteills, de eerste luitenauts W. J. Haack van der Goes 

en J. van der Pauwert. ' 
Tot. eerste luitenants, de tweede luitenant.s C. A. F. Lungcrs

bausen, L. J. Popelier en R. T. Loomeijer. 

Dam' den Kommandant va,~ het Leger en Okef van !tee 
Departement van Oar log in Nederlandsclt-Inilie 

' ZijnClvergeplaatst : " 

Geneea/cunaifle dienst. 
Bij de geneeskundige diensf van Pl1lembang en Benk'oelen, de 

officier van gezondheid der tweede klasse A. T. Prijn, van 
bet groot Dlilitair-hospitaal te Weltevreden. 

Itt! atzterie. . 
Bij bet Iste bataillon, de kapitein H, L. J. F. Smeets, van het 

subsistellten-kader te Samarang. 
Bij het 7de batailloll, de kapitein H. N. van Dijck, van het 

garnizoens·bataillon van Celebes en onderhoorigheden • 
Bij het 9de bataillon, de eerste luitenant H. K. Ontijd, van het 

garnizoens-bataillon der Zuider- en Ooster-afdeeling van 
Borneo. 

Bij het garnizoens.bataillon van Sumatra's Westkust en ollder. 
hoorigheden, de kapitein W. A. Albrecht, vau htlt 17de ba
taillon. 

By bet garnizo6ns-bataillon der Zuider- en Ooster-afdeeling van . 
Borneo, de eerste luitenant W. Stoop, van bet 7ae bataillon. 

Departement der Marine. 
VerIeend: 

Eeo hveejarig verI of naar Nederland, wegensziekte. aan don twee
denstuurman' by de gotlvernements marine P. D. Schmoll. 

(Javalche Oonrant 10 Sept. 1872). 

ALGEMEEN OVERZICHT. 
De Javascke Oourant van . 30 Augustus en van 6 dezer 

bevat mededeelingen uit Deli tot 8 Augustus jl. Onder
scheidene kieille expeditien zijn diensvolgens tegen de Bat
tRks gericht en meestal goed gesIaagd. Het officieele blad 
zegt: ... Nadere berichten zijn niet ontvangen." 18 daanne-



,: 'de, : ,;,, ;.'lf,~H~e,',~d, •. ' tegElIiS,Pl"!lak , ~e · geV~,ll ' vaii h" eLgeen Wi,} d,en :3 ',. stand ' van het .sta" d, sv~rb,.an, d . te SalIi'al'a.ng te ol1.derzoe,kel1: " 
aezer ~.op ; gezag van -'de' Pznmg Gazette mededeeldcn? Tot Donderdagmlddag(morgcll) vertrekk'en de reSIdent van 13a
d.usver :{'h_e,bben ' wij -geen redlim om als onj llist aan te ne- tavia en kapitein ronse 11al\r Siam, om 'den koning het 
men -hetgeen daar vhorkwam n:och om. het te bevestigcll, grootkruis _van den Ned. Lecllw over te brengen . . 
namelijk . dat volgens berichten, loopende tot 21 Augustus, In het oegin_ del' maanel Oktober zullell eenige liefheb
dus vCid later dan die van de Regeering, bij een tocM in bers (l~hier een groot spectacle-concert geven, waal'bijo. a 
de binnenlanden de voorhoede van onze troepen rlotselinO' eene akte van le8 MOlt8quetai1'es de la llei1Le in kostuum zal 
in eene bergcugte. met een moorddadig vuur begroet ZOI~ worden uitgevoerd. ' 
de zijn waardoar 20 man min of meer en een officier De Smna.tm-OOll1'altt mc:dt, dat de Ned. Handelmaat
zwaar gewond werden. Ouze troepen trokken in -goede schappij het plan heeft om in het Soloksche woeste gronden 
orde op ~oengal terug'. te ontginnen en met kofiie te b~planten. 

Overigens wordt de toestand in Deli als niet ongunstig De Regeering heen afwijzend beschjkt op cen rekest 
geschetst. om mede te wel'ken tot oprichting en instandhouding van 

Partikuliere bl'ieveu van Deli van denzelfden datum als een weeshuis te .Padang; zij verwijst de adressanten naar 
de berichten van de Finan.1} Gazette, hier aangekomen, be- de partikcrliere liefdadigheid. " . , , 
vatten uiets van het bOl'envel'melde. In 13enkoelen, waar ~cbaarspbte aan voedingsmiddclen 

Den ,t dezer is de ver.i a~r(lag van' Z K.H. den ptins heel'scht, is de rlj stkultuur, daar waar sawahs ·ilanwezig 
van Oninje door eene parade van het garnizoen en de schut- ziju, verplichtend gemaakt. 
tCrLJ, door een genel'aal assant, alsmede een luisterrijk the dan - _ ... _. __ __ .. ,,_ .•.. " __ ' __ ' ___ ._ .. .. _ . _ ~ ___ ~ " ._ .. .. __ __ ' ''_,,_. ___ . , .. __ __ 
sant in iwt hotel op Rijswijk gevierd. 

Z,rare branden hebben weder Batavia geteisterd. Den 5 
en 6 dezer zijn de kampong Djawa, achter Mlliellvliet, en 

Trouw-, Geboorte- en Doodberiohten. 
Gehuwd: 

kampong Aijer, in het Moorsche kamp, achter het Chineesche Aug. 21 
hospitaal, ten L1eele ufgebrand. Z. Exc. de Gou vel'lleul'-Ge-
neraal was dell 5den hier' aanwezig ' en begaf zich tWaf iHit 
Looncel van den brand. De schade is zeer groat; verschei
acne lwuderde IlUizen van steen en bamboc weden ver
woest en daar de brand zich wegens de sedeJ't eene maand 

J. J. Postma met wed. W. G. Koch, geb. vau 
Zuijleu, 'J)ilatjap. 

/I 

/I 

bcerschendc felle droogte met ongeloofelijke snelheid velspl'eilt- " 
den, vel'loren till' vall geziunen al \Vat zij bezateq. De druk If 

komi op met Europceanen gelijkgestelden, inlanders, Anl- Sept. 
bicrclI CII ChincezclI neder. Het watersnoodfonds is niet 

" in staat om in de tel kens voorvallelllie rampen te voorilien. 
Tot dusver is niet uekend dat men de noodlijdenden eelli-

G. :F. Eilbracht met C. W. Dessauvagie. Peka
longan. 

24 J. G.' Koker met A. .E. G. · W. Mac Gillavry, 
. wed. van L. O. de Visser, Madioen. 
3D A. Aellkema, met H. D. O. de Does, Soerabaija. 
31 R Jamin met J. 1\1. Behrens, Madioen. . 

3 J. G. Wolff met J. M. Cramer, Soerabaija. 
5 W. C. H. R,omswinckel met J. H. D. Wagner, 

. Batavia. 

Bevallen: gc geldelijke hulp hecft ve1'sLrekt. 
Ook te Samarang heeft zich eene kommissiegevol'lllll om Aug. 8 J. C. Baldinger, geb. de Hl!oan, [D.), Padang ' 

hijdl'agon voor bet Thorbecke·fonds te vel'zarnelcn. Paudjang. " , 
III de~e residentie vooral cn ook te Samaraug hebben /I 19 E.B. Hllijsdens, geb. Vane~er, [ D.], Soerabaij!l. 

voortdul'end aanhalingim van amfioen plaats. /I 20 H. T. A . M. G. van den Bergh, geb. de Lyon, 
lid H6oggel'echtshof heeft rechtsiugnng gelast tegen den LDJ, Palemuang. , 

as~isten~·resideJlt van Djocdja. /I H. W. Klerk de Reus, geb. (le Ravallet, CD;] , 
Mcermalen ' is geklaagd, dat wanneer lanc!bouw-onderne- Paual'g. . 

mers met karrcvocrders en anueren overeenkomstcn sluiten, /I 21 De echtg. van F. D. 'ruts, [Z.J, Padang. 
die rle inlanllers tel' klvader trouw vcrbrcken, geen l'cdres dan If L . ·C. Henuerger, geu. Polomo, [D ], Djocja. 
door cen civicl proccs plaats heet't De procllrenr-gencraal '/1 23 De echtg. van J. A. Esche, [D.], Solo. 
bij het Hooggercchtshof Iweft bij cirkulaire van 14 J uli jt. /I A. L. Esche, geb. Kortz, [D.J, Solo. 
ala zijne meening tc kennen gegevcll, rIat cr bcpalingen bestaan If 24 L. A. vall H.\jn, geb. Emmen, [ D.J, · Djocja. . 
om wegcns oplichting ttl vervolgen wie door het bezigen v 25 W . H. Soesman, geb. Meijer 'l'immcrman Thiis-
van eenig bedriegeliJk middel zich ten nadeele van een an~ sen, [1).J, Djocja. ' . . 
del' van diens geld of geldswaal'de meester maakt, zooclat /I 26 J. P. Appel, geb. Arends, [Z J, Socrabaija 
inlanders, die overeellkomsten aungaan, blijkbaar met het " 27 A. 8. Spier, geb. Polack, [D.J; Socrabaija. 
doel om ze niet na tc komen, strafbaar zijn. Gaat die /I A. Dumont, geb. Le Roux, [Z.], Samarang. 
leer op, dan zullen handelingen gestraft worden, waal'tegen /I E. van Raemdonek, geb. Orth, -[Z:], Pa~oeroean. 
de ./ avabo 'e ill Hoeger en wij in later jaren telkells ge· ff L. C. Cohen, geb. Faulhaber, [Z.] , Padang. , . 
waarschuwd hebben als vcrderfelij.k voor Jandbouw-onder- /I De Eel'ens, geb. Barnaart., [Z.], Batavia. 
nemingen, terwijl anderen de meening volhielden dat er i " 28 M. A. van ·Son, geb. Vreede, [D.], Soerabaija. 
geene straf tegen bedreigd was . : " 29 O. E. Regensbtug, geb. Struiver, [Z.], :Batavia. 

De Kamer van Koophandel alhicr beeft de £!andacht ge- : /I 30 A. C. Joosten, geb. Ascherman, [D.], Padang. 
vestigd . op de behoefte aan djati-hout te Tll-Tschen in /I , -- J. van del' Meer, geb. van Berekel Bik, IZ.], 
China, waftr vele oorlogschepim gebouwd worden. Tot dus- Batavia. 
vel' kwam dit hout meestal van Nieuw-Caleuonie. ' Sept. 2 A. D. de Ridder, geb. Lunel, [Z.], Soera~aij a. 

De Direkteur van Binnenlandsch Bestuul' vertrekt den 15 " 5 E. :Frank; g-eb. Siau, [D.], Soerabaija. 
dezer ·naar Samal"ang, volgens de Sam. Ct. om eene kon- , ff 6 A. M. de Gelcler, geb. Overdijk, [Z.] . Batavia . . 
ferentie met ' den Inspekteur-Generaal van Finantien, den I " - M. H. Gaijmans, geb. Bierhau~, L2 D.], Batavia. 
inspektenrder stati~tieke opnemi::gen 'en andere uu toriteiten " 7 L. K A. ])Oe1'8, geb. Kroesen, CD.], .Batavia. _ 
tot regeling van het belastingstelsel te houdcn. .1 II E. 1\1. C. Harbach, geb . Arts, .c D.], Soerakarta.' 

Men , sp, re,~ekt van de benoeming van tcn inspekteur vuor \ /I S S. Dnfotll', ' geb. 'Peeters, [D.], Batavia. . 
de buitenbezittingen. - . " 9 M. J. (:oolsma, geb. Gerretson, [Z.], Buitenzorg. 

Eene geneeskundige kommissie is benoemd om den toe- /I - De eciJ.tg. van F. R. Toorop, ' [Z.]. Batavia. 



!mJ' 
O~erleden: :v-..; .. ,' 

. Af)g. r3': Echtg. va~t.·W: Th.Schmidt, Benkoelen. 
1( . 19 C. A;F. Struick, Bezoekie. 
If : 2{lF. H. ' Albrecht, Malang. 
u 27A.F.Shaub, [6j.] , Samarahg. . 
1/ , ~ Dochtertje van O. J. Bekker, [19 m.], BatavIa. 
H 30 Kind van F . H. van Egmond, Probolingo. 

Sept. 2 J. C. Heijnirig, [6 j.]"Batavia. 
5M.C.Kulenbomer, [53 j.J~ Soerabaija. Ii 

.....;.;.---"---,----------'----------. -
2:3 a, ';1: ... '9..''> .. 7 i. .... " • 

10 September 1372. 

Het Sll~lOkkelen van opium moet in deze residentie tegen
woo:rdigop groote ' schaal geschieden. Talr~ik zijn tach de 
aanhalingen, die door de ijverige bemoeiingen van den heel' 
assisterit-resident voor de politic gebellren. 

Gister voormidclag ten half twaalf nre heeft toch wedel' 
eene hlliszoeking plaats gehacl bij cen met de Europeeanen 
gelijkgestelde te Pin toe Bessie ,met het gevolg dat op het 
erfcen in den grond verborgen enorm groote blikken bus 
werd gevonderi ,waarin nog het I'estant van bijna een 
kattie opitim aangetrofl'en en aangehaald werd. 

Donderdag namiddag begeven de heel' Hoogeveen, resi
dent van ]3atavia, en kapiteill . Ponse zieh. aan boord van 
Z. M. oorlogstoomschip Vice· Admi'aal Koopman, ten eiu
de naar Siam te vcrtrekkeri om aan den eersteil koning de 
insignia van diJ orelf' van den Nederlandschen Leenw te 
overhandigen, hcmcloor Z. :M. den koning toegezonden. 

De 'heel' Swaying, ass.-resiclent vaal' de politie i\lhier, is 
als waaruellicnd resident opgetreden. 

,-~--.-..... , .. -~.-.-.... ---
'Aangekomen e~ Vertrokken Fersonen. 

Van Singapore, ' met het stooms. Nel'a, de heeren Beer 
en 'Ecbtg., 'Wieseman, Echt.g., zoon en (tochter en 2 be
dienden! dc Haas Biegman, Berne, Etttj. 

VanBomb~y· , met het Eng schip ' Cit!! oj Pari8, de 
heel' W ; S. Thomson. 

Van R io Janeiro, met het Zweedsche sehip Saga, de 
lleer M. Ohlsson enmevr. Silvel'sparl. 

Naar Australie J met het Eng. ;;t.oorus. Xalttho, de heeren 
Brodhurst, Polin, Scott en Smith. 

N aar Muntok, Riouw ' en Singapore, met het stooms. 
William, ' M ackimton, de heeren Imthurn, Ollnnd en echtg., 
de WiJde en fam., Z. M. troepen en bannelingen. 

OAEt.G-.A.-LXJSTEN. 
Invoer. 

Van Engeland per Eng. scbip "Magellan" gez. Hughes, 
, , agt. Milclaine, Watson en co. 

70 kn t.heelood, 1 kt pat.ronen, 55, colI koopwaren, Jolin Pryce 
, en co., 1 kt speelgoed, W. H. Hall en co . 10. kn manu
facturen, Borneo Compo Tlimited.5 kn manufacturen, W. 
Loonen ,en co~ 250vn cement, '8 md aardewerk, 15 vn glas
werk, 31 do bier, 6 kn wUn, J. Peet en co. 54 vn s/water; 

. 1 ktkaarten, Tidman en Balfour. 150 kn kruid, 50 do dran
k.en, E!lgelhacd en co. 40 knwijn, SlIsinj!', Schroder en co. 
S kn WlikllnleD, van ' Vlimten en Cox. 110 kn koopwaren, 
19 do .k'ramerijen, Geo Webry err co. 4 kn ' (}arasols. 144 do 
kruid. 5vn ijzerwerk. 20. kn roosterd. 240 b1.verf. Bahre en 
Kinder ; 12 .kn manufact.uren, .4 vn koopwaren, 50. do bier, 
124 coli kruid. Maclaine, Watson en co. 9 kn mllDufacturen, 

. Gumprich en . Strauss. 7210 kn ' zeep, Pit.cairn. Syme en co. 
130 kli kruid, 20 dO, lucifelS, 4935 do zecp. 2555 Uossi'n ijzcr. 
274 coll - alird,ewclk, 66 do manufactureD, 84 do koopwacen, 

HQoghtotl en co. ~O colI em~er~, 8. : iud :aa·r~~w~ik.~Q,.d~~rr"' 
schappell. 40: coll ijzerweck, MartiD;Dyee~~o: :' 10IfD ~~.> , 
scbUit; B. van' Leeuwen en c6 ~ 21S: coll !troid;EI ten Snuck, . 
en co. ,4 kn man ufactnreD , 50.' va bier, 3 (10' inld/ Order~,' 

Van Amerika per Amerik. schip .Miodoro", ·gez.Reynol!ls; · 
a,gt. Dummler en co. ' , . . , . 

7 kn crackers. 5 do . spek. 3 dO' naaimachines. 24 !itel tobben, 
18 doz. bezems. Ocder. 

Uitvoer. 

Naar Nederland via Passaroeang per Ned. schip "Cornelis Gip~" • 
gez. Disper, agt. Maclaine, Watson en co. 

Voor Nederland . . 
600 pik t.in, 100 do rotting, N. H. '~L 1 keld genever, S aten

burg en co. 

Naar Australie .. per stoomh •• Xant.ho". gez. Deoicke. 
a!(t. Pitoairn. Syme en co. 

20 keld ge~ever. 2 vn vleescb. 11 pik koffie, 243 do rust" 45 
do suiker, 3 leggers meiasseD, Batenburg en co. 

Nallr Nederland via Padang per Amerik. 8chip .Competitot", 
gcz. Matthews, a~t. Dumroler en co. . 

Voar Nederland. 
1639,68 pik. tin, 500 pik rotting, Dummler en co. 

Naar Nederland via Passaroeang per Ameri!>,. schip "A lbert 
Eduard", gfZ. Mills. agt. REyilst en Vinju. 

Voor Nederland . 
100 pik liu, 50 leggers ar~k, 3038 ps buffdhuiden, 704 ps koe

huiden, 172 ps ' pilardenbuiden, G. Suermondt I'D co. 500 ' 
pik. tin. N. fl. M. 250 pik rotting, Reyost. en Vinju. 998 
ps buffelhuiden, E. ten Srinck en co. 2000 ps buffelhuidec. 
Lorrain en co. 
Naar Nederla[jd via Cheribon en SamarllDg per Ned. "schip 

nGeneraal de St.eurs", gez. ViersmB, agt. 
J . F. van Leeuwen en co. 

V oor Nederland. 
191 pik rotting, Tidman Balfour en co. 20 keld genever. Aau 

hoord gebleven lading van HODgkong . 

Naar Nederland per Rllssisch schip !lArvio", gez. Palen, 
agt. Maclaine. Walson en co. 

.:.' te SamaralJg geladen. 
188,22 pik cotting. 10000 do suiker, Mitc NeilJen co. 

lllhier gelnden. .. . 
2000 pik koffie, N. H. M. 2UO pik koffi~, 309 do peper. 

182260 A. pd. thee, Maclaine. Watson eu co. 

Naar Nederland via Soerabaija- per Ned. schip "Telanak", 
gez. Lusink. agt J. F. van Leeuwen en co. 

200 v'n spUkers. 9 coli totlwwerk, 1 locomobile. 2 kn diveTse, I 
kt vIas, 97 kn aardeweik, 250 vn cement, 1073 coli koopwa-. 
ren, 100 kn kaarsen, 81 col! manufacturen, 25 vn koopwllreu, 
46 kn _ manufacturen. 2 do papier, 176 bn zakkeu; Aau board 
gebleven lading van Nederland. 

Naar Nederland via Soerabaija per Ned. Hchip "Vier Gebroeders", 
gez. van der Zee, agt. Busing, Schroder eli co. 

V oor Nederland. -

450 pik tin, N. H. M. 138 coli diverse. 1 plaat ijzer. 200 hn 
zakken, 15 kettingen, 1 kt schalmen, 40 kn manllfacturen, 58 
do dranken, 218 coli koopwaren, 50 vn roeel, 1 kt boekeu. 
59 vn boter, 3 do spek. 2 kn wiin, 1 kt zureu, 20 ps kazen. 
Aan boord gebleveu lading van Nederland. 

Naar Nederland per Ned. schip ItStad Leijden", ge1.. 
Hissink, agt. J. Daendels en co. 

Jadi[jg van Samarang. 

353,84 pik kollie, Schnitzler en co. 
. alhier geladen . 

95,52 pikrot.tiog. 520 do damar, '4473 do Buiker. &23 do kofIie. 
1200 ps huideD" 2 kD diversen. 53 pik gomelllstiek, 194, do 
peper. G . Suermondt en co. 12881 pik gettapertja, 520.98 
do damar, Maintz en co. 4 pik kcilie, Niederer en co,; ·' 10 
kn confitllrelJ, Olkens. 1 kt lakwerk, J. Daendels ell" co. 
2 vn boter. Batennurl! en co. 375 pik kaneel. Mart.in,Dyce 
en co. 1 knst, 1 tafel. 1 kt. portretten. H . Schroder . ':': '2 kn' 
~~ill. SO II1d Puper!, 2 kll kaf. s, 1 kt provisi~n, I kt kO!lJiwa
rell, aan loord gebltven lading van Nederland. ' 
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Augu.tul. SI,Nederlandlch .. IJonge Corne lis , 
• • ·-lspaanSch, •.•• 'ILo)o!a . • • • 
• • . - Engelach ...... Kelso. , ' . . • 

1i.;t~w·ber·.lINeder1al\.i:~h:: I~;~:~~i~a ~n ell,,:. 
" • . 2 ~ngelsch ...... ;,. wgelJa . . , 
• • .- Amerikainsch" lca Uluet. . . . 
I; ....... 1 III •••••• Enuch Frltiu. . 

• 3 • . , .. .. Nelly lia,tmgs . 
. - INederlandsch . 1\oach ' 1. • . 

.- ... . .... . . Watson . 

'Stra.at Sunda. door:gezeild.-

I 
.'Goedkoop 
. !de Castra 
· Dodds. . 
· Chilton . . . 
· van Herwerden . 
· Craig, 
· Kezer. 
· Thompson 
· Hal. . • 
• ran Looijen • 
· C:larke • • 41' ~ngelach ... ... ILyra. • 

• G Amerikuausch .. Mindor.o . 
• Nierser . • 
· Reynolds: • 
• ~'i,h . • • 
· Mac Donald. 
, Sent ne 

' .. ~ ..... 

• 6 Ametik:-lu.DSch ~ Sonora . 
• - i '"ngclsch ..... lwell • . • 

· - " Franseh . .•.. • ' "ysore . 
• - I1ngclsch .•... , Pasitheu • 
,- II •• • • • • Falcon , . . 
· 8, • . . . • . Madma. , . 
· - Spaausch. .• .. atoomb. Fatoboy 
· - IHamburg " .... Buropa • . 
• - ll tngeIOCh . .. ... Alice Ritson 
· - .... ... . '. Pegasus. , 
. - Amerikaanscb .. Charm.n. . 
· - ,Engellch •.... Atma . . 
.- • ..... Anna lleUa. • 
• 9 ., ••.•.. ~tar of the North 
.101~merikaansch •• Stambul 
• - hng.loch ... . .. . Cartvale 

· West . 
• Dunn 
• Bunton 
· Paraj .. 
· Hansen • 
• Matches. 
• f:llis • 
· Luca • . 
• Watson 
· Stephen 

: ~fiich~ll 
• Taylor. 

. , 

AangekomeL Sohepen ta Batavi~ 
=r- ,.-~. ,. ... ~ .• ~ - ... _e._-.... f.:;r ..... ,_ .. )! ..... ~~~7lt'<'"~;;_="'''''''' .. ,, .. "'=_"="':=::z .. ="'.= .... ="""_""""""_~ __ = __ zm..,,."'"'''''''' ___ ... _'''''!OCI .... _--='F'-==--=""'''''''''''''..;;--

l,qOI~,'l-: I O!..'1'\JM fif,ZAGVOE!WE.l VAN 

9 Mei •. 
18 Augustu •• 
28 Jult J. F. "an Leeu,veu &; Co'. 
29 Juni ! . Maint. &; Co. 

AugusLuB .. 31 Engcllch ..•. , . !schip ... . Magellan. 
September. 2 Noorw .• .•• . • . Frevdes.. • • 

h • • 3 Nederlandseh." Generaal de Steurs. 
Maria ~arah. • 

• Heyhes , Londen. • 
• Norbeck . Samarang • 
• Viersma •• • lIong-kong. 

~i A:gll~tuS . ii~c~t. ;FW~ii&'ii;~' i::;~:~;'~.:0\; 
• • • •• ' • , 11" aney en Flol'es 
• - A-merikaansch .• schip .• . CalulDet . 
• - ';ngel.ch •••••. stoomb •. Vidar. . 
• 4 Zr. M., ...... stoomb .. Soor •. bajj .. 

• van der Eijk" •• 
• Patterson . gingapore • 
• Kezer • . Mauritius. 
• ~nrl'a.y, • ... • Singapore. 
· Komdt. Faucbeij. • • Onrllst. 

. ' 

naLka 
,- Fransch........ Nera.. 
• 61N'Cderland8ch" 18ehiP,, .. Antje. • 
• - II ••• .-." .... cstor . 
• - Soord ])uitsch.. Reichstag.... 
· (H",rt!lrl.nlle"h •. \ . Hebe..... 
• - ~;Ilgel.ch . . . • .... County of Laca.!e r 
· 7 Gouveruernellt8. Ktoomb .. 'relegrauf . . • 
• - ~ngeI6ch . •.• o.. Zchra..... 
• - Nede~land.eh. ' l'scbiP ••• ll nljdccopel'. 
. - Amenlwt1.nsch.... MlHdoro.. 
• - Zweedsch ... .." Sag'",... 
• 9 Gouvcrnements.stoomb" Telegrauf. . 
• - Engelsch.. . •• Ischip .•. City of Paris . . • 
• 10 N ederland.ch . • I " . S.us;nna en Uisabetb . . - " .. .. .. I Klt ,y •• 
· - • ... .. . :-lieolette • 
'-IEngelsch ...... , !;lyren.'-
• - JI .••• •• J .N ael'kane. 

• Komut. v/d. Hegge Spiea. Riouw • • 
• Mllrmarino. . Singapore. 
• J ulius. • . 
· Pannekoek. • Rotterdam • . 
• HaUBBchildt • AnBtralie • 
· Meermans. • ~oerahaija. , 
• Tordyce • • Glasgow • 
· Evel'aars . • • 
• Komdt. Denison • 
· Boutell. • 
• Reynold •. 
, Silverpurl . 
• Everaal'll • 
• ~lae Donald • 
• v. d . Borden . 
• Mulder • 
, Bouten. • • 
• Mac Eachem . 

' . Warks . 

Singapore . 
• Hongkong , ' 
· Rio Janeiro . 

. Onrust. 
• Bombay 
.Oheribon • 
· Samarang . 
· .. 
· Melbourne. 
• Samarang. 

SO ~Ug~st~B-. ~ y 

2 September W. Suerm.ondt Wzn. 
14 Augustus , Pilrvis&; Co" . 
l4Juni ' . J. Daeridela & Co; • . . 
14 Augu'tns G. Bahre St. ·G'-lUnder.,·' 
80 Sept. G .. Snermondt .. 8i 'Cil; . 
12 J~ni ' . . ., 

2 Sept. 
. 6 Juli 
20 Juli. 
14 ;, 

SO Juli 
8 Sept . . ' 
6 • 

10 N • 

7 Augustus , 
6 Sept. 

Iiummlar &>.Co. 

Vertrokken Schepen van Batavia. 

DATUM .. ;., \BEN!M·I NAM1'~N DEtt SCHEPEN ,I GEZAGVmm DEIt I.' " N~AR: 
-----.--.-----"---~------'------__7_------:-----_=-.,;..~---'-_:_-=-_:___":__'__. 

AustgUUR .. 31Iseu erland!Ch "II ~.rk .. . , Vier Gebroed ef3. • • • • • • • vau <ler Zee. . • Soetabaij~·.' '''' . .',., .',. 
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