
~:~: . c-. _ 
. ,~.;-:; 

.O.36~ 

Editie voor Nederland. 
HOO}1'D-BUREAU: Batavia, bij BRUINING & WIJT. Rotterdam, bij M. WIJT & ZONEN. 

" " VOORW".OORDEN, 
VOORKOMENDE IN DE GEWONE EDIT IE VAN RET . 

Nieu w Ba ta viaasch Handels blad. 

ZEEROOF. 
I .. 

Een "del' Soerabajasche bladen heeft reeds met 
een woord de aa11dacht gevestigcl op de belang~ 
rijke officieele mededeelingel! orntrent de zee
roof, voorkomende in de vij/de aflevering, deel 
I; zesde seri~ (deel XVIiI) van: het 17jdschrift 
voor, Indische Taal- , Land~ en Vollcenlcunde, 
geredigeercl.door de hee1'en mr. W. Stortenbe
¥eijr.e~. L,.J .• J,: Michielsen, de een gouver-

,{;~ ... :,I .... ; ""tny~--.~~ "~ ... · .. ·~· .. ·.creferen.daris. tel' 
':\Alg:emeeu6 S~ktetarie~ ' 

Daarinkomen 84verklaringen voor van in
landers, die door zeeroovers gevangen genomen 
waren en wedel' ontko men zijn. 

De "AIgemeene slotsom",. waarrnede dit op
stel eindigt, verdient . in menig opzicht de aan
dacht. 

Men leest op blz,'454 en volgenden: 
/I Uit deze verklaringen blijkt, dat colo, of liever de eilan

den in deszelfs'Omtrek gelegen, de plaats is, waal'uit aae 
zeeroovers hnnne tOJ}hten aanvaarden, terwijl h.et eiland 
Balangingi meermalen genoen;td wordt als de plaats del' 
nitrusting. Allen komen overeen in de ondergane mishan
delingen; men wordtgebondcn, soms met den nek aan 
het dek, en gedwongen dagen achtereen aldu-s te blijven, 
om geen argwaan, bij het bezoeken van· niet aan hen 
bevriende plaatsen,~ op te wekkenj wordt geslagen en krijgt 
weinig voedsel,met ema luttele dronk waters. . 

/I Blijkensallevroegere verslagen en ook dit, schijnen de 
uitgeruste zeerooversvloten met de doorstaanc1e N oordewin
den' in . FebruarL ell Maart. hunne strooptochten te begin
nenen den Archipelin aile richtingen te doorkruisen. In 
de verklaringen: worden echter sommige plaatsen zoo dik
werf 'aangegeven als door hen bezocht, dat zulks bijzonder 
de aandacht trekt. . 

/I Het blijkL toch, dat de Oostkust van belebes, vooral de 
boehtvoorGorontalo,met de diep daarin liggende ei1an
deu,die onbewoQnd zijn, het eiland Togian, Bangaaij,straat 
:Boeton en-hierin de pllnt-Gelanda, de Pateruosters of Poe
loe Tenga, J3onerate, Sambaliong in de Bel'OllW rivier op 

Borneo, en de geheele straat Makassar met hare vele ei
landen onder lIe Borneosche kust, met Tanc1jong Mandhar 
Kaiti en Tjinralla immer door hen bezoeht worden. ' 

. "Ret eiland Bangka, ten N oordoosten van Celebes, is 
zeer dikwerf de plaats, waal' zij "ater halen en de kust '
van Mang~rije, Rioem en Lakasambei zijn de oorden, waar 
zij roovende, zich voor langen tijd nestelen. 

"Zooveel de beschikbaarheid del' oorlogschepen, in verband 
met andere diensten, zulks dan 'Ook toeliet, he eft men vele 
dezer pia at sen onophoudelijk bekruist en had Z. NI. Stoom
schip de Pkoenix zelfs meer bepaaldel~jk den last, de zee 
langs de Uostkust van Celebes met Banda, tot aan Ter
nate, met Stl'aat Bat jan en omtrek, te bezoeken. 

"Het lijdt dan ook geen tWijfel, dat, alhoewel het tot nog 
toe haar nie.t gelukken mocht, eene \;loot .te ontmoeten, de 
vrees del' zeeroovel'S dooi' deze bekruising wol'dt Jevendig 
gebouden. . 

"Gelukkiger slaaglle hierin de schroefkorvet Prinses Ame
lia, ci.ie bij de Tawee-tawee eilanden, 7 pl'auwen vernielde, 
dat eene uitmuntende uitwerking op de eilanclers bij Solo 
zal hebbengelil),d.. " .. '< . . .. .... . 

II Hetwas- ~YOO1'al--te"'RWem':'op::;Matr~rije;-rtobr"mr"'ffrrtte;; '" 
ling van verscheidene prauwen en het verbl'anden del' karu
pong Lakasoembi, waarbij. Bapa-Bassa sneuvelde, dat hUll 
een gevoelige slag werd toegebracht, die hun niet minder 
moet getroifen hebben, dan de vernieling bij Tandjong 
Pela, op Boeme, ,van 3 prauwen door de Etna, waarbij 51 
slaven werden verlost, en het bezoeken del' Bel'OllW l'ivier, 
tot aan i:)ambaliong, door de Celebes, waarbij het gelukte 
2 prauwen te nemen, die slaven handel dreven, 35 men
schen te bevl'ijden en een kind van Garoeda, die in 1856 
de sloepen del' Saparoea ontkwam, in handen te krijgen. 

II Deze beruchte Garoeda, van wien men twee medeplichti
gen, met behulp van Z. M. schoenerbrik de Sylph in han
den kreeg, is thans te Solo en schijnt aldaar aanhanO' te 
zoeken, om zijne strooptochten te hervatten. " 

"Den zeeroof in dezen. Archipel uit te l'oeien, schijnt, 
niettegenstaande zoovele jaren de marine hem belangrijke . 
afbreuken deed, onmogeUJ,k; het is eene Hijdra, die immer 
vloten daarstelt, en het 'zal weI niet .doenlijk zijn, onze 
zeeen totaal van deze onmenschen te. zuiveren, dan door 
de eilanden random Solo te doen bezetten door eenebe
scbaafde natie, die del' bevolking zal" leeren op anderewijze 
in haar onderhoud te voorzien, of dooraanhoudend be
kruisen dier plaatsen. Het moge toelt al gelukken, door 
eene groote expeditie derwaarts, kauipongs en geheele ei
land.en te verwoesten, zoo lang er gebrek aan beschavil1O' 
is, zal men den slavenhanclel wedel' 'lien aanwakkeren. " 

/I lni!1sschell is eene ontmoeting met oorlogschepen immer 
hoogst heilzaam' en zoudehet wenschelijk zijn jaal'lijks, in 
de maandel1 Frebruari en lIIaal't, straat Makassar bij Mand
haren 'l'jinrana, de Oostkust van Celebes met de bocht 
van Gorontalo, Bangaaij en Togiall, de Paternosters, Rioem 
eu Lakasamhi, Salombo en de Kaugeang eilande.lh de Lin~ 



6~: 
··· ga~ro,ep,de · N~to~Da:S ' PoD' de ~oor~-WestkaDt va~ ~o~eor. teh · in de Stl'aitsen~veilIniri~ 3tl ;hefih6e~tl~~~I(~ 
, tedoim dObrkrmsen, ?pdat de JaarliJksche .vl~ot, dIe In dien ,.yeerklank zullen -vinden, indienlietde '~pan: 

. tij~/E~:\fe~~~~~~~:~:~:ig a~~~~S~ig~nt~o:rt~~I~~de maan-\ ja~rden .' inobhtgelukken . zich , in ·den 8Qlq~~Tr 
den April en Mei, zou volgens den Radja van Seraw~k, cJupel. staande te houden en de . ~?losche enBa.". '. 
B~ooke, de Ilanoe roovers veel afbreuk kunnen doen, dIe, hgnal1l-roovers tot vreedzamer hedrIJf overtehalen. 
v,~n de No~r~ktist van ~orneo, de kust steeds volgen tot Dc meest eervolle titel dien men het bestuur op 
Taudjong Smh en TandJongDatoh, -en van daar de Na- S k' . t'k ' ", . b ·t 't' "h" ·t . "d'" .'. ' 
toena eilanden, Tambelan en Sambas bezoeken. Het stoom~ ... · ~rawa . I.mmers o~ ~nt, es aa . 111 e~een •. (l~r , 
schip zonde door hem van kalen, prauwen tot onderzoek d,le vestIgmg tot fmukmg van dezeeroofIsgedaah; 
der ktlsten, eli loodsen voorzien worden. Het heeft daarin den stelID van de Britsche eiN 

IIDergelijke expeditien- el~ jaa:~ zuBen ve~l afbreuk doen kaders ondervondel1. Nog onlailgs hebben de ,: 
ann de zeeroovers, de schnk hI] hen ondelhouden eu de B r·· h . . d . 'b' . d ,, : ,:. ,. <,-.: 
met hen bevriende plaatsen beallgst maken om voortdurend a. 19nam-zee~c mmers aalenov~n .. _. e stou;~ 
met hen te heulen. - held gehad zlCh aan een hqdem van H. B. Nt .~ . 

IIDringende bezigheden voor de schepen hebben bel~t aan oorlogsmarine, de Nassau, te vergrijpen ' en zijii ' 
de voornemens deswege ·tot nn toe eene gewenschte Ultvoe- daarvoor o'etuchtl' ad .' '" 
. t " t) t) • • 

flng ,e geven. Van die zijde' zou Spanje derhaly~ geenete~ . 
H. gemverking of ernstigeverwikKelingerloeho{l; 

vVij Ie zen in het officieele stuk betreffende vell te duchten, als het in deil Solo-archip'eF 
zeeroof, vool'komende in het ,7Yjdsch?'~ft vaor orde en veiligheid wist te verzekeren.Enge.~ . 
lewl-, .L011d- en Valken7cunde, de bevestigitlg van land's handel en zeevaal't ~eeft d~arbij,even . a.}s ' ;. 
hetgeen in dit blad herhaaldelijk werd hetoogd. deonze, belang. Maar het is zeei' te vreezen,dat 

In de eerste plaat.s blijkt, dat cen geacht schrij- de Spanjaarden, . eveninin ak, vfoeger, in staat 
vel', die in het No, 127 van 31 lVIei (maileditie zullen zijn blijvend hun gezag 'iri den Soloschen' 
5 Juni) de aandacht op de zeel'Oof vestigde, vol- Archipel en nog veel mindel' op Borneo'sN()ord~ .. 
komen juist gezien heeft. Oostknst te doen gelden. De tegenwoord~g{} , 

De Solosche roovervloten nemen een vas- expeditie belooft nietmeer dan vroeger. Op ' de, . 
ten koel's en men kan tegenwool'dig met vrij Noordkust vun Borneo oefent de ' Sultan van ' 
veel j \list.heid d~n tijd bepalel1, waarop zij in Solo . niet dan in naam ' gezag uit.Daar . zalhet 
onze watel'en komen en terugkeeren. Hieruit Spanje . z~er zykerL .~ite~~f)"9,s~illt~".:i~lleR. ':~@~9.",? 
voIgt dat indienonze marine de hailr opgeJeg- met geheel onmogehJk ZlJl1; let~lllt:terIc:Iit~n . . 
de tuak weet te vervullen, de zeeroof weI niet Van afuoende verbeteriilgeninden 'toestana ~ iien 
Uitgel'oeid, maar toeh 0P ' zooclanige wijze tegen- wijderhalve voorloopigIiiets . kOIl,}en . . · , . L 

gegaan kan worden, dat behekkelijke rust aan Ons blijrt. over maatregelen tellemen'L died~ . 
hen verzekerd wordt, aan wie wij beschermillg zeeroovers beletten onze watereil telkel1 jare t6 .' 
versehnldigd zijn. verontrusten. Een onzer medewerkers heeft aan-

Expeditien naar de holen, van waar de 1'00- getoond, dat dit mogelijk en uitvoel~paaris: 'De' 
verpranwen uitgerust wor~lell, z\jn niet afdoen- meest bevoegde beoordeelaars zijn " het tnethem .' 
cle. 'rerecht zegt het l'ijd8chTijt.. "de zeeroof eens, dat indien onze marine aarihanrdgeI weel 
is een hydra". Zoolang de Solosche archipel te beal1twporden, door het:Y,esHgen val1 eenige 
en de N ool'dkust van Borneo niet onder het be- stations 'en het bekruisen der -waterel1 vanori,
stum van cene ,vVestersche mogendheid staan, zen Archipel' llan de ' zeeroof doode1ijkesIag~ir .'. 
zullen . van daar vloten uitgerust worden, die kan worden toegebracht. . De tijdenel1 plaats~.n 
onze zeeen en ,1msten verontrusten en om;eilig zijn aangewezen ' en door . de thansgep~blic~~r.--

'rnaken. . de officieele stukken is volkomenbevestigd' i d~t 
De Spanjaarden hebben sedert jaren expedi- de ' aangegevene plannen dienden uitgevoerd-' te 

titin van andere naWin naar Solo .tegengegaan, worden. .... . ... " ....;: 
omdat zij pretensienop suzereinitei~ maken. 'roch Ook radja Brooke is . van deze]fde~eeIl~& " 
bezaten zij de macht niet 0111 zich daar te vesti- -en heeft zich bereid verklaard door levermgvall" ." 
gen. Onlangs is eene nieuwe expeditie uitgel'ust kolen, prauwen totonderzoek de~; ~~8tell(zOo~ _ 
en zij schijnt eCl)e vestiging ten doel te hebDen, als de schrijver in ons ' blad eveIlze~ra.ttng~t} 
zoodat enkele Engelschen, . die van het monopo- en loodseri op krachtda<¥ge ' wijze ,t~~ ' liet~e: ,' 
lie- en tolstelsel van deSpanjaarden teManilla wenschte doel ill de nahijheid van zlln ge~lea ,: 
als naC1eelig ' voor Sarawal\:'s handel afkeerig z~in, medetewerken. ' . '. . .. . . " . 
reeds luide heten hebfien aangeheven. ,\Vij Allel't reurigst is cvenJ,Velp,e vel'ldaring~ aan. 
zijn overtuigd ' dat deze lieJeu bij de Brit- het slot van de officieele "mededeelingen gedaa.n. ·. 



!1~W~' *~@~etin'g c'veefw~t . iifdoen k~ri~mde I st~tions., -die hestaa~., . kunnen. ·nau welijks bezet 
'·-.'iz-~e:li90Lte f:q:tiiken. .Maar ,)nen schl'ijft: . "dr-in- i worden. Aan kl'achtJg beknusen' del' wateren~ 
j; .. ; _.Jj._.' .. ~.'~~r{e. b.ez .•. (qhq.~.·.: ... './en v.o.or de 8cht}.pen hebben belet aan I ,,~aar de ze~roof. ons. bedreigt, nan vestiging van 

' a.~, vporneme'llS deswBge tot nu toe eene gewenschte meuwe statIOns IS DIet te denken . 
. u/tvoering. tegeven." . I De Regeering handele. Kan. men hier VDOrlOO-

" rot nu toe~Is onze. marine dus in staat tha~1s pig nog niet in de behoefte vODl'zien, men bouwe 
na,re tal1k en haar plicht'beter te gaan vervul1en? in EurDpa aan en zorge dat men ,Da tijdelijke hulp 
Het antwDord moet ontkennend 1uiden. "Drin- VODr eens in staat zij een goed ste1sel te vD1gen. 
gende beiigheden!" Bitterder ironie is niet Het bant niet dat wij hier en daar een inlandsch 
denkbaar dan in deze woorden opgesloten ligt. hoofd aanspDren tegen de Zeel'DOVel'S op te tre-
Hoe, is ' "dringend<:)r" bezigheid VDOl' onze marine den of hem beletten met hen te henlen. El' mDet 
de,nkbaar dan nist en veiligheid aan onze vis- meel' gedaan wDrden. De Indische Regeering 
schers, hande1aren en landbDuwers langs de kus- en bet Oppel'bestuur zijn niet verantwDorcl een 
ten , te verzekeren" die jaar op jaar aangevallen toestal1d van de marine te laten voortduren, die , 

: ell .vermoDrd of bestDlen en als slaven wegge- de zeeroof steeds strafi'eloosheid schenkt, en die . 
yoerd wDrde!! door roovervloten, wier reisroute noopt de verklaring af te leggen: ja; wij heb
bekelld is ?,. Is de dringendste bezigheid van Oll'ze ben goede VDornemens om Dnze onderdanen VDDI' 

marine Dp eene l'ee te liggen, ten einde morgen-, rODf' en moord te , beschermen -l'enfer est pave 
avond- en saluutschoten te lDssen of om een nie tl- de bonnes intentions, - maar de marine ' heeft 
wen landvoogd van Singapore te gaan afhalen? andere "dringenc1e bezighedell" te verrichten! 

· Bet rnoet Dnzezeemacht, die zulk een roel11- Gedoogt DllS belang en duldt Dl1Ze eel', dat zulke 
fijk verleden heeft, eeri uitersf pijnlijk gevoeldoen officieele medecleelingen gedrukt worden? " 
Dndervinden, wanneer menhet 'stnk in bet Tijd- v. L. 
8chrift leest en dien slDtzin daarin aantreft..--~---- ---,---

' Wij do en een beroep Dp den Minister van 
KolDnien om in den tDestalld van onze marine THORBECKE'S NAGEDACHTENIS. 

· in deze kDlonien verbetering te hrengen. Hij is Bet lllisbaar, in Nederland 11a het verschei-
datmeer dan eenig ander verp1icht. Hij heef't den , van den man ontstaan, die in de staatkun
onder ziju vroeger bestuur de scheiding del' gou - dig~ geschiedet1is des' lands sedert ruin}. der
yernements-maririe vanhet N ederlandsch eskader tig jaren te11\:cns' op den voorgrond treedt" doet 
g~provoc!3erd, om de oorlogsvloDt betel' aall hare onwillekellrig de vraag rijzen: is Ellgeland dan 
bestemnllngte doen beantwoorden. Maar 01lwz'l het eenige land, waar werkelijk kDnstitutioneele 
'Dmhier aan te bDnwen, die bij sOlumigen bestond zin bestaat? 
en. misschi~n nog bestaat; de gebrekkige hulp- De houclil1g del' partijen in 0118 land is toch 
m~dde1en, m den eersten tijdna de aanneming niet die van politieke richtingen, maar van fak-
van het nieuwel'estelsel hiel' aallwezig; het gehal- tien. . 
te van velen cler schepen, die onze houtell oprlogs- Aan de eelle zijde hee1'8cht in de pel's een 
VloDt uitmaken en die in een vroegel' tijdpel'k oveI'- tODn, die van overdrijving van droefheid over 
haast zijn gebou wd;/ andere gebrekell, .hijv. dat '1'horbeoke's verscheic1en getuigt. Het moge 
men steeds Dude slechte machines in nieuwe bo- waar Zijll, dat de dood de schel'pe kauten in 
dems zet, waaivan een enDrm kDlenvel'hruik' en het ilic1ivic1u doet voorbijzien, zoodat aUeen het 
geringe snelheid het gevolg is; dit alles heeft edele en goede Dns in hetgeheugen blijft; het 

· Dl1Z.~ oorlogsoodems, die hier zijn, in getalstel'kte moge de bitterste ondank ~ijn' te ontkennen, 
schlJnbaar voldoencle, tot verval 'gebracht. Men dat 'l'hol'becke ' ontzachlijk veel gedaan Iweft tot 
durft ec~ter D~bruikbare boclems niet weg- I ontwikkeling van het kDnstitutioneel .~telsel; 
doen, mt gemls . aan. vel'vangers. Van daar I '1'ho1'bec1\e m,oge van het. wel'eldto.oneel ZIJl1 ver
da,t de schepen, dIedlenst kunnen doen, afge-I clwenen op eeo oogenbhk, waarm de aalleen

>v~I'.en wDrden; d~t steeds de, werven van repa- sluiting ~?n de liberale richtin~ ' ,l11ee~ dan DDlt 

r~tIe opg~vl:lld ZlJn; dat. men. de wer~\:krachten? Illoodzakel~Jk ,:as .en men rDnd ZIJl1 gmf gescha~rd 
u.~ fDndsell en het mateneel met tot fimken aan- I de mogehJkheld ll1zag om tot DVel'eenstemmmg 
boU::W kan besteden. He tDestand van onze ma-I te geraken; de loftrompet werd met zoO. gi.·Dot 

. fine in Indie is slecht. l\fe~ Dnderzoeke hetgeen I geraas gestDken, dat ilien hijl1a geen kalmer 
wij zegge.l.l , en men zalziell,dat ~ij, . ~erre van I oCll,deel duldde Ten Dpzichte van het~een in Ne" 

t e overdrlJvenl beneden ·de waarheldbhJven. pe i derland over Thorbecke gezegd wel'd, IS ten volle 
. .:: 



~.~~ 

<.~~~r :,~at " h'iJieJf in, zijue "Hi~tori8che ?chetsen" algemeene verontwaardigingopwekj{en.' . Daar' 
'OV:!3ronsvoikskarakter enonze publiciteit schrijrt: althans laten politiekl1 vijandenelkander meer 

• -. ,,'Wijdllchten het licht; het zon iemand kunnen recht wedervaren. Men gilt . daarbij biet van; 
krenk<:ni. Hetgeen zoo velen in geheugenis of woede, als men tel' vereering van een oyerled~n 
papieren bezitten, blijft oilderdl'ukt. Eil zoo men staats man een nationaal huldeblijk in't le,-en 
al eens tot eene enkele mededeeling heslnit, zij wil roepen, maar c1raagt bij. Elk -staatsmanbe';; 
is: niet opl'echt. Al zegt men niets dan de hoort daar ~an zijn ' .,.aderl~nd, niet enkelaail 
waal'heid, de geheele waarheid zegt men niet. zijne partij, en men zouzich schamenhet 'oij
Miskennen w~ niet het recht aller op hetgeen eenbrengen van een fonds als hetwelk men thans 
aan de geschiedenis des publieken levens be- voor Thorbecke verzame1t; al1!eene partijzaak en 
11001't? 'Vij doen tevens hun, die wij ont-zien, niet als eenenationale hulde , aan te merken. , 'In 

_ omecht. Er zijn, in hoogere of lagel'e kringen Nederland drijftmen het e1' echte.r heen al :wat 
over personen en feiten eene menigte verhalen tel' eere van Thorbecke's nagedachtenis geschiedt, -
in ornloop, die bezwalken of met vuile kleureu aan eene partij over te faten. Zoo wordt alles 
schilc1 r 'l1, nooit kritisch gezuive1'd, en wier meer en meer daar giI!.ds bezoedeld en vernederd · 
schaduwpartijcn door ' eene ongetoetste overle- door het gif del' partijhaat, bovenal a:mgeblazen. 
vering gednrig sterkel' worden." Het ' laatste door eell bIad,· op w~lks redakteurhet: een 
zag men reeds bij den Rottel'damschen verkie- l'enegaat ergel' dan een Turk, ten volle toepasse~ 
zingstrijd ten aanzien van rrIlOrbecke bewaarheid lijk is. Maar de pel'S moest zich kollektief niet 
wordell. Het gevolg van de overdrevEme 10f- daardool' laten medeslepen. 
tuitingcll ccnerzijds is aan denanderen kant ge- }Vij zijn nogtans' evenmin ingenomen met al 
weest eene, voortzetting van hetgeen de heel' vVint- hetgeell ThorbecKe's vereerders doen. Zij stape
gens doodend voor eIke politieke partij noemde: dat . len tal van onhandighedeli opeen. 
men zonder eenig beginsel VOO1'Op te zetten, slechts I De overdrijving gaat zoQver~ dat men het 
cen systecm . van denigrement voIgt. De kOIl- voorstel opperde in de verg~derzaaI van elken 
servatieve pel'S heeft eene onwaardige polemiek gemeenteraad eene, buste van Thorbecke te plaat~ 
geopenc1 tegen de do!atie-wet en deverdiensteil sen. Dat deed wedel' ergens de vraag opperen: 
van Thol'becke zooveel mogelijk zoeken te. 'ver- verdient mI'. . J. Heemskerk Az. dan daarnaast. 
kleinen . , De <?ppositie heeft alleen oog en 001' voor niet ' eeneplaats! In -gemoede zalgeen onpar-; 
zijne gebreken en tekOl'tkomingen en gaf claarcloor tijdige, die de . groote talenten van den ipresiden't-' ,r 
vat op zich. Maar de taal van de liberalc pel's daar- kommissaris van het Dagblad ten volle el'kent. 
tegenover is te opgeschroefd en 'rhorbecke wei- eene poging wagen om het betoog te leveren, 
nig wilard. Hoe kleinel' de een den overleden dat de heel' Heemskerk reeds zooveel voor het 
staatsman poogt te maken,' des te reusa~htiger politiek, intellektueel .en matedeel leyen van 
worden de afmetingen, waarmede de weder- Nederland gedaan heeft als Thorbecke in langer, 
pal'tij hem afbeeldt. De partijhaat gaat zo6 vel', Ioopbaan mocht verrichten, zoodat. zij opgelijke 
dat men van konservatieve z~ide teRotterdam lijn te stellen zijn. 
den heel' van Rees poogde te weren, door te latenHet denkbeeld om . een standbeeld. op te 
drnkken, dat T. op zijn sterfbed ernognaar gestreefd ricnten, bevalt ons echte1' niet. Thorbecke's naam . 
zau hebben den heel' :Fransen van de Putte en had aan eene instelling vaH onderwijs verbonden . 
zijl1e Yl'ienden van het bestuur te ,weren. · Op moeten worden. Thoroecke heeft voorzeker de 
clat vel'haal of sprookje pai?sell wij de WOOl"- standbeelden-manie van onzen tijd . afgekeurd. 
den van Thorbecke toe, die wij hie1'boven aan- En welk standoeeld zal Thorbecke juist we
l}aalden; in vnile kleuren wordt h~j reeds kort dergevell? Will-em J was alleenheerscher. Pll~ 
na zijn Clood geteekend. Het verhaal van de bliek leven bestond bijons jaren achtereen niet. 

. Rolterdamsche Courant, gevoegd bij de felste En toen het ontwaakte, was de toestand zoo~ls. 
beschuldigingell tegen politieke. tegenstanders, Thorbecke dien in zijne Historisclte !""che.ts.en 
alsof zij God en het vaderland aan eigenbelang teekellt na den val van onze republiek. .. Hij ,: 
opofferden, komt ons even onwaar als onedel schreef: 
voor. Maar overdreven is het uitbazuinen van "lk wil nu niet nagaan, welk een wijden, 
lof geweest door hen, die niet meer- met Thor- verderfelijken invloed . de toenmalige karakter- . 
becke's bestuur vrede hadden. loosheicl heeftgehad opons volgend lot, ja, . 

. De bestrijding van de dotatiewet is in ons oog nog Ope onzen hedendaagschen geest en toestand. . 
lakens,~aard. In Engeland zou iets dergelijks de. Wat wij to en nalieten, : is niet w.eder ingehaald." 



~~~f·, ii :l~is~L,h'ij ',daarbij het ooghad op Indie;ste . tegen~tariqers ili deze gew~sten.Vl'eemd 
[1zop:<d~at' nogtails na , 1848'nietreeds meer "iuge; moge het zijll dat men tot den heer yan Del
'-:'ha.ala~' <is;teI\ , deele is het a~n , Thorbecke te den kwaill, zijne toetreding VOl;mt een schitte- ' 
~ wijten. . ' rend en hem vereerend kOI)trast met zijne 

Verder: "De micldelmatige, brave, voorzich- geestverwanten ' in Nederland. Behoorde ver
tige rnel'ischen, vlijtig in bet.rachting van dagc- del' de baliein de kornmissie ·vel'tegenwoor
lijkschen en huiselijken plicht, groot in kleinig- digd te worden, .vie was meer van zelf aange
hedell, geneigd om te zoeken, tG wikken en te wezen dan de heel' Keuchenius? Ondanks onze 
wegen, maar, zoodra moest worden beslist, ZOll- hoogachting voor den geachten rechtsgeleerde, 
der 'wi]; zonder het geloofen de stoutheid, die die thans als lid del' balie in de kornmissie op
aIleen nietlwe ell voortreffelijke c1ingen onder- tl'eeclt, zien· wij niet in hew, weI in den heel' 
·neemt, 'waren hetl1al't, de ziel en de toon del' Keuchenil1s, een politiek man. Had men ~in
maatschappij geworden." Dat was en is nog in delijk officieele persouen willen bijeenbrengen, 

' meuigopzicht Nederland na 1840 . . Maar "soms dan had de direkteur van Oriderwijs lid der kOlll
\Jmn een man middenpunt van vele weifelenc1e missie moeten zijn. Het bew ijs dat men den 
geesten worden," sclneef 'fhorbecke. Dat drukt stand del' leeraren ten olll'echte uitsloot, ligt 
zijn streven en zijn wezen uit ,;Eene bewegendc dam'in dat uu deze eene kommissie op eige.ne 
klflcht" .' lag .in hem voor het moederland; de hand heeft gevonlld. Geen landheeI:, industrieel 
kQlonien waren vaar hem aileen wap3n van op- of lalldlinmclel' _zien we VOOl'ts in de kommissie 

' p()sitie. Hoe dit alles evenwel in steen uit te zitting lIemen. 
drtlkkeli? Neen, 'rhorbecke's bemoeiingen op Zal het · vl'eemd zijn, zoo llldie, . al was het 
h~t gebied van onderwijs, zijn grootste eel'etitel, \'01 dankbaarheid VOOl' hetgeen rrhorbecke',wat deze 
hlld meer gevoegelijk het oog dienen te trekken gewesten betreft, wrochtte - ' en dat moet nog atm
en zijn naam, aan eene stichting vCl'bondell, zou getoolld worden, - bij zoove1e ol1handighedell van 
meer met zijl1 geest overeenkomen dan een de vel'eerders van zijne nagedachtenis, bij zulk eene 
/standbeeld. : opeenstapeliug van fouten, de wijze waal'op men l In ludie zamelt men echter un oak gifteu voor te werk gaat} zeer ongelukkig noelht? rroch zal 
het Thorbeckefonds. Bene kommissie is hie l' tot e1' rriisschien geld bijeengebmcht 'worden r want 
dat qoelopgetreden. Zonderling is ze evenwel in rrhol'becke zegt eveneens in zijne "Histol'ische 
haresamenstelling. ,·Dekommissie bestaat, op Schetsen," dat eene andere 'eigenaardigheid van 
een paai' riitzonderingen na, uit hoofdambtena- het Nederlandsche volkskal'aktel' deze is: "W'ij 
ren, DruId dat "den bre~den z09m" , van de oem ·unen de lofrede en haten de kritiek." 
maatschappijuit, waarvan men in Nederland de v. L. 
medewerking verwacht? Wat te zeggen van '1'hol'-

, becke-vereering, opgezet door een, die zijn C8r

riere te danken heeft aan de gunst, die hij bij 
' nlr. P. Mijer wist te verwerven, hoezeel' uitgc
zdnden door het ministerie Thorbecke -}<lransen 
van ' de . Putte? Heeft men hi~r niet personen, 
die meer met 'l'horbecke en zijne faruilie in aan
raking zijn geweest dan de meeste leden del' 
kommissie? ZO[ het iemand in het hoofd 
zijn gekomen den handel te doen vertegen
woordigen door den president van de Kamer 
van Koophal1deI, alhier, indien de kommissieniet 
eene 800rt van officieel' waas had, dat ze niet 
hebben moest of mag? Zoo de heer van. Delden 

GOUVERNEMENTS.BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een twepjarig verlof na:u· Nederland. wegens ziekte. aan den ad· 
vokaat-generaal bti het hoog·geregt.shof vau Nederlandsch· 
Iudie mr. H. N. Grobbee en aau .den kommies bij 's lands 
algemeene pakhuizen te Samarang, G. van de Wetering Fz. 

Ontslagen: 
Eervol. uit 's lands dienst. de gewezen klerk op het assistent

residentie-bureliu te Meester-Cornelis (Batavia) H. A. L. 
Schdl'er. 

Uit 'slands dienst, de gewezen pakhuismeester tevens fungerend 
havenmeester te Singkawaug <Wester-afdeeling van Borneo) 
P. E. van Oven. 

"~' het lidri1aatschap derlommissie aangenomen heeft, Benoemd: 

.tO€lD , hij eenmaal daartoe werd uitgenoodigd, Tot advokaat-generllal bij het hoog-geregtshof van Nederlandsche 
·· bewijstdit dat wij hier althan8 , kleingeesti- Indie, bet lid iu den raad van justitia te ' Batavia mr. W. de 

, ge partijhaat niet tot :over hetgraf uitstrekken; Tot ~~~:~eestel tevens kassier en boekhouder bij het vendu-
maar het ware gewis meer eigenaardig, dat de , departement te Plisoeroean. de ambtenaar op non-aktiviteit 

,.eer,·stes,toot toteen monument voor rrhorbecke A. de 180 Rambelje, laatstel~k huofdk f,'rnmies by het depar. 
. temeut van biunenlandsch bf~';j tif . 

',uitgingvan vriel1dell dan . van cen zijner warm- Tot kommiee op ' het residelltie-k:...ul(.!uI lc Tagal, de ambtenallr 



" -::,
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,', ':op ' ii~~n~akti~iteitB. ~Li . ~g~rbee~':i: Iaatstelljk ' kommies -boek-
" , houderopb~t'i'e~jdentij~~a!ltoor tePalembang. ' 

,Tot tel~iiti/lfist ){eriweede ~las~~, detelegrafist der derde klasse 
,A. $t~ur. ' " 

Bij den ,waterataaten' 8 lanaa burgerUjke openbare wel'ken. 
Tot · iogenieur der eer&te klasse, de iilgenieur dt,r tweede klasse 

'G. A. Pet. 
Tot jogeoieur der tweede ,klasse, de ambtenaaf op non·aktiviteit 
. / A. M. S. Hogerwaard, laatstelijk die betrekkeng bekleed 

. b~bbende. ' 

Bij dett Raad van JU8titie te Baltka. 
~ Ontslagen: 

Op verzoek, eervol, wegens vertrek, als lid, J. P. van den Broeke. 
:Benoemd: 

Tot lid, H. A. van G~ldorp, perkcnier. 
DOal' den Residettt Vatt Soerabaija 

'Zijn benoemd: 
Tot eerste klerken op het residentie-kantoor te Soerabaija J. C. 

Abels, l!'. W. de Koste en J. E., Tokaija. 
Departement van Oorlog. 

Verleend: 
Een tweejarig verlof naar ,Nederland, wegens ziekte, aan den mi· 

litairen apotheker der derde klasse J. W. Slangen. 
Ontslagen: 

Op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, de gewezen 
miIitaire administratie H. P. B. A. Soomeren. 

Departement der Marine. 

Verleend: 

. 
klerk bij de 

Ben tweejarig verlof Daar Nederland, wegens ziekte, aan den ge
gez8~hebber der tweede klasse blj de gouvernements marine 
L. }<'. Kulker. 

Verklaard: 
Dat het ontslag uit 'a lands dienst. van den eersten machinist bij 

de gouvernement.s maritio P. J. A. Willems, moet worden 
bescbouwd als te zijn eervol. 

Door den Komma1ldant de?' Zeemagt en Ohef van Ttet 
Departement del' Marine i1t Nedel'ZandacTt·Indie 

i8 de navoZgende beackik~iz!{/ genomen.-
Benoemd: 

'l'ot EUfopesche vuurstoker bij bet mllrine'etllblissement op Oarust 
C. W. Touwer, laatstelijk die betrekking vervuld bebbende, 
thana in bet genot van wachtgeld. 

Bij rie (iouvernement8 Ma,rine. 
Benoe~d: 

Tot tweeden stuurman, de derde stuurman P. van Hemert. 

Ba. 1;a "V:la.. 
11 September 1872. 

Gister avond ten 7 ure werden de bewoner~ van het 
Koningsplein en , omliggende wijken verontrust door het 
signaal, dat amok te kennen geeft. Dit duttrde tot laat 
in den avond voort., 

Een inlandsche bediende van de firma Cavadino en Co. 
, had in last tegen ' 61/2 uur eene hoeveelheid gebak aan een 

huis op het Koningsplein te bezorgen. Hij stak dwars het 
plein over en werd door inlandsche Boldaten (menzegt tot 
het 10de bataillon behoorende) aangevallen, die hem de 
doos met het gebak poogden teontnemell. De bediende 
wilde het hem ioevertrouwde goed niet afgeven' en werd 
daarop door de roovers met negen kris- en messteken ne
dergeveld. Deonverlaten nuttigden daarop kaIm de taartjes 

_ en een gedeelte van een pastij. Inmiddels bereikte de zwaar , 
gewonde manmetveel moeite een plek ,digt bijden spoor-

weg enbleef daar brmend~ liggen. N a 7 uur w;rdhij 
daar gevonden, het eerst nllar een geneesheer gebracht"en 
daarop naar' het Stadsvel'band vervoerd. " . . '; " ' 

De politie, wachtvolk en eene sterke patrouille kavallerie' 
dool'zQchten deu geheelell , avond het plein en de oinlig~' 
gende weg'en.Men vermoedt dat ~e daders van dewa:u
daaLl weder naar de kaserne zijn getrokken, zoodra zij hUn 
met bloed bevlekt feestmaal hadden genuttigd. Men heeft 
toch geen spoor van hen gevonden. , 

Eeu ander betrelll'euswaard incideut deed zicKbij het door
zoeken van het in' duisternis gehulde, uitgestrekte Koni~gs
plein VOOl'. Ecn Europeeaan, Duitscher van geboorte,indienst 
van een fotograaf alhier, begaf zich uit nieuwsgierigheid naar 
het plein. Hij werd door gewapende inlandsche soldaten 
aangeroepen, maar gaf geen antwoord. Vervolgd 'wordende, 
keerde hij zieh om en loste drie sehot. uit een revolver" 
waardoor een soldaat gewond werd.' De soldaten sloe
gen daarop op hem los, met het gevolg dat hij en 4e door 
hem gekwetstema!J. thans beiden in het militaire hospitaal 
verpleegd worden. 

De opium·aanhaliugen zijn wedel' met eene en weI van 
zeer belangrijken aard vermeerderd. Men zal zich herin~ 
neren, dat den 3 dezer op Kemaijol'an eene aanhaling plaats 
had. Men vond toefl slechts 150 thails, opium bij dim Ma
leier, een :Benkoelees, die gearresteerd werd. De heer 
assistent·resident liet daar de nasporingen voortzetten. , He
den slaagde men er in tl1'ie enorme blikken bussenmetonge
veer 1250 thails optllm, in den grond begraven, ,te vinden, 
waarvan de herkomst weI niet twijfelachtig is, maar wellicht 
moeilijk te beV\'ijzen zal zijn. ----

Naar men verneemt, heeft de Direktie del' Javasche bank; 
met afwijking van de in de laatste tijden gevolgde gewoonte, 
besloten om in den vervolge opde helften van 'doOJ:gesne-: 
den bankbilletten hoegellaamd geene betaling te doen. ' ' 

_ Wisselkoers. 
Wissel op Nederland, :Bank 6/m. 104 al04i/; '~'~t. 

" 1/ /I Partikulier . 1043/ 4 /I 

/I "Londen :Bank 6/m. . . 11,40 
II fI /I Partikulier 
1/ /I Singapore . . 

11,32'/2 a 11,371/2 
, 261 

1/ 1/ Hongkong. :259 
" "Amoy. ' • 262 

Gepraaid in Straat Sunda het , Spaansche stoomschip 
Fatokoy, van HOllgkong naar Havannah, met 1002 Chi
neezen aan boord. 

Bij besluit ,voorkomende in de Jav. COU1:" is. bepaald 
dat, ingaande met 1 Januari 1873 1 de afdeeling Buitenzoig 
is begrepen in de pacht van het hoofdgeld der Chineezen, 
waarvan de vooria,arden zijn opgenomen in het Staatsblad 
van 1849, no. 52, onder La. M. 

Bij ordonllancie van (len G. G. zijn goeilgekellrd de sta
tuten'der vereeniging "fonds ten behoeve van weduwc.n en 
weezen van cliellaren en van hulpbehoevende dienal'en .van 
de factorij del' Nederlandsche handelmaatschappij" en i~~e 
vereelliging Ills rechtspel'SOOil erkend. 

Extl'a-bijl'oegsels,behoorende bij de Jav. OOV1·., bevatten: ' 
I. Eene opgaaf van den uitslag del' gehouden uitbeste~ 

clingen VOOl' de uitvoering van's lands Burgerlijke Open-
bare Werken in N ederlanasch-Indie. ' 

II. Een overzicht 'van · de kultuul: van eenjarige gewas-
sen op Javage(lllreude de maand Februari 1872. , 

III. Een T! !:, !ement op den dienst der brandspuiteu: te 
Koepang. 
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. .... Onlangs heeft H., . een i~zendel' in ons blad, 'gewezen ~p 
degeHilge beteekenis vande kennis van het Mahomedaansch 
l'echt, . waarhet geldt de uitvoering del' agrarische wetten 
en de .geschillen, die daaruit. kunnen voortvloeien. 

. Daghelder komt dit nader uit door een vonnis in appel, 
den 26 November 1871 gewezen doOl' den Raad van Justi
tie alMer, Indisc1z Weekbl(ld vmz ket Reckt van 26 Augus-
tus jLno_ . 478. ' 

PRIESTERRADEN, -'- BESLUl'f VAN 1820 STBL. NO. 22.
RESOLUTIE VAN 7 DECEMBER 1835. STBL. NO. 58.
A'oV"IES VAN HET HOOG·GERECHTSHOF. 

'Hassanoedin bin Mohar() ut., eerst eischer, thana appellant. 

de Iulallderaemhfk~e~:eoll. Pembekcl Oeughay Doe
Ian II , Keting. Hadjie Ahdollrllchman. Boebapie- A!eb. 

. Loel.ltoey. Plltie Pj~viO, Sata, PaIan, Dong Oesa; Dong 
'. Rantiej S lr. ha ASlIlaiel. Tj '\ ra. Dr_Jell, T amba. Don~ 

·Noewallg, Soempoek. Dong SlIrindir, Rekcs, Roepoel, 
Boelan, Ahdoe, en Mardata, eerst gedaagden, t.hana ge· 
appe\leerden. 

De R!.\ad enz. '; . 
Gelezen het vonnis van den lanclraad, zitting houdende 

~Amoeiltai, dd. 2 Augustus 1871; 
Gelet op de acte van appel; 
Nog gelet op de in rechten overgelegde besluiten; 
Ten aanzien der feiten: 
o verwegen de, dat bij '8 landraads vonnis, waaruit het 

expose del' feiten, vopr zooveel ,noodig, worclt overgenomen, 
de landralld zich onbevoegd lleeft verklaard -van de aan

. hangige zaak kennis t~ nemen, op grond dat de beslissing 
daarvan krachtens de Mohamedaansche wet ten en besta~nde 
gewoonten, behoort tot de com-petentie del' Mohamedaan-
sehe geestelijkheid; . 

Overwegende, -dat van dit vonnis, binnen den wettelijken 
:termij!l •. hooger beroep is · 'uangeteekend ; 

Ten ·aanzien van het l'echt: 
Overwegende, dat volgens art. 78 van het Reglement op 

het beleid del' .Regeering, en art. 3 del' Rechterlijke Orgalli
satie aIle twist·gedingell .ovflr eigelldom en daar~lit voort· 
spruitende rechte11, over schuldvorderingen of andere burger
lijkerechten, bij uitsluiting behooren tot. de kennisnemillg 
van de rechterlijke macht, met uitzondering del' burgerlijke 
geschillen, gerezen tus5c11en Inlanders of daal'mede gelijk
gestelde personen, welke volgens hUllne godsdienstige wet-

. ten of ' oude herkomsten, tel' . beslissing staan van hunne 
priesters of hoofden; 

Overwegende, dat gemeld voorschrift is. ontleend aan art. 
13 van het Reglement op -de verplichtingen enz. del' regen-
ten (Staatsblad 1820 no. 22) en aan de Resolutie van 7 
December 1835, Staatsblad no. 58, bijwelke bepalingen 
duidelijk ' is aangegeven, welke geschillen d!l(Regeering ter 
bealissing aan de priesters en hoofden wenschte over te laten 

selen, de landraad te Amoentai, een zuivel' burgerlijk geschil 
over den eigendom of het bezit vau een stukgrond aan de 
beslissing del' priesters wenscht over te laten, waardoor niet 
alleen, met miskenniug del' bec10eling van de Regeering, aan 
de rechtsmacht en den invloeddier priesters eene oubegrem.de 
uitbreiding wordt gegeven, maar bovendien de eerste alin~a 
van de gemelde artikelel1 3 en 78 geheel worden tet zijde 
gesteld, daar bij die vool'schriften juist geschillell over eigen· 
dom met name aan de kennisneming del' rechtbanken worden 
onderworpen ; 

Overwegende, dat in overeenstemming met de boven ont· 
wikkelde beginselen, de l'echtbanken en ookde Regeerlng 
de bevoegdheicl del' pl'iesteJ'l'aden steeds binnen enge gren
izen hebben beperkt en znlks inzondel'heid nog blijkt nit 
een besluit del' Regeering dd. 30 Augustus 1853, waarbij 
s verklaard, dat de prie9terraden, na eenmaal eene boedel
scheiding 'te hebben gel'egelcl, onbevoegd zijnover de daar
uit vooi'tvloeiende geschilJen te besHssen, maar zij zich be
hool'en te bepalen tot de kennisname van die gedingen, 
waal'bij de godsdienstige gebl'uiken tot richtslloer vanbeoor
deeling moeten genomen worden; 

Overwegende, dat het vonnis van den landraad, waarvan 
appel, dus moet worden vel'l1ietigd en die rechtbank nog be· 
voegd behoort te worden verklaanl .van het aanhangig ge
ding kennis te nemen; 

Gelet op de aangehaalde wets·voorschriften en op art. 
355 seqq. van het Reglement op de strafvordering VOOl' de 
Raden van Justitie op Java, enz.; 

Rechtdoellde: 
Vernietigt het vonnis van den landl'aad te Amoentai, op 

2 Augustus 1871 gewezen; 
Verklaart die l'echtbank bevoegd alsnog van den ingestel

den eisch kennis te nemen; 
Reserveert de kosten van het geding. 
Ahlus gewezen door de Heeren Meesters W. Tadema, 

President, W. de Geidel' en A. W. Th. de Jongh, ledm. 

12 September 1872. 

N aar wij vernemen, is men met het spoorleggen op de 
lijn Bat.avia·Bllitenzorg tot op cirka 5 palen van laatstge
noemde plaats gevordenl. 

Ten behoeve van het Djati-Gesticht werden gedurende. 
de maand Augustus de volgende bijdragen ontvangel1: 

Contribl1ties te Batavia f 116,50 . 
Bijdragen van Ambal'awa ,,64,50. 

id. /I Manondjaja v 24,-. 
id. /I Amboina /I 167,-. 
id. "Ternate JI 96,53 . . 
id. II Muntok " 21,50. 
id. II Sumanap 1/ 12,50.-
id. "Inc1rapoera en Paina-n /I 25, -. 

en als; zoodanig met namezijn genoemd de geschillen over 
huwelijkszaken, boe<:le1scheidingell, echtscheidingen en derge
lijkezaken, die in nauwe betrekking . staan tot het familie. Van 
leven:enl dOe godsdienstige gebruiken van den Inlander. 1/ 

id. 1/ Garoet 1/ 46,-. 
id. H Tapall01i /I 77,-. 

den heer Hendriks If 2,50. 
eeli onbekende door mevr. Meertens If 10,-. 
de Loge de Ster in het Oosten II 100,-. 
de Bat. Zee en Brand Ass. Maats. If 200,-. 

Ove~~egende, dat zulks, "nog nader blijkt uit de geschie- /I 

denis[dei' Resolutie van 7 December .1835 en de daarbij /I 

f 963,03. 
gevoegde memorie v,an toelichting, waadn als beginsel, over
eenkoIns~ig het ad vies .van het l:Ioog~Gerechtshof, is aange
nomeJi, ·:dat de groote invloed del' priestel's op ae bevolking 
en de~~ hoofdenhet niet wenschelijk m~akte, hunne rechts- Aangaande de roofpartij, die eel'gistei: op het Konings
:m~cht , uit te bl'eiden, maar deze uitsluitend behoorde beperkt plein plaats had, wordt in de plaatselijke bladen gezegd, 
te blijven tot die onderwerpen, welke met de godsdienstige dat het fcit waarschijnIijk ten laste komt van inlanclsche 
begrippen d.erbevolking in onafscheidelijk vel'band stonden militairell. 
(Tijdschriftvan het Recht in N ederlandsch·lndie,Deel . Is dut beweren niet wat gewaagd? 
XIX); . . ' _ Zooura op de 10111.011 geshgeJ1was, hetgeen van 71/ 2 t.ot 

Ovcl'wegende, dat in strijd met deze zoo heilzame begin· i ua 10 UUl' plaat" vond, Weri!, op hougel' b~t.. bij alle true-



penafdeelirigen in de ' kaserIlescontra:appel geho~den;Nie
mand .ontbrak. , Men ruiste ook geen der gewone equipement
stukken. 

Gesteld dat de aangevallen inlander de vel'klarillg heeft 
afgelegd, , aat hij aangerand werd door inlanders in blauwe 
htnica'smet blanke knoopell" dan zal men moeten toestem
men' dat. meer in.landers die dracht hebben, behalve de 
inlandsche militaiten. 

(A angeooden,) 

Deli. 

grooter macht en trekken partij van de ('rvaring, diezq 
opdoeri. 

, "De leoelies houden zich zeer rnstig," 

Met de William Mackinnon zijnoO koelies van Deli a:l~ 
hier tel'llggekeerd. 

-Men schrijft ons voorts van RiorlW, dat hetstoomschlp 
B7'o,~oeek daar blijft, waarschijnl\ik om nieuwe troepen
versterking, welke men daar V.fin Bataviavoor Deli wacht, 
over te voeren. 

Het hospitaal te Riouw is opgevnld met gewonden en 

Totons leedwezen wordt in partikuliel'e bl'ieven nit · zieken, van Deli komende. 
Deli, vail 29 Augustus jl., heden alhier ontvangen, het be- Ook zau daar een officier, tot de :f.itionnaire macht 

d d 1 P · G t behoorende, zijn teruggezonden die, n en zegt, wegeus 
richt bevestig, at wij aan c e mang aze te over een onachtzaamheid op ziin post .moet teree staan. \\ IJ" wH-
echec van onze troepen ontleenden (zie ons nummer van 3 ~ 
dezer). len hopen dat dit eene onjuiste mededeeling is . . 

In een ons welwillend tel' inzage verstrekten brief leest 
men: De berichten omtrent Deli, uit de Jav. COU1·. ,ovel'geno-

"Met de Batakkcrs is het wedel' geheel mis. De vrees men, luiden aldus: 
van de 'planters, dat de civiele en militail'e autoriteite'n zich "A'an een rapport 
weder door de Battaks zouden laten om den tuin leiden, gedagteekend 80engal 
is helaas! bewaarheid geworden, Onze tl'oepen hebben een de berichten ontleend. 

van den, assistent-resideut van Si~k; 
29 Augustus jt, worden de volgeil~ 

nieuw echec geleden. Weder hadden een paar panghoeloes Nadat men tot 13 Augustus zonder tijdingell gebleven 
beloofd de beide Dato's uit te level'en cn daardoor hebben was uit de in verzet zijnde landstreek, werd op dien da
de laatsten een ,'uitstel verkragen, voldoende om zich van tum vernomen, dat zich in de kam'pong Rimboeo eene massa 
de Vl'oeger geleden vel'liezell te herstellen en zich betel' voor yolk vel'zameld had. ' . 
te bereiden. Men. schijnt overeen gekomen te zijn, dat na Aanvankelijk geloofde men, Ullt zich daarvnder ook Berg~ 
verloop van zekeren tel'mijn onze troepen naar het geberg- "battaks bevonden, doch, bij de terugkomst, des volgenden 

't.e zollden oprukken om de panghoeloes te ondersteunen. daags, van datoe Setia Radja, die door Sapoeloh kota tot 
Gee!1erlei waarbol'g voor de oprechtheid van die hoofden dicht bij Tanda-Benoea geweest was, erlangde men de ze
gevl'aagd hebbende, liep men in den strik.. 5eJ,r :tI:lJ dat de Bergbattales allen naar hu~ne negorijen 

"Van onze tl'oepen rukten 150 (sommlgen zegge!l l?0~) t afwIJbq}rnggekeerd. Ook veruam men, ' dat de opl;oerige 

man op" di~ zeer s~o(;dig begroe.t we.rden door een hey e810ten. o.rl.n )lUn.ne vOlgelingcu. ZiCh ... wed. er. te R ... a .. d.j,{K .. " et.jin .. am ..... ~ 
geweervuur Ult een meuwe, zeer kunshg versterkte en vo en bankblllettq,stlgd hadden. 
bet oog gehecl verborgen benting. Er vielen 4 doocl _,(1 daarop be~loten naar .Rimboen eeD:ve_rl<:en~iiI!g1 
waal'ondel' 1 officier; men erkerit voorts dat 12 man,,- '-. '';i doen, met het doel om z!'p mogelijktdt ' Tandi 
wond werden. Riel' loopt het geruchtdat dit getal nog ver- ~sel o~~n Radja Ketjinam-boenan door te dringen. . ,. ~ 
kleind voorgesteld is. Onze troepen zoudell verdeI' de benting t;p'l~n 20sten vertrok daartoe eene kolonne sterk 160 
nog genomen (In daarin een nacht gebivonakkeerd hebben. Ze- man met : de noodige artillel'ie, onderaanvoering 'van deli 
ker is het, c1at zij met spoed teruggetrokken zijn. De gezag- expeditie-kdlllmandant: . ' - _ 
hebbfll1den moeten of volstrekt niet op de hoogte van den In den middag van dien dag bereikte men de plaats, 
staat van zaken geweest zijn of iij zijn door geheel on- waar vol gens de ingekomen berichten de vijandelijkever
juiste berichten misleid. Men spreekt wei van geheime versterkiiJgen zich moesten bevinden. . 
bedvelingen, die bij dit aUes in het speI zijn en verspl'eidt Aan eene kromming van den weg, langs een ravijn, we1'1 
zeeT geruststeUende mededeelingel1; maar wat zegt dat tegen- den inderdaad verscheidene kleine, goed bezette beilting~ 
over feitea? aangetI'ofl'en. .. ; 

"Thans worden een gedeelte del' troepen, die het eerst De voorwacht had een hevig geweervuur tedoorstaanl 
hier ' van Riouw kwamen, beuevens 125 gewonden en zie- waardoor al dadelijle 2 Maleische gi,dsen sneuvelden. Ver] 
ken, naar die plaats teruggezonden. Ook spl'cekt men van scheidene militairen werden gewond, terwijl men het ver
het vertrek der marine-troepen en weI naar Atjin. Wat lies te betrenreu had van een officier. 
moet dat ,beteekenen? lIier zijn thans eel' meer dan min- Na eenig oponthoucl werden de vijandelijke werken met 
der troepen noodig; :Men begint toch reeds met het in- storm genomen, door de Europeeanen onder aanvoering van 
trekken der detachementen, die op eenige pndernemingen den kapitein van Eersel, die daarbij aan de h~nd wetd ,ge~ 
tel' , harer verdediging gestationeerd waren. 'De eerste fout kwetst. , , '. , ' .. 
was dat men ons te weinig troepen zond. Wi! men nu De vij :md redde zich door een overhaa$te vlucht iii : he~ 
weder in , die fout vervallen? Of poogt men den indl'llk ravijn, dat zoo steil en dicht begroeid' was, dat geen moge~ 
teweeg te brengen, dat alles in volkomene orde is en men liJkheid hestond, on hen te vervolgen ofeenig vel'lies, toi 
zich veilig waant? Men slaagt dan weI zeer ongelukkig te brengen. . " . ' 
daal'in, want het gebenrde wekt in hooge mate nieuwe De verst el'kingen waren zeer oordeelkundig aangelegd, eli 
o?rust in alIe gemoederen, al neemt men zaer geheimzin- overtroft.en vene hetgeen men tot dus verre bij de BattakJ 
mge allures aan, alsof dat wat plaats yond voo1'af bere- had gezlen. . , ' . \ 
kend was en de zaken uitmuntend staan. Op de plaats vail het geveeht werd gebivakkeerd. 

IIEr zullen op verschillende plaatsen drie bentings war- Het sneuvelen der beide gidsen en het aantal der ge-
den, opgericht, elk met 60 man bezet. Maar waartoe? Ik: won den maakte het onraadzaam d~n tocht verder voortte 
hegin.' te vreezen dat deze expeditie telkens nitgebreider, di- zetten, weshalvedff kolonue op den 21sten uaar Soeng\l~ 
menslenzal aannemen en nog zeer lang kan duren. "001' t~rugkeerde. ' ' , 
de Bataks en hUl1ne leidel's moet men zeker ontzag heb- , Sedert hebben geene militaire operatien meet' plaats ge· 
'Len; ~ij ga l'en den strij<l nitt op; maar Ol~twikkelen stee4s j had. 
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BiJ de geringe kans om Joor ~'\'I\()OR'en van patrouilles 
ifebeide oproerige uato_es in kandellte krijgen, werd hct 
l1iet raadzaam geoordeeld meer dergelijke tochten te onder
nemen, waardoor men Imns zon loop en de verbittel'ing Ller 
Bataksche bevolking meer en meer op te wekken, 

De militaire macht bepaalt zich dns voorloopig tot hot 
bezetten en bewaken del' grenslijn t.nssehen de lYIaleische ell 
Batakschc distl'iktell, 

Op de posten aan de Deli-rivier worJt de marine lan
dings-divisie van, Z. lVL stoomsehip II J}l(trll'I,T " vel'vangen 
dool' een kompagnie infanterie met een honwitser," 

. :Alilita,1'ia .• en heeft gO,eugev.ondel: de 801<1aten ,te d~en 
blv01;mcqneeren, en een ClI'eulmre mtgevaaadlgd l\l then 
geest. am den soldaat te lem'en hoe hij te veltle zich red
den moet, om manoeuvres tf' _maken, etc, te doen, ?:Omle 
een kaIDpement van eenige dagen noodig z~jn. 

Het Legerbestullr denkt er andel'S ovcr. Ze zullen'smor
gens uitrllkken en 'savollds te lmls komcn. 

Nog sterkel'. Die odenin/Jen, noodzakel~k als Zt) zijn 
inelien ze niet ' zoo kleingeestig worden opgevat, sleep~n 
natuurlijk onkosten na zieh. vI' eln 11 da t gel(!, c1oelloos 
uitgegevell weI is waal't maar toch lJIel he!. dod om den 
staatsdimst nuttig I.e zijn, ?oal cloor de c(l?I!i71es wOHlen 
vel'strekt. 

Men '''·~,;e illzage van de elrenlaire. Wij HeIDen 't lIIe

mand k..¥-aiijk, als hij uiet geloovcn wil cIa!; mell zoo om
springt met het geld, door den sold aut bijcengebracht. 

~~;t.;:r,'.r:..c<,~;,.;.'.O;,p~ !J ~ 

Uit Keclil'i, (Part. COl'l',) HedeprnlOrgcn, 3 September, 
heb ik to Trengalek omstreeks h~'l nogen een aal'dbDving 
wilar,;enomen, vergezeld van ondel'aardsch gclnid als van een 
zwarell ,donder die nog vel' af is. 

De b~W"eging was horiwntaaJ, 611, naal' hot wij voorkwam, 
jn .deriehting N. 0, - z. W" tcrwijl de schnilcting 8 it 
10 seconden aanhielcl. 

De magneetnaald kwam ill trilling', en slinge]'(iu bovcndicn 
ov'c1' een boag van + 20°, doeh bleek IIJ all,jop Viill hot 
natuUJ'V;c]'schijusel onvel'l(lHlenl te zijn gl:blevcll wat wijr:ing 
betreft. 

Nagenoeg een unr later, nam ik een twectlen licirl.en 
schok waul', :>;onder geluid, naa]' lint m ij vonrk W[;lll 1Iit de 
tegenoveJ'gesteldc rielltillg, De sehok was echt()l' zoo gering, 
dat de magneetJ1a~ld alleen cen weinig trilde. 

(Loc,) 

dien de betrokken apothekel' zich in een ofander mocht 
hebben misgrepen en of het rechtmatig is om iemands be
voegdheid tot het uitoefenen van een of ander yak zoo 
maar in te tl'ekken zonde1' zelfs de redenen op te geven 
waal'Om znlks geschiec1de. (ScUll.. COUl'.) 

J~iacj(l,ka?'fa, 7· Sept, lieUoes, Den 31sten Augustus 
jl. des n[Jclits to 2 me had el' een ketjoepal'tij plaat~ door 
10 roovers ill de dessa KeniiIlen, dat een ]3odoekoean (ge
hucht) is van de dessa Soembran, bezuiden de goenoeng 
Gamping 0]3 een paal afstands van den Pandji belast met 
de policic. Vijf huizen werden in brand gest.oken, f 30· 
werden s!ecllts medegenomen, een man werd vel'wond ell 
een doodgeotoken. 

Onmi(hlelijk werd aan den Pandji kelluis gegeven, die 
eCl'st tegen acht llre 's morgens van den 18ten September 
zijn panatoes zond en tell 10 nre zelf kW3m. 

Hdeigenaal'uige van amJioenschuivers, want llat is onze 
Pantlji, is dat zij des morgens buitengewooll laat bij de 
hand zijn, Of <lilt uu in het belang del' goecle uitoefel1ing 
(leI' poli tie is en waal'om men zulk een politiehoofd claar 
behouut, ja 7.elfs char aanstfH, is voor het oog van ge
WOlle siel'velingen (lees: partikllliel'en; verborgen en bed'ekt 
Joor den dikken sluier del' camarilla. 

(V01'slenZande7l. ) 

v j{;RSLAG ViHl de vordering !ler werkzaamheden aal1 den ' 
spoonveg Srl))w1'(m!l - V01'stenlamlel1. - lfTilleilt 
I, gednrellcle de maand Juli 1872. 

4 de sect,ie. 
Brinr;in - ,rille!il 1. 

De weill'sgesteldheicl over J uli was voor den tijd van het 
j:lal' nint gllllst,ig. Dc tocvioed van werklieden was door 
het. p:tdi-snijden mindeT groot, 

Geunrende deze maanll Z~ll verzet 40651 er} grond. 

Lfin/Jill - IJemoengan. 
De l'eecls voltooide baanvakken 1, 2 en 3 werden vol

c10ende ondel'honden. 
De brug over kali ,Karang is gereeil op een gecleelte van 

he1; del;: ell de leuning na, 
Over de baal,)vakkcn 1, 2 en 3 wordt 11et ballasten g'e

l'egeld voori.gezet. 
])emoe?l/Jra!, - 1'0Jogi1'i. 

.r.Iet de gronc1werken is gel'egeld voortgegaan. 
De dtliker nabij piket 2GB en 336 zijn 0]3 het 

na goreed. 
voegen 

De cliliker 
opgemetseld. 

bij pileet 2'1'3 is voor het <1l'ieviel'ue gecleelte 

l\Tet het ballasten van de baanvakken 7, 9, 10,14 en 15 

flatlutJ'Ml/J, 7 ·Sept .. Een sehrijvcn uit Batavia bericH 0118 

dat het plan bestaat om het venclnkanLoor i.e 80m akari a, 
zooals het tegenwool'-uig werkt te snpprimeeren. lie te
gen woordige venclumecster zonde gepensionneerd worden en 
zijne betrekking aan den Notal'is opgeill'ogen worden, IS 

cen begin gemaakt. 
laJofJiri - Tfillem 1. Het weinige l'cndement d~t boven bedoelcl ka111;oo1' op1cl'el't 

en ook ingekomen k1ac1lten zouden vall deze vcrundering 
de oOl'zaak zUn. 

(Sam. Cow'.) 
~-,::.~ 

, Samarang, 9 September. vVij untvingen dezel' dagcn cell 
nog al uitvoerig schI'ijven uit Cheriton, betretTende de in
-trekkingder toclatings actc van den civielen apotheker N. 
:aldaar. . 

Men lean 7Jich aldaar maar niet begrijpeu hoe het bloot 
eischen , van contante betaling - al is de verlangde prijs 
VO()l'hetaftelevcl'en geneesmiddel vo]geils sommigen nog 
aI ' exorbit.ant hoog geweest - aanleiding kan gegeven heb
ben tot znlkeene ingrijpende handeling van den kant del' 
I'egeel'ing. Men viudt het nog al liard een pel'soon, een 
gezin broodeloos tc maken omdat hi] alskooprrian betaling 
eiseht voor de 31'tikelen die hij uok niet VOOl' niet heeft. 

Ten slotte stelt men' de vraag of znlk een nit erste llluat
regel niet door een zaciltel'c kon worden vool'afgegaan, in-

Met ile gronclwerken is gel'egelLl voorf.gegaan. 
De baunvakken IG en 17 zijn tot piket 375 op weinig 

n[1 gereed, 
Ballnvak 18 is gel'ee(l. 
De vel'graving del' kaii Toentang baanvak 23, vOl'llel't 

geregtold. 
De aal'ilenhaun op de baanvakken 24, 25 en 26 wOl'dt 

op de hoogte gehouden, 
Nabij piket 355 wQnlt een ijzel'en liuis, wijcl 1 meter, 

gelegcL 
Nab\j piket 358 is eell ijzel'en bllis, wijd 1 meter, gelegd. 
Bet opgaande werk van het westelijk hlldhoofd van de 

brug nabij piket 391, is tel' 1100gte van 4,5 meter, dat van 
het. oostelijk lanclhoofd 2,5 meter lwog opgemetseld. 

Baanvak 17 is geballast van piket 371 .tot piket 375. 
Baanvak 18 is gehed geballast, 
De rails zijn. gelegd op baannk 

gedee~te van baal1vak 4, 
1, 2 en 3 en + 2/3 

(Jar;, CQuJ'.) 



S'" 

;,692 

8 alEKE E:l Pfi - S E~..L O :c~ TID ::.oo-. 

, Str a at , 8 u n d It door g e z e il d. 
~.... _ , _ = = '=i;== = = = = = """,,=:i:;;:= "'~=' -"'-""====""""""'====~====i= 
. , DA'I'UM : I.:>r VI,,A:G N.Ut};!' J)F;R ~GmlPl<JN GE:,; .!..GVOi-; RJ H:Il· . 1 VAr'i .: .pAl'UM! ' 

. , ' ' ! .. 

September, lO'i:~gel~eh • .' ... 'If,adij T.·rllel'1· • 
', . . •. 11 E,!anstll .. " . . • lloussol e . . • 

• • . ~ EngeIBeh.... . Gem. . , • 
,,i • , - Aiutl'ikaausch. F'nmklin. . • 

. . H l!Jugelseh , . .• '1ICat~ Ca;',ue~ . . 
• • - « ... ' .. 1ll.lCk III nce • 

Co • - Nederlandsell.. ~' o"cll I 1. . 
• - FJtl.~elsch • • . • . ,Ge01ge ShOtlOH . 

---, ---' ----"----,..,. .. _-_ ..... -.,.- - ----_. __ ... 

.!Viueesh 
· IP iehon 
"Pearsoll 
./D1,ew. 
. Lawe . 
. 1.llgHs. ,
'l'lI?efUlOJl .. 
. Mlller .. 

+'or~lOn:a " .... . ,/fl 6' Augnstus .. ,. , Fa,]jll 0~\h ' 'l"ft110kOk' ... .. . 11 II ••• H. Mars eJles 
• 110 ilo . .... , ", ,5 , " ' .. ' .. F"Ja, c,nth. 
, llntavia, . • ' .... .. 7 September .... BosIO.l. 
• LOllaeu . •• , ~ ..•• . 'l'iG JUlii ., •• . •• , . ~il1gapor~ . 
'! f~. • •••••• 18 IJ •• ;" • . :;llangbae .. , 
'IBntaH •.. ,. ,., ... ' ' 111 September .. " Rotterdam • 

SlaUl .. . •••• • • ~ . • ~l Augustus •.•• . Il.ondon. "" 

, ",.:.:', -' --' -' 
Aangekomen Schepen te Batavia. 

: ~==r~=~:~~~~==r:~:~;r~~~ :::=;;:;;,=:;;PEN ~='l Gt;U.G VOE RllER 'I VA~ DaTUM J 

~ ~eptelJJber.l ~ : '~e~e~~"UdSCIL ,I-ChiP" I,; ~d.~rl""d ell Ori'.l'je . . • • ' . jHaasnoot . . . . • 'iYa'hllg , • II ~i Augustus ·1 :', 

AG ENTEN 

" ". .131 amell •• anBel!, , " Clara...... ,Nickel. . • • ' . Bllllos Aijres. 17 Jt,h • 

~~~~,:..<;.;,~~·~ .. • .... 4""·:,."'7 .. :-,o:".::::;.\;:.:~~.:-."...,..,."":"::c·t~Jl~,;.l'k'",..;-~..:..~..-::..';...~"\~;:~~-::=~.;:._ ... ~ ...... ":or...,""~:,~~i:e:.!'.~,~~~~' .... -:- "~" 

V e r t r 0 k ken S c h e p ~ n van Bat a via. 

r;~~~\ IVLAG _JBEN~~~_I ___ ,~ME~~~:~C_,R_E_P_E:II_, ____ '_'___' __ G_k_:Z_A_G_'_'O_;-'-:li_11_1,_.R __ -"-'---::' ____ ..:.N_A_A_TI_. ___ _ 

septe;uoer ,12

I
IF;.ansch .. . , .. , ut?omh .,' Ne,'" ' • . . . , . 'I M"rlll"rino , ' . ' .ISillg,j'pore 

• , ;- Nederland.eh,. Imk . . Pl'lnses Amehe. . . . , Dries t , • ' • Nedel'lan(1 
n • .- Amerikaallsch .• Bchip . . AJbclt Edul.Ild ... Mills • • • • • Passaroean. 
II .21 1Zi". "Ms •••.•. ~;joCtmh •• !VlCe A<1IlJII' ~i al KOOplUhll Kowdt. Van Tl'o"ijea • siam l"ia Sill g;:pore " 

.- IJ~ngel!ch ..... N Vidnr. ~ • , • . Murray . , • Singapore • 
• 13i " " "lu\·estigator. . "THinH~ i'gch • .Onrust. 
:-IEIIgelseh .... "" Sea Gull, Ri<lge ". , Indramayoe . 

"" .14 : Zi'~'eed6ch .. ... , Qchip ... . ~:l ga.. . • . ~iI\'e]'pal'J. " • : Pasoeroean. 
'. .-INDol'd nailscll. Ueichstag. • . HUllsschildt . _ ChcriboJl, 

"~ 

OA:Et.G.A.-LJCJSTEN' . 
Invoer. 

Vnn 'Er,geland per Eng'. schip IIJ..JtlnCaster", gez. 'I.'ordycr, ' 
, IIgI. Maclaiue, Wt.ISOII' (!Il co. 

/ 513kn manufiICturen;' E. J\1oormllnn en co. 1 kt sloom kranen, 
, ] ij(i zakkenOicst stor, 'rid mall , Balfour Cli co. 21 coli munu
.factureD, Burf:, Myrtle en co., 84 ku mnuufacturen. BOrllf:O 

; '" Comp, Limit,eel. 13 bn zeilrloek. 'Landberg, en Zoon. 30 
ramen ' ~ilt,; 71 coli manufac1.ureo. Pitcairn, Syme en co . 4 kit 

.J!lger. 100 do drankeo, 200 vn bier, 33 kn mauuf"chirclI. 
i; ']~bughton en co. 22 kn gegalv. Uzer. 350 VB 'bier. 2:33 krd 

lIurrlewerk, 600 ton steenkobn, 10 vn koopwarell, 356 coil 
.. l(lauufacluten • . M.achiine. 'Walson en co. 23 mu aardew{; tk, 
ao ramen vilt, 23 vn ~lz{\l'welk. 288 coil manut'i,;eturrn •• M!lr
!iD, ,Dyceen co. 79 kn manufact.uren, 60 ~n mesl', JJomdn 
CD co. , 1 'vat wijn, van Siootcn, Morgan cn:.c.o . 

, Uitvoer. 
, Naflr~ederlaud per Ned. schip "Nicolette", gc?. Bouten, 

21 uammell, :~ kn 
,: Jand. 

aRt .• T. Duendels en co. 
wijtl, Ann boord geblcvenla\ling vr.n Nr:d er-

I.e Pro\;olillgo gcladen. ' 

getta pertja, 14003, Ilik gQlnela~tiek" ,~77 , pik ' n.oten;899 ioelie. ' 
8 vn boter, 2 vnspek. 2 rollen ieildo~l{, 2 hammen, J. F. 
vanIJeeuwen en co. 152926 pik suiker;, Reijllst en Vinju. ' 
] 5 piknoten, ] 02 pik koffij, Lorrain en co. " 37123 pik tin, 
N. 1. HalJdels Bank. 75 pik noten, 37 pik foelie, van Beek 
Reineke cn co. 405 pik komj, G., Suermondt ,en, co ... 3 kn~ 
gember, 2 kn , 1.her, no \11' cacao, 1 kt bier l ' kt bmpen,de 
Lange en co. 12378 pik gettaper1j~" Iuternatiouaie.' 17 lin ' 
[loten, 382 pik suiker, 340 pik kolfij, Parvis en co. 832 pik 
knllij. Dummler en co. 24 kn gemher,aanboord ,gebleven 
ladmg vau Hougkong. ' , , , " ' . ' 

Naar Nederland via Pekalongan en Cheribon per Eilg. schip 
"CI !Y of Paris", gcz. Mac Donald, agenten Maclaine ,', " 

, Watso!l en co., 
VoiirNederiand. 

100 pik rotting, Macilline Watson en cp. 
N!lnr Nederlnnd vill CheriboD per ,Am. 8chip , ,,MiQdoro'o;gezagv~ 

ReijuboldF, IIgentcn Dummier en :co, ' 
7 kil crnekecs, 5 k II spi~ k,:3 'naaimachines, 34 stelle,n tabben, Is 

doz. ber.ems. Ii!>uboorel gebleven lading van Ametika, ' 
Voor Nederland. 

250 pik rolling, Dummler en co.' ' 

:' 6039,13 pik suiker, G. SUMmondt en co. , 10000,38 pik !)Hiker, 
flullzltigblowen 1m co . . 35 pik aardappelen. 5 do oijcn, Bou- Aangekomen Pel·sonell. 

~, teD , Vail Singapore, RiollW en lYluntok, ni'et het stooms. : 
~' , . ' I.e Sam[lrang gd aden. W:'Z ·' M'" il 1 Kl kk 3 E t' , :,,4010 plk knftie" Inlernatiol1ale. :n70,84 pik koifk , Mac N,.ill ' 1 :Ul.ill aC'1mwn,- e tee\, ' 0 -e en '~U1"'}P, ma tpzeu.: ' 
>f.t1 co. 50 ' [iik koflie, BlIijg r- I)~ . 26ft £lilt koffi!', nooo N. VertrokkenPenonen. , . ' ", 
,; ;'pd. fabnk,G. A.' Wermuth. . Naill' Singapore, ' u;et l1et etoom~. Neva, tie hceren W. 
" . ' " ',' / nlbier gelDell'D. . 
40810'k . B J " ' 'k h S ncl'mondt Jr. en d'Aulnis en echtg., mevr., van Putren. ; ; ' 

c" •• ~ ." , pirl)~,tl1Jg. • ~an ,eeuwen en co. Q",O 'PI, sap!l.tl out, 
.'~, J'. I'cetiju; co. fiOO pik tin, N. 1:l, M. 122 plk koffir, I --""-~~.,-.-
" ~ ',:rtlrvi!ien"Go. VOllr elk artikel ' in dit nnmmer voorkilrueude. 'ell ' lIiet d~or a~'der ' 
'N N ' 'n' t geteekeud, -stell zich voor de wet' ala scbriiver bekend ' :::aar ',-eder!aluI pe,r N~d. schip "Princes Amelie", gez. nes, . ' • . N LIER. ' , J J . C. VA " , , ,,'. agenl.en •. F.van J"eellwen en Co" , ', _ _ __________ -'-_...:... ________ _ 
6282pik nji:tiug, 9654 pik benzoin. 40 !co vrucbten op water, 

, 1 kt H1.els, 1 pak buflelbuidell, 49957 pi\;, peper, 21680 pili: I Sllelpel's{lruk, :BRUINING & WIJT. -Batavia 
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