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l ' - YOQ~W(jORDEN, zou meer van :overijling. en gejaagdheid dan van, 
. ~ kalm afwachten en beraden riadenken getuigen, 

VGORKOM.ENDE IN DE GEWON;E EDITIE v AN RET d" 1 . h 
,> -. . zoo men ree s. lluma Ie OpZlC ten een oordeel 
i~j!eu:w:" Ba~~viaa~ch Randelsblad. overhet bestuur van·.den tegenwoordigen.G. H. 
!; . ."., wilde uitspreken. 
~DE :OUiEKTEUR 'vkN BINNENLANDSCH Wie aanvankelijk reden .hadden oire-.zich met 
,~; ;. BESTUUREN DE KOWfROLEURS. de eerste; ~andelingen van den pas 'opgetreden 
~r" " .'. . "., . Iandvoogdingenomen te betoonen, waren weI 
~;\ Bel he~tuufyan _ den Gonverneur-Generaal in de voornaam~teplMts deverongelijkte kon;' 
.M:ijer heeft tot 'nn toe geen ander bewonderaar troleurs., Nauwelijks het bestuur aanvaard heb;. 
"gevonden dan .. ' de heer,rl? Mijer.Zijne. verde- bende, trok de G. ' G. hetbesluit van zijn voor
Jligf;lrs, hoe .welwillend; ookgezind, zullen ... de ganger . in, gaf, voor zooverdit mogelijk was, de 

>:bekentenis mo~ten afleggen dat zijne landvpogcl.ij gestraften hunn~ plaatsopde I'aJ!glijst del' kolly• 
:zicn vooral hi:left geken,merkt door zwakheid, ga's terug en lief daardoor billijkheidzegevieren 

.'~door , schrooIDv<alligheid, '; waal' het op handelen op bekrompen opvattingomtl'ent de reclitehen 
,;>.aan~wam~ , dool!,. onbestewdheid, waar .. dooI'tasten aanspra~en van landschenaren. 
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3~a#t~~racht rii~~nde ; .. e:sfuoeten hetoonen. '.' ...•.. tere. toekoJ?1st.. . Zij. werden .evenwel . iu . hunne 
j t On'aer ~:de 'Yeinige ke~ren datde G. G.Mijer vel'wachtingen deerlijk teleurgesteld. Het scheen 

',?Iiletenergieg~;loOfde ·ie moeten optreden en nu eenmaal besloten dat hun· carriere steeds opde 
' )landelen ,. behoortzijnter kwader ure genomen eene of andere w\ize bedreigdzou,,:orden.· 
" besluitolll eengroot aantal verdienstelijke jeug~ Zij hadden gerekend buiten een Direkteur van 
Aige landsdienarell ,die ' voor hun goed recht Binnenlandsch Bestuur, die opgeldori:oneIi"was 
~.Jjleestal in, gepasten vorm en op eel'biedigen tusscheri de rapporten en verslagen in de dom-
190 11 opkwameu •. inhunne maatschappelijke po- pige vertrekken van de Sekretarie. Hij meende . 
,~itie engeldelijke belangen te benadeelen .. De een blijk van. doorzicht en staatsmanswijsheid 

'pnrechtvaardigeachter:ujtstelling, waaraan ruim te moeten geven door het korps ambtenaren voor 
een 5Qtal kontroleurs.. bij. de landelijkeinkomsten' het binnenlandschbestuur te vermengen met 

. c;jn .kliltures bijhet gebruik maken van hun eleiIwnten, doortrokken met den zuurdesem del' 
. g:l'Ol1dwettig replitblootstonden, heeft nooit eene bureaucratie. pe heel' Direkteur> van B. B. 
(.;:ver~edigiiJ.g klinnen vinclen en de Gouvemeur- schijnt te vreezen ~ijn ambtelijken carriere te 
Y~~l!eraftl is vert:rokken, 'beladen met dellwrevel, verloochenen, zoo · hij breekt met het stelsel van 
/~jel1.mis~enniJ)g .en ortbillijkheid steeds in het rapporteeren, adviseeren. en' considereeren, zoo 
0l~veJlrOepen. , · : ' ,> . . . ... . hij openlijk het bewijs geeft dat voor de ontwik

' !, :~ l!Jellnieuwe:';Jandvoog'd werd VOOl' deze g~. keling en welvaartvan land en volk een bureau
)yeste~ benoe~d. Me:p: : meende dat met ,qe man nietde meest .geschikte. persoon is.. , . " 

\ ~b~st,vall d~~.heel' Lqudon ,een llieuwe.a~f~ Wij zullen denlezer nietvermoeien met de 
;;yoor.· .• lndi~zol!igeopendWprden. '. Men. ko~ster,cl~ her}laling vanhetg{!en ... wijreeds vroeger .schre
; !l~. ;verwa:Ghting··datgebFokenzou worden met Yen omtrenthet benoemen van sekretarissen eener 
;~~ep9ti~.llle: .• en ·.gunsti q,ie ve'rlt;tmmend' werkten res~de~tie tot ·hoofdvanpIaatselijkhestuur.Wij 
l::2-r. ;de>; gqedeg~~iridhei}l.der ambtenaren. ,Hethebben in deu_ tijd onze overtuiginguitgespro-
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~e~;, ,·: ~aa~v4fi ":gestr~i3n ;eA ,i4~~~~n ':~rl~~~£no~ lf~r.s'i.zij?~te .... -?VelsRrekend·~ ?I!l ~ ~a~ere ·· tQeij(}~~ 
. daaraail ' V3;;t",: aat e~A . sekret!;lrlS : :rp.et . altiJ4~5 oe,; ,~~vfag~lf,; "de ." wanverhQuding IS ZOO ta.stbaa:ren' 
a~f;W6~rdentk~n acrl !~€eisc4~n , :die .m~~ kafi~ eft ~duid~lijJy~: dat ' ~ij van verdere , betoogen ,:ont&laii 
Ul~g , stellen"iaan , den· skontrd,le~~ •. gero:epen ep,;;, " l\IJe.n },,~oet , den. :sekretaris van~,.Sumatra's 'We~t:: 
aange,yezen ;pm als. a~sistent-res-itlelltoptetre-' ~~ust, .\en ~,~yap ;(Jelebes . meestal y()Qrmaliga~s~:re .. 

'~eti ; :'=Wij . ei~kennen , gaarne" dey:erdienste~:{vali' .s~~e.~te~i{/Il_~t mederek~?en~ I),i;e ibetrekkipgen 
vele sekretaf1'~sen cllw:ellschen mets af te dmgenZIJ~ :beisllgnJk. Dan bhJvenpp Java 20 se.kre',; 
op de weteIlsch_ap en de routine dier nuttigeen -tarlsS«::Il; . ,J:l eldersl2 ,sekretarissep ov{}r. . ' 
bnlikhare ambtel1arellMaar, ~ij. l!',ouden ,het in '", , D~Dl~',ecteur' yan ' H, R schijnt tot regelje 
gemoe'de aim me!ligassi,stent-resIdent, dIe v~n , stellen! gat ge sekretari~ eener resiqenti~ . iii 
sehetaris tot die betrekkll1g .g~ko~en ",:~r~, wd-sta~.t lS~ ~'II! als hoofd va~gewestelijk ~()Il ; P1aat;; 
len afge:~'aagd he.?bep.' hoe (hkwIJls hlJ m~ensel1Jk bestuur, op . te tr~~eniJ~rwijl. dtt · .kg.~tt~'}~ 
eerstl'l1 t~1d van ZIJll Uleuwen en hem vreemaen leur daar.toe ;Illet dan , :blJ '~lltz.onderllig ges¢hdtl i 

werkkring, bij veel goeden wil en aanle~ ,tekort kan~orden ge~cht. . IsdieCregel . ho;udh~!lr?: , ' :~ 
schoot in de uitoefelling :t:ijrier funktIen, voor . lndlen ",de Dlrekteury~n,:)llee,:Qing w.:as,da,t)le 
hoeveel moeielijkheden · hij verlegen stond, diehij kont~61elirs ' :eell tijdlaIlg :i~'n1eer '(:':administratlev~:' 
tel' llauwernood zonder hehulp zijner onderge-~el1lns d~i;mell op te doen , .alvorens totass;~reA : 
~bhikte l&>ntroleurs wist te overwinnen. . Here- sldelit te e ;worden bevordtnfd, : waar9Ul dang{)ell~ 
~eering , handelt onv.eran'twoordelijk en ondoor- enkel :kon.troleur sedert Januari jL~ tot sekTetarl~: 
dacht ,'" zooiij den bloeien dim voorultgangvan eener resi~entiebenoemd ? ' -, .', ... ,. ;".5 
deze gewesteu prijs geett a~m amqtenaren, di~ in W~jiriisgurmen den _sektetaris' geen lots~e~'': 
hun werkkriIlg nog proeven varigeschikthei,d nioe~ ' beterll~g ; ~,>wij " dririg~n ef zelfs. op ;aan . datde:' 
ten afieggen, ten kostevan larid en yolk :roge~ne r~geel'l~g ;\hemineen' ,of aildel'e:nvorm; 'bijijve~~ 
oefenschoolmoeten doorloopen, De regeermg rJ,ge dlen;:,tvervulling .en <werkelijke onderschei- ; 
verspeelt, op dien weg voortgaande ,he~ recht dmg .,eene "betere toekomst opene ;w:ij zullell" 
omte klagen over misgrepen van hare resldenten b~kwame ·mannen;op . de 'bureaux, opgeleid / 
en assistent~l'esidenten, die, tel' verantwoording met · stels.elmatiguit het ~binnenland8chbestuur' 
geroepen, maar al te d\kwerf de schuld ,van:on~ '~illel'l weten, Maardatblijve 'dan de .uitzoride;., ' 
. doordachte . handelingcll . ofgemi~;. ~.an ... doorZlchtrl~g ,"e~.~ ;,?,l;l.tm,oet ·< ze; ;zjju "w£lutJnw 'W~WW.g 
op ,de 'kontroleurs schuiven, die ,,061' de' fouten feldt, met "tot den Tegel;' w~lJten 'zIt~m: thiuj8vo}gt, 
en doinheden, van hunne chefs, moeten boeten. t\ leman:d ·' zal 'ontkennen 'clat OnS bewe1.'en ten 

VVa11neel' .· zich ontulOediging, ontevl'edenheidvolle ·· gertlchtvaardigd .'\Vor(lJ ,,'9,oor de" bijzondere 
. en ' vei'bittering bij de kontroleurs openbaren, kunde? me onmisbaaris <voor ' den. ambhinaarbij 
dim vindt die geest aanleiding ingebrek aarFbe-het hmnenlandsch bestuur'; die kundealleen, 
vordcring, veroorzaakt door protectie van.en verg~ze~d , van in: dienstopgedane praktische o~~ 
voorlicfde VOOl' ambtenaren, vreemd aan het 'bm- dervmdmg,. "kan een kontroleur 'voorc eenehoo
nelllandsch bestuur. Indien wij de benoemingengere 'betrekkingbij dien tak'van :ditmstgeschikt 
nagaall vall · af het begin dezes jaars, daw zien maken ':ehuitsluitendaanspraak :geven. Maar 
wij; dat bij een korps van 120 (lt01iderd twintig) die 'kuride : is niet bij · voorkeur., toe :te ' .rekenen 
kontroleurs aUeen 0'[1 Java, de volgende -pro- aan den i adriIiilistratieven ' ambtenaar. ,.' ,....<! 

' moties plaats hadden: . I' ,De Direk!teur :van B. ., R \'latedus zijn ''ste~sell 
6 ambt. tel' ,,' beschikking werdenbenoemd tot varen omc'als"tegel ' sekretarissen "bij ':het,cbinnen:1 

kontr. 2e klasse; ' . l'landSCh:ibestuur over te '-plaatsen. Hijyolhard,e j 
6 kontr. 2e kl. werdenbenoemd totkontr~ lekl.; n~etlan',~~ril~ 'h.etnajagen'va~:een ;lievelingsdfQQlll;·" 
4 k~:ltl', Ie k1.". " . '.' as~,~~es". I d~e ' o~tIn,?edlgli1g, '. ve!dOOVI?~ ' Va~ -e~~zuc~t :eIl1 
terw~Jl zes ,sekretart8sen van fe8zaentze1Z -en 'een emdehJk -':volslagen,' onversclItlltgheld c,blFde>k;ol1-': 
i:hef voor het bijwer1cen de?' a :r;emeime" bo'elcen; troleursmoet kweeken. Hij VerlieZ(:riliet.Uithe~t' 

enz. '. 0'[1 ,Tava,~, t,o, ' t a .. 8si8te.n.,.'t-1'e81dent wer~(i)n, .. v.erhe •... · .. v ... , .. en... oog . ~~da~ -,:, een . k. on.'.troleur, ~, die .. : ~h,~~s.' in._. '.d. ~e.ns " 
Alzoo , w,~r.den van een korps, samenges,teld -tl'eedt; na" eenekostbare enmoeIeliJke studle j ~e 

nit, ! 20 a!U~tenareli:, in ?'Iegen 'fIla(l?tt!elisle9h~ ·hebhen : g~m.aakt, nain de ':binnenlimdenveehont
vier: kontroleprs tot ' ~ssistent~Tesident '.' o'enoelDd,beerde( · zijneb.este 'le~ensjarei1. aan .'sJawisl 
ter'v~l in d.~I1ze1fden tijd uit het kotps "sekreta-menst "gewijd 'tehebben; ;met ,het ,vooruitzichtom'j 
rissen " daJ, : slec~lts ongeveer · 3"2 Jedell -te~t ,¥ev~~ ~na2'O j~ren . tel' na11wernood " deIi,rang.~'ov.· anas.8~ .. ~.·.~ .• !l. 
als as:llstent·l·e~udentop Java. optraden~DeclJ" tent-restdent te hehaleu, geen hefdevoor .zlJn 



'~j Jj~ : ~auderi~ en'~nQg ; :rii~rider ambitie; . tei.)~enige . -veI'betenng. . gekOmen, m~rIliet 
} .. , ... y(f~ ·' d€r~ .teleursteIlingengeririgsc~at.! 'afdoe:i1de.. ~edert .... zes JarenheeftdIe wet " 
{j"~~F ~I~~wfj .;~~Il i~et · g~uver:nemeb.~ .. ver\7re,em,~eri,g~~ef~t ;'en ze. is ~e; z0n.debok . gebleven. O?~ 
P~~~ q~l1s l!:~lg':;fo~¥eer~n . :,~n . el~erszlJn geluk g~an ·w}J, zlJn e1' met. rpede mgenoIU~n.MaarJigL 

.p~.p+ge\!,e¥:.:, . i~., . ..... .... . daar de ' hoofdoorzaak van het . kwaad.: slecht 
\ :ym,~ ):)jr~~t~uf!'~vali , 'R B.mpet ' 'de natuurlijke finantieef behee!>? . . . . ' . .. ' 
)lWJJ!~lij]~W , J2f~sch¢rtner diet' "Keurbe.nde" zijn;De chefs der departementen ,v,an algern:eeli 
i~ij :.!&!~gg;~:;:: ra~.er :·)\ec4tmatige btHangsteIling vool' bestuU1' werden in 1869 in k?Irimissie gesteld 
ree-:Q :.\;~rgJ:fteniirst~ndaari den dag, waarvan de om de leemten en gebreken H1 den. gang van 
/ '.:' J:trg "iii; hef'nau#ste. verband staat met de zaken aan te wijzen;' Zij voldeden - zonderling 
{ >~p,<le ~;:Qpbt~rtgst in's lands ' schatkist, maar g~noeg - aan dien last ,alvoren::; een opzettelijk 
1. . \~!'iii~tjte : ~~lvaartdet iniandsche bevolking ·uitgezonden . lnspekteur-Genel'aal vall Finautien 
'teA-£?J~~1~·~*)~j/ {{e'i'· partikulietenijverheid . een blik in de Indische , huishouding had kUllnen 
~~:<M'9qhit . d~ .: Ditecteur . vault B. voortgaan' , slaan, zonder eenig overleg lllet dien ambtellaar, 
~q2~I~:; . ~Yf!~t ' t@,': h~~den aan een~enmaal opgevat of schoon zij bijna 18 maanden Boodig hadden 
f4~n~b€i~~e:la;Qm . d¢.· l'echten en aanspl'aken van de gerekend om tot eelle konklnsie te konien. 
i ' . , );Ql~itis ')~ .. )wiskennen, dan . eloen wij met ThanR zijn de boofdpunten van dat stuk bekend 
.~ , ;,~hte?;l~aat ~~t~andrang cen beroep op het g~~vol'den. Rondllit moeten wij ver~lal'eJl, ~at 
~g.tl,y~~I .. van.(jl111Jkheld vanden Gouverneur-Ge- WI,) zecl' teleurgesteld werden door ·dien arhelCl. 
~n~~~I, ··. c1ie . zich': wel zalwillen herinneren dell Terecht beklaagt de kommissie zich over de 
~lasr~ he'1l{a09r' h¢'t opperbestuur bij zijn vertrek SC?l~ol11elijke gevolgen van . de handelwijze. vau 
onaardeze gewesten .opgedragen :herstel van de mmisters en Staten-Genel'aal om vier begwo
:aiil2!elijke verne~eringden kontrolenrs door den tingen op zoodanig tijc1stip vast · te . stellen, dat 

.·G:~':G :?',M ijer" aangedaan,voortdurende hescher- zij' eel'st na 1 Jannari van het jaar, waal'VOOl' 

?B.1;~$ ",~Y,a.n~.ge . l~~chten dier dienaren ' van den zij werken moestell, hier ontvangen z~in . Diehan
:·]~~~'. :,,"iPe);roegere bestraffings~maatregel i.sin- delwijze moet de .nadeeligste gevo-lgen VOOl' een 
!g;~~ok:~¢'n; [''fUaar; men be'reikt thans langs een heheer hebben, dat reeds holde. Maar zij voe
~$~~:~g·/~et,~el.fde ';aoel. . I?at achten",ij in strijd gen .. er .. bij, dat in .geen. geval, bij de'? langen 
:;m~~,A~Hi ;ui::t?edr~k~en wIl.van!r~topperbe~tuur duu~' . tl.er T?e~'aad~l~g~ng ~n .de Staten~~~elleraal; 
: e~ .\~'l1?-~;t \;.s lan,ds · ~~~1ang. de begrootmg VOOl' het emc1e 'van l\ovember 
; a·s~~~,::.<~ .'. ~:' c ,') Z. h.~er kan wezell ell dat honderd rla!Jen lloodig 

. " :,: .}':: .<:~ . . : :.~ " , ZlJn om aIles voor te bel'eiden. Die tijdperken 
·O ; :C . . :' :,.EEN ·OUDE RANKER. zijn, in ons oog,willekeurig IUllggesteld. Maar 
" '. I. aangenomen, dat dit hezwaar gegrond is en dat 

....... :." .·~.D.,. : ~. l\Iac. h.ten 0., ver . den langzatnen D'an.g van geen middel tot redres zou zijn hetgeen de hee-
, 1 t" ren Mosse] en Gonggrijp aangeven , om · het 

; z~~~n; ;""ovel" vel'warnng en slecht beheervan begrootingsjaal' met 10. April te do en ingaan _ 
,; J~qf~, ~4iep~.aldelijk .uit· een komptabel oogpunt, even als in Engeland en Britsch-lndie, - dan 
i Z;lJJ:lt~m~;, 18~,Q to~genomell. De wet van 23 April is de vraag: of heel'en direkteuren het goede 

.' 18~41S de, steen des . aanstoots geworden. In- middel aan de hand doen? . 
,del:(olita9,:;.:;besJond:/reden om met den toestand hoe Een blik in het verledene kan OilS dat 1ee1'en. 
J~n~~:r>:~le;; ~ me~r .ol,ltevreden, te zijn. Ambte- Geen kurieu~el" hoeken over Indische . finan-
~fi,~l,'~il , ~·aan . etojldezog . gewoon of aan wie de tien zijn ons bekend dan Elout's B£,jdm(fell (ot 
~~~If~e1J.{,"iYerk.eerd" stonden tegenover nieuwe forma- de. gesc,hiedetlis van he! lcoloniaal be1t:e1". ;;. . 
;!.!~~it~I1.~~" ino·~~:ten:.~ g.euitvoering dier wet op ziqh In. den goeden, ouden, gulden tijd van' auto
;; rf.t;J;tl;.err;tt· J!i~Pil. , QQ,.lJ;verneur:-GeneraaI liet zich met kratlsch alvermogen, werd de hegrootinD' hier 
;; 'ile.t1f:lli:~9~~d~:[sq~r nieuw~ regeling ' belasten,die zomJer eenige inmerlging van buiten vastg~steld. 
~ a:H~;~~k~I1:ins :~an ,ele ,zaak miste en .aall wien O'ehrek D h de ' II r h d 
>;:~~.~~~11~#~i,ei~r.oi;iedereenwordt; tenll}ste gelegd. · ine ~e:e\r~:~ va:-, 13aP6c~~ l~~it:ld:: :;:~~ri1 
1:~1,£!'~W'~B'yg ·ij~~H::t "~datll1en ,hem ". deskundigen tel' den stand van zaken voor, dierr hij gevonden had: 
.~ ~lJq~~9;u~;tell~11; .. .. Ook, de wetgever werkte "K.· ommissarissen-Generaal, ik beken het', be- .... , 
~:if.re'd:e,>pln £d:en ::toestand .. te vererD'eren. Alles ;H!PIg , a~p,vari~elijJr :: in ,:th,()l1derd ;o trakteme~ten ' gingen 'den missllagh~an geeknszin

l 
s den omvang ' 

5eU~:o~'i'et~.enirigen : hleven .onbetaald. Er is . la- van een zoo oms ac bg wer, as de boekh01:i-
. ' ," . ding in N. I. oplt,vert, te berekeneu; het werk 



liltllt(~t!J'gn,e' i" ~frlU10IVeeritlen 
eq !.:til;ll'ijk,: pers.oneel, ten tijdevan het . 
del' , .Nedel'tQ;, I. C, daartoe steeds in diellst 
g~p-Ql~deu nie,t .alleen te Batavia, maar op elk 
di:n; :toellmalig~:"'kor~nptoj.l en onder die Compagl~ie 
staande: men meende te kunnen vereenvoudigen, 
men .wel1sch tetebezuinigen .... ·De man, aail wieu 
dit ' we1'k wel'cl .opgedrageu, · met den rueesten 
ijVel'en ' goeden . wilbezield, maar geen boek
hOllucr van pi'ofessie (want geen enkel zooda
nige ' was onder de menigte uaal' Indiegezon
den te vinden) deelde aanvankelijk in dat've1'
keerd .. begl'ip, hooptc steeds de moeielijkhedeu 
te .QVel'WiliUeh, illaar raakte natnurlijkel'wij).;e hoe 
laugel'hoe meei·met).;ijn werk ,ten achteren:" 

Dat . was 'het begin. . 
Toell Blout zijne be trekking als kommissaris

ge.llerapllJ:ederl~gde, sclu'eef hij met nndrnkden 
landvoogd ann ' i~l dien toetltarid ol'de te hrehg(m 
en de hQof<lant.ptenaar; wien' die "repl'imande" 
hoofd).;ak:elijk aangiug;" verdedigde ziGh daardoor, 
dathijden weinigen vool'tgang en gernis mtn 
o1'(\e Weet "aande eHendige vel'wal'ring bij S01l1-
mige administnitien,zQociat geheele rekeningen, 
\vaaryan de opl11akil1g weken' en maanden arbeid milio.enen .. zoekeJ:j, 
hadgekast, naderlmncl door de misleidend~ w~i- . dep.artement. stfi~t. 
ZC, · :waa1'9P de posten tot 8ezelve behoorende, aIs-landvoogd 'js' 
verbandel<;l Wal'eil ; ge~fol'den, verkeei'd bevondeil uitnoodiging t~';l) 
waren;" . ' .. ! En heeft" nie~~; 

Zoo gaf Janaan Piet de schuld ell .Piet liet ring bij het ·· d .~.p' i al;tlf:::lI:l,~l'lli,; :Y~lk,~Ql:n:gy~ 
het . antwoorcl liiet aehterwege. Het is alsof men ba.re -werk,en . . .' van)'Q . 
deambtenaren in ouze clagen cOlltra de men evenll1in verwer · . . 'als ' }H~tg~en 
Algemeene Rekeukamel' en omgekeel'd llOort. wet beschikbaarwordf gesteld . . < .. . -.,;' , ' 

-. 're vergeefs streed van del' Capellen tegen Vaststelling ' v'allde' begrooTtinfr, van'11Idi<~Q9r.-i: 
die · wal' bO"el. hetuitvoe rend' geza;g·aUeenkari:.· d\:ts~;ih'et'~y't~~~·:~ 

])0 uitkomst was dat bijv. de begrooting van 1821 " 0"', '.' 

op ' 21 April van dat jaar werd vastgesteld . 
'l'oenwas de G. G. al zeer te vreden. 

IIlIldengeleidebrief van dien dag, die in November bij 
hetD~p. is aa~g~komen, zegt de Gouverneur-Generaal, 
IIdatht;>ezeer wederom vijf maanden van " dit jaar zullen 
verloopen . zijn eer dezebegrooi.ing behoorlijk kan werken 
en' nien mit~dien Diet kanzeggen dat dezelve gehee1 en a1 raa!. Dat laatste lsterugkeer ·~ot;e;e~).~y§~I["~~r;ri',~q~f;tJ~-;;: 
aan :harebestemming zal beantwoorden, men _eehter uit het ren "lang gewerkt~eeftr4~t'~§lt:~i!~tq~:~$~~~~p1}<~e'-1~ 
vervroegde tijdstipzal ontwaren, da~ men eenige voortschre- wegncmen> MaarlK' er :~9\iendi<;!"lr.:::e~¢iji@enii _ 

~:~f~~n g~~::k~n~~- I::e:{s:~~~~d~o~;a~:~di;:v~~~t' ~~;~~~:lijKe kaps' .... -~1~t.,:~it · yyerW~~1~,.~Iq1~·~~~)gr~~rt~~ 
~at dezel~e weldra' vool' <if' met den aanvang Vell,l elk die~st- aang(3110III GU l -J?~:>l~s .- ?.qg;~, ] .. ~~4\~:.~~.?;·~~,~~~eF. 
Jaar ": zun,~n kUlJ n~n wo~aen geal'resteerd en m 'werking I tot, t~l'ugt.l'ed, . dl~ , ~l}~eq:.:' g~J.?l g~l·~:.~~~f~:.Y,~" '_~;".:'r;d 
gebI':~cht. " j,. I wenm.!e dOOl'ZICht .va~l de · jiI~erderheId< a€-rd(ppl~3 
, . D.~ ~e~rooti11g' van '1823 wer~ vastgestelcl uij \ Inissi~. : . -.-. ;.';,;< . ,, " ,.,-:, ': . ~" o:. : !ii". : 

l'esolutIe ,d11 Rad~ van den 8 Juh van datzelfde . _ " ': \,'. ~ '''.:''',,: . 
jaa~~< I " .':' .. ,'., ; .. ' 

. ,' :. -:" ... 
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~;:" ;;6Innlig~jii!"tc~~~ ll1"ti~~l1' ; Mer.k~~ ·~~~~~t:"~e~;:l1p~ei!~:::ee~1 ~ij!. o~:~ . 
i;~e '~';het , g~b~e.d , ' V:m ·filJ~ntIen· dO'or::memaIid w~nt zeer~··~vellllg, maar schept m~uwe nadeele~. 
t;wor-i!t betwIst,heerschtrfog steeds hetdenk- Om het stelsel der meerderheld te verdedl-
l,bee)f:l, . dat .. · hef. vastst~JleD: der Indische ' beg~oo-gen, ~egt .zij: dat de ve!antwoordelijkheid"lm het 
.~ti*~L hij de wet ill N eder,lil,ild rationeelis, al er_finantIeel . beheer .thans op de wetgevende macht 
·.'~keripen zij dat nadeeleil a~i1 dat systee-m, zooals rust . DIe . stellmg is ongerijutd·. Daardoor 
;'~h.~tI ~anvankelijk.~~werkt 1;leeft, verbon~en zijll;~ord~t de aard van. het overleg in den konstitll
<zlJ:'Yoegen daarblJeVertweldat de wet yan 1864 tlOneelen staat mlskend en worden de wetten . 
. gebr~ken enh~einten bevat, die herzieiling en aan~ weggecijferd. De begrooting gaat uit van het 

\,.vul!~rig eischen. Zoo ocfh.leelendeb,eeren van Indisch bestuur en , van het opperbestuur; de 
.f.;:Bos~~en Bachiel~e.; Dit kqmt, wat d~hlaatst~ be~ Ka!llers kunnen aIleen het doen van uitgaven 
')re~t~:,sterk nit alsmen c1e re.oensie van he(wel'k del' wCIgeren; zij ' kunnen er geen ge1asten. Maar 
,:;heE{fen Mossel en ( -j Ollggr ijpin liet fijdsch,rift d~arenboven heeft de G. G. het recht om kre
;)vc/oi;;:N. . L ' (April en IVleF 1872) leest, ;Ronduit dIet en hoven de begrooting te openen. ' Is hij 
(sch~ijft de heer Bachierie. hovendien: '. '"De ont- een man van energie, dieeene uitgaaf onvermij- . 
'::',:hun~ngenover het geldelijk 'oeheer, welkehet door delijk acht, ' hij za1 ze durven bevelen. Het is 
~\ons:'Fesproken boekjeb~vat,werpen een treurig licht dus eene ledige frase op de eerste the_se te 
(.ove't~ het /jf/mis aan orde en ' go eden wit bij som- laten volgen : de wetgevende macht kangeene 
';.;mig~h, ·die . tot uitvoeririg der wet moeten sa- verantwoordelijkheid afleggen. Dat is'. ook 
\':meqWerken." , '..... . . ' hare taak ' niet. De grootste grief tegen de 

Heeren direkteurenhaddenderhalve, am 11et wijze 1 waarop thans ' geraamd wordt, geldt 
;:stelsCl der wet in het hart aan te tasten, ' ern- toch dat bij . koninklijk besluit de begrooting 
.) tige en krachtigeargumeiittm llloeten a!mvoeren:. te\'e~l in onderdeelenwordt gesplitst, na vast- : 
:"Watwij in hlI'n verslag Iezen, doet wdeens de stellmK del' afdeelingen en onder~fdeelingen 
;":vr'aag l'ijzell: isdat c::rn§t of kortswijI? Men door de wet. Welnu, is bij eene besluiten- .. 
:~Jeer,~art stellingen, die steeds op staatkUlidig en regeering de weg dam'toe gesloten? 
~Jina~tieel · :gebied als kettetijen zijn beschouwd. W orp,tde .begrooting bij besluit vastgesteId; 
'J;-{ D~ ' koIriiriissie wanhoopt. aan eeh goedellgang dan zaL ~r in o~s ~yl'>teeni tach openbaarhei~ zijn, 
:va,n:,,;zaken onder hetbC:lstaande steIsel. Zij wi! zegt de kommlssle; dan gaat alles op wlelen, ·. 
'derlj~lye reageerim. . 'Wij ] ezen : . w~nt de .'ffl't'nister i8 verant1Ooordelijlc! . Wat zulIen .. 

;::., Ij~~~oin wil,?e ko~~issie d~t artt. 2 en 8 der.Comp- w~ daarvan zegge~ ~ W elk mi~~ste:r kan voor 
tabWtelts~et.'hQogewlJ~lgd <w,orden, dat de begrootmg van een honderdtal mlhoenen geldellJk verantwoor- . 

.1::Ne~;~JndHi met meel~ bljdewe~, maar bij Koninklijk be- delijk gesteld worden? Vel'geet de kommissie, 
·'~sIUlt;·:-- duszouder ,medcwerkmg der Staten-Gelleraal..;;.. d d ' l~ . d fi ' .'1 
: 'ivordevastgesteld, den Haad van !3tate gehoord, dadelijk at tot usve:. ze ~s geene ~e~ op.. e nantIee e 
t in N:ederland afgekondigd, eIi voorts onverwijld door den verantwoordehJkhCld van mInIsters en . gouver
-;: Mini:iller van Kolonien ~e~ond?n worde aa.Il den Gonver- neurs-generaal bestaat? En a1 hestond die, wat _ 
< neu!:~peneraal, ter afkondlgmg :m Ned. Iudle . . y~ State.n- zegt dat? 
~ Generaal zouden - naar den .wensch del' kommlssle - met . . . . .. 
:fand~t~ in: dezeboogstbelallgrijk~ aaugelegenbeidworden ge- De hoofdzaak IS de .. verantwoordm~, schnJft 
;.~ ken:d;': dandat -van betbesluit, hpudeude v aststelliug del' men. Dat . beamen WIJ. Maar zal dIe verant- . 
:c>begr~oliug,zoo spoedig mogeliJk: eene expeditie aande Sta- woording niet eerst komen na een paar jaren, 
:;' tenc.~pueraal aa~gebo~en w~r£l;~ vergezeld van .e~ne kopy als de minister en delandvoogd afgetreden ziJ'n? 
,,-, der ; oorspronkehJke ontwel'}len; ,clat van den MImster van . . . .. . . 
/ KoI2pien betrdle!Jdeliet eetste ' , hoofd~tuk, regelende de wijze Op pohtIek terr~m. moeten ZIJ l.n het denk
;,)van \f~eheer, ' elidit 'vand'en GOllverneur-Gerieraal .betref- beeld del' kommlSSlC steeds aanbh]ven. Neen; 
· ';lenc!~~.het twee~e ,hoofd8tuk; ' i'egelende de wijie van verant- degelijker argumentatie ware noo'dig geweest 
!,·woordmg. . ': 0 edt 1 It" · Men ~T '-(;'; - ; .... . . : . .. ' . m · e n an e1'. sese aan e prlJzen. . " 
';' ,. 1¥,~ . .mlllg.erl~eld .:rlelt yop1' eene tweeJange be- had moeten aantoonen, dat de heel' van Bosse 
;!~~ro~tw.~;. :~e.t :nut yal1~at palliatief komt . Ol1S dwaalde, toen hij betoogde, dat het in den 
:;,p~ltg?rlJPehJk . v0.or· ' MeJ~ kan heteep~~elsel vl'oegeren' _ toestand van een minister afhing, 
FPQe~en,dat de :Inmengm.g van.~eS~aten-\ iene-het batio- slot in te krimpen of uit ie zetten 
Y:ra;a~i;~' verkeerd lS i en te ·}teeltlJcl . kost. Mali;r naargo~dvinden. Van konservatieve ministers 
<ge¢iJ,~ enkele meerdere waar~org bestaat, dat de be- zouden w~ ook IlU wedel' fraaie zaken te wachten 
~g3qCi.tingvoor tw~eJarett ?pden tijd gereedkomt,hebben: Wlit kan de w~tgevende ~acht tegeniets 
ftoo~lsIlnhe.tcenJaflgehll~get telkens te laat werd dergelijksdoen) als men bij besluit de.zaken regelt 
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,~W.::f~~~=8iiI~~~~;~ ' :~lt!~ti~inis~: .. nle~eb.Sl~t~e~ilO~n~~~~ 
(je;s{eld' daf de: 1l1iiljstef'. dan Mti3;d. ' Watdan? TifNederland . , zijnyelen nog ~ lIfet den~ lie~~ , 
~~¥tiijndp'volger daariHfhetkoninRlijkb'esluit totva#" Bosse '. van meening:' "hoe ' is yetaIit~0i?t;;;; 
vastst~llingdet ~begrootiilg: Wijiigeil. mida't het in delijkheiddenkbaar, " .. ·. tlm . zij , d~ : wetg~yet. 
lIiare,'; 'lsafgekbndigd? Iifd~f ae~eg tot.eerr gbed uits'praak doe , over .net' gevoerdbeheet." , Tegep~ ' 
beh,~~i;? Of , iiioeten de BtateiI .. Generaal de pil ;over . dep~radox,dat · de·wetgevel'nilvf/ra~t:;·, 
slikk~h? .' Maar dan keert m'en fetug tot' d.e' : ~/)(j(it4elij!tr , is voor . deuitgavel1:inlndie·; .stllt.rt 
~~g~W van 6hheperkte alltoki~tie en ijdel vei~ : hMg~en: Ip.6tr in . kdns>titutioneele~ la'ndeQ 'jtl~~eli 
tO'orL . Men moetopenoaarlieid en aUe inmeh';" ·axibma aMneemt: ' "AIleen de' tiiilc4t / w(}l~tr, 

_ gI~g ::vari .. de' Staten-Generaal wereli; wil e men in' ': bet\:1il'aIi9'aat,'~y~rleende' OIi1, de' uitga~en tedB~Ji 
,het:, systeem del' kommissie . tot . iets goed~ 'ett 'eIi<de: Bes~b,i~pate'lIlid4el~n daart()e: ,a~rit~'\'\f~~; 
ald'detide li'dfuen'. B/iil ' aHee!1 baat besl1iit-re~ " ~en' i isbev;oegd, omverM~}Vocjrd.irigteyra~.ii:?' 

::!I'1~= eJ"!~ e:~jli:I:Pt: h~~~t:~::r~i~i}~EJ:l~f~g~tiS:'~m~J~ 
best~1ir in vr&egerJijdP Vanwaai: ,dan hetgeen' .del! ' inini~tet/>die nu hetgeelthij. a~~~JD:dieoiit;.:: 
vaW :DeV'enter aanteekeilt; ddt meri hier ulet kon: 'ij.oiidten; op de begrqaHng sf3lu'apt; ' teg~Iidv~r, 
bescll{k~en over! 30 per maarldvq6r e~iie inland-de Staten-Gener-aat · terstond moet ve~a:titw()ora6'n, ·· 
scllescnool? De begrO'otiiig laafthafn$:He£ IDdischvvedet allee:hhee~schet ui'~keli - pe grd6f~Jblit( 
bestutir oilmen' z'ekereperk~ii vr~j. MaaT lils een,fan het best~ande stelselligthierind~tvarrlahg : 
miHisterwe'der bij besliiit kan regeereri; zal hij te vorell op~emaakte ramingen door ,di:jnniinis:o 
dati Biet ie~gen: d,' 't gaat sp'oedig g~no'eg iets ,ter . maanden Umg eene " ~tudie . wd'rd(g~m,~akt, . 
sari te , vullen of ruinier te stelIen? Is niet an-C!,ie hem de vtijheid geeffin aIle detailsderIli~ / 
det 'liet ~ude regime de begtpbting ge\vijzigd dische administratie ddot :'te ~ :drhi,ge;n; '~etg¥!~i( 
alg ,de rekepiiigen er kwanlCu? Hoevele . sup- veel meer. tijd kost. dande 'behandelii;Ig in en 
pletoire . rekeriingen . zag men niet itlt6bs achter- rrret de kamel'S. Die inmenging .. in ' ane ' Qijzoil~,; 
na ' hink~ii ? : til 1869 ' veraiiderde men ilQg bij derheden is verderfelijk. . Bijeenebe~lri~~en~:reg~,~~:: 
beshiit, de begrooting v~ii1863; in . 1871die iing ,blijft da;tkwaadv'oort,woeden 'i}ri'"'WQmt'i!og: ': 

'van,,'IB64 b'n later: Ell de dfde iii de firiahtieiierger. Dan zal Indie nog mIncler in Indiegete~ 
wefazdd gbedgeHaiidhaard onder net oride regime;geerd worden1 . De vertegenwoo'rdigirigzaldaat
;dai 'men in 1867 debbeken vari 1857nog iliet had enbovende macht verliezcn om kwaadte keeren; . 
arge~laten.Het is waar; ook nll nog olltbteekt iij zalalIeer1 weitschen kil~nen ·doe!i" hO(jte{~n 
i!l , 1812~e rekthiing van 1867 en dit bewljst aanmerkingen . maken, ,zonderp'ositie( :tes(iltMt .. ' 
dat ersteeds ~~rt ,*afbdel iii ohze fiiiaritieh heehicht; 'Meer orde komi ook lang~ dienweg yo6fzeker ' 
rria~r wl:taf, zijride' fekeriirigeh ~ltn ,,66r 1866, niet in 'de zaken., " .. ... . , . . 
tden de Ktifuers er riiet zooveel iDede te dden Neen, men heeft d~mrnoedgeriiistQmllet 
hadden? Hooge woord . te Uiten.Zdblang ae ' wetg~yen; :' 

..• De ' uitvo'erihg def kdrnp'taoiliteW~Wet was el- de rilacht in Nederland Indie in de details'thede~'< 
leildig 'en bektompeli; " iij' stuitte odk af 0iJ regeert, is hiergeen vlugge gang van ~4k.,~ni a~h~~ ' 
k,\~aaen wi1. Maar zalfuEm op zulke grondbl, baar en storing te . vreez(:ln .. ZoolanglleLop;; ..... 
als . men tlHins iianvoert; eene wetgeve'ride \::ergatle- perbestuur en . de Staten-Generaal ii,cnerniet 

. rin~' 'er ide b~engen om van hare maclit afstand te toe . bepalen . alleen heg~n~elen. · kste~lerren, b,e~ ..• 
doen,bm a~ koorden "Ilri de Ihdische benrs los te langtijke feiten . te besprekeri,gaan:> wij :'g~ei1 ' 
la-iep; ' omiea~m de u ,tvoei"ende iriacht tefilg stap vooruit. Eene 'o/etgevende 'lltaph,r~alp.iijg .'. 
teg~yen, di'edel1itgaveIizal verordenen·en inc;lrafstl1nd . d,oen van hare eenmaalyerkregene 
ziBn:> zelve i~ ae eersie plaatszal ihoeten C1eCluir- rechten dim aan eenanaer ' kbllegie, dafj~¢lljk~ 
geet~~ri? Watmen. toch };eggen moge, 'bet waarborge.n van -bnafhankelijkheid .en , 9P~)i(jJi~r~:'· 

. stit'a.t :'; iinirlers ,inede vast d'81t ond~r 'ae he- hejd oplevert. . Reeds dl3~d meh aat :,voorSiiti;:: 
~rttiten-rege~ring in a~;' m'eeste jareh de be- naine. AIieen dan 'als in Iridie, cevertalsit(Bhtsc1i;; 
gtbo;tln~ verre ,verd over~6hi'eden 'eh ei' dus Iudie, eeIi wetgevendk91~egieinh~tleve~-W-()r~t : 
erge:rilijkge~nebegrObting Bestbhcl. Va.h 1849 geroc;lpen, dat de begrooting arresteerfei,l ' <le 
t6t t,;1~58 gafbijv. het , militair departeilie~t mi- beIastingenre"gelt,zijn_orieindig vele ' fiezw~r~n ~ 
Iibette'ii fue'er lhtaan gei'fUhnd Was. -Zillil1l' uit den weg te l'uii::rieri, dienu best~:t>~fl, 
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'" ''''',' ,',",' . ~PRerj~~st1fR~': .. ~v.eB~~er .' ,ft1.s de ' Sta- '. ,.' Het " is nQoit ,Q.e ,h~el,ing :~"'~~~t6if :,l\et ,'" 
?~tfw:G-eli~faal,::~(blobtkO'iitroleeren. : l\iaar daar- va.ststellen der wet, d~t ,meIlhet Jwloni~l .he-
~~~&~ .i~,~g~\:~1:~il~~lijk- ;~904~a¥elijk dat men~e.~ , sF;u~r aan banden: zou leggen, die ' zul~e 'InQ~i~~ 
~1?~~l~ ~a.P;j Tp?le~~,.aa~ ,.:![e,~er1~nd ~p ,tebrengen ,hJkheden te wee~ bre~gen. , T " • 

'klie'J:>be" ':,: l,)JUlheeft q.e~ wt:!~geyenile macht geene Maar wat de dlrekteur van Openbare~ erke,n 
)-':'~qeni1!~~,r bni ,elke: ' liiJgaaJ en elkeinkomst op aanvoert, komt ons omiannemelijk voor. ", E~n 
,)\:~i.Qh zelY~ )ia tegaan, 1;epzij ,er verschil bestaat zijner voorganger8 moge reeds ve.rklaardheb9~n 
~ta~J;e1:t~Jl,;O;tw~e~ ,9:lacht~~, ' AIleen in dat stelsel dat hij Diet in st~af ~aseene 'b.egrootingopte 
r1:i~ljoeft~~g,~,: weJgever ':gyen afst.and . te doen van maken, het . kwaad hgt met ,zoozeer In , hetfinantieel 
)tjnegx~tldwettige of d,"<?§r usantie verkregen rech- beheer. Tot dusver, heeft m~ngeen persoi)~~el 
'jt~'ti,m.l:i,iir ' za.1 hi] zich .:;~mtheven achten van be- voor openbarewerk!=ln, dat eenigermate aande . 
;;i.m~eiiilg /:#Iet ' tal van d*derdeelen. Ook dan zal behoefte beantwoordt. lJat gehrek moet v,yr- ' 
;;:~~,t . 0RP.~~{bes:tUlir, de~ ~~, rloods gestei'kt door de holpen .. worden. He!. zfil ~niets baten globaal~eHe 
};W::et, . deheschel'lllende ~, hand steeds hoog kunnen som blJ wet of beslmt Ult te tr.ekken; menzal 
J iou.del} hoven demilidenen del' inlandsche be vol- 'op den ouden weg ·voortgaan. Thansmaakt 
ln~irig, zP6hls ift Hngelalld,geschiedt, waar het Parle- men drie jaren te voren zelfs geen zweemvan 
~; I®nt . 'i~iE~1·iati$ en',);'lijft. . Dan zal men bij eene begrooting op. ' Meil zet wat cijfers 'qp 
r t'6enemencle ,ontwiJdceling ook den inlander meer 'tpapier. In plaats dat de pr9jekten inmiddeJs 
?,if€lel il'ah::' het hestuurd,mnnen geven. , Daarvoor gereed gemaakt worden, wacht men veelal tot
~~&tt,ijdeh :~ij. ', Ze:lfbeperl~ing vall Nededand leidt dat het jaar . a,an~reekt, waarin eeil p'ost op -~e 
E t6t' niet~;:< t )e d~g vali , morgen werpt in dat sys- begrooting voorkomt. Dan verloopt de tijd ,en 
'teemhefwerkvan heden omver'. Dat leert 18.66aIs 't jaar verstreken is, is het werk ongedaan, 
.' Maar men kome ons ' niet spreken van tel'ug- de post ten deele ongerept. Van daar ,dat elk 
' keer totvroeger tijd~nc;, toen de wanorde groo- minister, die degeraamde bijdrage voorNeder
.: t,er,dev'#jh;eid van het Indisch bestuur gerin- land wat wil opdrijven, een ' niilioen of meer 
,:. g~r, h~t' finahtieel behe~rnogerbarmelijker was. van de aangevraagde gelden voor openbare w~r-
';" I>!J.t zal ::geen .ing!1ng vi:pden op grond van stel- ken schrapt. . / ' 
,~. lii1geIl" ~,~e bespottelijk zijn. v. L. Gaat het echter aan in zulk een toestand;tezeggen: 
1'. ~.;:.;;: , .~ ',,_~;,,:,. ' < --1:11. g~efme ~laarwat milioenen ineens, split~t;n 

, baat toch met? Geeft .het departementvan b: Q. w. 
:':'~c: De:kohnnissi~van dir,ekteuren ,die de Indische zoovele bewijzen, dat ,;het vertrouwen" verdi~rid 

.": h~grod\*~g hij b~sluit ~11yastgesteld hebben, komt 'ZaU zijn, dat menvraagt? Is het heheer "zoo 
:' w~t iJ.}4'gA:'ilk '9P , tegen:'3le wijze van splitsing der goed, zoo v lug, z()o zuinig ? J s de tegenwoordige 
i~ ,p:~gro2,fi~g . in · a:!tikel~p . De hoofdgrief is . dat qhef van het ' departement <Ie man ' om de zi;l}ien 
.. Plan ,bil-- Xonin.!clij!c be8luit thans komttot eene betel' te regelen? Is het denkbaar, dan' stat,cw -:
.. ' ~plitsitlg jn . g~lijksoortige posten, waardoQr de Generaal, minister of landvoogd thans in het;:g¢~ 
.;; grootE3temoeielitkheden, ontstaan, want er is on- dane voorstel t.reden? Zal alles gered zijn,warii 
:~ ~i~dig :~g~schrijf ~et ' de Rekenkamer over de neer men ~en globaal cijfer uittrekt. zQodatIllen 
:,' Xfaag:' ,:,r;roet<iat gel~llit dit of uit dat artikelnaar goedvinden dan eens dit danweder .~9.,at 
'\ . gevOIl~~~>:"w'orden. ,),ooral de Dil'ekteur .van zlil kunnenOilder handennemen ~altijdzorider 
':: ;Qpen,1i~te' V\~ et;ken kl~agt ' Hij wil eengloQaalorde, zonder ,behoorlijke ramingen, zonder 'sys
;::'k..recliet van5 milioen's jaars. . .teem? ,Neen ,de eisch van ' denq.ag<is met 
:: ... ,. ZalJ :>if vaststelling 'der begrootillg bij besluit . strijd tegen .goede I:egelen van .. komptabiliteit, 
,,~ 1!,~t1lj~i~§h; g~stliur, er.bJiter aan toezijn dannu? De :{Uaar reorganisatie van het ,departement van h. 
:~ .l~~opp:~r~;e , f;ri~r .gel~t a~leen de uitvoering der o. · w. En ' durft ierp.and, . mi ~hetgeen : de 
;~ i\tet ,l:}.lJ; ;R.QDlpkllJke b€ls,lUlten. direkteur thansve.rklaard · heeft" aandatq.epAr
it';;;fi Jn~i,L!~ad: , ~s ');lie ·.· gii~f ten deele gegrond. Een .ttfmentnog . spoof1veg~aanleg toevoegen? , . 
t:,,',~ptaJi;l.:V;~i? ,r:l~il~i·: 1pO ~'~l'~t~~ele~ ~s ve;el te groot, ' Eene de,rde g.rief vande kommissie is juist. 
i~;tt"w~p~y;a,~; .sQ~Wlgen :c';~oo welmg van elkander De heer Mijer . draagt de 'schuld . vanhet be
~; iY~r~c!l~l1.e.n" ,- ieggen ':de heeren Mossel en Gong-knibbelen ,der posten voor onyoorziene uitg~ven 
l' ,~~ijp ~ "\,:"Aat el':, : waar~ijk ,spitsvondigheid noodig op eene wijze, die groote.bezwaren eIiverw~r
;>- "is om,', riit te Illaken :op welke van dezelve men ring in 't leveri riep. De ontwerper del.' eerste 
~r~e~e -:'o~#iAA~ide , ,~!tgaa(1po'et aanwijze?" Hierdoor , lndische begrooting h~j de wet ,had dittoiregel 
;~,:~:~lts'9~p:>X~1')va~rll'!gen:~yeel vertraging. i willen stellen. dat de posten voot' onvoorzien 



l' ~ • • ' ·Ilii;9t~#t{#~~elf~1);~l~~~:$j~\tl>ln~qd!et'e~~b~4~j~~~ 
; ~~l~l'.enl),o:Ven ~,Ners.Clfo.ll en de ,:behoeftenll1 . t . eene; ]s, ". terspond . ' ll} .' haar .geheel en metmeer,' YOQ1' 

j~&g_.nl~Chef ·~ndeie . In' art. 31 van' de komp- ':4j5gedeeltekutIn~ kwijten. .1'~ij ~ieni~dewe.r 
ta9~hteltswet.ls weI aanden G. G. de bevoegd- een stelselgehl,'lldlgd, :dat ·metzUlyer IS entot 
liiiiQ- . gegeven om kre~ieten. boven de begroo-tal . vanbez\-vuteIl )ianleidiIlg geeft;wat .in ... Eu .. ' 
tip-g teopelWU; maardit moet niet tell\:ens en . ropa reeds niet yolledig toe . te passen is, wordt
t¢lJ(~l~S. voor;'de 'meest gewone uitgaven gebeu- in IndiehijzOogroote afstanden onmogelijken, 
r~ti. " Orider . den schijndcii hij een zuinig . be- belemmerend ,"Qor ~ het .,geheele raderwel'k . van ' 
heel' wilde ,dreef de heel' Mijer het geraamde het bestuur. . .. - . . '. 
ba.tig slot open heeft Ilierdoor eene olluitpnttehjke Had de k.om~jssie ; van direkteurell zich ; be~ . 
hfol1 . van · beZWarEnl doen ontstaan . . Men heeft paald tot deaanwijzing, vall aeze en meerwer: 
toch . ingezien ' dat de onvoorziene uit.gaveli alkelijke gebrekeli in de wet, er ware kansg?.:: . 
zeer ' spoedig onto~reikel1d waren geraamd en is,weest dat men : e1' in Neder1~nd het coi: aau .had' 
ondanks hetverbdd del' wet, de omschrijvinggeleend. TI-i.~lls . zijn wij vall meening,datmeu 
y~Ilartikelen naar ,· de behoefte gaanwijz~gen. bet , rapport ' za,Lbeschollwen als he~werk .. ,va#, 
Zoo' vern'ietigt [Ilen evenwel e1ke hegrooting inhoofda~~tenaren,;die doortl'okkeIl , zijnvarizuchft 
haai'.' wezen. , Het af- en overschr~iven oppos'- tot ' autokl'atie · en vijandig aan de jI1l1l~nging . 
teu; ·binnen zek~re grenzen om er ' anclere uit- va~l de" wetgeyen,de macht. , Men ~al gegroI!de ., 
gaven In'ede te dekken, waartoe menvoorts il1grleven JiveI'. ~et . 4oofdzien, olIldat , elit ;ra,.p;, 
ruime niaJe geko~nen is, zelfs a1 was de post .porthet,pewij,I;1'· oplevert, dat men het beginse.l " 
voor : OIivoorzien ' nog niet nitgeput, moet even del' wet niet"\'yil, 'maar dat men tevens 11et 
groote~ezwa:l'en te w~~g 'brEmgen. DaarOln is cdoorzicht, . ~ist .:.9fn , iets betel'aante prijzen, 
het weIlschelijk, zooals" de kommissievoorstelt, daarom eenvoudig ' reageel't eIi o.nwil betoopt , 
dat aIleen nit de onvoorziene uitgaven aanvul· om de wet toe te passel1.Hetgevolg ,'9,aarvan 
ling van posten plaatshebbe en dat de G. G.kan alIigL zijn, dat uu ook dealgemec:mals"nut- , 
uitdrukkelijk bevoegd zij de " geraamde sommen tig geachte verbeteringeri in de , :kompt~bilit@its":. " 
,'vool' onvoorzien te verhoogen. Daardoor wordt wet nog zeer lang achterwege .blijven . . Enzbo 
in vele bezwaren voorzien.Het schijnbaa:tstij- za~ men .dannog ~rooter kw'a~dgesticht.~l:!qb~~):, 
gen vanhet eindcijferkan geen Iladeel medebrengen, Dlt Jaatste h~e~t , m den regel . plaatsblJ gemls . 
wallJ. hetbeheer wordt" daardoor ordelijk en . deaandootzicht .en van eene vasteovertniging, 
einduitko~stblijft geheel dezelfde. Men VOOl'- ' waardoor _ men- . de ware middelen tot .verhete~ 
kOlllt everiwel op'deze wijze, dat men jaren ring van eentq~staIld niet , aandurft of niet.ziet,' 
lang '.' mo¢t wachten om wettig verschuldigde maar naar . palli~tieven zoekt, die in .. dit geval ' 

' geldei( te betalen. In dit opzicht moet de wet den ouden kan:ker va~ Indie: finantieelwanbe
.,eene wijziging 'ondergaan. heel', waarvan. slakkengang en verwarring het 

· AHe deskundigen stemmen overigells in, dat gevolg zijn, niet zullen uitrdeiew Heeft men ' 
ook de wet den regel dat aIle }.everantien hij misschiende 6pgaaude ; zon willen huldigen, we:".' 
openbare aanbestedingen moeten geschieden,' te ten de dat de _. ,heer Loudon vroeg~r geene; be
absoluut heaft _ gesteld. Men heeft dien regel grooting bij de .vvet - wilde, zeerzeker heeftmen ' 
tot ~n het ongerijmde overdreven en bij · de toe- . a~n de zaak,die men te behalldel~nha,<!,~Qor, .. 
passlIlgeene bekrompenheid aan den dag ge- dlt rapport geen goed gedaan.v.L. ·' 
!egd; die.: ' verbazing · wekt. Maar iedereen 'er- . _. 
ketlt'~ dat ' hier nitbesteding .niet altijd ' doel DE ,GESCHiruDENlS DERSPOORWEGEN ": 
treff:en aIleen veel geschrijf en kosten veroor- _ . OP, ' JAVA. . •. '.' ,... . ',- -. '.'. 
zaakt Wanneer men ziet dat op vele plaatsen Het is even gegronddep~rtikuliereindustri~t~,;. 
zeRere vierken of leveriligen een paar jaren ach- verw~iten, dati,ij ,20 jal'en ,noodig. heeftgeha.g, 
tere.~~ v~',uchteloos uitbt::steed worden i is het Om ~en sp.oo:rw~g)3atavia-13uitenzorg to;t sta.]}d' ,.; 
zaak' 'daaraan 'een . einde' te maken en aall liette breng~ri; . als .a.f .hetgeen de jeLVabodc: ove{'dIe, . 
pe$t.~~l' 'I1feer~ere ~fak~Heit' te laten oni te be- }ijn zegt'- .· EYe,ll goed zon men der rege~ll'iIlg 
palenwatal of ,met urtbesteed kan -Worden. van Nederlandsch-Indie den lof kunnen . toe~ ,' 
.' . ~il'ide]iJk veaangt de ']wmmissie terechtwij-zwaaien, .'4a(·' ~H · 'sede~'t . ~857 · zeer. vrijzi]]Ilir 
ZlgIl1.~: d~rwet ,ialL.1 864 in ;zoover,daf .deRe . . ge bepalirigeu'pp .:het llitgevenvan woeste g'rori., 
kenka~~uel' gee),lepreventievelwntrole zal voeren l den in het'ievell-fiep.· " ;-, / .... ':\' 



!fJ:~$~ ~~egtr ~e '.'Jav(il/o~e{~' d~t?hef er~st · wor4t, \Veg'van .~~a~~'~J, ~~lif/~"9!~t1ll~;,~z·~~~f8~f~~~~ 
,> ~~~ .. ~~~lf~ ;~Poor'Ye'gBatavlS;-BUJt(mzorg; ' . On1an~~ gen . ~Iaar :]3Jllt~(t~org.:' e}r~JWJ~~:~~;, ·'Y ~~~!~l~~Hs~t'~ 
k~nrh~b:rj;n datblaJlezen~ dilt: men ,de voltooi- de heerL. van 'Vhet ')]jet'eehe aanvrageom: 
hig Y~:riaiehjnhad ' beldofd> op tijdlltippen~ koncessie 0p. . . .. . ", ... . 
w.a*'aail;Ai.iemandooitgedac~'t !leeft met hetoog In een rapport van 2tJu:m 1845 g~f de Q< 
Oif de·'J),e~Waren vand'e ' o~teigehing. Het. l;>lad G. Rochussen ' zijne zienswij~,e te ke~eil. . Hit 

.. ; b~'sloq~ :Z'ijne beweri~gtm'toeti~etdeaankondlgl~g, gaf e~n plan aan, dat ., 20 . ~~ren ar~eld~n . ~¢~ 
~;dat me1.1; ' VOOrMel 1873 ~ metgereed zou zlJn. beschlkbaar stellen van 8,QOOkoehes Clsehte~ 
;::\\¥ij neBb~h oj> : goede gron~en daal~eIite~e~l te~ - \¥ erkvolk was te verktijgen., betoogdelrij. Ma~r' 

',lens vQ'lgehouden, dat dehJn nog III dlt Jaar 111 de spoorwegen moesteii door den Staat wor(ieIi 
~ e»plo!t~~ie" z·oukoinen. . ~ie niet met opzet 'o~l- aangelegd, ~artikulieren ' zoude~ zich .groQt~ 
f'ijqistlte4~lY. 'wil<le' vetkoridlgen, . was . zeer goed III macht aanmatIgen;de · Javaan wIlde . met voM 
'~:sfaat~eehOodige infurmatie te verkrijgen. hen arbeiden; ." de partikctliere industrie mocht 
;" " M.eri:': mbet ·zichafvrigen, of de Javabode het zich niet in de inlandschehuishouding mengen, 
'J~~enq ipu.~1iek niet als zeer ligtgelooyig en ,~ort ten k08te vanden inv~oed derregeering!i,Lie~ 
'cyan g~lt~i:igen ': ai:tl1zietorn l1U te durven schrlJven vel', hoe nuttig ook, geen spoorweg,"-schre~f 
;~: .d.~t· de:~;partikliliere industrie sedert 20 jaren den hij - "dan de aanleg eryandoor partikuliereIl/' 
;:::spo.or:we'gFhad: kunntm tot Staild brengen, nadat Hij wilde daarom 21/2 milioen besteden om; in 
3'd~ heer,~1Y,tA!trschalk 'een eerste projekt had gemaakt. de eerste plaats, binnen 3 . jaren eene lijn Ba~ 
~El~ .. leveti;.·. tocknog medebul'gers ' in ons midden, tavia-Buitenzcrg tot stand tehrengen enveide,r 
'<die 'dooreigehe ondervindihg wetendat de re- P/2milioen's j~ars. " . 

:.g~eririgjarenachtereen geen ~~oorwegen .op Ja- Baud, destijds minister, achtte een spoorweg 
,va gewild heeftendat toen ZlJ een beslmt nam, goed v6oi'goedel'en,' doelloo8 voorpersonen.Maar 
:,:waardoorin schijn het verkrijgen van konces- hij moest zichverklaren ,tegen elkebeschikbaar
t'sien ih,6ge.lijkWerd; zij ze evenwel niet verle~nde. stelling ' van fondsen, welke . <Ie vervulling van 
',: . ' De ' ge~chiedenis der ' zaak toont dit nan. Lion dringender behqeften zou . in den weg staail:" 
5:heefter; !ii:eermalen op gewezeii. De Koning stelde daarop vast: . clat spOorwegen 
T 'In · 1:<852 zond de heel' Pahud een rapport aan door den ~taat zouden worden' aangelegd, dat 
;cj'deriKohiiig;wilaringezegd wei-d, dat het aan- aUe a~nvragen om koncessien zouden wordenaf
. leggen :·>.'v~tJ. spoorwegen op Java sedert 1842 gewezen en dateeii plan van een samensteI' van 
.~"e'el1 ~, p@t vari~ overweging en overleg" uit- spoorwegen opJava zou wordenopgeinaakt. Men 
:<maakfef:~:" .' ' ' . schl'eef nog venIer over en \,vederQver eenpaar 
:; .. jlll :,lD.:~G'¢.inber 1841gevoelde men reeds sterk partieele lijnen, ma.ar daarbij bleef het.. .. ' 
t'de' : behoefte aIm verbetercletransportmiddelen tot Neen, wij gaan ietwat te vel'. Menmi.m immel'S 
: afxoeij~ndeprodukten naar de strandplaatsen. De proeven om het transportwezell opJava te verbete~ ' 
;:h~e'relJ'~,J)i:x:on , en Co. te Amsterdam vroegen ren, door invoer van kameelen enviervoetige 
~:konces~i~ ' yoor . een spoorweg, te berijden met ezels! 
;: karre1J<~n : wagen8; getrokken door 08sen, buffels In ' 1848 ell '49 volbl'acht nogtans de hoofd
~of paaigen, vooral tusschen ' Samal'ang, Kadoe en ingenieur Bennett het onderzoek naar eon samen-

>: de,Vgf.stenlanden .. Daartoe verlangden zij o. a. stel van lijnen; . 
;· renteg#~iI.tie ad5pct van het Gouvernement . De heer Duymaer van Twistkwam tevens op de 
:.~overh~.k bijeen te brengen kapitaal. Bij konink- zaak met nadl'llk terug en betoogde bij briefvan 24 
.':)ijk~:e~J.W(,vap28 Mei 1842 no 207 werd de Nov 1851, dat men op hetili1846gestelde bE!
: :t~rlJlijh~':~q;~; I?,; ' Se:pte1rl:ber vail dat jaar opel1ge- gi.usel. van uitsluiting van de: partikulip,re indus
;:,s!«;ll,d ';':<'f'tH"yoqrsteUen lhte zenden voor eene trw dtende terng te komeh. Alle geraadpleegde 
:):Qrice~s'i~ ¥yan_ ':2'5 jareh; . onder zekere voorwaar- Indisch,e autorite~ten waren het dnarover' met 
({~d~Il '~~K~~lp van staatswege. ,In 1845, nadat h~t hem eens. . '.. . . ... ' 
;··tIri'9;isc,~:-:~~~t\lui:eeiluitge~efktplan vanden spoor- D~. heel' Palmd vereenigdezfchals -m~if3ter 
i~:zw:¥.gJi~~;o.lit~Qrp~n, oiltYlng::ip.eil., .n,ader~, voorstellen met . die llleer:iing.Dehe~r • . vau VJiet kwai:h: 
>v~ri· , 4e/j~~ereh: .oennisson"Enthdveneii .J~pobson, toen op vroegere voorstell.en terug. . . ', 
~vi.t:rf~~nfli~~r:' Wilsenenvan'ae' firmaDix:on'.Onge- Den 3'1. October lS52 No. 22 ,(Stb1.1853 
!;';Y~~i, :t~p;~@1fdeQtijd. cintYing deRege~ring voor- no 4) werd n:ue~n koninklijl~" ,hesXl1itafgekon~ 
;:I'~t~ll~tF~~~~ de; heeren . E. A. IJievel~~agenM. E. digd, waarbijbepaald",:eJ:d;gata{i~::,:Ned~l'lan
::; '.lletar . vJ~ni Elven, ,tot aanleg van ee111Jzeren SPOOl,'- ders koncessle tot aanleg van spoor\"egen Ui N. 
~ , . . . 



I~I.l;,.~:o~)~o~a~livYRI ·· .' eli{~~dat de , ~~nleg door 
;:vrij~ . A-relflHied:~:n zd'... . ... ~ ete,#.plaats :lie,bben. · De 
aahvi'ugelf tnoesten , aau ·.hetIndisch qestuur wor
dellgerieht; aan den G. G. mdest hetbewijs worden 
geleyerd, Jatlilen de , 1100dige middelen bezat. 
Dat.besluit moest ten gevolge heb,ben, dat de 
zaak door langdurig overleg tusschen koncessio
narissenmet de Indische regeering en van cleze 
met IH~tOpperbestuurjaren. lang op sleeptouw 
bleef. Had men bepau]d,clat de G. G. voodoo
pige koncessien kon verleenen, dan zon men afdoe
iling hebben_ kunnen verwachten. 

De O. 1. Maatschappij van Adm. en Lijfrente 
vroeg un echter koncessie v~~r, d~n spoorweg 
Bat~lVia-Buitenzorg. De firma MacIaine 'Vat
son ' vroegkoncessie voor een stoomspoorweg 
van Batayia over 1)ikaonuar de vlakte van 
Bandong tot . rrjitjalengka, met een z.ijtak naar 
Buitenzorg. ]~en ander vroeg koncessie voor de 
]~jnvan pasoel'Oeail naar Ma!ang. . , 

In April .185.8, Hebbel1 VOOl'ts de hcerenjhr. J. C 
Reijnsf" 'V.Poo]man. ell A. Fraser voonraarcle
lijke konccssie' vel'zocht tot het aanleggen van 
ijzel"cn spoorwegen op Java. De hoofdlijnen 
zoilden uit het midden des eilands uitgaan naar 
Batavia. anmnmg, :'::oerabaia en rrjilatjap. I-let 
kapitaalwel'd geraamd op 125 milioen gulden. 
Men Vl"ocg eene relltegarantie van 5 pet. voor dat'be
<.Jr!''')' (rechucnde 33 J. arcn en koncessie voor 99 

~D 0 . . 

jarell. DeheerPahud, destijdsG. G" wilde weI; maar 
de heel' RocImssen was toen miuister en hij bIeef 
hinken 0]) bufielwegencn Staatsbanen. De beslis
sing bIeef Hit. Aan landhulU"ders in Soerakar
ta,die in lS5!J koncessie vroegen voor een 
spool'weg van Samarang uaal" de Vorstenlandel1, 
al1t\Vool'dde de heel' Pahud: "elat hij Hogmaa's 
eene kl'uehtige poging zon aarnvendcn, om de 
hedoeling del' adressantell te doeu bereiken." 

De heer Rochussen verklaarde zich in zijn 
rapport :vall 9 J uui 1860 'weder tegell . den aall
leg door partik uIiereli en stelde de· zen ding . van 
de heeTcn Sticltjes en Dixon voor, om het eerst 

'ee,ne lijn Si'tuHt1'ange Vorstenlanden op te nemen . 
. Maar de heel' Rochussen viel en toen achtte Lion 

hetoogel1blikgekomel1 omhandelend op te tre
den.Zijne reis naar Europain 1861, z~in geschrift: 
;,Hoe lndie wordt ge:['egecl'd", bereiddeiI de' kon
cessie 1'001', die h\jcleri heer Poolman c. s; in 
l1andengaf voor ,dellSpOorweg Samarang-Vor
stynhmdell,w'qlke koncessie il1 186,:t bij de wet 
is .... hekrachtigd. 

toefl l11~,t, dpe,fl~ve,geM::}n~-< 
genhedep, die :eene zo'Q,.:'t ....... , . 
lcvel"'en,datfiet den t~g~ilSta~(l"~t~g~if 'tl 
kuliere industrie .. ' weder ::vei:le~el;rqXgd.Jleef~. 
de .' overeenkolllst v au .S' .... Dec~rtip~r: ·/l~6S ,;':':~;"' , 
krachtigd~oordewet y~n;J{) '4Jtii'Ll,~'q9,j§a~f~t 
de.uitvoeringvan dcnsp0,or;wegJjtl·ta,y~ai-fl\~ij~RzQri 
eerst vel·zekercl :}~T·'7,},.:.,t~~ 

In .de·· laatste·jaren is .. ~~l'd.{jr ·IlQg <~~~i~'ft 
vrage o~. koncessie gedaan~ Wego~~:g¢w.lYa~.~t:" L" 
was., 1V1J noeIDen o.a',. drewelKe \ ll1 ,h."" 
1868 plaats had ' voor~e . )ij.U~(j~r~15~ ;;: 
roean. . . , " : - ... c',:c'<i<.', 

De heel' van Bosse is ii1tussc~en weder,t~fl~gg -, 
komen op het oude pl~~c: :~eil ;.§pq9:'l'~~g1i{}'t;fv :: 
staatswege en. dit deed : e~ntjj£t.;l~ng<.~1.~~Q ' : 
vooruit te i1iet. . .. .. ' .'". .'" ": 

Pit een en. ander hlijla~ ' .&at;<;~~~;ti .~;g:·_c, )j~';;:, 
steeds weifelencle tusschen.twe~·. 'ste1S'e.r·· e't~~)j 
besluit yan 185 ;Zgeeile ' u.lt~o~diig ;·1i~: t-.'rWill~wrr;: 
gevel1 en telkensclreigcledaarOp.terLtgtekorrte'M':' 
Hoe eerlijk is . dus het verw~it'aan< departikuliB;;<'; :': 
re industrie :gijzijt ()nv,ep:n;ogelldgewc.est 'olti' .-; 
bin!1Cfl 20 jaren iets meerdande .JijltB.a.,t~vi~"'~.{;~ 
Bmtenzorg tot stand tebi'i:mg~h'! ~V6qJ < c-. ;,. • . :!:~,::.~. 

staat in~ll1er~ ook .. de . sRS>O'FW~g , '~*t9"ar~~$. . }~ 
karta-DJokdJu. Maar allell,ll,llvl':,tg/3,J.h9mAfe.: ",:e~r ,;), 
te doen, zijn afgestuit0I>" he~oVerJ~g~eli; lp,t~te,~ ',,;J 
en reageereu van de ;r~~~~I~!}K .• ii.'<.,~l~ .. ~a.n~>i(~:*~~~H~¥ i 
185 Z tot 1864 'uoodi g ~ p'ag:"'9m" eep.el::,~,!'f>!~i.;,'li91C~~:..."t 
cessie te verleenen,· maiar. ,onl,;in. 1812;\,vedth;3de ·.····· .• • 
vraag te stellen, waartllsschen '~~ ,~fgetr~~~~c;,!i;ti§·ic 
nister zichheen en'" weder ;li~tsliijg't'Jren~:weJWq~fr~::? 
gillsel ~ullen we eigenlijkaanri~n:leli,?· . . . ' ,. : ',;;F~ :~ , 

De wijze waarol) de .' Javaoode dB ekollGtntso4.C,: , 
geschieclenis -van. IudiesC4rijft; ·lieeWue .ir}ee.sle . 
overeenkol11st.met 'de ron1'ans ·.;vali.:Alex."TYilniiisJ:ifA 
vau M~ry, die, in behagelijlD~n,"y>Q~1'l'l;, .~Qi;;~~~E¥~t~.' 
dichtiIlg en oII.waarheidpey~tt~Iii ~l;l~~ 'ill~~# ;g~y~it' 
loopt de waarheid eenoqg~pbli~g\~:m;~~g.~i~~q€tg, 
te verliezen. . . . . . . .. · '> , : 'Ft~~j?[~, 

B a 1;a.~1.~~";{' .. c:'~,'. , '·'.X~L~~.·~~.i 
< · • • ·' ~,,: ;" 14; '~~~£dijl~~i:c " 

H eden morgen is .. overle.den. ae·!,:li~er.:: .:a' ~l 
1866' konti·oleur bij het kai:itqoJ--~ ·~ --~e~·-\iil~::relir~~ ,~~~ 
ten alhier. ;"'~;;; '~,":".>;~c~J 

cBij die koncessie istevens aaq· de Ned. Indische _ . 
$poOl'wegmaatsehappijvergunning vcrleend de ketel te ondergaan. De _B~o~2~~~1~~t~~L ....... ~~ 
lijnBat(t\'ia~Buitenzorg te l~ggen.~ij . kon dat; De Ju,,: (Jo~v· .. bevat ~e~~ n.~4~~~ ·?p~~a.fc;:V~f!! 



?i'i"an :ln~; 187,2 , gehO'uden - uitbestedingen" 'van uitvoe~in~ Ofl geiegenheid be~ta~t~' t~t. a~nwij~ing~,yih'\ ei;; persoon om te 
~:lp~eri~~ . vatf" m~terialen., ten behoeve ~~n ~gelt militaire "'orden" opgele.id - ~(W':.:tolk".. vo,0r .. ' q?-'(b'hhieeiche taal in Ne-
,:,werken' . . 'Pie1" mtbestedmgen gelukten, v'lJf mzslukten. derlanclsch-Indle. , - . 
C':. ' -. - I pe voordeelen aan de~e oplei1ling verbonden en vermeld 
2· .. ~ . IS September 1872. in Staatsblad 1870, no. 151, bestaan in: 

{,: Dell .. 4l' Septembel' jl., or deu verjaardag van, Z. K. H. , Ie. het g~not geduren~e ~en studietijd ill Indic, welke 
',:~env~ins '. ".an Oranje, heefthetkomite van het Roode op een mi\Xlm~m va? vier Jaren wordt gesteld, van eene 
](1'llis"a:lhierzich to~ Z. Exc. den leg€rkQmmandant gewend toelage v~n (100,-;- s maan~~. . _ . . , 

" ~Iiiet ae:':'vrall'J': of onzetroeoen in Deli ververschingen noo~ 2e . . Vl'lJh61d omter voltoollugder studlen een Jaar In 

'~Jig ' Ha~uenfin ·welk gev~l het dieonverwijlrl derwaarts China ~te verwijlen, onder genot ee.~ler toelage van f 125 
: wildeo ~f~enden; het komite vefZllcht evenwel daal'omtl'ent Spaansche matten 'smaands en YrlJeTl overtDcht heen en 
Voorar>de' nq6dige inlichtingen te willen vragen. terllg.. .. 
,; Na~r:{ wij 'vernemen, zoude legel'komroaudant daarop De ver61Schtell. ZlJD: . ., . 

·'-1i. eri~¥.i.l't.}len . .. ·d ..•. ag een telel!;ralll . via Pinang aan den over- I .. Ie. ' dat de a~puanten. dell leeftiJ.· d va,ll tWlIltlg Jaren met 
'ate va!1 Hombracht hebben verzonden, om . te verne-I zlJn te hoven gegaan, en . . . 
"ljJ.en 'oCdc expedi.tionaire troe.pen. verver~chin?en behoefden, I . 2e. u.liegging van een vel'g'elijkend examen ill de volgellde 
maal'tevensblJ dIe gelegtmheld mformatw heoiJen gevraagd . vakken. 
i:;lJ dc,-,overste vel'sterking van troepen, toezen<ling van vi- I Ie. (le Nededands~he taal, de }'raneche taal, de -}l;ugel
,vres, ·en~. behDefde. ' sehe taal, de Hoogdllltsche taal; van de twee eerstgenoemde 
;)::; : De ,: ~xpeditie-kDmmandant mmlt eleu. l2den dat tele- t~!en w<n'dt eene gl'ondige kennis van degrammatica ve1'-
'::gram" van 'hiel' hebben ontvangen. Clscht; 
:', Hie( :is, naar men 'ons mededeelt, Zatllrdag een telegram 2e. de l'ekenkllude ; 

':: ~liljgek.q!Del1 , 'v~n Deli dODr den overste afgezonden.! 3e. de beg~nselen del' deltstof-, aard, pJanl- en dierknnde; 
.,;'~,oude!~4c rlat hij noch. versterking~:m, lloeh, ververschingen 4e. de .beg~n.se_len del' 111ltnurkunde en kosRlographie; 
"noch Jets andel'S noodlg had. DIen ten gevolge moet de 5e. de aardry ksk~ude; 
.1egerkomruulIdant clit aan het komite van het Roode Kruis 6e. de gcse~ledellls ; 
bcbben medegedeeld, onder dankbetlliging voor bet gedane 7e, het Italmunsch boekhDllllen. . 
aanbod. Gelegcllheid tot het ufieggen van het vergelijkend examen 

. . IVDrut gegeven VOOI' de commissie, . benoemd bij ' besluit van 
. Hcdcnmorgen zijn de kapit.eins Dompseler en Welters, '20 Augustus 1872. no. 1, VODr het afnemell op 18 No

..... jcrver.v.anging van de' kapiteins Koops en . van Eersel, die vember ' a. s. eri' voJgende dagen van het examen, bedoeld 

. : gewond werden, met het stoomschip William ]Uackinnon, bij artikel 4 van het Koninklijk besluit va'n 10 September 
' :t1atde xpail'overbl'engt en RiollWOP dereis naar Singapore 18S4, no. 194); . 
.. il.a~~~et, n'aar~et e~peditionai1'e ko~ps in Deli afgereisd.. I Aspjranten znBen zich minstenseene ~eek voor het eumeu 
. _ ~IJ ~werdcn mtgelCld door de mU7.1ek van het 9de batall- behooren aan te . meldeu oll(ler overleggmg liunner geboorte-
, 16n en .. doDreen ; groot aantal officieren. acte. . 

::':~~ M:ci~::'i~chrijft onsvan Pontianak, cll 12 September jl. Ecn extra-b0 voegsel , behoorende bij de Jav. Cour., be-
·· -,tIf!:~/~en _lll:orgen . van den 22 Augnstus 1872 overleed vat eene . aantooning derresllltaten _ van . den suikeroogst 

:" ai.hier ~, ~~. H.d6 Sultan van ,Pontianak, Sjarif Hamit. Het bij de ollclerscheidene in de .residentien- J\Iadioen, Kedil'ie 
)~tojhilijk Dvel'schot werd des 'middags met de gebruikelijke en Madura gelegen suikerfabrieken gedurende het oogst-

'_';ple(·hti'glieid te PatoeLajang tel' aal'debesteld. jaar 1871. 
...... uD'en 2 dezer werd hier verpaclit het 1'echt tot den ver-
koop , van amiioen in het . klein in de residentie Wester 
Afdeelingvau Borneo . voer het .jaa1' 1873, De pacht is 19 September 1872 .. ' 
tDegeweze ll aan den hoogsten bieder, den Maleier Intjee I . Deli . 

. Thalip( onder borgstelling van den Boeginees NachDda Glster namieldag, ten half 4 ure, ontving Z. Exc. de leo ' 
','J;iomo. ,'en . de,ll Chinees SimKintjoen, voor de. sam van gerkommandant eell telegram van denoverste, von Hom
'f :' 1l,S~,O . 's maanus. Depachtschat van dit jaar bedraagt )racht, kommandaut del' troepen in i?eli, waa~bij -zonder 
.J,: 12.,000 'sIIiaands, dus eene minuere inkomst voor den meer werd verzocht am eene versterkmg van twee kom-

'dande;vi{~. / 380 's maimds." . pagniell infanterie, eell 10tal artilleristen, benevens 100 koe-
:},>,. . . , . lies. Daarbij was het ve.rzoek gevoegd VDor hemzelven een 
. " . 17 September 1872.vervanger uit tezetiden. 
".' . .. Uit de laatste berichtcll is reeds ,bekend . clat de ol'erste 
'{:.": Naa;r, wij vernemen, is .het plaIl gevDrmd tot oprichting een. weinig ongesteid is. . Men. deelde .ree.ds vroeger mede 
:'~JhieF }ihe~~e, hypotlIeekbank. dathij in eenrandjoe heeft getrapt; aflossinghad . hij noo-
"- '''' ';~'- .. ;. . ' , '. tans niet verzocht. Men wil weten clatde overste door d:n 
;>{):let;;.:Milit(t~· ~ijdsc!trift no, ' 9 be'vat: Metz ell Bazaine; legerkommandant uitg~noodigd was zich daarDmtl'ent ten 
::Mt. Zwe,e.dsche~ leger en Varia. spoedigste op de m()est stellige wijze te verkJaren. . 
::t:"; •.. ~.>::. . 18 S t b 1872 Blijkens een tele[Jra'YIt uit Pina'ilg, ltie7antvangen, '!JIJ1'-

".::,~: '?':: :~: . :" . . ' ep em e1' ." sterken . de j; attaka zick te La'YIzargo elt is de 'houding am' 
.,:,;; Alh;~I,';;lS e~~ telegra~sc~ bencht ontvangen dat Zr.Ms. !toofdplaats Soengal duboelzinn-ig. De 'iiarine~)il,isie 18 108-

~;.S~Doro~~~lp . ~zg~ ·.A,dmzraab K,O?p'l1an, aan ?o?rd waalvan dergedel)(u·kee1'J. 
':f~~~?h de;'fR~~! )eSlde~t yan I:lataVla en de. ka~Itelll Po~sepPJ\let ' het stoomschip Jfilleti/, III, dat geladen lag om 

}~ls .. n~. ~l~ : ,~lambevmd~n., den . IS dezer te Smgapol'e IS aan- ./ na .. a .. r de ~u. etpl.a. atsen . t.,.e .. v. ertrek~ ... e ..... n, ..... en· da. t.' .•..... d. a. nk zij de be-
?~~fom,~.p. .! .. - . rCldvaardigheld van .deN. I.::itoolD;vaartmaatschappij, nag 
;":';""" . ... . d . . . • . ' . I heden uacM zijne lading .wedei·.;gelo~t;He,eft, vertl'okken 

: .. ·.,,;.·::G.~ .. :.:.~.~.·.",.o-,.:~vee·r·.o .. d.i.n •..... '.:.·e'·. __ I,·.··.:ro·.eeeinetgsr. Van J llstitie maakt bekend, dat krachtens!. dezen morgen,via . Mmitok . eQ.' Wtj*w{ tep , 101/2 nre van 
... _ beslUlt, dd; 7 September 1872, 110. 3, 61' deze reede drie koinpagnien infallteiie(L~llf. en 2 in!.). 



I~ 
!,':d~~ar ;X~7j;~i~tj .. ~;I~~ri:o~~.tt,r ;,·a", .. R~"dt~~;e~;'~ 't""'PO"'~Jl 
":~', . alsDl:ed~ 1 OO,ke~tJngg~~~er8,},' ,> , ".' , .:c ~ '> Soero,oaija; ~ omv,1aSoerabaJa 'naar . .1dakasset te 8to(}~en~ .; 
:: . :-, ," _are4err~llem.11 ~;g18t!l~ffil~<li~gb,e~,chl~baar g{lw¢.e:9h fl~l'! Opdatschip z#llim teSoerabaij~ ein~arke;ere~eeJte ' EiI;~ 
p!~~~ud~ze, troepen q~verW}Jld, mden 91!-!l\lddag ~ee~s' ,sche~p ropeesche :en eette' -inl.kompagnie 'van 'het6e batruJJon - lij~ ' 

,,jg~g~~I:\n. zlJn,want :aUet was:: ge,re~!f0~ op het cers~e~~vel tefanterie. ' . '. " .' " " '. • ',' ': 
';~~r.e~ee~en . . :. -Ook ' d~ ' ~ aInlln~Iiitie~25'O patron en per man " Deze troepen,alsmede400 ' IIlan 'infanterie 'en~rtilre,f:ie 
methet vereischte aantal sIaghoedJes,enwat ' tet de amba~ van Makass{lr, zuJlenzich ' gereedhoudenom~ . llesverei~cht; 

i}~n,~f,behport, st~nd J~~reed!; ; afg.epakten klaar. " . .', ... .. " ." , onder :bevel- val1 'deh, m:ajoor der infanterieMeijer,tegen 
.; >~e-c ' troepenzlJI1 ,belioorhJk mtgerust en met ach~erladers . den , hciofdilfaat . N{aridhar-Bal!lngnipa '.' opte . iu:kk~n; ' >~~t ' 
'~,g(l~apend. ' " ' . . . . . .' dien staat: zijn moeielijkhedenoutstaan envan' Otize;ij4,e 
' .. . 4h chef van den staf van deexpelhtI~ IIaar Deh v~r~ is een tiltimatunr ;gesfteld ,aan welks 'eischeilMari,dhar ~~(lh 
" tr~kttevens, de heer A. 1. I . Staal, lste lUltenant dergeme, terstond zal heQbe,n "teonderw,erpen. . " ., ' .. . ". '. > 

,.,v~J1h~t, ~ablllet van ~en kOIi:lmanda~t; van het }eger~ . Alsversn3:periIIg ' heefth~tlegerbe~tuur ainl ' de 'tr9,ep~ril . 
.... ' De '':'tllellt I I ~ zal t? Muntok eell Ul;ll" opnouden, o~ voor de , expeditie . legan . M;andharbestemd;in plaatstan '. 

, d(ln , ma~~or. der lllfaIllerIeyan Stuw:e op te nemen, dIe gezouteri vlee$ch ,Ai,istraliscllvleesc,hin'blikke:nmedegeglll'.eri: 
than!! militaIr kOlIlman~ant .. van Banka IS, Beproefd soldaat, dat een ge2lond im 'smakelijk<voedsel ,::llitinaakt; ", .~' .' 

;inet een heJder hoofd, IS hlJ bes~emdden overste von Hom- Het koiniM vailhet Roode Krui8 heeft ' nllar het OilS 
" bracht· ais expediti,e-~oinmaIX:Qantin , lJeli te vervangej). '. . mededeelt; ' denl~gerko~ni~ndant' kennis'gegeveIli.,;' "di t 
,., :pe , oudst? , kapitem te ~untok ileemt bet bevel daar het naar Soeraba;ijlJ, lastheeftgeiondl)n . aldaar : tenbeho~ve 
v~n<d~n maJoor van. S~llweover· , . ' . " van de expeditie 'naarMaudhar,zoowel _yootzee- als laud-
e . H=e~en morgen ten half ? ure heeft de ~egerkomma.n~ant macht, 1'1 tekoope,n eenegJ'ootelioevE\elheid ververscliiIig\l~, 
~e; ve:r<tre~kende troepe,Il geII!~pekteerd en mhet H~~l~ndsc~ als: thee;koffie, suiker, in~: en Eu)'qpee.scbe iookj ~npruim' , 
en , l\IaleIsc~ toegesprokeD, .benaanmallende tot .,~uIpte ge tabak, houten en aarden , plJpen, zeep, ' sigaren, 'mpabladeren 
hoorzaamheid aan de chefs, vooral voor den VlJand; om ,enz. . .' . '., . ' " . '. .": . 

,niette vureri dan wanneer men ztlkeris van z~n scllot en . Sedert . gister ,atil-all de t",eekQUlpagnien .Yl\ilC ,het 6,e. ' 
~ altijdwel in bet oogt{l ho~dendat de kogel trouweloos,-bataillon te80era~aija gereed om te vertrekkeIi , .• " , 
waar de punt van de bajonet zeker en afdoende is; 'dat ze· '" 

'.' alz. 00 den viiand met de bajonet op het lijf moeten ',zitteJl.; , 
" 2,;) .. S.e ... ·p·. te .... mb, e.r. '.'. 18,, 7.'2 .. ,. ; " ' . verder wees Z. Exc, oj) het scqoonc verleden en de schoone 

,ira,ditien van het ge Bat. Inf. (het waren dria kompagnien , Men vr8:agt :waarom aeja"ahod~die :.~i~te'r in '.,~;~k 
van dat korps, die vertrokken), op de ,goede dienstell weI~een'e warl!leoIitbQ~z~llling trad 0'ler. allen, die tpt:despoe~: 

' ke dat korps nog Iaatstelijk in Bandjermasin heef"t beweien; .clige afreis der expeditie naar :Deliwellicht ietshe!;>hen kim- ' . 
op degoede voorbeelden, die hun reeds in Deli zijngege~ Den bijbl"e~gen, v~rgiften ,~eef"t .het prauwenveer, dat df,l 
vim door de, kameraden van de infanterie en artillerie, dieprauwen ,leverde, den. handeIaar in Austra1iscli. :vle!lseL@e ,. 
derwaarts veer hen vertrokken zijn; op de hoogc belang. den nacht, er aan JIloest, gev:~nomcle.cluiztlIlde" bli.kken., te 
stelling van Z. :hL den Koning, die daarvan zoo dikwerf leveren) eene andere~ Airma; ~ bij. ;wen~e 'wij~~e!d , ge4aa,ld, ' 

;doet .blijken en ookhunneschitterende dad en n,ietverge-in. een woprd wca:arom ,de handel is voorbijgezi~n,llI(!e-
. ten zal te beloonen; , op ' d~ belangstelling vall Z.l!;xc~ dereen zijndeel tiitde st.\"opppot -kr.eeg? ' . '.:', " ., 
den Gouverneur-Generaal, die hem gisteren avondper te~ , '- ~ . (Aanfle/Jpdetj ,J 

.' legram opdroeg OI!l devertrekkende troepen een goed suc~ ... _ ..... _, __ 
',cesIlamens Z, Exc. toe teroepen. - Dit eell en, ander ' 
'werd met levendige hoera's voor den koning, Z. Exc. den Gou- , Gisteravond tradde oversteVeellhuij~~n iIi ,de militaire 
verneur-Generaal en den kommall ',: ant van hetleger beant, kantine opWelterreJen met eene 'vQoidracht::'op. oyer ' het' 

.' ~oord. ' vaderland, de nation ale vlag en dekoqisvlag., Zij-nevoor- " 
De ' troepen zijn in de beste orde afgemarscilecrd en aan dracht was eenvoudig,-siedijken zeer berekend voorhet 

, denJ~oom op de prauwen geemburkeerd. • publiek, .waarvoor hetbestemdwas, , Me,t .. warmekleul'en> 
Tot handhaving vande orde en regelmaat" waardoor al- werd h!!t vaderland en ,de gehechtheidaan l\en" gebooJte~ ' 

::Jeen: spoed kan worden verhegen, 'was aan den Boom eeil grond g~s~hetst" t~rwijl de vloek Van Helmers over !len 
detachement kavallerie. . landverrader , in. herinnering werd . g~bracht; , J1:et . , va(ler~ 

. De troepen zijnuitgeleid door vel:schillende ,officieren, land, ver,volgde despreker, wordtVOQr:. den ,krLjgsIIlariver
door kolonel Mulder, van de admini~tratie, en de Inuziek tegenwoordigd door de nationale vlag. De dI,iekleilr , heeft 
varihet ge. bataillon. voor hem bovenal eene hooge b~teekenis.Van' Speijek, ,', 

, Ook de dwangarbeidersdie ten getale van 100, man de Claessen, l-Iobeijn;:,, ~e drie heIden .van G,oeb()eMalil1tang, 
troepen vergezellen tot koelipdiensten, 'waren bij tijden in werden nu opgeroepen; . Bit dezelaatstenstonddespreker 
debe,ste ordeaan den Boom ; hetgeen nog ' aan hun e~ui- meer bepaald stU ' om !!-,an ,te- toonell~ ,dat i:rien, geen' leger~ 
pement ,ontbrak -goIlob, legmatjes en spreien ~ wordt hoofd behoeftte ' 2iij,If om;, bezielddoOrmoed{ beleid,;, ert ' 

. hJIn door de zorg der administratie aan boordvan . de , trouw, krijgsroem:' feoog,st.en,die" vcilgensd~lige~chtim 
Wille/it, III verstrekt. , hoofdofficier; I1dehoogste rocm" i~. : Wijond~sclipjyen 

'Het Rodde Kfui8l).eeft!Ie toezegging gedaand,m de , zijnc, stelling, dat : de nameilvan .krijgs h,eld~il~ door:"iJ:I~~ .'. 
v'erl,rokken troepen we~er ververschiiI,geu n'ate . ~en"(WI;i. . . .. · . geschiedsc~,rijvers :: iri "aIle tijden . zijn .· 9pgeteekep:d~zo.oiiat 

-Terwiji wij allehulc1ebrl)rigenaan deirui:atregeleilj 'dOOr . z~ tot het' ~ageslach~ ko~en. Men ,heeft tot voor weinig', 
"het legerhestuur geD~Jllellen , denspoed, waarfuede" gehati- ,t~ds . a~leen de geschledems der vorSi~en en ! ltD ~rloKe~, 
; d«M .wordt, zuBen wJj ons,:gorde,eL oyerde' gebeurt'tlnisseii ')llet ':~H~ dervGl~~re~ ·geschreven. " Maar ;met : alleJjesclf~< 
:inDeli en over detegenstrljdigheidder jongste mededee_denheldvero6r.10ve~'\Vij .ons von oRis.mark.naast ' 'vo~':-M,61~~ ' 

; li)lgen. met hetgeenwij thalis vernemen; opschciden totda t '! te stellen ; , Intssclilenzal de geschiedcms denee:rste . , ~eJie 

::~¢~n~::S~:~hlj~~:c~!:~.~fnzi:~!le~n ,"~~b::ke:;tv~ei6:n .. Jri: I , ~eOg4~~}1~!~a~~~ti~j ,:~n~~~;~~v~:~:4~'~~f ,!~if;; , 
: deciviele autoriteitenaldaat. ':· '.: ." " genie eil ijzerenvQlliariijugccnevinding 'doet, djehfltpi?al1k~ '. 



~ti~ii:fe~ixl~g~n, . vertriter¢~ri · 0f ;tij~~ ep: .•. at~~id ·bllspaaIt~ {~ve~' dninge~ •. ·, it~~'~;~~~0:J~rd 2~chten . ~ij . onvetant:woimlelijki_ · roe~ 
m:~1>~tf 't~t4~~I.1s~njeg~}¥?,. h~t V!l4~f!?ona :,-:~~ . hl1tInen~g1idom ckeloos; en ~p!.'qrlnJ~;;:lIIet 2d~belangen. dez~r gewesten. , '. 
t;:toeKenrien:als aan' ;hemdlC mellscben dooMe. . . <: .< ..... ' - - , o· <Ok···· · .. ·· . '. b"91 ', ' ' . '8 
,; '.-" . , '.';" ; , .' • " d 'd ' ii" ' " , " d r' k h t een - Met genoegennamen .wIJ enms . van een · e un van . 
~ ;.:\:. ¥~~ : pe!~~!1.s~~lh~~ .. ~o!g . en "d <3J;a:%~el: :a~ " di:.~oor 'September jl. , .o waarbijde Regeeringbepaald heeft, dat .a~e 
:_~i:ri: ·P{:t~t~a~e~:~;tzea~k.:ikto:~ri.;;llvo6rteldorp.])nkeleburgerlijke ·.ai:t~~riteiten,~Aie tot het ~an8t~llen . van po~tIe. 

> • .. ~g ". .' · defeiten. uit de eschiedeni.s van , oppassers, p;ol~~le.b~amJjten, mand~~rs, ~.lJnwacbters hIJ de 
.,'~!nd~r .algemeenbekel!.o " . " .~: 'ol:'i · en b;' ein telegrafie en dergeliJkenbevoegd ZlJn, blJ eventueele vaka
.•. 11l:ll9:~ ' en~eemacht roer~d~ .de sp~~~er, . ~.,. g aad·n 1 , .. 1) .. - tures 'iade eerste pl,aats z,ullen letten op Inlandsche Af,n.·-
-digde met eene opwekklDg om ;!LQ .eervan e vag,eveI.1- . .. .. , d" 12' ' 

7~" "' : "1" d· ··· ll··· ,dooroed,.:.gedia'g steeds onbcsmetk~ansche en Ambon~che ~?Idaten, Ie mm~tens Jaren ge-
:;;!e~r as . '.' Ie vag ze ve., . g ." , .' . dIend hebben,. versIerd ZlJn met de medaille van trouw en 
t~t~Dho~d~n . .l': ht . 'd' ;b' ., '. . c,,:':' du"ur'd 'was ' blr'J'.kbaar door of van wege den legerkommandant worden aanbevdlen. 
c·· e · voorwac . .. Ie· IJna een UnJ . e, . . , 'd' "k' 'h . t Id d al 
:. ; . , .... d h.'h . . .•. . de aarid~~ht · te .. boeien, Het tal- • Uochten~rgellJe . personen ~lC me aan~e en, ~n z , 

'J;u;pll!lme!l ges;o: cie Odin'· s reker, rilet de>' rootste aaridacht het bnrgerhJk ;bestuur aanbevehng van geschlkte kandidaten . 
:~lJ~et ,. ~!lboor .. h gt·· ' l' t' " h' tP Ik ·li·~·7d' d "'0' g d" ro z' ek werd ,aan het legerbestunr vragen. , Het legerbestuur zalaan zulke 
en· oen · aan . e so ' e . vo seQ r e .n 1 . il't' . d t"d d t· h b d fl t afgeven 

'. ;.!' . ... " 'h' .... k d ' . tV ' .''': ". 'd' t' 'h" . d' ' recbte m 1 aIren · tegen en IJ , . a nil v.et an a oop , .' ..:aange even on e overs e .nagaan, a IJ e. , .. b' " 1" It" d b l"k d" t '." "., " d' d' td t ., d"h den h d aangeroerd . eene aall. eve mg v{)or p aa smg In en urger lJ en lens, 
: s~ar:n on er e o~s ~ap h~ oms anl~ \et v~lkslied' mede: waaruit blijkt op welken tijd zij zich ter beschikking. van 

.... :.w~~~ '. na dwatrmd e ... 9de., ~u.l . .oC. '. ' mghe.n . ~er , die" g' ere' ed ,·ston·.de,n om de burgerlijke autQriteiten kunnen, stellen; welke kundlghe-wgezongen a oor e mansc apllen'l ." .' d" b ' 'tt • 
<,~,e¥r up eene expediti,e te gaan ·,.)Il.et geestdrift werd her- eDit\e:l~it ef; :::. middel om het gehaIte' van het Indisch 

. hllald,. , .. . leger, voor zoover het inlandsch element betreft, te verbe-
" .; . . 2L ,September IB'j'2. teren: De burgerlijke dienst moet er ook bij winnen oud-
~ "; gedienden te werven, die aan orde en tucht gewoonzijn, 

'? ~E De regeeringheeftopnieuw aah de hoofdender depar- maar tevehs hewijzen van moed e~ .trouw hebbiln, gegeven. 
,' teh1enten . van algemeen , en . aan die :van gewestelijk bestuur Wij zouden nog een . stap verder willen gaan en 'ge~n 
,een kabinet~schlijven' gericht, waarin' nadrukkelijk wordtvoor- enkel inlandsch ambtenaal' door de Regeering benoemd wil
' gel!cbreven om . bij eventueelevootdrachten tot vervulling van. len zien; voor zoover zij ze direct aanstelt, die niet gedu.
ivakatures daartoe onvoOl'waardelijk: ,vachtgelders in aanmer- rende ' een ' paar jaren althans de waptms had gedragen. Ge· 
Idog teo doen kemen,zelfs voor beUekkingen, waarin zijmiiJ.- vocgd bijexamens voor de inlandsche hoofden zou men dan meer 

;:;deJ;e bezoldiging dan in de laatstelijk door hen bekleedezul- verzekerdzijn degelijke en ontwikkelde menschen met , ge-
Jell genieten. " . .. zag bekleed te zien.' " 
:" In het vervolg zal . wegens ong~schiktheid geen ontslag Ret jongste besluit level't een nieuw bewijs voorhet on-
' uit.. de betreHinf/ verleen'dworden;jriaar (zoo daarvoor genoeg- vermoeid streven 'van Z. Exc. den Juitenant-generaal Kroe
.zame · termen bestaan) onmiddelijk" verwijdering uit '8lands sen, om niet aUeen de belangen yan den lande, maarook 

· dien8t . volgen. '. die Ian verdienstelijke soldaten voor zooveel in zijn vermo-
i;:~Indien ee~ am,bten,llar metve~!of nli,ay Eu,ropa vertrekt,gen is tEi behartigen.· . 
< v,e.r;langt.de regeermg "Yfll hetbetr9f)c~~ , bRQfd Jan)e.st~ur . W~nschelijk is hilt daarom, dat .'s lands burgerlij-ke amb
-me!l6d.eeling, of. 'g lan~; welbegrepllP 1;>!l~~ngmed~brengt dlen tenaren, .. beseffende dateen goed leger is een der .hechtste 
:, peisoon vo.or den <llenst-tll behou.d"en.Zoohllt ad vies ongun- steunpilaren van den Staat, van hunne medewerking zullen 

- stig ' luidtj wordthiJ uitden dienst onts)af5~n en gepensioneerd. doen ' blijken, uiet ' alleen door eene stipte opvolging . der 
' : En . eindelijk zullen ' alle wdchtgelders, -die op ditoogen- gegevene voorschriften, maar ook door het tot zelfa in de 
bilk 20 ja~~n dienst telleri en om de eene of andere reden niet kleinste deasa doen bekend maken van de gunstige voor; 

. "direkt voorherplaatsing in aanmerking kunnen ,komen, hun uitzichten, thans geopend voor hen die zich in militairen 
ontslag'uit's lancis ,dienst met behou(l van recht op dienst begeven. 
peiJ.sioen krijgen; ' . Zoodoende zal de inlandsche bevolking eindelijk tot de 

Indien men ' nietweaer ahn gunst wil denken, dan is de 
, benoeming van den ambtenaarop: non-aktlviteit C. A. van 
' Di~ter, :laatstelijkltoojdkommies}ij lter postlcantoor te Ea
' ~avia; .' to~ iekretaris der residenti~ . Probolingo, waarschijn
Aijk eeneerstenoodlottig'gevolg van bovenstaande kabinetsmis

:" siveo!ii thansa tort et atraversWihihtgelderste moeten VOOI'-

overtuiging komen, dat gewezen In1. militairen van de zijde 
der burgel'lijke ambtenaren nog iets anders te wachtenheb
ben dan tegenwerking en minachting, en zullen velen, bij 
een weinig aanmoediging daarin een spoorslag vinden om . 
den lande gedurende eenige i1lren als militair te dienen. 

Gepraaid door het Ned. schip 5·,nda, gez . . Overg~auw·, 
het Eng.schip Lady Elisaoetlt op 390 Z. B. en 52°0. L.; 
hilt Ned. schip JlTaterweg II op 360 N. B. en 17.0 W. L.; 
het N ed. a~hip Middelburg op 150 N, B. en 260 W. L. en 
het 'Ned. schipMedeaop 130 N. B. en 250 W. ~. 

~' dragiln, :waardoor ' de meerdefe . of~inde1".e geschikLheid voor 
c '~: eefi > 'betrekking eteed!l ' ala bijzaaK ' zal 'beilchouwd worden, 
\< ;Wie ' ook' met dezekeuze mag geh'ik'gewc'nscht worden, zeel' 
;':; tek-erniethet landeu deresid-etitie PJobolingo. Indien de 
,? Aieu,," }jenoemde numaar nie(al .. teQhgelrikkig dient· en 
">"de' direkteurvan B.::ftzijngeliefkoosa · steIsel om sekre- De Jav; (Jour, bevat eene nadere opgaafvRIl in 1872 
"}}a!!sseti, toth?ofd ~anplaatselij~ :.,~estu:,u.i \ ~e doe~ ~eno~~en gehoudep, uitbestedingen van uitvoe~i?g~ of levering van 
·~'tpllJft . toepa~se~; dank~~nen Wl{~Ver <~.~mgc wemIg!'. J.are~ I niaterialim,tenbelioeve vana,even nnhtaIre werken.l'wee 
:..,Hi.e.n ~eer . I>mter, .. als as.sIstent"r.es~~~~tZ,l~ll optreden;'Zooh~J ! uitbtisteding{!n gel11kten, vij! mtsZuktetlr. 
',(,tlch In '' cene bliJvendeprotekhe .Y~l:heug~n mag. brengthlJ! . ....... '. . . ' . 
: <.-· {ii{t , IiH~~chien IlOg wei ~t · reside~t; · '.:~ ... ' ... . ,...j E¢M nadel'e QP~aaf .van vier uitbestedingen voor de Ie
'[i·;·rj ;¥~n , s~hijhtbijde · benoeminf·,\, oor-:ee:n tal van~etrek- : I veririg . van diverse artikelen, ten behoeve van de artillerie; 
i}.19*geh i het "ooktharis: met de ei~~.hen ,v~n geschiktheid .en vermeldt!l~ mi,Zukkinf/van allen. 
o,f be.lt.waainbeidzao· nallw .: Diilt te' nennen, want 'imderskun~ ".' " ",: ' ., " .... .. ' .' . 
i~.;'lte)i\hj 6ns ~nietverklitren hoe:~~e tege~woordigeGolJ.ver- Bijde J,riv; Oour: beh~r~ een ovel'zicht van denuit- en 
;~i:n~ili'-Genetaal: zi~hbij ' zulkeen 'littdere"'voordrilcliterineder .. · invoer . van iijst, en padi ~t en . naar de ;h~vens van Java 
J ;Tegt • en ie door zijne handteekeriing bekrachtigt. ·£eD.oe~ i gedlirellde de. maandenA pril, Mel en .J am 187Z. 



" ;c,e , ...... ,,:;;, '., .... " ;~",' ,,,,ce. .' , "' . '. "' " 
. j)qllasten • . ~'::Hi6rmedeisvoortgegaan. ·· 
Kiinstio8r-k(#t;Y':- Boven-en onderbou~ gf1steld envoI" 

tooid. 

. ,i:},$~~t.!l~~~jYO~g~~~s~;;1?eMi~ende '. bij 'de . Jav. ~Cour .• ho1id{lii in : 
'el; Jl~~mstaflt ,a~9toOIr~.Me' re~ideDtie's. gewijze de geraam
dt;,; t eed"s ontvangeuc eii';> vermoedelijk nog · teontvarigene 
GoUv.erIiei:nent~ proau~teJ;J. '" uit . ae . oogsten van 1871 -en 
1872-"" ,de lioeveelpeden:"produJiten welke, iagevolge ' de Stations, a7UJer.e geoouwen, en~ , ~De 'fullderihgen ' v'~oi 
bestaancle kontnikten" , tel" beschikking van .de fabriekanten de rriachinerii:in·iu het lobalvoor ,dehoutbewerkingwor,den . 
vei'blijven, zoomededen stancl van het gewas, met betrek- ontgraven. . . " . " . . •. ' .. ' 
king tot den oogst. '. . ' . Bijna alIe kapgebindten voorhetgebouw" bestemJ '.tot 

U .· Ee.ne opgaaf van · den uitslag· der gehollden uitbeste- lokomotief-~oods~ smederij en draaierij zijngesteld. ·· '.' .. " • . 
clingen \fOOl' de uitvoeringvan 's Lands Burgerl\ike Open- De kolenloods is ,ingedekt. ' . ' ' . ' ....... ;; 
bare WeJ'ken in Nederlandsch.Indie. ' De: k~pgebindten van,het stationsgebouw zijn gestetden 

met de mdekking, hetpleisteren. het afhangenvan dearen 
Door Gommander Wiltindux Ckimnio, kommandant van en vensters en het bevloeren is begonnen. . ,';. ,,; . 

hetEngelsche opnemingsvaartuig "Nas8au", is gerapporteerd, Met de andere halten wordtvoortgegaan zooals irl'het 
dat het eilaud Manbahenauban, oostwaarts van Tandjong ,vorige vers~a!5 ,vermeld is, even zoo met de barri~r~: i : 'i:n:ijl~ 
Sugut (Lubuk baai;- N.Q. kust Borneo), werkeliJk ligt op palen, afslmtmgen, enz. ' .. :, . ".' 
28/ 4 D. G. mijlafstand, N . 580 O. van de plaats, · waardat Ajdeeling Bu~teiz:zol'(/. ,; 
eiland tot nog toe QP de bestaande kaarten voorkomt. . ' 

Zie de navolgende kaaiten: Aal'denwCrh; ell apoorleggell. -'- Het aardenwerk is vol-
adm. no. 2576 (Sulu~zee) North China Sea by Wilson. tooid en het spoor gelegd tot het , Jltatio~ Depok, digt , bij ' 

mijlpaal XXXIII. . . . . .<, ' 

De resident del' PJ'eanger-Regentschappen maakt uekend BaUasten. ~' Hiermede is voortgegaan. ' .', 
,dat de Regeering naar aanleiding van een gedaan verzoek Kunstwerken. - De steenen onderqouw- ' is 'gereed ,voor 
het voornemen' heeft, om eene uitgestrektheid van 15.05 het stellen van den ijzeren bovenbouw, welke, laatst,u,aar
(vijltien vijf honderste) b~)Uw van 500 0 rijnlandsche roe- mate het spoorleggen vordert, per treill tel' p'laat_se , wor~t 
den, gelegen op den heuv.el Pasir TjitJalobak, in het district aangevoerd. . ' . . .. ' '. 
Djampangctengah, afdeeling i3oekaboemi,regcntschap Tj!m- . Station8 en .. qeuouwen. - Te Buitenzorg is de ' .tokomCl
djoer, l'esidentie Preanger-Regentschappen, bij kontract voor hefloods voltoOld; van het station~gebouw worden de , kbzij:' , 
een tij~v~,k van twintig achtercenvolgende jaren in huur af nen gesteld, het, muul'werk hooger opgetrokken en de.bOut-
te staan. ' . . werkell in gereedheid gebracht, , ~ " : .' ,.,' 

Gegadigden worden uitgenoodigd, hunne billetten van ina Te Bodjong-Gedeh en TjitajelIi' is begonnen en: viiortg.e-
schrijving in te zenden aan den resident del' Preangel'-}{e- gaan IDet het opstellen del' haItechefs:'woningen. ' ,.: 
gentschappen uiterlijk voor of op den 20sten Maart 1873. ']' e Depok is van bet halte-gebouw met 11a1te cffefll-woning. 

De minimum huurprijs, ' waarvobr deze gronden zllllen het mUllrwerk opgetrolrken en de pannen dakbede~kingvoor 
worden afgestaan, zal. niet mindel' mogen bedl'agcn dan de helft aangebracbt. ,. - . . ' ' .. , 
/4.- (vier gulden} per bouw '8 jaaTs, te voldoen 0[> de Ala.iel'ieeZ. - In de vorige maanden zijn afgeleverd ': 
wijze, . bedoeld bij artikel II § b. van hct besluit van 2)36 lokomotieven; 
Maart 1868, no. t3(no. 2124 van h ~t Hijblad op het Staats- 5 omniblls~tijtuigen, en '. 
bJadvan Nederl/!Ildsch-lridie). ' 2 gemengde rijtuigen lste en 2de klasse; 

1-'1, gesloten goederen-'wagens,waal'van '8 stnks voodoo-
Deli. 'Naar aanleidillg van een den 18den clllz(Jr, des 

namidcla~8 bij het legerbestullr ontv!lngen telegram van den 
Kommanilant der eXf,editionairc troepen in Deli, houdende 
aanvraag om die troepeIi ' te verstel'ken met twee kompa
gnilin infanterie en een sergeant met 14 artilleristen en 100 
dwangari>eiders, zijn gisteren ochtend, d II 19den dezer, met 
'een der booten van de Nederlandsch-Indische stoomvaart
maatschappij vall hier tel" versterking naar Deli afgezomlen: 

pig ingerieht zijn tot 3de klasse rijtuigen ; , . 
16 · open transport-wagims. . . 

In deze maand werden afgeleveid: " 
2 transport-wagens voor lang hOllt; 

terwij1 onderhanden bleven: 
6 gemengde rijtuigen lste en 2deklasse; ' 

10 rijtuigen 3de kJasse en 2 veewagens: . 

. i Jav.(Jour·) 
cen half batai:lon infanterie, onder bevel van den kapi-

tein der infantene Voigt; Ten vBl'volge van het voorkomendeinde.iavasckeco~f(l.nt . 
een Isle 1uiten.ant iler genie; van 6 dezer, ka,n worden medegedeeld, dat .bij den;':Orand, .. 
een officior van gezonclheicl der 2de klasse; die 5 September jl. te dezer hoofdplaats iude kampong 

.ee~ a.djudant-onderofiicier kWBrtiermeester, en. voorts : . Djawa woedde, 10 steenen huizen met pannen bedekking 
twmbg EU~'(j)p~esche en Inlandsche onderoffimeren en min- en 131 bamboezen woningen in . asch zijn gelegd. ' . 

deren. cler artlllerle; , De sch,ade wor'dt op j 38000 ·- ·b t- ' . - ~ t' . E h lId 1 1 . ' . .' egroo . . ' ,, ' 
len . u~opeesc e en '. n an "sc l~ '. IOsp~taal-~~ld~ten; .. . Reeds den volgenden dag weel'klonkop liieuw hetbr!l:nd- , 
e~n geu eermaker, e.en 5chr~JvBl van, a~ m.lht~lre admlllls-I signaa!. Het vuur woedde thans ill gang Kodja, in . karn-

tratle. en hondercl dwangarbelders VOOI koehe-dlensten. I pong Ajer, alsmede op Pekodjan; en ' werddoor st~r,ken.,. 
(Jav. COU1'.) wind zoodanig aangewakkerd,dat 26 steen en. en 9. p !an~ 

VERSLAG van de vordering der werkzaamheden aan den 
Spoorweg va~ Batavia naar Buitenzorg, over 
de maand J uti l872. 

kenhuizen met pannen gedekt, benevens~07 .bamboezen 
wonirigen waren afgebrand eel' men bet vl1ul'.meester . . kon. 
worden. Ook :yan ' dezen brand"di(leene, schad.th '·van e 

j 2300Q.- heen; aangericht, · wordt de 6orza~k .aano~:Yoor- .' 
zichtigheid geweten.(Jav. Cour.) AldeeZing 8tad~1t vool'steden Batavia. 

, Voltooid. 

Ajitielini iMeestel'- Corneli8. 
A~rdenwerk en sjJoorler/gen. - Heide voltooid, op 

ziJsporen op het station Meester-Cornelis na. 

, D~. . . 
A&n een nader .I·appOl't . uit Deli WOl'den de volgen.de:bij-> 

eBkele. zondei<heden onn,~end 'nopens hetop 20 AugustusjLvoor:.. 
, ! ge~;allen gevecht,. .' ." 



~i4)~t !tl den inorge~v1in:~difm ;dagc:~ajl Soengdl vertt¥J>:ken 
kQlonn'e berei~,te . ,fen ~101!2 . lfu~ , de,:¥I11npong Lamargof:.waar 
JhdUiiltr utif ~eri:l · gei·li.~t. Daarna;<werd de marsch wedel' 
tQQr.t'ge'iet. . .<i· , . .. ..' . . '. 
H!~·tn:s~reeli.s12 :;lt;ut ·~xapp()rteer4~ devoonracht, dat zich 
in~'llet~jfront -e'en 'Vij~i:J.delij ke' verster,killg. p:loest bevinden en" 
datJgetracht werd diete verkcnneil. . . 
.: J1n:n!iddeIGk da!irop opende de,~:, vijand uit het fi'ont en 
va'9: ;:de' rcchterziJde eenhevig . geV!'e~rvuur op de kolonne; 
~~~fllaT de. 'voorwllcht zich en , tirailleur oploste. 
';1t)t}{ lCapitein va,:n Eel'sel heeg la~t 'om met . zijne troepen 
vO'ot tiit;'te ': rti:kkeil en tweesektien rechts en tirailleur te 
~t~lL¢~;C •. Door een snelVuur van deze sektien werd de vijand 
vali';(,;ili~zijde,' verdreven. Hijopeilde TIn ech ter tel' linker 
zijij,e~:;, Jvaar_eeri digt begroeid ravijil gelegen . was, een vrij 
lie~'g: 'V,tlurop Jle troepen, Q.iede st~l'kte in het front tracht
te~/t.~verkennen. pe ·· luiten.ant Logema n"die met de VOOl'
ii~9.4t opru~te, . ~Il eeriigeman~ebappen weruen door vijan-
deAlk~ .kogeIsgehofIel1.. . . ..... 
' i'l'e.p." eindeeentiomtrekking tet rechter z~i ue te beproe

'Vep:;:: \veJden twee sektien onder deheersten luitenant van del' 
V~:~P:}' all.n (lien kant het bosch ingezondell. De marsch van 
dar/#oepeuged~elt~ , kon . d~or .. dedigt,heicl van het.. bosch 
sl~j:1it~~'zeer laogzaam geschiedep. . '. . . 
;~Ii).t~sseheuwaren de houwitser en de mortier in d\l na
bijnei!l :vaneen opengekapt terrein ) n batterij gesteld. 

Hoewel de, bedienings-mansehappell en de voorwaeht' he
vig <werden he~chOten, was er van den vijand en van zijne 
versterkingen niets . te zien. Zooals, later bleek, waren deze 
~~.' ~f#i~t.e.:,., ~oor J.' o.,ng~groene ..... b.oom. takKen en bladeren van aren-
Ip~eh., gehee) en. al gemaskeerd. . . 
N~,dat omtl'ent. de .plaats, vall. waar de schoten in het 

fQrit ,::werden ,gelosh eenige meerdere zekcrlte~cl was bekomen 
:e.eifde al'tillerie eenige seh(jteri; doch slaagde tlr niet in het 
fijand!lJijk vuur tot zwijgen te brengen. . 
(·Dial> een l~nge l' drat en het reeds niet onbelangrijk aa'n-
.al;;,g!l.~wetsten : nog, zou . doetl.~,toenemen,terwijl den vi.iandin 
iljfr({'g~aekteste l.!ing geenn,ad~el :kouwordentoegebraeht, 
ve~4!i.l~ldede.· kfipi~einVan ,Eers~lzjjne ~ul'opeeanen om 
st~~~~denfijze vo,:orwa~rt's t~ 'r'uk~ell' Onder een luid hoe
Yaa::?jVerd deze IIiiiti,oeti.vre te~ :uitvoergebl'acht; terwijl de 
:v:~j~li~ ;'toortgin.g uiy het. f:ront~ll 0B delin~erfiank een he
~% y.uur te .. ond~rhoUde.n . . Onder h.et vOOl:Ultrukken Wel'de~l 
Idan 'ook verscheldene mansehappen gewond; de tweeJe lUI-

~
eflant,. S. o~t •. e.r. i.k kl.'e'eg ..... . t. w .. ee . sch,oten door de kwal'tierQ1~ts, en,Ae kaplteln ' Van Eersel ontvmg ,vlak VOOl' de versterkmg 

een: schotin de linkerhand. . 
, ,: :~])e\:#ekeIloRpas~er; Berendse,die belast was met het weg
dr~geii,cvan.~ eengpwonde, vergat ilide opgewondenheid van 
hek oogeriblik ~dei,e zijIie taak, stormde met de . troepen me
de; ;; :eJi, ;was'teerrW ,bij de versterking. 
' .. :~~qWelijkshad ine.hde ~vijandelijke stellillg bereiki of 

de: ;':,erdedigers .vlu~htten inhet ,ravijn,. waar men hun nog 
dq-(~i;'geweer.vflilrlJadeel tnichttt} to~ .~te brengen. 

iu-batterijsteliing " del' vuurmondeneen .. s(lh~6t " in ' het been 
'gekregeu onder de khieschijf,dochbleef als kardoesdrager. 
op zijn post, en . meldde zieh eerst als gew:ond, nadat~ de : 
vuurmond in de versterking was gebracht. · ..... 

B ij het betrekken van het bivak ~werd aan den kant, waar 
het bosch het digtst en het moeielijkstopen te kappen. . 
was, eene palissa'iering -opgerieht, terwijlvan de voorhan~ 
den atapafdaken werden vervaardigd, die hoog noodig wa~ 
ren, . daar het reeds lang regende , 

De versterking te Laoe Potab, zoo wordt de plaats ,ge~ . 
noemd, bleek thnus te bestaan uit twee zoogenaamde koe
boes, een soort v.<l.n blokhuizen, en een1ge zijdelings aan · de 
bocht yah bet l'avijn gelegen werken, die eene lengte van -t-
33 Ned. e1 bes1oegen, en die bestonden uit palissaderingen 
van dikke liggende planken en balken, van sehietgaten. 
voorzien. 

De rand van het ravijn was daarbij tel' bl'eedte van 1. 
Ned. el afgegraven en diende tot oanket. . 

De schietgaten vormden twee rijen, de eerste op 2 en de 
tweede op 3 palmen van den grond. 

De koeboes bestonden nit eene dubbele rij boomstammen, 
'waarvan de tusschenruimte 1 Ned. el bedragende, met aard!3 
was aangevuld. In den aldus gevormden muur dienden 
kokers van bamboe tot, schietgaten. 

Aan de binnenzijue waren uitgl'avingen aangebracht, tet
wiji loopgraven van 8 palmen diepte nit de koeboes naar 
net ravijn voerdelJ . , 

Ook in de fhinken en in de achterzijde del' koeboes be, 
vonden zich scnietgaten en op de flanken alsook aan de 
aehterzijue waren aarden wallen aangebracht met graehten 
daarach' er, terwij! op 2 Ned. e1 vool' de koeboes nog eelie 
rij klappel'takken tot afsluiting diende. . 

Het ravijn was 26 Ned. el 'diep en zoo zwaar begroeid, 
dut noch de borlem noeh de overzijde kon waargenomen 
worden. 

Volgens bel'iehten , die kort daarop uit Hamperanpel'ak 
weden aangebracht, zouden de oproerige datoe's zich onder 
de vel'dedigers van Laoe Potah hebben bevonden. 

. . (Jav. Oour.) 

Gedurende de maand J uli jl. is op J ~va en Madura 
ontvangen: 
aan invoerreeht . 

" uitvoel'l'echt. 
/I pakhuishuul'. 
" konsumLiereeht op tabak. 

te zamen. 
Hiervan werd terugbetaald: 
aan invoerrecht. f 1,566.84 

/I uitvoerreeht . . /I 2,73'3.20 

f 
" 
1/ 

/I 

f 

/I 

Rest f 
Daaronder was nogbegrepen aan fik.tieve 

reehten op uitgevoerde gouvernements pro-
dukten • '. /I 

713,646.44 
86,850.35 
19,218.40 

7,780.31 

827,495.50 

4,300.04 

823,195.46 ' 

35,097.50 

". i:Poor',; de',,: randjoe'sVa!1 . verschililmde gl'Ootte,waarmede 
h'~t:E:g~geeleltefrei~ · wa§. b!lzaajd~ w~l'enoIidel'seheidenemah-
8~lt~'i~B!l1l aanYde; voetengewoild;;: Allel'eerst werden dez,e 
ra~~jo.els '~pg~ru~¢d . en.vervol~enspatrouilles uitgezonden 
~~t~a~;;; terr.~iri.: vefd~r .. te ver~e~neQ), terwijl dadelijk nil, den 
opma).:sch clerkolonne .een begm w:erdgemaakt met he.t ver- zoodat de wel'kelijke ontvangst heeft be-
4e.f~:cfp~ilkappen ~an; hettel>:re~n, o~'~;denvijand de . gel~gen_: dragen . . f ' 788;097.9>6 

he,i4'r~~:befiea\en cOIize ctroep'eu ;van/.yei'schillen~erichtin/l.en hetgeen met de ontvangst over de 6 vorige 
t~;AP:'~Kfuipeii. ;~ . ~:,'" .... . .... . ·.·,:0 . . •• .. maanden, groot. . ' . 
;;~JJ;it;,'de booI.heu ' aandeoveJ:iiJde;;,van.het r~vijn bleaf de 
vijiJ:1a/ 'J,tee'ds : op, de onzenviiren;:' waardoor nog een:koeli ,te zamen uitmaakt 
-vveHlt?' ewouM ;. . , ;, ':,' . Dit totaal bedraagt: 
~::j~~~et .,ge~~ei: j~lde men jaanQll1ezticle 22 gekw~tsten, 17~8;830.8.~ mee!' dan de perc. over hetzelfde tijdv. v. 1870 en 
~~lIi¥¥.1!I}de$m,ees~~Jr echter ~unne ffI~nst.!>leven waarnemen , I" 336,48UL " " " '/ " /I . " • ", 1871. . ' 
H~~i~~~anoilnierJweede kla~ge ; va~ ,:der Lindell had bij de I Prea1l$er~lle$ent$chappeu. - Op 31 AugustusJl. 1S te Ban- ' 

/I 2,851j488.68 -

. f 3,639,586.64 
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~~n'~~f~~~~~~~·de;.tvoJt~~ii~gyan he.t daaI'~oebestemde ; :nlll~::r;;6:z~~r~:~:r:ufriteh tvo "c:h~1tJ~!{· · ; 
gebouw, wordt de school vOOrlOOplg gehouden ill de paloe- . te goed gedaan,' daar wordtlu a~ -m~ga ' ........ h.eehten ·~el.ge~ ;~ 
wons, gelegeniride .ka)ripO~lg·Astana-anjar, die daartoe zoo I handhaafd; waaJom dap.ookniet·in:~:.<eeNe~-magazijnep. :,: 
goeddoenlijk zijn: ingeiiciit':. ....•.. . . ' . . (Ja.v. (Jour.) Of zij n die werkiaamhe(leJ}.·~Vall;;~6QJ~?1.,~e,er?nti-inilitait.en; ; 

.aaI'd,. dan b. v. die van eell?{}f!icIetdf:min«l~FmiJitair~qi~ 
Samal'anf/, 11· : Sept: Pdlitiezaak ... De zaak betr~ftimde' voor mem.orie w?l'dt ge~pe,~d:.! ·"~});, ·' .; ' ... ·:~ i ' · .• • i,·y:"J' 

. het . vervals?hen der, 'bij~et clligern?ene pakh\~is gebruikte I ~ a, met recht:npgep.~~ . l:~N'QY~:~l~~leU,w~;Q.~Pil ~[; 
gewlChten IS ~og m!'lt. tot klaarheld ·gebracht, . maar de i de. am ?~en~tren,dl~ .. het y9.. ~t li~bl:len:> ,b.eheerd. " , 
aannemerheeft -' reeds het.voordeelvan de ontdekking van mllitalre kleedmgmagazlJuen, want sqlinkk:en~ , 
ondervonden, daar er n u bijhtit wegen telkens een overwicht, indien z~j l~,a een paarmaalldetl een~~ke~ge. v~,i'-w;arriDg::irf 
in sterle van eell tekort is bevonden. huu magazlJu zullen ontwal'en,en dUlzelenazuHen,. 

vernemen, waal'mede men 'henb.elast/!"f,·zalbiJue· 
Uit Ba'ldjermassing wordt oris geschreven: 
Zooeven ontving ik uitAmoenthay de tijding, dat er

een amokpartij he eft plaats gehad. De Onder-Adjudant
Kwartiermeester heeft een ernstige wond aaIl het voorhoofd 
gekregen en verkeert in een zorgwekkend(fIl toestaud; De 
amokmaker is terstond afgemaakt. Ook is het omliggende 
tei'rein dadelijk door patronilles onderzocht, maar men heeft 
nietsvel'dachts gevonden. tLoc.) 

Militaria. Men dQet i.e Willem I de vi-aag: hoe is de 
dageliJksche tenue der subalterneofficieren? - Bij art. 8 
sub. 4e del' Algemeene Order 1871 No. 21 toch, wordt 
niets gezegd omtrenthet dl'agen del' schouderkwasten; maar 
bij het volgende' artikel 2de alinea wordt de verplichting 
opgelegd de schouderkwasten van des namiddag 5 tot 8 uur 
te dragen. ( 

De naleving '. van laatstgenoem~ artikel is onlangs ten 
'11;rengste aanbevolen, zoodat men dan ook te Willem I de 
subalterne officier van 5 tot 8 uur 's middags met schouder-
kwasten ziet uitgedoscht. , 

Bij de invoering in 1868 der nieuwe uniform en is blijk
baar het stl'even geweest, de uniformenzoo veel mogelijk 
te vereenvoudigen en mindel' kostbaar te doen zijn: . wordt 
dit nn betracht? Men vermeent dat eene dergeliJke toe
passing "an meergenoemd artikel 9 te Willem I niet de 
bedoeling is. (Loc.) 

f atnaranfl 10 Sept. Milita?·ia. Wij hebben vernomen, 
dat het niet strookt met den wi! van Z. E. den Legerbe
bevelhebber dat in de militaire kleeding-magazijnen een 
magazijnsknechtaanwezig is, die de zaken in ordehoudt. 

Niettegenstaande zulk een magazijnsknecht deel . neemt 
aan schietoefeningen, inspectien enz., schijnen de werkzaam
heden in hit magazijn zoo dobdend te zijn VOOl' zijn mili
tairen geest, dat met eene enkele pennezwaai het korps' 
magazijns-knechten is weggeschrapt. 

Tot het verrichtender werkzaamheden kunnen de beheer
dersdel'magazijneil nu telkens een corvee aanvragen, g.e,. 
woonlijk bestaande uit personen, die het lezen en schrijven 
lliet ruachtigziJn en dusnog minder begrip hebben van 
Ie verschillende t.ailles, merken etc. waardoornatunrlijk 
voortaan het behoorlijk branden van houtwerken, het mer" 
ken van stroozakken" e nhoofd-knssens, het sorteeren van 
kleedingstukkeu in gelij ke tailles, etc. zeer bemoeielijkt wor
dim. Bellalvedat· bestaatei'voor . de corveers' die dageliJks 
verwisseld ; wordendel'uim~te gelegenheid zich iets van hunne 
gadiIlg ko~teloos .• uitde magazijnen aanteschaffen. .' .... . '. 
. De opheffing , der ~v:asteInag~zijns-knechtengrOJlat zich; 
meenen wij, ook op deomstandigheid, dat er idemniteit 
voor magazijns-knecntenwordtte goedgedaan, maar die 
somwol'dt ind.en regel den.' magazijns-knecht gegeven en 
is trouwens tegel'ingom daarvool' eenvrijen bediende (zoo. 
~endaarvoor nog maar een geschikte kon erlangen) werk-
zaam te stelien. . 

van het magazijn. . . 
'/~:!.c7:[~~; ~- -{:--~\~ 

Hadjies. Per' Goul)erneur-Oenm'{wllJ,Jfer zijngfs(~~~~ ' 
wederomalhier .. gearri veerde~om~tFe~1c§ .• §~~ , uui . g~a.~M~~(i~ i 
keerd: liondm'd en del'tien :hllilje's. · ··· , .'. ",; .~'.~ " , 

. -__ -, - .- -- - ;- , .--. ; , - '. . F'_·_'· -, , --,_-' 

Politiezaak. .Een<iontractan£CivoQrlIet. vervoel'. Y~h~iij~i~}:~ 
dncten uit Solo naar hetgouverneIIl~~ts;pakliuist(l .S.~li.Ui".";; 
rang moest. herhaaldelijk· •... ondervin!'len,· .l1ak~l',w~ii~~~R~~~~,i":~ 
koffie . aan het pakhuis wei'cLilllg~W:og~nl:'~~n t.~k;~rt:;t!$if~';-~? 
geconstateerd, hoewel . bij .. deSp()or:we~;,~a~hJ~hllPpij~~~~k;::; 
gewicht altijd juist werd . bevonden.. Deoorzaa:k te\ vindeiC:. 
bij het transport .. van het. statiori. . naarhet .• pakhuisg~g." 
niet; in het pakhuis zelf moes·li . zijge~ocht worden. . ..... .._ :. 

De expediteur . sloeg de,weging~'etaeme~steaau<la(!,ht 
gade, maar er was niets. opa.ll~tem'~l:keJl;e1(\v.as. 'werKe.l,M1!: .. : 
weer een tekort, en liefst van'.' .3 ·" *tnS~t, ;p(jn~'e.ni 9i{"ijf· :.: 
zakken! . . . ., . ' ·'~·:·;'·>',:" .'.·' S ' F· 

Hij hield echter niet op,miltr .Ari4el"~~glitx.1.e , ~e;w,i9Jit~n;~;~;, 
en bij die . gelegen heid bevondl+ij,da~ .. 1J.et •.. AmsterdilIli~che ·',: 
pond van het pakh~iisnolfzwii.afaer·was,dal{~tlfN'~d~r~ f:; 
landsche pond ,van denexp.~di~eur' · ' ;·'i.. . : c:';';; O::i~·' :')' 

In het holle gewicht w~re* ;:aan ,.b.et "pakliuis ve~IIlQeCl~lijl{ ' .' 
door de man doers '.' klei' en, ';~We,lltj:~t'/': e·IJ,.t:. :· ··~·;:~~Nl{:; ;:y/ 

De expedi teur '. heeft . zicb.,: ~.~!Y~!i%~. .,c,~::99:tde~IrIIfggfo,~.t.~ .. :·:'" 
verliezen enonaangenaam~.~~~n:i~e( ·.d;;;:$ij .. hd.p~~ ' 4~t ·,d~;~:/~ 
politic nu weldra. descMIQ~g~#;rz~r;., .~~~k~eJl,.<, ).; .... · . . :'C' iS;:· 

De' algemeene. ·pakhuisii1etist~r~';.'1r:QJjf~g.~~TiQ.~ ;'ZIiolllf}lij · l)ef :~ ,: 
gonnen is - met het· doel onfalle ;. l@d~i~~ij'eI'f : j@fstreIigste. ":': 
te wel'en - heeft de hulp del' politie"iri.gti!oepep.. ' ,{12oc;.) : -, 

__ ...... ~ .. .., . .... -' ---, - ,;o. .. , ~ -~_; ;- < _. -:,_ : -_~' -."----_': :--" . ~, ',-j .-_:, - - -,;c -.,.,; 

Uit de . Preanger Regentschappell .... DeReg~nt · ~Jlii· soe-·'.r 
kapoera, Radhen Toemeag()ong· ·Wil'o,',A'de@ohd;i~;;inge:'·.~ 
volge Gouve~nements besl\litv~J;hev.eli. 't.ot'ideufca!lg<.v!l.Ii .,:; 
Radhen . Adhlpati. Datde:.;verlielfing ·to.t"q.ie!1::;lio'Og~l!/tite).':. :::; 
hem toekomt,. zal, geloofik;een iedel\: <lie¢eiloeJr@"i1l'e ':; 
landsclJ, hoord kent,m,et IUij · bearneu; ·Hij toch ' nC!l'ft,cs¥.c: 
dert zij ne plaatsing alsIioofdder':Igla.ndsche bevoikin'g-:lI1·.' 
slat gewest vele en . gewi()htige , ve~rbe.teringeu aangebracht. , 
Men heeftslecltts de prac4tige. e!1 ; I~itgtlstre.kte$awalsjd~ 2 ~ 
goed aangelegde wegen t~· b~~elt~u.,!.~ri' }~I1. · lJ.etg,eeiifil£c h,te.r.: · 
over genoemden .. ·Regent·.sclrrcij!1.Z!.tl "ri~L~rs.:·.V:.I,~ie.I:ij ·w§rfl:~B;; 
aangemerkt. Er magQij~.e:\, .....•. ' .'Y<Jrd.ell; ··qa~' . .]let,;.GQu.'''ii'! 
verne~ent. door de verlIejii[lg':'va~ , ien'R.:egeAtde ·i~ -.~~~if~~'i: 
bevoIkmg:.te Soeka pOel"a,H.a i1o:wet:aanzic}L' verbon 'liee!t; 'c: 

De; .. za~Ii •••. van· .·.het ··w@g~n(~~t·.i ~~i$~h¢·ii~~ii~ie~G;~~~~"~b¥~~ 
algemeene .pakhuis .. wordt: ,thaiis,di~haridel~:, aQor;':~~nl'<1tIici~:Y 
van Justitie.·, ' . . ....•.. :: ..... <:/ . . ; ' i : ;; .. £.'i~,);'j:;:':;~:.~ . : 

Mishandeling.' ....• Wij .. v~"j:ndnl&fi4j.~:keh · Eu;~;t:~iJ~;Falili~ti:( 
woonachtig, eergistereI).·zRQdar!~gdopr~eIl .rnla:n<l~rW~(~!l"[>: 
scherp wapen .·is veqvolld· ... dat . bij · .Qlkdel?laa:tsJ*~i!~~,et ( 
bioed ,erlies inzwijijl vi!':1,'"zoo4ahp;ij, weggetJ.ntg~·!};;'mi~t; \; 
I worden. . . . :t1W~.~\ 

• ~ - -- ' :.' ' -. " --;<? 
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S 13 S t TT d t'" D d' h d d van Justitie, de Assistent-lesident voor de Politie en andere . alllal'ang , ep. yen 'II ~e,t. _ e negen ne on er -
~ .. zestigste aandeelen in de landen Gemoelak en Saioong, autoriteiten hebben een onderzoek in loco bewerkstelligd. 

heden morgeTt op openbal'e vendutie te koop aangeboden R et eenige dat tot eeil ontdekking kan leiden, is de voudst 
werden voor eene som vail tiendllir.encl gulden opgehouden. van ee n ijzeren voorwerp dat een degen nit een degcn stok ........ ~=. moet zijn. 

M'i81tandeling. Wij komen nil tel'llg' op de zaak van een Intusschel1 kan het geen bevl'eemding wekken dat z.~llk 
EnropeeaaIl die door eeIl Inlancler verwond wenl. een diefstal mogelijk was. Het gebouw toch is overal blJna 

Ziet hier wat wij er van vernalDen: . . ,toegankei,jk: de toegang der trappen kan niet worden ~f~e-
Dingsdag morgen controleerde de heel' H. ,Admlllistratcur sloten om de zeer voldoende reden dat er gee~. afs:Ultmg 

op het land Kepoenden van den heel' N., de werkzaam- i8 aangebracht, een wacllt zal men elders dan biJ h eL kan
h eden, toen zUn oog viel op cell Inlander Fak Moor ge- toOl' van rl cn Algemeenen Ontvanger, waarin vroeger ook 
llaalDd, die een groote schuld had en gedureude langen de gelden der griffie geborgen werden te vergeefs zoeken. 
t\jd aan het appel gemankeerd had. De heer II., vervoeg- Het geheele gebonw dat honderdduizenden aan geldswaur
d(1 zich tot den man en onderhield hem ernstig over zijn de bevat - men behoeft slechts te tlenken aan '5 Lands 
ptichtvel'zuim en luiheid. Of die serlDoen den Inlander I kas - is onder de hoede gesteld van cen concierge, die 
niet. bev~e~, was nie.t dadelijk te constateeren, maar toen ~iet alleen achter in het .. ~ebouw woont, zoodat ov~r den 
de AdminlstratelLr zlCh olDgewend bad, stoof de .J avaall lI1gang door hem onmogeliJK controle kan worden mtgeoe
plol seli 19 naar eell huis, nam daar eell loddong en sloeg fend, maar die daaren boven nog twee groote gebreken 
(len heel' H, zoo geweldig op het boof<1 dat h~j tel' aarde heeH: 111. doofheid en zwakke aogen. (Lac.) 

.. ell oumiddelijk in zwijm viel. 'l'oen ae AdmiFlistrateur tot 

. iI~ n bewustzijn kwam, zag hij zch in een .J avaansc]l huisje 
verpleegd ell liet zich vervolgens naar zijne eigene woning 
vervoeren. 

OlllDidcleliJ k daarop werd een aanklacht ingediencl en 
uc misdadiger die zijn misdaacl ontkent, bevinclt zich thans 

> in voorloopig arrest. Zonclel'lillg is clat de .lavanen tile 
den hee l' H. in JiUi~ heboell georacht en verpleegcl, beweren 
IIlets van den aanslag gezien te heobell. (Lac.) 

Spooncerp((,!cel1.. De l1eer Maarsehalk heeft Zaterdag van 
de Spool'weg-Maatschappij afscheid genomen en den volgen
den brief aan de geemployeerden verzonden: 

d ·.J adat ik den dienst van voorzittel' van hct Comit6 van 
He~tunr aan den heel' It. F. de Seijlr hacl overgegeven, werd 
i k hoogst aangenaam verrast door de . mededeeling, lDij na
Illen~ de H H. beamLten der N. I. Spoorw. maatsch. gedaan, 
<lILt zij mij t.ot :Hl.ntlenken bij m~jll vcrtrek van hier een al
bUll met hUll aHer portretten wen;;clttclI aantebieden. 

/11k kan u l1iet zeggen, mijnc heeren, hoe dit blijk van 
. lI\\'C sympathic miJ heert getrofI'en, en (\aar het mij oumo
~ gelijk is It daarvoor nog persoonlUk mijn (lank te leomen 
·betui~(jn, doe ik dit L~j deze schrifielUk, 1I de verzekeri.ng 

gevende, dat 'ik _ uw aUlldenken op zeer hoogen prijs stel en 
uat dit blUk uwer gellegenheid Ulij lllet te meer leec1wezen 

'. cell werkkrillg doet verlaten, waurin ik gednrenc1e 41/2 jaar 
van uwe zijde steeds de meest. mogcl\jke ondersteuning en 

; medewerking heb ondervolltlen, waarvoor ik u almede mij 1I 

op1'echten dank betuig. 
/lU verder de vel zekel'ing gevendc uat gij steeds in mijne 

herinnering zult blijven, en lDij ook nog in nw voortdurend 
aandenken aallbevelende, verulijf ik mct de beste wenschen 

, voor uw welzijll en uwen voorspoed 
[; 10 dzo. dienaar, 

MAARSCHA.LK. 

Die/stal. In den nacht van gisteren op heuen he eft in 
. het Stacl-of Blokhuis, en wei in het op de derde verdieping 

aanwezige, door den GriffieI' bij den Raad van.T llstitie 
geoccnpeerde locaal een belangr~ke diefstal plaats gehad. 
De dieven hebben de onbewaakte trappen beklommen, zijn 

" vervolgens in de bedoelde kamer gedrongen, hebben een kast 
opellgebroken en eenig geld onLvreemd. Voorts bebben zij 
een gesloten papiertrommel die zich in cle kast bevond en 
waarin een aantal bewijsstukken van hangende crimineele 
zaken geborgen waren - opengebroken en aUe docnmenten 

medegenomell. IIoeveel belangrijke papieren en geldswaar
,de zijn ontVl'eemd, is niet met juisthcid te zeggen. Minstens 
'JJedl'aagt hilt gestolen geld 16 duizllnd gulden. De Omcier 

Sama1'ang, 17 September. Rood paspool't. Heden mor
gen moest per stoomboot "Singapore" een vijftal ontslagen 
en nit den diens t verw~jdercle milit.airen Haal' Batavia vel'
voel'll worden. 

De schout H. heeft er echter "lechts cen aan boord kun
nen ol'engen. De andere vier, loges van het Ou(l l~ Man
nenhuis, hebben geoordeelcl dat het met hunne beJangeu 
betel' overeenkwam zich zoo lang schnil te hondcn toldat 
de stoomboot vetl'okken was. 

De Algemeene Pakhuismeester te Samarang doet, VOOl'

zoover die ambtenaar tbans reeds beoordeeld kiln worden, 
zijn be~t om orde, regeilDaat en stiptheid te eloen blijken 
uit zi,in bebeer. Al z\in inspanning ecbter zal op den dum 
niet tot het beoogde doel kunnen leiden, tenzij het perso
neet vcrgroot worde, al ware het slechts cloor toevoeging 
vannog twee d~ggelcleJ'g als gecommitteerclen. Y ergelijkt 
men het personeel van !len Pakhnismees1 er te Sainarang met 
dat van r,ijn collega te Batavia, dan bemrrkt mell een aall
zienlijk verschil tell nadeele van den eerste, terwijloovendien 
den laat.'; te en floor de geringere afstanden tnsschen zijn 
pakhni;.:en (~ ll door de beschikbaal'heid ,,'an een rijtnig tell 
koste van den Iande het werk gemakkel~jk wordt gemaakt. 

Dr. Ke~zel' heeft vool'gesteld OlD Dr. Slllit, als krankzill
nig-enarts, tijdelijk' te vervangeu, en heeft aUeen in overwe
ging gegevclI om hem daarvoor een toela.1e Lt 7. ~in tracte
ment. als stadsgeneesheer te gevell. 

Recht in Indie. Op den llen dezer had eell opziener van 
het bij Oenarang gelegen laud Lel'ep, een zekere Floor of 
Flolir, aanmerking te maken op het werk van een zijner 
koeli' s of arbeiders, en to en de inlander tlaartegen beclen
kililgen opperde, maakte de opziener hem bekentl, tlat hij 
hem dooclschieten zou. Floqr hield woord: hij nam z0n illet 
lla~el gel aden geweel' en de inlander werd een l\j Ie ! 

De W edono van Oenarang, van de zaak ondel'l'icht, bracht 
den schnldige met clrie getui~en naar den Assistent-Resident 
van Ambarawa, fungeel'end hulp-officier van justitie, maar 
de Assistellt-Reside!lt bespaarde zich zelvell en Floor 80esalt 
en liet hem ongec1eerd ternggaan. 

Verder heeft men van de zaak niets gehoord. Zeifs heeft 
de Assistent-Resident verzuimd den te Oenarang woonach
tigen geneesheer behoorlijk cen lijkschonwing optedragen! 

Is het geen schande, Regeering, tiat zulke feiteu ten jare 
1872 nog voorvallen kunnen? (Lac.) 



Samar,11tg, 18. Sept. H~t hoogst gewichtige nieuwe onder
zoek in de zaak tegen den gewezen Assistent-Resident van 
Djocja is,naar wij met genoegen vernemen, aan Mr. Ger-
lings tocvertrouwd. . . (Loc.) 

De Landraad te Samarang heeft dezer dagen, naa1' wij 
vernemen, een gewicbtige beslissing genomen. 

De gewoontc was, dat wannecr over een mil1derjarigen 
vreemden oosterling eenvoogcl moest benoemd worden, 
beilloghebbenden zich tot den Landraad alhier wendden met 
bet verzoek, een voogd te benoemen. 

Ook wanneel' belRnghebbcnden het well schel~ik achtten 
vasl goed aan een mindCljarigen vreemden Oosterling toe
behoorcllde, ollderhamls te verkoopell, vel'zochten belang
hebben.len Illlll den Landl'aacl machtiging tot dien vel'koop. 

En de Landrnad alILier (of dit: op andere plaatsen ook 
;.Idll, gesehlc<lde, wetcn wij nief.) benoemde cen voogd, en 
qa! lllilC!htig,ing tot den \'erkoop, wannecl', llaar het oOl'deel 
"Vl{l1 tlen Landrand nn ingewonnen atlvie~ vall tie Wees- en 
Bocdd kUlUcr, die vcrkooJ> in het belang V'dn den minder
j arig(~ \fas ; ill het tegenoverg('~lclde geval werd <Ir. mach-
t.iging ~eweigerd . . . 

Mfli tlien ouden slellr hecH de ::iamarangseheLandrnad 
ill den Illati-ten tijd geurokf;lI; o. It. op !o!,l"ond !lat b~i niet 
':1:11" , ,1'I,Helijk(' hepaling aan den Landraad f\cnige hemoeie
nis lilt!. die zaken is opgedragen, heef!; hij ~ieh onbevoegd 
\"~rklaard Villi die zakclI kClIlnis le nemen. 

Die benoeming van voogdclI (:11 lIet verleenell van maeh
Liging lol den ondcrhandschen verkoop, ~(;hecn dlls nict 
op II(~ lut, lUullr aileen op <ill udal gcgroud to Zijll. Er 
i'! \'IJo rtMIIl. dank l.ij de nallwgcl,oLheid van d(\rJ tcgcnwoor
Jigr.1I l'r('~ident Viln den SalUnrang~chell Lanclraacl, een on-
;!,.rijnlil.; allllt mindel'. (Loc.) 

West vice versa aan het Gouvernement te staan? Gescbiedt 
dit uit luxe of gebrek? Doen die drukke overplaatsingen 
van oflicieren en ambtenaren een bepaald nut? 

Een oppervlakkig t.,eschouwer zal hierin een scbreeuwend 
contrast zif;ln tusschen nu en dan ingevoerde be;;;uinigingen 
en soms ' 6nverklaarbare geldverspillingen. Een ingewijde 
zal hem misschien om zijne dwaze meening uitlachen. 

Maar wij -lacblJn lliet en wijzen op eene aangelegenheid, 
welke belangrijk genoeg is om eens door de Regeering in 
overweging genomen te worden. Satn . COltr , , 

Samal'a.1lfj, 17 Scpt. Uit eene goede bron vernemen wij 
dat ue Directeur van Binnenlandsch bestuul', gisteren alhier 
van Batavia aangekomen, eene vrij gewichtige zending beeft 
te vervullen. 

Er zullen Ilamelijk, na ingewonnen ioformatien van den 
Jllspectear del' Statistiek en in over1eg met den Inspecteul' 
Genel'aal van "Financien Motke, nieuwe grondslagen worden 
gelegd tot daafstelJing van een geregeld werkend belasting
stelsel (zoo als b. v. landrenten enz.) Laatstgenoemdf. 
specialiteit op het gebied del' financien nog lliet terngge
komen zijnde, moet natuurlijk op diens komst met een 
eerstvolgend stoomschip worden gewacht. 

Samarallg, 18 Sept. Wij vernemen dat Dr.Wenne· 
kendonck Ie stadsgeneesheer allder voornemens is zijn ont· 
slag ais zoodallig in te dienen, op grond dat zijne drukke 
partikuiiere pl'aktijk hem belet zijne plichten in voornoem
de kwaliteit naa]' behooren te vervullen. Dit (aanvankelijk 
reeds uitgevoerd) voornemen doet genoemden arts aIle eel' 
nan. Het is clan ook te hopen en zelfs aanteraden, dat 
dit ontslag in het belallg van zoovele officieele en particlllip,re 
l~jders - rijken en armen - worde verleelld. . 

SflliiiJfO"!!, 2 \. ~opt. IfM(jiM. Uit het Engclsch stoolO- Jteeds gisteren geeft de heel' Levijssohn Norman, Directeur 
schip iJf1Iilllf, ~istcren midrlag ter rcedc van Samarang aan- van Binnenlandsch Destllllr, eene samenkomst gehad met 
gl'k')lIlf'lI, is wl~derom cen t\\'intiglal hadjies gedebarqucel'd. dcn Inspecteur del' statistieke opname . 

Jl/ilillll·iu . HOII<lilJ'(l Inland;;clw rnilif,ail'ell lom\lcn morgen 
per ;f/illiltp.y FJ'Olls(l1/. Va1l de. PI/tie nual' :Batllvia worclen 
getTllIJsporteerd tel' eomplt:tcenni, van hnt negcnrlr. Halal-

jOlt aldaar. . (Loc.) _. ,_ .... - .. ... 
Sll'liMa"!I, 4 SI\pf.. "J<;CIl particu\ic:1' seltl'ijvell VUlt Datu

viii .kdl ()II~ medc dat dll 1I(:r:r Hu~kcn Uuet, tot nog 
1Oi3 rc:(\rl('lr:llr \"llll den .!rlV(/,lo '1', lUI \tet expil'cel"C1l vun 7.ijn 
I.'onlrad met !ljl lirma H. i\[ vall J)orp &. ( )o. een nf7.0n
Jerlijk t1ngbluel /lal gflall rcdigr:eren. De uitgave zul geschie
(Iem fiudc' r de lldministratio dt:l' !irma ]l.eyn~t. & Vinju, en 
\\'el eluhf mid<lel van at:lticn. A18 drnkker vall het nieuw 
te vel""ehijlll'lI bInd worclt ons geuoemd zckcre heer Bogaalt, 
welk(~ bcrcids nit ~~nropa i ; IHIngekomen en die laatstelijk 
sIs ly pograllf wcrkznnm moet zijn geweest ten behoeve der 
()Olillllllll(l of van celie andere rcpublikeinscbe inrichting. 
Zoo flit bCl'icht zich mocht bevestigen, \'inden wij de wei'k
eombillatie Huskcn Huet - Hogaart nog 11.1 ollrieus. Niet 
te min bevestigt zich 111 clit gcval lteL spreekwoord: de 
llitcJ'sLcn raken elkander. Saill. Com'.) 

. Tel' .loops hebbl!1l wij vernomen, dnl: de Directeul' VUH 

Hinnenlandsch bcs!;uU\' lleden, zijndc lien tweeden dag van ' 
zijn vel'blijf op Mitldcn Java, reeds door koorts is ove]'-
valleu . (Sam . COUl'.) 

Sama1'allg, H) September. Omtrent de nacbtelijke inbraak 
in de kamel' van den griflier bij den Raad yan jnstit.ie al
hier, venneld in OIlS nommel' van den I6en dezer en waarbij 
mcclegedeeld is gewol'den, dat bij die gelegenheid voor eene 
waarde van + 16000 is ontvreemd geworden, - valt eene 
b\jzonderheid op te mm'ken, welke iets vl'ij mysterieus bijzet 
aan deze gebemtenis Dat geld namelijk en ue kostbaarhe
den, tel' griflie gedeponeel'd om te %ijner tijd aan de daarop 
reehtbebbenden te worden nitgekeerd, was aldaar 8edert fa
l'el~ ill bewaring. Dezel' dagen zon bij genoemden Raad 
de uitspraak van toewijzing plaats hebben en nn - is het 
geM verdwenell! Sallz. COUI·.) 

Samarang, 21 Sept. Heden is alhier de aanbesteding 
gehouden voor den bouw eener gevangenis te Kend-al. Ais 
eenigste inschrijver voor clit werk heeft zlCh voorgedaan de 
bp,el' Hndig en zulks voor eene som van f 47 .388. 

Baiiwr((.lif/, 13 Sept. W ij verncmcn dill. de heel' de Chau
vignij de :Blot, lid der Wees- en boedelkamer albieI', de uit- Ook is heden morgen aanbesteding gehouden voor het 
noodiging heeft ontvllngen . om zijn pensioen aan te vragen. onderhoud derpostrijtnigen in de residentie Samal'ang over 

SalJl(tI'MIf/, 11 Sept. '-E~~ ~;;fIi~icr VUIl gezondheid alhier 1813. Ais minste inschrijver deed zich voor de heel' Geib 
hecft zijne overplaatsing naal' elders bekomen. Dit is ge- voor een bedrag van f 850 '8 maands, aan wien dit werk 
durende zUne achtjarige loopbaan · als militair geneesbeer de voorloopig is toegewezen. ____ _ 
twaalfrle overplaatsing. Dit is nog al weI, dunkt ons. Het Mell deeIt ons mede dat alhiel' vel'wacht wOl'dt een de
lust ons tchter te vragen: hoeveel tijd is door al dat OVel'- tachement van Willem I, groot 130 man, waarvan een deel 
plaatscn aan. de eigenlijke dienstonttrokken geworden? Op del' manschappen bestemd is vllor de expeditie naar Deli. 
hoevcd gfld komen IWlla~f zulke rtizcnvnn Oost. naar I . (8a;;t. Cow'.) 
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Men sc"hrijft ons van Kedirie dd. 7 dezer: delsvrijheid j indien men liit gewest, dat zoo niet in kwij
In den ilaeht van M;.andag ji. zijn twee tabaksloodsen nenden of stationairen dan toch in een slependen toest~nd 

del' onderneming van den heer H. afgebrand en Dingsdag verkeert, door het in het leven roepen van die eomlllUUlca
naeht twee loodsen van den heer P. Ook ts N goenoet en tie met ernst in bloei wil laten tocnemen, dan kan slechts 
te Walles liet men den rooden haan haaien. Op laatst- voor dit gewest de noodige levenskraeht worden opgewekt 
geLloemde plaats stond de bamboezen woning van den op- door heilzame vrijheid. 
zicltter vJak biJ' de brandende loods, zoodat ook de.z.e e,en Door de eigenschappen van deze residentie als eene aan-

d I] d t staande stapelplaats van het Oosten, .. do~r de verw.onder-
prooi werel der vlammen .en ,de anne romme .. (.en tlJ me. II'Jke olltwl'kkeling der Bngelsche kolomen lD Australie, zal, 
hael iets te redden van z~n mboedcl. Zelfs zlJne kleederen t t 

I kk ' I'nelien men - ik ben een echte freetrader - deze plaats 0 moest hij in den steck laten en k.on hij zich nog ge n - Ig f ld • 
I'ekenen van het veege lijf te hebben kunnen bergen. Toen eene vnjltaven verklaart, die gewest onget.wij e tOL een 
olL~e voorharendc resident vnn een en ander berieht out- OIl"ekenden trap van ootwikkelillg komen, dwn men vooral 
Vill,g', begaf hij zich, vergezeld van d~n ho?fd-djaksa en den niet onder de tegenwoordige omstandigheden van dezen Oost-
griffier naar gello~mde plaatsen . ~en emde ut ~oco een onder- hoek van Java verwaehten zOU. . 
'l.ook inte~tcllcn, en zoo mogcl~lk dc branc1shchters op het Dit gedeelte van .Jav~ is als het. w~re in ver~etelheld 

o'C!'aakt als bestond hel met of was het met de moelte waard spoor te komcn. " 
Jok in het Blitarsche 1.iJ·lI eCllige tabaksloo(lsell dool' daal'van notitie te nemen. 

u t t . t / / .. komst alhier met mij zoo klfaadwilligen in de, asch ;5elegd. . . Ee was ,en IllIIlS ,e voor mlJne . 
Bij dic gelegenheld llCeft <It' Pathc getoond (lell {hnk ~n bet g~val: mijne geclaehten zweefde~ ste~ds naar gll1ds~he 

tioortastclld arnbtcnaar te ziJn, Dc claders had h\j spoedlg sfeer; de oosthoek van Java had mlJ nOOlt. v eel be~~,ng 1Il

ontdekt ell achier slot en grendel doell zetten, (reboezemd' als. ik vroeO'er den naam flBanJoewangl maar 

Men schl'1jft OilS vall Bandjermllsin : 
Op dell 23slell Augustus jl. IlItd t.1l Amoenthaij (t:. O. 

ku,t Horn!lo) cen amok plllat.~ gell vader mllL twee zijl1l'r 
zonClI, If: huis behoorende te KaloewlI, het. uekencle broci
nc~t der zoogenna:ude Beral ippers, had den 1.ich ter Ilood 
dW)I wij<lclI Na hun hoofd kaal ~e~choren en zich in '1. 
wit to helJuoJl gckleod, lieten zij zidl tie rivim' af'zakkoll tot 
vnder de Hentcng te Amoenthnij Tot dn uitvoering van 
hct amok ging aileen de jongste 1.(,011 ov('.r, deze begaf zich 
Uiilli(~n hel fori en bl'aeht den ndjl1i1anl ond, ofliciel' kwal'
licrmcc&ter Iwee wondclI op het Ilool'd en cen op den l'ceh
Li!r !trm toe wanraan hij overlccd , Dc onverlaut vond on
middelijk den dootl aoor eon geweer;;c!Joi. Vac.i.el' en 1.Oon -
ruedeplichtige - zijn gevat. De pri.oster, die de wijding 
heert gctillan, j" nog voortvlucbtig. (SOl'/'. CaUl',) 

hoorde no~men, tlacht ik, niettegenstaandezijn fraaie Haam 
IIgeurig water," als aan een stinkenden modderpoe~, , 

Is het ook te verwonderen, wordt er over BanJoewangl 
gesproke II, waarover is bet dan gewoonlijk? Over den gro?
ten postweg, waal' ·;an men reeds l'uim e~n I~alve ~enw beZlg 
is te werken; over dwangarbeiders, die hler blJ de ~leet 
zljn - er Zijll er meer Jan 1200 --; over de zeer gennge' 
bevolkinO' van 52000 zielen op eene oppervlakte meer clan 
de dnbb~le gl:ootte beslaande van de residentie Pekalongan 
of K adoe, welke gewesten in bevolki-ng !lit lantlschap res-
pectievclijk 8 en 10 malen overtrefl:'en.. . . r • 

Is bet te verwonderen van deze resIdentLC, dIe lJ door de 
slechte communicat,ie als het ware aan een bnitenpost doet 
denken'~ 

1:Ioe i~ het mogelijk: eell gewest zoo vl'Uchtbaar, zoo gun
stig geleU'cn voor den transito- handel van Australie op onze 
en de B~itsche Kolunien en toeh zoo weinig bevolkt. 

:'lfen achtijrt ons van Banjoewangi, dt!. 8 dezeT: Wlwraun die geringe lJevolking is toe te schrijvell is 
De beer Motk6, inspecteur generaal, was Vrijdagavond genoeg beken<l en willen wij dus dit punt maar buiten be-

vlll 6 llUr, lien 6n jl., albier aangckomcll en heeft om 6 11111' ScllOuwing Laten . , . 
heden morgen de terugrels wedel' aanvaard, Weleer was Blamvangall, dat schoone schlerellaml, waar 

Wal. zijn verblijt alhicr betreft, daaromtrellt vult III zeel' mcn TIll niets dan ruines, omgeven door. . - neen, 
weinig te melden, lezer! geen 1l1OCrIlSSCll, zooals weI beweerd wOl'dt, die Zijll 

Zijlle "ragen en 0pllIcrkingell - niet het Jinantiewezen hier niee _ woesie onbevolkte gronden, die slechts op be
ueLrellimlie - waren soms zeel' naiei': om daar melding van bouwin'" wllchteu om Illmne uitstekenc1e vruchtbaarheid te 
te makon, zon tegenover zulk eell hooggeplaatst en hoogbe- tloen hlijkell, zeer bel'olkt en kon ' in welvaart en kraeht 
wldigd amutenaar niet passen. met de andere vorstendommen op J'ava wedijveren. 

Na de bureaux, pakhuizcn, het fort - en de amfioenkit niet Dit gewest is wegons de natuurlijke gesteldheid - de 
to vergctclI, - te hebven bezocbt, besloot ZEd, pOW' la bon- hooge onbegaallbare vergruggen yen den Idjin en Haoen, 
lie buuche ook de kot1ietninen te inspccteeren. In welke be- die de~e streek als het ware geheel van het overige gcdeelte 
tt'ckking dit tot het ondcrzoek aangaandc het financieel Y,;l;\ll Java scheiden, - zoo ingeslotell, dat mm niet VOOl' 
lJllhecr staat, is voor ons, leeken, dllistcr. smokkelhandel van hier naar het aangrenzende :Bezoeki oe-

W ij geJooven echter dat de heel' Motk6 een speeialiteit hoeit te vreezen, en is de controle daarop alsdan zeer ge
is in znke finant.ien; ZEd. zal het. (lus weI nietontgaan makkelijk nitteoefenen. 
'l.ijn dat dcze residentie al heel stiefmoederlijk bedeeld is. Doeh wij kunnen niet vall het Gouvernement vergen _ 

ledereell, die belarrg stelt in de ontwikkeling en welvaart hoewel het, dllnkt ons, de beste maatregel was - om in 
onzer kolonien, zal met genoegen oulangs de tijding in de stl'ijd met de zending van den heel' Motke, die toch zeker 
Couranten gelezcn hebben, dat het Gouvernement aan den wei gaarne de belasting aan in- en uitvoerrecuten tot een 
h.eer 1,' ra5er concessie heeft verleend tot hel: in stand bren- hoog cijfel' wil opvoeren, te handelen: wij rec1eneeren dus 
gell eener stoomvaal't-eonimunimi.tie van Java op Austra- billijker; wij hopen dat als overgallgsmaatregel deze plaats 
lie en omgekeerd en daarvoor eene aanzienJijke snbsidie op bij het tot stand komen van genoemde communicatie VOOr 
de begl'ooting 1873 is voorgesteld. den algemeenell invuer worde opengesteld. 

Ook wij, ingezetenen van :Banjoewangi, hebben zulks met Bij Staatsblad 1858 No 65 was onder de haveus, die 
des te, meer belangstelling gelez,en,. wijl di.e omstandigheid vool' den algemeenen handel, zoo weI VOOl' den invocr ab 
voor ~lt gewest .eene levenskwes~le IS, . uitvoer, waren opengesteld, ouk :Banjoewallgi begrepen. 
. I.ndien men met te .bevr~esd .IS de oude s).~u~ teverlaten; Bij Staatsblad 1859 No 79 is het eerstgenoemde gewij-
mdlen VOOI' . deze re.sIdentle met met maagdehJkefsehroom \ zigdeu . slechts Yoor den algemeenen invoel' op Java _ :Ba
cene schrede gedaan wordt op cle baan del' kolomale han- tavia, Soerabaia en Samarang llitgezonderd - opengesteld; 
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Chel'ibon, Passaroeall en 'l'jilatjap. 
Wij 11 oren dat hr:t toepassen van _zulke meer vr\jgevige 

handelsbcgmselel1 weldra voor Banjocwangi zal aanbl'eken: 
tlat n. l. deze llavcn worde opengesteld voor den in- en 
llitvoer van alle goederen, onvcrschillig onder welke vlag. 

(S081'. Gout.) 

Soel'au((,~j((, 18 Septcmber. Milita?'ia. 24 dezer zllllcn de 
Iste Cll Zde kompagnie van het 6de Bataillon Infanterie aI
hicr in garnizoen, op expeditie verb'ekken naar Mancihar 
(CclclJ(,';) mct de lIavolgcncle ofticiclcn : lste kompagnic, ka
piteiu A, .T. H. Lubeck en dc 2dc Luitenallt W. Eo 'l'cnta 
cn ]1001 ; 2dc kompagnic, de kapitcin .1 hr. A. G, B. Wtte
waal Vilil Stootwegoll, de 2dc Luitellullts J, W. J. Hofman 
en .T. Ihoos. 

:\Is reden, welke tot die expediLie geleid heeft, wOl'dt op
gcgcI·cn, dat Maudhar steeds uehtcrstallig bliji t in het be
talr.J1 tier vel'schuldigde gcldell, derhalve de lankmoedigheid 
fler Hcgccring eindelijk ten eindc is, Ook Vlln Makassar zul
len den onwilligen (?) twee kompagnien op het Iijf worden 
gczolldclI, (Soel'. Com'.) 

_J )11.'11 "ehl'ijft Oil , I'an Kediric dd. 14 dezer: 
Hd ,Ifbralldcn vau inbak-schuren is hier een trelll'ig ver

~c hijn,.eI, \\'alll'doOr aall de particlllierc industric lIiet weillig 
sehadc worill lWl'okkcnd. Vier dagen gelcdel\, des avonds 
!c 7 Ilf/:tl, stolid eClIskJaps de loods del' ondernemillg Heuk
mall ill lichi laaic vlammen. Zij wus gcvnld met tabak, 
t ' t ~ IIC ,,';tanlo vCl'tegenwoordigcndc, IIHHl' men beweert, van 
Uleer dall vijftiell r\uizelld gulden. - Onzen cliergiekcll re
silient - ik ill'ijjpl daar lIiot aan - ZIII het gelukken aan 
'l, Il\k(~ fillllp Cll v\lor go cd een cindl~ 1e maken, 11001' het doen 
{lP~ Jl(lrI'll Oil \'oorbecldig strailim del' brandstichters. 

(Soer. Cou?'.) 

JjrJf'rrliJll-i((, rl Sflpt. 'f/eili!Jkeid, Dc inlandschc karvoer
ckr i'a ~armo, woolillchlig ill K ramuangan alhier, ging 
cnrg:i,tel' lIIel crll ljikal' naal' G rissce, W(lUr hij goederen 
mace' at'liakn. Omsircilks hall' weg, nog' circa t,wee palen 
vall Ii 1'1 I po~f" S]1l'Ollgcn drie mall nen lIit e(lll hindel'laag, 
dcdcli Zijll ,rek!.JnC:st. stil sl.allll en IIIiHlkteli de slfcngcll los 
()III 11t:t eli(:r lIJ ed" te vacrel)' I'a SanllO verwlte zich 
<!aarlt!!t'li, \\'ilUTI'OOI' hij ccn lall~~lcok ill clllll rcchtel'ann 
ont\"ill :, ~ . .II i,1 grccJl clllUl'l1a in ~. i.ill t.jikar om or zijll kapmcs 
II i{, Ie hillcll, wilarmede hij dUll lall8vocrder wilde atlllvallenj 
dllarv/)()\, gcwol'd hem (~ell 11lI1S~Ic.:ek ill de l'I :ehf.trdU. Nu 
gn:t'p Iiij !lil ilJJol'lIale wupell vasl am lIet d( '1J hOlldel' te 
onlfllHel\, Ulaal' daar (lezc ill hel lel'llg" ll'ekkoll were! 
geJlOlpen door ~ijllC beide makkers, gleed do Jans Fa Sarmo 
door de handoll ell kwetste dew belungrijk, De Jafhartige 
rlegels cdlier, die op geen dell minsien tegenstand hadden 
gcrck()lId, kO;l.cn nu hcl hazeJl pad en lietcn den kloekell 
l'a Sarmu zijn !'(lis vCl'volgcn. Mon zicL hicrnit wat eeht 
gC5Plli!; htL i" dat de Wtlgen onveilig maakL Cll meL hoc 
,rcinig kraehtsonlwikkeJing de regceriug de veiligheid wu 
kltnlll:n vcrzekerr n, (Soer. 11bl.) 

dan ware het oorbaal' dat openlijkaf te kondigen en te . 
erkennen dat Vl'oeger 's lands gelden voor degeneeskundige 
dienst te dezer plaatse z\jn verkwist ; is deze suppositie 
eehter onjuist, zoo als wij gelooven, dan valt het niet tc 
ontkennen dat op elit oogenblik met de gezondheid en het 
leven van velen een gel'aarlijk spel wordt gespeeld. 

(Soer. Hbl,) 

Van Makassel' ontvingen wij een sehl'ijven del. 15 dezer, 
waaruit blijkt dal men daar nog lIi ets met. zekerheid wist 
van (Ie expeditie lIaar MancillaI', waarvoor hier een gedeelLe 
del' troepen is in gel'eedheid gebracht, Men verwach1.te 
cchter wei dat zij zou plaats hebben, doch niet voor Octo
ber, wat met het oog op het wedel' den besten t~jd worelt 
geoordeeld. Ddt komt flU ook goed uit; de van hier ver
trekkende troeJ1en zuBen niet voor October in Mandhar 
manoeUVl'eren. Er is eehter cen micmac bij te voorzien, 
van de zijde onzer marine, die door dringende bezigheden 
van de zeeroovers WOHlt afgehouden, en nu waal'schijnlijk 
ook van. Mandhar zal wegblijvenl omclat het tegenwoordig 
wachtsehlJ? tel' feede Makasser /Ivan Speijk", b~j het uoen 
eener kleme reparatie gebleken is zoo rot Ie zijn, dat het 
noodzakelijk naar tlocmlbaia moet om te dokken, elClar het 
andel'S gevaar loopt vau zillken; hct oorlogsvaartnig IICy
cloop" zal dan de diell, t al s waehtscllip moeten doen, maal' 
is daarmede tevens bdeL aall de Manclarsche operatie deel 
lc nemen. 

In afwachiing van dezen krijgstoeht is de onlangs te 
Makasser gearriveerde majoor del' infanterie ijverig bezig 
de troepen te oefenell in het exereeel'en, mal'chel'en en ma-
1I0eUVl'el'en, waal'bij de Eul'Op, militairen gewend worden 
aan het blootvoets gaall, wat hen op expeditie van wezenlijk 
voordeel kan zijn; wel staat het eenigszins vreemd, naast 
die ollgesehoeide soldatell de officieren steeds met Engelsche 
boordjes te zien verschijuell, maar zulke bagatellen del' mi
litail'e hnisholtdiug doen aan het gehalte van het geheel 
nieLs at. De hoofdzaak is de o€.felJiug, is deze goed, dan 
is het overige van mill del' belang. 

Men zegt dat eell viJHal Europeeanen en drie Chineezen 
van Makasser zijn opgcl'oepen naar Batavia, als getuigen in 
cle zaak vall den heel' Eekhont tegen den magistraat. 

Tel' cere van dell beer J eckel, leI' gelegenheid van zijn 
vertrek naar Djukjukar1a, is doordeii gc uverneur ilen 14 
dezer een afseheidspal'tij gegeven. De Olldergane rangsver
\LOoging wordt hem door 'lUll vrienden van Makasser Len 
vollegegund, slJho()u zij ook de boosheid van anderen moge 
hebben opgewekt, die zich zelven liever hadden benoemd 
gezielJ. 'Vat de legell hem te bC:l'de gebrachte ,~rieven 
aangaa!, gegrolld op vroegere gcbeurtenissen in zijn amb
ienaal's loopbaan, men moet daarbij bedenken, dat wie eens 
leergeltl heeft betaald niet onverbeterlijk is, 

(Soer. Hbl.) 

Soera/cal·tu, l4 Sept. :Met bevreeniding lazen w~i in een 
del' laatste nummers der Samarangsche Courant dat er een 
brief van Batavia gekornen was, het bericht bevalleude, dat 
aldaar het plan zoude beslaan om het Vendu-Kontoor te 

SO{JJ'II/;rdja, H , ~ept . Heeds ongeveer een jaar is het gu- Soerakarta, 7.00als het thans warkt, te sllpprimeeren, 111 -
ludell, rlal. Soerabaiaseh lweede stadsgenecsheer naar Europa hoeverl'e clat bericht waarheid bevat kunnen wij moeielijk 
verirok en nog i ~ geen plaatsvcrvanger voor hem benoemd. beoordeelen,da!ll' onze conneetien te Batavia niet van dien 
Dat tot vervnlling di.er vacature gflcn persol1en zouden aan- aard zijn, uat zij ons van geheime planllen der Regeering 
1\"czig zijJl, en daarom de plaats ledig is gelatcll, is niet kunnen inliehLen. De waarheicl daarvan dus geheel buiten 
waarsch\jnJijk; de vCl"schillende Indisehe (l.)gbladen bevattcn spel latell(le, kllnnell wij geen hoogte krijgen van den Ilrijt
nag al eens aIl110[)()eS van geneeshceren die een plaats zoe- veer, die de n.egcering moet aansporen om tot znlk een 
ken, en hier ler ~lede Zijll nog twee artsen aanwezig, vall maatregel over te gaan. Het is niet waarschijnlijk dat bij 
wie or zekerwcl een zijn dicn sten aan llet gOllvernement , de vele Vellnlitiell waaronder eelligen van aanbelang, hei 
zal willen wijden. Wordt de aanvulling misschien niet noo- Vendu-Kantoor niet rendeeri en van ingezonden klachtcn 
dig geaeht, en hceft de ondervinding geleeJ'd dat twee stads- kwam OllS uiets tel' oore. Het laatste 7.Oude dan ook nog 
genee::lheeren yoor deze uitgestrekte plaats voldoende zijn, geen redcn wezen om het Kantoor o~ d~ wiJ_ze alro het ~han~ 
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werkt, te snpprimeeren en de verandering teo malcen van 
dat aa n den N otaris op te dragen. Enfin, de tijd zalleeren 
wat dam'vall ann is, maar gelooven wij en raden ook den 
lezers c1er Vorslenlauden aan bet bericllt als uil de lucht 
gegrepen to besehollwen. 

]Jjocj(t, 14 Sept. -- Den lOden dezer des voormiddags ten 
10 ure had in den K raton de pleehtige uitreiking plaats 
door dell Resident aaTl den Rijksbestierder, van het eere
feeken dcr onle van den Ncderlandschen L ecuw, 7,iJnde hij 
o111 il n ~ ~, zoo!l ls wij reeds veruldd "eubell, bij h.oninkliJk 
bc~lllit tot ]~idd u r ti lt,\, onll~ benoemd. 

[n tcge\lwoordigheid van Z. H. den Sultan, de Prinsen, 
(.Ie civicle en tilililuire A nturiteitell, },Illdhuurtlers en inge
zctentll, w('}'d de nieuwe riddfJr door den ltes idcnt door 
el:JIe tocpasselijke aall ~ Jlraak met ete hooge onderseheiding 
gehlk gewcllscht. (f/orstclIlantien.) 

Afflk(1~S({I', 23 A li p: . Ab celie uijzouderheid ill het han
dclsr/,rkcI'r rcrdi cll t vcrmcldill g dilL hier met de IIGonv. 
Gelt. :\1 tjer" ecnige balCH lIlallllfakturcn ziju aangebracht, die 
\ 'all Lh'Hpool tot .i\Jakas ' ar slcchts eJ·() dngen oncler weg 

7.ij n ge\l'l'cst. ( l J1ak. 11bZ.) 

Alflkn 8far, 3 Septemucr. ])oor een ' vri enu ", i.j n OilS de 
v(l\gcllcie Ilu:tledeclillgen dtll 7.ccroof ell slavenhandel op de 
0 081111,\ nm Born eo betrdlillld ... , g(·c!aall. 

Hdangl'ijk I\ehl en wij dl'7.e mcdcdcelingen, daar zij ill vcr
lJ:l ~1I1 stanll met de 1I0g' olllilligs door ons vennelde feiten. 

Or ll S ten .Iuli jl. gill/.{ d,; .~ lIlti! 1I Villi Goenoeng Thallor 
111, ;:1' POl'Ioc l'ulIdjaJlg'. Un 15adjo K ot:ban g (1-) (1;1/1,1' aHn-
\\ c:;-,ig, dachien ill dell sllll ;111 ulldergcw()oll tc It Utl be"t.cn 
Hi(~1tI1 1,- gC!lirlCI. t u galin, lUnar ",i,l haddntl 7.ich dcerlijk be
drug«:II, wallt l.ij \\'erdt.n allen, de l'I'OIlIl'On Cil kintiorenllit
gC1.Ondcrd. op Zijll last vlI sl gt:i.IOII(I«m ell de hoordell nlgesneld. 
Dell 1·ldell k lI' ,nn de slIliall te (j. T klll g , met de Hi 
Ilrgl!~lal!lcli h.oohJCII, ele vroll\\'cn e ll killdcnm van till gedoo
dell ell ,I,· UIII~, well zegL gmotcllueel s b()~Lnalid e ill gOlldwcrken. 

Dc lIil11jo's , dio gl'doou lIijll, CII 011 del' hen {mam Bang
IOU "'It II (I'IHlcr I'all Katib l'ulIglinHII, Si A boe Alie, euz. euz. 
" tU t U tCIIUHwl do lievr-lillg(:n ell de I.Jc~te slavenbczorgers 
VUII 1(.," sullan "1I11 H T. ell 1111 zijn hllllne Vl'Ouwen en 
kiuder"l1 zclvlal 8:lIv6n geword en. . 

J)e ;';"Iluolle J3udjo's, ",on Irordt nil dool' Wnzi)' Alum, Pan
gcrull di PuLLi n, PllngeraliKasocnm ell lIudercn gezegd, wa
Hill r"OVI'r", ell hCluuell dec! ffehad ill Itet lIalll'lIl1clI van de 
~lI su\lt~a CoruiJiu, de Jeallllettc CII versclteidene boeginesehe 
\'III(ftuII,(CII; zij zeggtnt dit uu, wH1lrsch(julijk om het gOll

Vc rtlt.:nil:nl tl:Vl'edCII I.e stdlell en om den sultan ccn witten 
voc.t tc ~(,7.0l'gclI bij dell resident van Banjcrmasill en den 
1I ~~ISt.-nl81t1. "an Koetei, want VfotJ"'er heeft de sultan van 
diezclfde lladjo's de gctuigcllis nlll~ de nederL autoriteiten 
en linn de Itallueial'cn geguven dat z~j geene roovers waren 
ell hUll Ills cerliJke liedcn steeds pnssen verleelld . 

Dut de sultan VUII G. T . zoo gehed omo-ecll'a ~(icl is denkt 
.1 0 ' , 

men ullarnUII te Woden toesehl'ijvt l\ dat hi,) doJor de vlucht 
van ztkeren 8i Bagat HId famil ic II lUll' zijn l' f1 derland be
vl'cesd II'erd dat aile lladjo's lI'uarVlI1l It~j groote vool'd~elen 
t.rok, heL vool'beeld , V/llt Ri 13agat zonden volgen; daar el' 
zoorlocllcie. V~II de .Badjo's lIi ets meel' lIOn tn hal en zijn, 
haastte 111.1 zlch It ell toL zijne slachtofiers te maken waarmede 
hij zich dan toch nog bij heL gOllv ()l'nemen t ve;'dienstelijk 
WIl makoll; zoorl oeJldc t!'Ok hU tOf'h nog ~po veel 1l10gel\jk 
voonleel van ele Hildjo'.~ door hen te dooaen alvorcns zij 
hel. land kond en I"erlutcil. 

N'::e.R dnbbelzin II igheid vall den sult,an blijkl HOg nit een 

ander staaltje. Onlangs werden drie mensehen van Samba
liong hij Poeloe Bongkon g door Badjo's vermoord; de fa
milie nam w raak op drie Baujo's bij Poeloe Wadjie en Illen 
wilde naar buiten gaan om zich nog venIer ie wreken. 
Maar de sultan sprak toornig tot de menschen van Samba
liong: I/wie ee ll ' der Badjo's durft aanraken , die is mijn 
vijand en zal met mij, den sultan van G. T. te doen hebben." 

Terwijl te Goenoeng Thabor de handel in vele artikelen 
hoe langer hoe meer aehteruitgaat, neemt de slavenhandel 
in bloei toe. Men hoort ollder de bevolkin g beweeren dat 
de handclaren, die daar Zijtl gekomen om slaven te verkoo
pen, daartoe vergnnning van den Ass. Res. van Koetei heb
ben gekregell. 

Daaraan mag men twijfelen, maar de Hr. 1, .... d wil 
dell gOllverneurvun Celebes en Onderh aangaande die zaak 
schrij ven en hem vragen of hij (L.) ook in slaven mag han
delen ; zoo ja, dan zal <e Hr. L. een zijner sehepen onder 
Holl. vlag nanr Pnre-Pare, Manclhar en Palos-baai zelic1en, 
want van daar worden te Goenoeng Tabor via Koetei een 
macht van slaven ingevoerd. 

Voor hell, die liefhebberij bezit ten in het koopen en ver
koopen van zijn' natunrgenoot, is er te G. T. gl'Of geld tc 
verdienen en slnven worden er grif owgezet met enorme 
win stcn Het homlelt van vele slaven geeft voornaamheid 
te kellllell; de markt is daareloor altijd willig. 

Zooveel seh ij nt gewis da t BalTao nooit goed zal worden, 
zoolang de sultan van G. '1'., en z(jn zoon, en zijne slechte 
raudge,ers, daar nog een voet op den grand hebben. 

(Male. HbZ.) 

PadItJl[J, 4 Sept. N aar wij vernemen, en van ganseher 
harte hopen zal de 4e Sept. voor Paciang cen ll1mgelijke 
dag ZU". Het on vermoeicl streven van den Heel' R. Goldie 
tueh, om Pac1ang van IJ s te voorzien, staat op het punt 
einclelij k te worden verwezenlijkt. Zoo einllelij k, (leze lang 
gekoeHtel'lle verwaehting, wordt gerealiseerd, hopen wij dat 
Pudallg door eon I'llim IJ s vel'bruik den ondernemer v~~r 
!II zijne zorgen en moeite 1 uimsehoots zal weten sehadeloos 
to stellen. (Pad . .Hbl.) 

Pa lang, 7 September. N adat in den nueht van Maandag 
up Din gsdag twee seitokken van aardbevillg zij n waargeno
mell, deden gistel'en in den vool'middag omtrent 1112 uur 
lIieh op lIienw t wee schokken van aarc1bevin g gevoelen, waar· 
van de laatste vrij zwaal' was. G elllkkig heeft het vreesel~jk 
nalllur-versehijnsc! geene ongelllkken veroorzaakt. 

m 

lIier ter stede eireuleert eene inteekenings lij st tel' vel' 
krijging van bijdragen voor het in Nederlan d op te rigten 
gedenkteeken tel' cere van Mr. J. R. Thorbeeke. 

(Pad. Hbl.) 

Pad ng, 4 September. Levend begraven. - De Niasser 
Sie Djocha, van beroep kleigl'ave r en steen bakker in dienst 
van den Chinees Lim Goan Poat is <> isteren namiddao- ten
gevolge van een aardstortiu g in den "kleikllil waarilll~ij aan 
't graven was levend begraven , Ofscbooll onder toezieht en 
aa tl sporing van wege de policie dadelijke hulp is verleend, 
heeft men den annen drommel lliet kllllnen redden; toen hii 
werd opgegraven was hij een Jijk. • 

( Sum. (.our.) 
-------------.-----_._ - _.-
G OUV.ERNEMENTS·BESL UITEN , BENOEMINGEN, 

ENZ. 
Civiel Departement. 

Ontslagen : 
U] Badjo's z\in 1 ripRII g: - en karel.via·chers, wanroncl er die ~au On 

I\ochltlll! ISoldu~ J jll ~ ol . derhcirl ta naam staan Ills balebaai's of I I 

tr h nd roo vcrs. , 

vn zoe k, !'ervn!' lI it 's la nds d il.' r. ~ t , 1l1f 1 bc boud van regt cp 
p""'loen, di" kommies·visit alf" I1· hij d. ' kontrol e en I€ch"' rche 
IG Batavia J. B. A. D. Scliuk r. 
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Op verzoek, eervol, uit .'8 lands dienst, de gewezen opziener bij 
's laods gevaogenis v~~r inlanders en met dezen gelijkge
stelde personen te Samarang C. Pick. 

Benoemd: 
Tot administraleur tevens magaz~inmeester b!j de st,eenkolenm\jo 

OralJje Nass~u te Pengaron (Zuider- en Oost.er.afdeeling van 
Borneol, de ambt.ell81\r op wachtgp, ld C. G. van H oeren, laat
Slelijk administrnteur tevens D1agt.'liiumeester bij de steen
kolellmiju te Pelarsllg in Koelei. 

Tot opiit'uer der mijllen, de onder.opziener C.l!'. H. Koppelmalln. 

'fijdelij k belast: 
Met de waarnemiD~ der beirekkilllt vall buitengewoon lid der 

weeakamer Ie Batavia, M. von l!'aber, tolk voor de Chinesche 
luI. 

Door den Resident va.n Bezoeki 
Benoemd: 

Tal ferBten klerk op hel residelltiekanloor te Bezoeki, C. W. 
VBIl CaS8.nd . 

Departement van Oorlog' 
0ntslagen: 

maken, en dat eiland mitsdien zal verdee!d zijo in zeven distrik
ten. t. w.; 

Ttlndjong-Pandan; 
Blantoe; Boediog; 
Badoe; LiLJgan~, en 
Sidjoek j .. Diodanl!'. . 
Ten tweedd: Krachiens D1agllglDg des KonlDg~, het. personeel 

hij hel; inlandsch bestuur op Billitoo te vermeerderen. met. een 
distrikt.shoofd voor het distrikt Dindan!!'. op eeoe hezoldlglOg van 
/45.- (vijf.en·veertig gulden) 's maands. of I 540.- (vijf hon-
derd veertig gulden) 's jaars. . 

Afschrift, eoz. 
Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 

van Nedel'landsck-Indie: 
De Algemeene 5ekreta1"i8 , 

V AN HARENCARSPEL. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een t.weejarig verlof naar Europa. wegens ziekte. aao den subst,i. 
I.uut-oflicier van justitie bij den raad van jusl.itie te Samarllng 
mr. J. D. Rasch. 

E~n(Jlt \li t Zr. Ms. militaire dienst. met. hehoud vall regt op 
peneioeo. de IWf\~de luileuflnl.·kwartiermeesl.er der milit.aire Op 
admlnislralie C. G. I>. "1111 de Pol. 

Ontslagen : 
verzoek, eeuol. uit 's lands dienst, met. behond VJ\n re!!t op 
pensioeo. de hoordamhlenaar op wachtgeld K. W. Tiedlke, 
Jaalstelijk resident der Zuider- en Oosl,er.afdeeli',g vall Borueo 
en de scbrijver bij bet vendu.departement \e Samarang J. B. 

Tol 

13enoemd: 
onder-opziener der eersle kilibse over deu limmermflnswillkel 
r·n de boutu/1er\i \,ii dell Ilrtillerie·koustrukliewiukelle Soe· 
tab.UR, de ollder'npzieuer der I weede klas~e over die werk
pllllllllll ll bij genoemd elahhssemellt 1>. A. Lindbout. 

Door tim Komma,ndont V(/II ltet Leger en Cltef van ltet 
Departement t'ml, Oorlog in NederZa.nd8ck-Indie: 

Ala 

Zijn overgep\aatst: 

Gewe8telUke en Plaatselijlco Stat: 
aojud8ol bi) den mililairen kommandanl, dl!r Pad~np'8che He· 
li t delilandfll, do l'er51e luilell81lt. Jo:. M. A. A. K. l!'rackers, 
vau hel HUt: biltuillon inrlwtt:rifJ. zullellde hij als zoodaflig 
bU 'Un w/lpen wordell /Zerul\rd II. a la suite." 

Genee8kulIdige die/lst. 
Bij de Rtneeakul.dige dielisL ill de Z"ider- en Oostcr.afdeelinl( 

vlln Borneo, de ollicier vall ICrzolldheid der derde klasse H. 
Mltrea, van lu,t 8root-rnililair-ho~plt.aal te Soeraba\iB. 

Infanterie. 
lili hel 7de hataillon. de ildlllldaclie terate luitenant '1'jokro Del'

djo, v~n bel :3 rlll hataillou. 
Bli bet 15de batailloll, de eerale luit.enant W. K. SlaMts, van 

het. 8"rnitoeus-ullt.allloo nn Sumatra's West.kust en onder
hoorillhtdeo. 

Bij het. 17de bataillon. de lweede luitenant l!'. R. de Vries 
HofUlllll, vall bet 12de butllilioll. 

Bij beL /Zarnizoeu8·balaillon vall Sumat.ra's WeSlkust en onder· 
booritlhed(~IJ, de eerste luileuRnt A. A. J. L. de Jongb, van 
bet 17 de halaillon. 

Hij het guruizoens.hfltaillon vall Riollw en ollderhoorigheden, de 
k8pittin '1'. M. Versl'ijck. VfllI hel. llde bataiilolJ. 

Bii bet suhsis tellt.en ·k8d~r I.e Batavia, de kapit.ein R. D. W. 
Koop~. V~ll bet garoizoe!ls·bat.aillon van Riouw eu onder· 
boorigbeden. 

(Javascke Conrant 17 Sept. 1872). 

EXT R A K T uit .net llegi8ter del' besluiten van den Gou
vemeur-Generaal van Nederland8ck-Indie. 

BUI'l'ENZORG, den 17den September 1872, (No. 49.) 
Herl ezen. enz . j 
Is goedgevonden en verstaan; 
Eersl.elijk: Ten vervolge van art. 2 vall het hesluit vlln 12 

Augus\\1S 1856. no. 65, te bepalen. dat het landschap Dindang, 
op het eiland Billiton, voortaan ecn afzonderlijk dislrikt zal uit-

Op 
Doeoe. 
verzoek, eervol, lIit 'slands dienst, mt t hehnud van regt op 
pensioen, de ambl.enaar op wacbtgeld P. Wensel,laalst.elUk 
telegrafist der eerste klRsse. 

Benoemd: 
'1'ot sekretaris der residelltie ProbolilL .~o. de amhtenaar op nou

aktivil.eit C. A. vall Dililer, laat.steliik hoofdkomrnies b\j bet 
postkantoor I.e Welt.evredell lBalavia.] 

Tot boofdonderwiizer aan de opeutJare lagere school te Pamakss· 
san [Madura]. de hoorctonderwijzt>r aall de open bare lagere 

\ 8chool te Japars N. Lasenr. . 
'rot hoofdonderwijzer aan de openbllre lagere school te Japara, 

de eerste hulponnerwiizer aan de open bare derrle 18gere scbool 
le Soersbaijij J. G. rl'heuDissen. 

'1'ot hoofdonderwiizer aan de open bare lagere school I.e Ngawi 
[Madioen], de eersl.e hulponderwiizer aan de 0pt'nbare Iweede 
lagere school t.e Bat.avia H. L. Berckellhoff. 

'1'ot eersten hulponderwiizer aan de open bard eer,te lagere school 
te SSDlarang, de hoofdollderwiizer RIll! de open bare lagere 
Bcbool te P; makassan [Madura] A. C. '1'.Iel,h(·s. 

Tot eersl,en hulponderwiizer aan' de openhure tweede lagere school 
te Batavia, de hoofdonderwijzer aall de opel! bare lagere scbool 
.le Ngawi [Madioen] H. W. Beck . 

'1'ot eerst.en hulponderwijzer aau de open hare derde lagere school 
le Soerabaijll,de hulponderwiizer ' aan de openbal'e vierde 
lagere scboolaldaar D. ' G. Sigmond. 

Bij de Landeli.Jke Inkom8ten en Kultllre8 op Java en Madura. 
Tot kontrolellr der lweede klasBI', de ~mbllnlar ter heschikkiDg 

jbr. H. de Kock. . 
Tot ambtenaren ter bescbikkking, de I.weede kom01ies bij het 

deparlemellt van biuneulandsch besl-uur J .. Collard, en de 
ambtenaren voor de burgerlijke diellst. ill N e.derlsndsch . Irid ie 
M. Th. J. A. KellS, thans tijdeliik werkzH am hij het. de par· 
lemellt van binnenlandscb bestuur eu B. L. R epelills, thalls 
tljdelijk werkzaam bij het dt'plrt.ement der marintJ. 

Bij de In- en Uitvoerl'egten. 
Tot. kommi pzen-'lisit.ateur bii de kontrole en recherche I.e BataviR. 

de kommies.ontvanger te Muntok (Baoka) H. H. Jans~en en 
de onder,.kommies der eerst.e klasse ter eerstgenoemde plaalse 
J. van C3S!llld. 

'rot kommies ontvanger Ie Munlok [Bauklll, de kommies·ontvan
ger I.e Baoka~an [Madura J, tevens fuogereod havenmeester 
aldaar W. A. Phefferkorn. . 

Tot kommies.ont<''' nger te Ballkalan [Madura]. tevens fungerend 
havenmeestel aldaar, de geweven luilenalJt·ter-~ee der tweede 
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klasse. b(i de Koninklijke Nederlandsche marine jbr. J. M. 
Cli ffurd Kocq VHn Breugel. 

Tot kommies·visitateur bij de kontrole en recbercbe te Samarang, 
de Ilmbtenaar op wacbt:;eid J. D. Grevelink, laatstelijk eer· 

. ate stuurman · bij de gouveroements marine. 
Tot. onder. kommiezen der eerste klasse bij de konlrole en recherche 

te Batavia, de derde kommies b~j den ontvanger der in· en 
uitvoerregten le Soerabaija Ii'. D. C. A. van Waardenburg 
eu de kommiesontvanger te Panaroeken (Bezoeki) E. St.ronk· 
horst. 

Departement van Oorlog. 
Verleend : 

Een twefjarig verlof naar Nederland, wegeDs ziekte, aan den ka
pitein de iofanterie J. A. Schreiner. 

EeD tweejarig verlof naar Nederland, aan de officieren van gezond. 
beid der eMste klasse J. B. Dumont en J. de Kooingh en 
aan den offiuier van gezondbeid der tweede klasse H. J. 
Gaijmlll;s. 

Ontslagen : 
Op verzoek, eervol, nit's lands dienst, met. behoud van regt op 

pensioen, de hospitaalmeester bij het garn izoens·bospitaal te 
Amboiua [militair amblenaar der derde klasseJ J. Hubert . 

Bevorderd: 

Bij de Militai?'e Geneeskundige Dienst. 

Departement van Oorlog. 
Ontslagen: 

Eervol, uit Zr. Ms. militaire dienst, met behoud van 
pensioeo, de kapitein der infanterie J. H. R~uscb. 

Bevorderd: 

regt op 

Tot eeraten luitenant.-kwartiermeester, de tweede luitenant·k~ar. 
tiermeester H. Stulterheim. 

Benoemd: 
Tot tweede lllitenants.kwartiermeester, de sergeanten P. A.JlIng 

eD. J. J. Kluijskens, respektivelijk van het wapeD der artil
lene en dat der infan terie. 

IJoor den Kommandant van net Leger en One! van ltet 
IJepartement van OOl'log in Nederlandscn·Indie zijn 

Geplaatst: 

Injanterie. 
Bij het 9de bataillon,de eerate luitenant J. A. Woutersz, on~ 

la~gs van verlof uit Nederland teruggekeerd . 

Overgeplaatst: 

Militaire Administratie. 
Ala oDder·intendant der tweede klasse, de kapitein.kwarliermees. 

ter L. F. A. Smith. 

Tot officier van gezoDdheid der eerste klassl', de officier 
zondbeid der tweede klasse A. T. Prijn. 

Geneeslcundige dienst. 
van ge- Bij bet groo~·mililair·hospi taal te Weltevreden, de officier van 

gezondbeld der derde klasse W. Smith, van de geneeskuridige 
dienst van Palembang en Benkoelen. Tot officiereo van gezondbeid der tweede klasse, de officieren van 

gezonrlhpid dec derde klasse H. Mitrea en A. P. C. Steinau. 
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Vergund: 
lot 1 April ISn hij het leger in Nederlandsch·lndie gede
lacheerd te blij.en en eerst daarna naar NerierlsDd terug Ie 
keeren, san den kapitein der iufanterie vsn het Nederlandsch 
ieger A. A. l!'. LllhZilig. wiens del.cherinA' gedurende vijf 
jaren bij de lalldm81?t in Nederlandsch·lndie is verstreken. 

(Javascke Courant 20 Sept. 1872). 

Civiel Departement. 
Ontslagen: 

Bij de gelJeeskundige dienst van PalembanO' en BenkoeleD de 
officier van gezondheid der derde klass; A. P. C. Stei~au, 
van het groot·militair-bospitaal te Soerabaija. 

InfantfJ1·ie. 
Bij bet fide. balailion,. de eerate luiteDant W. Tengbergen, van 

het garUlzoens·bal.alllon der Moluksche eilandeo. 
Bij bet sste batailloo, de aerste lui tenant J. D. Milder van bet 

9de bataillon. ' 
Bij bet 9de bataillon, de eerste luiteoants C. H. Altenstein en 

J .. H. van den Broek, respektivelijk van het garnizoens-ba-
tal110n van Palembang eo Benkoelen en bet subsistenten. 
kader te Batavia. 

Bii Op vaezoek, eervol, uit '8 lands dienst, met behoud van nigt. op " het ~lde ba'ailioD, de. kapiteiDs P. E. J. H. van Dompseler 
eu 1. fl . Welters, belden vaD het 12de balaillon. pensioen, de gt.wezen vendumeester te Samarang J. Sineck. 

Benoemd: 
Tot algemeellen onlvanger bij '8 lands kas te Makaeser (gollver

nement.Celebes ell onderhoorigheden), de ambt.enaar op wl\cbt
geld G. van Heel.eren, laatstelijk eerate kommie8 op bet 
bureau van d.:n chef over de geneeskundige dienat. 

Tot komOlies bij '8 lands algemeene pakhuizen t.e Samarang, de 
ambtena.r up wactJtgeld H. C. van den Worm, laatstelijk 
die betrekldug bekleed bebbende. 

B1j den . Residentie·Raad te Benkoelert. 

Ontslagen: 

Bij het 12de batailloD, de kapiteins C. C. Prllger en A. A. F. 
Lanzlng', respektivelijk van het l4de en }7de blltaillon. 

Bij het 15de bataillon. de eerste luitenant J. H. 'l'hieme. van 
bet 2de bataillon. 

Bij bet garnizoeos-hataillon der Moluksche eilandeD, de kapit.ein 
J. vlln der Pauwert, vao dat vao Celebes eo onderhooria. 
bedeD. ., 

Bij de gamizoens-kompagnie der Lampongscbe distrikten. de 
eerste IUitenant J. Zwang, vail bet llde bataillon. 

Bij bet subsist.ent.en·kader. te Batavia, de eelste luitenant J!'. 
G. HodaaD, van het llde bataillon. 

Genie. 
Eervol, wegens Vel trek, als lid C. S. L. Lotb Azn. , onder dank- Bij 

betuiging vnor de door hem als zoodanig bewezen diensten. 
den staf vau bet wapen, de kapitein M. J. Mulder en de 
t~eede luitenant J. G. C. Plantenga, beiden van het korpa 

Benoemd: 
Tot lid, J. van Vel zen, iDgenieur der derde klasse bij den water

staat en '8 lands burgerlijke open bare werken aldaar, thans 
plaatsvervangend lid. 

'fot plaatsvervangend lid, J. A. van Hemert, ontvanger der in· en 
uitvoerregten tevens haven- en pakbuismeester te dier plaatse. 

IJ001' den Gouverneur van Sumatra's Westkust 
Is ontslagen: 

Wegens vert.rek, als lid van de plaatselijke scboolkommissie te 
Padang· Padjang. de kapltein der infanterie C. G. H. F. van 
Scbendel, onder dankbetuiging voor de al~ zoodauig bewezen 
diensteD. 

Is henoemd: 

Tot lid dec plaa1selijke scboolkommissie Ie PadaJ;lg-Pandjang H. 
D. Roskes, tlfficier van gezondheid der eelste klasse aldaar. 

mlDeu,s en sappeurs, 
Bij het korps mineurs en sappeurs, de kapitein C. A. Rombouts 

en de eerste luitenant L. V. Dingemans, beiden van den 
staf van het wapen. 

(Javascne Courant 24: Sept. 1872.) 

Ba. 1;a. 'Via. 
. 24 September 1872. 

Telegram van Soerabaija, 8 ure 30. 

Reden morgen half vijf uur zijn de troepen 
VOOl' Mandhal' geembarkeel'd. 

DELI. 
Wij laten meronder volgen een brief van den heer Speedy 

over de laatste militaire expeditie in de Battaklanden: 



nEnterprise Estate, Soengal, Deli, 23 Augustus 1872. 
/Ilk marcheerde meL de vliegende koloUlle vroegLijdigden 

20sten naar het gebied del' Battaks. ,Nadat ik . van de offi
ciel'cn en van den heel' Thompson alhiel' afscheid had ge
nomen, trok ik met den !!stoet del' krij gers" op. E r wa
ren ongeveer 250 man, alles te zamen, waarvau 160 Ma
leier, of .T avanell, 1 klein stuk geschut eli 1 mortier, eenige 
pioniers om hindernissen op de illarsch weg te mimen, een 
officier van gezondheid en twee hospitaal-solc1aten, met lin
nen, band, plllksel, enz. . 

If W ij hadden ongeveer 12 roijlen langs een goed vocte 

pad afgelegd, toen wij d.e eerste halte bereikten ; men rllstte 
een IHilf nul' ollgeveer. Dit had plaats ten rllim half 10 
llre; lI'ij hadden tocn ,[. m en van 80engal gemarcheerd. 
Ten lOme rnkten wij ,veder op door een digt kreupel
bosch aan elke zijde, hetgeen uijna twee urcn voortduurcle. 
Toen veranderde het boschaclttige terrein in alang-alang 
velJen gedllrenue cen 10lai minuten, waarop w.ij een digt 
bosch lin ks en eenig geboomte rec hts ;cagen; vaor 011S 

la(!en 2 it 3 boomstammen, maar wnder t.a kken, terwijl 
ee~l Btal bloeiende bOGmen verspreid stonden. H et vreemdste 
,,'as evemrel clat men hiel' rnenscb en in elkc rich
t ing bespeunle, in het front van cene bentil!g, 6 ,voe
ten hoog, aan de linkerziJde van het bosch opgencht, 
claar \l'ij nit het frout van de middenste borstwerillg met 
cenc volle laag begroet. werden. De heel' Logeman en ik 
gi ngen voorop, met tWf.e Maleiers, die eensklaJls nedervic
len. D e kogels boorden ill 't g ras voor ouze voeten; splin
ters vlogen l'onclom ons. De voorhoede bestond nit cen 
40ta! m'anschappen en aUen, uchalve L ogeman, een ser
geant en ik retireerden om zieh gedekt oj) te stellen. Ik 
dllrfde niet wegloopen en hOlld el' niet van op eene plaats 
getrofren te worden, die ik aan mijne vJ'ienuen nict d lIrf 
noemCll uit achting voor den vijand. 

"ECll augs tig oogenbJik, 15, Hj of 17 sekonclen verlie
pen. Alles was doodstil! Rondom on.'; was geen man 
meer te zien. rroen trok Logeman zijn degen en riep 
zijne mansc'oappcn hcm t.e volgen, want hij wilde stOl'rn-
100pe11! De manschappcn gehoorzaamden. i.:ij verrezen en 
rendell ' op den vijand !lun tdie inmiddels zijne geweren we
del' had knnnen laden), totdat Logeman doodelijk getroffen 
werd. Een kogel ging hem door den hals aan de linker
zijde, de slagaderen en het nekbccn verbrijzelende. Twee 
Maleiers vie len mede dood en vijf zwaar gewond nedel'. 
'Een korporaal aan rnijne l'ecbterhanu kwam er gelukkiger 
al'; COil kogel vloog tegen uen loop van zijn geweel', terwijl 
hij aanlegde. Ik stond als vlellgelman liuks, Logeman l'eehts 
toen kogels, modder en splinters rondom ons viogen. Maar 
waar bleven vereler Ol1ze Maleicrs? Logeman harl de 40 man 
toegeroepen hem te volgen. Zij hnrkten evenwel nn weder 
neder. Logeman, cle sergeant en een ander stonden alleon 
voorap. De inlandsehe soldaten beweerden dat overal ran
Jjoes geplant waren en dat zij daarom niet verder durf
den oprukken. Zij gedroegcn zich overigens goed; geen 
enkel liep weg, maar zij wilden niet vooruit zoolang er 
randjucs waren. 

/INn werden de stnkken voeruitgebraeht. Splinters vlo
"en van de zware houLen van de benting :cler Battaks. 
" d d tfi' . • L ?" De komman eeren C 0 Clel' vroeg: "waar IS ogeman . 
- "Het is gdaan met hem." - IIRoeptian den heel' 
Moreau van de artillerie voor en loop storm." 100 En
ropeeanen gaan in 't front en stormen onder luid hoerah! 
De vijand liet hen 40 of 50 schreden vooruitrukken, vuurde 
toen en deed 8 man in 't stot' bijten. Ik stormde met 
hen en was de tweede in de benting; eell soldaat van de 
3e kqmpagnie, van B.iouw, kwam mij voor. De benting 
werd daarop verwoest en hutten voor de gekwetsten en 
zieken opgeslagen . De regen viel in stl'oomen en alles 

;' . 

. was doornat, behalve de ammunitie. Wij zagen geen drie
tal vijanden bijeen van het begin van 't gevecht tot het 
einde. Toen wij de ' benting genomen hadden, zagen wij 
vl'eemd op, claar Wlj tegel1 baomen hadden gevllllrd. De 
Battales haduel1 eene loopgl'llaf van vijf voeten ongeveer 
aeltter de borstwering gegravell. Zij begrepen dat wij op 
hunne stuk ken hout, rottans, llllizen, enz; zouden Vllren, 
als deze in 't front stonden. Dat gebenrde ook. Ik kreeg 
geen enkelen vijand te zien, maar aIleen rook en kruid
damp. ZiJ had den een graclll, vaeten diep uitgegra ven ell 
aUeen een strook behollden am te kunnen stnan vurea. 
Onz(' kogels vlogen dan oak over de hoofdell heen, al sloe
gen zij een voet van de palis,3ade aan. Alle BattukS ver
lietcn de benting op een gegeven teekell, borg-en zicll in 
't bosch, dat aan een 1 ·; vuet diep ravijn g rensde; i.n ' t 
ravijll brl1isehte met vJ'ij veel geweld een , stl'oompje, zoodat. 
bet g'eraa~ dEatTan alte ander geluid overstcmcle . 

"Den volgenclen morgen begroeven w~i den armen Lo
geman in eene del' h utten en verbrandde ze toen. W ij 
overdekteil het graf met ata p, g ras en krenpelhout, opdat 
de vijalld zjjn stoffclijk overscitot niet ZOll vinden en ver
mink en. De drie gecloocle l\Ialeicrs werden op dezelfde 
wijze in tene andere hut begm ven. Toen wij ue rooue haan 
declell kraaie n, vllurclen de Bntlaks weiler op omen rechterfiank 
en onze .Tahantj es begonnen tIanr te w~jken, Ik riep hen toe: 
,,"Vaal' zijn de Battaks? Volg me?" Z~ hielden stand als 
ondeugellde knapen, di e op ee ne font betrapt waren. Een 
del' hoofden \'an de Battaks werei ge trofi'en door een kogel 
van onze mansehappen; lUaar de overste von Hombraeht 
beval het vm'en te staken. De hool"l1 schalde. Toen ver
toonde,n zich wedel' twee vijanden. Ik vr!Jeg verlof OJ) hen 
te schiden, want zij stonden slechts op 60 yards. Dit 
went geweigerd. Ik sta le toen lll~jn pijp op. Maar eens
klaps ratelcle wedel' geweervuul'. E en arme drommel storLte 
met een vloek neeler; hier en daal' steunde een inlandseb 
soldaat of !ereet Allah! Allah! De een had in een rHl1d
joe getrapt, andel'en was arm of been stuk geschoten! ... . 

,,'i 18 cen cllertllige boel, een oorlog·. Maar men denkt 
daarovel' eerst later 1111, niet als men dol is van opgewon
denheid en de pols heftig klopt. Ik heb oogenblikken ge
had dat ik zoo bloedgierig' was als een del' Battaks ziju 
kan, tocn wij voorwaarts l'nkten onder al dat geraas, te 
midden van rook, krakend geweel'vnur, brandcnde atap; 
bamboe en kreupelhout, iH een atmosfeer van aseh, zwavel 
en bloed aan elken kant, '\Ian t zelfs de bladel'en del' boo
men waren SOUlS met d1'llppels bloed bespaL 

"Het ergste is dat wij geen enkelen vijalld gezien en ge
dood hebben. Dit is zeker. Geuurende de schermutseling 
zag ik sleehts tweemalen eene menschelijke gedaante. Zij 
weten dat als zij zich bloot-ge ven, zij een blallwe boon in 
de ribben krijgen. 

"Den volgendeii dag retireel'den wij naal' Soengal. W\i 
hadden niets uitgericht dan een eUendige benting verbrand ! 
Natullrlijk keel'den de Battaks terug naal' het kamp, 
waal'uit wij hen hebben verdreven zooclra wij naa1' ltuis 
gingen; zij jouwden ons na en zonden ons op een eerbie
dlgea afstancl kogels toe. Later hebben ze 011S in vrede ge
laten. Wij kwamen, tcgen 3 nre des namiddao's, in 't kamp 
terng. Wij hadden de benting ten 6 ure des ~ol'gens ont
ruimd en rllstten op den terngtocht gednrende een paa!' 
uren tel' halvel'wege." : t PilZa?zfj Gazette) 

Deli. 'renver volge van het vool'komende in de Java-
80lte (ourant van 20 dezer kan worden medegedeeld, dat 
bij de Regeeting op den 22sten daaraanvolgeude langs 
telegrafischen weg bericht is ontvangen omtl'ent de goede 
aal1komst te Singapore van het met den ovei'voer del' voor 
De:i bestemde expeditionaire troepen belaste stoomvaartuig, 



717 

Na een oponthoudv3n dJ'ie men, tel' inname vnll st een
kolen, zOllcle bet vaartnig z\ine rei5 vervolgen. . 

De resiaellt van IEouw zou dien zelftlen <lag naar D eh 
vertrekken. 

Nadere berichten omtrent den stand van zaken aldaar 
waren te Riouw niet bekend. 

(Jav. COUT.) 

Na oll(lertichcideue ~,eer belangr\ike aanhalingen van opium 
is ODze w,\kkcl'e assisteD t-resiuent voor de politie er heden 
op het middaguur weder in geslaagd de plants tc vmden, 
waar (lcht blikkcn opium, elk van 30 katties, v erborgeu 
moeten zijn geweest. Hij eene put in de wild:erni~ van 
Antjol, niet vel' van llCt z6cstrand, werden v'Uf bhkkcn 
opgegravelJ. Drie anderen :ware~ blijkbaar eerst zeer kort 
gcledcn, misschicn wei den vongen avond, weggevo~rd. 
De blikken waren dub bel en van dubbele ueksels voorZlen. 
Dc plants, wa;u ze gevonden z~in, was ingenieus gekozen 
en moel reeds sedert lang lOet H1CCCS voor dezen smokkel
handel g<:dicnd hbben. 

ne politie i~, naar men "'if" weten, nog anuere deputs 
op het spoor. . . .. 

Wij i)rengen gaurne hnlde nan den onvel'moelden lJvel' 
,an dell hccl'8waving, die sedert hij zijuc betrekking al
bier yervult, cene wcrkznamhcid. en energic nan den dag 
lel-'t, wBstdoor aileen de Allgiasstal eencr slechte politie, 
zoual- die laJl~ hier gcWC(!st i~, ge~uiverd kal : \\'o['(len. 

j\let bet .;og op dell termijll van inschrijving voor deel
nemilig in de Nederlnndseh-Tndische lJok-Maat.sehnppij, 
welke b"paalJ is op llilllSLllalldcn .Uingsdag eu Wocnsdng, 
"'unJt i)crieht, dilt de illschrijving bij hct ngelltschap del' 
HUllilcluliIntschappij til MakasSHl' lIiet ;"al Kllnnen geopcntl 
wordell. 

firma Ogilvit en Co., en w llen Wi) spoedig mogelijk ver~ 
spreid \'. orden. . ' 

jJs gemachtigcle van de kommissie def oprichters treedt 
op mr. I. H. J. Hoek, advocaat alhier. 

Gepraaid door de Hri tscbe bark H luldersJield, gezagv~ 
Webb, van Carditf naal' Singapore : op 15 Aug., 340. z. t, 
\)20 5' O. hr. (l e Nederland ~ c. he bark Chlores, 86 dagen reis 

van Canlijf naar ."'ni e!' . 

~o. \:) van het '1(jlscltr-ift van net inrl. lrw !/;onw-gtn!Jot
Sc1tllp bevat eli:: voigcnde stukken: 

Sliikerbereiding (loor Haat. - vVest-Indische kotlieberei
dino' door l-I. J~hll Smid. - De al -drag-er van Corbin.
La;dbouw-wetgeving; De agral'i:3che wet' en hare uitvoering 
door O. P. U oDclillS. 

Kleine mededeelingen en berieh~ eD: Brandewijn uit mais 
stclIgels. - Vraagbonl. 

ALGEMEEN OVERZICHT. 

·l'artikllliere herichtell V<lll Deli, J oor 011 5 via Pi nang 
ontvangen, deeiden cell t0d geledon mede da !; onzo troepen een 
vCl'geefschen tocht naa!' het gebergte hadden gedaan, vertl'ou
wendc op de toezeggingen van twce panghoeloe's, dat zij de 

,oproerige dato 's ZOLHlcll uiilevp.ren, maar cia !: de voo]'wacht van 
\ ollze tl'oepen eensklap.- op ecne v- ersterking g'estnit en in eene 
. hindedaag gevalJen \'.- as, zooilat wiJ eelli,;'c rloocl en, waar
onder een otlieier, de lnitenallt Logcman, b'egen, de twee 
gidsen getroil'en werden t: ll cen 22tal m,ul oehappen, alsmede 
kapitcin VUll Eer~e' werden gekwet~t. Officieele mededee
lillgcn bleven eenige llagen ni.t. Ei\ldel~ k kwamen brievtn 
van Deli ell lIct officieele blnd een en a:1der bevestigen. 
Ome troepeu waren in goede ol'de geretireel'd . De J(lt'a
.velte ()t. voeglle er bij, llat onze troepcn de I'el'sterking 

2:\ !September 1872. venncestcl'll ell er gubii'Ollackecl'd hadden. 
,\I •• L jlc i::.,t"te Inllil ;t.ijn de I'olgcndc stnkkclI hier ontvangen: De kOlnlllflllilant dr:r eXDedirie, de overste VOll Hombracht, 
\., . "~CIlC broehure, gI!LiLdt/: "J'lllll vall oprichting w(t" tUCH vall llleCnill~, ii at men de Battaksche bevolking 

cCllcr )llta~i'chapJlij tot Iwt leg-gel! cn cxploitcerell van lIitlt verdcl' ,toOl' expedi ! iell Wll verbitterell; h~j wilde zich 
drijl",ulc IIroog(: clokkell ill N. 1." bepalol! uit dl'ic beuling;; de grenslijn lilssehcn ete Battak-

te,. ~lat\lt() 11 dill' N. L .l)roog·i!ok l'Ilaatsella ppij. .,ehe ':11 :\ia!eische di ;;tri kCcn te obsen'ceren. De marine-
au. Etll proSpckLlI!l Vllll in;;ehrijvin~. tJ'OCpl.'ll Wel'dp,ll i nge;.ehecpl. Cll 125 zieki::11 en gewoiHien 
.Dil' blukkcll zijn uitgegnall vall cene kOlUmissie, tlic zieh Ilaal' Jiiollw gczoutlen. Op de vraag of hi,] verstcrking 

tell tlud gt:sl,:ld lJeef'L uitvoering te gevcn lIan de plannen ot vel'ver:;chingcll llooil ig hact, antwoorddc h~ per tFlegraaf 
Villi tlCl! Het,r A. G. Bo~ch, tot. opl'ichting vall droog(: clok- olltkenncnd. De Deli ;;chr planter;.: schl'cven even we! dat 
keu in N. 1. lI,ij dell stawl \'all hakell als Ollt'llstbarend beschollwden en 

Die kommissic bestuuL uit de .Heeren: dat ziJ 'de hooge politiek niet begrepen, daarin gelegen Oill 

A. A. Jiicnfait, IIssliradellr tc Amsterdam, voorzittel'. nil de ondergalle lelelll'~tellingen en neder!agen niet met 
J. K Coruclissc, direktcllr van het meteorologisch insti- groote kracht op te tredell. De nitkomst doet zien dat 

tuut, aft!. Zecvaart, ttl Utrecht, onder-vool'21itter. zij gelijk hebbf;H en dat het polit iek bcleid del' zaken in Deli 
A. C. Wertheim, lid del' firma Wertheim en Gompel'tz, te wenschen overlaat. 

baukie!' tc Amsterdam. Den IS dezer (les nilmiddag., ontving Z. Exc. de leger-
A. L Wurfbuiu, 1\olDmissionair in eH'ekten, .-\..mstcrdam. kOIUmandant eell tdegram \'un den expeditie-kommandant, 
W .. ;1;;. ~\le .. cier, ussllra(l~lll' te A .. msterciam.; r meld~llde . d.at ll~j cell e v~l'~terking vroeg V:lll .t.wee kom
.1. J.. VIlU Lccuweu, lid derhrma J. I,. van Leeuwen ' paglllen llllantenc, 10 nrtJllensten en 100 Koe11e5. .Hen 

en Co., Amsterdam. berichtte ons nit Pinang per telegraaf, dat de vijand zich 
.:\. G. Bosch, oud gezagvoerdel' van Stoom- en Koop- te Lamargo vel'sterkte, dat de houding del' inlanders te 

vaardijschepell in Ned. Indie, te Amsterdam. . Soengal clubbelzinnig is en dat onze mal'ine-tl'oepen weder. 
Dr. M. Hock, hoogleeraar in de A.stronomie en Scheep- waren gedebarkeerd. 

"uart . te Utrecht, Sekretaris. Den volgendell morgen ten 101/ 2 nre verliet het stOpID" 
De Ned. Hanuelmaatschappij heeft zich welwillend bereid schip Willeiit III, dat door den ijver en de krachtsillspaU

verklaard gelegenheid tot inschri:jving. in Indie tc geven bij ning van de N. 1. Stoomvaartmaatschappij t.ijne lading in 
de faktorij te Batavia en de agentsehappen te Samarang, den naeht gelost had, van hier naal' Deli met drie kom-
Soerabaija, Padang en Makassar. pagnien infanterie, 20 artilleristen, een officier der genie, 

Zij zelve heett voor.f 50,000 aanueelen genomen. I van het kabinet van den legerkommandant, 1 oiL v. ge-
Z. K. H. Prins Hendrik del' Nederlanden heeft' het be- zondi.eid, 1 geweerrnakel', 10 lro~pitaalsoldaiell ell 100 ket-

:llermheel'schap del' 2VIaatschappij aangenomen. I tinggangers. . 
De boven~laande broehlll'eS liggen reeds tel' perse bij de Ooze troepen stont1en gereeJ om tentQutl op t .. l'llkkcn. 
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Ret departement van oorlo~ en de civi,ele autorit~it hebben de betrekkingen van politie-beamhte, mandoer, lijnwaehter 
gewedijverd om al het nOOl1I~e onverwlJld te .vernchtcn. .. bij de telegrafie, enz. behooren te "Worden geplaatst in-

De troepen zijn goed mtgerust, .maar met, woals W.IJ landsche, Amboineesche en Afrikaallsche soldaten, die 12 
ten onrechte schreven, met 'achterladers. Ons leger IS jaren dienst in het leger hebben en dat de militaire en 
daarvan niet behoorlijk voorzien. Hoezeer elk oogenblik civiele autoriteitell moeten samellwerken om znlke soldaten 
bier of daar troepen noodig zij n, onthoudt men aan het in civielen dienst te doen overgaan. . 
Inclisch 1eger wat het behoeft. J a, men zond enkele dui- De direktel'lr van binnenlandsch bestuur bezoekt Jlidden
zende Beal~mont-geweren, - maar geen patron en. Het uit- Java, am er met den InspektenT-Generaal van Finantien 
muntende Ki.lhngeweer, dat tel' Weener-wereldtentoonstel- en andere autoriteiten over het belastingwezen, meer be
lin'" voorzeker eene eervolle plaats zai innemen, kan met paald de regeling uer landrente, te raadplegen. 
a't '" wat er toe behoort bier aangemaakt worden. Maar de De in~ en uitgaande rechten 0)) Java en )fadma hebbeu 
iuricbtino' te Meester Camelis is geheel ollvoldoende am gedurellce de maand Julijl. werkelijk opgebracht f 788,097,95, 
met kra~ht de vtlurwapens te transformeeren . Het leger- dat is met de 6 eerste maanden des jaars f S,6Sg,586,64 
hest 'JI\r eloet wat het vermag met de beschikbare midtleleu; of meer dan in 1870 f 758,83 0,82 en meer clan in I Sn 
maar als de noodige middelen ontbreken, is de toestand f 336,481,62 . 
l.literst fTebrekkig. De vorige Millis ter van Kolonien, de De spoorweg Batavia-Buitenzorg nadert haTe voltooiing. 
heel' va~ Bosse , gaf in menig opzicht blijken van anti- Reeds zijn proefritten tot bij Buitenzorg gedaan. Heden 
miiitairen geest. vYij will en hopen dat oak claarin eene of morgen is men met het spoorleggen gereed. 
verandering ten gocde is gekomen. De heer Maarschalk is den 14 dezer als voorzitter van 

::fadere uerichten van Deli ontbreken tot hedeD . het komit€ van bestuUl' afgetreden. De heeren de Sed' en 
De Ja(wscite Oourant bevat verscheideue rapporten uit ingenieur Eossen fllngeer~ thans als leden van h~t ko- ' 

Deli over de jongste expeditie. , llIite. De afgeLreden voorzitter ontving van de gezamen-
De o ver.~t e van Hombracht is door den majool' van Stowe, IlJ ke spoorweg-beambten een fraai aandenken in zilver (thee

mili tair kommandant van Banka, vervang'en. De eerste is servies) en een album met hunne portretten. NIocht het 
ollge~teld geworden. den heel' Maal'schalk gegeven zijn zijne talent en en ruste

Niet alleen claar, maar ook elders maet OilS 1eger hande- ioozell ijver aan den verderen aanleg van spoorwegen op 
lend optredcn. Java te wijden. 

Den 19 dczer vertrok van Batavia Z. IIi.'s transportschip lher bestaat het plan tot oprichting eener hypotheek-
So;·, ··{iJ(!-ia, om \;ia Soerabaia naar M:akassel' te stoomen. bank. 
0 1' .,.tt "chip zo mfcn embarkeeren eme Europeesche en eene Per mail zij n hier ontvangen de stukken betreffende de 
in1. kompagi.lle van het 6e bataillon Infn.lltel'ie. op te richten maatschappij tot het leggen en exploiteeren 

Dew tl'Oepen, alsmede 400 man infantel'ie en altillerie van drijvcl1de drooge dokken in N. 1. Die stnkkell zijn 
van 1lakasser, zldlen zich gcreed houden Oill, des vereischt, eerst heden bekelld geworden. De heel' mr. J. H. J. Hoek 
oud.cr bevel van dell maj oar (ler infanterie Meijer, tegen treedt hier als gemaehtigde del' kommissie \'an oprichters 
cien hoofu.staat ~Lw(lhar-Balan gnipa 0[1 te rukken . Met op. Indie is prins Hendrik dankbaar, <lat Z. Z. H. door 
dien staat zijn moeiel iJk\lCdeu ontstaan en van onze zijde zijlle belangstelling in deze zaak: een nieL1W blijk geeft aI
is CCli ultimatmll gesteld, aan we!ks eisclten l\Lwdlwl' zich les te willen bevorderen wat als nuttig wodt beschollWd. 
:er5tolld :caL hei.JlJell Ie onderwerpen. Den 10 dezer zijn op plechtige wijze ann den 11ijksbe-

Ais v8t'snaperillg hceft het legerbcstunr 'Lan de troepen, stiercler ie Djokjokm:ta de versiel'selen del' orde van den 
v"or de expediLic tegcn Mamlhar bestemd, l tl plaats van Ned . Leenw aitgertikt. Hlj is eenigen t~icl gcieden tot rid· 
g"wuteu viceseh, Australiseh vieeseh in bllkk.ell tllcdegege- der benoemd. 
H~il , rIat cen gezond en smakelijK voedsel uitlIltLakL. Dw 22 AUgllStU5 j l. ovet'leed te POl~iianak Z. H. de 

lid kOluitc van het. Roode Kru'is hecH, naar heL on ~ • 1S ultan van Pontianak, Sjarif Hamit. 
mc(ietleelt, dell legerkommandant kennis gegeven, dat het ; Op Padang is cene ijsfabriek opgerichL 
Mar ~oem1.J aj a last heeft gezonden aldanl' ten behoeve : Daar eirkuleeren lijsten om bijdragen voor het Thorbee-
van de expeditie naar ManclLtar, zoawcl voor zee- als land- ke-fonds te verkrijgen. 
macht, in te koopen eene groote hoeveelheiclververschingen, Als eene niellwe bijdl'age tot de kenni~ van den toestancl 
als: thee, kofhe, suiker, inl. en E uropeesche rook- en pmim- del' marine in deze gewesten strekke, tiat Z. M.'s oor
tabak, houten en aal'den pijpen, zeep, sigaren, nipabladeren, logsbodems die te veel andere clringellde bezigheden heb
enz. ben om 11et noodige tegell zeeroof te verrichten, tijdelijk de 

Seaert 18 dezer waren de (,wce komp" gnien van het DC. i stations 3-1untok en Mcnado onbezet moe ten laten, daar 
bataillon te Soerabaja gcreed om te vertre!,ken; zij zijn den ! de schepen welke dam·toe be~tellid waren, in reparatie 7.~n . 
24sten des morgens geembarkeercl. 

'- --_. __ ._----_._---------
A~ngekomen en Vertrokken Personell. 

De aanieidillg tot deze expeditie i3 uut eene panij in , 
den genoemden staat ons bestuur tart, mof ell slavcllhan
del blijft rlrijven en aan het gezag van den tegellwoordi-
gen vorst slechts ill Bchijn gehuorzaamt. . Yan Nedel'land, met het Ned. scbip Jakob tHO; Leilitep, 

Gister morgen zijn de t roepen VOOl' Mancillar te Soerabaja i de _heer J. M. Loten, sergeant majoor ~'dbers en familie. 
geembarkeerd. ! Naar Nederland, lllet het Ned. ~chip Hete, de heel' 

Heden ontvangen vlij per teiegraaf via Soerabaja uit de ! P. D. Senmall. 
Molnkken het bericht, u1l.teiudeiijk ook onlusten in het I N M t k Ri . 
Cer&lnsche zijn ontstaan. Bijzonderheden ontbl'eken. i ~ ~a~ un.?, OUW en Sm.gapore, m~~ het S~,O~ll1s. 

Behalve deze feiten verdient het volgende vermelding. r~~Z~lIt ?}1aclwllnon, de heeren hger ~n fa~llh~, _H~lJ~lIl.g, 
Op nieuw hecft Z. Exc. de Gouvernetu-Genei'aal bij cir- eI .e,meljer en echt~., DOll1pseler, ~'elte~,. , '\ er"PlJck, '1... 

kulitire aIle chefs van departementen aanbevolen wachtgel- M .• ro~pen .en bannelingen, 2 Ie lUlts. Wler narnen op de 
deI'S ten spoedigste te herplaatsen. pass. hJst lllet voorkomen. 

Een andere maatregel verdient. zeel' toejuiching, uaroeiijk Van Singapore, met. bet st.ooms. Ner:a, tic hcercll Suer-
een hesluit van ~ dezer, ~trekkenrle om te gela.stea Jat "oor mondt, van Pabst, lleschaU'l: en 2 doci.ter:!. 
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Trouw. Geboorte· en Doodberichten. I Naar Nederland via Samarang p!'r Sed . !chip ,Sederland en 

G 
h d' i Oranje", gu. Haaanoot. agL J .. 1:". \ii..n Leeuwen en co. 

e uw . , Lad' '" d . d 
..... T) h. 1',,,- I . JOg voor c~e erlan • 

4 L. Hovenkamp met A. F. M. In. rot , .lUaros. I ." ~. ' '- "'" d :Jfl!l 

5 J G W Iff' t J M. Cramer Soerabaiia. 3631 PIK koffil. {- d~ thee. 13 '-'0 go.mel8Stll~", w 0 ~oten, '"'u'"' 
• . 0 , me . " ,. ~ I do zwt peper, 2;) kn agar-agar, 3 ps kolfers. ParvIs en co. 

10 Mr. P. van del' Poel met P. G. du RIJ van Beest I 6 keld genever, Reijnst en Vinju. !OJ, pi;;' tin, Purvis en co. 
Holle, Fort de Kock. j Lading voar ihmarang. 

14 Jhr. Mr. J. W. A. von Schmidt auf Altenstadt! () 
met J. Kollmann, Pekalongan. 13vOO ps stroozaken. Purvis en co. 

16 F. Rogier met C. H. Kuijp, Samarang. ! L'lding van Padar.g voor Nederland. 
Bevallen: 13310,94 koffij. 487,49 do cmia, 189,1l do rotting;. 1551 do ja-

14 B. Coenen, geb. Hooijer, [D.], Tagal. I mar, 25 do noten, Purvis en co. 
20 J. A. Ligtvoet, geb. Voll, [Z.], Makassar. I 'A'iuboord gebleven van Nederlad. 
29 A. J. M. Osten, geb. Roseije, [D.], Muntok. \40 ps hammen. 11 do rookv!eesch, 11 ps sanctis de bologne. 
SO J. C. Cramer, geb. Dibbets, [Z.J, Aijer Bangies. 12 vn spek, 52 kn kaas, 4 "ll boter. 3 'I'll vleesch, overge-

5 C. L. de Bode, geb. Bakker, [Z.], Soel'abaija. I scheept van de Nabob. 
7 C. Wiselius, geb. Lagerweij, [Z.], Tagal. Naar Nederland via Proboiingo per Ned. schip II Antje", gez. 

F. C. Jongbloed, geb. Smith, [ZJ, Soerakarta. Jnlius, agt. llaiutz en co. 
8 J. _0. S .. Boers, geb. van Reede van Oudshoorn, I Vo;r Nederialld. 

10 k.D·Jc~a~~lrgb~ek geb. van Ho''''endorp rZ.l Fort 1199.99 pik r~ttin!!,_I~OO do su~ker, .I70,30 Pi.k damar,. 119,53 
d~ Kock . ' • o. , - ..1' do gettapertJa, 10a,53 do benzOl~. Mamtz; ,en c_o. 

v , . • Ch B" -Z -, S _ _ 'I 100 leggers arall:, IuternatlOl1<1l 300 plk UIl, N. H . }L 
Dc Echtg. van s. olJer, L .J, amall111". , 
M. P. L. Veltman, geb .. Staede~? [D.], S~m~rang'l Naar Nederland via Proboiingo ferNe~ .. Ind. schip "Nancij", 
De Echtg. J. A. de Visch EIJbergen, LZ.J, Ba- ! gez. ,Pedersen. agt .... Daecuilis en co. 
tavia. .. _ _ . ' I Voor Nederland. 
M. L. SmJtsheuvel, geb. Proost, LZ.J, Meester! 149 pik rotting. 80 do rotting, 5233 suiker, Martin Dyce en co. 

Cornelis. I1\T N dId N d h· H b " '1 ~ 11 A. Stemfoort O'eb. Gerlach iD.l GombonO'. ~,aar e er an per, e • se IP" e e , gez. ,!l' e"rmans, agt. 
, b '- -' • _ b . G. Suermcndt en co. 

12 L. A. J. Cattenburch, geb. Fagnottl, LD.], Soe- I 
rabaija. :1 tobbe staal. 4 kn ,Pcovisien, :1 ps hammen, 24 do kazen, aan-
G. A. W. Kist, geb. Kist, [Z.], Soerabaija. ! boord gebleven lamng van Nederland. 
D. Kuneman, geb. Martherus, [D.], Soerabaija. I te Soerabaija geladen. 

14 E. Kleine, geb. Vervoo;-t, [D.], Bat~.via. 1 pik k0!Bj~ E. ten Brin<:k e~ co,. 1?0 ~ik rotting, 7500 do 
:NI. C. A. van del' Valk, geb. BluJn, [Z.], Ba- \ sUlker, 30at do caSSia, 7iJ4,lo do lWlliJ,.G. Suermondt en co. 
tavia. aihier geladen. 

15 ]\1:. A. Logher, geb. v. d. Linden, [Z.], Soera-. 410.29 pik koflij, geb. Sutoriu: Veder en' co. 57,228 pik zwt 
baija. _ I peper. 9894 do cassia, 3.74 do kaneei, 134 do cubeben, J. 

16 A. A. H, G. Kievits, geb. Albrecht, LZ.], Mees- F. v. Leeuwen enco. 2242,26 pik koffij. G. Suermondt en co. 
tel' Comelis. INN did E ~1' , .. . _, . \1 aar .r e er an per ' llg. schip· /II>' iclJael ~"l."gelo", gez. Luckie. 

17 :::;. M. AntholllJs, geb. FIscher, L Z J, Pasoeroean. agt. J. Peet en co. -
S. A. "Noordhoek Hegt, geb. Andeweg, [D.], Ba- ! Te ~ l d . I vaularaug gel a en. 

19 irl~i. van Dissel O'eb. Bollaan iZ.l Batavia. 115~~7 pik 8uiker, 5835 do kofiij:' Dorr~paai e,ll co .. 200 pik kof-
, b . 'b' c.' I fiJ E. MoormRuu en co. 143,06 plK koillJ, 680 N. pd.lDdIgo, 

20 M. C. Stadelman, geb. Hm ers, [Z.], Samarang. Jacobson van. den Berg ell co. 428,90 pik koffij, Corver. 
Overleden: I 1860 pik koffiJ, Mac Nelli en co. 2120 pik kotlij, 1298 N. pd. 

28 T. E. van Putten, Telok Betong. indigo, 120 pH~ rotting. Internationale. 
20 P. L. Logeman, Soengal, Deli. I Alhier geladen. 
26 Zoontje van ~. Ligt;voet, Mak~ssa~'r 18880 A. pd: thee, Internationale. 18 pik. noten, 8 do foelie, 
28 F. L. van ShJpe, geo. Haase L54J.,.:, Batavia. I E. ten Brmck en co. 35 pik foeiie, 8 kn olie. J. Peet en 

1 Zoon van 1\'1. H. Tersteege, Batavia. ! co. 29 pik koJfij, Babre en Kinder. 138,15 pii. gfdr. bla-
II J. M. H. Sehrende]', Padang. i deren, 1

6
,64. do gedr. hioemeu. 1216 do gettaperlj9., 277 do 

4 D. 1\'1. Sclll'oo~jesteijn, [45 j,J, Sumanap. I kaneel. pa. Schlidpadschalell. R~iss en co. 
10 Dochtertje van C. H. van eolbiel', C4j.] Batavia. I Naar Allstralie via Cheriboll per Eng. schip ... Sijreu". gel. 
11 Zoontie van Wi3elius, Taob·al. v h t J P t " nilC ern, ag. • ee . en co. 

Dochtertje van D. Pies, [20 m.], Bandong. 20 plk rotting, J. Peet en co. 
14 Dochtertje van G. "Y. Audela, [40 d.] Soerabaija. 

Kinclje van A. C. Steenhoven, [11/2 ill.] Batavia. 
P. Kamp, [52 j.J, Batavia. 

15 Kind van Lugt, [14 m.], Rembang. 
- Dochtert.je van G. T. Kulenbomer, [14 ill.] Soe

rabalia. 

CA:E1.GA-LXJSTE:aT; 
Uitvoer. 

Naar Nederland via Caenboll per Duilsch 8chip .. Reichstag" gel:. 
Hauscluid agenlen Banee en Kinder. ., ~ 

een partij plan ken. een partij bakstfenen. Aanboord gebleven 
van Australie. 

Voor Nederland. 
150 pic rotting. 3 pic koffij. Babre en Kinder. 

Naar Ncd~rland via InJramaijol', per E:l~. Sloomh ... Seagull" 
gez. Ridgl". ~ellten Busi1l!!, Schroder en eo.. 

Nal\f Nederland vi ... I'ezoekie per Am. scbip "Clara" grz.Nickles, 
agt. Hougthon ell co. 

Voor Nederland. 
416 pic rotting. '781.20 f,~e till. JhsltJ!!Scbrod.er f'n co. 5t3.60 

pie tin. Borneo (kIm I). Limited. S50 47 PlC tin. llaintll ea 
ceo 725.20 am fl<1 lhee. N. 1. Halldels B:\uit. 41 p;k rotting. 500 ps bambo.:s, Purvis eu co. 



Stra.a.t Sunda doorgueild. 

DATUM I VLAG N'AMEN DElio SCHEPEN 

September .13 Spaansch •••.• , Alejandro 
u • .- 'i:!:llgelsch ••• .••• Ilaun . 

• 14 ...... Parraca. • • • 
• lii ...... Eli,.beth r\ lchol,on 

.•. ..• ~;mpre5s of India 
• ...•• ~hree Singapul'er 

• ...... Mary. • • 
• ~ Nederlandsch .• Drie GezusLen 
• - Engelsen ... ... Hoy.1 Family 
· Duke .• 
• 16 D.adem. • • . 
. - Nederl.nusch .. l,ohertus Hendl'lku8 
• ~ Bugelsch ...•.• Star of the South • 
• 17 CIJiuaman 

Josephine. 
• Chalgrove 
• _ Spaallsch . .. . . , Anduiras. 
• - "unerikaausch . . Dirigo 
• 17 }1~ngelsch .. •.. Kinlow. • 
.18\N t' ll.tlrllludach .. SUll'! a. • • • • 
• -- Arucrikaans£h . . Bengal . . . • 
• - ~oord Duitsch Ferdinand . . . 
.- Eugelsch ' " ... i~ lizal;eth Graham. 

' II "~~{ " ••••• • Adela~ue . -
• 20. " . . • . . . cendHt.. • . • 
• _,I • ... . . Madeleine . . . 
• _" ... . . County of Lanark. 
. 20 Arnerikaans('h Kadosn. . • . 
.- Neuerhmdsch ... Maa mjmph. . • 
. 2 1

1
·E. ge!sch ..... !lell" of Sonlhesk 

· ~ Aillerikaanseh • . Goluen fJoece . 
. 22 .t;;ngelsch ...... _ .... h~ry· King 
• •. We,)'llu .. u tl.:. • 
· - Nederland,ch . Susanne en Elizabeth 
• 23 t llgl!16Ch •• • . • I Mi~l1ael Angelo. 
• 24 It •••••. :L<lJu. . • • 

GEZAGVOERDER 

.iLavichlvia 
.IMac Grady 
• LiDton . 
• Wepster • 
• Cathro 

Baulton . 
• fis.c.her • 
• Ca\llpbeU . 
• Whit.e . • 
• Crowell . 
• Hageraat. 
• Mill • • 
• Mj;kenzic . 
• flenton 
· CaHiott . 
• Roldan 
· StaRles • 
• Anderson . 
• Ooergaauw 
• Bates •• 
· Sorellzcn • 
· Brogg. • 
· Seyftert . 
• Carr. . . 
· Steebington . 
· Tarland • 
• Mauticus • 
• Vogelesang 
• StratsoD . 
• Bra\). . 
· Wa1'\vick • 
• Gi:eson. • 
• van der Borde. 
• Luckie 
• Scott. 

VAN DATUM 

• Liverpool ..•••.• !U Juni •. ... .••. !ManiI .... 
• Si.~gap~~e ......... 1£8 ..iugustus _ . .•. 'Swan Rh'er. 
• Londen . .•.•••.• ' 6 J uni •• ..•. ••. tJ okohama. 
• New'York ....... 10 ..... 'I'ShaIlghae. 
• Lo .. J;(den .•.• o. • . • • •• 3 • . .... Singapore . 
• Glasgow ...... -. • •• 4 . • . .. • 
· Mauritius •••••• ,. . . . "1 . 
• Alp.~terdam ...... 15 Mei...... . •. ~oe!1lhaija. 
• Call1itf ... ....... 28 ...... :Shanghae. 
• S4ieJds .. ........ 30 ...... Singapore. 
• Rio de Janeiro .. . . 22 Juli. . .... .... Batavia. 
• Batavia ........ . 15 September .... Rotterdam • 
• Singapore .••• . .. 2~ Augustus . .. • . London. 
• Shangbae........ 2 ...... New-York. 
· CardJtf .......... 31 MeL... . .... Singapore. 
· Australie. . • .• .. 6 September.. . . • 
• Farrbgil.o ... . • .. 19 Mei..-••• . . •. . Hongkong. 
.Inenager,.s . .... . 25 JuIJ •. ..... . . Bata\·ia. 
• Shan.gha'e ~ •••••. 17 Aug_ust-us •..• . ~ew~York. 
· Cardill ........... I j, JUlli ........ Hongkong • 
• Boston-, .... " .• 20 .•. _ . , SamaraDg, 
• Hamburg ........ 2 ..... Hongkong. 
• Londen .......... 3 ... ". Shanghae. 
• Cocos Eiland ... . '112 September ... ' IBatavia. 
'ILonden . .... 10 JUDI. .. ... "IShanghae. 
• K . de Goede Hoop ' \I Augustus ...• ,Singapore. 
• Saminang ..... "11~ September .. 'IRotterdam . 
· Manllla..... .• •. 0 dUgUSt-us ..... 'l.Hoston. 
' l·cardiJI... . .. . .... ~ J um ......... . Hongkong . 
• Londen . ..••.••• 1 , JUn! ••• .• • -Smg-rtf Qre. 
,,110 ito ........ 1 ~ Augustus . . .•. New·Yurk 
· !Bata~ia .......... :11 September ... Melbourue. 
r. Sha~g~atj ......... ,19 Augustus. . .• IJonden. 
• Batana .. "...... . . . . . Rotterdam . 
.! ... .. . , ~2 September ..•. 
· Sunderland ••• . . i t\ Juni •. . . • . .. . Sin~~pore . 

AangekomeL Schepen te BataviL 
= 

NAM.EN DKR SCHE},~:N 

SCl'tcmbcr.14j"ederlandsch .i.chip ... }Ir Jacob ,"au Lenncp, 
u .. .. _ Engelsch . . ., Michueldngelo 
" . . 16 1· ~euerJaU(]SCh . . r~~J:I,SmU8 
" • .18 ~.In~elsch. . . . . J)lade :n . 
I, • . - ~oord Duitsch . Frisch . 
" • .19 ;Nederlauusch .. , . Johauna. . 

· :W ! J~nge !sch. . .• st.nomb • h1"estigator . 
· _ .\ " sclup .. .. l"len Goudey 
· _ " stoomu .. ~ ea Gull. • . 
. 211 • o.rk ... 'I Adeleide. . • 
. 22 Franseh .... .. ,loom b .. )\ eva. . . . 
· 23iNeder landscll .. • chip .. ' Istad Middelburg 241" "E1isabelh. . 
· 25 mngelsch ...•... 5 toomb . VIdar . • • 

· Berkclbach 
• Lu ckie. 
· Hulaholf 
• Crowell 
· Voss • 

Rosingh . 
· Tidruarsch. 
· Perry. 
· Ritige • 

Seiffert. • 
· Marmarino 
• de Vries 
· Kiewit. 
· Murray 

· A ll1sterdam . 4- J uni 
· Samarang 
· Cheribon . 
• Rio Janeiro. 
• Pekalongan. 
• 8amarang . 
.Onrust. 

12 II 

13 September 
27 Juli 
16 Sept. 
15 " 

· Elingapore . 3 Sept. 
· 1 ndramaijoe < 20 • 
· Kokos-Eilanill2 Sept. 
· Singapore. 119 . 
• Rotterdam. Hi Juni 
• Probolingo 15 8<pt. 
· Singapore. 21 • 

Vertrokken Schepen van Batavia. 

DATUM "lA-MEN DKR !'CHEPEN 

September 15 Nederlandsch .. ichip •. I lfebe. . 
· • ~icolette. 
· _ Fransch . . . . . . . lJiant. 
• 16 Nederlandoch . . schip .. . Anl-je. 
· - En~elsch ...•. .• toomb •. Zebra . • 
• 17 :-Iederlandsch ... . chip .... Nederland en Oranje 
• - A.rilerikaanscb. . Clara 
. -"Zr Ms ... · ... .-stoomb .. Kanka 
. 18 ~ngelsch , ..•• schip ••. Syten. 
. 19 ~ederlandach... Nestor • • 
• ~ Fr.nach....... Anne Marie. 
. ~ Zr; Ms ........ toomb .. "-oerabaiJa • • . 
• 2'0 ·~'eilerlaadscb •. schip .... ~usann .. Elisabeth . 
• _ Engelsch..... . County of Lucaater. 

II Uiadem.· 
· ~choen .• :\!arij King 
. 2.2 )lederlandach .. bark . ... . ~il\:decop.r. • 
• .,... ·Engelsch .. • ••.• chip •••• ·\ficlluel Angelo. 
• .:... )lederland.ch... \Iaria 8.,.. .. 10. 
• 25 . "raBmus • 

., . ..... ;~ I l-,abeth-. 

· Meerman. 
• Bouten 
• Mad~. 
• Juliul • • 
• Komdt. Denc80n 
• Huanoot. 
· Nickles. • • . • • 
• Komllt. v/d. Hegge Spies . 
· Mac Eachern • • • • 

Fannekoek • 
• Ga~ton . • 
· Komcl.t. Fauchey 
· v. ·d.Borden 
• Tordyce • 
• Crowell • 
• Warwick. 
• Bou!en • 
• Luckie • • 
• vatI Cler Eijk 
· HuJlh9lf. • 
· Kiewit. 

~lacl.ine. Watson & Co. 
J. ~'. van Leeu ".en ,. Co. 

I : I~ tde_r1and • 

· %igon . 
~ Probolingo. 
~~de om de N/O • 

• Be ... ki • 
.Onru8t • 
• Cheribon . 
• Probolingo • 
• Samarang . 
• Koerstdlende om de OOIIt. 
• :Ilederlancl.. 
• Soeraba\ja. 
· Paaoeroean. 
'i!.":..~C: . 
·1~"t5 ... 1. 
• N ed.erlud • 
• PekalODgaJI • 
• NederlaDd • 

Snel~ BRUIJIIJIG Ir WIJT. - Ba.tavia.. 
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