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VOORWOORDEN; 
VOO.BKI))tENDE IN DE GEWONE EDITIE VANUET 

De vrang doet zich hier van zelve voar: op welken grond 
berust rJit cijfer? 

:i lieu -wt1 Ba ta viaasch ' Handelsblad. 
~ - '. - - . . 

Men moet dnnrtoc terugkeeren tot hl.adz. 11, waar men 
tot' de levering van het bewijs van de voordeelen dei' ex-
ploitatie overgaat. . 

Dat Bata~ia de eerste haven in de nabijheid is voor alle . 
schepen. die straatSuuda doorkomcll. is zeker j uist. Maar 
in (len oostmousson zal men van Anjer direkt koers stel-VBRSLAGDUVERGADERlNG . 

y.an helangatellcnLien in de~ederlalldsch-Illrlischc Droog- lende lIaar Sillgrlpore. dikwelf die haven nog vlugger be
" dok-llaateohappij, gehouden te Batavia. dell. 30' Septem- reiken dan Batavia. 
;. ber 1$71. . . . ' Voor de terugl'eis der schcpen van China en Japan is 
' De , beer 1I1r. Hockleiddo do vergadering in met eene.toc- Singapore ell niet Batavia de eerste haven, zoo lang ~n de 

.pmllk, waarinbij onder meer "'eea op hethooge belang voal' Chineesche zee de N.O. mOllsson heerscht. en in den Z.W. 
Ba\aYi.'~handel en scheepvaart "Utl het totlltand komen mouasoll kOlllcn de schepen tangs de oostelijke route, 

· yaD deae mn.hcbppij. H ij wilde de zaak Ilict aanprij- wilarvoor Batavia gehoel uit den koers ligt. 
· _; 11; pree~ ziell zelve aan. Men rekcnde dan oak in Ne- De schrijvcr beweel't, dnt to Singapore drie dokken goede 
.clerlan..l or bdangrijke deeluemillgteHatavill. Aan\'llukclijk rekenillg waken. Hct is l1em zekel' onbekcnd, dataali een 
had bljhoop 01' onvtrdcelde r.ywJluthie; maar hem waren der drie dokken maandelijks eene belangrijke som wordt 

· bo& •• rcn moclegodeeld. Intusechell was l'ij. vau .wceuing. dilL uitgckeerd. om het gosloten Cll buiten de konkurrentie te 
~ . •• nde beI".ren, bijv, over de inricbting VRU het bestuur, houden en het daardool' aan tle beide andere mogelijk. is . 
r .. : .... 0 .... Zocrgoed t.~ ' gemoet. tekomen was. Ook eell llokgeld te ,bcrekenell, dat .bltitensporig hoog -is: De . 
. ;~ Jt,ij .deeIdit $ibe,,, .. r, .maarhij .Wlts vlI:L;mfJ6r\ing; dathet groote inkomstcri vande 'i'anjongFag$ar, (Jompanj'vloeien 
:. DilCo .... nd .. ~ ' De ondervinding, bud .toch iuNe- echtel' hilll'uit vood. dat zij zulk eerie pl'achtige waterge- , 
F d.,lalldgoleerd, dat , het geeDeguu8~i~e r68uUi\ten ,; gaf daar legcnhcid bezit en daarom kaden en pakhuizen aan haar 

her. ~Itllurgtlheel 1f! vesugenvan hchamel1,bestemd ow aolc he en kunnen vcrbillden, waar alies vereenigd wordt 
· iulndie ~ . werkon. Mell is te vcr af en kellfde omstall- gevollucn, om de grootste stoolnschepen eelle vlugge expe
" digheden lIiet geuoeg. Hij 1 .. 111 (leze verg"deriltg bijeen- ditie te verzekcren. Die lllaatschappij bezit nls het ware 

geroepcn, ,gevoeleitde dat dil zijne tnak WI1S, Otndnt 1100r eeneeigene haven en is daarom niet als maatstaf aan te 
beilpraking de bestaande bezwaren uit den wegzotirlen kun- newen voor celle vergelijking van hetgecn hier is daar te 
nen wordeD geruimd. 1>e toekomst van Batavia eischte stellen. Singapore bezit zltlkc natuurlijke voordeeIen als 

· hnmefll eerne l1a,'ell ell dok-inricbtingeu. Hij verzocht de hier lllet He grootste onkosten niet te verkrijgen zijn. 
uDW'ezigenbunnc meeDing te doen kennen. Men beweert verdeI', dat de scheepvaart op Java zich in' 

Dc heer Ku,ppenIJurg verklaarde daaropdat hij eerst een den laatsten tijd zeer heeft uitgebreid. · Weder vragen wij: 
!lag t.e voren tijd had kllnnen ,;inden om bet plan na te gaall. uit wei ken bron vloeit dit beweren voort? Welke statis

Het pro;fpectus van de N erlerl Ind, Droogdok Maatschappij tieke bewijzen voert men daal'vool' aan? 
Btelt voor cen kapitaalbijeen te brengen vau J 2;400,000. Dat dc kustvaart met zeilschepen tot een klein minimum is 

. en 

----- gereduceerd, se~lert de stoowschepen van de N. I. StOOIU-
",,,I cloor 900 nalldeelen t6 plaataen ad j !OOO ; 1)00,000 vaart.-iVfaatschuppij den geheelen archipel doorkruisen; is 
bij wijze van , met 6 pet. gegaranueerde maar, al tezeer bekend, ' en dut zij zich wei nooit meer 

reuten,obligatien uit te geven V001' een releVeel'illl zal, ,vordt weI door niemand betwijfeld. De kleine· 
bed rag vall . f 1,500,000, inlandsche handelsvaartuige~ kUllnen niet worden mede-

----- gerekend. Zij zijn doorgaans vall kleine tonnellaat. . 
waarop dus jaarlijks te betalen aan reuten j 90,000 , De stoolllVaUl't ill Indie breidt zich gaandeweg uit, 

Tell einde die renten te dekke'l. af'te schrijven opdemaal' ala het nantal stoomers hier in de vaarf verdubbeld 
dokkeu, cen dividend uit te keeren 'en een reserve-fonds .te .werd. zouden zij geen ewplooi vinden. Alleen kan naar · 

· creeeren, heeft meneene inkomsten-berekening <gemaakt, mijn oordeel nog worden te gemoet geziell, dat Batavia. 
;. wllnromtrent op b1l!dz. 16 (onderaan) wordt :ge~~gd: !IJneneenmaal in het bezit vaneen goede haven gekomen. de 

1can 'zer . verac1tiUende combinatient1·e.f!en, di~ 'a:?1enujedm: produkten van de verschillende kustplaatsen naar hier wor-
'. tottiezel/de.jinantieele uitkomlJt leiden." , .', 'denovergevoerd; om van hier in stede Van daar naar Europa 

Om tothet beschikbaar saldo tekomen v9rn.(. .. : .... :.· ... 22()jiOO. of elders te worden verscheept. Maar dan zullen ook een 
:;" heeft men berekend dat te Batavia 67 . - twaalftal daarvoor ingerichte stQomers .al vrij t"~t.., kunnen 
· . en te Soel'abaja 85 '.' " ·:vervoeren. . \ ' . '" 

.:.:.:..- .... ~<.. I Enwat nu de groote scheepvaart betr'eft. mell zou 
te zamen 152 sehe,pen zul.i.~~ dokken! om het bewereu te staven datzij dch ·zoozeerheeft uit~ 



t~~ebr~!~~;~:~f;~p~i~-i::~l~j~~P; '~;~~S~:~:j~~aetr~~-:p~~;~::!: lOp B~jor~~tge graving in het zand S:Uit men er ook spoedig' 

.:dat dekoffiekultu_ur-achtel'uitgaat en die van spiker sta- De ruimte die daar bestaat voor deoprichtlng ecner nipa:"c 
- tionail' isgebleven? _ - ratie-werfkan int,usschen als voldoende groot geacht wordel1·;:. 

Ik:wijser op, dlit met detoenemende bevolking van Ja"a de maar eene andere -naag is deze, zal mencr werkvolk naat · 
grootekonsuxntievan rijstde prijzen te hoog heeft opgevoerd toe kunnen krijgen, - zal hetbewoollbaar zijn voor and.ere 
zoodatdit artikel, met uitzondering van tie Indramaijoe- mensch en dan tie weinige visschers, die er leven en geteelu 
soorten, om zoote zeggen in het geheelnietmeer wordt zijn? - . . . . ~ .. _ ••. 
uitgevOerd;De t~ee-produktie -.is een belangrijke tak van . M~n stelt zich voor daar een uitgebreid etablissement op, 
ae Indische ·itidustrie geworderi, maar toch n9g van te te rIch ten , want men spreekt ook van het daarstellen van 
geringebeteekenis oIU - de vrachten te beheerschen, en de kolen-pakhuizen, waar de stoomschepen hunne kolen komen . 
tabakis: eeh op- ' enneergaillld artikel, wat het kwantum innemen. Met a l die VOO'i'deelm VOOl' oogen, bestaat er. 
betreft. .. . ' . I bij de ontwerpers geen tWijfel mecr aan de .voordeelige ex-

Datdescheepvaart op Jlivazich uitbreidt, is een holleploitatie en nu volgen de cijfers. . w ' . 

klllnk zonder :eenigewaardeof beteekenis. . Wat deze betreft, zonder in eene volledige analisete trecien, 
, Men doet hetvoorkomcn alsof de gebrekkige reparatie- waartoe de tijd mij heeft ontbroken, meim ik teniogen 
mid<1elen de vreemde . reederijcll terugllOudt de schepen opmerken: '. . :" 
naar bier ' .~ zenderi~ . Dit is eell. valsch argument; alwaren 10. dat het aantal schepen dat dokken zal, Duitensporig 
er nogwoveel dqkken, ' als .er geen vrachten zijil, dan hoog is aangenomen; . . 
Komen deschepenook nieC . ." . 20. dat in .stede vim te Batavia / 25,000, te Soerabaia 

Dc bepaling dafde N. T. stoomschepen inl(len vervolge ! 14,000 met timmeren til vel'dieuen, veel meer kans bestaat 
geen gebrnik zu11en kumien maken van gouv. dokken zal er geld mede te verliezen; . 
aileen . dan . ten footdeele · komen van · de pal'tikuliel'c dokken 30. dat het timmeren van scheperi op eene plaats, waar .. 
wanMer zijeven goed . en niet dlll1r~er werkeualste-Sin- niet dan tegen onere use prijzen ' werkvolk zal verkregen 
gallore"w:ant terwijldeN. I;Stoomv. Mij. 60~ opl::in- worden,veel te duur zal worden. . ... 
gaporevaa):f;~'. hare ' scbeperi <if en toe uaar eemge dagen Dat ~en van de voorgestelde ondernemlDg, zondernoif 
moetell . doorbrengCli, kanzij zonder tijdvcrlies danl" de boo- van verhes te spreken, vooreerst geen winsten te verwachten 

Jen l:tten.doirkcn. . " . . heeft, en de f 90,000 's jaars aan rentente vergoeden een zware 
• Vande stoombo9teuder:Mij; N edel'land' kanmenalzeer lastpost zal blijken te zijn, die in 10 jaren het gestorte 

'weinig venvachten, ' tenzij' deacnroeven niet verbeteru wer- kapitaal van J 900,000 ' aan aanueelen zal verslinden; . 
den ; want een schip uat inzes weken'de reis naar hier Men heeft schoonscliijnende redenen aangevoerd, zonder 
maakt om na een ' maand hiervertoevens terug til keeren, eenig bewijs te leveren van. de waarheid 'zijner steUingenen 
hooft niet noodig te dokken, tenzij men alti ' hetschip gela- men tr~cht door hoogklinkende woorden aande~lhouders 
'den is, even wilde dokken, om denbodem met vet tebe- te verknJgen. 
ameren(maar van zulkcexperimenten zal die Mij~ zich wei Dat moet niet de basis zijn waarop men de gelden bijeen . 
onthoullen. ." . bl'engt voor eene onderneming ' . hoezeer hare behoefte, ook · 

· . 'l'eSocrabajn, bewt'ert ilescbrijver. wcrpen de_ pariikuliere . gevoeld wordt. . . ." .. , .... 
werven- groote "jnst~J1 ' af. . Bet tegimdeeIi6 bewezen met Het plan van de Droogdok-Maatschappij ,zoo als het her

'. de liqnidaLic van .. wijlcll . den _ heer Olie.":':Thlins
d 

zij!l . aHe waal'ts is gezonden is onuitvoerbaar, onbestaanbaarenik 
kielligters enwerveilinhanden vaneene firma en hetis zeer ben ten volle overtuigd, . dat zij die er over kunnen oordee-' 
de vrang ofde;:e spoedig> riJ\{ zal' zijn. · . len, met niij clat gevoelen zullen deelen. . . 
. Omdat de kustvaart te grande gaat en schepen In ava- Men heeft doorgewerkt _op . het eerste plan van den heer 

rij maar weinig voorkomcu, laat het zich zeer betwijfelen Bosch, dat, wat de cijfers betreft zoodanig uit de lucht is 
of teSoerabaja voordeelige za1cen worden gemankt en of gegrepe~, dat men er over verbaasd is, dat zulk eel). stlik 

· al& te Batavia een pnrtikulier dok komt, er weI teSoera- nog eemg geloof heeft gevonden. 
· baja cendok behoeft gemaakt te worden, - althans met Om slechta op eene zaak in die eerste brochure vanden 

eenige knnsvun winsten af ta worpen is zeer de vraag. heer Bosehte wijzen, diene dat -de heel' Bosch daarin aan-
Men beJoept zich op de ondervinding, dat overal waar nam, dat te Batavia jaarlijks een BOOOtaI van schepen 

. naa~t . en met bet . droogedok eene reparatiewerf werd gc- van groot charter aankomt, waarvan hij berekent dat jaar- ' 
· expioiteerd, de cxploitatiesteeds voordeelig was. lijks 250 schepen van .gemiddeld 1200 tonnen zullen moe-

Wanneer dit <lOOi' bewijzen werd gestaafd, dan kon. aan ten dokken, en dat als eenmaal het dok is daargesteld de 
dat b:eweren .en aan dat beroep op ondervinding eenig geloof scheepvaart zoodanig zal toenemen dat het aantal schepen, 
geschonkenworden. Veel meer is het eene exceptie, dat dat naal' hier komt, zal veraubbelen. . ' '. 
die z.aken vcrbondenzijn. --:-Men vindt het niet in H<?lland, Hiertegenovel' stel ik de volgende cijfers: 
bij miju" weten liietin Engeland, ookniet te:Ne"!V:ork. in 186.9 kwamen te Batavia aan 350 schepcn; meteIide 

. Overtilin die landen worde!1 ' de' .. dokken en sc~e~pBhelhngen 264,016 tonnen of gemiddeld 752 tonnen; • 
verhuurdzonder datmeri zlch met de reparahe ,derschepen in 1870 308 schepen met!!.nde 216,846 tonnen of gemid'" 

' inlaat: 'Waren ~~. grootevoordeelen van te verwachten, deld 704 tonnen; 
· men zouer reeds limgtoe zijn· overgegaan. .. ' . .. ' in 1871 315 schepen metende213,961 tonnen ofgemid-
....•. Ee~\)likop de :eilanden .AmsterdaIIl en Miclde1burg! -J1\ deld 679 tonnen. . '" 
zooals . zij' :op ;de .k:aart zijnafgeteekend, maar -'-. van nader- _. In die getallen waren begrepen ook die schepen welke . 

;'bij be:scho~w~· ,iie~~ijer~·~e~ ,anders uit;danp.e' voo'rstel- Batavia slechts aandeden om water in te nemen ofpassagiers . 
Jlngd,kd¢ lleer . 139,scher.V:IJ.p.::,. g~efk '. ". . .... ....•..... af te zetten, dan wei in ballast om orders waar zij opde 
:.'. 10; " i$ " :Mi4delb.tiFggyJW@~ :o~'be:woonden onbe~o9~baar. kust moeten beladen worden. . 
Het . is 'eelllaag eiland, gevoini4door koraal-' waarop weI ·' U:it het overzicht van handel en scheepvaart van 1871 te 

•. ' boomIlIlstaa~; ma~~ gee:nJnen~cJ1 kan . lev:~n; . ,;,",,' , .... Amsterdam bij Metzler en Rasting uitgegeven; wordt ver- · 
. 20. -, is -Ani'sterdain :.-.voO'f . meer dandehelft eV:E)nzeel' ~ge-meld dat in 1871 van Java in Nederland 242 scbepen zijn . 
·.vormd.. -.AUiien aiinFde ",Z:uidzij~eheeftmen eerie. ;strook ,binnengekomen. . " ' 

· 'die beweonbaareu 'ookbewoohd: ii. ' . . Ik geloof dat eene dok-maatschappij teBahvia bestaan~' 
.:.. ;;";: 



l-'. 

:~~~~';Xis" fua:a~~':; dat: men de ' eersie paar jal-en :'geen..Winsteri lilter na te zien? Dit zal eene b~langl'ij ke 80m kosten, 
aaa~vaii : te" wachtel1: heeften dan" nog aIleen onder<'llevQ()i·-wellichteen paar ton, ,met de stoommachine. . 
Waai·ihrdat .-B~taviadevoorgesteldeha:ven verkrijgt; want Welke kosten rekent men verbondenaan de daarstellmg 

:~bql~ng menzich met een eHand zal moetenbehelpen,oDl derreparatiewerf, pakhllizen, kolenloousen, woningen VOOl' 

~ii~h-het dok- til leggen,zal mCllill den afstand, waarvan incn het person eel ? Dcze laatsten .zijn onmisbair in het plan. 
'i'oo\Vel werkv6lk ats materiilleri moethalen, eenhinderpaal Welke zijn de ramingell voor het dok te ?Soerabaia? . 
Q_ntmoetehdiede voordeelell del' exploitatie tot niets redn- Diekennis ontbreekt. Deskundigen beweren dat de heer 
~ceren of mell . ZO'l: detarieven zeer hoog moeten stellen, maar Bosch zijne cijfers steeds te laag stelt, 
<1ilh' teg~n de k(mkurrel~tie van Singapore niet kunnen be~ . Heeftmell .bovendien gerekend op den vernielenclenin
stlQldzijn"" -.' _ vloed vau het klimaat en het zeewater in deze gewestim op 
_~:Hetdok ' zal ' wolang de haven Iliet gereed is, bij Pu:r~ het ijzerwerk? · De ondervinding van elkeell, die met ijzeren 
iI:icrend moetcn golegd worden. sehepen in aanraking komt, leert, dat. de kosten van onder-

;, .. ' l)itplancischt nacleIc toelicltting; daal't,oe heert mij de houd enOl'm zijn. 
:J ~ijd ' oiIt~rq~li .; . . ..•. Indien eene behoorlijke raming ware overgelegd, dan zou 
,_ 'Dc heer -(,CB"itijn Raps zegt'j dat het plan om drooge- men weten waaraan zieh eenigermate te honden. 
~- dokken teBatnviil en te Soel'l1baia te vestigen, van zoo Had Illen een of meer deskundigen in Indie vel'zoeht 
'. groat belung v09r Java's handel is, dat men zich hier min- een rapport op te stell en , ten 'einde het publiek over de 
t'., <!et'devrallg 'hcbbc testellen: zijn de cijfers van rentabili- • gegrolldheid del' voorgelegde eijfcrs te doen oordeelen, men 
:" teit , juist, zilllcn we zooveelpercellt bekomen? dan wei zou volen eel'· heroid zien deel te riemen en eenige waarbor
~:.; l>tcl1gtonsdirckt belallg mede om de zaak met aIle kl'ach- gen aan kapit~listen in ~lIropa hebben gegeven. 
,::ten'Je hclpcn 10t sland brengen? ' De heel' viw Hulstijlz acltt een dok van uitnemencl be
C:,,;. VaiIIlldie zal men intusseheu voorzeker gecn zeer be- lang voor Batavia, De schepen del' N. 1. Stoomvaartmaat .. 
'~ Ulllgrijk gedeelte van bet kapitaal vorderell. schappij hebbe!l zieh tot dusver te Sitlgapore beholpen, waut zij 
~~;,: 1\r.aar dUll jl! tochcle andei'cvraag: of mell door aan dit hoo1'cl1 hier te huis. Ook in andere opziehten is hij van 
:'- plait liuunLiecle . en zcdelijke. ondcrstellning tc ~el'lcenen, het meeni!lg, dat men uiet eukel op de bezwaren moet letten, 
.. ilotlbercikt ? ·· ,:Is dit niet ' het ' geval, kun men voo~af na- die door de heel'eu Kloppenburg en de Bruijn Kops ziJn 
gaandatd(oRte, richtellmaa~sehaJlpij op ol}wissefinantieclc geopperd, nu men in N ederlandin eene erkende behoefte, 

. bc:rekenillgcii s~cnnE', danmoetdit aanhct liehtgcbrac~t wor- die · hie I' bestaat, wil voorzien en geachte mannen daartoe 
. dcin: Gaatnicn -ten beboevC:\rall in Tnuie tot'siandte bren- samcl1werken. De heel' Kloppenburg erkent toch dat een 

". gen onde,rn~lDingcn dekapitalisten in Europa <:mwissc cijfers dok te Batavia levcnsvatbaarlieid heeft. De toekomst ver
. YoOrlcggcn, dllilstieht men iliot aIlcen kwaadtegenover de be~ zekcrt aall zulk eene ondcl'lleming vooJ'd~elen.· Ais Batavia 
langrijke zaak, diehct hier gcldt, maar zullen dcgcvolgen veel eenc haven krijgt, zal een dole zeer zeker reiideeren, zij het' 

:. dic:pe(il1grijpon, ,,,ant men ziti dan dctoekomst bederven.langzamerhand. De vool'deelell, die men aanneemt, acht 
.:_ J"dic; heeft i!nlJ\crs dringcnd bchoefte aan het toevloeicn van apr. niet nitermate groot. 
;,~ :¢Utp~~hk.U:pitaal. . . Men opport bezwarell teg.en ecne reparatiewerf. Maar elk 
.;<;- Gee6 ,jjlenli '-diii-hlilve a.an plaunclI, clieniet gcfunclcerd zijn. dok dient tegellwoordig om te ropareereu. Kielligters wor
.": ,Qp , ,!~\kc,::'ba:8J88lellfithet 1>11111 vun de Drooguok-Maat- dell nergells mecr gebruikt, nls een dbkbestaat. Spl'. acht 
.... liriila,ipij? ':c,'Y," .....• . •... •..... . , het . geen .zoo groot bezwaar, dat mon werkvolk naar Am-
': Ee-n k'oinltcvl\lr hoogstatllitenswaal'digemanncn beveelt steruam ell Middelbllrg zal mueten vervoercu. Men zitI van 
, t1n '.7.aak 'ailn · tti:ml~H<ik Han, wier namen vooral inde finan- een stoomsehecpje gel.lntik makcn. 'L'haus repareert Illetl weI 

~:' I-iutle i wereld nom. !/ttte/tKlrmoe Zijll. Bcvindell ziehdaal'on- ill de rivier. ll.eparatien zul\en altijddulll'der zijn dan in 
'~ d~~ :.nogtall8d_eskllhdig~n inzake c\roogdokken? De beer China, maar het is eeu groot voordee1 als men ze hiel', even 

IJollch, oud-gezagvoerdcl', moot clie dcskundige, die laids- ala Le Singapore kan doen,Voor een stoomschip beteekent 
, lUail 7lijll. .' . de arstand niets. 

,· })aargelatcll wuthij _vroeger moge beoijforden aan anae~ . De I!ezwal'ell van den heor de Brnijn Kop~ wegen meer. 
',' rcn' kOllfidclltiecl ruedcgcdeeld hebbtll1, onLbi'eeld tllllllS elke Maar Spl'. is van meening, dat men ook voor mindel' dan 
~aniingiH nctuils Villi de kostcn del' dokken ,van de repa- heLgeen do hel::1' d. B. 1<'. aangaf, de dokken zau leUlmen " 

. ra~w,\rcrf, v.an pllkhuizen en sLeellkolenloodsell. Dc begroo- ~akell. Hij kOll niot aannemen, dat de oprichters daarnaar 
:~>iing: is nieU c)vcrgclcgd, , met hadden gelnformeerd. 'L'e Saigon was, de heel' Peet 
-, . '. N'uheenspr~ ecnebcI'ekeni}lg del' kostell, afko!Ustig van wist dit ook, voc;>r 7 ton een dok tot stand gekomen. , 
~.~: dcri : hcer . vIiJlder ' Linden, dokmcester op Onrtlst, die door In dell oostmousson was het dok van Onrtlst te Grissee 
. de .~ li.rmaPilldvan Vhesingen is , ui!.gczondell en hot dole hier behoorlijk in - elkancler gezet; men had corlogsbodcmsge
, ill !Jlkantlcr heeH gezet. V olgens zij 110 berekcningen is het bl'ltikt OID het met veel beleid over te breng'en. Maar de 
, .. kllp,~t~l onvoJd,gende, dat me~ op 24 tOil wil bcpalen am stoomel'S del' N. I. SLoomvaartmaatsehappij zOllden daartoe 
~ctgccnulonthalis teBal.avia, wi! brengen, daar I.e stellen. me<le in staat zijn. De kos~~n van de put om het dok te 
, l \l "dit'-jui'st; a'an vefVlilt ook' aHe berekening der inkom- Grissee in elkander te zetten, 'Zimden zeer zeker niet meer dan 

': 8teiG :van~flossing;' ~ellZ. '. . f 50,000 bedragen. Een illlt met stoommaehine was hier 
C:~. l1etkapitilal zill JJestaall uit n ton in aandeelell en 15 dus onnoodig. Wat het onclerholld betreft, in 10 jaren zoo. 
> il1 < ~pJig~tiell' '. '. . .•. ', .. : ' . . . er, zeer zeker niet veel aan te eloen zijn, immel'S men had 
ic</);i~L . ·dJ;oogd(jk opQnrnstcclaL een gewicht heeft van opde Fabius cen middel toegepast, waardoor het sehip ge
:~ ~ ,:!~jliq~n:";" -po:nden , ' h'M(t " irHe~~ 17 ton gek()st. . ])at van ,dul'eilde een geheel ' jaar niets hoegenaamd was aangegroeid. 
,'t·~eJij~;p:e~V','J3bSch. zal. '3% . mHiqe,n polidep.( nioeten : w:eg~Jl. ' Mochten de uitzicht.en van deelhebbersalniet sehittei:ena 
}'.y!iilg::,~d-aaib.iJ:- diiJ ' de ' prij s vaxf ijz~r enQrm gestegell -is' uJn,allen zullen gewis de vraag toestemmend beantwoorden: 
'·r ~n.\. m~t.l : k:Qj*tge~is tQt cen;" ¢ijfer van '5 d p~r~den,t by_ 'of het . voorBatavia van belang is tot deze zaak mede t'e 
;; ve-ii ;Jlet'g'ee'nhet ,c16kop -qnrust kosCte. ' Dc liflerBbscll' werken? Konit hier eene haveiltot stand, dan toeh iseilll 
{:/!-e~'~F'~e , .op ~ f\'l~O,OqtJ " o~: I~~t ;dok. in -ee'n te zetten;diltd?~ onmis~aal'; wil men deze plaaLs niet door de sohepen , 
;i;;, qiii:'(~lnt~stjrecf~ .7:: toJr -gckost:> _' • ' ., •. ,' .;: :, zlep,: voorbLJgaan. ' . "., , 
~'//'@~.!lJl. , Z~r ([e",dr09gdpkken . in; ~ederland ritake_!l. :c Hoevee.l :. De. heel' . Peet: - Het 'ijzer . kost ' thans bijna .· 1 00 percent 
~1:.i;s:':fgere~eiiil ,·,·t()Oi: de.pllt' om: hot dok hiei £e plaatsen en:inee'r dan toen het dok te Salgon werd aangenomen. 



.•. pe~~~heer . :_~f~g/!J~Uijrt K.0P8': Het .. dok, op Onru.st)3 .~!:,. Maar(Iat is, de hWf4·~*ilpi.~t:Intt1~~che~~gll . m!ln#ii~ 
meen:jik,vUlF;lsrenf h~t IS. wenseheliJk dat het thanswofCle, de inschl"ijviilgmoe~en.;~!mHlen; · ..• : ......••....... ::- ) , ...•• ' .·f ' ~ 
nageziim, . oDf.'1ietttt !~llllnenschi1deren. .. ,0. : ~e heer. v~n , Liet 'ir~~~~~· ·~~n :~eer. Ho~k,'!lts:gemachtigd~· 

De ' heer Kloppenburg. De afstand naarMiddelburg is twe~' van de ·opnchters:,ofliltllIetmstaatlseem:ge meerdere 
uren ,stoomens; Hoe moet hetmet zeilscbepen gaan om gegevens mede te deelell omtrent de ko!?tenvan aanleg,in' 
er heen tekomen? Men geeft op Onrustf 4 daags aan verband tothetgeende heer de Bruijn Kops heeft aange~ ' 
timlllerlieden, J 5 aan smeden. De ruimte, die men daar voerd? . . 
voar alles zegt te bestaan, is er lliet. Totdat eenehaven De heer Hoek antw60rdt ontkennend. Al wat hem .w~s 
bestaat, 'moet men het dok op Purmel'end leggen, ik blijf daar- medegeueeld, is openbaar gemaakt. . , 
bij. 1)e scheepsagenten. leveren ook gaarne hctnoodige aan De heerZevel'ijnb~trellrtdat men niet vroeger de gJa
de ' sehepen;hoe zal dit gasn als de wcrf aan de maat~ genlwidllCeftgehadbm de plannenvan den heer130sch 
schappij behciort? Deze zal willen vel'dienen. De 'fandjong na te gaan. Deinschrijvingmoet noheden enmorgenjn 
Paggar Company kan niet in vergelijking wordengebracht. Indie en Nederland ·pla.atshebben. · Tijd . omnadere gcgc--
1e . Singapore' bestaat de prachtigste gelegenheid o~ het vens te vragen, bestaa~ · niet. Hij iseeh vOOl.andervan 
schipaan denwal te leggen, met pakhuizen en magazijnen de zaak, maar achtsominigeQezwareu, hierbesproken ,als-
in denabijheid. dekosten en deiiIriclitingvanhetbestuur niet gering. 

Wat liet ill elktinder zetten van het dok betreft, men be· Eenerzijds zou hi} het van' groot belangachten j datde 
h~ftzelfsjliet : llaarGrissee te gaan. Er zoubij Tan- handel van Batavia, waarheteenzoo groot belanggeldt,: 
dj9.~g ; J>ritil~;?i:Ineer in de nabijheid, het noodige d"aargesteld blijken. gaf dat zij .dit zedelijk enfinantieel . wil steunen; 
kuriiuinwohleil. Maar datkost ook geld, Is d~arop ge- de Nederlandschekapitalistenmochtell. dit verwachten: 
rek8nil? Een dok van Grissce te slepen, levert altijd risico Maar aan deandereiijd~zullendedeelnemersin Neder~ 
op. · . . land prijs moeten .c.stellell _ophet. ernstigeonderzoek van 

' ,Het hoofdbezwaar is evenwcl daaringelegell ,dat men de zaak en de krachtige m~dcwerkingvan Indie. Indieu 
bijdegeheele uiteenzetting van het plan de feiten en cij- hetgeen de heel' de Bruijn Kops aangevoetd heeft, juist 
{mala uit de lucht gegrepen voorstelt. Zoo wijst mel~ mocht zijn, dan ~almenslech~s eendroogdokteBatavia met 
op blijz. 24 en 2511er brochure, bijlageA.op zes gevaWm, het bepaaldekapltaalkunnentot staudbrElngen;Spr, dringt 
",aariD. eeudr()ogdokalbierschepengel'ed zon hebben. daarom opruimcdeelnemingaan, .maarstelt alsmotie 
lk lees daarjn de 4een 58 plants: voor datde inschrijvingell voorwam'ilelt'jkzullen plaats beb-

"SO JUDi ·1871 te Amsterdam particulier ucricht. ontvan- ben e~ ?et bestuUl~gehouden zal zijn tot overleg rpet .eene 
"p,dnt het Nederlandsch schip flVertrouwen," Kapt. Sein- kommlssle van Indlsche deskundigen. . 
ostIa, te Samarang met schade ·is gearriveerd, tengevoIge De heel' Hoek verklaartpersoonlijk daartegen geen be-
nvan zware stormen op reis doorgestaatl. · Na aldaareenige zwaar te hebben. _ 
.. kleine repa,ratiCn to bebben ondergaan, werd het vaartllig De heel'. Kloppenburg zegt, dat .hiJ-de deelneming ook 
ugoedgekeurden v.ertrok na'l}· Batavia, alwaal' het, na op dan nog met kanaanraden. De zaakl'ustop eene ver
"nieuw tezijn geillspeotoerd, niet zccwaardig werd bevon- keel'de finantieele basis. Men wil 15 ton obligatien 'kreee
IIdene'l publiekzou geveild wOrden. ,ren, die een bezwaarvari f 1I0000·sJaarsop .de zaak ,zul~ 

nVolgens telcgl'afisch bcricht c1d. lOA UgUSLllsjl, is lenleggen, terwijlde winstengeheeI onzekerzijtJ; datmoet 
.hetNederlal)dsch schip Ildell :mshouL",. Kapt. 'l'eppema, men vooral in het ooghoudell. . . .. .. 
"metzwarc schade van Amsterdam te Batavia aangekomen, . De heer 6cnrOilerFisserzegt,dat hijhetvoorsteivall 
lisaldaar afgekcllrd CII zou .verkocht wordell. d.en heer Zeverijn. niet praktisch, genoeg achtom voorzich-

Daze scbepen wertlen afgekeurd; van beideTl zouden de 1'e- tIge pe1'sonente doen inschrijven; eeumaal' ingeschreven 
paratien clewaardehebhen ove1'Lroilen, III ware er nog zoo zijnde, zal men in Nederhilldderapportenvan dekommis., 
veledokkengeweest. - Daaromtl'ent bestond aUe zeker~ sie ovel'wegen, maal'~elliclitaan eigenemeening vasthou-
heid, vooralbijhet laatste scbip. den. Wat dan, alsmen devoorstellen uit- Indie van de 

V oorts lees' ik : • hand wijst? Dan zal men aan zijneinschrijving gebonden· 
pTelegraphisch bericbt, Batavia 2 Maart 18n, schip :Flo- zijn. 

flris,kapt. Ellis, van 'fagal naa1' Rotterdam, is bij Peka- De heer Hoek achthet niet denI(!:Jaar datmen op die 
"tonpo zwaar lek op strand gezet, is weg; 100 knasters wijze zal handelenell wijst er op dat het in de uitvoe
lIsuiker te Samarang aangebracht. '. . dng geen bezware~ kan hebben; a.ls de· deelnemingte 

1/ .~. In het zesde geval (van de It'lores) had welUcht Amsterdam voldoende . is om dezaak tot stand te kunnen 
lleen korlstondig dokken vaar laden en vel'tl'ek bet geheele brengen bllitendelndische inschriJversen men zi~h:rnet 
flooheil voorKomen." debezwaren .. vandezenniet vereenigd, .. zalmen . tot zelf

. Men zietvooral hier, hoe niet goed ingelichte personen standige oprichting.overgaan, terwijlwanneer de inschrij
ziehschuldigkunnell maken aan verollderstellingen, die op een ving te AJ?sterdamniet voldoendeis, men tot ovel'een
ander een blaam kunnen werpen., stemming met 'delnd;inschrijverszal ,trachten te komen, 

Daar staat met· weinige ; \\rorden e ,'enveel gedrukt alsof om de zaak zoo tot'sta;ndt.ebrengen; 
ditschip de Flores, niet goed isgeinspecteerd. Deheer Zeve1'1"jnzegt,>datmenvoorwaardelijk .zal in-

De Flores waseen uitmunstend schip - een zoo goed schrijven' ener alzoooverlegzal moetenplaats hebben om 
. als assuradeuren verlangen kunnen - maar door met volle de Indische , inschrijvers tebinden.Hijmeeutdit men in 
lading op de Corea-klippen te stooten werd het scliip Nederland prijs zal.stell~n opde. llledewerldngvan ·en.de 
zoo zwaar lek,het vulde zichzoo snel met water,datop ervaring in deze gewesten. _Omdaaraan gewicht bijteZet
strandzettenllElt ·z;nken·· indediepte .. moest beletten. ten en . rechtvan~pre.~erLtt}heb~en,isruill16deelnemiiIg · 

' :pc heervan flulat1"jn zegt,dat daar de heerKloppen~ van dezezij4e ~ w~!1s9:QeliJlc. , Me!lmoet Nt:d~rlandtoonen, 
blli'g zich vrj:l~ger , reeds met deze zaak .heeftbezig gehou- dat·· men hierde h4rid~h' !liLil.einouw . wiLsteken,waarhet 
de,n,het iveri:s'cheljjk ware hem uitte .noodigen e~n pl~~ er op .a~nkomt de 15,eli~ge.n van de scheepvaarf ell van den 

!. i .. g.· ..•. l.;~.· .•.•. ;. !.:. erfe.e .... n ....... b.· •. • •... ~ .•. ~.ng.· .. ~.n.n,d ... ~m. ged:;\.·.·.·.;~e~:st:}j~~ d.t ... ~. t n~~tdl;;o .W.g .•. I.~. C ....... \ ':!:fg .... ~n o~~ ... z~.~ .. ~~i .. ·.g ... e .... : ...•... ! .......... e ...•.•. n .•... v ... a.t.e .. n ..... · ..•... b .. ... ~ .... ;~ .... r. d. ~~:~ .... -:!aa .. ~.r:.~ ... r.~b~.e.o. l~.t ...... s .... · •.. a .. .•... : ..... ,.: ....•..... 
wenschte doeHe geraken: 90k wil spr. ' niet llllestellingen wenscht me~ denhee~ : HoekwijzigingiIl de regelingvan 
en cijfers yande brochure onderschrijven; vervall d'aar; het bestuur. .W eliiU,;' ··lllen .zal daaitoew~~lichtkun:nim'g~ 

' --- . ' , -- - . . - - -.- -. - - :-- . ,' .-- - - - -, . -: -



r~~en '~oBr'5\~it¥leg." ;(ies~eldheV hlifek , <I~rd9brde stijgiriggroot.deel bewoonbaar is; dat het goeden bouwgrond heeft; 
(let,. prijs \:~~aq:}. b.e.t}ijzer •....• allcen ;>,llet 'droogdpk" te.' Bataviaer woonden toen157 menschen in 32wohingen. , Zij genoten 
Ji:oiJ.wor4eiiZtoti; rsta1:id geb'racht; Ss ,hetdau>iiiet van ·groot eene yolkomenegezondheid. Amsterdam en Middelburg zijn 
~elang ,~aa~t'Qei, ; med~, te ' \\'erkeIJ:?, '- MaMmeh schdjve niet gezonder .dan Onrust, want er kwamen bijna nooit gevallen van 
daflvo'orwaafdelijlf ;ih. .' ", kdorts voor. Er was ruimte genoeg en het z}lidpunt van 

'-Deheer ufi;. iJan<Gennep is ,van meening, dat het VOOI:- 'Amsterdam was uitmuntend, geschikt voor aanleg van de 
,ste} v~n . denheer Zever\jn niet afdoende is. Wat zal het sleephelling. Sedert dien tijd is de toestand zeer verbeterd. 
gevolg.zi,in in de pl'sktijk? Men zal inN ederlimd het ka- Wat . de afkeuring van aanleg van een reparatiewerf be
pitaal voltee~enenof eenebijdrage uit Indie verwacht heb- treft, daarop, beef't de heer van Hulstijn reeds geantwoord. 
'b,ell. Heeft,.heteerste plaats, da,nkan de direktiezeggen: De heel' K. keurt het finantieele plan afen zegt: de 
wij hebbeifiltwe plannen. niet noodig. Rekende menop deel~ aandeelhebbers zullen geen dividend krijgen; in 10 jaren 
Demiogin ltidie, ,dan zal overlegmogelijk zijn, mallr dan is hun kapitaal opgeteerd. Maar zal men niets verdienen? 
zijn weder de :deeinelllers in Nederland niet aan cen gewij- Daal'bij kOlllt dat Batavia direkt bevoordeeld zal worden 
zigdplan ;gebonden. door meerder vertier, bet gevolg van een nieuwen ·tak van 

DeheerJ. ,R. Kleijnvat dat ,hezwaal' niet. Men heeft inuustrie, en door minder l'isiko voor aS8uradeuren. 
Diet te doen ·meLecne dil'ektIe,' diede Indische deelhebbers ~-Ict bezwaar, dilt de obligaticn vel'ool'zaken, wordt gebeel 
~l afwijzen" datl' weL met hen in overlegtreden. Men zal of ten deele t~r zijde gesteld, ab men zoo ruim aandeelen 
staan alsIndi~chedeelhebbers tegenover Nederlandsche deel- neemt, dat men geen of mindel' obligatien beboeft uit te 
bebbel's en 'de laatsten zullen zich wei laten ' vinden . tot wij- geven, waardoor de positie van den aandeelhouder verbetert. 

,ziging ,vanhetplan in allerbelang. , Er is nie.ts noodig De heel' K. zegt verder: de maatschappij zal duur werken. 
dan datll:lerr ~ <dElNederlandsche d,eelhebbers laterop eene Spr. gelonft dat niet. De maatscbappij zal ill 't groot wer
V'crgadeiinggoe(lkellring vraagt. totwijziging del' voorloopig ken en dus de beste prijzen btnnen bedingen. Maar, zegt 
gelllaakteont'IVerpen. ' , de heel' K, de scheepsagent zal willen leveren, als het sehip 

,De beer van Gettnep zegt,dat dit niet wegneemt, dat repareert. Daartoe is hem de gelegenheid geopcllIl, claar de 
JDeR nn op.tweeve1'8chiU6nde plannen zal deelnemen en maatschapptj van hem zal koopen, ds hij gocde waar en 
dat de Nederlandscbe deelhebbers 'zich kunnen terugtrekken, goedkoop levert. 
ala, mell- bet Inllischepilin . aanlieemt. Wat IlU de bezwaren van den heel' de Bl'uijn Kops be-

De beervttn lIul8&1jn ziet niet in datmen zich in Ne- troft, reeds zijn zij duor den heel' van Hllistijn opgenomen. 
derland zalterngtrekken •• als hetdooreen'e kommissie te Zeer zeko!' kan het dok op Onrnst niet tot maatstaf strek
ontwerpenplan werd aangenomen; de zaak' moetin Indie kell. Niemand wel'kt toch duurder dan de Staat. HeeH 
wordenuitgevoerd:'en de deelhebbers in EurOpaZ\lllen dus men nu gerekend op de kosten van ineenzetten van het dok, 
prijs stellen opmedewerking van, hier. onderhoud, gebouwen voor personeel, enz. vl'aagt de hoer 
, Dc heerZei1e,.ijn ,verklaarde daarop ~at het niet zoo zeer d. B. K.? Spr. aeht het ondenkbaar dat als men cen dok, 

in zijne bedoelingJag eenig dadelijk praktisch resultaat uit re paratiewerf en kolenloodsen wi!, men aan die, posten in 
betvoorbeh()ll~t6verkrijgen, als",el (!athij wenschte van de raming der kosten niet zou gedaeht hebben. Men zal 
deli wilookln lndic te-doen bUjken ,om tot het plan mede in Nederland toeh weI in eenig onderzoek getreden zijn en 
&ex werkeD.iriai~u 'bet op een degelijker grondslag, volgens: de zaak hebben overwogen. De namen der oprichters dui-

, JD8er zebra, zakelijke el~ plaatselijke gegevens werd . gevel- den niet' zooveel. ligtvaardigheid aan als men onderstelt. 
tigd. Inditmgeesttoegelieht acbtte ook de heervan Gen- He,t doet spr. even wei leed, dat hem niet meer 'gegevens uit 
JJ~J' betvQl)rstelaliezinsdoeimatig. ',' Nederland verstrekt zijn, om elk punt behoorIijk op te hel

;D6h~r mr.1:fpek zeg~ I dat bet voor8tel van den heer deren. 
Zeverijnwel niet ,aJlebezwaren opruimt,maar dat ook hij Met het oog op het belang del' zaak en enkele bezwaren, 
niet aanneemt, .datmenzieh in ' Nederland zal l'etireel'en. die ook bij spr. bcstlian, vel'eenigt hij zieh evenwcl met het 

l)e bestrij4ers.van hetthans ontworpellplan zien even- voorstel van den heel' Zeverijn en verzoekt:hem dat bepaald 
weI. alles vandezwart~te' zijde in. De heel' Kloppenburg te formieel'en. 
geeft vooraJscherpe bitiek. De heel' Zeverijn: . lk stel dan voor: 
. In denaanvangden Heer K.aanhoorend zoude men ·bijna Dat men de inschrijving zal do en voortgaan als blijk van 
tot betbesluit' gekomen zijn dat er eigenlijk geen dok noodig el'kenning van het hooge nut der zaak, ' maar o~er voor
is:'tpianis cnuitvoerbaar; er zijn geelle Behepen genoeg, geen waarde, dat de insclirijvingen in lndie aHeen verbindend 
vrachten.Erzou .dus geene behoefte zijn. Maar is het kon- zulIen zijn, nadat in overeenstemming met eene door de 
sekwent tevenstezeggen: een clroogdok ishier levensvatbaar? lndis~he insehr~jvers te benoemen kommissie van vijf perso
, . DeheerBoschlieeftvanSo.00 schepen gesproken, die nen zoodanige herziening in de statuten, zoowel wat betreft 

. 'sjaars op Java eu Madura ingeklaaruworden.Maar hij wees de plaats van vestiging del' clokken bij Batavia, de raad-
op 650 scbepenvall grootcbarter. Welnu, de heel' K. geeft zaamheid van een dok te Soerabaja, de regeling van het 
cijfers, die aantoonen,dat teBataviaalleen ruim300 aankomen. bestuur der vennootsehap als meer ondel'gesehikte pnnten, 

Numoetlllenhet oog slaan op geheel Indie. en op de zon zijn gemaakt, als in ;het belang dol' zaak noodig zal· 
scliepen,piehiedangs gaan. Men 'moetookop de'toekomst worden bevonden. 
rekenen; "<Ie haven, moet er komen. Meer schepen zuBen De vergadering vereenigt zich met dat voor8tel en wordt 
Iiier binnenloopen,als men kan dokken m repareeren. daarna door den heer mr. Hoek gesloten. 

J\tim .~ordt ,(teruggehouden, omdat men daal'toe thans de 
middelenlllist. . 
. ;'Deb,eer > K/z~gt:de. afstand ' I,laar Middeibul'g en Am, 
st~rdam 'hS te " gro()t enmen, zaL geen;, wel'kvolk krijgen;· 

.BeidebeW'~lingen : 6[ltkentspr,juist te ,zijn. Melli zal met 
een sto.olIlsch~epje .Jiet werkvolk()vervoeren . . Spl'. ·heeft voor 

, z!9he~ll:. i:ap?()r~~~n 1864, vandennaven!l1eester, we
genseene 'vroeg'ereaanvrage omkoneesste,om eene sleep
;lleJIillgopArnsterdam te bouwen I gedaan door den heer 

·' lIaverka:Qlp.Het-rapport zegt,dat Alllstilrdam, voor een 

--------------
EEN BRIEF OVER OPIUM. 

( Vertali1Zg.) 

SAIGON, 10 September 1872. 
Tf aarae v~'iend, 

Op de mailreis., bespraken we mnermalen, 't. is bijna drie 
jaren geleden, de punten van ,ver~ehil en overee·nkomst 
tussehen onze koloniein Anam en de uwen. Het grootste 



,:r~~:s·6hii;£~i1~E;.~iet , ~nkel' in den.: iailda-a~d der volk~ren, die mededingers op te treden. , . '. . .•. ' . 
.'i~· :. be~o~~e6~ ~"jnaa):daa:cin dat gij; . Hollailders, uwe twee Nllis ereen slimmert del' slimme~ts hiei·teSaigon,~ . 
'ibornaam,'~'t~~ "beZittingerr prodhktief ' hebt gemaakt en wij op onze hoofdi))aats, die bovendien e1' we leens door weet te 0 

ioowiit <" 5milio~n francs pel' janr op deze bl'okstukken krijgen, dat hem de gep1'eparee1'de opium, 'die in eenak 
van Cochin~Dhina toeleggell. Maar watbetcekcllt dat? geloopen jaai' overbleef, . als 1~uwe wordt berekend. Dit ' 
Wijhebben geld . cn krediet;denk aan de 431/ 2 milianls, maakteen groot verschil. Dan ncel\lt hijzooveel mindel' .'. 
die men ons " wilde leenen ! Wei belast'1'hiers I (~e wed tegcll de v,istgestelde prijzen van ons; ill plaats vari tiban 
ikben orlcanist en geen l'epublikein , rillS eendoktl'inair) kl'~jgt hij dau, volgens'de ook bij u vigecl'ende reglementen; '. 
ou'ie. Ftltrls·chcnijvcrheid en onzen handel, en zal vooral de toch nog si1"a1Jt tegen ongeveel' I/o \"an den prijs van de 
kelasting ,(ipde 'grondstoft'cn noodlottig werkoll ; maar a1 klaagt tioan , 
het Yolk,. J\[azarin zei reeu~: qu'ils cltantent, pOltJ'VIt qu'ils Bvenwel moeL, hU in de konsnmtie vocirzien. Hoe daar
pa!lelttI:toen . men hem cell hekeldicht tegen hem, rial; te toc te komcn, zonder ziju voorrlfacl te spoedig nit te putten? 
Parijscirklilcc~~d(l, Het lezen. He weet uat wij, mal'ine-officieren,. deze kolonie besturen . . 
·· Om ,· toch' eenill.' cvcIlwicht tnsselren onzo inkomsLen en E cn paarchefs van de politie ter hoofdplaats waren vrij 

"tl.itgaven · te b ehmulclI ,hehben we uw OpiUlllSt.c!Sel ovcrgc- slap. Tegenwoordig hebben wehier cen energiek, flink, '. 
nomell. 'Ge weet daL ik sterke afkenrillg te kennell gaf ' ijverig mall, die geene vel'moeienis ontziet, door dik endnn ' 
over de dwaze 1ilantropie van uw vOl'igen GrJllverncur, gaat, de graven en rijstvelden durft doorkniisen,door oosl1h 
h'mn gij mijverhaaldct rIal, hij aan U\\'C Kamel'S de verze- en ,struiken kl'llipt als 't rioodigis, ell modder nocli stor, 
l ering ; h~d' gegeven, daL hij het opillm-verbrnik Wll tcgcm- regen noeh zounchitte pntziet om zijn ambt Daar behooren 
gailuf al kostte dat bijna al llWtl direktc voordcelell uit de waar te nemen. Deze ambtenaar dbet sederteCnigen tijd 
koloni llu .Wij rc<ieueel't!ll hier gehed anders. Wij zeggen: hier de wonderbaarste ontdekkingen . Men v{Jrraadt hem .. , 
\Iesmokkdbandcl delllOlaiiscert cell \'olk nog erger dall (Ie tal vall geheime bewaal'plaatsen van opium. Nu eens iiI de ' 
opium; ito Anamiet wil opiulll ~chuiyell, ergo, geven we hal1enbaJken der hntten dan diep onder dcngrond begraven, 
b'clU 1.ooY'etll ·opiulll als hij wil, mil s dlllll' belalendl:; dau vindt hij hOllderc1e en honderde lcattilJs opium. Het is alsof 
t Tekt dil schatkist . er uog i.d ~ \'tW. hij bij iutllitie ,weet waar smokkeldepots aan te trefl'en zijn. 
'. Inlu sehen ,: hccft dat ~ystcCllJ zijlle bez wareu en iii: wil Allen lof komthem toe voor zijn onvermoeid streven. ' . 
II ouze' Lr~bulatio ll eells uiteeJl:wUI;II. Mais - er is een maar bij. Aangenomen dat ons 110li~" 

(j w t:ib(m- 'CII si ' I1m-sh'bel is him' i II g'c voenl. Ollze pach- lielloofd voel opillm weet te vinden, zonJel' verraatl konit·, 
lens zijil . cchLcr, ;f,I'gl lUell, el i ) g;1'I)(JL~t'l ~ !llokkclaars ell lOell Iwoit billllen kOl'ten tijd wo'n tal van kilo's up 't spoor. 
dailWlllllloctcn wij hen hct Il cllbal'lIiei, al (e dUllr verst'l'ck- En llll ziju de verradors hed\ln ten dage zoo los van tong, 
ken. I~en Co{'hill-Chill(~e~ i ~.: ;,;1 i III , 7.00 slim ab cell Chi- dat diL wei argwaan moet wekken. Zou men misschien een 
nees.NII rt~df,"c(Jrell sommigcn altius: de paeht.ul's ~,ijll spcl il!:ijVCll, Vl'llgell S'Ornmige betweters, en van de gelegen
J(:groolsLcsluikhallddaam, want 7.ij p"!.vallgclI tc wcillig heid gcbruik maken, dat een flillk ambtenaar zichmet 
opium l1narhllu~.jll, terwijl zij, (JUI l.nlf IIlet venadert tl) dc:t.c zaak hier bcmoeit., om 't oude liedje weder te kUllnen : 
",cHllell,· vaakucll sluikhalltlci vow llndtlrCIl modell onL~~i.cll aanIHln'en? 
cll bijOlltdckkillg gdwilUc tnm J>a ktil:ll aluitcn; de paell lel'H Dc . g(lkoniisknerde opium wordt toch door den pachter 
1",1,h,,,, d'1rh"h·o '''" l lIit·,~chreido;lJ sitlik" :"lti e l g'eorgauiseerol, overgenolDcn. De aanbrengel's, . zij?le spionnell misschien; 

' t~r",ijlhl~l~tal\'ijk P Cfi;OIl(!c/ J'iJ,:ds hi ,II1 () \1 tlell krillg zij?le handlangers wellieht (medeleelen vunz'/jn kongsieklllluen 
viil.I ;~ hc.L .: imcht:gebit)Q eell kraeillig hili [lm idd('l daartoe iti . 'L WCilell), krijgen eell deer van de waanle vall rle gevonden 
H{~t omxoo.l'iil l;$lclsd is kaacltli g go;.wcg; om de goed,: Le- Opilllll~ :£1er slot van rckening komt derhalv'o de opbl'engst , 
doelillgc.i. van I:erlijke ambll~ lIarl,: il 1:11 Ilnofd(:; \1 l-!:elted tc bc- vau aile gedanc onLdekkingen in de , gebeille depots . ten ' 
kiuIQCrcn ) ,toull eil ~ellats liggell " cl'/:cd om in geval van baLc en in handcn van den paebtcr . te Saigon, die cr ' 
(rliidck killlf 're prc~f; i, : rte Wtll'k (cgaall. Dc vaehtor[; Sillikell Lell bijlang nid zooveel voor betaalt 'als wltuneerhij de opi'um ' 
bchoevc van hun eigl:.n paehti-(ebied ell OIU i. 1I ;llIdon: di slriiden vall hel. kolouiaal bestunr moest nemen. 
tc kUllllell ~luikclI. Aehterbalill~ i" lIilcp;L moeielijk. ludie" SUlokkelt ltij die opium binncll ' en lijmt hij onze alltori~ 
('(111 (: partij gesloklJll opillm vCI'waelll wonlL, i ~ allcs in do weer. teiL~n door ze te laten opsporclI, dan zal llit het resultaat 
lli!\I kall crvcf1.(;kenl vall y,ijn dill <:ike kj~t OpiUlll ill dcn zijll: Itij krijgt veel opium,. kan zich beklagenover den 
regd binnen <1l'i<: dngtm lu:iude Iln \'0 1' vel'sprcid Cll onller ' geweJdigen 81110kkelhanuel (en gesmokkdd ' wol'd~ er wet'" 
f:enig,, : bonderde pcr~Ol,en vI:rdeeld is. Allan dl/It, 0(:11)('1'(,11 keJijk uliijd), wodat hij voor het vervolg zee!' zeker ,geim 
de6~:li1ldi!J.elt, (!.l,y .. e politie ergell .~ IJZ{Jperig is, durven de hooger pachtsehat aanbiedt dan thallS j maar tevens zal hil' 
almk/trt1l!iel(i (/I'!J gtoote pa.it ,,/IW opium liewaren. Gelid hier- ulldel'en afschrikken OID te konkurreel'ell door het blootleggen' '. 
or LC I~ttrlll. De ol'illlllpacltters 1,ijll cvp,uwel de .IIutllllrlij- ' vall zulk cell staat van zaken, en eindelij k, wat niet milldei; 
ke viJunden vall hen, die voor eigeno rekening Upillll1 tllI1ok- klemt, . wedel' een enorme voorraad logon het einde ' des , 
kelen . .. ·.~faa!'r1ezc sllIokktJlhaltdel is Jli et tc vcrgclijkcll met pachtLerlllijns machtig , worden~ waarmede een mededinger 
di; OtgafHsutlC tot' 'smokkelcu vun do opiulUkongsic zeln), die loelijk in de war zon zijn, da ,r hij >Ie kontant nioilt 
vl;elmceruridueleli bezit oui zeJfs IIfHlers uiet te v(irsllIa- ovcmemen. 
den vijanrlen ten I'ill te brengen. Missehien is dit alles non'sens en is de paebtel'van 
. ScderL jv;ij r Ill ouzo opium-pachte;l's onboperkt van opium Saigon' een mincler leepe Coehin-Chinees dan enkelen denken, ' 

vooriageh; . z~oveel zij verkie:r,en, sli;jgen do wiustell van de Het kan Zijil /lat' de jongsle talrijke , aanhalingenniet in 
sehatk!stniet, maar dorm zij elkauder eene geweldige mede- verband st.aa n tot de maatregelen,om denpichters til be;' 
dingiiJ$' 'iii1ii;om hun debiet steeds te ~ergrooten.Wat lettenhei. bestuur de wetvoor te sehrijven, Het is 
meer:1s;(.)I,i,j ' weten de pachtsomtelkells to' doen dalen, door denkbaar diL de ' smokkelarij hier tegeriwoordig erger dall . 
clp.,get·<&ihdc , des jaal's een':voorraad op te stapelen, die ooit, de ' politic waakzamel' dIm vroeger, de spionnellij.ve
~rdor dC'rr iii.e.i!'Ycnpachtel' moot worUen overgenomen; deze rigel' en de rriedeplichtigen do~mei' zijn. lIet feit is eve.n- ; 

'zitei·aarfjDede in demaag, want de 'geprepareerde ' opium weI opmerkelijk . . "" 
':?e.~erf~ JIa, , :,;e~er~.lr tijd. Zooblijft de' oude})achterof een I Denk, hierover 0. eens na 'e n deelm"~ . mede, ,wat meti'''t#ri .' 
lu:ete-~oJ~ « ~ls hlJ : met ons bestnllr ~verhoop komt te leggen i llwent In zoodnlllg geval aoen zoq. Bestnat DOg altlJd , 
, ~f. l!,lll,::'~r..de~,e:~ ,l'edenen) aan het llJutJc ~rekken en .belet an- \ ~etzelfde' sys~ern bij u en ~oe werkt bet? ,Of :wil,xp,:e.n : 
deren:, : A~e>.: p~~t over even enol'mekapltalen besehlkkenals I wts anders mV0eren? Hondt,meeens bp de llOogtevan 

. ?/"".:"::-. . .. 



':~ie~e'~westi~'ii Ilk 'fil '';f~ ' onzy~ " ~Our,¥ie1' a~n : Ji~~~iW~w~~rd I ting }yan' ;t?adang van het spoorweg?et? .' Eene 
_-~J>e.lfba~l'hel~/,geveni' ~d z~J H~s ... tot hand.~le~' kp;~:~e:p- , ~;~.n.- alom::-bekende hanclelsplaats hp.eft III de kom-
~PQl'eI!; w~ntdehooge autontelten hebbe~ een , 81;001- . l ' , 'd - b . l' J h' 
1 "'Y''- d· '. t. -'d tehandelen' het emdedes Jaars merClee e welel eene etee{ems. . a,_ a:vens 

'~:f~~()oi~~~r~:: d~P;~chtmoet eerl~ng wederuitbestee(l als Port Said, vroeger even onbekend als die 
" ~or.den , B1ijftalles wed~r een j~.ar. bij het Oi1~e,dan ~ol'dt van Australie, ontwikkelen zich. -Maar toch brengt 

~4e "A~amiet foenemend meel' verglftl~~ en verhestde Staat men :biJ·v. Suez niet tot bloei, al eindio't claar een 
retaiie£. scnatten. lSalut et f j'atemtte, nn we tochc weder , . _ . 0 , 

" in 'ae ' dagen ' aener gezeaende "kohsel'vatieve l'epubliek" leven. spoorbaan. Mag men dus Padang geheel tel' 
<~~,:,'" " 0 ' " ' v; zijde .laten? 

Die schrijver wii voorts staatsbanen en voor 
Sumatra eene leening in Indie sluiten, in kleine 
coupur~s van j 50. De waarborg is hetgeen 
de Staat thans aan vervoer del' produkten betaalt, 
dat is meer dan 1/2 :milioen gulden's jaars. Maar 
een weinig · later erkent -hij zelf, dat die waarborg 
te niet gaat bij de opheffhig van het koffie~ 
I(lonopolie, welke hij voorstaat. Eene Ie_ening, 
door Indie te sluiten, kan intusschen aIleen te 
pas komen bij volkomene afscheiding c1erfinan
tien van ' lridie . en N ederIancl. In Europa zal 
men toch onder de bestaande omstandigheden 
veel ligter kaI'\taal tegen lagere renten vinden. 
Met sta~ts.ba~nen zijn wij . gelijk bekend is, overi-

;. .-:.~ -<- .. ;: 
" 

.. ... " HERVORMINGSPLANNEN. , 
<; :De ; h~~l:' van, Vleuten,in het Augusttls~num
meivan 'de Gids, en deoud-resident C. O. L. Yan 
Co'~~erdeIl,iil eene ' brochure, dringen sommige 

, pl~~Qen ' aan, die z~j in ~et.?elang ~an Ja~a;·e~S~. 
. ,matia' acht¢n.Belde schrlJvers zleJ1 dmdehJkm 
, w~f: verbeteringen inoeten worden. aangebracht, 
maar , besHssel1 over sommige punten rn,et eene 
9Ppervlakkigheid, die de voorstanders vaneenean-

, ~et(f'()pinie wapens in de hand g~eft om aJ~?nne 
'denkbeelden van radika.lehervormmg te bestl'lJgen. 
Veel zeer veel is er intllsschen in beide ge
sthii'ften ,waarmede wij ons vereenigen. 
. De heer: van Coeverdenvraagt, in deeetste 
plliJ14l" voor S~lmatra's Westkust . vel'betering ' der 
fuiddelen vtm gemeenschap, vooral .·' de aanleg van 
8p90rwegen~ Maar, " zegt hij: , ' '. 
\' ~.Men wfme niet, datdit voldoende ZQU ZlJn; 
'theer, ' IS er ilOodig. 

~, ,,JK noe,l).! dus verder:. 
~.:el} ,~~~~~~ ~estu~r, ; · .,', '. . 
vCl:b~terlDg.' van :het rechtswezen, 

'~cli8ffing , del" heerediensten, 
~rzekering ' van den grond-eigendom en vrlJe 
I beschikking over den grond, 
ph~ffing del' gedwongen ·· koffie-Ievering, 

.,JrJ)reiding vfln ,kennis, waaronder die' o'mtrent 
;: Jandbouw en veeteelt, . 
311 :',v'ooraluitbr:eid,ing varlhet EurolJee$ch ele-
;; ment onder ' debevolking~" . 
':: pie· schTijver wil de · spoorwegen niet onaf
Icheidelijk verbonden zien aan ontginning van 
~te~,~ltOleIlmijnel1, want de vervulling deI'be
loefte aanbe'ter ' vervoer1Jloet voorop staan. 
~, ,.,]let grootste: vervoer heeft •. thans plants langs 
te EJiJ~llmyan · Paja-K,Q,eDlboh en Fort. van ~ del' 
~a.ppe.llen .·, naar :Pad~ng~ftl)djang, ;ljjnde afstan
leli /:van ,tuim :50' .. en .. 30 . kilometers ·· en" yerd~,r 
i~at){r8d~pg ; ~ot _j"deze :;pl~at$ . is,; van '~PadaEg 
~~n.~4J,al)g ;;:4e ' afstandcau~ .'. 72 ,,~kllometers: ; ;:_ Cl.qqh 

~iE~~r-revtw~;anlI7::~:~p~:~;:nir 
W;illen · '.d.\Vibge,n 'zich ' t¢ :~verleggen door" ilitsTiii:' 
~~:'~;' • - . <- :~. :y- ~- : . . . ----.. -~ . . - .' ' . / " ". - ~." ,". ,.,:, 

"' .. 

genswmmg mgenomen. . 
Behartiging verdient daarentegen volkomen 

hetgeen die schrijver over den el1encligen toe
stand der rijwegen zegf. Men verbeelcle zich niet . 
dat spoorwegen alleen voldoenc1e zullen zijn. Om 
het vervoel' daarop te brengen, moeten de rij
wegen verbeterd worden, waaraanthans schat
ten in arbeid worden "verspild", zegt de heel' 
v. O. 

De heel'en v. O. en v. V. verklarell zich voorts 
tegen .opbrengst van belasting in arbeid ' en ge
ven plannen aan om tot betel' te geraken; zij . 
willen afschaffing van heere- en kultuurdienstell. , 

Wat de heerecliensten betreft, ligt, Ol?ZeS in
ziens, het zwaartepunt van het betoog des heeren 
v. V" in' de uitstekende uiteenzetting van de 
bezwaren tegen afkoopbaarstelling. Waal' hij 
cijfers geeft om voorde belasting in arbeicl op 
Java tot eene heffing in geld te , geraken, ver
valt hij echter in het kwaad, dat men steeds te
veel bedreef, waar van Indische toestandell sprake 
is: hij 'generaliseert teveel. Het is eeile waar
heid, die niet voor tegenspraak vatbaar is, dat 
de behoefte ' aan heerediensten zeer verschilJend 
is., Ineenoo:r:diijn de wegen en bruggen in ge
heel anderen toestand dan elders; ovel' een of 
ahderen afstand vorderen zij geheel verschillende . 
verbet<:lringen; het onderhoud kost soms -hier 
weinig, ginds ontzachlijk -veel moeite. Van daar 
dat v!l.n den' tijd der ingezetenen in eeil gewest 
zooveel ineer dan elders moet gevordel'd wor
den .~ Dit , brengt van zelf mede, da:t een alge-



: ;' fiii;en:: cijfetvo()~ i ,~en~ b'elasti#~i;~iFIgel~:'conaan; I jaar ver;dwijnt drts" aIs men 'deoffiCieeleg~~~4' 
peme}ijkis. Zoo !llep,v0Igens gepei;~al' van;~wieten, vens tot basis neemt. 
~.oms tot f25perjaar aanboodomdehee" M'aar diegegevens verdienen geenvertrouwen 
rediensten af te koopen, elders zal menveel in dit opzicht. Men .moge ons op het papier 
mindel' willen en kU[l11en geven. ' Toch spreekt algemeene cijfers of die over eene geheele resi~ 
de heel' v. V. van jlS 's jaal's als een nor- dentie voorleggen, dat dl~ukt den toestand niet 
maal cijfer. uit,"daargelaten dat de werkelijkheid in elke 

Naar Ollze meening' zal de regeling, die vroeg streek, zal Jilijken niet met de globale cijfers: 
of 1aat eene dringende noodzakelijkheidis, welke overeen te komen. Heerediensten leiden toch 
men ' niet kau ontgaal1, l'esidentie'sgewijze, mis- tot zoo schl;omelijke misbruiken" dat de regelin-
8qhien voor elk distl'ikt moeten plaats vinden. gen op het papier niet bet€)ekenen. Dit 180ns 

Is het andel'S in N ederlal1d? Eensehrijver grootste bezwaar, daartegen. 'Vat men mog€f 
in . de .It:wabode zegt: men zou in Nederland verordenen, dekontrole is en blijft onmogelijk" 

" rillell op de gedachte 16% pet. van zijne in- zoolang de hoofden voor den Staljtt en ten eigen 
kOl~lstell te moetCl1 missen. Maar heeft hij weI behoeve over heeredienstplichtig~n beschikkell .. 
eehoogellblik erover nagedacht,\velke de op- Dit is overal gebleken het geval te zijn:Ue 
brengstis, die vllnmenig grondeigenaar voordijk- heel' van Vleuten deelt daaromtrent een en an" 
en polderIasten gevordel'd wordt, boven en behalve del' mede, terwijl de beer van Coeverden zeer 
de algemeenelasten, als militieplicht en Rijks-, juist zegt: 
provinciale en gemeente-belastingen? ···.Men denIm ;,Met de afschaffing bereikt de Regeering betel' 
aande poldel'sinFrieslaud en~eelal1d. het bevel in art. 55 van het regeerings-regle-

~fr'. A. Th. H. zegt iJ1' de .favabode, dat hij ment, dan met aIle stl'afbepalingen tegen mis.
de heeredienstenwel verminderen, ,maar niet af- bl'uik, en bevestigt men de rust betel', danmet 
: , ~.affcll . wi!. Als men daarbij op de officieele aanzienlijke kl'ijgsinacht." 
cijiers wijst, dan komt men oak tot de k011- Zullen we daarom met den heel' v. C. 'kIak-
kIlulie, dnt zoo die cijfers den toestand uitdruk- keloos aannemen, dat elk vrij-arbeider het werk 
teu, . gccn lllemch 81' ann behoef! ted€mken vel'richt van 3 heeredienstplichtigen? De hee;; 
f 18 pCI' jaar van den Javaan in geld te VOl'- ren de Waal en van Vleuten zijn ~atiger als~z,ij'; 
dOl'cn tel' vervanging del' hecrediensten. het voordeel op de helft ste11en. Daarom aar· ~ 
, Het versIng ovor 1870 spl'eekt van 2,033,829 selen wij ook zijne becQferingen aan to nemen, 
hecrcdiel1:;tplichtigen, die ruim 17 111ilio011dag- die eene heffing van j 6 per hoofd v!:in geziu.~ 
.dienstcn voorbijzonderc en 121/2 milioen voor cler Westkust alsmaximum aange~en. Hij noemt 
algemccllc dicnsten zouden verrichten, zoodat zijn finantieel plan evenwel slechts "eene ruwe 
elk hccrcdicnstplichtige gemiddekl 23 dagen scllets" en dus staan wij e1' niet hij stil. Ook 
zou uitkomen. Hoe weinig znlke cijfers betee- daar zal lokaal onderzoek het cijfer moeten be':: 
kenen, leert hij ons zelf, want men zon in Pro- palen, als eenmaal voor goed vaststaat, dat ·be
bolingo 1 dag op 38, in Kl'awang 1 op 13 lasting in arbeid de slechtste van. allen IS. Dan 
van den hecredienstplichtige vorderen. Bij de znl zeel' zcker blijken dat men met goed beloou: 
uieuwc regeling zijn de· diensten teruggebracht de arbeiders tot geheel andere uitkomstenge- , 
tot 1 dagop 2,~ of 151

/ 2 milioen dagdiensten raakt dan thans metheeredienstplichtigen~ Maar 
voor bijzondel'c en 12 milioen voar algemeene men 011thoude zich boven alIes van geueralisee;:; 
diensteu. reno 

Volgens die cijfers eischt de overheid derhal
ve inarbeid VflU den Javaall -·dessadiensten daar II. 

gel~toll - ais men het dagloon op 30 cents stelt, , Met de heerediensten willen de heerenvari 
niet meerdan 271/2 milioen x 30 -cents of 81/ 4 Vhmten en van Coeverden mede. de kultuurdiellX 
1l'l;ilioenguld,en p~r jaal'. ... sten afschaffen. De koffie blijft toch' nog over::" 

Olngesl~gen OY,~r · het getal heeredienstpJichtr- Het heeftop allen, die hetG£ds-J;mmmeriri! 
gellzoudit ollgeveer /4 voorelk geven. 'I ha.Ilden namen, waarin de heel' Y. V. zijn betoog 
.. j rt< 1'870 . zou ', deman in· Proholingo ,eene liet ' drukken, een indrukvan verbazingver~ 
wa(Lide van f 3,. <in Krawang .van J 81bonge- wekt, aan het slot te lezen wat de heer v.y; 
veel'in,arbeid geleverd' hebbenenzoudit thans over de koffiekultuurzegt. Met {)ep pennestre~~ 
,zdfs .minder bediagen. ' ' ,'. beschikt hij over de ,finantien van Indieen Ne .. 
"'IIet ; sch~ikbeeld , eener belasting; ijd I 1'8 per derland.Geef, :;chrijft hij, woeste grqnden nit 
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j'·~t ge:;kllnt de . verpJichte koffiekultuur . missell. van het cijfel' del' tegenwoordige produktie, die 
;T l\fet g~e'n woordW0rdt'dieapodlktische uit- /tIs basis zou dienen te worden genomen., 
:: ~pj.aak;-gestaafd. Waarlijk, illditm iemand zich ill Wij hebben verschillende bezwaren legen zoo-
ecu dagblad de groote vrijheid permi.tteerde eelle danige handelwijze. _ 

· zoo hlChtig daarheen gewol'pen stelhng te doenWat moet den ,Javaun en den Sumatraan be
.' drukkcn. men zou het beseholl wen als de opge- wegen de koffiekultuur met meer 7.org te be-
wondene niting vall cen man, die alleen kritiek handelell? Zeer zekel' ruimer loon. Nu zal de 
!)efcllte~l zich niet gClloodzaakt acht om iets planter, als hij f 20 uelasting mod hetalen, weI 

· beters- ann te gcven. Mell zan er de schouders geen betel' betaling kunnen bedingen dan de re-
voor o'phalen. Mnar als een serieus mall, in de geering thans geeft. I n de eerste jaren zul':" 

· (f-ifJII,' dat nederschrijft. stant meu verbaasd. len nien we aal1plalltillgell ook BOg geene vruch
· H~t uitge\'cuvan woeste gronden, ook op de ten dragcll. 'Wij vreezen derhalve geduchten 

.... moc'Stnijzinnige grondslagen, zal niet op een- achtel'uitgang van de kultuur hij zulk eene hef-
· tllnnl ztllkc groote voordeelcll kunnen opleverel1. ting. 
· Onlginniug vtln woeste gruuden op groote schual Maar, zegt de heel' v. C" die l 20 pel' pi
e;schl ",reel tijd ell kapitaul.. 'l'cgenovei' de ill- kol :mIleu een fiXUIU zijll, naar de tegenwoor
komlltcu~ die de Staat er1uttll' ill ruiUlc mate dige produktie bel'ekend'; wat meel' verhegen 

· vtm \'crkrijgt. zullen cchtcl' aauv8ukelijk ook nit.- \ wordt, geeft wiust. De Staat. zal, in die stelling, 
go\'tm 6twlIl. Waar lJevolking zich ill tot dus- I nimmel' meer dan a milioen glliden van die kuI
ver nic:t bcoouwdestrekcll \'cstigt I zal de Stuat ! tunr rnogcn trek ken, al bleek na verloop van eell 
ook he~, ~ijnc woeten bij<h·ugcli om de ont\\'ik· ! zekel' getal jUl'CU, dat. de planter veillg eenige 
kel .. iIlK ":t~ bcvortlere .... 1l en .. tC .. I1!.tOJld '.veinig voo~- II meel'dere bi~drage tot~ de algemee~~e lasten kOl1 ' 
dcel geuaeten ,011'1 men tit· zunk wil aanmoedl- doen. Dc tltuat heeit evemvel blJ toenemende 
.gen en tlctoekomst verzekcl·cll . I bevolking steeds in meerdel'e behoeftell te VOOI'-

· .. Wit .. ' de heer v. V. nu WllchtCll lllet de af- ziell. 11e belnstingen moeten dan ook derwijze 
iiCbaffing vande gouverncmcnts-koffiekultuul' tot- geregeld zijll, dat progl'e,;sieve kliinming van op
dat de\'oordeelen. von de outgollllcn - Vl'oeger brengst mogelijk zij, 7.ondcl' den dl'uk te ver

-woeetc- gronden te verkrijgcll, ' den ~taat eeniger- meerderen. 
mate de winsten op de kofficllcriug zullen ver- ! III belastingzaken is 2 x 2 nid altijd gelijk. 
goecJel1 ? '. . .. ' . I aa~~. It. Hoe hooger lJ~en. een(i) belastin~' op-

· .. Hoc .. IIloet voorts de 8tuut de ·koltiekultuul' ,. dl'IJft, des te meel' ~al dlt Ultkomeu. Indlen de 
losmlent Op t!cnruaal~ . Zonder of met ekwi- Staat, de kofIiekultuul' hervormende, lIich VOOI'
valcllt ? Fu Wilt moet dit .. h,utJ;tc zij.1l1 . Mag mell

l 
stelt terstond dual'uit hetzelfde te ~lalen wat men 

· l.oeh uletde 1100gst beJaugrlJke bron van mkolUsten, er thuns van ontvungt, zal men zlCh zeer kun-
40 milioen gukiell per jaar, los\\'cg omspriugen r I nen \'Cl'gisHcn, Men moet be.1astingen voor het 

Dc he~r van Coeverdcn ~ . ('Ilkt el' andel's over. heden ell VOOI' de toekomst l'egelen. De f 5 
Hij I4teJt dc.wiul'lten vall het koflic .. monopolie op pel' bonw VOOl' lIienw ontgonnen koffiegronden 

.' Suwatra up :l milioen gulden. Zuiver is die zullen in lang geen belal1grijk bec1l'ag opleveren. 
rekening nict; ·· datel'kent hij en ;r,egt: Maar zeer. zeker zaI l'uimer loon den planter 

,. Een uitgcwerkte becijferiug zoude dit bedrag aanrnoedigen zoowel om l1ieuwe boomen te plan-
. nog veel \·erkleincn. omunt behalve de globaal ten als om meer ZOl'g aan hetgeen hestaat te 
berekende 'trol1sportkosten, loonen van pakhuis- besteden De heel' V. C. zegt, dat over het a1-
meesters en kl.stenvan pakhuizell nog ill reke- gemeen tcrWestkust "de boom weinig v1'uch- ' 

• niug behoorcn gebracht te worden de uitgaven ten geeft, voo1'l1amelijk · omdat de onderlinge af
VOOI' het \ crvoervan gelden, belloodigd voor \ stand onoordeelkundig gering is"; het. gewas 
d.fn aankoop, de militaireescol'ten, die steeds ontwikkelt slecht en bove~ldien WOl'dt het pIuk
;hij gelaverzcndingen .gebezigd worden, koeliloo~ ken "vaak ondoenlijk." W elnu, rllimer produk
,n:~il bij,: ,opnamen,igkoopvan den inventaris del' tie is dus allezins aannemelijk . . Niemand vel'

:,l p~l{huiz~n, enz.' gezwegeu nag-van de tekorten wacht het tegendeel, . als de hervormil1g. met be
~;dQpr ciijtrouw, diewegens de?iterst karige be- leid plaats hecft. Daarop moet de Staat. teke
:;z:?lj:1igipgnjet vreerod zijti." ' ' . nen. Ai v erJu'ijgt hij rllet in de eerste jal'en 
. . Hij "spreekt uu van eene belasting van f 20 precies hetzeIfde beclrag uit de koffieknltnur ais 
cV.".' .•.. l.'· pikCiI, misschie .. n iets minu~l'; als mell uudere \ tege~woordig, bij toeIlemend:stij~~n van de ~to
:;produ~ten vanden landbouw; belast, te heffen duktle zal de opbl'engst del' belastmg steeds khlll.· 
',;. . ;"", . 



njen. ·cM~u~ : <iek~)5 : m6H niede i~ rek~ning kamen, Maleiers of Battaks in dienst nemen, men zal 
clnt bii , vermeel'dering v~m welvaart alle belas~' niet veel Nederlanders vinden, die neiging zul
tingenhooger 9phrengst afwerpeII', handel en len gevoelen om het te verwezenlijkel1 . Land
"erlier toenemen. VCl'hUl7.erS zonder eenige middelen zullen niet 

. De gedwongen kofliekultuUl' op Menado kwijl1t. aan het doel beantwoorden, Wat wij dus zouden 
Dc onbrellgst is van 40,000 pikols in een vroeger wens chen , is, dat de Regeering gebruik maakte 
tijdp;r~ tot 12 iI 13:000 pikols gedaa~(l. 'roch van de vele rniddelen, die aan te wenden zijn, 
ycr7.(.~k e ren pCI'SOnCIl, dle het kuraktol' del' mlanders om aan I!:uropeeanen en daarmede gelijkgestel
aldnnr hij nitstek goed kennell, tiat bij goede'be- den in lndie het landbouwbedrijf toegankelijker 
looninlJ' de koflieklllruUl' claar wedel' tot vl'oegeren te maken. Dit. zon reeds een groote stapvopruit 
bloci~'l l fYel'llkNl ell zich zclf'l llleel' ~al uitbl'ci- ZlJll. 
,It'll. Hd~ nil .f 20 of f 1 (j pel' pikol en geef Ann goede denkbeeldeu bestaat hier overigens 
de kultllllr nij : dUll kun Illell gcen rcsultaat sedert lang geen gcbrek. Het is meer dan tijd 
1/(:lCg(~ lIi.l an\cl \'el'WllchtclI, tcrwijl men ten stel- om te handelen. Hen goed korps ambtenaren, -
lig .. tc VC I'~Ckl'I't, dnt hij cene rnllt.ige hefting de geen vriel~?en van het syst~~m om zich steed:; 
(Jpbrcu~~ t VUII de belnstil~~ billl1cn . t.ie.lI .ia.ren t~gel" V~~~vIJ~ell te de.kk~n en, dIe steeds aile veran:
'l. lW f l.cker ZOIl grout ,zul ZlJII nl ;o; ele krnHlel11er- wooHleh.1kheld op andelen tIachten te doen ned?l
dertj :uHI dOli Stant t.hnll::\ rcrschu/'t., met dit vel'- I komen - moet boveJ~al strekken om de. rust~ge 
~dlil tIm 11lI .•.•. Ilt1d ell sclwCl.)Vllurt 'l.ich ~1l11ell ont.- j rnst vlln het Oosten tot leven en ontwlkkelmg 
\dU: \ l\~n {:n dc welruurt \'1111 dnt. t}wns vernr- te lll'cngell. Maar tevens rnoeten de voot'standers 
IIh'lIdi.~ it·wt.·~t iIi hllnge mill(' znl tOCIlCIIll'11. ! V~ll hervormi~lg ~ich ho~den voor overdrevene 

IIdzdfdc gdllt VOOI' .Iu\'tl ell :-:nmatl'll. . of opper\'lakklg~. voorstelllng van zaken en toe-
Mt'll 1I(:IIll' onk in tlit np1.ieht \ '001' .Javn eene standen want ZlJ geven da!lrdool' kracht aan de 

prucof mel l'(~II( ' of andere I'('sidetlti(~. De nit- slijmgastel'ij en (~e 7,ucnt tot inertie, die nog 
k'1II."[ i.s ill II)lS I,og Ilit·t twijfClllthtig. manl' 111 teveel hier heerschen en waartegen de 

Olldci'wijs , IIfscluiffillg \'all de slavcl'llij. uit· strijd bij lang niet. volstreden is. v. L. 
!it'cl,lIlI g: ntH het Hnropec!'wh clement, hervoI'-
1IIIIIg \"1111 he-IIlIU' en rc.·chtswe~cn zijndc eischen, 
• lit! tl\ ~ 1 .. :(,,. \ull . Voc\'cJ'(lclI \ '()OI'tS stclt om Suo 
mal nl.';,-, l'ijkt: WCtitknst te c1u(!il \\'(mlen wat zij 
~ijn kitii. .I<:ell(; school ()I' aU,ono ingezetencll 
fjt; .. tru.d . zcgt ltiL Dut. is web,pl·ckcnd. 

\\' ntdt' Ili I hl'cidillg vall hctl~nl'opcesc~h element 
!.(· 'ref!. gllUI' lit' olldcl'i-;cliI·ijn·lI · wij hctgeen hij 
vcrluu;.!'l : dUI IlI(HI dc Jw!1el·1.t·ttiltg in de hinnell
hUltlen nit·t lll!\cnllllcrc. mnul' mH I'cgem'illgswege 
ht\'orderc. )1t.·11 !'IteH,' \'l'ij~illlligc voo)'wnal'den 
\oor het \cJ'k l'IjgclI van cigcndorn van d~n grand, 
ook \,t)ol' dclI Bnropecsdwn ~oldall.t" Wlens vel'
hUfl,l -vcl':;trckl!1I is ,· l\lofu' de he\'ordcl'ing van 
kolullisfltic, J'cchtstrceks nit Europa doo)' de Re
gcel'ing I is cell prohlcclIl, dot tot dusver in 

·1,!·opischti gewcsten weinig I'esuitaten hecft op
ge\c\'C)'(lMcn trachte vceleer het inlandschkind, 
in (lI t kJimaat geboren en opgcvoed, tot het 
141ulhouwhedl'ijf . tebrengen. . De Europeesche 
buvcnicl' . of lilndhonwer, die de middelen bezit 
0111 10 houws 'in bntgi~)ning . ie hrengen, . ver
J)laatst]i~ch< niet Jigt J, want. taal en Jdimaat zijn 

· diet het zijne, vanihiddelen om zijnc kinderi:m 
op te<:voede·n en vall zoovele ~ voordeelen meer 

· van bet, Ehl'ope<:!sehg ; levenwll hijafstand .moe-
· ten doell, Hoe uiHokKeJ1c1 !let denkbeeld van 
.aol1an~sclldl1digche heer~boel'eh Lnoge zij11, die 

.JAPAi\~OH\:I.) ZAKEN . 
De gcleerclclI, de tegeuwoordig de Arnhem8che 

Coul'mlt schrijven, vroegel' het blad dat aan het 
hoofd del' hervormeJ's ill Nederland stond, be
gillncll meel' en meel' den naam vun oud-lihe
ralen te verdicnell. El' is heden ten dage iets 
N urksacht.igs ill de politiek der A1'Ilh. Ct. De 
vraagstnkken van den dag bevallen dat blad niet. 
De kollt'gu's . krijgen er langs, die over zwarte 
of rooue Internationalen dUl'ven spreken. De ko
loniale ]{westie werd sedert lang zooveel mogeIijk 
achternitgeschoven; men had zooveel in patria te 
doen, heette het. Als in den vreemde iets be
langrijks tot stand komt, vraagt de Ar'llh. Ct. 
zich af, gaat het daar weI volgens hetvoorvaderlijke 
refrein: langzaam aan, dan bi'eekt . het lijntje 
niet! 

Zoo rnoest onlangs de keizer van ~apan het 
misgelden. De A'rnk Ct; geeft hem eene hoogst 
ernstigewaarschuwing niet te snel vooruit te 
streveri. Japan isniet rijk voor eene geoktr~
jeerde pescha"ing en zeker "op dit ()ogenblik" 
niet. Het is de oude kw;estie van opportuni
teit bij streven tot vooruitgang, wa~rvan Macau
lay heeft. gezegd,dat zij die ze opwcrpen, op 
den man gelijken, " die ve l'kluHl'de nimmel' te 
water te zullen gaan voordat hij had leer en 
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. :~wemriien . ". ne" Mil{~do " ;behoo'~de, J egt de A, Moet men ergeen gas branden,geenspoorwe o 

i(J., eerst den eersten stap te l~eren;; doen en hij gen aanieggen, de telegraaf afbreken, wedei' met 
'permi'tt~ert • zich reeds ' den nonde'rdste, nu hij ,de trekschuit varen, de jongelieden wedel' ver
:hetgeEn~ Europa en A.merika op het .gebied van bieden het land te verlaten? 'iV eike is de eerste 
wetenschap en vindingen bezit, in Japan poogt stap, die Japan had behooren te doen, om niet 
over te brengen. . "te snel" vooruit te streven? Pleit het niet vool' 

De Edinburg.lt lle.vieUJheeft. ~aal'sc. hijn~ijk del de vatbaarheid. ~an den .Japanne:, ~lat hij zoo 
Al'llh. · Ct. nagepraat, want we "lUden daarlU eene snel de goede zlJde van zoovele vmdmgen heeft 
volkomen gelijke reeks van dellkbeelden ontwik- gevat? Reeds is het materieel, voor den eer
keld,nu we in Japan lllet spoed zien venvezenlij- sten spoorweg aangevoerd, te gering om in de 
ken hetgeen elders lllet VUl'ig verlangen ge- behoefte aan vervoer van persOlien en goederen te 
wenscht wordt. voorzien . Had de A. C. gewild dat men eerst 

De Al''llh. Ot. begint met JOl'is Krastem, den diligenee-diellst had ingevoerd, dan paarde
vide Hildebrand, het den Japanners kwa- banen eneindelijk de lokomotief? Is het niet 
lijk te nethen dat ze Vlll) hUll adats afwijken een heilzaam vel'schijnsel, dat naast materiee1e 
Een Japanner is nn eens een Japanner ofte verLeteringen, naast ontwikkeling vall de huIp
Japnnnees; de .11. C. kan hom zieh niet andel'S hronnen des lands door opening vall mijnen, 
\'oOl'stellen dan met zijll eigenaal'dig haartooi- verbetel'ing van midcielen van vervoer, ve1'sne1-
sel en · zijden samaar. De A. 0 is ill een luim ling vall middelcn van gemeensehap, gedekre
(lru ulet Krastem den Japanller toe te roepen: teercl is dat 30,000 seholen VOOT ' onderwijs zul
Jaut tl scherellzooals de vac1crcn clut deden! len verrijzen? W'aal' is het begin, waar de hon
;,N 1I is het nan de orde~zcgt" hij, zpoveel hail' te laten derdsfe stap bij de ontwikkeling van een volk? 
siaall, ' ~ot groot affront voorde llitvinding Tu- Moot .Japan wachtou totdat de A. C. aan dat 
bel-Knills, en van het chirurgische yak, en ik land het oktl'ooi van l'ijpheid voor meel'dere be
durf zeggcll, tot groot detrilllent van de goede sehaving verleent? 
zcdell dnarenboven, Want ik pl'aeSllmmeCl' op Misschien, zegt de A. c., is Japau nimmel' rijp 
goede gronden,dat aile ·· koningsmoorders, zelf- voor volwassen westersche beschaving. Maar 
illoordenosrs., oproerlllakers en comediesehrijvers moet de Japanner, die zeer zeker l1ationale trots 
iu Fraukrijk · ell elders, hunne ver~ildering groo- onder zijne eerste karaktertrekken telt, omdat 
tendeels hieraan tcdatiken hebben, zij van ele hij geell lu"t heeft op Westersche w\ize "over
jarellc1el puhertas af, hun bantd deil vrij~n teu- geciviliseel'd" te worden, daarom ven-verpeu wal: 
gel, eli <op die revoltitionnairewijzegl'Oclcn la- wij gebruiken .om onZe welvaart te vermeerde
ten, welke mCl~ "cen jonge Fi'ankr~ik" llocrnt." ren? Of zijn de jongste hervormingen niet goed, 
. Dnskureeremen , de ,' Japailllers uiet l11et omdat ze in cen absoluut gel'egeerd rijk van een 
killine. De vrees bestaat toeh bij de A. C., vel'licht VOl'st ell lIiet van de bevolking zelve uit
dat III Japan · de ergstc gevolgen vall eene gaan r Kun het wei andel's? Moet de stoot van 
koutmrevolutietc wachten iiju ' ell dut. lIlell onder komen? NIaar de weldaden van het onder
zi(~ h daar niet cnkel vall gas, spool'wegell, wijs worden zelts in Europa nog niet genoeg door 
f. tooUJ!5l'hcpen , monitors, telegmfen Ull meer de massa gewaal'c1eel'ci. Meer ell meer bIijkt 
zal voorzien, maardat de ,Japaullers, die even weI clat de .Japannel' zich zeel' goed fami
in gl'C}oten getale naar EUl'opa , en Ameri~a WOl'- lial'iseert met de nienwigheden, die de Mikado 
den gezonden om eron~e wetenschap en onze invoert. Wll men waehten totdat een volk her
kennis :op te doen, ook aide uitwassen del' be- vormingen eischt, dan is de stroom veeltijds door 
schuvillg znllen overbrengen: onze strikes. en de bestnurders niet meer te leiden. 
petroleurs, ons armwezenen Ollze kommulllsten, De Art/h. a. bepaaJt zieh tot het gevell van 
Qholera, veeziekte, trichine, de onfeilbaarheid van lessen aan Japan.Wellicht zuBen de Japanners, 

, den Paus en m~er zulke fr,aaiighedeh. Men kan, die in Nederland vertoeven, met die grootmoe
.~oo redeneert men, het ontwikkelingsproces niet I derlijke ,vijsheid dankbaar hun voordee1 doen. De 
ontgaan; dat Europa ondervond,en he eft en geene I Edinbu?'gh Review is niet overtuigd, dat de pel'S den 
ilegentil:inde~eeuwsehe bescb:avin.g , i~ eens 'aan keizer tot gematigd-li~eralisme zal kunnen be
¢en volk opdringen; de, ;Jl1panner 18 onvoorbe- keeren . Dat orgaan van het ,Rehotsch Atheen 
l' ..... eid om Vij~eell.wen'.o.vertespringe;ll; er moet !I heeft be~er ge~ond~n .. H .. et geeft eenerzijds blij.k 
eene geweldrge reaktw volgen , " van klemgeestIge Jaloezle door het een Amel'l-

Maar wat moet : men ill Ja:ean g~n nal~ten? lkaan te misgunneu, dat hij de kapitalen voor 
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·[V:~:tP;J·;' ·~'· wi~t ' ·te i· \Ter~hj·g.~.~l"{dl~~!.M.t.;-i*::·':st~~t :.st~l~': I': '~Ochten vm;}al1gCJ1. Me~11eeft er steeds tetnid~ : 
\~d~Il 'l#etzooveel ' sI~'0ed' ~ei ' spuotweg;:a~) 'te -leg- : :den' va~j ... . stilstand ·opv~lerleigeh · ed,behalye'Op' 
; ."g~ri, ;~::dat L'\vij ' ;hier::; niet~:'Aro(3'fliei& :efl :ei'gerilis ,'dat . vali burger-QorWgen" ertan.archie." H,et v.olk;~· 

v'ergeJijkingenmaken. ? Jap~h ' heeftzich, " jadateeuwen lang' niet verdel' ontwikkeld enthans 
daar\Tool' de weelde eeller nationale ·schuldver- ook niet. met stoorn geciviliseerd wordt~ gelooft 
o01'loofo, maar binrienminder maanc1clI door nog altijd dat de zendelingen in hunne hospita
A.merikaal1sche euEllgels'chehul peenbelangrijk len de . kindereri de oogen ' uitsteken, om e1' won-
en proc1nktief openbaal' wel'k van algemeen nut del'poec1ers van te makell totkunstmatige bekee-
liitgevoercl dan wij. Nedel'hllldel'~, jtll'en noodig riug del' inlanders . ' . 
hebhen Olll tc sammelen over de vraag: of we . De Chineezen van Europa, onze geachte land
in Nederland staatsbaneu dan wel 'partikuliere gellooten, hebbeu in deze gewesten mede een 
lijnen, hier buffehvegen of ' stoonispoohvegen Zeel' klein begingemaakt om het onderwijs te 
z()uden tot stand biengen ! - vel'spreiden, een paar spoorwegjes aangelegd en 

Maar aan de andere zijde wiI heL 8chotscbe hier ell claar \\;at. hervormd. . Omdatniet met 
tijdschrift (Ie' Bl'itsche Regeel'ing dOCLl tusschell- kracht voornitgestreefd is,. bemerkt . men niet 
heide komell , om de Japannets voor ollt.~idigealleen weinig Vall hetgeen ten ' goede gec1aan 

.bescha.ving te behoeden, '. "Het zaI, .. -- zegt het. \verd, maar strekt menige verbetering slechts om 
._. _" sir Harry Parkes (dc Bl'itsche gezant) a.ls het gebrekkige ' van het geheel nag sterkel' te 
hij op zijn post. terllgkeert ui.et moeielijk doe11 uitkomen. De ontwikkeling des lands houdt 
vallen de Japanners tc ovcrtUigen van de onmo- clall ook gelijken tred met de polit.iek, diese
gelijkhcid orn ill ceu laud uls ' t hlllllle dc ill-dert jaren gevolgd wOl'dt. : men komtniet vooruit. 
stellingen \':11.1 vreenJde ltt', den 0\'01 ' t.o planten, Als de schl'ijver in de Arllh. . Ct, eenigel:l tijd 
die door eell langl:f:mn e ll uat.nul'lijk oritwikke- in Nederlandsch-Indie had vei'toefd en de behoeften 
1ingsproccs i II Europa zijn ontstaan ." _ Die rol , zag, die Biet vervnld worden, misschienzou hij 
de . Britsehe diplolllatic toegedacbt, is . prachtig. milder oordeelen over l'adikale en sneHe he1'vo1'
Jammer cia! de A. C. ouk OIJZell luinister-l'esi- ming; wellicht zou hij ten slotte zeggen: dood
clent. niet. Ill ct 8uortgdijkc taak belastheef't. 1[et jammer, dat te Buitenzorg niet sedert langeen 
zou eelwsehitterendc blad'Z\ide in (;[IZe hi storie evenbeeld ' van dell Mikad·) zetelt. · v.L. 
heslaan, nl~ wij lazell: wijlcll 'Koning Willem .-.. - -.. -~-... .. . :-........... ....... -- .- ....... .. ---.----- .. - .... -
II was de eei·stc. die den Keizer VUll .lapan SCHOOL:FOND'" VOOR HErr INLANDSCH 
een cjgcuhanclig snhrijvt'JI zond Olll dell onden l . ONDJi)R'VIJS. . 
bC?ndgelloot .tc wij~el1 lip de .bez-;Vl\loeu eu!$evnren Met de jongste ma.il ont.viugen wij in het Ol' ~ 
der \'eroUl~erd.c poltt,e k vall lut!Slul ! ~lg ens;tllsta.nd; gaan van de jJJall ,'8chr'1Jpij tot 1tltl van dell Ja·· 
maarclel'tlg J!ll'en daEirnil zonel Kbnlllg Wlllem lII vaan het verslag van hare speciale kommissie 
deriJapans.ct.cll Keizer ecuewaa~schu\Vingniette over het jaar 1871-·72 orntrent hetgeen 

. !Snel voorn~t te strevcu, IlCJ'v o rnlllJg~zueJ~t te tem- ill het be1allg van hot onderwijs onder den 
'p~rell en III !~ot belang vHnonwetelJc~I.leld ~e~'ea. inlarlclcl' in deze geweste~ was verricht. Dat 
ge~ren, . nn JIlJ meer en tneer de lluttIgste mrICh~ stuk Iuidt a.ldus: . . 
ti~genvlln het '\I' est~n begon ill to \'?erell, die \. Reeds in bet vorig verslag maakten wij melding van de 
;P1JJU~t volkg1'ooten olJval voudell. })e £ond01). and roocielijkheid om iets tot stand te brengen, en weI door het 
'CltinaEvJ}re88zegt terecht tot de Bainbttr,r;1t Re- tijdl:~ove.nde ~er. correspondentie met den K . . ~: ~ H~lle in 
view: waf&ij wHt is den ,Japanners met .Macbet.h I~dle. Ook IS dlt ~u weder deoorzaak, dat WIJ U rllet cen 

• . I:) . , . . . . ,, ' . meu" ontwerp hetzlJ van een plant, kaart of boek kunnen 
t oe te voegen: ,;seek to know no more , totdat voorleggen. . 
men te Edinlmrgh en t e Arnhem rle pcrmissie De pia at voorstellende deafbeeldingenvaride leden van 
Mbbe verlee.lld' verder vool'tte schl'ijefen . . het Ko~inklijk Huis '. waarvan wij in. delaatste algemeene 

China is iccr zeker het lllOdd v~n 'de A. O. vergadenng de te~kemng overlegde~. IS geheel gereed, WiJ 
.' .... .•.. .. . , • • • • " . ' . ' .' ..• . .. ' - . > hebben ~aarvan, In d~ ma~ud Apnl, 3600 exemplarell per 
m.aa,r. het.kcll1 zlJn Ideaal. OOkll1 deze gewesten stoomschlp door bemlddelmg van den heer Van Lierte 
vinderC .. Batavia, vroeger lid onze.r commissie, aandenheer Holle. 
< ~ 9hiija Ire.E!ft · enkele : ,:~tappen vo()rlJi tged~an.gez~riden, met·verzoek die opdeinlalldsche scbol~nenonder 
';Y " }i" :" f .:"'" . . .; . .' .. : '. '} : ' r , .., ;' ·d··. : . ' d~ , mlandersted?en verspl'elden. . Op deze . zen~l,ngkondell 
~~';l,et . . ~e t 7ellige welm~e 14Ve}~~ \' OC:?l ~~ .han- WIJ nog .geenbericht terughebben. ..' . . ... ' .' 
,,~el . gc:l,qpe1.r~ :,erl;p,toe'gyla:t(}X:l dat op.eenp'ila.;l' pun- . Eveneens. zonde'n wij ·vail deze . plaateenexeinpla,ar op 
jtep<', t~H~gl'~afka~'e]s :we!;t1i:l!lg¢legd. l\f&ar de eal'to~,p~p16r ~a~ de 1e(len van :hetKoninklijkHuis, de 
'Regee~ing " koopt erlGiipp-kanoIlIleu om de I ~rschllleud~. MInIsters, de leden der hoofddirectie onzer 

~'~o'odh~iige'< ~15arb~~ren:';t.eg~nte It'~'cler( ltl/ze. ]tieer , sc:~~~~af~IJN:~;~n e~enz~:~~e:~n de direclic ' derMaat~ 
.. _.... :. /.. - . 

• • ~ • • ••• ":~ L r -', 



, __ :,;. ;,.:.J~. ', 

'£~!fri~~en1~~l~t!~l~;:~'1:!~:~3{~~~~~~~;v~~t)~~/}:::!, ~;:-ri~:r~f~~:K ··. 
deze pni~t : ieer . vreiexld,eaptWbor.aeii ' ~o~tY~nge:I,l ;' . . , -_ •.... .• .. , ....•. '.~~t:. ~~ny~ _I.l..~n finantIeele -krachten wemlgofmets
';> Door,: on~{ werd ; evene;lIJ:% gerii~akt: ~enepl,a~p~ . ~~orstell~nde ) . yf,tll '·gek~men; 

verschillende . holIimdschedleren, diewiJ aandeIi heer~. .' Imin aanmel'king nemende en lettende op 
F; Holle op~onden" welke -echter ,totons leedwezen, Dl~~het tijdroovende del' korrespondentie met lndie 
de goedkeurmg van -ZEd. mocht wegqragen, waarom WIJ . . ' '. _. ' .'. - , " - . ' 
beter oordeelden niet tot , de uitvoeriDgover te gaan. was -het ons ee,n waar genoegen den heer H~He 

'.' In de inaand Maart schrevenwij , weder aan denheer tekunnenberlChten,dat de eerste bezendmg 
Rolle, dat wij nu~etpJan h~dd~n eene dub~ele p!aat uitsch<!,olprent{jn was aangekomen. 
te gev~~, voorstellende ,.ee,:e mdls,ohe eneenl'lliollandsche Maar ons ·genoegen was O'eenszin onverdeeld. 
boerderlJ, omgevendoor llldische enhollandsche landbon w- '. ;. '. . o · S 
werktuigenen gereedschappen" om daardoor den Javanen WIJ latendaar dat men heeft gemeend de 
een aanschouwelijk derikbeeld tagevell van het onvolmaakte pl'ioriteit te moeten toekennen aan eene prent, 
hunn~r, gereedschapp'ene[l werktuigen. WiJ hopen daaroPWaarop de portretten van de leden van het VOl'-
llpoedlg antwoord , teontv/ingen. _ < , . t lOOk h'k W'" -d t b 
. Ook is door ons behandeld de uitgave "an een oimeer .• ~ e IJ UlS voor omen, · . IJne~nen aan a e-
\taartel1 van, Java's residentien.Hierbij stuittenwij echter voegde mannen daartoe het advies gegeven heb- , 
op vele modelijk?e.den metdeplaa~Bing dill' n~Dlen van de hen; Maar het wekte een zonderlingen indruk 
5~deD, .. dorpen, rlVl~ren en bergen lYide verso~~llendetalen~ bij ons op ,dat men ook op die plaat een vakje . 
l:)lt bhJft echter steeds eenpunLvan Ol1ze blJzondereop- •. .. . . . ", ." . . . . . .. -
merkzaalllheid en zal inonzavolgende, vergadering breed- aantreft, waa:rm een geopend boek te zlen IS, de 
vqerig behandeld wgrden. ' . ' -;Grondwet voorstellende. Op Hollandsche school-

!f~awek wij tot. ons lee~\Vezen moeten , erkennen, dat ~?gpren.ten hebben we de grond wet nog niet ge
"elDlgdoo~'- OIlSI,S ,Jenultvoer geb,~acht!zoo ' kunnen .wLJ u Zlen. Hde men op het denkheeld is gekomen 
ecbter de .verzekermg gev/?n, _dat WlJ st.eedszuilen voortgaan . .... . . . ' ... .. . .' . . . . . . 
po,gingel!~ a.nn t~ wenden ietsdoeltre.ftendst,enuitvoer te den . mJander m den Indischen Archlpel 111 
brengelien hopen ilalons volgelldverslag gunstiger re- kennlS luet de grondwet te brengen, vatten we 
~ultaten zal kUDuen melden. niet, Welk denkbeeld vormt, men zich toch vail 

'Namens de Commissie .' den inlander, dat . men hem op de allereerste 
van hili Indische Schoolfond~, schoolpl'fmt iets dergelijks voorlegt? De inlundsche 

G.SCHIL'fHUIS. school ward rook dooroucleren van jaren bezocht, 
Wij hndden het vpornemcJ1opgevat, na out-maar w~t ook die leedingenvan dat gedeelte 

vfingst vau de kistmetschoolprentenenna om- derplaat zq11en denken, gaat Ol18 voorstelliugs
trent helgt.;en verder'te doeli stondmetden heel' vermogen te boven, hoe wij het ookop de 
Holle in overleg te zijngetreden, bijbrief ee :lige proef stellen, 
opmerkingclI . a~il de ' bedoelde kommissi~ m,edel~de . tweede plaats moge de lithografische 
tv deelcli. ,Dezeheeft' llU 'i11haarverslag uitvoering vrij goedzijn, niet aHe portretten 
melding, gemaakt · van Mt ill '; Nederlandovef dezijn even gelijkend. . . . 
eersteJingder SCho(j)pr~ntell ge1,lit oordeel. Zij Maar wat ons het ergste voorkomt, is,dat 
bespreekt VOOl'ts inhet open bani' htll'e plaIliien lneri eCll for,maat van papier koos, dat echt Hol~ 
en hare korrespondentie over nienwe schoolpren- landsch zuinig mag ' heeten. Hier bedroog 'de 
ten. \Vij achten ons derhahe gerechtigd in 011S zuinigheid zeer zeker weder dewijsheid. Men 
bJad een en aneler te behandf:llen en cen IndiRch heeft toch nu eene plaat met Nederduitso/ton
oordcel over de zaken te eloen kennen.derschrift. Bet doel vanschooJpl'e,n,ten is: ,zucht . 

Wij mecnen daartoehet l'echt te hebben, zoo-, tot lezen en tot leeren op tf~ wekken :' Omde 
weI omdut wij . steeds bereid bJijveb" nu wij prenten VOOl' den inlander bruikbaar' eIl;aanlok
hier gevestigd z~jn, de7.aak, die het geldt, naar kelijk te maken, is een ondersehrift in de 
ons vel~mogen te bevorderen, als omdat wij het ge- inlandsche ttl 'en onmisoaar. Welnu ,hetvel 
noegenh~dden,mft.profess6i·VethideMaatschappijpapier , is zoo bespotteJijk klein genoinen, dat 
aan tedrijvenoI1l datgedeelte .van bare ' t~ak :het men IIlisschien op de zijden ~el1 soort vanrand~ 
Indisch oIlderwijs;met .ernstaan tevatten. . schrift in deinlandsche talen zal kuimen maken, 

.' ' Er zijn bijna clrie_ jarenverlo,open , eer de doorzoo~at de prent omlijst wordt; maar vanolider
OIlS voorgestelde plannelltotlli tvoering:korn,en, Hetschi~i.ft kan -geene 'sprakezijn, ten~ij ~meneen 
lweft Tnoei te . gekost . cle ~ . Ne(;l.e1'laIld'e~~ :4e · bewe-str09k . aan" ~lke ~p'rent aailbra~ht jh~.tgeetr Jeelij~ '. 
gen iets door pattikulierekracntenv@of hetbn- en' 'duufzqu:zijn ' .:' !-';, ... . ; 

de'rwijs van Q(:llljnl~nd.!:liHiddelf,' l1'0~~ : Eene eWe¢de'l'eeK8 val1b,prnerk.ing~n betfeft 
zeer men." eel) 'goed ' vo()'rheeld:' aa.n , Engela,nd·j'de : plannerFdel' kommissievOor-:h~t 'vervolg/ ' .. ". 
had enondanks .... het , g~~chl~~euwo:~er - oHd~r- · ; ,Wl:l,twij-noogig ;hebbell, is: Indische; school-



p't~nttJ*;pvo~t inland~ts~ ~i,YIen ~~:.duid,~' .onsdeze geen in ' t leven del' inlar.dsche maatscbappij 
h~rinn~tipg ;;Viet euvel:; wa!it m~'~ schijnt dat te grijpt; dan kan men ruisscbien over zeker getal 
Y~rgete:p:.: M-0llandsc~e bo~:ken :-,~n sQ~Dolprenten jaren ook . verdeI' gaan: Men leere den jeugdigen 
zijp hi~j te ,krijgen;, zij dflllgeli: zelfsniet altij~ inlander het diel'en- en plalltenrijk in ndie, 
vOor bet onderwijs del' kirideren van Europeea- ~ijne eigene werktuigen, gereeClschappen, de klee
nen, oni' . hU,n . op jeugdigen ' leeftijd aanschouwe-derdrachten, . en~. het eerst kennen, in een ,,,oord 
lijk te 'mak;en wat zij in de allereerste plaats het dagelijksch kven in ' lmis en op 't veld. 
dienente lee1'e11 kennen, liamefijk hlUme omge- Een 'stoomschip, een spoortrein, een trainwagen, 
ving. Er wordt tot die steeds 111cer ontwikkelde riJ- en voertuig, booten, vischgereedscbap, enz. 
kindenin 80ms van dingen verhaald of hun af- kunnen afgebeeld worden; daal'mede is althans 
beeldingen voorgelegd, - bij gebl'ek aan beter- een deel hunner be i\ end. Maar van eene hol
waar\'aii ' zijzich geene goede voorstelling kunnen landsche boerderij vatten ze zeer zeker niets, 
niaken. al is er geen stoolhploeg of kaasmakerij bij. 

Men " blijve evel1wel den inlander, v~~r wie Kaarten hebben hoog nut. Men zal . zeer 
de AI. .T. N. v. d. J. schoolpl'enten Iaat maken, zeker op de vel'schillende talen moeten letten; 
met Europeesche toest.ande.n · geheel van 't lijr. dezelfde uitgave is welhcht niet · geschikt voor 
"Vat zon hij attn ctmc pl~at hebben, Holland- Maleiers en Javaneu , 
sehe dierenyoorstellendeP HetzeIfde nut als wan- Wij blijven met ' bevoegde mannell van 001'

neer men een kind in Europa . naar de opera deel, dat de kommissie eene hoogstliuttige taak 
m~dencemt., .\vanneel' daar Ie Clte1Jril de bronze ofles te verrichten heeft. Zij toone dus geene ge
A,hours' dudiable vertoond worden, dan weI l'uaktheid over ouze kritiek.Het gebeurt echter 
\Vanneel' n~el1 111 Europ'l:l, aan de Ideillen maar al te dikwijls, dat de indrukken van 1udie 
schoolpi'enten van antidelriviaansche dieren in in vele details verfiau wenbij hen, die een tijd
handengaf,in plaats van onze geil tustreel'cle ab- lang ill Europa vertoefd hebben, Men beschouwe 
boekjes. ... Platen met Hol1auusche dieren zou- het dus niet als betwetel'~i en zucht totkritiek, 
deri opdcn illlunder den indnik te weeg bl'en- wanneerwij onze meening doen kennen; wij 
gen als ~ op on8 een beestenspel. Maar zich daar- leven te midden van hen voor wie de WIaat-

.door tot Jeeren opgcwekt gevoelen, dit ~al niet schappij haar schoolfonds in het levell riep en 
het gevar zjjn: De heel' Holle kellrde zee'r te- zij heeft medewerking in indie VOUl' deuitvoering 
recht zulk eelle plaat ~f. . van hare plannen noodig; daarclli neme men het 

. E,'en weinig doelmatig achten wijeen afbeel- alleen op uls een gevulg van de ondervinding, die wij 
di,l1g \'ap eene "indische ellholla,lldsche boerde- hier dagelijks opdoen, dat wij in het belaug del' zaak 
rif!." Het wo'ord IJU.ti8che 6oe1~derijklinktal vl'eemd. de komm .ssie meel1el1 te'moeten tel'echtwijzell, waal' 
M!iRr wat zal de inliulderaan eene Hollandsche zij dreigt een vel'keel'd SpOOl' te valgen. Zij 
boerdf'rij .zien? Hij keIlt vele onzel' werktuigen en blijve met ijvf'.l' hare taak vervullen en late de 
gereedschappen zelfs niet vanhoortm zeggen. Men eerstelmg del' schoolpl'enten door meer en betel' 
zou eelle behoorlijke beschrijving in de inlandsche \olgen, Dan is het debiet en daarmede het 
tlill~n moetengeven om het nut en gebrui.}{ duidelijk bestaan van het schoolfonds· tevens vel'zekerd, 
te maken. Kan clat op schoolprenten geschieden, dat een zoo ruirn veld te bearbeiden heeft. 
at ,beknibbelt men niet krenterig de grootte van v. L. 
hel velpapier? ' 

:~een : , · mell geve het inlandsche kind of den EE ~ PERSOONLI.JK P·EIT. 
~~lander, die leeren wil, wat hij bevatten kan. , .. . 
Men late Indische scboolprenten vervaardigen, I Calornnlt Z, eol:J'PlIl ;' l !OtlJou rs. 

iets werkelijk cloeltrefi'end? De heel' Holle In ons nummer van den 6 Juh (ook van de 
h~~ft een be:roep gedaan . op allen, die hem I ~aileditie) schreven . ,:ij ~et . vO,lgende over bet 
hl~! ,fQt9;~'ra,fien <ofafbe~ldingen wilden af- meuwopgetreden mmlsterIe: 
B~~n. ~F!ij JlCeft zicft m~t de kommissie in . Dat de heel: de V:ries als Dlinist~r van jnstiti~. optreedt •. 
N~_~.~rlapd in' aanraking" .. gesteld, . Men volge zijne kan gee~e ,ver~oude1'lIlg :vekken, wanneer .~e~l ZlJne talen~ 
. x'" '''', .. , " :' ... ' :', . . '; '. ten ala JUrist III aanmerkmg neemt. Ook blJ bmneulandsche 
rt';l:Ytezep ::,' ~n :--,pog~ m,~t hpoger te v,hegen .dan · zaken ware hij op zijne plaats geweest . 

. m~"tl b~·l!Q.ort.'.te doen ,: Bet geld wo}~de besteed De heereu Fransen van de . Putte en Geurtsema. herne-
tOt:: hetJ doel waarvoor het besternc1 ··. is. Doet men eene portefeuille, die zij korter of langer tijd in handen 
m¢hru[i .':''.nieB:: men z~f arB~idei1 el<:f we wer- hebben gehad,7,ij zijn bekende ~annen . . ' ,. . 

' ." .• ; .: 0. ':', . ...• "". : ... ~ g .: g .De heer vall Delden, een nog Jong man, heeit zlch, als 
pen:. ~:ep :,§~gmne 'met M?ee~qJnge1ol ' van het- lid der Tweede Kamer, als financier doen kennen . . ~.:~;~ .... ~.. ,' . 

.-!i..: •. ," 



··~ .. J).~:~:g~lje ~),si? ll:~~l'd.e.· ...... g .• ·. e ... n., .. ~.1 .... ·a .•. ~.· ... a.).-ma."j:O.~O.I' , g~'a.afvan~im.b.~.·.·.'.ll.' .•.• :.r •• ·.·.g 8.t .. · l.·.'.··.· .•. -.:.· ••. '1 ::.w .... ij.·:tarten het < D.agb!ad een zweem van be. :~ rum, l~ reeds . v tP!lgel'W:e1~e.ns V90!,. oOl'log geIloemd. , <. .;.,;' t: <l " " d . 1 t ' t . h d h 
"D,at:' dehAere'ii van J10SSG, en ' D~lprat #treqerr; verwondert. WIJ,S ~ .•• ~vfren van e re a len uss.c en en eer 

OU·S.; niet' in 't niinst . . RunDe y'ernoudiii'g tot 'de Staten-Ge, : W> Ikl,llllmg, chef del' firma, dle ons de re
neraatwel'd moeielijk. ·. . ' . . ! daktie van dit blad aanbood, en den heer Fran-

~lle'en~e heer~n . Gerie~e en Brocxz~~n de 'leden van ~et'l sen van de · Putte, thans Minister van ' Kolonien. 
YOl'lge: kabll1et, dIe overbhJven. '. Wat wI;] omtreut demarme '1 TIlT' -1' t '1 d d' t 't ., 
in lndie vei'nerrien, had ons doen wenscheu, datook de por- I . ' VI IJ vel Ie .en .. s an s . lens - !OaarUl WI:J 
tefeuille van marine in andere handen lVare overgegaan. i nzet ,qeclron.r;ell zyn ,r;eUJorden O'tl8 o1lt8lag te vra-

De . illdruk, dien dit kabinct op OilS maakt, is ovel'igens I ge1i - om die geheel partikuliere betrekkinO' 
• - 1 ' 0 

gunstlg, . . "' ... I te aanvaarden vooral omdat wi]' Jndie van na-
V'ooral van den Mlluster van K oloillen koestcren wIJgoede b" 'l'd' 1 ' . k 

verwacbtingen. • . 1.1 . WI en eeren ennen. 
De heel' :F),ansen van de Pulte beschouwen wij inderdaad Bet Da!Jblad zegt, dat wij aan den heer Fran-

als bet hoofd V~I~ ht;t kabinet. Ve~l heeft hij., se~ert z\jn sen van ,de Plltte ,,en 'I/Of! icts meer" te danken 
o.ptreden als . pohtlek mnngeleerd. Veel kan hlJ vOOl'Indle I h bb ' ' 
doen. · Zoo ooit dan is toch de naUe op dit terrein het e ~~1. .,. 
twis~el1moecle en zal zij- gaarue ziell . handelen, waaraan I Wl.1 sommeeren den SC~1rlJVer van dle WOOf

Tndlc. zoo groot~ ~eho~fte heeft. " . . , ' den , zonder woordverdraawu of goocheltoeren, 
}lo.ge he.t mlll~stme t?onen wanrl~lk .ecn . kabmet van ronduit te verklareu wat men daarmede bedoelt 

voormtgnngcll hberaal mden waren Zlll des woonis te . , '. ' 
zijn . Niets· zalde pel's in Indie, die zooveel te bestrijden wat dat beteekent, op welk felt dat s!~at, .. 
beeft ,aangel\!\ffiCr zijn dan de machthebbenden te kunnen De ' heel' Busken Huet genoot vflJen over-' 
oodcr$teunen . Wij zllllcn ecMer de dBden afwacbten. tocht van de regeering van dien tijd. Wij heb-

Bet. nal/M(ld Vat/. ZuidholLml tilt '8 G?'avenhage, ben recht van het. ])w;btad, dat zoo goed onderricht: 
, van .'W ~,ensdag 28 Augnstlls j1. f\ 0: 2(13, deelt. i wi} zijn omtrent onze r~~atien, te eisc\len Ineqe ~e. 

woortlehJk mccle wat. een paal' r ndlsche bladen I deelen: welke guns,ten WIJ yan den heel' J. D. Frau
over het Ircuwekabtnet gezegd hebben, Het i sen van de Pntte 111 Nederland genoten hebbeu, 
hccft daal'cnt.egelldeeerlijkhcid 0 1\ de loyanteit I maar bepaald .welke toen wij naar Iudie zouden 
hct.gcen wij schreven, niet tCl'ug te geven, lllaar gnan en welke sedert wij hier zijn. 

, ;t,egt. duul'otntl'ent hetvolgend~: De dl'ukpers, 't wordt weleens gezegd, is de ' 
"Aileen hctNieuu, Batuvia8iilt Ilandelablad vindt alles koningin der aarde. Wij hebben dat altoos als 

mooicn goed. :De w6rler-optreding van den heerFransen cene overclrijving beschouwd. In Indie stellen 
van . de Putte is bet tot voldoendcn Iynul'borg, dat het nu ve/en el' intusschen priJ's Op, dat. ziJ' die hier 
vooral lodie goed zal gaan. Dil.t qordeel znlniemand be-
vreemden, dio weet . c1at de reducteur vnndit blad zijne dp. pen voeren, onafhankelijke mannen zijn, die 
bet rekkil)g tednnkeh heeft bovenal nan (jontcgenwoordi- niets dim hunne ovel'tuiging behoeven te die
genMinister 'YnH Kololiien -- en nog iets meer," nen. Daarom en uitsluitend om die reden VOl'-

Ret. JJ(IfJblad lweft wedel' cen del' Imicn ge- dOJ'en wij eene vcrklaring van het Dal/blad. 
h,ul,tdie d~11tegemvool'digeu Gouverneur·Ge~le- Voor ons zelvon verachten wij te zeer het mis-. 
raul viill " Nederlandsch Inuie, Inl', ' J. LOl1don, bruik ~an de vrijheid van drukpers, dat het 
nls luillistcl' \IUI de Kroon, ill .de '1'weede Ka- Da,r;blad maakt, door de pen steeds in het ve
mOl- del' Staten- \, eneraal dat blad cleden brand- nijn van logen en laaghartige insinuatie te doo
mcrkcn oJs eell he/8ch voertuig van bezotd~r;de pen, dan dat wij ons persoonlijk niet boven 
lIGon en laster, zulke aanvallen verheven zouden a.chten, 

Ret kan ane~l\ in het brein van een ellende- rrell overvloede heriuneren wij evenwel onze 
lil)g ' opkomen, die alle eergevoel beeft uitge- lezers,: dat de drukker van het.l)agblad, door de 
schud en 7.ichzelf nan den meestbiedende heeft arronclissf,'lments-rechtbank te 's Graven.hageeu 
v erkocht., vafl ecn renegaat. en flibustierop het door het Povinciaal Gerechtshof van Zuidholland 
gebieu ' del' pel's. te pogeil ieder politiektegen - reeds ' bijna een viertal jaren geleden wegens hoon 

' stander, die. VOOl' zijl1e bvert'uiging sti-ijdt, te jegens . den redakteur van dit bIad, werd verooT-
belasterenen te heliegen. deeld en hij alleen door cene opvatting van den ' 

lIet Haagsehe nagblad weet, dat in Jndie pe H.Oogell Raad del' Nederlanden, die iedereen 
bladen eigeu'doll1 van de uitgevers zijp. D~t verbaa.~de, in kassatie vrijkwam van straf~ Toen 
hebQ~n Lion ,des Amorie v.ander Hoeven en h'eeft :echter me de de schrijver van het geiri~ 
Keui;heQiusdat blad telkens herinnerd, toenzij krimineerde artikel zich op ,de Iafhartigste wijze 
6j). h~1l)11 e . h(furt t~nWl1S b~~~sterd' w~l'?-en,; . scliuil 'gehouden en liet men dendru~kerte~ 

.' Het. is v6'lst.rekt onwaar, da:t deretlakte'ur l'elfut staan, in stI;~jd met hetgeen hetDagbrad 
vall>:(li t. l)Jad ;-: ijuu ;"betrekk.ing" ann eenigstaats' steeds;. beeft gepreclikt. . 
mai1 ;te danJiell Iteeft . ' vVijzullen overigens denkelijk de laatsttlpu" ' 



. :;,bIici~i\ of 1tber~*1 :weI ll:i~t zil~, t~gen ~5en men -~tro~:ing en het dien .ten gevolge doorbrekender dijken 
·:· ... uit "g·' e.·;bre,l{ aall beter . h~t w,a,pen:c~er v.'" e. rdacht- lD laatst van. het Jaa~. Gedurende de laatste 30 ja-

, . . . . ".. ren was. van 15 Jaren ~e Jsarlijksche prod'uktie hooger en 
' mak~~g e~ on"~aarheid' ,van : die z.ij,de ~angrijpt: van 15 Jaren lager dan 111 1870. . 

J. C. V ANLIER. 1 J.d' Ik hebchg?leerd niet' op de IIstelligste bew~zen" van in-
an ers en meezen te vertrouwen, maar mij bij het on-

---- derzoeken van terreinen op eigene ondervinding te baseeren. 
V ERKLARING. Alle~n ~~ Qud-Resident C. gaf gevolg aan zutke mltelligsttl . 

D~ ondergeteekende, oudst lid del' firma Brui
ning en Wijt, thans weder te Batavia, maar tijdens 
de hesprekingen met den heer J C. van Lier om 
de tedaktie vall het Nzeuw BataviaaschHandels
Mad opzich -te nemen, in Nederland verblijf 
houdeilde, ' verklaart: dat hij " nooit de eel' he eft 
gehad met. den heer J. D. Fransen van de Putte 
persoonlijk of schriftelijk in aanraking te zijn ge-

.. weest., en> dat 'geenauder van de twee medele
den ·; (ler 'firma zich nit ludie met Z. Exc. den 
tegeriwootdigen Minister val! Koloilienooit op 
'eenigerlei wijze hebben pogen te verstaan oYer de 
leidihg vim het Nieuw Batuviaasch RandelsMad, 

. zooal~ · dat blad achtereenvolgens geredigeerd is 

• 

geworden ' door de heeren nir. des Amorie van 
der Hoeven, wijlen mr. van del' Does de Bije, 
mr. L.· W. C. Keuchel1iusen J. C. van LieI'. 

W. BRUINING. 

BATAVIA; 8 October 1872 . 

Ing'ezoriden Stukken. 
MUNTOK, den 23 September 1872. 

... Geaclite Ridakteu,' I 
Sedert eenigen tijd komenin Uw blad (*), onder de ru

brieLllingezouden ' stukken" enkele nrtikelen voor, tot op
acbriff· voereride' I/!lin, Nogmaid8 tin" en II Exploitatie van 
tinmijnen", onderteekend door v. G. • 

Aangezien ,de schrijver ten volle bewijstonbevoegd te zijn 
om over tin. enexploitatie van tiiImijnen,zooals dit door 
hem gedaan'ivordt, te schrijven, zult gij mij verplichten aan 
onderstaande .' gegevens in uwe kolommen eene plaats te 
gunnenj ' teli~ eind!'t een iedcr, die aan v. G.'szienswijze 
eenig8~in8vastboudt, de gelegenbeid aande hand te doen 
om, J;jij :~ eeri.e: · herlezing van debedoelde artikelen, mijne ge
geven8 ' daai~an te toetsen entevens deovertuiging te e1'
langen;dat ·de kw.alifikatie lIonbevoegd" geen la.ster is. 
• a. 'Alle . ~rtikelen van v.G:. zijnals het war.e dool'trok
ken van' e~n:evenwij4ig bergl'uggen-systeem op Banka. Dat 
evenwij~ig ~ergruggen-systeem bestaat niet. 

b. ·< Men :p:iOet,volgens v. G., de Z. W. hellingen van 
den Zi):glelijken bergketen . (die niet bestaat) ondefzoeken! 
'. c. ;:;::Qe T.empila.!l-streek ,het Permisgebergte;Soengei 
Djeri~g,: SoepgeiMaijangzijnop aandringen van den oud

' Re8ia.~~J.C.<~i:mde~~ochten lev~rden()m ~qg te ziggen,uiets 
, :·9p. 1::. '<~: '. '.. " .. : .'. ' ':' " ,,+ d. ~~¥:en tJherktf,§tegeU:woorllig everimin 2aIs vro"~gerolltier 
~:~ae l~JJP;iVer~~rs ee,ne soprt f:~n let~'argie ';o'p , Pit is fiktie 
"j';,van t ;,i(1. ;;y- ::~' '. .'. T " .i '<': ••.. ~ 

'.. e. Jl3anka:;s . prodnktie gaat niet achteruit; de; produktie 
'.{in J~'J;l is):: toev~~lig laag ~ri bel'eikte eeri: del'laagste cij
,;,¥ferss:ed¢rL ~~nige jaren; ditw:el'd verool'zaakt door de over. 

o : •• ,~ •• , ~..'"f:."'.' .;" - - - - - - .. . '. .. , 

~:..: ,: .-

b?WIJzen , h~tge~n ten n~deele van den Ian de uitliep; de 
Ultkomsten zlJn m de arch16ventevinden. 

.g. Door het mijnwezen-personeel zijn ertshoudende ter
relllell aangewezen, .~aaruit tot' ultimo December 1871 
128,464 pikols tin werden verkragen. . 

Ii. .?e hoeveell).eid tin, te verkrijgen . uit terreinen door 
het m1Jnwezen aangetoond, kan niet anders dan toenemen 

i . . Het vertrou.wen ~er mijnwerkers in de mijnbouw~ ' 
kuudlge ~~tf.erzoeklllgen lsthans bevestigd, getuige het groot 
aanta~ m~Jnen, welke t~lken jare bij gelegenheid del' in
spektre-rels van den ReSIdent Van Banka om hulp vra"en' 
op . de laatste inspektie-reis bedroeg het aClntal 16. <>, 

. k. AHe mijnen, die hulp vragen, krijgen die. De inge
~leurs voldo~'n derhalve aan .de verplichting om den arbeid 
III arme mlJllen door hunne wetenschappelijke kimnis te. 
hulp te komen. · 

t. Tegenwoordig worden terreinen "ont-gonneD die 6 a 
7 pikols per man leveren. . ' . 

.~n. In 1871 kwamen uit China , op Banka aan 1152 
mlJn',Vel'kel's. Het bestuur ondervond dus nag geen bezwaar 
om' III de behoefteaan werkvo1k te voorzien, mits· men; 
zooals thans. geschiedt, daarvoor moeite doe. 

n. Met welke volharding. ook gezocht wordedoor het 
mijnwezen, door de adlllinistrateurs en door de mijnwerkers 
·zelve, die voor. een groot gedeelte met · de tyam weten om 
te . gaan, men Vlndt zelden rijkel'e terreinen. 

o. v. G .. . ~~ met Banka zeer weiliig of nietbekend; 
andel'S zou. hlJ weten, dat geheel Banka met uitgewerkte 
terreinen als 't ware bezaaid is. Men denkt soms in eene i 
ni?t-ontgonnen streek teilijn, maar komt eenige oogen, 
bll.kken later tot de overtttiging dat daar vroeger mijnai
Imd werd gedreven, doordien men plotseling tot over het 
hoofd in .een uitgewel'kte kollong of in een oud kanaal 
valt. 

p. Het voorschrift am ,£le tel'reinen tot op 8 meters te 
onderzoeken, bewijst dat v. G. in het geheel geen begrip 
heeft van de wijze, waarop zich de erts heeft afgezet. 
. q ... Van v. G.'s. beschrijving van de explQitatievan 
~ll~mIJnen kan menzeggen '; "deze is hier en daar nog al 
J mst, of schoon er over het g,ehtiel veel, ' zeer veel aa 1 ont
breekt . 

1'. Chemisch Tn 02 bestaat uit; 78.62 tin, 
21.38 zuuIstof . . 

100. 
Op Billiton, waar de erts even ' als op Banka, a1 is het 

ook nog zoo weinig, silica, ijzer, mangaan of tantalzuur . 
houdt, verkrijgt men 78,75 tin, 

Doet men er daar soms wonderwater bij? 
v~ G. ela eens naGraham, Otto, Rose,B1um, Naumann, 

Ratnmelsberg of een van die vijf auteurs; heeft hij die ni.et 
voorhanden en wi! hij het incognito bewal'tm, ' dan ben ik 
bereid die werken aande redaktie, ter inzage VDor v. G.,. 
te zenden; . . 

s.Hooge vierkant6 smeltovells zijn sedert 1867opBan.-
ka ingevoerd. . . ' 
. t. Van 1867 tot ultimo December 1871 werden met de 
hooge vim'kante ovens 108,109 pikols .tin riitgesmolten . . · , 

u. Op ultimo December 1871 waren in gebmik 49hoo, 
gevierkante smeltovens; in 1872· zullen er 14 nieuwe oveus 
bijgebouwd worden en het is te voorzien,dat in 1873 het 



~ale cij(~:r tot 74 ul Stijg8D, 'all, waJn'ecr men zeggen k~il: Die fun ktie heeft hij slechts luttele inaanden- waargeno1 
d~ Dieu\te·~ 8meltwijze beef~r de oMc geboel veidrongen. '::;- men en nu . wordt hij, met voorbijgang van zoovele · ver~ _ 
;,.;". AIl~ mijnwerkers ziJil met ' .de n!!'uwe snieltwijze zeer -dienstul.ijke ambtenaren op wachtgeld, voqrgetrokken! . 
i~genolli!ih. .,,' ( ~i In de ambtenaarswereld wotdt er voorts op gelet"dat 

';,.,,1tJ. Vindt lDen hier ufdallrtegenw~rkjngt duil komt4te eene verhooging van traktement zekere palen niet overschrijdt~ 
'~n den- kantder blaasbalgtrekkers, Wl8r besl.aan door het In tlitgevul schijnt dit mede uit het oog verloren t.~ 
aJgemeen aanwf!nden vall watcrkracht ,wordt ohdel'm~jnd. zijn, wall t de tegcllwoordige titularis genoot f 80 en blJ 

"'. Waturgeb:ek is bij gecne cllkele mijn oor7.ulIk van r.ijne benoeming tot cipier krijgt hij thans op eenmaal 
Diet aanweDden dl'r hooge vicl'kllnte ovens. f 280 '8 maands, > 

ij. Kleine mijnen, met. geringc produktie, hun eigcn be- Het isgeenszinsom den heer Eeg te doen, datwij dit schrij-
Illng begrijpende, smelten, ,"olgens de nieuwe smeltwijze, bij ven .!\Iaar van zelf _voIgt de vraag: of de Gouveroeur-Gene-
gr!X>te mijuen en betalenvoorhet gebruik van den oven, raaI, in verband tot zijne Kabinets-missive omtrent wacht~ 
vah den "(\Uti/ator, "an het w.it enuit en het water f D -it. geldere, b~j de benoeming van den heer Eeg den inhoud van 
[ ,10 pcr nacht; in Pallghl Pinaug ( 5, in Soengei Liat, die c1l'ktilai'l'c !liet uit bet oog heeft verloren? 
Irllilr zeervelekleine mijncn z~in, f lO :pcr nacht. Menig ambtcnaar toch, belast met een talrijk gezin, die van 

z. De ·tinontginning in Sakscn geUjkt evenveel or de weinige iukomstell moet leven en zich sober moet behelpen 
tinontginning op Banka als het (\ialllantzoeken op Rorneo om eerlijk rond te komen, is door deze benoemiug bitter 
aphet kolendelven in Engelancl;, ergo niet.s. te leur gesteld. 

Hct a, b, c is ten einde. Ik )lOll nogmaalsmet a kun- Het is te wenschen, dat onze Iandvoogd gevolggeve 
111)0 begiunen enbij z eindigen; doc II mij dllnkt dat het aan z~jne kabinets-missive, oro de wachtgelders, die den 
uO\'enstaandc voldoende is am te bewijzen, dat ik in den lande jaren lang trollW en eerlijk hebben gediend, bij even
aan-hef vaudit schrijven niet teveel hcb gezegd. tueele vakatures daarvool' in aanmerking te brengen, waar~ 

Mochtbet v. G's doel..!Lijn om zich met de Bankasehe door menig huisgezin, thalls in benarden toestand verkeerende, 
tooStanden bekelld te maken, ten einde later als bevoegd I zal wOl'den gered. 
beoorcleelaer op te tl'eden, dan ben ik bereid, al blijft -hlJ I _ Q. 
bet incognito bewaren, htllU al die gegevens te verstrekken 
en al die ophelderingen te geven, welke hij tot dat doel 
lIo,Mig mocht aehten en bij voorbaat, autol'iseer ik ZEd~ 
Oln vanmijne geschriften zQodanig gebruik: te rna ken als 
hem dit lust, mits onder ' c%ne vQorwaarde :hij verspJ'eide 
geene ,wanbegrippen ondJr het publiek. _ 

Achtend hcb ik de eel' te zijn, . 

~_..:..:;.i.:::::...;:.~ . . 

UEd.> die?lstw. dienaa?' 
: MENTEN. 

Mijn-in!!. lste klasse. 

Il] zie u O~ . 1)5, 169. 170. 206 t'll 207. 

{:1-eackte Redakteu?'! 
In : het nummer van 2 dezer no. 233 komt voor het 

beklagvan Q., c1at onl anksde jongste cirkulaire van Z. 
Exc. den Gouvemeur·Generaal omtl'ent heqilaatsing vau 

. wachtgeldel's, de heer A. C. J . . Eeg, die -ni~t tot de wachi
geldersbehool'c1e, t.ot cipier van de stadsboeien alhier is 
benoemr1. 

Zeer ·zeker is hel'plaatsing van lIachtgeldel's wenschelijk.'" 
I Maarkan de bedoeling van den G. G. geweest zijn~ 

I 
aat men daarbij op zoodauige wijze zou te werk gaan als 
Q. schijnt te. veriangen,. n~melijk - dat ~'~or elke openval~ 

.lende b_etrekkmg, welke ooK: ,onvel'schillig of een wacht~ 
Gecicltte neer Reda7cteu1'! I gelder e1' voor geschikt is , deze in aanmerking moet. 

In uW ,Dummer van Zaturdag 21 September No. 224, 1- komen ? . Zijn er geene betrekkingen, die, om zoo te zeg~ 
Wd:~t eenedispositic, door de :a.~geering genomell omtrentC ~en, aan elk~een kunn.eu w?rden opged!'ag~n of waarvoor men 
de ; wachtge~del's,bekend gemaakt. ,- ' . .. .. i zlch . de l100clige gescluktheul al spoedlg ergen kan maken, en 
, n e inho~!lv'an da,t ka.~inets~ sdll'ij ven, ,- :gerichtaan de spe~iale . ambten of bedieningen, waarvoor men nillt den eersten 
h09f,den d~r ; departernenteu van . algemeen e'n gewestelijk den beste kan nemen? '- -
be~til.nr, bevat (len uitdrukkelijken last, om bij voordrachten . Onder den vorigen cipierhebbeu uu en dan enkele ont..: 
t9t :vervulling van vakatures ONVOOR W A.ARDELIJK W ACHTGEL- bluchtingen nit de stadsboeien plaats gehad. Terwijl zijn zoou 
D. E.RS. in mmmer. k.ing te doen komen, zelfs voor .betrekkingeI.l, I hem tijdelijk verving, zijn die ontvluchtingen in aantal en 
waarin zij mindel' bezoldiging dan in de laatstelijk door hen vete~kenis vermeerderd, waarmede het be3tuur niet weinig 
bekleefte zulIen . genieten. - '. ' moelte ~ad. . 

-N,let het oog op die kabinets Cil'ClUairemoet het voor- ! 8~del't de heel' Eeg tijdelijk belast werd met de waar~ 
zeker een :i(;l<ler verwondering baren, dat menuit de nieuws~ I nemlllg van de betrekking van cipiel: hebben ontvluehtin
blaqen van Zaturdag 28 September heeft~o~ten vernemen;1 gen geheel en al opgeholldeu. Memgmaal h.c:ett men het 
datde heel' , A. O. J. jJJeg IS benoemd tot Clpwr van's raads I nogtans wedel' beproefd en er besl.aan bew1Jzen dat het 

' enstads.boeien te Batavia. :' ..., - . .' ··1: bel~.id en de waakzaamheid van den cipier die pogingen 
, Ret IS immel'saan; geentwijfel ondel'hevig, -dat er vele verlJdeld hebben. . ~. 
, wach~gelde!.s , zijn, die buitenhun ~cllUld, uoeh door I Sedert lang en met recht wordt over den slechten ~ 

zie¥te nock door onbekwaamheid" qithunne bet,l'ekking zijul stand van ons gevangeniswezen en .over gemis aantncht 
ont§,l(l.gen"llIaarwegens intrekking van:;hunne funktien op1 geklaagd. Wil men daarin verbetering breugen, moet 
wa<;,~tgeld~ijn . gesteld, .. _ .•.•.. . ,' .. l ~?n dan . pers~nen, zooals de heer Eeg bleek te zij ... voor
•• > > Z;.~R ntl ·. onder dat groote getl\l amgleriaren, . die hUlIn!:i 1 b1Jgaan om hler oou beteren toestand in de gevangenis to 
bes~~ leveIJ-~j ctren aan den dienst~an _den Jande hebben g~ I' hrengen, .alleen omdat er ~D zeker aantal wachtgelders is? 
wijcl;: nieL'ieIlland gevonden worden, om die b_e~rekking tct , Welke ~aren hunne titels voor tku! betrekkiDg: Dat is 

: verfilllen ?;:'_', :-.;. .. ~~fi de vraag: Q. heen dat niel aangetoon~ maar aileen be-
o '~e is <!!l, heer Eeg? "".;. . '_;l weord, da,t wachtgelders 9IIfJOONIJ,urtkliji moeten voorgaan. 

If#eft hlj ,denlalldevroeger r#s di~nsten ,!>ewezen? ~-;;l De beweeooredenen, die tot de benoemiug van den II .. 
N ~en! ijij was partikulier pers()on, nl'aar heeft de liet.rek~cl Reg hebben gegoldeu. zijn derRegt>ering door cleo usia

kiu g ~'- van ' copzimler bij ht:tkettillg·kwartier tip eell lUa;HlM~ ! tent-resident voor de pulitie lJlet t:aJruk Ilit~ \TiJ 
iiJk~,~h tralltement van 180 weten' te vetwerven.l l men dathij ceoe goede politie in " 1o,eaa PJepe. ... seve 

- , ":.. •• .y • ~ •• 

. ~., .. ,: 



750 
: ..... 

'hem (~~~toe . g\Jed~~~~pe~s~~eel en de verei~~hte middelen. 
':Men h~,eft het j0!lg8t~ ,;,_~e~luit , geenszins ',over , het hoofd 
gezien, ' liJaar moeten e'"l'kennen,. dat in speciale gevallen in 
het publiek belang ,- niet om de wille van personen -
van den gestelden regel we! moetafgeweken wordfln, wanneer 
voor deze of gene betrekking bijzondere gesclliktheid aen 
verei~chte 18, Dat . nil de heel' ~jeg getoond heeft cen 
hoogstgeschikt cipier te zijn. is niet tegen te spreken. 
Daarelltegen kunnen velen zeer goede ambtenal'eu zij1,l in eenll 
<lndere hetrekking, terwijl zij als cipier onbruikbaal' moeten 
,wordengeacht. . 

Verplicht mij door de opueming van deze rcgelen. 
P. 

B.\T.\,vIA , ~5 October 1872. 

. Ela'ta -v1a. 
.' 28 September 1872. , 

:I.. Exc. de Gouverueur-Generaal is heden morgen alhier 
\'an Bui~enzorg aangekomen,ilaal' men \Oil om aan een 
):'adja, . van Lombok per . stoomschip alhier gearriveerd, all
dien tie fa verleenen. 

Maillldag-voormiddag tc 10 unl' zul ill ' het lokaal del' 
Halldelsv61'ecn,igingalhiereen openbarc vergadering gehou
den wOl'den ter bcspreking ,van het belang·, . dat de handel 
lleeft bi} de oprichtingder Droogdok.Maatschappij. De 
ledeu del' vereenigirig zijuheden tot bijwoning daarvan uit
genoodigd', en deze ·. mededeeling dient om .oak niet-Ieden 
dier vereeniging hiervan kenniste geven. . 

Eeu extra-b~ivoegsel, behool'ende bij de Jav.-CoU1·., bevat 
het verslag van den Raad van Beheer del' Nederiandsch
Jndbehe Spoorwegoiilatschappij, over het negende' boekjaar, 
aan de algemeene vei'gadering van aimdeelhouders. 

Gednrellde de maand ;fuJi jl. werd op de bezittingen 
buiten Java en Madura ontvan'gen: 

. aan invoerrecht. , .,' 
" II i tvoerreoh t . 
II pakhuishuui' . _ . . .. . . 
/I konsnmtierecht. op tabak . 

te zamen 

Hien an werd terugbetaald: 
aan uiLl'oerrec1lt 

w~d"t de werkelijke ontvangst heeft bedra-
. , 

gell 
. hetgeen met . de perceptie over de 6 
, ..... VOl'ige maariden,groot . 

f 34,802.75 
/I '39,327.22 
1/ . 1,421.88 
1/ 3,429.42 

f 78,981.27 

1/ 5,864.36 

f 73,116.91 

1/ 334,830.97 

1 Octdber 1872~ 
Deli. 

Volgens telegrammen van Pinang was, de . majoor vau 
Stuwe te 80engalmet de gezonden troepen aangekomen en 
had versterking aan de vooruitgeschoven detachementen toe
gezouden, D , n. ook aall (len kapiteiri Kroesbeek, met last 
den vijand aall te vallen. Hijzelf zon met eene kolonne 
naar Tanda Benoewa (tot welke plaats de kapitein Koops 
niet had kunnen doordringen) oprnkken, om den vijahd 
van claar te verjagelh 

Ileden van, Pina'l'lfJ ontvangen telegrammen melden, dal de 
kapitein K1'oesbeelc storntendel'liand van Lamal'go bezit liee/ t 
qenolilen, ' . 

Daarbij zijn aan onze zijde gewond geraakt de Ie Iuite· 
nant der Infanterie J. A. Pragei', de sergeant Aal'tsen en 
de korporaal Reijers, de laatste alleen gevaarl\jk. VerdeI' 
bekwamen nog een ~ 5tal onzer Europeesehe en~' Inlantlsche 
manschappen l'andjoe-wortden. ---

Met het stoomschip Koning TYillem I II is de overste 
von HOillbracht alhier van Deli tel'uggekeerd. 

2 October 1872 . . 
Bij de op gisteren en heden gehouclen insehrijving voor ' 

de N. 1. Droogdok-maatschappij is ingeschreven O1tVOO1·· 

waal'del1j lc voor 4 aandeelen en 6 obligaties, .V001·U)aar-
deli} !.: voor 43 aandeelen en 18 obligaties. ' 

,Onderwijze/'8- Ve1'eeniging: I/Onderling Hulpbetoon". 
Ultimo Sept. 1872. Batig 8ahlo . . f 25441.44. ' 

• 
Bij ordonnancie, voorkomende in de J avo Cour:, wordt , 

bepaald dat, om op de drie hoofdplaatsen Pasoeroean, Ma
lang en Bangil del' r<lsidentie Pasoel'oean het oprichten 
van ' met atap of andere ligt ontvlambare stoffen gedekte 
woniugen of gebouw,en tegen te gaan, na 'den laatstim 
December 1877 binnen de grenzen van de drie genoemde 
hoofdplaatsen, geene andere woningen of gebouwen zullen 
gedltld worden, dan voorzien van eene , dakbedekking van 
steenen pannen. 

Bij ordonnancie wOl:dt bepaaid dnt te beginnen met 10. 
Januari 187 3, het brievenvervoer _tusschen het spoorweg
station Bringin en Salatiga; zoomede tusschen deze plaats 
en Ambarawa zal plaals hebben door postilIons meteigen 
paard, endientengevolge de , bl'ievenpostpaarden op de 
stations Salatiga en Pragoeinan zullen worden ingetrokken. 

De Jav. GOI.I?". bevat een kort overzicht van den handel 
en de scbeepvaal't te Telok Betong, te Toelang Bawang, 
te Sekampong en te Semangka over de maand Jnti 1872. 

tezamen uitmaakt f 407,947.88 Bij besluit van den G. G. 'zijn eenige wijzigingen ge-
Dil totaal bedl'aagt: bracht ·in de door het gou~erne!Rentte verpa~ht~n ho~t-

'. . '76" . d- d ····· h t lfd r'd k 1870 en en kreupelbosschenin de rcsldentle Krawang, distnkt Tja-t 19,8 2 , . '" mm er . an over e ze e 1J .va van ' b llg-boengin. ' 
II 77,076.08 " ' i ( " 1/ 1/ 1/ 1/ 1871. a . _____ _ 

3 OctOber 1872. 
, .. , 30 September 18"j'2. Van de Hoofdkommissieder Jongens-Weezen-Inrichting 

.' Nafj r wij vernemen, is de heel' A. H Beijer, ontvanger ' te Scierabaia, ontvangen wij oJiJerstaande opgaaf vande 
, bijhef,kantool' va~ ill~ :'~~ uitvoerrechtel1 te Samarang, be- -gedurende de _maand September 1872 ingekomen inseh!i-j. 
, noemd 'tot . kontrole:ur QIJ het bureau vankontrole en re- ringen icn behoeve dier inrichting. . 

,~herch; ~lhier. '~, '.' . in eens jaarlijks 3 maand maand. 

_" In de,; aIgeIp.eene .wd~:ga:~eriIiK 'van de SariJ.aran-gsche Zoo- Ambarawa. / 100.-
,lin ' Bralid~assllrantii;;, jj:l.a~~cbappij is het dividend over het Batavia.. 11 8.26 
6de bO:ekjaal'vastg~ste~d ;?p30 ' pet. of 1 150 per aandeel. P;Uewbang. II 50.-

,. Gep:';~id dODl' ~~t'Erig. scliip Fu.il' L(ja~,:. kl!pt. Fwkes. ~~:'~g: : :J .. 50 
'op dlltl1 Septemb~ j~.l:iet Eng. ~chip Sat~QA, ~apt. ~cott. Soerabaia. , ' ii.- f i3i.-
; pp 38°; ,44' Z, B. c~ "j)

Ci 48' O. L. J ~6u:76 I 251.-

/ 'l5.
II 11,-
I 86 • .;.... 

111.-
111.-
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; qi~i·~t ;h~~i~da~'.i~ h~t,, ~;~tool#8ci~fp , f ~1trad ,'" ;¥o~mandan t 
; G;r~,~.gt , ~~Jt~,;~()~geD.;~ , :~J;lJer;,J;g¥RI!$,se~r~ en !1~aen, morgen 

:, na:"',l*'pe : Yoors.pof1dige ' reis y1tn ' ;*.0, J1!lgen' :l;iIerter reede 
~~Mm~n;;:{,':,,;:"i: .~'" 

'" ' .. ', Hum- ' en verliullr tan'Woestegronden, 
op 12 April j1. heeft de Hooge Raad derNederlanden 

uitspl'aak gedaan in. het geschil tusschen de RegeeJ'ing van 
Nederlandsch-Indie enM. Pietermaat enD. PieteJ'maat. 

Dit arrest. is vooral met het oog op toekomstige land
bOllw~ondernen1ingen niet zonder gewicht en om die reden 
wordLhet inhet J.w.v. k.R.overgenomen. , . 

ZObalsbekendis, had de Regeering in 1859 aan de 
heeren H.. .r, Lion en F. d' AJ'bang ,voor twintig jaJ'en 
perceelenwQestengrond verhuurd, groot '182 en 395 bouw 
van ' 500', vierkante 'roeden, inoenarang, 'tegel\ betaling van 

son en, . terwijl in de .zaak van Angkay de rechtbank uitging 
van .de stelling, dat het proces-verbaal van ond.erzock 00-

wettig en de personen, die het huisonderzoek hlCld?n, on
bevoegd waren. Wij zien hierin dus geene verandenng van 
jurisprudentie. Bovendien - en dit moet ' wei in het oog 
worden gehouden, overwoog de Raad in zake Francis, dat 
men des noods het pl'oees-verbaal van huisollderzoek tel' 
zijde konde stellen, omdat het bewijs del' begane over!re
ding reeds nit de verklal'ingen van getuigen voortvloelde, 
die geen deel der kommissie van huisonderzoek hadden 
uitgemaakt. 

Of de Assistent-Resident van de politie in caslI als hulp
officierkan ageren, laten w'ij in het midden,. ten eind? 'de 
nadere beslissing van het Roog-Gerechtshof met voonut te 
loopen. 

/6perbouw, als huurprijs., De liuur.'wel'dlatei·' overge- Aan hat dertiende jaarlijksch algemeen verslag van 
drllgen · aan de heeren Pietel'maat, welke in 1862 zich be- de hoofd-kommissie der J ongens-Weezen-Inrichting te Soe
klaagden, dat 75bouwv8n den vel'huurdengrond hun niet rabaija over het jaar 1871-1872 ontleenen wij het vol
was geleverd en reeds door de bevolking was ollLgonnen. gende: 

De Regfjering .bood eene evenre.lige· vermindering der II Wij voldoen wedel' aan eene ons door het Reglement op-
bUlirprijsaan,doeh de hu:urdersei.schten eene schadevergoe- gelegde verplichting door het uitbrengen van het dertiende 
dingwegens de niet-Ievering de1'75 bouw ,ad. l49.108. jaal'verslag der Jongens Weezen-Inrichting te Soerabaija, en 

Het Hoog-Gereehtshofalhier namb~i arrest dd. :3 :Fe- Ilien ons daardool' met genoegen eene ongezocht'e gelegen~ 
bruari 1870 het recht der huurders, om schaclevel'goeding heid geopend om in het openbaar hulde te brengen aan 
te vragenin beginseJ aan en gelastte eime begrooting del' zoovele belangstellenden in en buiten N ederlandsch-Indie, 
!cbade. wier ondersteuning OIlS op nieuw ten deel moeht vaUen. 

De Hooge Raad, welke in appel geroepenwerd in dit Moesten wij bij het uitbrengen van het voorgaand verslag 
geding uitspraak te doen,meimde :cveuwel, datgeene seha- vermelden, dat die belangstelling, naar de toen gekonsta
devergoeding kon gGvorderd wordell, indien de vel'huurder teerde financieele uitkomsten te oordeelen, ingesluimerd 
in . deonmogelijkheid .verkeerdehet verhuurclcstllk grond scheen te zijn, _ ditmaal hebben w.ij het voorrecht op zoo
gebeel te leveren. omdatdewet in art. 'l588" in verband vele bewijzen van herlevingdier belangsteIling te kunnen 
tot, 8rt.I4-84 B. W; juist in zulkeen geval aileen vermin- bogen, dat wij ons andermaal aan de hoop meenen te mogen 
deriug vanhuurprijstoestllat. overgeven, dat wij hier met gp,ene plotselinge en kortston-

Opdiengrona ,werd aan de Heeren Pieterma'at hun eisch dige opflikkering te doen hebben, maar op de voortcluring 
tot ~~hadevergoedingontzegd.. . daarvan staat kunnen maken. 

BlJ vBrhllur van woeste granden dlent d~rh~lve wei III In die verwaehting vinden wij OilS dan ook weder aan-
het. oog t.eworden gebou~en, dat, geene ~ntbmdlllg vlln het , gemoedigd om met meer vertrouwen de toekomst te gemoet 
COD.~ract of se!~adevergoedlUg te waehten ,IS, ;:00 het .. ollmo~ I te zien, dun ill het vorig jaar het geval was, doep wij ant
gelIJkmoo.ht.zUD. doo.r het een .ofandflr t~J(:vltl,hetz~J doOl I veinzeIl on!! daarbij niet, dat de inkollisten van het Gesticht 
eeue .,er~ls!llllg~n aepJaatsvan aauclmdmg, hetzl.1 door nag aanmerkelijk zullen moeten toenemen, eel' wij in staat 
I!C!11,B a~derefouheve opgave ,aUes te If!vcren,hetgeell vel'- kunnen Ilijn zooveel weezen te verplegen, als waarop bij de 
bunrd J~. oprichting werd gel'ekend en waarvoor het gebouw werd 

Inhet Indisllh W. v. h. R. no. 48Skomt VOOI' het von- bestemd." 
nie ' van den raad van Justitie to Batavia, Berste Kamer, Het beschel'mheerschap over de inrichting werd, aan Z. 
zitting van den 24slen Augustus 1872, ill ue overtredings- E. den G. G. Mr. J. Loudon opgedragen en welwillend 
zaak van 'Mr. E. A.lntveld Francis. De l'edaktie zegt. aanvaard. 
daaromtrent: In de samenstelling del' hoofdkommissie is geene veran-

Wij plaatsenclitvonnis vooralmet. heL oog· op cell in dtll'iug gekomen; de instelling leed een gevoelig verlies door 
de Ja".fl.-lJode van 1U September jl. ingczoudcll stuk, waa}'- I het overlijden op 12 Oktobel' 1871 te 's Rage van haren 
bij hetdoor den Raad .voor eenigentijd in de zaak van stichter Jhr. J. C. }{,eijnst, die sedert zijn terugkeer in 
den Chinees Angkaygewezen vonnis vergeleken wOl'dt met Nederland de belangen del' inrichting bleef voorstaan en 
dekort daarop tegen Mr. Francisuitgesprokene vel'ool'dee- behal'tigen. 
ling. Indi!. ingezondenstuk legt de oHgenoemde schl'ij- Daar de ollderhandelingen omtrent de definitieveverte
ver Mn den Raad ten laate binnen het korte tijdsverloop genwoordiging aldaar nog niet ten einde zijn gebraeht, moet 

. van· 36 dagen, gehe~I van jurisprudentie, te zijn vel'anderd de kommissie zich onthouden van de vermelding der bereids 
en in de zaak 'van Angkay ellll proces-verbaal van huison-' gedane stappen, en komt zij daarop, in een volgend vel'slag 
derzoek, opgemaaktdoor 'onbevoegde personen., vall nul en terug. 
geener waarde' te hebbenverklaard,docqdaarentegen in de Omtrent de aangevraagc1e gouvcrnementa-snbsidie wordt 
zaak van Mr. Francis juist hetRmgekeerde gedaan en de}'- het volgende medegedeeld: , 

'gelijkproees-verbaalalsoewijsD}iddelt'ellebben ' toegelaten. lIop onze vroege1'6 aanvraag was eeno uitnoodiging gevolgd 
ffilln ~~4erzoekter~~i:f'fe vall:den 'Ra,adcIldenalezing oJ;U onder overlegging eener zoo nauwkeurig mogelijk op

van , peid.evonnissendeed 'ons "evellwel t~rstond ' inzien, dat gemaakte begrooting van kosten en van uit partikuliere 
deongeqoemde schrijverzieh"gelieelvergiste,endat zulk bijdra~en te vllrkrijgen middelen, op te geven hoe grootin 
eene: )nl.v:l'rklaarbare verandering: van "jui'ispi'l,ldehtie niet verband daarmede het snbsidie zou moeten zijn om aan de 
heeft ,plaatsgehad. ,, ';' :,,; . behoeft~n te voldoen. In eene op ons verzoek door de 

])Il ltaad.toch ,riam hrhetvonnis tegen Ml';Francis ge- plaatselijke Kommissie samengestelde begrooting was door 
weZ:en . aal1;dathet prOc'es-verbaa!vauQl1derzoek;wettig was, i haar o. a. de bezoldiging van eenen direkteuruitgetrokken, 
omdathethuisond..erz,Oekwas gelioudeIl>goor lfevoegde per- i en daar wij met haar van meening verschildell tlmtrent de 

, - - - . - , --; . 



3~~i~~kii~~~odhkelijk~eid de~aa~stellihg :van:e'en'dir~kteul'"geeile . gemakkelijke taak.Het ~o~~lag is, \,001:a1 vb~r ·.de 
~::"Kti§:/il:u&()~1{r eene birefwisseling ontstaan; die niet~,;tot de' oildsten, geeIi ischrikbeeld meer. VerschilHindemaatregelen 
:i!~;~e~eri'sc~lf~:i) een8temmlghe~drrio~ht leide~. :Vij q~slotenw~~de~ - genomcn om de bilIij~e. aansprake'n (iJi meer~e~e 
';'.:daal'bm"' iiL ,,'dedoor ,ODS 111 te dleneD begrootwg dell : post . ,vrlJhmd voor , ,de oudsten eerbledlgende, toch door, stIpte 
':,V:"oQf be~q!£figingvan elmen direktem, dien wij niet ala'strikt ord~ inaUes; in dit be!angrijk deel del' op"voeding lang-

Jioocligmeenden te krinnen voorstcllen, achterwege telaten; zam~ m~ar zekel"e verbetenng tebrengen. ..... . . . '. 
docn ~,Diettemin in ()nze mis~ive, waarbij de begrootingwerd· VIer Jonge1ingen legdert met goed gevolg het kleinamb-
aangebode~, van het gevoelell tIer plaatselijke kommissie tenaars-ex~~en af, terwijl zes anderen Diet slaagden. '· .' 
om:trent dit ·: punt melding te maken. . ' ,D~ silutlllg der Gouv. ambachtschool is . voor onze In~ 

; .... Ii) ..... "qilge cijfers to()nde uie door uns ~ewijzigdc qeg:oo- rlC~t~ng, ~en groqt vcrJies; weI is waar volgdenslcc~ts 
'til1g(' gerek(Judvoor :eell get~l van 75 J(lllgens, een, elOd- welmg,~leve8den gansch~n CUISUS, maar het2 of 3tal Ja-
,beqrag a~fi, 'van t 27000 per Jaar. rel~ .daar do~rgebr~.chttlJdens e~n voor .. den werkJ;nan !lOg 
. Debeultwoording del' tweede ons. gesteldevraag levcrde w(Jlmg geschlkt tlJ~perkvan ' hchamehJke . ontwlkkeling, 
6ig~naarc1ige' m()eilijkbeden op, daar het ci.J.fcr, dat als sub- oefellde een gunst.igen invloe~ op hunn6 latel'~ v6rm!ng uit. 
,sidie aaiigevraagd ZOll, moetlm W.O]'d~ll, 111 nauw. vel:banrl Slechts en~eleJongens .. bezltten den lust werkmantewor-

, stoild ' met de 6pbrengst der kontnbutlen van parhkuheren. den en te bhJven; de VrlJ aJgemeene klacht del' werkgevers 
H~t' ' zal , o~ell bctoog : behoeven met hoe wcinig zekerheidis dan ookovel' gebrek aun vol bard en den ijvei', geemins 

, aaatvane~lic raming · t,e . leveren is eu . tach moesten wij ' over gebrek. aan bevattelijkheid, als oorza __ k van mindere 
. daarvooreen cijfer aannemen. Met de ervaring Vl.ln de vordcl'iugen en miudere verdiensten.' 
-laat"iite .JAl !!:i1 te radegaande, kwamen wij tot de slot.som, V?or 16 jongens is eene uit 2/3 der werkgelden vool,t
qat ., gemid(ii:ldecll bcdrag van I 9,000 als jaarlijksche op- , spl'llltende som van f 1218,56 in de spaarbank gedepo-

' l:ireng:qi ~' v~ri konLribntien zou kllUllen worden aangenomen. neeI'd. .. \ 
' WeIh " waar was ecnbGoger cijter vroeger meeqnuleh be- . De blJdragen del' ingezctencn van Soerabaia bedroegcn in 
· reiU. enbestond' toen ook grond voor de verwachting, dat 1871 I 1878,75, terwijl cene in September 187l ten voor· 
~.de .j'inkomsicll O\'er bet loopenue jaar niet .daar bflnedeh deele del' Inrichting gegevene tooneel-voorstelling f 616 .80 
. ,wuaenblijten, docb Ilan den anderen kant was dut bedrag ,netto opbl'acilt. Een assaut, op 's Konings-ver~aarJag 1872, 

.... oole meermalcn niet bereikt, geworden, \IOodat wij tCI' ;voor- uoor het officie!skorps aangeboden, bracht / 426,02 netto 
' koming van telellrstelling geen hoog(']' llormf\ulciJfel'moch; op. De redaktle van het Soerabaiasclt Handelsblad c91-

ten 'unnemen. . 1ecteerde j 159.25. 
' . Op grond vlln een . ell unuer \Verd door OilS b~ een De Hoofd-kommi.ssie eindigt haar -verslag met de hoop 

',' schrijven, gedagteeke~ld 2~ .Juni 187.1,. jlJ voluoening ~an u~t te druk.~en dat menigeen ~anleidillg moge .. vinden om 
.. ; de ': ;ons gcwordt'li Illtnoodl/,"lug,'/I} IIltgewerkte begrootlDg n~euwe bewIJzen van belangstellmg te voegEm blJ de velen, 
. 'ingediend ,\.!u I'eruer verzoeht oe .Iockennillg Villi een ; jll!lr- dIe haal'. in het afgeloopen jaar ten deel vielen. M()ge die 

lij~lCh .u~idie l"ll be(lrage VIlII.l 18,OUO. verwachtlllg verwezenlijkt worden en de inrichtingeene hel-
Indiellwij wei zijn ingclichl, was tijuells het l:!ttllien van del'e toekomst te gemoet gaan! . 

ditverslag ' deze IRak nog bij lie Regecring in benandeling. 
Wij bcpaaldclI Iwt maximum gctol del' vel pleegc1en voor 

hrl l~dejaar or 1I0,met vooJ'bclJoud het JuteI' op te voe
' ren.' in , v:er~oudillg tot Ull wcrktlijke llitkolll~l vo6r dat 
jaar; D~ent;eDgcvolg(! stellen wij ')11- your om .het muximum 
voOJ'bet.:J~4de jeHlT op: 40 le lm:l:gclI, ill 1'.!rbIlIHI met de 
'rmmen biJ4ragen, die 0118 tlit JUIl!' zijn toegel'loeid." · 

4anbi.tHengewonebijtlrageu , werd door (Ill mr:dewel'killg I 
vaneen aantal uelangstellendcn o,:tvft.ngen. I 4770;14. 

De ontvangalen beclroegen I . L5,223.92 
daarentegen werd nitgegeven 13,040.68 
zoodat!J:linder wel'cillitgegcvell dan Ollt- ---

vangen .' I 2,183.24-

'.' . J:I."et yers,iag ,van il~ ' plaatselijke kO,mmissie te Soera~aija:, I 

4 Oct.ober 1872. 

Telegrammen. 
PadanfJ, 1 October. 

Ajloop de?' Ko.lfleveilinfJ. 
Eel'ste soort 27~OOO ' pikols 

Koope;rs: Pllrvis 10.400 /1 

Dumm.ler en Co. 9,600 1/ 

van Leeuwen & Co. '3.000 - - II 

l!'aktorij N. H . lVI. 3.400 1/ 

Lie Baa:\,. 600 1/ 

:Middenprijs f 42,57 
Tweede soort, 

Purvis. 
Dummler . & Co. 
Boon Intveld 
Diverse Uhineezen 

Middenprijs f 26.65 . 

1.600 
400 1/ 

800 1/ 

~OOpikols 
200 )I 

loopende van. 1. AprIl 1871 tot nltlmo Maart 1872; zegt \ 
, dat . de . kommls81e aldaar was samengesteld uit de heeren: ! 
' . • J.-1'.E~eli~g, President, C, ,J .. van Eueren, 8ek~'eta- \ 
na,H.O.r. Schlo8ser. Tlte8aUne1' PI'. A G. Terwmdt ' 

.L. F.~oye~; Jhr., W . :H-. !eding yin. l~crkhollt, J, p~ J.el~ I .. Algemeen is de tevre~enheidvand6})assagiers, die gis
' tes, A. , H.~ga, C. RoSemelel', H. CalIcher, H. H. Radler, \ tel'en .na eene voorspoedlge reis van 40 dagen met het gtoorri~ 
'" De . .. ;r, K."i(am, .Le,den.<. . ,"' . 1 schip Com'ad alhier a(lTi wal stapt~n. . 

V~lge~e i bet ~onge.J~al'-vel'~lag werde~ opl Mel,,:1871 i '. Met genoegen zag men terug op den tijd van den over
_ 2~ ;,.Jopg~.~p~en ' en k~Adel'en III de !nrwhtmg vel'p!~egd. I t~cht , gedurende welken steeds eenaangenametoon en Ii'fln 

::; J.)l1~~;:~()~g~~~gen . verh~ten we!, ~e Inmhtwg,ais be~'lVaam iYltmtllltendegeest. geheerscht~adde.n tus3~heil dengezag
}_£i§otij;;. e~~~~~:(ndel hou~~te VOOlZlen, doc1~ blevell JJog~nder :;ee~d~~d:~in~~ssagler~, maar met mmder tllsschen de laat-

;';i,~: ~~s,Lk~n:i~rel1 . werd~~. ach~ereenvolgeJl s in , deInri$~ti~g Alle oB:iciere~ . en ondel'geschikten wedijverden om door 
t.;?p~,~p?m~~:,~::zood~t op it A pni 1872 een, aantal van ,[flrtIg' nau\\ gezette phchtsbetrachting het verblijfaan booi'dzoo 
'3Jongeltngellr'~n kllldereu:' pres~nt was . . ~ ,. . . . ... ..;~: : c.omfol'tabel mogelij.k. te maken. Bediening, tafel en ruimte 
r;, .~~ ;~!llrJ-.~lDg:. del: oRdere knapen 1~, fa~nek~nJln ) yerk" heten . a1 zeer wellllg te wenschell over. Men meende in 
Z:I~I~l!-t~en" ",~:~ hun v~rk(l,er aldaar. lD met ImlIlel' verl)d~lend vele.opzichten een ~root verschi~ op te merken. -inadmiilis
:';~~fe,~:Slc¥apl J~aakt het :'_fGuden van eene goede tucht tot tratle, orde en regeling op dezen bodem en de andere 8too-



bff~:!'~1hI~'~~" 'Ill~atsjhapPij~ Ned~rland.,;': zeel;J. z,!l~e~ko~:t " . Telegram. 

;vae)~:9!ai.rt'~:n·· · ·~oP.' rek~ping ", van, ~~en .~~~n~en:;'~~~~~v6erd~r:',p'.~. ,.£nang· .. ·,· ·~ .5 Oct. Onze troepen ziin in Deli 
'Gt~~9t vliAt Roggen,d.!e door taky: en b~l61d~}JIl;j~t~nd~unt ~'~, ~ ;J 

,wistJ.elia~dh!LVen en ,·(tegel.ijk doq:r ... goe~e 'ver~tandhql1dlll,g; we,tler · voortgerukt en.' doorgedrongentot Lawoe-· ' 
b~tanielijk:en., · toon en ~ gepi:lste vroblijkheia~et ~'all1i' reizigllr,s Pdta (In Soengei Behilan. Eerstgenoemdeplaats 
naardenzin wist te maken, " was op nieuw door de Battaks versterkt en bezet, 
.i1:efeetiIgedeed dat under weg ond~l'vOriden .werd? was maar werd. zondereenig verlies ge. nome. n. De 
het plotselingafsterven vanden geneeslfeer en ;eel;t a~plrant~ 
administratfm.r die voor het earst als proef deze re18 mede vijand vluchtte en liet twee stukken geschflt in 
' mi~kte.Zij 'bezweken in de Roode zee. , onze handen 

50ctbl:Jeri872. 
13ij ". ord~nnancie van den l~ten Okt~ber~ohit ?epaald: 
'a. den> inkoopsprijs van de In de resldentIe>BanJoewan,gl 

door de bevollOng aan ' het Gouvernement t.e ~~ve~'en koffie, 
met ingllng van 10. Januari 1873, vast- te stel1cil op f 13 
denpiltol. . . . . 

6. dat, te begiunen met 10. JanuRl'i 1873, de koffie
prooetiten, ' aan de petinggis of dorpshoofden in de resideil
tii»:Ilanjol'wangiuit te beta len, . worden gereg(lld op den 
voetvan .Sf,aatsblad 1850, no. 24. . 

.Wij. b8isqhouwen daze ordonnantie als Ie cOlu'onnement de 
,'ItUjicevandell vroegrrreedsin toepassin.g gebrachten 
. maattegelv8n rechtvaai-digheid, em de inlanders blj de' koffie
kul~uuraltbl\ns eenegeJijke hoewel on voldoendebelooning 
t.egev8n. In dit opzicht althans heeft de rechtvaardi~heid 
().~rbatigslot1iefde gezegevierd. 

",~ 

Tot juist' begrip van dit telegram diene het volgeude, 
naar een ons welwillelid toegezonden potloodschetsje van het 
oorlogsterrein. Lawoe-Potah ligt op 4 palen van Lamargo 
en 12 palen van 80engal, ons hoofdkwartier. 

'8oengei-Behilan ligt nog 3 a 4 palen verdeI' op den weg 
zuidelijk van 80engal naar Tandah-Benoewah. 

Te Lawoe-Potah sneuvelde de luitenant del' Infanterie, die 
het·· detachement kommandeerde, toenonze troepen de ver· 
sterkingen ,sldaar het eerst innamen. Men was toeneven
weI genoodzaakt na(~r 80engal terug te trekken, wegens het 
groot aantal gewonden en de vele zieke koeliesbij de ko,. 
lonne . 

Schets van het oorlogstooneel. 

De JaD. ( our. bevat eene naclere opgaafvan, den Uit_j 
alag van ill 1872 gehoudell uitbestedingen vanuitvoering 
of .levering van materinleu, ten behoeve van lweemilitaire 

we:n·deE:. aa:.:::~e:~gg::~:::e, e::::::: ~ :~::te~an_ 
tootiellde den uit· en in voer van rijst en padi uit en nnar ,: 
deba,eos<voD Java geclurende de maand Juli 1872. 

,---·---·-···--.... -----------------c· '1** o~::::::i::li. 
:' KarlsruLe. 
\~" Kloempang. 

.-! Dnd. Breker. II! /) .. - '" 
,.-/ ""-

! " 

:\: '\'\"1 ... I' .2:': 

7 October 1872. 
:~ }*.' Ondern. MiCh. alsky. 

"- .. ---.---) ! * 8oengal. ~ 0 d d Sl .. --- /1 A, n .v .. uIJs. 
Tandjong baleh. */ / 

/ J 
Lamargo.~/ i * Sem bahe. 

Halen heeft door het Hoofdagentschap der Ned. In· 
di8che.' HlJll.delsbankeeneveiling .. van80S5,60pikols tin 
pJ.atl gebinl, die gemiddeld f 92,01 per pikol bebben be-

--. I Opgaaf vall ill het Se kwal'taal 1872.door de Faktorij der,; 

//~ I 
1'/ I 

/ i 
/" I 

/ I 

~ 
Ond.RodYk. :~ 

Ntlderl.·Handel.Maatschappij van Java naar Nederland ver
lOndon produkten. 

Tin • . • 15073,i1 pikols. 
Koffic'- . . 190,925,8.8 /I 

8uiker . 81,465,82 II 

Rotting. . 2,220 /I 

Bu1fl.'llhuiden 249,91 " 
RnnderbUiden. 195,42 II 

Getllpertja. 7l;6() 1/ 

/I gila.ng 0;98 1/ 

Gom damar 671,92 " 
Tabak . • 948,05 II 

l\.npQk. . 30,80 If 

· v· pitten 9; ,.. '.", II 
. Arak. •. ••• 100 . leggers, 

J:lier,van indoor pi1rtikulieren gedeeltelijk be,vl'(tclite sche·· 
pen:·· .. · . .. 

Tin '. , ,' . . ' 7.423,11 
,_ · :-~_ , : ::-~-~ffi~<~, \ • 16.-8-0~r " 
i ;' ]ott.iI1g,. 30. '· II 

: Get@" :Rei'tja. 5:8dl§ " 
~-~~;<::'Go'nf~:dam-ar -. d- 5 o:~/ 8,6- /I 

;i,'·:Tab~k: ·. .,. 948\Q5 1/ 

. p'~ ~.a.any:oeren vangou v~rnements.tin van~apka in 
tijUvl;lknebben37,337,61J plkols bedragen. 

" ," -'_:-- .;- - --.- - - - " . -, , 

/ I 
/' I 

,/'* Lawoe. Pota. I 
. / 'II Soengei Bahilan.! 

... 
2 o 
o 

Ond. PichuJ. C5 

Ond. Romer. \ 

{ 11 \,!, Oedjong Batat. .. ___ . _____ ... _ .. _ !* Sapoeroek. 
o lifun ts---~~--·<--------------.--

Voetpad naar Tanda Ben~~-~~i::-------

Allegestippelde lijnen stellen olifants- of voetpaden voor. 

N aarwij vernemen, heeft de resident. van Palembang, 
de.heervan den Hossche, verlof · naar . Nederland gevraagd, 
in >' verband tot 'het treurige verlies van zijne echtgenoote, 
dat" hem getroffenheeft. 

Dej.Aaneenrapponumttent de verrichtingen derex
peditiori aire troepen en den stand vanzaken in Deli, Joo~ 
pende tot 12 September j1., wordt hetvolgende ontleend: 

De laatste dagen yan Augustus en de eerste dagen van 



r ! ~- " :~~".:'::'"t __ ~ +:,,~, : :~.1· ':iI -,~_ 

: ','~biif\'~~n bes~~ om kClen offitrek :jflin S~enggal, 
, ~,~~ ;'c!~{;.nabij gelegen :plantag:esi~bJ,llle ifi:ohting'g.ii door 

'A',.tit;.i!iU~,:t,~;': dOen doorkruisen;:;,~eh et~de de1~ volgen8 her
' haald~lijk" 'iD~koi:nen bericliten aJdaar fQ'odzwervende.kwaad-
willi~ :W 'ierdrijven. Die beri~hten blekenechterolljui~t 
te zijn j g£erl enkele maal werd eenig spoor van den vijand 
ont48kt. . ' , 

'])e. inname van de versterking LaQe Potah schijnt dan 
ook een cli,ejlen indrnk te hebberi te weeg geQracht. 

Ten .· gev6Jgii van de ongunstige weersgesteldheid was' het 
aantalZieken \rrij aanmerkelijk. . 

Op 10 September bedroeg dat aantal 1 officier, 33 euro
peeachrl enSl inlandsche militaiien en 17 Bataviasche lwe-
lies .en dw:~rigarbeiders. '. . 
. Iil , veroand daarJilede en met den unbruikbaren toestand 
vanhet terrein, dat door de vele regens vool'alle tl'oepen
bewemhgeli en voor het bivakJ{erenongeschikt geworderi 
was; . werden van de troepen geen andere diensten gevel'gd, 
dan ,hetbegele:den der viv!es-transport~n enhet doen. van 
ver~e,il.riiDgeliin den omtrek del versterkingen~: ' 

' n6 :,:~~t ... oiljlles, die gemaakt werden,waren' van hoogstens 
oolCdag ' '" '. . . .' .. ;.. . 

BliJk~n8' een nader rapport, gedagteekend 15 September 
jl., 1!ad !DeD . sedert de afzendirig van het v,Orige verslag 
kennisb~komen ' van verschillende omstandigheden, die het 
nOQdig ·. ~ltt~u om eene andere , wijze ; van · ligeren te baat 
tenenren, ~namelijk om, door behjpri~hten van1versterkingen 
temid<ien: van de in verzet zijnde landstreken; deopstan
delingen tebedltingen en hUn te beletten versterkingen op 
de Mofdwegtm ' aan te leggen. Met dat' doelwas reeds eene 
bezetting ' van .. 75 bajonetten opTalldjol)g-Baleh' geplaatst. 

tletzelfde verechijnsel werd ongevel'r tegelijkertijd te 
Patjitan waargenomen, maar bier tlln \I ure t5 miQutt-D, 
gevolgd dcior een heviger 8chok. 

De eerste trilling dUl1rcle slechta 2 Ii 3 ~ekond,,". 
De laatste hield in eene vertikale richting van het nOQrrl. 

ousten naar het zuid-wcsten 10 sekondcli IlRn. 

Gedurende de mHRnd Augustus jl. i8 or .Java en Ma
dura ontvangen: 
aan invoerreoht . 

" uitvoerrecht. 
" pakhuishuul'. 
/I konsumLierecht op tabRk. 

te zaman. 
Hiervan werd teru".betaald : 
aan invoerreoht . f 2,132.76 

" uitvoerreoht . 1/ 2,6\19.7!l 
" pakhuishllur ,,7.75 

Rest , 
Daarin is nog begrepen aan tiktieve reoh· 

ten op uitgevoerde gouvernements produk· 
ten· . 

zoodat de werkelijke ontvangst heeft be· 
dragen . . . . . . . . . . 

hetgeen met de percl'lptie over de 7 vorige 
maanden, groot. . 

r 656,382.71 
1/ 545,877.96 
1/ 19,187.11 
1/ 6,809.71 

- - ,---
I 1,228,257.51 

1/ 4,840.80 

.f 1,228,417,21 

/1 

.I 8&7,IH4,S8 

1/ S,SSSJ,&86.64 

, Daar, vOOl' ,de verdere uitvoering van het gevorlIldeplan,te zamen uilmaakt 
versterkjng der troepenmacht onontbeerlijkbleek te zijn, Dit totaal ' bedraagt: 

./4-,497,101.02 

werd ' door . den expeditie-kommalldantlangs telegrafischen f 1,067,613.05 meer dan 
weg ~anvrll.ge gedaan om twee kompagnien infanterie en /I 551,154.72 /1 /I 

eenig(jartilferisten, naar aanleiding waarvan de op 19 Sep-

over hetzelfdc L\idvak van 1870 en 
II /I /1'1 187l. 

(Jav. Cour.) 
tember 31. van deze plaats vertrekken ttoepen ,naar het too- c-. De Hr. Essers he;ft" zijn-;;;:~oek oro onislag al.11 rooi. 
neelvan . den . opstand zijngedirigeerd. '. , met-ster ingetrokken, en tot berate) zijner gewnrlheld elln 

Luidens ~ verschJllende teJegrafische depecbe!r. ; via Benang binnenlandsch verlef aangevraagd. 
ontva:ngeii ·· ~an den ' mftjool" van ,.Stuwe; die,ter vervanging _ De zaak van de Chincesclie Kougsi tegeu den gewezen 
yall deIi.w.egeris ziekte terrigkeenmden luitenant-kolonel von Assistent Resident van Djocja heeit cen vo.oJ' eiozen .ambt~· 
HOlll.l>rllcnt .als kommandant derexpeditionaire troepen in naar ongunstige wending genomen: .de Asslstent.Resldent IS 
hetDelische' is aangewezen,en van den resident van Riouw, tot bekentenis gekomen. . . 
was het stoomschip met de troepenversterking in den nacht De Officiel' van Justitie is heden morgen naar DJOCJR ver. 
van den 23sten op den 24sten ter reede Laboean-Deli aan- trokken. 
gekomeil, . en had" de ontschp.ping den 2i5sten plaatsgehad. ~_ 

Den volgenden dag werd de marsch naar Soenggal ,:"olbracht, De LocomotieJ komt in de · volgende bewoordingen op te-
alwaar onverwijld de noodige voorbereiding werd getroffen gen het bericht van de Sarno (Jour., als zoud.e eerstgenoemd 
omkracl,ltdadig op te treden; in de eerste pIaats 'zon een blad van redactic verwisselen: 
aan:viil , O:pLamargo en de daarbij. liggendeversterkingen "Zoodra de leiding der Locomotiel in andere. hande~ over-
worden ged/ian: ' .... gaat, zullen zoo wei de Uitgevers als de lerlactJe ~erhJk: ge· 

De resident was den 28sten te Deli aangekomen, ten noeg zijn, die verwisseling o~m.iddelijk: ter ~enllls van h~t 
ein:demet den militairen kommaIidant, den assistent-resident ' publiek te brengen j onzes lOZlens hebben eu de abon.~es 
van Siitk, dim stations-kommandant en met den sultan eene eil de sohrijv,ers van ingezonden stukken recht op dergehJke 
konfertilltiete' ,beleggen. modedeelingen. . . ' 

: '. . .. ' .. . . Maar vaneen vel'andering van rodactle IS VOOl' de Loco-
b6h~lin9~; 'C" Onderdagteekening van 8Septembel' jl. motie/ nooit sprake geweest en zal ook in de eer~te twee 

werd~i( 'aeafdeeling Loemadjang roedegedeeld, dat de jaar, tenzij door ziekte of dood, weI geen spl'ak.e zlJn: . ' 
vulklla:~ ,' ;Y~.il?;qng!in sinds den Hden A:~gustu.s 'te vOl'enin De eenigo wijziging, die onlang~ tot stand kwam, IS ?at, 

~~e:!~:~~n~~~peri van vuiir en ,) 8ch . ging n~. en d~~ ~.e- ~:~~r~t .~;~k~~rs~~~;{:~~n:el~:ol~~::~~;o~:Jelij~n r~~~~!:~ 
pa~~d\c~e:k 'Q-!i:deraardsch geluid, J61~wiW\men ~aarsc~lJnhJk zal optreden, ,en dus de aanspl'akelijkbeidzal d\'~gen van aIle 

· ;;~n}lf;1~'::'g::: :~~rno:r:::~r:::~:: ::~ d~~~::?::r:~~:!::~:::d ;~:!~;;'~'~::1~~;JA=: 
mi4H~g·; y;ii: ):i.' :~3 · i;3eptemberjl. w~tden ' t,e Bal()~g (a~deeling Kestere'n. 

· . Pon~j:i:ig().·~';:ligte , schokken ; :van a'ardbevmg gevoeld . l,ll eene 
'''riohthfif van <het ;oosten naar het';,:\VesteI1~' 

'. - . - : '., ., -..... , . ,~, .::! '.. • .: .;.~ 

: - .j ;:';:/.~ :.~,; ~.~,r· •. .,. j .• 

Weerbaal'hcid Met· genoegen verneU1en wij dat aan de 



:nJ~~~"';ri~~~~~~'~ ~ta1jon , d~rhJi*tK~~~n~~rits~~ri~~~~~~r(tottingaankap, zoo al niet bevolen dan to~~ in de ~nd 
;~ ~"k., If ';~':~ . ' lDll~t veg(Jlg ;~Inar~~g:. t~schnJvel.lr ,g~1V.~rkt heeft, . om naam te maken. N aar mlJ ne ' meenmg 
>,; r~ ~~; .~J'~llg: . Deze)ep~~~g "e~tt' ~~~~p-- ~ell' vijan~~ ~~~},I¥€: ~~t het meeste met de waarbeid Gvereen. Het is tooh 
: .t~~; ,~:'~ ;1l~~ ~, :mars!lJivaardig , bal!l~on,<; . ,'~;~ ?r~~IfIJ()~g zeker, dat .op voorste\ vall dell Assistent-Resident 
,C; .,.~ ... '. "A .... :'., <;fLoc.) "i!j!~-~¥()lll-kken boot 111 I87l begotlnen is Gorontalo aante-

. "'Menen . verscheidelle handelareu daarheen zijll gegaan. Een 
Vi( 1lenado~brijft men ons: .. , , -leder zal, geloof ik, mij toestemmen. dat zulke pogingen zeer 
In . Xo. ~1 nn uw blad wordt medegedeeld, dat in de verdienstelijk zijn, mits geen overdreven voorstellingen wor

' . . bliatenk:Beiidentie Gorontalo in het begin van 1871 eenige dengemaakt. 
ollteTred.en hoof dell 'enkele pel'i!onen veimoord .en andere . De b()ot deed geregeld Gorontalo aan en moest natuur
.et1I'ondbebben en zicll ' daarna met celi kleillenaanhang lijklading hebben. Um daartoe te kunnen geraken moes-
in··.· ...... · n zoo ... '7eIillB. 1D.'a Kala1re. ranghuis 00. "p. ampi.e' gev'estigden.·· t" d 'h d 1 k k d "'" ~ ' en '. e . an e aren unnen oopen, en...... . . .. e ge-
rlWig ,erblijrgebD~denbeb.ben, totdat, detaak door deildwongen rottangaankap kwam te voorschijn, niettegenstaan-
aeajdeotV.llD 'Sfenildo werd Uligemaakt {i). . ' dede toestand der bevolking treurig was. 

Drie Yandie oproerlingen, Dunkala,Antoela eu. Bobihoe :M:aarwat daarvan ook , zij, ik eindig met den wensch 
. etdenik 'meen aI,, :staatsgevangenen,uaar ,BataVIa gezon" d~tik u spoedig zal kunnen mededeelen, dat Antoela en 
den; b~tgebell-:deiaakteal me~r eu ~eer it) verge tel,heid , ':Rohihoe gevat zijn,. en hun tegenwoordig verblijf te Pam
en ' hadteenslu~erenden haat ,~~n eU1\.ele personen Ultge" ':pie . geen aanleiding tot ernstige gebeurtenissen heeft ge-
wiuleni.geen. spOrennagelaten.: ," . ."'. . gevep. 

In hetbegtn van Augustus J. 1. kwam echter het o~ge-
luo(bare ,bericht te Gorontalo aa,~, datAnto~la; en, Boblhoe, -,"- Een 8ckandelijke daal. Vrijdag morgen werd voo
weder in Je ,'A;ssist.cnt Residenti~ ,.enwel. tePagusama~ wa-den Raad vim Justitie te Soerabaia tot een maand gevanger 

.' t1!rt' aangelani1. · SpOedig . weid 'datb~ncht : doo~" een le~er : ri,isstrat en eene geldboete van acht gulden veroordeeld de 
,001' w8arheid 'aangenomen, en zekerheld verkreeg men r.Ulllzendeling-leeraar .op Rotti, de eerwaarde heer de Bode. Hij 
H dagenlaoor door de tij?iog, dat .Antoel~, en Boblhoeis veroordeeld omdat hij moedwillig aan een minderjarig 
zichweder met een aanhang 1ll hUll v0l'lg verbliJf - het Ka- kind van de vrollwelijke kunne, kwetsllren heert toegebracht 
lakerang hUls te Pampie- gevestigd hadden.. . . ' . die eene ziekte en onbekwaamheid tot peJ'soonlijken arbeid 

. Die tijding, moette Goron~~lo. nog aleeI;nge spanmng van , meer dantwintig dagen ten gevolge hebben gehad. 
veroorzaakt , hchben;~ant ' -al spoedlgna de ontvangst daar-, I' Ziehier wat er gebeurd is. 
VI1~ werdenge"eren en~cher~e patronen aan de bllrgers, De Bode, opRotti geplaatst, had drie meisjes, allen nog 
dienstdoendeschutteJ's,mtgerelkt;zelfs werdeen gedeelte zeerjong, van Javll; medegenomen. Hij zou haar tot v,a-
hunner met geladen ge,!,cer op wacht gezet. . , del'zijn. . . " . 

Of' de Assistent-:H.esldent w~t gedaan .~eef~~om Antoela . EflDS op eeu dag had het jongste, !log geen vIJf Jaar 
. ea Bobihoe , in ' handen te ,krIJgen. he_b Ik mil· vernome~, ond, honger en nam een stuk vleesch Ult de keuken weg. 

maiiThet tal weI niemand die het , bovenaang~haalde s~hnJ' I. pe zendeling dat ziende werd nijdig, pakt.e het meisje 
veti gelezenheeflj ' bevree~den: ': ,dat. de ASslstent-Resldent bij de kleederen, nam een hoeveelheid stroo, .beval de zust~r 
totnogtoe de opToerlingenUletInac~bg werd. . . , '. van , het meisje dat om de reehter~anJ' te ~mden, en toen 

Ret verblijfvan Antoela en . .Hoblhoe t~ Pam pIe zal was! -dat . verricht was stak de IIvader een IUClfe~ .aan en be-
sehljnlijk wedcr;even.alsyroeg~l', nadeehg werken .op .den PI~oefde, het stroo dat om de hand van ~et meISJe gebonden 

, toestand> der ,bevolking,tfie, seilert dege~'f?nge;n lOttmg-was,in orand te steken. Dat ge~ukte met, of weI .~e mar
. '~~kapgeeindigd.is,J~I.Il~e!:li'~nd .aall hetI~rbeteren wasJ, ; tdluu: ~a.d er niet genoeg voldoemng van; althans hlJ bracht 
. ' en - doorde ~pleer~erezo~; dit)~ar ,door toedo.~nvan de)lhetmelSJe naar de kenken, beval baar zuster. het ynur aan-

R·,·" " d' t" vlinlfenado aan denJstcultunrgewIJd, bevredl- tewakkeren en stak de rechterhand van het kmd In de ko-
eSIen .. ' . . b dd' dhd 

aend beloofde te worden. . , > ;' ........ ... .. ''' , len, totdat niet aIleen het stroo ver ra~l e maar .c an 
" ' r"k" d" " daar . dat de gedwongen 'l'otting,aankap ,geem- zoodanig O'ewond ,werd, dat het gebrmk daarvan voor aI-

zel e, l.. 1 't " let ze . b . \"k kl d di';'d is. Of dezaak daarom ge.uee m I~, IS nog n - tljd verIoren is; zij is een onoog IJ e amp gewo~ en. 
ke~ want men zegt,dat de Ass,lstent-ResIdeI!-t door de Re-ZevenSamar~ngsche doctoren beb~en onder aanbod van 
. '. 'aan'gezocnt zich ter zake te verantwoorden. . eede ' verklaard dat de hand zoodamg alleen door een han-
gee~:r ~:aralzoova~ gezegdwordt ? . ". . " ., delwijze als die vanden zendeling de Bode misvormd kan 

Sommiaenbeweren, dat de Assistent-Resident de~ rottmgzijn. ., 
aa-rik<i " h~e~ttoegelaten in ". hetb,~lang yande.<belast~ng aan- '. Wij hebben den meest~lI. eerbied "voor de uItsp:aak van 
zuiver1ng,maar dat :is, dunktJ1l~J' een.o?~e~lJ mdheI~, w.ant Soera.baia's Raad .vau J ustltle, en WIJ gelooven een wder met 
a : b Hi' " :heeft in hetgedwongen rottlIlg-a,ankap Jaa!~ . oils: Wij weten mtusschen ook, dat de zaak van ~en zen-
el, .ev

o 
Illldg.--:t '·'J··aa· ,. m" herinrie'rinO'. blij.venl.-:- verJlloedehJk delillo' <de Bode als het ware van Pontius uaar Pllatus is 

ve en za ' a . • , " . . " . . ' b t Id d" . ld h f d 
niet meel', ja., mlsscbienveel ml,nder

A
be!aSting

R
· . c.daa t ~nt verwezen. Ook dat een reESldent votor1getste ee t om

d 
en 

iii vOlie 'arim; 'Ook kan het~en .sslst~~t" .esl~~ me, zendeling met verIof naar " uropa e a e~ gaan, waar o?r 
:, '-·b'· k ··.ga· ' J ..... " . da't" ile. R. eg--'eeriIig voor e ... en bev()lkmg, dl~ dOQr de zaak gesmoord zon worden. Het kmd zonde dan m 
on e en zlJn, .. . . ..... ". , ' . "., h' . l' ht ogen' '.. . 11' t d' h d k 

... " orziene otl:istandigheg,eIl nl'e,t a~Il ,are , v~re lC 1 ; : ,dirn ' tllsschentijd door toeva Ige oms. an. Ig e e~ nnnen 
O~V.o ·de {> . elc ' de bela,sting~ k~n ~91doen.; )nil~ebepalm: ster--ven! W ij zijn bekend m.et alIe lDt.l'lgnes dIe hebben 
~::re;!et C uirt~v:a~'qlgert, ~ d,(>cb:.~ lllet~an tO~~~~I!.udat . zulk :plaatigehad, om den onWaal'dlgenzendehn~ n.~n ~e gere(Jh

. :en ' bevolkill '" ' ten .· kosteYlmh~ilr . tegenw~Ql'aig ent~ekoIl1-,; tigheidder menschen te onttrekke~.. Maar WIJ vlUden het 
'. . elifIl , ge~WOngen'W;!).rdt,kaarbelas~lIl,g,;~!1nte~UlvereIl·<ql;lgi;l,hoord, dM een Raad, van JustitIe voor zulk een afschu-

?~~~ ,; :·' tb~wereIl ;. dat:de · A~$lstent,:j;tl3~ld~J.l:t : d~p. gedw(),~;, iwelijke, daad ·zulk .een straf oplegt. (Loc.) 
'~L ,Ile.re """ ,'.' : "";. " ,""'" ':> . ", ~,;: , ' .. 
';:;~if ;dJL~~~d: ~~~~hrev~h dat :~~~' A~sf~~e!lt{*i~i~~l:ii~ich tyy' F;'S~In~1.ang, 30 Sept. Spoot·10egzaken. In. de vergadering 
d~;s 'de ;' 6;;;~r;;ge!'d'tltden 'lD . e~ ri~,goed' ~~jlll,a~;~'i,~,Uls.i~p~e81ot~~ . :,i~OlO;: het Oomite van de N ederlandsch-Indische Spoorweg
hi~id; J'at':tl'o"6f:~ile ~ollgerege~,dhede'~ , de bJ;ilki~:J~;eI!~~t6~:~e~Ot~' ~ m'~a't~ch~ppij, 'IT rijdag den ' 27sten, September gehoudeu, is 
debaudel belll\;grlJ,kveraunderde~en 'k 'b" ( 't R~d :. ' bes~oteti den Raad van Beheer te s-Gravenhage voortestel-
R~~id.ent, tQt , ~e~;'"gedwwong,entot~~~g·a!ln l\p~a :4?~' • ',':", .:',:, ,' '. . . . 



-:.~~~'-~ ,.:.~+ 

;071)6; 
'1(; ,; ' _J 

, ;::_]lrt~tfWdt~;:;l~;;ilf~~I'~~~rt~~s~.~>P~~:it::V~~ 
~~f' .. " ,; l:;;Qct9,~tlr. -:.-O~rgd_~k ;.· ~ateriJ... .' '~~~ - 4~1l4_ pnt·p~oo~g> v,a:a.I\.ael, . la mus1que en tete.marscheerde het geheele 

:Y:d~ 'ir : ........ riaii.t::B;;~ m:et .'deri ' nj.~jdQr ~'een\ rifje" e · r~./dHet6e 'tBa'talIT6h/Iirfariterie naar de Waterfabriek, ·.waar de twee 
: .~·.di¢r:: vati">iteti :'· eersfe .wer.dop ;hetgezicht • van ~e~ Jitaari kQihpagJlieti'~'-van ' dat corps zoudeu _ embarkeereu. De resi" 
".jillet - een ' picollanscliuw, smeetdeu raiter t~taar~le, :elide dent, ' dfi plaa-selijke kommand\':nt . en andere ci!iele eil . 
. ;ruitenant'brak zijn ai'ni: ' milifah:~ .;allto~;iteiten . benevens een tal vall officieren en bur-

. . .. , ' , . .. , g~n~~ . baad_ecn.: ~j"ch · da_ar ter plaatse verza~eld ten einde .dat 
~ama1'aitg, 3 Octoher. De, ondervolgende: .bijdragen voor ver~tek bijte-w.oIH!ll . Dekommandant van het 6e Bat. Inf;; 

.' Thorbecke's monument zijn ontvangen van Onderwijzeres- dtj majoox. v/.io:Vulll'eu lieL halt houden, in diel' voege dat, 
'sen en 'OJi'del"l'l'ijz8rs' in de2e Afdeeling. - .. toenhiJ, frou.t kommandeerde, de beide vertl'ekkende kom-

, ' VllllSamarang f 74,- pagniell Jinks, en de o~erigen rcchts in bataille kwamen, 
.. ' , Ambarawa '. II 10.~ zoodanig dateerstgenoemde gelsoleerd stonden ell front 

II Saliitiga ' /I 1 O,~ rriaakten paRr de achterblijvenden. Daarna' begr. f de majoor 
/1 'Soerakartall 30,-,:,:- van Vl.\tinmzich lei' hoogtevan het Vaandel Bn sprak 011 
/I , Djocjacarta ' .. " 18,50 ketoachtige.:wijzede troepenaan, o. a. erop wijzende. dat 
il ' Poerworedjo II 11,50 hij vertrouwd~ dat de vertrekkende manschappeo, in . de ure 
/I TjiJlitjllp " II 10,-.- del' beproevirtg zich steeds zouden herinneren da~ zinnebeeld' 
/I Poerbolingo II 15,- j/;. van krIjgsrtr~nsdeugde\l, wallromheen het Batamon stond 
/I . Magelang II 15,"-'- geschaal;d, .daJZ . 1\1. de. Koning, de natie maai'vooral .de ·' 

'. il Ite.mban{ . /I . 40,~ . " achterbl\i vin'(1e kameradeu l'ekencl,en op h,unnen mo.eden 
1/ Pekalongap /I 6,50 " hunnevQlhardi l1g ; en de godachLe datzij eenmaal zegt:vie~ 

---- rend zouden \vederkeeren nu reeds zijn gem oed metfier- . 
tezamen 1235,50' heid. vel'vulde. }t;endaver~lld Leve de Koning! _ besloot die 

Dezegeldenzijo bereids naar Batavia. vllrzonden. , aaospraak, welke bijallen de me~ste geestdriftver~ekk 
~Aallgli.anae de gebeurtenis,op Timor .voorgevallen, ell Daal'Op begon in de gl'ootsle ordehet embarkeeren waar·: 

gisteten ~ 4oor ,oDs verhaald, deelt men onsnogmede,dat. birde : kl'ijgsmuziek zich bij tusschenpoozen deed hooren. 
~deRaadvan 'Justitie -teSoerabaia zijovoll.nisgebliseerd Geim derllla'iischappen van de r>uropeesehe kompagniever
beef top . de verkll,lring, dool'een: geneesheer . van Timor . kecl'de i)j . lh·ankrijke . opgewondenheid; zij waren vroolijk 

, argelegd, . dat de misvol'mingvan het handjedes ~ kindshet en ' opgeJ'ulmd;alsof zij blijde waren z;ch weder eens met 
gevolg was van kwaadsappigheid, of eendergelijke ziekte ! den viland i e, kunnen met.en. AanaJles kon men t en dui
Zooalswijeohter reeds qlededeelden,zijn minstenszesoffi~ delijkste ontw.aren dat de kommaodant van diit Bataillon 
c~eilvan- gezoD,dheid ·te Samarang van eeuanderellle~ning niet .allel'H1 :opde hoogt.eis. zijner taak maaralsmellede 
en hungetuigenis weegt zeker'\Velop tegen dat van dell '. takt bezif de!ll1ul'eri ktijgslllansgeestbij zijne onderhoori'-
ci.'iel~n geneesheer' vanTimor.Zti is enbliJfteen: g~ilwel, genaantewakkeren en levendigte houden. (Soer . Caul'.) 

· die: dud ;vim den ;/eerwaarden"evangeliepred.iker. 
Boer-ubu'ia, 30 Sept. Van Gorontalo wOl'dt ons gemeld 

dat men v.erleden · maand aldaal' verkeerde in eeo zeer 
· . S4iilarat'fh ZBSept. .Ecrstdaags zal.hetnlhicl' gestation- onaang(lI'\Il,Wel).toestand, yerool'zaaktdoor 'de onvel'wRchte 
· Ile,erdc wachts~~!p nalH' Aloel'ab,aija ' vertr'ekken; ,· tan ¢illdeal-, teruglwmst ' vil}Ltwee, VOOI' de piaatselijke rust, zeerge~aar
-d~ardetioodigcrepatatiente ' ondergalln . . pankrijgt.n wiJ .. lijkepersQnen .die in ;Februari1871, met groote irispannin.g, 

(Lac.) 

· eennlieht~ohot ' ll\inder,ma~r-:- wiezal op Sam!!-rangs ree-. kosten enmoeiteopgevat en ~)pgez6nMn' wal'en nilarBataYla. 
ilede maritime; h.olmelll'S danwaarnemen ? « Saln..Ot.) Op hurillereis echter van Meliado naal' Macasser, gelukte 

" ., 30"'" OO:-N-- .... -"0.:-=1· 'd' . b . h het hun op- ·1aatstgenoellde pla'ats te ontvlucht.en_. en over .,(I,iII(I,.raiiU- , Sep·.t . I aar aan el lng vall de er.1C ten, h dd ., 
land terug te keeren naar Menado. Spoedig a en zi;J aaar 

voorkomende in de Locomotief en Samarallgsch~ Courant eencll' aanhang verworvell van + 200 weerbare mannen 
No. 227 • . waarlllvcrlXleld \Vordt dat -de assisteni-residerit . . . h d b 1 

. - .' . , zoodat er eenpaniek ontstol1d onder de . oof en en . eva-
in . confessie .. is gekolXien, . dient . tel' voorkomirig van ' misver- kin g; De as·sistent.resident ecliter liet zich daardoor niet 
siand, dat dIe confessie betreft de ontvan'gst van gelden van zijn stukb,re.ngeo. Hij verzamelde tenspoedigsteeenige 
van d,.n pachter, teneinde daal'mede te . venekeneilen 'welwillenqe ' bu'rgers en Boegineezen, stelde zich 'aanhiin 
aftebctalen .. eene ,oude schuld van den pachter aan den hooftl,-.dreef. de kwaadgezinden uiteen en lterstelde de rust 
lande, .volgensovereeokomst tusscihen hem en d~n' assi~tent .' 

. d .. b . . . - . en . het .iesc.liokt vertrou wen. . . · resi ent,en " . 1eefarzao uaardooren blijft nqg de,:loopende ~ G 
pacb~ .over J uli jl. ' ooafbetaald. . . ', Sedei.'t er _geene militaire DiacM meer bestaat te ol'on-

taloscliijnt .men ,· aldaar niet zeer ' gel'\lst I.e zijn ~ Men vreest 
'. ' -. .Militaria. ·· Deofflc. vange2,ondheid ' Koning~ver- aldaar vQoreeneJanding der zeer.oo.vers, vooral als toevallig 
la~t ;Saliitiga oin ;i ri. Hollarid' weder ·wat e p te : kna'ppen . . ,de · ~idaa~ ·ge-~t~tiorieerde stoomer niet aanwezig is. . Ooze 
,De , H.d,er, ii:If . .. Btkkii1 g is vandaar naar,:M:akassiir en bet.ichtgev~r :v:gegt el' bij' dat de Gorontalooelisers vreesaehtge 
dett: : dtlrinf. van Raaij en Suel zijn naa.rSamarang lieaenzijn , evell als de b~:woners yanheteilliiIdRawea~ 
overgep~aatst , . . '. .. .. . - . . ' .. ;'.' niet ill ~tait.; t9.t zelfverdedigiu g ' en eenigellilitaire bezetting . 
. " Een ;b~yd*~elijkgrQotaant!!1 (lfficrerEin uitdeze~afdeeling 'aldaar hoogsk:'noodiakelijkis. '. '. (Soer; Gow',) ' . 
: is; ()y.~rg;eiila~t8k te;· · . co,mpletflring> van , Bat~iUon$;i :die'; aan ' .',_. ,. . ; .'-. ' .... .. , ....... _ .. ..,;'~_ 
. :~e ... ~*~~fl}tI?1l1,1i~~jJrgep~p? OmC!c,relj, a(ge'geveii" :lX~j)JJ~!1 l-:·J~~., L • '. . 'fj.oel'aoafl~,- · 2 >pctob~r. Aan . eene particuliere corl espon

·;·· :Qf~:t\:fl;f~el~ng·~ Wo.mID.8,nd'l!1:t bf1lge~f.tzicli~df:ed;e' """j:cm-.w 'dentij'l :van<l \,€djri dd. 1 dezer, ontleenen wij het navolgende; 

i:*?:4r(~§:~~~.~~ta;i~~Jl~:~~¥;@hi~:de:- r~~ide1:E.;~~~,~~:i:"!, ':f~~WI ' ~\~i~~t!~~~ti~Ji::k~~~~S E~e~~~~s~~: . ~~:; ~:dret k;;~~:::~ . 
";, ): ~::,:h,et;:dj~gpl"d;e !,, Jlnde,e ",:weekvettrekt' :tlen . t raIlS port I ~a uakskoorts> ~:welke aanstekehJ k IS. :Men hoort bw,a van 

g;ip::V,;:{~~~~~t,~ir~~; .. /0:urope~~el~) ' · ... naar . ~~~~l~;;:~~j:.rt. I ... ~~~~r:e~~er:Q~~1~;e:a~:n stiij~e~.ba ~:n k~:l;Z~d:~:.n\l~~~; 
- ... ~ ,:;-;; .. ,.- .£ : 



It~~!~i~~liki~t~£:lll!~·{~~!~~g~f~~~~i' 
/1I)..~ae , ~ :;: ~al ".'; ~~aryan .· wel :he~ :ql~s~~~pet:, w!l, puder dflP:, f1~~~tll~et , ~e!l~ . tot volkomen rijpheidte C zijngebracht,ten 
,;ij~gll!l~~lga~,I?:" lU."J()~d 'J~n .'\Wlng.~r}~L;S~l~.;;~~~~'r~~e!; , I?e,. ~n,8teJAen _ ~.itdat DOg geene andere zaken dimD'eheiDizm.:. 
: .\~(l~t ,~et~lc.~ ~~eJd~,geliJ~st?t,::ege~~~(lIi ,~()~~er~.ew~n~c1ftn~g.e , v:er.g~pe~ngen v~n h~dji'sen enkele onv~orzichtie 
:,: resulta.a~., jc;)_i lS enbl,lJf.t~~rk< §.~~()g~, c,.. vya~Esc~lJuhJkcz.~lW~g.rukklngen door diergeliJke personen gebezigd, ter ke~
· deb~tr¢kkH~gvan ' Asslst~nt-:L\,esl~ll~t ,~e , B~.ltal ' w.el .. spoedl~ I,lwseva,Il ,hilt ~estuul' zouden zijn gekomen~ 
",!~can~ . , k9I:n.~Ji .. /. :pe >teg!=lnwoordlge,.tltulans l~'. f:lrgaan het . <;)fschoon WIJ, zoo. deze laatste voorstelling de ware is 
:{!!,~~~,~~l.~~enz~~, ~lCh m9~ten ,~tel~lln ,pr~er g~I'~getf~' , genee~-~~~ct ,: t:l~ ' .K?C~ .' gehrk wenschen met den ' gunstigen ailoo '~ 
, ~Ilnd~geb.ehandehng. '. ". ' .... ".", '. (~Qel. Cou?,.) •... v~n het<drelgendgeva, ar, acht~n wij da,t dezebeweging vooi 

>,. ".... ~et Bestuur spoorslag moet ZIJn om ~iJue waakzaamheid te 

;l'~~f~i~~~~~~jt:r~: :;t~::.:.::: . :~;b;s;;:t1.{~~i.¥'~:~~S~~t:n~~:~~bEE 
'~.app.ortee~eii dati,n':Jrotta-GedaHg e~ a'nderena~urige kluri, ~en~e~~e~~~n.altlJd voortgaanmethunne p'ogingen, ziehzulks . 

:' p.ongs' eert' complot , gesmeed: w~l'ddoor hadjiiijoin in den .. 
loop diizel'maalld het kruidhuiste, latenspl'ingan en al~e ' p\;)Ch is. ~et eerste gevolgd~zer b~weging aene treuri e 

:']l;u!'opeesche inwoners . van . }i'ottdeK;ockte vermoorden. waarschuwlllg, aan den a~.derenkant schijnt zij aanleid~g 
tn ·. deli beginnewerdditals eeu :praatje besghouwd,maar t~. g~ven . tot e,e~everbliJden?e opmerking.Zoo wij weI 

';joen vailverschillelide zijden ' totvari Pilding";Pandja!lg voI·zIJ~n mgebcht, IS de ontdekklllg ,aan het Larashoofd van 
' ;li:onien. gelljkluidende ~erichteIl ;ill\6vam¢Il, ~kori aandewaar- TJelatta' , te. dank~n, ellbewijst dUB dit feit op nieuw, dat 
, neid' nie:t meer wordengetwijfeld.Maatregelen werdenge- de aanstelhng dl~r Hoofden, tusschell-personen tusschen 
:··nOmeili:' , :.. .'. " , , ..', '. ". . ~~uvt en~evol~~ng( ;e.en gelukkige maatregei was. En is 
,t" ~n~~.boQfdzaak ,werd nn . het , vpJgande . beken.d.Een hon-.. aez~: %~~olgtr,ekklng J"t~,t, . . da~ ~a.n .. en ~ag _~ijV'eel . bijdl'a.
, derdtaLgeeetdrijvers,vooraL uit " Kot~a~ 'l'oewa en Kotta-Baroe. gen o~ .h~t ge~chokt veIligheId~gevoel, spoedig . te herstellen' 

liaddeil ' gezworen zich opte ofieren VOOl' de heilige zaak daar JUlst'd,deze ambtenaren rut de bevolking' gekozen e~ 
door zooveel Ghristenen te vermoorden als ze kOlden. a:n t , e~ . 1enst kvall; het Gouvt. vei'honden, zeer zeker in 

D. eria. cht vanZondag. op Maan.dag zou .~daal'voor gekozen s aa zLJn, nauw eurlg de bevolking en de zich on de . h b d t l"k "d ' I aar zijri: De bevolkillg had ' de ·kindel'enreeds yerwijderd uit ewegen e gees e IJ en ga e te slaan, . 
clen. o~trek der bedetempels,?mdat daar het hevigst zou p rJ, S · 

• .gestredenworden • . Maar de bevolkingzelve deed nietmee ... .. a, anf!25 . ept. Uit .Fort de Kock~lijven de berich
aao't 'plan; miiischienzpude"zelater worden medegesleept. ten . rustlg Imden ... Er Cll'culeerteen gerucht dat enkele, 

.·E~ii" :hadji ' ' die • ()p eenige .. palen · afstand van . hier werd. op~ yo~r eee . pa~r ,.hatlJles nog. a~, ~.om promitterende zaken, ' ont
g~pak;t"omdat hij . gede.siglleerdwas .als eender hootdaan- dekt zouden ,z)'Jn,- zoodat ZIJ vermoedelijkzullen kunnen 
legge,s;. bekendedat 'bij erniets in zag, also 'roewan Allah w.orden terecM gesteld. Iets zeker!l is echter daaromtrent 
hetliem gebood. Hijzit nu' inde doos. ·. . • met bekend. Het gebeurde wordt nauwkeurig onderzocht. 

: Z?e4l!af)(voWilaamst.ewat · ,to~, 11~ ~q.~ u~tgel~kt)s. Krall- -Pada1)g, '2 October. De op den 30 September jl. albier 
· ,8che{ mil~Jili(i - JI1ali~regel,en zijn . ge~omen . . E~ri :lcompag~ie: .gv· oe.'jugo.tu.:de.n ... Gouvernements Koffie-veilin.g is . atig' eI'oop'en' a' la, 
. heeft- ';aenieiiw6 'KazeinesjnMSa\v-ah bij het. kruidhuis ., 
' \:j~~rQ~~en; , d~;R~sident . ~eeft 'cen ·, wacht:; ge~regen, sterjte, 22;400pik, Bovenlandsche 
A;atroUilles 'kruisen; . deOfficieren houdellbijeenkomsten, kOl't-600 .. " Painan. , 
Oul~eIl: ~Diotieinoh~.slaperig ·~dorpjevanbelang. ' , 400 1/ Aijer-Bangies, 

Yerscheidene meuschen gaan niet meeromhalfnegen ure l,400 " . Ankola . . , 
~ slapen, zooals h~er sedert jaren gewoonte was. De dames 2,200 /I Ma.ndheling 
pro1i~eren .vandegelegenheid 0Ill eellS , rechtangstig_te 

gem . .! 42,00 
If ' 1140,65 ' 
II 114t,47$ . 
.. If 43,01 
/I II 43,12 

zijD;Diannen doen"hun ·best til' oliver.schimg~it te zien. 27,000 pik, Ie 500rt. 
. 'T zatwel bedllren. . E!poedig zal 't hun duidelijk wor

(len da~ ,zeniets'tevreezen h~bben, n~alles bekend is, en 
aat meer : da'ri ' waarschljnlijk ~'door de··genomen maatregelen 
'geeIi uitvoering '-kan;nochza:l wordengegeven aan hetplari; 

gem. 142,58 
KOOPERS Ie soort: 

;furvis.F~ Co.- . .10,400 pik. · gamd. f 42,94 
' D~mn:\~el"~ Co.. . 9,600 1/ 1/ If 42,56 

· Ali~ " ons batail~on eeJ,'der ee!iJiapierimda:neen veld-ba- ' 
taillon;'tisaltijd DOg: stUdy genoeg,'om zoo'rihoopje neer 
tescije,~~n. , :~. f0lll;~)()~hop'i Ufii9~e:ren, _ n.eer, < ' .' . . 
.;"."-- ·-De 'proeven)net · de .gem bilien.· kolen . van aIle. vind-

FactorlJ N. H. M.. ;" . ' 3,400 If 1/ II 42~32 
J., F;. v~~ Leeuwen & Uo •. 3,000 /I N- K 41,93 
LIe SaaI} , . . . . . 600 H . . N Ii 41,40 

.,laat8en ·'iij~ 'afgeloopen ' eIizdoal~te':v.~rwachten was; zeer 27,000 pik. 

: re3:;~~~~~~J~:~t~: ~tiJlh;;;!:~t;~~:~'~jij¥!~eWp~~~v~~, ~Diimmler& Co. ~OOPERS 2e 8~;r~~. 
metu~,il.stralischejLab<iea,neIl0~):dift';kolen'~ te : nemeu. c ' l?urvis:,,~~:Co. , 400 " 

'fb.~~~~:t.'~t~t~~o~iU,~~~i~;. 'ts~tr',~ &'00: ' m; 
J~,elden(' :dat ' sedert;doorde kra!lsclie, :niaa:t~egelellf weikecde •. , ' J;'J()a . Epg TjlOn, 600 ' /1 

,iitilitaiie : itul oriteit 'genomeflliadr·de':'l'list vi>lk6qlim gehancf.",.:·~ho Po . .. , 200 II 

.ha~tKj~ : gelileveu. . ~ ' . .. •.. . .. .'<,;.".!,>"c: ,..... .. . . 0:_ -'.; ' 

"'.-. ,ondert9:ssi:heil'· schijnt .het · teblijke\L dat': de ; Il1~lmil1g · al~, . , 
,z9ud~: d.e 'bewegingbinnen korten:tijdtot ' riitbiUstiIig zijii (Pad. Bbl.) 
t/~ff~ ::~:.::.~.;::'.'., . . - . . - --.; r 

gem. f 42,58 

gem. f 26,60 
H If 26,60 
If /I 26,6Q 
II v 26,85 ' 
1/ 1/ 26,80 

· N II 26,65 
n N 26,65 

2600 pik. gem. f 26,65 



~;[~~n~~me~pi~:fi:, r4et .. . . . ..... . 
deii,~llieu:wenw.egc teitg!lvolge ' van' 
. .. ~::. __ __ ._ ;:.~ .. :, :f~; .. 1 ':), .• 1 '~;" < ,'-- ,: : -. : ~ •• ' 

;..., ~. :,:c.:';,_ ';oj ,.: ~:: .~ 

,, :~·P##;j~. ~g, ~S~P.t (. : #dW~e~~ . ;; :M:e~vi~:~ti¢ld~a~~dacht!~n 
. Mt:j'Wli{uUrop·" d~' oJnstii;ndig]J,eld; . ~~~ :JlIer. d~g~llJks hadJles 
i;" . iy.': y~~![iJ~"~J ·· .. v~i)~iW~jlg~~;;'iif~ . · .~~' •• '··;~(),r~~!~P(I~I} ;'aan komen. 
". : Zonderh'e~ · pu1:>liek ,te .wIllenveront,rus~!lni. wtmscbt men dat 
,: : dfa~tiViteit ~a~{! hetbestuur. el~e mogelijkegebeurtenis zal 
...... . ~6ten:, te " voorkpmen·; .. "iViuikzaILevootzorgen; .zoo bemeert 

o~ize ~z~g!?lJlaD"zijn, 4,ltOIJ~ aan te~eyele~; _~ @u1J.t. Gour.) 
' .. - - :- ~.: ' :-.;~~ ~r·;;r ·: -<~ ... ·> ,~~ ~_: : · ~aL ' ·;:":~:.~t~ · ~\.:. ~ '--:~;" '.: ~'- -,':i.-,:;; > : ~::; _ ;:: ·'.·~,r·:---~>; :" >~> '~ ~~,:.;: <:. '. 

1':~~~~!t!!!~!~GEN' 
~~J~~~ln-i~ti-t~~~~~~~~:~:g~~J:~;rt~~~~~~~IN~IE , 

Allin ,die iJeze ;iullen zien olltooren lezen,Salut! 
doettewe,t'en: 

Dat Hy, ' in ' aaDme~,kiDgileml'n4e ,de wenscbeiijkbeid, om op 
dri~· . boof4pllAats~n ;~a~~,erp'~~q'; , M~l~rig': "eil - H,apgil .. del'. reaidentie 
P~oetoe~i1,:~etoprl~te~ Y,~Il : ~e.t, a~~p;',o(~n~ef.~!J¥.ton tv lam bare_ 
8tOll'~iiJ~~d,~kt.e ",!,ol;im~~n : of 'g!,lblln\\,en Je~en., ;~~ g~an. ; . ..,. 

' Le,t.I,end~op .. de ;, !lr~i~~}e!l, , 2Q, 0 '~'~' : ~.~" e~~:~3 :,' faQ.: :be! ·· regle.men t 
' oif;h-e~"'6eI~idd'6t '~gerlng, v~n<:N ed,erland8~li~ Indle ; -' 
jfrJ~p~~:~evoDden,.en ' verstaaD : •. : :; <~' " .. : , ' . . 
-Art. 1. Naden laaisten - December1877wordenblDnen de 

" . gr~~n . ,~~~. ho~fdela~~Bcen:.: p'a,8o,e!oean; ,;:M&laIIg,: e~, ~a~gil geene 
;' · •• a~ere; ' !"QnIDge,l\: Or . g~>bo~;\fe!;lli<sednl~; ,q"!l" ~voqf:~leD . vaneene 

~,.,· ;;~~~\t~!t,~~?f~:a:'t:Jij~~~J)~~Urebgd';~.i~~r6prfg:iin~~:~'iJ, woDingen 
of. , g~,b,~!en.*ail" a~derediiJt\Jeae¥kiilg ~voorti~~t d~Il: Jan steenen 

P~'On::irr~diDg ·. ,a~ 'dit : .~l'b~ ' ~ordt 'g~8tia}t; · .riet~~ti~; geldboete 
van 'ijf.en-twinti~guld~n .; (/ '~5'~)~Il bij ' waribe~~ling, met ge·, 
vai:i~enift.trar vantenJioogeteacbt d,age.n. " : ' . .. 

. Hetin~tr\idJ!l.et .tli~*~Q~beboll\ydll~ordt, indIan de eige
na.r ':diLniet binlien. een bem-lioor 'hetbestuui' ,tlf stell(m termijn 
zelf h'eMtgedaari;. '~ao~~si~'ur~~e~llt.(f '~ijne!l· k;osl~' w~ggeruimd. 

Ait;3; ' Het aanbreDgende~ Ill} artlk,ellbedoelde ' dllkbedek
. ' kiDg ~:op, {t~aril ,~et , atap •. ·(jf !il,iidilre ' l~gfQn~Yl~!ilb~'~e. ; ~ioffen ' be~ 
. ' .dekte :WODmgeo9t gebouwel);:', ge~clll~d~ wlJkt' Qf: ,ka!;llpoD~sge

' wijze":QP .'~ali:zeg!;Uig },,~n ;~e.t~laats~IiJ~bestll!l!.~)elk~ns .bmnen 
.. de~ 'tMya,rieenJa~r. n~!iat.4,e, ~a,lIzll~~lng , zcaJ zIJIl. ~ oo,~vangen. .' 

. Dallrtbeworden;~degezatnenllJke ,:Wtj,ken ,llD ,kampongs v66r 1 
J ariua'd ' 1873 . doorhet ··· bestuur IlIvijf. " zoQve~,l mogelijk gelijke 

.. ,rle:~lilnc~:Y,e,~~ee.1~. ''Y}1~rnai t~ :'it:elj~:n, l!;Qol'g!gMi~ , '-~.n : 4~;g~~amenlijke 
wij!cm,e'este.~s ,eli , k~mp.O!lg,!l!lO!de.~ 4oor~~q\tel '!a!l~eqo' :~ordt aan,

,.· ge'wef,eli. '· jn~elk,~.,iv?I~9tde, , ~~t)(),P~}~t [t?~,ieltsLge,g!l,e.t~;eaan qe 
· eetstll ;'li.IiIi.!1I!.¥ sn"qlli'tt*'el . .~t *wo[tle~} gll.volgJ gjlgMc!l,n. . . , 

:~l~~t{~m;~ : ~~ IDlandache , en ChiDeache bien aaDge~lakt 
.• arn~!~~ '> " ;~a::~nv::r1:'st1:~:!~ i!d:~eY;'~~~!illh:::a~~ : 
ga~tJ IlaIi '; e: 8tipteoaleving dezer. de band. zull~n honden, zon'; 

'de~' ~ogIQi~iiig ' ofaaoziende8 persooDs. · . . ' .... ,... . 

~ 'l<l:~.~Ii· teBuitenzorgj dtm21sten September 1872. 
< '.~' . .- LOUDON~· 

.. . 
.. \.'::;,..:,-.- -

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

'~ 

. ])e Algemeene Sekretaru, 
. VAN HARENCARSPEL, 

E X~RA/,j( TE Nuith,etRegi8t~r ; dethe8luiten"an den, 
. . Gouverneur~Generaal1)an Nederlami8ck- , 

Inaie. " , ", 

BWTENZORG,den 30sten September 1872", (No. 1). 
(Staa:tsblad no. ~ 6 0) • 

G~l~z~I).~riJ;.', .' , . 
De: Raad;:van' Nededandsch·lndie gehlillrd; , 
Is, gO!ldgllyon4eIle[lverstalin: '.' ..' ' ", . CC ' 

:E!eislelijk": ': Tebepaleo;1iatie ' beginnen met . prino Jaouari . 
187~; , betb'i'ieveove'rvoer tU88cben het8poorweg~8tation ' Briogin ' 
en ;S~latigai :zoomede tusscben deze plaats ' en Aql!;larawa', zal 
plaats; nebben 'dQUr . postilions met 'eig'en paard, «mdien teage- '" 
volgll' ,debrieveilpostpaarden op destatioils Salatiga ~ 'Pragoeman 
zull~n wordilri' ingetrokken, , .' . . . . 

Ten .tweede: . Onder oadere goedkenringdes ,Kooiogs: . 
a, iote trekkeD, ~llt iogang v,an den eersten der ma~iid, vol

ge!l4~ ()g ,:die,waarin deverkoopzal :hebben plaats gehad van . 
bet. 'biltrekkelijk . bestiaa!, de formatie vao het personeel bij bet 
l!rievenve'rvoer in-. de residentie Satnarang, ressort van het post~ · 
kalltooE 'te Salatiga,vastgesteld . bij art. 2§ II sub 2. van 
11et beshiit.van ' 2~ September 1871, .. no. 11, (St.alitsblad M. 
i32)}enjvaarvooristoegestaan eeneson van f 88K.,... (acht , 
I!ollderd ~clit.en-tachtiggrildeo) .'sja'ars. • . .. ' .. < ' 

b. magtiging: te: ~eileenen tot de indieoststellingmet ingangvan ' 
primo Januari . ~873; ten behoeve " vande bediening der ' in . . 
art 1. vandit besluit genoemde pos,1fit~en vim zes postilions 
*et .. eige,ri . ,paard op ., eene bezoldigiligvlinI18.~ (acht~ien ' 
glltdeil) ;',(jnailildsi of f 216.- (twee. bOilderli .zestierigulden) 
'~jaai'8:je~~"'; ,en'~' daarvoor toe te staaoeene s()m 'vanf 1296~~,: · 
(ee9 d~i~end tw'ee :nonderd ' zes.en-negeiltig gulden) 'sjaars, 
DIet Qepalillir d!i~ vie'r van die postilions zollen bebooren to' : 
bet ressort .van betpostkantoor teSalatiga,entwee tot bet ' 
ressort van bet postkaotoor te Ambarawa. · " . , 

Tenderde: Enz. 
Afschrift, .enz . 
. . " ' TetprilonnanCie van , den . Gouverneur-G~neraal 

van .. Nederlandsclt- Indie: . 
De Alg'emeene Sek7;'etari;; 

V ANHA'REN.CARSPEls~ . ----
:' INNKAM 'DES KONINGSI 

DE . GQtrVERNEUR-GENERAAL v ~NNEDERLANDSCR·nmIE; . 

< 'J).eh: R~il{iiin N eaer la,nrl8clt-l,ndie -genoord : 
, Ari~n;di~ ' ile~e zuUenz.ienol koore~k;en, Salut! 

i .;, ,: '~' >,:: ' ', rJoet ' te 'Weten: . . " .. 
Da~ )~ij, : ~~ee; we'll~chelyk ·achtende · aftikel 1 derordonnallriie . 

van den7den';.November ,1871 (Staatsblad no, 166) in den hier- . 
onder ' volgellden:zin aan .te vullen' . ' 

Lllt,ttllldeop'; de ;artikelen 20~29: 31 eri :33van het regiemept 
op be~ beleid ;~;m:~,:Regeering van Nedeflandsch-Indie;' " . 

H¢eft'~ goedgevQliderien ; ver8taan: " . 
Aa't lioven~!lclo:eld ' artikel 1 toete voegen It wee nieuwealinea's 

van d~n~ vo!ge~nMn 'inlioud : ' . ' , ' .. ... . , 
De an~erpl,ilal~ diee 6cbepen wordt door . den bavenmeeater . . 

aallge'.Ve~eo: ,· ." . . , 



;,'j9-

,Jii.pfl~~\it~~-ilUlnJl~ot ~htena.ar ter beaehikkPI~.: d.~ -:.inbtenaar~ voo( licI; burg~~~~ 
&'e.Dliarl~ ;tinllscbip'l ;' .', dlenst In, ' Nederland~eh·.lDlhe ,$.F. VllIl :.SWleten. thall8 . tv-

""':'''' > s-t'e''''l'lr b'Mif~'''il i'i',, > ' 'i: '{... . d~Wk werkzaam by': het departement' VSB binnenlaqd8cll 
" ,Ql!ll!. . " , • .:: ""!g~ : ·,,,· .. ,c ~"' __ ... ' . ' ~ . , " - • 

','" , n. -nd ':Iliervan - ........ . .n o~rw,eriaa; : z~l; deze~ ; : bestour. . _ - . , . 

i~i~J!~:~lill~J;ttJ::il~fi~f:j .. JaI d", .J,o~~ E .. _ . . 
;~uibiili~rll~;9~~!e~~~ :'e~" . ',~j~ren,\!eA~r, vo()r;~_z!>pY"e~lhem aan- Tot boitengewoon substituot'griflier . ~ijdJe regtbank, bOlten be-
.g~aWalin,. de;'~~Jpte/n!l.l~ .. .. 'd«t~er : de'~ha~d·. -zuH(lnhoqden;zon. z\yaar van den lande, . A. D.Scbot, amhtenaar op wachtgeld . 

. ,~e~. ~9,?$I~}.~i~.gipf~~~~i~n':d.et~~er.lI~g~~;';~t<,,~: ~,; ; ./:~" . .... " dat door den laru/r(J.adteBel'bek (l(ediri) , 
- '~Maih :;:te' ':Bu,it~ijzo,rgrfdeit2'8:~ten ~Septefu\Jk 1872. . Is . benoemd : 

~ " (S~MR~ n:,~.lWl~<~~~4%~t:it~,. To< ~tEg~~:~i!'~:i:t~f~~:;:~~:!~~"~~ 
·EX :T <R.AK.TENuitlteiReiJi8ter d~r h8~iuit'e;"van den . 

Gouverneur"Genetaal van Neder lanr4clt-

;'~lt~r'~~~~~~" S'P{"4~")8i; (N~.,,). 
. : : :. -~el:~:;~i9~~~n; en:· y:!~~.a~~ :,: ..' . '" . . .,'" . .' 

:;'<;,M~t'.::~afi.v~Hilig ,viii1:;:djjn<8t a"atlitt.~ -A( g.ev.o~gd . bijhet~ regle
;'"mllrir "6P.' b'et / atelleii ,van .· · bo.rgtoch.t~n ..... doqr landscoinptabelen 
[Staalablad 1866, no; 98], te . bepalen, dat de boofdoilderwijzers 
~n ··. l1e . kwee~~cbolen .yoor, inlandscbe: puderwijzllrste ·.'Soerali!arta 
8nt~ .· Bandc:in'g.[Pr~ang!l~~~egeil~~chappen] ; die ingevolge de 
he;~~~lk~!n'g '~,~~~ de[\': ~~r~~~~~,t ;: >yll~O'iider.wii8, :We,r.~die~st · en 
~yverbI!Jd; ' ~II,II ,_ 21;Augu8tu8', 18l2. ,nQ.796\!, . belast. zgnmet 

• ~:bt.~It:hli:r~;~~t~de~~~i~if:y~at~~~~be~~~i(\rJadj~7.S~N8~~il'.[~~!~ 
• ;r.;lt~~~~i~::I'~~~~fifJ~(~~; ~~~i~f.·~~i:~~etO~~er!l~~~~t1!~iei:~: ' 

.. d~ ' e¥~tneD.licliblen5 ';blji;;:die '~:w~e~8choleliborgtl?clit ~ bebporen te 
IteU!tI Joteen ' bed~ag' )i"n. / lOP, .••. , [eentiopderdgul.de,D] . .. 

. ' · > ~:~~~~ti~4~rif.mW 
''.C(H~l~~:e:~!er~l1t:.:' ···.c· 

'l'ot buitengewoon substitu;ut-griflier Ni die regtbank, buiten be
zwaar ~!in den lande, C. W. 'L. Fleur, kontrolenr der eerate 
klasse bij de landelijlte inkomstenen' kultures ,~ . 

])001' den ])irekteur v~n On,derwija;Eereaienat en Nijverkeid, 
Zijn -benoemd: 

. Tot bulponderwgzer aan de openb~relagere school te S!)emenap 
. [Madura]F. J. Muller,thaQ8 tweedehulponder,!ijzer.aal)de 

open bare lagereschool te Buitenzorg [Batavia]. ' .. ':; .• 
Tot tweeden hulponderwijzer aan dti' openhare-Iagere school te 

Buitel)zorg ~BataviaJ. J.L. G. Ducker; thana derde bulp. 
onderw~izer aan ~enoemde school en tot derden bulponder
wijzer C. J. van Haastert, tbans kweekeling aan diescbool. 

Depart6Jil6nt van Oorlog; 
Verleend: . 

Een tweejarigverlof naarNeder1andi wegens ziekte.a~Ji den 
onder.intendant der eerlite kiasse bij de militaite-adunnistrs: • 
tieJ; .Milder en aan .denonder'-intendant dertweedeklas86 
by de ' militaire administratieB ; ; P. ·. Filet. . 

Een tweejarig . verlof naarNederland. aan den eeraten luitenant 
der iqfanterie F .. J. 'D; Pare~ . 

Door den Kommandant v~nket; Leger en Oker van ltet D~
pa1'tement van Oorloflin Niderlandaclt-Indie zijn 

Geplaatst: 
Geneealc!,:ndige diett8t. 

Uij bet groot. militair· hospitaal te SO!3rabaijil. de militaire apotbe
k81 der 2de klasse G; ' H.Beer, 'onlangs van verlof uit N8~ 

Eelltweejll,~g,' !erlri( . Dliar, Eurppa;wegenB ,ziekte, .8aD: . den . kon- . detland teroggekeerd. 
- . ti:olaur 'def ' tweeds bijde. jandellj~e inkomsten, en :kultures Infantm'w. . 

EeD' ~e~.l.'·.a.·.· .. '.~.M~.·. :.··.'.· '.I.e.·.;.·}. !.~a ... ar .. ·".N.· ~~de .•.. r .... I.iI ... .. n ..... d. ,a~ ... n .• . ~en e .. e.· .. ·~.··.s.t .. en .k.om. '., !Dies Bij het9de bataillon,de eersteluitenantC. J. J. H. van Kempen 
)!p:;betJlUre~,u v~II:Ae~ : go"lly'er~,eux)'al} Sumatra'e ; We~t~ust en de . tWllede . luitenantsH.. A. B. Hasselaeren G. H. L 

":' .• -.:~:_ ,::n'; r-!~Id:-t·X, . Cq~I:i~g!h' ;:.· .• :'o,.... ....•. . ... , c: .. ;;,.,_.· ...... ;,c'.. ~::1!1~:!:!:t~~~~~~n.:i~~t~:~~~;;t1:~[~gO;~~~ i~!~~o:an 
EtifVQJ,uit'slQ'iids , di!l~~r, ·iD!~tbelioHd ;'vani'egtoppensioen; de bet· 15de bataillon, deeerste luitenant W. M.~ Meijsr~ Van 

· ~om .. ~)ie.s-!lc:!Dljni~tr~teurbij: bet!,litt.eJlaJte Batayj~ lJ, Meijer. het 17de bataillon. '. 
Eervol; ~ uit'8 'lalia8".-d~e~,s~i ;~~ ;:~ewezerklerlt oplier:~e8identie- . Bij het garnizoens-bataillon . van Sumatra's Westkust en . onder-

. bur.eaute · Soerabaija_4·;ij·~·DoQwes " Dekker. ., .' hoorigbeden. de tweed.e luitenailt . C. J. Prifkus, van het . 

. liet ·~i:~. > ~eJ :~:~~~~ki~i~~~1~~~;j\~~~~·Ri~iv;l;~ 1~at~telijk !Bij. !!fes~~!i!~~~nt~~kader -~esOerabaya, de eerste luitenant A: 
. " . - a8sJste.nt".re8Jdell~::, ·y,{I,!l:"PJka!t8·j '. w.egell~ ' ~.Ie.~te'iverle~nd : H.vall de Pol, van het 14dlvbatailIoIi;. .' " . 

lillIJI~:;~lilill~~F: ~nt:~~,:::t;~ii~::~::~ 
Tokwate~scb()utte 'BattiVJ ;'ambtenaari Op\ nOn-'ak.hv'lt6lt 1.';H. j', I ' L' W Tb Soh 'dt ' -

,~~~!~~l~iil~~~~~I~~iii~~;ng ~ . £~M~~.·~.l~t.; .. ~~~t:~~ 





~4~:c'I::~lli~~ll~fAli~:;;I~~t~I'I::::::; .;:'::3:: 
e · ~i:'zWaarv~ri.d~~';:lah.d~; :WV~:A."PllijJ~rkoiil; ;~omuii~a ;ol'i'Vabger ;tt~~~n\ 8cb"!J~~/,; ~t,~QOr de reorganlsa.tle yan het be-

dlli'i1i". : en . ~!tvoerfe'gi¢n·.~laaar. •... ". ·etunr ,op~e b~l , . . : . " 00. I!1 he~ vonge Jaar was de 
" . 'S· '''li·'··' 't't''·'''' ,;, .c c: · , zaall:lmmers .~eeas be81~t. Welhcht IS de telegram even-

...Jt ~:. ~f~~,~,e~. . welop datpuntoDvol1~dlg. 
. .JIw, i{es,c7t'J,f,ttep'tJ . t~ 1'ernate. Metongeduldventacht men overigens tijding van het-
. . ... . ... ' : . :O~tsIa:gell: . . . geen . bet opperbe8luulvoor den aanleg van spoorwegen 
E~l\rOJ •• \\7egens ' ve~trek:' 'det~~bdeitiItenant D.L. van Renesse . tdenkkkt te dfo~~·l· .. ' I .sJ edi'et.enb· .. po8t voafr ded 0l~.nkemingten ui1tge; 
'. v8.ilDlllvenbode-.· .. . , . ... . 1'oe.n. ° "llllen.a •.. 1J eene a zon er IJ e we rege en. 

. . Behoeind: ~e Mmlsterhe.eftzeer.zeker reeds een plan vastgesteld van 
'hetgeen hijbebogt~ .. . . . 

ltiJte~all.t,deser~:¢~lltQ; .,van· Duuren, v8nbetkorps ~ Een ander . plan, . datdl:} partikuliere industrie wilde ten 
nepa.rtem:~ntva:n .Oorlog. uitvoer brengeri,· lahiar in het water gevallen. Wij be-

IJoO* ' d~.' . Jf.0mY,;an~~~t :~a~lt~r . Lefler.ett .... Cltetvan /tet . tOeel~erda~o:::h~:ft,N:.~. h!;~i:~::ij~~o0!e~ot::~!:~l:.P~~~ 
" ·})fP41'~ementv(j,no.~rZo?tin ' Nei/erlana8clt-Iftdie .ijn: . eenige personen in Irldie eene raming gezonden en hunne 

. .. . '. " OV"er,gep~aatst: .. ' . adviezen gevraagd. Zijne · cijfers konden den toets niet 
GeUJe8terid..lce.erf'1?laat~e.lijk~ :~taf. .4oorstaan. Thansis de prijs van ijzer enorm gestegen. 

'A16 "1!djuda.n.t.yall .~.en,;;milit~iren)kommancj.!lntderWester'afdeelio.g ' Menmiste ... ind~ 'herwa~rts gezonden stukken elke begroo
' .•. · .. vanBo(ileQ, .deeer.steluitemlnt' ~.M .. Juda;van.betgar.nl. ting van uitgaven· endeskundigen beweren, dat met de som 

,~o~~,s: .b~fajJI()nqnd~tk,omm!lndement,zilllende bijalszoo- van . f 2,400,000 na..uw,elijks hier een dok te maken is, 
9anigblfl:ietwapen der.irifa'nterieworden gevoerd 1180 la soite. 'terwijl meD. bij. de berekening der uitgaven en inkomsten ook 

. Infanterie. vaneene iIuichtillg te Soerabaja spreekt. De vestiging van 

~ij h~t3de.li~faIl\onidetweedeiuitenaDtsR;H. van Schaik ~~sc:o~il;P v~~: IIl~~~ :f~~a:r1ng~an R~~d::!~' z~; e~: hd~{ 
\ ' im E;-B..; ·Bolten/respektivelijkvauhetlsteen4debataiIIon·. .wa. nneer wijeene · .. ·goede . ·.haven bezitten. Maar dim be
Bij het 5debataillon,de late Jui~eoanfT. Buning. ' van hetgar· 

nizoens- bataillon • der2d6militaireafdeelin~ op Java. hoeftmen· hetnietop. Amsterdam te maken. 
Bijb.et7debataiUon,deeerste!uitenallt F. C. L. van Raaij Wij hebben onsin tegenstelling van de twee andere bla-

'endetweedeJuitenantsF.:W. kH~<Scheurer, J. n.J. den van aanprijzing van dit plan onthouden,omdat de cij
Snell,A:G;Popeliere~J.G. Bla-nli:en, .dedrieeerstenvac fersons geen het minsle vertrouwen inboeiemden. Daaren
het1:ste, de beide:Jal\tste respektivelijk vanhet 4de en tegen hebben wij demeest mogelijke publiciteit aan dezaak 

. -'Slitehatilil1(jD. < •..• •... . . . ... . •.. •.. , willen geven.Een uitvoerig verslag, door den redakteur van 
~~;~,f~~ ,,~l0~~~~~~1~~lllo%e . . t,~.~edeluiten~ntW . . 1I:M.de.l\ieIdit .. j;ladopgernallktv.an,eene vergadering van belangstel
Bij .lietJ2d~b.8;tailroij:aetlei8te \llitenantC .. W.J.F.NilaIit, jenden, den. 30 Sept. geMuden, waarin het dokplan in het 

van het .Sste, bene-.rens de tweede luitenants J. Surber, E. breede is besproken, is ill de drie alhier verschijnende bIa
W. Bischoff van Heemskerck, G: J. ' Turk en P. van 'I.'rigt" den opgenomen. Wij hebben de geachte mannen in Ne. 
de beide eersten van' het 7de ,en lie beide laatsten van heL derland, die in. h'et . belang van onzen bandelen. van onze 
3iie ~ijat#inOb : ~X. . .. ,,' > .. .. ; .... ....... •.•. .. ..... , . ........... ;Scheepvaart· dez6pnq,erneming steunen, alsmede' het pu-

Bij ]ret :.;garti4i.<i~fls.~1l!l:taiIJon~~t2q~ ~~gifai~~, afde~liiig ~p.Tava,bliek in. kennis. willen · stellen van de redenen, die hier 
'.B. ilile ,eersteltiit"enantA.U .. cDebal't,vari het 2de 'batalUon .......... · sleqhts .. heboen .. Aoellinschrijven voor het geringe bedrag 

.. 'het Cga~nizpeli~ .. batai!lpn; V"a:tl. · Gelebesen .. onderkoori~heden. van··-4 aandeelenl:!u 6 ·obligatien, ot onder voorwaarde dat 
de-·twiedelnit~hants . "V.;A.A .• ·Bekking, H./W~ 'Vroesom men zichmlder metdeskundigen in Indie zou verstaan, 
deHaan' enH.F~C.van 'Hijlevelt.respektive\ijkvan·het 
lste,.5deen4debataiIlon.VOOf 43 aandeelenim' 18 obligatien, elk van f 1000. 

BijhlltgarIlizoells.bataillon der Moluk,scheeilanden,deeerste Indie heeft veel kapitaal uit Europanoodig. Maar wan-
lui~en~n.t P. Hobbelaar en de tweede luit!)nan.t(l. A. Raaij- lieer misrekeningen,zooals van deNed. Ind. Spoorwegmaat-
makers, respekthreIukvantiet .5de .en 'Sste bataillon. schappijhier tetstond voorzien worden, achten wij ODS niet ... . .. '. · \L Dep,~~p,.e~idGr:i\ta.rine.· gereclitigd plannen te stennen, opdat de kapitalisten niet af-

. .geschrikt wordllnomhier fondsen te beleggen • 
. : . Benoemd.:, : Uit Deliontv"allgen wijbevredigendeberichten. Wij ves-

Tot twe~aen. , tria~~iliistbijae~onvernelD~ntllmarIne. c~e.: m,achi..tigen de Il.andac~top. de partikuliere telegrammenen me-
, ni!lt-Ieerlingdereer~teAdaBse : bijde;K.oninklij~e.Nederland- dedeelillgeIi, dieons bladhet voorrecht had te kunnen pu-

~che D1ar!lleF.N;.~l~~~~~n. .. . ...........•. . ...• < '.. . . . bliceeren . 
.[avaaclteCourantS:October 18-79. • De majoarvan Stuwe schijnt terstond met kracht hande1end 

..... j .te.zijll opgetreden.DeJ"al1a.sc~.e Courant van den 1 dezer 
, ;> « : :'c. c. . . . ' ,, ' . . " 'bev~eheLvolgende: 

;. .. ..:A.L~~~.E~~VJlItZIC1lT' . .. . ' 1lEen van .de~reS1nent van Riouw hOOen bi.] de Re-

~~~~~:toe~k~{o:~~~~,:t;;:,~itg:e~:!:rnili;~::~tl~:~~ . o~y~ng~n.tel~ ~aldt omtrent D~li het vol-

In.iij!l~lie ,.begrq9J~Jl,g.·,,por.:l~.! S.Y~9!kon,;t~n "a!~.vqg~cll;lJ- ... ~ede · tijdin~,9mIlO~g . Lamargo en versterkingen geno
, ' ;van , Bat<Lv..~.-werk~n~o~i'afvt:ler va.n"\V~~r, V:. .· lIltln . e.n ' b~t.. ;, c , .. . •.........••• : .. '. 

· ~;h.·y.·~~~~t!:~~~~~!J;i~;i1~'r ~i~~~~~et1~#:J~~1~r· · · ,~~~!=,~t;oo:;.!~ui::~ ~a:: 
· .e~n:' begin;l)lf~t 'A<U~t!~e .. . ...... .... . .. . ·n; ::Want 'JJ.9flv~~ .... ,geVaarlijk. i~zijl.t'- verscheidene J!:wopeeanen en m-
ken'Lzijn:';li~et : ·,lqp ;' 9(lgiOOtjftgen, ..•. .....•..... 'e~9#Jen,"~:#8: ' " " ... , ";,J~~doO!~~dj~,'~~ond." 
d,~~men't ' •. vall ' JJ.W'lIeriQke .•. "erta1i, ... ·d~ :.~tv~.· •• ·~ •.• 1 ' ·~ W.ij ·heb1:leD·: eell::~ ontvaageD.houdende dat hi 

. ;. of .. . :: .•..... ~ ...... '.:.~ ..•... ·.ee ......... ' ... !st .... n .... 8 ..... c>v ... ' eel ........•. ·. ~' ....•. t ..... iJ .. · dB. V .. ·ef .. · .. · •. l .. 00. p.' .... "' ......• begon ............ .•.........•.. " .•. · .. ZOOd ........... ' ............ tlf.' ...• • .... ·.' ... '.· , teOl'-..... . .•.. ' .. : •...... Ile.. . Jill .......... neQUDg .•.. '. . .... ·ntl •...•... ' .. .. .. ' ..... I .. ,"! ... 1R. • ..... 1'&0.... .hehal... . va de 1e. luileDaui dar iD:.-. :~~j~pe ' 'vallclien · tak .. van. ·diell8t" ' alleS c1{d 'W,jhe\ ' ·~terie · J.A. ·~J· ~ .. scqeaat Aansea en cle.korpcnal 
, _-_ <_-, __ ,- c -,:- . ' _< __ .', , __ c_ - -:: , .,- . .- --:-.-; --.. " _,- ;--- _ - •• __ .: __ ~: - - __ -,-__ - -- -_ : _- "~~:~':-- -:-- _ -':-_ .- : _, ·-_.-·c '---.---- " -- _,-. --:0 .,-----:--':-0.-- , ' 

" -- , =; . , 



+'C ~;:~.#.!t'~1tt.~;1;~~~: 
? \. der,edl81 . tot LaW06Pota · en · SoeDg~lI . Balillan waren door-

. gecirongen. . .' -: .. _ .... 
De JaUII8CM Ot. Yimgistet zegt 'daa,omfrent: ... -
LuideDS eolie tan den komtiiaiiqarit def expeditionaire 

Lroepe1l in "Deli ' olltvllllgentele fri~'sclte'i:lep~ilhe, is 'den 
SdeD dezcH' de atellingbij Laoe-Pohib, nacen kort gevecht,. 
door deD vijand oDtruiJild, met achterlating Tan twec ka-
non-DeO. .' 

ABO onZ6zljdewaren ge6tl verlie~en gel eden ; men ~elde 
Jelfsgeeneokelengewonde. ...' . 

' Het verliea des ,ijanda was onbekllnd. 
Men scbijnt naar Tandoe Benoewilh te willen oprukken, 

eeilpuDt van veel belang voor hct ' verkeer:" der Battaklan~ 
den, ten eillne de Qnafbankelijke Battakstenoodzaken de 
"wee hoorden van den opstand nietlangel' ta steunen. 

De overste von Hombracht is alhier teruggekeerd. 
.De . ilavaacke '-'to vanT dezer bevatte vej;del' de ' volgende 

mededeelingen. . .. , "..... . . . ' 
'fBlijkenstelegra1isclu} biiTichtenvanEadang, van 15; 

16 en :21 September jl, is in de faras Tjililtang (¥oJ't de, 
Kock) een samellzwerillg onder eenige geestelijkenvan Diin
deren ' rangontdekt ,die ten doel had omopstand te vel'-
weKken. . ' '. .. .. . ' . 

,iDoor Itrrestatie- vlirl deschuldigerl is betkom plot, zonder 
· de minste rustverstoring, bij tijdsverijdeld.", . 

"De bevolking bleef volkomen rustig en de passers werden 
even dink bezocht alsnaar gewoonte." 

.. iin?~ie 7;· .• ~i:~r9 ' Z~!.,'~fJgr ;f!b~~!::~~::b;aOc(i~kql! :.~~lit~fG 
" Volgens. ·. het .· J3e jaal'ver~lag,:ya,~ ': d¢ -'lipofdkolll!ll~8~~~~\lr, 

Jongeriso W6ezen~inrichtillg~l6Soet~~aj1iov~i:l:8 71 ' , : 7~, JJ.eeft , 
zlj lier . regeedng :het _verz(jek , g~riclit. ' ~lIle~nj;a~~lljk:~ch , 
~ilbsidie . v.a~; I 18.000 . te ~llentoekerineriiza~de lllr,lCht~ng 
In ~tand bllJven.. . '" ., ,. _.:_ .", .• '>' .,< .. ",; " .. '. __ .....,_'_ . ' 

Den 8 dazer is de nieuweltur~us aan ' deh\?Qgerebur
gerschool alhiel',afdeelirigA~.;ge()pell(r · rnet .1441eerliiigen . . 
Hct . get~lIeerli~geti :, v~;p; . a"t~.L ~F i~(n,l)g,Ili~t. ' E.e~~4:dL:,;;t 

De SAma1'!ingsche ' Z'ee~,·¢!l ·~I:and;;as~u!\1l)t~~Ima:!lt&.~l;p,I.PRIJ 
deelt eendi viden'd uit Xa.ti~c:~ q ; 'Bct; of.,( J5O . per , .aall.~eel. 

Nadat de zaak vande~ , asslsten~reSldent t.o -D.J9kdJa o,p .'. 
riieuwwRs ' oudet 2;ocht, , ishirto;tdebek~n~~llis:;gekorrl~~' e!il)e .' 
80m :Van 140.QOOte h~bbell.piitvaug~n :e.rinadeJIOpiuiil- ; 
pachter . twee. dageri. Jallgg.e;kwitanfie~¢: M~be'ri : belo9fd; 
te h~bbenvolgehouden .yan: niei!j 'teweterr, " ; net ,f~rlofFaar 
Nederland, aan dienaIilbtetiaar verl¢enil, is' jn-getrokICiin.·· . 

Van ondel'wijzel's in c'de2de, afdeelingop ~a'yaisI2:35,5,O, 
voor het Thorbe'ckefonds ingekdtnen. ,' ,c." . - . -: _ 

Te 'Liimongaq (res.Soerabaja)ial eene, jnlam:!.iJ¢he~:scllogr-
wordim opgericht. . ',<"", . . . 

De heei' Ferguson, konstil~genei:i1.al _eli zmikgeJastigde iu-" 
China, per . 00n1·adalhierllangek6meti,heef(, zichter. ,be-; 
schikking van . den handelgestela~orn 'vl\i11 to~ , 12dti~l)r ; 
de . belangen van denhandelop Ohina Jilet ;pm:ii,tt}l>esprekilp., 

'De heel' van deuBossche,resident vau .· P((lembang, heeft .. 
verlof naar N ederlandgevraagd. ' . . > 

.' 4angekomen ·en_ Vert;rokken. · Personen. Men spreekt van . een. komplot om het kruidhuis te l!'ort 
de ¥ock in de lucht te doen springen en alkEuropeeaneIi 
te vermoordell; Is die zllak van dien ' aii.l'd, ': dan is het ieer VariN'ederland,mef het st<:io-ms. Oonrad,kapt.k:omdt. 
vreemd; dat het hestuur eerst de sani~Ilzwering ophet spoor van Kestererij (lchtg., zU,ster, en kind,luit; Georges, ,()()I.lSW~ ,: 

" kwam, toenee~ 10"0tai personeri ;er il1b\lt:rokken waren: . generaal Ferguson, ' echtg. en> 3 kindeien ~;offic:':' vl!ilg9i~ 
. Luidens officieele berichten van Amboina zijIl-voorts onlarigs Little: eli Borst, '.' pastoorsPalinx, Vel;braak,~' tei{ BriDken 
bijde installatie van den. nieuw benoemden gezaghebber van Brieg,elaar, 4geestelijkeZustei's, de , helli-en , v.d" Plass, Scho
de negorij Paulohij terzuidkllst van Cel'am (~fdeeling Elpa- newald-, ','Couperus, ; Pryce; , {~ainti!6n "Y; ; TlQ.'9scli,ka-, l'ohl. :, 

.'. ]loetie-baai) eenige .. ongeregeld.heden :v.oorgev'aUen, terza-ke . Ovink, vallStigt,vari Beusl)koIl),, 'l'tikker'WMter-en;t;qhtg.;, . " 
. . ... waaryaneen ··. plaat-seliJk . onderioekis ,~ngeste\d. ". ". . ,.,: .'de . N ijs, :'rj(1rl!:,s, : H!l:rm~lln" echJg. ;!lIl3_ kipd\lren, v/ :Dote. 

1)e kOlltroleutRoskott;tedien eindemeC Z:' ~s. stoom, echtg, ',e~ : J kindereh',Y:~cl; _-A:beele:n, c vau ,S!)haik;:Hacoou, . 
scliip B 01neQ ·.derwaal'ts~ g.!Izon den;bevonu dat deze ovefigens GJase:r';J'rlej~fv; ,Ret!llUeije!~ geb~Sarl~mijn;ir,levi,;_ ]~tlOl ~en 

· weinig beteekenende, ongeregeldheden ; welke~eldra we~;deri . zoon, c' 3, Olld . . off;i,cienin :en ',47 :militaireh • . ' •. ~ .•. " ,". , > " 

beeindigd , ." ,veroorzaa kt . waren' door eellige den ' nieu wen re> .v anN Marland, ' met . bet ,N ed.schip Cornelia, de hOOteD 
gent vijandig gezinde pel'sonen, die de bevolking hadden de Boer, tlchtg. , en, 4 killderen, opperw'achtmeester : Tim, 
aangehitst omdathoofd niet te erkennen. .. .. . Meertens, echtg.· enkind. ' ". '. ' . ." .....
' ()P denool'dkust van hetzel(de eiland (af9,eetingWap,aai) ' Yan Siil~~pore,met-- hetstoomi.NeIJa, ,2heerenvan ·· 
zijnmede oneenigheden ontstaan tussclien dtiAlfoersche ne- Delden, deheere_ri. Wijnaents, Valette, van Heck, Ferdinando 
gorijen . Loemaweh en Warasiwa,doordien de' liiatstg1moem- · Alberi eli. Tosser, Mevr. · :Lagnier ,enkind~ . _ _ 

. . !;~~~~~~:se;:: ~~r~t~e~o:~~eoe:e;~~r:e~:~~~~:mo?rr . Van Hongkong "mefhe~Ep,g. s~hi~ jJ.iic,B.~tWi" 
' Vanbestuurswegezoude onverwijld<;e~ri: on,derzoek-worden Mevr.Y~~~" . _ .. ' .•.. .', " "-.' ...• .' 

· ingestel(l, . - . . ' ,'. . N aiu:M:untok, lUouw en SingaPore ,- met . hetstoOJDs. . 
.. Op de te ~adang den 1 dezer gehouden koffie-veiling William M"ackinnon, Mevr. van der Crab en kind, Mejufvr • . 

zlJn 27,000 plkols le, soort verkocht tegen / '42,57 per I Nieuwhoff en Z. M.troepen. " 
pikol en 1600 pikols Ie. 800rt tegen f 26;65,- per pikol. - , , 
.' Bij eene ordonnilntie _van ' IdezeC "is eiildeliJkooK de l - , ' -
· billijkheidjegE.m!!~~ ' bEr,olking del' resi:c.ltmtie ,~anj()ewangie OAEl.G.A~ ~c, __ ';' .... .. "' .' .'. ' . . '.,-
betrachten' ha~r, eveu, o,alsaa-p: aUe ana.el'e. k<>fIieplanters op '·:· .•. ., .... , . · · .·.~/jir.,.~~ 

,~~n~k~:51~!1f~.d::~a~ ~~t: V~ .~~~<f.~iOO:.~J<oo.'-;~~, 
)~li~~i~~~in~~~'A~:1~e~~1~~ijnGr:~~;lt~~de; 15vn: bo~,60~5' kn ' bHD.VeidliiQ~ ., ' "", -
) 'echtenop J avaeIi. Madurawm:kelijkont!~gen485 7 ;514-,38.Van ' N.'eder~~ per , ,Ned.8cbip.aeb. n "> ... del 8eek gel. ':, .' ' 
;:;~etgeeR: ;:m,et' de 7vorige' .niaruiden '~aiS : jaats' mtulaakt . 
j4,497;lOl,02;clat is meerdaIliiJ.l.letze1fd,e: tijdWUc 'van,~ .. .... der . Wo,wlea~t.l.. ~ eai». ," 
1'8'10 Il'()~7 '61305 - en . meerdan iiJ. cU7f~/55J 15471 877 tell kolen. 200 .. tiob!r. Ii ... · ..... 30 ... ...ee;.' .. 
',~~ , -,- ;.~> ' " ' .' >",C, . ,,";::.. - t- ' ,~/,, ~ ' . ' .coll ,drqdaam-~ ..... ,derWoudea .. ,· ., ,_ .' ..... >': "C_i' 



,I· ,_",: .' ... '.> . , . -i>~., ,'dh.vQer. ::'~: '. , .,.'.', .•.. _., ,- .. , ".' .~- ~:~~.· .•... '.~~ ,N ... e .• ·~g~_d_:: ... Z .. r!aru.V. d_-.· .•. e.·.::V.'d~,.i,:U~.·-.-.·~l~.',.n·.p.~ ....•••. !_'.Oa,.,.-.bg'Ot~ .li.:naggOt'.~ p.'erD·" 'aNe .. eDdd· ~e.·l~ohei~ OO"I.ohUlli". ·' " 

,Es~~t~~~~~~~et,t~~~A::.~~: ~f.' . . . ...... " ..... ><.VOMNod.:.;.d. .. • • 
lS00:.-to)1 8teerikolenj,, 30'B",bbter,65psk~eiJ; :20trollaen touw; 5() ': i!i~k<i!liil; ~ ·~2~,a~A' iPa. · thee, '1 Z6 pikroltiDg. IqterllaUouJt 
: ~' k~)pto~"le~~ 'J-; "'¥ ;" -~:!~'~~lfw~n 'en' oo ;", .. -.. ,"> .. -. · J:o.T~iir' Neder{an(t\'ir CIi~:riDon pet Ned. sc,bip .. Geb. faIl ' der 

Y~n ' E~ge(and ' ~ " ZSvet~Wch_ '~c~ip, ,Peter Dickson", gez., , .. Beek", gez; V. d.Woude, agt. J. Daendela tiD 00. ' 

~ -- . . . . (}adda.~t,~,":4,:" reet . eDCO .877 _ion 8teenkoleo~ "30 . p8 hammeo; Aan boordgebloven ,&n foI .. 
42 kukoopIll'IIBs:chappeo, Heo ' \febry .~nco. lktunrwerk, derland. '. . , . ' . 

Reiss euco~ l~O~nzeep.~ . ,va~: jjzerw~rk' .. l kt kramer~en, lOOo 'k t' N H -Joor Nederlaod. 
_9uaipricli · e~. , ~tra~I!8..J.q5 : bOJldelagegalv. 1jzer, 2045 IJzer _ ...• pI In, . • • 

plateii,45; boilfiel~: ~1i~1,~91!!t~4~1~~1l~PpeD,13 coli ijzer- .:.. Naar P~manoekan per stoomb ... Coquetie". gel. paloo, 
W'eik.JIIla~tin, ~yc~', el,ici;f. :J2 'bll ::'Iilanutii!!lQren, Ipak moil- " 
sters; M aintz -eii :co ; 15 cti'laa{d~wetlr, W~ 'Loonen en co. ' agt. Reynst eo ViDjU. 
75 ~: md -aard,ewerk~1~5~likoopwateD~a50 :dokruid; J. Peet 10 keld petroleum, l~tm~el. I do Iikenreo. 4 emmere, Engel-
en '~o. .10 kn~otHiit,5 coil jjz~i'"etk.' Pandel eo Stiebaus. bard en co. 1 naalmacblDe, Pijloo. " 

: 55 kn _ wlj~i" G. ;-, Soermo~dt 'ell 'co'30~ukruid, 1 wageD, 
l ' ktkoo'ptifaieo;;c61vnidem" 30 ' kh ktilid,3850 do zeep 
B'ou'ghton eiL;co . ... Skn; .,',k(){ipwaren, ,E." :Mourmann en co' 
150ijzeq, a'eel, 25, ataven .ijzer;~ vo ijzerwerk.2 kn koop-. 
wlIceii,J . .JJonlop. 20 kn koper, lIahre imKinder. 92~0 
ko zeep,'pltcairn, Symeenco. .28 kn bier, ,250 do, brandy, 
36 do hicifere, Sdo bescllilit, 34 dodrankell. I2do ,wyn, 

-38$,O, do ~, z'e~p; 6 " nhagels. 4ijzeren retorts. 2,n lizerwerk, 

Naar Nederland per Eng • . 8cbip IICllvour",gez. 
. Ev~ns, agt. Dummler eo co. 

15 ton steenkoleil, Aao . boord gebleveo lading vao EogelaDd. 
. . ' to Samarang geladen. 

11431.11 pik. 8uiker, van den Broek eo Veeckeoil. 106081Q 
J>ik soiJm; Mac Neill eo .co. 5825 pik suiker, Dorrepaal eo·co. 

c3~9' i:QUkllopwar~o .. :~ Qlder> · . . . . ,. . .' 251l :pik 

VapNed~~iatldper Ned~ 8chip ~Comeli&", gtz. Croese, Naar de Cocos Eilandeoper Eog. lIobip IIAdelaide", gee . 

. -- alhler gelliden . 
rotting, 38010 E. pd: tbee. Dummler eo co. 

. agt; J . F .'-au Leeuwen en eo. . _ Seyffett, agL Tidman, Balfour en co. 
: 42 : ko , ~aoufactureD; 300 .bld genever.7kn gareos. 200 vn 1000 psvloersteenen; 300 ps bambots, 34 pa ledige vateo. 340 
r .', meel; 150 kilbier,25dQbuidenpreparaa~. I kt draokeo. J. . pik rijst, l:U 5 do suiker, 1 kt wijn. 1 do manuf"-ol.ul'6n. 1 •• 
r }j'. ,ao Leeuwen en co • . 3 kn was, Aganoor. 100 md sodawater, 5 keld lijnotie, 12 bundels ijzer. 2 keld petroleum, 

sf.water, 8 kn provisien, Cavadino en co. 18 ko manufactu- , 2: vn teer. 2 do boter, 2 do bier, 20 do meel. T.dmaD, Balfour 
ten, '48 do p,rovisieD. E. ~en Brilick en co. 60 vo boter. B. cnco. 5 keld genever. Reynsteo Vinju. I kt koopwaron, 
van Leeuwen en co. 21 . ko galanteritll, maoufa!,lturen en Reiss en co; _ 

Naar Nederland via, PasS!lroea[lg per Eng. schip .. Petunia ... 
gez. Johoson, agt. Busing, Scbloder en co. 

102 pik rotti!lg. BU~lng, Schroder en co. 

modewaren, . H. A. Hablmann en co. 41 ku provisieD. Gil
bert. all kn bier.IOO va zwavel, 100 do bier. 45 bozakken, 
B~b.re en -Kinder. . 200 M .hammen.6 ko manufactureD, van 
Bee,k, Reineke en ' co. 49 kilmannfacturen, 100 bn gareos, 
Maintz eneD. loos/water; 21 komanufacturen.12 dokra
~~rijen. ' 16dos~lgoed. Eogelhardenco. · . 2. korijtuigen,Naat Nederlaiid viaSatnarang per Ned. scbipitMr. J. 
23 do wyn, J. Daeodela en co. · 20 kn kazen. de Lilnge en van Lellnep",gez . . vall den Sprenkel, agt. 
co'~ 25 voseda. Brans. 20 vn verr, 4kn lampeo, a do 
kramerijen. 3 ,do lucuers. 'lOOmds/water; 2 colt ijzerwerk, . J. Daendels en co. 
geb; : IteetI~.k;'. ,. ~5() kn . kaarsen, 58 do provisieo, 44 15~ "nwijo, 13rol1eozeildoek, 10 kn vermouth, 2~ keld gene. 
dOri)iuiuJactureo,Pt;Ji.tlel en . Stiebails. ' . 2 kli kramerijen, Gum-.'ver, 6 kn groenten en provisien, 58 blikken koek, 101m atee-
pricli: eo . Slrauss. ·· .. 25. bnmimnfacturen;276 ' coli koopwaren, nen. 98 vnboter; 46 p8 baDlDlen, 5 mud. gort, 6 do boonen, 
·GeoWebry en ca. , -80pakken garena,80 ,coll manufacturen, 9 do, etwten, Aan board gebleveo lading van Nederland. 
l3lising. SClIlo.je(en co.25knm~nufacturen, E.Monrmann Voor Nederland. 
en co. 500'cvn ipijkers.W. Loonen enco~ 15ko prGvisien, " . '. . ' . 
12 do bessens90p •. van Vleuten en CQx .. 3 kn wijo, Steufert. 100 plk rottJDg. 3000 do koffie. 600 do. tin. N. B. M. 

23 kn wijo. Alting 1i1ee&.4 vn gereedschappeD. -26 pakken' Naar Samarangen Soerabaija per Eng. 8chip nMageJan" 
' ljzerwerk; 7 knkramerijen, 33110 ,lampen,' J .kt 1a!DPpitten, :3 . 
kn wasdoek; 1 ktJi.aalden. 18 coIl j[wm~rijen.2 kn ijzerwerk, ' gez. Hughes·, agt.Maclllioe, Watsoo en co. 
2do moosters,2 de pOtlooden. 4 domuiz~nvallen; 257 do 9952 kn :zeep, US 'do koopwaren, 185 domanufacturen, 194 do 
(lr~nkllo • . 3 do parfllDlerien.geb. Sut()ciUiI, Vederen co. 6 keuid, 50 pakken emmer~. 9 ko ijzerwerk, 8 do zeep, 7 do 
kli : . .w.ijn. Ilofstede. > 4kn' wijw.Ae Wendt. . IOdive~e,wed. "beschuit. 1 cijlinder, 6 ko wUn. 505 md aardewerk. 7-280 coli 
van Biomaiesteijn. 4 kn kazen, 60 ps kazen,Gezagvoerder 'ijzer, Aao b()ord gebleveo ladJDg vilo Londen. 
101 )nziar~ewerk.33, doglaswerk, 1000dozeep~79 colI 
koopwaren, ,100 kil eOgliiu;-J14 . do mantifactmen,74 pilkkeli NaarNederland via :Soerabaijll per Zweedsch schip Galathea, gez. 
touw.lOOklll!;aarsen, Order. eenigegouv~rnements goederen. Winblad,agt. Maintz en co. 

, . , - - . ,-.- 0 - - 'l!jtvoer.·" ·,· VoorNederland. 
- .-' . . ' .'. , . 130 pik rotti~g,l\f,aiiltzeilc,o .. 

Naar Nederltllid per ' Ned.s(!hipHJ~,hanDa", gez. Rosingb, agt • . 

. . ' . ..' : "':-~I!~T::~l;eiii~e~~' .••. " .... ... • . ~c , 

1000' pik kofIij.~15 ' pi~ ,!ot~g~ '1000,336 . pik' lli1iker, N.H.M. ' 
' ~ , . ' .' .' . '.reCh~r~b()n g~laden. .' .. .. .. ," , .. . 

· J2QO~aO ,J~i~ ; 8ilik~r.~4',le~~rllllra~; · 1~6.~ik rot,ti!lg, , 61~ ps. 
btiffe1l1Ulden ." N. H.-M.- · " . ." ;'""".," '" . ; 

·:·~' :~: -:--:-~ - I (·:~~·:-(~.·_;-:::-'~·-~ - ·"~~:{'.'-;· )' _-:-;:·_-.· ;:.~.~:±J~~ Sam·.~Dg :g~l~de~;~-_ ~.;.: ~. - .: f:.: --r .:--

, '495;{;pikk9ffij,2615S;~' netiiidigoN;H; :M" " 4 "':' '.' .' 
... ' .. <·::'·:~" Albiergeladeo: :< ,,'. , ; ... 

12QO '. piktin. 3250, pik ' koffij, 10 :· ~n " gonvernemeiM .goederen. 
alg~ineene , pakhQi$iIl_ee*r" . . , ... ; 

. Naar Nederland p:er Ned. scbip .. Aegidia en Paoline", ' 
. . gez. deGroot, agt. E. teo ,Brinoken co • . 

·· tePassoeroeang ,geladeo. -
'600piktin,14000 ' do' k()ffie,150',dorottiog. N. H. M. 
.,. alhiergeJadtlD. - ' 

li:t> kleederen, . Nilfeboom. . 11 ~oll gouvernementa goederen-; 
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DATUM:=~=:VL~&G:===r=====~N~AM~E:N~T:D~E=R=S=C=H=E=P=E=N=' ======;=========~~==~====~~~~~~~~~~~~---"--

SepteDlber~1I7 Eilgelseh.. .; .IFair Leade:. ' . 
u • .- Neder·andlch •• Eramus. • • 

. is Zweedsch ...... Gala.ia • 
• - Engelsch ....... Chieftain. • 
• -" • . •.••• ' llotwell G8,tle 
• lIe Am' rikaanach •• :<00100 .-. • • • . ' 
• - Eugelllch .... " ,Whinfell. • • . • • 
• _ 1 • .. ... "preBtlers. • , • • • 
• - Zweedsch ..... , Dickson. • , • , • 
• - Nederlo.ndacb •• Gebrooders van der Beek. 
• . Etigelsch .... .. Apelle. . . • • • • 

GEZAGVOERDEJ\ V,~!Il J)4WM 1 h .•• 
{ 

• Fooke. • 
• Hulshotl'. 
• Fnrublad' . 
• Blacklock 
./watt ~ . ' 

.
• Sheetwell. 
• Jones. • 
· Mackil • 
• G.dder. . . 
• van der Woude . 
• Mac Lay . 

--I ---~. ----:('- . 

.CarJilf .. ·· " ... l l 1.11i ".".)~ 
• B.t~Vl" .. .. • .... i~, ~.c. Pt."'.... r .... ju. .. , .. 
• ~.aenol AUeu •... /. ~ , . . • .1 ......... . 
• ~lUg.por ..... . , .. . 's.pl~"''-r . . .. I ........ .,.; .... . 
, Prohohngo . .. "IIV ~ ..•... , .\ .......... . 
' . ,: . . . , . .. , 11 . . .. .,. w, ... . 

. . Card'jf .... . . . . .. i' 10. !., ..... .. ,),., . 
• Bangkok ....... l~ J: .. ,~~.." .. 'I' II~;"""''M 
• Lonuen . . . . ..... • Juli ••. " .... a...." •. 
· Rotteraam .. .. , .. 1 • • • • • • . ' 
· SlDg~pore. .. . . .. it M~i~.~.r .... · ~ ...... ... ~ It"", 
• ~1,'"l1e .. . . , .. .. 114ut"01" , ..... ~ ... , . .". ~ ., • • .... , Palm ZeU • • • • • 

Oc'iobe; • • : t ~ederlanch~i:.: l~~:!';e Wa~rW~ h 
- • Bapley . 

" • • 1I Zweeds.eh ... • _ Charles TotM • • 
• .- EngeI8ch . .. • .. Petunia 

• -- ·Amerlkasnsch.. Amie . • 
• - Noord Dnitlch. Imperinse 

" .. . . . .• Hammonia. . 
• - Nederland' ch •• toomboot Conrad 
" - Awetikaansch • Sprinsfield • 
• 8 ~;ng.llch... •• W)'lo: . :~ • 
• . 11 ........ Km .. 51D ' •• 
.- Nederland.eh .• Nebalenuia • 
• 6 Soord Dllitsch. A. H Will. • • • 

• .- Engelsch ...... Hotspnr. • • • • 
•• : N ederlandBeh ... Iohanna en Marc.eretba 

• • . • . •• Rio de 18 Plat •• . • 
..- • .. .... Nijverheid . • 

• - !>.gellch ...... MIll'Y Shepberd . • 
.- ..... . Haunah Niehollon . 
• • • • •.• Adelaide, 
• - Amerikaanseb. • Comet 
• 8 ...... Herald 
• - ElIgelleh •••••• Helen 

• Reed' 
• Zwart. 
,Pryt. . 
· Johnson . 
• Morrison 
• Bosiek . 

'. 
• Willer • • • • 
• Graadt van Roggen. 
• JlUIles S .. Dwight • 
· Br{lwne 
• Whitto" 
• Goati' , 
• Vos.. . 
· Cprrigall • 
• Ruhaak ' • 
• Remmers . 
· Schaap . 
• ',eorge Croot ' 
· Black 
· Seytrert 
• Braij . 
· Gardner 
• Evans 

• Greenock . .. ... 8 I ... , . ' •.•• .• ~\;., . 
• Amsterdam........ " • • ..... . .i. 
• "OerabllUe .: .... 22 lkopl ••• lic r .... .... 11 .. .... 
• R,o ae June;rO . .. 1 ·."cubit . . .. il.. ... , .•. 
• '~.an.ea .. ...... _,' \6 JUlli. .. ... ~""""". 
• Ll\erpool.. ...... 12 • • ... , :,"'" 
· HaUlburg .••••••• . !& • t~ ~ "" .... ~ .... 
• Amsterd.m ... .... ' , ' • • iI,o;;',;, . 
• Mamlla ........ . 13 Aup.'... . .. , ........... .. 
.. IndramaUoe. . • 31) S. p, .... .,., ... . ".1 " ... 1.1; 

Amoy .. ....... . 18 AU&lilt.a. .... . 1'_ 
• Butavi ......... t Oe'"ilcr _ .. . . . ~._ 
• ~io de Janeiro .. , -4 l;up.t .... .. . ~ ...... . 
· ~lngapore ••••••• 17 !.'epl ~"'''''' .. . ...... , 
· Batavia... . .. . • , Oelo!tH • • • , . ............ . 

• •• • • . )( ... 10;\, 
· , ...... ~ . 
· Sarna rang.. .. .. .. a .... . ' ..... , 
· Foochow.... ... Ii Auru-lU . . .. " ......... . 
· lIa:.vi.......... .. G , .! .. !re, .. . . . . , .&1 ... . 
• Munil : ... .. .. 3 l'epte ... ilcr .. .. 1Iotc.w. 
· Rio de Janeiro ... 31 lull .. . . •.. . , ..... _ •• 
• Foocbow... . • .• • 8 So.,\elllilcr •. , .... ii .... · .. , 

AangakomeL S~hepen te Batavi~ 

DATUM VLAG NAMEN DE l!. SCHEPEN. 

I 
September.28INederlandleh. .. Ichip ••• Iohanna , 

• • .29;Zweedsch..... • Galatia . 
• 30 Engelsch. .. . .. C.avour . • • • • • 

October • 1 Nederland8ch .. Gebroedera van der Beek. 
• 2 - Cornelia . • . • 

Nieuw Waterweg II 
• toomb;. Eersteling . . 

• - Zweedseh. . •. schip . •• Peter Dickson • 
3 N ederlandsch • stoomh .. Conrad , . ; 

.- Fransch •. _.... #I Neva.... 
• - Neder/andsch • . achip ••• Aegidia Paulina. 
• 4 Engelsch. .. • • •• Petunia... 

'I • • • • • • II ea valier • 
, ,II Russ .......... bark .... AliBte . • • • 

, 7 Engelsch. .... achip .... D. Me. :8. Park. • 
. - M ...... Ibrik .... Nile .• ., 
• - N ederludsch •. schip •••• Nederland en Oranj. 
• 8 • ......" IMaria Sarah. . • • 

. • • - Engels.h· ... .. .' Miranda ..' ' . • 

• Verduin • 
• Kinbtab • 
, Evans. . 
· v. d . Woude . 
• Croese. 
,Zw.rt . • 
• Sa .. dwan . 
• Gadda . • • • 
• Graadt van Roggen. 
• Mar~ariDo . ' • . • 
• d. Groot 
• Johnson 
• Knygbt. 
• Dreilich 
• Youn~. 
• Hughel. • 
· Haasnoot , 
• v. d . ];lijk. 
• Syren • 

4 n_ ;;;e . ~ ...... 

I: .\'J·'HI 

• lIongkong. lua AUIllllul. 
• Buenol Auru~7 Juh • 
• SamlU'flDg . lIG Sept. • 
• Amsterdam. 1 Juni J. Duo .. 11 II Co. 

28 Mel . J . Ii. \ ........ _ ~ c.. 
• . 6 Junl 
• uit teeterur I Oct 
• Londen. • 16 Jull • J . PM"" Co . 
• Amsterdam. 2' Augu.tuI. I . Dr.eudoll en Co . 
'l~ingIlPOre , 1 October. IN. Suol'lllOllcii WID. 
• PUBlllroeang, 2' tlept.. E. IOU II~Ua Co . 
• Illo de Janeiro 7 AugultUI. -
• Hongkong. U. • DtilDlIIl.r II Co. 
• Cheri bon • 4 October. 
· Hangkong. 30 AugultUI . 
• Tugal. • 80 September 
• Samarang , 8 Ocwbu ., 
• Pekalongnn. 6 • 
, SiDlapore • 18 Sept, 

Vertrokken Sohepen vanBatavi~ 

iHTUll VLAQ N AlIEN DE" SCHEPEN GEZAGVOl!JJtDEI .1." 
ieptember .!l8 Noord D.UitS.h./stoomb .. Eers.teling • • • • . 

q • .- Nederlands.h ... Bchip... Pres,dent vall RJjckevorsel 
• • .- Engebch .. ' .' .•• toomb •. Vidar . . ' . 
• • • - N oord DUitach. hark.. Frioch • • 
iii .30 Enge1.lch •• : .• -••• IItoow.b ._ Sea .Gull . 

,- Nededands.li .• ichip ••• Johanna. 
October • 3 Zweedlch, .... . Galatbea . . . • • • 

• 5 Nederlandsch... Gebroedera van der Beck . 
...... Iohanna. '. . • ' " 

• 6 . . . .. .. Mr • . Jacob van LenDep 
• 7 Engellich ~ • .. •• bark.... Adelaid e: . 
· 8 .. .... 6chip ." Petunia ' . . 

Magellan . 
.• . • \) . .. .. • • Cavalier. . • .. 

. - Nederlandsch.. Aegidia Paulina . 

Verantwoordelijk Red'acteur: J .C. V ANLIElI. 

. ' 

· Sandman. 
· Lienwen • 

Murray 
· Vo .. . 
· Ridge. 

Rosingh 
• KinblMb. . 
• v; • . d . Woude 
• ·Verduin ". • • • • I 

• Berkelbacb v/d. Sprcukel. 
• Seifert • 
• -TohnBon • 
• Hugbes . 
• Kn igbt • ; 
• clc Groot 

.lIlIlIlon. 
Soerabaijl. 

• Singapore. 
• ~tderland. 
• Padlul · 

Nederlaud, 
· Soetabaija. 
• CberlboD . 
• ProbollbgO. 
S~mara"g. 

• KolOI·EtlaudeD . 
• Puoeroean. 
• Satnlrani · 
.1'robollJilo. 
· N e derlund . 

Snelpersdruk. BRUUUNG &: WIJT. Batavia. 

-
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