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VOOR -WOORDEN , Ii gen invloed heeft weten te vel"k;ijg~~~c:l~ - ~;i;;~ 
' "OORKO:lr:eN'DE ~ DE GEWOXE EDITIE Y A.N RET I het 001' van den Sultan heeft. ' Vel be taat cene 

Nieuw Batavlaasch Handelsblad sO,ort ~an lca~~pattan, een. raad waarvan de 
., .. • , g~ooten des RIJks en verschlllende hoofden deel 
"," " " , l~l~maken; maar de dagel~iksche Jciding del' po-

,~ .. , :; t. llRIEVEN UIT DELI. ht~eke aangelegenheden berust feitelijkbij het 
i· - J. dnemanschap: Sultan, djaksa en kontroleul'. daar 

Jfijdeer de Re(lakteui"! de laatste in aUe . belangrijkezaken eene raad
gevende stem heeft. 

Gi) · verlangt van mij eene uiteenzetting vanDe kontroleur van Cats bal.'on de Unct was een 
d~~l . toestand des l~~ds v601' den opstand en ~~n- bekw:aam en energiek arnbtenaar. Hij wist met 

. wIJzmg. :an de rmddelen om deze belangnJke MaleIefsen Battaks goed om te springen . Men 
'nedel'~ettll1g tot rust te bl'engel1 Ik zal naar vreesde hem aIs devertegenwoordiger van de . 

: ·mlJll heste \vet en daal'aall trachten te voldoen. I Compagnie. 1)e lWlltroleul' de Hann , die in de 
'; Acllt a' negen ja-ren geleden vestigde zich in 'Battaklanden t10ordwug, .volgdehem ' op-: '-maar 

het g.ebied vau den ~ultan van Deli de eerste hij was wat sYaperig ell ondel' 2ijn hestimrhego1l7 
Europeeaan, een :' ederlandel', de heer Nienhuis. nen de kiemen del' 'onlusten zich te ontwikkeJen. 
Hij verb-eeg ' yan den 811Jtan woeste grond-en in De ultan gaf tach nleer . en meer woeste 
pac11t ; die grond is ui tstekend voor tabakskul- gronden in pacht uit. Zijn eigen gebiccl wus 
tuur geschikt. Th311s berinden zich in deze stre-weldra- ontoereikend om in de aanVl'.'lgell te 
ken cen 40tal Europeesche kolollisten, behalve vool'zien. Tevens had hij van het prestige "an zijn 
hUl1ue \TQnwen en kinderen, die zich met de bondgenootschap !'net het Nederlandschc: Gouver
teelt van tabak, notenmuskaat en klappers bezig nement gebrnik gemaakt oni zijne 'macht te \'e1'
houden, De tabak bed?ng dit jaar 0P, de EU-, grooten en . ~ijlle ink~msten te v~rmeerderelJ. 
rOl)eesche markt de11 -pl'lJs van f 1,70 a f 1.75 Allengs empleteerde hlJ op het gelned del' Bat
ge~niddeld per half kilo ~ . De . uitvoer van tabak I taksche naburen. Rondom het eigenlijke Deli 
zal thlll1S 8 &. 9.000 pikols bed1'agen. vond men de Ampat Soelcoes, waarondel' 80engal, 

In 1858 is de vel'houding van den Sultan tot elk lllet een Dato aan h~t hoofd. Zij stonden ; 
het ' Nederlandscbe Gouvernement bij traktaat na- tot den Sultan in eene bijzondere \'erhouding. 
del' crerecreld. Een kontrolem' is daar gevestigd, Deze Loesson-Battaks, aan den voet del' bergen 
die ~1 d~ positie verkeert van de B1'itsche re~i- gevestigd, waren eertijds g~heel ?nafhankelijk. 
denten bij de inlandscbe vorsten of, als men wll,Maar t?en de Sultan z~g :welke mkomsten hij · 
van onze residenten in deVorstenlanden op Java. van de mvoerrechtell, den oplUrnpacht en het Ver
.' net crebied van dell Sultan van Deli was be- huren van woeste gronden kon trekken, poogde 
trekkelijk niet groo~. ~et s~:ektezich . even hiide Dato's tot zijn.e vasallen te make~. Ge
boven Medall Poetrl mt. HIJ -regeert thans stennd door het prestIg.e van de Cowpagme slaag
eigenlijk het land met den djaksa, ' eenMalei~r, de . hij e1' in, hoezeer ,de Dat~:>'s g~ducht waren 
vroege1' djoeragan op een ' lhlandsch v~~rtUlg; door hunverba.nd tot en hUlmerelatl~nmet ~~-nne 
en die meteel1 lid van de -naaste' ft\mlhe des stamverwanten 111 de bergen. ~ot de mvloednJkste 
Sultans huwde, Die djaksa · is een gewone m~nnen· in die streekbehoorde \Jato Ketjil, oom 
,Maleier . aan- wien liranlcali en t rp tart ~il1 denenvroeger . voogd van den Dato van Soengal, 
mond bestorven liggen, maar die ' een geweldi~. thans een jongman van weinig beteekel1is, dien 
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de kGutr !eill' Deeren~ z-eer yoorzichtia koit v66r d' d . 
. 0 Ie met e D.ato's or den besten Yoet . m~ tnw ..... l " he uitbreken der vijanoolijkhetlen naar Laboean h dd 1 0 

beeft weiell te doen verhulzen. Dato Dalil . de ~~ . en en .. wIer anderi aan Timallg tan~kat ] 
, gI,:'nsden ;.\,.gmgen tot. h, 0.n. om de1,aak bbtc nndcre rutllvo£rder in den striid, was medt:; een 1 v l\.fo 'J ., eogen. ,'taar men welgerde zoowol de terng-. 

der hoofdcn . die vroegcl' in de Loesson van de gave del' ll1 ~eslag genOrilcn gocdel'enab e ~njge 
doortrckkeudc handelareu schattingen eischten, scha~levergoedmg voor die onrechtmatige daad. 
tollel hi(:'ven en wcleells rivierroof p1eegden. Om Zle~~ar de aanieiding tot den kl'ijg. Ontcgcu. 
djr laat. tc boyenai tegen te gaan; steunden onze zeggehJk heeft de Sultan in de rcchtOll van de 
koutri-,ieurs: de pogingen van den QuIt-an. Ampat Soekoes gegrepen en ziclll'cchtml aau-

DebebP.1:.l' 'cher va.n Deli en de dja.ksa begonnen gematigd, die hij niet bezat. H et politic - ge
." \'erioop "an zeker en tijd stap yoor stap oak zag heeft hem van onze zijdc daathl gestenud. 
over de woe te grollden Tan de Dato's te beschik- De overeenkomste,n tusschel1 de laudlmUl'ders 
ken. zonde r hun in de daarrut yoortspruitende en den Sultan werden zeti's door dell Rcidcllt 
\'oorchmlen lie! n~chtmatige aandeel toe te kel1l1en. van Riouw , bekrachtigd. Deze volgde de l'ap
Dit gi ng zoover ciat de woning vall Dato Ketjilportcn , van den Assistont-Rcsident \'Un Sink, 
eerhmg te Handjoe Retoe! geenklaveerd ,lag aan wiell we.g~r ' de kontl'oleur van Laboean-Deli 
ill dc afgestaue . partikuliere gronden en deze onderges'chikt is. Blijkbaar· hobhen ~le J5uro. 
IMtsten yJ.ch tot 'l'imang Langk~t uitstrekten, peesche ambtenarel1onreoht gesteund, omdnt zij 
hocl.-.:er dat . gcwest door eeil ,!~gen Pangeran j d.en toestal:d i1iet juist . genoeg ,kelldel~. De A'S
he~tuur-d wordt. - slstent-Resldent van 8mk bevll1dt zlcll op cen 

Aan,'ankelijk bekommerden zich slechts zeer afstand en lllen verkeert daar onder geheel an
(~llk;+:n o\ er dell af;;tand del' uitgestrekte woeste dere omstandigheden. , 
~:F:ldcn. :I{en protesteerde er niet sterk tegen, ' Had men terstond, bij de ecrste verschijnselen 
la'r men er zich in ongunstigen zinover van het verzet, door verstandige handeliugcn CClle 
uitliet. Lnte.r 'werd or · menigmaal te vergeefs schikkil1g in het leven wetcll te roepell, llct zou 
tegen geprotcstcerd. Naar mate de Dato's even- ons veel bloed en schaUcn geld hebben bespaurd. 
w(~l lmnnc inkolllstell zagen besnoeienen Imnne Er waren h~ee wegen open: den ~nltan in aUes 
vfoegCl'e " illckenrige heffingeu belet werden, te helpen of recht t.e doen. Had men tot het 
Oiit~.t{}nd meer (>l~ meer. oDte~l:edenheic1, die ein-Ie~rste willen ov~rgaan, dan had de vertegem~.o0r. 

ehJk tot cene Ultbarstmg lerade. Men vreesde dIger van het l\ec1erlandsche g01.ag gcellc IJde1e 
aali\'unkel\ik nog to zeer de macht van de Com- sommatien moeten elDen, zoolang hij niet ol1venvijld 
rag-nie OID ill verzet te durven komen . . Maar toen met klem leon optreden, . maar . tcrstol1d nadat

c 
ec

eenmaal eenige ,yillekeurige handelingen waren ge- nige troepen in Deli gekolllen waren zich van de 
pleecrd en lliet terstond de straf daarop vo]gde, Dato's moeten meester maken, Dat ware allezins 
. che~ten de Dato'g moed en brak de strijd los. mogelijk geweest. Een coup de main had , alles . 
De Dato's werden te vergeefs gesommeerd te beslist, . Zoo oordeeide de Resident van Hiouw 
L" hoc an te komen, Sornrnatien om zlch \-'oorer blijkbaar over en hij zag den stand van zaken 
den kaTa}Jatio1l en del~ kont!'?}eur te .. verantwoOT- I althanl> in dat?pzicht go~d in. 1'\<1011. had zich 
den, haddon gecn etlekt. · 108n Zl] vervolgens : dus van onze zlJde met mets moeten ll11aten tot
geon ~tcrk en arm zageH naderen, am aan de ge- dut ODze ambtenaren over eenige macht beschik
dane oproepillgcn en sommatien krach~ ?ij te ten, die ,~erkelijk allen vorc1eren tegenstand ge-, 
zetten, en de t\id Ycrliep, werden bedrclgmgen broken zan , hebben. LvI en heeft echter eerst ~la
dat de Compagnie hare l11acht zou doen gevoe- dat de Dato's de opeischingen van den kontro- ' 
len, zelfs- met noon beantw~)(rd. De Dato's begon- leurgeheel.in den wind gesiagen hadden, gewa
]1en zich tot den oOl'log toe te l'usten. Maar penderhand willen handelen, Dat, is de eerste : 
n OD' was de vrees VOOl' de Compagnie sterk ge- , fout.Iil Oostersche landen geldtnog· steeds zeer 
llo~g om velen te do en 'weifelen, alw~rd.ell _ ,de ~eker ::' ri-tacht: gaat bovenrecht. , Maar zQod 'ra.de i 

Dato's langz(lmerhand doorstraffeloosheld 111 4un mlanders hespeuren, 'dat aanbevelell vanho?ger
verzet gesterkt. Eindelijk nam' -Dato · Dalil ' eene hand _ niet terst,ond , door " eenevolq.oynde , ma~ht 
prau w van de heeren Peyer en Schlotter, met klem bijgezetwordt, vGlrdwijnthet pl'estige,hoe: . 
rottan beladell, in beslag, Dato Ketjil Het zij-I.m:achtig dat tot dusver gewerk-t J))oge ' hebhen . 
·nerzijds denChineeschen opiumpachter van kam- om :de uiting van ' :rechtniatige ontevreclenheid ,te 
pong Soengal wederrechtelijk gevaugenz~tten, versmoren en slaat de -wederpartij allengs tot 
De heere11 Peyer ei1 8chlottel', oude kolol1lsten, overmoed ov-er. 
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:,::;:;'jh ,.gri~:\:el{.J)est{)~dell. .De. billiJ~ste weq 'gemakkelijke po' t' Hot, lana-~ r,*iav;:·.llt~d~ . 
':'Y~gewt!~~ .. #c"ll ; ~l'$toll~ ; to~ cle ·'Dato's t~be~, teiten~()lslagen slO~~~k~ri.d , · V ~' ~" , '\! ~, 
ge~v.~.ii~n~e,··~~¥~ldhgtusscheIrden Sult:Divan·.*e~ne 'sp~'ake: Wa~irh&ell do ~ve;!~- lei(lij~~: Q~:": -

,J)e~l:. met a~ .A.wpat . §oek?es tot stand te bren - . welke hulpmlddelcn mon 2elf l)eschikkon kun'nl' 
ge:n"des·, noods ... departiJen daartoe te . nopen, wat.' deyijal1d vermocht, ditnU(l~ \\fa;; ' ';~l~ f<Ul<l
Me. 11. had den stn].d kunnen voorkomen dooraf· sel . Van Sultan of d) 'a· k· '8· .. ..•. , ·e .. . ' " " i~' ~ 
k· · , 'd ·· ·h '. di·· !"\ k ,'. .. . < & was gcenOl11lUrUl1ltl~ 
oop,a.n .. e ree tC.,n er ",De oes en door aan te verkflJO.'en, waarop men ,, ···t ,' . :k·.· ', ., .... '~ d D l" .. '. . . .. t t k , . d' 0 Cl rQuwcn ou ~t\1i 

b ~ '. , a01<·.~e~ ~~nslo~~k~e.d e ~enn~n,- Ie vroeger len; De ass. -resident v.,ail Sink, (lkoljtt'Oleti~ 
. IJ11,a up 1:oe ' van.ge~J el m~t en vorst ,va.n Deerens en de kapiteiu Koopswm.·eri illtm;;selI~ 
I?eli stondcn~ , llisscluen z~lfs ill bet~re kondi'" nog terecht van meening, dat als m.en 'uet ban,;" 
tiell- verkeerdcn door ~unne betrekkmgel1 met del de, alles gewonnen zon. Zijll. De heer r-Iey~l,~ ' 
~.e .?~rg-J:l.attaks, maar III elk sei'al op ongeve~r bood aan de troepen 1U\(li' 'fimung Latlgkl1t tc. 
ge}lJk~ W:Jze . als · de Sult~~ he,~gen ' dedel.l, dl~brengen; Men besloot met dde afdeelingcu' op 
~11l1 \e~olgens onmogellJk ZlJn - gemaakL H ':lt te rukken '. de Dato's omte trekkcn en in te . 
l ,S .oqk TIlet te:gell te spreken, datdeSultan bo- ' sluitel1, De expeditie bereikte echtcr lUt(lf doe'l .. 
'ieUdl~l1.grolldenuitgegeven heeft~ die zijn eigel1" niet. Aan de zijde (van Deli 'zon ' ecno kuiOllue '" 
~():~lll1et ,w~!ell~Men hceft g~mi~ aan kennis .Maleim:s, onde~' beve~ van ,dendjah3ll, oprukkel. ' .... 
vandenfoes~lld eI~ \"a1l beleld aan den dag Deze Tlchtt~ lUet~Ult ~n va~l daai' dathetg~~ . 
'gC;\legd " maar. {)UderVludt , daal'Yan de ge,701gen. ·· heele -plan III chugen vlel: l ' 001' cell kleine Qeh~ ... 

n. .. tinggekomen, vroeg de djaksft "cdof Omd()Ol' t~ · . 
. . . . . trekken; ~it .werd ge~veigerd, WIUU'Op hij ecnig~ 

1.~oc,n d<: ccrst.c ?xpedlhe, ond-er bevel van den;' dagen werkeloosbleef; maar tOCH de. bczcttiug "an 
kapltcm Koops j iuer kwam, was de oOl'log te- de benting verliep, l'ukte dedjaksa cl:Ull'bhmefl · 
gen .. ons nog aUes behalve . natiomial, als ik dat en nam eene onde vronwgevangcn,dic hijdmll' 
zoo '·' l1oemenmag. Ol1danks de opr'uiingen van nog aantrof en voerde ze triumfllntelijk mode. 
de, t.wee Dato's was hui1aal1hang, die bereiclwas Onze troepen konden de Dato's nict bcreikcll ; 

.. tiel} kamp te aanvaarden, nog steedsuitel'st' ge- zij ontsnapten. Maar . volgens geruchtcn wos d t: 
ring : De lHaleiers van Deli waren niet mbe"paniek toen zoo groot, 'dut er cell oogcubli:- . 
weging te hl'cugen.De Eattaks V<iIl Deli waren ten was, dat de Dato's nog s1ecuts S mau rondom 

.. deele aal1 ,deplanters verkleefd. ,Vel verclwe· zich hadden, Onze tl'oepcn Hll'bralldden ceh le)' 
neu :· de Soengi.l-Battaks ,'eel later van ,de plan- Tirnang Lang-kat en Rancl,ioe Bctoel. Vel'\'olgell~ 
,tages en zij sdrijnen aall eene oproeping gehoor is men aan het ondel'handclell gegaauclIheet't 
'te hebbel1' gegeven ; mmir onder de5 a 6,000- zich deerlijk laten misleiden. · Er kw'ameu Bat.
man werklieden van de planters beVindel1 zich tales af, die vool'gaven gezanten van de pung
O}) dit. oogellblik nog een aantal Battaks. De hoeloes te zijn. A1£ uewijs vau hnn11e goede ge
planters werken VOOl' een groot gedeelte -met zindheid brachten zij de ge;W0lle schattillg, een 
,Chineezen. Zij hebben ' e_ch~er ook . een aantalwit hoen, mede. rre vergeefs \,:aul'schuwde de 
Battaks in dienst I.reilO III en, die zich lliet, met heel' Peyer de civiele autoriteiten, clat het aan .. 
deeiqenliikc kultur~s, maarvooral Olet' hoschkag- knoo(jen van ondel'handelingen tot uiets zon 

; pen be zig houden. De Malelers van Delizijn \ leiden, want dat die lieden niet doo~' de b~l'g
te ' ln~ ~r~ iets te. "clTicht~f1, ,De ,Battaks kO-' \ Battaks , ~Val'er.l afg~zoncle~l, mITal: ~plOl. ll~eJl ya~1 
lllell Jaal'hJk,s 'vau de Loesson, elen voet de~.b~~~ - . de Da~.? is - walen, che .kw,lmen om h,~llllle lll~es - __ 
gen, OID bij 'de planters werk tezoeken; z~lz~Jn ;.tel's . tlJd te doen Wlnn~l1, opc1nt ZlJ edt m~ll:: . 
perfekte . w'erklieden, die aHe vertrouwen ver(h~ - , weu aanhang .. zonc1en· kunnen \'e~'~amelen, . .i;Il) 
nen, De. cigenlijke }leTg-lhftaks . komenzel- chong e:' op attn dat menollve~wlJ,I.(lvercleJ: zou 

-"clen naaT helleclen. . - .." .- ._ '. "':'- v .oOl'ttrel~ken; clan z\>u menhulpkl'lJg:en; de DOU- ' 

. .- - 'Men heeft hetbehouc1 . van de : p1aHMgesa:a:n- ~il1g vali een del' invloed.rij}{~te 'p:alighoeloes \"a& 
_~'~ 'de. Jlirlkehoudillgder ,. a~QeideI'~:J;~ .(lalik.~pj ~l,y,q. ,t~ch weifeleud; . 1l1a.~r . tr{)~ ,nlen 012.', dan . zouhij 
·;.S iidr -hereic1: \' el'lelaardeli~ 0!l1elkeil ) ;iirm:al>f,if i tW :.itch .ze6I; _ .. zeker In} '; ons: voege n en , on~he]lleli 
., .·.· ~la~n,,,;el een , 'afdpend , be-wij~ <latA~ ' v~l'ho~~ir)g;", ~iIt . d~':'Dato's meester 'te.worc1e~l. .. Dlev~~:~~l~-
::':tu~schen,'~<{ ' -]11~11tel~~;; <:?iL; lt1p1 ) :-01k-:, lJi~rril~pte!td'; , gChu~Y\i1gen v~l1~~en · ... geen , ... mg,ang.. .,. De hee1'el: 

'. -rnao' h~eten_ ' < '; .......: ',:', c. -, ;.:' .,Locl"el de BWIJuen Deel eBS leenden , het 001 

···· •. ·. :rbell.,;:pe: · ~al)iteib .. ~~opg : tot: ()~~~~eer~H __ ,U1oesf,\aan .. in~ol:l1latie n." van .'. cle~ :~ult,~n .. ' .of ... eige~1ijk~ .. a.l i . 

. . ' . oven~aan) ' h ti\fOl1c1 :,:1ur:. zmh •• mee!le ·,.a11e:; b~halve . ",cle11.·. c1Juksa, obchoon .. de~,e laatste . al .,~ atJl).en 
""-:'.:" -- _r - , , ;.: ••• : •••••• • ": :.. ) ,',:, ~:.~~/.: ••• >. _ . ~:::~:;.~ .. ~; .. ' _,' ~ "_,,:,> ':~' .. ' 
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~umbGri~bttoVOOl~ ,goecl~ u~unt aa~pal:n, l~i€ts ~ndere weg loopt van . ditpIateau . naar . Atj,in. 
. under ondenocbt ,ou ·blinqelings op ZlJne Splon- een . derde ' naar de zuidkust cn· een met ver~ 

l tCll vc:rb'6tlw(le.Jletgcvplgwas :dattQen men sehillend.e · vertakkingen naat · Soen:gaLPertjoet~ 
~j dag~n JMe.r YQ?l'tfuktc I . onze , troep,en moesten Langkat en Deli. De afstand yan Deli naar het 
',r{'~lre(;rl\n. Op meuw blcek ~at de ::sultan en de Toba-meer zou 3 a 4 dagmarschen .zijn. De 
tljabn ge~n weg of steg in het land kende~l. v'erschillende wegen zouden . allen uitloopen op 

De llecr Feyer hood vervolgens op meuw de O'roote maTktplaats op het pIateau, waarYOOf
t;1t'm. (j"(:l'Ste ;vai(Holllb..!.'aohtaan de troepen te l1am~lijk eel1belangrijke ruilhandel in paarden 
klJle-n. . .Hij .~Ollze overal heen brengen waar plaats heeft. . 
dit . verlangd \Vera, .. ell de Dato's weten op te spo- De tijd van onderhandelen met de Dato':;i H 
n n

t
" mits men . ' de leiding . del' zaken aan hem voorhij.Het . plan am bentings bO\"en Timang 

toote.rtl'Oll\vde '. en aeenerlei regard meer wed Langkat en aan de Soengal-ri\ier op te richten~ 
gcs!ilgcn opil1forn~atien v~nde zijde van de.n ten einde o~s aan de zijde van Deli te bescher
$tllt:;m. Hetzij de toenmahge che~. de~: expe~l- men, voldoet Diet meer.De Dato's hebben 
tie. 1;oQdanig nanhod niet kon, hetzlJ hlJ dat met waarschijnlijk de berg- Battaks \vetcn opte nlie~ 
ihU'fde aannell1en,het tesultaat was datmen op nu de Deli-Battaks bijl1a Diet aandcll strijd. deel-
llietlw ~ver de uitlevering detDato's ging on- nemen. Zij hebben vermoedClijk hunne stamver
derh~nc1elen, vel'volgens~eder oprukte en onze wanten diets gemaakt, dathet der Compagnie 
t roepen na de grootste volharding ten .toon te te doen is om ook hen hlmne gronden te ont
l1ebbcll gespreicl nogmaals het hopfd stieten. '. neillen en tot slaven te maken van dell Sultan 

' '\::it staat .nll te doen en ,velke resultaten van Deli, daarhij wijzende op hetgecn reeds &ali 
zij!'! Yun het :kraehtig optreden van deli majoor den voet . del' bergen plaats heeft gehad. Jlcll 
van Stuwe te wachten? moet de Battaks derhalve noodzakea de Dato'i' 

Bell woord vooraf over den toestand des l~mds, aan hUll lot over te laten. De Battaks hebbeu 
zooals die volgens verschillendeberichten zou zijn. behoefteaan zout, opium (die door de CWliee-

Van Deli uit komt ·men aan e€m bergketen, zen onder hen gebracht is) en aDlulUnitie. De 
naar men verzeke1't (ik zelf ben daar niet door~ I afstand van Atjin en de kosten van vervoervan 
gec1l'ongen), waarachter een breed daI zich nit- daar Zijll te groot. ,'\Tallueer ooze troepen zich 
:streH, wedel' gl'enzende aan bergen,' het eigen- derhaIve vaIl de engte van Tanda BClloewah mees
lijke gebiedder berg-Battaks . . Nlen vindt daar tel' maken) kan men den toevoer van de zijde 
cen uitgestrekt plateau ,waarop het behmgl'ijke van Soengal n3ar de Battaks van het Dcli-ge-
1'0ba-rneer gelegen . is. Op dit plateau heerscht bied afsllijden. 
veel welvaal't; daar bestaateene belangrijke in- Tot dusver zijn weI ordonnalltieu uitgevaar
dustrie; daar vind.t men eene talrijke bevolking, digd ' om dien toe\"oer te beletten ,maar Dog 
men vindt e1' pracntige rijstvelden, mel) ziet er een tijdens de overste van Hombracht htt bevel ,'oerde. 
kolossalen veestapel en .paarden fokkel' ij; men werd nog veel uit het gebied van Deli lallgs de 
kweekt er onder meer indigo; daar hestaan weve- Pertjoet-rivier opacvoerd. Ren belltiuO' met eene 
rijen en ververijen. V olgens sOI11mige berekel1ingen zeer kleine bezettiuO' is lloatans yoldoende om 
bereild dit plateau eene hoogte van 3',200 voe- ' dit tegen te gaan. 0 ,0 

ten. Rondom het 111ee1' is de bevolkillg hetvVilde 'men het doel volkomen bereikeu. dan 
dikstgezaaid eil zoumen ook nog een paar zou · men de geheele lijn van af het rijk ' 811 

stammen van ... ¥!.~nscheneters aantrefl'en. Eene Serdang tot Langkat militair moden afzeUeu. 
groote markWl~~1s, d~emtnhoudenddruk he- ~etgeeu niet weI mogelijk is . . De toevoerkan 

'. zooht wor~t;lS}lC>.:gophetplate~u gelegen. Immers langs de Serdang-,Pertjoet-, Deli-. ~oeD-
Men wIl cdatwegenin-vier verschillellde rich;.gaI- (aan de mondinO' Ba1awan O'elleeten) _en 

tingel1 zich van .. ~.et:'pob~~l1werui~strekk~l1:,:.,E~nl L!,J.nglmt-rivieren, ':plaats o~ebben en m~n iou op dc· · 

~ezerw. egen .. ~O ... ll ....•. . ll<.a ....... ll,r ....• . S .. 1 .•. n.gke.lle
1

.C .... I.e.I .. l ..... .. .... D .........•• ~ .........• Ba .•. t· .. · ... · .. lh ... o ... o.£.a ... p •• :nn.ten t. oe. _z.lc~t . . d.l.en .. ~n. te .. h.' ~.~. de.n o.n. l cen . t~k8braehte~ '.tot ·· ~usver- hUlln~ .. war<ip ~·. lang~d~!voorna~ste IDlddelen-mpraktlJk fe. brengen. . 
dJen - we~ d~;~aa~~s; .·:.VJanneer .. l¥: .even,\V;~lvaI1diedel1,oorlog ~unnen beeindigen . eD de berg~ . 
wegen!lpreelL pedQ~Llkeenvoudlg v(J~tj)ade1i, 1 Battaks noodzaken de Dato's 108 -te laten. 

~ lva~r1angs ·men'. I1it)~ · t~ raaf<\k~n·· kol1l.e~.~ Del . :Maru,-'. ~~steld, da~wij de Dato's ' eellS 5110nze 
B~ttaks gaan, · te yoet en leIden· hunne'. paardell ' macht krlJg~n, -. -' . IS . dan de rust des lands on
Iangs .. desmallepaden,: klauteren er mede over I del" het tegenwoo~cre inJ.aildsche:bestuurverze
de rO\'SbI'l.· bl1 la.ngs .angstwekkende ravijnel'L Een ) ketd ?'\Vat zullenwij doen ah de orde schijn-
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',baar . he~tel!i is! Zal de Sultan OIlS ~~ ~!!1Daa~te,1 b~ven ~lles h~l',~ werkep:;· 20~ d~;;~en' dell ;'~Ja~~er' i; 
:kosten kuDne~, yergoedenP .zullen w:.g QOi'elldie~ met .enkel ,verwIJze tot' e.erre' civiele'Jaktie te'gel1over',,' 
!~15rPs ,,0~ .•.. z~~~~ '~~~1Il ,ter~~keer~ll. a~: hlJ , arbeld~l'sj. ,.ai~ ~~~e~~!~~~~t~~Il7"'-'alszlj "wihekel,l1;*g ',,:-'
l~, me~wemoet1lJkhede~.ger~kt. . DIe toe:stan~ de aangegane '·verOwdternssen c 'verbreken , maar ;" 
is '' 9nn<?-li,dbaar; Er , bltJft . met!'; over dan Deh I dat men de leer · yau ,-den Prokureur-Genera:a.L 
onder .. meer geregeld . bes~~ur . te brengen . .. ~Ien j bij J~et · Hoog1?erechtshof inpraktij'kbrengeell ' 
kan den Sultan de posltIe ,'al~ _a~b.tena:n van ! hen III zoodamg g.e:al straffe. Laat men dit ua, 
onsgouvernement en een rcdellJk l!lkoruen t013- 1 dan wordt de -posltie derplantel's onmogelijK. te~ 
ke.Im~n~ , :Men kon hem }let best~r o.ver de '\ genover 5 a,' 6,OOO arbeidel'~ ;: '::,,,,oor een groat : 
~alel~rs laten~:Maar WIJ achten dit; !uet ver- , dee~ Chine~zen. De ~beider l1e~ft het goed op"';' 
~Ie.sel.I. Jk. JJeter ware 11et h.e.m een~oedtg te pen~ i Deli, verruent e1' rillmg~~deri.'. ~e~,rt ni.et zel~ ,. 
s:oneeren. ' Onde! een geregeld.bestuur zal Deli I den met eene voor hem vflJbelangrlJke SOIn te- .... 
zlCh op reusachf.tge schaal onu~[kkelcn ; dnt land ! rug. . MaRl' . de we1'kbare bev'olkingopde platt
heeft eene' groote toekomst. rolls g~d bestU1.~rd. j tages IS afWlsselend en onder de goede vindt me)) 
Reeds nu brengeu de paeht vall 0lJlum en va!} ook s~echte elementen. 

' sterke4~anken 14,000 dollars 'g jaars op. Voeg Ten slotte ditnog, . Men ' make ,Deli van Siak 
daarbij4eiu· ' en uitgaande rechteucn de pacht los en ontheffe den assistent-resident van Siak: , 

. dergionderi,, ~~; zal ' men ZiCll dat bie~' beJang- van verdere oemoeinismet cen hemvreeIIia:~ .'. 
rijkehrolmeri ' V8Jl ' illkomst \'OOT (lell Staat te gewest. :Men verheffe Delitofeene afzonderlijke " 
vinden zijll. , . " . ass.-residentie en zeudeonseen hoofd van gelvcs-,· 
-. De kolonistell ' zullen . met vrcugde de Vi! tiging telijk bestuul', die min of m~er 'met deze streken 
van ons gezag begroeten .wanth{:t belooft ze- bekend is, maar . tevens getoond heeft een ' 
kerheid san de ill de grondell gestoken kapita- l vrienel van de partiknliel'e nijverheicl Ie . zijl1~ 
len. Eelle zaak dient duarbij op dcu\'Oorgrolld De ontwikkelil1g van ' de geheele Zuidkust van 
te staan. De planters oefcllen throIS zelve de Sumatra steunt immel'S op het begil1sel van pal'
politie op hunuc lari.den nit. ludien zij echter tikuliere industrie. Naarmijne oV(;)l'tuiging zal' 
misdadigers naar Laboean opzeuden. worden Deli, worden . deze denkbeeldenlllet beleid in 

. deze weleens . tot gevangenisstraf veroordeeld. pra1...1;ijk gebracht, eenpare1zijn aan Neerland's 
Maar welke is de toesmnd? Degevangeneu te I kroon en een VOOl'post van cle verdere bescha-
Laboean schniveuopium in de gevangen~. Zij l ving op Sumatra" . 
loopenhedelend ' langs de strateu. Van te werk l IJeli 2 Octobel' 1872 . 

. s~ell.en is. ge. e .. n s~rake . . ' Niet zelde~ ont.duchtenzij I ---'--'-----,----'-'----~..,--____ _ 
mt degevangeJlls, zonder dnt dlt aan de auto- . SPOORWEGEN. ' 
riteiten . hekend wordt gemaakt~ 'Elk ander he- I 
sf-uul' dan dat vall den Sitltan '''are, beter, want ( De eerste hal1delingen van dEm tegenwool'di
dan zon men gewis niet soms onbegra"el1 lijken l gen Minister van Kolonien, blijkbaar 'uit ele tele
in de strateu van Laboeall vil1dell liggen. I ~Tammen om trent sommige posten op de Il1di~ 

Maar vestigt het Nederlam}::=ch gezag zich VOOI· j ~che beg-rooting voor 1873 en de indiening van 
goed in Deli, dan dient men den eigenaal'digen I een l1i~~tw tarief vau l'echten waren weI ge
t<>estand der nederzetting in het oog te bouden, I' schikt om hier een gunstigen. i~druk. te . maken. 
indien . nien et' onze weUel1 gaat toepa.."5ell. Voor De handdiugen van clen l"hn~~ter . 1l1 ' d~ voor 
de ualevillgder kOlltrakteu tusschen de l)lanters I OTIS bij uitnemendheicl belangl'lJke Inyest.l.e del' 
en de koelies ge~loten~ dient gewaakt ~e worden. spoorwegen daareutegen maken voorzeker een 
Wij . verlangen hier geene stokteg. eermg, ?een I. slechten indruk en bedel'ven het goede, dat we 
zweep. Zeer zelden wordt daal'VClll door enkel~~ vernamen. '. ". ' ... ' 
gebrnik _ gemaakt. .De overgroote mef;lr~e:heId , De Ministerzou, naar me~ ,ons mededee~t,fle 

.. der planters. wil ' geellrottingslagen~ zooals 10 de Spo01'wegwet heb,?en ingetro~~~n. D.~tvel'won,;-
Britschekolonien, dan "om' de.rivel·oordeelqe" dert ous niet. Dw wet, steun~nde op een half: 

, diezich: niet: ,aan ordf}-" of tuchtwil geweI1l1cp/ '~lachiig beginsel: partikuli$r~ .jijnen,of :staat~bN 
>"Yat : ?y~n",el • onvermijdelijkis, "w.illen A~ '~l>l~;~ --Jie.~1 ..• had weinig . kansvana~p?emmg do,o~,:?~ 
tages ' nie.t te" grolldegaan, · is:lo~' datiP;en : e~ttSt{tt~ll~l1eneraal. AlIe.en dan '~~nneel'q.e :Nhms

·· .?ped ~' gevange~iswezen .' invoere, niet 'zooals' eldets" ter . \ve~~t wat: hij, wll, . z,al . ;1~U ~~,~el~voo~~ste: 
,lD den, ArchlpeJ; rnell .1ateden veroo~~,eeldedf, idoor~tlJgen . . H~eft men m~ed~da:.g een .)tok 

····" v~genJ.la~le9g~1;l 'elid~ .fiv~~r,en onderhou~en. ma,ar" 0111 · . den hond -te slaall .. en o~ . de · . mihoenen v~h 



. meest , ;moge,llJk;e " hel{l.ngst.ellwg~' lnc',de,,·:zaak; de ' Zab' H~~~,w~reI~~~ l1et"',;0pperb~stfiUI'~"~:~lleeIl" be'~ ' 

.·· ·.~~TI1;:;, :iit:b~!~~l~rt::~~v;E~~ond .. datll.ie~. ' 11!::~~~~:r:;~~\~g;; ' tJ\~1~;~':fu~i~:; 
:', '\V'll ' ;zlJn'; h¢Yc:Wl3ta~n: . l\11111st~1"eens, . dat de wan~eer men hlergeene, voorlo()p1ge~ koncessieh ' 

.· partil\ll,li~re : iliut'(strie , opJ;>spo(>twegep : Kan enkan ·· vetleeneti '?' . ZalIlientocfi::::hiet.het · Iildisch 
zal wiHeil' geyen!.;· ...., . ' . ; . . ,. . . bestllur van nit Nederland "'cinitrent:'zoameilig 

.. Maal'llee1l1L ltrell ; het ; kon.lll~hJk beshut. van ' punt nzoetenhooren, dat' riiet' dan 'loKruilheslist 
13 .. , AugqstIlSt,: jl,r ter , han~, ~:6~~, ))e~: ... jong~te . karl · worden<, als . ·, eene: aafivfaag,' ge~cliiedt? , Is. 
illail aarigebracht; en voegt )11e4 'iqallthlfwatluer men ,. ~b() gelukkigge\yeestinetde' in Nede'r~ 

' algemeen- <versp:reid , is;<da:nbepa~lL~ioh .. ooktot land ill . deeerste spootwegwefvoor:-.lndie aan;;, 
diteelie' ~1.~nt~. onzeadha~~,ie ,}8;tVde plannen g.ebTachte . wijziging, ~a:t eeIlig.'Minister ' hetQI) 
van den M1l11ster van Kolo~net(. :· ' . ..... . zlCh zal durven nemen, alles' eiaenmachtr& te 
, In . demailkotmint J~Smel1 ' h~t volgende: .. beslissen? ' De · zijtak'femp<>eraC;:Wl1J.eni 1: IS 

Dke ·k,( tab,atsl-r.:01ld1"aant13vaAn. 2 , Stept'lbse7hzelstt heht , v~lg~nd Ko" weleens de strop om den · hals van de N, J. 
nin Ii} ·, es mt! . . .. ugus ns . . ' el' . er~lenmg van Sp· uOl'weD'maatschap i" 'g -d 
het Kon. beslmt van October 1~52, lIt. H22 (bul~8ck Staats- . 1 .. 1. 0 d· G 'GP J enDe~ , : , .. . . . 
"lad lS53, no. 4). .. . .. : . ,'. . ... OClen . e , x. · . vOOrlOOplg~ kOnCeSslen kOll 

De fli'tikelenleu ,3 van voormeld besltlit worden gele- verleenen, zou men ,'eel sneller tot handelen 
zen al~ volgt: _ . .. . . .. . . kUl1l1en overD'aan dan, thans ,het D'eval zalzijn. 

ArtIkel 1. Aan Netlerlandel's III Nederland, of III N e- M ' 1 . kO
. .. II . d · .. 1 ° . 

derlandsell' ludie gevestigd, die bewijzen daal'toe de midde- enza. 00 . eer g~( .. VIn en as . eenmna! eene 
len tebezitten; kim tot den aanleg van spoorwegen in Netler- v?Orlooplge . koncesslf~ verkregen J.S .. en met Dp 

. landsch Indie Koncessie worden ver~eend: , . meuw · over zoo menig ' punt ,met het Indisch 
. door , Ons,wanneer rentegarantle of andere staatshulp bestliur in ' overleD' zalmDeten '\Yordello-etreden 
wordtgev,raagd: . . .. . . . .. , . 0 ., '., .. .... . .. '.. 0' 

doo!' Orizen GOllverneul'-Generaal van Nedexlandsch lndie alVDre¥s men de handen . aan hetwerk kau slaan~ 
wanneH geene ondel'steuning vall staatswege wordt verlan¢d" I ndlen voortsde gel;uchten; . di~ lIter ,: algemeell 

. Art~k?l 3. O~tre~lt d. e voon,.,.aaraen aande koucessle~ I ve~s, preid zijn, waarhe~~ bevatte.l .. l'. iWlwil de 
te ver bmden, wordt m. e~k voorkomend ~evalovereengeko Munster D'eene 0pllemii 'g. . ': . '. '-J " ~: 1 . . . . 

men tusschen Onzen Mlllisteryari Kolortle:l of ~nzen GOll- j ,.. .- c;;: b . .. ........ 1 en op , ~va,anwege 
verneur-Generaal voornoemd en de konceSSlOnanssen. den . daat laten doell . . In dat sJsteem boven-

Met. verbazing \eest men den aanhef van art al ,~are het n?odzakelijk, dat de 'G. G. VDor· 
L Hoe, alleen aan Nede1'laildef8 zullen konces- looplge konceSSlen kunne verleenen. \Vij wi!
sien kUl1Tlen worden verleend ~ ,Vaarom? Jndiel1 len evenwel nog de hODp koesteren, dat de 
een Fngelschman, Amerikaan of Chil1ees, hiel~ loopende geruchten, hoezeer wij ze tot. Dns Ieed
of in Nederland gevestigd, 0 11S de spoor- wezen . gegrond achten,ol1juist zullen blijken te 
wegen wil hezorgel1, zullen wij dat. afwij-, ZlJn. \Vijweten zeer goed, datson'Uijigen aau
zen? Is het uenkbaar, dat meu de nDodlge ka- yoeren, dat het geld, aanopnemingen van 
pitalen · alleen in Nederland vindt? Heeft ~eld ~ta~tswege te besteden, .weggeworpen zal zijn, 
eene natiQnaliteit? Z~in de twee eerste liJnen ll1dlen later een koncessl0nar~s' zichtnet eene 
op Java niet reeds VOOI een overgl'oot gedeelte I of .~ndere deropgenolPene . richtingenniet vel';' 
met vreemd geJd totstand gehracht ? Ret systeemeemgt. ' Maal' ~ daartegen staa,t ' ovel' ;" dat ook 
van uitsluitirlg van den vreemdeling is, in ons v06r kOllcessionarissel1de hoofdpunten val1eel1e 
Qog, eene bekrompenhei~, die wij het alleTminst ,lijn voorafmoetenvaststaan ~ll dat ' zij ;, zicn ver~ 
vanden tegeliwoordigen', Minister had den ver-· deromtrent het'trace ineJ e·de:Jlldische autori- . 
wacht. . ·· teitel1" te verstaan zulle,Q,h.ehbeIi:·Werd de zaak 

Het 'besluit · heeftdezegoede zijde, dat dederopnemingen aanbekwamehanden' toever~ 
GouverneilT-Gerieraal koncessien kan verleenen t:rouw~, dal1 ,~ zal men ' hetwer¥. een reuzenstap 
VOOI' Rpoorwegl~inen, wa;:t~yoDI" geenestaatshulp,' v.oorUtt :~ lat~n doen dOQrhetopsP?,ren van de 
wordt ,iereischt. ' J1eedszlJl1 vroegel' zeer e?kele l beste l'lch~ll1gel1 en het voorbeTelq~l1 van den 
aanvragefl van dien aard vuot lijllel1 Vallgenngen ! a~nle~ ; , DIt zal bovenal hetge\1ul ,z~in bij ont~ 
omvang gedaan. . . I elgemng ;Wllilt dat ' zal hiEn': orielwlig sn~ner 



· : ..... ~ .. :' .. ;< ...... ..:' 

gaan van wege het ,Golivernement , ·dandoor viterjnmotio ,"maarook ~etllfortitel' : {nre;"men- ~er~" 
partikulieren. wachtte dat . hij niet , alleen. ',op', afdoeiiiiig , van "zakeI\: z~u 

(landl'ingen, maar -met beleiden ,', overleg de afdoeningzou 
Thans zal aIles van departikuliei'e industl'ie bevol'deren; men verwachttevooral- en hieraan wordt mear 

, moeten uitgaan. En welke partikulieren zullen dan inen derikt de energie van het hoofd des bestuursg,,
bereid zijn .om zich; in de eerste plaats, alvorens toetst ~ dat, zoo als het door een onzer bladen geestig 

d " k h'd k' werd uitgedrukt, hij de goedheid zou willen hebben ook 
nog e rinnste ze er el omtrent " eene' onceSSle eens eenige person en af te doen. Reeds sedert zes maanden 
verkregen is; die in Nederland Iiloet verleend was 't elken morgen: IIZuster Anna, ziet gij nog niets 

, worden, de groote kosten der opnemingen hier komenj" en telkens was men in de verwachting te leur 
te getroost_en? ' Zijn de te kiezen richtingen toch gesteld. WeI is waar, ziju deresidenien van ProbolingQ 

en Kediri afgedaan; maar die zou meenen, dat hiermede 
reeds vastgesteld? Wij staan in de spoorweg- het inlandsch bestuur (!) volmaakt in orde is gekomen) zou 
zaak tegenover een tal onopgeloste vraagstukken, zich schromelijk vergissen. Om slechts enkele residentien 
wat de richting en de verbinding del' lijnen onder- te noemen, waar vernieuwing' van het hoofd van gewestelijk 
ling betreft.Of ' moet een kO,ncessionaris dat bestuur wenschelijk wordt geacht, behoef ik 51ecMs te wij-

'zen op Madioen, Banjoemaas en Rembang, zonder nog te 
alles vool'af uitmaken, om inisschien ria de opne- gewagen van een der residentien van den eersten ran,s, 
mingende regeering te moeten komenverzoeken de welke steeds bestuiud wordt door een zecr gul persoon, 
wet wedel' belangrijk teveranderen, daar hij er vol- maar die, onder den druk van partikuliere beslommeringj;ln, 

Id 
moeielijk ' de belangen zijner taIl'ijke' geadministreenlen kan 

gens de eerst aangenOlnen denkbee en niet kan behartigen. ,. 
komen?Werdel1 de lijnen daal'entegen van Oppervlakkig'; be5chouwd, zou- het besluit van dellgoll
Staatswege -getraceerd, dan bevordert men den vel'lleur-generaal tot uitvoeriug der havenwcrken voor Bata
aanleg zeer., via deze beschouwing beschamen en de meening voet , ge-

ven , dat hij weI weet te handelen. Dit besluit heett al 
Wij zullen ons gelukwenschen a18 de Minis- den scbijn van een mise en demeure van het opperbestuur 

tel' onder de gesteldevoorwaal'den spoedig goede en er zijn personen genoeg hier, flie den gouverneur-gene
koncessionarissen ill " Nederland vindt. Thans raal onveranderlijk voor dergelijke handelingen zullen toe
hangt eci{ter, - na, ar -wi)' vreezen, _wederalles in juichen. De vraag is echter of hierdoor de zaak die men 

beoogt, werkelijk wordt bevol'derd. De heer Loudon t{)ch 
delucht. Wij herzeggen: wij willen nog de weet zeer goed, dat de uitvoerillg del' havellwerken afhan
hoop koesteren, dat lletbericht omtrent de sta- kelijk is van de daal'voor aan te vragen gelden op de In
king del' opnemingen onJ'uist moge ziJ·n. Is ditdische begrooting, en dat de minister van kolonien. alvo-

" rens de noodige credieten bij de Staten-Generaal te verde· 
niethetgev~l, danzijn wij emstigbevreesd dat digeJl, dient het plan te beamen waarvoor de credieten 
de Minister de zaak een grootell stap achteruit gevraagd worden. Overleg met het opperbestuur 5cheen in 
heeR laten do en en dat wij nog jaren lang reik- dit geval des ttl meer noodig, omdat in Nederland sedert 
hitlzend naar dendag zullen uitzien, waarop de vel'- jaren een soort van voorliefde hestond voor het plan om 

de eilanden Onrust en Kuiper aall dell vasten wal te hech· 
dere aankgvan spoorwegen hier wordt onder- ten en claar de haven vall Batavia te maken. Dat plat) 
nomen. De teleurstelling zou bitter zijn, wordt thans eenvolldig tel' zijde gesteld en gedecreteenl dat 

el' een haven, begroot UIl een lliet onbeduidend milioenen-
v. L. cijfer, Vaal' het strand \'an Bata\'ia zal worden gemaakt. 

8tel, dat de minister van kololliell bezwaar maakt om daar
voor de noodige gelden op de begrooting uit te trek ken en 

VA RIA. intusschen een nader deskundig onderzoek beveelt van bet. " ' .. ' I plan der haven te Onrust, clan wIlen waarschijnlijk onze 
Onder de l'edaktIe van den heel' vall Hoevell bladen niet. achterwege blijven dell, bereid\l'illigeu landvoogd 

voornamelijk waren de varia van zijn JJjdsch'rijt te wemell en den bezw~renmakendell miu,ister te laken; 
voor N. I zeer zeker niet het minst belarlg- maar bij slot v.an rekemng hoh de zaak, waal'om het te 
.. d 1 ' P'k ' d I l' doen is, en zal leder bedaard redenerend wezen tot de con-

l'lJke ge ee teo 1 ante zetten, me ec ee mgen 1 . .moeten komen dat de landvooad het verslandi-t 
1 . I d ' d d . . c USle , 0 o· 

van verse 111 en en aar en korrespon entIe mt handelt, wanneer hij onbe$chroomd en zander aallziell van 
Indie over ' publieke belangen kwamen telkens person en van zijne .bevoe~aheid geb!uik maakt, daar waar 
daaril1 voor. Tegenwool'dig schijnen die varia ' hem die onbepel'kt,18 \'(meend, en III overleg met het op-

, " . " perbestunr tJ'eeclt m aangelegellheden, zoo ais de. haven-
bestemd om de belangen van· de Nederlandsuh- werken van Batavia, welke toch zonder medewerkmg der 
Indische ~poorwegmaatschappij te bepleiten. Staatsmachten in Nederland, haar beslag niet kunnen be

In eene would be korrespondentie nit ,Batavia. kom~n. Men, moge . die , hoog of laag ~tellen, als men. ze 
, 'h "ft 'XXX h' t ' 1 d ' noodiO' heeft 18 het unmers de dwaasheld zelf een houdil)g 
SC l'lJ .4 .L .L e vo gen e: . '" , f'" t d t 11 " , aan te nemen als 0 ZIJ me me.e ,e en. ' ... 

'fer wille van de waarheid, mag ik niet verzwijgen ,dat h l d a.lio·ol' 
de roest (?!) waarin ons publiek verkeerdeovel' het optreden Deze korrespondel1tie is vall etzeJ' e 
:van den tegenwoordigengouverneur-generaal, beginkte ver- als het bewerell in eell vorigeu brief, dat. het 
minderen. Wei is men nog steeds ingenomen met de hell- Jlilitai1' 'lijdsckrijt onder de leidiug staat van 

' ache vormen van den heel' Loudon; maar ernstige zaken "den chef van den staf", eene betrekking die 
<loen zich toch op den dum het meest gelden. Men ver-
wachtte van den nieuwen landvoogd nietalleen het Il$Ua~ hier niet bestaat. 
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le~~:q~~~6~~I!I~!~~~~~18u;~ G~?G. oe. ..1Jeofujt" ....... Cbt 
ren" ,:~atm , Nederland }~~ertJaren . voorhefde I d~ ha\'cn van Natavia opdae of gene wijze 
bestaa~ om gnrust en .. KUlJpermetdenvastcul mtgevoerd zal worden. dau beBchikt hij DOg 
wal. te ~erbmd~n; WI] , zoudenhetzelfs del': oyer ~ecll penning, maarstelt ten punt \'an 
.moelte met waard geacht.hehl;lente releveereu, I mtvoenng \'ast, dal lokaal beslu\ IIIwl worden. 
d~tde bl'iefscIgijver, ~p:r:~l"elld~y~n <!let besluit iDe minister "en de ,'ertegenwoordigingbehou
'van den G. G.,. eene pogmg doeto:u', de haveu- den dan hct recht huuue goedkenriogaan dar 
'.zaak tedoefl )utstellen ?ool'het ,zaaIen van twee- p~nl1 cn de tot nil\'ocring: uoodigegelctenal .Lul 
drac~t tusschen het Indlsch be~tuur en de ~ac~- DIet te ~:erleclll'n. ~ iet •• ter ",me "an pe~.lU('n· ' 
ten III Nederland; maar ' er IS een geWl~htIg zuHen ZIJ andel'S kUIIUCIi ofmogeo haodelc."lI. 
beginsel in 't -spel endaarop moeten wij terug- Van (:en "roe" o\crhct nptrcdcn lan <it'll 

komen. ' _ I heerLoudon kao aileen sprakczijn ,oorl'OQ\'cr 
, Wanneer deG. G.van Nederlaridsch-ludie daardoor cell einde kwam lUUl het bestuur \an 
besli8t heeft,dat de haven van · Batavia naar een I dell heer ,Mijer. Maar de .. roes'" (waanan X XX 
bepaald plal1 · z~l.woi'den uitgevoerd, -, - , \vordt gewug mankt). ('ie san ,zijo olllStci klecft. i., Iii,,· 
daardoor dan mbreuk gemaakt op de rechten van het nut.okrntisch bdu .. er \an ludic door .... :en 
·van de Sta~e?-Generaal en vanllefOppel'bestnur? mall, den miuister or bet Plein. welkt- ('('11 In
Zal de Mmlster gelasten, dat men een haven- vrctellde kanker \'oor deze gewesten it; gewee .. 1. 
plan zaluitvoeren, w~nneer aile autoriteiten in en menigmual lIog is. . 
Indieen ane deskl1ndigen daar e.en auder plan Vl'eemd komi OilS de aanbiddil1g \all ttllk ecn 

voorstaan? Of zullen de Staten-Gelleraa] bij I systecm voor vau de zijd.~ \"all Cell IlUhlkist, 
stemming dergelijke kwestie uitmaken? , Of was die den toeshmd ouder naucl .. schrc:p'u~wlUmr· 
de G. G. verplicht en bevoegd om in dezen noemde. Maar delicfde H)l)r het ba\'enp!au '.'al1 
een besluit te nemen, dat hij den Koning ter de N. 1. S.M. is 1.00 sterk, dat zij alles o\er
goedkeuring aanbiedt? Kan de vel'tegenwoor- schaduwt ell otas 8an Heine':( Yen; deed dcnkcl1" 

. diging iets andel's doen dan de cij/ers der uit- U· T 1 " t t' d HI 
f 1 f ," dk'? I d, l\'''' ',t . ,Ie u pc IS un er en mueu, gaa a 0 lllet goe ,.eulen. s e .l'11111S .el \\' t d K- d .. ', h' . .•. ' "ail un er ell asell er ~trac mo . 

een techmkns, dIe zulke ,besl,lllten op e,en af- U 1 h 'I 'BI d K", .' ' " DC 1 IDe r as time un . 8$C 
stand kan Ilelllell ?WIl men- terugkeer tot het y 1 t D'I C r ' 

. bestuu~' van' Baud, waai'omtrent de heel' van . ere lr ' Ie 1 Jumpc mo. 
Soest (thans redakteur van liet 'Pijdscltrijt) den, In hctzelfdc Scptember-uummer nm bctl~d. 
heel' van, Hoevell het volgende nazei: Iseh·rift komt iunllel'S nog P\!II tweet1t' F~";(l 

"Reeds onder van den Bosch was aan aIle 1\ voor, wuarin dc tadcvcn \UIl de Indischt sp(tnr· 
zelfstandigheid del' Indische l'egeel'ing den kop wegell worden n~rdcdigd. 
ingec1rukL. ' Niet in Iudie, maar in . Nederland De schrijvcr nm die "aria j" "IUlllIe(~nijJg, 

. werden aIle ,becijferingen gemaakt tot bepaling I dat het doel, niet kUIl zijn: trnnsporteeren Iud 
van het "batig slot", Indische begrootingen van vel·lies. Dat steulluen wij H>Jmondig toe. Maar 
ontvangsten en uitgaven vonden geen vertrouwen; I beroept 11ij er zich op. dat het trnusport \'oor 
in Nederla~.d ~verdel~ ramingen gemaakt, welke, \ reizigers in. ~ederl~lld kost :!Ils ~~lt per kilo
ofs~~oon z.~J 111 ll1Ch~ bewezen werden. ondeug- i me~er ,~n m de., \ orsteulanden l,f. cc~t) d~ll 
dehJk te ZlJn, toch dlel1en moesten tot l'whtsnoer, I Sp1'll1gt .Ill .het oog, dat, de derde klasse b.,~r!,kt 
waarnaar alles in lndie , geregeld en gekneed I evenredlg IS aan dtl unddelen \'aU de be\'Olklllg. 
1110est worden. De Gouverneur-Genel'aalclurfde I De reizigers {ler clerde klassc in ~'ederbnd kun
niets zonder den minister: e1' bestond algeheele! nell toch yeel lllet'r mis...~n dan cen Ja\'aail. lu 
centralisatie vanbestl\.ur. -Niet alleenwas de G. I Britsch-iudic hceft men dan ook ,"ier kl8$Cll iu
G, door nan weinsh:uotien geboilden ;zijnehall- ! ge\'oerd.~.n un zon z~er zeker d~~ spoorwcg· _. 
delingen werden. metarguso6geligadeg~slagen." j maatsch~pp.1J mee~' , \'erdu:meu .~Ii!.ZlJ tegen een 
Kan de bec10ehngvanden wetgevel' 111 1848 ! lager tanet dan 1 is t.'Cnt per ~llom:ter.lOO num 
en 1854 geweestzijn dien toestancl tebesten- I per dag \'cnoert dan thans 00. t'teUmgcll al:"; 
digen, maar ,den G .. G. daarel1boven ,te onder-I deze;, dat lllell crenzeer t~goedkoop 8,ls tc duu.~. 
werpen aan de Staten-Generaal, ook als. het oP! kan wer~ell en tInt het met bewezeulS dat blJ 
;de beslissingvanbloot technische , kwestIen aan· I lager prlJs lUcer "eryoer zal pJal,lts hchbcll, 1a
komt, waarbijkennis van lokale toestanden vol~ I ten we daar. 
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;~ff~t., ... ', ." .ptS~e;~gi;i'ef,~ ~!ll~.~;m~h:~hi:~r;eve'liwerkO~s- ~ is: .m~n ' ~~~6ii~e1i' ;mef'h~t:paddi5~~~d: '~ -ittftie¥,',.~iit~~~~£~~ 

'~~g~t~~c~~~~%~~t¥~~,e~i!tg,~::~~~~i;i,~~~t',~i~r~f~~:~M~1r~~.,: 
plla.ldje . hoog. ':Er<k~n, geen~.spralm van. trans- k~'lJgenyan eenweelJerigen aanplimt . . ' .. '. , ....•. .. ..... '. ' 
pOJte~erell~'met ,.ve.rlieS ·zijn; .· Maar ·zeer zeker zal , y~u d~ar ~an: Qok, dat mimigeen gewagmaa~~ va1i: ~is.; 
ie~~r·· 9nheYQor9()rd.eeJ4C1 , t(?~ge"~n '. d~f hetJn IU~l~r::w~::t houdt vail de nieuweregeling; ; '.' . ..' 

:~.t~~~a{~ . ~s.:,~~~: ;/:~~~t ,?:~1:~llp :, yaJl .. cle .,ma~tschaPPlJ, .. !o. dltt " dekorre1s, ~ij het bewaterenvan den ,gi~ild. 
",,~p;~~er-:~DJe.n: cYBl'neeI.p.~? ~ datdeaannemer vande aan ~en .... kant van het V~k bijceudrijveti, waardoor -d~'j"Qtrgf! ~ 
tral}sp.0tten. -:Van _ goli;Vernements:.go.ed~rell van Sa- pla2ntJesdz~ei"d?ngelijk.kome~ te ~.taan, en ...,:' .. . -

_ mar~l1g~aar_ Qn_smilitair kampement te vViUem uittf;kke~ b~:~en~lantJes teer zlJn en gemakke~JkblJ het 

I ' tlermaatsehl:tppijer. o.p w~es, . ,clat de tarieven . Ditbeweren is geheel onjuist , want de schuld,d~t '.W:e 
hooger warendaIieenig iIischrijv~r van het goe- beide omstaudigheden zich voorcloen, ligt niet bij de p;addi, 
dereh-transport . ooit · had of . zal kunnen' bedingen maar. aIleen rl~ij de menschen, die niet opvo]gen hetgeenhun 
. d' h'" .. . . . 1 d ' " . geleerd woruu. 

e\laJ .. 1J' gaa!ne ." _angs •... en s]Joorweg . zou ver- Zeker zullen de korrels . drijveu, als men ze weder drOogt, 
\fO;eren, 'a1s -m-eneerie .. ovel'eenkomst met . hem na ze eei'st in water te hebbim gelegd; maaralsInen 
·sloQt,. '- :w.-aa..r,op _-afwijzendwerd :geant,voord, op ze uitzaait, terwijl zij uog vochtigzijn, blijven zij · Stellig 
-last :'van "hE£ bestullr :ln Nededand. Ret g' evolg wegens hunne zwaarte op 'eene plaats, . .. . , ' __ , 

o' ... . .. , : . : ..'- " . ' . Men moge uu zeggen, dat het moelehJk IS omnatte _kor~ 
. daarvan is .datb1Jna .geengoederen-vervoer 1angs rels te zaaien,daar ueie uiet uiteen willengaan; maar 
den zijtak-zalplaatshehben. Of het nu heeten ook dat ho~dtgeen steek. Als men maar weet, hoe men 

'kan ~ nietveilies exploiteeren; als men bij e1- do en moet, ~s het. zeergemakkel11k. . . . . . 

k .. t··' . - f - . 1: . l' d . d ' :\ien begmtmet de korrels te aoell m een . korfje (1) 
. en . }em~?n 0 ~lleer v~ ge a ~n goe erenwa- waal'uit men ze bij haudeuvol ueemt, zonderzebijeen te 
gen~kOriknJgen~ dle liU blJna led~g medegesleept knijpen; daama .maakt men de bewegiug van wegw6rpen 
nibeten worden, ' i8h-i~t nioeilijkte beantwoor- ~et dehancl .. f)ll laat. de korrelstegelijk.ertij~l tilsschen de 
den .' vmgers. doorglrJdell , Haudelt men Opdltl WlJzc, dan gaat 

" , . .' '.. .... . . .. '. .. het zaalen gemakkelijk ~u vlug. 
q,~at,men ,op . (he~ weg voort, dan c1urven ~~lJ . De zwakheid van de jonge plantje2 komi van hct te 

de stelhge :verzekermg geven, '. dat op dehJn dig~ . bijeen_staan,waardoor zij bepaakl ~iet goed kunnen 
Batavia"Buiteuzorghet goederen-transport nie- gedlJeu.; was het zaa~ naal' behooren mtee~ gezaald '. dan 

t.ig .' zal . _)ijlJ.~ " P~ , ~~ . a,~~d~~lho~ders da;~rbij :;~ak~e w:::!l~~~ l~~et~~'ee~~:S:~ci~~ taal ZlJU ' eu er geen 
weI zu1len varen, IS e!O)ne andere vraag. Bll de Deze _ eigeuschap wOl'cl t het meest ondervonden, als de 
prijzen,waarvoortaHQqzekarri::ni het transport plallten 1V0rte1 hebben geschoten inkle~gnm(l,.die kle~erig 
van' hie.r naat Bi.litenzorg en vice-versa aani1e-1 1S (J!l . daaroll vocral meer u~g . het lUteemaalenvere~s~ht 

. ' '.' < c ' .. . , .. . . ' . ' . ' . dan zandgrond. :vI aar velen ZlJll vaneene anderemeenmg 
men;. . zal de' maatsohaI~pll me~ kUlll?en konknr- en · zeggen dat · het zaaien der zaadpaddi het. hest op 
reeren, als lnen de tarleven Illet verlaagt, Haar kleigrondgedijt.. .'. 
on tvaIt thans evenzeer een dee1 van het goe- .pe. wa~rheid, --is , dat beide sOOl'ten van gl:ond daa,rvoor 

' .d : " ' . -"t ' d V· ,t ] del gesclnkt ZlJll, alS men den bOllelll maar goed uewerkt neeft.. 
,.ere.nverVO€1 Ul. ' e .. ors en an .:' Om de zaai-kwestie. zooveel mogelij k dnidelijk te maken, 

;,Men, gebrmke met aIleen zlJn ooren, maar voJ gen hier iu het kert eeni?;t\ voorschl'ifteu. w"arin de 
tevens zijn oordeel," voegt de advokaat vande geheele bewerking WOldt aangegeven . Laat het geen goter 
N. L S;M.de Indischeklagers toe: . Ons komt aan de ~alg gesmeerd we~~n. . . , 

_.. . .' ' . ' . . . .' . ' . . ." A1 Wle deze yoorscunften met naar behooren opvolgt, 
hetvoor, dat zlJue ooren vrlJ lang ZIJll. staat eigen gemak ell eigeu voodeel i n den weg, 

v. L. ~,--
10. De grond VOOl" pepinieresmoet goed zijn oroge

__ ... e .... · .. · .---...... ----.. - .--- ... . --~.,-.--,-•• - - --'----- .• ' werkt en geliJk gemaakt ; hij mag uiet drassig zlju noch 

Ing'e.-.ZOlld_ .e~n Stukken. to droog. 
In het eerste geval is het, zaad_ aail, te veelfluctuatie 

. - on derhevig; in het tweede geval komt het moeielijk op. 
Het a~nleggen va.n Paddi-pepinH~res volgarisJlet De pepinieres m08t811 ill ele breedte 4 yoeten tot afme-

' . systeelIlHoUe. tiug hebbell; de lengte kan zijn naar verkiez.ing. Die 

J;' ~:r. · ...... la.nasdr ... [.l.k ... k~~iJ. ' . .... i.s een ... _ ..... -.boe~J. · .. e· v ..... an d. e pel'S~e.k.,.OT?~~' '1' afmet.iug moet men be~:erkst~llin~.en 0 met een ongekloofden 
d.~tlll het , Soencla!l~chgeschreyenlS euover Paddl-peplllIeio bamboe, op(lat deze geliJkmahg ZlJ (~) . . .' 
l'esJi~ndeJt; ·:jvl!a;t$(lhijnJij~' ifl · hef d06r d~n heel' Holle of . .... .. .. . '. ' . '.' 
on<ler · diens ' a).lspiQlen :v~ry~}irqigcl: .. ' ". . ' . f '(l) I n het Soeudaasch siaal; bQbf}ko at!l wa said, \\'aarvoorik 

Beknoptgenoegom de vertahnger" van lU uwe kolQm- I" . ... . . . . . n " , ' , ' \ ('l b ' - [1 
. t ·.· ·k • ". . '. ' ' .. . " dt "". t d. t 'd 1 '.' . . geeD' HollaDdsche nameD wee!. .. .. JjQholco lshet lYh!. u-J .J ( akoe, men;, e unnEn ' opuemen, .. :wQr ZlJ me " a oe uwe re- ~ .... . '. . .' . " .. '. .. ' .. . 

daktie aangeboden, .claar rii~nigeen voorzekei" belangstelt 'ill en said, wellichthet MaLV.i:A) (tanggok ,) 

eenoll.derwerp; dllt nogaleens tersprake ,komt .en wa~r- [2J };J!.a h:mie ~ran koedoe dt dip"t koe a.wi go~j~en toeu'gan 
oyer '4etgevoelell vande betrokkeu Inlanusche hevoIkmg ambrih rata. . . . . ' ,,-
iIiteen) loopt; , , : .... . . '.' . .' ...•. '.. -' ,- ·A!s lk denziu gocd vertaald heb, blijrt inij datgoeloentoengan 

:Reeds gediuencle vele . jaren, zoovangt het boekjeaan,l als :noodzakeJykcpitheton! doister; ' .. ' ..... . .. 



, ,$o. >MenDlsg· nieLzaaien,als men den .grond , noguiet 
mettle patjolheeft omgewerkt: Eerst ala .datvoldoende 
gedaan is, .zaaie · men. ' 

En met die omwerking beginne men tijdig, om niet ge
jaagd te zijll en in den goeden tijd daarmede klaal' te 
,komen. 

Overhaasting . dient zeer te worden vermeden, want als 
men plant, terwijl het onkruid noO' niet verrot iskan dit 
. aanleiding geven tot ziekte in het gewas en het w~lig'weJel' 
opschieten Van het onkruid. . 

30. Ret weeken van de korre1smoet geschieden gedu
rende2 of 3 etmalen in een mandje (3), dllt men in 1e
vend water zet. 

.: ... 

:20. Men , :~~anspci.e_dig ' begiIiIienmet . oV':e~plil,Jiten ;j~de 
lilge stl'e~~n ZlJ~ de , Jongeplantjes.?-aarvopi'r:eedsgesc~ikt; 
zoodra z~~ 45 a 40 dagenolld zlJnj tuss.chen de . bergen 
hebben ZlJ 10 dagen langeI' noodig. . . . . .'. '. . 

.,So. De jonge plantjes zijn sterk en fOlsch - en het i~ 
voldoende een of twee in ieder gat te steken, op zijn hoogst 
een 3tal. 

40. D.~ paddi iss]Joedig rijp . 
.. 50. ZlJ wOl'dt geliJkmatig tijp. 

60 .. De opbrengst is grooter; omdat de paddi zich goed 
!mn mtzetten en mendaanloor groote en volle aren krijgt. 

Welk landbouwer is niet belustop een weeldeJ'ig gewas 
en . eene gr?ote opbrengst? 

· 40. Is het weeken gedaan, dan drooge Dien de korrels 
n~et . ~eder, daar zij anders op het water drijven en als er 
~lnd IS tegen de kant en worden gejaagd ; ook vermengt 
zlCh anders de ketan met de paddi. 
· 50. AIs, he~, zaaien. afgeloopen is,strooie men iijne a8ch Zoo luidt het boekje, dat mij voorkomt gedrukt te zijn 

over de peplmeres , dIe de nama (een ziekte) tegengaat en om ~ot leiddraad te dienen voor dorpshaofden; als 8cbool~ 
van welslagen oorzaak kan zijn. boekJe kan het natunrlijk weinig waarde hebben. 

60 , Over dag late men de pepinieres onder water en des Aanmerkingen op de taal kunnen hier daarom achtenvell'e 
avonds dro.~g loopen; ishet zaad bezig teontkiemen, dan wissele blijven; .wat de lezer er uit leerim moet, staat er duidelijk 
men af, blJv. 2 dagen water en 1 dag niet; men moet eeh- genQeg In. 
ter den gro~d en de weel'sgesteldheid daarbij in het oog Over den inhoud vergunne men mijeen paar opmerkingen. 
houden. KleIgrond heeft het meest water noodig, om te Zooals men kan nagaan, wordt vooral te velde getrokken 
voorkomen, dat de grond niet te hatd en het uittl'ekken van tegen digt zaaien en plante"" 
de jonge _plantjes niet te moeielijk worde. Hoe rijmt daarmede de speting tusschen 10 en 15 bos-

70: voor een bouw sawah heert men stellig aan zaad- sen zaaipaddi pel' bouw ? Ken van beiden moet, volgens 
paddl genoeg als men 10 bossen neemt. die 5 katties zwaar 'tnieuwe systeem, 'stellig , aande opbl'engst schaden; -
zijn; doch meent men dat dit te weinig zal zijn, dan neme tenzij de schrijvel' gemeend heeft die ruimte te moeten laten 
men 12 tot 15 bossen. met het oog op de produktieve kracht van den grond. 

· 8,~. Men lette in het bijzonder op de grootte del' pe- W oOl'den wekken, maar voorbeelden trekken. 
plllleres en zOl'ge dat voor een bos zaaipaddi in geen ge- Het is nQg zoolang niet geleden, dat de heer Holle in 
val minder dan 2 0 roeden grond worden bestemd, want zeker tlistrikt eigeuhaudig zaadpaddi uitstrooide en dus het 
de ziekte die men dikwijls in de jonge plantjes opmerkt, voorbeeld gaf, hoe dat gedaan moest worden; maar toch 
ontstaat .te?- gevolge van een t1er8tilckingskuU1' (ltama ke'l'ep). lang genoeg, om daar navolging te k~lUnim vinden bij den 
Alles. wIl III d~ wereld lueM hebben. Laat vij f huisgezin- kleinen man. . . 
nen III em kleIn huisje won en, zij zllllen niet gezond blij~ . Wanneer nu daar die navolging achterwege is gebleven, 
ven, maar weldra ziek worden wegens de bedomptheid. dan stel ik mij van het boekske weinig effekt v~~r. 

Eveneens is hetmet de 'Paddi gesteld en de ziekte, die Theoretisch kan er niets tegen worden aangevoerd. 
men kalna beU1'eum noemt, is niets andel'S dan kama ke'l'ep. Het zaaien der korrels heeft ailes voor; het uitleggen van 

Dan bestaat er nog eene ongesteldheid, die het zaaien de aren veel t egen. . 
tegenhoudt en maakt, dat het nie t algemeen veld wint :.dat Maar het komt op de praktijk aan. 
is de ziekte van het konservatisme (4). . Hetkan wezen dat het boekje gelijk heert en de Inlan-

Men wil .zijne ' werkwijze niet veranderen, omdat men ze ders of niet achter het bekoodijk zaaien waren of verstokte 
van de vooroudel's heeft afgezien; maar dit is glad verkeerd. o~ldgasten zijn, voor zoover zij gevraagd hebben van bet 

Als men . iets betel'S in de plaats kan krijgen voor eene meuWe systeem versohound te blijven. -
vool'vaderlijke gewoonte, inoet men dat aannemen. En zoo ziju er velen. 

In dit geval bijv. is het zaaien van de korrels veel bet er Onlangs hOOl'de ik een di ~triktshoofd zeggeu, aat dege-
dan het uitl.3ggen van geheele aren, waaraan nog zooveel heele afdeeling, waartoe hij behoorde, door kraeht van pa
mensohen vasthouden, omdat zij niet andel'S weten. rentah aan de nieuwe atoeran, waarvan bier sprake is, wuest 

Ret doel van het kOl'rels uitzu(J,ien is, ze gemakkelijk uit- deelnemen, hoewel de opb!engst 50 % mindel' gebleken was 
een te kunnen stl'ooien, wat met het M'en uitleggen zeer te wezen dan volgens de oude werkwijze. 
moeielijk is; dDeh voIgt men de 0erste werkwijze en let men De man zal zeer zeker overdreven hebben, ·want het kan 
niet op de verhouding tussehen grond en hoeveelheid zaad, er bij mij niet in, dat eel} hoofd van plaatselijk bestuur 
dan helpt het zaaien ook niet en staat geiijk met laatstge- bij zulk eene nadeelige uitkomst zweeren ZOll bij' de woorden 
noemde wijze van bibit-winnen. van wien ook; maar dat een groot gedeelte van de bevol-

Het zij daal'omnogeensgezegd: king met het zaaien niet opheeft, dit is zekel'. 
1 bos paddi op 2 roe den pepiniere-grond of 2 katties Ret is om die reden, dat ik het volgende denkbeeld voor 

konels op 1 roede id. ' . . betel' geef : 
Dan krijgt . men een voldoenden gemiddelden afstand Ieder koewoe · heeft zijn sawah-aandeel. 

tusschen de zaailingen. Laat hij daarvan de eene !teUt als proef op de gewone 
wijze en de andere volgenshet nieuw systeem produktief 

10. 

[I]. 
(4). 

Het za.aien geeft groote voordeelen. maken. 
Laten de kontroleurs, onpartijdig als dat mogelijk is, op 

Het veroorzaaktgeene meerdel'e kosten . 

Tjarangka, dat ik mede in 't Holl. lliet weergeven kan. 

Hilma tOllkoeh. 

beide bewerkingen een oog houden. .. 
Laten de 0 : ' uren gsten . nauwkeurig vergeleken · worden 

en laat den k ~,,; woe ~ van's landswege worden uitgekeerd 
,hetgeen VOOl' ieders deeldoor de nieuw.e maniel'minder 



~:t'},}~fl~~'ft;~1~;k 
.'.'--, '.>----

'~~cli~r~rts; e~~~~::c::~~i' o ~~j g~:~~rist~~~ 'r~~~~t~~~h zo~: " ~:,~'ij ~:~n~~: ~t~~!~~ffr!$t~~~i#.~t~~~.~~~~IJ~:~t~t~~,f 
Is de opbrengst -befer, dan ,zal de Inlan~er na deze preef cipier van ' .. ~e , sta~,s?oeierLal~j~r; ' t~' verd.ellig~~ '~ : ~()mtli~~ ' 

de' Iiieuwe maniel; weI blijven 'v61gen -en zi:ne dessagenooten Q,~> yOor · . ClatP;'sb'emdeiellis', teii 'deie<mgerijiiid is eiizijn , . 

• f~1fif~!:~:if~t~::~'6~ia~riognlet uit"k6nser~atisiIie, 'm~hullte' P:~it~'~:blsUfe~r ~riti.~aa;e~~o~~' feei~i~~~:~~· !~n :'dat,'.de :' . 
be:wijzim: dagelijM ;: .vO()l·h,lmlle.tJ.og~n, dan zalhetstreyen " hetii;Eeg geene 'aanspraak koiC doengelcteu ' oili,met V()or~ :, 
()m ".: d.ep.Preanger-rriap. ,teontwikkel~ti en te beschaven we! ' bijgflng vande vale wiichtgeldei's, vooraetIiliIi~ dooihem 
lils;)lx6iinikenwedt ,ri;rogenWordeil 'De'schouwd. ' . bekleede betrekkihg in aanmerlHng 'le komen;daar ' hijgeen: 
,' ~a'~~.1kh'eb" ' h,etet; ()piIM 'viilf ' denkleifien man. wilchtgelder was . ." . ..... . ..• .•....•.. 

, Als ~;de()v!lrttiigiJlg,;:: dj.e ~ uit het boekske spreekt, geen . Ik ' moat tocq temgkomen op ,de <1001\ Z, EJ!:c: deiJ.~ 
zelfb(ldrOgis, J:l!oetzijeeriang ook het deel worden van G. G. uitgevaardigde · kabinets~cil'kUlail'e ';waatbijposifief ' 
den', ¢erzamen; d~ssahewoner 'efi zal veel meerrijst aan de aan . de HOO,fden . del; Departem(lnten _van algem~enen .ge~ . 
Iilatkii- 'komen,dandit:tmIiet "geval is. _ ' . - westelijk bestuur de uitdrukkelijke, 'last isgegeveii.,ombij . 
. ' .r~"'ensch dat van harte, ' want" de prijzen van dat arti- v()ordrachten tot 'vervulling Ja)1 v~kat1ires Onv()orizcaardelijk~:' 
kelgaan niet snel, . maar permanent uaar boven. De stoom- 10aclttgelder8 in aanmerking te brengen, ·· zelfs voor betrek~ 
wagen"dieeens door de Preanger zal snorren, zaL welzor- kingen waaraan eene mindere bezoldiging dan ip. den laatste-
gen( d~rde }kleili~mannie(metzijne meei'del'e paddi~op- lijk ,door hen bekleeden rang werd genoten. ; " 
l:>t~JlgSt': zalbliJveiF'zitten'. Maai W'anileet ztil men de stoom- ' Verdet is in !lIijn opstel !\allgetoond, <lat de heel' Eeg 
tliiit '; ~~~I: :hoOi'¢n!? ':':, geenerlei aansp'raak kOhdoen 'geldan, aarigeZienhij awit 

q,eniande eenige diehsten heeft hew-ezen: ' . ' " 

" nE >~AAK DE BODE. 
'. M. d. R.!~ 

I ' In :de Banzarangscke Ot. van 4 de~er besluit de redakteut 
thet door hem medegedeelde verhaal van' 'de zaak van den 

t
endelingA . . 'deo,Bdde; waarin het ' vonnis van den Raad 

' an :JiistItle te ,Soerabaja. als 11rechtvaardig" wordtverde-
. igd ,met deze wO'orden: . . .' 
f " /lDe . toenmalige . Residen.t van ' Timor, hoogst waarschijll
~ijk . geleidcloor ,eene vrijzonderlinge godsdienstige over
~uiging; , wilde vaIl ' geeristl'af weteu en spr~k d~llbe~~aagde 
tvi'iJ; T,en ,gevolge dezer met alIe gerechtlghe1d stnJdende 
harideling . van den bedoelden hoofdambtenaar, is de zaak 
dliatnavoor den < Raad van Justitie gebl'achtgeworden, 
welke na eenhingaurigoIiderzoek haar vQunls heeft ge-
veld . .' ~ . .'. . ..... . 

Wie eenige kennisvan hetl'echtswezeIi heeft, zal ,ter~ 
ston,d bij . de 'lezing vandeze regelen inzien, dat zij op 

, eene ~ onjuistheid stennen.Ware de Bode toch door den 
yorigen resident van Timor ·v'rijge8p,·oken, dan beletten onze 
rechtsbeginseleu dathij op nieuw voor hetzelfde feit had 
terechtgestaan ' eli veroordeeld we;d. . . 

Deschtijver van. het stuk lU de S. C. heeft zlCh dus 
in die voorstellingder feiten vergist. 

De toedradht is deze: , 
De ,zaak d. B. werd 'door den toenmaligell Sekretaris del' 

residimtie/alsgriffier, voorhet residentiegerecht gebracht, 
waarie uiet te huis belioorde'.De President (resident) 
I wee's de ' gedane eisch~ op dien gl'oncl af en om geene andere 
!redenert . 

Deplicht van denSekretaris bracht mede de zaak toen 
aan te brengen bijdenofficier van justitie bij den Raad 
viuiJ-ustitiete- Soel'libaja. . 

M~ai . 'kif Eet . aat ' na. . Van daar en omdat het onder
zoek:" teSoerahajalang geduurdheeft, dat deze ' zaak eerst 
nute1· spi·akekoilit'. ' . . • . l' 

Aangezien de , mededeeling van de .. ~a)Jt. Ct. lU " de J ava-
bqiteisovergeU"ome\1, verzo.~ke!l: . W1J den re~~kteur, van 
Jaatst'gl)noem'd\j~ad 'dezerektlncatleook aan zlJnelezef8 te 
, willen Inededeelen. , . . C. 

e · 

Geacltte ,Reaacteur! 
Inuw biadvan 8 dezer komt 'een artikel. vQor, onder~ 

teekentr ; p, , (Ie strekking liebbende cen rephek telever~tt 
.op het ingezonderi stuk, oqdei'tee~end Q ., OpgellOmen 11l 

l~", blad V'~n den 2 dezer. 

r .. acht het nu wenschelijk, datwacbtgeldersherplaatsf 
worden, maaT 'meeht tevens, ' dathet debedoeling'" van den •. ' 
Gouverneur~Generaal niet kiln geweest ziju om methetoog 
op ' dat kabinets-schrijven elk openvallende betrekliing, 
welke ook, onvel'schillig of eeli wachtgelder er at dan niet . 
voor geschikt is ; aan dezen te begeven. Hij vraagt of er' 
ge-ene betrekkingen zijn die, om zoo te. zeggen, aan elkeen 
kunnen 'wOTden ., opgedragen of waarvoor men zich de 
noodigegeschiktheid al spoedig, eigen kan malcen, en $pe~ . 
ciale ambten of bedieningen, waarvoor men niet den eerste 
den beste kan nemen. . . . ' . _ 

Ik wi! het antwoord hlerop niet · schuldig blijven. Aau
nemende dat de ' heer Eeg werkelijk eene specialiteit is om 
als cipier der stadsboeien te fungeeten. dan herhaal ik'de 
Vl'aag: of onder 11etgroot aantal ambtenaren, die den lande 
zoovele jaren tronw en eerlijk heboen gedierid, Diet em 
kon· worden gevoIiden om die 'betrekking waar .te nemen,? 

Ik wil hierbijnog zwijgen vim het aantal Europeeanen, 
ma.ar wijs op de vele hier ' nit Eurnpeesche ouders geboren 
kinderell die verschillende inlandsche talen inachtig en 
mitsdien lllet den inlander bater bekend zijn d&.n eer"t
genoemdel1. Het leidt geen twijf~l dat wannaer men den 
inboorling in zijne landtaal weet toe te spreken, bij meer 
eerbied en geuoorzaamheid zal betoonen dan aaD cen vol
bloed Europeeaan; bewijzen hler\'oorzijll overbodig. 

P. verwijt den vorigen cipier en na diens aftreden zijn 
ZOOIl, die tijdelijk met de waarneming del' betrekking van . 
cipier del' stadsboeien was behist , dat ontvluchting van ~e
vallgenen heeft plaats gehad, waarmede hct bestuul' ntet 
weinig moeite had. 1Ien beweett, dat. tijden;; de heel' Eeg 
met de waal'lleming dier betrekkiug was belast, geene ont
vluchtingeu meei' hebben plaats gehad. . . 

Verais ik mij ' niet ,dan heeft de heel' SersanSle ge
d~rende meer dan c1ertig jaren de, betrekkin g van cipier 

. bij 's lands gevangenhuis waarg.enomen en weI .~et allen 
lof; nooit zijn op zijne handelJllgenu~ch op ~lJllgedr.~g 
eeIiige aanmerkingen gemaakt ell ' evennlll~ op. dIe van Zljn 
zooii. 

. WeI is 'l"aar hebben iu de ' lalttste . tijd,ellontvluchtingeu 
plaat~gehad; maafbenil): weI onaerricht, dan heeft eene 
deide 'hand daarin eene rol gespeeld. 

Indien c1it het aeval nietware, hoe is het da~ mogelijk 
dat gevangeuen, t> opgesloten, achter sM.· .en . grenJel, . de 
mogelijkheid vinden om door . ~et dak te kliIill1l~n . en de ge-
posteerde schildwachten ougell1nuerc1 tepasseeren? . 
, Om ditenvel te doen ophouden,beweerc1e!Ie heer Assl;;

. tent-Resident \'oor de PolitIC, dat IIi-emand dan de heel' Reg 
de persoon 'vas, ,die voor de betrekling . van cipier bij de 



:'.-:. .. 

~'~~;~~~\f~~~litt~~~ J' jiij;blijhUj ~ .n~tt.~'f:~.'iI~imi:"i;~~bnA.;, 
:":Maar/ JleHt _Ai¢, niagistt~afwel~Oif eeniM~ poging aa~- ' " Mevr. de W ed~ Steiti., , ' , 

, /116,25 
-. ' -": 100,':':" 
. . 11 , 25,

,,25,- , , gewendom' eend,er ,ve1llwi!cb,tgelders, ;bijwiji¢ :van proef; "den Heer KeHens te -Meestet:-Cornelis 
"''ill dierlsVtesteiIen, ,'om daardoortbt de koiiclusie til kun- "T. ,H. te Dz. K's. •••• " 21,40 

:uen'., k()m~n; _ dat'~iiij ,_al dan niet gesCllikt_~as' ~oor die be- uit de bus ten ' kantore van den aigemeenen ont- -
, ,,' betrekking'? ,Neen! ' Hij ',' b,ee£t 'aIleen deheMeling' gehad vanger. . ' " 31,74 
'," _dll!l~~Il~~' )Jleg.tot ,die ~betl;{ik~irigt~ do.enbericiefilell. 10 pikols koffie vau den Heel' ~1J:.R. S. N. 

',,' •• <Met ':- r~Ijht "wcH'dt sedert Iallg , ov~r denslechten , toestaud d' Abo, waarde. 
, vanmis "gevangbisweien , en ' over gemisaim tucht ge-
kla:agd~ ' , ' , " , ' , ' ' 

Zaldeheer Reg ' ~chterdaarln kuurlen Voorzien? Dat zal 
, deuitkomst leeren, ' maar uiagbetwijfeld wOl'de~. 

, P.heeJt -even weI hehend!g ' de_ hootdkwesti~ terzijde ge
steId. ; De vraag was: wasgeen der wa9htgelders geschikt? 
Kon , geenhunner in de schaduwvan den heer Eeg staan? 

' Wanneel' schl'ijver,van de repliek de bew'oordil1gen on· 
VOo?'w(i:ar,(ielijlc wacktf;eldel'~ VaOl' eenige bet]:ekking in aan
merkjng 'te biengen,in delastgeving vaIi dGn G. G. voor-

···' komende; . niet IH~d •. terzijde · gesti3id, maar - de strekking 
da.arvan had in ach,t genomen, voorzeker zou hij niet veel 
heb,b.en ~. kul1Ilen : i~9rel1geIl' •• Het dqetmij leed, dat P. den 
zin vanhet wooFdonvooi:.l0aardelijlc nietschijrit te begrij-

,,450,-,-

f 1793,21. 

Bij ordonnancie wordt bepaald, dat als fiskaal bij den re
~identie-raad te Riouw zal fun geeren , de lste k~m~es op 
het residentie-bureau aldaar. 

Bij besluif van den G. G, wordt aan den opzichter over 
de ooster- en wester;waterleidingen (slokkans) en die, ge
naamd Tjiballok, gelegen in de residentie :Bataria,het recht 
toegekel1d voar zijne dienstreizen te deklareeren overeen
komstig het reglement, opgenomen in staatsbl. 1862, no. 
153a. 

pen. -· ... ... . . _ . 
' Het-kan aan 'geell twijfel ondel'hevig zijn,dat de bedoe- Bij Gouvernements-beslnit wordt bepaaId, dat de dessa 

ling van · de kabinets-cil'kulaire voor geene tweeledige uit- Kedoeng Agoeng, thans behoorende tot het distrikt lleno
· legging vatoaar -is. . reh (regentschap :M:agelang, residentie Kadoe) daarvan wordt 

-Het is geenszins mijnebedoeling denh~er Eeg nogmaals afgescheiden en ingedeeid bij het rustriKt Loano (regent
te bestdjden. Maar. ik m~ende te moeten aaritoonen, dat schap Poerworedjo, residentie Ragelen). 
eene oinechtinatige handeling door het Rest1l2t1' gepIeegd is, 

. dat, hetzij door willekeur gedreven, dan weI door ,invloed-
rijke personen daal·toe overgehaaId, den wi,l vall Lien land- Bij besluit is bepaald, dat te Lamongan. afdeeling vau 
voogd heeft voorbijgestreefd en personen afwees, die meer clien naam, residentie Soerabaija, eene in~andsche school zal 
aa.n:spraken~onde~_ doen gelden. Wordt de kabiuets:cirku- worden opaericht. 
lalre - op . dIe . wIJze opgevolgd, dan zal men bi] eike 0 , . . 

voorkomende gelegenheid hetbetoog pogen te, leveren: dat . , ' . 
.. juist. vOb'r .de n~ opengevallen. betreklc~ng . c en . specialiteit r Eeu ext.ra-bijvoegsel, behoorende bij d~J.af). (Jollr., bevat 

te vmden IS bUIten het kader der wachtO'elders al is de een overzlcht van de kultuur van eenJarlge gewassen op 
begunstigde slecht" evenbelast geweest met de w~arneming I Java gedurende de maand April 1872. 
v~n eenige funktie. Wil de Gouverneur-GeneraaI dat zoo I . 
Ultgelegd hebben? .. . ., \ 10 October 1872 . . 

Q, Men schrijft ons van l1untok: 

ElATA V:J:A. .. 
9 October 1872. 

Met . den stdomer Willialn · Mackinnon is de kapitein 
. Koops - van Riouw, kommandant van de eerste expeditie 
naar Deli, hiel' · hedenaangekomen. 

Tenbehoeve van het Djati-Gesticht werden gedurende 
de maalld September de volgendebijdragen ol1tvangen: 

Milandelijksche contributien te Batavia f 140,-
Bijdragen van Kendal.. /I 229,":" 

/I /I Samarang. f{ 148,-
1/ "Padang; · ". II 205,20 
" 1/ Madioen " 111,-
" liSampang . .. /I 58,17 
f{ . /I Btinkoelen, waaronder I 25,-'- . 

vandezangvereeniging " " 52,50 
/I Ngawie,r~stantmilitair en bur

:gerfeest ." .. " 
. /1 118 oriderofficieren te Palem bang. " 

10 exempI. ,brochureD,r. Frantz. . . 
Opbrengst van een paar tooneeivobrstellingen 

gegeven door de onderoffi. en minder(1 schepelin. 
gen . a/ b deroodogschepen tel' l'eede lVlakassar, 

If 

35,85 
40,-
10,-

"Vermogende Chineezen alhiel~ hebben onlangs het recht 
van verkoop van opium op Rilliton willen pachten ,en hun
ne konkurrentie met de Chineezen op Rilliton had ien ge
volge, dat de pacht over 1873 ongeveer eene tonne gouds 
hooger werd opgedreven dan vroeger. - ' 

fiDe gegoede Chineezen op Billiton hebben revanche wil
len nemen op de ol1genoode gasten van hier. Zij dongen 
derhalve hier bij de verpachting van opium mede en deden 
den pachtschat voor Banka overhet jaar 1873 tot 2 ton
nen gouds rijzen. 

fI In vroeger jal'en betaalde men · voor den pacht op Banka 
ongeveer f 90.000, voer dien op Billiton cirka f 45.000, 
dus voor de beide eilanden plus minus f 135.000 'sjaars. 
De konkurrentie, die de pachters eIkander ditmaill aange
daan hebben, heeft tot resultaat dat de schatkist over 1873 
met i'nim f 190,000 bevoordeeld wordt." 

Gepraaid: door het stoamschip 1fTilliafll Mackinnon: 
bij Ie punt strilat Banka: 

N oordduitsche bark van Bremen. 
1 ond. Wimpel 1497 t. - ' 

lend. ' 6923 Marryat Seinen 
rend. 1227 

bij Lucipara Holl. bark Jonge Jan naal' Singapore. 

" 

BQ den Zuidwachter Amer. Driemastschip Mary Goodell, 
Seal'spolt, van Samarang' naar New-Y ark. 



C ~~ktl~~,~f~~Jl' !,:l~~t~;~" •• · ·Jir:~q;~~~l~it~~:*!!,;~~,it~'~tn;.'=~:; 
, 'IV,ord,t,. -' De>;,Q,tt .. _ :Vilo:J'u~titie teSoerapaiJa Qeeftl'eedsa!1n ' :peheetder :Weeskamer , te 'Bataviagekomim, ,'en ;,' 'diezui'ver, 
een genees~~ei:te, S,a:lIUlrl!.ng ~verzQchto.m' een vi~uirl rep~i''' , :I,la af£i:ek"-. vitnde_;,\(<>*n en Jponen,bedragen f2.500fmin-

, , tl;1m~~: ziji:u~.4linax ' '-"', ',dill ei!-</opgeV1'lia.g(F¢n(jntv~t!geil hunen woiden bij-het 
" ' ",' , ~firii$terie van K610Iiien iii Nederland. ' - '-~ - , 'r E.jiJk~ns 'een. a-~it~:de~GQuverrijlur:,':~eneraal ; geri,c~tschfij: , , 

- v~nvan de ; iich , t'~ , : 's , Grayenbage g,eY!Jrmd~ehQe,nde1.<.oiJl~ ' , Ret,ge}-,u(lht ' i~alhiei'vei~prei~ geweesf ; ;daiaevoo~~ 
/ip.isfde, }otJ}:etbij;¢e#breng~n.. :vari, geJde~' t,erlfinig~ng. vat:t de malige assis~ent-resident va;u DjocQ:ja, Wieils ' zaaK zoOv.eel 

,,' ({oordti joirgste ,O:V'erstrooniingen,op J;'a;VI!: , geleden verliezen, gerticht maakt, -voortvluclitig was: ' , ", _ , ' 
, ,~~,, - door ha.a..r aan g~fteI). , :n:og' ingezarpeld een bedrag van Volge,fis 'eeo:hier ontvangen telegI'am bevindthijzich 
t'24056 ........... .. " " . . ' '. ' . ' niet llieer opvdje voeten, ' maar is gearresteefd im naarde 

. .- De;~,:' s~~"aaJ{,4~nGo,~Yerne~r-G~ri.er~,al ovel'g~maakt;is gevangeriis te Samar-ang gebracht. . 
~er be~c,hikk~n,gges,teld . vaIi . deil dire)deur van Binnenlands.ch . 
'B,~st)lu:tlA~~ ppdr~c~tom daarvande he1ft off 120,28 te 

. dben toeJt.ome~ ~~il den resident van Samarang, en de we
.. ' AArh-elp; , aanden, resi4entvan BataVi,/!, ten eindll die som

inenaap., tej ven'qen ' ()ver~~~kQmstigliet. doel waarmede zij 

. N aar wij vernemen , heeft het Hooggerechtsh~f van, N . 
1. dezer dagen in zakedrukpersdeliktenbeslist, datbrieven, 
ook door ambtenaren~etuitoefening' vanhumie Junktien 
g:eschreven, niet alsauthentieke akron te beschouwenzijn. 

;werd~ribij!lep-ge1:ir'!lcht. " . . . .. ' 
.' ~a4e QyermaXingaezer gelcienwas dekommissie VQo,r~ De circulaire van den G. G., gedagteekend 14 Sept. jt, 

· Ii.~meil~ ziclt te antbinden, ..' (.Tav. C our. \ omtten t het wederplaatsenvan wachtg,}lders en waarvan in 
" WaIinee~lnentegeJover dezemededeeling st.elt, da~ van een ouzel' vorige nummers sprake was,luidtinhaarge.. 
. J;ava, ~ijden' lliatsienwafersnood ii ,Nederland, eene sOin heel aldus: . ". '. 
~an ollgeveer f '60,000 in zeer korten tijd was bije~nge- II Het aantal ambtenaren op non-®tiviteit, wachtgeld of 

. . onderstandis langzamerhand zoo toegenomen, dat het DOod· 
- bracb,t~ en me" denmeest~~spoed wed ' verzonden, dan zakelijkis geworden maatregelen tot beperkingte nemen 
riIaakt . de ' liefdadigheid vanN ederlan'd een aHerdroevigst Niet '., aHeen wordt dit ten dringendstegevorderd door. 
!igUlll' en hadden wij het wenschelijker geacht dat de kom- 's lands finantieel belang ,maar ook ter voorkoming; eener 

hoogst schadelijke uitbreiding van het ambten~ars personeel. 
-;issie_- hetbedrag van 1 240,56 (zegge tweehoncle1'den Ik acht het daarom onder anderen noodig, dat geen 
veertig flU Men en-56 cent-en) maar niet had ovetgemaakt. De bllitenl~ndsch verlof, . om welke reden ook, . geen wachtgeld 
spoed;/ wal!.rmed,e , ~ie hulI~ verleen9, werd, is ook ~ewonde- uit hoofde van ziekte, noch ontslag nit eenige betrekking 

- . worde ' verleend, tenzij overtuigend gebleken zij, dilt de 
renswaard. betrokken ambtenaar verder nogvan bepaaldnut kRn zijn 

.. " Wij -Doemen ,,-'de., honding · van het,moederland. in dezen VOOl'8 lands dienst, zij het ook in ;eene mindere betrekkiDg 
' roIidttit eeri.sch1ili~aiit dan delaatstelijk door . helIl bekleede. 

Isdit niethet geval" dan behoortontslag nit '5 lands 
dienstte worden verleerid. Bij besluit ,vanaen G. G. is, met ,intrekking del' alge" 

meene insti'uktl.e voor de weeskamers 1Il N. I., vastgesteld 
bi} het besluit Vltn ko:nmissarissen-generaal van 23 October 
:UH 8, lip. , 40 , e~nenieuwe instruktie , voor de weeskamers 
i,n hflt lev,eg . ge~oep'en. ' 

Bf-'ee~an~e,r besluit wOl'dt een nieuw tarief van lege~ 
voorde weeskamers in N. I. vastgesteld. , 

Beide ,besiuitetitreden oF, 1 J uli 1873 in werKing. 

. ; . . 

Bij ol'donnancie vanden G. G.is goedgev~~den, onder 
nadere bekrachtiging der wet, boven het c1Jfe1' v,an het 
lIde hoofdstuk der begroot~ng van N ederlamlsch-IndlevQol' 
het dienstjaar 1872 ,teopenen eenkrediet van t ~80,OOO 
(tweehonderd tachtig duidend gulaen), tot aanv,:lllUg~er 
10ade, onder-afdeeling (levensmidJelen; brand- en hc.htstoffen 
en fourr[lges),behool'ende . tot afdeeling VII (departement 
van Oorlog) vap.,' geilleldhoofdstuk. .. 

. De .Ta/o. ' ·. Cour . bevat ' ~ene na4_~re. opgaaf van.de,n~~t~ 
' slag van, in 1S72 ge~ol,lden ' u,itbes~~dmgeI\ va~ ultv.Q~n.ng 
of levering van matenalelh ten btlhqeve .iVan v~el' mlhta~re 

. werkr,p.. ' :Qeze . vier . aanbe~tedingen : i}ii~lulcten. 

Ik verlang daarom, dat voortaan geen vool'steltot toe
kenning van buiterrland5ch verlof of ontslag . uit eene be· 
trekking worde ingediend dan onder overlegging eener per
emptoire verklaTing, dat de betrokken ambtenaar door 
zijnen chef geschikt wOl'dt geacht voor wederplaatsillg. 

Ik stel de respectieve chefs voor de waarheid hlm ner 
\Cerklaringen nadrukkelijk verantwoordelijk en verwacht, dat 
allen's lands belang zullen stellen hovel! dat van eenig 
landsdienaar. 

Ren andere maatregel, van welken ik veel nut verwacht, 
is . de plaatsing of herplaatsing van non-adievell en wacht· 
gelders ook in mindere betrekkingen dan vroegel' door hen 
werden vervllld. . 

Het voorschrift van artikel 8 van het besluit van 2U 
Mei 1858,No! 32, volgens hetwelk bij vacatllres behoort 
te worden , ondel'zocht of er onder de ambteuarell op waeht
geld zijn, · geschikt o~ ~ot vervulliD~ der oJlengyvallen be
trekking in aanmerking te worden geb1'acht, ls gebleken 
onvoldoende te zijn. 

Ret ,onderzoek omtrent de geschlktheid del' wachtgelders 
voor 'eene- opengevallen betl'ekking behoon niet te worden 
-beperkt tot hen , -die reeds eenegeNkistandige betrekking 
hebbenbekleed, maar te ' worden Ultgestrekt ook tot heil~ 

,dle r eedseen '4ooge)' ambtelijk stanilpunt innam,.en dan de 

In een extra-biJ'voegse( v.a~de Ja~ . tour. komt voorde opengevalleln ' betrelkkingaanwijst;a' 't d'" bt ' ' ,' , ; 
• ." .. . d Javasche zee- , Wordta s, rege , aangenoIllen, Il." eame,ual'en' opuon-

acte j mhondende. wIJzlgmg m ~e statuten e1' activitejtof wacb,tgeldzoo noodlg , wordfm' geplaatst in 
en brandassurantle maatschapplJ. , ",_, milldere , betrekkingen dart vroeg'er ,door hen ,zijn vervuld, 

Een al1derbijvoegselv~n delv.vascke C?u?,. bevat e~nl dall ' :i~luit ,de wachtgelder~ eeIleg9~,de- ke\lze~unllen "gr
IItaatvan!lilitair~ n~lat~n.oJlappell, afkomstlg va.l\ Ofti~e.den ie~alul. 



!.;t~~tb'::;f;ilt!~t;f:;! ~~;:!i;;~;~j':~i;~:.~~kt~%W,:r~!.,~jt~0~'~~ 
waal:dellJk Jerug te : zende!), . wanneel' daarblJ ll1~tbhJ kt "van .' .. De :verdeehng . · · v.an ' ~eee,i~ttl 'giftv~n'':1:: 5090,biYtele~ 
het ., el'~stig~treven . ;om)n de ,eerste . plaats" innl?teI).areiiopgl'am van 30 April ' d'o6r de : watersnooa~konimissie terbe
riol;l-activiteit;: wachtgeldof' onderstand,Jeherplaats'en'. . .schikking vali ' _den' resident van Soerakarta gesteld,c werd 
' . Ik)'eken ,_op uw~<loij:a}e lliede:wexkin~( 'tot haIidhavirig door qezenopgedragenaan eene kommissie~be$taanderiit 
del' b(lven~angegevenbegiri"seleil. . ' " de heereIi J. A. ,Dezeiltjete Soekaboemi; Pi LNijbakker . 

UEdG; ,gelievevan dezeh brief mededeeling fe doen aan teParas en 'F:Bausch teTampir; benevens de regenten 
de " OJ!derl~:iY, {departement ress,orterellde collegien en auto- vim Ngampelen Bojolali. ..... . ' ,~ . " 
riteitell , nlt'tel:nstige uitiIQodiging om :>:ich naarden ih~ . ' .Door 'deze . gelden kon' al dadelijk iude >eel'lltenooddruft 
houdstiptel\Jk te gedragim. . . ' . del' bevolking worden voorzien. . '.' ..•..•.......• ' .,,' , "" 

. ])e . G02;v{;rneu?'~Gene?'aal . Vail Ned.-lna'ie, . De o".erige gelden, met uitzondering van de gii~n .van' 
(w.g.) J.LOUDON." Z. H. , den Soesoehoenan en van plill,sMangkoe Negoro, 

werden - beheerd door . eeue kommissie, s;hnengesteld even 
Anjer gepasseerd. He~ N ederlandsche schip ])ol'dl'eckt als de vorige, met t06voeging vanrleheeren Mr. R. E. 

N. d'Abo te Batoe Djamoes,K. van Gesse1-te Satnan II, gezagv.Rcitgans: 

10. Zuid-Oostkust van Afrika: 
St. Jonn's ' 1·iviel'. 

Volgens een rapport vanden haven me ester te Port Eli
sabeth, licht eene blinde, klip nabij de St. John's rlVler, 
in den gewonen .trek del' schepen tnsschen A!goa-baai en 
Port NataL . 

Dit· gevan;', waal'op in December 1871 hat stoomschip 
Bisinarck stootte, .licht 3/16 G: mijl uit den wal, heeft 
twaalf voet water en ~' peilt oostv.an KaapHel'mes omstl'eeks 
5/8 G. mijl. '. . '.' . 

Tusschen de klip en de wal is diep water. 
20, Westkust vau Dieniensland: 
De gezagvoel'del' van de schooner Hally Bayley rap por

teart hot bestaan van eene klip met 3 vademen water, om
streeks 31/~ G. mijl van de westpunt van Diemeilsland in 
de naYOlgelH1e. peilirtgen : ' 

Kaap Grim NO. 1/2 0, 33/ 4 G.mijl westpunt vail Die
mensland, Z. 0. t.O. 1/2 °. 31/ 2 G. m~il, gevende in: 

O. L. v. G. 1440 23' 
en Z. Br. 400 48' 30. 

Met slecht wedel' staat op deze klip zware branding. 

16 October '1872. 

Men maakt ons opmel'kzaam, dat bij de vermelding van 
debeslissing van het Hooggerechtshof over hetkaraktel' 
van brieven, van ambtenarcn uitgegaan, niet eene drukpers
kwestic aanhangig was. 

Ret 0. M, beweerde in eene overtredingszaak tegen een 
notaris, dat eene aanschrijving van een Resident aan een 
Assistant-Resident om voor hem bij zekel'e gelegenheid te 
kompareeren, was eene authentieke akte .. 'Het Hof besl~ste, 
datdie brief eene onderhandsche en met een authentIeke 
akte was, hetgeeninsluit dat dienstbrieven van een ambtenaar 
aancen ar,der gericht niet alsauthentieke akten beschonwd 
mogen wQrden, ' • 

Omtl'ent den uitslag del' van vel'schillende zijdeil aan
O'ewellde pogingeu tot lenigingvall den nood del' door . de 
jongste uitbarsting vandeil Merapi geteistercle beyolking, 
kanhet volgende worden medegecleeld: 

Behalvede 80m van f 7000, door den Soesoehoenan 
van Soerakarta, den prins Mangkoe Negol'o en eenige l'.ijks
O'rooten gezamenlijk ' vool'dat doel bijeengebl'acht, werd door 
de" 'kommissie vanbeheer over de overgebleven gelden van 
de in 1864tijdens de overstrcioming in Midden-Java bijeen
gebr,achte .1iefdegift~n, totdrie malen toe, telkells eene som 
vari ~ f 5000, dus te zaman een bedl'ag van 115000, VOOl' 
denoodlijdenden beschikbaar~esteld. , 

Deze bijdl'agen ,gevoegd biJ de tot dat zelfde elUde van 
Gciuvernementswegeaangewezen ' som van f 10000,alzoci tot 
hetnietonbelangrijk bedl'ag van f 32000 opgeloopen, 
werden nag doorbijdrl1~eti van ingezetenen del' .res!deil~ie 

en A. Darlang jr. teGesangan,alsmede van den heer J. 
H. W. A. Gaster te Karang, ' tel' vel'vanging ' van het ver
dienstelijke, sedert overleden' medelid P. J~ ' Nijba:kker. 

Aan vankelijk maaktehet bij deze komririssie een pUTlt 
van overweging uit, om de ~Ulp aan .de noodlijdenden te 
verleenen, gedeeltelijk te doen ' bestaan nit verstrekking van 
gereedschappen, ploeg-vee en bibit, ' ten . einde weder be
. bciuwing van den grond mogelijk te mlikeJl, en op die 
wijze, behalve in de oogenblikkelijke ' behoeften oak in ' die 
der naaste toekomst te voorzien~ 

Om de eigenaardige moeielijkhedea, die zich hierbij voor
deden, moest echter van dat denkbeeld wordenafgezien, 
en moest men zich bepalen tot uitdeeling in geld. 

N aar gelang van de meerdere behoeftigheidwerden de 
noodlijdenden in drie klassen verdeeld, wier aandcelen ge
regeId werden in verhouding van 1, 2 en 3. 

Volgens aien maatstaf ontvingen 2059 huisgezinnen ieder 
f 13.05, 1257 huisgezinnen ieder/ 8,70 ell 691 huisge
zinnen ieder f 4.35. 

De uitdeelingen geschiedden door de leden der kommis
sie in persoon aan de hoofden der huisgezinnen en aau de 
Vl'ouwen en zoons, die voor hnnne zieke echtgenooten en 
vaders waren opgekomcn. • 

Allen werden nominaal opgeroepen', en bekend gesield 
door den bekel of eenig anderhootd, dan weI door ~e 
opzieners, administrateurs of landhuurders. . . 

Een del' leden van de kommissie voerde, voor elke uit
deeling, tot de aanwezige bevolking, io hare taal, het woord 
om duidelijk te maken van waar deze liefdegiften kwamen 
en hoe de bepalillg van l1et voor ieder hnisgezin bestemd 
bedrag was geregeld. . :. 

Tevens werd del' bevolking op het hart gedrukt, om het 
ontvallgene hoofdzakelijk aan te wenden om bibit en andere 
middelen tel' Gbebouwing del' velden aan ie koopen, ten 
einde door het wedel' produdief maken van den grond, 
zich voor vel'dergebrek te behoedeo. 

. Door de laudhunr4ers is bovendien uit eigen middeleu 
tegemoetkoming verIeend door nitdeeling van geld,materieele 
verstl'ekkingen als bibit, enz. en vooral door verlichtillg 
der verplichte diensten. . 

De toestand der door de uitbarstinggetroffen streken is 
thans vrij bevl'edigend, maar voor de toekomst is nog niet 
aIle zorg geweken. . . 

Santa?·ang. - . In den morgen van den lOden dezer wef~ 
den te Ambarawa twee vrij hevige schokken van aardbe
Villg gevoeld, die in den' loop van clien dag nog door on
geveer een dertigtal andere werdengevolgd. · Tevens deed 
zich een onderaardsch gedreun vernemen. De schokken 
werden gaandeweg mindel' hevig en volgden , elkandel' met 
steeds grootere tusschenruimten op. . '. 

Op den Uden en den 12den werd nog altijd, doch in 
veel UIi~~~l'~ mate, wei'king in den ' bcide,lll waargenomeu. 



· ':'~ . ' : . 

<D~~lU~dh,evirig i~h)a~ld~ iich : Uif81~i~,ndtot, Ainbara~a dathijdP ' het , puntstond , weerieInanduittezendim,om een 
e!l ' ~en'~ lu~as!e~ : ointt~~aiei plaat~;~ade~J;l horiiontale be,larigrijke hbeveelheid' vari hetheulSap birineritesIi1okkelen. 
nchtmgen ' planttezlCh voortvarthet ' noord"westen naai· , De~ pachter besloot daaraan 'eeli einde te maken,haaldeeen 
het zuid-o()sten." ' > " . " ' " . ",,: ," ," artderen Chinees over, om onder het een of ander vool'wend~ 
, De aangeri<inte schade is betrekkelijk gering te noemen. sel ', met den zendeling van Kokongwan naar J apara te 
" Door de ,twee eerste sehokken seheurden de mureu fier gaan, hem aarihoudend te bespiedeu, ook op de terugreis 

, militaire ' gl')bouwim van 'de ';esting Willem I op dezelfde naar Djocja, en wodra de ainfioen bij Kokollgwau afge
plaatsen,. w,ailr zich , reeds vroeger 'schemen haddeh voorge- , leverd was, den pachter te waarschuwendie dan de politie 
daan. " , , ' , 1 zou verzoeken, huiszoeking te doen. Om te voorkomen, dat 

' Bij de ' ditaropvolgeude sehokken, waaronder zeer hevige de Chinees die vool' besp"ieder moest die nell in ongelegen
'vQorkwamen, oIitstonden , vele nieuwe seheul'en, ook aan heid kwam, gaf de pachter hem een brief mee, waarinhet 
' enkeHi partikuliere woningell. ' ' doel van de reis voor iedereen die lwt schrijven las, uiteen 

,De civiele gouvernementsgebouwen, en de kazernes te gezet werd, en braeht voorts ook (len pachter te 3amarang 
Banjoe-~iroe'hebbeliweinig,of geen schade geleden. op de hoogte van de zaak, Den bespiedel' werd { 10.-

Intusschen 'werd :doorde troepen gebivouakeercl. van elke thail toegezegcl, en wanneel' hij zich goed \-all zijn 
De 'geestcler troe'pen was uitinuntend. taak kweet, bovendien een plaatsing als vaste spion. 
" ,' - ' " (Jav. OOltl'.) De toeM werd aanvaard: de bespieder was de reisgezel 

Bij ordonmineie ~an ~en G. G. wordt L!lmbertus Man
gindaiin, eervol ontslagen tweede onderwijzer aan de school 
vool' zoneu, van inlandsche hoofden en aanzienlijke inlancl
sche partikuliel'en ~in_ de ,Millahassa te Tondano (Menado), 
geheel " en , al gelijk gesteld met EUl'opeeanen, wat reehten, 
last,en anverplichtingen betreft. . 

, . 
Bij ordonnaneie vanden G. G. is bepaald, dat het fort 

teJ oalla (1'6sidentie J apara) niet meer zal worden gerekend 
, onder de ' permanenta' versterkingen van den 4clen rang en 

zal wegvallenuit den vastgestelden staat van l'angschik
king del' opJ ava ell Madura en op de buitenbezittingell 
gebezigd , wordende permanente versterkingen. 

van Kokongwan's zendeling, 1'e .Japara aangekomen, kocht 
de laatstgenoemde bij den Lllit, Chillees aldaar 120 thail~ 
opium, en keerde daarmede en , met den vroegeren rei"ge
zel - die· toevallig ook ' juist met zljn zaken klaar was!
naar Djoeja terug, 

N au welijks echter hadden zij Samaraug acilter dell rug, 
en waren zij bij Petjerongau aangekcmen of de vpziencr 
aldaar gaf den Uhinees last om zijn twee kralldjaugs, schijn
baar met vl'Uehten gevuld, te laten ' onderzoeken, en er wcr
den onder iu de krandjangs tien dar men opillm ge\-onden. 

Wat gebeurde un? De bespieder werd door de po!itic 
ill de gevangenis gezet; en daama werd zijn loaak overge
wezen naal' den Lancll'aad, Op gronel waarl'all - dat "eet. 
cle Samaraugsehe politie aUeen! 

Van 12 .J u1i tot heden is (Ie- man, tiie cell uelofJuil:." I'(.;r
diend had, tengevolge van het dui~ten: rceht~ucgril' van 
sommige autoriteiten gevangcne gewecst. De Laudraa'i "telde 

8oerakarta,- 5 Oct. Spoorwegzaken. Van oorsprouke- hem op vrije voeten, maar wallneer de _\.~~ i"tellt-Re~ident 
lijke bron vernemen wij dat eep. emploije van het Comite \ VOOl' de Politie noll, President van (lell 1.a\l(1raad was gc
cler Necl. Ind_ Sp. Maatsehappij uit zijne betrekking onto weest, wat zan e1' over dien ollgelakkige be, lotcn ZUlI ': 
sia~.en , is; omdat hij notabene log~erde bij-den vera~t~oor- _ Ha((ji's. Per Bentam z'ijn hOOcn lllorgl:l! W(;(l l' ~I\'ec 
deliJken Redakteur del' Locomotze{. Of dat Comlte ook hondel'd en zeventi<T inlau(iel's, aspirant-hadji's lIaar 6inga-
bang is, dater sommige liehtschuwe zaken ter oore van pore vertrokkell. " (i.-'Je,) 
(lien Redaeteul'zouden ' kamen, willen noch kunnen wij be- ,. ___ _ _ _ 
oordeel en. ( VOl' stmlanden.) , I Sau/,arait[j, 5 OlJ[0bcr. Zaak de Bode, .\let tlallkl),\(\rheiJ 
- Sama1'ang, 26 September, Spool'wegzaken. De Spoor- maar, helaas! zo~de!' (Int .. onze meening, eeuig~zim gewij;:igd 

M t h ", .". h t b k kou worden, hebben W1J weder kenms genolllen van cell 
Wi' eg~ 'ldaa set apPlIJ ItS zecl' IJvengd'tm e, ere ednen van ~:er- terechtwijzing. zes gene(j~heeren eu OilS ('.,)'(;, r den Ih~.ip,c ~el~r 
egge en ,en as evan expe I eurs van goe eren. lUaar . ' 7 - ()' • ~ ,d' d. . ',.. I "a' . 
I d 's - " 'r[ t h ' ... 1 d d "f d del' SamaJ anqsCfif: om allt toege leU , Z" l~ \ an l ezen d,1l . 

as e , poorweg-l'v aa se applJ ze vtl e goe eren vlJ ageu d' d l' , I 'd 1·, ' , ,, "1 -- I '-" ,1 
h dt . t ,., cl h d t 1 II' b'U"k? !lGenoem e zen elllg la Cde verwaa .iOO,(e "lll , eren 

aan ou ' , WeIgel' , ZlJ e sc a e e vergoec en. s c a(tL 1 IJ) ' 'I tot zieh genomen, ten einde voor, hunne opl'(,ediug 'ttl lOf-

OC. gen. Ret laat zich begrijpeu dat er veel te uescha,'eu yiel 
, . aan de chie meisjes, die de Bode, geheei aan zich zel,en 

~alnarang" 27 ~ Sert: Opium~akezt. D.e: Wn. '. AS81st~nt I ovel'gelaten, ill een Kampoug te Soerabaia had aangetrofl.'e,n. 
Re~ldent voor de Politw hee~~ glstere~ mlddag blJ ~en En- Opde twec ondere meisjes begon die uieuwele,'en!,toe~irtnd 
ropeeaaJ?- op ,Temm:ssan nahlJ Pek~dJan, een aauhahng van een vl'ij gnust,igen invloed uitteoefenell: Ret ~ong8te ,kincl 
clanclestme opIUm ",edaan, De E~lOpeeaan,. p, L: gellaam~, daarentegen toonde een meer weerbar~hgell aard te bezlttell. 
had aldaar. een zeer. goed georgan,lseerde ,?pmmkit voor 81- Geene bed1'eigingell noch vermaningen waren ill staat baar 
~ene rekemng opgencht. Op eeDlg~ bale s lagen eel! zestal tot o1'de en gehoo1'zaamheid te breugen. Vooral de zueht 
mlanders aan de bedoedan te seh~lven, toen de ,<\Tn, Ass. tot kleine diefstallen scheeu haar als het ware ingesehapeu, 
Res, v. d. P. hen ~ot hun verbazl~g ~ommee1'de o~ opte- Reeds voor het bekomen del' b1'andwond heb ik dat kind 

,.staan eu hun roes ,m d~ gevangellls mtteslapen ._ ?3ehalve op Rotti gekend en gadegeslageu. 
een, groote hoeveelheld OpIU~ werden ook ~en twmtIg,tal be- Ik yond het toen niet aileen halsstarrig en zelf~ boosaar
doedan~ - llaa~ van de P~JP do~r de .sehmvers g~bnukt ~~ dig gestemd tege~ hare olldel'~ zusters, maar ook. in een 
de opIUm te l~o~~,n - gecoufisqueelcl., D~ velboc1ell ,(,t alles behalve gunstIgeu gezondheldstoestalld. Het kind was 
had dus waarschlJni\lk een zeer groote clIentele, (Loc.) bl'oodmagel', leed van tijd tot tijd aan buikziekte en had 

-~-""'- nil en dan van die kleine gezwellen en uitslag, welke een 
8ama,ran[j, 28 Sept. Recht. De Uhineesehe opillmpach- geneesheer aan kwaaclsappigheid , doen dGnken. Geen won

ter te Djocja had vel'l1omen , -dat ze,kel'e landgenoot, Ko der! het meisje nt cle meest onnatnurlijke dingeu, toe wal
Kongwan geheeten, zieh niet ontzag om opium te Japara P.'elijk zeUs om hier optenoemell, 
te (loen inkoopell en die dan te Djoeja te detailleel'en, _en: "Toen het ongelnkkig kind wedel' eell $tuk vleesch had 



gek~~tj .,. ri~p .·4e , ReJ;r,*k~> ~ep4elirig . ~ij .. :~etv~rn~in.en. jall ', :en ' .. ee~ <ill',eerl 'de,ssa <be,we~teJl 'de . Pxogo~rivier •. beide jlortee- . 
het 'ieit . ppeenig~zhis . Jomitraleli t.o:on: . I,d.aIl I¥1~erde ,band , rentte : 6Il~er> groriae.ii we1l{ellog • nietaanEuropeeallen : ver.. '. 
diealtijd zoost~elt ~a81'vetbrandwor~en !'.', J)e a~t1.~re ~ huurdzYIl, •. H.ieruit ziet ml}1l1l1weder,1l~e ~en).n .DJocja· 
zusters volgden. dienUltroep~lseenbevel op; ' l>ondenaer . met de Heilige · Hermandad den spot durft ·drijven. 
·kleine . ~ondares een dotjegedroo~d gras om de po!sen .

1 

(Lac;) 
waren m de keuken daarmede bezlg, toen de . Bode emde-
lijk .. ookophet tooneel . dezer .onvooriichtige en laakbarel ". . . . " . . . . 
strafoefening versche~n. . . ... . ~a1ttar.~n9, . 1 Oct?ber: Had.Jze8. Per GoufJ'!""neur Generaal 

Niet .zonder eentge olllsiachtigheid en met vrij wat ver- Mljer zlJn. heden Ul~. ~lllgap~~e wederom alhiet !Ill1!gebraeht, 
toan werd dit bosjegras aangestokim dat echter zeerslecht .honderd~er en vIJftIg hadJles .• Honderd twmtIghunn.er 
wilde branden, dewijl het eenigszins vochtig was. Niette- ' zullen alhler debarkeeren; de ovengen gaan naar Soerabala. 
min ' heeft het kind tengeFolge van deze ongeoor1oofde kas- - Uit Madioen schrijft men ons dd. 2 Olltober: 
tijding elm brandwonde' aan den pols bekomen ter grootte Gisteren avond moet alhier hetberieht zijn ontvangen, 
van ongeveer een stuivertje. . .\ . . dat de Hr. K. geemployeerde van den transport-aannemer, 

De hand was toen niet aangedaan en IS naderhand eerst te Panggoel op noodlottige wijzeaan zijn einde is gekomen. 
begonnen te zwellen, terwijl de kleine brandwond a1 zeer J uiste bericbten ontbreken: Somniigen denken aan ' een 
spoedig geheeld was. . ' . zelfmoord; anderen weder ~ompelen, dat K. omgebracht 

N U VIaag ikmet bet oog op den toeshmd. des kinds en 20ude zijn. 
op . het . gebrek . aan . de noodige geneeskundige . hul,p' op het De Assistent-Resident van Patjitan is dadel(jk naar Pang

. eHand Rotti . . of de noodlottige afloop dier zw~lling met ze- goel vertrokken, terwijl onze ~ident hedenochtend over 
kerheid . en direct aan denzendeling voornoem4 kall worden Ponorogo naar Panggoel opreis is gegaan. 
geweten? (Loc.) Wij hopen, dat het aan beide wakke~ ambtenaren mage 

_ ' gelukken,het voorgevallene tot klaarheid te bnmgen. 

- Djocja (Pat·t." Oorr.) 6 Octr. Eindelijk is er regen 
gevallen. Dagen ,achtereeli zette zieh de lucht des avonds 
tot regen, maar bet druppeldeslechts nu en d'an, en de 
drukkende hitte werddaardoor nog drukkender. De bui 
die in den afgeloopen nacht losgebarsten is, heeft ons weer 
wat verademing ,gegeven .. 

Zaterdag morgen is de Afdeelings-Kammandant van · hier 
naar Djocja vertrokken. Pe militairen weten dat er in-

Het is intusschen jammer, dat Panggoei zoo bit de buurt 
ligt. De Assistent-Reside'lt van Patjitan loch moet 40 paal 
te paard en de Resident 6'2 paa!. waarvan 30 te paard en 
32 in den wagen afieggen alvorens Panggoel te bereiken. 

Zoodra wij iets naders omtrent het gebeurde to weten 
kunnen komen, zullen wij u daarvan mededeeling doen. 

. (Loc.) 

spectie gehouden is. Zij hadden het bijzonder warm. Maar 'l'egen den gewezen Assistent-Resident van Djocja is bij 
ook genieten zij thansdubbel, waartoe de tevredenheidsbe- den Officier van J ustitie nog een nieuwe aanklacht ·inge
tuiging van den Afdeelings.Kommandant over het spiegel- diend, ditmaal door den N otaris-Vendumeester van die plaab . 
. gev'eCht, !lat desdaags voor zijn vertrek bij den Kalkberg De aanklacht komt hierop neer. 
gehoudenwerd, het hare biJbtengt. . Van een afwezigheid van den Notaris-Vendumeester en 

])e feesten ter gelegenheid van !wt huwelijk van den Pan- ook van den Resident van Djocja maakte de Assistent· 
geran Adhipati 80erio .Sosroningrat met de dochter van Z. Resident gebruik, am uit de handen van eeo klerk, 'faar
H. den Sultan hebben een einde genomen, op een bal en nemend Vendumeester, voor ettelijke duizenden guldens aan 
souper na, dat aanstaanden Zaterdag·avond 12 dezer gege- ve~du-acceptatien machtig te worden, zonder dat er ecnige 
ven zal worden in dendalem van den Kroon prins. verkoop, ,reed of gefingeerd, gehouden werd. Ten teeken 

Eij den RiJksbestierder zal eerstdaags, zegt men, ook een van echtheid (!) werden die accepten daama door den 
bal gegeven worden, uit erkentel~jkheidvoor de onderschei· Assistent-Resident, als waarnemend super-inl.endent gelega
ding, hem onlangs door zijne benoeming tot Ridder van liseeI'd, en tot geruststelling van den klerk werd hem door 
den Nederlandschen Leeuw tebeurt gevallen. den Assistent-Resident verzekerd. dat deze over weinige 

Dezer dagen werd door een Europeeaan, spion van den dagen de accepten zou iniossen. Dat is ecMcr Diet ge
ChiIieeschen Pachter bij het Spoorweg·Station alhier een beurd, maar weI heeft de Assisl.ent-Resident of een zijuer 
Javaan, Tjelleng gcnaamd, aallgehouden en gearresteerd, die helpers getracht de accepten te disoonteeren. wat ook to; 
tusschen den knoop van zijn hoofdhaar, ill den hoofddoek, een bedrag van alweer veertig duizend guldens gelukt moet 
opium geborgen had, Javauen van eenigszins voorname zijn. Of dit aUes te bewijzen is, zal natuurlijk later eerst 
geboorte zouden in diezaak betrokken zijn. blijken. 

De zaak van den gewezen Assistent-Resident is hier nog I Men ziet het intusschen, de zaak wordt hoe langer boe 
dagelijks h~t Oll. , derwerp vau veler ge~prekken .. Ee~ klerk \ treuriger! wij blijven bij hetgeen ,!ij ge~d ,hebbell: nag i~ 
op het reslaentie·kantoor, de voornaamste getmge m deze men, mlts het onderzoek verstandig en IJV6llg voortzetten-
perkara, is opgeroepen om veor den Rechter Commissaris de, ver van het einde. ' 
a costi te vtrschijnen, en om die reden he den morgen naar I Toch is de Assistent-Resident nag · altijd op vrije voeten. 
Samarang vertrokken. Men ziet hier ten stelli6ste een zeer I terwijl men ,anderen bij vr~i wat minder ernstige vermoe
treurigenafioop tegemoet wanneer de thans opgeroepelJe, dJns prevent~ef gevangen neemt. AIleen is hem verboden. 
hoe lang ook bewerkt, desniettemin als eerlijk man de waar- J Java te verl~ten! Is men daarmee verantwoord, zelfs in '. 
heid spreekt. Maar., ... ~? het meest onwaarschijnlijke geval, dat de bekillagde later . 

Naar men' verneemt, zal het ambt van resident hier spoe- vrijgesproken wordt? . 
dig vacant komen. De tegenwoordige titularis ziet er, wat . Het moet intusschen gezegd worden, dat de Hr. Ger
ziju gezondhej.dstoestand betreft, minder , gunstig uit dan h~gs tot heden voor zijn nauwgezetten ijver allen lof ver
voor zijn vertrek naar Eatavil,t, waaruit men de gevolgtrek. dlent. 
king maakt, dat hij zich haasten moet om zich in Europa I 

ondergeneeskundige behandeling te stellen. i Aangaande den moord te Panggoel waarvan wij den 7eu 
])e vorige maand hebben alhier n.og twee ketjoepartijen I dezer spraken, mochten wij heden uitvoerige berichten ant· 

plaats g~had: een in de dessa Bakal, regents chap Bantool, vangen. 



', 'tJs ,'een:aer~~rilchrikkelijkstEl , n:lisa~d~n'geweest. , ': Ten ' :4ure ' 8,0 min; werd: !: on~ uit ;A.m?arawa 'nog (lit ' 
. ZOlldag.dell · .. · 2Qen ·. Septllmber , ., 's0ehtends omvier'uni' 'telegramverzonden: 
werd :' deJ::[r. , K~ 'ge~Ii:lployeerdetJirdetrauspor~!lndill .. neming , De toestand wordt erger; de sehdkkenreidubbelen zich 
te Panggoel, te b{ldliggende ,doqr drie inla'ndcts overvallen en, worden zwaarder. Groote 'onrust heerscht bij allen~ 
diehemnaeeJ'l ' hevigeworstelinghet nekbeen br~ken en (Loc.) 
hem vervolgens uit een hem zelven toebehoorend Le fan. , 
cheux.geweer tweekogels door het hoofd joegen. ' . 

, Toen depolitio kwam, was het:h,oOfd van K. nog sleehts 
een' bloedige, vorn:).looze klomp~ 

Diefstalis er nietgepleegd . 
. Ret ,feit; iJ.atde moordenaars den vermoorde met de hand 

op ' het .'geweer in , bed lie~en , ligge~., doet veronderstellen 
dat zij getraeht hebben pm de justitieaan het plegen van 
eenzelfmoordte doen geloove!l. .Niet alIeen ecMer zijn 
er twee .sehotengelost, ·en ishet nekbeen gebroken, wat 
een ' ,zelfmoordenaar ~ nog a1 moeilijk ' zou vallen, maa!' ook 
zij~de daders domgenoeg goweest, om na het plegen van 
deilmoord de beide hanen overtehalen en de hulzen er nit 
te ~erwijderen en', meetenemen! 
" Door het belerd ' van justitie en politie tronwens is de 

zaakreeds totkla!lrheid gebracht. 
Twee bedienden . van K. hebben den moord zien plegen. 

De drie vermo¢delijke daders zijn gearresteerd . . Ook is de 
weduwe K.'zoodanigbesehuldigd \den moord' te hebben aan· 
geleg~, dat zij , insgelijks in . verzekerde bewari)Jg is genomen. 
Hoe de , moorde~aiil's in huis gekomen zijn, weet men niel; 
er is geen spoor viminbraak te bespeuren; men meent 
daarom dat hun door iemand in huis toegang is verieend. 
Veider heeftde weduwe eenige 'dagen v66r den moord haar 
goudwerken . en -diamauten san een harer kennissen toever· 

,tro.uwd, waardoor die kostbaarheden, zooals gehoopt werd, 
na den _dood van haar man buiten de Wees· en Boedel· 
kamer bleven. Eindelijk verklaren , de getnigen, dat de 
vrouw van den vermoordl) aan de drie inlanders f 500.

. had toegezegd om haar van haar man te verlossen. Maar 
de weduwe , blijftalle medepliehtig4eid ont,kennen. 

'tIs eenontzetteIide historie. -
leder moet van harte hopen, dat de sehuldigen wie ze 

oak ;zijn mogen, , voorbeeldig worden gestraft. Laat mij er 
bijvoegen, dat ieder wedel' den Resident vail Madioen moet 
ptijzen; die ' dadelijk na 't ontvangen van het berieht l!aar 
Panggoel . is vertrokken, en door zijn voorbeeld en tegen· 
woordigheid a1 zijn ondergesehikte ambtenal'entot groote 
inspanning en . ruimerdienstbetraehting heeft aangevuurd. 
Ook d.en Assistent-Resident van Patjitan en den Wedono 
va)'i Panggoel zij eer! 

Aardbeving. Op versehillende plaatsen in Midden·Java 
is heden morgen bij herhaling een aal'dbeving gevoeld. 

Te Assinan om vijf en om negen uur. De flinke stee· 
nen administrateurswoning is zoodanig gehavend, dat zij 
riU 'volstrekt onbewoonbaar is. 

'1'e Salatiga kleine sehokken. Geen schade. 
Uit Ambarawa telegrafeert men ons: 
Sin-dsheden morgen cene aaneensehakeling van sehok· 

ke.n, ten 83/ 4 'en 13/4 llur de he\'igste, de laatste komen 
uit het' N oOl'den, hun hoeveelheid is bijna ontelbaar, .en 
zijduren steeds vbort! In de vesting Will~~ I ~ebben eemge 
kazernes en gebouwen veel geleden en ZlJn dle~tengevolge 
ol1truimd ; . er worden toebereidselen gemaakt de troepen 
buiten te doen bivouacquieren. Zoowel officieren als man
schappen is verboden om , in de h~izen te blijven; ailen 
st'aan op de cour. ,vrouwen en ,kmderen vl.ucht~n naar 
boven; de toe stand 18 onrustwekkend. Ook hler zwt men 
de mensehen op straat zitten . 

,Opmerking . verdient het dat noeh t~ , Magelang,. noeh te 
Solo en te Djoeja iets van de aardbevmg gevoeld IS. Ook 
in westelijk Samarang zooals te Pekalongan, heeft men van 
de aardsehudding niets bespeurd. 

Aardheving. Wij vernemen dat aIle militaire bureaux te 
Ambarawa wegims de plaats gehad hebbehde aardbeving ge
sloten zijn. 

Bandjirkanaal. De eigenaren der landerijen. waardoor het 
kanaal moet loopen dat Samarang van de jaarlijksche ban· 
djirplaa"g moet verlossen, zijn door den Resident aangeschr6-
yen om optegeven, of zij geneigd zijn hunne eigendommen 
aan de Regeering aftestaan, en, zoo ja, tegen welken prij~. 

Aangaandede te Salatiga gehoutien conferentien. waarbij 
de Direeteur van Binnenlandsch :Bestuur, lir. Levyssohn 
'Norman, de heer Motke en verscheiden Ambtenaren van 
de afdeeling statistiek tegenwoordig waren, vernemen wij. 
dat bij die gelegenheid zeer gewiclltige vraagstukken be
sprokell zijn. 

Het gold de invoering van eeu kadaster over geheel Ja· 
va, een gelijktijdig in aile resilientienplaats te bebben ka· 
dastrale opmeting der belastbare velden, op grond waarvan 
men, ook gelijktbdig, tot ecn meer ratioueel werkende bef· 
fing van landreute w'lde kunncn overgaan. 

Men heeft hierbij niet aIleen, het gemeente -, maar ook 
en voornamelijk het individuecle b~zit op bet oog. 

Het goede streven om eene toenadering tot Europeeeche 
toestanden in bet leven te roepen, mag niet miskend wor
den . 

Als de zaak jUnk aangepakt wordt I \vaaraan Wij, onder 
de gegeven omstandigbeden, hopen niet t.e mogen twiJ(eleo, 
dan kan daaruit voor beiJe partijen, en voor de bevolking 
en voor de regeering, veel goeds voortvloeien. 

Aardheving. Schriftelijk wordt ons dd. 10 October nit 
Ambarawa nog medegedeeld, 

IIKwart over vijven heden morgen bebben wij hier een 
aardbeving gevoeld; de sC!IlHldillg was teen echter zeer ge· 
ring. Om acht UUI' evenwel en klf3rt \'oor negen hebben 
zich de sehokken krachtiger b€fhaalJ, zoodaL de scheuren. 
door een vroegere aal'doeving in de gebouwen gebracht, weer 
open gerukt zijn. Het scbrij\"en wordt mij onmogelijk. Ik 
deel U DOg mede, dat er geen verlie5 van menschenlevens 
te betl'euren is, maar dat men met groote vrees is vervuld, 
als men aan ue volget:de oogeDbli ~ ken dellkt. 

Later. Het v0rige sc" reef ik Oill kw!t!' t ~oor elven, he
den morgen. Het blijkt miJ nu, dat rtecls veel gebouwer. 
besehadigd zijn; zo6 zelfs dat de troepen hun gewoon ver· 
blijf niet durven betrekken. 

Weer later. Om kwart voor twaal\"en, dns een uur na 
den verigen sebok, werd opnieuw een hevige schudding ge
voeld. Veel klokken staan reeds stil. 

Nog later. Vljf minuten voor twaal\"en andermaal e,en 
sebok. De riehting del' vIoegere schuddiugen was van Z~ld. 
oost naar Nool'dwest; deze laatste was geheel noordellJk. 
Ik merkte geen golving op, maar een verschrikkelijke dreu· 
ning en een onderaardsehgeluid, dat zelfs h.eviger w~ dan 
donder. AIle meubelen in mijn huis waren III bewegmg. 

Nog later. Kwart voor tweeen alweder een buiten· 
gewoon zware dreuning. . 

Eindelijk. Om half VIer heden middag berhaling van 
eell versehrikkelijken schok. 



. . ,'Het ,is ' llli ,vier ' ltuf;ibmoethet huis :tiitj , vrotlw'eii ; en 'v~~der . afdaktn :\ eri" teit,teri' , geni:a~kt;zooll~td~troepen' vrij " 
: .: kinderen zitten op st~aat: De toestandi$verschrikkelijk. KgedzijqKeleKerd( terwijlziJallesbij zich hebben, Onl op 

Wat zal .het .,eindezijn? : '. , ,het eerste kominando in complete marschtenuete · krtnnen 
Heden,nOctober, field de aiudbeving nogaan, getuige uitrukken; ' debattm;ijen met hare vuurmonden,enz. ,: ... ', 

deze ' .... . . ' ." ,Maarhoeschoon dat alIes zij, de toestaildis toch recht 
lelegl·ammen. ellendig! ' · " .~ . 

, 8, •. u. 15 J;ll.vo()!middag. Aardbeving blijft vo()rtduren; Totnutoe houdt de aardbeving nog steeds , aan en doen 
he,Jell . morgen heviKihet fort heeft veel geleden; alIe h11i- zich , de schokken; met Krootereof klein ere tusschenpoo~en, 
zen zijn zwa'ar KescheUld. _ ' Kevoeleo; nu eens kort en zacht, dan wedel' lang en laach-

10 n .. 35 .m. De' aardbeving dnurt voort. (Zoe.) ' tiK' . 

. Samaratlf/, 12 October; Aardbeving . . Dezelfde corres
p~ndent, aan wiens ijverige welwillendheid wij de' gister 
door . onsgepubliceerde berichten te danken hebben, schrijft 
ons dd. 11. October ten verv61ge daarop: 

"De Resident is hedennacht om twee nur hier aange
komen; juist werd er een hevige schok gevoeld. . 
. Om drie . mir vlllgde een andere, vrij sterke schudding. 

Om half vijf · uut een verschrikkdijke ' beving. 
Om twee uur werden twee schuddingen gevoeld, kort na 

elkander. 
Om 'kwart voor zevenen 's morgens was de schok buiten-

gewoon hevig; 't was of aHes ins torten zou. ' 
· 'Al die schQkken gingen met een ontzagwekkend onder

aardsch· geluid gepaard. 
Verder werden er tot half een's middags bijna onophou

delijkkleine schuddingen gevoeld; daarop . dreuode en beef
de de grond eensklaps weer hevig; 

Totheden zijn er nog slechts twee kleine golvingen bij 
de aardbeving waargenomen, maar herhalen zich die in 
sterker mate, woals in 1865, dan is Ambarawa met Wil
lem Iweldra een puinhoop. n telegrafeerde u, nit Vl'ces 
voor overdrijving, dat het fort veel geleden had; ik durf 
thans na eenvernieuwd 'onderzoek verklaren, dat het fort 
bijna :half vernietigd en door zware scheuren geheel onbruik
baar geworden is. 

, ,Het gelieele aantal schokken is niet jnist optegeveii, doch 
bedraagt een . hoog cijfer; daarvan zijn sinds gisteren mor
gen+ 81/ 2 nre ruimeen twaalftal beduidend zUJaar . 
. Natuurlijk zijn nagenoeg aUe gebouwen beschildigd; som

mige zelfs zoo, dat men verbaasdstaat" hoe de zwaar Ke
scheurde en op instortim of omvallen staande murenhet 
nog houden ! Verwondering zal het dusniet baren, indien 
na .nog eeoen zwaren schok een deel der vestinK cene rume 
te aanschouweo ' Keeft . 

Daar de meeste officiersvrouwen en kinderen de vesting 
hebben verlaten en bijna alle Inlandsche · vrouwen en kin
de!en buiten de vesting zijn gezonden, terwijlg-o.en van de
zen daarin mag komen, tenzij in hooge noodzakelijkheid aI
leen, zoo is veel -gevaar voor het verlieien van menschen
levens bij eventueele instortingen van gebouwen wegge
nomen. 

Individneele schade aan goederen k!ln echter niet wei wor
den voorkomen. 

Zooals het nn staat, is detoestand zorgwekkend. 
Het garnizoen is natuurlijk in afwachting van nadere be· 

velen, die voorzeker weder eene ontruiming der vesting ten
gevolge zullen hebben; maar nu verder? 

Zill men de gescheurde massa weder oplappen, om ze 
nogmaals tot verblijf van een garnizoen te doen strekken? 

Wij wuden zoo iets eene onverantwoorilelijke roekelooi
heid kunnen noamen, doch...... de heeren moeten het. 
weLen - zegt men - en, na 'al bet reeds ondervondene 
omtrent de vesting, zullen zij, naar wij hopeD, ook goed 
weten, wat te doen, in ket belang can den Staat en r.linu 
dienal'en ! 
: Maar, laten wij niet voorbarig zijn! 

De doffe onderaardsche slagen en vrij zware schokken, 
I~ie men op llit oogenblik (T 8 ure 's avonds) weder hoort 

Van een andere zijde mochten wij dit schrijven uit Wit-I en voelt, geven niet onduidelijk te kennen, dat de. aardbe· 
lem I, dd. 11 dezer, ontvangen: ving nog niet geeindigd is, wodat zij zelve nog weI kan 

' Willem I, de groote Oost·lndische vesting, · biedt Lhans beslissen, ltoe men vel'dcr handelen, of tCllt men verder doen 
een . schouwspel aan, dat de nog overgeblevene hoop op moet!!. 

De Resident Pie heden (11 dezer) morgen alIes in oogen
schouw genomen heeft, zag de ingezetenen aan den weg 
zitt,en, zes echtgenooten yaH officieren op een tanggoel in 
ceribamboezen huis gelogeerd, enz. Niemand durft in 
hms blijven, 't Zijn akelige oogenblikken. 

haar behoud, ' in het belang Onzer laachtige defensieve op-
treding in het hartje van J ava, weI vernietigen moet. 

Treurig, dubbel treurig is de toestand en der vesting en Telegrammen nit Ambarawa. 
van ' het garnizoen c. a. 9u, Bm, voonj~. Heden rustiger: na K1steren middag slechts 

Nadatgisteren ~orgen te 5 . ure de kleine schok V/in vijf of zes lichte schokken. Onderaardsc.h getlruis blijft aan· 
een aardbeving werd waargenomen, bevond men te + 81/ 2 houden: 
ure ruim, dat men zich Diet daarmede moest vleien, dat. 4 U. 57 min. NamiartflfJ. Heden nog eenige kleine 
de aardbeving zich bij dien eenen. schok zou bepalen. ' schokken, de aardbeving neemt in hevigheid af. Banjoe-
. Een zware ' dreuning, die aUe gebouwen op hun grOnd. , biroe heeft miuder geleden~ Er wordt hier met alle kracht, 
~esten deed trillen, gepaard met.eene~ o~del'aardsch~n schok gewer~t aan de~ bouw van bamboe-~azernes vporde troe· 
Joegde bewoners met overhaastmg Ult hunne womngen. ! pen dle hu n logles hebben . moeten ruunen. Dc beste orde 

Hoe groot de verwarring ook was, reeds een half uurtje I blijft gehandhaafd. 
daarna waren aUe onder-officieren enmanschappen kompa- . . (Loc.) .. · 
gniesgewi~z~, onder ~et behoorlijk toezicht; der}aarbij behoo .. i . . , 
rende offiCleren, geblVouacqeerd op de "Cour (de grootste I Sama1'(t1~g, 24 SEpt. Morgell zull81i per stoomschlp GOIl-

opene p~aats), de ?,astions ~n. ue wallen der vesLing, \ ver-nem' Generaal Mijm' 'naar Singapore vertrekken een 250 ' 
Spoedlger, ordehJker en JUlstel' kuunen geelie bevelen ge- tal inlanders om te zijner tijd Indie weer te betreden als 

geven en ten uitvoer gelegd zijn, dan daarbij heeft plaats I hadjie. . . ' (Sam .. COIl1'.) 

ge~~~Miiitaire Kommandanf'en zijne onderhebbende officie-I . -~ . . 
ren verdieoen waarlijk veel lof. 'I Sctmarartg,~. ') Sept. Militar;'a, In deze maand zijn 

Door middel van brandzeilen, linnen. kleeden, enz. zijn ,buitengewoon veel militairen VOOl' de geneekundige kom· 
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mi~s~e .vel:seh~n~~;·A.et -g~O()te-. a.~~ta( . ongeveer .7:,0 :-,~(A~ ' .-g~oot~~d~~is :;·~tieeigendg¢~itlte~ Tdi~ " Qveiieflchteve~ ' . •. zijri 
b'pven1a!lden.:alleen, waarvfl!12/s lru,a:nde.r~ enVs · ]!Jurj)pe_ea~~n, .sip:dsAen . jare :de!!Heeren ;18 ~8 ; 'tot '~ILmet ' priroo;OctQber 
:w;~~·\ ~orzaak:, dat , b~v~n ':qe.ge.wp~f) , l"' , d~.~g'~che : nog .eeRe it.; niet in ' orde ' bevonden_' zijn; d:oorda~ .de ,klerk ']). -ae y#j~ ".' 
\jUlteng~W()ne .;kOlriJ;DlSflle .'. zlttlng :.h18I~'" f~eer : 4an . de ,helft held zou genomen' hQbbenom ' ieder die .ten 'karitore van 
dier ',manscbappenzijn v6oralr~llJilitaire dienstenafge- oversc~rijvingkwam; maar je lll.te7J. betaleIi ,eIne een grosse 
ke?-fd,een gering aantal " isgeschiktbevtinden vootan-' in handen te -stoppel!, voprzien van nagemaakte handtee
dere; .en zeerweinig voar aIle die,nsten. ' Uit de bovenlan- keningen, welkestukken uitden aard derzaaknatuurlijk 
den ' wordt; nog een ' grooteraari~al verwacht, om insgelijks onwettigzijn, ,en zij, dienn: de rechten op hun eigendom
geIieeskundig onderzocht te worden. , ', men willen doen gelden, moeten zich spoeden ten kantore 
, . Misschienis ditwf)leen uitvloeisel van ddnspectiereis van des ambtenaars der oversebrijving, die ben in den vervolge 
den afdeelings- kommandank niet meer met de grootsteonverschilligbeid naar zijn klerk 
'< De Iniandsche werving, die gedurendeeenige maanden zal verwijzen, doch men kan nn voor de tweede maalmet 
gesloten' was, is ' wecler geopend. _ zijn dubbeltjes te voorschijn komen. 

In denkorten tijd "an 14. dagen heeft 'zieh bij een der Het gerucht wil, dat: een onzer voornaamste Chineezen, 
hie'i in garruzoenliggende-Batailli9ns ten tweede )nale ' het die vOOr p. m. 50jm aan ' eigendoms~ en bypotbeek-papieren ' 
geval voorgedaan, dat een ' Europ(lescll soldaat, onder mede- in handen heeft, de in orde brengirlg daarvan in banden 
Ilemmg zijner . wapens en , veldujtrusting, en nog weI op zou hebben gesteld van Mr. S. advocaat en procureur a 
schildwachtzijllde, weggeloopen is. De eerate heeftalles costi. (Soer. Gour.) 
,verk"ocht' en bevindt zich in voorloopigarrest, de tweede 
is;,; Ilo'g ,uret terug. - Van hetzelfde Bata:illon heert een 
fuselier .' gistermorgen ' uiteen chineesche toko eene rol kee

, pei' ontvreenid,maaris door de wacht, die te hulp germi-
pen werd, achterhRald. , .' ' " 

,'In WiUem -' I heeft zich een sergeant inajoor, onder 
medenemingderviifdaagsche leening, onzichtbaar gemaakt. 

(Sam. Gour.) 

Sama1'ang, 3 October. 

- Uit eene vertrouwbare bron vernemen wij dat de Loge 
l' Union Fredenck . Roijal ' te Solo op den gen dezer zal 
worden ge'installeerd door Mr. Tb. der Kinderen, President 
van het Hoog-Gel'echtschof van N ederlandsch Indie. 

-', . (Sa1/z. Gour.) 

_ Sama?'ang, 5 October. Uit een particnlier s$lhrijven uit 
Japara vernemen wij dat aim elk der zepdelingen Jansz en 
.schuurmansdoorhet Gouvernemellt eene gratificatie is toe
gektind gewol'denvan 11200, wegens het belangeloos ge
neeskundig verplegen der inlandsche bevolking aldaar ge-
durende een tweetaIj~reQ.. (Sam. Cour.) 

Samaranfj, 7 October. De heel' Mr. Bachiene is opgetre
den als redacteur van het weekblad !Ide Yorstenlan1en." 

( Sa1tt. GOUI' • ) 

SOe?'ahaija, 1 Oetober. Inconsequentie. Toen de betrek
king van Cbmmies-ontvanger, tevens havenmeester te Joana 
opefikwam, werd de Ie klerk, tevens griffier aldaar gunstig 
door het betrokken Hoofd van Gewestelijk Bestuur voor 
die betrekking voorgedrageni waarop de Resident eene 800rt 
van terechtwijzing ontving, omdat diehoofdambt.enaar ie
mand VOOI' het vervullen dier vac.ature in aanmerking bad 
gebracht die niet beboorde tot onderwerpelijk kader. Zes 
maanden later echter werd een klerk bij bet Departement 
van Binnenlaridsch Bestuur, die voorzeker een beteren krui
wagen had, tot Commies-ontvanger benoemi, Zelfs een 
machinist zag zich begunstigJ met een dergelijk baan1je 1 
Indien men nu de Regeering zoo inoonsequent zief hande
len, van wie zal men dan consequentie, het zich zclven ge
lijk blijven, mogen verwachten? En toch hield zeker Hoofd 
van Gewestelijk Bestuur zich stipt aan bet eerst uitgediukt 
verlangen der Regeering. Hij gaf geen gevolg aan bet ver
zoekschrift van een griffier en verwees bem eenvoudig noar 
eene aanwijzing, waaraan de Regeering echter daadwerke
lijk zelve geen waarde scheen te hechten. Iszulks over
eentebrengen met recht 'en bil:ijkheid en wordt daardoor 
geel1 voedsel gegeven aan gegronde ont.evredenheid ? 

(Soer. Cour.) 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMItfGEN 
ENZ . 

• Civiel Departement. 
Ontslagen: 

' 8amarang, 12 Oct. Eergistereri avond heeft ereen uit
barstingvan den MerapiplaSLts gehad, docll in geringe 
mate. ' ' Op verzoeK, eervol, uit 's lands dienst, de griffier bij dtn lanoraad 

-Wij hebben bericht ontvangen dat de gewezen Assis- te SlIllItiga [SamaranllJ J. Tb. E. Jorissen en de klerk op 
tent resident' van Djocjakarta, tegen wien meer dan eene het assistent.·residentiekantoor I.e Sitoebondo [Bezoeki) R. 

k k h F. van Affden van Saemsfoort. beschuldiging is ingebracht" morgen gevan elij erwaarts 
zal worden ' gebracht. - Ber_oemd: 

Mr. Gerli.ngs ~eef~ dus. door zijn scherpzi~nig e~ g~on~ig I Met ingang van 10 Januarij 1873. 
,onderzoek emdehJk -hcht 10 deze vroeger zoo geb81mZlllmge I Tot eersteo kommi€s op het bureau van den gouverneur van Su~ 
zaak gebracht. Wijzouden dien rechterlijken ambtenaar matra's Westkust, de am~tenaar op llon-aKliviteit L. ~. de 
prijzen, zoo hij onzen lof behoef~e. Liser de Morsaln, laatstellJk komoues·kashouder te GrISsee. 

, (.saNt. Com'.) Bij de l'laatseZijke SclwolkoilZlltisaie te Banjoewangi. 

_ Men ' schrijft ons van GitISSEE dd. · 7 dezer: 
Is het . zoo stille Grisseeeenige jaren rustig en buiten 

bemoei'ing van Vrotlwe Justitia gebleven, tbane neemt 'die 
rust eene wending; menigeen brengt hier slapelooze nachten 
door, altijd in afwacbtirig wat de uitslag der hier plaats 
gehad hebbende nonchalance zal zijn. N u vraagt ge zeker~ 
wat heert er dan weI plaats gehad? Niets anders dan dat 

Ontslagen: . ' 
Eervol, wegens vertrek, als lid, A: l'. Heijl, onder dllnkbetuiging 

voor de door hem als ioodaDlg bewezen dlensten. 
Benoemd: 

Tot lid A. C, Schepper, ambtenaar ter beschikking by de laDd-elijke 
inkomsten eu kultures. 

Goedgekeurd : 
dat door den Lanaraaa te Elora (RemfJang) 



, " , . ,.. '.' . . ,:'18' 'be~~ma: '. ' .' . .. , uitgtuitend~I! ' g~n~8middel ()p voorschriif van bevoegde des,ltuii. 
ToH}uite'lilg~woon 8U:bstitUut.grlHi~r ' bij die :regtoalik,buitenbe. digen,verkooperi. , - '< ,/" . .... . . . ." . 

3waar van den lande,M., S!'oll, 'sm,btenaarterbeschikking..Ar t• 2; Bijden invoer v4n opiumals in in ·art. 1 bedoeld 
bijd~laiH~elijke. ~u~pmsten en kuJtures. ;~?et dooI de. da4tt~e bijda~artikelbii.v.oegdverklaardepet8im<l; 

dat door den Land1'aad' te BanjoeiJiangi bW he.t b!ltr,okken. tol~aCitooren waarzoodanig:kanp<)!>r niet bestaat 
'lsbenoemd: byhe~ hoofd van plaats,elijk be8~uur IlfIsuwk!lurig aangiCte gedaan 

. w.orden van de. hoev(lelbeid eo de s.ooet dar in te voeren ' opium, 
Tot· tweeden, bnitengewoon , substituut~gdffier bijdie regtban:k, onder .overleggl?g van eene ~nder aallbodvan eede. afgelegde 
, . -buiten bezwaar \\an d.en . lande, F. A . fl. .Oudailtje, kootro· verklarlDg dat die opiUlil vODr geeD auder d<ln -gelieeskundig doel 

leur, ,der tweede \i,lasse blj delandelljke inkomsten en kul· besternd is. . 
tures. Deze verklaringen worden op OIigezegeld papier geschreven. 

Art. 3. qverlreding ~an de artikelen 1 en 2 wordt gestraft 
ov~reenkornstlg d(lbepalillgen op den i4voer, het bezit CD den 
verkoop van opium van Kracht ill bet gewest, waar de overtre. 

. ding is begaan. 

]):oor den Gouverneur van Sumatra's Westk2,st. 
Bij de Flaat:seZijke . Sckoolkommissie t'e Padang. 

IS ontslagEm: -. 
. Wegens vertrek, eer·vol, als 1111. W. P. Groeneveldt. onder dank
. l:ietqigillg voor de door bemals zoodanig 'bewezcn dieristen. 

Is benoemd; 
Tot lid, S; Stihbe, Lzu., sekrelaCls van het gouvernement. van 

. Sumatra's Weslkust. 

IJ.if: de F!la{tts~~idke SpkQolkommi,ssie te Fort de. l(ock 
(1J,e.~iAe.'t?#e , Pa.dCl:ngscke Bovenlanden), ' 

. . ' . ZJjn ontsIagen: 
W I!gens vertrek •. eervol, als ledim, W. H. de Greve, eerst·aanwe· 
. zend mljningenienr ter Sumatra's Westkust, en W. A. AI· 

· brecut, kapitein der illJanterie, ouder dankbetuiging voor de 
door ·hen also zoodanig bewezen diensten. 

. '. Zijn benoemd: 
' Tot leden, W. J. Thieme, kapJtelu der iufanterie, en W; H. Aus
· sems, eerate lui tenant dec inf»utefle, beiden daar in garuizoen. 

Departement van Oorlog. 
Ontslagen: 

· Eervill,. uit Zr. Ms. militaire dlenSL. met behoud van regt op pen-
. sioen, de majoor der infallterie J. J. G. lIenntquiu. 

JJij lujt wapen d~r InJanterie. 
Bev.ord~rd . : 

'l:~t k~pitein, d(l (lerste luitenaut J. H. Thieme. ' , 
Tilt ee[sten 'luiten8nt. de tweede luiten8nt G. M. Burgerboudt. 

Departement der Marine. 
])001' den Kommalldant del' Zeemagt en Ckef !latz ket 

Departement der Marille in lvederlandsck·lndie 
. B7j de -Gouvernements Marine. 

- Benoemd: 
Tot eersten stunrman. de lweede SHturman A. B. W. Busser. 
Tot tweeden stuurman, de derde stu urman D. van BateDhurg. 

. . . ' . (Javascke Coutant 11 Oct. 1872.) 

DE 

IN NAAM DES KONINQS! 

GOUVERNEUR-GENERAAL V AN NEDERLA.NDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nede1;landscn·!ndie' gehoord; 
.Allen, die deze zullen zienof kOOl'en lezen, SaIut! 

doet te weten : 
Dat Hij, bet wenschelijk oordeelende om den invoer en den 

verkoop van opium voor geneeskundig gebluik door bevoegde 
artsenijbereiders te regelen; , . 

Lettellde op art. 1 vall , het reglement voor de 0plumpacbt or 
;rava, Madura en Surnatra's- Weslkust [Staat8bl~d 1869, no. 81 
en 1870, nO. 171]. en op de .reglementen en voor\'l.aarde~ voor 
die . pacht in de alldere Nederiandsch~Iudlscbe bezlttJDgen ID Staats· 

. blad 1855, no. 71, 1&56. no. 59. 1857. nos. 4 eu 105, 1862, no. 
llO 1863, no. 11, .1867; no. 59 en 1870, no. 171. 

Nog gelet op de artikeJe.ll 20, 29, 31 en 33 van het reglement 
op het beleid der Regerlng van Nederlandscu·IudlC; 

Reieft goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen: , . . ' 
Art. 1. PIIltIkuhere apothekers vomzlen van, eene skte van 

toelatiilg tot uitoefening van de srtsenijmengkundlgeprakt1Jk mo· 
gen ter plaatse hunner totlating ruwe opium txtrakt tot, eene 
maximuOl boeveelhcid per jaar, voor ieder apotheker of ledere 
apotbekers-fi rrna van 25 [vijC·en.twitig] kilogr_srnm~n ruwe of 
twee-derdcn dier hoeveelheldallD gezuiverde oplnm lnvoereD eD, 

Art'. 4. Deze ordonnancie treedt in werking den lsten J" • 
nuari 187L . 

En opdat niemand hiervan onweteGdlieid voorwende zal deze 
in het stastsblad van Nederlandsch·lndie geplaatst en, '.oor zoo
veel noodig, in de Inlaodsche en · Cllinesche taleo aalloweplakt 
worden. . . , 

Gela,st en beveel.t vo!>rots, d.at aile hooge en Iage 'koll6gieo eo 
arnbtenaren, officieren en j'lsticlereu. ieder voor zooveel bemaan

. glial" san de stipte nalevlDg dezer de hand zulleu ' bouden, zon
der oogluiking of aanzien des persoous. 

Gedaante Batavia den 8sten October 1872. 

(Staatsblild no. 170.) 

LOUDON. 
De AZgemeene 8ekretari8, 

VAN HARENCABSPBL • 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE GOUVERNEUR-GENERA:AL VAN NEDERLA.NDSCH-INDlB. 

Den Raad van Nederland8cTt-Indie geboord: 

Allen, die deze zitllen zien o/Ttooren lezen, SaIut! 
doet te weten: · . 

Dat Hij; het noodzakelijk IIchtende. de org\Diutie van het 
korpa scbutterij te P"dang (Sumatns's Weslkust) te benien: 

Letteode op de artikeltln 20, 29. iH en aa VAO bet reglement 
op het btleid der Regeeriog van Nederlandscb.lodie; 

Reeft. goedgevollden en verstaar.: 
I. Met wijzij?ing van de ordonoaDcie van 29 September 1851 

(SI,aatsblad 110. 88" te bepalen, als voigt: • 
Art.!. Ret korps scliutterij 1e P"dang [Sumatra'8 Weslkuat] 

bestaat uit: ' 
·a. een kompagni'e europeeanen en met dezeo gelijkgeatelden, 

welker kommalldsnt tevens het gebeele korps kOD!ma:deerl; 
b. e~o kompagnic javscen. 
Art. 2. De formalie van de kO,mp!lgoien van -het korps Pa.

dangsche scbutterij is dezelfde a ls die der scliutterijen op Java 
[Staatsblad 1838, no. 22r 

Zooll1ug echter de kompagnie europeanen en met dezen gelijk
gesteldeu niet meer dan zestig sCilulters telt. dus slecots de 
sterkte van eeD halve kompaguie btzil, wordt bet kader op de 
heHt vcrmiuderd en bestaat het alzoo slechta uit: 

1 sergeant.majoor; 
2 sergeauten; . 
4 korporaals, en 
1 tamhoer. 

~Art. 3. Het thans te Padang in dienat zijnde korps Niassers 
im Batoe-eilanders wordt opgeheven. 

De daarbij ingedeelde officieren gaan, va or zoover do formatie 
zulk!! toelaat, over bij de Padangsche 8chuttenj; zullende z.Q. 
welke overkompleet kamen, a la suite blj dat korps worden ge
voerd. 

II. ~e bepnlell. · dat al de officieren der kompagnie javaneD 
van de Padangscue 8chutterij moeten zijn europeauen of met de-
zen ' gelijkgesteldeo. ' ' 

En opdat nietrl~!!~ hiervan onwetendheid voorwende. 1.al deze 
in het staatsblad v.lm Nederiandscu·Iudie geplll.atst ell, voor zoo
vee! noodig, in de Iolandsche en Cuioesche t!lleu l1u.geplakt 
worden. 

Gelast eo bev'eelt veorts, dat a!le hooge en lage koUegieo ell 
IImbteDllrell, otIiciereD en j ulticierOD, ieder vI/or zooveel belli Mil-



'S~t., ,~~n; dtl l ~tlpte";~~l~ving~~ez~rtle. 'oallQ ,zullen hQtiae~; zo~
.$' CKJglpjkiul:(0g~ aan~J~~; de~;, persoo~~. . : " ,j , :-,;,,: 

. Gedaan: teBUl~enzol·g, den 12denOktober1.872. 
LOUDON .. 

De .Altjemeene 8ekl'etaris, 
'\ AN HAltENCAltSPEL. 

(Staatsblad ;rio. 178.) 

BUITEN~i)ltG/deri 12den October 1872, (No. 43.) 
(Staatsbladno. 177a;.) 

" Gelezeilde 'miss1ves: 
a. vanden Minister van Kolonieu, va.n 8 April 1870 Lt. C, 

uo.30/483; 
b; euz. 

De Raad van, N ederl!ludsch·Indie gehoord; 
In goedgevonden en veretaan: 
Eersfelijk: Den kommandantvan het leger en chef van het 

departementvlln oorlogin Nederlandsch-Iodie op te. dragen het 
aanwijzen der militaire ambtenare!l, behoorende tot de staven en 
.diensten van bet leger voor de verschilleude betrekkingen waar
'vaor zij'>volgens hunnen rang, en de aan die betrekkingen ver
bonden bezoldigingen. overeenkomst.ig d!l,bij het besluit van 18 
November 1866 no. 20 .gearresteerde tarieven nos. Ibis, 35 en 
S8vDohet algemeen reglement van administratie voor de land· 

, ma~t in Nederlandsch-Indie kunnen in aanmerking komen. 
Ten Tweede:Eoz. 
Ten vijfde: ', Te verklaren dat § 4, der a!gemeene 'bepalingen, 

behoorende by no. 40/41 A der tarieven van bet ail'emeen ad· 
ministratie reg-lement voor de landmagt in Nederia~d8ch.lildie 
(Staatsblad 1867, no. 16a), voor zooveel de militaire ambtenaren 
b.etreft, slechts van toepassing)s op hen, die feitelijkdienst ver
llgten bij de verschillende militaire ziekenimigtingen, en mitsdien 
de bijdat vOOfschrift bedoelde hospitaalvoeding niet kan gere· 
kend worden als te behooren tot de inkomsten der batrokken 
am btenMen. -

Afsohrift eDZ. 
Ter ordonnancie van den Gouvel'lleur-Generaal 

van Nedel'land8dk-I1~Jie: 
JJe Algemeene Sekl'etaris, 

V AN - HARENCARSPEL. 

BUITENZORG, den 14den October 1872, (No.3). 
Gelezen, euz,; 
De Raad van Neder:ll.lldsch,Indie g:ehoord; 
Is goedgevooden en vcrstaan: -
Eerstelijk: Onder nadf-re goedkeuring des Kouings: 

a, in te trekken de betrekking van kommies bij 's Jands alge
meene pakhuiten te Samarang,' waaraan verbooden is een 
traktementvaa f 3600. - (drie duizendzes bonderd gulden) 

,_ 's jaars, voorkomende onder art. 293 der begrooting van H 72 ; 
b. in dienst te stellen een onderpakbuismeester by 's'-lauds alge

meene pakbuizen te Sam!lraug, ouder genot van eene bezol
diging van! 300 (drie honderd gulden}'s maands of/3600.
(drie duizend zes honderd guideD) 's jaars. 

Ten tweede: Enz. ' 
Afschrilt. enz, 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsck-Indie: 

V AN HARENCARSPEL. 

Viviel Departement. 
Verleend: 

]jen twefJj;,rig verloC IJllsr Europa, wegens ziekte, aan den k on
troleur der tweede klasse b~j. de JandeJijke inkomsten en 
kultures J. W. M.vander Palm. 

Ontslagen: 
OJ> verzoek, eervol, nit'8 lands dlenst met belloud van recbt 01' 

pensioeD. de eerstekommies bij bet departement der hurger. 
lijke opeobare werken G, F. H. Watson. 

01' vdzoek,eervol, uit 's lauds dlenst. de klerk op bet residen
tie'KantO\)r I.e Menado F. Massing. 

Benoemd: 
Tot hoofdonderwijzer !Ian de IJpenbare lagere school te Sumanap 

- [Madura}." de benoemde~erstebulponder\\,ijzeraaDdeopen
bare derdelagereschooite S(jerabaija D. G. Sigmond • 

Tot eersten hulpooderwijzer aan de openb!lrederde lagereschool 
te Soerabaija. de hoofdonderwijzer aan de open bare lagere 
school t.e Sllmauap [Madura} n, Timmer. : 

Tot onder.pakhllismeester b\j'" lands algemeene pakbuizen te, Sa
marang, de kommies bij die pakbuizen B. C. van den Worm. 

Bi} de landelijke inkom8ten en kultures. 
Tot k~ontroleur der t weeile kiasse, de alllbtenaar ter beschikking 

E. Douwes Dekker. ' , 
Tot ambtenaar ter beschikking, de ambtenaarvoor de burgerlijke 

dleust J. N. L:,i}aar. tbans lJjdelUk werkzaam bij hetdepar. 
tement der !Jur",erJijke open bare werken. 

Bij de Wees- en Boedelkamer te l'ernate. 
Ontslagen; 

Op venoek;; ee!"lol, als lid. F. C. Willemsz, onder dankbetuiging 
voor lie dO.lf hem als zoodanig bewezen diensten . 

• Benoemd: -
Tot lid. J. H. Roduuer, hoofdoncterwijzer -aan de openb"re lagere 

school aldaar. ' 

Door den Direkteur van. Ondel'wijs, Eere.lien8t.en N1Jverheid 
Is benoemd: 

'Tot hulponderwijzer aan de opsnbare iagere school I.e BLfljoemas, 
H. Colpa, ooderw~jzer VOllt citJ Illdische d!~llst, onl~lJgs uit 
Nederland aa.ngekomen. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Eeu tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte. aao den ka
pittin-kwartiermeester bij de miiitaire admillisi,ratie ~1. J. J. 
Romer. 

Op 

Op 

Ontslagen: 
verzoek, eervol, uit Zr. Ms. Illliitaire dienst, wegens vol brag
ten'diensttijd, met bdlOUd van , regt op pensiGen, riG kapitein 
der infantene A. J. M. 0'", Lilli. 
verzoek, eerV()i, mt Zr. Ms. Illilltaire dilll1st, de officier van 
gezondheid det tweede klasse H. J. E. P~elell. 

Dooi' den KOJninandant van het Legel" en Ckef van ltel 
IJepartement '1Hn Om'log in Nederlandsclt-I1ulie zijn: 

Geplaatst: 
Infaltterie. 

Bij het 12de batailiou, d~ K"pltelU A. S. J, "an Kesteren, ou
langs van verlof nit Nede,land terug~ekeerd. 

Bij het garuizoens· b~.tailion van Paiembang en Beukoelen, dil 
tweede luitenant W. J. M. Georges, oulallgs uit Nederland 
aallgekomen, als bestemd voor de dienst hier te lande. 

Ovel>geplaatst: 
Bij het 9,le bataillon, de eerSLe iUlLenant T. C. V. B. de Steen

huijsen, van het lOde b,taillon. 
Bij het 131e batailloo, de tweede luitellant F. J. H. J. T. van TeijD, 

van hat 15de bataillon. 

(Javasche Courant 15 Oct. 1872.) 
-'"-------------------

ALGEMEEN OVERZICRT. 
In de laatste dagen is heL nieuw.3 betrekkelijk schaarsch 

gewee.t. 
Van Deli noch van ~lakasser zijn berichten ontvangen. 

Wij hebben van Deli eene korrespond€ntie in ons blad ge
publiceerd, die licht werpt over de oorzakeu van dezen oor
log en over den stand van zaken op dit oogenblik. 

Het bericht dat de Minister van Kolonien een tarief van 
() pct. bij den in voer voorgesteld heeft, is met welgwallen 
ontvangen. Daarentegen bestaat weinig reden van tevredeu
heid over het gerucht, dat de 'Minister niet aIleen de spoor
wegwet heeft ingetrokken, maar ook de voorgenomen opme
tingen op Java niet wil doen plaats hebben. Die opne
miugen achten wij toch hoog uoodig om den aanleg te be
spoedigen en koncessionarissen een basis te verschalfen, wil
len Zlj kunne plannen niet wedel' op zeer 10sse gegeven. 
bonwen. 



'fe Ambarawa en omstreken heeft zich wedereen~ sterke Iter, echtg. en3 kinderen, H. N. Grobb6e, Wijnmalen,van 
aardbeving" drie dagen achtereen, den 10, 11 en 12 dezer den Pauvert, "P. M.Lapiqe, Rasch,J~ Heller, A.: M; Ma
doen gevoelen. Vele gebouwen zijn daardoor gescheurd.zoletti, Reiss, ' Kepling, SlCeldori; 2 heefen de Perindorge 
De troepen kampeerden in de opene lucht. De schade Jufvrouweil L. Bik en Heller. ' ' 
moet echtel' niet beduidend zijn. Het wordt intusschen NaarAustralie, met de Eng. bl'ik Nile,de~,eeren Hough
meer dan tijd :. na8r cen ander en beter emplace~ent voor ton en Cameron, Men. Cox en 3kindel'en. 
ons milit!lir kampement in Midden Java om te Zlen. 

Het nieuwe onderzoek in de zaak van den voormaligen 
assistent-resident van Djokdja heeft zijne arrestatie ten ge- .OAB.G-A.-L:J:JSTEN. 
volge gehad. El' loopen ook gerucbten over valsche vendu- In~oer. . 
akceptatien tot een aanzienlijk bedrag. Van Nederland per stoomb. "Conrad", gez. · Graadt van Roggen, 

De Javascne Ct. van Ildezer bevat ordonnantien, waar-

I 
" agt. J. Daelldels en co. 

bij eene nieuwe instruktie en een nieuw ta.rief van. leges 20 VD specie; Busing, .schroder en co . . 6g vnspecie, Char tered 
voor de Weeskamers worden gearresteerd, III werklllg te . Bau~. 1 kt celJt[!.f~gles gaas, , 1 do IJzerwerk, vau Vlenteu 
brengen met 1 Juli a. s. Uit de benoeming van een vice- t1 ~ Cox. 4 kn provl~len, 1 ~t linnen, Janssen env~~, Wijk. 
president bij elke Weeskamer ~eenen wij te mogen afiei- ' Q~3 Wkl,,';lj k100kPtWflO.ren, Geo W1geukr

y en. tChO 'k 29
b

kn md~dhICldJllen'G3 
d d d h 

. b t t d b d lk ' . ° . "I. essensap. n apo e ers enOD 19 e en, • 
en, at ~og stee s et Toomemen es aa ~ oe e amers Waltz en co. 138 kn manufactnren, Burt, Myrtle en co. 

op t~ beften en met d~ weeskamers te v~reelllgen. . . 57 kn manufactureD, Niederer en co. 15 kn , was, J. S!lrkies. 
BIJ eene orclonnanhe van 9 dezer IS een krechet van 1 kt orgel, 3 kn diverseD, 2 vil boter, 3 kn zilverwerk 1 kt 

f 280,000 g.eopend bmen de loopende begrooting, tel' aan- vruchtell op brandij, Reyast eo Viuju. 13 kn kleede~eD. 7 
vulling <IeI' 103de onderufdeeJing, levensmiddelen, brand- do kramerijen, 3 do modewareu, 1 kt ijzerwerk. 3 kn diversen, 
en lichtstoffen en founages, voor het departement van oOl·log. 1 kt glas, 1 do borduursel, 1 do ~peelharten. 1 do schrijf~eh., 

De Java8clle Ct. ,van 15 dezer bevat eene vel'ordening 3 kn koopwaren. 1 kt monsters. Gumpnch ~n Strauss. , 'i kn 
houdel1de voorschriften in acht te nemen bij het vervoel' glaswerk •. 1, bundel houtwerk. 1 kt galantenen.' ~ do !ederwerk, 

. ..' d d. 2 kn prOVlSlelJ, 1 kt manufactureD. 4 kn provlSlen, 1. kt speel-
van mlanders nRal Vleemae havens. Het was ree s se ert kaarten 1 kt pllpier 1 do olaswork 1 d s 'f l ' t h ' 
1 d

· d t k h 'f t ..' . ' . '" '" 0 nUl, v arlDg, 
ang nOD 19 op a st?- voorsc 1'1 ten e ontwerpen en WIJ 2 kn koek, 1 kt kleederen, 1 rod haring, 2 kn boeken, 1 kt 

hebben er reeds twee Jarengeleden op aangedrongen. medicijnen, 1 do drukwcrken, 1 do boeken 2 kn zaad. 1 kt 
De Javascne Ct. deelt nag de verklaringen mede, waar- koeken, de L~llge en co. 11 call provisien, H. Ernst . 8 

bij Hannover, Oldenburg, Schaumburg Lippe, de beide kn koq)wareu. 1 kt zijde, 153 kn kazen, Reiss en co. 1 vat 
Me('1.; lenburgen, Lauenburg Lubeck HamburO' en Bremen banug, Janssen . en van Wijk. 10 kn maDufacturen, Lorrain 
Zij !l ,,-,"getreden tot het tus~chen N ~derland e~ Pemsen op en co . 22 kn was, Aratiloou. 27 kn })rovisieu, 2 do speel-
31 December 1851 gesloten Tolverbond. Deze verklal'in- goed, Ie Roux en co. 44 kn manufact.ureo, G . Suermoodt 

en co. 21 kn manufacturen, modewaren eo galantenclJ H. 
gen dagteekencon. van 1854, 1868, en 18,71.. A. Bahlmann en co. 9 kn provisien en suikerwerk, Pap'elard 

:Men las ook m de J{6VaSCne Ct. het oel'lcht, dat de par- eu co. 1 kt bustes, 1 do atlasseu 8 ku kantoorbeh .. G. 
tikuliere liefdadigheid in Nederland er toe gekomen is Ba- Kolfl' en -co. 25 kn manufacturen, 2 do bocken, 1 kt monsters, 
tavia en Samarang wegens de oTerstroomingen in het begin Niederer en co. 20 kn kaarteu, 60 vn boter 4 kn bier, 50 
des jaars met de vel'bazende som van / 240,56 te hulp te bu galc.ns, 10 vn flaring, 15 ku bas, 2do uardewerk, 2 do 
8nellen. Laat men de milde bijdragell van het Vorstelijk krameryen. 1 _kt voe~kleedJe3, .E. ten Bnnck. en co: 98 b 
Huis tel' zijde dan had waarlijk de eer van het moedel'laud Ill!luufaciuran, 00 vn noter, ,M'lntz ell co. 1 kt llaanschoene:J, 

d 
' h' d d" t ' r t 1 du lake;), 1 do ad. verslerdelen, H. "[\ 11 Rlet e,l co, 10 

me egeorac t, at Ul~n Ie me 1ge som, zoo spoe6 t{/ oe- ku manufactureu. 4 do zeiido.e t , 18 do kins. 33 do kora1e ,;, 
gezonden, maar te .. hUls had gehOllden. , ..2 do uaaldcn. 7 do papier, Engelilard en co. 4 ki.l p>i pier. 

Daarentegen b1lJkt, dat op Java voor de noodhJdenden Br uining en Wi,it . 2 kn piano, 1 kt muzi~k. van der P ut.teu. 
ten gevolge van de jongste uitbarsting van eten Merapi, ~ 1 kt am!Ludelell. U. Slru nck. 3 ku koopwarcu , If. sI. vau 
die wedel' werkende is, - door den Soesoehoenan, prms Dorp tH, co . 2 kn ueelde n, .l:' IGl,ermaa t . 196 coli m'Hln fuc-
Mangkoe Negol'o en eenige rijksgrooten van Soerakarta is turon •. ,25 Vll i~ aring, 2 kn schrijfocll., 1 kt tafeig?e~. 1 do 
bijeengebracht t 7000, dat de regeering tot dat eiude aan- k:a[~erlJ e ~, J. 1', ' ,vau L :~e uweu en co. 6 coli memclJncu ,en 
wees I' 10000 nit het in 1864 biJ' eeno'ebrachte fonds voor UIJotn. bt:lloodlg .. euen, R. R . . Nwt". 1 kt kantoorbeu., 

, '!. b k . Kroon. 50 ku manufacturen. E. l\1.oormauu en co. 14 kn 
de overstroommg~n d~lCmalen t 5000 tel ens, en .doo~· m- was, Aganoor. 2 kn kramerijen, 13 vn was, 1 kt, lederwerk, 
gezetenen der resldentle Soel'akarta en andere parttkuheren 2 do ,etiketten, 123 kn manufacturellInteruationale. 10 kn 
ruim f 20.800. Met deze sommen zijn bijna 4000 gezin- koopW1>rcn, 3 do kramerijen. 100 do 'kaas, 1 kt naaimacbines, 
nen van inlanders ondersteund. . 11 kn papier, 90 do: manufacturen, B. van Leeuwen en co. 

Op zijn verzoek is Lambert us Magindaan, eervol ontsla- 6 , kn manufacturen, 1 kt calJatille, 20 kn boter, Bahre en 
gen tweede onderwijzer aan de inlandsche school te Ton- KludeL. 1 kt Juweelen, 12 kn kooplVlHeu, 1 kt beeldeiJ.} 
dallo, O'elijk O'esteld' met de Europeeanen. do taputen, van dan Abee!en eu. co. 1 kt kleederell, WH-

o . tl . liamese. 1 kt zl!verwerk, 1 do nangmatteD, 1 vt pleetwerk 
-,-~~- 1 kt d.iverse, tlrans. 2 kn divers~, Blankert . 9 Vll vet, 100 

Aangekomen en Vertrokken Personen. kn thcelood, 8 vo specie, 1 kt bOcken, 12 kll bier, 1 kt klee-
Van Singapore, Riouw en Muntok, met het stooms. deren, 3 kn diverso, 1 kt boekcn, 1 do iHpon, 1 do uaaima

chiues, Tiedeman euvan Kerchcm. 1 kt, koepw a.r~n, Dunlop. 
1fTillialit Maclrimzo?l, kapt.. Koops, de heel' Sierakowski en 1 kt diverse, C. Strunck. 33 kn manufacturen, 1 kt boeken, 
Z. ~1. troepeD. 50 kn slaolie, 40 do ver'mouth, Busing, Scbroder en co. 1 kt ·· 

Vail Nederland, met het Ned. schip Maibit, de heeren kramerijen, 1 do beelden, 1 do provisien. 1 d.o glas werk, 1 do 
Hooijell en familie en Molenaar, 2 Lt. van 'femmen en tafellaken, 1 do pasanten, 1 do manufacturen, W. Looneu en 
echtg. co, 16 kn koopwaren, 24 vn draadnagels, 2 kn vleoscb, 6 

do hammen, 1 kt hemden, John Pryce en co. 1 kt papier, 
Naar Nederland, met het Ned. schip ..I1lgidia Paulina, Hapfl'. 3 kn lampeo, Reiss en co. 1 kt kantoorbeh ... N, 

11 mi!itairen, veroord. militair Schenk, 2 ond. off. van de H. M. 1 lit boeken, 3 kn kramerijen. 1 kt tromplltten, 1 
ancimagt, 1 do. en 1 schepeling der Marine, 1 ontsl. vel'Oord. do chocolaad, 5 kn speeJgoed, 2 do albllm~, 1 kt. borstets, 
en , :> gepasp. milituiren. Cavadino en co. 2 ku .monsters, 15 do koopwaren, 3 do tn_O

dcwll.ren, 8 do kramerijen, 3 do papier. 1 kt schoenen, 1 Qo. 
Naar Singapore, met hot 5tO~!ulS . Ne1)u, de heeren Cos- lint, 3 mud vogelzaad, 2 kn messen, !(eb.Slltorius.Vederenc~ 



633 coll manufacturen, M.artin, Dyceen co. 1 k.t diverse, Engelhard en co. , 40 bri zakkeo, 125vnboter. ausing Sdlir6~ 
Hofman. 1 kt diverse, Becking. 1 .kt. diverse. van Dentsch. der en co. 10 knbie~, 61 kn manufacturen; Maintz en co. 
1 kt goocheltoestelleD, Bamberg. 1 kt drukwerken, J. Daen- 14 kn chemicalien, droogeryen eo instrumenten, Rathklimp en 
dels en co. 1 kt kleederen, Taussaint. 9 kD provisien, Mees. co. 14 coll.medicijoen, en apotbekers benoodigdheden, .R. R . . 
1 kt zilverwerk, .Hordijk. 6 vn boter, van der Valk. 1 kt Nanta. 8 kn speelgoed, 51 11.0 chamf'agne, 200 vn bater. 36 
manufactureD, 2 kn plaatwerk, J. Daendels en co. 3 vn boter, · kn eetwaren, Gumprich en Straus. 41 kil manufacturen, Mac-
2 bammen, 1 ktdiverseD, 1 do sigaren. Ido kantoorbeh., 1 laiue Watson euco; 19 kD percnsions. 2 kn weegschalen. 
do iDstrumentlm; Dummler en co. 1 kt bocken, Koot. 1kt . 4 vn gewigten. Bahre en -Kinder, 130 colI. bier, van Beek 
bandwerken, Levert. l ' kt boekim, van den Berg. 1 kt Reineke en co. 67 coil maoufakturen, galanterien speel. 
boaken. Depart.ement van Oorlog . ·· 1 ktkoopwaren, Schneither. . goed en porcelein, H. A. Bahlmann eu co. 7 kn koopwaren, 
5kn medic\inen en droogerijen, F. Goring en co. 1 kt piano, Aganocir. 4 vn wijn, 12 kn do. 14 kn stopflesschen,4 kn 
M. Bill.. 1 kt liDuengoed, Pllbst. 1 kt zilverwerk, Panne- hammen, 24 kn kurken, 2 kn pleel-werk, 5 vn puiosteen, 2 kn 
koek. 1 kt portref.; Buskell Huet. 1 kt zaden, vau Sillevoldt. koopwaren, E. ten BriDek en co_ 17 kn glaswerk, 10 kn Ill' 

' 1 kt provisien, 1 do klee.deren, de Zwaan. 1 kt boekeD, cifers, 11 kn inkt, 2 vn bagels, 1 kt kaarsen, 1 kt kramerijen 
Stortenbeker. 1 kt muzijk, Nahapiet en co. 1 kt muzijk. Senn geb . . Reerillk en co. 10 vn bot,er, 1 kt kaas, 1 vt haring, 1 
van Basel. 1 kt diverse, Mathes. 1 kt boekeD, Kok en vall. vt zeep, Otken. 1 kt provisien, 1 kt bier, 122 vn boter, 60 
Diggelen. 2 kn zeilgarens, Batenburg en co. 1 kt boeken, kazen, 4 kn chocolaad, 1 kt schoeneD, 177 coli koopwDnin, 2 
Fisscber. 1 kt kleedereo, Caste~ s. 120 vn specie Java Bank. kn .koek, 1 kt groep, 1 kt boeken. 1 kt levensmiddelen, 1 kt 
2 kn diverseD. Michielsen. 1 kt provisieu, Raijs. 1 kt mo- drtikwerkeD, 1 kt koopwaren, 33 kn mauufakturen, 4 kn eau 
dewaren, Noltbenius. 1 kt boekeD, Myill. 1 kt hemden, de cologne, 1 hraudkast, 4 kn lampen, 20 kn meel, 100 kn 
Adriani. 1 kt. drukwerken, MUDro. 1 kt boeken. Stokmau. wyn, 7 ku papier, 3 kn reukwater, Diepering. 2 kn idem, 100 
1 kt boeken, J. Daendels en co. 1 kt kleederen, Santuagen-. vn boter. 6 kn koopwarcn, Cavadino en co. 10 vp. erwten. 
1 kt kleederell, And~weg. 1 kt epaulett.en, J. A. Kleijn. Bateuburg en co. 6 kn manufakturen, Niederer en co. 13 
1 kt horologien, de Gelder.' 2 kn koopwareu, van de Vellie. kn medieijnen, en apothekers befioodigdbeden. F. Goring en 
1 kt hoeken, Bruiju. 1 kt handseboenen, Huffenreuter. 1 co. 24 vn boter, G. G. Batte r.: . 49 b !l garens, Order. 1 kt 
pak boeken, Schill. ' 5 vn haring, vau Vard en. 1 kt bocken, band, 2 kn verfd ozen, 10 kn macufakturen, 2 kn valsch ga-

-Scbou·wenburg . 1 kt boeken. Genie bibliot. heek. 1 kt boeken, lon, 1 kt potlooden, 1 kt speelgoed, 3 kn zeep, 2 kn koop-
Stortenbeker. 4 kn drukletters. Ogilvi"e eu co. 1 kt bemden, waren, W. Loonen en co. 37 kn speelgoed, 2 kn garens. 2 
Stutterheim. 3 kn 'manufacturt;o', Rovekamp. 1 kt koopwa- kn trommels, 2 kn meubels, 4. kn parfumerien, 6 kn borstel-
ren, van Vloten. 1 kt boeken, Westenberg. 1 kt bocken,1 werk, 101 kn cbololaad, 20 kn aardewerk. W. Loonen en co. 
do kleederen, van den Berg. 1 kt kleederen, Boutmij. 1 70 vn boter, 8 kn cbocolaad, 1 md eau de cologne 2 kn groen-
pak -boeken. Bosch. 1 kt papier, J. Daendels eu co. 2 kn ten, 8 kn rbij nwijn, 2 ku rozijneo, 2 kn amandelen. Gezagvoer-
koopwaren, L. Platon. I kt speelgoed, 'l'enret . -1 kt boeken, der. eellige gouvernemcnts·goedereil. 
Billiton Bibliotheek. 1 kt passement., 1 do mil. artikele ll , 1 Uitvoer . 
do naaimachine, 1 do tabak, J acometti. 1 kt he mdcn; Pieter- Naar Nederland per Ned. schip hNederiad en Ocauje", gez. 
maat. 1 kt mi&gewaad, van Moorsel. 1 kt illa?~ine.s, Hoos. Haasnoot, agt. J. F. van Leeuwen ell co. 
1 kt koopwareiJ, van Kaathoven. 1 kt laarsen, Iueswgh. 1 te Paclang geiaden. 
pak zYde. Wattendorf. I kt boekell, Baumgaarten . 1 kt boe· 3319.94 pik kollie, 487,49 do cilssia, 182,11 do rotting, 16.:n 

'ken, KijfteDbelt. 1 kt diversell , Boers. 1 kt vrllchten. 10 do damar, 25 -do noten, P urvis en co. 
ku koopwaren, Miesegaes . 1 kt gerecdschappen, H() ves tadt . te Samarang geladeD . 
1 kt glsswerk; Andre Wiltens. 1 kt. portret., Westerman. 591 pik kollie, Dorreps!ll ell co. 800 pik koftie, luteroationale. 
1 kt boekeD. Bukll!:jzen. 1 kt instrumenten, 1 do photog. 1900 pik kofffe, E. Moormau n en co. 
toestel. Rathknmp. 1 kt kc()pwarcn , J. Daendels en co. 1 hlhier ge laden . 
kt zilverwerk •. J acobson. 1 kt diversen, ClIntervisser. ~_ kt 3 ton 8\;eenkolen, J. F. vall L eeuwe n en co. 2631 pik kcffie. 
spiegel, Eraser. 1 kt boekell . Wijhenke. 1 kt k ra mer~cn , 110 do noten, T do lht' e, 13 do g0l1ld ,, ;;tick, 202 do zWar t e 
Meve. Staal. 1 kt photograpilie:; . H ocke. 1 kt kramenJen' l peper, 25 kn agar-agar. 1 stel kcffw , 64,22,92 N. pd. t ill, 
'l't ffer. 1 kt di.ersen, Kok, 1 kt_ sigMen, Plctermaat. 1 k t P urvis en co . 15 pi k kofli,) , Niederer en co. fi kt!d gene ~ e r . 
dambord, Si mon. 1 kt. sigarel! . Mces. 1 kt zadeH, RUksp!.a n- ! R :ynsL en Vinj lJ. . 
tent-uin. 2 kn zadcls, Nlepce. 1 doos bllcken, van der fiel!nen, i Aau board geble7en van Nederland. 
1 kt koopwaren, RleSt. 1 kt vlefscil, Tljl. 1 kt hemden' l 4 p5 rookvleesch, 1 saucijs de bologne, 8 kn b as, 4, 4, ps kazen. 
Stam. 1 kt boeken, Tersteeg. 1 kt zRdels, van der D?es. I 4 vn boter. . 
1 kt ptantell. 2 ku zaden, SchefL t. 1 kt (\iversen, van ~allers. . I, ',' ' . " 
2 kn vrnchten, Purvis en co. 1 kt scllllder\Jen, GUffiOY. 1 I, Naar Neder."nd pter :USSISC~ _Ic b.~~ IIAle.te , goz. Drelbch. 
kt koopwilreo, Boreel de Mauregnall t. 1 kt tabak, Bakhoven. 8 . I ag . b- uSlOl/'b c il~~cter en I ~o. E I d 
4 II. -k It B t b 1 kt koopwaren Happe. ) staven IJzer. vat ler, -<, . geo.even 3uWg vall ·nge.au, . 

n SUI. erwer, a en urg en co. _' te Soerabai" a o-eladen. 
1 kt koopwareo van Dorsseu. 1 bl. paplCr, Pletermaat. 1 \ " 'k 1 ~ 0"63 A 'k .' '1 -
kt d- B kk'· 1 kt 1 . d Kopne 1 pak diverse 1551.53 plk SUI er. legger araK, 1, . '" pi rc ,tJng, bu tZlIIgs-Iversen, e 109. luneogoe, ~ '. . I 30 h'd V h SaJl -
d V 35 k f t MI' Watson en co 1 owen en co. ps Ul en , oor oeve v ,mer en co. 

e lsser. n . manu ac.nren, . ac alOe, . ' . te Cberiboi! geladen. 
kt zurcn. 1 do dlversen, Bouncllls. 2 kn boek~n. 2 do pO~' 1 8170 69 rik suiker. geb. Scbulli& en co. 
eelein 1 kt modowarcll, 1 do klp-ederen, 1 do IJsmaeUme, G. . • f' Ib- ~I d 
G B' >7 k· f t P ·l · S me en co 82 '1 a. ler g._ .a, en. 

. atten. ;" n ma~lu >lC uren, 1 cairn, y • 407 pill. suiker 10 ps buflelhuiden, Busin:?, Schroder en co. 
kn koOpWartill, 26 do WIJIl, Order. eeOlge gouverr:ements goe- . '... - . . . " 
deren. I Naar Nederland VIIl Probollllgo per ~L1g. SClllP N ~hranda. 

- - . CI," " d V" . t I o-ez. Tyrer, ag t, . J. Uaenaels en co. 
Van Nederland per ned. sctup If urlstmc gel!.. Isse, agen en J • '"' Voor Nederland. 

B. van Leeuwen en co. 11100 pik rot'ing 1888kn thee 197 pik damar 107 do. zwarte 
k 40 k I -r 2' _. E Moormann en co 5 L ." , 

5 n garens. U UCllers, Kn wIJn,. .' 0 k· peper, Dummler en co. 86 pik peper, Babre eu Kinder. 
kn wijn 7 kn vermouth, Janssen en van WIJk . . 2 n ma- . . , 

' nuff- ctur~D , van Beek Reineke en co. 10 kn wijn, C. H. van Dorp , Naac Nederland per Eo~. SChlp "Oxford " gez. 
10 lin mallufact.ureo, 6 ku kazen, 5 kn bier, J. F . van Leeu- \ "Beaver, agt. J. Peet eu co . . 
w en co 29 coil chemicalien 12 ku kramerijen, Brans. te Passaroeang gr,l£den. 2O'\n eet~arell, 150'1.0 kaf<~~ell,'110 kn dranken, (j kn~~a. 10,000 p!k su~ke.r, van d~r H art eo co .. 1~O?Opik suikdC: 27 
pier, 25 kll eetware tJ , 125 ""i i. manufactureD Pandel en Stw- ! do rottmg, 1353 ps koeuUlden, 188 ps lJulfe.hluden, 33563 N, 
baus. 75 kn Wijll , 20 vn do. Jebn Prijce en co. 100 vn I pd tr,bak. Abraas en co. . 
!wIer 14 kn "las 47 kn provisien, 9 kn idem, 5 kn manu- 1\ te Samarnng geladetl. 
faclu;t;(], 9 kn"eAl: de colugne, '11 11. 1\ kramerijclt, 20 ku llici· 7000 ps hu iden, Geilermann. ell c~ . 
fen, 4 ku papier. 1 V!\t, wijll. 129 ku do. 2 kn garens, 2 kn. _ allller geJade l'l: ;.' . .: . : 
manuf"ct\llen . 12 kn ni\H(tWart U. 2 kn 1dokk~!1 . 1 kt bocken . 518 PIli. damar. MUlIl lz en co. 525,.34 p,k tit. , Intern!\tlol,v" c . 



Naa,rN ederland per Ned. schip/lZ.anstroorrii';gez.papkes, 
15.16 .piknoten.l,49do !oelie. 2,01 do kaneel, 3,~9 dog~~. 

eJaatlek,lS.08 do benzOlo.J. F.van Leeuwen en co. 9 
' VB besehait, J. Peet en co. 1236 ,pik koBie, ,Purvis en co . 

NaarNe~erlandper Ned. ~cbip "Cornelia Smit",gez. 
Dlsper, agt. Maclame, Watson en co ; , " 

te Passaroeang geladen. 
15 pik rotting, 14S00 do koffir,N. H.M. 

;, " agt. J;Dllendehi ;ep ;c~. : '. -, ' ,'< 

-6 h'ammeli; 1 kt WijD, Aan boord ';geblevenJadiilg~van -NederJaDd, 
" ' , '"" til' Samllrang : g~laden. i '~. "" <, " 
450.81 pik; tin, 150 do rotting. N . H; M. 
"; '" te Passaroeanggeladen. 

_ albler geladen. 
45 pik rotting, 10500 do koffie.N. • H.M. 

do rotting. N. H. M. I keld gtinever, B;.. Naar' Afistralie per Eng. schip "Nile", gez. llugbes, 
-.agt. Tidman, Balf'lUren co; , 

600 pik tin, 100 
tenburg en co. 

Naar Nederland per Ned. schip IIAegidia ,en Pauline", 
gez. de Groot agt. E . ten Brinck en co. 

40 bn peper. Aan boord gebleven lading van ~ingapore. 
te Samarang gel aden . 

te Passo8roeang geladen. 165 pik koffie, Internatioolile. ' 

600 pic. tin, 14000 do. kofl'.ie, 150 do. rotting, N. H. M. 
albier :geladen. ' 

te Tagal geladen .. 
3521,03 pik suiker, G. L.Gortmans. 

1: kt. [kleedereu. Noteboom. , il coli. gouvernemenls goedercn. 
2 VD. meel,' 1 vat vJeescb. 2 VII. bater, Batenburg en co. 2 
vn. spek, 10 -ko. vleesch, K ten Brinck en co. 2 kn. gember, 
900 A. pd. brood, Aau boord gebleven van Hongkon~. 

Naar Nederland via Indramaijoe per Eog. schip RD. M. B. 
Park", gez, Young, Ilgt. Busing, Schroder en co. 

Voor Nederland. 
329 pik rotting, Busing, Scbroder en co • 
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Straat Sunda doorgezeild. 

DATUM VLAG NAMEN DER SCHEl'EN GEZAGVOERDER VAN NU.r. 

October, • • 91Noord Duitsch. CIlristine, • • • 
H • • - Amerikaansch • Tiber. • . ' . 
" • .10jNederlandsch .. , Aegidiu en Pauline, 
/> • • - Amerikaansch .. MHry Goodell • • 

.- )';ngelsch ... ". KIIl.rny , • • 

.11 Spaamch ...... Cervantes . 
.12 Fransch, •••••• Cregat Riene 
• - Nederland8cb •. Friesland. • • • 
• - Engelsch, ..... Trochzaque . • . 
.- Nederlandsch., Nederland en Oranj e 
· .••. •. Dordrecbt 
• - Zweedsch" , ' . ' Orienten . 
• - Engelsch ..... , Delrasad. 
,13iNoord Duitsch. Papa. . • . 
• -IEUgelsch •. , . • .'."'Ilhom Ritson 
• - « .. .. . ,byren: . . 
,-I " .. .. 'IHermlt . • . 
, HIAmerikaansch . • St, Paul. . . 
, - !. '" .. Benefactor _ 
· 151Noord DUltsch El'zabetlJ!,] entz. 
· - ,Engelsch ... ...• ]Cal7 our 

· Thusen ' . 
• Cobh. • 
• dc Groot. 
· Sweetser" 
· Meikle 
_ Cortena 
· Roset • 
• Sipkes. 
· 'Veir. • 
• Haa~noot. 
• Rotgans . 
· Ho~k • 
, John Pray 
, Blose. • 
· Brough • 
· ]~achern . 
· Bnrgess 
· MHrtin 
· Berry. 
· Bruss . 
· E\'-ans. 

• Foochow ........ ,118 September"., I Singapore. 
• Passoeroeang ••.. 30 " , . .••... Boston. 
• Batavia .... "'" 9 October, ..... Schiedam. 
, Samarang . . ·• ..... 5 • . . .•. Nederland. 
· Singapore" . • , . . , 20 September.,., Lon den . 
· Mallilla.., '" . . " 1 , . . ., .. 'lcardiX . 
.IBoutagUe ........ 11 JulL ., ... :" Saigon. 
• Batavia .... , • . • '. 10 October ... , •.. Amsterdam, 
, Samarang , . , • . .. 6 h •••• " Queenstown. 
· Batavia ...... , .. 11 " "" " New·York. 
· Rotterdam .. . . .. , 6 Juli .. " .. ,." SamSl'aDg. 
· Passaroeaug ... :" 5 October .-... . Falmouth, 
· New-York .• " •• • 27 Juni ......... 1okohuma. 
· Shields .. ., ., , .. , 21 " .. "" Singapore. 
• Macao, " .. '" .. 12 September .. ., London. 
· Batavia" • . . , " '. 12 October _ •• _ .. Melbourne. 
· Che! ibon .... , . .. 10 IJ •• ••• San Francisco . 
· Hongkong .... . . . 28 ~~ugustus .. . . New·York. 
, Macao .. " , •.•. , . 18 September, . .. .. 
.' Probolingo. . . . . . 4 October .....• Amsterdam. 
· !::Ja tada .... ..... 11 .•. •. llo3toD 

Aang~komen Schepen teBatavia. 

VLAG iBENAM·1 NAMEN DER SCFlEPEN GEZAGVOERDER VAN I DATUM I 
----- .. --____ ~ _ __ L_ _______________ ,L_ ______ ~~ __ -+ ____ ~------------

.10 !lJUitSCh ... , , , •• I,chip , , ,Iconstantin • • iToras . 
,11

I
Neuerlandsch , . I . ' Zaanstroom, . 'Oepkes. 

. 12 " . .• . • . o!r Cornelis 8U1it • Disper. 
• - Ellgelsch. . . • . ." M acq ual'ie • • Harvey. 
• - fI •• • • •• 11 Oxford.. • Beaver. 
. 13 Fransch.... ... Hoogly • Neillet. 
· - Nederland,eb,. Christina, • Visser . 

October 

• " "" M.ibit • Popken. 
. 14 li:ngelach." ... stoomb .. Vidar. • . • • • • \lurray 
· - FranBch, . , . . •. ,chip .. 'Isuzanne, . • • • • Camoreir 
• 16 Gouvernement,. 8toomb .. Tjinrana. • . • . . ~lflitB • 
• - Duitsch""" .. schip. " Canopus. • . , . • Hencke 
• - Nedarlandseh, ." Gerard Pieter Servatius . de Joode 

" "Icarolina . ' , Tholen. 
• - !Engelech. . . . . . Claymore . . Dalziel. 
• 16

1
!RUSS" , . . , . "1 I valo. . . Nicklin, 

• - lJilltscb. ... . Gutenberg • Btaren. 

• HOl! gkong. 26 Augustus. Biising Schroder & Co. 
• Passaroeang. 1 October. 
• ".. 4" . Maclaine, Watson &; Co • 
• Singapore. 29 Sept. . Tidm,m &. Balfour, 
• Sllmarr.ng . 1 October. 
• Bordeaux. N Juni G, Suermondt &. Co • 
• Amsterdam, 17" , B, vanr;lLeeuwen & Co, 

' : MIlUtok , 
· Singapore. 
, Soerabaija • 
• Hongkong . 
· Samarang. 
• Sumanap • 

Anstralie • 
• Hongkong. 
• Cheribon • 

2 Jnli.. J. F. van Leeuwen &; Co, 
12 Octob.er. Maelaine, Wallon &; Co • 
22 September 
11 October. 

1 Sept, ' 
12 October. J. Daendels & Co. 
7" . P. Lundberg &; ZOO)]. 

'

16 Sept, , .. . 
12 Octoler. 

Vertrokken Schepen van Batavi~ 

October ., , loIFranach" " ... 8toomb , .INeva. . • . . . 
• . , 11 Nederlandsch", schip .. "I!'e,derland en Oranj e , 
II • • - Engelsch ..••.• Cavour .. ... 
11 • .12

1 
" . ..... b~k . ... M.i:r~nda. . . . . 

" . .131 /I ••• , •• brlk • • .• Nllt:. ~ • . . . 
" • '-I)lederlandSCh." schip .,. zaans,troom. • , . 
" . . - Engelsch"".,,, Oxf"rd...., 

.H1Russ" , ."".,,, Alerte.,. 

. '15 Gou\'ernemcnt. stoomlL '11'jinrana. . 
,-INederlaJld8CQ" bark .... Corneli. Smit 
, 17; " ", "Ischlp,." Marla Sarah. 

Veran!woordelijk Redacteur: J. C. V AN LIER. 

• Marmarino 
· Haasnoot. 
· E,aDB. 
• Tyrer. 
u Hughes 
. Oepkes 
• Beaver 
, DreWcb 
'. Smits : 
· Disper • 
· v. d. Ejjk 

· Singapore. 
, Nederland. 

: Probolingo. 
• Australie. 
• Nederland . 

~ Onrust. 
, N tderland . 

Snelpersdruk. - BRUINING & WIlT. Batavia, 
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