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VOORWOORDEN, lIen, die de dagbladen bevatten. W'as eene lit-
VOORKOMENDE IN DE GEWONE EDITIE VAN RET \ teraire kritiek SOlliS mindel' hatelijk, tocn ze door 

b 
den heel' Busken Huet werd onderteekenu dan 

N ieu w Ba ta viaasoh Handels lad. wannee;' hij e1' ZijI~ naam l1iet onder had ge
plaatstr In een Idem land als N ederlalld pooCTt 

ANONYMI'rEIT, men steeds na te gaan wie iets gesehrevel1 k~n 
De heel' mr. J. S. Duyvis Jz. deelde dezer ~ebben en lkme~ heeht veel aan den naam, om

dagen aande Zaanlanrlers merle, dat hij tijde- at men e ' an e1' in persoon of bij repnt.atie kent. 
r'k d d 1 f rl Z d 11 a t Maar dat systee,m is uiterst verkeel'd. Dc Arn-
lJ e 1'e a \: Ie van e aan anzsc ze Oltra'll hell/sene Ct. sehreef eens tereeht· Een l)l'~fes -

op zieh nam, onder bijvoeging dat hij elk van d' . . " ~ 
helli afkomstig stuk zon ondel'teekenen. HiJ' j soraat ~spenseert met van m~~ulllentel1 ell maeht-

~ spreuken worden geene bewIJzen, omdat er 011-
. sehreef daarbij het v01gende: del' staat X." De vraag is l1iet ell behoort niet 

"Ik nam Je redaktie op mij, voorloopig voor drie maan- te ziJn: wie. schrijt,'t, maar is waar of J'uist wat 
"den en ik stel er prijs op dat elk c1it weet, omdat ik in 
"de eerste plaats openbaarheid en openhal'tigheid wenseh. geschreven IS? Maar a1 te veel za1 men andel'S 
'! lk verzoek dan ook elk, die iets voor de kouraut wil le- naar de motieven en de hec10elin o'en van den 
"veren, dat slechts }n de verte person en kan raken, zijne schrijver, naar ~ijne relatien of antipat.hien zoe~ 
"bijdragen te onderteekenen. Niets is zoo hatelijk dan be- k 1 1 
IIoordeeld , te worden door een anoulmns. De waarde van en , en °'p'_grom e aa~'valLaL--ef--ffiet- -nlet--ftelli.-
.,kritiek kan meneerst dan schatten, als men weet van wie meaegaan.- B6VelidTen doet het e1' niet het ll1inst 
IIzij komt. Elk stuk dat door mij gesehreven wordt, zal ik toe of eene waarheid verkondigd worelt door 

,,,evenzeer met mijne initial en teekenen. Ret buitenland- een man van het yak of door een leek. 'Yi]' 
IIsehe nieuws wordt ook door mij geleverd," euz. b d 1 

u Verder danken wij het ovel'zieht van de gl'aanmarkt aan e oe en natululijk de besprekin CT van feiten of 
"de vriendelijke zorg van den heel' van Hoom, ele kargalijst van st.ellingen, een goed geschre,~en betoo CT, dat 
"aan den heer Heijmeriks, de kaasmarkt aan den heer Rog- clien naam verdient. b 

Hge, de Burgerlijke Stand aan de gemeente-seeretarissen Wat in Nederland voorstanders viildt, dat een 
lieu de Gemengde Beriehten aan ...... de schaar. Ik zal 
tMachten daarvoor zoo min mogelijk algemeen gelezen bla- ieder zijne stukken behoort te onc1erteekenen, 
.. den te plunderen. h.~eft men oo~ in lndie ll1enigll1aal gepleit. vVij 

"De schrljver van de Haagsche Brieven heeft nog geen ZlJn van meemng, dat hij die iets schrijft, des !levor-
IIverlof kllnnen geven zijnnaam te noemen, doeh ik zou d dId b 1 1 
/lgeen enkele reden weten waarom hij I'oor het vadersehap ,er (en moe e lOort te 1ebben om zijn naam 
/Ivan zijne goecl gesehl'even stukken het stilzwijgen zou wil- bekend te maken, zooeh'a het geldtpersoonskwestien. 

, IIlen opleggen." Maar is het hier bovenal denkbaal' en in het 
Op ons maakte de lijst del' namen van de belang van de degelijkheid del' kritiek, die L1e 

medewel'kers del' Z. C. het effekt van het ta- pel's levert, clat men gedwongen ' zou kunnen 
hteazt van 'eene nieuwe opera-troep, welke door worden zijn naam bekel1d te stell en ? In eene 
·den dil'ekteur bij de opening eener kampaglle kleine maatschappij, waarin zich zoovelen in 
.wordt medegcc1eeJd. ·Wat hecft het publiek er ambtelijke positie bevinden of met regeerings
fian, of de heel' R. de kaasmarkt en de heel' personen te eloen hebben, zon het systeem 
n. de kargalijst in een dag- of weekblad levert? van den heel' Dnijvis veIen terughouden om tel' 
Het komt op de nauwkeurigheid en juistheid kennis van het pnbliek te brengell hetgeen men 
iLel' getlanc mededeclingen aan en niet op den in hct algemeen belang client te weten en te 
naam yan den bcrichtgever. bespl'ekcn. Men heeft bij het drukpers-reglc-

I1ctzclfde geldt "001' (le rcdeneerende artikc- ment clan ook den wcg opengelntcn, die hier gevoJ gd 
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WOl'dt, dat voor aUe · niet onderteekende artike- · 
len zich de redaktie of de uitgever verantwoor

EENE ' ZEEHAVEN VOOR BATAVIl 
I. 

delijk stelt. In Frankrijk worden de artikelen 'iVij meenden met het havenplanvimde Ne
in de dagbladen onderteekend, maar dikwijis derlandsrh-Il1dische Spoorwegmaatschappij afge
door A. of B., die ais sekl'etaris van de redak- daan te hebben, Imdat w~j er in ons no. 201, van 
tie optreedt en veelal een strooman is, of door 27 Augustus jl. medehadden afgerekend. De 
den . gerant. hardnekkigheid, waarmede dat plan even weI ver-

'Vat de redaktie van een blad even weI het dedigd wonlt en de middelen, die men daartoe 
recht heeft te eischel1 en wat velen !log over aanwendt, nooptel1 de Kamer van Koophandel 
het hoofdzien, is dat men zijn naam bekend en Nijverheid alhier tot het uitgeven eener lij
make aan hem, die zich verantwoorc1elijk stelt. vige Verzameling va'll offlcieele bescheidell, be
De afstanden in Indie zijn zoo groot, de be- trekkelijk de havenkwestie. 
slolTImeringen aan den redaktie-arbeid van een Men zal bij de doodezing van dezen bundel, 
bIad zoo veelvuldig, dat de verantwoordelijke bevattende een 30tal en daarol1der zeer uitvoerige 
persoon althans dezen waarborg voor de waar- stukken, tot de overtuiging komen, dat hetgeen 
heid van hem medegedeelde feiten dient te heb- w~i vroeger gezegd hebben, de volle waarheid is. 
ben, dat hij den naam van een in zender kenne, Vragen, toen door 011S gesteld, moeteu ten volle 
opdat hij daardoor terstond of door informatien bevestigend beantwoord worden. 
omtrent het karakter van den in zender in te winnen De heeren Groll en Poolman hebben tel' 
althans eenigermate in staat zij zich te vergewis- kwader lire den spijt over het mislukken vau 
sen vall de bro11 , waaruit eene mededeeling hUl1ne p1anllen in het Jydschrijt voor iV. L 
voortvloeit. Toch zelldt men, ook waal' het soms 1ucht gegeven. 
feiten of pel'sonen geldt, menigmaal ongeteeken- Tot dnsver was de K. v. K. verp1icht. ge
de stukken . 'rerecht leggen de redaktien del' weest zi ch te houden aan het verlangen van 
bladen ze tel' zijde; wanneer men zich ni'et lou- den vOl'igeu 1andvoogd, om eene zaak van zoo 
tel' tot beschouwingell bepaalt, achten wij clut overwegencl publiek belang, waarmede Batavia's 
plicht. toekol11st staat of valt en waarmede milioenen 

Hij die nogtans de leiding en de vel'antwoor- staatsuitgaven gepaard gaau, "Vel'b'oltWelij/,;" te 
delijkheid van een dagblad op zich l1eemt, be- behanelelen. Deheer Mijer is altijd een vriend 
hoort clien ten volle te (hagen. Wijkt men van geheimhouding geweest. Toell onder dag
van dat beginsel af, dan zal elk publicist teekening van 25 April 1872 no. 5 cloor Z. 
alligt er toe kunuen komcll meer te zeggen lilxc. den G. G. even ':Vel het volgende bes1nit 
dan hij do en Inoest. Overdrachtvan verant- was genomen: 
woordelijkheid van hetgeen men geschreven heeft, 
verzwakt het vertrouwen van het publiek op den 
publicist. .Om in geval vun eene rechtsvervol
ging zulk een kOl1trakt ten uih-oer te zien leggen, 
zal men ook eene menigte voorzorgen dienen te 
gebruiken , die de rechter alligt te niet zal eloen 
als hem bekencl is of blijkt, dat een schrijver 
zich achter een zondebok verschuilt. Het is 
tach niet genoeg te zeggel1: ik heb iets geschre
ven ; de reehter vordert bewijzen van den chukker. 

El' . ligt i.l1 schrijven, onderteekel1d lllet den 
naam van den auteur, in menig geval iets ridderlijks, 
dat wij steeds met genoegen zien. Maar daarom 
gaan wij niet zoover als ele heel' Duijvis, omdat wij 
dat voornamelijk in de lndische maatschappij 
eene onl110gelijkheid achten ; wiI een l'edakteur 
lliet spoed g aUe medewerking zien verdwijnen, 
dan zou llij hier het Zaanlandsche voorbeeld niet 
kUl111Cn volgen, dat bovendien in andere opzich
ten zeer weinig aanheveling vE'rdient . 

. v. 1,. 

/I Behoudens de nauere beslissing van het opperbestuur, 
te bepalen: 

Ila. dat voor Batavia eene haven zal worden daargesteld, 
tel' plaatse daartoe door de kamel' van koophandel en nij
vel'heid te Batavia aangewezen j" 

o. dat vool' het definitief ontwerp van gezegde haven, 
wat de algemeelle inricllting, grootte, diepte enz. beb'eft, 
tol/ uitgangspunt zal worden genomen het tweede plan van 
voornoemde kamer· van nijverheid, ontwikkeld in hare mis
sive van 1 Maart 1872, No. 16." 

meel1de de K. v. K. dat .de tijd gekomen was 
aan hare adviezcn en aan de rapporten van ~e 
door haar geraadpleegde desknndigen publiciteit 
te geven. De G. G. werd llogtans teruggehouden 
ook toen dat verlof te verleenen, omdat hij vreescle 
dat de openbaa1'l11uking der stukken den schijn 
zan geven, dat men pressie wilde oefenen op" 
de definitieve bes1issing, door den Minister van 
Kolonien te nemen. Van daar dat de K. v. 1(. 
zich bepaalde tot een bloot cO?1l?mo}, ique, in ons 
nummer van 10 Mei jL opgenomen, waarin ten 
slotte de hoop \Yerd nitgedrukt, dat. de zank 
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tot eene bevi'edigende oplossing was gehracht. 
IIDe verwachtillg ten slotte van dat communique uitge. 

drukt, werd niet verwezenlijkt, want nauwelijks was de 
zaak in Holla1zd bekend geworden of van de zijde der ne· 
der]andseh-indisellC spoorweg·maatschappij, werd in eenen 
brief en in cene nota van den heer Groll, gerieht aan den 
Gouverneul'-Generaal, het aangenomen plan op vinnige wijze 
gehekeld en het plan der haven bij On-rust, als het eenig 
aannemclijke voorgespiegeld." 

hoe aan den heel' Kloppenburg van l'egeeringswege, na ja
ren to evens, geantwool'd werd, "dat als hij zulk c,eue ha
ven wilde bouwen, hij op eigen kraehten moest steunen." 

Dat was niet bemoedigend, - zoo gaat de vool'Zitter 
voort, - voor den heel' Kloppenburg. Doell daar kwam 
van eene geheel onvel'waehte zijde, leven in de zaak. Prins 
Helldrik, doordrongcn van de noodzakelijkheid om aan 
groote stoomsehepen, waaronder die van dll maatsellappij 
N ederlanu, eene bet ere ankerplaats te verschaJl'en, drong bij 
de indisehe regeering aan op den bouw van een zeebrekel' 

In het JJjdschrift v. N. L verscheen tevens tel' l'eede Batavia , Onze kamer werd daarop gehoord. Wij 
het bekende artikel, identiek met de nota van verzoehten ~e voorliehting van dezelfcle deskundigen, die 

d
" . thans weer III deze vergadering zijn versehenen. 

en heel' Groll .aan den G,. G. ,en over dIe Na uitvoerige bespreking kwamen die deskundigen tot 
llota werel op l1leuw het advIe3 van de K. v. de konklusie, dat een zeebreker niet aan het oogmerk zon 
K. gevraagd, welke de vroeO'er gehoorde des.' voldoen" maar zij stelden op goede gronden voor, om het 
kundiO'en noO'maals raadpleeg·de. I plan van den heel' KI~ppenbu~g zoodanig uit ~~ breiden, 

o 0 . . I dat de grootste sehepen lU de menwen haven velhg zouden 
De bundel stukken, die voor ons hgt, bevat de knnnen liggen onder aile omstandigheden. 

geheele wordingsgeschiedenis van het regeerings· De kamer vereenigde zieh te eerder met dat plan, om
plan del' haven van Batavia. Uit die geschiedenis d~t de. heel' Ma.arschalk, nader deswege geraadpleegd, er 

.. ' ... zlJne volle adhaesle aan gesellOnken llad. 
bhJkt, dat met onverdl'oten l~~er hier g~tra?ht Eenige maal1den later diende de heel' Maarsehalk op last 
werd op geheel belallglooze wIJze de gewlChtIge zijner mandatarissen, een rekest in, waarin een plan werd 
zaak te bevorderen, terwijl men daarentegen behandeld van de Nederlandsch-Indie spoorweg-maatsehappij, 
dreiot de toekomst van Java's hoofdplaats te be- om door een dam yan de~ ,vasten Java-wal n~ar Onrust en 
o. . van daar naar KUlper, daar eene groote haven te vormen, 

c1el'vel1 ten beheve van het slecht begrepen el· die door een spoorweg met Batavia zon worden verhonden. 
genbelang del' N. I. S. lV1., welke zich in deze Dat rekest werd om ad vies aan ons gezollden . 
aangeleO'enheid gemengd heeft. In clien toestand Op .nienw ver~o?hten wij niet .aIleen daarover licht bij 
. 0.. '.' r • de vonge kommlssle van deskundlgen, maar oak omtrent 
IS zelfverdedz.ql~!J plIcht Nu de stukken zlCh een plan vall den heel' Fraser om, tegenover Onrnst, aan 
sedert zoolang 111 handen van het Opperbestnur den vasten Java-wal een plankier op sehroefpalen nit te 
bevinden· . nn de Minister eene beslissiIl<T moet brengen, waar de sehepen zonden kunnen lossen en laden 
hebben ~enomen' nu kon de G. G. niet 

0 
langeI' en vall waar nit een spoorweg naar Batavia ZOll worden 

.0 • ' aangelegd. 
het v'ilrlof welgeren om de stukken. openbaar te Br wasnog een aucler plan, clat van den heel' van Radel'S, 
maken en het valste licht over cht onderwerp om bi~ Tandj.ong:Priok eene haven te maken. - ~Iaar 
te laten schijnen. De heel' Maarschalk was zij- over cilt plan IS Illmn:er OilS gevoelen gevraagd . 

.. "d' . h d . , I I. . . . Welnn er waren dne plannen, namel\jk : 
, nelzlJ s ge ou en tegenover aag laltIge anomeme Ie het haven plan Batavia' 
insinuatien daartoe mede te werken. Mochten 2e het plan van Onrnst; J 

de heeren Groll en Poolman die publiciteit on- 3: het ~~a~kier tegenover Onrnst. . ... 
o'ewenscht achten _ want zij worden e1' in al ~oen W1J III eene tweede vergaderll1g tot e~n dehllltlef 
o . ' .. adVles moesten komen, werden deze plannen 111 eene ge
hunne naaktheld . door ten tOO.I: gesteld, - ZIJ kombineerde vergadering van de kommissie met de kamer 
hebben het aan zlCh zelve te wIJten. ernstig overwogen. 

\Vij laten het eerst volgen cen kort overzicht . D~ heer Ma~rsehalk hall, op ons aller verlangen, zitti:lg 

1> • k t , ,. d' . d .. o· 'd HI dte vergadenng. N a eerst tehebben voorgesteld en lUt
(er zaa , e \111 en Ill. eene Ie ev/oenno}<U} en gewerkt een gewijzigde vOl'm van het plan del' Nederlandsch-
heel' van Delden, presIdent del' h ... v. K. en N., Indisehe spoorweg-maatsehappij, kwam hij (ook ten gevolge 
van 20 Augustus jl., aan welke bijeenkamst deel der daardoo~ verkregene ondervinding) eindelijk tot de loija
narnen de heel'en U. lil . de Bruijn Kops , S. van Ie bekenteI1lQ

,. dat aan het plan van Onrust en aan dat 

13 . I. " . J KI r. . r .[) L . Ib" O' J. G vlIn een planklCr, zulke groote bezwaren waren verbonden, 
.. J.U stIJIl,. _~ppel1uUlg " . anc CI o 1.', . dat bij ver~eweg de voorkenr ~oe~t geyen aan het havenplan 
A. de Lange, .~. H. YV. VUll de Velde, als aes- van Batana, maar thans eal1lgzms mgekrompen, hoezeer 
kundiO'eu en aIle ledcll van het kollcO'ie buiten dan nog meel' dan voldoende voor de behoefte. Dat plan 

1 l b. -' K.· f" k l' " • • ]). .0 1 '1 'dd . werd kurt daarop definitief door de regeering goedgekeurd. 
(e leeI CII la]CnJUI1 en laSel. Ie Iee e Ul e. De heel' Groll, is er tegen in verzet gekomen en heeft in 

!I De voorzitter herinnert der vergadel'illg, hoc sedert jaren de aan de orde zijude nota, op nieuw zijne denkbeeldell 
<106'r den vercliensteIijken inan in haar midden, deu heel' Klop- , ontwikkeld, over het ver worpen plan van Onl'llst. 
pelibllrg, de ollveiligheid betoogd is van de reede van Ba- Vic nota heeft geen der aanwezige heeren ovel'tuigd van 
t.avia; hoc IlIj vooral Oill aan de behocfte tegemoet te ko- vroegere clwalillg. In deze vel'gadering is dit plan ander-

I men van <Ie indischc stoomsehepen, aall eene meer veilige maal verwol'pen. 
Iigplaats dan [Ii". welke de reelle aallbiedt, het plan vormde Men lteeft gevraagd, waarom op deze afgedallc <laak is 
om beQostell het havcllkanaal een i.wecde hoofd uit te bou- ternggckomen ? lk wed het niet ; ik kall aIleen veronder
well, waar de nint zoer diepgaandc stoom- en kllstvaal'tui- I stellingcll makeu . ell ik mag hot voor de vergadering niet 

igell celie vcilig-e Iig- en l()splaat~ zOllllen villLlcn en ten aI- \ verbergcn, (lat deze poging om op eene afgeclane zaak te
iell t ~d f! de k'Jlllmunikatie mel den wal ZOll verzekercl zijn; I rug te komen, mij zeer pijnlijk heert getrofien. 
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De beer Groll mage vl'oeger een bekwaam zee-offieier zijn 
geweest, de nota bewijst, dat hij in de vel'ste de vel'gelij

. king l!iet kan ilool'staan met een man, zoo eminent als de 
beer Maarscbalk en zoo bekwaam in de zaak, die ons tbans 
weer bezig houdt. 

Of moesten, omdat de heel' Maal'sehalk een krankzinnig 
plan van zijne chefs niet kon vel'dedigen, zijne groote ver
diensten jegens ('e Inilisehe Spoorweg-maatsehappij op zoo
danige wijze worden beloond als in de nota gesehied is? 
Het is mij bekend, dat men dezen talentvollen mall, die 
gewoekercl heeft met de middelcn, hem ten dienste staande, 
die veel heeft goed gemaa.kt wat anderell hadden bcdorven, 
die met zlunigheid, ja met sehl'ielheid heeft gewerkt, dat 
men, zeg ik, dezen man stelselmatig door speldeprikken 
heeft gekweld. 

Hij heeft er een eind aan gefuaakt door zijn ontslag te 
nemen. 

Welnn, mijne heeren, op mij heeft de toedraeht dezer 
zaak een zeer pijnlijken indruk gemaakt j dezen indruk 
llamelijk, dat wij weI is waar niet te doen hebben met 
eene tweede editie van 

den Zwendel 
van Mendel, _ 

maar dat hier minder het algemeen dan het partikulier 
belang sehijnt te worden op den vool'grolld gesteJ.d. Ik 
ontveins het niet, dat het acharnement waarmecle het door 
u allen verworpen plan van Onrnst, op nieuw wordt aan
bevolen, bij mij devraag heeft doen rijzen of dit plan 
wellieht niet dienen moet om de zoo gedepreeieerde spoor
weg-aandeelen, waarin zeer gespekuleerd is en die nn on
verkoopbaar zijn, wedel' naar de Iwogte te drijve[J, zooda
nig dat ze, zonder groot verlies, gelaeheerd zullen kunnen 
worden. 

Ik hoop, dat ik mij in mijne opvatting moge vergissen, 
maar ik herhaal dat ik niet dan noode, die opvatting heb 
medegedeeld. Ik voeg er tevens bij, dat zoolang ik op 
deze plaats en aan deze tafel zal zijn gezeten, ik met al 
de kracht, die in mij is, zal bestrijden elke poging, van 
waar ook komende, om het algemeen belang op te ofieren 
aan het partikulier belang, al ligt aan dit laatste al dan 
niet tripotage ten grondslag." 

De heel' van Delden he eft daarbij de feiten 
nauwkeurig uiteengezet. Maar zijne beschou
wingen, oak toen hij later goedvond eene ge
schiedenis van de N. I. S. M. te leveren, blij
ven geheel en al vool' zijne rekening. De heeren 
van clEm Bel'g en' de Lange hebben terstond 
protest aangeteekend. In ons . oog heeft de pre
sident van e'en kollegie als de K. v. K. en N. 
alhier zich op een weinig waardig stand punt 
gcpluatst, maar bot gevierd nan eene harts
tochtelijkheid, die een proefje kan gcven van 
een, naar meu zegt, onde: z~lne leiding eerlang 
alhicr uit tc geven dagbJad. De veroordeeling; 
die bet strcven del' hee1"en Pool man en Groll 
ycrdient, is immel's door hen zelve, zooals uit 
de stukken hlijkt., in de scherpste trek ken ge
fonnu\cel'cl ; verder behoeft men niet te gaan; 

. nlon had lIiet lloodig cen ondel'zoek naal' hUllne 
hcdoclingen Ie doell. De G. G. heeft terecht 
dell wellsch te kcunen gegevcu eene zaak vall 
'M)P hoog jlllbliek belang vrij tc latcn van per
'so!l lllij kc g l'icvcn en hatelijke l'ekrilllinatien. Men 

late zulke wapens overaan hen, die het publiek 
belang 'belagen: v. L . 

II. 

Uit aile stukken betreffende de zaak del' zee
haven · blijkt, dat de Kamer van Koophandel en 
Nijverheid en de door haar geraadpleegde des- . 
kundigen niet van den aanvang af bezielcl waren ' 
met voorliefde voor een of ander plan, maar dat 
men na rijpe oven\Teging tot een bes1uit is . ge
kamen, waaraan de Gouverneur-Generaa1 zijne 
goedkeuring heeft gehecht.. 

Vijf plannen zijn tach behandeld; strekkende 
om Batavia eene betere haven te vel'schaifen, a18: 

het plan van Z. K. H. prins Hendrik del' 
Nederlandcn, tot aanleg van een zeebreeker; 
1 dat van den . direkteur van burgerIijke opeu
bare werken, van eene haven te Tandjong-Priok; 

dat hetwelk door den heel' Fraser is voorgc
staan, een p1ankiel' tegenover Onrust; 

het havenplan Batavia, en . 
het plan van het heel' Croll, de haveu bij ! 

Onrust en Kuiper. 
Met dankbaarheid zal lllell den brief van 8 ; 

Juni 1871 lezen, door Z. K. H. prins Hencli-ik : 
aanden vorigen G. G. gericht. De prins toont . 
dam'in op duidelijke wijze de dringende nood- · 
zakelijkheid del' verbetering van de havens Vau ' 
Java's Noordkust, in de eerste plaats van Ba
tavia, oan. Met aanclrang weld hij het Jndisch 
bestuUl' tot handelen op. De prins ontwikkel
de het denkbeeld van ee!1 zeebreeker, tel' dieptej 
van 4 vademen, tel' lengte van 2,800 ellen, ! 
v66r het havenkanaal, waarvan bet westelijk 
hoofd in eene N. \V. richting verlengd behoorclel~ 
te worden tot 700 Ned. ellen, ten einde er cell 
steenkolenkade en ook· een dl'oogdok te kunnell/ 
aanleggen. Over een aan te leggen droogdok/! 
dit merken wij tel' loops op, leest men in dot [ 
schrijven: 

Ik geef Uwe Exeellentie tevens kennis, dat het afstaan 
van het eiland Punlterend aan de partikuliere nijverh ~id, 
waarvan ik vernomen heb, dat sprake zon knnnell zijn, door 
mij niet besehollwd woriU, als behoorende tot tIe afdoende 
middelell 15m eene gelegenheid daar te stellen tot de ont
wikkeling der partikuliere nijverheid. De stiehting van een 
bltjvend etablissement op dat eiland is niet aan te bevelen; 
daar l,et lassen en laden op eene plaats, zoo vel' afge\egel.l 
van de kantoren del' koopliec1en, niet andel'S dan met,tijd, 
verlies en veel omslagtigheid kall gepaarc1 gaan ell de ar
beidsloonen van chineesche en inlandsche werklieden, die on
genegell zijn am op zulk eell grooten afstand te komen 
werken, zeer hoog opgevoerd moeten worden, hetwelk groote 
on kosten veroorzaakt. 

Tot zoolang geell dl'oogclok bestaat, vel'Jangde 
Z. K. H. dat de regeel'iug wedel' hare etablis
sementen V001' de schepen del' stoomvaad-maat-
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schappij Nederland zO.n inruimen, werd dit noo- ken 200 op 100 meters, . de voorhavenof het 
dig bevonden • Maar hoe dan met een plan om toegangskanaal eene lengte van 1870, eene breedte 
het dok op Amsterdam te brengen? van 300 . meters.. De geheele opperv lakte bedraagt 

Z. K. H. verlangde dat over zijn plan ten spoe- 92 hectares. Maar de direkteur ~tChtte de haven, 
digste eelle beslissing zou worden genom en, ten volgens het plan del" K. v. K., die 195 hectares 
einde zoo noodig andere maatregelen, te beramen. zou beslaan, waarvan 117 op de vooi de groote 
Den heel' Mijer moet het verzoek: per telegraaf scheepvaart v~reischte diepte, te lelein! Eindelijk 
antwoord! weI vreemd in de ooren geklonken hebben we luer wedel', even als in het havenplan 
hebben; dat streed ' geheel en al tegen zijne ge- van <?nrnst, met een haven oj) een afstand van 
woontell. Z: K. R wenschte toch te vernemen BataVIa te do en en zoekt men veraf wat in de na
"of e1' ecnige kans bestaat, om een begin te bijheid op meer geschikte wijze te verkrij o-en is. 
maken met de verbetering del' haven van Ba- 'l'oen wij daarvan overtuigd . zijn gew~rden, 
lavia 0p de wijze zooals door mij aangegeven hebben wij het door ons vroeger aangeprezen denk
is of op eenige andere manier, wetlee doelmati/JeT beeld om een overdekt plankier op ijzeren schroef
mocht blijken te zijll." palen van uit Ontong ljawa tot op genoegzaI[le 

Mocht al het 1)1311 van Z. K H. VOOl" een diepte in de richtimr van Onrust aal1 te leO'o-en 
~ LJ 00 , 

betel' moeten wijken, ontegenzeggelijk heeft de laten varen. De heel' Fraser heeft dat op nieuw 
prins den stoot aan de zaakgegeven, zooclat tel' sprake gebracht en die zaak is mede rijpe
Batavia eindel\jk hoop heeft eene levenskwestie lijk ollderzocht. Ook dit de itkbeeld was niet 
vool' onze welvaart opgelost te zien. Ret is nieuw. De heel' J. }1'. Loudon heeft in den tijd 
den vorstelijken ontwerper van het breekwater- koncessie voor een ijzeren palenhoofcl gerraagcl. 
plan ook niet tedoen, oni een eenmaal opge- De heeren Calland en Maarschalk, daarover ge
vat denkbeeld door te drijven en nog mindel' om raadpleegd, brachten deze bezwaren in: dat het 
speciaal. het belang van de maatschappij Nederland palenhoofd (van 1600 a 2000 ellen) blootstond 
te bevol'deren; het algemeen belang staat werke- aan botsingen met groote schepen ; wilde men 
lijk bij zijn streven op den voorgrond. het zoo hecht maken, clat het daartegen bestand 

De bezwaren teg'Bn c1at plan bestOIlden hoofd- was, dan kOll men betel' verkrijgell; bereikte 
zakelijk daarin ,clat men in den westmousson de aanslibbiug het hoofd, dan zon men het tel
geen stil water achter het breekwater zou ver- kens moeten uitleggen, terwijl die aanshbbing 
krijgen; ' de afvoer van modder, fijn zand en door .geene uitbaggering of andere palliatieveu 
andere stoffen ' van de rivieren zouden bij de 1mn worden belet. De ongezondheid van llet 
zuidzijcle van llet breekwater llederslaan en de strand en de afstalld van bet ceutrum van de 
kom. spoedig eloen aansJibben; eindelijk waren handelsbewegil1g leverden ook stof tot ernstige 
ele deskundigen van meening, dat de koraalsteen, bedenkingen op. De kleinere vaartnigen, voor 
waarop Z. K. H. als gronclstof had gewezen, te het Chineesche kamp bestemcl, zouden gewis op 
ligt als bouwmatel'iaal was en zeer dum te staan de reec1e blijven laden en lossen. 
zou komen, wilde men ze in zulk ecne hoevee1- "\Vij hebben in den tijd dan ook aUeen ouze 
heid verkrijgen~ adhaesie aan zObdanig pIall geschonken, omdat 

Het plan van den direkteur del' .B. O. ' iV. het OIlS het bes t.e palliatief voork warn tegenover 
is niet in details bekend en niet aan bet oordee1 het oorspronkelijke plan van dell heel' Kloppen
van de niet-ambtelijke wereld onclerworpen. Uit burg, clat niet aan de bcllOeft- ll van den tegen
de stukken, meer bepaald nit eene nota van woorc1igen tijd voldeecl. 
den heel' Maarscbalk, blijkt evellwe1 dat de ha- Omgewerkt ell op breeder schaal toegepast, 
yen te rrancljong Priok aan clrie zijden door bet vereellig t dat plan intnsschen ill zich hetgeen 
land en de dual' op te l'ichten gebon wen en eta- handel en scheepvaart behoevell: eene zeehaven 
blissement en aan de vim'de door de voorhaveJ] ,,6ar Batavia. 
begrensd wordt, dus zeer bezwaarlijk ooit te .In verband met hetgeen Z. K.· H. pl'.in~ Hen
vergrooten zan zijn. Die haven zon eene ge- i dnk ha~l aangegeven , kwam de kommlssle van 
lijke diepte van 10 meters hebben, eene ten deskunchgen toch tot het voorstellen van hot 
decle gehcel nuttelooze geldverspilling, want de volgende plan : 
grootste ~uropeesche schepcn zouden 2 a 3, /I Bet oosterhavenhoord ~ trelrt zlch 1500 nett ellen bui
'-Ie Indische sehe )ell 4 a 5 motel'S diep o'ano. te ten hct strand lllt naar zec ; 1000 ellen afstanc1 regt oos.t, ( , [, ''' ' , .. . . ~ J (' wordt ~oorgestcld een nucleI' hoo~d lla~ r zee t e leggen Ie 
OVCl hehlJcll. De h,nCll .ZOll ZLJll .. Ianb 1 __ )0 de l'it:iltln g van recht noonlen tot Itl vl,lf vaclem water, welku 
metel~, breed. 800, het basslH vool' c1nJveude dvk- . op 1000 ellen aManu buitell het oosterh oofd worden ge~ 
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vonden. Het uu bestaande oosterhoofd te verlengen mede rekteur en "door de tegenstriJ'dig. hedenen vaIs.che 
tot in vijf vadem water. ~ 

"De beidl) uiteinden in boogvormige riehting naal' elkan- gevolgtrekkingen in het licht te .stellen, die ve]e 
del' te verlengen tot op een paar honderd ellen afstand, die van zijne beschouwingen kenmerkeil." Om slechts 
tot opening moeten strekken voor de gemeensehap van de bij een punt stil te staan, rekent de direkteur 
llaven met de opene reede. ' 

uDe kommissie is niet van oOl'cleel, dilt het noodig is het op baggerw~~k ~at f 1 per' kubieke meter zal 
gebeele bassin tot op eene die pte van vijf vademen uit te kosten, terwIJl bIJ de havenwerken tg Samarang 
b?ggeren. .f!.et noordelijkst gedeelte yaH van zelf in die nauwelijks 40 cents is uitgegeven. Voegt men 
dl~pte en vmdt men daar de aangewezene plaats voor een hierbij, dat de deskundigen' den direkteur ten 
drrJvend droogdok... . . 'ht" ",:: l' I -b" nlfi d' I:> . k 

"Door tot op de ltJll, d'.e oostwaarts valt van het oude oos- opz1c e \ an ~!jn la,venp an IJ ian Jong 1'10 

t~rhavenhoofd, de die pte van vijf vadcm gaandeweg tot op het woord "geldverspilling" toevoegen, dan staan 
VIcr vadem te IHCngen, en het bassin tot op eene gelei- ,wij daarbij niet verder stil te meer niet omdat 
delijk afnemende diepte van drie vademen nabij het strand I' 1 't d t t '. d k 1"1' 
uitgravende, zullen de glOotste stoomschepen, wier diepgang Ie epar emen van marIne" at. aanvan . e lJ \. 
door de diepte van het Suez-kanaal bepaald wordt, in het bezwaren opperde tegen de besparmgen, die de 
noordelijk. ged~elte (b.lliten het ?~lde oosterhoofd) en andere heel' Maarschalk ten ge olge van de door hem 
schcpell 111 dlt bas~lll e.ene vClhge haven .en een VOOl' het aangegevene wijzirringen in zijne schets hoopt 
laden en lossen rustlge hgplaats kunnen vlIlden. ,,1:), , • 

/lLangs den spoorweg zullen van boven steen ell kunnen te ver~nJgen, latel: door~e weder.l.egglllg del' 
aangel'oerd worden, die in een onuitputtelijke hoeveelheid bedenkmge,\ overtmgd schIJnt te zlJn. In elk 
in de bedding del' rivieren worden aangetrofl:en, en die door geval was het departement van marine een warm 
hunlle ~ardheid en veel wootere zwaarte dan koraalstcen, voorstander van het plan del' Kamer van Koop-
een gewls veel betel' mateneel opleveren. Men zal kunnen . . 
volstaan met het nieuwe oosterhoofd eenvoudiv als dam of handel. Een tal stukken getmgen van de zorg, 
zeeweerder daar te stellen, waardoor de koste~ van aanleg waarmede dat onderwerp onderzocht wercl. Er 
bedllidend mindel' zullen zijn, dan wanneer die dadelijk tot kan geene sprake zijn wij drukken hierop van 
los- en laadkade wen! ingericht." l' Cd f' d }' fk d d' 1 . voor Iel' e voor een 0 an er ge Ie oos en (-

De heel' l\Jaal'schalk, ,?vel' (lIt plan .geraad- bedd, vanparti pris; men heeft alle ontwel'pen 
pleegcl, stehle 1100fdz<l:1~t}lJ.k tel' besparmg van nagegaan en tep slotte vereenigen zich schier allen 
kosten, de volgende WIJZIgmgen voor: met het outwerp del' haven voor Batavia. AI-

/la. dat in het Iaatstgenoemde de hoofden niet verder 1 d . t' d t 1 b d t h t 
tlijn llitgebracht dan noodig is om voor en in den havenmoncl een e Ul voenng van a - p an ' evor er e 
41/2 a 5 vadem (8,5 a 9,4 meters) diepte te verkrijgen;' algemeen belang en verzekert onze toekomst. 

lib. dat de onderlinge afstand del' hoofden (breedte' van De meerdirekte aanleidinO', waardoor de heel' 
de haven) is verminclerd tot de intusschen nog zeer bedui- Maarschalk in de overleO'O'in~en 'gemeno.c1 werd, 
den de grootte van 750 a 900 meters, en ltd, i 100

, 0 G' 11 P 1 
/lC. de haven niet of ten minste niet dadelijk, gehed was 1e a leTS van l.e 1ee~en 10 en 00 ma~, 

maar slechts over eene breedte van 650 a 400 meters, tot namens de Ned -Inc1lsche ,-'poorwegmaatschapplJ. 
ue ver~isehte diepte .zal worden uitg~baggel:d en de diepte De geschiedellis van die zaak Yormt het meest 
achter 111 de h.aven (l~gplaats voor. kleme of,~nlandsche sehe- kurieuse rredeelte van den bundel stukken, -dien 
pen en v aartmgcll) mmder groot IS gesteld. ,,0 \ 

!/ Door deze veranderingen wordt eene vrij aanzienlijke be- WlJ voor ons hebben. v. L, 
sparing op de aanlegkosten (dammen en baggerwerk) erlangd, HI. 
wnder dat aan de doelmatIgheirl van de haven iets wordt 
te kort gedaan." 

!/ Immcrs de ruimte binnen de hoofllen bl~ft nag aHijd 
tlcer aanzienlijk (omstreeks 2.000.000 0 meters of 200 bun
ders) zoodat langs het wcsterhoofd, hetwelk aan vallkelijk 
iIolleen tot ligplaats VOOl' sehepen wordt ingericht, reeds ge
legenheid zal bestaan om behalve de kleine, 26 groote sche
pen tegelijk te laden en te lassen, terwijl door 't maken 
van uwarshoofden, enz. plaats voor een vier of vijf maal 
grooter aantal (100 a 130) kan worden verkregell." 

De k03ten del' haven worden geraamd op 11 
milioen gulden, waal'van in het eerste jaal' 1 mi
lioen en gedurende 5 jaren telkens 2 lllilioen zouden 
worden bestecd. ,V c1 stelcle de dil'ektenr del' B. 
O. vV. daal'tegenovel' cene l'arnillg vall kostel1 
ad j 33,741,000, maar zijnc gl'ondcn kunnen 
den tocts niet doon;taan. De hecr Maal'schalk 
wedcdegclc die 0 a. in eelle nota niet aIleen 
met jeiten ell Cijl'eJ'8, maar door den stl'ijd met 
de cigene ,voordell ell verklal'ingell van den cli· 

De heeren Groll en Poolrnan schijllell eerst 
tel' elfcler nre vel'nomel1 te hebben, dat ernstig 
sprake was van cle verbetering del' haven alhit"r. 
Zij wisten niets van de bemoeiingen van Z. K, 
H. prins Hendrik; niets van hetgeel1 de Indische 
bladen ll1edegedeeld hebben, ook niet Oll1tl'eut 
de plannen van den heel' Kloppenburg en Kra
jenbrink; niets van het plan om een plankiel' 
tegcnovel' On rust te bouwen, waarover evenzeer 
polell1iek is gevoerd. Maar toen zij ontwaak
ten, besprakell Z\j de zaak met den Minister 
van Bosse en zonden aan het kornite van de 
spoonvegen in lndie dd. 15 November 1871 
den last eell adres aan het Indisch bestuur in 
te dicnen. 'Vanueer men dc geleidende mis
sive lecst, (\;u: is het VOOl' een ieder duidelijk, 
dat zij zich ill de zaak mCl1gen om er hUll deel 
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van te kl'ijgen Maar eerst later stelt de heel' v. 
Groll het havenplan Onrust voorop. De heeren jl. 
schreven immel'S: 

K. alhier geraadpleegd, bracht den 16 Sept. 
daarovel' het volgende advies uit: 

Dat ons uit die gewisselde stukkenduidelijk is gebleken 
Hoewel wij het adr!ls gesteld hebben in eenen vorm, dat de heel' Maarsehalk gehandeld heeft als eerlijk man, 

waarin het zoo aangeboden kan worden, laten wij u achter d~or zijne ovel'tuiging te blijven. voorstaan, ook daar waal' 
vrijheid daal'in de wijzigingen te maken, die u in het belang zlJne lasf,gevers eene andere gedragslijn van hem verwaeht-
der zaak noodig voorkomen. ten. 

Alleen de strekking moet blijven eene poging om bij de Wij zijn dan oak van gevoelen, dat de heel' Maarsehalk 
regeering te provoeeren, het in behanlleling nemen van de voor het niet indienen en openbaar maken van de 001'

verbetering van Batavia als zeehaven en zoo mogeliJk van spronkelijke plannen nit den Haag ontvangen, wier onge
ons plan te verkrijgen. Het vel'dere doel moet blijven onze rijmdheid ons ten volste is gebleken, veel meer den dank 
pJioriteit als onderhandelaars te konstateeren, zonder eene verdie?de van het hoofdbestuur, waarvan de handelingen 
eigenlijke, zelfs geene voorloopige koncessie-aanvrage te nu met meer aan de open bare klitiek zijn te onttrekken, 
doen. dan gehoond te worden door insinnatien, die eehter aan 

Evenmin kunnen wij met de regeering bespreken de voor- het hooge karakter, waarmede de heel' Maarsehalk in de 
waarden van konmissie, vooJ'dat wij weten wat de regeering publieke opinie staat aangeschreven, geen afbreuk zullen 
wil, en wat zij verlangt dat van de voorgenomen werken doen. 
door ons zal worden uitgevoercl.. . . Onder de gegevens, welke thans publiek 

Zoo is het eindelijk met a1 wat vool'komt in de nota. geworden zijn, bevat de bundel de verdere kor
Om tot een begrip van de zaak te kamen, moesten wij ons respondentie tusscheu. den Raad van Bestuur en 
een plan. maken, zonder de uedoeling te hebben dat juist dit 
'Plan gevolgd zou 1JZoeten u'01'de1t, maar weI met het oog- het komit6 te Samarang over het havenplan GrolL 
merk, om zoo dadelijk tot eene gedachtell-wisseling over \iVij zijn van rneening, dat de Regeering, die 
bepaalde punten te komen en dus spoediger tot het vast- de rente van een groot publiek werk guarendee1't, 
stellen van een definitief on twerp te geraken. . I 1 

Zoodanig definitief on twerp wens chen wij van u te ant- Inzage ll10et (Ulmen vore eren van aIle stukken. 
vangen, indim het in de wezenlijke zaken van het onze Maar of de hedoeling geweest is dat eene ko1'
niet te veel afwijkt. respondentie aJs de nu overgelegde, met het doel 

'iVie kan daaruit afleiden, dat het plan' On- om ze te publiceeren van cle Maatschappij kOll 
rust, zooals de heel' Groll clat omschreef, in worden opgevorderd, mag twijfelachtig heeten. 
zijn oog het eenig goecle is? Zoo weinig dacht De K. v. K. wilde echter nog verdeI' gaan. 
men daaraan te "amarp'ng ,dat het komite eerst In een brief van 29 Aug. 1872, onderteekend door 
per telegram antwoordt: I den President en 8ekretaris, verlangt zij van het In-

Pooh" an Hague. disch bestuur mededeeling van het ver11aal eener 
Harbour. plan i~11practicable, other plans are konferentie van den kapitein tel' zee 'iVillinck, 

- by government, WIll you ask preference to any thans clirekteur vail het marine etablissement te 
plan government accepts." .. Soerabaija, op last van den Minister van Bosse 

Tevens schreef men: uw plan .IS met cloor- met den heel' Groll gehouden. Het antwoord was: 
dacht, technisch zeel' moeielijk nitvoerbaar, fr- "dat vel'haal is deI~ G. G. zeer 'l.'ertroltwelijlc me
nantieel geheel onmogelijk. \ degedeeld en kan niet in officieele behandeling 

Om aan het verlangen van de heeren GroU/ worden genol11en. Naar onze meening was van 
en Poolman te voldoen, werd nogtans he~ plan I den G. G. en van d.en heel' Willinek geen ander 
/looveel mogelijk verbeterd en overgelegd. antwoord te verwaehten. 

Was de heel' Maarschalk gehouden verdeI' te De nota van de heeren Groll en Poolman over 
gaan dan de plannen van zijne lastgevers toe te hun plan is evenwel een essentieel element van 
lichten? Hij was in hun dienst om spoorwegen het debat geworden. Doodend is de kritiek, 
te bouwellen mocht voor zich ook andere za- I daarover uitgehracht, toen aan deskundigen advies 

.,ken do en ; maar wanneel' de N. 1. 8. M, gelieft gevraagd wel'cl. En geen wonder. Daarlatende, dat 
havenplannen te vormen, ja logementhouder te men "de reede van Batavia geheel overbodig wil 
spelen, ligt dit niet in den aard van den werk- maken," straalt in c1at stuk zooveelligtvaardig
kring van de vroeger in dienst genomen technici. heid en gemis aan /laak- en lokale kennis door, 

Intusschen hebben 'we niet tc doen met de komt daarin zoo dnidelijk nit dat het doel is het 
"wijzigingen, die de heel' Maarschalk in het plan publi~k belang aan dat Val~. de .N. L .. S. M. onder
Groll aallbracht. Deze laatste ontkent daarvan gesclukt te maken, terwIJl emdehJk de hoofd
het vaderschai) en beroept zich in een nader zaak: de haven, door zooveel details verdrongen 
ad res aan Z. Exe. den G. G., alsmede in eene wordt, dat men b\i de lezing van dit stuk 
kritiek van het plan del' K. v. K. op zijne 001'- zijne verbazing niet kan verbergen. De heel' 
spronkelijke stukken. .. ' . Groll heschikt'mede over Ol~rnst, Kuiper ell Pur-

De konlInissie yan dcsknndigen, (1001' de l(, 111(: 1'('i 1(1 alsof' bi: claanCll1 clgemmr warc. 
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Hij schrijft over allel'lei en zoo weinig over) spreekt van uitbaggeren om den grond voor 
de hoofdzaak, ahof het Jeggen van de dam- den spoorwegdam te verkrijge11. 
men kinderspel is. Die dammen van gestorte111 Wij staan daarbij n:et verd~r stil. . De taak 
steen komen op ~outen roosterwerk te leggen!, del' kommissie van beool'deelaars was ligt. 
Ko1'uI11steen speelt wedel' eene 1'01. De regee- 'Velke waarde kan men hechten aan de kri;. 
ring zal het vaarwat.e1' hehben te verlichten. Bet tiekvan het haven plan , dat de adhaesie van 
vervoer van koelies, water en vel'verschingen uit bijna aUe deskundigen 'vegdraagt, van de zijde 
de stad naar de ree gaat voorop. De koelies van den ontwerpe1' van zulke contra-projekten? 
rijden in opene wagens, ook in den westmousson. Wij behoeven niet te herhalen wat tegen het 

Dan voIgt het water-vervoer; de water-Ieverancier moet plan Onrust pleit. Zeer te1'echt. heeft de Pre
eell hulpspoor leggen, de water-wagens vo)r eigen reke- sident del' K. v. K. e1' intusschen herhaaldelijk 
ning laten maken, tevens wordt aanbevolell voor. ~em de op gewezen, dat als de Reo'eerinO' milioenen aan 
vracht zoo ltoo[J mO[Jel'I;Jk te stellen; eene waterleldmg als d h G II P 1 0 . }o d f 
te AIJ~8terdaJ!l wordt tel' sprake gebracht, ook het boren e eeren 1'0.. en 00 man 111 Ian en ~a om 
van artesische putten. . hun plan ten Ultvoer te brengel1, het elgenbe-

De scheepsle~?ranciers ko~e,n dan aan de beurt, om te lang, dat zij op den voorgrond stellen, zich
vernemell h~e ZIJ hunne .. proVlslen naal', de schepen kunnen zelf zou bedriegen want dat in elk aeval de 
vervom'd knJgen; ook ZlJ moeten zelf ae wagens laten ma- . ' 0 
ken, en zullen moeten betalen eene volle wagcnlading, ta- schepen aIleen ll1 den westmousson van een 
l'ief-pl'ijs voor heen en weder, maar mogen da.n een gelei- spoorwegvervoer van 25 kilomet.ers onder zulke 
del' vrachtvrij laten mederijden. vool'waarden gehruik zOllden maken en de meeste 

Ook llCeft de ontwerper aan de behoeften van den in-. ,t' , I ' .11 1 et chi-
wendigell mensch gedacht. Er zal bij de haven eene mime vaal Ulgen - en zeeI ze I.:er a en voor I 
l'estauratie gebouwd worden, maar er mag geen sterke drank neesche kamp hestemd, - hUlme goederen per 
wor~en v.~rkoc?t.... . .. prau w zullel1 blijven vervoeren; men wil de kon-

Emu,ehJk vmden W1J onder dlt hoo~? ook de poster1] ~~ kurrentie del' prauweil omnogelijk maken en ze 
telegl'a1ie geregelu; telegl'ammen van VIJt woorden zullen vlJf 1'· . tId' , r 1" D·: t· 1 ft d-
centen kosten, dat zeker zeer billijk is, maar dit komt niet za JLllS even 19 ) IJVel1. amen .egen lee e 
ten vool'deele van de spoorweg-maatschappij . spoorweg volgens het havenplan van de K y. 

Ten laatste \Vordt herinnerd, dat men het leggen van een K_ de schoonste toekol11st 
drijvend . ~o~ niet maet vergeten. Dit noemt .de ontwer- De overleo'de stukken toonen OI) de me est 
per "faClhteitell verleenen." . 0.. -

V 001' het vervoer der mails loopen extra-treinen; voor overtUlgende W1Jze aan , dat geen ander plan_ 
eiken trein betaalt de regeering f 200 en zal de spoorweg- aannemelijk is. 
maat,schappij bovendieri de vracht del' passagiel's en goede- De heeren Groll en Poolman l'oepen immel'S 
ren mnen. het komit.e te S maranO' tel' verantwoordinO' bi]' Nacuttreinen loopen niet, omdat het te duur is VOOl' de. . a b .!=' 
maatschappij. brIef van 20 E'eptel11b~l' 1872, omdat. ZlJ v.~n 

Als de ma~l 's avonds om 5 uur aankomt dan blijf~_ die meening zijn:· "het gaat niet aan om, III stl'lJcl 
op Onl'U8~ hgge? ~ot den vo]gen~en morgen; ook bliJven 111et hepaalde voorsehriften, het algelllecn belan.r; 
de passaglel'S, die s avonds en s nachts aankomen, aan t t It 1, d tit 7 .. /" 13.oe 
boord.e 8 e en uoven a Coer maa SClta}JP?J . 

De schepen seinen het aantal van eike klasse passagiers "bepaald" de voorschriften zijn, die uit den Haag 
aan boord. De se~~1el' stelt ~ich borg voor J ,200; wat e.l: komen, en hoezeer de staaltjes, die wij van de zaak
a~.n te kort komt b1] een kleme~' aa~ltal passaglers past hlJ ke nis del' h e1'en Ieden van den Raad·van Bestuul' 
blJ, als er meer van komt, clan lS dlt ten voordeele van de n e . . 
spoorweg-maatschappij. vroeger en uu mededeelden, de beschu1chgmg van 

Heilig het transport van passagiers en van de mail, zoo wan bE/heel' staven, die wij meer dan eenmaal 
als dat uu plaats vindt, vergeleken bij hetgeen de SPOOl'- op grond van feiten formuleerden, blijkt uit alles. 
weg-maatschapplJ voorstelt. M 1] 1- t . . L' d t ," d tus 

Is dat de wijze waarop de ontwerpel' zich voorstelt ·"de . aar (e moor :g JUlSl III en S.IlJ u'-
l'eede van Batavi(t overbodig te maken?" sehen het pubhek bela.ng, dat een haven VOOl' 

Bet goedel'envervoer zal alweder in open wa- Batavia wil, en het bekrompen en slecht 01)-
gens plaats hebben. gevat begrip van het belang del' spoorweg-

De spoorweg ?:clf zal 100pen door een ter- maatsehappij. De publiciteit, aan den bundel 
rein nan den wal, door c1eskundigen een moe- stukken gegevel1, maakt allen verderell strijd 
ras in den waren zin des woords genoemd. Een overbodig. ~Vie in dezen martelaar wordt, heeft. 
kanaal van uit de Mokcrvaal't naal' zee gepro- dit zichzelf te wijten Inhlsschcll is de taak 
jekteerd en geniewt'l'ken, onder de leiding van van de K. v. K., ook door dit incident, moeielijk 
de hccl'en Steinmctr. en Maul'sehalk 20 jaren geweest en z\i heeft zich jegens Batavia hoogst 
gc1edell aallgevangen, zijn oJ> den vasten wa) verdienstc1ijk gemaakt. 
tcgcllO\Cl' Onl'lt:-~t gc .~i;lakt., Walil, !J et wCl'kvolkWat den heel' Maarschalk hetreft, terehet. 
:4i(A (' 1' hij hnncltr(1" li I De bc('1' Groll 7.clf i hesluit de K. v. K. met eene hulde aan (l~n 
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nan, die naast de heeren Kloppenburg .en van 
Delden zooveel gedaan heeft om een plan te 
101'men, dat Batavia's handel en scheepvaart zal 
lerzekeren. Men besefte in den Haag, "dat hij 
r.oo . hoog aallgeschreven stond in de opinie van 
ltet Illdische pnbliek" en daarom wilde men hem 
gebruiken om de gebraden kastanjes uit het vuur 
te halen, die de havenzaak mocht kunnen op
leveren. AangenomeIl dat de heel' Groll, zooals 
de heel' de Lange vroeger zeide, volkomen tel' 
goeder troltw een vroeger aan hem bekend 
haven plan Onrust oprakelde, en dat ook nu nog 
zonder hijoogmerken voorstaat, dan pleit de ge
heele honding, later in deze zaak aangenomen, 
zeei' zcker tegel den Raad van Bestuul' del' 
spoorweg-maatschappij. 

Het haven plan Onrust zal nu evenwel vool' 
goed dood en .begraven zijn. Eene andere vraag 
is: of eenig minister, lladat hij dezen bnndel en 
meer bepaa!d de eigene verklaringen van de 
hee1'en Groll en Poolman gelezen heeft, den 
1Iloed zal hebben aan de N. 1. S. M. den ver~ 
c1eren aanleg van spoorwegen in lndie op te 
dragen , zoo lang de bedoelde . heeron aan het 
hoofd staan? En zuBen de aandeelhouders, die 
wij herhaaldelijk op begane fonten opmerkzaam 
maakteJi, eindelijk niet ontwaken? v. L. 

DE RO'FrERDA.MSCH-1NDI~GHE KULTUUR
MAATSCHA PPiJ. 

\V~i olltvingell per mail het ondervolgende 
~tllk : 

(Him' volgt de prospectus, die, geUjk ' W lj mogm veron
derstellen, in Holland ge?1oeg vel'sp"eirl I:S onder Delang
stellmden, dan dat ltet ons noodzakel(iA: VOOl'/.:omt rlien tel' 
dezer plaatse nogmaals in te la.s8cken,) 

Wij wenschen slechts enkele vragen . aan de 
Nederlallderste stellen, dic bel'eid mochtel1 wor
den bevonden een aandeel te nemen. 

'Vaar komen de ontwerper~ aan het beweren, 
dar. de ",Vestersche kapitalist" Hums hier geld in 
dell gl'onu kan steken, I1U rechtszekel'heid hier 
in het leven zon zijn geroepen en de zakelijke 

;rechtel1 van eigcndom en h!JjJothee1c op den grond 
,·'Wuden zijn erkend? Welk niet-inlander mag 
\ Tondeigendom verkrijgen? 
~ . 

'J3estaat el' met nog ecne wijde marge tus-
sc:ten proullktiekosten en verkoopprijzen of tenen 
ko~ ten van beheer van woeste gronden, het verve er 
naa\' de havens, tIat tel' zee, a3surantie, enz. niet 
meel mede? 

\Vht, den ken dc ontwel'pers tc beginnen? 
Z"l !\lUI ill kol'fir of Sllikcl', indigo of tabak 

I dOC'II;' 

Wat heeft de opkoop van tabak met het 
grondbezit gerneen? . 

Dat men bestaande kultuur-ondelllemingen aan 
hen wil overdoen, valt niet te betwijfelen. :Maar 
welke? 

Wie wil hier in Indie thans gronden ~'n erj
pacht op de bestaande vool'waarden ncmen? 

Heeft de Minister van Kolonien sympathie 
betuigd voor de plannen del' ontwerpel's, dan ligt 
daarin opgesloten , dat hij eene derde ver
beterde editie van de besluiten tot uitvoering 
del' agrarische · wet in het leven denkt te roe
pen, ",Vij verwaehtell dit dan ook zeer stellig. 

M f; al' ook dan nog zal hd in kultllnr bren
gen van woeRte gronden niet cnkel kapitaal 
vorderen, maal' ookkennis van zaken en overleg. 

Stntlen c1eze op voldoende wijze in de bo\'en 
medegedeelde eil'kulaire door ? v. L. 

DR'NK\VATER TE BATAVfA. 

In de jongst verschenen afievering van het Ge
nee8kundig lijd.schTijt geeft de heel'.T. C, Bel'lle
lot :Moens eene volledige geschiedenis ran het 
drinkwater alhier. Veel is daal'uit te leel'en. 
Hij heeft toch vijf jaren besteed aan het ondel'
zoek van het putwa er in het kampement te \Vel 
tevl'eden, aan clat van het l'ivierwater en andere 
drinkwateren van Batavia. Het resultant is 
we nig bevredigend. \Vel bestaat er nog gele
genheid om goed dl'inkwater te verkrijgen, zooals 
nit de putten van kampong Lima en elders, 
niet in de nahijheid del' wOl1ingen; men kan ook 
door het opvangen van regen water een YOOITUacl 
opdoen of cloor filtratie trachten de sehadelijke 
bestanddeelen zooveel mogelijk te Yel'wijderell .; 
maar men heeft meer c1rilikwater lloodig, dut 
aan aUe eischen bealltwoordt, en zoo de proef 
mislukt om door artesische pntboring in de be
hoefte te vool'zien, blijft alleen aanleg van eene 
waterleidillg u t het gebergte over. 

Lloe~eer de Q'eleerc1en het over dit onderwel'p, 
<:) •• 

even als over zoo monig ander, niet eens ;1,\111 , 

wordt toch door yelen aangenomen, dut slecht 
drinkwater in gewone tijden slechts walgelijk, in 
cholera-tijden ell typhus-~pidemien giftig, alsmede 
de bran van velc andere ~iektell is. 'l'oeh zegt de 
heel' R 1\1, "Mij /':~n vool'beeldell bekel1d, c1at 
b. v. op scholeu die ZOl'g op dc schromelijk,ste wij
ze werd verwaarloosd, dat men daHl' aan kmderen 
gewoonlijk vnil,drabbig l'ivierwater te driilken 
{fai' dat een zeer aalllnel'keli)'k hezinksel in hot 
b ' • . . 
(flus achterlict. llij de inlandsche bevolkmg be-
hoort het llrillkclI' van trocbe) \vater l llict of Ili ct 
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naar behooren gefiltreerd, tot de zeer gewone De heel' Moens 'deelt een aantal tahellen en 
zaken." ook drie kaarten ,mede, die het i'esultaat van 

Het l'ivierwater is sedert lang onbruikbaar om zijn onderzoek terug·geven. 
t.ot drinkwater te dIenen. In 1648 moge Taver-Hij zegt ten slotte: 
nier het genoemd hehben : "c'est la plus belle eau Een terugblik op al deze Ilnalysesdoet zien, dnt niet ten 
et 1a meilleul'e qui soit au monde,"- hoe meer onrechte het denkbeel~ heerscnt, dnt het put water in het 
Batavia hewoond werd des te slechter werd het kampement te Weltevreden van slechte qualiteit is. Overal 
rivier-water, ondanks het verbod van 1685 om treft men in het salpeterzuur-gehalte de sporenaan van de 
linnen te wasschen, z;ch te baden of krengen d, a.ll rotten.de, dierlijke stuffen, die in den bodem dringen uit 

de pnvaten, en andere bewaal'plaatsen van vuiI. En dat
weI vuilnis in het Molenvliet te werpen, onder door het als index aan te nemen - aan dut salpeterzuur-
verbeurte, zoo het een vrij pet'soon is, vool'de gehalte de goeJe beteekenis wordt gegeven bli kt o-euoeg 

O "k d ld h uit de wiJ'ze, hoe het verdeeld is; '. b eerste maal van 1 I'IJ S aa ers ; wanneer et 
In het water van de putten op het Waterloo plein zelf 

een slaaf gold, die het verhod overtrad J op straff'e vin.d~ m~n geen salpeterzuur; een enkele keel' moge er een 
van te worden gelaarsd en 14 dagen "in donkere we~mg III worde~ aangetroflcn, vooral na een hevige on
gevangenisse gezet." De aardbeving van 4 op 5 Ja- weers- en regenbUl, doch gemeenlijk ontbreekt het gehee!. 

. '1699 d dId .. M Daarop volgen de erven van groote wouingen, van de 
lluan strem e en oop er groote TlVler. aar hoofd-officierswoningen, waarop niet te veel menschen leven 
de toenemende uitbreiding del' stad noodzaakte nog en wier afval over een betrekkelijk grootere oppervlakte 
meer tot. het maken van waterleidil1gen. Onder de verspreid wordt. Ze houden wel salpeterzuur, maar O'ewoon
oudste bewoners zullen er zijn, die zich de water-re- lijk slechts weinig; meestal is op die erven ook eel~ betcre 

. d gelegenheid om de putten verder van de privaten te maken, 
serVOlrs op verschillende plaatseu ill de oude sta zoodat de .filtreerende laag dikker is en de kans om de 
zullen herinneren; maar omstreeks 30 ~ 40 jaren oxydatie volledig te maken grootm". 
geleden zijn zij weggebroken. De Europeesche Uitzonderingen komen ook hier VOOI'. 

bevolking had zich toch meer naar hoven ver- Somtijds Jiggen de put.ten dieht bij paardenstallen, die een 
even nadeeligen invloed hebben. 

plaatst. -Sedert lang was het rivierwater niet lvIeer salpeterzuur dan in de putten op erven der hoofd
meer ge.;chikt voor drinkwater, want in 1777 officierswoningen vindt men in die del' kleinel'e, dicht op 
schreef Duurkoop in antwoord op eene prijsvraag elkallder staande woningen del' subalterne officieren waar-

d 1 G h K W ' h in, op dezelfde oppervlakte, meer menschen leven e;l meer 
oor let enootsc ap voor . en . mtgesc re- afval zich ophoopt. Staan de Luitenantswoningen venter 

ven: "Al het rivierwater, zelfs datgeen hetwelk van elkander af, zooals b. v. op Goenoeng-Saharie, dan viudt 
\;an de waterplaats in de stad gebracht wordt, is Ulen ook minder saJpeterzuur. 
Oluein en min of meer drabbig· en kan nietzuiver Volgens mijn oorileel moet dan het water vau de putten, 

die in het kampement voorkomen, tusschen en in de ou
geheeten worden, voordat het in groote potten middelijke nabijheid van officierswoningen, kazernes en stal-
is doorgezakt." len, gekenmerkt worden als oiigeschikt am tot drinkwater 

De oorzaak van het bederf van het water lag te worden gebezigd. Vool' bad water en water VOOl' het 
voor de hand. Hoe meer volkomen de grond, koken van spijzen kan het gebruikt worden, als bet helder, 

kleur- en reukeloos en niet te hard is. 
waardoor het water verontreinigd wordt, met· Aan die putten vaIt ook weinig te verbeteren, zoolang 
onreinheden gedrenkt is, des te geringer het stelsel van fosses fixes, - bewaarplaatsen vall vuil en 
wOl'dt de kans dat .ar volkomen oxydatie plaats verspreidsters van in rotting verkelirende dierlijke ste/l:'en,-

in het kampement behouden blijft. · 
grijpt, en de dag, zegt de heel' B. M" is dan Want al moge men bij het aanleggen vall putten dikwijls 
misschien niet meer vel' af, dat er zeer schade- Jen regel in het oog hebben gehouden om ze zoover moge
lij1l..e stoft'en komen In het water, dat vroeger lijk van de privaten te graven, de ruimte heeft niet altijd 
deze niet bevatte . toegelaten om dat zoo ver mogelijk te maken tot ver 

genoeg. 
\¥ elke is nn in dit opzicht onze toestand? 

De secreetputten to Batavia 2.ijll dan ook over het alge- Omtrent Rijswijk schrijft hij: 
meen ingel'icht, juist zooals ze 't meest kuns geven om in Het water del' putten nit bet kampement del' kavallerie 
een kOl'ten tijd dell hadem zooveel mogelijk met schadelijke te Rijswijk is vroeger door Bleekrode onllerzocht. 
stoJlcn te bedeelen, Ze zijn toch van dien aard, dat de Slechts enkele bestanddeelen zijn door mij in 1870 nog- , 
vloeibare eXCl'ementen langzamerhand geheel in den bodem maals bepaald, als: chloor, salpetel'zllur, organische stof en 
drillgen. III den west-moesson ziet men duidelijk genoeg, de barclheid. 
hoe gcmakkclijk de commllnicatie is van den inhoud del' nit water bevat gewoonlijk weimg vaste hestanddeelen:en 
secreetplltien en den omringenden bodem. Want bij het levert over het geheel niet veel bijzonders, , 
~tijgen van het groud water stijgt het in de secreeten even- AUeen heb ik te wijzen op hetbuiteugewoon groot £al
:r.eer en deze deeJcn in iedere fiuctuatie daarvan; het bereikt peterzuur-gehalte zan 0.4312 gram per liter, gevondell in 
dan ill de Jager gelegen gedeeltell van het kampement cen het putwater v6ar den stal der 4e, kompagnje. 
niveall , dat niet veel benedeu den beganen grond ligt. De De Officiers-woningen van Rijswijk liggen over eene groote 
wulgelijkheicl dier privaten en de ondrflgelijke stank, dien oppcrvlakle vel spreid. De nabiJheid der groote begt'aaf
ze dan ve~spreiden, is aan iedel' bekend, die het kampement plaats van Batavia, die ollllliddelijk ten zuiden aan het 
te W elte.y,reden ,~ew20Jlc1 hfjeft. kampement gl'enst, heeft geen mel'kbaren in vloed, bij ver-
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geJijking met het water van Weltevreden, op den aard van · In 1870 werd, naar aanleiding van een verzoek van het . 
het bodemwater. Legerbestullr, door den mijningenieur van Diest een on-

Het is eene bekenue zaak, dat, wat hetgarnizocn betl'eft, derzoek ingeste\d naar den kans van welslagen van het bo-
uij ieuere cholera-epidemie de eerste slachtofi'el's vallen in het ren eens artesischen puts te Batavia. . 
kavallerie-kampemellt. De bevinding was in zoo ver gURstig, dat van Diest 

Bet onderzoek Ip.verde echtel' ook deze re- meent (uiens rapport September 1870) dat die boringen 

I 
goed water zulleu opleveren, schoon daarbij niet op eene 

tiU taten op: zoo groote hoeveelheid wat.er mag gerekend worden, dat er 
Ue putten · der publieke pleinen geven een goed drinkwa- ook genoeg zoude zijn voor doorspoelen van goten enz. 

ter, mlts ze beveiligd worden voor het invalJen van vuil. Een onderzoek op verlangen van den Kommandant des 
Onder de m~i bekende putten zijn aanbevelenswaardig: die Legers ingesteld naar de mogelijkheid om eene waterlei
van Kampong Lima. van hd Waterlooplein t.egenover de ding, die nu op het land Mataraman in de rivier Tjie
hoofdwacht, van het Koning~plein voor het gebouw der Kon. Liong uitloopt, dienstbaar te maken aan de levering van 
N at. V el'eenigin~ en de Norton-pomp op het ·Waterlooplein. drinkwater te Batavia, Iem'de dat ze voor dat doei geheel 
Zoo er naar gezocht wordt, zal dit aantal nog zeeI' vermeer- onvoldoende was en dat bovendienhet recht del' regeering 
derd kunnen worden en er bestaat vooral zeer veel wanr- om over dat wnter te beschikken twijfelachtig was ~2). 
scbijnlijkheid voor, dat men door een aantal doelmatig ge- Bij hare missive van den 10 Februari 1870 uitte de re
plaatste en verspreide Amerikaansche hciputten op weinig geering het verlangen, dat eim gezamenlijk overleg van de 
kostbare wijze in de dringendste behoefte aan drinkwater betrokken autoriteiten zoude uitmaken, hoe het best zuivel: 
zOllde voorzien. . drinkwater te Batavia was te brengen. Eene naar aanlei

Vele belangrijke wenken omtrent het filtree- . 
ren van water komen verdeI' in dit boekdeel yoor. 
Tcn slotte zegt de heel' · iVloens daaromtrent: 

Een goede leksteen, schoon niet ollontbeerlijk zoo men 
het rivierwater op de beschrevenc wijze clarificeert (zoo hoog 
mogelijk uit de rivier te scbeppen, liefst des mOl'gens om 
5 nrc, te zuiveren met ijzerchlorid en koolsure soda en 24 
uren te laten bezinken) blijft toch eene gewenschte zaak 
in ieder huis. Men kan ... ae filtreerende laag nog wat dik
ker makcn, door den leksteen VOOl' 1/3 gedeelte te vuHen 
met een laagje houtskool bedekt met zand en stukjes grint. 
Daarbij voegt zich bovendien het voordeel, dat deze Iaag 
gemakkelijk kan weggenomen en vernieuwd worden en dat 
de zwevende stofiim, die het water vcrontreinigen, minder 
in den steen zelven dringen. Zulk een leks teen maakt 
iedere andere filtreer-inrichting overbQdig, zoo men ten 
miuste niet over zeer groote hoeveelheden water moet be
schikken. 

Wat de artesische putten betreft, Boch die 
welke 30 jaren geleden in het fort werd ge
boord noeh eene op Onrust, gaveu goede re
sui taten. ,,~iemand kan van te voren ~eggen" -
dit is de opinie van den heel' B. M. - "of dat 
water goed drink water zal Zijll, doch de hoop 
op eene goede uitkomst wettigt allezins het 
Hemen del' proef." Men is daartoe op de vol
gCllde wijze gekomen. 

In 1864 welldde zich Jhr. W. C. de Kock tot de regee
ring met het verzoek om concessie voor den tijd van tien 
jaren om Batavia, Samaring en Soerabaija van drinkwater 
te voorzien door middel van waterleidingen lIit bet gebergte. 

Daar de aanvrager echter niet heeft. voldaan aan den 
eisch der regeering om uitvoeriger opgaven zijner condi
ties, verviel de zaak van zelve. 

ding van dien wensch gehouden confm'entie (13 J uni 1871), 
die werd bijgewoond door de Directenrs van Openbare wer
ken en van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, den Di
reeteur der Genie, den Hoofd-Ingenieur chef van llet mijn
wezen , den Hoofd-Ingenicur Eerstaanwezend Ingenieur 
tc Batavia en den ingenienr van het mijnw(;zen van 
Dijk kwam tot het besluit, dat het beste midde! om 
goed drinkwater te bekomen, zoude zijn het boren van 
artesisc "e pu tten. 

De geschiedellis toont aan, dat de Hegeeriug 
ten allen tijde reel heeft gedaan om Batavia 
van goed drinkwatel' te voorzien. 

De heel' Bernelot Moens is van llleeniug, dat 
eene waterleiding eene zoo kostbare zaak is, 
dat aIle andere middelen uitgeput moetell zijn 
alvorens men daal'toe overgaat. Maar als wij 
nagaan, dat het een feit is, dat Amsterdam se
dert het goed drillkwater bezit, bijna geheel 
door de cholera gespaard bleef, al woedde die 
ziekte overal herhaalc1elijk in de omstreken, dall 
zal men zich weI een offer moeten getroosten. 
1n hoever artesische putten in de behoefte kun
nen voorzien en voor hoeveel tijd, - dit zijn 
me de vragen, die de heel' Moens echter voorsf 
opgelost wil zien. 

In elk geval is deze uitgave, die de l'esnl 
taten van veeljarige studien bevat, eene merk
waardige hijdrage tot de gescbiedenis van eell 
wetenschappelijk onderwel'p, waarbij een iedel' 
beJang heeft en dat ook elders de aandacht meer 
en meer bezig houdt. v. L. 

(2) Nota v. d. komlD. vld Leger dd. 21 Juli 1870. 

Ing'ezonden Stukken. 
IJle uitzaaiing van Padi. 

Geackte Rerlacteul'! 

Tn J)pccmber 1869 (1) stehle de kommandant der zee
n'!a ~ht voor, celi e uitbesteding te houdcn vool' de levering 
IIi, · 187:3 van zuiver of gezlliverd drinkwater te Batavia en 
~0crnbaij~, oak voar de daar tel' reede liggende schepen en 
\'(lor Ollt'llst ell daarbij i.e bepalell, o. a. dat, bij niet al te 
groot "er~ehil in pI ij'/,en, het rlri!lkwater, verkregell door 
wal,l'l'leidiugcn uit het gebergte, de voorkenr zoude hebben 
bovcll kUllstmatig gezlliverd rlrinkwater. In no . 2·40 van IlW blarl komt een arlikcl I'oor oyer de 
~"._,__ : Ilit'laaiiug vuu pHrli met korrels ell ik aellt mij verplieht 

(1) ~l;s~IV C ~ , 'm'll . d ,~ r :t;"enr' ehL (H 'lQ Dr c. U 6\) ~o. 13128. : een woordje daartegen in te brellgen, niet tegen den schrij-
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vcr, die Ilief. gchecl op de ltoogte is, maar opdat hij de achtigen toon aanslaan. 
Olulgastcll Olulet' de padiplanters niet verder van den goe- De amhtenaar van HaH, die op last del' Regeering de 
dell weg leidc. nieuwezaaiwijze in de residentie Banjoemaas door VOOl"-

Daar hicr sed crt jaren dldzetllle kweekbeddingen volgel1s beeld en proeven tracht ingang te doel1vinden" zal zijn 
de lliellWe wij7.e vall uitzaaiing veel betel' slaagden dan gduigenis bij het mijlle kunnenvoegen, op grond van, de 
volgclIs de vl'oegcre wijze van uitzaaiing met aren (dus daar reeds verkregen zeel' gunstig van de ol/de wijzea!ste, 
uiet ijl genoeg), maak ik mij lliet ongerust, dat de onge- kende 1'esultaten. , 
loovigen en tegenstanders later zullen moeton el'kennen dat Ten slotte nog een enkel woord omtrent de vertaling, 
zij l1et glad mis hadden en ze niet op de hoogte waren tel' voorkoming van misverstand bij de lezers. 
toen ze oppositie voerden. I In plaats van zaaien leze men: met korrels uitzaaien. 

De vel'taling is a~lereer8t niet gcheel j ui"t en ZOll de In stede van eene plaats, de plaats. Voar fluctuatie, in 
liec1en op het tlenkbeeld knnncn brengen, dat de korrels de1z moddm' vel'stikken. ' , 
11iet in de kweekbedding, maar dadelijk in de sawiths wor- In stede van men rI,ag ?liet zaaien enz.: liMen zaaie niet 
den uitgezaaid. 'rot goed verstand. di~ne, dat men in. de uit VOOI' en aleer de sa wah eens omgeploegd of omge
}>reangel' verstaat onder teba?' padl (m de kweekbeddznf/) patjold is, opdat men niet door de zaailin<fen gejaagd WOl'

uitzaaiien met kOI'1'els (gabah) en onder teoar de oude wij- de (om 'het veld in del' haast en dus sle~ht te bewerken). 
ze, het nitleggen del' arm. llama beteekent niet aUeen ziekte, maar ook ongedierte, 

N n draait de geheele zaak op de ijle uitzaaiittg en of- plaag. Door asch verd1'ijftmen dit. Ongesteldkeid moet 
schoon de inlander met 50 katties padi. (het 8t1'oo meegere- zijn plaag. Het ve1'ool'zaakt geen meel'del e kosten moet 
kend) genoeg heeft, is gezegcl: IIgebrmk des noods meer; zijn: Het eischt weinig kosten. § 6 moet worden gelezen: 
gebrnik 12, 15 bossen (60 a 75 kattie), maar denk e1' aan de opb1'engst is groote!', omdat de padi bijzonder uitstoelt 
clat giJ .steeds ~'jl uitz{tait, IJzi1lstens 2 0 l'oeden lcweekbed- en omdat de aren groat en goed gevllid zijn. 
ding VOOI' 4 h'atties ]Jadi." De schrijver van het stnk legge zijne vrees voor zells-

Wat gebellrt nu? De inlander, die vroeger 150, 200, ja bedl'og gerust af en waehte zich zelf daarvoor. 
:l00 katties zaadpadi per bouw gebruikte, gelooft niet dat Dat Inen 'Iliet te digt uit nwet zaaien OilZ gezonde zalli
hij met 50 genoeg heeft; dat verschil is te groot ; hij neemt lillge1Z te k1'wgen, is ee n zaak, die een klein kind moest 
un 15 bossen of meer; maar ais het hoofd en de kontroleur begrijpen en toch weet gij niet hoeveel moeite het kost om 
writ meer hebben gedaan dan een onoe&temde jJl'entak ge- de massa lieden, clie dat niet willen begrijpen, tot ande
veil ell ill steele van dien de takt, het geduld hebben ge- 1'e gedachten te brengen. 
llad en zich de moeite getroost om den inlander aan het N amen ze maar eens zel ve de proef door ijl, (b v. 5 kal.ti 
ve1'stalld te brengen, dat ijl uitzaaien noodwenclig is, - padi of 4 katti korrels op 2 0 roe kweekbedding) goed uit 
zaait de man ijl uit. N u komt de overplanting en daar de te zaaien, ze zouden van tegenstanders dadelijf in vool'-
ijl uitgezaaide bibit kl'acktig en dik is, gebrnikt men van standel's veranderen. ' 
zelf niet G, 7 en meer plantjes te gelijk, maar doet het Nu zijn het stuurlui, die aan wal staan, en dat zijn de 
op het gevoel af met 1, 2, 3. N n bltJft er bibit over j besten, zegt het spreebvoord. 
die geeft de man weg of verkoopt ze, doell het volgencle Met de meeste achting 
jaar is hij wijs genoeg am mindel' zaad te gebruiken en 
zoo komt de zsak zonder clwang in orde. 

'Vat hebben de hoofden geelaan, die er tegen zijn en wa
ren? Zij hebuen eenvoudig gezegd: IIgij moet met korrels 
uitzaaien;" van ijlheid geen woard en daar bij uitzaaiing 
met korrels veel meer opkomt dan bij uitzaaiing met a1'en 
waar de onderste korrels verstikken, stonden de zaailingen 
llOg digtc1' dan vroeger en ko~ men het de k.weekb.edding 
dadelijk aanzien : kleine, akehge ,gele '. br~ll1gestI~pelde 
zaailingen, zoo dun als een grashalm, dIe blJ h~t Ulttrek
ken dadelijk afbraken. En clan heette het IIde me'lwe atoe
mn dellgt 1tiet, de oude i8 oeter." Zij zullen later tot hun 
schandc moeten erkennen dat aan hen de schuld lag. 

Menigmaal hoorde ik de nieuwe wijze door sawa~bezit
tel'S afkeuren en als ze dan ailes verteld hadden en lk het 
kwasi met hen eens was, vroeg ik: hoeveel padi hebt giJ 
gebl'uikt per bouw? Antwoord: 1130, 40, 25, 50 hossen 
llet ab Hoeger of een paar bossen minder." ];n de kweek
bedding, hebt gij die uitgebreid? - Wel neen, mijnheer! - En 
dan ik aan 't uitleggen. En wat was dan het laatste woord: 
IIJ a, ruijnheer, als men het ons zoo had uit.gelegd, dan zou 
het weI rrelukt Zijll; maar wij kregen slechts een onrijpe 
prentah (atah prelltah bae) en l1aarom dedell wij het 
vel' k cerd . " 

Daar zit de kneep! Ais de ambtellaren en hoofden 
zicb maar de moeite willen geven om het behoorlijk aan 
rle planters duideJijk te maken, zullen wij wei een ander 
1iedju hooren. 8lecht genomen proeven bewijzen niets, doen 
kWHacl zelfs; dat onder von den wij reeds hier. 

\Yalincer de ill zender van het stuk zich eens de moeite 
wil geven am allea te lezen wat over de ijle uitzaaiing 
reC\!" gepublieterd is en dezer dagell van gouvernementswe
g'e Ziti worden uitgegevcn, zal hij weI een mindel' twijtel-

U10. DU). Die1taul' , 
14 October 1872. K. F. HOLLE. 

Ba'ta-v1ae 
17 October 1872. 

Naar aanleiding van het jongste schrijven aver Deli, 
voorkomende in de Locomotiel, waarin gezegd wordt, dat 
de J avaansche koelies van, dr. Sanders voor een zeer groot 
gedeelte en clat nog wei bestaande uit olld-soldaten van 
het Nedel"landsch-Indisch leger over mishandeling l1ebben 
geklaagd en tot de Battaks overgeloopen zijn, deelt men 
ons het volgende mede: 

Ongeveer 40 man van die J avanen, grootendeels v66r
dat dL ~. op Deli teruggekeerd was en terwijl hij 0001' 

zinkte op Java werd teruggehouden, clie op eene andere 
onderneming voorloopig werkzaam gesteld zijn, warm, in
middels gedeserteerd, daartoe aangeworven en verlokt door 
Maleische agenten, waaronder een in Deli zeer bekellcl radja 
en een dito hadjie. Ook na den terugkeer van dr. tl. op 
Deli dUlude die 'pl'aktijken een aanmerkelijken tijd voort; 
zelfs werden de twee genoemde Maleiers op heeterdaad door 
hem uetrapt. Aile omstandigheden leidden tot het ver
moeden" dat hier voor de oproerige dato's geageerd weEd 
(het was kort voor de aankomst den eerste expedition&ire 
kolonne) en dr. S. bracht onmiddelijk die feiten tel' kennis 
van den Sultan en diens broeder radja Soleman. Deze 
waren het volkomen met zijne zienswijze eens en beseften 
levendig het gevaal', onder eigen Maleiers verraders en Ollrust
stokers te heubtm; maar - zij betnigden hunne oogen blik
hlij ke onmacht om het gcvaal' te kceren. N a de verove
ring van 'l'imbang Langkat is een troep met een ge.weer, 
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en verder met pal'angs en nibong-lansen gewapende Javanen rijke zaken en geniet ook groot vertl'ouwen bij den E~
in Boven-Langkat gezien; later nergens meel"' III het geheel ropeesehen handel. Hij heeft geene de minste bekentems 
mist dr. S. 50 Javanen. lI'aaronder geen enke.l oud-soldaat. afgelegd. zooals gister beweerd werd en de vermoedens tegen 
Oak van andere olldel'lJemingen worden ellkele koelies, Ja- hem schijnen zeit's niet · zeer sterk te zijn, al is er een 
vanen en (~hineezen, gemist; van hem echter meer dan van trommel met opium op zijn erf opgegraven, want hij be
andere ondernemel's, omdat z\ine gezamenlijke werklieden vindt zich tot op dit oogen blik op vrije yoeten. Wij kelll'ell 
ongelukkig op Deli aankwamcn, juist op cen tijd dat dit laatsLe zeer goed, want wij aehten het eene sehrome
het ,gehecle land reeds in gisting verkeerde. Of deze lieden lijke . ongelijkbeid aHeen den Enropeeaan in dergelijk geval 
daadwerkelijk aall den kr~ig deelnemen, is niemand bekend; zijne vrijheid te laten; wij verlangen dringenu' gelijkheid 
tot nog toe heeft men slechts Battaks gezien. Men heeft van allen voor de wet. Zeer enkelen zonden weUicht den 
de krijgskuudige talenten van den vijancl te laag geschat regel willen omkeeren en ook den Europeeaan in heehtenis 
ell toen men bemel'kte, dat men zich vel'gist had, wilde genomen willen zien, als vel'moeden van opiumsmokkelal'ij 
men aanvankelijk eer. aIm hulp van buiten dan aan tegen iemand bestaat. Hij den loop, die de zaken hier 
de geschiktheid van de Battaks zelve gelooven. Een bUk meer ell meer beginnen te nemen, zau bet ons dan geene 
0)) de vele overblijfselen van ouele I'el'sterkingen in Deli verwondering wekhn, indien men bij onzen redakteur ook 
zelf moct echter al dadel~ik cen betel' denkbeeld omtrellt lIen opium ontdekte, miis preventieve gevangenschap da~rv~ll 
vijand inboezemen. het gevolg ware, al verkrijgt men dan later z~ne VI'IJ h.eld 

De berichtgevel' van de Locomotief zegt, dat bijna het ge- door vrijspraak terug. W ij veroorloven ons toeh inmen gmg 
heele niet-gedeserteerde gedeelte zijner werklieden dr. San- in de opium-intl'iges alhier. 
del'S bij het bestuur heeft aangek1aagd . nit is door niemand __ 
van zijne werklieden geschied. Men schrijft on s van Singapore: 

De deserteul's zoudell verdeI' beloofd hcbben tel'Ug te liZ . M. stoomschip 17ice-Admiraal Koopman is den 30 
keeren, indien zij onder een ander chef geplaatst werden; September jl. te Bangkok aangekomen . Den 4 dezer zou 
ook hiervan is aan niemand hoegenaamd iets bekend. het Grootkrllis van den N ederlandschen IJeeu", aan dell 
Welke de toesiand del' werklieden van dr. S. is, daarvan lsten koning van Siam worden overhandigd. De officieele 
kan zich ligtelijk een ieder op Deli overtuigen. Hoe voor bezoeken zouden tot den l2den voortgezet worden, waama 
hunne voeding, huisvesting en gezondheid gewaakt wordt, de gelegenheid aan onze missie ZOll worden gegevcn o~ 
daarvan kan het feit getuigen, dat dr. S. in 7 maanden eenige tochtjes binnen '8 lands te cloen. Zij is gelogeerd III 
van 269 werkliec1en slechts 3 door den dood verloren heeft, een daat·toe opzetteJijk ingericht huis. .Het Siamsche Gou
welk drietal dan nog onvcrbeterlijke opiumschuivers waren, vernement heeft tot zelfs voor alle kleinigheden gezorgd. 
terwijl op Deli bet gemiddeld sterftecijfer der koelies 20 Dtl gouverneur vau Paknam is met de ontvangst ell de lei-
a 25 pet. bedraagt. Bove.lldi~.n is het elk met ~ezond vel'- ding del' zRak belast. . , .. 
stand begaafd mensch dUlde~IJk, dat .reeds. het elgenbelang II De voormalige Baiaviasche advokRat E ranCls. IS v~n een 
elken planter ~oet nopen. zlJue koehes, dIe een groot ~e- uitstapje naar Penang teruggekeel'cI en poogt zich .hl~r als 
deelte van zijn kapitaai Ultmaken, door goede behandehng 1\ advokaat te v!{st.igell. Het IS twijfelachtig of hij Illenn zai 
zoo sterk mogelijk aan zich te verbinden. siao-en. 

Wat den schrijver aan de Locomotief overigens ge- ~1.{et de p·idal' arriveerde bier onlangs van Soerabaja ze-
noopt heet't tot de in zijn brief, uit den sehuiihoek der kere van Tooren die zich eveneens wegens eene perkara 
anonymiteit, . tegen dr. Sanders gerichte insinuatien, is volko- met de j Llstitie op' Java daar niet meer veilig achtte." 
men duister. Onze berichtgever laat die handeling dan ~ 
ook voor cles sehrijvers rekening en houdt vol, dat men Het Centraal Comito in Nederlalldsc~ Indie va.n Hel 
in Deli gunstiger gevoelens om trent dr. S. koestert, dan Roode ,\ ntis, vervult een aangf,Llamen pllcht door blJ deze 
die schrijver. openhjk dank te zeggel1 ian de beeren Meuter &; Co. al-

Mocht die briefschrijver bereid. we zen om. zijn naam be-I hier, vOur hu~ne belangJ'ljke ~i ft Viln: 
kend te maken, dan zal Ollze benchtgever dlt evenzeer vol- 4 Klsten Rooden v\' lJn , 
gaarne doen. I 1 Kist Wijn-Azijn, 

. . 1 I 1 Kist Limonacle stroop, 
WiJ vernemen, dat heden morgen even na 6 nre, (001' 1000 S· . 

. R'd d hr' I Igaren , 
~en heel' ASslstent- eSI ent we er ~ene aan a mg ~~n oplUm I 4 ZoeLemelksche Kazen. 
IS. gedaan . ~n weI onder de W?lllng. van een ~hmees op Moge het voorbeeld van die edelmoedige gevers algcmee. 
Fllltoe KetJll, waar men] 20 thalIa oplllm voncl 1ll een 0.0- J " I 

b h · t I . ne navo o-lllg VlO C en. 
der d€)n grond begraven esc mt romme. . \'" ~~ 

22 October 1872 . Men achrijrt, OilS uit Cheri bon, dd. 15 dezer: .. . 1 • ,. T • " • Sf' 
/lOp de snikerfaoriek Karang Soewong, onder admlDlstra-i HeL Cen.traal ~omlt~ III N ~dedan (bch-Indle van ".t 

tie van dell heel' van del' Zoo de J ong, heert men in dit I Roode Anus beLUlgt b~J. deze ZLJ Il ;relgeme.ellden dank ~~l: 
jaar meer dan 100 pikols per bOllw verkregen. ::\Jet het de heeren . Van Heek, Rellleke en Co., VOOI hun belangllJk 
transport wordt nog dagelij ks voortgegaan, mH ar gister .w~s i gesch.enk VEn: . ,'" 
er reeds tegen 100 pikols per bouw afgezonden . Dlt IS I 2 klsten IOoden . \\ IJ.n , en 
vool'zeker de hoogste produktie die ooit in dit gewest be- 4 mandenApollllla=~ 

reikt werd." I' Van ue Christelijke Ambachtsschool is het lode jaal'ver-
18 0 t b . 1872 ' slag de7,er dagen verschenen. Bii het opmaken daarvan bedl'oeg 

c 0 el . I het aantal del' verpleegden 33, ' waarvun 17 jongens en 16 
N aar Wlj vernemen, bew?ont de Ct!inee~che handelaar, I meisjes. Ten behoeve van het landbollwgesticht te Depok 

bij wieu gister cene aanhahng vau opmm 1S g~da~lI, een ,y crd in het geheel on tvangen f 7363 ,13 en moest te Ba
erf dat zeIt's van den open baren weg toegaukellJk IS. ])c tavia !log gC'illkasseerd wordeJ1 een bedrag~ vall f 1112. 
opium is ondr.r de stoep gcvonden. Hoe ze daal' gekomcll ~oerabajja droeg f 1875, Samarang f }2.40, Nederla~ld (door 
is, schijllt aiet gemakkeliJk OJ> t.e 10S&ell. De handelaar, tu,sehenkomst van de heeren ]i~ sser en Uroen van Pnnsterel') 
die Ull to<:h in deze zaak betrokkell is, doet zeer belang- f 1650 bij. Overal in het versJag straalt de Qvertn iging 
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door, dat opleiding vool' den landbonw het eenig afdoend 
middel is, om de Christelijke Ambachtschool aan hare eigen
lijke bestemming te doen beantwool'den. 

Gepraaid door het stooms. P,·ins Hendrik del· Neder
landen op 40 54' Z. Br. en 1070 19' 0 L. eene Duitsche 
bark, seinende blauwe wimpel 1, 4, 9, 7. 

De Sarawak Gazette meldt, dat de resident van Sarawak 
met. het stoomschip Firefly de Rejang-rivier zal opstoomen 
naar Siboe, Kanowit, Matoe en Rejang, een tocht van meer 
dan 100 Eng. mijlen. 

De krediteuren van de Sarawak suikerfabrikatie-maatschap
pij k wamen den i 0 Aug. in het r.adhnis b\jeen. Er is 
93/ .• percent voor hen beschikbaar. 

Het bestuur van Sarawak koncligt in de dagbladen aan, 
dat de kolenlagen vall Simoenjan in de Soedang-rivier en 
va.n Silantek in de Batang Loepar, ongeveer 4 a 5 (Eng.) 
voeten dik,· geexploiteerd kunnen worden door elk persoon 
of elke vereeniging die 10 dollar cents per tall steenkolen, 
welke men delft, betaalt. De Simoenjan-Iagen vinclt men op 
ongeveer 31/ 2 mijlen van eene bevaarbare rivier en de Si
lantl'k-lagen digt bij een kleinen stroom, die aileen met 
booten bevaarbaar is en op ongeveer 12 mTjlen van eene 
groote bevaarbare rivier. Ret bestuur biedt vrije passage 
op zijn stoomschip Royali8t van en naar Singapore aan 
voor allen, die de lagen wenschen te onderzoeken. 

Het Militail· lijdschrijt no. 10 bevat opstellen 01:er 
troepenleiding en over Een geimproriseerd leger. 

Ret Geneeskundig l(jdschrift aflevering 3, deel IV (deel 
XV) bevat een uiterst belangrijk opstel van den heel' J. U. 
Bernelot Moens, over Het lJrinkwater te Batavia. Wij ko
men daarop terug. 

19 October 1872. 

DELI. 
Telegrafi;che berichten van den resident van ltiouw en 

van den kommandant del' expeditionaire troepen in Deli, 
gisteren den 17den dezer ontvangen, melden omtrent de 
militaire operaiien in dat l"ijk het volgende: 

De Bataksche versterkingen te Oedjong-Barat en Sapoe
roek werden door de troepen zander eenig verlies aan cloo
den of gekwetsten genomen. 

De Bataks trokken terug in weerwil van de door hun
Den aanvoerder, datoe Ketjil, aangewende pogingen om hen 
stand te eloen houden. 

[ntllsschen berekende men dat tengevolge van de vele 
en zware regens, slechts ]angzaam naar Tanda-Benoah ZDtl 

kunnen worden voortgerukt. (Jav. Cour.) 
Tot aanvulling van deze officieele medelleelingen kunnen 

de volgende bijzonderheden strekken, ons gemeld uit het 
hoofclkwartier Tandjong-baleh, del. 2 dezer. 

Bet ziektecijfer del" troepen, met inbegrip van de gebles
seerden, bedraagt nog niet 10 percent van de sterkte, het
geen zeer bevredigel1d is, de vele regens, die vallen, de 
fatigues, enz. in aanmerking nemel1de. Het ziektecijfer del' 
koelies en kettinggal1gers is hooger en bedraagt bijna het 
clllbbele van dat cler troepen, hetgeen trouwens nlet be
vreelIlden kan, daar deze lieden, wat hun physiek betreft, 
niet zoo goed beslagen ten ijs komen als de solclaten, die 
thuns ook in garnizoell volcloencle en krachtig gevoecl worden. 

De nog in hct Delische aanwezige troepen van het gar
llizoen~-bataillon van Rionw en ouclerhoorigheden worden 
cloor den expeditie-kommandant van licverlecle naar Tan
djong.Pinang teruggezonden; reeds waci het grootste ge
deeHe derwaartB vertrokken. 

De op den ¥ijalld bemachiigde en andere belangrijke 

punt en worden door onze troepen bezet en versterkt, ten 
elUde de operatielijn en de rust in den om trek te verze
keren, welk 8telsel van etappe-versterkingen ook hier weder 
goede vruchten schijnt te dragen. 

De Europeesche korporaal Reijers werd, zooals men weet, 
in den schoUller gewond b\j d~n aanval op Lau-Bargoh; 
hij onderscheidde zich daar weder en werd door den expe
elitie-kommandant tot sergeant bevonlerd. Twee !lagen later, 
den 29 September jl, ol'erleeel hij. Hij was rid del' del' 
Militaire Willemsorde4de klaase en eeh braaf soldaat. 

De eerste luitenant del' infanterie Prager, die bij dezelfde 
gelegenheid een schot door het been kreeg, is herstellende 
en zal spoedig wedel' dienst kunnen doen. 

De militail'e operatien naar Tanda-Benoewa gRan onge
stoOl·d, maar langzaam voort; niettemin hebben onze troe
pen Sapoeroek bezet en bereikt. 

Naar luid van welwillende mededeelingen van den hoofd
ingenieur del' telegrafie is de kabel tusschen Java en Aus
tralia hersteld. 

De Australische landlijnen ziju sedert 22 Augustus jl. 
gereed. De overbrenging van telegrammen blijft echter nog 
uitgesteld tot de terngkomst van de Inve8tiqator te Ban
joewangie, die vermoedelijk morgen nacht aldaar zal aanko
men. Het verkeer myt Australie kan dus lVIaandag geopend 
worden. 

Vaal" onze strijders in het landschap ])eli ontving hei 
Oentraal Comite iu N ederlandsch Iudie van Het Roode 
Krui8 : 

5 kistjes, te zamen inhoudende 100 pond Amerikaan
schen pruimtabak. 

Het Oomite betuigt den edelmoedigen gevers, den heeren 
Range Ihnen 9'· Co. alhier, voor dit aanzionlijk en welkom 
geschenk, Zijll welgemeenden dank. 

In de dagbladen van gisteren wenl onder anderen ver
meld eene gift van vier Zoetemelksche Kazen van de hee
ren Melder 9" 00. Dit had moeten zijn: zes kazen. 

Bij vonnis van den Raad van J ustitie alhier, is de Heer 
C. Baudry, rijtlligfabrikant, fr.illiet verklaard. 

In de Jav. Caul'. komt voor eene nadere opgaaf van in 
18'1'2 gehouc1en llitbestedingen van uitvoering of levering 
van materialen, ten behoeve van vijf militaire werken. l'loee 
llitbestedingen gelukten, dl·ie misl·lkten. 

21 October 1872. 

N:aar wij vernemen, IS de heer mr. F. :F. L. U. Last, 
President van den Raad van J ustitie alhiel", benoemd tot 
Prokureur-Generaal bij het HooggerechtsllOf. 

De heer officier van justitie bij den Raad van J ustitie 
is gister naar Bekassie vertrokken, om, naar men zegt I een 
01 derzoek naal" de hanclelingen van den d;aksa in te stellen. 

Men schrijft ons van Soerabaija: 

1/ Eene niellwe rechtszaak moet dezer dageu ten uwent 
behanueld zijn. De opium pachter aillier heeft een tijd ge.
leden zekere hoeveelheid opium aangevraagd, die niet VOOl"

handen was in's lands pakhuizen· alhier en die men hem niet . 
heeft kunnen ver3irekken. Hij stelde het bestuur en demeure' 
en dag·vaardde vervolgens den Staat voor het Hooggerechtshof 
om hem de geledene schade te vergoedell. De Staat werd 
in het ongelijk gesteld, waarop de pachter een staat van 
schade opmaakte, welke, zoo zegt men hier, b\i een der 
departcmcnten \;In algemeen bestuur in het ongereede zou 
zijn gcraakt 011 Iliet aan den Proknreur-Generaal werd op
gezonden. 1':r yulgde geon aanbod. Dien ten gevolge ver" 
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namen wij hier tIat de Staat thans veroordeeld is gewor
den om den opillmpachter de gevorderde 80ln van t 150.000 
als 8chadevergoeding uit te betalen." 

Na~l' wij veruftmen, wordeu weldra hier verwacht de heel' 
van der Schalk, resident van Born eo's vVestel'-afdeeling, 
en de lwer Brooke, radja van Sarawuk. 

In de Jav. GOUI'. komt voor eene nadere opgaaf van 
den nitslag van in 1872 gehouden aanbestedingen voor (Ie 
levering van diverse artikelen, ten behoeve van de artll
lerie. De zes uitbesteclingen mi81u"~ten allen. 

Extra-bijvoegsels, behool'ende bij de Jav. COUT., hOll

den in: 

Van het Russisehe sehip Naples, gezagv. N. La Contour, 
van Havana naal' Hongkoug, dat Straat Sunda gepasseerd 
is, zijn de kapitein den 7 September jl. en twee passagiers 
op de reis ovel'leden. 

1. Eene · opgaaf van den uitslag aer gehouden uitbe
stedingen voor de uitvoerillg van's Lands Bllrgel'1ij ke Open· 
bare Werken in N ederlandsch-Indie. 

-.------
De IV de aflevering, deel X V n van het 'bjd8ckl'i/t VOOl' 

fihjvedteid en Landboltu) in N. I., uitgegeven door de N. J. 
Maatschappij van Nijvel'heid en Landbouw, bcvat (Ie vol-
gelHle stukken: . ~. 

R,appOl'ten van den 11eer J. J: H. ~an Hall. ]i,ene me~
we meststof voor koffieboomen, ll1tensleve ku1tuur, cloor K. 
W. van GOl'kom. De bemesting van koffielanden op Cey
lon door J. L. !lovers. Eene nieuwe landbouw-macbine, 
doo~ J. h Rovers. Notlllen del' vergacleringen van de Di
l'ectie del' Nedel'landsch-Indiscbe NIaatschappij van Nijver
heid en I~andbo\lw. Naamlij st del' leden van de Neder
landsch-Illdische Maatschappij van Nijve1'1lei(1 en Lallrlbouw. ------

De opbrengst van het vervoer op den spoorweg, Batavia 
_ Buitenzol'g , OVflr de maand Juni 1872, is geweest als 

voIgt: 

Gewone l'eizigers 

Suppletiegelden 
Bagage . 

. Bestelgoeden:n. 
Koopmansgoederen 
Divel'sen. 

Aant.al of gewicht. Opbrengst. 
\ Iste klasse 1120 f 442,80 
) 2de /I 5098 /I 1222,70 
{3de 1/ 19076 /I 2293,80 

19,20 
/I 19,'10 

19J, /I 10,02 
. kilo 5740117 /I 1731,40 

/I 851,65 

Totaa!. f 

23 October 1872. 
Het Centraal Comite in Neilerlandsch Indie van Hei 

Roode K1"ui8 ontvil1g heden : 
1 kist inhoudende 48 halve flesschen Rooden Portwijn, 
1 /I 1/ 12 heele 1/ Bessensap. 
1 /I /I 24 halve 1/ do. 
1 1/ 12 heele /I tijl~e Cognac. 

Op bepaald vel'zoek, verzwijgt het Comlta de na~en del' 
edelmoedige gevers, maar het dankt hun op deze WIJze har
telijk VOOI' dit welkom geschenk. 

Het Tljdsclt1'ijt van ltet It~d'i8ch landbouw-genoot8ckap, 
aflevering No. 10, bevat de volgende stukken: . 

IL Een bericht nopens de KinakllltLlllr op Java, over 
het derde kwartaal 1872. -------

24 Odouer 1872. 
Men schrijft ons van Menado, dd. 30 September jl.: 
Het volgende heeft zich in het Gorontalosche voorgedaan. 

De beide hoofdopstandfllingen Bobihoe en Antoela bij het 
ver!.et in 1871 zijn te Makasser van de mailboot ontsllapt 
en kwamell in het begin van Aug'lstus na een avontuul'lij
ken tocht over Loewoe en Posso te Pagoejame aan. Toen 
zij eenigen tijd daar vertoefden, werd eene poging gedaan 
om hen op te vatten. De mau die daartoe uitgezonden 
werd, was dezelfde die hen een vorigen keel' met mooie 
woorden had weten te paaien . Ook moet hij de achtel'ge
bleven familieleden slecht hebben behandeld en men spreekt 
zelfs van toeeigening van hunlle bezittingen: N atuurlijk 
sloten de familieleden zich dadelijk bij de twee reb ellen 
aan j de poging om hen gevallgen te nemen, mislllkte j toen 
de zendeling van het bestuur kwam vragen om toegelaten 
te worden, antwoordden zij bolelt tetap.' bakoe jJoltOtlg en 
de poppen waren aan het dansen. De twee hoofden nes~ 
telden zich weder in de loge te Panipa. 

Tot 28 Augustus werden die lieden, die reeds een aau
hang hadden gekregen, rustig gelaten. De Assistent-Resi
dent van Gorontalo besloot to en tegen hen op te lrekkell. 
Volgens geruchten bracht hij een legertje op de been, sterk 
ongeveer 1000 man, waarvan een aantal met geweren waren 
gewapend. Ook werden een dl'iepollder en eenige lilla's 
medegevoerd. Omtrent de verrichtingen van den ass.-resi
dent en den uitslag der expeditie loopen de allel'zotste ge
ruchten. Genoeg dat het legertje werd tel'llggeslagen. 

Het eenige vool'deel, ddt behaald werd, was datBobihoe 
gedood werd. Aan onze zijde sneuvelde de kapitan lawoet 
van GOl'Ontalo. 

Een dag later liep te Gorontalo het gerucht, uat Lim· 
botto was aangevallen en Gorontalo gevaal' liep. Geduchte 
maatregelen tot tegenweer werden geuomen; overal heerschte 
schrik, maar tegen den avond bleek dat men zich door een 
canard vrees hall laten aanjagen. 

Suiker-fabricatie. Concretors met stoom-verwarmlllg, door 
W P Kol" - Suikerriet-kultnur volgens het systeem van 

R
·· '10' 01' J E. W. G. van Soest. - West-Indische 

eynoso, (. . . L dh' 1 d 1" k 
kolfieuereiding door H. John Smld. - an UlS IOU e IJ e 

Met de mailboot van 12 dezer vertrok daal'Op dt: Resi
dent van Menado naar Gorontalo, vergezeld door den djaksa 
van Mcnado, een fiksch ambtenaar, die zich ook bij de 
vorige verwikke1ingen onderscheidde en daarvoor een ge
schenk van het gouvernement heeft ontvangen. Zij keerLlea 
heden met de boot terug, met zich voerellde een 12 tal 
gevangenen, waaronder de hoofden Antoela en Gani . H oe 
die lieden in de macht van den resident zijn gekomen, 
is mij niet bekend j zeker is het dat geen bloed is vergoten. 
Ik belvof u later op deze zaak en op andere haut8 faits et 
ge8tes van den assistent-resident \'an GOl'ontalo terug tfl 
komen . 

toestandeu in Deli (Sumatra) , door ~. -.Invloed van de 

tt het za'liO'oed op de ontwlkkehng del' plantell, 
groo e . van ' b ... t H I 
door J uUns Lehman - K~lo~l~al-~Luseu~ Ie. k~a.r em. -

. "Universeel miudel ter vermetlgll1g v~n a er Cl. 1 em onhge- ==:='k 1=----1-· d 1 
.1' t d Mayer de Jonne. - Kort overZ1C It van et Naar wij vernemen, elf -n eert ner ten ste e Oil( er den 
uler e, 001' 1 V d' h tId' I handel een adres van adhaesie aan bet haven plan van de 
verhandelde ill de Algemeene erga enng van

b 
e 7n2 ISC 1 h d NIl' 

I .. andboll
.w-Genootschap, gehouden 20 Septem er 18. Kamer van Koop an el en ijverheid a ner, waarop reeds 

vele handteekeningen van de chd's der voornaamstr. hnizeu 

Dc Ja,v. GoUT. bevat eene or~onllanci~ I waarbij. he~ se- voorkomell. 

1 t
' . 'e)'ken!1e koffie~telsel 111 de Mlllahassa-dlstnkt.en . I I Ilk l er· JaTe,) \\ >. ~ •• _ • • .11 It Te Padaug 1", vo gells te egram, lee en aange -om rn hpt 

d . \ j'e ~ ·l 'l' ll 'l(lo "-e'tteltJk 'oTCl CoO'C ( won. N .1 J d 1 . ' Jf . /I n er r(:slI e ll \ , " , - '. ! fluer all SC Ie SClllP fllJ'IeHe, ~ezagv. !..)!2nw~r: 
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"Gaarna gohoor gevend aan de l'oepstem van het Cen- Ballastett. - Hiermede is voortgegaan; het gedeelte tot 
"tralll Komite in N ederlal1dsch Indie van llet Roode iU'uis Pasar-Minggo' is afgeballast. 
110m eenige versnapering vool' onze brave sLrijclers in Deli", Kunstwerke1Z. - Voltooid VOOI' cxploitatie 
aidus schrijft de heer Vorstius te Cheribon, bij de koste- Stations, a?zdde [Jebouwen, enz. - Het metselwerk voor 
looze toezending van twce krandjangs Suiker, niet mindel' de machinerien in het lokaal VOOl' de hOlltbewerking is zoo; 
"egende dan 237 ponden. I ver gereed, dat met het stellen del' machinerien kan berron-

Het Komite, hoogst gevoelig voor dit welkom bewijs van nen worden. b 

belangstelling, betuigt langs deien weg den heel' Yorstius Op het gebouw, bestemc1 tot lokomotief-loods, smederij 
dauk VOOl' zijn gewaardeel'd geschenk. en draaierij, is men bezig met het opbrengen del' span-

---- ribben. 
Pasoeroean. - De in den loop van de jaren 1870, 1871 Ret stations-gebouw te j\i eester-CoJl1elis is ingedekt en 

en 1872 successivel\jk aangebrachte herstellingen en verbe- bijna afgepleisterd; met het afhangen der deul'en en ven
teringen aan den graoten postweg tusschcn de hoofdplaat- sters en het bevloeren is wortgegaan en met het vel'wen be
sen Pasoeroean en j\lalang, waarmede men in den loop der gonnen. 
vorige maand. is ger(;ecl gekomen, hebben clien weg tot een Ret halte-gebouw te Pasar-A1inggo is nagenoeg voltooid. 
cler prachtigste op Java gemaakt. AUe mijl- en honderd-palen en eenige barrieres ziju ge-

Zoowel de bevolklllg, van wie voortaan aanzienlijk minder steld; hiermede als ook met ele af3111itingen, enz. wordt 
verplichlen arbeid vool' het onderhoud van den weg zal be- voortgegaan. 
hoeven te worden gevergd, als de Regeering, die bij de on
langs I'laats gehad hebbende uitbesteding VOOI' het vervuer 
van Gouvernements prodnkten enz., in de residentie Pasoe
roeau veel gllnstiger voorwaarden dan vroe,;er heeft kunnen 
bedingen, zijn met de aangebrachte verbetering in (le mid
delen van verkeer ten zeerste gebaat. 

Opvallend· groot is ook de vermeerrlcring van het getal 
pasan ged urende den laatsten tijd. 

Soerakarta. - In het laatst del' vorige maand begaf de 
resident zich naar die streken, welke het llIeest van de 
jongste uitbarsing van den JVlerapi geleden hebben. 

.De toestand aldaar leverde redenen tot te\Tcdcnheid op. 
Onafzienbare aanplantingen van djagong beloofden een 

gunstigen oogst, en de rijstprijzen waren middelmahg te 
noemen. 

V rees voor gehrek aan voedingsmiddelen behoeft dan ook 
niet gekoesterd te worden. 

De bevolking, die lUi. de dessa's gevlncht was, is terug
gekeerd; op sommige landen is het zielental zelfs toege
nomen. 

Uit alles blijkt, clat de bevolking zich van lieverlede be
gint te herstellen van de in April jl. geleden verliezen. 

Langer evenwel zal zich de schade eloen gevoelell, die 
<Ian de koffie-ondernemingen is toegebi·aeht. 

Het is vooral de voortdllreude schaarsehte van water, deels 
ook ten gevolge van de droogte, die in de laatste dugen 
heeft geheerscht, waardoor een nadeelige invloed op de 

Afdeelin[J Bllitenzo1"g. 
AaTdewel'lc en spool'leggen. - Het aardewerk IS voltooid 

en het spoor gelegcl tot digt bij mijlpaal XLII, zood".t nog 
+ 13 kilometers overblijven tot aan het stat.ion Buitenzorg, 
in welle gedeelte geene plaatijzeren bruggen meer Yoorkomen, 
waarvan het stellen der ijzeren bovenbonw eenig oponthoud 
bij het spoorleggen veroorzaakt. 

Ballasten. - Hiermede is voortgegaan. 
KU1tstwel'ken. - De ijzel'en bovenbouw van 7 grootere en 

klein ere bruggen is gesteld. 
Stations, andere gebouwen., enz. - Yan het stations-gebouw 

te lluitenzorg zijn alle kozijnen gesteld en de lUuren tot 
balkhoogte opgetrokkell. . 

De halte chefs-woningen te Bodjong-Gedeh en Tjitajem 
zullen spoedig voltooid z~jn. 

Ret halte-gebollw met halte chefs-woning te Depole is in
gedekt; met de vloeren, het bepleistel'en en het afhangen 
van deuren en vensters is begonnen. 

Matm·ieel. - In de vorige ~aallden z~jn afgeleverd: 
6 lokomotieven; 
5 omnibus-rijtuigen; 
2 gemengde rijtuigen lste en 2de klasse; 

14 gesloten goederen-wagens, waarVan 8 stuks voorloo
pig ingerieht zijn tot 3de klasse rijtuigell; 

16 open transportwageus, en 
2 transportwagens voor lang hout. 

In deze maand werden afgeleverd: 
6 open transportwagens; . 

koflie wonl! uitgeoefend. I 
Verscheidene waterloopen z~jn nog alt\jJ gehuil oneler ' 6 

7.and ell asch bedolven. 10 

terwijl onderhanden bleven: 
gemengde rijtuigen lste en 2de Hasse; 
rijtuigen 3de klasse, en 

Ook- wordt in eenige rivieren de waterafvoer belemmcrel 2 veewagens (Jav. (JOltl'.) 
door vllikanische uitlVerpselen, die in hare beddingen zijn . 

nef\r~ekomen. . . \ Samaran[J. - De opbrengst van hot vervoer op den spoor-
DI.t eel~ el~ ,:.nder h~eft ~ove~ellCn de ~rce~.~oenont,st~an, ~eg Samarang - Vorstenlanden, over de maand J nni 1872, 

dat lU den I e",enrnollson \ eel last van bandJI1 S zal "Olden IS gelVeest, als voigt: 
ondervonden. .. Aantal of gewicht. Opbrengst. 

])001' het bestu
o
:"' .. :vonlen maatl"egelen oeraamd, om chI, . . llste klasse 385 f 2035,1? 

gevRlIr woveel lllo"ebjk af te wenden. Gewone relzigers.. 2de /I 2217 /I 6283,55 
(Jav. (Jour.) 3de 1/ 36534 II 20556.04 

v I,; Ii.;-) LAG van de vOl"lleriug de)" werkz:aamheden aan 
den spoorweg van Batavia lElar Bnitenz01'[J, 
over de maand Augustus 187U. 

Afdeeling s/rul en VOO1'8terlen Batavia. 

V oltooid . 

Ai dee!il1[1 111 eester- C01"nelis. 

. .!"O(eJri"l'h- i' ii Rjd}f)l'le[/!jl'iI.·· · VoliooiJ llH:L Ilitzonderiug' 
V~Uj ~:(i_r:l~ g~l:()n(h;erz(;L oP. (·n den ior.gnngt.;\reg naar .~-- -
In ! ·, ! a l.iOd .\'I{'{· ',ij ~ j'~~ 1Ii'r!t·i !"". 

Militairen. . . . 334 //261,43 
Suppletiegelden. II 385,72 
Bagage . . . . . 13138 // 232,20 
Bestelgoederen . . . 3618 /1 614,03 
Koopmansgoederen . . kilo 5566405 1/ 57366,22 
Rijtuigen . 4 1/ 94,20 
Vaarden. . 129 1/ 514,10 
Klein vee. 25 // 21,90 
DiV(;rSell . 1/ 7618,76" 

Tot(lal .. f 95983,25" 
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V E R S LAG van de vordering der werkzaamheden aan Deli. - Aan een rapport van den kommandant del' ex. 
den spoorweg 8amara1tfl - VOl'stenlanden - pcditionaire tl'oepen in Deli, loopellde van 27 September 
Willeilt I, over de maand Augustus 1872. tot den 2den dezer, wordt het volgellde olltleend : 
4DE SEKTIE, 2DE GEDEEY,TE. Ten 4 men des mOl'gens van eerstgemelde dagteekening, 

rukte uit Tandjong-Baleh een stl'ijdmaeht, bestaande uit twee 
Bringin - WillelJt T. kolonnes, onder bevel van den kapitein del' infant.erie K roes-

Dc we&rsgestcldhcid over Augustus was zeer gunstig. De beck tegen Lamargo op. 
beschikbul'e wel'kkraehten waren voldoende. Van deze kolon nes, ieder sterk 70 oifieiel'en en rninderw 

In deze maand zijn verzet 49.995 el8 grond. der infanterie, benevens bijbehoorend personeel del' artillerie 
Afdeeling B1'ingin - DemOellgatl. en ambulance, was de eene bestemd om dcn hoofdaanval te 

taluds doen, en de andere, onder bevel van den Isten luitenant Over de baanvakken 1, 2 en 3 werden de baan, _ 
en sloote11 onderhonden. van del' Veen, om eene omtrekkende be\\'eging te verrich-

De timmel'werken van de brug over kali Karang zijn ten en den vijand in den rug aan te tasten. In haren op
marsch wel'll deze laatste kolonne door her opruimen of 

gel'eed. omgaan del' door den vijand daargestelde hindernissen zoo-De omJegging van den weg naar de nieuwe brug is in d 
~~ danig opgehuu en, dat zij eerst 1 en 71/ 2 me de verstel'kin-zooverre gereed, dat de passage over deze brug en den weg 1 d 

gen genaclen was. Alstoen Wel'" het siguaal tot den storm- , is kunnen worden opengesteld. I b'l k I 
1 aanval gegeven en l'U den etc e 0 onnes voorwaart~. Het t.lallasten van de baanvakken 1, 2 en 3 is zoo goee 

In weinige minutcn was de vel'sterking overmecsterd. 
als !!. eei'ndJO'od. D I . I) b . ' e Iste llltenant rager, enevens twee enropeesche 011-

Afdeeli?lg lJemoellgan - Ioiogiri. der-offieieren waren bij den aanval door kogels gewoncl. 
Met de grondwerken is gerege!d voortgegaan . Baanvak De in groote menigte op het terreio geplante randjoes 

4 is op het afsteken del' t.aluds en graven del' slooten na, hadden de onzen niet tegeugehouden. Een 25tal manschap-
gereed. peu had intusschen daarcloor kwetsluell bekomen. 

Baanvak 5 is gereed van piket 249 tot piket 257 en van De v\jancl had geene dooden of gewonllell acUtel'gela-
piket 260 tot piket 267. ten, maar elie op zijn, door het zwaal' begroeid ravijn be-

Baanvak 7 is gereed van I'iket 274 tot piket 280. veiligden lerugtocht mede genomcn. Volgens ingekomeu be-
Baauvak 8 van piket 280 tot 291, doeh de taluds moe- riehten, 1'001' welker juistheid ol'el'igens niet ten voile kan 

ten nog ' worrlen afgewcl'kt; de kavalierslot is gereed van worden iHgestaan, zonde 's v~jantls I'crlie;: 50 ii f\O man be-
piket 280 tot 296; dragen hebben. 

Baanvak 9 is gereecl van piket 296 tot 309; Een detachement, op het tenein aehtergelaien, '.Ierd be-
Idem 10 /I 1/ /I 1/ 309" 318; last met den bOllW van cen tijdelijke versterking, ,,'aartoe 
Idem 11" " /I " 318 /I 328; de matel'ialen van de cloor den vijand opgeriehte werken 
Idem 12 /I II 1/ 1/ 328" 333; gebezigcl werden, en lllet het doen vall yerkenningen .1[131' 

Idem 14 II 1/ /I 1/ 324" 348; de zijele van Laoe-Potah. 
Idem 15 1/ /I 1/ 348 /I 355; . I Den 29sten ,~aaro'pvolgellde werd het hoofdk .. warticr 0\'6l'-

Van baanvak 11 en 14 moeten de taluds nog wordell af- I gebraeht uaal' IalldJc.ug-Balell. 
gewcl'kt. . . I 'l.:oen op 1 Oktuber b~j. eene verk.clluing uaal' Soengei-

De uuiker nabij piket 259, 273 en :,36 ?:ijn op het voe- Bckllon gebleken was, dat 1Il den vongel! nacht de opstan-
gen na gereed. I dclingen verdedi~ings~l'erke:J hadden aangele~d nabij Laoe-

Een .. do~rlaat :l'ij~ 0.7 me.~er is nab~ p;ke.~ 297 opgemet~eld'l Potak, IreI'll olll11HldelLJk Jast. gegeven ool<:: rIle Wel'kell ann it 
N abU pJlcet 3:J 5 16 een \lzeren bms, wlyl 1 el, gelegd. vallell, . _ 
Met het ballastcll del' baan vakken 7, 8 en 9 is vool'tge- Aan de&cn la ~ t wenl den volgeudell dag voll1aan . 

gaan, en met dat del' baanvakken 14 en 15 begonnen. De aanval, op .. dezelfd.e w~jze ondernomell als bij LalllRl'go, 

Aj ] z' m,. '.' W:ll · I weld door . Jen vlJ3ud met afgewaeht. 
aee ·m(j 10:;O(jZ1 ~ - tell • • ' . i Eenige gClvercn werden ill de overhaaste vlllcht cloor hen 

De lijn is . dool'getl'Okken, g~watcl'Jlast en 1Il kaart gebraeht Rchtel'gelaten en door de tl'Oepen gevonden. 
tot. de koeh-kampong te Wlllcm I, ten westen van het Op de plaats zelze we rcl terstond cell aa!lVtlng gelllRakt 
offiClers-kampement, aan den weg I'ao . Ambarawa naal' Ba- met !tet IJouwen van eeu gemeenschapspo"t 1'00 1' 1 onder. 
njoebiroe. . .. Ilofficier en 15 manschappen; waarna de kolonne tot Laue-

1)001' tusschel~kom8t van het. hoofcl,van gewestehJk best.l~ur Potak voortrukte. 
te Ambarawa ~s het benoocilgd stuK sawah- van af pl~et I Na cenige geweerschoten werd ook deze plaat~ door Jen 
421 tot :tan plket 440. tel' bl'ee(~te V1l1l 28 meter, gel'Ulld vijand ontruimcl, waarop de kolonne naar J~anH1J'g'o tern g'-
met het oversehietende gedeelte (plket 421 - 428), dat vroe- . keerele. . 
ger VOOl' het stations-terrein onteigend was. ! Eene andere kolonne del'. 2den van Soengg,tl tc 'rl\n~ 

Met de grondwerken is ge!eg~ld \·oortgegaan:. . • i eljoog-Balell aallgekomen, werd dadelijk opg;wnt1en lIaH 

De baanvakken 16 en 11 ~lJn behah'c nab1J piket 308 I Lamargo ten einde elen volgenden dag eene verkenning' lC 
geheel gel'eed. . l uoen naar de Soengei-Bekilon. 

Baanvak 18 is gereed. H et aantal zieken bedroeg op 1 Ok tober 72, lllilitairen, 
De vergraving van kali Toentang vOl'del't geregelcl. ' waarvan 2H Europeeanen, benevell8 64 koeli';; en kelting-

. De baanvakken 24, 25 en 26 zijn bijna gereed.. .. i gangers 
. ''De landhoofden van de brug van 20 meters opemug nablJ Dagelijks viele)) er hevige regells, het.geell het aantul del' 

piket 391 zijn tot de on(lerkant del' lwrdstecnell opgemctselel. gcvallen vall buikziekte onder de tl'oepen deed tocnemen . 
De ijzeren buis nabij piket 355 is ~ele.gd. _ Blijkens een telegram van den militail'en kOillmanllallt 
De fundamentell van de brng llablJ plket 421 zijn ont- del' 2e afdeeling op hva van den 16,le11 dezer, wf.' rel te 

graven, Ambarawa behalve een bijna ollll1erkbal'e trilling, die des 
Waar het mogeliJk is, wordt met het bellastell voortgegaan. avonds van den l5elen o llgeveel' ten ti en me 7.ich dec(l gevo€~ 

(Jat) . COIlI'.) len, geen werking van den bodem meel' waargenomen. 
H et bevestigt 7.ieh, rlat de narclbeving zoomin to Banjoe: 
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Shoe ul~ I.e lPilLem I eeuige schade van beteekenis aa,n ,de .. DeJa~a~~~illcl~as~eri, ('\,ie tot he~en , .~an demarkt kwamen, 
militnil'e gebonwim heeft toegebl'aeht. , zlJndo.or pUlteIilands(Jhe.,ha,n~eJal:~n ,bevredigend beoOl·deeld. 

Tel' eerstgenoemde plaats, waal' tronwens de sehokken v:ee1 Men waal'deert ze als medieinaalbasten, ~ 1'1001' pharma· 
mindel' hevig waren, bivak keerde het garnizoen . geullrende !lentiseil gebruik, - boven gelijksoortig Amerikaanseh pro
den nac1l1: van den 10den 0[> dell llden in \le open lucht, dukt, dat tegen gelijke ,Qfhoogerept,ij7,en verkoeht wordt 
Joeh werden den volgenden naeM de galel'ijen am de ka- Voor kinine-.bereidingworden de Java·basten daarentegen 

zeJ'Jlcs en den daal'op voJgenden naeht de geworie kwal'tie- in verhouding tot de bedongi:m prijzen nog te armgenQcrnd. 
ren wedel' betl'okkell. I De talrijke onderzoekingen van den scheikunclige Bcrue-

Te WUlem I werd hct l'aadzaarn geacht de troepen vool'- lot Moens hebben OllS evenwel in de sedert 1865 op Java 
toopig te blijven huisvesteu in tijdelijke vcrbhjven binnen ingel'oerde Ca'lisaja's een kiuasoort doen kennell, welke zich 
den kring van de vesting opgericht.door ee,n hoog gehalte en gemakkelijke afzondering vall 

lYester-ajdeelin(J vall Borneo, (J nli). - ' Gedllrcnde deze kinine ouderscheirit, en daar de aanplantingen van .1869/70 
maanc1 werel ,Polltinnak bezocht door den liet1' Brooke vall en later schier uitsluitend die ~oort bevatten, .zoois ook de 
Serawak met zijne eehtgenoot en twee andere Serawaksehe prodllktie van rijke fabriekbasten voor de toekomst verze· 
heeren. kerd te aehten. 

De Batilllg-Loepars Olldernamen, in vereeniging met de Als proef zijn van bedoelde Calisaja vier kisten, gemerkt 
'Soekono's, een grooten sneltocht tegen de Kantoe-dajaks. Bij C. Calisaja, Nos. 26, 27, 28 en 61 (Java'1872) illholl
dezen t~gt vielen in het geheel aan beide zijden 92 dooden. dende, 261 kilogrammen bast verzon,len. 

Op loflelijke wijze gaat de vorst van Matall steeds voort De berichten aangaande de sinds 1869, over de O. 1. 
hd, bestuur te ondersteunen in het opsporen del' goederen archipel vel'spreide kinaplanten zijn zeer uiteellioopend, doeh 
van oene inc1el'tijd bij Singkawang gestranc1e prauw. De- over het algemeen bevredigend. Gunstig zijn de beriehten 
O'onell, die zieh aan het bel'ooven van dat vaartuig hebben uit Pasoeroean, waar men zich met ernst op uitbreiding en 
;chuldig gemaakt, worden door (lien vorst gestraft met vel'- verzorging sehijnt toe te leggen. 
bannillg, onder vel'plichting clesniettemin, om het gel'Oofde Zonder voortdurende,aansporing sc11ijnen de inlanders 
tt vergoeden. weinig gellegen am zich illet de tee It van kina bezig te 

_ (Augustus). - Op 22 A ugnstus overleed Z. H. suI- honden. De Europeesehe planters zijn het vrij weI eellS, 
tnu Hamid van Pontianak. De begrafenis had op de ge- dat die teelt te veer zorgen en tijd vOldert OIU voor de 
brllikelijke plechtige wijze plaats. bevolking aantrekkelijks te kUlJnen hebben, zooiang zij er 

Het lijk werdl b\igezet in de vorstelijke begraafplaats te geen direkte voordeelen van ervaren heeft. (Jav. Ut.) 
Batoe Lajang. Sjarif J oesoef Pangeran Ratoe Pakoe N egara, 
oudste wetticre zoon van den ovedeclene, werd onder nadere 5amarang, 14 Oct. Recht. De gewezen As~istent-llesi· 
goedkenrillg "van ~en Gouvernel1l' .. G_eneraal cloor den res.ident dent va~ ?jocja. is gis~ere~ d~onel ~nder geleille ,v~n ~en 
del' vVe~ter'HfdeehnO' van Borneo als sultan van Pontianak deurwaalder Balllllseth mt DJoeJa naaI Samarang veItrokken. 
erkend. - 0 Aan het spoorwegstation alhier werd hij c~oor. den schaUl 

__ Het onderzoek in het Boedoksehe naa\, leo pel' houdende . S. opgewa~ht en naar den Reehter-Co~mlssans gebracht. 
ertscn scllOnk niet de gewenschte resultaten. vanwaar hlJ naar de Centrale Gevangellls werd getranspor-

In het Sanggouwsehe werd aan een del' zijri.vieren van de teerd. 
Kapoeas een VIi) uitgestrekte steenkolen·becldmg ontdekt. - Spoorwegzaken. Men eleelt ons meele, elat goedereu 
De arm de oppervlakte geelolven kolen waren beproefd, doch die per SpOOl' verzonden worden somtijcls vijf dagen lang 
niet zeer cleugclzaam bevonden. onder weg blijven stann, on',dat eellige wagens het gebrek 

Men hoopte echter in de diepere lagen beter kolcn aan te hebben van gemakkelijk warm te loopen. 
Iretren. Vit Djoeja moet door vel'schillende personen aan hun 

agenten en expeditenrs te Samarang opgedragen zijn, hllnne 

:BER I CHT nopens de Kinakllltuur op Java, over het el6rde goederen voortaan niet per spoor maar wedel' pel' kar te 
kwal'taal 1872. verzenden. Reelen stonden er elan ook bij een expeditellf 

40karren gel'eed om de reis te aanvaarden. De duu\'te 
Dc wcer&gestelelheid was, voo]' den tijd van het jaa\', van het transport en de onhandelbaarheid van het perso~ 

gUllslig; ele plantsoenen hebben geen lang aanhoudende neel, met de exploitatie belast, zijn daal'vari de oorzaken. 
droopte dool' te staan gehad. A db' U' A b d del 0 • 

, TO.. b'1 t d 238'0 d o'el'ensten . De ont I - al" eVlllg. It m arawa war tons .13 ctooer 
, '~JJe ar eH ers pl'eseel' en I ao I . '. • - aesehreven: ~ 

"lI1ml1o-en ZlJlI goed gevol'derrl; de aanplantlllgen dm Jong5te 0 H t b . tIl t el u' l 'k . J I,'; ." -en werden oesnoeicl en de ooast van kinabast is .' e eglll:'~ mel' e war en; Ie se 1~1 "aan.Jilgen e 011 -
(lIe JaIl °d I d" deraardsche gelmden hOOl'en we, gelukklg, met meer, en 
yoortgeze ; en meeren ee s verzon en. d h kk f' h ft' h . d 

In 14,1, kisten werden 1098,1 kilograrnmr.n proell1kt af- e se 0 en nemen a ~n e 19 e1 . 

1 1 ',' . t" I ]t'akt)I'l'J' "an de Neel!"]' De op de COUI' gebn'ouacqueerde tl'oepen hebben hedell 'JevoCi" nail li e 1·, 'JilS1u na ·Ie {er -- ( , . . fl' k b . 1 1 " .'" d l' II' cl J t I" "t D ta,"j . . naeht een \11 -e regen Ul te doorstaan ge HH : ZlJ heeft hen Ian --Pl" ' all e lllaa sc IUp(llJ e a VI,. 1 . lId I I ' 
~J'_o. v,.. 'Ot). O '"I '< ba t· 1'1 1,(,\ a'lclell'no- en ,uel·. eCIter met vee ge(eer, want let ogles "as reeds Huge · 
'~O"· )',llll ' " Jdogl,nnmcn ,8,1 J , l • 0" d H 1 1 II -- II " 

(lel~l' ('~'ka' 1 noo kilo's tel' beochikking gesteld van den sehei· dnoeg geree . d ec el
l
l
i 

avonc zU
h 

en ·lZIJ. aken l'egelnvrlJ op 
, -- , . . . 1 • " ' " en COUI', op e wa en en op et g ams unnen ogeel'en. 

kundi u(' \'001' alkalOJd-oercldll1g. 11 . 1 fi J"k dh 'd' I d '\' ", ' I ' " b" .;d;'·· a 0a '- ,de he::{ "og lIiet vlot Met een a eZlllS 0 e IJ -e voortvaren el IS (aarvoor geZOl'g ' . 
iV d (~Z" .,el c, .Iog,. III m Sv< , 1'.0',.- , . .J. De er"ste oogenblikken ziin hopen wij uool'leefrl. 

"'aal1 (j)'lliut lit) voimaklllg en an!lvullll1g van den ll1vcnta- Ik .:-> h' ~d' d . I ,' . h t d" 
',:is' :'el' 'Cd )] iek vcrtragiJ.g ondervondel~. Jnlusschen zijn d hStlP J ~der no

1
g
k 

aan, at
k 

I'~kne ltUlo
1
" I:.akn e· on ~Il·· 

, . h. 1 'tk t aar se gc Ul we e aanvan e IJ - noo]'( e l] - was Z\U(-
wedel' t.al v' an allalyses verne t, wanrvan (e Ul, oms en t l"k . ' d ' , 

.. 1 1 1·' oos ,e IJ IS gewor en. 
zt'er elf Hall( He.l t yen lellCiL V 1 t' " el 
" Ab . plfJef, zullcn aan. tie maj'k~ wrmlen. gebracht ee~ cl?r- 001' s on vmgen W1J eze . 
ligtnl kiS; (:1I meL po,rlel', afkomstlg van bnabasten, die m~t Telegrammen Ult Ambarawa. 
ill :-\cliJkl'ora,ig;e,tl, l; l;,;ll k?:Hl r n .:wrden gcsned;-n. ]he \ 13 October 1872 9 lIlll' 55 minuteu des voormidclags. 
:: i:tr:n Zijli tl,: i)":.oud dr)]' fl'l ~ r!Jltel(j vall ltct proQuk1; met De a~rdbeviDg vermindert,. Sede,:1: gi~tcl'e ll, mi~dag 12 [lUI' . 

bld, l.H'l,lu:,d ,20 rolll. tot hedcn 8 uur 10 mlll, ZIJIl Vier !Jehte srhok-, 
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ken gevoeld. De onderaal'dsche werking hoort men weinig, 
aneen nog bij ,le schokken. Allen worden geruster. 

14 October 1872 9 I1Ul' 35 miuuten des vool'tnicltiags. 
Heden rustig, geen schokken. De op kanonschoten gelij
kende onderaarclsche geluiden die zich sedert gistel'en mor-
gen deden hooren, verminderen. (Loc.) 

SaJltal'a1tg, 15 Oct. Spool'wegzaken. Aan het s poorleg. 
gen op de sec tie Kedong. Djatti - Willem I wordt met 
kracht geal'beid; het geschiedt van Demoengan naar de 

. Toelltang onder de leiding van een die zich vroegel' door 
zij n buitengewone voortvarfJndheid bij het leggen del' rails 
tnsschen KJatten en Djocja zeer verdienstelijk heeft ge
maakl .. 

- Drukpers-zaken. De gewezen Assistent-Resident van 
Djocja llneft b~j den Officiel' van J ustitie een aanklacht we
gens beleediging, boon en laster ingediend tegen den Redac
teur del' Locomotief. De tijding is hie I' met een gepaste 
gewaal'wording vernomen; dat wil zeggen: zonder eenige 
vel'wondering over zooveel brutaliteit. (Loc.) 

Swita1"aIt!!, 16 Oct. Hadjies. Aan boord der "Beutall" 
zijn I,on 'erd-zevert BtZ zesti(! hadjies, die morgen met dellzelf
den bodem naar Batavia zullen stoomen, en van daar een 
bedevaart naar. Singapore of Mekka zullen ondernemen 

- 'l'horbecke. Voor de oprichting van een monument 
tel" vereeriug van de nagedachtenis van dien staatsman, mr. 
Thorbecke, heeft het personeel vanden Landraad alhier een 
bijdrage geleverd van f 58. 

boven waLer of' liever aanboord. De orele en vhlgheiel waal"
mede dat alles geschiedde, maakte de bewondering del' pas-
sagiers gaande. (Loc.) 

Samal'altq, 18 · Oct. Aardbeving. \Vij ontvingcll tcr 
weerlegging van de berichten omtrent de vijfdaag,9che aard
beving te Ambarawa het volgend schrijven , dd. 15 October: 

"De meeste bewoners van W illem L hebben met Iced we
zen gezien, dat de berichten over de nal'dbeving, welke 
hier onlangs· heeft plaats gohad, - in uw bIad zeGr zijll 
overdreven en voor het gTcotste gedeelte 011 waarheid behelzell. 

Ik zal die niet aHe wederleggen, doeh bepaal mij aIleen 
u · te beriehten, dat de i3chllddingen meest aHe horizontaaJ 
waren, sleehts twee %Oil men ook eenigszin;o ycrticnal kUll
nen noemen. 

De aardewerken en kazelliatten hebbcn llielS geledcll; de 
overige gebouwen weinig. Een paul' verrotte balken, die 
dit jaar moesten vernieuwCl worden, zijn uitgezakt; - slecUts 
op twee plaatsen heeft men moeten stntten. 

Vier ouele seheuren, afkomstig van de aanlbeving v,w 
1865, hebbcll zieu wedel'Om ge~pend; enkele niell\y~ z\j n 
er bijgekom en, cloeh niet gevaarlijk. 

Hoe nu uw beriehtgever dlUft verklarcil "dat ltd fan 
Ifbijua half vernietigd en door zware seheurcn gelled OJl

IIbruikbaar is geworden" - begrijp ik !liet. 
Ook de groote onrust ell vrees, door dicn per500n ill 

overdreven woorden geschetst , is een groote Ieugen. Dat 
vrouwen en kindereu bij dergelijke gelegenheid wegloopell 
is zeer begrijpbaar, bU de mann en eeUter heeft de meestc 
~ almte geheerscht, en voar de soldaten is in de eerste 

Telegra~ uit A~barawa. . . . I plaa~s gezol'gd;. zij zijn Iltl aHe behoodijk onder ciak; ete 
15 Odult?' 5 Ll. 18 muzo tzamzdda(!. Sedert glsteren na- i offiCleren nog met. 

middag 4 uur . 49 minuten heeft de aardbeving opgehollctell. I Als verder bericht orntrent de aardbcvlng kan ik u nog 
. .ook is het onderaardsch geluid niet meer ie hooren. I melden dat de Kommt. del' afdeeling 's avoncls van den l~en 

I alhier is aangekomen en gisteren de gebouwcn heeft bezteh-
Telegram uit Magelang. tigd; ZHEG. was zeer teVl'eden over de getroffen maat-

16 October vuol'miadag 10 u. 56 1nin. Heden morgen regelen 
zijn hier hevige ollderaardsche geluiden gehoord, als van Gisteren uamiddag Otntrent vijf nre hadtlen wederom eell 
kanonschoten. . (Loc.) paar lichte schnddingen plaats, waarvan eGn zeer c1ni(lelijk 

- voelbaar, - de werking van den bode III heeft dus nog niet 
. 8amarctrtg, 17 Oct. Dl'ukpel'9Zaken. Op het verzoek vall I 0l'gehoudeu. 
den gewezen Assistent-Resident van Djoeja om den Redac- Met de meeste aeMing heb :k de eer te zDIl : 
teur del' Locomotie/ wegens hoon en laster te vervolgen is I Dw. ciienstw. clieIP,aJ", 
door den Officier van J ustitie afwijzend beschikt, omdathet I 
gesehrevene overeenkomstig de waarheid is. LEERS, 

- Gev(trlf/eniswezen. Gisteren is alhier in de Centrale Il.:(tjjt. del" Genie."' 
Gevangems opgenomou de Europeeaan A. C. Mansiouw, die - Oenee8kllndi!!e DielUJt. Bij het Groot Militail' Hos-
tot tiBtl jaar tuchthuisstraf is veroordeeld wegens moedwil- pitaal te Sumarang la3t zich het gebrek aan ofTieieren van 
lige brandstichting (in een tabaksloods, gelegen te Malang, gezondhcicl 2e klasse dermate geyoelen, uat de ofIleieren 1e 

-- Recktzake;/.. Door den recht,er-commissaris in sti'af- klasse zelfs genoodzaakt zU n op ,yacht te trekkell. 
zaken is gisteren den gewezen Assistent-Resident van Djoeja - Verliclttin(!. Eenige weken geleden opperden w~ de vraag, 
aangezegd, dat er tegen hem rechtsingang verleend is om- of de verbetering ill de straatverlichting to Samarang wel
trent de bekende acceptaWinhistoric. licht aan een door llll l g~nvernement verleende sllbsidie te 

-- [lit AmbaralOa vernemen w~i, dat men daar heden mor- danken was. We mogen thans mededeelen, dat werkelijk 
g n nog een kleine trilling gevoelde. uit '8 land , kas een Sllbsidie van / 500 per maand wordt 

De weersgestelclheid is er ill de laatstc dagen eelligzins verstrekt. 
veranderd: des morgens waait he!., hoewel niet hevig, ·en is Dat is weer een vel'betering. :'lIen moet eehter weten , 
het vr\j koel. Over dag is het ook iets mindel' warm dall dat er 182 lam pen dienen te branden, en cbt de voeding 
vour oe annlbeving; men bevond 73, 74 en 750 Fahren- en het ollderhoud daarvan minstens I 500 vurderen, zoo
he:l, I'll g-isl"l'cn middng Olll tw ce uur t elt's tiS; ma.ar cvell dat de iugezetenen loch nog f 200 bijtepasseu zullen heb
\'I)(lr de aardbevillg had men eell tumperatlllll' vall niet min ·· ben. Waarom niet in eens een afdoenden maatregel geno
del' (Ian 91 gradell' De <ludstc ingel,etenen vall Ambara- men ? ~ Ll is nog altijd Batavi::t boven Samarang, Soerabaia. ~ 
Ira herinnerell zich Hiet, in de laat5te vijfLien .jaren zul k en andere plaatsen bevoorrecht. 
{;en wannte!!raari bcJeefri te hebbell. - Recktzaken . T egell den gewezen Assistent-Reeident 

-- Oe st:){lInboot ~I.aekinllon lJad eel'giAeren op haal' rei ,.; van Djokja is, zooals we reeels berichten, reehtsingang verleenc1. 
vall Batavia nOla!' S<ll1lamng reed s eenigell tijd centgenoeUlde Niet echter ter zakc vall rle I'ellLlll-accepten, nuu.\" wel wat 
haven vurla(.·.' IJ , (oen 1!01l der pa:osltgit'l'S, Aen gedetineprd sol-llJetreft. rle aanklaeht d(JOr ele kong~i ingeriil'nd . 
' !aal, ill zer.> sprong: Onmilldcl0k ~chter wi:rd gestopt., ~el - .fo Itl"ll {l,listiek . Wij vel'll eruen tlat. de J' cclaidelll' van 
-locp ;sn;;Lrck! 'n, en III cell korten tlJd was de "oldaa!. wet;r I de Soem&((.£a CO/l,nmt e ll ·t\j n :wutmter van IJet SoeJ"{l,haiaasch 
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1l1l!uleI8!Jla.d binnell kort zuBen af'tredell. Wij deelen dit 
bCl'lcltt echter, maar aileen wat den redakteur van het eerste 
blad . aUlIgaat, onder reserve mede hoewel wij het ontvingen 
van LCmalld c1ie gewoonlijk zeer goed ingelicht is. 

(Lac.) 

:S(l iil((,l'<U~(J~ I\) October. Uit Salatiga vernemen wii, dat 
de Me.\'~pI ll~ de ~.aatste dagen voortdnrend in werki~g is; 
het bllJlt eehLer blJ het uitblazen van rook .. 

--- Aardbeving. lJit Ambarawa wordt ons dd. 18 dezer 
gcseLrevcn: 

lem 1. Ook de Afdeelings kommandant zal zich derwaarts 
b.egeven. - Laatstgenoemde hoofdoffieier wordt tegen het 
elUde der maanel van zijne inspectie-reis alhier terllg ver-
wacbt. . 

- Aan den tweeden stadsgeneesheer alhier is bij Gon
vernements besluit eene toelaag van I ': 00 's mds. boven 
z~jn . traktement toegekelld VOOI' de behandeliug del' krank
zlnmgen. 

- De doctol' djawa ter boofdplaats alltier heeft vi"r 
duizend Chinine pillen aangevl'aagd t n behoeve van de be-
voJking. lSnm. Cour.) 

Wlj Zijll nog niet aan het einde. Gelukkig zijn de be
':·illg~ell. I~let, ?efti~. Tot heden is er weinig vernield: in Sarrtat'a1lfJ, 17 Oct. De gewezell vendllschl'ij ver al !tier J. 
'186D IS In. cen mmuut meer schade teweego'ebracht dan in B. ~oeve he eft het verzoek gedaan om in het genot vall 
J 872 in acht dagen. b penSlOen te worden gesteJd. 

V't M 1 Hij was reeds ill 1822 ,'endusehrijvcr alhiel' en been lill 
'1 I enae 0 mochten wij elit sehrijven ontvangen: den hoogen ouderdom van 74 jaar berEikt. 

Menado, 29 Sept. 1872. De ~e~eering mag' hem wei eenigzins tegemoetkomen, 
Thans tel' hoofdplaats zijnc1e heb ik O'elea-enheid mededee- vooral Indlen men in aanmerkiug neemt. dat hij steeds met 

ling te eloen van iets dat daar belangsteIli~g wekt. - lust en ijver zijn werk deed, nimmer ziek was, 1I00it verlof 
De stoomboot heeft ons bel'iehten uit Gorontalo aange- vroeg en iedereen naar vermogell hielp, zonder daarbij 's 

bl'acllt. Kort geleden was de Resident daarheen <Tetrokken lands belang nit het oog te verliezen. 
omcht er weer een opstootje in het Limbotosche pl~ats greep: In trouwe, die oude Doeve was cen eerlUk dienaar en 
als cell vervolg' op hetgeen in 't begin van het vorige jaar een hulpvaardi~ medebllrger. Thans ec?tel' bezit hij geen 
gebeurdc. ,Toen werden er vijf belhamels opgepakt, om ?ent: ZlJU pellslO.~n kan HUg maandeu u,ltblijven. "Vie zul 
11aar ~.a(avla gezonclen te worden, wat eehter meer was dan 111.1 dlen tllssehelltlJd de belpencle band IIltsteken om de" ar
hun bl.J de onderhandelingen beloofd werd, en waarmede de men stakk~rt te g:emoet te komen? 
1wee roornaamsten zoo weinia- ingenomen waren dat zij on- -::- Eemge Cillneezen, waarollcler de Majoor Tan Tjung 
del' voorll'eudseI van '/ sembaj~llg", Ie Makassar ilCt. bazepad I WalJ en de . ex-majool' Beh Bia.llw Tjoa~ hebben aan h~t 
kozen. l'Iaanclen lang reisden z0 onder vele gcvaren over bestuur het verzoek gedaan, om 111 hei mIdden van de Ull
land voort., un~ hun .vaderland terugtezien. Eindelijk werd I neesche k.amp voor hunne rekelling eene ~r~esisehe put Ie 
<lat. <loel bCl'elkt. "olgens sommigen wemchten z.ij daarop I eloen daalstellen, .waartoe laatstgenoemde Chlllees kosteloos 
IUtL vrede gelaten te worden; ze zoudcn zich dan rustig een stukte gron~ 111 Gang Besen zal afstaan. 
h~udel~. }\laar als. ze dat weTkel~jk voorstelden, re~ enden .. De kosten hlervan worden begroot op + f 9000, ter-. 
:.II.) bmien 11ct prestIge. .M.en heeft jacht. op den gemaakt, wlJl met het boren spoedig een aanvang zal worden ge-
ZIJ ZlJn ll<l<tf de. bOEsehen gcvlucht, hebben zich aanhangers maakt. (Sa'n. COlO'.) 
gewornm I'll zledn(ll' een oproer. Ue vOJ'st van Limbotto 
heeft hd cellte!' z.~nrler bull' van het GOllvrrnemcnt gedempt. 
aan \U>Cl:szl.Jdcn ZIJll een paar doodell gcvallell, eell der bel
hamds IS gesncllveld en de andere is met (.i.en volgeJingen 
;Iie; gevdllgenc'lI !l aar Menado uv crgebracht Volo'ens som
mig-ell zi.i.n . zij te Gorontalo door een Raad van ltadja's on
der prfsldllllll \',:ll den R esiden t tel' dood vel'oor,lecld; is 
rlat zoo, dan gcef ik de Bataviasche antoritcitcn in over
wq~jl lg de zaken van Limbotto kalm en nanwkellrig te 011-
r~rr;\()ekcn, Y(Joniat zij aan Zlllk fen vreeslijk vonnis uitvoe-
rJ ng g-evrm (Lac.) 

SaiiZW'U?lfj, 18 Oct. Reehtspraak. Den 22en del' vorige 
maand heeft de Rechtbank van om gang, zitting hOlldende 
te Demak, nilspraak gedaan in de zaak van Morodrono ell 
consorten, beschuldigd van roof ten laste van den Heer E. 
v. G. te Djatti-lor onder Dcmak in de rnaalld Febrl1cri jl. -
Vaal' aileen aan den hoordbeklaagde (die niet de llOofdda(ler 
was, doeh door den becliende van den Heer E. na eene 
la~gelnrige worsteling, werd gekneveld) zijne medeplichtig
held kon worden bewezen,' werd hij veroordeeld tot acht 
jal'cn verbanlling in de ketting bniten J ,\\'a, tel'wijl de vicr 
ol'erige beklaagden wegens gebrek aan bewijs werden vl'ij
gesproken, 

[Sam Ct.) 
Sr/ul !II'MI!) , 2 L Oct. lJl'ukpel's-delict. lJe tegell wool'dige 

rcdaclenr del' Forstetdat/den zal ~ieh wegens hoon en laster 
hcbben te verantwoorden voor den Soerabaiasehen Raad we-
gens (,on in het begin van 1871 gesehrcven ell aan de Soe- .'oernbnlja, 12 Oclober . Sedert achttien dagen zit het 
rabaia-Courant ingezondell artikel, get.ileld IIBelt mislcend Dllitsehe schip lltwluoLd, vau Australie naar Batavia uc
Oe?lie." ZOll de Soerabaiaschc .JuE'titie niet weten dat in stemd, aan den grond VCl ,., t up Oerljong Boegoe, nabij J a
(Irnkperszaken er verjaring van cen jaar plants heen gevon- para. AUe aangewende pogillgeu om genoemel vaartuig 
den yolgens het ,,/;esluit del' dui.stpI'71is?" wedel' vlot I.e krUgel\, :t,ijn tot heden zonder geweuschlen 

___ JWiLitariu. }1eJl dedt ons llledc, llat de U'ewezen Chef nitslag gebleven. (Soel' . Com') ' 

del' Dc!isehc ex pcd itie een verzoek om pensioe~ heeft in'ye- i 
I' I b (.l en( . (Lac.) Soeruuuija, 17 Octo bur. .T u~ li tic. Morgen zul alhiel' door. 

dell ratLd van j llstitie de zaak behandeld worden van den' 
SIU;Ufi'WII/, U Oetober. De Direkteur van HiHllenlandsch redaetelLr Vlln <lit blad, \\'cgens !tet in Maart II. pnbliccrell 

lJestu ul' uevin dt zich thans ie Iijokdjakarta etl komt den . vall een · politieschandaal, het gcheel tell ollreehte gevangell-
20en .dezer i.e :::lilluaralJg, om dell 22cIl per boot !llIar Ha- II zett(~n van cell al'mell Chin.ees .. !l et merkwaardige dnt dl' 
tHyj't :(~ nlri.n!kken. (/irm. Com'.) : rcc l~ter~ Ililar ee~. (/nnk.beeldlg ~w1~~if ()l1de~'zoek zul~en d?en, 

-_ •. _-- nad ,lt hUUIlC wIJshmd den mgulll1Jk strafbaren IDlsciadlger 
,,')(1:,i(rrall(l , lIj Oct. ..\'aar men vel'llct;mL, zal de legerkom- . naal' Emopa lleeft docIl vcrtrekken, zal waal'schijnlijk g-e

JlHill (j; IlI L ei;r,ldaags hier komcH t. tn ei lille :t,ielt pcrsuonli,lk lloeg belangstelling wekkell, om dm:c llIt<ledeeling als lInttig 
'C v':" i'Llli;;,' ;! oHitren t den waren staat van zarcll tcWil- te <loen beschouwen. (~uer. IfU l 
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Roe-l'aoaia,:18 Odober. Van Makasser ontvingen wij van verwikkelingen geweest, en de algemeene wensch is dat deze 
eelle bevriende zijde het navolgende bericht: nu maar voor goed den kop ZllUen worden ingedrnkt door 

De expe(htie naar Manclhar was gereed te embarkeeren, het r~jk te annexeren, welke opera tie men meent dat zon
alles in volkomtn orde; zelden was eene expeditie zoo vol- del' veel bloedverlies thans gemakkelijk kan plaats grijpen. 
kamen f.wed uitgernst in aUe opzichten. De moed en de De van Soera baia gekomen troepen zien reikhalzend naar 
lust fonkelden de troepeu uit de oogen. een beslissing nit, daar, hoe aang'enaam men het hen oak 

De Majoor l\leyer en de onclerintendallt Visser hebben tracht te maken, zij te Makassar
u 

veel missen, wijl z(j nit
voor aUe8 gezorgd, hun komt deswege de meeste lot' toe. gel'llst zijn om te velde te trekken. De maatregel echter 

'l'oen de Uouverneut·(}enel'aal l.lyer vertrok, kon ieder am de macht die ageren moet reeds vooruit bij een te 
oogenblik de Aart van Ne8 aankomen, welk vaal'tuig voo1'- hebben op de operatiebasis bij het aallbieden van het 
loopig het ultimat m was gaun brengen. Men verwachtte ultimatum moet volle goedkeuring erlangen, omdat z~j er 
echter niet zulks zon aa:lgenomen worden. Ret primitief kraeht aan b(jzet, en daar dus dat verbl\Jf te Makassar 
plan bestond om 24 men na aankomst van de Aart van moet gcacht worden in het algemeen belallg te zijn, moet 
Nes naar Mandllar te sloomen. De bevolkillg' zon luidens het partikuliel' belang der troepcn zwijgen. 
de bel'icht.en, het strand vcrlnten hebben en ~~aar de bergen v - ~ er stoomboot die gister uit de Molnkkos hier arri-
zijn gev lucht.. Men verwachtte weinig of geen tegenstallCl. veerde, ontvingen wij ae volgende mecledeeling: 
Of de ltegeerillg door del-e expeditie haar doel, betaling van . De ongeregeldheden te Cel'am schijnen eene gunstige wen
achterstallige schuld, zal uereiken, wordt door deskundigen dlllg te hebben genomen: na het vertrek der vorio'e boot 
betwijfeld. De officieren van het Garn. Bataillon, die de is de resielent derwaarts vertrokken met Z. '\L sto~mschip 
expeelitie medemakon, zijn de navolgenc1e: Kapt. Prins, 1e lomeo, tel'ens medenemencle een twintigtal militairell on
luit. VOll Mourik, Schulmaijer, Loomeijer; 2e. luitenunts del' den 2en Lllitenant Stel'els en den kontrolelll' ter be
'3tevels, Sieberg, Noorda, Nix; van het halve 3e Bat. Bo- schikking Hoskott. Deze laatste bleef natuurl\]k achier om 
wier, Smeets en Makkillg. De Ie luit. Schultz treedt op als de zaak tot fen goed emde tc brengen, zooals h~j in nUe 
chef van den staf. eeniO'slins kritieke o'evallen het t'aktotllm i, van het Hoofd 

lJ 2 I' ttl \. J II '~'11 t a • Cl Cl ~ e e III enan .. (,er 1 rt. . . ter ~pl., me· i) mortle- van Gew. Bestuur; zeker hoog~t eervol, maar nog alt\jd 
ren van 12 elm. 18 etcr kolonne toegevoegd. weinig geappl'eeieerd, en zelis lliet cen" door eene tijdigc 

=~_~= (Boer. COUI'.) promotie beloond! 

boerabaia, 18 O( tober. De l'el'eclttzitting van den Eaad \ (Soer. lib!.) 

van ju~titie die hedel!. morgen te.n ,91/£ u~e l?laats had in - 111m 8chr(j/t van Amboina nan het Soer H ndel80l, .' 
de zaak van den redakLel1l' van (hI. Diad, ellldlgde met een lJen 29sten del' voriO'e maancl vel'trok van hier de O'ou-
konklusie van eiseh van den officier van justitie bij £lien vernementsstoomer Das~oon, koel's zettende llaar Ni;uw
Raad, van niets meer ot mindel' dan zestien maanelen ge- Guinea ell aan boord heobende de Heeren Cooreno-el ell 
vangenisstraf: en vijf honcler~ glliden boete. Aanstaanden Crawfu;'d, die de commissie uitmaken, belast met h~t ge
W oensdag mtspraak. heimzinnig onderzoek van dlt onbekende eiland. Op sleep-

- Oli/trent net -wedervltl'en del' van hier vel'trokken troe- touw werd me(legevoerd de brik 1fenrietta Elisubetll, die 
pen om tegen Nlandbar te ageel'en, wordt ons gemeld dat met stecnkolen geladen is, om in eelle mogelijkc behoefte 
zij den 27 September's mOl'gens ten acht ure ter reede te voorzien. 
l\1akassar zijn geal'l'iveerd, dien dClg debarq ueerden en ge- W ij hapen dat clcze kommissie even gnnstig ontvangen 
logeerd werden. Van opl'llkken uleek al spoedig dat nog wOl'Je als de vOl'ige, waarover, we in Petermann '8 Geograph. 
geen sprake was; het stoomschip Soel'abaia had behalve de Mittheilutlgen 1872 V I lezen: 
troepen oak DOg depeches ovel'geblacht waaronder een ul- I/[en siotte maken wij nog melding Htll eClle Hollandsche 
timatum aan den vorst van Mandha!', lVIarar1ia Cape, om lIexpeditie, die in 1871 Niemr-Gllinea bezocht heeft. De 
billnen 14 dagen te Makassar zjjn linlele te komen uew\j- lIuit Australie (Geog. '\fitth. 1869 pag. Ml1) zich verhet'
z'~n, zoo hij een oOl'log wil vermijden. Den 29 Sept. is IIfende stemmen 1'001' eene Duitsche k.olonisatie op N. G. 
het stoomschip naar Mandhar vertrokkell, met den sekreta- IIhebben het wantrouwen van Holland gaande gemaakt, toen 
ris voor dll inlanelsche zaken, den heel' Ligtvoet, aan boord I /ldoor het llollandsche gezantseiIa p te Berlijn naar den 
om het ultimatum ever te brengen. Op zijn vroegst kan I /lHaag gerapporteerd werd dat er in Pruisen in het ge
het antwoord den 17 October tc M akassar ontvangen wor- IIheim eelle kommissie wa- te saamgeroepen, om te onder
(len,. zoodat bij vel'tl'ek del' mailboot naar Java nog niets IIzoeken, in hoeverre Dnitschland bij N. G. uclang kon 
zeker over het al of niet tuchtig<;n van den weclel'spanni- IIhebben. De HulLtndscne regeering mnd clien ten gevolge 
O'en vorst kan worden meclegedeeld. /leene telegrafische depDehe amI den {{ouvel'llenr-Generaal 
Cl De aalileidlllg tot de tegenwool'dige machtsolltwikkeling lite Batavia, om onmiddelijk eene expeditie naar N. G. 
is dat de ttgeu woordigc vorst van ?lIandhar den reehtma- !laf te zenden, met hel doel.ook bezlt te nemen vaD dat 
t.igen vorst vau den trOl'1l heft gestooten, en zich zelf met 'Igc(icelte van het eiland, l;etwelk lot h"cien oucier Hol-
goedkeuring del' hem gelll"}'l1 bevolkil1g aan hot hoofd del' dan(l:che heerscha ppij stolid . .. . 
regeel'illg gesteltl. In i ':il del' artikelen van het tl'ilktaat I! Dlt bevel word ook zoo sp?edl.g tl1ogelI,l k ten mtvoer 
met Man(lllal' is bepar ' I, dat de VOl'sten van dat l'i~.k . de I/gcb:·ach.t, zoodat eel,1 stoomsclllp ~n dell zom~l' van. het 
erkenllin o· door ons O'OU\ erncment bel!ocI'en, waal'toe ZIJ zlel! I/VOl'l~e Jaar Daar N. CT. vertrok. Of llltnsschell de ll1 bezltne

'te Maka~~ar, bij !lel~ vcrtegeuwool'diger der l'egee'l'ing moe- IItlllug daadwerkelijk gevolgd is, daarOV81' ontbreken ons de 
len vertooncn, die hen dan plechtig installeert. Dat nn J/t.ijtlingen. . . 
wil deze vorst niet doen en ziedaar het stollen van het 111- 1I JleeJd vroeger bad de Hollambche regeenng een 001'-

timatum Zoo hij nog met Z. JI.. oorlogstoonw~hip Au]'t IIlugschil! naar l\lel~ollrny gestullrd,. om V<Ln de planne~ del' 
van Nil" IlIfwkomt, gaat de uxperlitie niet door en zal hij !lo\uAra!lsche kololllen III uetrekklng tot N. G. kenn~s te 
te '["kassar mfli; ;'lIln1. worch'l! gei"nstallcenl. Aigemeen is lInemen, want men spl'ak reed" toen van cene Allstrahsche 
!Hcm eehter van gevoele;1I d'at hij '-'1'001' die eel' zal bedallken "expedil ie derw.Harts t?t expioitatie del' gondveldl'l1 ,De 
ell aizo'l is binlH'lI ecnige dagen het berieht te ontvangen IIgoudgr<lvers wlldell lllet gai\1l zaneler door eene regeel'lllg 
dat de I.roepen Ililar ,ralld.llar I.ijn scheep gegaan, om den !/be~('herm(l te wor~en, ell .1lI(m, ~erIll()edele, dat IHJt Hol
fJr"l tot. ]"prie te bn:n;.>:en . Jlalld.har is~teccls een nest van !llalld~(~lle oor\ngsehll' tot llltocklllng dozer 1mlp u0stemc[ 
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I,was; maar het schip ueed slechts eelle rds rondom Aus- Reeds gisteren avond zijn de schuldigell, (naal' wij ver-
utmlie, zonder N. G. aall ttl doen." nemcn twee hadjies) hier tel' plaatsc aangekomen en on mid-

1n dat artikel wordt tevcns aangehaald ee[1 brief van del\ik in de gevangellis overgebracht. 
Dr. A. 13. Meijer, die de hoop te kennen geeft, <1at de De spoed waarmede in deze zaak i8 gehandeld, zoowel 
Dultscbe wetenschap lIiet zonder vel'dienste zich op dit ge- door den rapat die het vonnis sloeg, als door den Gou
hied zal uoen kennell, nu er als het ware een wetenschap- verneui' van ons gewest die het vonnis bekrachtigde, vel'
pelijkc wedstrijd ontst.aat met de reeds daarhecn vertrokkene I client aIle lot'. Op zulk eene wijze handelend, maakt men 
expeditiell onder Maday en Beccari. I inch'uk. (Pad. Hbl.) 

Hoe gaarne we oprechte hulie brengen aan de vele de- , 
gelijke kunde del' Duitsche geleerden, zoo twijfelen we ech- Padaltf!, 16 October. Zr. Ms. stoomschip "Maas etl 

tel' zecr, of Dr. Me\jer ~lier weI is the right man on the W~"al" vertrekt morgen of overmorgen naal' Atchin . De 
right place. We hebben te veel van zijn verbIijf op Cele- Contt-. Kl'aijenhofl', welke de tocht zal vergezellen, wordt he
bes O'ehoord, om niet tc vel'moeden, dat er van hem s!echts den alhier vel'wacht. Het doel del' reis is, den Sultan van 
zeer "'weilliO' te vcrwachten is. Atchin een schrijven te overhandigen, waal'hij hem de komst 

Bijna (len geheclen tijd dien hij claar vcrtoefde, · bracht del' Commissie, bestaande nit de HR. Schiff, Resident van 
hij door op de hoofdplaats Menado, waar hij van vele in- R.iouw, KraijenhofI en de Wall wordt aangekondigd. 
gezetenen zoowel min of meel' belangrijke vel'zamelingen ! (Pad. Hbl.) 
ten geschenke ontving, als de noodige inlichtingen erlang
de omtrent vele zakell die nog eenigszll1s verwarcl in de 
bekende literatuur waren voorgesteld. Zijne eenigste excur
sies bepaalden zich tot een snelreis om de Sangir-eilanden, 
een maand to evens in de bovellianden van 'l'ondano en een 
uitstapje naar Gorontalo, terwijl aUeen zijne jagers het ont
brekende in zijne kollekties aanvulden; zoodat hij per
soonlijk slecbts eene hoogst oppervlakkige kennis van die 
streken oprleed, en bet lang zal duren, eel' hij ziJn voor
ganger Wallace iil ijver en knnde op zijde streeft, 

Het zon weI zoo verstandig ZiJll zich b\i dergelijke an
teccdenten van groutspraak te onthouden, want onknndigen 
wuden allicht denken, dat met de Duitsche wetenschap 
even licht werd omgesprongen als met de Fransche gIoire, 
en dergelijke meeningen te verspreiden kan toch de bedoe
ling lliet zijn van een zoo nauwgezet geIeerde aIs Dr. A. 
Petermann. . 

Pa1artg, 5 October. ]\fen verneemt uit de Buvenianden 
<tat van de vermeende opstand te Fort de Kock te veel op
het' gemaakt, i~: 

Kinderen ill de soerou leel'ende, bvamen te huis met de 
mededeeling dat er aldaar aanslagen werden gesmeecl regen 
het Gouverncment. De ill de Soerou docerende geleercle is 
in hechtcllis genomen, en het bestuur heeft huiszoeking in 
zijn woning ger/dan ~~ enige scherpgemaakte wapenen, ge
weren en kruid zijn gevonden benevens een brief, waarill 
l'i Ii 7 menschen werden opgeroepcu Oll eeDe vergad.ering 
bij te WOllen, alwaar een plan Z rlU worden vastgestelrl, om 
de EUl'opeanen uit de Bovenlanclen te verjagen . Dl'ie per
S(Jllen ill verhoor genomen, bekellden die opl'oeping ontvall
gen te hebben, ook te Zijll gegaan, cloch rlade1ijk: aan den 
schrijver te hebhen verklaard, lliets met de zaak (ee eloen 
te willeu bebben. 

Waarschijnlijk zij n die pcn;;ol1f'll ecMer schuidig aan het 
misdrijf van stilzlV\igendbeid, daar zij het Gonvernernent ni.et 
van cen en ander 1n kennis' hebben gesteId, 

De Oflicier van J ustitie Croes, isWoensdag j l. uaar de 
Bovenlanden verlrokken, ten einde de antoriteiten met zijn 
rechtskundig advies bij te staan, . 

-- Naar wij tot ons leedwezen vel'l1emcn, is te Siboga 
overleden, de lleel' A. 1<'. van Iugen, laatRt kontroleur te 
Batang Taroe, kortelings benoemd tot kontroleur te Bondjol. 

(Pad. HM. · 

Padaltg, ~! Ocl. leder zal met genoegen vernemen , dat 
de hoofdschl.lldigen aall de pogingen om opstand te vel'
wekkcll te Fort de Kock reeds gevonnisd zijn door den 
rapat.. Dat I'onnis luicit niet minder, dan veroordeeling tot 
twintig jaren d wangarbeid in de ketting blliten ~umatm's 
Westku'lt, tel' plaalse aan te wijzen door den Gouverneur
(3en6faai . 

Padwl!!, 5 October. Atckin. Men verneemt dat Zr. Ms. 
stoolllschip M(tas-en- !Faal in 'den loop van de volgende 
week naar Atchir: zal vertrekken met eell zending naar 
den Sultan van dat rijk. Volgens genomene informatiell 
moet den vorst een brief van Z. E. drn Gouverneur-Gene
raal worden overhandigd. 

Er bestaan o. i. recienen am te gelooven, dat dit bezoek 
den Sultan niet bijzonder aangenaam kan zijn, en het de 
meest mogelijke omzichtigheid zal vereischen om botsingen 
te voorkomen terwiJl het met bet oog op de onrustige stcm
ming . in de Padangsche Bovenlanden en de gebeurtenissell 
in DeIihoogst lloodzakelijk mag worden geacht om eike 
aanleiding daartoe te vermijdell. 

Wij erkennen dat het geoorloofd en wellicht plichtmatig 
kan zijn om onze nit het Siak-traktaat verkregene rechten, 
in het belang eener toekomstige uitbreiding van het Ne
derlandsche gezag op Sumatra, ook in Atchin te eloen gel
den; maar wij knnnell ons daarentegen ook niet ontvein
zen, dat llet vertrollwen van Atchin in de Nerlerlandsche 
staatkunde met reden te zeer aan het wankelell is gebracht, 
om bij het pogm tot herstel geen geduld en Yoorzichtig
heid met aandrang aan te bevelen. 

(Sum. COlt1'.) 

Padang, 9 Oct. Sterfgeval. - Zoo even ontvangen wij 
het bericht, tlat de kapitein H. A. E. Tromp van het 17de 
Bat. Inf. gisteren morgen tengevolge van een bel'oerte tc 
}i'orL-de-Kock is overleden. . 

-- Scheepsberichten. - Gisteren middag is 11ier tel' reede 
aangekomenhet Amerik. fregatschip Cyclone, groot 836 68jloe 
ton, govoerd door Ch. F, King, bemand meL lS kOPP(;ll en 
gewapencl met twee kanollllcn. Ret schip is den 24stell 
j uli j 1. zundel' la)ing van N ew-York vertrokken, heeft geen 
andere plaatsen aange,laan, en is besLemd om hier een la
ding proclllkten in. te nemen. 

Weder is hier een Eng. stoomsehip, de Ada., gezagv. l\, 
Jatehell, van Singapore aangekomen met bedevaartg,mger". 
D:t is het tweede in deze maand. 

-- Bandjirs. - Tengevolge vall eenige z,ware regenbuiei1 
waren eergisteren ell gisteren de riviel'ell buitengemeen ge
zwollell ell haddcll hi.er en daar ge,'aarlijke bandjirs pIaat~. 
De groote urug over de Soenoer in de ass.-residentie Pria~ 
man, welke door de heerendienstplichtige bevolking woi'dt 
ollderhuuden en sedert eenige weken in reparat.ic was, 18 

gedeeltelijk illgestort 
Ook andere bruggen hebben geleden en cie wegen even-

zeer. 
De weg van L'riaman naar de Allei stond gisteren gedeel

tclijke onder \r:>!(~ r. 

UiL ·tle t;clvellianden. - l\Ien schrijft OilS van :Fort
de-Koel; 
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/I Wie beweel·t dllt de rust in de Bovenlanden hersteld is, I Of deze sluipmoordenaars hUllJ.'lingeu zijn geweest, er be
dw~alt of spreekt onwaarhei~; de rU8t is niel hersteld. KOill staan l:edenen om dit. te verllloe~en, doeh. ~et zekerheid is 
zelf naal' boven en overtUig u van den waren toestand, znlks DleL te zeggen; mtusscben IS de posltlC van den HI'. 
waarvan de oorzaken en het begin in llwe altikelen over I wI. en Z\jlle eehtgenoote niet benijdenswaardig, want tegen 
drn aktueelen toestand in de Padangsehe Bovenlanden m. i . . open geweld kan men zieh nog wapenen, maar tegen sluip-
zeer juist aangetoolld zijn. i mom·a kan men niet op zijne hoede zijn. 

I,En dut rIe o.~rustige st?mming van de ~ovenla~den. zich _ HeJen morgen ten aeht nre ankerde het tran sport-
ook verder. scll\lnt v~rbrel(l ~e h~bben,. b.llJkt. m. 1. mt de schip II Soel'l!oa(fa" op onze reede, aanbrengende de troepen 
omsLnndlgheld dat d~ ll11andsc.:e Kommlssle, lhe op ~ast van welke hestcmd zijn tecrcn Mandhar te ao·eren. Ten 4 ure 
het bestuur .naar K wantau was ."ertrokken, ten emde te nadetllUiddaa wUllen ;'ij debarkercn om" de c1.aartoe in het 
onderzoeken III hoeverre de bevolklllg

r 
alJa~l' .genegen zoue.le fort .Rotterd~lll ingerichte Jocalieteitell te betrekken, 

zijn om aan de n'oeger benoemde KOmmlSSle gelegenheld (jliak Hbl.) 
te geven tot reizen en onderzoeken, thans is teruggekecrd . 
met de boodschap, dat men daarvan wenschte verschoond jl1akassar, 1 Oct. ]~ergisterell hadden zieh eenige in- . 
te blijven enz. landers van ons gchied naal' Goa hegeven om Jaar onge-

IIDe bewonel's der OeVel'streken van de K wantan-rivier stoord han last in het hanen vechten hot te vieren; veriies 
waren, naar ik verneem, reeds ingelicht omtl'el1t het cloor in het spel waal'sehi]nlijk gaf aanleidiog clat zij zieh tot 
de l'egeering bevolen onderzoek, en had den hunne antwoor- gewelddadigheden ol'ergaven , dat 'l'l'eldra een geveeht werd, 
den gereed. Een verbinding van Sumatra's "'Vest en Oost- waarvan de uitslag was dat rIrie inlanders gedood, zekere 
kust langs de Kwantan kwam hen onmogelijk voor, orndaL Radja 1'0mpong (een' nit den adelstand van Goa) doodelijk 
er geen volk genoeg te vinden is om wegen aan te leg;;:,en gewollcl (seclert overleden) en nog een twintigtal andel'en 
en de rivier niet bevaarbaar is. Buitend:cn zouden de hoof- min en meer gehlesseerd werden. Van Macassar's gebied 
den te kennen hebhen gegeven, (bt zij niet konden instaan zijn el' cen inlander nis gerlood en zeven als gewond bij 
voor de honding die de bevolking zou aannemen tegenover de policic geeonstateel'c1. 
de ambtenaren van het Gonvernement, verwijzende de een _ ZonJag jl. is de Secl'etaris 1'001' de InL Zaken lllet 
naar de Sihayong en de ander naa]' '\iak of KampaI'. · de "Aa7't van Ne!>" nanl' Man dar vertrokken am den VOl'st 

II Het mag dus met reden aangenomen w?rde.~, dat de daar het ultilllatullI aantezeggen, waarna bij onwil tot aan-
Kwantaneezen met de Bovenlanders eenstemmlg ZLJll (1). O'aan van het konLrakt de wapenen hem wHen dwingen. 

IIUit Pankalang zijn eveneens ongunstige t\jdingen ont- I b (Male. J1M.) 
vangen. Hoewel de derwaarts gezondene inlandsehe hoof-
den nog niet tel'llggekeel'll z~jn, vernam llIen toch vail een itlctlca88al' , 4 Oct. Van goederhalld vernemcn wij dat 
hunner tel'llggezondene volgelingen, dat ook daar de ont- Rac1ja Tompong niet overledell is, maar mi"schien van zij ne 
vangst niet aangenaam was. wonden nog zal opkomen. 

De in de gevangenis te Fort-de-Kock in arrest gehon- _ Zoo wij weI onderricht zijn, is e1' sprake van wanneer 
dene hadjies zullen morgen ochtend onder gelerJe van een de expeditie naar Mandhar doorgaat, om de Mak. schutte
'beambte naar Padang overgebracht worden. :Men beweert rij de waehten te doen betrekken. 1M zou ziclt echter al
hier dat er pogingen znllen aal1gewend worden om ze te leen uitstrekken tot de wacb.tdienst in de nachtelijke uren. 
bevl'ijden (2). ' (Mal.'. Hbl.) 

1/ N og kan ik u melden Jat de geschiedenis del' .ijzeren -. . 
kaw. rues" een nieuwe phase ingetre1en is, die vee I stof tot I Jlfakass:l1' , 8 Oct. Vl'ijdag den. 4den JI. l~ den o.chtend-
praten aeeft doeh waarover nader." stond verltet het N ederl. fregatschlp Anna lh!/1ta, kapt. A. 
~==o~=' H. Zwaneveldt, na alhier water ingenomcn te hebben,onze 

(1) Ue Reel. kan tevens meduiceieu, d 'lt de Z ,lining v ~' n dCl reede om met eene lading steenkolen I'an New-Castle naal' 
heeren de G.-eve en Cornels de , Gro.ot.,. te!l~evolge vall ae Uil. Hongkong te zeilen. ,Tegen half zeven in den av~~d -u-::s 
Kwaulan ont.vangen benchten, voorlOoplg IS n,tgesteld. men de 1'even van I'-.apo-Posang (ongeveer 10 mlJlen N. 

(2) Gist.er a"oud z\ju de bcJodde gevaogellcn bier t.er plaatse W. van lVIakassar, genac1erd to en op eenmaal het sehip op 
aallgeknooen e~J I .~ degev~l:gerlls opgenomcD. GedureDd~ de I eene koraalrif stootte, zoodat ~e looze ki~l los raakte en het 
rels heeft IIlet:; blJ7.0nders pla"ls gfhad. '. R~d. I water met vreesselijkcn spoed lJl het sehip drong. Na eell 

tS u.It1 .• Com.) d 1 . 1 t t· k d h . twce en stoot was men wee e1' III v 0 wa e1 ge .:lmen, oe 

Padanr;, 12 October, Weder i8 eelt del' hoofdschuldigen 
aan de gebeurtenissen in de Bovenlanden door den Rapat 
veroordeeld tot twintig jaren dwangarbeid in den ketting 
cnz. als de vorigen. De veroordeelde werd eergisteren avond 
hier ter plaatse in de gevangenis overgebl'acht. 

(S/lilt, Cour.) 

het was dllidelijk dat de Anna D-igna niet meer te redden 
was en clat men tot Iijfsbehoud geen tijd te verJiezen had. 
De kapitei.n met zijne echtgenoote ell nog vierent.wintig man 
nitmakende de geheele ekwipage begal'en zich, aileen van 
het hoogstnoodige voorzien , ill allerij I III chic boot.en en nog 
maar op korten afstand zijnde zOL:k de Anna Dl//IU[ even 
na 7 nre in de diepte wcg; selup en ladIng ware'} vel" 
dwenen. 

In den naeht van den 7den dezer zijn de drie hooten hier 
iJehOll(len aallgekomen. (Mak HM.) 

Makas.Yal' , 27 Sept. Zatul'dag nacht (21sten Sept. jl.) 
om half elf, nadat de Kontroleur van l'jamba de H1'. Mun
tendam zich juist tel' mste had begeven, sJopen er een drie
tal inlanders binnen de benting, en trachtten de woning 
van den kontrolellr binnen te komen, men vermoec1t met Makassar, l5 October. N aar men bijna aJgemeell I'an 

. :het doel Oill hem te vermoorden; zij werden eehte)' gezien, oord eel is, zal het op Donderdag hicr terugverwaeht wordendf' 
vielen daarop de her-etting, die l~it . ecn ko)'poraal en vijf of Z. M. 5toomsehip IIA({rt ran lYe!;" de~1 vorst van. ~Iand~ar 
zes pradjocrits hestaat, aan en doodden een' dezer, ierwiJl wei nict medebrcngell en. ~enkt men till" Liat de lllscheplllg 
er nog twee gewond werden. ])oor een gewonden pradjoe- en het vertre];: del' expedlhe.troepen op Zaterdag of Zondag 
rit werd cen' del' sluipIUool'denaa1's neGrgelegd, de underen I t\al plaats behben. ., ,.. . 

" cr aan den haal ; NIcn llOort de Ultrust.tn g tot rleze expechtle 1lI allen deele 
gl.loen. " 1 I I '1. ! d I' f boO ) zlr.nirwf bi]' mri.2:I' 'l'oeil Ill' 1I r. ,\'I. rioor !teL J'nmoer gewekt, op Ie p aat5 I foemen, s.c"ene e voor ee Ig' a IJ VIOl , > ,, "" • • 

k warn, had IIt'l \\,l('htvoll;: lint hazen pad gekozen. ; gelr-gr.n hr~dp,n \';:)1 rlien flard~. 
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Men wit dat de Mandhareezen, hoe weI aUijd als zeevaren- het. marine·etahlissenient op Onrust O. W. Touwer. lalltste-
den en elders handel drijvenden veelalreizende en trek- lijk opwaehfgeld. 

kellda Heden, in meel' dan gewonen getale hun land hebhen D . den Komnzandant del' Z, t O'Z f tet 
verla tell zoo naar Bali als naar Borneo, zoodat bij den 001 D t t d M' eemag en ,.e V(l?l fb 

aanvang altllans geen' grooten tegenstand zal t e wachten I epa?' enten e?' anile i1Z lvede1'land8clt-llidie 
zijn. W\i voor OilS vreezen eehter dat de l'egenmousson \ Zijn overgeplaatst: 
niet zeer verre meer af is, zoodal de tijd geene lange tach- Aan boord Zr. Ms. fregat Prins Alcx',nder der N~rl erlanden, de 
ten in de gebergten zal toestaan. Het is echter ook ,vaal' \ luil.enaHl.te~.zee 2Je k!asse A. P. 1'"dema, Vl>1l '/; .M.s: st.oom-
oat eene landing op Mandhal' in den goeden moesson met I sclll~ MarUiX. . . 
de st.erke zuidewillden hoogstgev,' Rl'lijk, men zegt zelfs, De offiClereo van gezondheld 3de I; lasse lJ. B·,kker. vall Z. Ms. 
ondoenliJ'k l~ (Mak. HhZ.) i stoomschip Admiraal .van Kingsbergen, en J. A. G. Hulst" 

" I van Z. Ms. sehoomschlp Mans en Waal. 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

Civiel Departement. 

Verleend: 

I A!ln boord Zr. Ms. korvet. Prinses A meli r.. de kapitein 11Iit.enant· 
,ter zee M. O. de Kanter, van Z. Ms. stoomschip Arcijoeno, 
i als kommandlint: 

I 
de luitenant·tllr,zIl8 2de kl~sse J. J. Kraakman. V'ln Z. Ms. 

stoomscbip Oycloop, en H. J . J. Kempe, van Z. Ms. 'sloom-
i schip Banka. 

Ben I.we(,jarig- verlof naar Nederland, wegens ziekte, Mil den tolk ti.e 2de klasse J. A. Lagaaij, van Z. Ms. stoomschip Ar-I
i Aan boord. Zr. Ms. korvet van Speijk, de offieier van administra-

voor de Chinesche I!lal I.e R io llw M. Scbaalje. d.l0eno. 
Ontslagen: I Ann boord Zr. Ms. stoomschip Marnix. de officier van gezond-

Eervol, uit '8 lands dienst, met behoud van reg!. 01) pensio. el'. de I beid 2de klasse J. J. Borst, van Z. M,. fregat Prins Ale
xander der Nederlanden. gewezen kassier bij het. vendukant.oor te SamarHlIg J . H. 

Donkel. I Aan boord Zr. Ms. stoomschip A rdjoeno, de kapitein- ter-zee J . 
Or verzoek, eervol, oil. z\jne betrekking., de Opzil!:.,ter der I.weede I F. Koopman, als komm!l!ldant, en de sclleepsklerk J. F· 

MlIller, van Z. Ms. korvat Prinses Amelia: 
klasse b\i den waterstaat en's lands hurgerl\;ke openblire de officier van adn:inist..alie Iste klasse J. A. Waldeck. van 
werkell, tijdelijk gedelachcerd by bet marille.deparlcment ell I Z Ms. stoomschip J\lhas en Waal. 
belast met het toezigt over de marine-werken te Soerabaija' j 
J. W. Vulmering. Aan boord Zr. Ms. stoomschip Dj amhi. de adelborsten J. B. Duk-

Benoemd: I kers en C. Meijboom, van Z .Ms. stoomschip Ardjoello. 

To\. lid in den ra~d van justitie te Batavia, het lid in den raad I Aan IboodrdlZr. kMI s. stoowmscrhip CyclooP
Z
' d~ ... officier vaplI ~ezoADd-

. . . n J (. F 'I" lei ste asse, - Jlttel. van • !Us. fregat rins ie· 
van Jusl.Jtle I.e ::iamarallg mr. • Ol. I . lmmermans. i xander der Nederlanden; 

Tot 1~lldmeter voor de geregeld,e bijhoudin!? der kaarten en r~ I de luitmant· ter-zee 2je klasse IJ. Raremaker. van Z. Ms. kor-
glst.ers voor het land Bloeooer (afdeelIDg BOltell zorg, resl· Vllt 'Jan Speijk. 
dentie BatlHia) en he~. verrigt.en van andere wcrkzaamheden Aan boord Zr. Ms. stoornscliip Marnix, de luitenant.teH:ee 2de ' 
welke zich op btl, gebled van bet. land meters vak en hetgeen klssse L . A. H. L lUlie, van Z. Ms. stoomscbip den Briel. 
daarmede ID verband staat. III die afdeehug Il\o~leu voordoen, .. 
M. A. van Deventer, thalls met de waarneQ)ing dier betrek. Aan boord Zr. Ms. stoom.scblp den ~:ltl l, ~e adelborst A. Voor-
king be last . molen, van Z. Ms. g,OOmSChlp DJambl. 

Door den lJirekteuj' van Financien I Aan boord Zr. Ms. sl.oomschip Maas en Wabl, de oflicier van .... I gezondheid 2Je kla~se J. van I,it.b Rarrebomee. van Z. Ms. 
B t) de tn- en 1t! tvocn·egten. st.oomschip Mar ll ix; 

Is ingetrokken; de ~delborst G. M. Titsingh. V!I1l Z. Mij. sloomsehip Djllmhi. 

De benoemin. g van den kommies -ont.'lDnger, t.eveus fun gcrend I Aan board Zr.. Ms. stoo~s~hip Admiraal vall Kingsbergen. de 
haven- en pakhuismeester te Bezoeki G. A. Malga. tot kom. offieler v~n gezondheld 2de kl8sse G. F. Rochat.. van Z. Ms. 
mit s.ont.vanger, I,evens fuugereud haven. en phkhuismeest.er st.oorr.schlp Oyeloop. 
Ie Panawekan (Bezoeki). I Is ingetrokken: 

Is benoemd: 1\ De overplaatsing van Z. !Ms. korvet. van Spe\ik op Z. Ms. fre-
Tot kommies.olltvanger. levells fun gerend haven- ell pakhuis- gat Prins Alexauder der Nederlallden vlln de scheepskler-

meester te Pauaro~kan (Bezoeki) P. B. Smith. hcnoemd I ken O. R. Paehlig en K. J. VElIl den BIIssche. 
kommifs'ontvanger, tevens fnngerend haven- en pakhUismees- 1 I s verglmning vcrleend: 
ter te Hezoeki. Om Ie repat,rieeren wege r. s langdorig verbl~ir in Oost-Indie aan: 

Departement van Oorlog. \ de Initenant-ter-zee 2de klasse M. J. van L~kerveld. J. G. R. 
Bevorderd: wan Doorn en H. van den Pauvert, en de officieren van 

gezondheid J. O. D. SteendiJk en W. F. Oloos. 
Bij ltet UJopen del' Injantel'ie. I (Javasclte OOU?'Ctnt 18 October 1872). 

Tot. m9joor. de kapitein W . A. J . • T. Kraal. 
'1'01 kapiteins, de eersle luit.enaut.s C .• J. van den Vrijboff en J. [ 

A. H. Boellaard. ! IN NAAM DES KONINGSI 

Bij de Militaire Geneesklmdige Dienst. I DE GOUVERN1WR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

T n! mi iilairen apotheker der Iweede k l a8s~. de :ui lil.<. ir e opot Leker I Den Raad van Nedel'land8ch-Indil gehoord; 
elf.[ derde klasse G. O. de Groot. I. S I ' , A llen, die daze zulle1t zien of ltool'cn Zezen, • a ut I 

Departement der Marine. I' doet te weten : 
OntslaoO'en : I D I . . t , ati\i in aanmerkil1g nemcnde, dat cene hevesllgmg Cil we • 

};f.rvol, \lit 'a lands dienst, met. behollrJ van rfgt. op pensioen, de I telijke re~eling van het sedert. juen in de Millabassa distrikten 
amhtenaar op noo-aktivit~it 1" O. J. G':ster, 1!I~t~teli,: k ge- I der Ti 'sidellt.ie Meuado werkende kotlijst.elsel, zoo ter verzekering 
:t:'ghehber der tweede klassc tJ\j de souvernemtnts Illuline. I van een goed besluur als ter weguemiug van onzeKerheid voor 

Et!r< (; 'J nit ' 8 lands dienst, rl e gew,oz cn fiJrOp CfSch VU \l'stoker h~ • de bevolkiug. noodig is; 
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LetteDde op de artikelen 20, 29. 31. 33 en 56 van het regIe
maot op het beleid der Regeerillg van Nederlandsch-Indie enop 
Staatablad 1864, no. 8; 

Beeft goedgevonden en verst.aan: 
Art. 1. Aile binnen de Miuahassa-distrikten der residentie 

Menado door de inlandsche bevolkiDg geteelde komj wordt, op 
de tot duaverre gebruikelijke wijze. aan het Gouvernemelit ge
leverd. tegen eenen door de Regeerir.g in overeenstemming met 
de bestaande of later uittevaardigen ~oorschrirten te bepalen prijs. 

Biervan is uitgezonderd de koffij, belloodigd voor persoonlijk 
gebrnik van den planter en zijo hUisgezin. en die. welk~ ge.brand 
en in den vorm van poeder voor blOneolandsch gebrulk IS be· 
stemd. . . 

Art: 2. Het verkoopen of vervoeren van koffij, welke iuge
wolge het bepaalde bij de ee,8te alinea vau artikel cen dezer or
donnaneie aan het. Gouvernement bennort geleverd te worden, 
waardoor die kolfij aan dIe levering wordt ontl.rokken, wordt 
gestraft, zoo het feit gepleegd wordt door Europeanen of met 
dezen gelijkgestelden, met gevaogenisstrar van aeht dagen \ot drie . 
m&anden en eene geldboete van ten hoogste / 1000. en zoo het 

I feit gepleegd wordt door inlal1ders of met dezen gelijkgestelden met 
dwangarbeid builen den ketting voor den tijd van acbt dagen tot 
drie maanden en eene geldboete .van teu hoogste 11000. beide 
met verbeurdverklariog. ten behoeve vall den lande, van de aldus 
verkochte of vervoerde kolfij. 

Art.. 3. Aile binnen de Minahasss-distrikten vervoerd worden
de koffij, onv~rschi\lig of die aan het Gouvernement dan wei aan 
partikuheren toebehoort, moet op v~rbeurte eener boste van/l0 
tot 1100 voorzien zijn van een geleide-billet., waarvan de vorm 
en de wijze van verkrijgiog door den resident van Menado wor. 
den bepaald. 

Art. 4. Wlinneer in de Minabassa-dislrikten koflij van elders 
wordt ingevoerd, kan aan bet kantoor van den haven meester, ter 
plaatse van den invoer. worden verzocbt en verkregen een schrif
telijk bewijs van dien invoer. met duidelijke vermelding der hoe
veelheid en der plaals, van waar. de koflij herkomstig is. op ver
toon van welk bewijs de weder· uitvoer kan plaats hebben. ter· 
wijl bij gebrek aan zoodaoig bewijs de koffij besehouwd wordt 
te vallen in de termen van de eerste alinea van artikel een dezer 
ordonnaneie. 

Art. 5. Deze ordonnaneie treedt in werking op den dag, waar
op het staat.sblad van Nederlandsch· Indie_ waarin zij wOldt opge
nomen,teMenado ontvangen wordt. , 

En opdat niemand hiervan onwetend!leid voorwende, zal deze 
in het staatsblad van Nederl8ndsch-Indi~ .. ~eplaatst en, voor zoo
veel noodig, in de Inlandsche en Cbl~<Jsehe talen aangeplakt 
worden. 

Gelast en beveelt voorts, dat aile hooge en lage kollegiiil1 en 
ambtenaren, offieieren en justicieren. ieder voor zooveel hem aan
J!;aat, aan de lItipte ·nahlVlng dezer de hand zullen houden. zon
der oogluiking of aanzien des persoons. 

Gedaan te Buitenzorg, den 20sten October 1872. 

(Staatsblad no. 180.) 

LOUDON. 

De Algemeene Sekretaris, 
V A.N. HARENCARSPEL. 

Bij besluit van 18 October 1872. no. 48, is aanteekening ge
booden van het Koniuklijk besluit van 16;Augnst~s 1872, no. 46. 
waarbij a!t.n W. P. Groeneveldt, t?lk v~or de Chmesche taal ta 
Padang. ,oor den t.M van een ]aar. 111 t.e gaan met den dag 
z\jnerBankomst te Shanghae, zijn opge.drage~ de funktien van 
sekretaris·tolk bij t.et konsulaat·generaal ID ChlDa. 

.. Erkend en toegelaten; 

f· . Kraehtens magtiging des Konings. de heer A. J. W. va~ Del· 
~en, als koneul-generaal van Ooslenrijk-Hongarije te BataVia. 

Civiel Departement. 
Ontslagen: 

reaidentieltaQtoor to Benk~l"n, 
J. c. Hemler, .• .. 
F. M. Samuels, 
W. F. Gotter, 
J. P. Mutter, 
N. E. Bonte, 
P ~ Verwoert en 
P. A; Nootdhoarn, 

laatstelijk, de aerate h()ofdkommies. de tweede eerste kom
. mie8~ de overigen tweede Itommiezen v~~r het bijwerkcn en 

afslulten der algemeene; boeken en; rekeningen loopende tot 
en met het jaar 1866. 

de ambtenaar op non-aktiviteit W. H. Brouwer.laatstelijk fioofd
kommies bij . de 81~eme.ene reken~~mer en de ambtenaar op 
onder stand W. TawafIB, laatstellJk postkommies, chef van .. 
het postkantoor te Grissee(Soerabaija) ~ . 

Op verz?ek. eervol, uit '1\ lands. diellst, met behoud van regt op 
penSlOeD. de ambtenaar op non-aktiviteit J. C. van Cham
hon. laatstelijk vendunieeater te Batavia. 

Op verz?ek. eervol, uit '8 lands dienst, onder toekenning Van 
penSlOeu. de gewezen notenkalker. bij het specerijmaO'azijn te 
Neira (Banda) C.H. Veerman. - C 

Op varz?ek, eenol, uit 's lands dienst, met behoud van regt op 
penslOeD, de gewezen klerk ter algemeene sekretarie J. J. 
Barrett. 

Eervol, wegens vertrek. als buitengewoon substituut'griffier. bui
ten bezwaar van den lande, bij den landraad te Kraksaiin 
(Probolingo) C. E. Haase. 

Henoemd: 

Tot prokureur·generaal bij het hoog-geregtshof van Nederlandsch. 
Indie tevens advokaat·fiskaal voor de land- . en zeema!!.t.de 
president van den raad van justitie te Batavia mr. F. F. L. 
U. Last. 

Bij de in- en uitvoerrepten. 

Tot boekhouder bij den ontvanger te Batavia, de kommies t.evens 
boekhouder bij den ontvanger te Soerabaija E. J. W. G. 
N eirinch. 

Tot kommies-administratenr bij het entrepot te Batavia, de tweede 
kommies bij den ontvl),nger aldaar J. C. Mijer. 

Tot kommies tevens ~oekh.?u~er by" den ontvanger te Soerabaijs, 
de tweede kommles bU dIeD ontvanger I,. W. van Buel. 

Tot tweeden kommies bij den ontvanger te Batavia. de ambtenaar 
. op non-aktiviteit P. M. Leidelmeijer. gewezen tijdelijk tweede 

\commies bij de algemeene rekenkamer_ 
Tot tweeden kommies bij den ontvanger te Soerabaijs, de kom

mies bij den ontvanger te Padang J. H. Riekerk. 
Tot kommies·boekhouder bU den ontvanger te Cheri bon. de amb

tenaar op waehtgeId J. H. Piehel, gewezen derde kommies 
bij de afdeeling bijwerken der algemeene boeken en reke. 
ningen, loopende tot en met 1866, bij het departement van 
financien. 

'I.'ot derden kommies bij den ontvanger te Soerabaija. de eerate 
klerk bij den ontvanger te Batavia W. B. Meijer. 

Tot derden kommies bij ' den kontroleur te Soerabaija. de ambte
naar op non-aktiviteit F , W. Rappard, gewezen telegrafist 
der derde klasse. 

Tot kommies bij den ontvanger te Papang. de ambtenaar op non .. 
aktiviteit P. C. Ebeling. 

Tot 8ubstituut-griffier bij den raad van justitie te Soerabaija. de 
derde substituut-griffier bij den raad van j ustitie te B~tavia 
mr. D. Mounier. 

Goedgekeurd : 

dat door den Landraad te Kediri 
Is benoemd : 

Tot buitengewoon substitnut·griffier bij die regtbank, buiten be
zwaar van den lande. A. H _ Clignett, ambtenaar op wacht. 
geld. 

dat door den landraad te Blitar 
Is benoemd: 

E.rvol, uit 's lands dienst, met behoud van reg! op pensioen, de Tot buitengewoon 8ubstituut-griffier bij die rechtbank. buiten be. 
zwaar van den lande, J. P . E. loen. ambtenaar op wacht-bn!btell!t.ren op wachtgeld: 

1) . C. 'l'engnagel, laatstelijk tweede kommies op het aasi.tent· ~~. . 
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aat door de landl"aden Ie Tlengalek en l'oeloenfJ·.dfJoenfJ 
(Kediri) 

Is benoemd: 

Tot 11IIiten!(eIVoon sunsl it.uut·grillier b,j die rechl blink, buiten be
zwaar van den lande, P. J. Ali,.. ambt.ell~ar oli wflcblgeld. 

ad d001' den Resident der Zui 'er· en Oostel'.afdeeling 

van B01'neo 

Is ontheven: 

Bervol, we/rens vertrek, van d.e verdere waarneminlr der hetrek
king vau civiel gezagh'ebher (le r nfdedillU 'l'"nah·L:;ut., de 
eerste luit.enant der ilJfanterie P. H. H. R ·'\Jt s . 

Door den Direktew' van 0Itiel'UJi;js, Eel'edienst en Nijvel'neiil 
Ziju benoemd: 

Tot hlliponderw~izer lIan de open bare !!lgere school te Poerb( lingo 
[Banjoemas], B. St.oulj esd iik; 

Tot derden hulponderwijzer aan de openbarll tweede lagere school 
te Padang [Sumatra's W estkustJ. D. J. Pout; 

onderw\izers voor de Indische dienst, onillugs uit. N ederllllld 
aangekomen. 

DooI· den Resi -lent ?Jan Kedil'i 
Zijn benoemd: 

Tot eers!en klerk op het. 8ssisleut. resideulie-bnreau Ie Blitar, tevens 
griffier b\j den landraad aldaar U, A. W. Huiskam p, tbnlls 
zonder bezoldi!!ing wert zaam ter griffie van den raad vau 
justitie te Soerabaija. 

Tot eersten klerk op bet assislent-r esidentie·hnrean-te Berh(,k. te
vens griffier bij den land ralld aldaar P. W. L. Esillk, t hailS 
eerste klerk op bet resideutie·knlltoor te Pamakassau [Ma
dura] . 

Departement van Oorlog. 
Verleeud : 

Ben tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den kiI· 
pil.ein der infr,nterie R. D. W. Koops. 

Dool" den Kommandant van ltet Lege9' -en Oltef van 
Depurtement van Om'log in Neilerlundsclt-Indie zijn: 

net 

Bli 

Bij 

Bij 

Geplaatst: 

Injanterie. 
het 5de haiailloll, de tweede .luitenant C. J. van 
onlangs van verlof uit N ederiand terilggekeerd. 

Overgeplaatst: 

DejJaJ'tement va1Z Oodog, 

Temmen, 

de 2de afdeelin!!, de eers\.e ltli t.cDflut.·kwart.iermeester der 
militaire adminislratie H .. J. l',1h ~ sland; zullende llij als zoo· 
drtnig b\j zijae dienst worden gevoerd a la suite. 

Geneeskundige die9tst. 
bet. p:root mililair·hosplt aal te Soernba\ja, de ()fficier van ge· 
zonrlbeid der tweede klasse G. Sioifl rn de milil ai re apol.be
ker dec der de ki asse J. Villl SelmB, rtspektivel\jk van de ge
n8e skuIlrJige diell st der Zuider- en Oostcr-afdeeling van Bor-

B\i besluit vall den GOllverneur.Generaal van NederlandsC!h
Indle. van 23 Oktober 187~. no. 33. zijn de residenten van 
Diokdjokarta. Soerahaija en Timor en de (;louverneur. van Sumatra's 
Westkust ui1.genooriigd om de eerwaarde heereu J -. B. Plllinckx, 
J. B. A . van Mwrs, C. H. A. Ten Brink en fl_ C.Ver
braak, te erkenneu de twee eerst.eu als pastoor en o"rler-pa~t.oor, 
respekt.ivelijk bij de roornscb·katllolieke gemrente I.e Djukdjok iuta 
eu. bij die te Soc~rabaija, en de t.wee laatst" elloemdcu als hulp. 
pnrst.er, respekllVl·l\jk by de rooUlsch-katholieke gemeenten te 
L~ rantoeka eu te Pqdang. . 

Op 

Op 

Op 

Op 

Op 

Civiel Departament. 

Ontslagen: 

verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met behond van re~t op 
pellsioen , de siui,w3ch'er t.e Sitoebolldo (Brzoeki) C. Ahels. 
verzock. eervol, \Cit's lands dltlnst, de gewezen klerk op het 
resideuliekauloor te B<tavia G. Bdrel,dsp. 
verzo~k, eer . ol, uil. 's lauds dienst, de amhtenaar op wacht
g'1,ld H. Kamp. laa tstel~ik onder-kommies der tweede klasse 
bij de in- en uit.voerregt.en te Bat.avia. 
verzoek, eervol . als tweede huitenj!ewoon sllbstituut-griffier, 
huilP.Jl h, zwaar v, u den lande, bij den lalldraad te 1iageiling 
F, C. E. Bou~ quet. 

Illgetrokken; 

verzoek, bet san den ambtenaar J. H. H, Dornseiff. laatste
Iijk kontro!eur dpr eersi.e klasse b\j het. hinnenlandsch btstuur 
in de residellti e Palembang, wesens ziekte verleeud twerjarig 
verlof naar Ncdaland. 

Benoemd: 

Tot tweedeu stadsgeneesheer te Soerabaija, de partikuliere Irenees', 
heel· en verloskulldi!(e te Bandong (resideutie Preanger. 
regentscha ppen) J. de Clercq Zubii. 

Bij de in- en uitvoel'1"egten. 
1'ot. kontroleur te Padan". de ontvanger. tevens fungerend uaven

en pakhuismeester Ie Ben koelen, J. A. vau Hemert. 
Tot ontvaoger, tevellS fun ge rend haven· en pakbuismeest.er te 

Benkoelen, de kommies·visitateur bij de kontrole en recherche 
te Batavia W. C. H. Romswinckel. 

Tot kommies ·visil ate ur bij de kontrole en recberche te Batavia, 
de kommies dec ambulante recberche te Grissee (Soerauaija) 
J, J. 1!'. Swart. _.' 

Tot kommies der ambu~,nte recuerche te Grissee, de kommies. 
out.vanger, tevens fungereud baveumeester te Remballg, J. 
C. R von Banuiseth. 

Tot kommies·onlvanger, tevens fungerend hR'<'enmeester te Rem
bang, de ambteoaar op wacht~eld J. M. Kluppell, laatstelijk 
civiel gezaghebber der Solor-eilanden (Timor), 

Departement van Oorlog. 
Verleeud: 

Ben tweejarig verlof naar Nederla lld, wegens ziekte. aan den ka
pit.ein der iDfanterie M. L. }<'. de Jacquicr de Lompret. 

Ben tweejllri" verlof naar Nederlaud, aan den kapitein der infan
terie C. C, P . Steinmetz. 

(Java8cTte COUl'ant 25 October 1872). 

Bij de ~i·l!. · e; kll lJd jge dienst: van Celebes en onderhoorie:heden, 
)1;'0 "',; bet ~r cot, militair-hospit.al I.e Weltevreden, /. 

rl.\ 1,I!icier Villi v,ezolJdheid der tweede klasse G, l!'iseher, ALGEMEEN OVERZICHT, 

Bij 

Bij 

Bij 

,' olll {;l ~ dH' I\~nlu ksche el!und(en. . .. . ! Het feit dat hier hct meest de aandacht trekt, is de uit· 
dc, " "i'! ' ~." k. ".nuige riWltst, Ger M011lksche Cllanden , de mlht.aHe I gave an wege de Y K h dIN" 1'1 
ap o;'ilt'k ~ l' du J erde kl Hsse '1' . R isselada, van bet groot mi- v b d 1 t kk\amer vabn kdooPl an e edll r IJdver Ide1c 

.!i ta i,.\tos J i~!\al te Soerabaija. ~,v.an een un e r.
s U Cll, een oe e~ vor,~en e, on ~r en 

r. I' I tllel van Eme Zeeltuven voo]" Batuma. vii iJ hcbben 1D een 
. ., nfanten:. . , " . dl'ietal a:rtikelell dit onLlerwel'p bcs prokell. Zeel' zeker za~ 

het UJe bat.allion. de eersle IUl ,ena r,t D. St:hafer, van het. -' d. d' d fl" 1 . t ffi ' 1 b h'd .' . - Z . 0 1 - ' 13 cen Ie e1' Ie van e 0 lClee e en me -0 CIee e esc e1 en 
garnizoens-biltllilion der lIider- ea osler·afc eell!lg van or · . d b' d 1 k . d k kl' 
Ileo, m en Jtln e opgenomen, en DlS neentt, tot e on ll-

bet lOJe br.!_ailion, de tweeac luitenant, M. W. P. C. de sie komen, dat het haven plan van de K. v. K. of liever 
Jonker. vnn het, flde bata.illon. van de door llaar geraad pJeegde desk-ulldigen het. eenig goe
bet garlliz oem·b~ta lll () n van Palembang en Benkoelen, de I de is am in de cll'ingende behoefte van den t0cl te voor
eerste luiltnan t P. J, S. van Heulllco , vao het 14de ba-, ZiCll • . Zoo oordeelt Batavia·s handel cr met schier all e des-
tullOD. I kUl1rhgen over, tell blij ke waarvan een door de handelshui-

(.Tav(!sdli3 Courant 22 Oct, 1872.) ! zen ondert.eekend fI(he;; aan den G. G, is gel'icht. V\'ij 
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vertrouwen dat de post ¥Iln 1 milioen gulden, op de Indi- in den sehouder gewond bij den aanval op Lau-Bargoh; 
selle begrooting voor 1873 uitgetrokken, met geen ander bij onderscheidde zich daar weder en werd door den expe
doel door den Minisler I'an Kolollien is aangevraagd dan c1itie-kommandant tot sergeant bevorc1erc1. Tlvee dagen later, 
om len spoedig;;ie het iuil'tmplall Batavia ten uitvoer te la- clen 29 September ji, overleed hij. Hij was rid del' del' 
ten leggen.Uceds te lang is geclraald. Nog zullen 5 a. Militaire Willemsorde 4de klasse en een braaf soldaat. 
6 jaren moeten verloopen eel' de haven er is, waarvan Z. K. ne eerste luitenant del' infanterie Prager, die bij dezelfde 
H. prins Hendrik de onmisbaarheid c1aghelJer heeft aan- gelegenheid een schot door llet been krecg, is herstellende 
getoond. enzal spoedig wedel' dienst kunnen doen . 

De handel beklaagt zich VOOl'ts over gemis aan ruimte De militaire operaticn naar Tanda-Benoewa gaall onge-
aan den Boom om de goedereu, die met stoomschepen aan- stoOl'd, maar langzaam voort; niettemin hebben onze troe
komen en met spoed gek3t worden, op t.e slaan om ze pen Sapocl'oek bezet en bereikt. 
door de douanen te doen onderweken. Dit bleek vooral Volgens beri(;hten van Makasser is de expeclitie naar 
bij de komst van het Engel~che stoomscbip Achille8, :Mamihar vertl'okken, nadal: Maradia Kepping, clie zich als 
toeu de goecleren van de Conrad zeit's nog niet van den vorst van Balangnipa heeft opgeworpen en daal' sedert lang 
Boom hadden kunnen worden weggehaald, omdat de forma- reeds de invioedrijkste man wa~, een nltimatum onbeant
litei_ten en het gemis aan ruimte en orde belemmerend wer- woo I'd had gelaten . Blijkens een opstel over de cxpeditie 
ken. De stoom eischt dat in menig ander opzicht vllol'zie- van 1862 in dit bJacl heeft aij toen ten tijde reeds de hoofd
ning plaats ltebbe en dnldt niet den gewonen slakkengang 1'01 gespeeld. 
in het administratief beheer. Den 2 Nov. a. s. znllen de Mtt genoegen orrtving men hier kennis van het telegram, 
greven van den handel in eene vergaclering in de Han- aan hCL Indisch bestlLUl' gericht, c1at de kapitein Koops die zich 
delsvereeniging wordell besprokell. tot hel'stel van gez0udheid naar Europa moet begeven, de 

Wij zijn thans mede voor goed opgenomen in het telegl'a- luitenant Ponsiijn en de sergeant 'l'essers met de 1Iilitail'e 
fisch verkeer tusschen Austl'alie en andere werelddeelen . Willemsorde zijn gedekoreerd wegens hUllne verrichtingen in 
Men verwachtte dat den 21 dezer de gemeenschap zoowel Deli. De spoed, waal'mede deze onderscheidingen aange
tel' zee als te land claargesteld wu zijn. De kabel tusschen vraagd en toegekencl zijn, stcekt hoo9;st gnllstig af bij het
Port Darwin en BanjoewHngie is toch Jen 18 dezer hersteld geen vroeger gebeurde, toen jflfcn verliepen eel' de verdien
en den 22sten zou het verkeer te land door geheel Amtra- steiiJke kr\j gsman er iets V[tU hOOl·de. 
lie tot stand gebrll cht , ."iju . Ret geheel is een rt uzenwerk }let niet mindel' voldoening vernam men de aanneming 
dat aileen. zijne w~,Ilergade vindt in dell kabel, die Europa I door de 'l'\~eeele Kamer n:n het onLwe~·~-tarle r van r~ c b.ten. 
met Amenka verblUelt. , De vrMg IS evenwel welke nadere WlJzlglllgen (Lann. ZlJl1 

Van. Deli ontvangt men berichtell omtrent de vorderin-I gebrach~? want de telegraaf sprak alieen va n eea 1n'·oer-
gen, (lIe onze troepen maken. .recht, aldalende tot 6 percent. 

De Java8che Ct . meld de: i De mail bracht hier het prospektns van cteR;)iter-
HTelegrafi iche berichten van den resident van Riouw en 1\ damsch-Indiwhe K111tuurmaa tschappij. Dat wij n;p ' ': r"';lgd e 

V1i'tl den. kommandant der expeditionaire troepen il~ .. D~li, den ~ ederlalldschen kapit~lis t de ~andarllt op .cb I I "e.:o'\" :,:;run
den 17den dezer ontvangen, melden omtrent de militaue den ll1 deze gewesten Zlen vestlgen, behomt g(;ull O) : .·Jog. 
operat.ien in dat rijk het volgende: I De hooge kofii epl'ijzen lokken t1 ·urtoe nit. Molal' lil:i\Cll de 

IIDe Bataksehe versterkingen te Oedjong-Barat en 8apoe-1 agrarische wet niet betel' t oegepas~ wonlt, [lCh:,;,l, t,; elk 
roek ~erden door de troepen zonder eenig verlies aan doo- plan ",an nien aar~l een on begonnen ,rerk. It; L Uu .,,, ' ~:. et 
(len at gekwetsten genomen. prospeKtus daar hgt, zoo onbbcemd ell met £U<J ;t,e,llge 

H De Bataks trokken terug in weerwil van de door hun- onjmstheid, dnrven wij de verzekering gevtil th~ gee,1 ee.
nen aanvoerder, datoe Ketjil, aangewende pogiugen om hen kel ingezetene va n X ederlandsc"h-Illdie t.e beWBb Ctl zoa z~n 
stand te doen honden. om een aandeel ill de geproj ektcfrc1e IDPcntschapp\j te ne

IIIntllsschen berekende men dat lengevoJge Vlln de VIOle men. 
en zware regens, slechts langzaam nanr 'l'anda-Belloah ZOtl I Uit lladel'e beriehien bHjkt 
kunnell worden voortgernkt ." te Ambarawa en BanjerlJiro<l 

Tot aanvuilillg vall deze offieieele mededeelingen knnnen zaakt. 
de vo)gende bij;:onderheuen strekken, ons gemele! uit het 1\'[eer schade ZIlJ de Staat ondervinudll van de cnbegrij-
hoofdkwartier Tandjong-baieh, dd. 2 clezer. pelijke slordigheid bij het departement nUl finantien, die 

Het ziektecijfel' der troepen, met inbegrip van de gebles- onder den tegenwoordigcll direkLeul' niet blijkt vel"beterd 
scerden, bedraagt nog niet 10 percent van de sterlde, het- te zijn. De Chineesche amfioen-pacater te Soerabaja bad 
geen zeer bevredigend is, de vele regens, die vallen, de toch niet op den bepaalden tijd ophun ontvangel1, hetgeen 
fati6nes, enz. in nanmerking nemende. Het ziekteeijfer del' des te meer moet bevreemden omdat daar oak een parti
koelies en kettirJO'ffangers is hooger en bedraagt bijna het knlier entrepot bestant, waal'uit de rcgeering in geval van 
dubbele van dat "'del' troepen, hetgeen trollwens niet be- nood het noodige kan aankoopen. Dien ten gevolge ont
vrecHlen kan, daar deze lieden, wat hun physiek betreft, stond een proees en de Staat werd veroordeelcl tot vergoe-
'uiet zoo goed beslagen ten ijs komen als de soldaten, die ding van de door den pachter geledene schade, op te ma
thans ook in garnizoen voldoencle en kl'achtig gevoed worden. ken bij staat. Bij dien staat eischte partij 11/2 ton . De 

De nog in het Delische aanwezige tl'Oepen van het gar- stukken werden aan het depal'tement van iinantien opgezon
nr~gens-hataillon van Riouw en onderhool'igheden worden den en raakten er· zoek, naal' men wii. Het gevolg was dat 
door den expeditie-komrnandant van lievel'lede naar Tan- geen aanborl cloor den Staat geclaan wercl, geene pleidooien 
djoilg-Pinang temggezonden; reeds was hot. gl'ootste go- , over de gevorclenle som gevoel'd werden en de Staat, behalve 
deelte derwaarts vertrokken. in de kosten, verool'deeld word den pachter zijn yollen eiseh 

De op den vijand belllachtigcie en andere belangrijke uit te betalen. Of men veel heil van verdere proc.ednres te 
pllllten worden door Ollze troepeil bezet en vCl'sterkt, ten wacHrtl heeft, zal te bezien ZUllo Deze geheele zaak is 
Cl\1UC de opcl'utie!Un en de rust in den om trek te verze- eene nienwe b0drage tot de kennis van onze hnishollding 
b; reu, welk stelsel van et,appe-vel'sterkillgen ook hier weder : ell eene nienwe aansporing om met het bestaande oplltm. 
goec\e ITllcbten sehijllt te dragen. I sleIsel te brekell. . 

Dc !';uropecsdlc korpol'ual Ileij (;,5 wcrd, zooals men wed, I De direkteLll' vail binilenlaudsch be~tltU1' is van zijn~ 
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rei~ over J~~a al~ier teruggekeer~. . I Z~ane:veldt. stootte in den avond van den 4 dezer op 10 
Men S~hIJ~t hler eene belas~mg ~en behoeve van de mlJlen N. W. van Makasser zoo geweldig op een koraald, 

straatverlichtmg met gas te wIllen mvoerell en daarvoor dat het sehip reddeloos was. De kapitein, zijne vrouw en de 
eene soort van hoofdelijken omslag te zullen heflen. 24 ·man van de equipage bereikten in 3 booten Makas er 
Gemeente-belastingen zonder gemeente-bestullr Zijll een on- maar het schip en de lading steenkolen, voor Hongkong be: 
ding en zullen de Regeering in toenemende moeielijkheden stemd, verdwenen in de diepte. 
wikkelen. De J ava8cke Ot~ van 22 dezer hevat eene ordonnan tie, 

De heer Last, president van den Raad van J llstitie alhier, waarbij het bestaande koffiestelsel in de Minahassa wettclijk 
is tot Procureur-Generaal bij het Houggereehtshof benoemd. geregeld wordt. 

Tegen den gewezen ass. resident voor de politie te Djoc-
dja, van Ranzow, is re0htsingang verleend. Hij he eft de 
brutaliteit gehad tegen den redakteur van de Locomotief 
eene aanklaeht wegens laster in te dienen, die afgewezen 
werd op grond dat de feiten, in het blad vermeld, jllist 
waren. 

De redaktie van het Soerabajasclt Handel80lad staat te
recht wegens een artikel over het, naar hij beweerde, ten 
onreehte gevangen zetten van een Chinees. 

De Locomotief wil weten, dat de redakteuren del' beide 
Soel'abajasche bladen eorlang zullen aftreden. 

De opbrengst van het vervoer op den spoorweg Sarna
rang-Vorstenlanden over de maand J uni ji. is geweest 
j 95,983,25 5 en van den spoonveg Batavia-Bllitenzorg 
t 6,590,97. De dag der opening van deze laatste lijn voor 
de exploitatie is nog niet bepaald. 

De rust is in de Padangsche bovenlanden niet verder ge
stoord; eenigen der onruststokers zijn tot zware straften 
veroordeeld. 

Op Ceram schijnen de onlusten evenzeer geschikt te zijn. 
Onze missie naar Siam is den 30 Sept. te Bangkok aan

gekomen en heeft den 4den het grootkruis van den Ned. 
Leeuw aan den Koning overhandigd. N a afloop der offi
eieele vi sites zon men eenige uitstapjes naar net binnenland 
doen, alvorens hier terug te keeren. 

De konsul-generaal voor China, de heer Ferguson, is van 
hier uaar zijn post vertrokken. Met dezelfde gelegenheid 
vertrokkken de heeren W. P. Groeneveldt, sekretaris-tolk 
bij het konsulaat-generaal in China en J. J. Roelofs, eleve
tolk. 

Eerstdaags verwacht men hier het bezoek van radja Brooke, 
van Serawak. De resident van Borneo's Westerafdeeling 
zal reeds vooraf hier komen. 

In de Javascke Ct. van 22 Oct. jl. leest men: 
Gedurende de maand J uli werd Pontianak bezocht door 

den heel' Brooke van Serawak met zijne eehtgenoot en twee 
andere Serawaksche heeren. 

De Batang-Loepars ondernamen, in vereeniging met de 
Soekongs, een grooten sneltocht tegen de Kantoe-dajaks. Bij 
dezen tocht vielen in het geheel aan beide zijden 92 dooden. 

Op loflelijke wijze gaat de vorst van Matan steeds voort 
het bestuur te ondersteunen in het opsporen dt!' goederen 
van eene indertijd bij Singkawang gestrande prauw. De
genen, die zich aan -het berooven van dat vaartuig hebben 
schuldig gemaakt, worden door dien vorst gestraft met ver
banning, onder verplicht;ng desniettemin, om het geroofde 
te vergoeden. 

In de afgeloopen maana kwamen 340 Banajareezen in de 
Wester-afdeeling' aan, am werk te zoeken. Sommigen hun
ner hebben zich naar Serawak begeven. 

Op 22 Augustus overleed Z. H. sultan Hamid van 
POl'ltianak. De begrafenis had op de gebrnikelijke pIech
tige wijze plaats. 

Het lijk werdt bijgezet in de vorstel~jke begraafplaats te 
Batoe Lajang. Sjarif J oesoef Pangeran Haloe Pakoe N egara, 
ouuste wettige zoon van den overledene, werd onder nadere 
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal door den resident 
der lYester-afdeeling van Bomeo als sultan van Pontianak 
Ilrkend. 

Hrt ~e<lerL fregatschip .,;i,ma IJi.9'Ut, gezagv. A. H. 

Mandhar in 1862. 
Men schrijft ons van Makasser: 
Hier wordt elk oogenblik het oprukken eener expeditie 

naar Mandhar te gemoet gezien. Er zal daar even weI niet 
veel te doen vallen. In 1862 hebben we dat ondervonden. 

-pe toenmalige hoofdvorst van de Mandhar-staten weiger
de zich naar den wil van het Gouvernement te schikken en 
kwam niet op, hoezeer hij dam·toe meermalen gesommeerd 
was. De Gouverneur van Celebes en onderhoorighecien, 
toen kolonel W. E. Kroesen, vroeg derhalve autorisatie om 
met ongeveer 20n man eene expeclitie te ondernemen. V 001' 

het laatst werd eene kommissie naar Balangnipa gezondell, 
bestaande uit de heeren W ijnmalen, als kommissaris, Holtz 
als sekretaris, en de Ie luitenant-adjudant van Daalen, fun
gem'end chef van den staf, tevens om op te nomen op weI
kepunten men het best kon debarkeeren. Die kommissie 
vertrok met Z. III. stoomschip Amsterdam. N a hare terug
komst verschenen 3 leclen van de hadat; maar daar deze 
nit 11 leden bestaat ell er mins~ens 7 moeten JoIleclewerken 
om een wettig besillit te nemen, werden deze lieden terllg
gezonden. Den 14 Nov. 1862 werd bepaald, dat zonden 
embarkeeren op Z. III. stoomschip Sindoro, kommandant 
de kapitein-Iuitenant tel' zee de J ongh, kolonel Kroesen, 
gouverneur van Celebes, Ie luitenant van Daalen, adj udftnt, 
luit.·kolonel van Daalen, kommandant derexpeditie; vall het 
garnizoens-bataillon de Ie sektie, komm. kapitein de Coe
nens; 2e sektie, komm. Ie luitenant Groesbeck; 3e sektie 
komm. Ie luitenant Eras; 4e sektie, komm. 2de Initenant 
v. d. Berg; op Z. M. stoor::schip Suriname, de 5e sektie, 
komm. kapt. Schnijders, van het 5e bataillon; de 6e sek
tie, komm. 2e luitenant Deykerhoft; op Z. M. stoomschip 
de Berkel, de 7de sektie, komm. Ie luitenant Brunsfeld, 5e 
bat, en de 8e sektie, komm. 2de luit. Schut; op de schoe
ner Jeannette, 14 artilleristen met 2 mortieren, komm. de 
Ie luitenant Langenbergh, vovrts de oft·. v. gez. 2de klasse 
Visser en de adj udant-onderofficier, dd. als officier van ad
ministratie, van Waesbergen, met eenige hospitaalsoldaten en 
30 koelies. Vool' de mortieren nam men 50 worpen mede, 
met 16 vuurpijlen zonder speelwerk; elk infanterist ontving 
20 patronenen in reserve waren voor elk 100 stuks. 

Den 22 November ten 51/ 2 ure begonnen de troepen zich 
in te sehepen. Ten 6 ure was men in volmaakte orde aan 
boord. De Sindol'o nam nog twee GOUV.'8 krllisbooten op 
sleeptouw. Den 23sten, des avonds ten 6 ure, liet men het 
anker vallen tel' reede van Mandhar Toen viel ern schoi 
aan den wal en men zag verecheidene menschen lallg~ het 
strand loopen, maar niemanrl verscheen aan boord. 

De tolk Voll en de ka pt. Malayo werden aan wal gezet, 
Men kreeg bevel zich voor den yolgenden morgen tot het 
debarkement gereed te houden. Eene landingsdivisie,' 'on
del' bevel van den luit. t/z 2de kl. de Gijzelaar, eersten of· 
ficier van de (indo?'o, werd mede samengesteld. 

Volgens ingewonnen berichten meende men bij de landing 
geen tegenstand te zullen ondervinden. Er werd evenwel 
bepaald, dat elke sektie met den kommandant in eene sloeJ= 
zou gaan, met· geladen geweren; aan den wal gekomen, zou 
men er de slaghoedjes opzetten; de slop-pen werden gekom· 
mandeerd door officieren van de stoomschepenj elke sloel 
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""~s. van eene nummerviag voorziell. Het kommando en de beval hem zich van zijn kris te ontdoen, die den Gouv\lr. 
leldmg van het debarkement werd opgedragen aan den lui- neur als bIijk van onderdanigheid zou worden aangeboden. 
tenant tjz. de Gijzelaar. . De kris werd op een blad geIegd en hem vooruitgedragen; 

De 3de sektie maakle de voorhoede uit. De Gouverneur hij moeht zieh ook sleehts van 10 man doen volgeu . 
vergezelde ze. Men zon aan den linkeroever der Balang- In het hoofdkwartier gekomen, smeekte hij den Gouver. 
nipa-rivier landeu. De voorhoede werd gevolgd door de neur om vergiil:'enis. Nadat deze hem zijne verregaande 
4de sektie van het garnizoens-bataillon en de sektien van vermetelheid onder het oog had gebiacht, beloofde hij allel 
bet 5de bataillon infantel'ie, daama die van het garn.-ba- in 't vel'volg te zullen doen wat de Regeering verlangde 
taillon met de muzick, terwijl de artillerie, munitie en viol en den vorst steeds naar den wil van het gouvernement 
vres onmiddelijk zouden volgen, zood.ra de sloepen terug- t e zullen dienen. Hiema were 1 hem de kris teruggegeven 
keerden. De Ie luitenant Ens had in last om aan den en een stoel aangeboden. Hij keerde met zijne volgelingen 
wal 4- Ii 500 passen door te marcheeren en de noodige zeer tevreden terug. 
veilighcidsmaatregelen te nemen. Het doel der expeditie was bereikt. Mandhar had zich 

Van de bevolking zag men weinig. Em hadjie (Arabier) onderworpen. 
meldde zicb ecbter bij den gouverneur aan en deelde hem De troepen waren te Balangnipa zeer gezond. Men had 
mede, dat de hoofdvorst, lIe hadat en een gedeelte der be- versch vleesch, want de bevolking kreeg last dagelijks twee 
volking naar bet gebel'gte waren getrokken. beesten te leveren. Ten 8 ure des avonds deed de muziek 

De troepen werden in de kampong gelegerd. De kom- zich bij het hoofdkwartier hooren, afgewisseld door zang 
mandant del' expeditie nam zijn intrek in het lmis van vall de manschappen der Ie kompagnie. Een enkel maal 
den v~rst. De troepeu werden zoo digt mogeIijk bij werd men verrast door eeu gekostumeerden optocM bij 
elkander gebuisvest; de huiz()!l werden ontruimd in den fakkellicht. Zelfs had den eenige officieren het plan ge
omtrek van het hoofdkwartier en de sektien zoo ingedeeid, vormd eene Hollandsche kermis te eloen vertoonen, hetgeen 
dat er twee in een hUls logeereleu. Een huis werd tot we gens het spoedige vertrek achterwege bleef. Zelfs ver
magazijn ingericht. scheen een kourant op Mandhar's gebiecl. Toch ontving 

E el' men de woningen nogtans kon betrekken, moest men men met voldoening de orcler om den 29slen wedel' te 
ze schoon rna ken , want zindelijkheid sehijnt geen del' eigen- embarkeeren. Ten 31/2 nre des namieldags lagen de sloepen 
schappell van den Mandharees te zijn. aan het strand gereed. R eeds ten 51/ 2 ure werd het anker 

Door een inlandsch fllselier, die, naar 't schijnt, eens gehgt cn verliet de expeditie de reecle van Mandhar ,. om 
rondgewandeld was, wercl gerapporteerd dat cligt bij het den 1 December weder te Makasser te uebarkeeren. De 
hoofdkwartier op een berg een benting lag. llij het appel troepen werden door hunne daar achtergebleven kameraden 
werd bepaald, clat de 3de sektie zou uitrukken, onder be- opgewacht. 
vel Van den kapitein de Coenens. De fllselier zou als gids Op dezen tocht werden geene lauweren geplukt en de 
meuegaan. Na eenigen tijd over een moeielijk bergpad rtlst was in Maudhar slechts in schij n verzekerd. lVlaradia 
gemareheerd te hebben, bereikte men de benting, een K epping lweft zieh onlangs op den troon geplaatst. Zal nu de 
vierkante recioute met twee bastions, maar on bewapend en nieu we expeditie iets meer zijn dan eene militaire ver
naar 't seheen zeer oud j daal'Omheen waren echter duizende tooning en meer uitwerken ? Dat zal de uitkomst moe
randjoes geplant, waal'Van eenige werden uitgetrokken en ten leeren: W. 
met een scherpe patroon, die men yond, medegenomen. _ _ _ _ . ______________ ~ _____ _ 

De hadjie, die zich bij ons aangemeld had en een man 
van invloecl was, kreeg last den hoofdvorst en de hadat te 
doen weten, da t als zij lIiet spoedig temgkwamen, de twe- 25 October 1872. 
Pen het land zouden binnenrukken en altes vernielen. k Het adres , dat hier cir uleert en waarvan wij gister mel

Den 25sten werd no!!maals eene verkenningspatrouille 
~ ding maakten, is van den volgenden inhoucl: 

uitgezonclen om hel land op te nemen. 
Aatt 

Zijne Excellentie den · Gouverneur
. Gene-raal van Nederlandsch-Irulie. 

Den 26stendes mOl'gens ten 9 nre verseheen de hoofd
vorst met 10 leden van de hadat. De hoofdmuiteling Ma
raclia KepJ1ing was in 't gebergte achtergebleven. De Gou-
verneur gaf hUll de on tevredenheid van de R egeering te enz., enz., enz. 
kennen en hun werd aangezegd, dat zij moesten zorg dra- Geven met verschuldigden eerbied te kennen de onder-
gen dat de hoofdmuiteliug voor den Gouverneur zou ver- geteekenden, 
schijnen. Tevens ontving de haclat last zich op de Berkel dat zij met hooge belangstelling hebben kennis genomen , 
naar Makasser te begevell om er den Gouverr,eur te waeh- van eene verzameling officieele bescheiden , onder den tite' . 
len, ten einde op het gouvel'llements"hms te verschijnen Ileene Zeehaven VOM' Batavia" , dezer dagen in drnk nit· ' 
en er vergiftimis te vragen en cle kontrakten te wijzig en. gegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverhei. . 
Hoewel zich1,b ,lar cenigszins bevl'cesd, voldeden die lieelen alhier; . .-. .!

aan dat bevel. dat zij daaruit hebben ontwaard clat tw ee planllen tegell 
Den 28sten, des morgens ten 7 ure, vertrok de GOllver- over elkander zijn gesteld, en weI, cen bassin in de nabij 

l1em uit het hoofdkwar Lier, met ecnige ofticieren, om den heid van Batavia en eene haven bij Onrust, die gevormd 
vorst van AIadjene , zoon van den hoofdvorsf van Balang- zoude worden door een dam van den vasten Java-wai naar 
lIipa, een tegenbezoek te brengen . Zij werden goed ont- genoemel eiland en naal' A uipel', en welke haven met d' 
vangen en men bood hen kleine geschenken aan. hoofdstad in verbinding zoude worden gebracht door ee 

Tevens werd den GOllvernenr gemeld, dat M aradia Kep- spoorweg j 
ping zich wilde onderwerpen , mils men hem lijfsbehond dat zij dit laatste plan beschollwen als geenzins te zij ~ .. 
beloorde. De (jouvern eur weigerde in eenig e voorwaarde in het voordeel van den handel van Batavia en zij verre~ 
toe de stemmen en cischte dat hij zich zou overgeven. : weg de VOOl'kellr geven aan het bassin door de Kamer van 

Dell 28sLcn versc!lCJen hij , H ij was een man \'an groo- Koophandel en N ijverheid voorgesteld en d00!' U we Excel
ten invloed, die etc aanzienlijkste famihe-relatien in het len tie voorloopig aangenomen; 
land had. H~j kwam to t ons met een gevolg van minstens weshalve zij de vriJheid nemen bij dezeaan Uwe Excel· 
500 ~ewapelldcn. D e tolk Voii ging hem te gellloet en lenlie te doen blijken van hunne volkomen adhaesie aan 
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bet:project voor den aanleg vall cene haven bcoosten het 
best&and kanaa!. 

't wclk doende, 
Bfttavia, October 1872. 

Nadat op verzoek van den appellant de termijn voor het 
getuigen-verhotll' vnrlengd was, tot in den aanvang van Mei, 
werd een uitgebreid getuigen-verhoor gehouden, waarop bij 
arrest ue weeskamer veroordeeld werd tot betaling alsllog 

: van cen sam van f 34,276.94. 

\VANBEHEER VAN DE WEESKAMER AI.S CURATRICE IN EEN I 
}'AIl,LIETEN BOEDEL. - SCIIADEVElIGOEDING. i 

(Ilzd. W. v, !t, E.) 

RECH'1'BANK VAN OMGANG IN DE 
lSTE AFDEELI~ G. Bij~onnis van den Men Mei 1866 werd de toko-howler I 

B. ,Qharles failliet verklaard ell de klll'atele ingevolge de I 

bepnlingcn del' wet opgedragen aan de Weeskamer te Ba- ZittinfJ van den 7den Augustus 1872. 
tavia.Deze deed door l.laren bode als gezworen taxateur Voorzitter Mr. J. J. C. Gaymans. 

'den- iitventaris sehatlen en werd die toen begroot op eell Vadermoord. 
bedra,g van f 93,378.55. Het meubelmakersbedrijt werd Beklaagde: jll{oein alias Oein. 
hao/ilens vonni~ van den Raad ,van J ustitie te Batavia Een merkwaardig geml van fanatisme deed zich onlangs 
voortgezet, terwIJl de boedel door de weeskamer aangeholl- te Soekaboemi, in de Preanger-Regentschappen voor. 
den en Jaarover als bewaarder aangesteld werd de bode del'l De inlander Moein iemand van njari"en leeftijd be
Ka~er, ,die daarvoor J 3.- .daags ~enoot . Op de eerste hoorde tot de vromen 'in zijne kampong. En geen wo~der . 
.v~rIficatIe werd door ~~e b:edltemen aangedrongen op een Hij had twee jareJ). achttreell zieh aileen bezig gebouden 
Ultverkoop, zoo m?geh)k mt de hand .. D~artoe werd met I met bidden en andere godsdienstige oefeningen. Na verloop 
's reehters goedkeunng besloten en de mtverkoop opgedragen van dien tijd keerde hij naar zUne woonplaats terug en be
aan , ~en heer Cassalette. , '1'oen ,deze ~e goederen ove~'nam op gOIl al da~el~k . met zijnen vader langclurige gesprekken ov~r 
het elllde van de maand Augus,us, bleek het, dat de H1boedel het geloot, de limoe agama, te voeren. vVeldra kwam hIJ, 
versehrikkelij~ gedeterioreerd was ell werct 'bij een door h~m zooals van zelf spreekt, tot de overtaiging, dat zijn vader 
gcdane taxatw de .waarde er van geschat op no~ sleents niet zuiver in de leer was en weiuig van de zaak begreep, 
f 45012,--. De mtverkoop vond gedurend~ eel1lgen tlJ~ zoodat hij een zeer gering denkbeeld van zijns vaders ver
plaats,. tot dat de Heel'. Cassalette. plotsehng overl~ea. stand, maar daarentegen een hoog idee van het zijne op
De Weeskamer llaill toen uet overbhJvtnde ol'er en lueld vatte. 
daarvan vendl1tien,. In het geheel werd zoo voor den I Zoo stonrlen de zaketl, toen in Maal't jl. Moein, na clen 
i.n~oed el, die door den to~oho~lder Charles,. kort voor zUn gansehen dag in de messigit met zijnen vader t~ hebben 
f~lllessem~nt, bij een tuxatlC, (he aan versehlllende des~un- gebeden, tegen den middag buiswaHrts keerde, N a eenige 
dlgen met te hoog voorkwa:n, oJ?" dlCn~ ?ala~s Ultge~ oogenblik.~en in zijne woning zieh te hebben opgehollden, 
tr'okken was voor f 120,022.50 en me door ae ", ee~kamel braeht blJ een bezoek aan zlJn balll'man, maar het duurde 
zelve op ruim drie en negentig . clllizelld gese,hat was, slech~8 niet lang, of de lust tot bidden kwam weder bij hem op. 
ontvangen f 35,+58.4B, rnakende een verschll met de taxatw Hij begon dllS dezelfde bezigheid, waarmede llij zich reeds' 
del' Weeskamer ,van l 57,920 .09. De oorzaak van dit ver- den ganschen dag bad verrnaakt., op niellW en zeker om 
sehi! werd toegescnreven aan de verwaarloozing, waaraall de zijnen vader te stiehten, liet hij dezen bij zieh roepen, De 
boedel van de zijcle derWeesk,imer bad bloot gestaan, toeu, vader kwum en de z~,on zette vol ijvel' ziJlle gebeden en 
na een beh(~er door de vVeeskamer van ruirn twee jaren op onderriehtingen voort. Ongelukkiger wijze toonde de oude 
de tweede veriflkalie, die ten gevolge van een proces ~e~'st heer weder zijne oukunde in de agarna en de zoon berispte 
toen gehouden kon worden, een akkoord door den fmillet hem daarover, hetgeen de vader evenwel gedulciig vel'droeg, 
aangeboden en door de vereisehte reeerderheid zijner 11'e- omdat zijn zoon een heilige was, die wenl aan:;esproken met 
diteuren, vertegenwoordigende bet bij de wet gevordercl be- het woord Aolia d. i, orang soetji en door zijne ouders en 
drag; aangenomen werd, waarbij de verdere likwidatie aa!l bekenden met den voetkus werd begroet en hoogelijk wenl 
}Ir. Hoek werd opgedragen. Deze llam den boedel mt vereerd. 
hanclen del' Weeskamer over. Bij de rekening en verant-, ]!;indelijk stelde de ZOOll zijnen vader voor, om eens de 
woording, die door de Weeskarner werd afgelegd, rneende I proet te nemen, wie eigenlUk het meeste verstand had van 
deze, behalve een paar aanmerkingen van mindel' aanbelang I de leer van Mohammed. De vader stemde him'in toe. De 
ten opzichte van op de rekening opgebraehte posten, de proef zelve was zeer eenvoudig en bestond him'in, clat de 
gewezen cllratriee te moeten aansprakelijk stellen voor het zoon over het hoofd van zijnen vader ZOll stappell. Ge
wan beheer. Het geschil dat hierover ontstond werd door Inkte dit, dan was zulks een nieuw t eeken van de heiligheid 
dO.ll rechLer-kornmissaris naar de tel'ecntzitting verwezell. vall den ZOOll. Zoo gezegd, zou gedaan. 

, '.11 dienende dage werd door den liqllidatenr gevol'derd , De zoon sprong zijnen vader herhaalde malen over het 
~1; ,~ het saldo van rekening , door de Weeskamer ve~'8ch'11digd , hoofd , De va~er kuste zijnen zoon ~u riep onop?oudelij~ 

; 'Zpll l)epaald word(;J1 op j 10 l,61S . 68, onder aftrek eeller 1/ Aman, Aman ' , hetgeen beteekent: lk geloof n, lk geloof 
,pill van / 40,471. !J\), welke bereich door haal' voldaan was, u. Bij dit springen bleef het weldra nieL Van iijcl tot 
cds saldo del' door haar gediendc l'ekening. Nadat door de tijd gaf de zoon den vader een scho[1, ' daarna een klap en 
gedaagde eerst een exeeptie vall nonqualificaiie was opge- vervolgens nam h~ een gollok, dien een del' aanwezigen 
worpell, welke zoowel door den' Raad bij vonnis van den hem goedwillig afstond, met welk wapen llij vervolge~s 
llden J'uni ISB!) opgenomen i ll ILO, 812 vall dit blad, als zlJuen vader als een bezetene in stukken hakte, het hootd 
door het Hof in appcl bij arrest van dell 13clen J anuari afhieuw en den buik opensnee(l, waal'lla hij den lever er 

JV 70, op"enomen ill Homiller 846, vel'worpen was, went ten nit nam, die l'Oosterde en zoo geroosterd er wedel' in stak. 
prillCipale

b 

voortgepror;edeercL , ~;' aarom hij ,di~, deed, wist de b.eklaagcle z.elf niet. . 
Bij tegenspraak van rle gedaagde van het beweenl wall- Ier terechtzlttmg begon de beklaagde ZlJne voorlooplge 

beheer, w(;)'([en eenige fei len gesteld door dell eischer, met opgaven gedeeltelijk te berroepen en hoewel cen genees
verzoek die door get,lligen I,e I) e\\'ij ~en De H.aad wees c1it kUllciig certiiicaat was oYelgelegd, ten bewijze dat de dader 
vcrzoek af oij vonnis van den 205tC11 Januari 1871 en ont- niet krankzinni ;:; was, gevoelcle de reehtbank van omgang 
""g<ie ";vens op een pna: pnntcu 11.8., ,die door deerl gaagde zieh niet oyer tll: ~:'rJ en sprak den beklaagde vrij. , 

, ocgeg Ii waren, den eIoch ku )HlllClpalc. (1. W. v. lb. ll.) 
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Makassa1', 18 Oct. Gisteren (donderdag) ten 10 ure a. 
m. kwam de "Aat·t "att Nea" van :Mandhar terugj met de
zen bodem keerde tevens onze gezant de Heer Ligtvoet, 
sekretaris voor de inlandsehe zaken, terug van zijne zending 
die zonJer vredebewarend gevolg was geeindigd, daar de 
termijn van beraad verstreken was, zonder dat de vorst van 
Mandhar het ultimatum had aangenomen. 

WeI had men nog een paar malen over uitstel willen on
derhandelen en den gezant tot een onderhoud in hun mid
den uitgenoodigd, doeh wijsselijk werd geoordeeld dat de 
voorwaarden onherroepelijk gestele! waren terwijl het verder 
onderhoud voor de persoonliJke veiligheid van den Hr. L. 
te Madjene reeds was afgemden. 

Alzoo werd nu de expeditie naar het rijk van Mandhar 
vastgesteld en daarmecle aHe spoed gemaakt. 

Ten 5 nre 's middags werd monstering gehouden over de 
expeditionnaire kolonne, welker sterIde wij hieronder opge
yen. Na carre gevormd te hebben, hieid de :Maj. H. F. 
MeiJer, chef del' expeditie, eene korte aanspraak in het ma
leisch en in het hoHandsch, den soldaat op het hart druk
ken de in het vijandelijk land de Vl'ouwen, kinderen en griJs
aards te sparen en geen brand te maken, dan wanneer het 
bevolen werd en zich overigens tel' eere van h.oning en Va
derland waardig, kalm en moedig te houdenj deze aanspraak 
werd met een "Leve de Koning!" beantwoord. Houdlllg en 
geest der troepen was uitmuntend en de geheele uitrusting 
maakte een' indruk van degelijkheid zander oggesmukt 
vertoon. 

Ten 61/ 2 nre in den morgen van heden begon het em
barkement, dat in goede orde plaats had, op Z. M. sche
pen: Oycloop, Aart van Ne8 en het transportschip Soerabaia. 

Ten 9 ure ging onze Gouverneur, onder het gebruikelijke 
saluut en de Staf aan boo I'd en de expeditie van Makassar's 
reede naar het rijk van Mandhar stoomde weg. 

t De kolonne be staat uit: 

l\Iajoor H. F. Meijer 
Kapitein H. E. L. Prins 

id. Jonkheer H. BowieI' 
id. 1\1. J. Stevels 

Ie. Lt. Adj. H. Wieringa. 
Ie. Luit. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

] 
G. S. Schultz, funger. StafoffiC'r 
J. 'r. van :Mourik 
L. Sieberg 
J. P. J. Schulmaijer 

2e. Luit. 
id. 

Adj. ond. off. 
137 
160 

W. F. A. van der Noorda 
R. T. Loomeijer 
C. E. Makkink 
C. G. Klicks. 
-y.l. F. Warnars. 
Em. Ond. Offie. en manschappen 
Ini. id. id. 

Kapitein A. J. H. Lubeck I 
id. J onkI,I' A. Wttewaal van Stoetwegen 

Ie. Luit. .1. Waagen 
id. III. J. 'l'emminck 

2e. Luit. N. J. D. Pool 

id,' J. W. J. Hofman \ 
id. VY. E. Tenta 
id. J. Broos 

113 Eur. Ond. Off. en 'lllanschappen 
112 I ni. id. id. / 

Ofr. v. Gez. 2e. kI. C. H. A. WesthoH. 
8 Europeeanen ~ "II" 't I I 2 Ini. , .OSpl aa personee. 

2e, Lllit. .r, H, tel' Spit! . 

IS .. Eur. Ond. en mansch} behool'ende tot de 20ste kom-
3 InI. Kanonniers pagnie artillerie. 
2e. Luit. kwartierm. V. W. van Gogh} . t d ' 
1 Eur. korp. schrijver 111 en anee. 
De infant erie is vool'zien van 40 scherpe patron en per 

man . 
De artillerie van 3 mortieren a. 16 granaten, benevcms 

liehtkogels en vuurpijlen. 
De koelies, die den trein volgen, zijn: 140 kettinggan

gers en nog een 80tal vrije, bedienden en een twintigtal 
vrouwen. 

Behalve onz!l Gouverneur wordt de tocht vergezeid van 
den Kontl'oleur Bensbach, de Hn. Brugman en V oli als' 
tolken, en de civiele opnemers C. A. Kioer en Zu Dohna .. · 

Bij noodzakelijkheid kan de kolonne nqg op een honderd
tal achterladers van Z. M. oorlogsschepen\ rekenen. 

Onze beste wens chen mogen den tocht vergezellen. 
(Male. Hbl.) 

Aangekomen en Vertrokken Personen. 

Van Singapore, met het stooms. Neva, de heeren Arntze
nills, vYinckel en echtg., de Haart, Catoire en Gaston. 

Yan Nederland, met het Ned. schip Liberaal, de heeren 
Hees, eclltg. en 2 kinderen, Kennis en echtg., Ruiter 
en Stuur. 

Van Nederland, met het Ned. schip Ary Scheffer, de 
heer Franz en fam., Jufv. Neuendorf. 

Van Liverpool, met het Eng. schip Achilles, de heel' J. 
Me. Mail'. 

Van Nederland, met het Ned. schip Utrecnt, de heeren 
de Bruijn en fam., Kruijt en fam., van Klaveren en fam., 
Pont en Echtg., Stoutjesdijk, 1\fevr. Haverkamp, J ufvrou
wen Kerkhof, van del' Hart· en Ameijde van Duijn en 1 
Jav. bediende. 

N aar Nederland, met het Ned. schip Salatiga, de heel' 
van del' Hegge Spies, ec1ltg. en 5 kinderen, 9 gepasp.· en 
2 ontsl. veroordeelde militairen, 1 ond. offic. en 2 schepe
lingen del' marine, 6 militairen en 1 behoeftig persoon. 

N aar Muntok. Riouw en Singapore, met het stooms. 
Minister Fransen van de Putte, offic. van gezondh. Klaas 
en Borst, c1e heeren Johnson, Pearson, 1\Ic. Gregor, Taij, 
Carapiet en 5 kinc1eren, Geebel, Sanders en echtg. en Z. M. 
troepen. 

".----~' ----------------
CAB.G-A-LIJ"STEN".· 

Uitvoer. 
Naar Nederland per Ned. scbip uSalatiga", gez. Biest.horst, 

agt. Reynst en Villju. 
19 ps hammen, Alln boord ~ebleven ladlDg van Batavia. 

te Pekalongan geladen. • 
6000 pik koffie, 4002,07 do suiker, 35 leggers arak,20 pik rot

ting, N. H. M. 
te Passafoeang geladen. 

7715 pik koffie, N. H. ;M. 
alhier geladen. 

200 pik r~t.ting, 975 do tin, 5150 do kame, N. II. M. eenige 
gouvernements goederell. 
Naac Nederland via Samarang per stoomb. "Conrad", gez .• , .. 

Graadt van Roggen, agt. J. Daendels en co. 
1921 call koopwarell, Aaa board gebleven lading van Nederland. 

. Vonr Nederland. 
318 pik tin, Bahre en Kinder. 597 pik peper, 790,13 do tin. 

Maintz en co. 350 pik gett.apertja, Engelhard en co. 50 
pik rotting, 1500 do tin, N. H. M, 511,39 pik tin, Borneo' 
Com p. Limited. 11476 pik koiGe, N. H. 1\1. 

Naar Nederlarrrl via 'ragal per N. D. : chip ~ "Cfinopu~", 
eez. Peter. agt .. Dumnder en ce'. 
". Vont" Nederlar.d. 

i 200 pik rotting. Dummler en co. 
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i DATUM VLAG NAilfEN DEB SCHEPEN 

October .16 AmerikaanBch • CaBhmire. • 
• - N ederlandBch .•. Zaanstroom • 
• - Engelach . .. . .. Easek. • • 
• - •...•• GeHrurck. • • 
• 16 ..... . Jane Woodburn. 
• - • . .• , •• Fairy. . 
.- N.derl~nd.cli •• Nieuwland 
• - !!JngelBch..... Nill • 
• - • .. • . . . Montrose. • . • • • 
.- Nederlandsch. Loui. August Con.lanIU" . 
• - Ru.... . . . .• .• Alerta • 
.11 N ederlandach ... Stad U '.recht 
• - ••• " A rij ~cheffer. 
· - Engelsch ••••. . CairUSIlJOre • 
• - " .. . •• Lammermuh'o 
• - Am ·rikaansch. Cyclone. 
. 18 Engelscb .. ... . lIerhisie • 

. .. •.. . Red Cross 
. - Noorw •••• . '" Brillant . 
• - Engelsch ••.• . • Azelia. • 

• • . . •. Langstone • 
.19 . .. .... WoollouUlooloo 

GEZAGVOEBDER 

• Norton 
.Oepkes 
• Charles Hodder. 
• Davis. 
• Taylor 
• Johnson 
• Kuhuak 
• Hughes 
• Kearton 
· R'otg.ns 
• Drielich 
· \1oller • 
• lIesseling. 
• Rawley 
• Murted 
· King. 
· I,atto • 
• Young. 
• 1l.e1I. 
· Craig. . 
• Tumbull • 
· Campbell 

VAN DATUM NAAB 

• Shanghae ........ 14 September .... New-York. 
• lIatavia ......... 14 October ...... Amsterdam • 
• F'oocho \V .. .. • ... 7 . . ... Cork. 

7 September .. .• MelbourD0 · . 
• Hongkong.. •... . 8 .. . " Cork . 
• Manilla... . . • . • •• 8 Septom ber ••. London 

Batavia ......... . 12 october . .. . .. Rotterdam . 
• • ...... 14 . .... <l.olelaide. 

• Point de Galle.. 17 September .... Tagal. 
· Amsterdam ... " . 15 JUDi ........ lIatayia • 
· Batavia ......... 13 October ...... Genua 
• Rotterdam....... 3 Juli. . ...... Bat",ia. 
· Amsterdam....... 3 
• Landen ......... 21 ...... Hongkong • 
• Cardiff .. ..... . . . 23" •••.. Sh>lnghae • 
· Pa·'ang .. " .••.. 10 October ..... Order . 
· Greenock ....... 21 Juni . ... "." .• 
· Manilla ......... 13 ft ugustus ..... r.onden . 
• .Batavia ..••.•. .. 17 October ..•. " Hempton Boad . 
• Isingapore ........ 8 September. '" Londen . 

Shanghae ,.,. .•. 8 /I ' • • • ••• " 

· - RU88 .......... N apl.s • • . • Le Coutour .!Ha\'all,a , . • . .. .. i6 JUlll ....•. .•. Hongkl.ng . 
· Singapore . . •.•. '117 • • .. . ... Li\·erpool. 

• - Noord Duitsch. ~fat.dor • 
• 20 Nederland.eh . Amstelstroom 
.• - J)uitsch ..... . .. Gutenberg .• 
• - Frausch ••••.• , Anai oJ • • 

.- RuSl .•.•••••• . Linnatin • 
• - .·ngelsch . .. ' " Hope. • . • • • 
• - N ederlandsch ... Gerard Pieter Servatiu. 

...... a R. ri. . 
- Engelach ...... Annie Brosinton. 

...... County of Nairu 
• 21 . . •• • Henobia • '-1 Engel8ch •. .. •. Macquarie 
• - H ...... Antipodes. 
• i2 1/ •••••• Westaria. 

• ~tenzeJ • 
• Appel. 
• Braren . 
• Slgllinean. 
• W.Ugru ~ 
· Ilrane . 
• de Joode. • 
· Wus·enbruch 
• DilpdaH • 
· Mackenzie 
• Ihltchins. 
· Haney· 
• Black . 
· Miller 

'Icardiff ...... . .. 6 Juli .. ... ..... Sing",?ore . 
· Amsterdam.. . • .. 9 r • . • •• lIataVIa 
• B.t.'·i ........... ·1'13 October ....... Amsterdam. 
· S.,gon . .......•. 16 September ..•. Reunion 
, IManii a ........ ! 7 • .. ... Falmouth 
' ISingHPGre ....•. . 128 - .. •• . Louden . 
· Batavia ......... )19 October ...... ~msterdalll. 
· Amsterdam .... . 17 Ju\I ..... .. .• BataVIa . 
• !Shangbae ....•.. . 5 September .. . . Londen. 
· <oerabajJa .... ... 11 Octob.er ..... Rotterdam . 
· Foochow ........ IH Augustus .. "ILonden . 
· Batavia ....•.... 120 Octoher .. .. .. FremanUc. 
.ICardiff ... : ..•... " .18 JU;li •. ...... Hon~kong. 
·ISoerabaIJ ....... 11 Oc,ober ... ". ,1I0ston. 

A a n g e k 0 men S c h e pen t f\ Bat a via. 

DATWM VLA.G N.AMEN DER SCHEPEN 

October. • 17
I
Fransch ....... stoomb .. Neva. 

• -Zr Ms. ... .. .. Djambi 
.- Nederl.,.dseh .. schip ..• Salatiga 

• - "ngelsch. .. 
.18 
• - Nederlandsell .. 

Libera3.1 • 
Faith. 
Achilles. • • • • . 
Louis A.ngust Constantljn . 
St.d Utrecht 

• t 9 Ludor et Emergo • 
.20 Fraus('h.. ..... Rene. • • • . 
.- ::oIederlandsch... Hoek "an Holland. 
• - ~: Dgel.ch. . . . . . Coorong 
.- Amerikaansch:. Cyclone • 
.21 ~·ngelsch.. . ... Montrose. 
. - Nederlandsch .. Ada 
• _ II R uijdecoper • 
.22 Engelsch.. .. .• toomb .. Parana • • 
· - Nederl.ndsch.. Ari,) Scheffer. 
. 23 Engelsch •... . • schip .... Dora. • • 

Noord Duitseh . Humboldt 
• - N ederland.eh .. B . R. H . . ~il Laurens Koster. 

GEZAGVOERDER DA.TIJM AGENTEN 

• Marmarino RlDgapore. /15 Oclober. I,W. Suerruondt Wzn . 
• v. d . Veldell Erubt.llk. Pad"ng 113" . 

Bicsthorst. Passaroeang. 9 
• Wierikx • Rotterdam. 2 Augu.tus. 
• Evans. • Singapore. 4 October 
• Russell. • Liverpool. 8 Septeruber 
· Rotgans . Amsterdam. 15 JUDi 

Moller. . Rotterdam. 3 .'uli 
• Ouwehand . . Bangkok 25 ~ePtember,M.claine. W.toon &; Co . 
• R;cl,ie . • Cberibon 17 October -
· Otto • Nederland. 20 .Tuli. -
• Slater. Hougkong. 25 Augustus. 1 -

King • . S e'v-York. 21 Juni 
• Kearton . Point de Galle'17 Sept .. 
• Wiebenga. • Samarang . 19 October . 
• Bouten. . Tagal. • 19 • 
· Wicldnson. • Singapore. 18 II 

• Besoeling . • Amsterdam. 3 Juli B. van Leeuwen lit Co. 
• Hamon. Londen. 17 Jnni Houghton lit Co . 
• Busch. . A.I1BtrRlie. 22 Augn,tu.lc , !labre & G . Kinder. 
• Wu.senbruch. . Nieuwe Diep. 16 Jull. . 
• Zweede. . BurkeDhead. 20 Juni . J. F. van Leeuwen & Co . 

1 

Vertrokken Sche·ven van Batavia.. 

• DiTUM I VLAG I SEN A!.!. . I Nun:N DEB 8CHEPEli 

)ctobe~~ngelsch ...... 'I'toomb •• Vidar. • '-1 " ...... acblp •. . D. Mc. B. Park. 
.- (luitsch ·. ...." Gutenberg 
• 19 RUBS" ... " .. .' halo .. . 
• - Nederlandsch . . "er·.rd Pieter Servatina 
,- ICligelsch.. .. . . Faith. • 
• 20 N ederlandsch... ,toomb . COllrad • 

_1'/. . .... . .• chip . • . Corne lia. 
• - DuitBch·..... . . . Canollus . 
• - t;lIgel8ch . .... lehoen . .. Macqu"'ie 
,21 Zr. Ms •. .. . . .• toomb .. Djambi . 
• 2~ ~eder'andsch . . schip ... ~alatjg,t . 
• 2;3 I·;n~el,ch ......• womb .. Achilles . • . 
• 24 )iederland.cli . schip •.. ;oI,euw Waterweg n 
. - /Engelsch" .. . " Monlrose 
• - ~merj"~a'18ch.." Cyclone. 
• - ,EngelsclI, ••.. stoomb .. Parana. 9 

• 't0 INedcrJ.anU6th ..• ehip ... . Il . It. H. 
• _ ! Uwtseu .. .. .." COnR.Tnntll1 

VeraDtwoordelijk Redacteur: J. C. V AN LIER. 

· Murray 
· Young • . 
· Braren 
· ~iekliD • 
• de Joode. 

Evans.· • 
· Gra.dt van Roggen. 
• Croese • 
· Peter. qq 
· Hervey . • . • • . . 
· Komdt. v. d. VeWen Erdbrink 
· Biesthorst. 
• RUAsell • 
· Zwart. . 
• Kearton . 
• King. • 
· WiJkinson • 
· WCissenbruch 
· J orD s. 

· Palembang 
Indr.mayoe. 

· ~,~derl.nd. 
• 5~mara.llg . 
· Nederland • 
• CheriboD. 

Samarang . 
~oerl\bRija . 

· T.aga·l . 
• Au&tralie. 
· Onrust; 
· Nederland • 
· Hongkong • 
· Cheribon . 
· Pekalongan . 
· Nederland . 
· Cheribon . 
· Pasoeroean. 
· Samnrang. 

NAill 

Sntilperadruk. BRUINING & WI1T. - Batavia. 
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