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'. .~o~~:i(Q~~NDE It~~ i~G~WON~ :C~DIT~~ ':.~AN. RET .' " , . .~~9~tet~ijfe~d;M~ar : de '~~r ,vanzijne staatslied~il 

~l~1}i: cB;;'til,~~~Sch ~,ii(L"eisb~a¢., ", :.i.!e!~'ka~O~~~~:J:::~g::1\~:: o~:./a;:i:ten!" . 
\,',', _", . . . liWiet~ijf~lt d~~i'a:allP :. Qf1d,erstelt . ge !lat, indien 
EENT.ER.tr .. RBLIK: ': . lk;,eeI1 .ge\Voon oll~fpankelijk: .M vanh~t P~rlement 

i·. '" ." ware! . ~OIlde~ . verplH~htingen, ~onder • v.erdere ' verant-
,~, .. ,. . J;-. . i ,. ,' wogr'd~lijlcn,e~d,)k eep q?ge~~li.kzo~ · ~a'rsele~ : omtrent 

' )11 hkl4de · ll~ofd~tu.k,Xdeboekvan , lJl'01l R~m~n d~n . . weg" (hen lk te ~oJg~~ . heh? o! ware ik slechts: 
schetst Buhvpr hetbeeld vant,llll)en : staatslnan inhet h~t h~ , v~:)Q.r,: ~ .' , ~Oll 111;, mij :vrij bewegen! Maar in
vl>lgel;degesprek·: .. .' " . dleri. tien !ld vari . een ministerie, eeii Ieider in wien 
'. II.Mag ik u mededeeIenwatm'en .~e~ aanz)!w van dtiiz~Ilde;ll , hUflv~~trouwe~st~lle~~ . alIeen omd~t hij 'in 
uw Jlers~on eli van -,uwe positie in ,de .:;;traten encluhs: del~ k,abll1etsraau , In de mmde:rhel\l is, pJotseling aftreedt 
zegt?" . .•.•. . , ...... .,:, . :< " .• '- ' . :, . :< en zoodoende .. de kracht bre~kt . van, de., partij, ;~~r 

' ''~ a,iYau.t .(\aa~ kU~Hl,e!l . s~!la~s,!rial\~tm '~ lllilren." ·:i: v~r~.r?~;We~l . hlJ ~ genoo.t, . vau , w,ler . over~inniIl.genhij ae 
".,;We!:Ilu, men verwQUderJ )ir , z'ich ove.r datgij,!Utl,t vruQ~l~~n, ,plukte,a~u: rel}~.e , hij : de g!k~1~;:.]ositie te 

' ee.n ' ~c paa~ ,i al~deren~ d,e;',jk 11;iet b~hoefte ':ngemeI!,)~;iek d~¥,¥~~ , ; H~ef.t ." .wel]{:~ > , hlJ , InI)eeult, }n~~.r dltlllles . ~_ , 
~Iapa:, ; ult )~L~~llii\~ttx~ed~;,; eTl'; op,eplijk . vei'klailr~, w'~indt ,'?,rp}hepa,i:t~ . te ver~ietigen,darizal~ijoQk dan 
, d~~ :. gij, : he~ ~ .i'\rq~ze, , grp,Qte k~est,ie ~etde pub,Iiek. e wa.n;l1~~~z1J ,ne . kf!~~e opeerlijke beweeO'redenen stellntal 
!'6PlD,le eel,lsz,lJt. ".,: , ,r '. • ' , .' ,.. :.'; ' de troos,t :van .h,et 'geweten behoe~eri." 0 

.., . ' 

·l 'I;-;EiI.""" ")- • v, :,. " .,', " . . .' . ~ (~Ma~r d~e ' tro~~( .zoudt :gifhebben. En," vervolO'de 
. ";Het . is , zon;~eklaar datgij, "zool)and,elendeo: de :po- Rb:~nd~1 ; . ID~~ Iiiidrilk, ' "uwe ~#triere zou er ontzaChlijk 
pulairst~wan d~s . laI\ds :zou4t~ijn. en d~f;,~eJl : u hetbe~, IJWlIluen. . . . . ' .' . 
stuuf w~~,er . Zp,U oR4ringen," .door , E,le nabeop ,de handen, ' .~jjaa.rom jU~8t ' !ca7l ilt !"et1Iietdoen," antwoordde 
g~dr~geI1. . G:eell niel,lw,' ministerie , buite~i u ware denK~. Egertollsomber. , '!lk (Yeef . toe .. dat ik kanaftreden 
b~~r; e111,11\\,.e · ll,O,~itie , .z.op.ge.Qurende : uwgeheel . volgellll al.8 · ik . wil, en ~ bet mi~sterie doen ,vallen; want mij~ 
lev.en.beter v,erzekerd. ,:zijn da.n indi~ngij u nog slechts . ulttredeIl ~m dlt!. reden zou dat(YevolO', hebben. Dat 
enk~lewek.enst!lande ':\'eet ,khouden . . 1s_ diegedachte is. ' z'oq' , ¥ aar juis"td"aa~omk~Jl ik: depo volgenden dag 
n,o?it bij,u opg~)r.o~en PT , .',. . . met 1", ; ee~ ~ll~uwkabmet optreden; ', Ik lean .net loon 

'. IINooit,,," . lujdde : AuQley's . ~utwoord, op ijsko\l,ilen' v~n d~se1't~~~~et aamlemen. , pemtgentlema1& Jean dat 
t091L " . ' :: :; . ;.. .... : . . .. ; : : . ,' d~ell en dUB... Audley z\yeeg: eilknoopte zijn jas over 

· yerha,ll-~d .. ovef zo.ov,etll,kort:-lichtig\leidriep: :aan,dal,ul!:; ;zlJue. breed,e ,~orst dig.t, Die' heweging . wH!lete kennen 
"l~'t m.oge),i~k ~ . Ertto.~h :z.~l~ ge) m.ijn~~t ten k\Va~~ gevell,. pa.t..z~ln. besluit~as,tstoil~ . . . i'. .. '. 
qll14en~ls <e lk; . ;zeg,dI~t;:, glJ, . e~rZQ~htlg. ~lJt en., steed~ .' , B~:l ~~~ }a~t In het. ,mIdden "of ~e door hem bl*!chreven 
in~lQ~d~el\S~ht !lit i te; :9~fe!l:en'~" ''''': : 'i;.>, · .. .. ' . i : s_~a:~\~!n~~, ~ \lId:?ss~rekend,e, g~lij~ of.' ong~lijk heeft. Ce 

,,'Er)e~{t , ge~Il.. ; eer~!l()~t}gerIIl.~n e~} ,aJs , glJ .: ~()Q~ . 1tJ~t .P~8,,!,,~~ . qu,.z pqrle;j:'esr Marc Ll.urele,voegt hij 
iJ)vJped J 1ebbe,n. i aan i'het ;:~:~s~uur:)z.ijIl: ve~l>:faatj dan ;!1nt,.er ~v~Jl;~~~ blJ. . .•.. ",' . '; ~ '.' •. .. 
;'WO,oid . i~ < dat , ik '.er;: j,Zoo ,; gewoo~ "aan ';'.pe.n ge\Vof,de1h · . . ,_,~llJ~Qa~r . b~h.oqrt 'Je Eng!li~YlI~i publicist en staatsman 
ll~t· j~ ii I)iet ;-.z?!l ;. weten.; wl!;,t • ttl -,~Qeni>a;ls ikereeIl,~ : w~:~;edi.:s~,t .; ~~ ,· ~qpqQl'; der : v.er~oljtl1rde ;p()litici, ,die nog 
~ui~f)n . ~ta;',';,:.-; ,', ;. ~_,~ " ' c. :;:';;;..¥ ; on' ,,:;:.:, . w:~~r ;l~;, a~J.l~oIJ~Ie.~e. '::.ffior~lit~~t h~,?ht~n; ' . . . ' . . 

k ... ~., ... ' .. ~.~ .. ·W'. a ... ~jo.'. m > .z .... i.J.~.:. g. ~ij .... .... ~a:l. l :.; !l,O,Gi. t .... 0 ... ~~ e.e. n ,~e:nkb~eld g.y,,: '. Enge.I .. an ..... d .. 1S het l.a .. pd.,. waa . . ,. r de;;oo .. ,.n.' .. stitl;l. tio~eelest. aats;. 
~O.lmw,A~t, ,:zoo~t)er ,voQI:;., de.· ha:rrd)~gt?: ) ; " , " . ' . vWp1 :; , ~~~JaI1g~t ;gel~rd , en' ge~El~ktheeft. In Neder-
'~i /{~ij:£~~j~:;,-j9~g (~I~;[d~M;PllJ : d~hl;)~, q\lie .. vr~!lg ,pwt. lacn;d l~,' ij~t, yohtIek)even in', pa~j)p~~eht nog : jeugdig , 
;<ep~ J{~~q#"; .~i.;m!+.llr" )~ j ~rget ;m,t.J~V:~ \~~htpraatJ~sjll~~f · . v~r~~I~*~n .l?~,t~eR" lla!lJlur,>:;:;. Wlit .• 0 • gl/lltlema,~ . could 
#~P.: ~-f~!~pg~~pijk.~»; ~ii~ . ;·P!\t;:~1l9-1ey~g~~toD: . we~gelt ; ~~~ll' i/,!,or~t 1,ntussche_D .i.u'tJDOlldel'lanil; ,eve~r "dQor 
J~;:~l~~~~~~t:,,!~;;, ~illl , g~JI~;e~:.)eYf,i! ' t~ , .v~,r'l'a~e.D ; ~m .. ; ~0~9J;t : ~~eI! -t ~Jt~~h,e lfde : wij~~~r!!pen : en~andaar dat,~~ he~r 
!~~J;) ~~.}'~~!; wstr~!-~';, \~b~Jt$~~~;;',:/ V c.:;;;; ') ; . J~~~J~~,: ~t b~~~~ . vaJl : ~ell ~~J,ed~GollyemeQr~ 



GeH~~~al mr ... :P. Mijer ;;§~~o.i(leele~qe, . yan ,;verraM"l~n~etc?t' ~aH'~eren" of~itstellen, paaide hij hieriedereen 
ge~~~( maakte. .. . .. :_~' . " .' t' ... . • ... .. . st~~dsmet' elm ~rien~elijk woord, maar tevergeefs 

Wlel1et bestuur, .. dat :'~l1ans ie!l ,emd.elS, . nag~llt, t~af.:htt~~en ,memgmaalvan den Gouvernenr-Generaal 
m~6k 'er kennen!latheti~ ~geen' elikel opzichteenige te. verneUie~ wat~ hijwi Ide. " ••...•... .. . : ... . . .< ...•...... 
staatJ.(~ndigerichting· kon ·bevredigen, aiverkondigde. lndien).n devijflaatstejll,ren geenstilstandin 'IIl
deh~~rM:ijel' hijzijn aftreden in eene bestudeerde reded.l~,. mogelijk~a.~,/dan isv~rbeteringnietaannir.P. 
zijq ·eigenlof.. . . ' .' .......•. .... ... . :¥lJe~toe: te SChl'lJ~e.n.Zij~ekr,llebtw~~ :gelegenjnzijlJe 

V~1f jaren. r01m geJeden stond .mr.P. MIJer vol vcront;. mert~e. . Daardoorkon hijzich niet'Vereenigenmetecnt 
waa'rdiging in de zaaI oph.etBlDne~!Jl}of ?p, omre~en- reactlonaIre. plannen, waart()e men hemin 1861poogde 
sch'ap :te gevenvan een g.~'v?tlL ;van 21zeezl~k~e"d~t~~~lDaa~te>zetten;maa.r da~rdoor was bet hem tevensniet 
bevangen had, to en somm~geleden den mlmster ' ].r~n-~g~VeI,ltegen~ Q~n~ str99Dl9P te, werken, die hier nog 
sen ~;1n de Putt!:lZQchtenreoverred~~ :het ;~!lofdbegl~s~l, maar a.' te ve.el.doorsJijmgas~erij,gemakzucht 'enjr,e
derc'ultuurwet naar hetalllendement-Poortmante piOOl- b~~htheId aan bet ~erou~erde ' inbeweging worMge
en. , WeI was, het vreell!d dl!t eenman,die reeds. in houdenom .aUe ontwlkkehng tegente gaan endieorde 
1848 ,zulk eenevreemderol te Batavia had gespe.eld, s9huwt. .' . .: .. ' ' . 
van A\in politieke tegen~t~~!Ie~s. vergde~,at.zijiich Het gezagmoet ,zich toch weten te doeneerbiedigen · 
strikt ', aan de regelen derpohlleke morahteltzouden om te kup.I,l~~~rekenmet traditien. En de opkomst 
houd'en' maar zijhandeldeILindien . zih.van het gez.;,:vl.mmr. P.M:ijer,d@ ,mystificatiedoor· 

Ue 'conservat'ieve richtilig triumfeerde . door de on- h~m be4revenalvorensbijals' 's Konings vertegen\voor~ ' 
eenigheid onder de voorstanders vall h'er'lormingenin ~lger hlef' verscheen,-wanth.etBijbladgetuigtdat 
Indie. '.' Een kabinet werd do~r de heeren Mijer en van hlJ tel kens beioftell aflegde! .. dlebtj als ministerzQu 
Zuijlell gevormd; z~i namen andereQ()rYI!1~een vane de vervuilen,~. had }en gevolge, dat illdeze gewesteri nooit 
reacti.e in hun midden op,lllarinen, dielia de eclips ~oo welmg eerhf~d voor hetgezag be~taan heeftdan 
vauhet hoofd van hetkabillet dan ook somUiigeelemen- l~. de jaatstev~j~ jaren.. Wij]runuengetnigen,datwij 
ten van het echt constitutioneel levenhebbenaangetast. blJ onze komst lfi Indle verrastwaren door de wijze, 
Mr. P. Mijer wist intusschen van 'zijne vriendende waarop~ell ovel; het hoogste gezagsprak. Waarnn 
voordi-acht tot de Iandvoogdij te verwerven,zelfsnadat geen achtnlg wordtgekoesterd, worden de bandenvan 
hijzich zoo conciliant mogeJijk tegenoverpolitieke te- gehoorzaamheid steedsslapper; Te verO'eefs trachtte de 
genstanders had betoond. ' '. ... . '. , heer Mij~r do~r zijne persoonlij~heid.Jjenindruk 'weg 

HQe. werd lndie in de afgeloopene vijfjarell bestuu!,d? tenemen.Eenmaal poogde hlJ tegenovereen hoofd
Niemand zal beweren, datih 'dien tijdopriieuwin echt ~mbtellaa~ blijkvan pOf),/Joirjort tegeven.W eiriige 
conservatieven zin geregeel'd is. Leest men alleenwat. }na~f1d~~A~~fn~,zag' mendenz.~lfd~~< per~oon hoogerOf 
de heer Mijer al spoedigschreef over het ontwakehd gehJk~posltle m het bestuur ·limemen."., ' . ..... " 
rechtsbewustzijn va.n den inlander totstellll van het lndlenhetgezagde basis van politiekemoraliteit"-
voo.retel om de administratieve en rechte'rlijke macht l11i.st, blo~ieil bovendienprotectie, .nepotisme en,:gunst
te scheiden; gaat menbJ'oOt na welk aandeel hij h!ld beJag wehg .. Dan bn hetbestuur metkrachtig hari.delen. 

' jnde hervorming van heLPreanger.:stelsel,. dan blijkt Mr. 1'. M~erwas niet in staat de kwalen van In-
dathij met de vrienden v~nvooruitgang ismedegegaan. di,ete beaf4;~Jde~? alhee.ft'hUzeopgemerktengepeild~,.; 

Werd werkelijke vooruitgang doorverschillendere-ZlJn bestuurmlste daartoe de kracht, naarbiIillfmen 
denengestremd, wij rekenen daatonder gemis aan kracht naar buiten. . Wa?micr rnen •. toch . weet dat de land voogd 
van en eerbied voor het gezag. steeds bevreesd IS ZlCh aan ' koud water te. branden 

Met groote talenten begaafd en Indie door. geboorte zullen ook anderen het hoord meestal in denschoot 
, en veeljarig verblijr kenlleIlde, belette de opkomst van leggenof overmoedig hun cigen weg volgen. In In
zijngezag en zijne geheele individualiteit, dat in eene die bov.enal moethet voorbeeldv:in bovenkomen. En 
of andere richting ietsbetetikenend invijf jarentijds is iedereen wist, datDir. P. Mijer zijn tijd, wildeuitdie
verridit, vall hem zelf uitgaande. . .. nen; . dat hij de dwaashedenvan een Hasselman de 

Werden in Indie llietop nieuw dwangcultures in-bitse .?Ii,bbelzinnighed.en v,an .. de.Il,heer de W~alverd;oeg, 
gevoerd en heert men niet"beproefd tot hetoude stelsel om ZlJUdoel te berelken: vIJfJaren lang Ult te dienell. 
van willekl'urterug fekeeren, dan heert men datdaar- Vijf volle)aren is , hij·. danook'aan het bestullrgeble
aan, fe danken, dat mr. P.Mijer daarvande onmog~- ' ven enhlJkeert ais een vermogend man'naarhet moe
lijkheid inzag. Vandaardathij w'~erstahd boodaan derland terug.Mll.armenigmaal 'washijniet te be
aea~nschrjjvillgen van een~aJl, zoo be~rompen"an nijden. . . Menig bittero~geriblikheeft de Buitenzorgsche 
geest ~ aI8 deheer HasselnifLD, diehemlastgevingen zetel hem. moetenopleveren. Mr~P.Mijerheeft in dien 
toezond, waarvan een staatsmal.lgetu,igd heeft HdatDleIl tijd Ilietop een' bed vanrozen geslapen, steeds'bedreiad 
dehllid van een rhlnoceiosmoest ; bezit~en, 'omiets do.or . den .. l>liksflmV4'j.n . den ele,ctrischen.· draad; " dieh:tii 
de'8~}tiks te verdragen;" , . , de .boodsQnap ' va~Jerngroepi~g kon brengeIl, Waai-vim 

~a1:r aan de andelczijde mistedeheer ' Mijer a~i,r ree~sde heer Hasselma~ ' het stelligeplanhadaevormd 
moed. ; om . geneel metzij,ii 'verleden ' teQ.reken. Di~ en~elk,e )emyandezijde\"anpolitieke:teg~n~tanders 
geert :, ~e vel klaringvan . ziJ]) ' vee)vuldig ovtrpeirizen .ep g~wls . had: ·behoorej} ·. tewordeu . to~g~zon'den,toen het 
overw~gen. 'W aarflink. doortas.tenei( 'krachtig ()ptre~en v~s~s~ond, . alit 'men ' op~ieu ~.den . wC$derlu~tvormil1gen 
nooajgc was, poogde men "eeltijd8te(v~rgt)ets eenbe!l)i$} zoulDslaan .... Zulk, t)~1l,t9dperk/steeds ' vetvuld met 
a,n,l':liltw()ord van hem Idr te"lokken" ',Veel.l overbel~ . eigenaardise ' moeilijkheden'en bezwareiilveteiscbthiimers 



rt;~!i~~~ill~~~~J~eif.~~i:£!€if-i!£iiijm~ 
' grQR ,e : I!~,bra~4erh~I(I " en , ~:eD!li~ van,,;~akenanders .onge- .(lm . de., v~,brden.i.ngl!ii ,{!1~t · ·~~ ;w~~k,en,aie . de ' nitvoering 
t\y:ij!~ld ::;\yare ';overg~gaan,~trIoetc 'ler!~m,mend , op den beer der. la~llr · ~~tstand ge~omenagrarisc4e' en suikerwetteD 
#ij.;~~f;~~\jeD ·:g~~"~r~t " ~~~}s c,ll~n ~e~",sis; datmoet. d.e moest . ver~ekeren. , . ; , .' . ' : ". " 
arg~ttetlen, :JaIidvpogd.gevi>,e}a. ' hebb~li,. waar hij den wII " W at , h~~ft de heer , Mijer . voorts in '. zake ' derlJeere
,ile~at om in eenig opzicht:oJde~~n ver~etering tebrengen, diensten ,v.erricht? Nog iigt ' iedereen .lie droevige 

,I!lQA~~jjTh on,Verl1Jogenb¢s,Ill.qr.~{) . . f,, ' " schorsing~",ges~pi~~e.nis:: Van; een~(mgflwichiigell rrwat
:'!$!:"~~*lJ(L.~~er.tJJetij.~g~e;._:be~J!gb~ de eer v.an ;r:egel . als~e afscha'ffing;:derheere4ienstenvoor dihQ()f;. 
.zIJJ.'~,! ,~~~~t~heden~ . J~gt .p.~My~~Eg~!'ton In den mon? gen te, Rl'esteere,n ig <het ;geheugen.Aan denheer 
i~,~'i~is,!;~~ts~~ry , mll!!k;~nt ~Jl~~~!Q,os ~.Et., wetten der PO~l- . tdijer en ,~~~)l zijn(l v<)Qf;~a)jge pblifieke, vriendeulIeeft 
,~J.,!;I~~!;,!m.91aht~Jt . . ;, D~afotp,l,f ,~.; Qet, mons oog, nut~Jg, men teda~ken, .dat , mell, zich met eeri 4alfje lIeente-
Mt ·t«).ti.JlIlltste een emdelsgekomenaan het bestuur yanvreden gesteld. ..... ... . 

'"IIl,,r~ 'W~ :;Mijer ,over Jndie,~l:I.t yeel teJang heert gedunrd. . De her.voflllingvan ';Iiet PreangersteIsel is laatstelijk 
nq~'r()nj·.'jsde i'olvanDjr: P;Mijef ook uitgespeeld. 1~ het Jeven geroepen, Mallf op welke wijze? . Op 
-I.u4J¢ c, M~f~ . «le,n man . v~n < .btakterho()~ig. · Hoe be- ~leuw wercddoor Ilen~).scho~sing .. van . ~'en beraamden 
;J.t¢,.t:c!,ig ,·~,~ .heei ·. ~ijer moge .. ZJjn, . deE~sitie van zulk (;len maa~regel . wantrouwen . in debestebed~elingen opgewekt 
ojjl~,-;.c;.\\',!!.(hij< .buit«ln .. staah ,i,lI: tenerpen . . "Tot het ein- eli IIi ellf: ge.valeeI\ , ¢qn~tit.utiorieelvergrijp gepJeegu 
dJf ,\oe:;.:hield bij zijne eigen,aardige ' i~I nogtans vol en door de handeJiIigen yan bet lridisch bestriur, dat de 
be",~!~~bb~j hetovergeVf;!l,,:!~A het Qes~l1ur in eene lange geheele hetyorming in 4e . w:aag~cha~L stelde . • , • 
,~P;~,~~t;. hij .de doorhem~~rgel~gdeMH)ften venuld had. Wat is :.gedurende d~" vijf jare~" van het hestuur van 
ne; ;.flp,~Qms.t , vanhe.t ~est.l,\gl. v!,n "1t •. p~ Mijer: was 81- mr. P. Mijer verd.er yo:or bet · on~.erwijsgedaan ? " Dat 
zoo : een~ , mystificatie, hef:sloteen kiulststuk.v?or d~ Europeeanen is,.ieter geregeld. ' Maar hijverkon-

H. . dlgde Jaren achtereen, dat men eerst den inlander moest 
onderwUzen al~orens helh ~ecJltentoe te kennen, Wat 

Ve : ,heer "Mijermag ~f "zichop . b~roeme~, dat de is op . dat~ebled . gCl!!<ifi'ledt ·. Zoo · ergens, dan isdaar 
pro~hlm~~i,e, bijzijnf)ptr~.d.ell.en; op . z.ijn voor~tel ui~- o~tza~blijk ;v(;~l ()ve~p~~~sd en, overwogeJ], maarwe!nig 
gevaardigd, waarbij den ~JlI~nger , de verzekering werd nltgencht" III verhoudn1g tot de t.aak,die tevervtiUen 
gegeven, dat verdere maatregelen zoud,en worden geno- is. Nadat , gedurepde ja,ren in Indie ove~legd ' werd 
men om zijne rechten op den grond te verzekeren, o~trent ee~~nieuwe regeling, dUi'fdede land voogd niet 
~eeren . meer kans heert eene;, waarheid teworden. Pat , ~t: .een '?eslult tt9111en. :.: En I~U?et oppei'bestuur beslist 
18 d~8plr, waar.op de , hervormuig van Indie behoort te h~eft, .:zlen. we seder~ maanden vruchteloos naar de 
draalen.Het IS zeer gemaklc~lijk ,zooa)s nu en dan ultvoermg ,n.lt. . " . . . .... . ' 
gescbiedt,van de liberalerichting te vorderen dat zij . Is betbe.ter gegaan met de verbetering va,ri bet 
ineellsl.ag al wat llaar he{exploit~tje~stelsel en eenrechtswezellPHoeveeJJijd iser no()dig geweest om 
slecht ·,belastingsteIst'Izwee.Dl,t. afschaffeelldat men, de' een eerstenstap te doe I} ten aanzien Van de scheidiIlg 
praktiscbezijdeva~ het koJopja.le vrallgstlllc bespottende van de adminis.tratieve en rechterlijke macht P Het is 
of .niet ,kennende, eiken stapop den go eden weg ge- bekend, dattltan$ ter elrcler uni door den heer Mijer 
ringschat. Maar de eerste schredeoin .in Indie recht een voorstel naar Nederland is gezonden om aailhet 
en " billijitheid.te doen zegevieren, is,dat men aan mi- beginsel ten spoedigste ' voUedige uitvoering te geven. 
lioenen inlanders zekerheidgeveomtrent hun grond- Maar heert hij zich afgevraagd, van wain op eenmaal 
bezit, zorge dat de . kleine Inall onhl\nge hetge~n hem de rechtsgeleerden moeten 1,com~l1, O)ll daartoe over 
loekomt.en hem beschermetegen. de too mel ooze wille- te gaan, na zoolang dralen? ... .. 
keol" diehet vrQegere, steJMLkenmerkte. Qp dieD Wat. het gevarigeniswezen, d.e verze.keringvan 9rde 
w,eg,· zijif , de. agrarische ~etten stapp.(m, die onsniet e~ vetligheid betreft, zijn wij zeker nietv90r-
~eheel b~rfe!ligen., maar die,tqc~ jude goede richting Ultgegaan. " . .. ' " " •. ' . .; . . . 
;edaan zLJ~. . . .,. . '. .' " , ' . De grootste grIef t~gen het bestuur van nir. P. 

Wel.~ .. ·aandeelha~ . de ,he~r _¥ ;ijetinhet ()t stand Mijer 7;aJ~9hJer ~lijven,<!at ond~r ,zijri ':behe~r, hoe~eer 
I:~Hn:en " vat) d:ie. we~ten p. W:~s:,~et fr.~gment ni . e cul- .devaststelling , van. dehegrooting h,ij': de wet eenige 
;uUl:\Vet:, Aoor.hetp ov,erg¢OQm,en,d()or zijn oPyo' er, or~e enregelmaatln Ae. beh,an4~lingv-an menige z:aak 
lie' 'zij~ . t.weede ik in den ,~H.~~g, zou,z.~jn,eerst vermor . heert , doen/,~re~gent: 0p;. a~Qlinistratief ' terreineentoe
m ;~deli; :.j~getr()kke.n oIidera~pressieder ; reactie, .v.ol- .stand ~an < yerwar~ing : ~e,e~t ' , gehe~rscht, die .drin'geiHI 
loeJide. DID ; de. pr()clamatieb~iW!larheidt() . doen worden P verbetei'mg ',· beh()e.r~ • .. J)6' '. heer ", Mijer '. 'Iniste .· aIle ~ver
D~wij; .. ;"a!3alleen spr~b ,Ya.iI ·: d~ontgil!~ing v,anwoeste ei~chtenvaJ( , denfinanci~~, .. J;Iij wa~niet instaafregel 
~~pqqe~. '";iJI~t c9v.erige zOli;:9A~l3r~ochtw()i'den: Heeft te . brengen ,'in dell gang . vanzaken' enmo~t··' zicn. bij 
let ; ~~~n~~aD ~\ van denheel'. , Mijer : nit . ~ederlandechtet: b~veleIi . eo ' aanspqren ~~~alen. Niet beter isheLge
t~,:, r~aCl~l~,: :ni;e.t . 41an,va.~keIijJ~.'· Y·~ij ,. sn(ll, g(lllltenP . ~Oll ' l ~aan me~, d~. opellbare \Verkeri .... . ,!a,t is' daarvanin de 
IJJDl~t ... v:o()l'Zlen wa,t dlen ' ~~IIg.e~olg~ :}ne.tae kolomale laatste VIJf ~.~ren. tptsta~.~ g~~rach~? .' 
'w,es!l~'; ~~~euren~~u, . dan :~~~·,. bijp 'geen :l>.eheri digl3taats-l . ",HeeCt de~ heefMijer;, om nog' iet,s aal!~ te stiPPI'lD, 
III1.D. ,,;tl~!l · ' l1ogtlln~ . de · h'1~~:::iMij~r ;: ~~ilPe)Veder-op, . zijpe belo't~ ,. omtrent he~ tegengaari van net misorliik " 

: •• ' - • - _. ~:: - .• - - ' •• _ .~ _ • ""<", '." ", - ' " . ' . " ",' - - -. ", ~ • -0 '-, 



val('J:~i~llM v~rv'ul'd ? .. . ... . ... ' de":be~taalide toestanden in denweg ~leggen, weer eer-
, ... " Wa~j;h~tHeen hewij~,dat'?hiet~ili"" dc! ,)aatste Jaleli e'en biellceo 'ontz4g iilgeboeiemd had? , .. . " ' 

,'mii(F':'r~bhtv~al;digen k.a'dltiifib'es'tiihris gevoerd; ' dat " " 'Giilitllehadden ~ \Vij voor goed 'afscheid geIiomenvan 
:'ae : ~fi~yeh', van een , ta.r ;¥~~te~a~~~ _valihef biiili'e~- del'heer, mr;P;, Mijer; toen hij het bewindnededegde. 
landschbestuur,- op eetbIed1gewIJze,' on,der de aalldacnt De" u'itvoei'ige ' lofrede, tip zijn bestuurill 'den : boezem 

' vanden lal1dvoogd gebracht,-beillltw:Otir,d;:wer~en~oor failde'fi :Raad van, Indie' uitgesproken, ' noopte ons een 
nieuwe achteruitzetting ene~ne ~ ~edte1glfig vanver~ t~rugblik cipden afgeloopeli tijdkrillg te wei-pen en 
)lua_~$ing ,naar debu~te~bez~.tHilge~r weder k,wetsen~ nogiI-illals, opde redenen te wijzerr, waaromlndieindien 
voor -eental ambtenal'en md1ege,~es.ten, omdathunne -tlJd' ,zb6 ;'weinjglot ontwikkelingis g-ekoineil. .; 

: stan-dpl~atsen daardoorais ' ' een"'O'()rd:' vanballi'ngschap Indien mel}-ige verbeterilig tot stand werd gebraclit; 
'werden ge~ara:kteriseerd? , . ' '. .... ':, ,:, ' . .. ' .. -, ,. ~ , . ' 'illdien stoomwezenen· 'telegrafie :zichuitbreidden' ,dall 

ZuBen we deze en zopveleandere tekortkommgell hebben: wij dataan den geest destijds te d'anken, die 
cnker en 'aileen aan ' dell 'heef ~Wer . \vijteri,a:lh'et zich ; steedsbnaii breekt; welke tiinderpalenhij moclit 

'O'oe<fe wat ' 'onder zijn bestuu'r i)lhet leven tl'adof oritmoeten. Dat zijn vooral ' de lichtpunten 'validen 
~ooibereid werd, miskennende? Zon een ander Gou~ jOIlgs:tentiju. v: h 
verncur.Generaal, onder het'vigeerendestelsel, zooved 

'nreerhebbenkunnen doen? - ' ,, ', ,~, 
. OpaezeI~atste vraag zeggeilwjj:, ~~en:, en ja , ErDE SPOORWEGWET. 
_kleven aan de organisatie van het Destuur m lndle ge~ 1'han8is oilshet ontwerp van ' wet op de spoorwegen 
breken die niet door den Gouverneur,Generaal te ver- over 'JaVa: 'bekClid,zooalshetinde ' TweedeKameris 
helpen' zijn,wien h\i wezeumoge: . De te~enwoordige aangeboden.Het stemt niet gehed en al overeen met 
toestl1ud maakt' den landvoogd in vele oPzlChtenbloot hets~iik, dal onlangs door de Java8che Courant open
tot een adinini8t1'ateur, niet · tot besturirdet. , Maar deba~lrWerd gemaakt. · BIUkbaar had het Indischbe~ 
h'aal wordt verergerd, wanneer de Gouverneur·Gerie- stuut ' aBeen kennis gekregel1 -van het ministerieelavant-
1aal een man is, die komtolll te onderzoeken en te projet,:zooalsdat fulsschieIi aan 'del1 ·RaadvimStateis inge- . 
overpeinzen; die zich aIles l~at bevelen ell alle~ uit~. diend. . Daarbij vroeg de .1\1inister van Kolonien immers 
voert, hoe dan ook; wiens alltecedeIiten hero de kracht voor 1872 slechts 7 tonnen gouds aan, die moesten strek
ontnemen om teO'enover gezaghebbeJiden inN,ederland ken -om ,de kosten" vali onderzoeken cieiO' voothereidende 
of hi~r in Indie ~nergiek 'te~~,nd;~~e~!. '~en~a~ .. s~eeds: maatregele'n te dekken, terwijl hij bij zi.Jn definitief 
:het recht hem voor te hOilden;dathlJ JUJv., als miDlster, voorstefeen: stap 'verdei' gaaten met de spade opden 
de fondsen ten dringendste van de' Tweede ,Kamervro~~ rug :: ,tOt" OliS >komt Hij vraagt 'vooI het thans inge~ 
om deinlandsche ambtenareiI bened~ll d~n rang van tr,e,de'll jaar 2 inilioen vaH de fondsen, die over het 
regentbeter febezoldigen, 'ja, dat i/oIlLOisbaar" noemde dienstjaar 1867 ' voorhandellzijn en 'wi}, du~s dat men 
en tach . eenige dagen daarnahet GouverIleur,:Gen~raal~ terstond,' zoodra eell gedeelte vall het trace voor een ' 
schap aanva!lrdde, terwijl men hemdatgene 'geweIgcl'd of meerlijnen afgebakend zal ziJn, de handenaan den 
had, , wat hij verklaardeniet te kun~<en, ontberen omarbeid slit: 
betel te besturen. Doorzulke hai:ldehugen' had de De lijnen; , diehij zich voorsteit op staatskosLen te 
heer :M.ijerden weg gebaahd om bem~n, dePreanger~ doen ' uitvoeFen, - zijn bekend . . ' De kosten daarvan zUn 
zaak weder in cene onhoudbal'e posftIe te plaatsen, zooalswijze vroegel' becijferd hebb'en; zij zullen een 
schadclijk voor aile prestige van ,het gezag,dat hij,uls [)O ttll' niilioeliell ' eischen. Over de verbindingslijn van 
hoofd van deoppositie,steeds zoo ' hoog opgehev~n Midden~el1 West-Java zal later eene beslissiilg vallen. 
wilde zien. Stak de kroOll henl nu ell dan pijnlijk, Uith'etoogpuntder def"ensieisde Jijn Ban dong
die hij zicnzelf had op het hoofdgedrukt,niemand had l :iilatjap 'onmisbaar, ' al , za.lde lijn langs de kust
medelijden • met ,hem. Energi'ek ' ()IMederi voor de ee.r streek ,van SaIiIarang naarCheribon,niet, kIinnen uit
van ons gezag en in hetbelang~ande kolonien, wa:s blij yen en de verbindingmet Bandong dan evenzeer 
iets, dat aIleen tot in zekere' mate van hem verwacht moe,ten plaats :hebben .. Dekosten stijgen doordevei~ 
werd. . ' .. bindiiigniet 1'jilatjap tot 731/4 milioen en voor die langs 
, ':an : eese regeering naar v,aste J)egi~selen kan, voar de Noordkusy tot 861/4 milioen ongeveer. . 

' IndIe geene sprake zijn,zQdlabg'~h~t " zichzelf-niet be~ Wij zijn van meening dat de lijn BaB~ong-Tjila
stuurt ,en d~ richting afharikel~kjs v'in de ,~p~ ~n ilf- , tjap" waar de 'staat spoorwegen bekostigt, terstond be~ 
trcdingyanmjIlisters in d,en , !laagen<~ deIuimen eenerhoorLte<worden aangelegd. De ,verdedigingvan Java 

. nfwisseleIl4¢p~rlementaire~,ee'~def:he.i~;> . Ma.ar aIle ,'vas'i~ ,bten-gt>mede'· dat men niet · tot , datdoel ' een sllOorweg , 
, heid~oet " het . bestuurm~sse,i1';' -in:dfeli ,'ae Gouverneur- laugS 'de : Noordkust .. bouwt,waar'dtior: een vijand aHigt 

.,Gene,r~al .. is, een man, aap. w!en'J:>flgiir~~le)Jontbreken., .Het een 'gedeelte' van>de 'lijn zal kunnenvernielene'Jl ons 
gewic~h , dat een landvoQgd teg~nqv;er:: a;eh M'lIiist-eren zoOdOetiae; vlln' het 'grootste voordeelberooven; 'dat de 
de S~aten-~eneraal in de schaal-'k~h 'legg~n,haIlgthoofd- spop.!'wegel)uit eenkrijgskundigoogpunt opleverell. 
zakelU~ "af :'van de ,waarde"die m-'enjh zijn wdbr<l 'kan .:'pe ,:. Minister tooritintusschen >zeer juistaan, dat 
'stellen, ,van zijn geheel kar4k't~r j #I~ 's:t~atsnfan, 'val{ zti- .de-, k:W~sti~ der verbindirigslijn, nogonderzoek eischt 'tlJI 
'ne pdIitieke moraliteit. En g~at' )nerl!..'datml; 'dan is dat~rj~~ndeg te doenls ,alvorens dit 'pUlit behoeft 
Je vr~,~g ni~t moeilijk te ~,ea1i~wQ9raeil,:' zbu:Jletrndie bes1ist'te~;.-wor~en~ , .,' '. ., : " 

', j,n,de,)aatste . vijf jaren ~iet':bet~rg~gaart . ZQ~l , o'nderw.-~tY i:vij , in ' de memori~: van' toelicbtiilg - lez~n ' ten 
een be~.tuiIt,dat, ondanks ', de"ve.1i:f oe}etnDledhgen: die g.unstf'\'~~' aanieg der lijIien van staatswege is inderdatld 
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: ~ati " we~higkracht. 'De ¥ifli'~tef;; he~wijfel~ ' 6f'¥a' de 'op- ee~ofander oudgast in de bureauli: in bet Westeinde 
gedane ;onderv~nding ' kllpitaat ;te 1 Yind~ri';;zouz:ijnen 1 ziet g¢fabriceerd is, op grond van hetgeen een ofander uit 

' geene 'genoegzame :, reder:aill :6In:,:: niet' tbtaanlegvan In die geschreven beeft. W ij hebben bier toch weJpersonen, 
staatswege ov~r te gaal} ,riiftnei'l" dit weI voor het,moe- die over sommige in den brief behandeldepunteneen
derlandgedaanheeft. " ".., .'. stemmig met den schrijver denken; maar zulk een momie 

Wijzouden denstrijd tegen"staatsbanen nietopgeven, del'ancien regime, gehechtheid aan zulke ecbt stief
luidde het mitiisterieelevoorstelzQoals ' dat :-:- mis· moederlandsche gevoelens hebbenwe in deze ge
sc,hienvoorbarig - aanh:etlndis6h, pUbliek werd westen nog Diet outmoet. Een der oodjes van den 
kenbaar gemaakt. . Het k'wani <ons toch vo~r dat de voortiJd geeft een treorige schets van onzen toestand 
regeeririg het ·· jaar 1872 ~'elikel ' weJlschte tebesteden ' en start zijn hart uit over de verdorvenheid van 
aini 0I1derzoekillgeiien' 0plteinulgeIi,' Dithl~ktniet dell tegenwoordigen tijd. Wij zullen misschienin 
het'geval te z~jn, Uitdl ukkelijk zegt de Memorie van later dagenevelleens aan dat eu vel mank gaan 
'roelicnfiilg, dat deaangevraag<ie tufee tniliO'en gulden en I/ onze t~id," toen het Diet z66 toeging, als model 
'mede zullendienen tot lIaa'illeg" in dit jaar,illdien de aanprijzen. W~j duiden · dat oude liMen niet ten 
)vet wordtaangenomen. Nucisiedereen hier 'zoodanig kwade. ' Het is sommige menschen eigen dat zij 
overtuigd dat spoorwegen zoo on'misbaar zijnvoordeont- op den ouden dag knorrig en vooral bevreesdworden. 
~ikkeling des Jands, datw}j elkeandere kwestie tel' zijde De' btiefschr~jver voorspelt immers niets meer of min
laten, iJlits men de handeD aaif den arbeid slaat. Hoe der 'dan dat 'vrijwillige, goed betaaJde arbeid IIde jam
indebehoefte voorzien wordt' en door wienis van merl~jke. schandelijke en bloedige tooneelen van Parijs 
olldergeschikt ' belangtegenbver ' het nadeel, dat door op Java zal zien overgebracht.." Hij redeneert aldus: 
langer dralenzou, worden toegebrac;:ht .... , eenJavaansch landbouwer werld niet vrijwillig; de werk-

Wat wij ill elk geval werischeri is; d~t men zoo spoedig liaden zal men onder de menoempangs, IIzedelooze en 
eenigszinsmogelijk ailil de oritworpen })lannen de meeste bijna iedelooze" mensohen moeten zoeken; de ophoo
openbaarheid geve en' de aanlegder lijnen bij gedeel- ping ' daarvan zal hetzelfde gevolg hebben als van de , 
ten uitbestede; onder behoorlijk toezicht van bekwam!l werklieden in de steden in Europa. De premisse is 
spoorwegmanllen. De rcgeering behoort hulp, van wel- even prachtig als de conelusie. De milioenen pon~ 
ke zijde zij mocht worden aangeboden,:aan te nemen~ wil den tabak ' bijv., die hier zonder gouvernements
men "iet weder oneindig veel tijd verlorenzien gaan. tussehellkomstreeds nu verkregen worden, kunnen tocb 
Wordt aan elken aannemer eene premietoegezegd, bijal'- nietenkel door menoempangs voortgebracbt worden, 
dien hij binnen een bepaaldeil : tijd gereed is; houdt want die lieden bebben geen grand en de Europeeaan 
men de hand aan de termijJlen vanoplevering, dan kan mag nag geen grond bezitten. 
binnen cen niet te vcr verwijderd tijdstip de stoomfluit In strijd ' met de waarheid is bovendien de schets, ' 
zieh alolll op Java doen hooreiJ. · van het groridbezit gegeven;alsof Java onder I1de ge-

.. Dat de ' wet aangenomen zal worden, lijdt bij ons meent~n" verdeeld ware. Men !oochent zoodoende 
geel) twijfel. Het zou, in ons oog, een der grootste stootweg al wat men sedert vele jaren meer en meer 
ecollomisehe en Jlolitieke fouten Z~jll, door de inmenging heeft leeren kennen, namelijk . dat in de Soendalanden 

Ii vlln het Parlement ill koloniale zaken gepleegd, indien algeineen en elders veel individueel grondbezit bestaat, 
;' mell het gedane voorstel vande hand wees.En elke ja, dat het zelfs nooit door de gedwongen cpltures kon 

fout, die de bestuurders begaan, boet het yolk in zijne verdrongen worden, hoezeer z~j in mellige streek er toe 
beurs. Men hedenke dit weI. geleid hebhen de rechten van bet individu te verkrach-

Wat w\j evenwel bepaald met den heer Stieltjes af- ten. Weet de briefsehrijver dat alles niet, hU zal het 
kcuren, is, tiat de Minister aile . aanvragen van parti- bevestigd vindell door elk rapport omtrent het onder
cllliereJl ter zijde en zonQerbeschikking laat, zoolang zoeknaar het grondbezit. Maar zelfs uit versehillende 
over de wet lIiet beslist is. Voar zoover die aanvragendoor den heer Hasselman overgelegde stokken blijkt, 
lijnell betrefren, welke in het plan van den Minister dat de briefsehrijver te dien opziehte Diets dan onwaar
pat1sen, is die handelwijze natuurlijk. Maar er bestaat heid verkondigt, waar hij hetgeen aIleen in een gedeelte 
geen grond om andere lijnenIiiet t~concedeeren, te van . Java b'estaat als een_ algemeene regel wil doen 
meer nu de -Minister erkentdat zeer degelijke voor- doorgaan. Maar zoo strooit het waarheidlievende Dag-
stell en zich onder de gedane ilanvragen bevinden. blad zand in de oogen van zijne lezers. 

v. L. De goede oudetijd, toen dapper gekultuurstelseld 

WAAR:B:ElD. 
l:1et enf!lnts; toutdegenere. 

. Croy~z- envotre g.randmere, 
.• Daosoion temps,ah! vraiinent; 
: Toiit etait ·bien aufreuient:: 

.. ' EeDe oude romance. 

HetHaagsche lJagblad . van 12e» ' 13Novembe~ 
bevat '. eeh ' brief tiitBatavia;vi1n' 28 September 1871, 
~ie to~ ;opMchrift dragt: ' "Waarh:eid;hiet~ ' ~lsw, aarheid." 
Entoch kwam het mts voordatal dadellJkde eerste 
.woorden · geen waatheid 'bevattert endat die brief door 

werd, is het idelial van den b,iefschrijver.Toen heersch
te,z.egt , hij,veiligbeid op Java en hij geeft een paar 
voorbeelden . . Zoodra de 'heer Potter in ,Modjokerto 
d'e s'uikerkultilurinvoertle, werd er door de menoempangs 
gewerkt en geen buffelmeer .gestolen. Jammer, dat 
Max ,H avelaar dan dat ,ook niet . toegepast beeft; 
tQen hij nog te Lebak was; V erder w~st de hriefschrij
ver op Kedirie, waar de amfioellschuivende menaempangs, 
"bet" era pule" van ' de Indischemaatschappij, geen 
nut ,of, tijd haddenom buffels te stelen; to en men hun 
voor den ' staat te werk stelde. Maar dan heeft de 
verpliehte • kultuurdaar iii zeer e~lendige vruchten ge-



a1.ageDf~:aW-:·'ti§ff i'g~*t.sl~f>evat ·tege~WOQrdig ~nQg ·~tee~~ . 3?O . mili®n '''Iln·, :lI¥~ie, trelt ,en . ~k~lo.nit}n in dien.ti,N 
eijh;\ ~np~fii;i':~itJali }~Jfiumsc:h:uivers'i niet' eillte10: onde! . voOreigeneblJhQ;ef~e.n ,ruim ' 7681/~ niilioen moehten ilan

·g~, inenoenrJfa:Ji~¥~ ~~~t:n"liai :n11de;f(aUe-Sia~:den . . , ·, '~ . '. : . ; Wen~,en.; vari h~tgeeli ; hi~ropgebr3chtWerd. Wiein Ind!e 
.:>.()m <'v:oo.W·Mfe1ijkp,eiH .·'·;van ,de ;V1;oegere. In~tl:llh~J5e~ ; s~hrlJrt, ! zo\lm~K vQorbijgezien ., hep~en,dat , terwijlmt:~ 
tebetoogen;) wijstde schrijv.er op hetbevolk~n~sClJrer, dIe honderde mliIoenen naar . het moederla~dzGfid ,;~lt 
dell veesta:p~kenz.van185i tot, 1'862. ,Wa)meer mvroeger ten , kO$tevan tall ooze behoeftenin dekoloniengeseh,ed
jaren dr.136,schof . aI}de,ren dergelijke~ij~ers aLmv~er~e,Il, de. .Nederlan~ ~~am .Yan!ndie ,30·' .!Ililio.eneJl . '~ja~s 
werd ze,er . :tereeht~.e\yeerd, dat de offieleele stah~tleke tot zlCh, terwljl:Jn :QI~ 10 , Jarendl!,l,lrgludsmde ~boef~ 
g~g¢veIfs.i g~en · Ji~tIrlin8te, v~rMouw!fii yerdj.ende,u~ .p,e. te~ .. moestworQ\3h vqo,rzienva'n eliri klein . la,nd ,e,n 31j;~ 
riitkom~t~n <'vandr c> 'stiltistieke opn,~mingen he?be~ ,~It m~l~oellb~w.oners,terw~lhier· ujtgestre1'JeeilaJld~nmet .~~ 
oewezeu; Maarnti ontziet de. briefschrijver .zlch n.I~t mIllOe/:l: ' Zlelen,uioesl;en~ ;":word_eJl bestunrd; Wie een bIik 

. fi!et M()!l~degtjge~~psin 1872 weder voor den dag~e"'o~ / depmater~~e~en ,toe,staud " v~n ~ild.leslaat, zal en kan 
komen 'en "t1etzelfde blad neemt zeop; ' dat vroeger .In zoometschl'lJv(lnl,\ls :dezeslijmg~r rloet; ~ant hijzal 
zob . men~g:<5pstel daattegen protesteerde. .... z·o?"eel · .• ~.er:wl1ar190sd ." zien •. uitde d,ag~m_ van den doord.en 

'. De iii\a.il:aei· kan,zegt meIl,~lleellgelukkIg zIJn ~ls"men }:meft'IChrljver h?oggeroemdeIl tijd,ijat;niemand lust ge~ 
tot" hetkultuurst~lsel'J terugkeert,de ntoomeloosheld van v:oelt ·hetexpIOltahesyste.em te yer;deglgen. , .dat ,zooveel 
depers ·ftiuikt;den rotting .weder ihvo!'lrt, het, passCiln- aan Nederland<gaf. eu ;-ons. zoQveel ·.onthiel&: - ... . , ,.
stel8ele,ri degeleibiljetten ,voor vee doetherleven,~m Wanneer 1J.len. irthet DaghlJZd,epinde societeit, 
t~r politieroltei'ugb'rengt wat nua~n denlandraad . IS /I,onder. een oltt~rtje of a~Rdewh'isttafel", wallrvande 
opgedragen.,: Maar · hoe moet dat geschieden,llervarell hrer Nlerstras~ ., den llLOct,ober H!,in, de Tweede Ka': 
arts,"zooa)s de briefsohrijver ziohnoemt? .Zal.mellde me~. tot den Mirii~t~r~ sprak, .. zulk • ge~wets ,ondereeJl 
indigo-, thee~. kaue~l~en andere ku\tures,()ok dIe welke ·sohlJn vangelel;l~dheJd: enzaakken~i~ hOOl:t uitkramen; 
denland'e 'schatfen Hebben gekost,allerwege doell. hedeven : v~f(hent, ,het . nauwelijks:: de aandaclit . . Maa,r de brollnen, 
en departieuliere , indu8Lrieelen het land ,ultzetten? dIe ,de genoemde afgevaardigde uitDelft raadpleegt om 
Wat de .pers betreft,;men dient ze illdatsystee~ med,e ze In de debatten te mengen;zijn evenweinig te. vertrou
op te rUlmen, .' wantze is,. nueeIlS gewoon .. gerallkt ",en of w9rden door hem, . alzeer . vreemd .opgevat. . 
misbruik en onrecht tebestrijden; zij zou, . ",athetrrot !lanl)eYllliJlgvan .. z~iri . denkbe~hLoUl de water.
rechtswez.eli· biJv;oetreft,;·hoe; gebrekkig het ~ha~s lWg ~t!1~tswerkenwedergelieeL aan dehoofqen vaJlge,w.es
~ijn moge,; op 'nieuw aimtoonen · dat er lI:\emgm~al tel1Jk bestuurop tedrl!.genenz.ealomjn h~eredienst 
bij afdoetiing· vanzooveeLtmeer. tef politierol zelfs 'geen ,tedoen uitvoex:en, -leestmentoch dat .hij ' den minis
zweemvan recht kanbestaan. . . ' . ... ter wijs~op , den spoorwegll Buitenzorg....,.,.Samarang", 

De heer Heemskerk. Az" lid der rl~weede ~a.mer en1~enelij~,0~s oobekend. nNog<over, delaatste maa.n
commissaris van hetDagblad, heeft 1Il de ~lttlIlg van den en m leder verslag vindt gijklaehtell over gebrek 
11 . Octo~erj!., b~ide beliandeliI?g van · de Indisc.~e aan .vrijenarbeidt vervolgde hij. Maar die °vrijwillige 
. begrootirrg , >geheelekolommenvan OIlS blad · den ~F arbeld bestaat n:,tet;betoogt .hij verder, want er komt 
rtister van .Kolonien voorgehouden, waarin mededeehn- aileen werkvolk door pressie, lIomdat men den spoor~ 
g~n overgemis aanveiligheid op .Java voorkwamen. ~eg beschouwt als eene soortvan gouvernementswerk." 
Wij zijlldelegeil,die dat g~wichtige punt ter sprake Is dat' werkelijk hetgeval; vanwaar dangebrek aan werk
braehten ,daarvoor erkentelijk. Maar men v.ergete niet, volk? De prese;ie moet · dan alnietbijzonder sterk 
dat de rotting voor de handhaving .van tueht onder zijn, BovendieniS' het feitonjuist; datdevertraagde 
miadadigera nooit werd afgeschaft.Watmen.belet heert, aanleg van. onzespoorwegen aan gebrek aan werkvolk 
is, dat in)anclers .politioneel ·· met den rottmg werden te wlJten IS. Doordien men de R.rbeiders aan de lijn 
a~gestraft . wegensllgebrek aan eerbied jegenseen hoofd, Sam.arang-Vorstenlanden, en denzijtak telkens afdankte, 
het . niet schoonhouden van · een tuin, te laa~ komenverhepen de ar.beidersherhaaldelijk .en dan kost het zeer 
G~ werk inheeredienst te verrichten, ja, zelfsa~s menveel tijll om op nieuw een goed aantal bijeen.te krijgen. 
z~ch verstoutteklachten bij een resideilt of : asslstent- In de versl~gen over, de lijll Batavia~Buitenzorg komt 
residen~ tekomen, inbrengen, waatmede. men geen voorts. over ge~if! aan arbeiders geenwoord voor. '. 
raad wlst . Danwas de l,aak afgedaanen morde. En wat .zullen we-nu zeggen ·vJ1D. het beweren, ,lat 
;. ijetpassenstelsel befustte ' daarop .' dat . men . wist hoe een assistflllt'-resident :·ui~ , de ·' Preanger-regent_sebappen 
e~n man· heet~~' :I?edieven leenden diepassen .elkander den Delftschen--afgev~ardigde heeft verhaald, "dat hij 
eVe!,} g~ed<: aIs ' onze ·.huisjongeIlsthanssoms elkander's eene . aanschrijving~ad ontvangen om van daar .vrije 
9ri.efjes i y~rt<?olIe~, i ~aarop. z~er · . tenorirechte g0~ne str~f . aibeiders·'"fe· iennen·· 9Dr, t~ ·w.:erkeri.: aanderi spoorweg te 
. g~teld 'i~. '.' ':Manr: ; den J av.aau;; zeggende yo,orstanders Samarang?" Va;nwitVldvalJl -'zoodanige aanschrij ving ? 
v~nhetoude ' syste·em., · aan wien merivoorelkentoeht; Wie 'was ' bevoeg(lze'afte zenden? Heeft de.heer Nier
d~en hW: dcienni'oeq :e.eripas wil opdringen,welkezijri strasz? toen . men :; heIqi "bekend blind voorstandervanhet 
~!l~mv~rUie.Id-t, JiUl·i'fneilgee.ri grondeigendom . toeken': verop,der'de,ditlip; de ' ~ouw I>pelde,vergeten, welke de 
Jl~n, d'~,~r ~hij . teU~~JlS i >vannaainv~rwisselt. . Hoelo~ . afstand isvauSamarang naardePreanger-regentschap
gtscbl :;: ,.. <,;, ... :. '. . ' ' . ,.pen? Zulkeene. mededeelingbehoort,naanvij .me~nell 
> De ~.~l;,v~rl1lingenv.waarop ~ wij telkerisaandringep.Om . zoolang •. niet he~/ steUig~. bewijl!~' djl~rf}mtrent geleverd 

w~rk ..... e .. I .. ij~;:::.~~ .. C .. h .. '. t .... ' .... ~h, J. p ...... -a .. ~ ........ i .... ,<f t.,e: ...• ~oen ,. he .. !'lrs.;.c ... hen; . k.O .... 8te.n .. " ",0 ... rdt ... ;totd .... e l!p;raat.jes ... ",wa~.I ....... O., .. M ....... · ~1, Minis.~ .. . iIu~twoord ~chter , g~l:d: .cEn:" Il,u -le~st. ' menm ;,Ii'en , brlefl1et VlCtO" aandell spreker ' .duel~~i ": -~\ '., .•.. .• 
d~lrse l1etoogi , ~ht ," :NCilderland ;, vao1852 tot 1862 sleehts Tegen: den vf ijen · a$eid op J~vadnalle : takken : V~n 
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, lanab~riwnij.y,erheid, · be,staat' pie:r-menig' bez.waar, 'die ~et den kleineIlmau ;oE zijn grond miskendenen naal 
gevolg is,van langdnrig,'Y~nb~lJtnur;alsoo~.vanverwlk- goedvinden over zijn tijd enzijn arbeid beschlkten. 
keJdepolitiekeen'economlscbetoestanden"WIJ bebbennog Daarbijkwam ~eneo.llvoldoende bezoldiging van de 
srechts enkelestappen gedaan opdenwegom debestaande hoofden, waardoor in zoo menig ambtelijk rapport of 
bezwarfm nit defiweg teruimenen honden daarenboven zelfs in gerechtelijke vonulssen de treurige verklaring 
vooreen gr()ot d'eel nogaanhetexploitatiesteIsel vast. werd afgelegd, dat men handelingen, die eigenlijk kne
TetJlgkeer is~venwel nietden d~gmee~ on~oge~ijk. De velarijenwaren, door de vingers mocat zien. 
N ederlander lsechter weI goedgeloovlg, dIe zlCh door W ij zij n verstandiger dan de Engelschen geweest, toen 
de1Jagblatl~manlleh ' laat wijsmak-en,dat een Javaan,die wijaa,ndeaanzienlijksten"jndeze gewesten deel lieten 
iet~ c, '~Oorgo~djo'on nietwiiverrichteri, zichmet "wel- behonde~. in .h~t . bes~uur.WaJineer dat niet gesehiedt, 
!ust"zouonderwerpena!\ll be'velen om datzelfde .te berooft , menzlCh ,metaHeenvanden steun van eene 
·do~.n. ' .'Gehoorzaamt . hij bevelen, dan is dat nit eer- in vloedr\ike klasse van 'personen. omhetgoede tebevor
bied vool' 'het .gezag .'of liever . flit . vreesvoor de deren,maaT. moetnatunrl~jk~naast .het ambtel~jk per
aristoeratie,die,bijgemisaanverzekeringvan derech- son eel , datm elkgeval onmlshaar IS, een tal vijandicr 
ten van . den jnlarider, nog steeds de macht bezit om g~stemde, afgunstige en invloedrijke ledigloopersbestaan

b
, 

hem, ' hetlevenondragelijk temaken; dan heeft dat dIe he~ bestuur znHen dwars.bool1l.enwa~r dit mogelUk is. 
plalits, . orndat hetbestuurde wetniet naleeft, die be- De BrItten hebben de fout mgezlen, dIe zij een tijdlang 
veeltbesehermirig tegen de wiUekeur van wien ook te op Java en later in, Aehter-Indie begaan hebben. Na 
verleenen. . ' den opstanddersipayers is in Gude eene andere rich-

nlheer HeemskerkAz. nO'emde het NieuwBata- ting aan hetbestuur gegeven. Zij hebhen inhunne 
viaa8c4 Hantlelablail eene "beste, brave liberale cou- wetgevende en gemeenteraden voorts inlandsehe groaten 
rant die geene gelegenheid· verzuimtom de conserva- of hoof den opgenomen en aHe betrekkingen voor hen 
tieveri de lea te lezen." Wanneer l1ij dit zegt ter opengesteld. 
gelegenheid van de bespreking vanhetgeen wij sehre- De inlandsche aristocratie heeft zich in Nederlandsch
ven over de veiligheid oj> ' Java, dan heeft hij kunnen Indie niet tebeklagen; verre van daar, ook nu in het 
en moeten zien, dat wij aan aUe partijen ill het moe- regeer~ngs-reglelDentvan 1854 in menige bepaling de 
derland hunneverzuimen hebben voorgehonden. WU strekkmgdoorstraalt om een rechtvaardig bestnnr te 
zijn hier in Indie wars van het partijgeknutsel en ne- voerlin. De inlander is, wanneerhij de vereisehte kun
men bet goede aan, ,van welke zijde het komt. Maar dighedenbezit,tot eUcc betrekking benoembaar. Niets 
men onthonde zich, er van brieven te · fabriceeren, die is uitgesloten. Maar daarenboven is de erfelijkheid der 
ons, om met den heer Heemskerk Az. te spreken,ter- regentell opJava in art. 69 RR.opgenomen. Wij er
stond aan I/boerenbedrog" ,en nietaan waarheiddoen kennen .aat wij onsnooit met die bepaling konden ver
denken.. eenigen Maar nn ze wet isgeworden,steunende op eene 

v. L. pleehtige helofte invroeger tijd, waarmede J. C. Baud 
debepaling verdedigde; zon het meer, dan hardzijn ze 
te sehrappen. · . . 

BE~ENTEI."BiJ.hetopenval1en .derbetl'ekking van regent . op 
Ni1ar onze overtulgingzoQ het nie.talleen een sehroo~ heteilandJ ava wordt,behoudens de voorwaarden van 

melijk onrecht z~jn, wanneer wij de inlandsehe aristo- hekwaamheid, .ijver,. eerlijkheid en trouw, zooveel doen
cratie in onze ' bezittingen voor het hoofdst~eten, maar . Iijk tot opvolger gekozen.eenderzonen of naastbe
zou het bovendien hoogst moeilijkwezen dan inhet staanden van den laatsten regent," zegt het slot van 
bestuur een goeden gang van zaken te handhaven. Veel art. 69R. R. . 
reer veel ontbreekt san de zoogenaamde inlandsche Welke maatregelenzijn intussehen genomen om zich 
ari&toeratie om de haar opgedragene taak te vervullen; te ver~~keren, dat,komt. eenebetrekking van regent 
daarin behoorde voorzien te worden. Maar w~j aehten open, zIJne zoons of naastbestaanden aan de vereisehten 
het een der beste middelen «;lm kolonien te besturen j beantwoorden? Zeer tel'eehtzijn zekere vereisehtell 
datmen de meer aanzienlijken, die danook als de meest gesteld;dit zal ieder inlandschhoofd moeten toegeven. 
ontwikkeldcll hesehouwd moeten worden, deellaat nemen Tot dusver geeft de benoeming eehter geenerlei waar
aan de regeering. borg, dat bekwaamheid en ijver den verkozeneonder-

In de Locomotief lazen we eenige wekengeleden, seheiden. 
dat . de inlandsehe bevolking aan. hare hoofden geheeht Reeds hebben nogtanszeerenkelezoons van hoofd~n 
is,zooalshet landvolk inSpanje en Griekenland aan op Java en. Sumatra ex.amina afgelegd en zijn dien ten 
zijneroovers. Elke vergelijking . gaat msnk en dus ge.volge totambtelijke .betrekkingen bij llet'Europeeseh 
ook deze. De inlander heeft een ingeboren ontzag voor best.uur :benoell1d• IU~lenzulkeen man, die zich door 
meerderen. Dat hij ~r tevensvrees'en .' angst voor ontwikkeIi~g en-kennis onderseheidt, naast een booger 
koestert, is het gevolg vande eeuwe.noude willekeur, geplaatst J,n)an4s.eh alllbtenaar staat, di~ geene blijken 
die door ons 'bestnurniet werd gefnllikt, maarintegen- van bekwaaJUheld heeftgegeven,. moet eehter de positie 
deel'aangetrtoedigd toen deOQtnP;lgn,i!l.vallde.hoQfden vooi beidellhinderlij~zijn. Talent geeft. prestige. De 
niets' danproductentegenlagen; prijl:'! ver1aIJgde:,~n:\vij .invloed 0vaneellllekwaam man , zalzieh steeds doen 
later · ;doord611itbreiding. vaR:.de ,gedwongen eu.ltures gevoelen~L. ¥~eteI1\ er ;),ll11)iet .botsingenontstaau, wan
ell ;;heerediensten aan dehoofden,'meerenmleermacilit neer het : ge~~ ~ w.~l 'QU(l.erwezenednlandersuitgoede fa
'toekenden,hun' eigenbelang ;prikkeldenl' de'llegMen 'van milieuQf , ~.elf~ : z()~nsya,n ,4M kleinen .mantoeneemt·-



~' e!l: ;;'dit ' .zal - ;gebel~ren, - W.Rnne,er daarnaflst eene 'erfelijker~en "liet nag v~el , J~ ,;we~l!;che~ove,r.~;. J)~., !eg~nt ,- 9Ieek 
' aristocratiei"v.oortleeft, die · door het toevaldergeho6rtel meermalen, niet , d~t ,~,mrtZl}g .,. ailn Ae e ~~sUictshQ()fden 
: tot:"" hoe-ge -;,p~sjtie geraakt .en da.n geza~uito~~ent,om,~~t ('IJ)aar;v,!,1tdemce~{en,:ftlji,1J" " of ' '!feer;: 9ff!L . ~f!11f ,. ~i.J'n . v,er
deze · of gene als deUlPest brUlkbare van zlJne famlhe watM) III te boezelflell; , aJ~tot verzy~tlpng ,van een goe-
inzekergew(!stwordt beschouwd? ; . .. den gangvau zaken w,eldvereischt.:~· , ', .',. ' . 
W~jzijn ' vanmeening,dat de wet,dle voorschnJrt, Zoo gaat het in zeer yeJegewest{}n, ~oppt het, te 

dat iliemand, tot de hooge waardigheid van regent be- erg, dan is, soIJlszelfs ,een en.kel maa} eenrege~lt outsla
. noembaar it'; die ,niet aan de voorwaa~rdell vaukennis, gen. Zulkeen toe~taIl.4 . ~r-eek~ ,: meIi -~venwel, af, waruieer 

ijvef, eer Iijkheid " en trou w voldoet"tevens de verplich" men den ,I:¢gen t ; ,v/!n, J\r~_~~ng, :¥erpl1,L~~~,t.e: 'c~p,~ood,rade 
ti:ngaan' de :iegeeringoplegt . OI~ 'dit onderwerp te 'r~~ ' qetrekkin~ i;openyjel,; q,e~j ;~90,n ',Bf blp'~p'\,er~~~\cv31P .. een 
gelen. , Bewijzen van bek W'aambeld behooren te wo!d~n ' regent, dJ..e", da,AfOp , a,al}spraaJr" be~ft" i: pw;d,a~ , ~1J ; bewlJzen 
gevorderd en:afgelegd. 'Voor el ke ;betrekk~ng, hoe metlgvanbekw(lq;mheid ,ij v~t. ', eell~jk~~id ,, !1p, Ym~w, Jeeft ,.g~
ook" bU het: Eutopeesch ' bestuur, worden elsohen gesteld,geven,daar.heen zq~d prjflmal!g ., ~e!!'gemde, dle r~ed,s, In 
zelfs ' in dehoogste ambten. Wa:arom ze niet vandeeenkleiner, regents.ch!.\p . \V,~rkzaaln. ,w,as,~ ., .; . : , 
iniandsche ,bestuurders gevorderd? " Door zoo!l,anige ;ver,.plaatsing, zou~e;ILde regenten em-

Eenander punt, dat overweging, verdient, is •. devraag , delijkmeer eu , meerin kennis , Y~n " land , envolk, van 
of het 111 ' het belang , van een goed , bestuur en van al zijlle behoeften euz\jne. weps,<:himtoene.lJ,l,en. K~Jltlis 
de regenten·' zelvenuttig en noodig is dezehooge is maoht. : Hoe ; beterh,e,t geh,alte, , v!u~ ,de inlandsche 
illlalldsche ambtenaren steeds te behouden in het aristooratie wordt, deste meer:' zalzijaan' illyloed" en 
gewest walif ,een bloedverwant vroegergezag oefende? prestige winnen, des t,e ! bet~ryoor ,l1en: goeil· besiuur 
Wij zouden ' tot beginsel aangenomen willen zien, Zooalsart. 69 van hetregeeringsreg{ement, in verhand 
dat men deregenten, even als de Europeesche amb~ met andere :bep~lingeJ), :, ~o,ege.p~~~ ,w9!,4~,~a,Iereentijd' 
tenaren, naar mate van de behoefte, vel'l>laatste. " komen daLde ; ~rfeJij'kh~id i der' , .-r~gent~p~~phlnderpaal 

Wanneer men de oudere geschiedenisvanJava Ieest, zalblijkentezijn .\f96rdeontwiklHiling ' el~ecm gOf'd 
dan blijkt dat inhindsche vorstenof hoofden voor hun-, best\lur van Ialld. en yolk opJava . . Hetbelang van de 
ne kinderenof aanverwanten menigmaal verzochten hen inlandsche aristocratie brengt evenzeer als het algemeen 
tot regent ineen ander gewest teverhefl'en dan watzijbelang mede,~at ,een ,weg worde illgt)slage,n; die hare 
bestuurden, hetzij omdatz\j dit als eene nevordering positie verzekert ,en tev~lls daimTooreigenaardige bezwa
beschouwden of omdat zlj eelle betrekking opellgevallen ren van den tegenwoordigentoestalld. wegneemt', ' , • 
zagen. Zijbleven dus' niet ·aan hun district hechten. . , ., ' . v. h 

De wet schrijft voor, 'datllzooveet doenlijk" een zoon ' . . . . ' .. 
of llaastbestaande van een regent hem zal opvolgen. GOUVER:NEMENTS~BESLUITEN;B'::ENOEMINGEN, 
Waar het algemeen belang eene andere keuze, wettigt., ENZ. 
staat de wet dus niet in denweg, dat men eenregent 
aanstelle, die nie~ in datzelfde gewest te , huis behoort. 

Aan ons . denkbeeld zijn velerlei voordeelen verhonden. 
BATAVIA., den 26sten IJecember 1871, (No.8). 

(Staatsblad no. ~n3.) 
Bevorderingwordt voor den regent mogelijk, alsmen ' --------~--

b k I ' K d 1 kh 'd Gelezen de missives: em an verp aatsen. un e, eer ij el en trouw geven ~; vanden ' Minister vl1n 'Rolonien van 23 October 1870, 
aan den inlandschen groote evenzeeraaDspraak op lot,s- " . . / 

1 d b d E 2S' Maart 1871 en 4 Mei 1871, 1 .. a. Apz., nos, 1 1473a, 
verbetering as aan en esturen en uropeeachen amb- 6/344 en 35/549(Z; 
tellsar. b. enz.; , 

De Raad van N ederlafidsch~Indie gehoQrd; 
Is go~dgevonden . en vin:sta;.lU: . . 
JiJer stelij Ie : , Vast te stellen: .. .. .. . 

a. ,het aan ditbesluit gehecht ontwerp-kontrakt, als model 
voor de overeenkomsten, te ' 51 uiten op den voet def Wet 
van 21 Jilli iS70 (Indisch5taatsblad no. 117); 

Maar, in de tweede plaats, worden deinlandsche 
hoofden thana door de adat tot onderhoud van een tal 
led~n van hUllne familie gelloopt. Dit is eengroot 
kWllad. Elk aanzienlijk inlander op Java ziet een heir
leger bloedverwanten op hem azell, soms te trotsch. of 
fe lui om te arbeiden. Hij is daardoor verplichteen~ 
le\ enswijz€ te voeren enzioh uitgavente aetroosten, b. 
die menigeenals een druk beschouwt , of he;;' in schul~ 
den wikkeleil. Verplaatst men de regenten, dan zullen 
voorzeker niet allen hem volgen. · '; 

de mede aandit besluit gehechte voorschriften tot r~geling 
der liitvoerihg van evengenoemde Wet en de . daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten. ' 
Ten tweede: Enz. 

Bovendienwordt de kanker vanhet inlandsch ,be
stuol'damilie~regeering, door ons plan' in het hart o-e
troffer;. ,Elk regent. t:acht . zich zooveel mogelijk van het 
on~e~houd ; va~ f~mlheledente ontdoen en stopthe.n, 
z?od~amogehJk llleeneof 3ndere.ti'etrekking. M~ar 
dlt .. < l'8destee~de.s aa~stoots vooreen: goed bestuur. 
'\\(1J. ;beh?e~(!n dlt Blet ulteente zetten. Wij zien daar~ 
v~n dagehJksvoo'rbeelden onder de ooge~. Om niet 
yer~~r ,tegaan, ontlee~en' wi} aan ' bet pas verscheIien 

. Jaar-11Jks~h v~l'sla~ ,- de . zms~~deover ti(i'iWang:,' •.. ' 
. ,··Ii,De .ontwlkkelmg en dleDatijver :der inlancliicaehboC" 

Afschrift, enz. ' 
Tel' . ordontlancie ;van lIen ' ;(}ouverneur~Gen'eraal: 

' D'e' AIgeJ1Z:eene Selc1;eteri8, 
. : VAN IIARENCARSPEL. 

.... . " Ontwetp-Kontrakt, -- . 
vastgesteld '. bijhetb~sluitvan d~Il Gout61:neur-Generaal, 

valJ, 26 December 1871, no. 8 '(Staatsblad ' rio. U3), als 
niMbI, vooi' deovereerikomst'eri,te' sluitiiiC,op ;'den 'voet: der 
Wet van '21Juli 1870Hndi811hstaatsbl!ld, : rioi ;~lH). ' 

" Art~ ,I. -Ret ;.GouveineJnent 'va'n ~ Nea¢.dandsch~Indi6 ver,;, 
biniit . zichom; ten b6ho'eV:~'i , vaIi~ den :l"~gth~bb:en~(t ,op . de 
gDdetne~iDi'" •• 1 meh '~"~~ri~tJe .... 4Gm.bep~~~D, ~ot 
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. . '. '. h -t· '. IS' 7 8 telken. J' aren -. eene Ul. tgestrektheid "o.n .. met e Jaar " ' ., ... .. . d. ' 
'; . ". '. :" ·· .. ·... bouws van 500 0 rlJnlands<?he roe en, 
va~d 'h~t jaar 1879 etmeuitg~strektheid van ..... bOQWS 
van 500 Orijnlandsche roe~en , (1); . 

'. in - het jaar 1880 eene mtgestrektheld van ..... bouws 
van 500 Orijnlandsche roeden (1), 

en zoo voorts tot en met 1890, . ' 
' . b" ldi gezegde regthebbende mogt afzlen van 

.' en om, ~a 0 e~let enot van een snikerrietaanplant tot 
A~n v~:::P~:schr~venurtgestrektheden, hetzij voor h.et ~e:,eel 
hetzij ,vooreen deel daal'v~n, hem ~~n grond te ve~:~ ~il~~; 
die :daartoe anders gebezigd zou ZlJ~ geworden, " 
. -., . . 'd'd 1 met suikernet te doen beplanten. 

dwn . met Clgen ml e en. t n sui 
. Elke afstandvan aanspraak ov het geno v~n ee d-

. . I yen omschreven IS voor en 
kerrie~aan plant, ' lll voege a s e , . .. ' 
venlerenduur der overeenkomst o~herroepehJk. .. 

A~t. 2. Onder de uitgesirekthcld van den aanvlant ;1Jn 
niet begrepen de wegen e!l slooten door 'en om de gron en, 
waaropde aanplant gcschledt. , d 

Art. 3. Degl'Ondcn voor l~en aanplant worden op e 
O'ebruikelijkc wijze jaarlijks venVlsseld. d d .. tus 
CArt. 4. Het Gouvernement doet en 001' zlJne : 
sehenkomst bewerkstelligden aanpla~lt onderhonden en be 
waken tot hij aan den omlernemer IS o~ergege~~. (b'biet) 

Art. 5. Devoor den aanplantbenoodlgde sto en 1 

t f· . ·d· de ondernemer bemes· worden even als de mests 0 , 10 len. .d de 
ting mocht verlangen, kosteloos door hem geleveI op 
door het bestuur aan te wijzen pla~tsen:, ' 

Art. 6. De ondernemer bctaalt JaarhJks: 
Ie. Voor den aanplant f per bouw: . .. . k 
2e. Vool' zoo vel' hij afstand heeft gedaan van ZlJll aansPd.aa _ 

op het "'enot van den bedongen aanpl~nt, en he:n l~nlt 

zonder nadeel voor de rijstkultuUl' tot den BOsten Nove;n
ber . oJ? ' het veld kan blijven staun, in welk geval tot dlen 
dag wordt gewaeht. 

Art. 1 O. Ni~ts. 
of: 

Tot het verkrijgen van rietsnijders wordt de tl1ssch~nkomst 
des bestuurs aan den oudememer verleend in geval van 
volstrekte telkens ten genoege van het hoofd van gewestelijk 
bestuur te bewijzen onmisbaarheid, ell tegen een zoodauig 
cloor den omlernemer reehtstreeks aan hen uit te keeren 
loon als doorhet Gouyernement of van zijnentwegeis of 
zal· worden bepaald; 

of: 
Tot het verkrijgen van rietsnijders, alsmede van arbeiders 

VOOl' werkzaamheden in en bij de fabriek, wordt de tus
schenkomst des bestnurs aan den ondernemer verleend, 
inO'ev-al van volslrekte, telkeIis ten genoege van het hoofd 
va:ri . ge westelijk bestuur te bewijzen onmisbaarheid, en tegen 
een zoodanig door clen ondernemer reehtstreeks . aan hen 
nit te keeren loon als door het Gouvernement of van 
zijnentwege is of zal worden bepaald. . 

Art. 11. Het staat clen ondernemer vrij, vrijwillig ge
teeld riet in zijn fabriek te vermalen, mits dat niet zij 
verkregen vangronden, bestemd om afwisselend door tus
schenkomst van het Gouvernement met suikerriet, ten be
hoeve van eeuigen met het Gouvernement inkontrakt staan
den ondernemer te worden bepJant of aan deze tel' beplanting 
met suikerriet door eigen middelen te worden verschaft. 
, Hij verbindt zich, geen riet te verwerken als tweede 
gewas, verkregen van den Gouvernements suikerrietaanplant, 
of van riet, geteeld op van bestuurswege verstrekte gl'Onden. 

'. '" ddt te bezlgen "rona WOH tengevolgc de an ers aar oe " to • kt 
verstrekt J per bquw, berekend over de Ultgestre -

Ingaande met den aanplant van 1879, zal de ondernemer 
riet, a.ls tweecle gewas verhegen van den Gouvernements 
suikerrietaanplant of van riet, geteeld or van bestuurswege 
verstrekte gronden, mogen yerwerken, indien het aJkomstig 
is van die gronden, waarover, ingflvolge de trapsgewijze 
vermindering, niet weer doorhet bestuur ten behoeve der 

heiti van dezen grond; ' .. 
en verder inclien zulks tot eene behoorhJke sehadeloos~ 

stelling . nan' de bevolking voor tle afgifte Val~ den grond 
1m wile ' behoorlijke betaling van haren arbelcl .. ~oor het 
Gouvernement wordt noodig ' geaeht, lIa het vIJf~!? k~n
traktsjaar 1Jijf ten honderd, nn het tiencle ~ontrak,t,sJ~ar t2e1Z 

tenhonderd lIa het vijftiende kontraktsJaar vwftze?z ten 
honderd' van' bovenstnande sommen per jaar meer. 

Art. 7. (2). h t G 

suikerkultuur zal beschikt worden. ' , 
A,l't. 12. De ondel'l1emer verbindt zieh, de fabriek, aan

hoorigheden en werktl1igell te houclen in voldoenden staat 
of te verbeteren, zoodat zij gesehikt blijven tot voortzetting 
van het bedrijf, waartoe zij thans gebezigd worden: 

Tel' beoorcleeling hiervan heeft het hoof~ van gewestelijk 
bestunr de beV'oegdheid om, claartoe term en vindende, eeue 
kommissie van deskundigen te benoemen. 

Art. 13. De onJernemer onderwerpt zich aan het toezicht. 
op last van het hooid van gewestelijk bestuur door de Eu· 
rvpeesehe ambtenaren te houden. 

Art. 8. De aanplant, door tlisschcnkomst van. e . . o~f 
vernement uewerkstelligd, wo}'(lt op den lstcn J UUl, 

zoovcel vroeger als hij met den oogst wil nan vangen,aa~ 
den ondernemer, van ,wegc het gewestelijk bestuur, blJ 
proces-verbaal overgegcven en door hem overgenomen. 

Art. 9. Het door tussehenkomst van het Gouvernem~?t 
aangeplant riet moet - uiterlijk op den 15den October ZlJn 
gesneden en weggeruimd; en even zoo het door den onder~ 
nemer zelven geplant riet opgronden, hem op den voet 
van adikel 1 door het Gouvernement versehaft. , 

De toegangtotde fabriek staat ten anen tijde aande 
ambtenaren open. 

De ondernemer is verplieht, aan het hoofd van gewestelijk 
bestuur on;ltrent al hetgeen tot de onderneming betrekking 
beeit de op'gaven te doen, ,welke het zal verlangen, ,en die 
opgaven, des gevorderd, met eede te bevestigen. _ 

Bij het niet nakomeri dezer verplichting binnen eenen door 
den Gouverneur-Generaal, VQor elk geval in hef bijzonder. 
testEillen laatsten termijn, verbeurt de ondernemer een boete 
van I '1000:- (een duizend gulden). 

Indien de ondernemer aan dcze verplichting niet voldoet; 
verbeurt hij, ook in het geval . van overmacht of toeval, 
eeneboete van f 1....- (een gulden) voor elk en dage,n 
voor ,elken bouw, waarop het riet later mocht worden ge
snedenen van het vetd weggeruimd. ' 

Bqvendien is liet boord vangewestelijk bestuur bevoegd 
om het iiet ' dat na den 15den October nog te velde staat, 
voor rekeni~g van den ondernemer te " doenw~gruimen, ten 
ware bij een opzettelijk onderzo~k mochtbl1Jken, dat het 

Art. 14. De ondernemer verbindt zieh, .aan het Gou-, 
vernement als cijns te, voldoen : . 
a. vanaanplant door tussehenkomst van het Gouvernement; 
h • . vari velden zonderaanplant, door het bestuur verstrekt; 

2fs(twee derden) van het bij a bedongene . • 
c. van het 'riet, verkregen buiten aHe tussehenkomst des 

bestuurs en op deze onderneminO' verwerkt, f 25.
(vijf-en-twintig gulden) per bouw t ~ ouderdeelen va.'l 

. . eenbonw voor eengeheel gerekend. 

(1) ,.'" ,van "de lIit,gestrekt.~eid van den 9::0rspronkelijkenaanphlllt 
miDd6~"'dali , bet vo()r~aande Jaar. t, .: ' 
" (2»))it.llrtikeUs 'bestemd . ter opnaook; vfin ~etbedlng om~I~~t 

bet gebrulk van water of stoooofil~., d('lkracljt . van d.ell: llJ , 

C!QZ. ,UezllMngelegeubeid wordtvooulke O\lderDem~Dg ,af~on· 
de'rl~~ f~g~teg,eld. ' • 

:, -, ." .' . 

.' Art. 15. . De betalingen, bedoeld bij de artikeleu 6 en 14t 

ie~~hieden' doorstQrtingin's lands kaster hoofdplaats vall 



38 

; 1t:etg,ew:est;w.-a~rin de ondernemingHgt, in vier :gelijke termijnen, 
. ~p p'f: v66r 15 September, 15 · Ok!ober, :~,5 Novem?er en 15 
'Decemb'er van het jaar, waarop debelastmgbetrekkmg heeft. 
. De b.Jete,beuoeld bij adikel 9,- moet iu<'den laatsten ter-
mijn . worden gestort, die I'el'meld in artikel 13 binnen een 
maand, midat zij is verbeurd. ' . .. 

. Bijgebl'eke ' van betaling binnen de ge~~elde termlJnen 
veroerirt de ondernemer eene boete van vIJf ten honderd 
yanhllt verschuldigde, voal' elke maanel of een geeleelte 
daarvan,dat hij achterstallig is, onverminelerd het recht van ,het 
'Golivernement om, intlien de onelerneIi1el',na gerechtehJke 
aanmaning, nalatig blijft, de ontbinding del' overe~nkomst te 
vorderen inet. vergoeding van kosten, schaden en mte~esten. 
. Z60dra het Gouvernement deze vordering IlCeft ingesteld, 
is het tot aan de ein(lbeslissing van zijlle in artikel 1 be
dongene verplichting ontheven. 

Art. 16 . . De onclernemer is niet bevoegd,zijne rechten 
en verplichtingen op eell ander over te dragen, zonder toe
stemming van het Gouvernement. 

Bij overlijden van den ondernemer gaan zijne rechten en 
verpUchtingen OVer op zijne erfgenamen. 

Gedurendeden loop van dit. kontrakt kan de eigendom 
van de fabl'iek niet op een ander overgaan, dan met toe
stemming van het Gouvernement en onder voorwaarele, dat 
de n~enwe eigenaar der fabriek in de plaats van den onder
Demer treedt ten opzicltte van al de recbten en verplichtingen, 
uit dit kontrakt voortvloeiende. 

Het Gouvernement verbindt zieh, in geval van eigendoms
overgang der fabrick, tot welken het zijne toestemming heeft 
gegeyen, den nieuwen eigonaar als kontraktant to erkenuen. 

Art. 17. Het beheer del' onderneming wordt gcvoerd 
doordcn ondcrnemer of z~nengC\nachtigde. De gemachtigde 
moet zijn ingezetene van Nederlanelsch-Indie en bekwaam 
om overeen komsten aan te gaan. V reemde oosterlin gen 
mogcn niet als gemachtigden , ol'ltreclen. 

De ondcrncmcr geeft, wallneer h~ ccnen gemaehtigde voor 
zich laat optrcden, uaarvan, met vel'meJding van diens naam 
en woollplaats, kcnnis aan het hoofd \'an gewestelijk bestuur. 
. Art. 18. In geval van gepleegde mishandeling van de 
bevolking Of van het wcrk volk door den' ondern emer of zij
nen gemachtigdc hceft het Gouvernement recht om, afgeschei
den van de gerechtclijke vel'volging, te eischen, dat . het be
heel" der Qndcrneming birinen eenen door hetzelve te be palen 
termijn aan een nnder warde overgeur» gen. 

Art. lU. Het Gouvernement beholldt zich voor om, wan
neer dringentle omstandigheden van staatkundigen aard zulks 
voorhet algemecn belang noouig moehten doen oordeelen, 
de werking van (lit kontrakt te schorsen of het te ont
binden, zonder eenige verplichting om de daartoe leidende 
rederien te openbaren, doch tegen vOGl'afgaande schadeloos
stelling, doorscheidsmannen te bepalen. 

Art. 20. De kosten van het opmakell van de akte en 
van de uit te ' reiken grossen en afschriften 'komen voor re
kening van den ondernemer. . 

Art. 21. Voor het naleven dezer overeenkomst 'kiest de 
ondernemcr woonpJaats tel' grille van den den Raad van 
Justitie.binne~ wiens rechtsgebied de onderneming gelegen is~ 

Deze keuze 18 algcmeen. . . 
. Art. 22. ,Deeerste aanplant,waarop deze overeenkomst 

b,etrekking heeft, is die van bet jaar 1871. 
, Indien die aanplant meer bedraagt dan die, bij artikel 1 
·bedongen. · is op dat meerdere a1 het bij deze overeenkomst · 
bepaalde van 'toepassing. 

Generaal van, 26])ecember 1871, no. 8 (Stadt8- ' 
blad no. 213) . 

§ 1. Grond en aanplant. 
(Art. 1 vanhet ontwerp"kontrakt) . 
Het Gouvernement neemt de noodige ID!latregelen om den 

aanplallt over de kontraktneel , bedongen uitgestrektheid 
gronds met zorg te doen bewerkstelligen . 

Verlangt ele olldernemer de zorg voor de beplanting over 
de kontraktueel bcdongen uitgestrektheid of over een deel er van 
voor den vervolge ' op zich te nemen, dan is hij vel'plicht, daar
van vaal' ultimo December van het jaar vOOl'afgaande aan 
het plalltjaar, aan het bestuur schrifteJijk kenllis te geven. 

Van deze schriftelijke kellllisgave wordt door ' het hoofd 
van gewestelijk bestuur proces~verbaal in triplo opgemaakt, 
waarvan een exemplaar aan den Direkteur van Binnenlandsch 
BestnllJ' opgezonden, een andere aan~ den ondernemer uitge
reikt en het derde ten 'kantore van eerstgenoemden hoofd
ambtenaar bewaard wordt. 

De Resident van het gewest, waarin deonderneming is 
gelegen, is verp:icht, jaarlijks in overweging te neinen, in 
hoever er redeuen bestaan tot een initiatief van bestuurswege 
om den OIidernemer te bewegen, de beplanting geheeloften 
deele op zich te nemen . 

Het hieruit voort te vloeien overleg met de ondernemers 
moet insgelijks Vaal' ultimo December van het jaar, aan het 
plalltjaar voorafgaande, afgeloopen zijn. 

§ 2. V00rbereiding tot vrije beplanting. 
(Art. 1 van het ontwerp-kontrakt). , 
Daar, waar blijkt, dat de tusschenkomst des bestuurs tot 

beplanting met snikerriet. van de bij art. 1 van betkon
trakt beuoelde. gronden zon hmnell 'Worden ontbeerd, heb
ben dll llOofden van gewestelijk bestuur het als een hunner 
ernstigste plichten aan te mm'ken, den betrokken ondeme; 
mer te bewegen, van haar vm'der genot af te zien. 

§ 3. Regelingsstateu. 
(Art. 1 van het ontwerp-kontrakt). 
])e regeling van den aanplant wordt voor iedere onder-

nCluing atzonderlijk vastgesteld. • 
Veranderingen of wijzigingen in den regelingsstaat kun

nen door de Residenten aan den Gouverneul'-Generaal worden 
vOQJ:gesteld, na den betl'okken olldernemer te hebben gehoord. 

§ 4. Trapsgewijze vel minderingen .. 
(Art. 1 van het ontwerp-kontrakt). 
De ,trapsgewijze vcrmindering van den aanplant na 1878 

telken jare met een twaaltde van het aantal bOll.WS, waar: 
voor oorspronkelijk gekontrakteerd is, wordt op voorstel van 
den Res~dent ~oor ~~n be.trokken depa!tementschef geregeld, 
en va~ dIe regehng voor ultImo December van het jaar, aan het 
plantJaar voorafgaande, den ondernemer mededCliling gOOaan. 

Als richtsnoer bij de bepalingen del' inkrimping geldt dat 
het eerst die velden uit den aanplant vallen, welke gebl~ken 
zijn minelel' geschikt te wezen voor de suikerkultuur, of welke 
bewerking, vergeleken met die ovel'ige vool' de onderneming 
bestemde velden, voor de bevolking bezwarend is. . 

Mocht heton verschillig wezen, dan wordtzooveel moge
lij~ de wensch des ondernemers ingewilligd. 

V 001' zooveel de p.laatselijke omstandigheden dit toelaten 
worelen bij elke inkrimping een of meerdessas geheel vrij: 
gesleld; - deze kunnen niet op nieuw ingedeeld ' worden. 

§ 5. Onderh6ud en bewaking. 
(Art. 4 van het ontwel'p-kontrakt). 

. Z?odra de aanp~an: aan den ondernemer.is ovel'gegevel1, 
ellldlgt alIe bemoelems van het bestuur met het onderhoud en 
de bewaking. behoudens de vel"plichtingin het algemeen opde 

VOORSCHRIFTEN t t rd. " ... policie rustend~. o~ voor de veiligheid van.goederen te ~akell. 
. , o. regeZtlg e! uztvom t1Zg va~ de Wet . § 6 . . BemOelel1lS van den ondernemer met den aan lant 

van 21 Julz. 1870 (InA.z8ck staatsolad no.l17) (Art. 5 van het ontwerp-kontrakt). . . p . 
en . de daaruzt '/)~~rt'/)toezen~e overee~kom8te~z. . I I!et hoofd van gewestelijk bestuur is gehou.den in over
.. P'a8tpe8teld 6W ·Mt688iuzt van den Gouvemeur- wegmg te nemen de verzoeken die de onde . . 1. .j. 
.' . '. . . ' . _. t _ rnemer lU "eu 
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belang zijner onderneming oorbaar zal achten .tot hem te 
richten, en des lwodig naal' aanleiding daarvan een onder
zoek in te stellen. 

§ 7. Schadeloosstelling en arbeidsloon. 
(Art. 6 van het ontwerp-kontrakt). 
V 001' elke onderneming in het bijzonder wordt daartoe 

van bestuurswege bij een te roepen kommissien onderzocht 
het bedrag, waarop behooren te worden bepaald: 

Ie. de schadeloosstelling ter zake der beschikking over den 
vereischten grond tot de suikerrietaanplantingen en hetgeen 
daaraan . moet worden toegevoegd voor wegen en slooten j 

20. het bedJ'ag van het loon voor den aanplant en al dat
genewat verder tot onderhoud en bewaking, tot aan de 

·overgave er van aan den ondernemer, vereischt wordt. 
Dc Gouverneur-Generaal stelt een en ander voor den tijd 

van v~jf jaren vast, bouwsgewijze, omgeslagen over het ge· 
tal der bouws aanplant, waartoe de Regeering zich voor elke 
onderneming in het bijzonder verbond. 

13ijaldien de reehthebbenden op den grond geen genoegen 
nemen met het eijfer del' schade loosstelling, da~ hun van 
wege de Regeering tel' zake der besehikking over hunnen 
grond ten dienste van den suikerrietaanplant aangeboden 
wordt, wordt de bepaling daarvan aan den rechter overgelaten. 

§ 8. Kosten van den aanplant. 
(Artikel 6 van het ontwerp-kontrakt). 
Om te vinden hoeveel voor den aanplant moet worden 

betaald, worden voor elke onderneming de volgende gege
vens samengctrokken: 
I. de 80m voor sehadeloosstelling van den grond, vastgesteld 

door den Gouverneur-Generaal of den rechter j 
II. het al'beidsloon, door dell Gouverneur-Generaal vastge

steld j 
III. de beiooning, te goed gedaan aan de dessa-hoofden voor 

hunne bemoeienis met de suikerkultuur j 
IV. de kultunrprocelltcn, door de inlandsche ambtenaren te 

geIlicten. 
§ !). 'Karrewegen. 
(Art. 6 van het ontwel'p-kontrakt.) 
Onder de uitgcstroktheid vlln den kontraktnelen aanplant 

Zijll, evenIDin als de slooten en wegen in en om de suiker
riettaanplantingen, begrepen de opzettelijk aanteleggen kar
rcwegcn ter verbinding van die aanplantingen met den groo
ten of ccnigen openbaren weg. 

Met betrck king tot de sehadeloosstelling voor de gronden, 
welke zij inncmen, gcMt hetzclfde als ten aanzien del' gron
den voor dOll kontraktuelcn aanplant is voorgesehreven. 

§ 10 V crgocding voor het hera tel del' galangans. 
(Art. 6 van het ontwerp-koutract.) 
In het bedrng der sehadeloosstelling VOOl' de afgifte van 

den grond is begrepen de vergoeding voor den arheid, ver
bonden aan het heretel del' galangans na den oogst van het 
suikerriet, als het veld wederom tot sawah bewel'kt wOl'dt. 

§ 11. Wegen, slooten, bl'llggen en paggers, 
(Art. 6 van het ontwerp-kontract.) 
Onder . het loon voor den arbeicl is begrepen, dat voor den 

aanleg van wegen, slooten en bl'llggen in de tllinell en de 
ompaggering, die even weI alleen daar geschiedt, waar zij 
volstrekt noodzakelijk is. 

De koeten der voor die bruggen en paggers benoodigde 
materialen worden bij het plantloon in kOll1putatie gebracht. 

§ 12. Vrije beplanting van door het bestllur vel'strekte 
gronden. . 

(Art. 6 van het ontwerp-kontraet.) 
Wanr velden verstrekt worden zonder beplanting van be

stullrswege, betaalt de ondernemer aIleen het bedrag, dat 
als sehadeloosstelling voor de afgifte van den grond voor 
elke onderneming vastgesteld· is. 

In dit geval worden noch belooningen aan de dessahoof
den noch kultuurprocenten aan de inlandsche ambtenaren 

uitgekeerd. 
§ 13. Landrente. 
(Ark 6 van het ontwerp-kontract.) 
Van de op hoog gezag met suikerriet beplante velden 

wordt geene landrente geheven, doch aan de desslllloofden 
over elken bouw, voor de Gouvernements suikerkultuur in 
gebruik genom en 1,- (een gulden) uitgekeerd bij wege 
van tegemoetkoming in de derving van een deel van het 
kollekteloon. 

§ 14. Betalingstermijnen. 
(Art. 6 van het ontwerp-kontract.) 
De betaling neemt gevolg: 
10. van de schadeloosstelling voor den grond, zoodra deze 

is afgebakend en in bezit genomen j 

20. van de materialen voor paggers en bruggen, welke 
niet andel'S of betel' dan door inkoop kunnen worden aan
geschaft, bij de levering er van j 

30. van het loon voor den aanplant en de verder daar
mede gepaard gaande ot Ct uit voortvloeiende diensten, in 
twee termijnen en weI: 

60% , zoodra de stokken zijn gepoot, en iu elk geval Vaal' 
ultimo September van het plantjaar; , 

40% , voort na de overgave van den aanplant aan den 
ondernemer, en in elk geval VOOl' ultimo December van het 
oogstjaar; 

40. voor het maken van verbindingswegen en brnggen. 
zoo in den arbeid daartoe wordt vOOl'zien, afgescheiden van 
dien tot den aauplant, voort na de voltooiing er van j 

50. v.oor het hers tel del' galangans op de rijstvelden, wel
ke gebezigd zijn geweest zoo voal' den aanplant als voor Ge 
verbindingswegen, uitcrlijk voor ultimo November van het 
jaar der ontruiming van die velden. 

Deze betalingen geschieden individueel aande rechtheb
benden door den betrokken kontroleur en het betrokken 
distriktshoofd, en de bij 1, 3, 4 en 5 bedoelde in elk ge
val in of bij de betrokken fabriek. 

V 001' de betalingen, hier bedoeld, worden verantwoordings
staten door den dil'ekteur van binnenlandseh besttUlr in over
leg met de algemeene rekenkamer, vastgestelcl. 

§ 15. Belooningen aan de dessahoofden en kultuurprocentel1. 
(Art. 6 van het outwerp-kontract.) . 
Berekend over de uitgestrektheid van den suikerrietaan

plant, welke door de Regeering aan den ondernemer wordt 
gelevel'd, genieten: . 

de deseahoofden dezelfde. belooning per bouw aanplant; 
waarbij zij betrokken zijn, als hun, genomen over de jaren 
1867 tot en met 1869, gemiddeldper bOllW aanplant is 
toegevallen; 

. de inlandsche ambtenaren dezelfde kultuur-proeenten per 
bOllW aanplant, waarbij zij betrokken zijn, als hun, berekend 
over de produktie del' jaren 1867 tot en met 1869, gedu
rende dien tijd, gemiddeld per bouw aanplant is toegevallen. 

De betaling dezer belooning en kultuurpl'ocenten neemt 
gevolg zoodra de oogst is afgeloopen, en in elk geval vo6r 
ultimo November van het oogstjaar. 

§ 16. Water als drijfkracht. 
(Art. 7 van het ontwerp-kontract.) 
De hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestunr hebben 

streng toe te zien op de nakoming van het kontraktueel 
bepaalde, omtrent het gebruik van water tot drijfkracht ala 
anderzins. 

Van elke overtrcding wordt onmiddelijk gerapporteel'd. 
§ 17. Aanleg, herstel en onderhond van werken. 
Dammen, waterleidingenen andere wel'ken, uitsluitend 

ten behoeve del' fabriek, worden, behouuens verkregen vel'gun
ning en inaehtnemingder recIiten en belangen van alldereni 
door den ondernemer aangelegd, hersteld en ondcrhouden •. 

Het aandeel van den ondernemer in den aanleg, heton
d~rhoud en herstelling van wcrken1 bij welke zoowel hij al~ 
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de ·:b~volkin,;, belangheeft, wordt bij min,nelijk(schikkiftg nietschikken, dan wordthiervan bericht gezondim aan den 
tusschen p~rtjjcn bCPCl:alcl; " bij verschil wo[dtdebeslissillg Direktetir van Binnertlandsch Bestuur. 
in''- hct hoogste ressolt am~ scheiasmalll1enOpgedragen . . " § 21. De hoofden vangewestelijk bestuur hebben zich 

§ tS . .... B(jste~mi;lg der boete wegens het te lang te veide vooral nauwkeurig tev6tgewissen van de uitgestrektheid 
latcn vanhet net. , gl"Onds, door of voor de onderuemers in vrijwillige ov01:een-

(Art.9 ,van het ontwerp~kontract.) komst met sui~erriet beplant. 
Het beclrao' cler boete, door den ondernemer verbeurd, § 22. Cijns. 

wegells het o~crschri,iden va,n ae,n tennijn, voorl}et snijdell (Art. 14 van het ontwerp-kontract.) 
en weo'rnimcn van den slukernetaanplant bepaald 150k~, De aan den landete 'be,talen cijns wOl:dt bouwsgewijze 
tobbr ' \Qiut . ill zijn ·g9hee1 ten voordeele van de l'echtheb-' V!lstgesteld over de riitgflstrektheid. van den aanplant, waartoe 
bencl~jl op ucn w'onu, cl~or, dicil ~\anplant ingenumen, en het Gouvernement jegensden ondernemer verbonden is. 
wordt door de;lelfdekommlsslC als IS belast,metcle ~wee,~e Hij wordt .berekend voor eike onderneming in het _bij
betaling van hot loon voor den aanpla,nt (zle § 1.4), mterlrJk zonder, naar hare gemiddetc1e prod uk tie van de jaren 1863 
vour UltiUlO December van het oogstJaar, waanll. de over- tot en met 1869 (1864 tot en met 1870), de jarl'm der 
schrijiling plaatshad, in eeuebijcellkomst. van de betrokken hoogste en laagste iH'odllktie niet me de gerekend, en den 
dessahoofc1en en l'eehthebbendcn op den . ~rond aall gene .. ter grondslag vali:' . . 
hand rresteld iader voor de uitgestl'ektitmcl, waarmede zlJne j 2.- per pikol bij eene gerriiddelde produktie van 1 tot 
clessa in de t e 1aat ontn:imde gronden, de~lt, ' . ., 45 pikols per bouw. 

De hoofclen venlcelen In tcgenwoordlghmd del' kommlsslC f 2,50 pel' pikol bij eene gcmiclc1elde produktie van meer 
dat bec1rag in billijkhcid" of naar zoodanige schikkingals dan 45 tot 60 pikols per bouw, en j 3,- per pikol voor 
de belan;"hcbbenc1cn ondcrhng overcenkomen, onder degencn, al het meerdere. 
die geacl1t moete~l worden door het te Iaat vrijkoruen del' Voor de uHgestrektheid, waartoede ondernemers afstand 
velcleil schade te bJden, do en van hunrecht op (l;:tnplllllt, vermindert de cijllsmet 

Deze betaling geschicc1t up cle clam'toe voor i:1c "bp},a11Jt 1/3 (een derde) van zijn oorsp~'onkelijk bouwsgewijzebedrag. 
hebbenderi ' best gclege1iplaatsen. . . " " Over de grondtill, welke de ondernemers in gfheel vrije 

De tor zake dezer betaling op te maken vcrantwoorc1mg- kultuur, datis buitel1 eep.igeltusschenkomst van het'Gouve)'l1.e
staten won len door deu Direkteur van mUlIe111alldsch Bestullr, ment, tot de voortbl'enging van suikerriet bezigeIl, betalen, 
in overlc<T met de Algemeene Hekellkamer, vastgesteld. zij een cijns van ) 25,- (vijf-en-twintig guldeii) per boulV. 

§ 19. "'Vcl'strckking yan arbeidcrs. . . § 23. Tijdstip van ingallg der oveteenkomsten. 
(Art. ' 10 yall hot ?nt-werp-kont,rakt), , ." (Art. 22 van het ontwerp-kontract.) . 
G-cencl"lci vCl'stl'ekbng van arbClders, noeh voor het netsl1lJ- VOOl' de onderneiningen, weIkel' kontrakten met den oogst 

den ' !loch \'oor werhllamhedeu ill en bij de fabrieK, heeft van 1871 expireren ,envoor bestendiging vatbaal' bevonden 
plaats ' bijde ouilel'l1cmingcn, ' welke in 1871 zondcr tus- worden, gaan de , nieuwe ov'ereenkomsten in met den aau- ' 
schenkomst des bestuurs to dier zakc gcwerkt hebbell, IJlant ,van 1871, ten behoeve van den oogst van 1872. 

Dc Olldemcmers, welke haar hebben genoten, kunnen Over het al of niet aannemen cler overeenkomsten, ten 
ook later, indicn :dj ten genocge van het bcstuur dc vol- aanzien der in de vorige alinea bedoeide fabrieken., hebben 
strcktc onmisbaarheid van zijne tusschenkomst bewezen heb- de ondernemers of hunne gemaclitigclen zich te verklaren 
lien, lInlp bekomcn, ,doch " t~itsluitend voor di.e 800rt van binnen eenen tel'mijn van zes weken na den dag, waarop 
-werkzaamhedcn, waUl'voor ZlJ III IS71 vcrleelld IS. de ont.werp-overeenkomst hun .<1001' het hoofd van geweste-

UitzomlcrinrT daaro}J maukt elc ondernemer vanSoekodono lijk bestuur is toegezonden. . 
(Loem{f(lja,lI!1) "in P?'ouoli?lfJO, aan w,ien gcene rietsnijders N eemt de belanghebliende geen genoegen met de d!larill 
mccr worden verstrekt, oTldanks de hem 1Il IS 71 verleende hulp. gestelde voorwaal'den, dan wordt voor het oogstjaar 1872 

In gcen geval worden door het b?stuur, ?Jtee~' perso~en geheel op ~n ouden voet doorgewerkt en h.et· kontrakt, in
tot verpliehten arbcid aangewczcu dan III clat Ja~l' IS ~~sclnccl. gaande met den oogst van 1873, uitbeste.ed. 

,\Vauncer dc vcrstrckking van bulp met netslllJders of Oildernemers, wier kOlltrakten later afloopen, klmnen, voor 
fabricksarbeiders ccmnaal is tocgcstaan, zal het hoofcl van zoo ver die voor verlenging vatbaar zijo, hnnne overeell
gcwcstelijk bestuur tclken vcertien dagen cloen onderzoeken komsten kommuteren iIikolltrakten volgens de nieuw.e be
of de urgclltie van's Gouvernemcnts tusschenkomst nog, ginselen, eveneens ingitande met den oogst van 1872 en 
'bcstaat . . ' Blijkt zij nietmcer aanwezig te zijn,clan houdt zullen zich:claal'omtrent binnen zes weken '" nadat hun de 
die tusschenkomst terstond op. ontwel'p-overeenkomstdoor het hoofd Van gewestelijk bestuur . 

lIet loon, dat door den ondcrnemer aan de l'echthelJbenden zal zijn toegezonden, to verklaren hebben .. 
wordt uitbetaald, bedl'aagt, zoolang claaromtrentiliet andel'S Voor wie niet toetreedt, staat de gelegenheid daartoelater 
wordt bepaald, voor rietsnijders 11/2 (anderhalve) cent per lliet meer open. . . . 

. bos van 25 (vijf-en-twintig) stokken, en voor anderen arbeid, § 24. Eigendom van den fabrieksgrond. " 
het dagloon, bepaald bijhet besluitvan 4 Mei 1866, no. 26, , Bij de toezending .der ontwerp-overeenkomst geeft het 
weike beschikking, zoolang Jaaromtrent nie.t ander;; wordt hoofd van gewestelijJt bestuur den ond~rnemer te k.ennen, 
l~epnald, oak· voorde overige punten op dit stuk van kiachtblijft. dat de Regeering genegen .is, hem, indien hij tot de over~ 

Oridernemers, die op hunne fabl'iek vr~j williggeteeld riet eenkomst toetreedt" den grond, waarop recht va~ opstal is 
vermalen; · doen door dit feit alleen uitdmkkelijk afstand gevestigd,tot eene Il1a~m:uni-uitgestrektheid van 10 (tien). 
van aIle . aanspraakop verstrekking vallarbeiders van bouws in eigendom af : te stalin, tegen eenen prijs, bij on-
GoJ1.Vernegientswege. ' . ' derlinge schikking te b~palen of, bij verschil, door d.eskun-

§20.Vrijwillig geteeld riet. digen, benoemd met ipachtneming van art. 619 van het 
(Art. 11 van het o,ntwerp-kontrakt,) . . . . :aeglement op de Burgerlijke rechtllvordering, mits hij zich 

. De ambtenarenzien toe, dat op de grorideIl, . bij de daartoe, onder. ovel'legging v~rieen behoorlijken meet.brief, 
Gouvernement\i-suikerkultl1,ul' ingeuecld, tlls~chellitijds niet aanmelde binnen denzelfdim · termijn als in de voorgaandc 
andcrmaal ' sllikelTiet ~ .worue geplant of een twc<:Jde gewas § is vastge~tel(l. . . . 
vUli 'den , Gouver,nemeptsa.ahlJlantaangehouden. :: . · '1 Het · hoofd van gewestelijk bestuur mo\:,t ten spoedigste 

Wil 'de .~ev"91king iliQhliaal' dczen wensch der -Regeerin:f:?; o~derzoeken hoeveel aande bevolking voor het bIijvend 
, .. 



. MIIiis ' 'Vad';deh'·g;ond ~ iiHmoeten ~orden uitge.keerd;en hoe~ 
veel ,het land . ioofden afstand van het 'eigendomsreeht zal 
nioetert bek6riieti. . 

De al$ ~ uit~oqi~tvan dat onderzoek verkregen sommen 
maken het . bedrilg ' uit van den van w~ge de Regeering te · 
vorderen kooppdjs: . 

Moehten zichtegende toekenrting van eigendom speciale 
toestandeir . verzettell, dan moet net hoofd van gewestelijk. 
bestuur; alvorenshet in deze bedoelde voorstel aan den on-: 
derriemel'te :dbeh j ', onder . mededeeling van de bestaande be
zW<!,l'ei), nad.erebeyelen vragen aan den Direktimr van 1lin-
nenlandseh Best.ullr. . 

(Javasclte Coumnt, 26 December 1871.) 

EXT R A K T 1tit ltet Register de1' Besluitm van de1t Gou
verneur-Generaal va?t Nedel'laltd8clt-Indie. 

BUITENZORG, den 3den Januari 1872, (No. 29). 
Geletop het besluitvan ;30 December 1871, no. 20 (Staatsblad 

no. 227); 
G,elezen, e.nz.; .· . 
De ltaad van Nederlandsch-Indie gehoord; 
Is goedgevonuen en . verstaan . 
Eerstelijk: . Ollder nadeie goedkeuring ues Konings, aan den 

andit.eur·militair , b\i denkrijgsraad te Willem I (Samarang) toe te 
stillin: eenklerk 01' eenebezoldiging J60.- (Zlistig ' 

gnlden) 's mallnds of. . . • • . J 720.·- '5 jaars ; 
een oppasser op eene bezoIdiging van J 10.- . 

(tien gulden) 's maands of ., /I 120. - /I 

voor 8chrijfbeiloeClen eene som v.an • /I 100.- /I 

Ten tweede: l~lIz. 
Afschrift,. enz. 

te zam.en I 940. -:- 's jaars. 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal: 

• 

lJe Alflememw Selc?'eta1'is, 
VAN HARENCARSPEL. 

Erkend en 'l'oegelaten: 
Krachtens · magliging des Konings, de ~eer H. Schellenbaum, als 

kOn8UI~generaal van ZwitserJand te Hal,avia. . , 

Clviel Departement. 
Ontslagen: 

Nervol, wegeus vertrek, als buitengewoon 8ubsl.ituut,.griffier, bui
ten hezwaar vau den Jande, by den landraad teBanjoewailgi 
11. H ; DonkerCllftitls. . ' . 

Eervol. uit, 'slanda dienst, met beholld van regt QP pensioen, de 
. amblenaar op w/lchtgeld J. C. Romswiuckel, laatstelyk k'om

mie.onhanger der in- en uitvoerregteu te Sihoga (~umatra's 
Westkust), tevens baven- en pakbuismeester aldaar. 

Ingetrokken: . . 
Wegens vertrek tiit Nederlandsch-Indle, deaan J~N. A. Bech

tinger verleende admissie tothet uitoefenen der genees- en 
beelkundige praktijk te Batavia. 

.. Eenoemd: 
Tot auditeur·militair by den krijgsraad te Willem I (Samarang), 

de buitengewOOtl substituutaudi1.eur-militair, ·· toegev6egd aan 
. den allditellr~militair in de tweede ' militilire .afdeelingop Java 
mr. )\.J; Zeemilb~ . 

'l'ot sckretaris der residentie Rembang,de eerste kommies .bij het 
departementvao binnenlandscb bestuur '! .. P. Velden. 

'l'otvendumeester teSainaranrr. deeerste kommi.es opbet resi. 
den tie kantoor· teBatavia L. C. He,ijnis; ' ':. . . . ' 

Totsekretarisen boekhouder bij het vendukBolo.or te . Sama· 
rang. de aOlbtenaae op non-aktiviteit W • . l! ... . L. Chastea'u, 
l~atstelijk eerstekommies ophet residentie kalitooraldaar. 

To~ka8~ier bij· betvendu-kantoor te Samarang; ';de ambtenaar op 
non·aktivitl)itE:J.Hanibals, laatstelijk ~d.iunkt~kassier bij 
het vendtikantoor teBatavia. · . .' 

'I'ot 'ambteiia~r :te~ ; heschjkking bijde landelijkElj.nl!;()m~tenen 
kultur~8: .. ' 

C. O. vau':iler Plas, tban!! derdekommiell bij hetdepattenrent 
van biilneJ1landscb bestuur; . 

G. L. Hilling; ~ 
C. Th. Mayer, klerk bij het departement van financien; 
H. F. Adriaans; 
J. W.Mesinan. en 
}'. K. W. van Cattenburgb. 

Bij ltet IJepartementvan Binuenla1Uisclt oe8tuur. 
Tot boofdkommies. r.1e eerste kommies mr. L , W , C. van den Berg. 
Tot eerste kOinmies, de tweede kominies H.C.Maurenbrecher. 
Tot tweeden kommies, de ambtenaarvoor de burgerlij~edieri~t 

in Nedarlatidsch-Indie G. de Heer jr., thans werkzaam ge
steld bijdat departement. 

Bij net postkantoor te Weltevreden (Ba,tavia). 
'fot aersten kOinmies, de tweede kommies bij het postkantoor te 

Samarang W. van ·Beem. . 

Bij net p08tkantool' te Samaranfl. 
Tot tweeden kommies, de postkommies. chef van het postkantoor 

te Cheribon. R. E.Rolf. 
T<.. derden kommies, de pOIl~koI!lmies. chef ~an het postkantoor 

te Salatiga ' (Samarang). E, T .E :Tellings. 
'I'ot postkOininies, chef van bet postkantoor te Cberibon, de der

de kommies bij het postkantoor te Samarang, E. B. R. Tel
lings. 

Goedgekeurd: 
IJat dOOI' den Landl'aad te Banioewangi 

Is benoemd: 
Tot buitengewoou substituut·griffier by die regtbank, buiten be

zwaar van den lande, J. N. Burgerbondt. 

Op 

Departement van Oorlog. 
Ontslagen: 

verzoek, eervol, nit Zr. Ms. militaire dienst, wegens volbrach
ten dienst,tijd. met bebouq van recht op pensioen. de kolonel 
der infanterie J. C. Rlppard, ailjudant van den Gouverneur
Generaal; 

Eenoemd: 
Tot adjudantvan den Gouverneur·Generaal, de majoor der artH

lerie J .J. de Rochemont. onlan~s van verlof uit Nederland 
teruggekeerd; met bepalinrr, dat hy als zoodailigbij zijn wa· 
pen zal worden gevQerd I/a la " suite." 

(Javasclte Oourant, 6 Januari 1872~) 

Civiel Departement. 
VerIeend: 

Een tweejarig verlof naae Nederland, wegens ziekte, san den te
legratist der derde klasse. E. C. J. Konig. 

Ontslagen: 
Uit zUne betrekking, de assistent.resident van Sambas (W ester

afdeeling van Borneo,) G. de Groot. 

Benoemd: 
'I'ot resident van Timor, ,de .hoof(lambtenaar op :non-aktiviteit 

mr. J. K. de Wit, Iaatstelijk resident der Padangsche Bo
venlanden (Sumatra's Westkust), nnlangs van verlof 'uit Ne .. 
derland teruggekeerd. . 

'I'ot assistent-resident van de Limapoeloe Kottas (Sumatra~s W.est
kust,) . tevens vendnmeester aldaar, de assi8tent~r~sidllntvan 
Mandheling .eo Ankola J. N. Vosmaer. .'-

Tot assistent-residimt van MandbeJing en A.n.kola (Sumatra'sWeat
kust,) tevens vendUlne.es'ter aldaar, de assistent-resident van 
Lingg-a (residentie Riouw en onderhoorigbeden) J.p. Boyle.

Tot assistent-resident van Sambas, de kontroleur der ;eerste- klas
. se bij het binnenlandsch bestuur iii de residenfie ' WestH-

afdeeling van Borneo H. C . . van Houten. . ~ . . ... , .. . ,.' 
'I'ot adjunkt-inspekteUfS v~n het inl.anqscb onderwijs in Neder

landsch·lndie, de eerste kommiesbij het departement van 
onderwys, eeredienst en nij.verheid dr. J. J. vim Limbllrg 
Brouwer, en de kontroleur der tweede klasse bijJElt binllen- ' 

, bndsch ~~~tnur in de resideotie Menado F; S. A.de Ptero,q • . 
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. 'l'ot su,'bl!tituutoofficier van . justitie bij den f&ad Van justitia te 
- Padang • (Sumatra's Westknst,) de grilJier bij den omgaim

peD regter in de vierde afdeeling mr.,F. J. Tijndal/de Veer. 
Tot derden kommies bij det departement van binnenlandsc!l be· 
, stllur. deklerk A. F. Barthelemy. 

Tot derden deurwaarder bij den raad van justitie te Batavia, F. 
Loriaux. , Iaatstelijk klerk bij den ontvangerder, in· ell nit· 
voerregten te Iheribon. t!lans op wacbtgeld. 
. . Departement vanOorlog. 

Verleend: 
Eim · tw~ejarig . verioC naar Nederland, wegens ziekte, aIm den kao 

pitein der infanterie D. A. C. F. W. Verstege. 
Een tweejarig verlof naar Nederland, aan den eersten luitenant 

der infauterie C. W. Klute. en aan den militairenapotheker 
der tweede klasse O.Eekma. 

Ontslagen: 
Op verzoek. eervol. uit , Zr; Ms. militaire dienst, de eerste lui· 

tenant der infanterie A. F. E. van Dedem van Driesberg. 

Bevorderd: 
Bij /tet wapen der , infante1·ie. 

Tot kolonel, de 1llitenant.kolonel G. B. T. Wiggers van Kercbem. 
Tot luitenant.kolooel, de majoor op non.akt.iviteit H. 'l'ermijtelen. 

Benoemd: 
l 'ot tijdelijk IIdjunt-boekIiouder bij '8 rijks magaziju vau geuees

mid,felen t.e Bat.avia (militair ambtenaar der derde klasse,) 
de tb,aus met de waarneming dier betrekkiog belaste adjudant 
onder-officier hoapitaalmeester bij de militaire adminiskatie 
(voor memorie) A. van Doogen. 

floor den Komm(mdant va?t ltet Lege1' en Gkef van ltet 
])epartement van Oorlog in Nederlandsclt-Indie z'ij1e: 

Geplaatst: 
Infanterie. 

Bij het Sate batai1lon. de eerste luit.enant J'. W. Croes; 
Bjj het 12de bataillon. de ,eerete luitenaot M. A. du Croo; 
Bij het 15de bataillon. de eerste luitenant P. J. Miltenburg; 

. allen onlangs uit Nederland van veri of teruggekeerd. • 

By 

Bij 

Bij 

By 

Overgeplaatst: 
11ifanterie. 

het5de batllillolJ, de hij het wapeu der genie tijdelijk ge
detacheerde cerste luitenant J. Jl. Nuijsink. 
bet 88t~ batailioD. de eerate luiteDant A. BelJjamius. van 
de garUlzoeDe.kompagnie der Lampongsche distrikten. 
het . garnizoene-bataillon der W e8ter~afdeeling van Beroeo; 
ala adjudant. de eerste luiteoant F. Antell, van !let lOde 
blitaii!OD. 
bet 8uppletie-depot te Meester-Cornelis, de kapitein A. G. 
C. E. W. van den Bussc!le Ippenburg, en de eerste luite
uant . R. H. Clarcksou, beiden van het subsistenten.kader 
te Batavia. 

Gesteld op N on-Aktiviteit : 
Infanterie. 

De majoors H. Termijtelen en A. J. DiepeDbroek; 

landscb-Iudie, C. C. Jasper, laatstelijk liclitopzi~ter der tweeo 
de klasse \>ij de dienst der kustverlichting in Nederlandsch
Iudie, thans ter bescbikking ge8teld van den kommanda~t 
der zeemagt en chef vanhet departemeot der niarlDe IU 

Nederlandsch-Indie, ten einde den bouwkundige voor· de 
dieust der bebakening en kustverlic!lting in zyrie werkzaain-
heden behulpzaam te zijn. . 

(Javascke Gourmet, 9 Januari 1872.) 

Algemeen Overzicht. 
, Na de gebeurtenissen, die wij in ons vorig overzicht 

medegedeeld hebben, doet zich natuurlijkerwijseen oogen
blik van stilstand voor,wat bestuurszaken betreft. 

Op het gebied der feiten waren de laatste dagen even
zeer uiterst schaarsch. 
·Wij blijven hetzelfde ongllnstige westmoessonweder be

houden, dat 8edert ruini eene maand heerscht. Er valt ont-
zachlijk · veel regen; . 

Wanneer men nu het 09g vestigt op den toestand van 
de reede van Batavia, de voornaamste handelsplaats van 
Nederlandsch-Indie, dan bevangt ons in deze dagen een 
tniurig gevoel. , 

Meermalen kondigde de blauwe vlag aan, dat de com
municatie tusschen de reede en de stad afgebroken . is. 

De betrekkingen met andere bezittingen worden ennzeer 
bcmoeilijkt. Zoo is het vertrek van het 14 daagschestoomschip 
naar Padang van 10 tot 12 dezer ' uitgesteld moeten wor
den, omdat de prauwen nietkunnen uitvaren, ten einde 
lading Jlaar het schip te brengen en het geen steenkolen 
kon innemen. . 

Zoo ligt het stoomschip P1'ins IIendrik, vau de Maat
schappij "Nederland" op de buitenree en kan de lading 
niet dan uiterst langzaam lossen. De prauwen, die men 
daartoe uitzond, werden veelal beschadigd tot groot nadeel 
yoor het veer, en liepengevaar tegen het schip te worden 
verbrijzeld. . ' . C 

De toekomst is aan de stoomvaart en aim grooter scheo'· 
pen naar mate de reizen van meer belang zuIlen ziju. 
Spocd is ook bij de scheepvaarthet wachtwoord in onze 
dagen. " 

Maar wat baat ons datde stoolnschepen vlug en regel
matig rie zeeen doorklieven ? De ongehoorde , toestand doet 
zich voor, clat wanneer de schepen voor deze hlmdelsplaats 
gekomen zijn, aIle voordeelen van eenversneld vervoer in een 
groot gedeeltedes jaars verloren gaan door gemis aan eene 
goede aanleg- en losplaats. De handelaar kan zijne goe
deren niet bekomen. De ligdagen vermeerderen en daar
mede gaan de winsten van de aandeelbebbel's in de stoom
vaartmaatschappij nutteloos verloren. 

Indien de natuur aan Java goede hayens ontzegd' had, 
dan ' zou men zich in zulk een toestand moeten schik
ken. Maar wanneer de wetenschap de natuur een weinig· 
tehulp komt, kan Batavia, met zijne ruime baai, eene der 
prachtigste havens ter wereldzijn. ' . 

Men heeft zich lang ioowel voor deze , plaats als voor 
Samarang met expedienten beholpen en geld verknoeid. De 

Genie. 
mrijoor A •. J. H. van Kappen; 
alleR onlangs van verlof uit 'Nederland teruggekeerd, en Sedert eenigen · tijd iijn het bestuur en het publiek het 

eens, dat de verbetering van de haven van ,Batavia tot de 
eischen van den dag behoort, die . vervuld moeten worden. 

Bij 

zulks te rekenen van af 30 December 1871. . 

Tijclelijk Gedetacheerd: 
het wapen der genie. de eerate luitena.nt P. van den Blijk 
en F. F. Weter, respekl.iveJijk van het 2de eu 14de batailloD 
inCanterie, zullende zij in verhnd dallrmede bij hun wapen 
worden gevoerd /lao II' suite." 

DaparteJ.llent der Marine. 
,Benoemd: 

,Tpt.adjunkt.bouwkundige voor de dienst ,der bebakening en 
" kustverIichting bij het departement der marine in NedC!r-

De tegenwoordige toestand is toch eene schande voor eene 
beschaafcle natie, die een beteekenenden rang inneemt onder 
de handeldrijvende staten. . 

De Minister ' van Kolonien betuigt;. riat hij het Indisch 
bestuur aanschrijving op aanschrijving zendt. 

Een prins van , den , bloede trekt zich de zaak aan en 
drijft den Minister om te handelen. · 

De handel l'ckwcstreert en particulieren, zoowel als ' man
nen van het vak, ontwerpen plannen. 



_ C~~e~~;~:J%!s ~!~e~~~~ere~' ::be1cerid. '_.; 
---- Ik 'heei:en Kl'aijenhrinkenKloppenburg hebbcn hunne 
denkheelden openbaar gemaakt. . '. '. 
Een . a:n~er p~a:n is g()opper~, om Iiamelijk de bestaande 

hoOfden' ;totin 5, vademen diepte uitte bouwen en om te 
buigeh, zoodat eene soort vanzeebrekerontstaat. Ditplan 
wordt door deskundigen a-ls een del' . beste beschouwd. 

Eindelijk is in ons blad het denkbeeldaangegeven tegen
over Ol1i'ust of lie vel' hilt eilandje Kuiper; biJOntong J{tVa, 
eeneaanlegplaats te scheppen.' Onderzoekingen, in den 
laatsteritijcl gedaitn, hebben doen zien, dat de gron~ da~r 
goed hardmoet zijn. Daar kon eenegansche vloot III stiI 
water laden en lossen, terwi,il een korte zijtak van den be
'staanden spoorweg de aanlegplaatsin verbinding met dekan-
toren konbrengen. . .. 

Acht lrien · al "deze plannen onvoldoendeof te kostbaar of 
te moeilijk in de uitvoering, men schrijve eene prijsvraag uit 
en ongetwijfeld zullen antwoorden inkomen, die tot eene 
oplossing yan het vraagstukzullen leiden. . De wetenschaI!' 
die het Suezkanaal en den tunnel door den Mont CeUlI! 
schiep, staat niet stil en moetden " aanleg . van eene _ goede 
haven yoor Batavia als eene min beteekenende zaak be
schouwen, want de elenientendaartoe . zijn allezins aanwezig. 

Men ; bedenke dat zulke werken D,ietmet een tooverslag 
vel'l'ijzen ~ Nog zal gedurendeeen tijd menig nadeelonder
vonden worden, wanneerzelfs eenmaal een plan geal'resteerd 
is, alvorens het verwezenlijkt zal zijn. ' 

De verbetering del' havens op Java is evenzeer regeerings
belang als regeeringsplicht.Eris geen grooter handelaal' 
dan de Staat del' Nederlanden. Wjj achten dat ongerijmcl; 
maar zulk een abnormale toestand kan niet op een dag op
houclen, al poogt de regeering tot haren natllUl'lijken werk
kring terug te . keeren. Ongezoncle economische toestanden 
hebben dit schroomelijke nadeel, dat. zij lang naweeen doen 
gevoelen. In's lands paklmizen alhiel' ging in 1871 nog 
voor 27 miliQ&nen om. 
" Maar het is bovenclien een eerste regeeringsplicht onze 
havensnitit langer te verwaarloozeIi. :pe handel heeft door 
vroegere " betaling v~n adclitioneele opcenten op de rechten . 
milioenen guldens in's lands schatkist doen vloeien, om 
onze ,havens te onderhouden en. te verbeteren. Zij heeft, 
naar eerlijkheid en billijkheid, eene vOl'dering tegen de l'e~ 
geering', al kan zij die niet inrechten doen gelden. 
.' Allel'wege IS vel;betering van havens erkenil regeerings

plicht , teziJn en besteedt mendaaraan zijne b.e~te krachten. 
In het · moederland hebben de staat ell gesubslclICerde maat
schappijen e1' schatten aanbesteed en doen dat nog dage
lijks. 06kvooi' Java is reedseenig geld uitgegeven, maar 
tot .. nogLoe zonder nut. . 

Zal men ' zich in dezedagen, nu. deconcurl'entie overal 
aIle krach~en inspant en de' wetenschap wonderen verricht, 
langeI.' ten onzen opzichte tot overwegen bepalen? 
.Het tijdperkvan ' overpeinzen in regeeringszaken is, naal' 
wij onsvleien, in deze gewestengesloten . . ' 

Wij doen een beroep op den niet~w opgetreden land
vooga, op het opperbestuur, opNSerlan.~seigenbelang, als 
.de stemder bilIijkheid daar geene voldoende kracht mocht 
()efenen.:' • ..•. ,. '. .... 

Elkedag, wij zien hetthal1s . wedel' met leede oogen, 
schent ;ontzlichlijke directeenin~jrecte nadeelell voor den 
handel, ~voQi' descheepvaal't;voor de ,betrekkingen tusschen 
de kolonien methet moederlanden aIidei'e landenj voor de 
.betrekkingen onderling in dezenarchipel, •. . 
·,' Batavia's handel staatop een keerpun~, '. Langerdralen 
).I:arizijn' ondergang zijn. ' .• ' 

wereldhandel gelegen plaats, ee:ae schoone toekomst verze
kerd . . 

Goede ' beaoelingen batenniet. Men handele, beslisse en 
. sla de hand en aim den arbeid. , 

Ous belang, 'onze' plicht, onze eel' gebieden dat dringcnd, 
willen wij onze posi tie in· den wereldhandel niet verspelen. 

De nieuwe Gouvel'lleur-Generaal geve blijk te willen en 
met den wil zal hij de macht hebb,en. Hanclelen in dezen 
zal zijll bestuur op schitterende wljze inwijden. 

De directenr van binnenlandsch bestuur heeft, in het 
belang van zijne gezondheid, verlof verkregen om te Bni
tenzorg te vertoeven·. 

De ! ava8cke COU1'a1tt bevat een voorschrift op het be
zichtigen Van vestingen, gebouweri; werkplaatsen, enz. onder 
het . beheer van het departement van oorlog, door person en 
daartoe niet bevoegd uit hoofde van hunne dienstbetrekking. 

In den avond van 28 November werden in het Ban
-tamsche schokken van aardbeving gevoeld, welke zich den 
13 . December en in den nacht op 18 en 19 Dec. jl. her
haalden. 

De regens doen hier en daar de rivieren buiten de oevers 
treden. In het district Acliarsa, in het Krawangsche, hadden 
dijkbreuken plaats. 

Tot resident van Timor is benoemf de heel' mI'. J. K. 
de Wit, vroeger resident van de Padangsche BovenJanden, 
van verlof teruggekeel'd, en tot adjunct-inspecteurs van het 
inlandsch onderwijs dr. J. J. van Limburg Brouwer, Ie. 
kommies bij het departement van onderwijs, enz., en de 
heel' F. S. A. de Clercq, kontroleur del' 2e. kiasse. 

De Locomot'iel meldt, dat de voortvluchtige luitenant 
Hagen zich eelle maand op Sallarang zon hebben opgehouden, 
daal'lla naal' Britsch-Inclie ontkomen is en nu aan een voor
malig kameraad zou hebben geschreven om hem te verzoeken 
zijn in het hotel achtel'gebleveu goed op te vragen, maar 
tevens bij het departemcut · van oodog het tl'actement en 
de huishuUl'indemniteit over de maand, waarin hij deser
teerde, op te vorderen. Is het feiL waar, dan is diteen 
bewijs van ergerlijke impudentie. 

Ba,'ta'V'ia. 
5 Januari 1872. 

De Raad van J nstitie heeft heden den voormaligen post
kommies te Poerwakal'ta' Klerkx veroordeeld tot 2 jaren ge
vange~isstl'af en 1100 boete. ------

Dingsdag, 30 dezer, zal voor clen Raad van J ustitie alhier 
terecht staan de persoon van Varkevisser, beschuldigd van 
moord en diefstal bij nacht, in een bewoond huis op Noord
wijk alhier gepleegd. 

Bij de Commissie tot leniging van den. nood del' Chris
tenen in Periie werd, sedert gisteren, een belangrijke sam 
ontvangen, zOlldat in kas is. . . . . . f 5,146,50 
waarbij komt, door ds. Ader gestOl't, VOol' N.N. II 25,-

f 5,171,50 
terwijl .. nag toezegging isverkregen van ver-
schillende zijdenvoor.. /I 1,835,
waarvlmdagelijks oongedeelte zal.binnen ----
komen ., • / 7,006,50 

,De inteekeningslijst en de . rekening liggen ter inzage bij 
deli; heer J. R. Kleijn, die door het comite tot voorzitter werd 
gekozeIi. 

Daal'om • niet verdeI' getalmd. D~ ha.ven van Batavia 
:worde v:erbeterd en aan deze, ' zQo , uitfll',st 'iu.nstig voor den Namens ile Hoofdkommissie der J ongens W oozen Inrich-

. .. '. ,'. ting ' te ' Soerabaija ontvangen wij ollderstaande opgaaf van 



degedurtmde de maanel DecembeI'1871ingekomeninschrij
vingen ten behoeve dier inrichting. 

Nederla.nd. 
8oerabaija. 
Weltevreden 
Cheribon . 
Bandjermasin. 
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Yoorde lio()(llijdende Christen en in Perzie werd onh:ange~> . 
bijDs.Ader·van . 

C. W. 8. 16. 
Z. II 5. 

Ontvangen voor de novdlijdende 
den He3r Thomas . 

van H. 
" N. N. 

Vroegllr olltvangen 

Totaal 

\J Jaeuari 1872. 
Christenen inl'erziebij . 

f 100. · 
If 2,50. 
" 6,229. 

j 6,331,50. 

Borneo's Westkust. 
Banda Neira. 
Poerwodadi. . 
Opbrellgst eener door 
eenige dames te Madioen 
gehoudene tombola,;, 

-------------- Voor het gest:lcht del' weezen van den H. Vincentius al-
f 874.50 f1.861.50f118.50f92.75 hier wenl door de Direktie ontvangen: 

6 Jannari 1872. 
Te 80erabaija heeft zich eveneens een Co mite gevormd 

tot ondcrsteuning del' noodlijdmide Christenen in Perzie, 
dat reeds Iweft ontvangen 

van Europeeanen. 
" Chineezen. 

lIier te Batavia is ontvangen. 

f 1.500.
II 2.500.-
II 6.204,.-

Van de Redactie van het Nieuw 
delsblad. 

'Van den HeerV. Hn. 

Bataviaasch Han~ 
f 5. 
" 25. 

Van de Redaktie van het Bataviaasch
'Handelsblad II 5. 

/35.-

Madioen, 20 Dec. 1871. De verpachting van opium is 
Redell is het alhier tel' reede liggende Ned. schip Maria totaal mislukt, er is zelf8' geen bod gedaan, ook voorklei-

Elisabeth met inventaris op publieke vendutie verkocht voor d 
f 13 200 K d 11 81 t M & C 

ne mi delen geen liefhebbers. . (Loc.) 
, . ooper, e uma van 00 en, organ o. 

De Jav. Oom·. bevat eene nadere opgaaf van den uitslag 
van in 1871 gehouden uitbestedingen van uitvoering of 
levering van matel'ialen, ten behoeve van twee militaire 
,verken. Deide uitbestedingen mislukten. 

In een extra-bijvoegsel van de Jav. Ooru·. komt voor eene 
aantooning del' resultaten van den suikeroogst bij. de on
aerscheidene in de Residentie Probolingo geJegen suiker
fabriekell gedurenJe het oogstjaar 1870. 

8 Januari 1872. 
De afgetreden Gouverneur-Generaal heeft, onder vele on

afgcdane zaken, aan zijn opvolger overgelaten maatreO'elen 
te nemen om de verpleging del' zieken alhier te verbetel'en 
en te verzekeren. Wjj zullen niet op nieuw in eelle uit
eenzetting treden van de verzuimen, die in dit opzicbt ge
plcegdzijn. De voortdurende botsingen tllsschen de civiele 
stad~geneesh~el'en, het plichtvenmim en het daatmeJe in ver
bandstaande verzet togen de bevelen van den resident van 
een h.llllner z~jn be~~nd. Het geldt in dezengeene persoons
kwestle. Ind18ll w~J de aandachtvanden tegenwoordigen 
Gouverneur-Generaal daarop meenen te moeten vestigen en 
er op aandtingen, dat aan den bestaanden onhoudbaren 
toestalld een einde kome, dan lweft dit plaats omdat het 
een publiek belang betreft. . 

Naar wij vernemen, is de heel' Mr .. J. K. de Wit, voor
malig resident vande Padangsche bovenlanden onlano-s met 
verlof nit Nederland teruggekeerd, benoemd tot reside~t van 
Timor. 

Naar wij vernemen, l18eft d~heer O. H. J. Nieuwen~ 
huijze~, 2de luite~ant ,del' infanterie ,zijn ontslag gevraagd 
als adJudant van Z. E. den Gouverneur-Generaal. 

])e. ge'Yezen ha;enmeester van PontianakP., die wegens 
verdUlstermg van s lands gelden door den Raad van J usti
tie tot een jaa'r gevangenisstrarwas vero~rdeeld, is door 
4et Hooggerechtshof vrijgesprok~n enopvrij,e voeten gesteld. 

/jamal'ang 21 Dec. Gevflngeniswezen. In de Centraal
gevangenis alhier is het tegenwoordig zoo overbevolkt, dat 
men tot eeri inaatregel is overgegaan, die volgens onze . be
scheiderie meening niet van onbillijkheid is vrij tepleitel1. 
De gegijieldeChineezen, Inlanders en daarmedegelijkge
stelden namelijk zijn heden voorloopig in het kettinghvar-
tier opde Aloon-Aloon alhier ovel'gebracht. . 

Rechtszaak. De Raad van J ustitie te Samarang heeft 
heden morgen uitspraak gedaan in de zaak van' den' ReJ -

dacteur (lel'Selmnpl'et lJalajoe, dien clel'Sam(tl'angsclte OOU

rant en een toevalligsehrij vel' in de LocOinotie/.V oorden 
loerah van Djatti-Ngalehof zijnEuropeesche dan welEuro
peesche en' inlalldsche lastgevers begint het J avaansche 
nie'uwjaar naar wenseh. De Reclacteur cler SelotlZpl'et is 
verool'deeld tot f 25 boete; de sahrijver. del' Locomotief tot 
/25 en cen maand;d6 redacteur del' Samaranflsclte OOlt

ra1zt tot )' 100 boete en drie maanden gevang~nisstraf en 
te samen in dekostell van hetgeding. (Loc.) 

Samarang,22 Dec. De verkoop bij inschrijvingder kof
fie vau het land Soeka Radja, W gensdag- morgen ten kan
tore del' firina G.8uermondt en Co. te 80erabaia gehouden, 
had' het valgend resultaat: 

+ 775·picols gewone bereiding f 40,-. 
33 1/ idem witte 1/ 41,50. 

124 1/ mannetjes koffie, 1/ 43,50. 
(Loc;) 

6amamng2 Jan. De ex"Luitenant Hagen isbehollden 
inBritsch~Indie, en weI te Calcutta aangekomen. Het olijkt 
thansdat hij. derwaarts met eenstoomboot is vertrokken, 
die eeist vierweken na zijnOlltvluchting uit het HoteLdu 
PavillonSamarangs reedeverliet, en waarop hij zicli eerst 
desdaagsv66rdat het vaartuig 't ankel'lichtte, inscheepte! 
DevluchteUng heeft derhalve vermoedelijk een maand.lang 
teofbij 8amarang doorgebracht, zonder dat hem de ern
stige llasJloringen van de autoriteiten die hem' weder in 
hecntenis' wenschim te nemen, eenigzins deerden. 
'Hij'lleefttnans uit Calcllttaeenbrief geschrevcu,.waar· 



iri , hijeen voorrnaligkamel'aad :m:achtigt;om de in het Ho
teiaclitergebievell goederen o~ teeischenen om van. het 
. Departenient van Oorlog te . zlJuen behoe.ve t:,actement en 

huishuur te vorderen ove. de maand waann hiJ deserteerde 
enwaarvan bij i~n desertie reeds eenige dagen verloopen 
waren! 

. lsdit bericht geheel. overeenkomstig de waarlteid, wat 
wij slechts al te veel. reden It~bbe~ ~e vrcezen, dan heeft 
deex-luitenl!nt een daad verncht, dle het doet betreuren 
dat h~ . 'Qoit de officiers-epauletten heeft gedragen. De on
beschaamdheid grenst aan het ongelooftijke. 

Uit Soel"aba~a ontvingen wij dit tel' plaatsing: 
Naiu men ons mededeelt is de gewezen Wedono van het 

district Lingkir (Res. Soerabaia) genaamd S~djojo,. w.eleer 
beschuldigd . van las~geving to~. moord, na bl~na dl'~e J~re~~ 

. preventieve gevangemsschap vrlJgesproken t 'Ihans IS hlJ blJ 
zijne familie te Lingkir teruggekomen, geheel verar~d,. ~n 
rredrukt door de zorgen die schande en vervlogen illuslen 
~eroorzaakt hebben. Bovendien vond hij zijne plaats en 
betrekkillg reeds door een ande: ingenomen, zoodat. buiten 
bovengenoemde rampen, ook dle van broodeloosheld ~e~ 
nog treft. Moge bij eene vacatlue de bevoegde autontelt 
niet vergeten hem het doorgestane te vergoeden door her-
stelling in zijn aIribt. (Loc.) 

Opimltve1'packting. De heden ~n den (lalem van den Re
gent alhier gehoude»; herverp~c~tll1g voor h~~ recht tot den 
verkoop van opium lU het klem IS volgenderWlJze afgeloopen : 
Samarang. f 4000 in de mnd. pachter Be Koc~t Kong. . 
Soeramirta /I 10110 1/ 1/" 1/ Kapt. eh. v. Solo. 
Djocjacarta /I 13010 /I II II /I ' 1/ Ch. v.Djocja. 
Kadoe. II 2000 1/ 1/ hI/V. het vorige jaar. 
l~anjoemas. /I 500 1/"" 1/ idem idem 
Bagelen. 1/ 1500 1/" " II idem idem 

Uit PrtdanO' deelt men ons mede, dat eenige iugezeLenen 
van die pla~ts besloten he~ben ~.ni een nieuw blad op te 
rich ten · dat meer met hun zlenswIJze strookt dnn de Swlta
. tm adm'ant onder zijn tegenwoordige redactie. 

, (Loc.) 

del! werd; heden ! 2500 's mds. geboden en daarop de 
pacht toegewezen. 

De pacht vap het vorig jaar bedroeg 117600 's mds; 
de . tiban bleef op hetzelfde cijfer, n1. 600 katties 's mds. 

De pachter voor 1872 is natuuxlijk dezelfde als voor het 
thans bijna afgeloopen jaar. Hij kan dus nu wellicht goed
maken wat hij VJ'oeger misschien verloor; de voorwaarden 
bleven echter onveranderd. Zal dat nu hier eveneens geschie
den? Dan mislukt de pacht hier waarschijnlijk VOOl' detwee-
de maal. (Sam. Gour.) 

Samarang, 28 Dec. Amjioen-iacltt. Wij hebben ons 
verlustigd, eens ua te rekenen hoe de schatkist vaart bij de 
jougste amfioen-expel'imenten. 'V 001' de zes residcntieen die 
hier zijn verpacht, is het nadeelig verschil voor 1872 ten 
opzichte van het vorig jaar: 

voor Samarang f 35090 '8 mds . 
"Solo "23100,, 
"Djokja /I 585 If 

"Kadoe ,,19000 If 

"Bagelen ,,10130 1/ 

1/ Banjoemas 1/ 5620 " 

totanl I 93525 1/ of f 1,122,300 
in het jaar, dat de schatkist thans mindel' ontvangt. 

De hoogste biecler voor Djokja - het was natuurlijkniet 
de kapitein-chinees - . werd als insoliedeafgewezen, hoewel 
zijne beide borgen weI soliede waren. 

Dat bod was f 13000. Daarop werd den kapitein -
den eenigen konkurrent - gevraagd of hij boven dit bod 
wilde gaan en met bijpassing van f 10 's mds. kreeg hij 
het. (Sain. Cour.) 

Sal1tarang, 30 December. Stoomvaart. Naar wij met 
zekerheid onzen lezers kunrien mededeelen, wordt met 1 
Jan uari 1873 het tarief voor passagiers op de stoomschepen 
del' N. 1. Stoomvaart-maatschappij aanzienlijk verminderd. 
Zoo zal dan bijvoorbeeld tle passage van Samarang naar 
lJatavia slechts t 60.-, die van Samarang naar Soerabaija 
slechts f 40.- kosten, even als tijdens de konkurrencie met 
de stoomschepen del' firma Besier en Jonkheijm. 

Aktien. Acht aandeelen in de J avasche bank, van f 500 
{,ama1'ang 18 December. Eindelijk is de suikerregeling, per stuk, werden eergister op vendutie tegen 1470/ 0 ver

die jl. Vrijd~g voor 14 dagen doO!; den raad van lndie w:as kocht, Het vertrouwen in de solidi.teit dier effekten klimt. 
goed<rekeurd door den Gouverneur-Generaal geteekend. GlS- schijnt het, naar evenredigheid vanhet wantrouwen in an-
tel' bracht 'de telegraaf hier dit bericht. 't Werd waarlijk dere zaken. (Sam. Cour.) 
tijd dat in deze belangrijke aangeiegenheid eindelijk eene 
beslissing genomell werd. . . (Sam., Com',) lloeraba1Ja, 28 Dec. Gister morgen werd aan het Ma-

rine etablissement alhier de kiel gelegd van een dergelijk 
Samamng, 21 Dec.'Vendu-zaken. Nog steeds laat devaartuig, als waarvan op 17 Juni ll.,eenaantalonzerlezers 

officieele beslissing ten opzichte del' verwarrillg van de Sa- ¥t te · water laten hebben bijgewoond; t. w. een Rader
marangsche vendll-administratie zich 'yac~ten. leder v~rbaast stoomschip ten dienste del' Civiele- of Gouvernements Ma
zich over ilen langendunr der bepemzmg eener schlJnbaar rine van 80 Paardekracht nominaal vermogen, bestemd tot 
zoo eenvoudige zaak. Toch zijn er enkele mt.~endige. te~- het voeren van een stuk il. pivot en van een licht zoo"e-
kenen waar te nemendie aantoonen, dat ZlJ nog met IS naallld stoomtuig. 0 

afgeuaan, en dus niet' gelijk velen meenden,. eenvoudig in Thans zijn de beide aldaar niellw aangelegde bouwhel
de doofpot is gestopt. Zoo telegrafeerde de duekteur de~er lingeri voorloopig bezet, zoodat zich naast het toch reeds 
dagen van Batavia om berichtte bekomen of de super-m- zoo uitgebreide etablissement aishet ware een geheel nieuwe 
tendent wien een verlof voor twee maanden was toegestaan, werf heeft gevormd, die, naar wij vernemen, eerstdaags door 
en welke tijd titans meer dan .verstreken is, zijne .funk~ieil het aanbl'engen van een rondgaand hekwerk met het van 
wedel' had aanvaard. Ret offiCleele antwoord vanhler lmdde vroegel' bestaande gedeelte, tot een geheel zal worden ver-
dat menZEdG. nog -niet ternggezien had, .. . eenigd. (SOl11·. ,GOU1·.) 

Er bestaat dus aUe reden om te gelooven dat eenige bestis-
sing ... altans mi. spoedig . tegemoet kan worden gezien. . Soerabaija, 27 December. Militaria. . Eergister ochtend ' 

. ... . .. (Sam. Gour;) ten 7-uren, hadden de hoofd- en vardere officieren der ver: 
schillende korp!en hier· in garnizoen, zich verzameld aan 

S~'I.#a1:an[J, 22 Dec. Volgens telegrafische bel'ichten nit het Marine etablissement, oui hunnen chef, den afgeireden 
Soerabaija is bij de hedengehoudc:m hervcrpachting van . de kommandant dezer afdeeling ,. kolonel de Neve een laatst 
OPi\\1lI1 waarvoor den tien ~ezei slechta f 100 's Ill.ds. gebo. vaarwel en goede reis !Q!!tI.lIOepen, bij zijn vertrek laaa! 



Nede1'la1id . p~1' i.1.aioit, ' gezagvoe]'~~1' Popken. D,e Over-I oog~nb]ik van z~jn ve1',~rek we~gerde deze laatste ~.cte van 
ste" de RochemoJ.l:t deed cene korte maar hm tel~ ke aan- gratlC te verleenen; hI] moet zelf weten wat hlJ mfent 
spi~~k ~ \\ e1k e' ~e kolone} ,elven hm telijk beant'll'OO1:clcle, waarna aan (Ie wet (:;ll de ad c ve1'schulcligcl te zij n, maar liever 
verscheldene , vnenden OyK de overste ue Rocllemont, als dan overmorgen dien man als oifer aan het recht te zien 
ellil.bl~)kll~illnerdeelneming , den, ,iiegclls ziekte, rera.triee- I'allen, hadclcn wij een venIer' geJijk verioop gezien van clit 
l' ericleJ~ kolonel I.litgeleide deden naar boord der Mmlnt. proccs met het 11roces v&n den lllitenant Hagen. Wegeus 

__ ,~~ ol'cJ't.l'eding del' kr~igswet gearresteerd, do or een krijgsraacl 
' Men sclil;ijft 911S van Maclioen : . te l' do ad veroonleeld, da!' vonnis dool'het Hoog militair ge-
' Alleen de opium verpachting is bi~r totaal ~llSl\1kt, het- rechtshof bekrachti gd, llCt verzoek om gratie door den land

welk met de zoogenaamde kleine umldeJen . nWG het gevnl I'oogd afgewezen; tot zool'cr loopen beicler processen 'gelijk, 
is . ])cze '\Verden 21. rlezer verpacht en wel op <1e navol- maar lHl begint de afwijking. TerwijI de een op vrije voeten 
gentle wijze:. word t gos l:el(1 waarcloor hij een kans krijgt voor zijn leven, 

Slachten van, nmtlveeMlLCllOcll &, afd, f 500 Smd, wOl'llt dell alleler aangezegcl zich tel' doocl voor te bereiden, 
do. (10, rat.jiLan /I 100 If en terwijl de een, die van de hem geschonkeu gelegenbeicl 

Vel'koop van arak . I! 200 If tot de vlucht gebrnik maakte, vrij op aade ronclwandelt, 
Slachtcn van val'kens II 1. 0 Ifz;al clcancler oneler geleide van cen gewapencl cletacli.ement 
OvervaarLen II 100 II de batste clroevige gang hebben te maken, clie aan den 

(Soel". Com',) za ndllOop eind.igt. Na de vlncht van den eerste had min

Soeraoa.ijit, 30 December. ,Vij vel'nClIl cn dat de Ma.i1;~t 
gezagyoerc1e], Popken, waarmede d.e kolon cl de N e~e de re18 
naor Nederland aanvaanl(\e, tel' hoogte van PeketLCgan, 0]) 

de bank, aUl,) dell grand is geraakli em zoncler hnlp )liet, 
vlot kon raken,. 

Gistcr nnmi(ldag ongevecr t.en 4, m en, vertrokken yan 
bie)" or heb vernemcn dier ti.iding, onmichlel\jk de stoomer 
]{oclt'ltssen met den havellll1eest.er en t.lvee s\r;epbooten. rl.'ot 
heden is mcn er nict in geslaagrl de lI{ail;it in. dieper vaar
wa.ter te brcngcn, 7.oorlat eell gedrelte del' Jadlllg ~al moe
ten gelost 1I'ol"{1.ell, om het schip te ligtcn , waarmecle men 
thllns hezig is, (.':Ioe!". 001£1' .) 

:Mcn sdll'ijft OTIS van Kedirie <l(L il t Dee, jl. 
H.et nut iler publieiteit is 0, a. alwed ol' gebleken in zake 

van den aannemer vall het vervoer van p]'oilnetcn en van 
\'OedlllIY aan de vm:oorc1eelden alhier. De twaalT cluizenil 
<ruMen'" welke dcze van hef, (}onvernemnnt te goeil heeft, 
;1I11en 'hem HUUlS niet aHeon met eenigen spoed worden uit
boiaalr1, maar cen onderzock hnnf't aan den dag gebl'Ltcht dat 
de betre1,kcJijkc rekelling(m ll)eClr dan ('. (~n jaar door ilen lsten 
klcrkclnr Comptabiliteit. alhier ~i.i" aangnhomlnn, die steeds 
bewecrde clat clezelve sinds geJ'llimcn t\lcl warr.n gel).\ pec1if~Cl'(l. 
lUetic dergeJijke nalatighei(l cisehLe mec]' dan eene tel'echt-

wijzing. , • . 
Tot waarschuwend VOOl'iJcnJd VOOl' anderen ,ls de schul-

dige dan ook uit zijn bei.rekkin '.( olltslagen. 
D.icfstallen van builds komell sccl ert den Jautsten tijd niet 

meer vool' .. waarseilijnli,ik omilut men thans bezig is de sa
wnhvelclfm ta uewerken, welke in een lIil;gestrekt modder
veld hcrschopen, het IHlimclijk vervoei' van gestolcn vee, zoo 
gcmakkelijk 11iet mcer toelilten. 

'l'wec llHchtengeJeden werden (;e Modjorotto llOg goede
ren ontvl'eemcl, wel een bewi.is dat de ciieven in het Kedi
rische nog altijcl onb()vreescl hUll schandeliJk bedrijf durvel1 
voortzettcn. (S081'. Gour). 

stens gratie van de dooclstraf het eleel moeten zijn van den 
laatst,e. ' 

De afwijiende besehikking op het request om gratie, heeft 
nag op een merkw::tarrlige wijze de werking Olizer militaire 
kri.Jgstncht aan het lieht gebracht, Eenige dftgen geleclen 
kwam die dispositie hier per post aan, in een geslot.en 
couvert, waarop het mIres van den militair wiell c1eweige-

, ring gold; (1001' den postloopel' werel de brief - offieieel 
formaat - aan de hoofdwacht gebl'acht, daar cloor den 
sergeant de]' wacht aangenomel1 en aan den geadresseerde 
overhandigcl, r1ie dam'door reeds circa eelle week v,jor hem 
de medecleeling b(i monde van den aucliteur gewerd, zijn 
nanstaand eincie wist. Dit was zekel' tegen den regel en 
tegen de betamelijkheid, waatvan de schuld uitsluitend be
hoort bij den afzender cler dispositie, welke aan den militai
rcn kommClnrlmlt of resident in hallClen had moetel1 k0men 
en niet den ter dootl veroordeelde. Zoover die sclmld nit 
te :weken, was ouze militaire autoritei.ten wat lastigj boven
dien, men kan niet weten op welke hoog geplaatsfe iuclo
'1entie mon clan weJlicht 7.Oll stuiten; dus, hier maar liever 
de zaak uitgemaakt. De sergeant del' wacht, die geeu an
dere handelin g, pleegde, dan een brief M er te geven aan 
een geau)'esseerde, en binnen wiens verplichtell kring vau 
keuuis geen en kel VOOl'schrift ligt, clat brieven voor gearres
teeriLen niet mogen worden afgegeven, is voor die handeling 
gedluende vier clagell in de provoost gezet. 

])at wekt de ambitie voor het leger op. 
l3eklaagt zich die sergeant ol'er deze hem opgelegde straf · 

en wordt zijn kllteht gegrond beVOlldenj clau heeit hij in 
het millste ~eval, den naam van, l'eclamal1t en de afschuw 
zijner snperiel1:l'en er bijgewonnen , benevens ettelijke maan
den in de gevan genis, terw\jl ci e chef die hem strafte geheel 
ongedeerd blijft. Zoo blijft de onclergeschiktheid ill het 
leven. (S. Ii. B.) 

Padan!J, 6 Dec. Aaugaande de ongeregeldheclen in het 
distrikt Kamang (Padangsche Bovenlallden) ontleenen wij 

, SoBl'aunijrJ., 4 Janmn'i 1872. M.ilitail' Recht en krijgs- aan een partikulier schrijven het navolgende: 
t1leht. Hellen morgen wercl in de militairearrestloealen al- IIDonderdag den 23sten Nov. j1. zond de Resideut den 
Mer aan cell EUl'opeesch Illilita']" cloor llen aucliteuJ'-militail' VV d. Djaksa en twee policie-oppassers van hier (Fort de 
Cll l.wec commissarisscn nit den krijgsraacl, aangezegd, elat Kock) naal' het distrikt Kamang met het doe! am aldaal' 
op, een door hemaan den Gonvol'ueul'-Generaal aangeboden eenige liefhebbel's vallhanenkloppell in heehtenis te nemen, 
rcquctlLQITl.gratic van een wegens insllbonlinatie tegel1' hem , Te Kamang komende begaven cleze' lied ell zieh met den 
uitgesproken veJ'oordeeling tot den dood door den kogel, Toeankoe Laras en eenige andere hoofden uaal' de plaats 
afwij~(mrl is besehikt en bi;j zich d1H.!heeft voor te be,rei'den waal' volgells ingewollllell berichtmzwaargeklopt werd, n. 
om ,aanstaanden Zatel'dag morgeneen half U\il' na zonsop- 1. te Batoe Amput in het gebergte en ongeveel'. vier nut 
gang ,de ten ll'itvocl'legging van het vonnis te undergaan. gaans van Kamang gelegen. Tel' plautse komende waren 
Wijhebben :nll !tier rtiet nit te wijden, ovel'de ~meel' of min- claar omstl'eeks 500 personell vereenigd, die wat hl111 niter
dere gcwetensrust van den ' landvoogcl; di.egehlkkig het be- ' lijk aanzien betrof, lliet genegen schenen om toe te staan 
shiur heeftneergelegd en dit lanw vCl'latenheeft,en op het dat eenige vl'iendeI~ en haueri door de policie werden inge-



4~%eno~p:~1~~:diV~1{6~:n~e1f!l~{~:!~~hltte~~, .·~JteS~is~at~ernik\~~;' ._l.I~.oO:.,Op.~.e:Z:tl:lev~fe!IttJ~~el~kl;k":Se:l.'l~m.)~:.e_' ~ __ .·' .• ·-.(.-,,_._~ .. ·_._a.;t .•. :e.'~,e.:. ;.'_:_;.~. ::, •.•• ~ .. ·~!~~.ds .... · ..••. :_._:,·_.:.:_ •. :~t. l. e:a~~ ~:~ 
t,e~ ; verdedlgmg getrokken jutdj' e;n'. zeker ; z9:11d~n. groqte . Oll- "" 
geluk kenhebbenplaats g(lh;ad;- indietl niet depolicic1vijselijk , . De in1. HGiOfMri , ontVi_ll"i;e'n ::\;toe.ier, ·.: itli(-b'elQo,'.ning voor 'ware teruggetrok"ken . . .. ... . .... ' . ~ , 

- iwn ne medewc-rkii'l!!: ill ue i.cill,lug .en lu_tbrelc.li.in ... 'g.' _ der ver-
1/ Aan"o-ezien men te ]1'. d. K. geen tijding ontvln-!(en de u > 

• u pliehte koiii.ekultlllll', vall elkeil pikol kaffie die aan het gou-
gezondenen niet terugkwam. en, kwam men op hetdenkbeelcl d 

vel'llement geleverd wenl, e~ll hilven gltlden, te vel' eelen 
dat er iets kon gelJenrd zijn waartegen ollveriviJ'lde maat- . . .. d P l ' 1 K 1 . tusschen den Paughoeloe Laras, en ang we oe apa a en 
rege1en diellden te worden genOmet.l: men gill. g aan het · . d P - den Panghoeloe BOBko(). N u schrijft nienonsmt e a-
zoeken. De i nl. schrijver of zoo-als mendat hier heet, de dallo-sclle BoveriLdatciaar cloor tltssehenkomst . van et:n in-
W d. Djaksa, werd spocclig gevonden, doeh -Was zwaar ge~ vloe~[rijk ambteiooslVIaleierontlerde hoo~den eene petitie 
kwetst. Steenen of slagen moeten hem getrofJim helJhcn, d 11 -l 1 1 . '. c.irk 111eel't, waarbijtlie toelag,e ,opgevoel" not eeng'Ll (en we-
w_ aarvan cen ill (e ziJ' (C Oll( er ·. (te borst is tereeht g'ckomell. 

del' wol'dt geVl'aagd. . 
Ben oppasser kwam oDk terceht, doeh clroeg oak sporen eener ~ ___ ~~ 
ge'velddadige oehandcling. ])6 Tocankue on andere inI. be- P(~d(tnfj, 23 DccemlJe,. Opgave del' uitkOmsten van de 
anibten bJeven ill tl lsschcn weg ell van Batoe Ampat werden op den I8delldezer gehouclell uithesteclingcll . van: 
verontrnstendc uerichten ontvangen. · De Opiumpacht; in de radangsche Benede ri en Bovenlan-

.11 De Kontrolenr belast met de policie te F'. d. K . vBrLrok -den en in l'apanoeli; pachtei': ~Lie Kltong ' Ha(tn, vool' 
des aucleren daags naar Kamang. De Resident zon zoo f 103,200 's ja£lrs. 
Hoodig militaire maatregelen do en -nemen. De p£leht vall Arak en ahdete stel'ke cl ralllten, paehter: 

II De ResidcIJt .bracht intllssehen metclen Gcncesheer £llh, Lie KiJ?t, VOOl; / -23 400 '8 j ilars ; 
eell be~oek bij den gewonclen Djaksa en deed, voor zooveel · De pacht vanhet slaehten van 'Yarkells,- pachter: lJoa 
de omstalldigheden van den lijder zulks toelieten, ' een zake- ian DJien; voor -/ 'Z.54<h 's j aa~s . 
lijk onderzoek naar het gebeurde. ' De paeht ~·aor . de Toh, Topho en andere Speleu, paeh-

liOmstreeks '6 l / 2 HIll' 's n<lIlllddags vond , de llesident het tel': Olto K enfj 'l!finnfj, voar J 24,000 '& jaars. : 
geradcll om mi:itai re hulp inte roepen, ell I;eeds om '1lllH De paeht vande midcleleil op cle Batoe Eilaliden, uitge. 
[;LlkLe eene rnaeh t van 60 bajuiuwtteu, ollder deon[crsvau zOilderd de Opinm ald£lar, paehtei' : Lie KTtoizfj Ra[al, voor 
dell Kapiteill der III f. lteuInVo! naar Kamall g op. De weg I 36 's jaal's. 
Irercl in gocde onle M,,<relcl!:d en -Kaman!! dienzelfden avond ' 1 I h' 1 d 

~ u p{trlct1tfj, 2 7 Dec. Men me elt OllS l at _ ler over an 
bereikt, cLoch de rust was tOCH reeds hersteld en de Yer- verolltrnstende bericltten zUn ontvaugen vau ' het landschap 
mistcn terecht. Bihih in de Battaklandenop de Oostkust vandit eiland. 

liVe militaire troep 10gBcnle (liCIl llacht tc Kamau"O', De , '1 S'l T' T Eenige dOl'pen, alsAijer--lll l'~llg, '1 ang- agl ell,anang 
Resident gal' van t.iJ·J! voorraacl aan de of1iciel.·en cell mim h zCHlden in verzet zijn gekomen tegen het ge;lag van . et te 
dcci 1m de manschapIJeIl ontving'clI een goeJ maul van riJ'st 1 1 H J!a Bilah - huof,lplaatsvan het lamlsehap- zeteem e 001', 
ell kip. Zatenlag morgen ging £lUes wedel' naar ~~'ort'de Kock ' 1 h k 1 - t engevolge waarvan eene voormaligeI-I-ollanc se ester te a-
Lerug.. Dc J IlsLieic -ell rolicic wHen !Hl ltd -overige <loen 

I
- dam: door de bevolking is bezet enz. enz. . 

Olll (e I'llst to hcrsteUcn en blij vend tc makeu." . h - -Wij haas ten ons mede te deelen dat o. 1. et IIveront-
HANDELSBERICHTEN. rustende" dier t0dingen sLerk ovenlreven llloetzijn, daar 

Par/rOlfj, 16 December. KOFFIE. Mocco-Moceo bedong Bilah sleehts een kl~instrookje grond,eeneonciei'hoorigheid 
/38 -- en zclfs hoogel'. · van Siak, met nog geBn 1000 inwoners .is. Buitendien.is 
· Z \V A RT I~ PEPKIt! nouiinaal j 33 @ f 35 , zo nder de eenige ill de . geschiedenis . v;m Bilah bekende sterkte 111 

aall vuel". 
CAS~L\ V11;JtA noteert / 32 @ f ,12. 
(J-UTTt\. l'I~IW1JA bBtlingt I ,10 @ j 50 VOOl' illL 

s<JorLI:II; prim. kll'alitcit nuLeerL / 120, doelt h10ft wntler 
aall VOU I·. 

GOM~ ]~ LA STIRK; 1a. bcdullg f 1 8 en hooger. 
GOJ\'\ DA~lAl~.f 33 @ f S! nOll1illaal, geen ailnvoer. 
GUM: HKN;I,OJI~ hcdong f 100 @ f lO S. 
lWII;T,m komt niet vee] voor; nuteBrt / 200 @ f 250 

naar gdallg van soort. 
NOOTMUSCAA'1', ongescltiliL f 100 @ f 122, gcsehiliL 

bcdi llgt f 210 @ f 22 0 naar gelang van grootte der noten. 
KOElIUll)jl~N f 4,75 @ f 5 voor Uuiden van 5@ 

6 kilos. 
_ROTTING j 6 @ .f 11, doeh zonder groote aanvoeren. 

P(u/rt1lfj, Hi Uee. Voor de vierde in dit jaar te honden 
gOllverucments koflieveiling waren op heiIcn in's lands 
pakhlliYoen tc ])adang ontvangen: 

· 130venlandschc kollie. 
.Mandhelingll 
Allkola. ;/ 

· A.ijer-Uangics 
})ainall 

2e 800rt 

'{Sum. 'Com'.) 

" 
If 

. -

.. :' . ~-:: . 

'-. 

.... 

. ficqI,s Katties 
321-88 ' 13. 

243() . 31. 
.1505 04. ' 

~l}' it 
37is8 · 04.

.'. 18H:; 03. 

. ;B8~I'~u;~ .;, 07. 

18'13 gesloopt. · 

Prtdanfj, 30 December. De gister-midJag alhiel' gehoncleu 
vierde gOllvernemel1ts kome-veiling heeft den volgenden uit-
slag gehad. . .. 

De voolTatlige 40,200 -pik. kot1ie Ie soort zijn geveild 
gemiddeld tegcll f 44,6 9 per pikol als: 

34',800 pic. Bovenlandsche gem. ad f 44,06112 
600 II Aijer-Bangies !! II 1/ 4S,05 
600 "Paip-an 1/ II /I 41,96 

1,800 1/ Ankola II /I, " 46,19 
2,400 /I . ~landhelingll II /I 52,45 

E en voorraad kolfie tweede soort van 180.0 .. pik. is ver
koeht tegen gem. f2'7,06per pikol. 

De Ie soort is gekocht door: 
Purvis &; Co. .23,800 pic. gem. ad' f 44,89 
Di.'unmler &; Co; lJ" QOQ 1111 li - , ! 44,75 
F aktoi·ij. . ' ·· 4,800 II · II ', ii- , ff 43,56 

. De .2e soort; do.or~ 
Purvis &; Co.. :. -. SQO :l)i(J.ge01; ;.a~ . .( 26,72 
Boon, Intveld &;. Co; . .600 . ,lfff/ · ff , !! 27,26 
Tjoa Eng 'l',iong. . 2.00 II ':11 .:;11, ; /1 27,45 
Tj.oa Seng. . . .... c ;.. . , •.. " .• :, : •. :': .. , · ~.,QO . )'---., _--')'1 . '~:' .... ', -' ~l :'~ __ 11 27,40 
' Yiul deze veilillg is:tlu:sookweder llet "gt(;6tste deel yoor 

de Amerikaansene lD.arktbe~tem(l-,. -

.:Wij laten hierolldervolge}l e~ll ' overzichf.,(let.::gedlll'endc 
.(lit jaar tel' hoofdplaatsPada'\lg ,.geh.olldeRL;kolli.~~.veilinge·n, 
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>:-Wailrlllt: men. . zlil ontwaren dat de Regeering-koffiekoopman 
:. ~!lden , h(feftom heteinde van 1871 met iets meer dan de 
: ge,,"onesc~rale deftigheill tevieren. . 
.. " 0ir de Ie veiling 30 Maart; werden verkvcht; 

36;400 pik. Ie soort tee~lll gem. f 37,28 pro pik. 
1,4001/ .2e II /I . ~/ . II 14,4()l/z II " 

9p de 2e veiling, 29.T uni ; 
40,400 pik. Ie soort tegengell. f 36,62 . Pl'. pik. 

2,200 /I 2e" " " 1/ 15,97 1/ " 
Op de 3e veiling, 29 September; 

45,000 IJik.Ie 800rt tegell, gem. f 41,64 pro pik. 
2,600 II 2e" " ' ",, 22,77 1/ 1/ 

Op d.e 4e veiling, 29 December; ' 
40,200 pik. Ie soort tegen gem. f 44,69 pro pik~ 

1,800 .. 11 2e 1/ II " ,,27,06 " " 
Alzoo zijn gedurende 1871 te Padang geveild 162,000 

pikols koffie eerste soort tegell gemicldelcl f 40,053/ 4 per 
pikol, en .8000 pikols tweede soort tegen gem. f 20,065/ 8 
per pikol, waarvoor de Regeering rni~ 61/ 2 milliocll als 
koopman eli een paar ton als uitvoerrechter ontving! 

En dan zegt men nog dat Sumatra gcen aanspraak llCeft 
op eenige hoogst noodzakelijke reorganisatien!! 

. (S1J;tn. Gaur.) 

De opbrengst van het vervoer op den SpOOi weg . Ba
tavia ."-. Buitenzorg, over de maand September 1871, is 
geweest als voIgt; 

Aantal of gewicht. Opbrengst. 

Reizigers. 
\ lste klasse. •. 1336 f 518,40 
) 2de "... 8152" 1627,07 
l3de "... 35603" 3560,30 

.. 
" 13,40 
II 13,15 

Samarang. -' De opbrengstvan het vervoer op den spoorWeg 
Samarang-Vorstenlanden, over de maand October 18:71, is 
geweest als voigt; " 

. Aantal of gewicht. Opbrengst~ 

{ 

lste klasse. 
Gewone 2de " 
reizigers. 3de II 

Militairen . 
Reizigers f lste klasse. 

met 2de" 
retourbillett. \ 3de " 
Suppletiegelden 
Bagage. 
Bestelgoederen 
Koopmansgoederen . 
Rijtuigen . ' 
Paal~den 
Groot vee. 
Diversen . 

kilo. 

" II 

280 f 1424.65 . 
1570 " 4865.95 

29407 1/ 16413.69 
513 " 436.07 

10967 
4135 

6926787 
3 

29 
23 

II 

1/ 

II 

I; 354.90 
" 214.18 
1/ '130.02 
" 69H7.45 
1/ '.92.65 
" 129:40 
1/ 26.90 
1/ 6306.58 

Totaal. . f l00142.4.t 
(Jav. (Jour.) 

Aangekomen en Vertrokken Personell. 
Van Nederland, methet ' Ned. schip . Grondzl)et, gez, 

Singer, de heeren Grashuis, echtg. en 2 kinderenGenger. 
2 Jongeheeren Hartshoorn. . . 

Van Nederland,met het Ned. schip Ke1tneme1'land, gez. 
de .Tong, Kapt. Inf. Groos en fam., gepens. Kapt. Kulem

borner en fam., Ie Lt. Inf. Schultz en echtg., de heeren 
Barkeij en fam., Caritervisser, J uivrollwen In 't veld em 
Fundter, 2 dames Thorig en 2 Jav . . bediendeu . 

Suppletiegelden 
Bagage; ..•. 
Bestelgoederell . 
Diversen .... 

30 1/ 1,58 
1/ 263,65 Naar Singapore, met het stooms. Gapitole, de heeren 
____ ~ Couperus, Ch. Abrook; Ploos van Amstel, J ohnstori,Mel
f 59\)7,55 lor, BlackistQn, en Lamarche. lJav. Gow·.) 

& '0 ::a:: E :E P S - :a E :FL X 0 EI: T E lSJ'. 

Straat Sunda doorg.ezeild. 

DATUM / VLAG NAMEN HER SCHEPEN GEZAGVOERDER VAN DATUM I NAAR 

----- -
·IShieldS ...... . .. '117 Sel,tember ... . lB. atavia. 
· Londen... ..•.. 1 '. . • . . . . " 
· Amsterdam..... 19'" .•.... " 
· Macao..... • . .. . • • '. • Peru. 

J:auuari .••• 2lNederiandSCh. ' ,IBurgemeester v. Middelburg ' " • 
" ' . ,- Engeisch ...... Mary. •. • • • • • • • • 
• • .- Nederlandsch •.. Kenuemerland . ' . • • • • • 
• . ' . 3 Pcruvian' ...... Sota. • • .• • • • • • • 

·IHoek . • • • • • ) . . 
• DaVies .' • • • • 
• de Jong. • • . • · ...... . 

Aangekomen Schepen tt\Batavia. 

DATUM VLAG IBENAM.I NAMEN DER SCHEPEN GEZAGVOERDER VAN DATUM AGENTEN 
I 

Januar; ••• ~. Nederlandsch. SIChiP .... IKennemerland. .. • • • 

." 
• 6 

Bm'gemeester van Middeiburg 
Argo. • 

" Gl·ondwet. 
: 7 Enge!sch· :: ~: :. Mary.. 
.- SI"m.. ...... bark... Siam. • 
• 8 Fransch •••.• : . ,chip ••• St. Louis 

• de Jong • 
• Bock. 
• Verdoc. • 
• Singer. • 
· Davies. • 
• Olsen. • 
· Andouard. 

· Amsterdam. 19 Sept.. E. lfoormann &. Co. 
· New.Castle. 13 "'aciaine Watson & Co. 
· Macao. • 27 Dec. . 
'. Zier,kzee. 20 September Gumprich &. Strauss. 
• Londen.. 1 · ". 
· Cheribon. 27 Dec... • 
· Tjilatjap • 20 " • • Busing SchrOder & Co. 

VeItrokken Schepen van Batavi~ 

VLAG .... · IRENAH./ NAHF.N DE:l ' SCHEYEN 

J~)lUari. .. 5 Nederlandsch.: bark .••• FatllOol Madjiet. 
II • • (; . " • • • • • ." A1bIasserwaard • 

• - Fransch ....... stoomb .. C.pito!e • 
· • .. .... schip .... Nelusko • 

. • - .1merikaansch... Sterling •. 
'. 'i, • 7 fransch.. .. ..• II Famille. 

,,; . • - Zr. ],fs .•••..• stooms •. Sumatra. 
'. • 9 .N ederlandsCh •• brik ..... Tartar • 

I GEZAGVOEltDK& . 

I 

.,' Sech Abdul RacHm Baoesier. 
· Jakobs • • • • • • • 
· Marmal':no. • .. .. • • 
·IDrin. • • • • 
• Hardipg. • • • 
• Volant • • • • 
• Komdt.Rosenwald. 
• Tan Tjeng Sioe. • 

.. GJissee. 
• Sam. via de Boompjes Eilandcn. 
· Singapore . 
• Probolingo. 
• SoerabaiJa. 
• TagaI. 
• "an Onr. Koer.!t. om de Olilt. 
• CheriboD. 
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o4~~~f"~~~7i~~·.i ; ~~ez::l~~ .~!~2~~~;:£~F .... Katlie( ' ... ~~~iS~~!a;!I: 
.. · ' lliv:oer,. " . . dic·ijnen.Sin . , . ' tjQe~.2." ni(I~lIlbier .:r,.imTjQ.<7knarab 

Nederlandper~~d~.'S(l~~p c IlII 'W 'M'\ gt\z;· ' .le.llsbo~k.el!,.A:........ ..•.•....• .i6~n ,papiel'~ j5q' y~g~~"~tell;~;ng 
ag" f. Jn~r... n .Le. ~eii;we. nLen.Co. ~ ... ' . Billow, <145 fudgawbiel" •. 20kn' .so<oon.6do.was,TanTjm-

goao .. .• l.kt.. , madras. cliit21lln, M;oobarieK, , 3kn: 'g~uddraad. I· 
IO(}kn' petroleurr;.v~~G~ldereD .• ··.> 15rollenzeildoek.·.1l .va.te n k.tspeelkaaden •.. 10 kn, m~oa.l(lak · papier,2pakk .• tjoe~.i-

baring. ' Range Ihnene.n, Co;olOOknpetroleum,J. Daendels . fj.QfiI!i:, 1 ,lW!llal!co ' QP~k,~~,~' Jrnsp:llelk,,~rten~ilvijl~n.TJle 
6n" Co. . 20 . ~n 'zakk.eri.2· kil 'l~i1taarns. ~22 do· speelgoed, ·10 Boentjoeo" · 2 Kn~ caml:Jric8,GriSter ·vim 'VoorhQnt. 
doeetwaren,2nvuspijkers; Sk!lzeep, •... ~ vnkramerijen, 12 
knreukwerk, . ~~o-kra!Derijen, . 100doglaze.n4akpal,lueu,4 do 
eaude •. · cologn~" .2.5do 8piege}i:je~, .. ·10do.lIian1!iacturen, .. 19,? 
vnbier, 1650knpetroleumjv~allBeeckRellJeckeenCo. '. il.,;? 
knmanufactoren, 100 tonsteenkoIen,E.: Moormann en Co • . 
51 knchampagne; 6dospeelgoed, vanden AbeeJen,en Co. 
75p8 bammen;J.F. van]jeellwenenGo,2JO vn: spljkers, 
Jkt ijzeren pannen,flO 'knwijn, 1 kt.kramerijen,lQvnha- · 
gels, 20 kn papier, Engelhard en. Co . . 20 kn lucifep, Balire 
en Kinder . 2 kn cbocolaad ensuikerwerk, H .Visschel'. 
100 kn petroleuin, Bran8.4 k:Jl brandspniten,vanVleuten 
en Cox. 100 vn bier, Busing Sebriidllren Co,. 40o.ps ham
mep; Geo Wehryen .. Go.>lktIucifers, 16 bngarens,375 
knbier, 200 kl,lldgenever,25 knpapier,28 wIl manufactu
ren,4 kn wapens,60!ldopetrolerrm,15.5.do!;iordewerk; <10 
pijpen bier, 200 ku .wijiJ,12Hdokaas,B.van Leeuwen en: 
Co. 5 kn rranufacturen,5Q doeande('ologne,50do~ijnj 
500 do petrolenm,B:vall. :L6eUwenen. C'o ". lknk'okken, 
15· •. ·. roH . zeildoek:;, 7.4>p.skaze'n',5Q ps hamm.en,90.yn 'briter, 
20· .. do vleesch, GezagvoerdeL.4· knkoopwareJ1, Meutcren 
Co. 2. hondenhokkeri zurah,]!'. GOl'ing ~eriCo.20Vil 'spe
cie,Gouverneni"ellt. eehige coll go.uvernertents goederl3n. 

Van Melbourne pel Eng.schipIIA 'ma", gez. ]!'in!ay, 

agt ."Houghton en Co. 
2000zakk mpe" 50 coU hoter. Houghton en Co. 
Van EngeJand per 8toomb. IIGouverueurGeneraal Mijer", gez. 

L'ndeman,agL N. I. .St. M;atscbappij. 
47 ku manufachiren,.E.Moorm!lnri en Co. 162 ('ell idem, 

Pitclirn Symeen ('(). 96 coil idem, Burt Myrtle en Co. 
14 kn ()pium, 178qomanllfactureni Maciaine Watson en Co. 
1 baal maJl,)lfacturen, Interuationale. 6 kn leder, 329 eoll 
manofacturen, Mnt;nJ)yce .enGo~. 19knkoopwarlln,Mlliutz 
ell Co .. 11 knidllm,Pand,elenStieh\\us .. '. 14 knjdem. Han
dels -Yereeni/!·ng. 13 kn id'em,Qtder. llt idem, Baheen 
Kinder. 5 ku idem,Geo Wehry en Co. 

Van Rangou perEng.scbipI1London"gpz. Wales, 
agt .• P. Landberg eriZo()n, 

880 ps balken,. 896 ps planhD, P. Landberg en Zoon. 245. 
ps balken, 281ps plank~n, Order. 

Van Australieper Ned. schip IIMaria Elisabeth", gez. van 
de (level, agL G; SuermondtenCo. 

2620001 meel, 128 zakkenzemelen, Pitcairn, '. Symeen Co. 50 
kn .. ' provisien,250 . do diversen,300 zakken meel, Reynst en 
Yinju. 460 colmeel, 7Lknbeschuit; 200zakken tarwe,AO 
knboter, en zeep;J. PeetenCo. 2 vnboterj 13knkoop
manscbappen, Houghton en Co .. 

Van Singapore perFranschstoQmschip .. Neva", gez. },ial!.narino, 
agt . .w. SuerlIlQndt Wzn. . . 

10 knkoopwaren,2dogoud-enzilvetwerk,lkfmanafactureu, 
Agenten. 1 kt' lakeu,S knrrianufaeluren, lkt boegies8a
rongs,. 1 do sigliren',kokers,l ·domatten,.NiedererenCo. 5 
kn manufacture~,ParideI.en '.Stiebaus. ·lktpapier~ .ldo in
strllfueuten, Rat9kaIIlP .• enQo •.. J.kt'opiulIl,RSuer.mondteuCo. 
I.·.·· .. kt . goudwerken,M-aclaine,Wa,tson :enCo', ····I ·ktgravures, 
G. : Kolfl' en Go.; '.} ' ktgedfukteijs;.Tiedemti~ :en·· van,. K:erc.h~lP. 
1. .kt passementerie,JStaaV , ~ 6 ;kn •• ;r~merije.n;Jle .ltf?ux, .• e~.p()., 

·· 2 kn. koopwaren,Seristille. ' lktmodewaren;H.,A:.Bahlmann > 

en Co. 1 kt boro!ogiIlD,'van."Af<:ken.l kt sla.'olie ,.;r:pae,n
delsen Co. 5 kn. manufacturen. B.van Leeuvvenen'Co. : 5 
knll!inofacturen.Hollghtonen,Co,7<kn manuf~cturen,14 
do .· koopwaren,Qrder~. Tktspecie,Gumpric~ " en Straul\s,: ... 5 
k.nspecie .• I · 40.0QO,' .ch.a;rterlld·.<Bank •... 4.' kl1maJlu~actJlrel!,fit.; 
c~irQ; Syme eri "'Co: ·6.:kriopilim-,:Agaririqr.40 ~Dla g~~~~~r, 

--- - - - - - - -.- ._.\-;, --( -?:-- ; ,-; - - , --- - - - -, ~ ';- ., 

Y an Engel~nd ,perE!lg.SChipn.fuanpore" ,gez. Jones, 
. . .· . · agt' >·Iloug~tollen ·CO. . . 

15knp!lpermllrit.~?okraineruen.90d()co~na~Wlbreell.lpn. 
der. 44 coUmallufactilren,2800knzeepPlteauuSyme · en 
Co ... 5 knmaiiufacturen,.E.~loormanuenCo..8ku mann
facllEen. nurt~Iyrtle en Co,. al : ~u.lilauufactur?J,l •. 2do ga
rens,. Borheo Comp.J~i inited;30 '. k.ubier.F. Landberg en 
Zoon.2knpat'·otiel1, 2 dodiverseo,JohnPryce"ene~. ·50 
'vn bier; vauS~ooten; J,lorgaUllnCo; 20.0 kn· bilk, ReISS en 
Co;2md aardewerk;650stavenijzer,109 vat~nbier, 30 
bladeil, . koper, 4 knijzeiwerk. 4kettingen, 204hundelsge
ga!v.ijzer •.. Min·tinDyce .en •• Co .. '. 2351n" k,ruid. J , 'Daell(·.~ls 
en C). 131k~daardewe!k,60coH manufacturen,26kuwyn, 
100, t()ns ijzer, i2,.C:ollijzenverk, 100 v~ v:dwarel} •. l ktkra
merijen;ldolederwerk, .25 . knprovisien, .25 tonsc()kes, ~79 
do .• steenkoleu,Agenten •. ,48 vn bier; .501 do staal, M.aclame 
Wat$onen Co.45 knwijn, Eng\llhardenCo:. 2knkoop
wareni·Gllmpr;ch enStranss~89 coll .koopwa,ren,120vnce-
merit, Qrder.> . ......••..... .. " . ••.•.. . ... " 

Van Singapore' perstcomb. IIKoD;n~in der N~derlanden", gez 
H&gers; agt. Ned. Ind. St. Maatschappij. . 

300 kn opium, N. H. M.47 kld viscb, 4 vnvischkuiLn, 
Lie Kai} Hay. 30 pc was; Said Alhadat.69 krd viach, 3 
kn s:garen, Tan 'fjeil Goan. 3 kn d,iversen. Lim Tatauw. 4 
kn sigal'en,. Chartered Bank. 36 krd visch, Gan Hock. 3 kn 
sigaren, Maintz en Co" 1 kt diversen, Jmeph .. 7 kn provi
sien; Charter en Co~ 8 kn koopwafen, Agenten. 104 zakk 

. tarwe; NabajJiet en Co. 100 zakk z~ad, Gasper en Co. 278 
zakk tarwe, Johannes. 168 zakk tarwe Agenten. 

Van Singapore pcr stoomh. IINewa", gez. Mannarino, 
. agt. W. Suermondt. 

2kn kqopwaren,l . pak.horoJogien, ··lkt manufacturen, .1 do 
kleedereu, Agenten. · ... ·lkt kaartjes,>W'.J.Olland .. Iktkoop
waien, Bahre en Kinder. 1 ktidem, Pande!en Stiehaus. 1 
ktreukwerk, Reuderpan. 1 kf kramerijen,IeRoux en Co. 
lkt.· modewaren,. St . • Laurent. 1. ktschoeIien, . N .. PascaL 1 
ktk(}opwaren, Heo WebryenCo.lkt goudwerk:en, N. I, 
Handels . Bank. 1 kt boeden, E. Pecoult. 1 kt koopwareu. 
Gumprich en Strauss: 1 kt optischeglazen, L. Platon en Co 
lkt . manufacturen, B. van Leeuwen en 1. kt idem, Maintz 
en Co. 2 kn mouewaren, 1 kt' paPIer, G.G. 'Batten; 1 kt 
piIlen, Graszhofl' en Co. 1 kt kindergoed, Giraudeau. 2 kn 
manufactureD,. Niederer . en. Co. 1 .• kt zilverwerk, Hanauen 
Ie . Raux •. ··3kn.·kooPvvRren, .. lktknoopen,H', A.Bahlmann 
en Co. 1 ktlnodewaren, Tiedeman 'en . vanKerchem~ 8 coIl 
medicijnen,ChaIl.Hon. 143COILgambier,IJiIn Tjo.l . kt 
visch, KoOhin. 1 ktmedictjnen,Chl\u Du.2 knidem,Ban 
Soen.4 knmanufacturen; Niederer en Co. 3 kugroenten, 
3 do. koopwaren,4dogedrvruchten,GanHock. 198 kn 
groenten, Wee Goan Jou. · Lktkoopwaren. Dummleren Co. 
1 .. kt .' kootJwaren, .J acometti . ..•... 39 kn ..• manufacturen, c Pitcairn 
Symeen. Co. >2 knbuiden,Houghton' enCo,37 ,kn, manu
fa.cturen . en gareus.'Y.Loonen, ell ' po ..• 9k!lm~nnfacturen, 
KMQ.ormann en< CO..20 :Kn idemt 4drikQOpwaren;. Borneo 
Comp:Limited. .1 kuspecie, Chartered Bank; 3 knhengseIs, 
lktgareils, 'I4o .kaarte~.Tjia · . BrieuT,Joen. 

. Va~ .Singapoill, p~rE~g/ ~~biIL "syren",:. ge~/15~~h~r~, .· 
, . -, :·~gt.~ -J.~_ :peet~ __ -_ en~~,~p~_:--__ >_ :~- ' _- ~_ '. . .':: .<~ -

44 ·.colkruid~ag~leJl;67~kn , sag~;Order;' >1~\'~; ~asw~k,· .. En-
gelhard en -Co; ... . .. . . . . . . 

VaIlJ~i~g~p()reper))ee~sch. ··s!!ljip!FD.ronl!~gr.()tlil!e:', ;;gez. 
Grove. agtG,Sllermondtell~; 

eene party chin: ggeaer:en. ,' . . . 



. , iV'8n.N ederlandperN:el1.' schip ' IIZuid.II~lland"~ gez.Swart, 
•. agt. 'G;Suel'miindt en Co. 

40vnspek,~andenAbeel¢n ,en Co.. '. ' 
10kli .bescbuit, ~dobitter,4dokoopwareu,6 COLWRS, 68 
ku 'mimufacturen, 1ll.tCr(;d en RV. Rotterdam. 2 kn zeil· 
doek, 43 ma'tteu tou w,9 k n koopware[j,P. Landberg en Zoon. 
300 vn ·boter J,F. van Leeuwen euCo, 3kutizerwerk,Pan. 
delen Stiehau~.89 ,kn mauufacturen,Biising, Scbroderen Co . 
4 kn diversen, 1 kt bockeD, Reynst en Vinju. 5 kn was Aga
noor. 6 kll manufacturen, .Niedereren Co. 140 ps leggers, 
4 kn manufacturen. 100 do kaarsen;C. Babre en G. I(mder. 
2 kn kramerijen, Reiss en Co.JOO 'I'll bot.er, SOps. leggers, 
E. ten Brinck en Co; 26kn wtio, Geb. Reerink en Co. 70 
vnboter, 2kn. hammen, Cavadiuoen Co. 1 kt modewaren, 
Gumprichen Strauss. · 12 kll lampeu,van Vleuten en Cox. 
10 vn specie, N.H.M. 2 knkoopwareu, H. A. Bahlmann, 
ehCo. 1 .. kt koopwaren,W. Loonen en Co. 2 kn wijn, 
Batten. 55p's leggers, Eogelhard en Co. 1 kt manufactu
ren, 1 do. koek, Mevrouw Staal. 8 col passagiersgoed, Dw
penheim.4 kn modewaren, Oger l!'reres. 5 kn parfumerien, 
2dopapier, 104 vn boter,Order. " 50 ps hammen, 75 do ka
zen, Gezagvoerdcr. eenige Gouveroements goederen. 

Van Austra'ie per Eng. sphiptiElise Blanche", gez . 

Henfrij, agk. ......... . 

100 zakken meel. 124;3 ps jarrahout, 250 do sandelhout, 4 vn 
te, 17 pak leder, 17 paarden,4 koeijen,6holldeD, vanSlon
ven, Morgan en Co. 50 zakOleel, 5 vn visch, Lktwas, Hough
ton, en Co. 10 paarden J. Peet en Co. . 

Van Singapore per Ned.-Ind. schip IIBalheer", gez. Abdul 

G:mie. a:;t. W. W!lsch. 
2500 ps plauken, 80 krdgambier, 150 ps aardewerk, Abdul Ganie. 

Van Singapore per stoomb. IIVice'PI'esident Prins", gez. 
Easton, agt. Ned.·lud. s.toomvi\art ]\iaatscbllppij. 

100 kn zeep, de Bordes. 6 krd gedr garnalen, 20 pak gedr visch, 
4 kngarens, Lim 'falauw. 10 kn vnurwerk, CbiaBoenChoen. 
47 coC koopwareu, Order. 41'lak vruchteu, 2 kn vunrwerk37 
col diversen, Ban HoktOllg. 200 kn opium. N.H.M. 10 kn 
vnnrwerk, KOtjsll. kn vuurwerk, 10 Tauw. 136bu~dels, 
paijongs, 59 kn vuurwerk, GE!nHock. 22 col koopwaren, Iran 
1'jengoan. 25 zakken peper, J. Peet en Co. 2 kukoopwaren, 
Pandel enStiehaus. 38 zak gedr garnaien, Lie Kielaij, 1 kt 
geld, 3 knsigaren, Chartered Haok.lkt mauufacturen Said 
Jamacal. 7 kn. was, 98 krd koopwaren, 'fjoe GUlin. 4kn ma· 
nufacturen, Niederer enBo. 1 kn medicijnen, Cha~j AIlLong. 
2 kn koopwaren, Maintz en Co. 2 pak was, 1 kt eetwaren 
Said Hind ie, 3 kn vruchten, Oog . Goansoen. 1 baal leder· 
Said Hadat. 4 kn geweren, horstels en koffers, John Pryce en 
Co. 10 bll rnanufaet.uren, Martin, Dyce en Co. 45bn zak
ken, · J. Sarkies. 262 potten groeoten, 11 tobbell koopwaren, 
Agellten qq. 

Van Singapore per de stoomboot "Capit.ole", gez. Mannarino, 
agt. W. Suermondt Wzn. 

13 kn manufacturen, 1 pak kramerijen; Lksbollken,A~enten. 1 
kn manufacturen. Niederer en Co; 1 kt koopwaren, I do boe
ken, H. M. van Horp en Co. lkn manufacturen, Pandel en 
Stiebaus.l kt manufacturen, GeoWehry en Co. 1 kt hoe
den, E. Pecoult.l kt manufacturen, W. Loonen en Co. 1 
kt manufacturen, 13 kn koopwaren, C. Bahre G. Kinder. 2 
knkoopwaren,A. P. Aganoor. lkt manufacturen, Erdmans; 
I·.·· kt modewaren.J . POllS • I . kt manufacturen,· J.- F. van 
Leeuwen .en Co.T kt manufacturen, van Beek, Reineke en 
Co •. lktboeken, J.G.C.vonDelltsch.l kt modewaren, 
H. A. Bahlmann en Co. 3knmanufacturen.7 dokoopwa
ren, Houghton enOO ..• 4kn specie, Chartered Bank.3kn 
specie, Diimrnleren Co. 1 ktkoopwaren;Reissen Co. 25 col 
k{)opwaren.1'itu'l'jillGoan.2knkoopwaren,Ban Hoetong, 
1 kt boeken, 1 do koopwaren,. Said Abdul Kadier Hindie. 101 
kn man ufacturen, Burt, M yrtIe en Co. 20 knd'iversen,Tho
mas en Co. 8 mandenwl;!s,Order. 

Van EngelandperEng.schipt'Countyof Stirling", gey;. 
. Daigarno, agt.Maclaine; Watson en Co. 

20kn koper, ; 15 ramenvilt, 130 colijzer,277 ·dl)manufacturen, 

Pitcairn, SymeeuPQ~.24 . colmanqfacttl~~n,.Mai~tzen C";.j 
SIbn manufacturen, laterd. en lIV, .Rotterdam. l40.coli 
machinerien, Reynst en Vinj:u. 114' co1 ·. manufaeturen,. Burt.J 
Myrtle en Co. 5 vn . selterswater, 1 vat wijn,15ku 5uiker';' i 
werk, 2 doheinden, 8 coipomptoestel. 6 krlijzerwerK,l pake l 

vuurwerk. Val}Slooten,~foriian ' en Co. 50 bn garim, 76 ku 
mallufactureD, Romeo COUlpLimited;10 rollen dakijzer,60. ps 
ijzeren got.en. 1 <'at ijzerdraad;W. H. Rail en Co. 60 vu 
mest, 60 col m1>Hufacturen, Lorrain en Co. 150ku portwijn. 
G. Suermoudt e" Co. 62 rnd aardewerk, 99 kn dranken, 206 
vn verfwaren, 250 do hier, 139 col manufactUren, Houghton 
en Co. 100 ton bahst iizer,T16 md aardewerk. 62 col manu
factureu, Marrin, Dyce ~h. Co.2lS kn manufacturen, 101 vn 
bier, 63n\d a.arde:werk,400 ton steellkolen.50 do giet tizer, . 
41 ku koper, 1 vat wijn, 5233 col ijzer, Maclaine, Wa.tsonfn~:! 
Co. 1 stoomoootje, A.lvL Taylor.j 

Van Siam per Siam,che schip . IIKatenka", gez.Tnompson, 
agt. , ..... ,... . . 

3500/00 kcmboogs, 15 pik garnalen, 5 vnmeel, Oeij Pin. 'I 
Van Macao der Nederl. schip lIAdria'naPetronella.", gez. de] 

Brenk, agt. E. Moor mann' en co, . ., 
4 kn spijkers,5 do papier, 10do olie,lkt pannen. 1 do iukt" l 

Tiedeman en vall Kerchem. . 5 kn sigarenkokers, N iederereH ~ 
co. 2 kll koopwarerl, Agenten .50kn gember, Winsserde '1 
Lange en co. 1600 coil diversell, chin.goederen, dlfferente:: 
chinezen. . .. 

Van Singapore per Fransch stooms.IIOapit.oie",gez.Mannarino;' 
agi.W. Suer.mondt WZfI. . . . -, 

1 Hkoopwaren , I~eynstenVi!l.iu, lkt leder, 2 do korakn;i 
Pandelen Stiehaus. 75kn opium, GOllvernement. 4 kn 
lederwerk,Combet en co. 1 kt hoeden, E. Pecoult. 1 kn' 
muziek, M"j. Rutering. lkt laarzen, Pascal. 1 kt mole- : 
waren, J. Pons en co. 1 kt scharen,Swaab. 1 lit mil. or- .. 
n~menten, B. van Riet ell co. 1 kt mode-waren. "V. R,p
pard. 1 kt boeke-no G. Kollr euCo. 2 k" mauufacl urefl, 
Niederer en eo. 1 kt kiamer~ien, Tasch. 10 ka manuf.ctu
ren, Pitcairn Syme en co. 5md geneesmiddelen, Chai On. 
40 md gambier, Lim Tjo. 40 md gambier. Lim Cilu San. 
4 kn agar-agar, 105 md g. mbter, Lie Lee . 30 [lannen, T"u 
'l'jellgoan.. 1 kt medlcijnenm z0de. Cha\) Amtong. $ 15000, 
Cll.'Htered Bank. 1 pakgoudwelken, 1 kt bo~ken, 1 do oiie, 
Agenten. 14 .kn koopwareo, Order. 1 kt boeken, 2 k,ni 
koopwareu, G.G. Batten. lkt mauufacturen, B. van L~en- . 
wen ell Co. 1 kt manofac\.uren,v~ll Mullien. 2 'kn koop": 
waren, W. IJoonen ell Co. 1 kt idem, Onillon en Gtbory . 
1 kt idem, Chaulan. 1 kt speelgoed, Bugro. 1 kt koopwa
ren, Mohr. 2 kn stukgoederen, Said Hludie. 98 Old. gam
hier, Lo Tjan. 1 kt was, Said Alhadat. 6 kn was, Abdnl: 
Kadier. 

Van Nederland del' Ned. schip II'S Grave,jhage", gez. Alberts, 
agt. J. J!'. vau Leeu wen en co. 1 

100 vn boter, Guroprich en Strauss. 70vn boler, 100 kll ver
mouth, 2 do koek, 1 kt. kranlerijen, Cavadino en co. 150 vn 
boter, 25 kll kazen, 70 coU manufacturen,Busing Schro9"ren 
co. 150kn kaas, B .. vau Leeuwen ell co. 5 kn spiege'
doozell,. 2 vn kramerijell, J. Peet en co. 25 ps leggers, E. 
ten Bnllck: en co. 1 wagen, P. Landberg en Z,mn. 2 kn 
kieederen, ReYllst en VlDjU. 1 kn, leder. Belle. 100leggers, 
Int. Credo en H. V. Hi)ltcrdam. 100 md s/water, Janssen 
en van Wtick. I , kt t.abak,' Ot.ken .. 20 vn specie, Gouver
nement. 60 ps leggers, G. SlIermol,dt en co. 40 ps legge's, 
100 vn bater, 100keld geuever, 100 ps hammen, Order. '2 
kri koopwaren, . P. ten Cate. 1 kt koopwaren, van VJeuten 
en Cux. 100 vn noteI'. J. F. vanLeeu\ven en co. eenigei 
gouvernements goederen. 

Van Nederland per Ned. schip IIVice·Admiraai Maij", gez. 
Aunokkee,llgt.J .. F . vanLeeuwen en co. 

50kl} bier, Reiss en co.4 vnijzerwerk,10.kn krameiijen, 23 
domanufacturen, . Houghton en co. 50· vnbier, 40 cn caiicL1s, 
Busing Schroder en co..2 kn parapiuijen,30do bier, C. 
Bahre en G.Kinqer .. ,10vn bier, 25 keld genever,lOO Vii 

boter, Gumpricb en Strauss. 50 vn bier. Reynst en Villju. 
32kn maunfactnren,4do papier,20Q vnmeel. 100 do.holer, 
J. F . van. Le~uwenen co.6kneal!deco\ogne,200vn 
boter, .250kp. V('llst.frglas~ 6.dokramerijeu. aoo vllverf,4kn 
stopflesscbcu. 1 k.t Iaulaarn. Etigellmd cne\). 22 kti garens" 



,' GO:; !ioH manufac'tur-en;20- kumelk,250 ps ,: hamlllen,l .kt-sau. 1.2 do naalden, Pan del en Stiebau3. 100vn boter;3 kn koop~ 
cijs'; :JOO vn boier,! kt stalenpennen; 150kukazen. B. vall waren, G. S;lerOiondt tii-co: ' Hi kn koopw"ren,J; Peet euco; 
IJe~Il'wen en co: 81.]pimanuracturen, 50 do staal, 300 ps 1 kt koopw~ren, R~yi;s,Len .vj~j[).3{)le~l\er8,E. tenBrinck 
lraffirnen,200 \in- 8taal, .20 ka eetwaren( q~o Weluy eu co .en -co. 100 -vn sp~ker~; lkt; kcHlprls, 3. kolCijeo, 12 do si-
1 lit Imutwetk, 1 do Iederwerk; 14 kn manufacturen,3 do ' garen, \,y. IJoonen eu co. 21 kn maollfacturell, 10 do-krame-
giaswer,k.3qolllcifers;33 do parfumerieri, 1 kt macilinerieo, r\jen, 4 do speelgoed, 7 do parfumerien. 8 do meEseo, 3 do 
o· kuschilderijell, 5M stalenpennen, 10 ku beschuit. 5 coil werktuigen. lOG do bier, Reiss eu co. 3 md amandelen.Ca-
en : 17vn aarne-week, 11 kn suiker-werk, 2do porcelein, 1 kt. vadit;o en co. 1402 stavenijzer; Niederer en co. 1 k't d'i' 
meuhe!s, W;Looncn en , Co. 30 knkaas,14 do w~jn-. 5 do llI ~, st. H . H. HalJ imaon en co. 5 vn wijn. 10 do vergift,5b l1 
hammen, Willsser de Lati!!:e en co.. 52 coli provisien, P. Mijer. ra ve usdo~k, ii5 kd mee!, C. B" Ilt'e en G_ K 'nder 2 kn' copier-
9 coil provisiell', vander Hegge' Spies. 20 kn ma'llifac t. uren. persen, en kautoorbeh(ieflen, 3 kn ieesbo~keu. G. Kolff en co. 
J •. Feet elt~o; 25kn wijn, Jallsseu en van Wyck. 1 lit, 1 kn ma~nofh clurt:l!, Geo .W",hry euco. 12 kn'wUll,Ratbkamp 
leeso [)eken • . G:- Kolif en co. 2kn k6opwaren. geh. S llt-orills en co. ::J vn hMIIl~, \;an Varelell. 5 kn papier, 100 vii bo-
Ved-er 'en ' co. 15 kn- !honufacl;urell, Pandel ' eu Stiehaus. G t.er. A:;en:.eo. 1 kt; maod :~niVbrk, 4 kn koopwareo. Mevronw 
kti was. Gaspers eo co. 5 kn Wijll, van Vleoten eu C,l". 1 St:aal. 3 k\l !ocomul:Jltl!<:; u, 3 trek st,itngen,Spoorweg M:aatschap-
kI; _, kristal,. 1. do pistolen,75 kn wiju, 1. kt "bascu!es,_ 100 krl [llj. 21 l.rosseo, touw, ()rder 300 .col K,oopwaren, Int. Credo 
bier,.Tohn Pryce en co. 4 kn btimdkasteo, lilt. Cred o en H. eil 1-:1., A. Rut,terdalll . . 20. trussenlou\v, 3D vn bater, 50. pot-
Y. , llotterdam . 14 kn wijo, Or-ken. 1 kt aardewel'k, 2 kn teo groeni.eu, G"zag\1oerder. eenige guvverncll)ents g-oederen. 
lampen, 6 vn zwavel, 1 kt breikRtoen, 2 kn ijzerwerk 1 kt. eo vel'dere laLiiug voor Sarnarang ell de Eoompjes Eilandilll. 
metaal, 2 kll meel, geb. Reel'inck en co. 1 kt manufacturen, Van Siugapore per st.oomb. "Minister vau St.aat R ocbussen", 
50. kn gedr . nachten, 100 do cognac; 10.5 do bier, 15 do pa,.. g~z. Buys, a7t. Ned. ·Ind. Sloomvaart Maa1scbappii. 
pier; 100.0. dozeep,12S VII spijkers, 6 du wijn, 8 ku wij; 3 kn pp was, 111Om~s -ell co. $ 72,10. lut. Credo en H.V. 
25 bn , roodglireus, E. ten Brinck en co. 37 kn manufac' Rot.terdam.6 ko chitzeu, Said A\idroes . . 42 krd gambier, Ko~ 
reo; Pitcairn -Syme en eo . 24kilniiinufact.ure[J, 100 VIl bier, !,ian. 131 cui koffij, eii visch, T li n Tjengoan.40 krd g-amlJier. 
2 do w~n. 4 ' kn wUu,_10 -do kilarsen,van Beek R~illeke en I LIm TJo. 11 kn koopwaren, 8do kralnerijen, 1 kt manufac-
co , 20.0. kll mauufacturen, Maclillne. Watson en co. 10 kn t.ureo, 1 do kleederen. Houghton en C,). 1 baal koopwaren, 
provislcn en-:"(frankeu, Nieuwenboven Helbach: 3 kii koopwa. 4 kn sigarell, NI,wt.z eil co. 17 kol IIl'ifJ11 f"cturen, van Sloo~ 
ren,Hlettermao. -2kll wapens. J. - Daendels en co. 8 kn I ten, Morga 1,1- en co 3 kn koup warcll , vV. Loonenenco. 6 
dranken, van . derHell:. ,370 va boter; 6 [usten wijl1, 32 kn k~ ,bladKoper,J. J!', vauL~euwbll en co. 24 kn koopwaren, 
en ' 40 bn manufacturen, 82 kn koopwaren, Order. 37 coli 13 (to manuf.ct.urell, Borneo Comp JlOllted. 6 kn medicijneu 
koopwareu, Martin Dyce en co. laO bn garens, 70 colI ma- Che Aill.Oug. 5 kn manufacturen, 2 do specie, Pltcairll , Svm; 
lIufacturen,N. fl. M. 10. vn geld, GOllvernement. 50 hammen, .en co. 2 kll paijongs, Aog Hiauw. 4 col groenten en kle~de-
40 kazen~ Gezagvoerder. eel1lgegouvernements goederen. reo, Kwong flo Ta~j. 1 kt diversen, Tjli\ Hoen Choen , 2 kn 
Van Bordeaux. per Frallsch schip "Alphonse en Nelie",gez. ~ was, :::lmd Aive\j. 24 vo vischkuiten. (j krd diversen, Lie Lltj. 

KlJflsCb~ agt..Maint,z en co. 29 pak dlverseu, Gau lIock. 10. kn agar-ai!ar, Kwee Liem. 
_070. kn en 25 vn cagulIc, 200 kll sla.olre, 50 do muskaat, w\i'" 1 ;kt le~8hllek e u, 1 do boeden, SaId Hiodie. 2 ku borden, Hap 

100 dovermout.h, 50 do sardines, C. Bahre "11 G. Klllder. 280 GO<tn. 13 col w.s. 8 .,in Aih~d!lt, . 3 ko specie Chartered Bank. 
~ ku wiju, Houghton l'lI co: 73 vu IV\]". 1040011 fJfOV1Sleu,25 69 col kouj.Jlvarel<,O,de •. 12 pak was, 20ku zeep, Jobannes. 
;ci kn ' sla--olie, G, Suermouatell co. 493 Itll ell 40 Vll wlpj, 3 2 kuu.cd'Cllueu, 10 p~1i. w"" 4 zak iissafolida, Martberus. 4 
I kn . kurk, macblne; 18 Jlllsscheo, rekktll1, 25 kn iIkeureu. '2 do .za .. a5s~ f"IIU", S.,kh.,s. 8 p"k Wa", Age,;t.e!-l qq. 2 vn rot-
' modewaren, 2; do . kantoorhehoeften, 200 do cognac, L. Platoll. t.cK ruld, JJurraill en co, 9 ka iuclfers, Soo~oa!l. 7 ku was, 
;154 -kucllgnHc, K ten Brinck eu co. 120. knvrucllten, 325 1'jen Hoar. . 
coli dranken, Geo Wehry -en- _co. -" 52 ku 'wUo, 20 qo draukell. ' Vall Slllgapore per Ned. ·Iud. stoomhoot "l(olliogill der 
lao. do cognac, Eugelillirden co. _ 500 kll wijo, 200. do s ill" Nederlaod", get. Hagets, agt. Ned. ·Ind. 
(Jlie, 500 do cognac. W . Loonen en co. -2 kn wiju, Braus. SwomvaarL Maa1.schappij. 
4 vri ell 50 ku wUn, Ie Roux en co. 68 kn sardilles, 750 do 102 pakken lijllen, 9 kll ,diversffll, Ai{ellttnqq. 1 kt opium. J. 
c(}gnac, 253 do w!io, HuslUg .Scbroder ell co. 10. .Vll wJjn, 1<' van LJeuwell en Cu. 26 colS"id Aihadat. 12kn koop-
200 kn COgll~C, _K Moormanu ell co. 151 ku wlJu, P. L~l1d. waren. 1 kt d,deis . 5 kll diversen, Order. 48 kn maoufaciu-
berg en ZOOll. 1400 kll hraIlJt' W~lri, 10 on WUIl, 100.0 kfl reu, Pitcairn, Syme- en co . 7 llil maliuf"crllreo, Marliu, -Uyce 
w\jtl, 87 do eetwareu, 10 do "keur, 75 do aZlJo, Guml,nch en eu Cll. 1 kl, 1l"",uf.cIUrtn, Pandelen Stjebaus. ' 10. k .. koop-
Slraoss. 10 Vli ''- porceliml. 2 ku. dlverselJ, Reyll~t eli VII,ju. wartn, C. !:Iahre ell G Kluder. 5 ku Ktlu'pWaren, Burt Myr. 
12 ku. wijn, 6 du. cugn',c, Pr\jt.z Cra/mr tU co. 31 kn. lle ell co. :> lW li.olJj.lw!>r.oll, N. II.,\1. 5 kn speelkaariell . 4 
provIs;en, c"v;.l(JiLo en co. 14 kn. provisieu; DU01f1lleren co. VII SPI]kcl's, 12 kn vuurwerk, 9- I-';jkk<l ll koupwareu. 'rj;a Boen 

. 50. k fi . W\llI, •• Joco bson eu -- co. 6 -~,? \'\IllS Hoogestrateu. III C~oeu. 1 b!>al koopw<!rell, Tau Y,tm. B ka C:garell M .• intz 
VIL wijs447 kll. do"laO doe. V[[lChl,en op water, 25 do. en co. 10. ku cigu reu, Lie L "ti· 1 kr, modewardu, Gum-
v,ucbtel! OR bralldij. 50 do. cognac;! lit. glaswerk,53 KIl: pncil en Strauss. 9 vuvisch~ Lie Kle L"lj, 24 kn vuur-
ChaUlll~glie, 50. do. braudewiju, 1 kt,.chatnpagne, 2 kn. 1 werk, 27 zakkeu hffij, 5 kn dlv:~ rS<lfl, 96 col ~isch, - Tau Tjen-
bili'iard, ' NLilill -t . en co. 4 ku. c'Onserves , 1 kt; boeken, 10 ~oan .. 16 'k •• 11lauuIdcl,ureu, NiI,derer ell co. 40 krd gamoier, 
kn: • ' ~laolle, 1 kL. gewttl' proppen, Cum bet eli cO. 130. kll. Lim 'fJ o . 59 ku vuurwerk, Gau .Hok. 90 zakken -koopwa-
vruckLeu, 12 h. COllsel;Ves. 16 vu. WlJS, -74'- kn. Wijll, 74 reu,lO ku vUl'-rwerk, 800 Goan. I kt. si~aretl, 3 kn opiullJ, 
kn. wl]s,12 Vll. coguac, Herrneut. 13 kll. vrucllten,6 do. lut. Credo wH. Y. Rot.t.ei-ctam . 5 kn dnmkell, Borneo 
gdeijel!,3 . do -. vermouLb, "1 kt. coi-,serves, Menu. tj, vn. en Comp. LImited. 1 ki; cilltseu, S~ld $al-huie. 2 kn zijde, 
10 ku. w1Ji1, 2 do. c\Jgilac, 3 do.cbafllp~gne. G, Hultman. Secb B.dtWle. 2 ku mauufacturen. Seeb Basalama. -200 kn 
12ku: 'wijlJ, 6 do. coguilC, Geb~ Sutor1US, Veder en -co. -zeep,E: t.en Briilck eu co. 10 kt.vuurw'erk, Lim tauw.llB 

" . .. . krd djeroeks, TJoa 'l'jian. 
Van Australieper Frallscllscllip nFalllille", gez. Vola'ot, . Van China ,')er ,Frailsch scbip n~la.r.ie Alexalldrine", r 

, a·It,·J . _Peet eu Co. -.. _ . . gez. jjiliyagt. L. PiotOIl. ·· 
DO lOll steenkoleu; -J, Pect ·._lin Co. . · 2'538 d fr --

I
, . · col chill. gOt eren, :-diwc:rent-e -cbiiiezell : - -, 
ail ' de Kokosellandell per Eug. schip "Hamet", gez. Billhtd, - ' Uitvoer~ . 
. . '. ..•.. agl, van Slooteil, Morgauen Co. Naar N<der!alld pet Ned"rl. SClllpHmrecht". gez. 1\1oller, 
55/m klappers; 22 col olle, :van Slooten;MorganeIlOo. agt. G;Soermolldt en co. 
Van -Ned;rland per Ned: sc!iip IIAlbiassewaaid", gez. Jacobs, f,e T~gal gel"deiJ. 
': -.' . ,agt. J. F.van Leeuwen en eo. ' . _ 170.0,34 pik 8uiker, N.IJ.-.M. '.' 
kukrlimer\jen,_- B do . pupier,4 do boekjas,. 7 doeau de cdogne, .. ie PassoecOeang. 
Eiigtilhardel! ,co, . 193, ~ii manufactureu,10 hammen, Busing, 2~74 pikkdlij, 11160;73 do 8uiker, N. H. M. . . . 

·, ~cbrod.ei" · eJl :,cQ, '30 · kQ "i\vtin,lOJ~ boter; -Olkell.lO()kn , . . ... .... . : .. , alhiergeladeu· ' . . .. ' ..•. 
>ye'r-iilou:tib~ M!\intz. ·en co--. ·10coLijiQl,werk, llkakramerijen, 1300 pik rotting, 1500 do tio,2'SOl,10 dOBulk~r):N •. fl. ¥,~', ,625: 



: ps " hiiffJlhlliden,4S: do koehuiden, 119 pik kapoek,G; Suer
: ii1ondt"eii 'co.2vn vleesch ; Range. Il)n'en en co. ' 2vn spek, 
JJiimmJer eu,cp. · lkilOi . vogels, 1 za,k!lj~!!oeng; 2 zakken ryst, 
-6 kriplitl olenm, 'GiJ'mprich en Strauss.'" ,37 ps ,hammen, 2 vn 
. spek, 3 ps rotlkvleespll, 2 kngeslagr,~35 kazen. 4irossentouw, 
Aanboord geblel1en lading van Nederland,' . , . 

N~ar~edcrland ·. viaSamaf~jlg per ]i'; ansch schip ., Marie 
. Alexandrine", gez. :Bii!y, agt L. Platou. . 

t655 col · kOOI)mansehappen, Aan boord g-ebleven van China. 
'. ' alhier .geladen. ,voorNederland. 

30 leggersarak, 20;41 pik rotting, E. Moormann .eu (l0. 

Naar N~deriandperNederl . .schip" West", gez, Santry, 
agt. Maclaine 'Watson en co. 

399J pik suiker, 135 do rotting; MaclaineWatsou en co. 

Naar .Nederiand via' Soerahaija per NederLschip "Maarten 
vail R')ssem", gez, Huizer, a~t. C. Bahre eoG. Kinder; 

125 pik roUing, n. Babre .cn ,G. KiIider. · 480 pik tin, Maiut.z; 
en co; 100 ps bammen, 10 vn spek, 15 do worst, Aanboord 
geblevllU lading van Nederland. 

Naar N~derland .viaProhollOg-O per Eo!!': schip "Caprera", 
gez. Crambie;agt. Cj Babre en G. Kinder. 

2pO pik sapanhout, C; Bahreeri G. Kinder. 

Naar Nederland via Soerabaija per Ned. 8cbip "Bato", gez. 
Kramer, . agL K teo Brinck eo co. 

~O!) coil mailUfacturell, 38 kn koapwaren; 13 do diversen,20 bri 
zakken, . a kaze'(l, 16 ps rookvleesch,: 1(0 kn genever, 9vn 
vleesch. 11 collen zeildoek, 100 kn i\jnolie, 100 do petroleum; 
1 kt wiju, Aau boordgebleven lading van Nederland. 

Al hier geladcn voar Soeraba Us. 
1;6 ps rook v leewb, 1 . kt chocolaad, 23 blik . koek, H. Kramer. 

(i9 vo bier, Maclaine. Watson en co. 1000 hid genever, 1 
. wagen, Reynst en Vil!ju. 1 kt hoeden, 1 do leder, J. A. 
. Pesch. 

Alhiei' geladen voor Nederland. 

BO() pik lin, N. II. M. 
Naar Austmlie per Eng. schip "Alma", . gez. 'rinluy, 

agt. Houghton en co. . 
IBO. pik slliker, 128 do r~ist, Boughton en co. 

'I'e . 'ragal gel aden . 

2995,11 pic Buiker, G: L. Gortmans. . 
Naar Pat.jitan, Anjer en Tjilaljapper stoomb. /I Vice-Pres. Prins", 

get. Easton, agt. Ned. Ind. st. Maatschappij. 

Voor Patjitan. 
eeDige gonver ne,menl;· goederen. 4 bn zakken. P. Landberg en 

ZOOll. 2 ' ·kn wijn, 1 kt. vermouth, 1 do azijn, Meuter en ,co. 

Voor Anjer. 

~enige goul1ernements goederen. 1 kt sigaren, Cavadino en co. 
· 2 zakken mee.!, 1 kt brandew,~ill, 1 do vleesch, pryt.z, ()rame.r 
· en co. 2 kil h!ikken, lrnd uijeo, 1 do s/ water, l' ktw\in, 
· 2 kn diversen, (1 rollen touw; 11 vn teer, 10 kn .vermouth, .10, 

vn boler, 1 zak boonen, van Gelderen. · . 

Voor 'l'jilatjap. 

N aar .. ,Singapore;~p,et ]i"rau8~~, stoooisi ~/C\P!tol~J'. gez. Mali~" 
"'naril)o, j'rgt. W. ,Suer.mQnd~ Wzn. . ' " 

2 kn, manufactl1ren,J . .I!'. vali Leeuwen eilco.llOpik aardap~ .: 
pelen, 11 dog~mbier, 24 krd .Dijen; I~ ilil Eng Seng.lOO pilt 
damar, 40kalle noteu,.Purvlsenco. 605 Ned. pd.iildigo, 
Int.Cred. en H. V.Rott,erdatn. 14 k:nmanufacttiren Pitcairn 
Syme , en ' co. ,15 pikuijen, Ido. hoombast, j 18 do indigo: 
Tan . 'l'jengoati . •... 15 pikiJijen, 50~ do l(atjang, SooGuan • . 1 
kt opgezeUe . vogels,1 domonsters, :Niedererenco.72 pik 
aardappeleo, 12di> uUeil,3 do kapoelaga, Lie Lee. 10 pik 
kapoelaga, . 3M , QqffelbQQtIis; ~Qep:oJiQilg. .... . .. ' .. ..' .' 

NaarAnstralie per~o~.~ ~ilbip ~ElizcaBlanche'\: gez.Heilfry; 
agt. · .. van ~loQten, Morgan en co. , . . ' 

180 pik suiker, Hougbt.on en co •. 732pjksuiker, 200diJ rijst.- . 
lOOps klappers, 20 kn petrOleum" 1. mdselterswater, 1 patt. 
bamboe, . sch~rlllen, l ,kt specerUIlIi?1>an Slooten,_Morgau en: 
co . . 1 keld Jellever, Reynst en . VllJJU. . .. .. . •.. .. 

Na!lr Nederl 'nd via Soerabaija per Ned; scbip "Cornelia Gipij", : 
gez. Romijn. agt. Gumpricben Strauss. ' . 

, Voor Nederland, . 
16 feggers arak, J. F.van Leeuweuen. co. 30leggersarak . 

RSuermondten co. 50 ;Ieggersarak, H. D . Koper. 25pik ": 
s!l~anhout, 6 · kn. kr~merijen;136 pik l'otting, 327ps holM"- ; 
hUlden, 47 do koehillde l1;5 do. paardelibuiden, :E. ten Brinck ....• 
en eo. 424piktin, van Beek Reineke enco. 

. ' . ~ .' . V oor Soerabaija . . · · .. .. , . 
49 ~8 ~ssen, J. Peetenco. 48vu meel, 40pik ~entok,50 do 
. bhndJo; Malcolm. 46 vn wijn, Maintz encI>- c. 2. ku tappelts~ '. 

6 do. tbee, 9 . do bescbuit, 'l'holilas :eilco;c. ,100 pik peper~ , 
Mac~alne Watson en co: . 34 coli bier, Houghtou en co . . · 6 
vn lIIkt,5 Irn parfumerlen, .4 do wageufourili1.ureo, Gumpricb 
en Strauss. 14 bDzakkeu, 366 collkoopwiueil, 7 Irn ijzer- : 
waren; 2 do kratnerijen, papier en lampen,I' brandkast. 5 md. 
glaswerk, 1 kt diversen, '75 kn, veruiouth, .A.anboord g'}bleven 
ladlOg van Nederland. . . . .' 
Naar Singapore per Fra,nsch s'toomb. · liNeva",gez'; Drnjon. 

. ' agt. W. S.uermondt Wzn. " . . 
175 pik indigo, 47 .dokatjang·;1,2 dod~ng~deng,15 do kapoelaga, 
Naarc:le Kokoseilanden · per EI.lg. scbip ./I Harriet" acz. Ballard ' 

. . . !lj!t. van Siooien, Morgan~ en co. :" . . , '. ' 
3 keld genever, Reynst enVinju • 220lie vateri, n .zakk meel. 

5 pik ijzer, ~ . paljols, 14 wollendekens, 3 krl' brandij, 2 dq 
port, ~. do ·wyn, .4 doz .. band.doeken, . 8 piktijs.t; 6 blik veff, ' 
2. keld lijuolie, 5 .vn bater, Lkt tabak, 3bl.beschuit,3vn ':: 
bier, 1/00 sigareri, 1doz-, vermonth, 2 pswitgoiid,7dobattist, 
van Siooten, Morgan en co. . ' . 

Naar Londenper N~d. Ind.stoomb. I1Ejinburg", gez. Ca.to, • 
. . sgt. Ned. Ind.St. Maat.scbappij ~ . . .' 

842,61 pik tin, 67 do foe/ie, 11,31 do noten, 10,33 do gome
last-iek. 2 kn lakwerk,J. Peet en co; 'I kt sigaren Martin 
Dyce en co . . 85.0 .pik tin? Borneo.. Comp.Limited . . hoo pik 
tllJ, . 2026 ps hUlden,BnslDgSchtoJer en co. 8 vn boter, P. 
Laudherg en ZOOI). 320 pik rotting, 23374,14 do suiker, 
45847 pd . . tabak, 4328 . pd. gel1apertja, Aan boo!,d gebleven 

.. lading van Soerabaija en 'Passoeroean. . . . 
Naar N,~derland via Soerabaya' per N~d~ s~blp ,,! acobEtogeveen", 

gez. Rollf, agt. G. SuerlI\oodt en co, ' 
200lohben staal, 4019staven ijzer, 163 collmanufacturen, 58 

kn wijn, 8 do~ermouth, 2 do champagne, 300 do petroleuin, 
100 vn boter, 30 kn cambflcs,.l kt monsters. 31 coli koop
waren, Aan boord gebleven lading vun Nederland. ' 

. . Alllier geladen ; , 

eenigegouvernemenlB goederen . 50 keld genever, 1 kt blikwerk, 
Winsser, de Lange ,en co. lkt inkt, lpak boeken, 2 kn 
gloLes, 4 rol kaarten,2 ku globes, G. Kolff en co. 2500 ps 
maHen, 100 do goeuiezakken, G. Suermondt en co. 1 kt 
dranken .,:en provi~iell,7 kn bier, 4 do vermou1.Il, 1 kt provi. 
sien,6 vDboter, Cavadinoenco; 12 ·ps bam Olen, KOljan. 
5vnsp\jkers, Rouwenhorst M!llder. lktsigaren, Niederer 
en ,co. 25keld. geuever, ' a .kn diversen;ReynstenVinju. 

300 vn meel, Dummler ell co. ' 100 pile rotting,: 534 psblift'dl-
.' · huiden; l · kt porcelein, G;, Suermondt eu .00. ,,82 kn vermonth .· 
. 527,71piktin,Maintz en<c(); · 80kngtlnever,G.eoW.:i~J; 

en .oe: 
Naar' ~oerabaijaperl!'ransch schipI1R~nce", gez.Roullier .... ~ 

, .' .... .... agt. Mart;in Dyceen CQ; ~ : ." ~ .. ' 

.150 ton balas1.ijzllr,631 coli koopwaren;887 do ijzer, 40 cokes; : 
375 ku petroleum, .3500 do zeep, Aa~ .. boorll.gebleven lading 
van Engeland. . .... .' 

1 kt glaBwerk, 3 kn lampen englaswerk, 1 kt kramerijen, 
vlln Vleuten en ' Cux. 50 ton steenkoleq,5 trommels klee
deren,2~kn zeep; ' Agenteii • . 10 kn glazen d akpannen, 2 
pakkiederenschpppen, P: LlndbergenZooll • . ,' 1 -ktmanu
factureiJ, '1 do tot.~r, John . P r:vce en co. 2 kn manufacturen. 

. 1 kt b~schuit. 40<kn. zeep. Nio .Kietjang;.12 keld ' ge~ever, 
2 kn dr~nken, 2 vn 'bier,2knbJer, ~ ktdlversen, 1 geweaf; , . . . ". , '. . . 

, vau den . Aheelen en co . . ' 11 kn provisien, 3.3nol! dranken, Yoor eik 'artikel in dit num!ll~r voorko~~n~e,en , ni~t door and~~e ., 
,25' vubot.e,r, Ivatazijn, .L. Platon • . 2 vn spek, ' J; A.Pesch. ,geteekeIid; BteJt zich voorde .wet :als schrijver ' bekend < . ' ... '. 
}2 -kn .papier" 43paUeu tangioe,l kt irikt,7 kri k r,amIlil en; " , f·b<YAN TIER; .' 
· l , kt!il!ersen, Ned. Ind.I:IandeI8b~nk.lkt.ni!lnulactureD. 

:' Geo Wehri' en co, . 
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