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.. , ··· .• VOORVVOORDEN, ' . grijpend~ helang, even gewichtig ' voor het nu lev-end als 
' .. "., . ' ... ., '. ' de toekomstige geshlchtenbeschouwt; doordat vraagstuk 

VOOR l<OMENDE .IN DE GEWONE ' EDITIE V AN HET .. met ,. schier , teligieuse aandriftaan te grij pen. H et lager, 

',.l. .... T··1··.:e:;.u·'··· .. W··, .•..... B " t" ..• . . ' '. '11"" H"i'>' ···d'·· 1"'1\1' 'd' het iniddelhaar onderwijs, de hoogere burgerscholen, 
J.l .. aaVlaaSC .': .... ~n e SUa. zij m!l:kende monumenten uit ,~anonze staatsinrichting, 

'. ',>' -., _ '." zij zullini. .krachtig medewerken om . ons volkuit zijn 

.. ;9<~~~~WIJSVOOR El]~9~EEA'lh(IN , N' ,I. ~{::e~!'~g~::.va:nd~e~~~~~~:~ ~~ote tt~~~~ootD:ni::~~:t 
.' , 11.~·,~;iiJ4~t), zijn.gelukkig, yoofbij, ,w!1arin; iE:dere . stang ' 'word~n ' ;genoten, . zuBen nieuwleven wekken, . allen, op
in "~~eti)aa:tschappijop 'zich zelven .• stbild ; eIlbijna vij- roepen, ' de' vlijtigen aanmoedigen, de tragen enonver-, 
Imdig·'.tegenoverelketl anderen. schilligen opjagen. Zij maken onzen nationalenroem 
. Detijden zijn· voorbij, waari'nde hoer en de burger, uit en wekken terecht , de bewondering van andere 

opg'evoed ': tla1l8 to, · crainte . rleJJieu et des ' sergents, de lande!l; zij ,doen ous althans op dat : gebied eene waar
onderd~n,ige, dienarenwaren \tlui 'adelijken, niet al~ dige plaats onder de mogendheden innemen. 
'tij(l .. 'e~eJefi", en waarin .tasscheil beid'e ,:klassen geen Wij 'wetell maar al te zee. dat . dit laatste niet van 
ahQltr :pullt, van . ,aanrakirlg bestond< dan ,wellichthet toepassingis op.het onderwijs voor Europeeanenin 
opOf~n.l~~)F!.~lih . belastingen.· en het, jus primae ' noctis; , .' ,. deze . gewesten. Zoo het aantal v-erordeningen geen be-
:;.~4:ll'~triiiqi .vid:ue)i dfagenin:de19de ' eeuw slecht$eendriegel~ke' .· maatstaf was bij het beoordeelen van ' toe

~:tmtlW~:',Jij?*jn'::tmtg.el'f! ,,y,~n· , 4eI\~;~staat> '·.,·:·· .. ,,:. , stilnderi::.:j~ILjnstellingen" dal\ .• zquJn~ll :,: alli,cb~ . tot. d.e 
. :Soriniiig~n" h~t/ iswaar; 'nl:)g altijq eenigeeeuwen gevolgtr.ekking komen dat het onder,wijshiergoedge
~en:;; a.Wt~.te!)en. m.¢tde!l' ge~stin , aemiddene(;lu:~en· ' reg~ld··iil"~n aan de behoeften en eischen .voldoet 
j~vendt;,:i. ii'achtenzich , door ';zekere :.£ucht tot behoud .. Niet lineen als men rondom zlch ziet, maar zelfs . 

'van\: lfet ·.;b~~taande'te bnderschciden niet , boven,maarinet . het . koloniaal v.erslag van 1870 in de hand wijkt 
van:, dILme~igte. ' ... ' . .. elk~ ~chijnbare tevredenheid voorde treurige werke-

Die;·'ticheidsmuur· cchter tusschen heeren kneoht is lijkheid. Offioieelworden ill dat verslagde bezwaren 
gevallen·; ·naarmate verstandelijke ontwikkeling ophield opgesomd, waal'mede het · onderwijs te kampen had en 
het: mO:I)0:P91ie~enel' ; bevoo.rrec~te· kaste te zijn, naal'- (haastenwij OIlS er bij te voeg~n) nog heeft; zijzijn: 

.1p·at¢Aupepel'kte '·yrijheidV!m()nderwijs Iiiet Ineereen fide vele mutatien onder de onderwijzers en leerlingen, 
dr~.igeri~ ' spooksetwas,waarvo'or ·' deaiitocratie beefdeen . veelvuldige absentien, te weinig overeensteinming ' tus
ter~ggein~de. ".;,' ; ; . . , . . • . r: schen ;buis· en school, gebrekkige kennis der Neder-

~'. I:lling~amerhand ;: leerde. mell de waa:r~e elide welda .. 'landseh¢ taal, die de meeste kinde.ren aHeen op school 
aell,~·vari ·het onde'rwijs keiiJle]l,M,en :zagiw'dat de geheele 4ooreu,· spreken, · envoorsommige soholen ' ook gebrek 
toek~m~t-'Aer maatschap'piJc .de ,v~i1ighe~aenonafhanke~ aanhulppersoneel." . .' • . . 
Jijklieid 'Vail een :lalld : ~f lYfngv:ari pliet onderwijs, .dat de Aan ~ klachteri, aan aansporing, ' aan dringende bede 
g~e~t,,!.\i~x~ed~:lti : de< . denk~f!''¢h.tY9~twikkelt, het oordee} . om;ye~b~tering ontbrakhetiliet; lnide werd daarop van 
sche.rpt,kde;; zin voor , h~t ; hooger:~;:i0pwe]d tin den onder=- . velerleizijd,e aangedrongen.. '. 
wezeiiW il~:*zetoln· [dodrih§p~~hjnK van geestelijkeell, 'WijJ:lloeten denvorigenlandvoogd recht laten we
li(lhaiiielij~"~;: krachteneenn.,~t~.ig . 'Tid ' q:¢r , ~samenleving;der:v~ren ;; ~n " getuigen dat reeds. in 1868 door hem 
ee" ftJ1.~~;waa:m ,en ': ij,V;erig ; dienaai.;.;.; vimiijn ;~vaderland ~te . ver'6rdeIlirlge~ zijn3 gemaakt, die eene groote verbeterinu •. ' 
'wol!ge~~/:i"~; ',: "::' ; .. '-, i" ' . :' .'~::. . ~' ):ooi on;derw'ijzerseIionderwezenen inhielden. . D 

•. , ~)We) i:~egeeririgi.: dle, ;rp~Wv~llf~idi~g~hkbichtigehan~ ." , ]je~: llfgetr~den Gou verneur~~ooeraal .. besloot zijn vijf .. 
Jie ii~a~lf'iv~n :;h et ·'pllen liaat,c~M~r;wij~ a~~g~ij~pti bev()ra.ert~ ; j arig ~ b~'st,tiii~~ over, Indie 'd6otop ;28,' December · II.eene:; 
'~·ri.;·:tt~~~;~·:,~nverde~la~1,<aandac:ht<,ac1ie\1kt;; . ~oogst ' inde' ~:or~o~!ianci'~;;;uitte ·vaardigen" die! h'em ' zem i, ¥ :,J}i@t .," 
,e,e:r§!,~~~:pJii.l\t~:. il~ . Vruchlel,l'; va.Ii:} h.a~e bemc::Hwng'endo()ra.~ ',:Iillrider:,lof zou . gestrekt hebben , ; zoo hij , dierOOdSkOrt'r 

.X~~ijie.~~~~nngen . 'ver~deliu~'i¥ail<degelijke/, eJl bruikharel~a~ <zijn. qp.tr,eden het leven geschonkenhad. Aan een . 

)~li'tT~f~~;I~~V~~f~r¥~~~; ";Sl~t~~~~~ti:;~"S~iZ=· . 
": .. -:-



:' m~e,.dan 25bedfaligt, ::w()rrltt1ehoofrlonderwijzer . bi./- ~en verderrelijken, schadelijken invlOed moeten uitoefenen; 
!l8staan. ' rloor. een · ltulpo~r1erwiJze1';meer rlan?O dool' Hetgebouw staat midden opeen v.eld~ geell: boo~, die 
· tw.~e . ku.zponderwijz~1'8i ' 1rteer . diLn 100 doordrzeftulp- eenige schildnw afwerpt of de hrandtmde ioIinestraIeri 

: ond,el'wijzm's, tm'wijl bii ·wrrleretpename 02J elke50 'tegenhondt;· beschut de bewol1ers, die ef eengro()t ge: . 
ler:rliiigetl meel',eenlt;),lponllerw0'z~r meer worrltaange-deeltevan . den da.gi;noetentoeven, Washet onkuil:.~ 
stelrl. · • N aiLr mat~- zij besehikbaar'zij1t ,1cU1l'Il.f!n lewee1ce-de, washet verregaimde zorgeloosheid,clie deztjplaats 
lingen 'JOordenaangeste?f!, voor het geval da& hulpQ1Z-deed uitkiezen? Was in debenedens'tad, in diert Ol:n
derl()ffzers ontbre1cen," . . trek, geen doelmatiger pIekjegronds te ,viriden, ge~chikt 

Niemand zal ontkennen dat door deze mllde bepa- va or een gebouw van zulke geringe afmetingen? .Is 
lingeneenegroote grief en leemte, die al te la1.1g bleven het uitzicht op en de onmiddelijke nabijheid . van deze 

. hestaan, zijn . weggenomflll. MeIi zal numet meer marktplaats boven,dien.gesehiktom de leerlingell niet 
tot schade von het onderwijs en schande van een gou- af te. leiden? Degoede bedoeling om voor dat gedeelte 
vernenient door gedurig , gehl'ek aan voldoend person eel, van Batavia het onderwijs toegallkelijker temaken;gaat 
door tallooze mutatien het droevige verschijnsel waar- nu -grootendeels · verloren; want de Guders zuUenhuiver: 
nemen ,dat te dezer plaatse aan cen gouvernementsschool, ~chtig zUnhunnekinderen naar~ zlllk eene ongezollde 
die ,door 250 kiIideren bezocht wordt, slechts 5 on.der- verblUfplaats te zenden; terwijl aan den andel'en kant 
wijzers werkzaam zijn, waarvan sommigen b~j afwisse- 'Illenig leerling door ziekte t.elkens ?e lessen zalmoeten 
ling door ongesteldheid van een of ande~, veelal het verZUlmen <!Il _daardoorphyslek en mtellectueel achter:. . 
gevolg van overspanning, de taak van zleken nag op uitgaat. . . . - . . '.-
zich mo.etennemen. . Het behoeft geen betoog dat herhaaJde ml1tatien van 

· Indien wij Vaal' het oogenblik op z\jde stellen de het onderwijzend personeel schildelijk wer~en opde 
gro9ie leemten, dieer in de binnenlaridennog aan te vorderingeri van deschoolgaande jeugd. Vele onder:
vuUen . zijn en wij ons Vaal' heden slechts bij Batavia wijzer.:i beschouwen het als een uitkomst, zoo z~j op e'en . 
bepalen; dan valt er nag heel watte verbeteren. Is der drie hoofdplaatsen en- i1OOl'al op Batavia geplaatst 
het niet treurig en ongehoonl dut slechts op de Iste worden. Dit voordeel valt dan oak menigmaaltebeurt 
gouvernementsschOol, do's OJ> een van de 5 hier be- aan de oudsten andel' hen ~ die het gouvernerrient we
staande . inrichtingen van dien aard, onderwijs in de gens langdurige engrooter ondervinding ,hetmeest 
frarischetaal wordt gegeven? De -afstauden, or dew geschikt acht am aan het hoofdte staan van die scho
plaats af te leggen, zijn te groot, in oost- of W'est- len, welke het grootst aanlal, leerlingen tellen. Daar 
mousson, de bezwarenteonoverkomel~jk dan dat an Q tegen over staat even weI het bezwaar, datnu en dan 
dere kin.deren . als die, wier ouders in denabijheid van ouderwijzers aan die talr~jk bezbchte inrichtingenge
die cene inrichting wonen, die school kUlInen bezoeken. plaatst blijven, ilie, hoewel met de besteenedelste 
Deze omstandigheid is zekereen der oorzakendathoof- bedoelingen :bezield, metmeer in debachthuns levens ' 
den vari huisgezinnen, dikwijls aIleen door ' zich schroo- zijn en denoodige energie misstm, die claar meer dan 
melijke opofferingen tegetroosten, hunne killderen elders gevraagd wordt. ..' .. .. 
nl;lar eeneparticuliere inrichting voor onderw~js moeten En tach kan Batavia in een ander opzicht nag als 
zenclen; vooral ook omdat door de leemte in som- de meeflt bevoorrechte stad van Indie aangewezenwor
mige vakkellhet lager ondenicht van de vier overige den. Bet valt uiet te onikennendat Samal'ang, Soerabaija, 
scholen. nietaansluit aari het middelbaar onderw~js, dat de ' VorstenlaJ~den en Padang, om van anderen niette spre
ophet Gymnasium Willem III alhier gegeven wordt. ken, op schnele wijze bedeeld of lieververstoken zijn 

Aan uitbreiding van ,het aantal scholen is evendrin- van voldoeud onderw~is. In geheel midden- en Oost 
gend behoefte als aan verbetering van localen, waarvall Java treft men van gouvernemelltswege geen enkele in- . 
somllligell uit het oogpunt del' hygiene op meer doel- richting aan voor middelbaar onderw\js; te Samarang 
matige inrichting aanRpraak maken. . rijl instellingen moest men zelfs e,e~e school in het leven roepen, op 
van gouveTn~mentswege 0)1 eeneaauzielllijke bevolking, kosten en o.ll~er toezI~ht dervrijmetselaarsloge La C01Z

gelijkdezestad telt,eu diedaarenboven wijd en zijd sta1de et Ftdele opgencht, tot het oevenvan ' VQorto-e
verspreid is, is een treurig minimum, J.Juchtige loka- zet lager ol1?er lV ijs. Wanlleer Bata~ia op ruimesch~al . 
len, rnet voldoendeventilalie; ill gezonde, lommerrijke geschollken :,s, wat aan bet overige · gedeelte van lndie 
gedel'lten gelegen, moeten in dit klimaat v~el hijdragen wederrecht~llJk onthouden wordt, dan klaagt die be:' . 
orrivoor OJJdej'w~jzers en leerlingenhet verblUf aange- kl'OlIJpenbeld het gouveinement luide aan en wordtuit~ 
aaam en' zoo dragel~jkmoge1ijk te maken. br:eirling van onderw\is een ' gebiedende en steeds klim-

. In de keusvari de plaats, wadI schoolgebouweu dik- mende noodzakelijkheid. .. . .. 
wijisworden neergezet, is men ve.rre Va:t1 gelukkig; mell l\laar ookdaarmedekan een O'ouvernementdat _ de . 
gaat daarbijmeriigwerfge~eel ondoordacht te werk. . oilllerw\js~iaak. ernst,ig ter harte l~eemt, niet geiH~el v()l

'WiJhehben 'slechfstewijzen op. het b~jllavoltooide .ge- staan. ·· Yall met mInder belang is het OIil de lust en 
bo~w,. : ~aLhier : tegenover G.:lodok is d8al'gesleld~ ' De deu . ijver van denonderwijzer in zijne 'inoeilijke en 
·Weg ,.naai die ,school is, . hoe men dien oak zal trachten zwal e taak wak~er tehouden en aan te moedigen. Een . 
ill.>: Qrd:e 'c te ,brefigen,zeer moeilUk . . _,Van uit .;G1odok; cyan de beste pnkkels . am dat doelte bereiken,iszeker 
a~t,{'engedeelte vaIl~tjaar onder waler staat en bij de zorgvool' eenebehoorl\jke en bill~jke, op redelijkeil 
QeI,i. gElr,ingsten . ;regen, .die e1' valt, opeen, modderpoel maatslafgegronde, bezoldiging . . Terwijl tach atmhoofd. L 

· g¢nJlr.;~,: lijzen,llliasmatischeclampenop,die ophetmeestondei'wi~zers een beter tractement en4 vijfjaarIijksche 
stet*,e , g~stel., 'dUB zeer ,zeker , op dutrinjongekinderen; verhooglJ!gen worden toe,gekend, moet . 'de hulponderwit 
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z~r;dien . ;zeker geeli minder,drukkende lastop de schou- den reeds meen vroeger adresden Minister van Ko
d.ersis gelegd,~icht,e vredenstellen om zijn inJwmen lonienzoeken te bewegen iij:l voorstel terug te houden. 

,s]ychtsmet2vijfjaadijksche verhoogingen te zien klim- Wij treffen daafonder de bloem der Amsterdamsche 
In.en. , Wij zoeken te vergeefs naar eene houdbare en Conservatieven aan: de firma's Hartsen, Insinger, Ra
l'~tioneele verkl,~ring ,van Aeze zeer onbillijkebepaling. husen,enz., gesteulld door de suiketraffinadeurs·. - Zij 
, ' Zooer een stand in de maarschappij is, die aanspraak. geven de hoop niet op de Tweede Kamer te vermutwen, 
maakt opde " volle sympathie van zijne ' medeburgers, ·nu zij bijde Regeering aan eens dooven mans deur 
dan .is het zeker dieder ' onderwijzers. Is de werk- ldopten. Wij zouden inderdaad medelijdtln met de be
kring van hell, aan wie . wij voor eell gedeelte de toe- angste gemoederen in katoen en suiker hebben, indien 

' komst vall het opkomendgeslacht in handen leggen, wij hunne grieven als meer beteekenend enhua belang 
onder aIle hemelstl'eken inoeilijk en wordt ze dikwijls met als zoo overwegend konden beschouwen. Zij zien de 
ondankbeloolld, du bbel bezwarend is die in een afmattend toekomst toch somber in. En nu is het wei hard, als 
klimaat, waar door plaatselijke omstandighedell van' 7 eene regeering jaren achtereeu goedgevondell heert 25 
tot 1 uur, door eene korte tusscbellpozillg slechts af- milioen menschen aan enkelen in het moederland cijns
geb.roken, les wordtgegeven aan kinderen, die door de baal' te maken, datmen hun aimzegt: gij moet voortaan 
bekrompenomgeving, waarin zij door natuurlijke om- ,trachten, zonder diH'erentieel recht, met den wereld
standighedcn geplaatst zijn,mindervatbaar zijn e n dus handel te concurreeren. ·Wie duur of slecht werkt, 
grooter illspanning en geduld van den onderwijzer vragen. zal het hart in de schoenen laten zinkeu. Eenein-

Ookop dat gebied ligt nog een rllim vak tel' bear- dustrie, die op beschermillg teert, ziet zich ongaarne 
beiding open, dat de niellwe landvoogd, met goeden wil daarvari verstoken. 
bezield, met -vrucht kan bewerken. Maar de industrieelen zijn sedert 1850 gewaarschuwd. 

Is de materie, waarvoor bij zijn optreden zijn krach- Wanneer men het opstel van wijlen den heer H. ' A. 
tig initiatief wordt illgeroeper~, overv]oedig, het onder- Wijnne, voorkomende in het N ovember-nu~mer van 
wijs, waarvan zooveel af hangt voor deze gewestell, maakt de Economist, ,Ieest, dan ziet men hoe dikwijls de dif
zeker in de cerste plaats aanspraak op ~\jne onvel'flauwde ferentieele rechten zijn aangevochten. . In 1865 is de 
belangstellillg. Reeds Macaulay voerde aan dat "wie eerste schrede gezet op den weg om ze te doell vel'dwijnen. 
geen suiker kall betalen, het e1' zonder moet doen, maar Ouze overtuigillg is, dat de toenmalige Regeering een stap 
het volk mag nid zonder onderw\}s blijven, indien het verder zou hebbell gedaan, had zij toenlliet van Engeland 
dit zelf niet bekostigen kun." Zeel' zekel' mag goed eenige voordeelen ten opzichte van OIlze vrijheid . van 
onderwijs niet uifsluitend te verkrijgell zijn voor de meer beweging in dezell Archipel willen bedingen. Ware 
rriet stoffelijke goederell gezegcndell, maar moet het onder het tractaat. over Sumatra destijdsgeslotell, wij zouden 
het. bereik van een)eder, van de!Dassa, vallen .. Mellig vader niet enke! tot .de eindpaal zijn genaderd, maar erregel
moest · he~ een vlock lloemen, die op Indic rustte, 010- recht op afgegaan zijn. 
dat hij zich genoodzaakt gevoelde zijllc kinderen op De AmsterdalTI8che firma's lloemeu de herzielliilg 
jeugdigen leeftijd naar Europa of naar andere plaatsen evenwel ontijdig, omdat het Suezkanaal geopend is en 
in Indie, waal' goede pnrticulierc instellingen van 011- niet meer aile '}Jl'oducten in Europa worden vel'kocht: 
del'w~js gevondell worden, te zenrlen om ze daar de /I W~j pogen te coneurreeren," zegt de 'fwellthenaar, 
weldaden van het ondenvijs te doen deelaehtig worden,- h'm'lar wij · COl1CUrreerell nog niet.." Indien eehter eene 
omdat hij de tpedcrsteen hcchtste banden breken el1 regeering eeoe tariefsherziening wilde uitstellen totdat 
zijne teIgen aan vreemde hand overgeven moest om ze de besehel'mde riijverheid dat tijdig yond, zon er weI 
lIa jarcll van de ouders bijna vervrcemd terug te zien. nimmer iets van komen. Elke maatregel van dienaard 

Uitbreiding vall onde1'l'icht op de mcest onbekrompen is op volkomen gelijke wijze bestreden. illr zgn altijd 
wijs, zorg VOOl' uauwgezette, eerlijke en vooral moreele zW&l'te stippen ann den horizont.Maar men heeft ver
onderwijzel's, goed toezicht, opgedragen aan mallnen stundig gedaan daal'op niet te blij ven turen, want de 
met cen heldereu en onbevangen blik, gepaard met eene herzieningder tarieven in kolimien en 1l10edel'land had 
oordeelkundige opvoeding binnen 's huis, ziedaar een niet de IIschroomelijke gevolgen", die altoos voorspeld 
del' beste middelen om Indie te inaken tot een oord, waur werden. 
een flink ell intellectueel nageslacht vast en voortdurend De meerderheid der Twentsche fabriekanten heert 
verbJijf kiest. ook in andere woorden gezegd, wat de heel' Wijnne 

Z. korten krachtig uiteenzet. Hij toont aan dat de 
toestand sedert ]865 veranderd is. 

JAMMERKL,ACHTEN ,OVER DE VOORGESTELDE Wat toen wUsaeid was, zoude thans hekrollpenheid zijn. 
Ouheschroolld kunnen wij thalls de laatste schrede op do 

TARIEFSHERZIENING. . baan del' handeIsvr-ijheidzetten. De nij verheid behoeft onze 
Dc mail heeft ons kennis doen drage)l .van twee . bescherming nict meer. De redenen, die vroeger daarvoor 

stukken, d. ie op de voorgedr~gene ont, werp~. tarieven van' pleitten,zijllthans allen vervallen. De zooals h,ierboven 
gezegd, vroe~er kurrstmatig gekweekte industrie ,is thans 

jn~ ~n uitvoer betrekking hebben, volgcns het IJagblarl eene natuurlijke plant geworden, die welig tiert en groeit. 
een der "ellendige" voorstellen,' die door de" Itegeerlng . Belastiugell, die haar Vl'oeger tlrukten en de mededillging 
gedaan zijn. Een Twentsch industrieel heeft in · een met bnitenlandscherr arbei(l vel'zwaarden, zijl1 weggenomen. 
]okaal blad zUn overkropt gem oed uitgestort, terwijl een . Grond- en bramlstofi'tm zijn, dank zij de vei'betenle mid~ 
Rantal Amsterdamsche firma's bunne gemOeilsbezwarcn delen va'l vcrvoel', thans overal toegankdijk. 
aan ' de '.rweede Kamer hebben doen kennen . Zij had- De oprichting van Hoogere burgerseholen env3ri de Po~ 
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lytechnische teDelft, schenkt dellaanstaamlCli llijverheids
,maude gelegenheid ,e~lne opleiding voor zijn vak te bgko
men" ,die" hij.v:roeger slechts ten decle , in ltet buitenlanll k~Jll 
erlangen .. Fabliekenvall stoomwerktuigen, maehi}lcs,. vr~e
ger geheel onbekenc1, stellen hem in de gelegenhCld, dlO lllet 
aUeen hier te lande te kUlluen bekomen maar, en (lat be
teekent llogwelzooveel, die ook hier te laten 1'epare01'en en 
herstellen. " 

Meer dan vroeger schijnt katoen hier rechtst1'eeks vall de 
plaatsvan oorsprong aangevoerd te zullen worden. 

, De heer d~ Waal tweft in zijne Aanteekeningen over 
X:oloniale onrlerwerpen reeds hecijferd, wat de katoen
industrie Indie heert gekost. De heer ,i\Tijnne zette 
de berekening voort en doet zion dat lndie in 32 jaren 
tijds50 miliocn gulclen meer aan invoerrechtenheeft 
opgebracht dan noodig was. 1/ Dat is het bed rag door, 
den Javaan betaald als premie opdat in Nederland de 
katoellllijverheid iilhoemsch worde." De heer de Waal 
voegde er bij: 

IIGij verlangt beschaving van den J avaan, van den Indi
IIschen in boorling in hct algemeen. Denkt men zichbe
Jlschaving zonder kleeding, zonclermecr dan onontbeerlijke 
IIkleeding. " 

/I Aanschouw dezen koeli, dezen 'pijler van den vrijen ar
IIbeid. Zon hij niet meer kleeding bezitten, wierd zij goed
IIkooper. Gij hebt een hart voor de gezondheid onzel' gind
IIsche volkeren, getnige uw voorstel tot vrijheid van recht 
IIVOor chirurgicale instl'umenten, zon de gezondheidder 
IImassa niet mede bevorderd worden door hare ~leeding zoo 
IIgoedkoop mogelijk, te maken?" 

IIDe tropisehe nacht met zijn gevoelig@ afkoeling is voor 
IImenigen inboorling, vooral voor de duizenden die de 
IIwachtposten betrekken, door gemis aan zeer nooclige dek
liking een harde tijcl. 'Bij guurof wisselvallig wedel', doet 
IIzich terstoncl op den gewonen inlander het ongenoegzame 
IIzijner kleeding gelden. Valldaar misschien meer dan menige 
lIandere oorzaak de ve1'woestingen del' epidemische ziekten 
"onder hen aangerieht." 

Voor zulke belangen moeten die van enkelen zwich
ten. De heeren illdustrieelen Zijll niet van die meening. 
Maar recht en bill~ikheid eischen dat. 

De meeste fabriekallten zijn bovendien overtuigd, dat 
de bescherming niet baat. Zoo sprak ook de heer 
Rochussenreeds in 1858, met het oog op den aan
voer van katoenen van vreemden oorsprong in Indie. 

De 1'wensche industrie is dan ook niet bevreesd, dat 
de voorspelling vande Javabodehewaarheid worde, Hdat 
zij naarden kelder zal gaarl'" hetgeen den heel' Husken 
Huet genoegell zal doen, omdat die streek een broeinest 
van liberalebegrippen is. 

Indien de suikerrailinadeurs opkomen tegen eenuit,.. 
voimecht, op den uifvoer van suiker riaarNederland teo 
leggen, dall staan wij aan hunnezijde. Zoo weI land
bouwals industrie zuBen daardoor Iijdell. Maar zij 
dO,enverkeerd zichaan.te sluiten bijbekrompene,yrees.
achtige industr.ieelen, die nog voortgaan eellzestal per
centen beschermelld recht af te bedelen, wellicht omdat, 
zij, in strijd met de verklaring van. anderen, de COllcur
rentie nietdurvenaan v aard en. 

Politiek belallggaat · in elk gevalboven het eigen
belang'van particulieren. En nu toontde cheerWijrine 
zeer , terecht ,aan, dat ,het, behoud" vanbescherlllende 
:rechten het meest geschiktis om den naijver van ria-. 
burenomtrenthet bezit vil.llonze kolonien gaande te 

houden. ' Die overleden publicist ,houdenwij de Am
terdamsche heerenvoor, amdat hij ten deeleeengeest
vei'want was, een voorstander van hetkultuurstelsel. 
Hijzag daarin uitoefening van het rccht om belastiugen 
te heifen. Hoe dat te rijmeu is Illet gezonde econo
mische beglippenop ander gebied, vaHen wij niet, 
want belastingen in tijd en arbeid opgebracht zijnaI
tijd gebleken nadeelig voorden belastingschuldige en 
leidendetot willekeur te z~iu. Wijkullnen dit echter 
daar laten. De heerWijnlle kan den strijd daarover 
niet meer voortzetten. 

Hoe jammerlijk de allgstkretcnvan sommigel1 mogen 
klinken, als zij de nieuwe tariefsherzienjng overwege'l, 
verblijdend is het dat tegellover die stemmen 'in het 
moederland anderen staan,die .terecht betoogen, datde 
Minister van Kolonien nietver genoeg gaat. Hoogstwaar
schijnlijk zal het met de beangstezielen fla eenigen tijd 
gaa.n als met denfabriekant ·in Nederland, die wellichthet 
grootste aantal werklieden bezig hondt. H ~i spiegelde 
zich V001' dat bijaldien de jongste tariefsherzieniIlg voor 
het moederland wet werd, hij zijlle fabrieken zon moe
ten sluiten. De wet kwam tot stand. En eenpaar 
jaren later gillg het hem. zoo wei, dat hijaim het 
Luiksche C071gres des Sciellces soeiales eene memorie 
zond om te betoogen, dat aUe toltarieven in geheel de 
wereld behooren te worden afgeschaft en' hij er op wees 
dat het kleille Nederland reeds een goed voorbeeld op 
een gedeelte van diell weg had gegeven. 

v. L. 

DE CIJNS VAN DE SUIKERINDUSTRI:E. 
Thans zijn de regeleD. ,bekend, volgens welke de 

nieuwe regeling van de suikercultuur voor de eerstvol
gende ~O jaren , plaats· heeft. Na dien tijd zilude 
regeerillgs-bemoeiing ophouden. 

Gewichtig zijn de punten, die daarbij behandeld 
worden. 

De vraag, die wij heden wenschel1 ' te bespreken, 
i13: heeft de regeering den cijns" door de suiker
fabriekanten te betalen, goed geregeld? ZU zie,ttoch 
af van de verplichte levering, maar verlangt eene be
lasting in geld. ' 

Deheer de Waal liet het Indisch bestuur vrij om 
de wijze van heiling yan diebelasting te hepalen. Hij 
wees op verschillende daaromtrent ge?pperde denkbeel-
den. De heer Millard had aangegeven : ' 

een cijns voor den verplichten aanplant van drie ,en een 
half milioen 's jaars, bij wijze van abonnement, ofbij in
krimping del' verplichte cultuur, zooveel minder aIs die 
inkrimping evenredig zal bedragen, welkabonnement zou 
worden geheven van degezamenlijke ondernemingen, even
redig voor eike fabriek om te slaan naar het .. gerniddelde 
product ,inde laatste zeven jaren, bijinvoering vim de 
wet, na aftrek van het hoogtlte en laagste; 

eene belasting over den vrijen aanplant, welkenader door 
de wet zou zijn te regelen. 

Volg~lls de Kamel'S van Kqophandel en Nijyerheid 
op Java zou door de fabriekantellbetaald worden: 

een cijns van twee gulden per pikol stuker yan den ver
plichten aanplant, over de op iedere ondernerning in de 
laatste zeven 'jaren, na' aftrek van ". de hoogsteen laagste 
productie, verkregen opbreng~t. welk gemiddelde de kamers 



te . rechL schatten op ,1,9 OO,OOOpikols, . zoodat de Staa.t~~ueenkomstig no. 3, lit. a der wet. ""ije aanplant toch in 
ontvangen f 3,800,000, waarvan dan, na aftrekvan .het den zinder wetkonslechts doelen op nietdoorket oestum' 
bedr!lgder kwijt te scheld~nIa~dr~nte (meenenzij) onge- vel'sm'ektevelrlen: 
veer f 3,500,000 voor den Staat ZaU overblijven; Het IS echter n2et weI doenlijk, uit debijmijn Depar-

geen cijns over het prqduct van deh vrijen allnplant. tement aanwezige gegevens, voor den bedoelden minderen 
D.c , heer de Waal washetdenkbeeld van onder- cijns hier een cijfer vast te stellen. AHeell bezit men daar

handelen metelkder contractanten toeged·mn. Het voor en voor dencijns over den vrijen aanplant, eene veel
loven enbieden, .118. ·geheime taxatie,vond no. gtans beteekenende aanwijzing in de getuigenis, voorkomende op 

bladz. 35 clef bekende IIMemorie over de suiker-industrie 
algemeene afkeuriug. In den brief fan 23 October in de gouvernementsresidentien van Midden-Java doorae 
1870, houdende wenken over de uitvoering der wet, kamer van koophandelennijverheidteSamarang", onder 
schreefhij dus: dagteekening van den 6den April 1865 aan Uwer Excel-

Evenmin heb ik er bezwaar tegen, dat tenaanzien van l~,ntie's ambtsvooGgauger ingediend, dat eene heffing van 
die schadeloosstelling en dat loon met den fabrikant over- een gulden per pikol overvolkomen vrije Cltltuilr eft faori
ecngekomen worde tot het terug betalen eener vaste som, catie van 8n~~er Ifeene allezins matige" schatting zou zijn. 
of eener som beneden zeker maximum, mits Uwe Excellen- Deze verklal'mg van belanghebbenden orhtrent een cijns 
tie deze sommen in diel' voege wete te bepalen, dathet van een gulden per pikol voor geheel vrije cultuur, in ver
GOllvernement geen schade kunne lijden. (Hierop zou ook band gebracht met het aanbod van twee gulden perpikol 
volgens het ool'spronkelijk plan acht gegevenzijn.) Immel'S voor vel'strekkingvanvelden metaanplant doorhet Bestullr, 
het doel der nie!) we regeling is niet, meer op te oft"eren 1100pt toteen ouderzoek, of nietkan 'Word:en overeenge
dan het ondel'steld nadeelig verschil tllsschen den cijns (die komen voor drieerlei cijns: 10. bij verstrekking van velden 
geraamd wordt op drie en een half milioen 'sjaars) en de met aanplaut door het Bestuur; 20. bij verstrekking van 
winst welke de Staat laatstelijk op de op hoog gezag inge- velden zonder aanplant door het Bestaur; 30. bij geheel 
voerde suikerctlltuurbehaalde Comstreeks5 milioen'sjaars). vrije cultuur. 

Aangaande den .cijnsoverden verplichtell aanplant wen
schen de genoemde bel/mghebbenden dat die bepaald worde 
op eell vast q llOtnm, .. berekendnaar den maatstnf van het 
product over de door hen aangegeven jaren. Hiertegen 
bestaat deze bectenking ,dat dansommigeondernemers wel
ligt te veel eU anderen te weinig zonden opbrengen, vermits 
de bedoelde productie niet is een maatstaf van winst des 
ondernemel's voor elke fabriek. Het micldel van onderhan
deling met elke fabrickkomt clns billijker voor. Maar in
dien die suikerfabrickantCli algemeen met het denkbeeld van 
gezamcnlijk abonnement instemmen, -hetgeen hun behoort 
te worden afgevraagd, - zou clit bezwaar, ofsQhoon niet 
weggenome~, niet meer zoo zeer wegen. FIet aangeboden 
quotum toch strookt nij weI methet door mij geopend 
uitziciJt op eene heffing van drie en een half millioen, be
nevens de tegen woordige landrente. V olgens het verslag 
Millard zou betaald worden een cijns van drie en een half 
millioen en een plantloon waaruit de inlander de versch111-' 
digde landrente· kan voldoe11'; volgens de memorie del' kamel'S 
van koophandel twee gulden per pikol van den verplichten 
aanplant, met. kwijtschelding van landrente; welke twee 
gulden per pikol over de zeven jaren v66r het jaar waarin 
de wet in werking kan treden, zeker zouden opbrengen een 
totaal bedragvan vier millioen, terwijl de landrente op 
ongeveer J 500,000 kan worden gesteld. 

Wat den cijns over den vrijen aanplant betreft, dien de 
belanghebbenden trachten teontgaan (volgeris het verslag 
Millard vQorshands, volgens· de kamers van koophandeld voor 
goed), 'de wet heeft uitspraak gedaan dat deze moet gevor
derd worden (llamelijk van de ondernemingen waarop de 
wet betrekking heeft). . 

Bij de overweging van de regeling van dien cijns en van 
de him'boven vermelde wenschen van belanghebbenden, is 
hetdenkbeeld gerezen om het voorstel van' een cijns vail 
twee gulden per pikol over het product van den verplichten 
aanplant, in verband tc brengen met het verlangen, dnt 
ieder bezielen moet, naar spoedige opheffing vanden. dwang 
bij de cultuur. Met de bedoeling van art. 1, no. 3, lit. 
a, del' wet zou het geheeL harmonieren, indien, bij aan
neming van het del1kbeeld om twee gulden perpikol te 
vorderen, die cijns aIleen werd toegepast rip de productie 
van aool' net Bestuul' vel'strekte veklenmet aanplantaoor 
tU8scnenkomst van net Bestuur, en de Regeering zich met 
een; . minael'en eijns vergenoegde v:oorde productie van ver
streMe velden metaanplarlt zonder die tusschenkomst,over-

Wanneer men vroeger reeds een cijns van f 2 per 
pikol had gevorderd, dan had mf'I1 dien in 1868 te 
betalengehad over 2,027,750 pikols en in 1869 over 
2,108,187 pikols. Wijhalen die jaren aan, omdat het 
Indisch bestuur gelet heeft op de prodnctieover de 
jarell 1863 tot 1870. 

Het ontwerp-contract, dezer dagenin de Javase!t,e 
~'ourallt opgenomen,.bevat over den cijns dezebepa .. 
hngen: . ' 

(Art. 14 vau het ontwerp-kontract.) 
De aan den lande te betalen cijns wordt bOl1wsgewijze 

vastgesteld over de uitgestrektheid van den aanplaut, waar
toe het Gouvernement jegens den onderuemer verbonden is. 

Hij wordt . berekend voor elkeonderneming in het bij
zonder, naar hare gemiddelde prodllktie van de jaren 1863 
tot en met .1869 (1864 tot en met 1870), de jaren del' 
hoogste en laagste produktie niet mede gerekend, en den 
grondslag van: 

f 2.- per pikol bij eene gemiddelde prodnktie van 1 
tot 45 pikols per bouw. 

I 2,50 per pikol bij eene gemiddelde produktie van meer 
dan 45 tot 60 pikols per bouw, en f 3".... per pikol voor 
al het meerdere. 

V 001' de uitgestrektheid, waartoe deondernemers afstand 
doen van hun recht op aanplant, vermindert de cijns met 
l/S (een derde) van zijn oorspronkelijkbouwsgewijze bedrag. 

Over de gronden, welke de ondernemersiil gehcel vrije 
kultuur, dat is buiten eeuige tusschenkomst van 'hetGou
vernement, tot de voortbrenging van snikerriet bezigen, 
betalen zijeen cijns van f 25- (vijf-en-twintig gulden) 
per bouw. 

Deze opklimmende betaling geeft uirkomsten, die het 
der moeite waard zijn na te cijferen. 

Wij hebbenvier fabrieken in den Oosthoektot voor
beeld genom en. 

De fabriek . Ketahang heeft een aanplant van 240 
bouws.Trekt men de jaren 1865 en t864 af (Iaagste 
en hoogste productie). dan verkrijgt meneene productie 
van gemiddeld 2964/ 100 perbouw. Tegen f 2 ZM de 
cijns f59.28 per bouw bedragen. 

De fabriek . Goedo heert 210 bouws aanplant. Men 
moet omgekeerd de jaren 1864 en 1865 (als de jaren 
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f '" van .nunpe P~? uctlCmoeteli hl!Jven hetalen. De den overWqgell, . waul' de ' behoefteJtet meestG.ring~ud is,. 
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,dr~geXtyer~~.ht!)digd ')Vas·:totf.4,269;~18',49 :verinitIderde. ;~ch~~'hlltej~:.hestaat;; }elfi : aLzQu di'e som· lloJf klimmen, 

:" Qiei: ; he(~,a:aiistaa:nde{jaarraamde :·hiJeen 'tekorb' vail' '.'·,:m

d
. aeIQ.~r·.; ... ·.:.·.~e •.• ~o:~ .•. ·of.· &r~;;.'_ .. D.~.n ... e~ .• ·l"·'.·el.·I:l.·.e.· .. ;ml:.dl . .. 'db.a!,: :;.' ;:.~.t(·a,\.tt .. :.d .•. 'w.:w:.,.;r.e .. e~I~.re;".e~D~.lsl~.~d·.';.r.te:.~.Sirl:o~ol(~eV·~ai.~ll.· .• ~~}cleladn.·~ .. t·}.KeYeule-." 

:.Od'.:e·.:.·~. i .•. :.,o.~.·.·.p.p.·t··.~,!a·; .. ;s'.zl;.t.en •. :.~l.·.~:· .• ,o •. :.·.!.~m:.;.·.Js·.:.t •. ~e:n; ..•.•..• ;;.· .•..• !~. .l •.. t .•.. j.e.: .• , •. · ..• .. I .. : •• j .. e.e. :.,· ... : .. 1. :~ .•. '.1·· ... tg_· .. · •..••. <:.:~;:.:..·.· .•.. ,.~.a.·.,,1~ .•. ,!.~ .. g .. ·.,. ~.! •. !.,: •. ~.'.'.· ..•. ~~.I;·~ .• · Utilitij~ ~p .ij"I'. n""~tt·d"'h~ i~n Deld"ii~ g',!"'" 
__ ,~ .~" ~ ~ . . . . . op"(tle ·'sof,ir 'vail ' 30 ; i\." 40 miliben /'dicin kas: ZOUZijll; 

",~a/l' ~~~ ~;,a§:~'.n9g .·e,e~.\,Q~hag Nan : 9irpa . 28Y3 · in~Foell }{~t\· ~:~~~~· {a~:~t~ :!;~~~~\.ti}et .!J:~c~t.~'t;a~e*d tepak~n •. ~Ii 
aall. -y.ermoy,deI~Jk~ J~atJg~ _>.slo,~en. van ~ v~o~gereIl}qlsc)W Je . ~Xml~t~r:.}!}U, .J;l~.~,p:t~~n f9P~1~d;~ III , ove~l~g ~,et.Z!JU 

.l~K{t§~l~~¥l%~h;~il(J;~!tt~::f~.,~~tj :~Jl$til*~~~';fl~~~~k~~:t~:rr.~;',:i~~.::! 



!~I~ •• ~"~jtl~ll{~1~~I'~fl~f~f~%f~f~1~~~:r~i;~~ 
Fl.'nant.ien "e .. e .. il ., I/we.i .. liig" be ... he.ndi.o. \'~ fi.ri.ltncier. ,W .. af moet ·.daarva ', :· e' ' . " :.' .. :. ,. ,.: ·., .... '<,c"h ' . , .,;/.:: d' b ,. ' __ ,-c" J. , . ' _;'. ",:" ,» , .. .. :',,' ::; . 1::> : . : : '.':, ": ;'~ ," , ' II : en ,ll,leU'I'. ,en :l:1C reeuwen eWIJ8. 
'lneweven-~~L 'denkell ~ val) ".de ·: pohtIe)e eerhJkheld Van" .,. 
~staatsdienareJl; ' die ' enkele ' wekente ' voreri " met <leil" , 
jne~st~h . J1:idf'~k ;v,e;t¥i~araeii; : e~r'st m()~t .qe: aan'{eg .y~!l '.,';,' 

v. L. 

spoPtwegeri: J'itIildle;1tverz~kerdE z~in;;'VoOl'aat iku' nadeie . . '. "". .... . 

,;;v6ofstell eri::.'~l()e ' oll1 f Over,)In d:i~ch geJ,d f~ :hes~hik kei), "W]·,'J· . '.·.',:,'m'., ".·o .. e· .t'e,· .n'.·.S.·.'.'P"· .·ro.,' .. ·o'.;U.n'·. 'R.·a.'Wu.:,·.'I·t,E ... --.·,Q .. p .... :.E.e·.··.~1··~.'e;l'j:.nO ..• · .. eZl, JaAaVt A
o
·
n8

· v'c'''r't "r'o" w' : 'en 
en"di e zoo ,kort daai'na omkeel'en P ,;: ,", .. ' ' ,., ~ " . u 

Wat Je ;{~,~g:genva;1) eeri:; finari'tiekunst, . die ertb~ leidt III het tegellw; gfatge ' :rrllnist~tiein Nederlaric1 verdwe-
hedeJi : 1 Orni1ioentC 'i\ll10r.tiseereIi, oIn:dater, fuirnteaati nell is. . .. ...... .. . . 
g~lk 'in kasis; ' om , D1orgen, VOQf . SPOQJ:wegeninl-ledei" .De IIie~1,ori,e ', ~;an' ant~6o.r~/~pde algemeene he8chou· 
hind, , in Indie en \loor . het 'defensiewezen te . moeten wlDgen,. 1Il ' hetvel'slag .d¢i' . Tweede Kamer over de . 
ieenen P ' •.. ' ...• . . .'" "" ,. ..., . s.taatsb~grC)otiilg > vo9r ,l .BT2 .ol1twikkeld, hield ' met stel- . 
~a'n1 merl~ik ',was .dal} ()ol{: d~: hondih g . 'vanden heer h&e. be",?o~d.i!)gel1 ' ih:}a(ae :r~geeririg geeIH'i' meei'ctere 

BIusse, toep.., pl'enbetp ce;H IJaare , vrag~n st~lde; , . . .. h~dlsch~ __ fO!&sS~,: y'oor JN·ed~r~il!l.d zou aanwe.ilden,' dan 
De voot,st ellers ' vali :; eeIi .'Stl b~tdievoor eehstoomvaart~ walineer ' net 'yot, yan ~de , lli~~sche spoorwegf~t ' ver~e'" . 

~\liensto~ ;1\.\11erikawarenafgewe~ell .inetae ver~iaring: kerd was, zoodat . men. des 1I00~S' voor den ll;a,nleO' van 
(~eene . Ult?aveIi; van::diel~!".a,ard,: eer .ons belasfi,t?g,steiifel die werl~ell. eene leemp~ ;, z.ou ' ~oeten sillil en. Op 5 
~ger,eg~ld ls . ' , :!~oekQTIlt .wen )l,U opeenma'aLa~ri ZOCk ,Decem~~~ . Jl: . . gr,at . .de~eg~eqllg •. Jlogtans daarvan af en 
~ye1emilioenen ; te ' over P ; Het 'eene" betreftde ' oalails j ,bestemt ' 1 0 .1l1ill(}en ~ tofam6ftisatie van schuld:" . 
iJtet andere.~le leas, repliceerde de heer Blusse. Maar . Voegt nien "ilu ' ~ llierbij, dat de spoorwegwet geen cij
~de balans WIJst cllorme beh()eften aan; hoe, 11U, al~ men fer stelt, dat elk Jaar vel'werkt zal moeten worden, zoo- ' 
:,de. kas opmaakt p ,··· . ," ":,.. '. ' , , ' ~ls . ~?or , Nederland is. be~aaJd" .dan zal het . Vail de kof-
. De tweede vt:aag , werd door den heel' Fransenvan.de ?epnJzen, en ,va,n de nch'trl1g van eim ofander kapinet 
:':puttegedaan. Hijiej :~'at zulhet, I )ldie, helpen, als . III , NederJallcl .aPl~~lgelh : ~f ~ij binnen 4 0(5 jaren ' 
;Ulell hef, nanwt:.7.ige geld ' opmaakt 'aan amorbsatieiri:. (~vaarvan de Mllllster'Yan K.~loni~ll spreekt); ,dan weI 
;plaats.van ' spoorwegeh t e bouwen? : Wirarom eerst blllnen .eene ,kwaft .eeuw degeprojecteerde ltinenuit~ 
mnortIseeren.cn Iatf'rweuer , leencn PIs hetook , aeerb gevoel'd zullenzl~n. ~Eenmaa:l weder beainllende om 
regeerjngs~voQrstel vopr de .c1efellsie30 a 4;0 milto~neji aUe Indische ' ?versc,hoUerite '()fberen, is d~ gr¢ns hiet 
otebestedenP '?:: . ,>, '",,' :.... .', ' te steUe~l, wapty oor,: spoor~egen en bet def,{)nsi~we
q; He ,-heerMullster "antwooru4e: vraag7it~J' dat nie.h .zen, ; by~;a,~y7: }?~r,;~e~~wplle , b~hoeften, kan ·~het ·fuoe- . 
iTaa:r 'aan het ,hoord· van het' kabinet .ofaari ,denminister,; d.~rlan~ " n~gaJ,; 'Y~,~)S~hrink~n: . Hoeveel zal ' dan: jaar.: 
yan:oorlog:>"'; ....,. ",." .. hJks voqf onzespoorwegi:in overblijven? . ~ . 
(, Dwazer ultvlilChtisniet , den~haar;' Wie moetde 30 . ~e~le; ' ~H~,e~e r~den, . w~,atolll\Vij geen vertr,ou.W{llj in 
~ 4~ lnilio~nverschalren,die deJ regeeringNoor. ' de de ... , de • mlI)Is~ef1e:el~.~edede:e!lllge~over de spoorwegkwestie . 
fensl'e, 1.lOO~lg .... achtte .. P o.Is dat de taak van een. minister kupnen , ~,te}l. en" .1.8 .. va.n ..... lll()t ... IplUd ... er ~eteekellis, . ' 
~anflDantJen of. van ' 2;lJueambtgenooten P ... .'.; ' D;el\;lmlster • van ,Ko}ome,tl; zegt III de memQrievan 
I ~ De: toest4Ird:dsevenwel ·deze :,dat ·het kwasi liberale tbehchtlJlg ~totde . spoor;~egwet, ,dathij de beduchtheid .' 
~inisteriede Intlisc\i'e baten verbruikt en , de :beJofte,. koesterde; dat men geeile ' kapitalen zou vinden om de 
~erug:genom~n," heeft;dat v6~raf~e aanleg : vanspOorwe:~ sgoorweg¢n ~p . J ay:a .· te :J.rgge,n, :,ria ~e. ~nd~rvil~ding . die 
gen mIndle verze1cerd . moet zijn, . ee~het overlIJdische , d~ ,. fond~en~~uder8 , ~oor de ,eerate ' partlCuhereonderne- . 
f,onds~nheschikte; "Y66r iiieuwj'liar ZQU de :aill()r.t,isatie;:~lllg. vail,' d1e,n',aard hebb~~, ()Iigeaaai1, . ... ' 
wet .. '. inkornen.Zo~despootweg~et d,an afgedaariiijIi :?" •..... :· Intils~ch.enheeft' . de.M:1l1I8ter;>zijn · wij weI .' 'i~gelicht, 
;~ . VYatzal . er~ ovengensv:anhet :v90rstelko~eno'rii eerie, .zaer ernst~~eaanbledmgeIlqn~yangen. Men ,zal geen 

~n.k ..... " .o.Ts~.en' 9.e.·'.la .. '.s.'. titrg. ' .... : .':~.e.· ..... ... beffen ,h .•. etg.een .. ' a18 ... a .... ring.,enc\-..•. 15 .. e.}d .Ner~~lJ.g. _~n .. ,v .•. ?Pt SP,Q9~. w.: .. e ....•.. ~. ,~n.. ' .. iI.,I ~.e. derlan. ds~h. -.I,ndi~. ~.erel~cl1t werd .yoorge!lteld?> W Iltnood,van ,elke.l3 mi"': ~mdE\lg,e~e.e? g,e.l'D~~; vOQ~'\!~fi;r.q~ll cals . vroeger; ' aaar,Qm-: 
i:!oenj: die Iildje~ opbrengt, kim Nederland 10 , verbruiken: L trent · , heeft deef'la~lUg :welDlg< gunstige result~fen op· . 
I;: .lndie we,et thans wat het 'van', de oetuigingen :der te;. ; ,geleverd._, ¥~~r w~l men . , reQ,~lijke en aanriemelijke 
~ell\yoor.digtj" rf('geeri~gsmaJin~n over e":itploit~tiej "vin de! . !~or.waa~~en·'" s,tellen:" . d~n '~ls ".h~t ' niet twijfeJac\itig : dilt 
F,olonien moet - den~en'., ':- '"_''' '." ,: :;': partlc,~h~ien 1i~t , ',kal?ltaal : zull~n' Jeveren. De Minister 
Wa,n~eer ~ meR het '\It. 'Op toelegt met-Irrdische'gelaen te: .we,et , aat:.; .' ," ";' . . 'i,', '''', ':,' ,i"" :' " ,,,:~,, , 

~00c4'elen, dap, l~an meI!.'ged~rendfeen paat jaren,nog'meer .- : ,: 'YV, ann,T.~r .' ,w~~ ' . ~al! ~~ ", ~eu~ ,z,l)de 1 de gel~~!l '.' vapr 
~~ela, s'laan. ~ ... M'llar dat ' duurt-: slech~s ynor enkele:jaren.-, ~e . §p.OI~r~~ge;n ..hes~~lkb~,~r ·, d?o~: d\ln ~ta!lt 'zleii, c:ipp~~- ~" 
l)an~ breekt , de " bom los. " .De , rulmte - vaIf de :kas in;., ~e.len, l~.U ,. he~. ~.a!l.~de ~n§.erej, 1~de. bllJkt, cla~ d,e , All" . 
~ eder,lapd ~e.tee~en~; n!~ts )loege,~.aamd : ' :'. .... : . . ,: ~i.~terieel,~ ~to~ze~glng~n , zo.oveel~'.~~~ ,zeepbellen z~~ ;Qaar 

!~~~ .,I%iJ;~iM4i!l~:ili:i!~~~~!~fi~tii'i~i~iii~~,d~~liJ~i 
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Ingezonde!+ " ,Stulcken:t' 
Verpachtingen. 

Men verzekert 6n~; dnt ' onderscl~eidenc pachters van kleine 
middelen achterstallig zijn en blijven in de betaling van de 
pachtpennningell en tIat men dit toela"a( '. ' 

De. pachter van de 'Pho- en Topho-spelell indeze resi
dentiezou achtel'stallig gebleven zijn in (Ie' kwijtingvan het 
vel'scllUldigdeover de maandell Augustus tot en met No
vember 1871, hetgeen met de boete de som van f 23 .316,60 
zon uitmaken. De pachter del' neringen en bedrijven over 
bet jaar 1871 zou eell achterstund hebben over de maan
den .J ulinari tot J uni i J uli en AUgllstllS, hetgeen met de 
boete tot de belangrijke som van I 41,512 is opgeloopen. 

Men zegt dat het in de 2e afcleeling niet betel' gesteld 
zon zijn en vraagt, of diL ook in sommige andel'eresiden-' 
tien op J n va niet evenzeer het geval is? 

Waarolll worden sOllllllige pacnters tel'stond in I echten 
aallgesproken HIs zij ten achteren zijn, anderen niet? 

Men vestigt hierop de a<lndacht van den hecl' Directellr 
van :Finantien. 

Heeft men niet genoeg nan het verlies voor 's lands schat
kist, dat de . langdradigheid in de invordering del' gelden 
van de Illuatsehappij van Adm. en Lijfrente te weeg bracht? 

Moet men nil ook de verschuldigde pachtpen:ningen bij 
Cilineesche pachters derwijze doen accresseeren, dat zij in 
't geheel niet meer kUllUcn ' betalen ? 

Ann wien de schuld? 
Mag mon den tijd hestoden aan zijnc particuliere zaken: 

het uitzetten van gelLlen en melkhandel, zoodat geen tijd 
overblijft om dien aan '$ lands zaken to wijden ? 

BATAVIA, 12 Jannari 1872. X. 

GOUVERHMENTS·BESL UITEN, BENOEMINGEN, 
, ' ENZ. , 

EX T R A K T uit !tet Register del' Besluiten van den Gou· 
verneur-Gene1'aal van lvederlandsclt-Indie. 

BUITENZORG, den Men Januari 1872. (No. 14). 
(Staatsblad no. 4.) 

Gelet. enz.; 
Js goedgevonden en verstaan: 
Eerstelijk: Te bepalen, dllt een ambtenaar bij het departement 

der marine in Nederlandsch·lndie zal worden in dienst gesteld 
met den titel van adjunkt-bouwkundige voor de dienst der be· 
bakenin'g ' en kustverlichting-, en de bezoldiging van , dien ambo 
tenaar vast te stellen op f 300.- (drie honderdgulden) 's maands 
ala minimum, telken jare metf 25.- (vijf-en-twintig gulden) 
'd maands;te verhoogen, tot dat een maximum van ( 450 (vier 
honderd vijftig gulden) 's maands zal zijn' bereikt. 

Ten tweede: Enz. 
ArschriCt, enz. 

Ter ,ordonnancie van ,den Gouverneur·GeneraaI: 

IJe ,.Algemeene Sekl'etm'is, 
VAN HARENCARSPEL. 

Bij hesluit van dell , Gouverneur·Generaal van Nederlandsch
ludie van 10 Januari 1872; no. 17, is de resident van Djokdjo
karta uitgenoodigd, om den eerwaardenheer J. P. N. van Meurs, 
i,l zijne hoedililigheid van waarneinend pastoor bij de Roomsch
katholijkegemeente aldaar, to erkennen. 

Ontslagen : 
Op yerzoek, eervol,als adjudant van den Gouverueur.Generaal, 

de luitenant ter zee der eerste klasse vali de Nederlandsche 
marine J .V, :1. van derHegge Spieth 

,'. '/Citi~~~rt!e~1f~~ht:,,-
Eeu tweejarig · verlor ilaa;r·. N~dei'Ia:nd/wegens ziekte.aan den al

gemcenenontvanger "vau" !i''lands ' k.as te Soerabaia A. F.' 
van der ,:Ven,. ailndeo·.ontvangef, derin.;en uitvoerregten te 
Padang (Sumatra.'s , Westku:st) H.Schouten,en aan den 
cersten kOQ1mies bijhetdepart~ment van binnenlandsch be~ 
stnnrJ .M . . v~n ,der BurgjziJ.. . .... 

, , .. ' B'enoeiri'd: ' :" ' 

Tot algemeenen ontVanger :van " s 'iaudiCkaste Soerabaia. de amb
tenaar ?PIlon .• ~kt!\>i~iiitJ. ~.M. vanSlooten; laatstelijk 

, sekretarls . van ,het departemeht van "fiuancien. 
'l'ot aspirant-iligenietirbij ':' denwa~erst.ila,ten 'sla.nds burgerIijko 

openbarewerk.en ,W; van d¢r' Worff;daartoe ter beschikking 
gesteld van delndische:R~geriug; 

'1'01 zoutver]{oop-pakbuismeesterte . Tagal, deambtelfaar op wacbt
, geldJ. E,. H; Borgen. la~tstelijk zoutverkoop-pakhnismeester 

. te Pnaman(Padangsche. bo'venlandeu). · . . ..' .. " "." '." . ..•. 

D001' den IJil'ect~ul' d,el'Bztrge1'lij7ce 'OpenbM'e' Wel'k81t. 
Bij deBu1'fJ~1'lijke Openbare W81·km. 

, , Qvergepiaatst: . 
Van Makass~r (Go~y~rn~,~~~tCel!lbes ,:enonderhoorigheden) naar 
, Soerabala, :de lDgeUieur de~ eerste 'klassc ' C. W. Eekhont. 
V fill de ~oofdplaats Soerabaia . naar Modjokerto (Soerabaia), de in. 

genleur der tweede klasse J. J. Dijkstra. ' 
Van Meliado naar Makassar. (Gouvernement Celebes en onder

hoorigheden) deingenieur der derde klasse J. H. H. d' Arnaud 
Gerkens. ' .. 

Van Salatiga naar Ambarawa (Samarang), de aspirant-ingeIJeur A. 
Walland. ' .' " . . 

V an de hoofdplaats Cherihon naa~ Tjia'mis (Cheribon), de" opzigter 
der tweede klasse P. E. Au·stermann. 

Van Grissee (Soerlibaiil) miar dehoofdplaats Socrabaia, de opzig
ter der tweede , klasse , W. C.Wilson; 

Van Mnntoknaa~ ' Pangkal.Pinang (Banka), de opzigterder derde 
klaBse A. E1SS6S. , '. . 

. . , Geplaatst: ' 

Ter hoofdplaats Menado, debeuoemdearchiiekt der tweede klaase 
J. C. Motta. 

:Hij de AfdeelinfJ 'l'elefp·afie. 
Benoemd: 

Tot teleg.~afiiten der derde klasse,de leilrlingen-telegrafist L.F; 
Pers\Jn,C.S. Polak,L. J •.. van .der Straatenen A. H. F. 
J. ZeijdeJ, en de onlangs van verloL uit Nederland terugge
ke~rde telegrafist der derde klasse A. Margadant; met be
palIng, dat laatstgenoerode wordt werkzaam gesteld bij het 
telegraafkantoo~te Weltevreden. 

Tot leeriingen~telegrafist: 
J. A. Abel en jbr; L. H.F. Goldman, met bepating, dat zij 

worden werkzaam gesteld. respektivelijk bij het telegraafkan
toor te Pekalongan en . Weltevreden. 

. . . . . ()verg~plaabt.: . 
Van'het telegraafka~toor :te So~r~bati~' naa~ da~. te ~Banioewangi, 
. ,'. de telegrafist qer derdeklasseF. D. Scbre\Jner. 

Van het te!egraafka~~oor.t~ .Ban~Qng :(J:'reanget.Regentschappen) 
uaar dat te'-FJI,a!Dl~' .. (Ch~~lbQW." . Ae. telegrafist der derde 
klasseH.ltllu!,ers. ' . c.. .• 

Van het telegrarifka!itootte'Telok-)3eto4g(Lampongsche distrikten) 
naar dilt .te :VVelt~vr9d!ln,de , telegrafistderderde klasse L; 
J. van ,der 8 ,traaten. ,-' > >, , ,>: ., .,. . 

Naar het tereg~aafll,arito(}r.)~S~erakarf~; ;de' tei~grafistder tweede 
klasse >J~ .O. ,A. : Boulet van: hettelegra~f~antoor te Samarang, 
en de ~elegr!\fistder " aerdll ' klass~A.R~F. J. Zeijdel, en 
de leerhngen-telegrafist J . •• C~ Sene en G~ E. .A. Cordromp, 
van . het telegr~af~jlllt!lort~,' ~!lgel~i;lg; (~ildoe). . 

.. " Tiid.elij~w~rltzllaIU ,g~steld: : 
Op het hoOfdhure~u deri t,elegraiie, d~H)enoeri1de iJigemeur voor 

~~u!e:~~~~7~~:' ~i~(s:tm ' ~~~~W~da~~-~ndi6. G.W. tell 





8i;~!t:i~iiitit~,~t~;~~t:f~.~~;~ap:'j:?~~5~ 
de', h,er.iiihJt~ilghtlbbenbehou.d~n. ::', ", '; ' ~eIi , jorig~t¢ri ' tljd.. Intusschenhaten circulaires nog niet 
' '(jok'" i'ri :betPalembangscheheblieil ' de , regens de. wegen: v¢Cl. : In.di~n:i,men louter' met "aanschrijvirigen ' den gang van 
Ai~,t",;~~~~Jgc;~¢:~a:d¢~ld .,,~()oal~ 'v~n ':d~ar ' beiicbtwordt. z~ken : ~i~~,;: ~!!:~.: kunnen, verbeteren; , dan warereedsoneindig , 
';~.; tExg: ,: ,d~ Gouverll.eur~GeDerl!~l ' heeft · zijn bestuur in- veet ~ingoea:tl 'orde. · Wijwachten thana ophandelingen. 
gf!iJd,:: me,~i; ~ene circulalre.··.die den .geest .aanduidt. waar- nc .· J,q,'lJ.Il8,fA~ ..... :Oourant bevat 'eene lijst . van ·45 kust-en. 
mml'~ ~ir::'~~t ·.beshiur h¢eft~~nva~rd. · . " have~ti¢li.~e~; ~qir:d~nl de?:er ' in Nederl,-Indie voltooid, in 
,: !n ,<Je~ e6~~te plaatswijst Z.Exc~er op i dat . illleen dan ciprichtingofg~projecteerd. . .. 

eeii:'! Kf~dHig , bestuurkan be~taan ,:waar ' /lUe ' Iandsdienaren' Een , ildfuric,t.-b9uwhndige vOQr de bebakenirig en kust-
. elk:a:tI:~~r b,e~ijpeJi; , HeteerliJk erii?pl'~chtstreven , omhetverlichiingzaI-:indlenst wordengesteld. ' 
' al~e)ll~¢~~elangte bevorderen • Inoet, de band zijn. die Bijde op ,29 Dec. jl. tePadang gehoudenkoffieveiling 
henonderliiig verbindt. zijri . verk~~ht40,200 pikols g(lllVernements-koffie Ie soort 

.In korte; duidelijkeenernstige bewoordingen verlangt, viJorf l;79ti,~90 en 1800 pikols 2de soortvoor /48.710, 
dee ~(i.G. "waarneid,.()lltdaan vau..allepolitieke, tooiselsof ' iiat' i~ dei'halvciJ44.69 en f27,06, perpikol. De Sumo.-, 
v'~#.,::~e*~ : ye!~eend6 l'ich~ilJg. , : Voqrtsdrillgt ' !p.J op afdoe", trlit :Ct,idee.ld~ 'eenoverzicht made '\Tan de in 1871 geveilde 
ningvan,, ~~kenaanen 'zietinhet 'ekuwigdurend consul~: . hoev~elhed~n ,' , die ruim 61/",milioen opbrachten,behalve 
. teere~ =. eIl :rapporte~rell:een lllisbrqik,.Hetvragen van . ado: eenpaar, ,toIl aan · uitvoerrechten. ' 
' viez.e~ :W:¥de,Jot , het-no()digebe~er~t. ,.Hij,vefklaart zioh; :D~JelegransQhe verbindingmetSumatlll is geopend. 
eenv~a~d~an' tijd.--engecstdoodi:mde 'verllahdeIingen. Hij ' I~ 'he~ :begil;: 'vim Februari a. s. is cene inschrijving voor 
eischt · eohter boven alles eerlijkheid en ' 0lJrechtheid in het cen half milioen gulden gouvernements-wissels aangekondigd. 
medcaeelen van feitenen beschouwingen. Het discOlit() van handelspapier is den 12deIi door de 

Het gezagwete zich te doen eerbiedig(3n. Men houde JavascheBank met 1/2 pct. verhoogd en op6 percent ge
de inlnndschc hoofden incete, want zij ,behool'eu, de ua- bl'acl,lt. 
tUlirlijkebcschermers vanden kleincn mante ziju. Be- Het stoomschip Prins Hmldl'ik is van hier uaaf Soera-
$chaafdheid iil den vormga gepaard aan eene krachtige baija' vertrokken. 
houding enaanplichtsbetrachting. , De ,heer mr. P. Mijer is per jOligste Franschemailvan 

Ziedaarongeveerdehoofdtrckkenvan hat I/aienstprogram~ Singaporeilaar Europa vertrokken ... 
ma.~; ' do91aen heer Loudon ' l~itgevllardlgd omtrenthetgeen ., InpI~~ts : ~~nkolonelRappard is d~ majoor ;deRoche
hij van :Eu.ri:ipcesche elliniandsch~ambtcriaren verwacht>ell montalsadjlldant en intendant Cler gouvernements-hoteis 
aan~ie >ilij toezegt ,datiij 0pzijrie sympathie kunnen opgeti'edenj 00; deheeren Njeuwenhuijzen en van Hegge 
rek~non;~aii!ieCrziJzichin. deaangegeveue richting be- Spieszllllen ala adjudanten vervangen worden. 
wcgen.Niltuurlijk voIgt uithet Iaatste' ook het tegenover- Tot re5ideut van Timor is benoemd de heer mI'. J.K. 
gestelde, wannecr ambtenarcn mochtcn goed vinden eene de Wit. ,onlangs alhier van verlof tel'uggek~±d, laatst. i:e, . 
andci.~e ' richting tevolgeil. sident derPadangsche Bo,venlandeIi. ' Ret zonderlingever~ 
' Denietl:we lalldvoogd schijnt verder, naal' menverzekett, schijnsel heeftzich vOOl'gedaan. dat. weI de b~noeming van 

,zijnebijzondere 'zorg aande openbareveiligllCidtewijden.eennieuwen resident. maar noch het besluit tot schorsing 
~e~ze~;~ dat : hij ' in eene tweede ;t~nscl;trijvingUlet bijzon,7 ~oc'hhet()ntslng vanden yorigeri . resident Caspers officieel 
derenna~i'ukaan de h()ofdeII vangewestelijkbestuur , heeft b~kend ge~aaktis. . 
te k~riilengegeven. dat zijals een hunnei: eersteen duarste . Van TiJli.ordeelthet offiCieeleblad :mede. datde fettors 
plichtell VOOl de veiligheidvan j:iiil~sohen engoederen te van groot- enklein-Sonnebait hulde aan het gouvernement 
zoi~geti hcbben; alseenedervool'miamste v~Qrwaardel1 voor h~bbeIl g~bra'cht. als bewijs van toetreding tot den alge
de ' viirdere ': ontwikkeling en llitbl;eidiIig ya~ll1iU1Clel. land- .m:eeilen vi eqe, Qn dat uitzicht bestaat, dnt Amanoebang. 
bOUW ,' Bll . n.ijye:rhiiid. '·WaafdeiniMele'n ' ~~l bestuuren.' heter;i,nig~,' r~J~j~, op Timordat . nogniet, van zijne formeele 

.' :p&Ifti~':' &ri'~Qido(mdezijn . ''w~cht , ·· d.~ GQU verneur-Generaal: tQ~tre4ing . ' h~eft ,. aoell .. blijken.ditvobrbeeld zal volgen. . 
,voor~t~1!~Il :£liemianga~~de.Maar :d#l' :: de; kla~~~~ -!erg(l. : ¥r~der : g,~n~~igluiden de. tijdingenuit:den . Solor-archi-

~i4:~~~;:::f~~~t: ~~ ..••. ~~~.~~~dliTte~er~::;I~ " e~~11~e~c~fti1'~ 're~ai::a4tL:~:tri:~~!e~~a~l's::a:r:'seIl0!:~n::l'~tn:~r:i::~ 
ti1~,er:';:bev~eaigeildetoe~ta,ndfflhe~n ;ge1Vest'j :'vQoi e~~l gr{)ot :ve~J.l<?tneh/ ~ij heeft eeruge dagen ,oponthoud te Riouw 
dflelilltb.,u):s:.afhallkelijkisva,n het ,belel4' ,lmden ijverderg!Jhl\:d •. , claa,r ,~!l¥del' gouvernemellts~stoomers,die haar ver· 

' Betiokken': ~Uibtellai:en; ·' ............., ; .t,,-,, .,", ' -- ' .. ' det >poest' ~e~,V:ocren •. averij ~!lri . 'd(3' lAachine :h~d bekomen. 

\\rirJ<?e~~t 'dez,e CirCl!lair~,s ' e(l~goed9'flgr,Il\ " Z:;,l~K(),d~,? :p~; to~(J)?{otie/bevat een opstel ; over .~c' opium-verp3<:h: 



,:t!llg~·:dIi!i':Midden~~~v~;~'\;\ya.ariIi ···ge~~g(wol:(lt;: .. :dat vi.er . assd~" da ...... al' ... en ... ·.w .. zl ... Ul·.j .~ .... ll·.e.nl ..• ·g.·· .·htl.·.eal:,: .. ~.nd·.7 ... z( .. leelfIsntdei.S •. · ... vC.he .• }e~ .. ;.· .... :g-.·.eed-... n ... ·I-.• ·.·ein.·v •.. e' n ... m •.. _ .... e~f .aair. 6en.; ... O.'P~Clif·. iS -
: ... ~ie-~v .. :. t.ol.·.! ... nm· •..•. ::d;:z,·. iCc .. :.: ...•.. a-'a··~·rot. ; .• dID'a·te.(.l.·.:h:ede···.~I. l.·. ·.g .. ·h· i.no··.· :·og£.·d,i.bl.·Jv···.a.·nd .. e.' ..•..• ·e·. :eVIP.l' le·P.· ...•.. a ... · dcaliatl~·.nV· agu.·· •.. h .. • .. ·l.asddt·l·. el .. ·tn •.•. · 

::. L.... "1' ., Wil.t . de schiij vel' in verbarid-:daa:rmede;overdettact~$eliien:·. 
ge8Iotehopde. e~uv6udi~everklaring, (.dat de mnn niet vail offieiereri e~ onder-6ffiCieren, Over de: ohdoelt~efferidebe

·s()liedwas. Ditwerdhem dooi'een <in vloedrijk .concllrrentzuioigiug vav .denheer ,de:; WailLopdemilitaire sehfijv~TS, . 
ten Jaste gelegd' ell zOllderdegelijk. oliderzoekaaugenomell, over de uitzendiilgvan,goeflerenuit~ederla~d~nIlleeg~egt;i 

hoezeerhet eenvrijverinogenq,niau golci. Twee andere~ verdieutteil voll~ deaaJ!dacht van dev~rtegellwoordiglng; 
· ~sso~iatfen' \ve;"deri ·,voQr ./: :60;OnO- en ·· f 10;000 ,uitgekocht; Wat . eIe vestlngwefkeil ' betreft-;m6gejlii~t ' zijn,: 4li#";(IP ' 
zQo~ hlee(6erte :enkele -ovel',met ·dell aangenomell zoon vanhet niilioim 18 jaars, daaraanvi'oegei: besteed;' ~eelis gebrilclit 

deli o~tslagen majoor< del' Chi nee zen tet amarangaan hetdatnlet .hlsllbuitengewone geniewerkim" : tebescho'tiwenis 

, hoofd,diedenpacllt ycior die residentie, Magelang, Bageltm en zeerclegelijk zijn nut .heeft;met ' volddenulgmo~emerl"-
· ell Balljoemaas verkreeg. ' Uetgouvernement zal nu 8 toq constateeren; 'dathet stelsel oIIl · nutteloozevestiJ;J.gent~hou~. 
mindel' dan in 1870ontvringen. Het bladdringt op ver- wen, hier yolkomenV'ei'laten is; :r;ooveel is zeker, dat de 
pachtiJ!.g met geslotenbiljettenaan. schrijver ook rekening had dienen telioudenvan de vroeger , 

Wij lichtendit te meer : l'nittigCll noodig, Oliidat, bij af;; .voorde vestiligwerkeng~voi·derdeon.betaaide ·6f elletidig 
nemende opbrerigsteu voor - den' Staat j in de leo' afdeeliilg b~loori.(le heerediensteIl;' die dimtoc1L bokeelie waardeih 

· "an . deze' resideh tie. bij v. '~e in v loecli-ijke ; Ohinees Tan Kam.;, . geld :' vertegell ,~oordigen . en .. waarvan . ·d~ . overdtijving, :vooral : 

d9n,g:~ s'edert jllreriopiumpaehter isgebleven, Wij noemen in Midd€m-.TaY8; treurige gevolgenh~eftgeha([ 
· ·Cen . vootbeeldonder" velen. · Zondertmen . dit uIt, danonderschriJve!l , wij 'zeer . ve'el 

De 'Handelsver~eniging te Samararig llCeft aim d~nminis- ind#, opstei.KolonefWeitzeiis een mllllvan'teveelde

tel' -·vl1n Kolonien per telegram hare ingenomenheid niet de geIijkheid om eene dwaling nlet tc willen erkennenen zal, 
vool'bereidende maatregelen voor den aarrleg van een spoor- nalezing van het bedoelde artikel, toegeven, datzijne aan" 
\vegop Jm;a hetuigd~ teekeningen over het lndischleger als een. kOl'sd'oeltvre 

Wijvestigell de aandacht van onze lezers in N edel'land IIioeten worden beschouwd. 
en van allen, die in het onderwerp belangstellen, opeenHet Militair~ JijdscTt1'ift is, even 'als alhetgeell lridie 

welgeschreven 'opstel in het Militair TijdscltriJt, J anuari~ betreft,in hetmoederlancl veel te\veinig bekericl, · D.e ort

nummer, waarin eenebcschouwing voorkomt ovil!' d'c brochu- derwerpen,clie daarin, in den rcgel in onderhoudenden 
I'e vall denkolollel A. W.- P. Weitzel: Deorganilatie bij vorm, behandelcl worden, zijnechterTlietenkelvoor des~ ' 

de wet onze-r stn'jdkrac1den tela'ftd. Op bIz. 35 van d.ie kundigengeschreven. Ret M~, .z; veJ:dient in~lleopzichteri . 
brochure roept de heel' W. -' \lit: ""Hoekonhet ookin in wijder k~ing in hetm6ederlauclbekeud te ,votd~n, want . 

'sHemelsnaam -i11iemand's hel'seilCllopkomen,onsnaar velell kunnen daaruit nut trekken • . De . taak van den mi· 

Oost-lndie tc vetwijzenolIl daar zuinigheidte leeren!" litah- in Indie is immel'S vangeheel auderen eil oneindig 
Hoe jliist'de opmel'killg lllogezijn, waar het anderetakken gewichtiger aard dan in Europa. Maai; wat weet ,men :in 

van staatsbestuur geldt, tobnt de schrijver in het Militair N ederlanddF\arvan, tellzij de eenof ander ·uit de menigte 
Tijd8car-i/t op, ·naar het 'ons YOOrkolllt, onwederlegba:re bij toeyal een del' werken van den majoor van Rees of, de 

grollden 'aan: datde kolonel Weitzel, iude biJlage BZijner Fa8les Militaires van van Gerlac4 ter hand heeftgenomen! 
br()chure, over het algellleen de door hem aangeroerde lndi- Detitel alleenval1lndisch Militair TijdscTt1'iftif$ voldoende 

scheaangelegenheden onjuist heett voorgesteld, en dat men om er in hetnmeclel'land niet aan tedenken het te.lezen . . 

· -WeI d~gelijk naar- h~tOost~lnciischeiege~:kan verwijzen; ro~h .zournel1 er ovel'geschiedenis, over' Jand en yolk, ja, 

wanneerer sprakevai.li~ . om zuinigheicl teJeeren. over .pl'pdllctie (>n nijvel'heid veel uit: kuunen leCl;en"dat van 

Hij treedt ' in '·beschouwingen over . de verschillendeonder- het meest overwegencle bell\ng is. Dehaer van Reesschl'eef . 
cleelen ' vanlietlt~gei'b~eheer elide inrichtiilgd~s legers en , terecht,dat de krijgsman in Indieniet eilkel ismili~air, 
komt tot dezecoi1chisie:' . mede pipnier vande heschaving. 

". . -- .. • ". - .'+ ." ', " 

.... <i(Niet,dat me~l ·. ookhiernog . ni~t· zou kttnnenbezuiiiigell'; '- :$'~'t~ 'V.:I.a. -: 
d06i· ; de.troepenin ~de - hinnenlallden te''legereil -zidmen de :' , ,. . ' .. 'Yo Jaritiari l8'72~ ... . 

';gezondheid del' ',. mttnsehappen . bevordereu; d()orconcc~tratie, Ih :· d.e Vav. · 'COu?'. kofu t vQor: ';': ' ., ' ~i;;,; c · . . .. , . . .. : •. , , 

' iritre1cking ', val!-pbsteri, · zaL:inen. de6ef~nirig.d~r troe:p~i1 be- : '. / ; a; ; .e2nl.lesltiit; waarbij . had.ei·wol'(ien . geregeldde : p'r~zen, · 
.. vobrd .. iele.rien hoog .. e ,trmls. :portk. ~sterlbezui.nigen; .. cloorin In- ' aang~~~~rrbijhet tarief,voql' ;sabelkw-astCllen; andere~ be~ 

, '. . ". '.. .. · npo4ig~e<1enj1oor . ouder~offi~ie~~n . bij . troeperi te ,voeteii: ~ 
, die-in -de behoeftenva:n het l~gerte voorzien,zahnenigeeliete.p~ta, envQOl' kol'pol'li.als; ···· . •. .•... . .... ' _ . .. 

vel'legin of]jedorv~n '. gQedererrmeerontvangen engeene . . b: ~eil lJes1uiten daaraau " gehechtvoorschrift ophet ;b¢~: ' 
·~· '> t ' ' ,< ' cle meerb :lr . ' .. .. ". th ··· d . M " . . 'zichtigenvan -vestingen,ve~tingwer.ken;, ! geb()uw~lU~, 'W:()J:k" 

·.·.~·; •. ·.·.I: .•• a:·.~ .• ll·.·.·.O.e_ ••. :,· .• d~,·.·.· .·.s·_ .. :.· .. ,e, .•..•.•. ~.~.·.:-.• l~.~,.·.'.·l: lv •. _~ ... ~ .•..... z ... a~· .. ~a·.r.kn~e.amy:e: LI.~l:.·.'.:ni.,g· •. t.· .... ~-.;~ga •. le .. gn·;·:o·.ln'm·;e~.en:,e .• : .... n ... ~g.~:~a.e.· .. :e·.a .. n:~.n:g1.z·e_ U;;.l .... ·n'.· .•... ·I~.dg:e:.·l'._:I.:e·.··g~csetr:,:~.l·.nn.···r~l .. : ... ·e:~.Ih·- t~l~n::· gS.-. • t~~a~:;~t!~~~z~~~fo;11n~~lti~;.~~t)~~E~6~!l-"~~:ftJ~ ·hf~ 
_ _ : : I\: . .···bl.lvo~gd,Uit ·'h~fdevanhliJi~e<4if!i'~tMtreklting~ '-i 



' ]j~j , 'iJeslnit van 6 'Jannal'iis bepaalaaat bij 'het ae~ 
pal'telne~ltder marine in N .. I., een 'ambtenaar zal~vor~eh 
il1, ~ier[st ... gestelcL met , .... den ,ti teL van . adj uil ct~ bou wkundige 
voorde ,dieustd~r bebakening eli' histverhchting. 

_:a::aioca. 

De Jq.1)., Gow·. bevat eelle nadere. opgaaf van den uitslag 
van acltt uitbestedillgen voorde uitvoering van's lands 
})urg. 0penb. Werken inN. I. Piel'uitbestedingen geluk-
tmzj,viel'misluktmz; . 

De uitbestedingen voor ,deleveting van materialen, ~eu 
behoove' van indaghuur uitgcvoenlewerken,· zjjn allen mislukt. 

De directeur del' BurgerlijkeOpenbil1'e Werken brengt 
ter 'kel'll1is vanhetalgemeendat,met in gang van 5 (leze)', 
teJV.[okko-Mokko, Inclrapoera enPadang telegraafkantoren 
m~tbeperkte dagdienst wordengeopencl. 

De ' directeU\' van Financien brengt tel' kennisse van be
lallghebhenden, dat de inschrijving' vooi' den verkoopvan 
Gouvernements-wissels op het departemellt van Kolonien 
zai plaats hebbel1 op den dag, die> zi] n zal de derde v00r 
deil sliIitdag vfllide eel'ste El1gelschemail van Februari 
aaristaande (den dag nader aan te geven), 

m.Lhet beclrOlg van wissels, waarvool'bij diegelegenheid 
kallwwden ingeschreven, wordt gesteld op vijf hondeHl 
duizenc! gulden. ' 

11 Januari 1872. 
Zonderling! Do Jct'!). GoUl'. van \l dezer bevatte de be

noeming van den heer Mr. J. K. de 'Wit tot resident van 
Timor. Wij rleden to vergeefs een beroepop OilS geheugen 
ell ,zochten in de vorige. nommers van het officieele blad 
ilaarde schOl'sing of het ontslag van den heel' Caspersz, 
elien 'wij niet weten of hij nog als resident kal1 aal1gemerkt 
w(lrclen. Is Timor, een zoo belangl'ijke l'esidentie, dat daar 
twee hoofden van gewestelijk bestunl' Iloodig geool'deelel 
worden of is de drukte, die de komst van dCl~. nieuwen 
Gouvel'lleur-Generaal medebl'itclit, dan weI de groote ijver, 
dienmen b~weert dat op alIe bureaux aan den dilg gelegel 
wOl'dt,ool'zaak dat men verzuimde de plaats ledig te maken, 
clie een opvolgel' rnoest innemen en twee groote masten op 
cen schip zet? 

Voor de noodlijdende Christenen in Perzie ontving Ds. 
Ader van F. . f 10,-. 

" N. N. . . ,,10,-. 

Voor het opbouwell van het verbrand wcezengesticht vmi 
den H. Vincenti us ontving de heel' J. R. Kleijn van de 
Heeren v. S. &, M. . /25,-. 

'vegens'·.· Ziekte;., :.~anl"5 yera€r: · ori,ae~~k}<i!w~ta '~fge~~zJri<i., 
De ' dertie, delieet:1Y; ' Tirrw~, : \yel'd ',de<ikt~; waarQ1g, gel£e~uid; , 

D.. VoorondetWljzeJ:iny:akkenva.Il>'t:ilitgebrei~~ag;eroii.~ 
derwijs legden3~andidat~nmet .. goe(lgevoIg' eiaiIl(~ll ·af. 
De heel' K.N auning in 'tEngelsch, deheer'.\. ' v.Dijk 
in 't Hoogduit~ch, de heerJ;vall: DuYflin'tteekenllu. 

_._" , - , -- -- , -a 

13 Jalltl'uri 1872. 
De clirecteur vau J3. B.bl'cngt tel' kennisse dafde k.affte

veilingen te Padang ill dBll li)6pva.h dit jaarzllllCIlgeJiou~ 
den \Vol'den in (1e maanden Maart,J uui,Septembel' en De
cember, en weiopden eerstenof tweegen dag'naaankon:ist 
der stoomboot, die in de tweede heIftdiel'maaiielen uit' 
Batavia derwaartszal Vel'trekkeu. 

Bij de Jct'!). GOUl': is gevoegd een uitvoerige tabel, be
vattende den staat van voltooide, inopricMing en in pro
ject zijnde licht~etablissefnenten op dekusten en in de ha
vims van N. ,1. opden lStenJannari 1872. 

15 J amliui i 8 72. 
Naar wij l'el'llemen, zijn door Z.Exc. denGoll~enleur

Generaalaaueenchef vall~ekerckpal'tcmellt vanalgemeen 
bestLmr. voordrachtell teruggezonclen met yerzoekomd~e. te 
wijzig€lU en alsllog te' willen letteu ' op de bclangenva'nsoill
mige sollicitanten, die meenden deugdelijke aansprakell te 
kunnendoen gelden om in aanmerkirig te komen voor open
staande botrekkingen. 

Wij vertrouwen dat deze cloor den nieuwen landvoogd 
ingeslagen weg heeren dil'ecteuren moge aansporen om bij 
hunne voordrachteri aIleen te letten op' geschiktheid en art
ciennetmt van hen, die recht op plaatsing hebben. 

Ret Comite voor clehongel'snoocl lijclencle Christenen III 

Perzie ontving van de Bataviasche Loge f 200. 

16 Jariuari 1872. 
Ret is voor den ' zwakKen mensch zeker moeilijk dillistrijd 

tegen cle elementen vol te houden. Toch hebbenwetenschap 
en kunst elders eendarnweten op to \¥«:lrl'en togen het 
vool'twoeden van het water in sommige gedeelteri van het 
jaar of de Kracht van den stroom althans cloor eloelmatige 
middelen te breken. Batavia mel'kt dezer dagen al zeer 
,veinig van de groote vorderingen,die de wetenschap op 
het gebiecl van waterwerken gemaaktheeft. , De zware 
regens, elie in hotgebergte vaUen" heL watel'vOortstllwen 
en de rivieren . doenzwellen,mogen als verklaringaange
voerd worden voor denbuitengewooll hoogenwaterstandop 
cleze plaats, .'. elieonderscheidene~aIl1pongs, geheelepleinell 

12 J annari 1872. en stratell d6et overloopen; cliestaat vanzakelldoet even-
Ret disconto van handelspapier bij het Roofdbu,reau en weI cluidelijkuitkomen iuwelkenellelldigeutoestand1V'ater~ 

de Agentschappen op Java is opheelen met 1/2 pCt. ver- leidingeh eu rioolstelselzichbevin4en eilldaagthelgou;' 
hoogd ,waardoorde stanclaard is geworden 6 pCt. vel'nemeUt luide aan,dnt sehierniets geclaan wordtomra", 

clicale verbetering . aall, te ' .. , iJrel1gen; .. ' ,. Nu .ishet eens. de,Biu.
Vande ,examens tel' verkYijgingCvali aktenvan bekwaamheid nell". dauweder. deJ3lj.iten-N'ieu:'vp()ol;tstl'aat,di~tenge .. 

vooil~t gevenvan lager orider~ijs, den gen, 10en llelf volgevall heFIii~t.'b~ho9rlijl(eafvOim:\n :vf!.ti\Vat~r; ·,9Pe:e~¢ 
dezer , alhier gehouden, was de uitslag ak voIgt: rivie~gelijkt,.lVll.al:doorIn!lhSchen,enRaaf4£(utQt~u11ne 

A. · ..• Vool' hul ponderwijzeres : .. ' , kIlieen",adel1 ,encle .. hl~~e,nondel'~o()p~n~ ....• Gl()clok4eeftget 
2 'kandidateri: eledames M.',A. de Btliyn voorkom<m ge.wo'0rilijkvalf, eenIiloel'as,liedc?, Vin.ieennieer; 

J. 'v,ui: Genrtep ;beiden toegelaten. waaruit .vel'pest,ende.<lampe.n .', ojJstijgen enfw~al'aall'alleen no~ 
YQol: hulponderwijzer: . ' . . .' . ...... . . ." ...... . ., maar dekaaimannen ontbrek£;nomaatoof(l.llogvreeselijke~ 

,3k.anclidaten: 1 onttrok zicli dentweeden dag,wegCljs temakell. Geheelekampongs,langsl\Iolenvliet.,biecleneene 
(}ngesteldheicl; de twee andel'enwerden afgewezeu. sclioone gelegenh!lid ,aan.~oteeue , geregeldevaartvoQr.uiet 

' B:' Vool' hobfdondel'wij zeres : .. '. alte ' aiepgaancle~l~auwen: : 0ihct 1{?Iiing~lll~iu,o'pa.e, boogte' 
l~lindidaa t" dieniet~laagde; I vall Gang. Scliott,:wo,;rae~" tleei:velf.' ~~lj;, 4~~en : .i~::g~z~~1V~~1F 

. p. :" .vbol' hoofdonderwijzer: ... '.. i ~ollsson .. bij " lIerhaliIlgc"ol}derr'\V;a,tergezet;"Iiiettegens#tM,(lc, 
"3:kandidaten: r onttrok zi'ch clentweeden:-diig,' mM8 i mcn in ', het afgeJi>~Iie~', j~ilr'=: ge~I:a:c~t~e~(t:'~()pralled~ikilil~~ 



;iQ . ' 

iI~Efli~it~:J~$t!~~:J '~~9,1'!li~;'0'0;~ilir~~b!00m~0'~'f~~t 
· o()itdilst .yall~ hQ-og" waterin:~Gang" Chauk\U'; ;:' Tegllnover:~het : .. : In .. de ; ;~~q~n ' gehou~!311:.:algemeene'Ver~~denng.vall, d~~~-

~fiifl~i~~i~;iiiri '~!ijr~itlf~i;~[:!!! 
· azoiidheid : 'vAn "' ({uhenuen : die ]i:itna tte eleiilent ·. ilietont~ ; Y~rgadennK " ~v~p, . Dc~lhe~b,~r.~ . tn de SaIIlaI:aIlg~cPli .• ~~ll~> e,n .. 
19 •. ;,> . ·.··.·· .. k·.··.· .' .. ' ....... ,' . .... . ··· b··.· ... d·.··.' .···· ,:, ... ·t ' . p"Ii e' r""'n", a'''d' 'em'en' .. M. ·a"·'a,·Brand-A.ss~ran:hc-:M!!atschappIJ . l~ bel1<;>emdtotKo. mmlssans . · Qopen; ·unnen. en .. een . e or.v."nR mos c J ... "... . I .. , ' , d ' H ; W···" T ·· ;;. ' ,. . ',,"d' "k d d . t"'d' ' ]"'k .. ' < ." .... ,.. . . '. 

Ih :'cli'lceverhoudfn stf ·t ·,devel:aritwoordel!jkheidvaneen .. e. .' eCI ' .. ; ....• ·~7l.'a.s.ex;g-~~ geeur . e lJ elJ . • ewaallleIl1~ng 
..•.• g , g, •• ' .. ...... ' ; .. g ' .' Jg" " ...........•.... , .. . ". .' ',' .•.• ; . ,",van het Kotn)lll,ssarUlat.van denUeer " G;L; Dorrepaal; 
bestuu. r ". ,. t.o.t.. Wlens. be. m .. . 0 ... cungen. eve .. n.zecI behoort. de ., zorg "'d":' 1 'R' '. ". 'C' ' ''''. 'J '. " ·t···· " . A" ". . . ' .. ". h 't' n' " ··t· ·· .. h ,,' ... ': ', .. ".. . . " '; ' .. ' . . ..... . '. ' _ OOf ' (en ' eer.nor ler':' z., en vane . !rec eursc ap' 
voor"de gezon~held enwelvaartzlJuer mwoners als de ver. . d II · · G······St· lli ··'·d d '· H . P 'H' S· t ' . . .' ht' .' .. ' d . k n kffie van en eel .e ng,- · oor en eer. . oe ets pac lng van oplUm en ~ }~ro~py.a ° , .', ". . : .' .... ..... . 

. N liar wi} ,ve;Iie$eri, 'i,s;'1aan Varkevi~~er alsverdeih~er : 
" DeJatJ.a~lJq(Jev,errll~t~ij!l~)~zetsIIleteell yerslag .pyei· ; td " Th A R ." .'. .' .' 
liel ~ dm"ilien-kotiitiveld indePail.atj,[J8cne bo'v'enldn.del't en~et' . oegevoeg ,; ~t; .... ~ ·.tills;. .... <,' ...•..•.. ' 

tf~ti$portste18~t ·. opEJumat1·ii) .. 1Pestkust, . ollHElend, aau . het'Gepraaidd~or ·het ,Ned. :schfpLicktsif~q.l::· 2Januari$9.0 
tijd~cllriftvlin ,MN ed:"Maat~.ter · bevord~r~,~givanNij y~r- .. .0: L.en .• '. 35 Q ;, Z .. • B.,)Ult ,Ned . . schip ' ill~ntor; , 3Ja.nu!lri , 
h#(l;;Reedst?{iee ' maahden': gelede~riamen .:de Indischeop 850 . O. 'Len,c,35o~:·:.R, · het · Ned. , schip,Ko.tmopo#et 1; 
bl~41:lp. ditiaI>pott overuj.tde " verhandeliilgentlElrState~~: beiden be6teind,: na~b. ]3atl;\\;i~; · .. .. .; . ••• • '. 
G~neralll, die 'demait-editiedcrNieuUJe Rim. Ooit?'. vet-
gezellen. . . ' ... . . 

D.e' bekende antipathie vau den redactcur van den Java
Bode tegendat blad wordt daardoor weI watver gedreven. 

. . . 
• OpgaaLvau iii het 4e10 kwt. 1871 Joor eTe Faktorij del' 

N. H, Mij. vail Java naarNederland verschecpte produk
ten: 

Tin. 
.SlJiker 
Koffie 

' . 

. Rotting. 
,Sapanhont. 

.• Kinabast ' . 
Indigo . . 

. . 

· . Gcta ·pertJa 
GOllc1ilstiek .' . 

. itllnd~rhuidcn. 
ButIclhuiden ~ 
Tal)llk . 
'i'el!gkarl'angoct 

'. 

184,,1,1.19 pik. 
401439.57 II 

28684l,tH II 

8744:02 /I ' 

233.51 /I 

35.068 " 
47.17 8 /I 

316.80 II 

9.29 /I 

291.10 II 

597.91 II ' 

1216.49 " 
25.94 II 

In de jav. COU1·. komt voor cene nadel'e ~pgaaf wiii den 
uitslag van in 1871 gchondeIi aanbestedingen van uitvoering , 
of levering van material ell , ten behoeve van ackt militaire 
werken. Geender nitbestedirigcn gelukte. 

De Jav; 'Ooul'; ' bevatcell stllat, aal1too~elide de l'e~ulta~ 
teIivan' densuikeroogst bij ' onderseheidene in, de l'esid,entien . 
Bezoekie, Biinjoemas, MadioeIi; Kedirie en Madllra gelegen 
suikerfabriekeIigedtuende' het oogstjaar 1870:, ' . ...... '. 

(Kabel tusschenSinga.pore, ,Saigon. &HQngkong.) . 
Devolgende ·. keuni$gav~ : is, ,ovel'g(.-)l1omI,lIl: llit;hctQtlicie~le . 

dagblad ·van '.Saigon, · d;d> ll .Nov. lSme~ . geteekend 
door den komlli.aridant tlCl'-Mal'iliealdaili: : .. . 
. Deondel'zeesche tclegraafkabels, die bij ·. Kaap . St. Jilllies 
(Cochin Chil1ii)a~nJftnclkOlli.eniwol'dcn than:s aangeduid: 

. 'doortwee groote tonnen,gescIiildel'd roo-d lllet 'zwal'te -stre
pen aan het boveneinclc; Z\i zijnvastgelegd in de richting 
vanhet Noorden 'enZuiclem " " .. " .. :,., 

De r:~ideiijkste ton ligtop .8kabelle~gten,bewcste~ ;(le 
uiterste lJuritvande Kaap,lll , ongeveei', 6vademen water . 

. ". . . ,,'.' . 17 Jal1uai'i 1872. .De nool'delijksteton ligt : ineene liju;inet de.tweepurit!Jn, 
.. D . J, (X . . t ' . II db' . , die den ingang: :viinde . Cocoa-Nut-Baybepii~en,opongeveer 

.' •. e .· av. . .ouh' vanglserell : verme d e; enoemmgvali 5 kabel1Cl~gten va,n .het . Qin. nens. tepu. Iit der ' .. ba,.ai in 0 .. ngeveer " 
' een sekretarisert ' vendtimecsted~Pekalonga:!i: Tolin" deeerste 
b t kk' . d . Ittl ... ' d . '. t't" l . k .. ~3 ,vademen ·. water. ' ... ' . . 
e re.mg : oor I.e. ons ag van envongen lual'lswamH!l. t '. is •. initsdicn,· .. ferboden, . deze torinen ie bezigen tot 

. tevaCeCl'Cn ·· en bij9rdonnancie bllpaald wetd. dataldaatte- ' 
' vens een afzonq.erlijk vendu-depill'tement, afgeschciden van verhalen of ,vastleggen van een schip, dan ,vel te aukeI:en . 
hat :llotariaa.t, zou worden opgericht, behoofikook, krach- in ofbinnell}~:lijIl' waariJi.dczclve gdegen ~ijn. 
tellS' v:ro~gere li~p!il~rigen iecn: riotarhte woiMu,lilmgest¢ld. · . . '. 18 j~nuait '1872. 

· ~;4i~i:~~n~~ff;tifc~oiij. AM~,::g;~~~~~;~~r:!;::til~t,it~~.~~~., 'N .•.. l.~ .. t. te .• ··.,·.~,,~t~.~eI,f.~,· •.•. g.-. e.d .••. z.~.~ ... t.e.tJe .• :;. :ijv.a, e ...• ~.n.·. I ......• ~:. ! .• ~.1,p: .. ;.OP,.·.·,.,.,.u.w .... e ..•. · ...... ~.v~lda- . 

..... ~ ...• ,a.·.r.l,i.~,:.,;aA.~.·a~.~.·.I'~ ...• ,~n' ..•. ' .•. e~.· .•. ·.[.·~, bn .•.•. bI .. :.e:.'.b ..• n·.',Og}.'e'.e.··nm.:.n.~ .. ,.l.~.:.',n.·V· ..• ~I;J" e .• '1"~ .•. I.a.'11.~ .• ·h"·e··.·.' .• r~.·.il.·nb.tlt)~.:.e.:e •. ; r,.r .• l~lrl"~.:.·g:..·.e( •. l •... ra· ••.•. k.t'~env .. '.·.
l1
e

n

'·'::"ne.;:. n~:e~.;-.g)l:.:s".P .. ;R·.~· .. u.,.~ ...•. ,.be:.·.·m'.~~b·., -.: .•.• al.~.In.,! .•. , .• ~g.. pig~~dvo·fd'p;a'Rd~9biioterl'" inp'''''';\" )'',"~jgjg~ · 
,,.' . -, -' . . ..•.• , .... ; .•.. , .... !tD'.:v~a· •. · •. n.·n·.o.· .• ~k~·,~J.:., Z.a· •. i.~.rJ.·~.:.·m~:·Pe·.-.~.·~.·.a .. ,'.'a •... ~,R.1a ... l.I· .. tl· ... ·.k.t ... a.',: .•. ~ ..... :".'.ez~e.a .. I.J~ ... '..s.'.m."u;.·,· .. ·~~ .•.. ~a.··~.·.·aaaa .. ·ra.n.v ... U.'·oio~. :r •. ·.·~ .• ,: ,.~,·'t!io';.ge:.~gle. dbi.··.; .. ~at ..• c· •.• :h~·tg.·.g,~.· .. .. · ... ~w·.n.l.,.da·.·~l·ll~t'.,.[.;· '. seger~ eel1:ig~' wekel1~ naare~inotai,isui tziet v·obkbij. aekC!l~e" . • 

c y~11Aie'npersoOIi. ' kost . hefi niO'eite ';', naal; ' hctschij rit, ". omtot ". wiy weten46~ , :r~~i*1 .. enh()~' dikwijls gijuW~ ' ,hanil. voor.' of-.. 
·ce.he ' beslissin.g t~ ', g.eraken;' ,:·':' ','., '< ...• ·:"::" :<.':c'· ·· i :., fers vanni¢n~chlie'ven!lheid ' opent; . ."..... . ... ; ....... ' 
' . ." . '.. . • ';'" '. . . .. .. . . :.'.',. '.' . ...•. Ooze Uj~llnJi~ ;-;·I1~tuurg~p.q~e~ zullcn ;UAaarvoOl' in hun . 

·,.~ .•.•.• ·'.:, .• ·hV,(~:·:'I .... ,··.,~.~ .• ··.,.:'.: ••. "." .•.. ~,·I.:;.I,.,' .. ::·.a·l·· .•. '.,:,:.~ •. "rn·;.,.:·· .••.. ·,.:.~:.,.~ .. ~d.· .•. ::n.; ..• ,.:· .. ·~" .•..• d, •. '.· ... a·.o· •. '.·· .•.. ·~ .. · ..•• ·.·,'.:.'n •.. ·.,.·,·.B .•. ·o.· .• a·.:.· ..• ·.pli:-,re ..•. · ... ;.·.~Ie ....•.... :.~.~.n.d:.·.:l.··.'-,~,'.· .. ~'." ... ·.·~5'· •.. n •. ·:.l~.X!.·.:,.·.,', .• t·, .•. ,·.,e':.·'.,·o .. '.p·,,:,r.'.: .. :,':.',,:(.,z., .. r'·".".'t~.:;··~ .• D·: •• ·'; .. ·k, .... h: •.• ' ...• ':· ... · .• ,'eeObrC.Ue.l .. ~ •..•.. dpU, •....•...• ',·, •. :a.·l· ••. ·.~a·,8 •. ·: .. · .. M·.~I .. ' •.•. :.,.·.~(~ .• I·.·': •.. :~ .•.•• ,a •.• :.,_ .• · .. ·,.,., .•• ,.e.·.~.·.e~ .• : •• ; .. ·' .•. ,' ..•. g ... ,;.' •• ,.~.~.) .. d,.".,,',':.,.,.e.~., ...• :·I;prl·;, .. ·, •. o."C: .. ·.H.n.·.t·.o·.,·· .. ~.·.·c·.·.~m •• • •. ,·.n·.··.:, •.. •· •.• m.'·.· .•• V.,.".~.: .... ;.al·.M .•... ·.·~s.n .• ~ .. '.~s: .• ?.·' .• ~ .•. 'a .•. ·.··., .•. ~.,l.,.,aI::.:.W,'~., .••. C:··ia •• , ..• ',s~.~~.·~.~.· ... '::.,:~:.ll·'~:.:~.' .. ·.·.kl'n,··.·.:;, •... ,.~·.·: ..•. e· ... ~: •. :,.e~ .... ,.( .•...• ~~ .•.. "h.~ .• e •.. ·.:;·.~.' .• d,·., ••. O ...• p •. '.'.U.i'·.·I.S.· ••. da· .•. -... ':, .. h •. 'a'.,e·.;, •.. d· .. : .. ;.re:t.·., •• ~ .•.. e.s.s·.~.~· •. ,'.: ..• ~~u· \\i;?~b~~i~al~Jh§d~~kJ'd'e~~~~~e;~ljd~~i~i:~~~:~iY~ahtt~~t~~; •• : 
'~ ~':- u ~· - . , ~o ~ .. 1-", > " ' . U

9 '· ".to~~~{le~~~1~~~;(~~;]l:1t~~~~;;i~tti~tf~~.\~~::,,~1~~~~g\N~~: .,~ 



-~~~-~~jz:~d~~i:d~~ ', ~~~~~f~%\~n:!n ~:v~~:J: e~e':!ije~f:~ · •. ·~~et di~ti2a~~rer~a;I!~:~~~~e~~~~i::;~t;f~~TI~;;t~~~~";'\ 
len ons' voor·: die. na 'ontvangst' 'mede te deeleIi~ . ,. _ . . ~a~d gesteld :9c

m 'all,~~p .. pos~~~n!:tl)?~te··,w~r~~Ili : a~llg~tee- . 
~ 'Il~t;Ql;!g1fJ:lstig\ }veei; . etl.het; reedsverkn:g~n '.resultaal;~1l7 .' ... , ~eIl4, te : ?ebb~n. ~erd~~~tCJ!dj : }),e: , e~sch·; ·d:(lQr .. . ~?~. :::.0' :~.; -

. derl' · ODS besluit.eh· oriz'ebezoeken. ·.· buiten de stad ·nog · voor~ ~ingesteldwas gevangem.$stra{···vl,ln- ·-tw~etotvIJ.fJM.J;'::" :De 

:i~t~~1J:l;~$#'~~n!~\·,;:~i?1;;;!~;";! om::;:~o·· Z;:~:tr:!j;l~;~. in"~:'·:Og 
darfk~aai'hel,d',- vooruwereeds . b.etoond~, dlkwlJIs opoffenn~~u het _ vo~geiLae ~~ngaande : de 1atlts.t!l"Keti?~p!1ttiF .' .. .. .. .... • 
kos~~.~~l;lf. mi:~dda~j~h:eid. ;,· ...... u . -- . ..' .. ' .... . . . ... ; . . Nabij de hOQf?pIMts ; h~ef~irr-clen .*.it_cht)din ,Z~,ttli4~g ·~p_ 
.; Dat9nze :_pogmgenreeds . zoogoed slaagden, daaIvo?l ' Zondag een . briital{r rgofpartijpl~.at$-gehad~. /~ .Na~htsQIrl .! 
dariklmwijalleri"die ·. er .toe · hijdtoegen; a~h1J de 'eer, . ~atllUl' zijn .de .. roover~ h~t . hui~v~~eeli . welge~.tlM~ri,'. l~vaa" 
Ja v~ 'S1,lQoggel'oclIlde weldadigneidzieh weder ' zoo schoon . binnengedrpngep: ell liebpen~ .. y~or .. etlIi· ?~~~ieIlliJ~e· . waarde 
open baarde. .' '. . .. geroofd, De berb6fde moet :,ZW~!lr g~woiid Zij}.l:. ~r.~estll~t 

13ATAVIA, 16 Januan 1872. vrees voor het behoud vat:t ZlJ~l leven ~ Naar .1Dll werd 
... . Het Oamill, verteld, moeten zeveliperson.en gewond, zijn, waarQIlderdrie 
J; It Kleijn, bes. i rOOfers, rue doOr h~.nne ·" kam~eradeid~ijnWcggegr~gen;L . Ook . 
J.; W.U; AUer. · wofdtverteld;· dat dero:OyersJ;e.ed~otMekt . e~tgearre~te~td 
A. P.Aganoor. ' zotideil ziJn:...:c" -. ~: . ~"." . ; , " .. .. . . '. 
A.O;· Claessen. Verderschl;ijft mep. Ons nag: '. . .. . ". .. .. . ... .. ... . . 
~L C;David.. .';. ..;;..Het)st4oeieiijkolllecIijil!steyoors.teJ,liilg te geveli;. 
A; jJ ; .. W. van Delden; . op; welk laag ' JJeil >in :_~~d~lij~h~i(I : 4egroote_ ;'ril~~ii~te ., v!tn. 
G.E: Gaspei.'. . Javanen staat':zOIider ~e-ug~lv(Moell> zQ ': j1anhun 1ustj;()t 
S. van Hulstijn.iunfioimschuivim endobbeIspel.lk · heb kinuereIivanTO a 
S. A. 'l'homas. 11 jaren gezien, die reeds verslititfd waren aan hetdobbe1~ 

spel en amfioenschuiven. · Wat nog erger is, met zeker:' 
De bandjir, die wij rondom ons zien, iseen der ge-heid .weet ik dat hier bravo's zijn,die voor een enkelen 

weldigste,welke de oudstebewoners van Batavia ziph zulIen rijksdaalder op zich zonden nemen. een moord te doert,-zelfs 
-lierinnerim.De benedenstad staat onder water.OpWel- voor min.~er ismijveJ'zekerd; . ..' . . '. ' .. 
· tevrtiden vindtmen hier en daareen ·voetwater. Dedijken Het is waarlijkte hopen · dat de . nienweresidentriiBt 
opMolenvlieten Passer Bal'oewerden . gister bedreigd. in de dwaling verkeertv,an zijn. broeder; den .gewezt)nRe~ 
Hetgeendewaterstaittdaar verricht heeft om de dijken in . dacteur, datde Javaanzaclitzinnig van" aard is, want die 
stand tehouden, verdient allen lof. . '. dwaIing is groot. Schijribaar ja,is de J avaan zacfitziunig, 

Hilt bevreemdde ons evenwe1 ten hoogste heden tweema- doch wannem; een doel ' bereikt moet worden,dan ishij 
len langs' den dijk gaande,- die de ·haven vande rivier scheidt, volstrekt .·niel; keurigin de · kens vail het middelomdat 
1:e on:t\vfllin . dnt omlan·ks <de felheid van den wind en de doel te bel'eikim~ . .. ...... ..... . . " . .~ . '.' 
tlaardoo~ ' ontsiaartde · opstuwirig,de· .waterstand in · dehaven .' Hit: de Locomotie(zie' ik~dat . de 'Maatschappijtot 'Nut 

·nog ·,bijna .%, Ne(L e1 . lager was dan . in de <rivier. · . v. d, Ja,ilian prenten Iaat ni~keri, o~alShet wareda~rdoor 
Wij otidei:stellen datwerd, onder zoodanige Oinstandigheid, deaandacht del' J avaIienop nuttige onderwerpente ves~ 

· d6Grooteen Kleine Shiisgeopend, dewaterstand in de tigen; Dat althans mO!it het ;doel zijii, doehde keus vaneen 
stad spoeiligzon 'verminderen, daar thans de van boven af- pl'ent met haL portl'etvan onzen geeerbiedigdenKoning 

· gekomen watermassa gehee1 de ' rivierbedding volgen eumin- vind ik a1 zeer ongelukkig en zin1edig. '.' 
steniS palen· dien.t af teleggenalvorens ziJaan zee komt, en Eea voorsteUlng van deverschillende tijdperken uithet 
zij zich veel ,sl1ellerindrie takkenzou ont1asten. leven van een amfioensehuiver zoudedoe1tl'efflin:derzijil; 

Hetis waar '·dathe.t pasaangevangen werk aan denieuwe om den Javaan aan te ' toonen-, hoe trapsgewijze, lang
. binnenli:avendan'dobr aanslibpingzoulijclen en misschien zaaro maarzeker, . de' amfioenschuivervaneen :welgesteld 

10 a15 miHe · verlorenk6ndenga~m. . .. ' ... . inan 'eeIibedelaar woi'dt endikwij1s<zijrileveu 'op--ellen-
Maar ,van. tweekwadenmoetmenhet minstekiezeIl, dige wijzein het kettinggangel's~kwartjel'eindigt; 'Wanneel' 
War geldt . zwiiard~r:het 'verlies ' van ··eenige 'duizendegul. een genr~schiiderzulk ' een voori:ltelli,ng ~- teekende .· eJide-ze 

dens of de 'gezOIidheid . van ei1'ea20,000 menschell,rueth~ns later>gelithographeerd werdof, inhoutsnee gebracht, zou men 
. tot 1/2 1VJ.voe(wa~er ·. 1:iinnen .~~~ne woningenzien;sta~n? eenig nu,t lunnen . stichten. 'pe Jed~ll vande ~faatschappij 

Hoezeer op .lhJswlJk en' Mo1CJlvliet he.t - w~ter eemgszms' tot NU.t vanden Javaan, schijn!lnero(jk'nietail:n,gedaclitte 
gevallen .is, wordt het door d!)n fellen wmd m de beneden-. • ~ebben, datQP 4e v06rna_amste~ niuD.ten reeds . hetportret 

.. ~J~rjil~~)~i~1r :tl:di¥i;:!,:t~ . ~~~'t;£'~' ·;':d:::;~~~~~~l£)~,\~!j~~~¥~~IA ~~fdy, 
:;ver~cliillende - ~okal~n:; , d~e ',:vo,o1', deI). _ handel<liene~. KostAat is.' h~tdellkhe,eldlni er:nstlge (lyer~~gI~go~ .q~ ._(;mts1a·g~n 

· E~~;~i§~~~~iS::~h~jt~:fM~~~~~ ·r!::::~~!~~:l1~~~~~~~!: 
· . . . .. . .... : (Ag:(tgebodeltU illhier verool'deeltle heo.en der( perS~()n ~anW.~tot·drWJar1l1i' 
. .. '.' .. ' . ' .'. .. . .. ... . .. .' . gevailgenisstraf;- ter zake : van: .verd\llsterl~g' va1l<4e som' vau. 
:: ·1{I(ar· Wir;-~l:n~~ell~jiJtqnZ.ake -:varke\~~ss~~'idiede~tSOsten 12000 ~ . welke ' de firma ' D;en Co:tilhier aan ' heiliop; 

, ~':~;~~!::::~~1\~t;:~ ;t:~·~. ~:n.i~>ooq .... :t~tj~~t. ~n~:irl~~'~~!~: 
,·titie; alhiei behan9.eld~ "dezaak ;yan;:' W,, ' :pe~oliu14Jid'tvan·.een ;, .l.ht Solo · deelt .,IIl64' o}ls' mede .dllt' 4.e J\\',~~4e :'Y,~1;g~~.en~Ut 
,'" c · .... '. " ,", . "_, . .. " . . , ," -__ . .. :, Y ." , ._. : _.' ._ , ". " •• _... . _ " . ' , _, _.;" ,'; ._ ': ~ _ '._ .,. _,.' • _. _ "_ . ••••• ~ _,-: . • ,_ ", - •• j': ':" _.:,;, : _;.. ••. ~.:':, _ ~-_.-. _\ ... :-- . 



:~ll~!l~:~l~~;;:~~~~i~~~t~~'.t!:~~~~!f~~:eft ;~~aits\~~;'· ·~:~¢l~a~l h~e~k~:eb~.:t. .;~~~; .. :~~n::'·;:~~d~~f&~~Jt~~!1n~ifg!~ 
· c?:, :fI:eC iaannrlltden. · blJ . ,dat .,pestuur, ~l\ll , 1Jelllngstelle,n<len )!,Is . nOlllcnworden. 'moet, . -durfde .. men . zrch vlelen , d~t,; nu:' ~Qk: 

. , 

(fjam;,. c6ur4:.· . 
'-:"'\.".- -~l'~~~ •. -l~ :··!. g~rr-.. ~~c~'ct~rlS 4.~r ~a~t_~ct~a_pp.~ .. :· d~n·k bet~lg~l ·. L ·· 

~AA~; ziN; iJv~i~~e' ~ell!-Oeii~ge.iL ; '; . , " <c :' , ':'. Sruna1'ang lUan, Failheterr.. Aileen te SOerf:tbJlijh sle~hts 
':~fgf~~'~J~o~~~~~~i~,t:,!~:t ~i~~7d~~e~:~~g~~r~i~r~ z01s:~l!~loElt-' : :~iju bl ~e~'roorvRn: p~c:mber jl.iiiet mindel' den 7 (zegge 

' .. n . ·. ·b"" . '.· ..... "·'t .. ·ll.·· .. ·· . . .. ,. ;h' t 'C " . .... ·d·' · ,t.' . .• "}" ..... ;. l ·· .. d· . h" zeven, Clill1eez~n gefalIIeer d. . (Saln. 'Cow;<} . 
,;, , ~~,J.,~~~lJ~~ ... ~ . W~ ::ln e ;\:Qng~es ; pe ~l9} VC~Z;':J, lg . ~9'- • . . " .. ,,;; ... :;. ... ""'. ~;== 
'. ~en; "'tot ' :geru!ltstelhng · yan hEm,chelll , alles 'z \'V:ilngh~den" Dla- : . . ; .. :" . ' ,... .' .: ' .. ,' .. ' . ..... ;. . 
lten: , ~~t h.:et Cori~.1'eSi~ . Ap.rilgehoud~H ~al wW~del1l . is ; SO:Jaoa!J(J; ~. 5 J a?ll.~aIl;<WIJ . rve·l~. sl.·nenma.ae.nr~ ' Ndae

tde'rd1111dM., fr!~. ~~. 
· .z,e~~;"t*~n, ~~e,t, .• ~~,e~~;, ~Iloe41~Ae,. yas~stel}l~~ (ler ~~gel1)8 ~:~l~trgei~ft . ~~~aakt . ~~.·. de (fJ~eJ'.Ct.), 

,:~:~::e: fi:; . :t::.~ .. ~ .: .. :,('~~~ ..... . .' (.L
OC

.) :" " .. \ :. 

• '. Stpit~r'fn!1,8 ;Ja~ , · Dc· zeer. lofwal\rdigez~~htd,es tegen~ 11 J an:, Milital"ia, De fiankeur van Mauen~ 
woor~ig~,~~I~i~t~f~ .i>m deVegfootirlgte OIWasten .yaneen burg" waarval~ sprake was -in ons nl1mmtll' van Zaturdag, 
hoogst Impr()d,uk:tl~venpost,):H\t wachtgeldten b!lhoeve van diegratie van de' doodsti:afheeft : beko~en, is. v:eroord~eld 

·· .. ~~ttPl,~1::f~Jtri~v~~tf~tee~~ltd~;~~e~~:~lj~i:~~·~:n·:~t~~f;Ji '~~~~'. 6de~:r~~ee~:!~nt~: ··Z~~~::asi. b;:·~i~~dZij:ebb:;:·e~~~uri~jti 
l'erYll,lljpg . vl,ln, vakatnres allereersthet oog , op de:lange hJst · onlangs -' ter , dood ,georachte ::kamel,aad · KeJ;Ileling. ,}Iet ,viir-

· derc '!,acl1tgeld~l:s' te, sI~an, kan, iridicriinenhiernief inebicel leenelJ van gratie s.chijntdan weL wie question£i'humeur,. 
tak.t'·eni :)Vij~h:e~~ 'te .:~~rk. giiat; :gemak¥elijf tot grQ!e 6ribfk ,,' . . < , (Soel':' GOU1\); 
Jijk]l~d;~~ en. ·. t6:tJ),(mo,eri1inge~,Jeiden , die, riiet inhet belaug .. ' . .' ' . .. , 
vanden: . staa~ }Iioe~e~, :worden gellcht, ; DezeqpmerkiIigkwani: 5 J(\nuari. , Ret schip Maibit, datmet;·b(l-
'ODS • vOOl;d:Il ; ge,e~t, ~o~n wij '. ~~~er . 4 l}gen .z~ge~Aatde.hieF · hulp :.van ' een sleepboot . en een loods · zop behendig in'A~il 

. ()~1:aD~8 : !opr;~ det,we,~~e ! m.~a~;, ~~tstan~, vakat:ii:te In ,het~~.ri: . • moad~r .' werd' gezet," 'zit ,'nogaltijd op , de , bank. e).1 ·· i1i~n ;!is 
· i1um,e~terschap:> than§ ~~wedec. aoor _,~en, 1£l\cMgel~et: :wer,dt ., dfllk -; werkzaam· '. om ·. te : trachten ' het . cr'; af.te : werkellij de . 
. ; ~~n~evt;tId, . y~~~~q '!~~,~ .Ai,M ";-tak .;x~~ ,~i~p:~:t, _ tey~ijl ·.z}c~ : fad~rig,:-orAtiri .uevennggen~e lic~ters g~lost; waardooi' ~~et 
~.ler ,<~~p. ; a~,l)~~.!la~x"pp. he~ ! k8Jl?pt~~lht81tscburea~ ,bevm~t, schlp , rlJst; waarna : de, heVlge wmd en . stroom 'het . telkeni3 

· 4!.e J!1W; a~l~e.I1iJ!qRr' ~ijndie~stja,r~!J,iJla,ar :. vQoral,pok door: hooger' .op : de .. bank . zetten. · Men . heeft " hoop,: hat op :~lie 
d~ 19~~lijke(; J'ijze : 'Ya~rop , hlJ jarei) lang a~:' het wer~'V'a~ ,wijze , ov~r den top del'. bank te voeren; ' om 'het gau langs 
zlJnf~er vel'rlc~~te,Jenyoll~ 'op .de benoeI~ung totdie h~~ ' de . andere ; zijde er tedoen afglijden.De passagiersdie 

,trekking waart?e hlJ,. , v~nhICI' u;t •. ~e~fs.t~~ep1a.l~~ . yoon~e-; hunne reis :.reed,s 'sedert · tien : dag~n ; :vel'traagd zi~n,kjl~:Uien ' 
~ragen:, W;1S! ;mp9ht: r.ekenena~sJ be1opn~ng zlJner lll~stekeilde van 'die nianoeuVrenog lang genieteu, hetgeenhen in staat 

, ~n laIlgdurlg~: ~l~n~ten, , ;:,i'" ..\' ' . ..... .. <.', .. .. 0: zal stelleri.: riaderhand met ervari)1g van "ii!.oddeJ:banken en 
.: .. W anpeer ee~" goe(t .ilien.aaJ;~' wien ;het t(lCh;reeds z,?~ ~oei:e, ; stoomslepel'ste sjJrekeIl. '. . ' .' (Soer,. HJJ~.) 
VJk "valt :o~; z.l<lh , ~ot ';promotlf,l ' YOorgedragen; te knJgen', ;QP ; , 
tliewij~~~~I;~~~ltieI~jk .ziJI,le ; ,~illij~e .. ~ansprak;~n :: yoor:WJ~': ' . . .. . .. . ' .. .. , ." . '.' . " 
gegaanzIet, ~ !1anmoet .; de ambItle;: weI Ultdooven . .. :...... .... .. :. . Soerabqt7 a; 6 J an,uan. Detotal~opprengst del' ten be

.. ' Een:: · gbe( begifis~(. te · .• v~~~ .. dOol'gc;:dreven ;~ kan 'otlgeveer ' hQevei, van . de. noodlijdend,e Christerienln. Perzie; hier gehou
h.etzelt4¢ . kwaa:d " sticliten . als ' irepotismeen ' gU:nstb~toOil; . 4ft· . den ' collecte;,is tot. heden '! 3950, . >Denood is echter groot, 
verge~e ;m.eIl ::: bjj; cie . tQ~Ras.siD.g .' niet 1, ' . , '( Sa~; .;pom',.),': .. ~. : waar . dRS de ~ ~ommissie . ~er . c.olle(l~erillg .:ziclt nog , uiet · 4.e~ft 
. ;'. '<';~':;' - ':';~:'~'~:::" , ::~'/" · .. c.·,· .. ,' , '." ., . :';; .. ', 'aaiigeJ;lleld; , zij men; nietk~rigf Wanneer~it: ~~~:;~ Hol.) . 

i.~i~~~~t!~~[E~': '~:'~¥u-~t~~f~~i:;~~,c~~~~;~tt~~~~~~~,~~i;' ':= •.. ... C. ; <:. . - . :' ; •. • , ,, .,' ~ ' ...• ' :. .. ,. :>:" . ." :' .. . .•.. . ';' ... .. 
grpq~e,'tla,ilwl(efilighei:d,;;te . kunni n:,;w,vrden o.pk'egev,en) als .be: ·· ' ~~11ta~r~: 8 : Jfl e8tlcu8.t~ ~ .131J .. de ', ()p . 2~D,ecemb~rJL .te. ,¥a- : 

;dragehd~ <' . ;/; ",, ; "glieitl ' viifi t':s:4' 0:00 .... Ref " '.' h ;:.il't echt~i' da!lg .gellouden kpffieveIhugzlJn V()O~ gouv6rnements'rekernng 

tli~'1J!lil~i~rf~:{~~!~ :~~~t'~!~~ir~~:f;~i~.:*:;t~ 
, 1l~kv:~,rl?org~~,;~g.~ol~v~J:r;\.~s "tli !!'I1s151Jae. JustlSle, III o~aerzoe.k,; ,mat0Vo'a yall: , TJamb~-tJamba het . etablissement ... te . Blk~roe 

, . ~.' .. ... ~ ~.~ . 



:t:£t~W;lJl : zij*~~tf~tej, "oB@%e~;:Qa~AffM:~t~Be~jll~d~oJll.hett~vell" ··· •• ' .• M~et· r4~@~d~J~r¢{5hoe~m~tingeIi;< ,v~9l'<,de·' t'rialigulatie' 
'l{wam, '... Ond~r , ' tlt{ id~o4dn;" wer!l9{)~ ~aIlget~off~rLrle .1p.Qor- 'werd een :begingemaakt. 'De me.estal Jlcijige ' en bewoIIae 
, aefiJial'Vafi' d~nfegentyaii]3qelo-~()eloJ\{asaUnting,genaatlld.l!lcht~!l ~ dede:fiin tuiIl1e matehunnerinadeeligen. invloed 
:', :O~ags(la3.l'a~pyolgende}v~rcl , ,va:li~'[akasser eelleverster-, gevoelen()p den . spoedigeuvoortgangder ' werkzaamheden. 

'JtiIig' van" vijf£igi ' l\1WtaireuIlaarJ?W:eroe. gez~nden, .,welk ,':' In ' ~idden .. J aVllwerden de metingenvoleirimgd te Ban-
detachem,eri.ti : J~filch()oti)1:.(j thst ' s:edi3rt geh~el IS her:;teld,Joe-pal:nten met die teSamarang eenbegin .. gemaakt. ' 

; \;g~i:Ioopig ;g1\lij:'" ge$tati9§e'erd , g~blevel1' > , ' ... ' ...... .. I~demaaJ1d Augustus , moe,std~assistentFlorij een 
~:c'me;', ':I'jam.F~~la5. . ; \v'er(l ,doqr. a~n;'~ekretaris ,"Oor il!ll;tud"; tweeJligg .• ,veilbf ~naarN eclerlaMaanvr/!.geri .tot .herstel van 
;sqli~~:; i~ken ' ~1Jn<j@ati.1t ::aiiIigeh.o~~~n·r.'·'Waarin · . zigl,1C'vijft'9-0orgezoJ)dhe~d. ' ' .. 

,"den', al!ako4itil\11iJ~6ewann~ ' Sakka .en twee.ziJneropvarep,den 1'weede .sektie(Ingenieur ' Metzger). 
·'te . Laj)0so"' ~h, ,. ;S6E¢n'gi., e({:;.·.teMampia, 'in.· .i\!Landar gekbeht~ 

' persQn~nbevorid'en,. ' ·DeErall.w ·I':n,. deopvarenden, 7 .be- . De· ,b,e~eke.hin~en, .• waamin inhet "laatste ,kwartaal sprake 
hillve' een 'del"schhldigen, die vo()rtyluchtigis,--:,:,zijnupg'e- ls, cwetdenalJ.n.geb'oden, demeteene' meetveel' bewerkStel
'zollden naar ,Makasser. (Jav.Cour:) ligdebasismetiJ.lgin Cheribonmethetprimairellet in ver

bindinggebracht . en v6orloqpig' bel'ekend, en eenigesteITe-
VEBSLAG . 'V?llde ,V~~#chti~genvan.( de , ~(logra,phische kundigebl'eedte-, en azimuths-bepa1ingell verricht. 

die:nst, ovethetderdekwartaal1871. C.Magnetiscae en JIeteorologiscaewaarneminge.n. 
A. : 8,lerrekundi!Je plaatsb.ejialingen. , Dewa~rnemin~eIi<werden op.de~~lfde wijze alsinhl!1-

'" l ,nhet · v.ei·i!la:gvan ,. het; tw~ede~~~u,taa1i~~s vermeld, ", da t t-weedek:wartaal.·. geregeld voortgezet. . " , . 
in de maandJUnLhetbel'icht6ntvangen :jerd, dat d~. be.; Hetdrukken vande uitkomsten, afgeleid uit de mag-
stuurdel's derBritish-Indian Telegraph-OQWP,any ,h.et .. kos,te- netiseheenmeteorologische waarnemingen, gedUl'ende drie 

' lppze ' ~~brUikyati4e~ 1el~graa~kab,eLtli~s~~:ell. $cingap91)e e.n jaren gedaan, hetwelkin J tinirIloest gestaakt worden, tOil 
M:'a~r~s' yoor , d~ ~bepa11Jlgyan ,~et. lepgty~er..s~hll t~sSClly~dIe ,<W het ' . ~inde '.' ~an J uli hetvat ' worden; ' op 'h€t eiude van 
plaatsen had toege.staan,en dlen , ten , gev:olge net vool'stel het kwartaal was het· eerste dee! waarnemingen met de 
aallcle Regeeringgedaan werd, aanden hoofd-ingenieul'der daaruit afgeleideresultaten, op eenige weinige bladzijden 
(:leographische dien:.stopteQ,ragen,diebepalingte bewerk- na, afgedrukt. (Jav. Court.) 
§telligen.eIl·.· .dllarna, . IIlele~n Va.nZr,·' Ms. stoolll.schepeu, 
tot . de bepa,liIlg, van ee'ntwintigtalpunteni,n dcin Rio.uw
archipel endesttaat ; va.n>cMftlakka' ovel' te o gaan; ' , 
o,Jiaar doorde ,1!.egeeringov~ree*k(}mstig ditvo()l'steLbe- ' 

"S~llikt " wel'dJ ,b!:1g!\fziqllAeho~fd~ingel!ieur ,den , l~den;:bvi 13 De\}. 
': llaal'Sing~ F0J.':e.orn' d~n;" eel'stljedoel~1e'narbeid,Qn<lerrn.e,4e-21 " 

werking v~Ilden .. ' dil'ektellr' del' te,' 'Ml).clrasgevestigue sterre- 23 II 

wachtte volbrerigen: dezebepaling was nog vO()l'het eiride 
del' ,;maan&.·.cJuligeeindigd,.zooclatde.hoofd"ingenieur:zich '27 1/" 

,a.en.1stenAlig1istl.lsnaar ,RiotIW. kori begeven,teneinde 28 II 

, jnetden, kqmm~ndaIlVvan . he~· s~~~ion inov,erIegte tl'!ldeu '29 II ' 

11 

otn.trefitde iHtvoeringvari het , twe.ede ' gedeelte der boven 
omschreverie tb.a:k; . . ., 
. ', yahS ,l ;4AUgustus<deed dehoofd-ingenieul' met ZI\ ·M~. 
stoomschipMamix eenereis door den Riouw- eh Linga
archipel, waargp hij van de volgende punten de Geographi
sche Jiggingbepaalde : 

.. ,. . 4i)¢k Bou of Dj ahong , 
lief eilandMenaloe, 
het eiland. Kongka, " 
kciapBaroeof Datoe, 
de berg op .. het. eiland Bin tang, 
dep'ie~enPit~llg, Singkyp, Lillga en'M:eroqsmg, 

" II 

Jari. 
II 

" 

" 

Trouw-, Geboorte;.en'Doodberichten. 
Geimwd. 

J. 'D. ,Grevelink met L.- J. l\L Honig. 
]1'; Westerkatn.p met 8.:Eilbl'acht. 
Ch. Knaud met C.E. Akkenaar. 
H;C: ' Soeters met D. V. de Munnick. 

·H;Meijll 'met H. M. Fuhri. 
H.F.O.van Cattenburch met L. A. J. Fagnotti. 
Rudolf Wegmann met. Francina Mannot. 
KS.W.A.Jackson, weduwe vanA.F.Rijnhart 
met W.Phefi'el'korn. ' , 
L. JacobsmetD.S.Scheel. 
C. H. N. van Kuijk met C. M. C. Verlegh. 
L. L. Andre met M. C.L. Radijs. 
:EI. D. Wiggers met J. C. Soekias. 
F; G. van Gumsteren, weduwn. van J. H. Per
zijn met J. M. W. Michel, weduwe van J. M. 
Feldmann; 
Mr. J. A.M. van Cats baron de Raet met A. A. 
H. J.de Lacouture. 

Bevallen. allen in . het be,sluitgimoem.d 1 tei'wijF ook vel'scheiden.:e 
andel'epllrite:rtpepaaldwerden,die "tot stano.pl:iats dienden 18 Dec. W. C. vanZeijll deJong, geb~Dessanvagie [Z.] 
om ,de ,piekelliepeilen; h' . ;' ' ,:~;L9 II , De ,echtgeJiogte vanJ.P; Yelden [Z.] 

ZpoalsdeN()Qta.pu~ty@ P()e16e ,Abang:-besal',hetnoqr~ ' 20 II De .echtgenoote van G.C. J. van lIuIstijn [D.] 
',delljlfsfedel; v1;",ee ' eil~nden benoorden Pitaiig\ ' het (jil~nd : 22 IIK. ,F.deJong, geh. de Jong [Z.J ',' 
':&~Wa!t ll~t~ei~g~~, Saj~~: deh.o~fdHatl.ts ' Li~ga; :liete~~Ild ' 23 >11 "H.'a.duperron,geb, van dePoel [Z.] 
N:er~H} ' de ' iio()~dpu.n tV~ll ,:he~ :eilan.dMisana" ,.' het:mid.d~lste . " .~ 5 ', 1/' ,'h ;C. M . . 1.tij~en, ," geb; van" dell "J?osch [D.] 
d8r ~ 9:rie , eilandeIi;' .ten ',N.· N.YV. :.cvan' Merodtmg ell'bet ' y. , ::[; .. C~a,ell.]3erg~r,geh:. Desperoux LD;] 

: '#!~A~ LKal,a~;.I\'e:t;iL" >: ' ; "\J ' <. .'. , ;: , .,', ... ,"E.C. vander Vlies;geb.Y!1ll, 1I2gendorp [D:J 
' .;11tl.1l;1;, del!;Mi'kl'n%x" <thanseene· .. alldere : bestemIll!ng ~h.ad,' " 29 1/ A,.>;r: A.'·Pesch, .. geo.~enjaIDin:s[~.J 
Wa,~J V:qor': lie( ' t¥-liecle , ge:a:e,elte'clerted()enerei~,.~r>M,s; .30 1/ 'H.,/A. Gel()~demalls,geb: LOQst[Z;] 

:steQI4s9liip",jSuinidraaallg~weZfm(Wetk; ,vaa.].:tltigjItm.~~~els; + II ' M., p:dela 14mhelje, gel); Mel'ghart [Z.] 
' 9P \"cleV,reedii'" v.an/' Rioli",:, wasmillgekotn.en, doc]i· Ua.af deF;Gh.B~cJc,.geh.'POland·· [D.]' ' 
: , 1st~el~ .',ya~) ~jt, ;; ; s.~!ll RJl~J1(:l',la~g9..Jlrige~I':.pN'.l tie /£~ho~fge~. D. J .. Ai .. Kessler, geb:KqeIlen .• CD. J 
; ~eilt4e: : de: MQftl~irige~~eli\ ,~gj!F~6dep. .. Au.gilstus -n"~ar~ata~ c C. ·M.Ram.oer, :geb.Houdt : p;t] 

~~~~g;;t~¥!!~'ttilJl~. ,:~r~~ . ; •. -= :~ ,i)t'~~l~~f:~~?i;~t [D.] 
~" ,' :, l)e ,~sigl!~alb.o.,t~'t-: J~ :'h,et.:,~uid~}J., der r~slden tle BauJ oewSlPgl 'I ,2 " , B. A~ ' J·.. Feij, ge1>:Evehi.ars [D. J 
y1l'~!,~v:.pOl'~g!l~~t ' r,n ~XIl 'e.m~egeprllcht: - II C.S.:Ba.rtelds. geb, v.d.1?eek[D~J 



tt~·i J!itri ;·;.\, (J. '. A. Raveliswaa,~r; ' geb; B;'q~ckhol'stj lb;.] . ·}~2~. Dec ..... . C:v~ri ·R~al¥eIl,T6~j~1; . 
. ' ~" " ;/." De' ecntgenoote"",:ri, F. )\1) ,Davidson CD;] ..... . ..>::II ' .. . M: .C,R • . OHJve,>{61] ... '.' .. ' .' 

" . . " De echtgenoote evall J. HL~chmidtlZ.J· .. < ',.'4 Jan.F.Ahl'ens,geb.Kischer~ {20j.} 
' J.W.'van dllll :Berg. geb/de Levc:mtijnMittels~8 ' J ohn ])orimel'. C~5j;J : _ .· , . 

d()rter [Z.] ...... '." • . .• .. . . ' .. ::,.:, .. ,;: !,:,.,.;"." ... . 

L.E.Deighton,geb. Siek [D·I ' .. ' ..Aangek()llletfeh.Y~ttf~kk~'jiEei~()il¢#. ,- . ' 
C.M. C. Davidson;geb.'PiuijsvanderHoeven [D.J . '.' . . ... .... . . ' . . .. " . .. . . ...... .......... . 
N , . BroekhuizeIl, geb. G~rards . [DJ . Van~iD.g~PQ!".~, .W!lt , 1:i.~t , st90,w.~.!i1)IfJiJ~~ ,~ge~.¥~p,~$l:!h!ii 
:t\L. A .. Francken;geb. V;erbeeck [z.jdelieereil. S}Vavirl;g~ ' ~Qh!lii4t;it v:al:i:l)lial~A'S1it.Kerla.D..a,.'M6r,; · · 
A .. M. de Meijier,geb.Snhrieither[Z.]Sori;. 2Ttalii),neri'Yareri.ti1l9.en. : J:}9ssiifa~ ., ". " .'> . 

II J. H .. W. Klo])pehburg;geb. vall Reijeh 'YanSingap9J:"e; · :RiouW'r en '. ]){~ll,t\)k'-l'rHlt1fet!jtoom~· 
. " R. A. J. Verstege, geb.vanSpall Ll).]G; G .. Mije?', 'Dom.Knotliri(lrus,.eQli.tg.en3Iqnd.e~e»i.: c;llr 
" J. ·M. A. va.uD6ft, geb. Canterviss6her [Z.] ' heeen 'Peet, ~obins,:iJocIles;':YallOven,.eclltg: .. 'ehklJ?-d, 
/I E. Cornelissen, geb. van Cl:ans [D.] Keasberrij,Hellemstrom,:l\tlacmnist:Blitteling,Mejdvrouw 
1/ M. J. de Leeuw. geb. Lemans [D.] Hoog.winkel; Schout· Daniels. 
" L. van del' Jagt, geb. Smissaert CD.] YauNederlancl, mIlt h,.etNed.schip K08!tlO[JoZiet J, gf}z. 
" H. van Dissel,geb. Michel [D.] . Diellske, ' dehe~r.enMr.:BaernlayervqlfBaJ."ierikliO:vellniet , 

10 . /I A., A. J. Canters; geb. Dijkmans [Z.] echtg. en 5kinderenj Kefrebfjumete.chtg.,z·usterenlkin(l,; 
.... -'-'C. II van Brero, geb.Stuffers [Z.] :Boschen zoon;Mr: yerb~e~ell: ., ecJ1tg.;.B.Jll.II{Ii(ll·ger .el! . 
16 II . Meta A. van Sauten, geb.DibbetseGhtg.;Mr.Wybrandi;variSwieteu;;Tttrkjd.eCaluwemet 

Overleden; echtg.eh kindjMevi·.'ryndaIFdeVeer ' Beth;deda.mes: 
'SYKortz; M. Kortzj ·C."Kbrtzj·. Wybj;1I,udL '> , .. : .....• ><. " 

12 Dec. 
14 ,~ II 
20 /I 

23 II 

26 n 
1/ 

R.J. J. Laseur,[Sj.J 
J.G.Walter; 145j.J 
Echtgenoote van G. C.I. van Hul~tijn: 
Dochtertje van Ch. Loonen, [7 mJ.] 
Zoontje van A.EhrenCIon . 

. Zoontje van LN. Moree [31/ 2 j.] 
T.F. Donck, [28 j.] 
A.M. DamD1ers,geb. U ztiret. 
J. Jansen, [5Sj.] 

.. Yall · Nederl~ndjmet.het ,.Ne&schip l}iclttBbraal, 'gez . . 
Jansen, de heerBniriting 'enfamilie; : . ' . . .. . ... . 

N aar Muntok, Riouwen Singapore; met het stooms' 
Vice Pre8. Prius,deheerenBarker; Thomas, Dicksen, 
Thomas, von de. Wall, Dias, Rulofs, MevrouwenvanDrielen, 
Halkema en 5 kinderen, Mej •. de Munnick,5kindeienvan 
de heeren Gasper, Petrus, MayeU, Z. M.troepenenbari-
nelingen. . 

P1UJS.-COURANTder!iED.-IND.EFF.E,CTEN. te Bat~via,op '19 Jaulla.ri 

, Javasche BaDk:, '" .••.• llt 6,OOOiOOO~500 
Ned.-IndiscbeUandelsbanki!" 6,000,000" 250 
:Rotterdalllsche BBDk •... '11" 7,671,500» 250 
Ned.:IDd; Escompto1\iaat. i" 1,000,000" 1000 
Ind.-Waarb.-Maatscbappij.:j " 321,000" 1000 

II 

B ... h' P . I~! 400 000 800 atavlaasc . , ~au'YeDveer .• " , " 
- IJ UDlaveer .. 'I( 300,000" 1000\ 

Samllrangscb prauw~nveer .. \11I 300,000" 1000 
NieuVI' Sam. Prauwenveer. ,!» 800,000» 1000 

Oost·Ind.Z.-en Br.-As. M.I\- 3,000,000" 5000 

l B ... a. t .... zee. -... e". n.B .. r.'-.Ass •. Mij ...' .... ,3. ,00.°, ... 0.00 ".· .... 5.0 ... 00 , Ned.-Ind Z.-en Br.~As. M, II ,2,250,000r50QO 
2e N.-Ind.Z.-en Br.-A. M./, 2,250,000\»5000 

.

.. ~. a.e.v.d .• e~:e.n_.d ... :.: .• b.B.e.r .• ~~!B~~ ... 1~~t·'.I·.:. :.:.g. D.o ... O .. o:.,g. gg : .••..••... : .... g ... o.o.g 

~oi~~'~eee~~:B~.~~~a;i: ,;:;ggg;gggi~ : :,ggg 
Z~:en,B."A.M Oosterling'- It?;40;;,000 »,' 5000 
Sam •. Z;- euB.-Ass. Maats. }\'!2.009;000» 5000 
:Br;Sy erz.:Maa 1;. Mercurhis, I; ·2,lJ.00;OOO »i 5000 
Bralldwaarb.Mij. N"·lIIdie~ I". ;~fjQD;OOOi) ':oOO 

B ..•.•. r: ..... n ... d ..•. •...• ~., .. A .. -".S .... ~ ....••.. M ... /.b.· .... '~n:.~.·~.~~tl·.;; ... l ..... ,.~ .... o.·.o.~g ... '.,ggg =J .•. g .. . g ...... g .. . 
;<N.-Ind; ·.Lev.' en Lijfr. Mij. ;;.DQ;P,OOO » . 400 

N.-Ind. Stqomvt.-Maatscb: £'>263;020»240 
:: . ' , .... '. ··Onuitgegeven., i" .;?; 3,9,980 ,Ci .... . 
; .. .: cT,: Totaal. i£~ , 3QO.oOO ; " , ' 

."~~1;;~!f~~!;:~~~~;t~;:ij~lli ;f')~~~~gggi~.' \~g~l, 

·GESTORT. II 

Volgefourneerd·. 
Id; 

50 0/0 
Volgefourneerd, 

ld. 

Id. 
Id. 

Id. 
ld. 

RESERVE-FON DS. 

I j . 20058,32 op ul. 1I1t. 71 

I 
" 20447,56 II - Db. 70 

Nihil . 
, f 24774p. m. 2i % 

I Nihil 

I 
Dividend I 
.. laat.ste .. NOTE.· RING. A.ANMER. K. ·I~WEN. 
Boekjaar. .. ' .' . .. .'. 

f 43271,68 p. m. 11 0/ b I' 20 pOt. 
Nihil Nihil 

160 w 

90 » 

f. ;3502,67 p, m. 7/8 

c_"c_ ".-i ':_',~-~ : :, ~ , 

b;~~~\\~I~':aI;{ 
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_os: mm p s - Ei'!!IEI. :Xo ~ T:EiJN, 

Straat Sunda do~rgez~il~ • 

,DATUM. . , VLAG " NAMEN DERSCHEPEN GEZAGVOER.DEltl ' VAN 
, """" " " " " " "" 

· Clarke • 'an.uilri ••• 9£ngelsch •••••• Min 
• , " . .•. \urcga. • • , 
• - Duilsch.. . ... .. ,fapan.. 

• . Alduton . 
• Keferstein 

; Sing~pore ...... " 5 Januari. ...... ILiverpoOl. 
, Cardtff; .. , .•••. . " 4 · October ., . , .• 'jStngapore . 
• "'moy· , ." ' .•.... 24 December., .. l'iew-York, 

.- Eng_1Bch .... ; . tlllIIlche • 
• - Zweedseh . , .. ~ lriB. . • 

. .11 Amerikaanscb ' . Letia N Long 
• 1J! ~oordJ Duitsch. Hosperua. . 

.. •• • . ...... Gesine Brona 
• .• - SederlandBch. , FriB". . 

.16 f:ngeIBch ...•.. Sea Flower. 
• -. Nederlandsch .• LichtBtraal. 

, Ilambrongls , 
· Jansen • 
· Lewis , . . 
· Spring . • 
• Groenewald . 
• Mnlder 
• Thomas. • 
• Jansen . • 

• Singapore .... .. , 5 Januari .•.•• Londen . 
· Macao " . . . •• • , 28 J)ecember .. •• Callao. . 
, Sbangliae·: ..... 23 · . .. .... New"York . 
· Saigon ••..••. ", •• ", 4 "Januari . . . . ,. Melbourne. 
, Macao ......... 31 December .... Buenos A)'res. 
, Singapore., • .. . .• 9· Januari .•..•. Hamburg, 
• Manilla ......... 2 .. " ..... , New-York . 
· Rotterdam" •••• . ,23 October . . •. ' Batavia. 

Aangekomen Sohepen te Bata via.. 
= 

DAnJll I .. VI,6oS I IJATU~t 

r .•. L·I" lb · h' I .. &IIuan •• ~ . ,r:nge 8C .-, ., ••• ac ,po. •. c:ounty· of Argyle , . .H\.hlUlseh . ... .. ltoomb .. "eva. • • . 
• • .16 1!eeO.8cb ....... schip ... M.8rie , . • " 
w • • - t;uun •••••..• ' u Advance... 
• • .- Zr. Mil . ....... toomb .. Soeraballa • . ' 
, . .16. 1· .:n~el'Ch ...... schip .... Egeratia . . • 
, . • - Nederlandleb, ¥ Licbt,traaJ.. 
, . .1 7 Amerikaanlch... Hail Columbia. • • • • • 
• .1&lycaorlallcbCb... KOln:iopoliet I. • . .' . • 

• - • • • • • • • II Calirorn~a . . .•.. 
• - • • , • • . .• Jan Pieter Zoon Koen. • • • 
.- .' ... , ... Ito~mb .. Prins Hendrik dcr NederlDndell. 

" .-SIlIIIl .......... Bchip .... Denmark • .. ' • •• •• 

[luneanson • Glasgow . 19 October .. Maclaine watson &.. Co. 
, Morm.rino Singapore. 12 Janu·.rL . 
· Lo renten . • • • . .\m6y . l2 
· Wervezer . . • • • Bangkok. 28 Dec. . 
• Lt. t/z Ie kl. de Stuers, Singapore. 13 Januari • 
• MeanB. • • Sydney. • 13 Nov. • J. Peet &. Co. 
• Jansen. • . Rotterdam. 23 Octo,be, 1. Daendels & Co , 
· lirereton • , Bangkok .• 29 Dec; • 
• Dienake • • Rotterdam . 20 October . J. F. van Leeuwen &. Co . 
• lJeinurn • . PudaJig. 10 Jan. . " 
• Ouwebaud. • Amsterdam. ;; October . Maclaine, Watson &. Co, 
• MeiJer . • . Billiton • 16 Januari. Ned Ind, Handelsbank , 
• Prowze. •. ; Ban·gkok • 31 Dec. • 

Vextrokken Schepen van ~~tavi~ 

DATUM I • VL4.G NAMEN DER SCHEPEN 

JaDuari .... 10: Engelsch ...... Bcbip ... Argo~aut. • • 
" . • 1l,'NederlandICb. .' Zuid· Bollad • 
to • • _ " II • • • • • II " Per8ian Packet • 
, '-ISiam ' .•••.•.• brik •• , . Wanderer. • 
, . .12j!;ouverDement. Itoomer , Br~obeck" • • • 

• 16

I
zr. loll.. ..... " Soorabnija... 

• 17 .:ngelach ...... bark .... Amadinc. • • • 
.18 Nederlandsch .. Ichip .... KIlnngawR • • • 
• _ • •••.•• 4drinDa Petronella. 
.- • • ..... bark .... Baboel Joesoer. • 

OAEl..GA.-LXifS-rEN. 
Invoer. 

• Baker. 
• Swart. 
, Scbeel 

GEZAGVO r)RDER 

• Roberta. • . . 
, Gezaghebber. Berenda , . 
· [,to ter zee Ie kl. Stllers . 
· FanolV . ." • • 
• Carst. . • • • • • 
· de Breuk. . . • • . • 
• Said Achmad bin Aloef Asegaf 

NAAR 

• Samarang. 

• Perzie. 
• Siam 
• van Oor. Koerst. om de N oord • 
.Onrn"t . 
• Indramayoe. 
· Nederland . 
• Samarang "; 
• Grissee • 

. Houghton en . co. 3 kn beuiden, Bahlman en co. 25 coll · 
gou,vernements goederen. 54. kn wijn, Engelhard en co. 73 
kn koopwaren, 30 vn. bier, Order. en verder lading voor 

Van Engeland per Eng. schip uMary", gez Davies, Soerabaija. . 
agt. Houghton en co. Van Singapore .per Ned. Ind. stoom. uKoningin Sophia", gez. 

1 'kt koopmanschappen, J. W. R. Arnold. 5 kn manufacturen, de Wdde, agt. Ned~ Ind. St.Maatschappij. 
1 pak monsters; . J acometti. · 10 , kn beschuit, 10 do~ucifers,30 pakken koopwaren, 1kt juwllelen, 1,2 kD kaas. '11 do boter 
Pandel en Stiehaus. 12 geldkisten, 26,800 patronen, John -'10 \lojams;Agenten qq. 1 kt siJ!:a~e!l' .du Cloux.l ktzijde: 
Pryce eneo.30 . kn bier. ,P.Landberg en Zoon. 2765knJlangenberg.2kn koopwareo~ , Phllhp. 3.6. coIl koopwaren, 
z~ep,Pitcairn Symeeil co. -100 vn cement. 5 md aardewerk;Martin. Dyce en co.2kn schoenen.3 dowijo; van Slooten 

· 15 vn inkt, 1kt zeep, J. Pel?t en co. 2kn laken, 50 vn . ··· Morgan eJ:L co" . 5 . knkoopwareIJ, Houghton en co. 22 kai ·· 
kruid, E. ,ten 13rinck en,co. ' 8. .vnwijn, Busing Sehroder 'en .. koopwaren, W. · Loonen el1'co.39 kn mimrifacturen,l'itcairn, 
co. 109n , htiidel)vergift,1 kt kraQlerijen,10 kn eetw~en," Syme 'enco.42:' colI soholln, koffieen . vis«h, 57 do vruchten 

" Reiss en' co. 5kngarens, 2 do machinerien, 4do kramerijen, . enviscli,20 .do koopwaren,.. Ikt ,visch. Tan Tjellgoan. 12 
8 .do Yzerwerk;l. vat spijkets, Gumpricb en Str~uss.50 doz~n ... krdvisch, . 2 knpaijongs, ,2 vn vischkuiten, Ang Biauw. 130 
schoppen, 3000 kn zeep,.5 vn hligeis, 5 kil messen, 4 dopre~ kO: foelie, Dummler en co . . 7 knsigaren; Tiedemaneh van 
senteerbladen, 1 kt :buikbanden,A kn Ie pels, 2· vn strijkijzers, Kerchem. , 1 kt.provisien, ' Pearson •. 1ktkoopwareuSaid 
6khkoopwaren, ,C.Bahi'eet;iG; Kinder. 63krdaardewerk, Rendie. 9 krdwas,Alhadat> ''.11.kiltnee;2zakkengroeli;' 

... 7.~~ ~ Btaven: ij2:er,8., coll iJzerwefk~ IQ, vn . hagels; Martin Dyce . ten en tjoemi-tjoerni,Tan ,Touwtong. · 82krd; gambier.34 ' vn 
.. en< co; ' 325" kii ' en 260col-l k-niid, , 3996 do: ijz'er, 219md ·· djeroeks,Lim ~ 1'j(): 1: ;kt wyii;: Claesseri, ;',3 , kn: w8si;Said 
· aardewerk. 100 <vn ;cement,3QO do , vedwaren; 39 collk'oop. .. ·Aijdroes; 29 KD: slgareD;!riaintz enc.co. o5,6}(n:"opium,:N .R: 

'··~\V~!e~/, 20 knglaswerk, .~ .~·,do provisien, 18bossens~aal' , M. ' lkt 'i!ig~r.eil,Chartete(l IJank.l , ktkta~.erijen.Gum;' 



:~~\~ :::~,o ~~;~:~ ~~~;b.:krld~\a~;'~i"~;;;f!::.~r~.~~:~si~tr 
IS ,pakken .81!!artlP en, vIscb; : (ja~~ Hock,~ ;" I:~1!,.!lr ~ttl1ns,;J.>D.atl.~, 
'delsen>co; .' 64:kn slgjl,re~, tln manufl1ptu~tln, Nle.dere::en , ~o" , 
10 ko~- opium. -Hadjie, -~ga: ~ 4 .I~n " speelkl1.art~n ! .. TJla ,_B~~n:, 

, ,., ." .. 6 zakken ltoffie; '2'. kif zUde, garens 

en ve~guldsels" , 2 do , 
1 , kt ./iOild: , Sai,d"Alhadl,lt· 

. . ' Hendriks,agt~ J. DaeDdelstlnc~ ; - ,' . . '. :.. .: 1300 ' pik l!uikeri ~ Maclai.ne . ,w:at~6neil.' Ci> ; ,: 2,5 :'PII.i ' r.pttlngv~~: : 
kn leesboeke~,S do papi~r; ink t, m"atstQkJes englazensnn~ ' .. de Gevel. 6 ' kniuren, van ' de.n Steeii: 2 trossen; 2_0 plk., 

dets,4i;,'do czilvll!.werk, G:.~6Iff , en :00; : Iky schoelleD, o.W. , rijs( Batinbu[~ ' en .. co: '.' . . ,'. : - . . '" .. ".,' ': 
Swaving.Hcol! dlversen. : 3 kn koopwaren, 4 <~o kleed~r~n, .' Naar SoerabalJa ,perDmtsptieschll),l!Braqll"gez. , '. 
2dokeuke'Dgereedsch8ppe~;'.-8 ~? tafelgoed; : Rey~st enVlD}U~ '., . . " . .: .. . · J !1'rgeD'se~,:ag~ " ' ~ '" ,,~,,' .' .. . ,. ... . .•. 
l 'kt -sigare_o. 1 do platen el,l Iusten, J. v~n BaefteD. . 2 kD 24638 . collcblD, goeaeten.l\~~ ,boordgebleven, V~? Amolj, ,: 

'ERsse. DJEint.,. 1 kt.'kboekeD.' k2bkokff~.rs kle .. edde.repn, .t1tekt ... h1emktdedn.l.'v': eFr·. Naar SamKara~g,~. nS .. oerC,!!"balJ.BC" Pd,er. N."':te.d·W:.J~d .. W, · . s:~~)bP .. . ,/!Yoep,o~l. :.::~ 
Jilcometti, . . 1 , -t muzle O.e 'en,. vau " e , . u . • .,,' . " ", ; ~ ;: ImJ[l ,, 'gez. rawor,--'ag, . , ; .8:$c • . ·, ·, ':," '. '. 

;i~'- ~~:~i~?J~\~~~!:~1 : !1:k:~:~bl?1~·{~~~i;~~;~1rii::i~ A5~~~:, :~~,::~e;~~i~~b@l~*:i~Ew~r~~'~ff~~W~l~~at:';lit~';j 
tenbtouwer; " 2. kn dlverseil" 1v!'-t ,barmg, JohnWlJt, 7-kn . den ... B, 'van Lee:!lwen en co . ••• '11 kil ~ mailufactlireD; ,3 :wagens1 , 

geriee~middeleri, ,: Ned • . ~Dd: ~ •.• Handelsb~pk . )?4k~ : inannfactll : '. 15 , ~o~L , pOrpel~in~ e.Ii:, ; !!las~,~rk, ! 'i : ljieRl.~d:iJ~~lit,:~13 ~l mfli,llel,St '\; 
, rlin . . 'E '; ,A'foormann en ,c(>'; ' 91 . kn . t,peelooil • . 11;, coil plante,n, . MachilDeWatson :e'n - co~ ' •. I07' coIl<lIfeu~liels\en:hlpsraad; vall :. 

1 ktsuikermonst:ers, Tiederii,a,nenvanKetc~em. : : 2 ~11 :v.rncbJ - '" Vletitenc: en ' C ~ x •.•• 50kn dam,a;r, :~1:Q9, z:jlkk ,'Ii~per; '} oliarill,es ." ; 
booDeD. 18do ,papier; ,SS :,coll ;manufactureD; 152 kn kaas,, 1 128 ps leggers; )00' kn :vermonth, C,Bibre~iiG. Kinder ~ 'i 
ktsigareD; 2 ,kn kramerijen, l' kt g!!rens,: 5 . klj . ~aalden, 16 Naar Muntok enPalenibangper Neit' Ind . . stoot1l\i; i,~ingap()re" 
kn ellU ' de, colfigne. Engelhard .. encq~ a knsulkerwetk . . 5 gez. van ECK. · agt. , ,Ned., llld. St. ,M:aatschapPlJ. 
zakkl!ii : rogg~, 10 kn provi~ien, l~, RoiJX en co, .' 6 ko krame- , . . ' -,; .. ~ V:Obr , M~nto~. ,; . .' " ': , . >" >: 
rijen,--:--l" ktdlvetsen, 1 do "l:\Ianufact,ureD;l do zllv,erwerk. ~eo 2 kn scbr~ffbehoeften; ' G,)~olff, en co. 1 vatwlJn, 1 Kt SChll
W~hry6n co: ,;, 3 knko,opwaren, L ,l,{t glal!werk, : 22 kullIa- '.' derijeD. L.PJaton. ';20 ~nboter, :Eogel ~!irdenco. J kpp.eel: 

, nufacturen. 9kn kramerije,ll. 1 kt klpkket;l, 3 k!l leder,w.ark, goed. Agllnten ;. , l r ' kp< prlivisien ' eridraDkeri,l .kt ingliren. 
1 kt ," parasols,3 ,kn Daaimachines, 3do ·pleetwetk • . 2, dozeep 1 do lakeD,Wins~r.de b illige 'eDco; 4 kri verfoti,,;' lkt , 
en ,odeurs, 1 ktkoraleD, W. Lcioueri~n90 > 124}.nma~~"~uur\verk. 1 do k,rame[\ien •• l0 pi\(kalj:ang;Tanl)joeli)soeij ~ ', 
facturen', ,Btirt. ":Myitie eli' co.4 bnlaken; 12:k~ : manl1fac- .'. 2 kn was; lkt 4iversen, 20 :keldgeilliver, 3 :knbitter,) kt 
tureD,~O vn boter. 25keldgenever, 10 kn kram,eruen,10do provisien,Jobil ' Pryce eli >co. ...•. ..... . .... ' .. 
champagne, 1k~ hoeden, 25 bn roo~garens, lkt',baodscb()e. .." " ~ , -.. Y?or Palembatig., , ,. ." ." 
nen. ·1 do rel-tenJassen, 1 . dokleederen, E . ten Bnnck ell ~? . 50 kn .. petroleum, . E 'lgelbar!i-enco. etl lllg~gouve.rnll!!lents pOIl- ." 
n kil.-- was; 2 .dozeep •. scheer . peJl:~ , en ,tafelmesseIi, Gasper ~e~~il. L 50QOO i a:n -s'pecie; N ;H,.J .L , ,}Okp ~Wiin; R ~v~ri. , 
im co: ' 20kn naairoaclill}lia,: !-'kt baDdschoenell; 2k!lklee- . Leeuwen,' en co: '50 .bhk ~uiker;Irit,Gred,· e_nH.' V;· Rotter-",>., 

, dereri/ T ' kt sptiiten, 1 do boekeD, 2 '¥.n papier, 7do koop:wa~daoi.' '1 ' 300fj al.ln' : spec,ie. ' 4:0' kn : wij~'- 3', di>sirQPeii;: 6.O:do ::~ 
ten: G. Suermoliilt. en co; , I ~~ zilverwerk; 1 do c,ar~oDnage, .· cognac. Tkt kaarsell,li do slil-olie; 2 kri<pOrf.;W~jD ;,)~t ,~!UCJr~ ·l 
1 cIo ' ,kuntslijm; ) 5kD · ~rukletters. lyat him, V,. 9 :1eslatlg:er " tenop . ~ater; 1 .dA a'ppeien;; l ' do' provisjeu; Y do; ~Jlrui~en.~ :; 
en ca. l ' ktm:anufactnreD.l d.olampen, L .P.Iat~Il· 2 'kn kn ,madera, 1 J,t rbijilw\j iJ, 1 : do koek, 10 vn':.bote~j' 3 Plk.,sar- ,, 
koOpWareD.2 do rozijnen. 8 do kazen, van Gelderen. 1. kt dajJpelen. 7 do · suiker; ,Tan ' DjoeIPsoeij, 1 , Jiakboeken, G. ; 
sigaren, 4kn papier, 84. do manufacturen, 10 do k~amenJen. Kol,ff en co, 1 Baal manufacturell,SechBlsandit . . 3 k n mil;' 
3do~antoorb~h .• 100 ps . ha/JImeD~ 1 kt . ijzer.werk, 32li ltn nufacturen, Sech' Badawie,3' vnw\i[l; 1~,aaL, lqHk~ii.P : : 
bas, ., 2;'do mod~~areD, ,p'andel en, Shebaus , . 24 : kn .'manuf~c- Platon. ~2 ko . mailufacHl~~n,2 p~~kkzakkell-; .~A\jd~~1~oerad;·: 

, turen. lkt hl!ldenverglft,7 C,oI! k~opwaren, Int. ···Ored .en 2 kn manufactureD;lia4Jle NadJlb.-lktkramerlJen,2 v,~ 
H, V, . Rotterdain. 32 c:oll . provIsten en dranken. B. ErD~t. verf; . Poea Saij. lkt d'iversen. 21 kn wijo, 14 coil wijo, G, 
73 kri' koopwareli, C. Bali ~e enG. ~inder ; : l " kt~'ijeelgoed, G. Batten. 5 I\rimailiifiictiireD,~~MQclld; 'S'ale ; .:~;lOC< lfIi'· p-e;; 

,1 dopJanten, 5 'coli divei~,~~, B rans ; , 1!36, coJl, koop~aren,8 ". trolenm, 3 pikpep'er, ',~ ? do :rijst; ',40 ' catie 'ziok"J; rol;::iijdt{ 
~nDr6nstefb, 15 do . kramerlJen, ;,1 kt' parmtperle~;.20kn b,ler. . Tji(jilg - ~aksioe; '. l' kt ~eildqek. 6 t6I1e¢· 'tou~~jJ :v~t . teilr,r::: 
~eb' ,~utonu8 Ye~erenE1~~ 3kn pendul~se~zJlvei'we.~k. ' II· Landberg : en ; Zoon;1 .ktp,e.tr9Ie,ll llli F40 Ic.a,as.51 ~ k,~'d •. ~~~ .• 
,J •. tioeters:5kn kantobrbe? ; ~ 9 d\lpaple,r, 3 ~d~~chr~fboe- _ net~x, ~ml!ser, depang~ ,en . co • • 3 'ktildgeuever,2 ,vll'boter,,: 
k~~, ~ . vn Inkt;.l kt boek~n, 3con , ~erktUJgen, lktpompeD, 2 kn wlJ.n, 1 vatb~er, _Agen:~~.l kt ,eet\')'aren, ~'2v~ : bote.f! . 
pommier en C? " . 200 b~ , ~ood&~rens, 5 ~kD , ~anto,orbeh." t kt, . 2hamll)en, ~eYD~t J e~V,\IlJ~ : . l '~~ :Dlannflictur~ny . l , ~o- z~t: : 
8!gare~f, J ':: do . ·Dlonsters. :J()kn; ,haro~en. ; 2, ,v~.,dlverseD, {' ~U· · p;el:s; J 1 . do waschstelleD, : '3, . vn , bo~er,:;~\ knp'etrol,e\lIIJ;,}qll~ 
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