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--. . , . . . , . .. . , ." ". . .. .. iriiet 'h,open. l{~ldn~s/itie}s eehter eene opene k\vestie, 
.'- YO(),R'VV:OORDEN, :dienog vert~vanbeslist kan worden geacht en daar"; 

'. :VQORKO~ENDEiN DE GEWONE EDIT IE VAN IIET . Idbor alleen· .zou ',een stroom" te w/ichtenzijn. IJEene 
. . .. '. beschavingdoor vreeQ'ldelingen", waarvan 'de heer Hart-

Hie. [tw . Bat-avia;asch ' lIandelsblad., :sell~pnlk ~ v~hvaeht~ll wij geenszi.ns. Wei hebbeuwlj 
, . . . . . ;teeht t~ ;verla,Ilgen, oat de regeermg meer voor onder-

.. . . . . ~: " ... . . ,wij's en . beseha:v'ing verriehte. W ij vestigener onder meer ' 
DE 'BEGROOTUi'G ' V4N :~OLOinENIN'DE 'EERS~E :deaandacht . van . den,Gouverneur-Generaal op, dat Java'$ 

, . ·,:K:.aMER. :hoofdplaats'en: nog aHijd inlarrdschescholen :missen. 
. · 'r~;ijl . de miriist~r ',v~nJcgJp~ien ;«!e Tweede Kimi~~ ..•. 1le •. ijeer . vall R,~emen wilde. ~erder gee,ne wijziging 
ll~htf loonen ~ad.; dilthijjverke.liji eenvoorstander .van ,het Korr.beslllit tot I:utvoermg vande agrarisehe 
van v()oruitgang ' en ontwikkeling jnde kolonien is, wet, want dat. was !Ide . eerlijke uitvoering van het 'pr()~ 
nioesthij in de Eer~te Kamer betqgen, dat hij f~g~ma- gram van 'den heer de Waal geweest." Hij karakte
tigd liberaal" is"wil . hijvele leden gerust . ~te.llen. riseerde de a~r~risehe wet in 'dentijd, I~als een wapen 
Een der woordvoerders van, ,~ezo9genllamde ' )ludden- Voor el~en~~I:11ster! , m~ daaraaneene uitvoering te ge
partij', die. dell minister nietwil zien teruggaall rria~rven zooals hlJv~rkIest. WanneeL' men er nu toe me
bem voora) waarsehuwt . zich '. ~ief te ,latendrijven ,IS dewerkt om zulke nietszeggende wett~n tot stand te 
steeds de heer RherruiA,. wiens Ileigi~gom elk ministerie ,breI\gen, moer menop de gevolgell bedacht zijn tm kan 

,te on~~rste.un~li, omdat hij bedu,cht is voor krisisen hetnie~ ,~nde,rs .aim d~t 'elke : minister daaromtrent zijlle 
kainf'~~Jitbinaing¢~,w>e!tl~n!l tekallll?en heeft . JIletzijne overtu,glIlg voIgt; met welkrecbt beklaaO't men zich 
behou~ll.ae' dc~ting ;()p)(olon~a~J t~fr~in . . Hijziet~an . daarover? · Of\vas dll bedoeling de wet ee~e d66de let- ' 
o6'Jt e" '. .... waftestivpen" in het beleidvan den- ter ~te ; do en 'bliJven ? Zoorang men de gegevene voor. 
nil\ii8t;rl~:;~i,'" ini~·· ' ~erst~ , plaits, ,.dat ~vr~emaeHngei:i ' schtlffen tot' llltvoerin,g niet . wij~igt, zal ,dit . het geval 
t~ii~~:§ll¥perkt~oird~ii.toe.gel~t~n . . .•. Het jODgste ,A~~r~ .ziJil. 
om~r~nt g~noln~n , besl\l~t IS. ·Ill het moederia.nd scherp Het, een~ge, Wllal'Qver wij oIlS te. beklagen hebben is 
ddpf'delle'hCtuqspartij ,aaitgevQchten en ookde he.er· dat ~eto~derzoek vfln den ~injster zoolang duurt,~l
H~r~~~ri" heert we:~ergesp~ok~~ .van IIlretheirlegervan beh- v?rens hlJ . ~~n naderb~sIUI,t yro~oceert, .Hij beriep 
zttClhtige vfE,e:mdelingehi" datdeze ;gewestennu .zal zl,eh 9P de tlJdroovende dlsensslen ' lD de beide Kamers.' 
~*~rst~~9Qlej)~· .Jalo~zie j~ge~~ den vreemdeli~g ,en niet om zi6h te verontschuldigen. Zoolang' de Minister' 
b,e¥~h~~neid ' voQr ' de b~la:~gen : yan den.inlander js~et evenwel niet inedewerkt om .. een regeerstelsel te wijzi
~p~~~Lyanaeze _best!'lJa~l!g. , .. ¥en ,.ZOU .onze ,kolomen; ,gen, ten .gevolge waarvan hlJ genoodzaakt meent te zijn 
n~~ :alt~id y:o~i' ;rii~t~~~~er~~de.rs ge1310ten willep :hou~, ,alledetads van.~e" In.~ische administratie Uli. ;te gaan 
~~.~ . . ,:Ma:~r .~e? . :vyrg~,,~ .. ' gat9ponze .. vlotenenl~ onze; I e~ " yeJ;~ntw._o_Q~~e11J~ ,blijft,voor /11hetgeen, volgens Glad-

~~l~ti,;~Q1~~rt~;tfe~el.~«fd~;~~o~oI~~~;d~v~~~!~;:~:~~; ; ~eos~:id·ge::r~:l,nl~:~'teJ~ . · ~f~jt,t:re:~rl~:;~~~d;~~~t ·~! . 
ben . . '. ~en . Zl~t V?,O~~lJ . ,aa~ .... ;oI),s , In~~sch ... l~gtl~steeds eell .. ~.~mtoesteI , ten. ,Ila.nz~~n ."an .. de spra~zaalilheid in 
,gf.?C?je~dt',eIs .'\llt. v,r.~e~~,e ,el~WJ~n~ellhestaa.t.M'en yer- d~Staten·GeIl~r~al lll .. b,ewegmg 'te brengen. . . 
·$e,ep~~. ~e . ;~e~~ten . d,ie . vree:Illdeling~~, . Jl,ls)'l~ptenaren . Een . der .. 1Jlee!il~, ,;aJdoende . :bewijzea . dat . de minister 
ep <,pa~~l~ui~w~e;n " . ~~~.ege>w~~,t~n "bewe~ell, hebben ,wan- f,gemat}gd hber,aal·ls-.ileheer.Thorbec~e ~prak eens 
~,~~~ ~t:l.?' , ~~~q.~ ~a'~~~~5t< . ;;_" " . . , 0." . .' .' van_. fJe~n . t ~~ly~;n ," ~an~Iaan~, ,....... zIen;wij }nzij~e rede~ 
" ;'fl,L, me~.; ~~idIe;Jlo9r~,lp;ope~s,c~ . ~a,mt~al. , en .. EW~o- . n~,enllge,n p.'(e~ ;het e~p~ngna~.l~~.st~ls;eJ. ' ,In theorI6strijdt 
p~esf1~~~ .. . o,~~~~~e~~~~s~t~~t i ~~tioptwlkk~IIl~g , b~eT)g~n, qIJ . da~rtegeI) en~enlge . ph~hpPlga~ . ~erp ~,reeds .overdat 
~~~ " r~8etep . wl-J;., a~~~Jo.~~ ,; y"ely.~n~. ~envreelP:del~n,g~~~erwerp.4oor heID'i\;tegep ;~eslal>engheld . ,der N eder
~~~~b'tep; . te '. ver KW>~,e~! ; ~a~t.,. N e~rJ~nid Is ,teve~l,ge,pe~gd. . !f1Ilders . geh()upe~, v~geleke,~ ; met" , de : Q~tWikkelingvan 
~()~ ' c,O'upons .. KmppeIi .. ,OIll .iQp, ;v.()ldo~nge, ",ij~p ; h~tdehan~eIsbe:weglnglD de , H,snze~steden. Maar als het 

. ~§oa~~e;}~ /v~~~cki(fi'enl ~·· P~f;~~ic~ ; . Il:u~ulk"e?nl3t;ro.om':~pha~delen , a~Il¥.QJnt, s~a~t ~e Mi~.ist~r :stil. Hij geeft 
vr.e~ml(ehDgen, dle~,en.lgka~ltaal bezltt~n,herwa~~ts, z~L toe, qat ve.rlmop v~, ; sulker, In Indle voonieeI oplevert . 
. ,~~I~ven" , ~u,x:ve~ . . 'YJJ ~ l,~ ,;~: ~,rlit~ 4~le~y,~o~~,k~~ ;'DOS ,¥.aar . ~mtrent , ~~ k9~eaar.el~h~t ;hoez~er9, a. de heer 
~ '. ," ' 4 .," ...... ;;.", . ' • " . _ . ~ . • • _ ~ • " • \ 
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' .B~'fia,uiil.ht;m .iJideJ§co~omislriJ,.~rlctJ~el~ ~e~h~~n: als .e£ne be~list~ zlU,\kte beschou wen. 
' ;geI.1d~ '.bewijzen aa~toonde,~atook])ec ~~nlger."raag,dle ?verb~IJCt; IS deze: op welke wijze 
b~terpr.ijzenin lndie , ~z~Lhet~l'lnef'worden .)ngeneht ? , ' .. ', 

' ziehyastaan het •. , , .... , Een~enkbeeld, in 1864 door. de aCgevaardigdenuit _ 
soorten van' koffie hier en in"~lmelo.ln de .Tweede Kamer verdedigd, vindt'nogen
Hetbeweren dat in lndie steeds de beste soorten aankelevoo~fltanders..Menpleit: Nedetland en ludie ziju 
de marktkomen, is evenongerijmdaldandere opgaven .een; heffi,ng, van lllvoerrechten komtdusalleen tepas 
e~ciifers, die men bij hetdepartement over dit onder- ten aanZlen van voortbrengselen van vreemde' landen. 
werp' aanvoert. Aan verko?p yan Banka-tin inlndie In dat thema zien w~j uiets anders dilD, zueht tot be
schijnt de Minister verder met te denken. .. ' , houdvan depr?tectie, onder een patliottisch kleed, 

Meer bevredigend zijn voor onsde verklarmgen van waarmedehetelgenbel~ngzich dekt Zon men mee
den Minister omtrent de koffleknItuur. De vtees van nen dat alsde handel in lndie vanaIlevreemde pro
de conservatieven, datde voorstanders vanhervorming ducten 10 of5 percent moetbetalen, de prijs van 
de .Gouvernements.kof:fi~kultuurop, eenmaalzo,uden wiI- vOOl'tbrengselen van Nederlandsehen 'oorsprong zooveel 
len loslaten, iseene blooie ongerUmdheid. patis eene lager zal. wezen? De regelzalzijn,<dat 'van de goe
onmogelijkheid. Het belang van den inlander en van deren, hier ter markt k?mende, den hoogsten prijs 
de Indische finantien gedoogt dit niet. Maar. watmen g~vor?erd. zal worden. . Dlt.leeJlt de ohdervinding.Zij 
verlangt, is, dat althans de eer~te stap gedall.n .~orde ?le dlt.!lYl'teem,van bes~her,mingvandeNededandsche 
om yah die kultuur van overheldswege loste komen. mdustnedu8voorstaan,willen ons noir steedsbelettim 
Verkoop ofverhuur van alletuinen eischt een kapitaal;ons op de beste,markt>va.nhet noodige tevoorzien, ten 
dat op het oogenblik nergens te vinden is. Proefo~- batev.an"een klem getal III hetmoedel'land: ' .' 
dervindelijk . moet vOOl'a( · worden bewezen, dat departl- De stelling dat Indieen Nederland. eetJ. . zijIi, wordt 
kulier met de aaugeI~gde gouvernements-tninen goe- o~k sle,ch~s da,n opgeworpf:in als meu()ver Ill,dischgeld 
de zaken , hn maken, · zelfs daftr waar de ver.;. wI! beschikken. .. ¥aar .als men. spreekt vanyervulling 
pliehtekultuur voor deregeering en debevolking vim ol}ze behoeften, dan heet her: I:ndie heeCt boven al. 
weinig beteekent of nadeelig is. Ditkan gebeuren les recht op In.dische bateh. ,AIs Indie en' Nederland 
als men eene proef. neemt, waarop wij steeds hebben een waren, zelfs i~ fictieven zin, dan zou men er niet 
aangedrongen. De Minister opent nu het uitzic.ht, dat aan kunnen denkeli hier hooger invoerrechtendan in 
men afgeschreven koffietuinen zal gaan verpachten. Nederland en uitvoerrechten te .heffen. ". ',. . 

Trekt men samen hetgeen de gematigd liberalen yoan De N. R. C. staat de hefting vaneen' recht va~ 10 
de regeering verlangen, dan komt men,a~saltijd,}ot percent op den invoer inhet belano- dersehatkistvoor 
de conclusie, dat zij door modderen en schlpperen mets oindat deconsumtielliet spoedig btoeneem.t. " Dit zai . 
doen willen. Een st,ap ljnks,. een stap reehts, een .voor-, h~ giwal blij ven, 'Zoolang wij hier in den " tegimwoor
een achteruit; zoo blijrt men aan den gang.Zulkeene dlgen toestand verkeeren.· Terecht betoogtdeheer J. 
nevelachtige politiekwas evenwel de bronvan het groot- A.C. van Leeuwen, een Amsterdamsch, handelaiti·, in 
ste gedeelte der moeilijkheden, die zich in onzen toe- eene welgeschrevene brochure, dat de scliatkist zoowelaIs 
stand voordoen.. Maar op die wijze voortgaande ver- de indu.strie'baat ,'i:noetenzoe~en in~ntwikke1ingvanhe~ 
nietigt men meer enmeer de welvaart van lndie en produchefvermogen, van. IndIe en III aanleg van spoor
bestendigt een stilstand, die doodend is. Het vroegere wegen. Zoolang wij eene inlandsche' bevolkinO' ·rond-. 
stelael had een beginsel tot grondslag, hoe immoreel omons zieri, die eigenlljk niets bezit en daarorit veel., 
dit zijn moge en ho~zeer degevolgen noodlottig moes- al. zorgeloos. is als .zU verdient, isbeTangrijke toetie-'" 
ten i~jn, . Door bet &ematigd liheralis?Je van · so.mmi- mmg van het .verbrulk . in korten' tijd niet te . wachten. 
gen komt men tot mets dan verwaumg en begllisel- Maar men voerede agrarische wetuit en men zal 
loosheid. v. L. zien .dat dezelfde versehijnselen als in Britsch,In'die 

iich zuBen vQordoen, ·.waar de vermeeri!ering der waarae 
van grond en. producten o.ntzachlijkis gestegen, zoo:" 

NOGMAALS RET INDISCR TARIEF VAN IN. EN aIs. de Engelsche Economzat nog onlangs.,met cijfers . 
UITVOERRECRTEN. . aantoonde. . Geef. onsverbeterde communicatie-midq.e~ 

len en men' zal zien welk eenommekeer dit in som-
De London~nd China Expres8zegt, dat in 'Neder- inige opzichten~mil te,weegbrengen. 

land eenig~"agitatie" onderhandelaren en industriee~ D~tde ~offieprljs .verbeterd is, kin eehter weI geen 
len " omtrent dehl}rziening van het lndischtal'ief be- ernstIg,gelIleend- motlef zijn om ons tarief nietbinnen 
staat. Gaan wi) de .. tallooze petitien,. die-aan de enkele jaren tot 5 of 6 percent terug tebrengen. Wil 
Staten;.Generaal weleims over andereonderwerpenwer.- men, met de eene handeen - gedeelte'terugnemenvan 
den ingediend, vergelijken met. die welke nu inkomen, hetgeende anderegaf? Of zoumenmeimen' dat (13 
dan··m:oetell · wij .totde slotsomgeraken, oat de 'strijd een·billijke prijs' is voor eeIi pikol 'koflle. zoodat de 

. op ' vr~l kalme wU~egevoerawordt. Hetblijkt'oveligens atbeider nn zijn loon Jrrijgt? Alleen daar, waarde 
dat.devoorspel1mgen van de Javabodeomtren.tden grondweelderig. rijk. is; kiln z~lk een prijs degouver
aanstaanden ondergang vande Nederlandsche industfie, neme~ts-kul~~ur gewIld. doen zlJn. . Geen partikulier zal 
als bet.proteetionistisehesysteem vervalt, doo)lveledir.ect tot dlen pnJskoffie op zijne huurgrondenkunnen be-
bela!1ghebbenden lli~"wor~tbeaamd.. ' ·komen. 

', Naaronze overtulgmg 1S deafschaffing derdifferen- Onshoofdbezwaar tegen rechten . vRn"10pllroentuit 



~~i~~~~'~~~~~~~i~~~J~~Bi~~J::"l~~i:JillS~~:~kHO:=~" · ". iti;i~~!~~~lei:i!;:!~~~,;~:h~~"val" SUNzatl·a. 
rijeQit: t(>" JQ}{kel]'. · , "W£.TIlieet:, mett 'zlilke , re9hten ., hier' . Oni:' dit,:' ,~nderw~rp , t~ . be~luiten . nog een paar woorden 
behougt,,'ts ,:. het "lo]faaste $footOt:h< etniet van te overdekultllUr .van indigg, gambier, suiker, ' katoim en 
'profiteeren;- ' Pe ' scha.tkisf¢al gtwaarblijvenloopen eenriootmuslflii(t . '. '. 
g~deelte der~ethtente derven,\Vanneer men ons 10 D e in4ig()"kLllttuu~ is inAe laatstejaren zeer vooruitge
pet:c~nt laat,;·hetalen. Enzookomt men ten "slotte tot gaail:IIi de onmiddelijke nabijheid, van de hoofdplaats 
hetzeJfde , r~~ji'l'taat . ,",dail '\ValHUie.f , tneth ,5 ".Qf 6' perc~nt Padartg .Jv<)rdttegenwQordig, eene ' zeel' aanzienlijke hoeveel- , 
b.iefc' ; ,:~wa:ai'dqor ' torih ' altijd ' eenige ·· ~itbr~iding . van de b,eid .,. nittte " indlgo' berei(l. · Voorheeng~schie,dde dit slechts 
<consurritie",te wachten. staat. . '.' . .': - , om io,_de beh<)eftevlj.n eep.ige,Qver 'de beneden- en boven~ 

DeN. . R~ C . . is' ev .. en.w.el." ollze bondgenoot in de be- Ialldel1 verspl:eide ' bl,auw-ververijen te voorzien; maar sedert 
,. . . eeriigejaren wQrgenvan tiJtl tot tij(taanzienlij ke Iioeveel-

;sbijding ';Iler ;,'uitivoel'rech'tem ; Ze~r j-uist, wijst onze haden J1aarPiIiailg .en Singa.pore uitgeJQerd. . 
cmif!."at'~r er:" op;d'atalsmen in :de : uitvoerrecht'en een De gronden ,v~)()l"al in de benedenlanden, zijn voor de 
bela8tiiigo'p '~het~ bedrijf ,vanden plaritetell fabriekant in([igo~lmltuurzeergeschikt, eli bij aIlezins mogelijke ver
ziet', 'alleif~' gefijkelijk behooren tewordeQ getroffen. betering van ons kommnnicatieweieu oV,et zee !)let Britsch
Th'ans >kiest :fuen een ' zeker getai'pr'6ducteh uit, die lridie 'is het te Yoorzien, dat 'de kllltimr en bereiding van 
JrieIi . belast 'Maar erismeer. Men. trefthoofdzakelijk hid;jgo ' eerre voorditlandvoordeeligeuitbreiding zal on-
jaill." e~ , .niet '~ho,zeer , "de. , buitet~~e;it'ti~geIi."'De .riiinis'.dergaan. : ' .....' ,,' 
te'rl~at: demeesteproducten 'vrij,dieva.u ' onz~buiten • .. Met de kultuur van gambier is het minder glll1stig 
bezittin .. g' .en .. · .. w.' o .. rdeh ,.UitgB.vqerd. , .. ;. ho~ze.el' ziJ' .;cen. e ga.nsch.... gest'eld. AIleen in de Afdeeling Lima poeloeh Kottli's wordt 

. ze ' op , e,eIiigszins uitgebreide s"chaaI ged.~·even; elders is zij 
niet: ()~'belaIigrijkewaardevertegenwoordigen. Is>dat te van geriiige beteekenis, zelfs ou voldoE1!lde voor ,het binneu-
:rechtyailrdigen" a'lsinen an'dereartikelen belast PEel} land'sch vel'bruik. . , .. 
&it'voer~echt is ' en>blijft ' ,)j()uter will~keur, . lotiter spolia- . De gaclbiervanSllmatra, zooals die weleel!s in dell han

, tie van , enkelenten· bate van de schatkist,die geen del opJava vocirkomt, wordt hier verkregen van het nit
tarief, ,v'astgesteld dOor . den N ederlaIidschen wetgever, geperste sap, dat gekookt, gezuiverd, verdikt en daarna 
behoort te ' 6Iitsieren." . . '.'" , tot schijfjes gesneden en gevormd wordt. . ' 

' UitVoerr~ch,ten ~~orden tochnietaltiJdiioordenconsu- Eene hoeveelheid van' 10,000 schijfjes noteert gewoonlijk 
mentgedrageil. Ouze prodricten' moeten grootendeels f 5 ~ f 16, naar gelang van kwaliteit en gewicht. 
h . d d k k d Door den Maleier tel' hoofdplaats Payakombo en elders 

un , weg i VIh en op vreeme' mar ten en omen aar t ' . kt b ht dt d b' h fl k l"'k door . . .' .', '. . . d~ . . . . d . .. 1 d ' H·· · · er mar ge rac ,wor e gam 1er 00 (za e IJ ' 
mc?~cun'entl~ met '. Ie . van - an ere an eu. '. etlsChineezen cipgekocht en in den regel over Priaman llitge-
dus met aan te nemen,dat ml.ln op vreemde mark~en ,yoerd;de mindere ,bij de Chineezen niet gewilde, soorten 
zooveel . hooger waarde van Ollze produ~en kau bedm- gaan . bifgeringehoeveelheden over huid naar de Oostkllst, 
ge,~~ . 'f1et uitVQerrecht _druktin dit 'g~val eenvoudig op waalzIj,naarmen zagL, goedeprijzen halen en het vervoer 

, hethmf " y~ti ~ pr()dilctj~ "maar ' geenszi'il( opden cbnsu;.langs · het " buit,erigemee~ moeilijke trajekhuimschoots z?uden. 
ment. ,Nu,is )iet eenepolitiek, diein'geen gevaltot l~?nen .. 'Ret _bedragv.~n derio~zet ofvan de prodllktIe kan 
bevordering, vanproductie kau Jeideri; dat men de kOs- blJ , gemls .a~n. behoorhJke cOlltrolevan wege ~et gouV(lrne
tendaarv'an, op . Javaverhoogt. Voor~l danwanneer ment moe1hJk opgegevenworden, doc~ ~et IS .zeker, dat 
men werkelUkbeoogt suiker- en koffiekuituurin een de han.~el en . het product voor de Afdeehn~ LImapoeloeh 
n t '. ·l· ··k t' t · d t - b . t d .belangnJ~e voordeelen afwerpt en den Chmeezen geene 

a uUflJ ,en . oe,san, e . rengen, moe men . en over· windeieren legt. , . . , 
gang' m~,t ,' verzware~. Alleen~anneer mendev:o~r- Als een klein bewijs voor 'de, dellgdzaamheid van de Su
waarden , v~tr produc~legemakke~!Jk maakt,za~ men}l1er ~,atra-gam,bier word~ nog ev'eninheripnering gebracht, dat 
ook kapltaal voor meuwe landehJ ke ondernemmgen lok- .ZlJ ter tentoonstelling , teLonden 1m 1862, ' de bronzen 
keIl; ;"~:V~nwelkezijdemeri de zaak beschouwt, uitvoer- medaille ' behaaid heeft. ..'..... '. . 
rechten ' zljn' nrit je verd.edlgen. . ..' '.' •. . . -' De_ suiker.kidt~ur. ' sta~thie~: niet bijzonder hoog ~an~e-

b: de toeatand vande llldischidinautfen nuvan dienschl'~ven "Jll!1ar ZlJ vo,0rzleti}'lJ het dan o.ok gebrekkig, m 
aarddai "ti!;e'tioris lOpercenLiatlilivoe'rrechteI1en uit_debe~oefte van hetbi.nnel)landsch verbruik. In de Ma-

. ":. ht " ,: " 1 " ' b'" I' ..., ~ D· ···· .. .... k .' . ." leische landen, .. vooral Ill ' de hoogere streken 'van dt: Pa-
voerrec en .. moet at.en eta en. le ·vraag . an. n .. let 'd . h' "b " l 'd . .dt · k h lh'd 'k . t 
t ···t··' .' 'd :b"'" t " . ' .. ·d ·.' , d .• '., ·H . ; : dd' " . d' angsc e oven an en, wor ,. zeere oevee eI sm eJ,"l'le 
oesemrn~~ , ean wo~rW9r. , eJ:.l. ,.' et eln, ,~ oellsstee s verbouwd ,hetgeenzelfs ,dbor dehoofdlm. wij weten uiet 
gewee~t: ..tQteen .loutef ' fiskaal;tar!ef ,te.komen en daar- om we.lj{eredenen." aangemoedigd 'wordt. , 
,aan beantwo~r;dt ; h,etgetlanev,oo!stel met. Met vo14oe. . De '. fabi:iekatie is ,zeerprilPitief 'en ,' doet nogal veel sap 
ning ;;, zien 'W:ij , eenllantal mannen; die, op hetgebiedverlot~nga;iji. Hetrietwordt' ' tusschen 'vertikale honten 
van',p~*~~el~h ' nijyerheid in: N ederlalld ger~chtigd zijn een 'cylirid'er~:" ilitgepersf,het ;'s~p ' .in oi?e~ pannengekookt 
wo,or~" mede' te ; spreken, alsuTIze bondgeriooten:optreden e~ v'~r~~t'~ W'aar~a4ettot .ldelI1~koekJes wordt gevormd, 
e& ':~nt~ )ffil$tiij~~\vingen' 'ondeis~eu'neh; : fDaaruitblijkt blJna ~ g,ehJ~',~~an . dle welke ,.op . de . l~landsche markt van Java 
dat hettjisder <Droog. stoppelsop ~iLgebiedalt. hansVp~~~of· ~~n.", t": ,' , t·. ' ht· '·;' A", .' t' ' ..... :d" ,,' di " k' 
. t · ." .. ,,, b' kt h' " h·t·······, . . L ' ·. YIJ -~n~zev,en, lga ac 19: .IllS.< pon en van e sm er , 

me me,eI:; oneper . eersc. v.. do~u~e~ ; p;ra.rkt vande hoof~i>la~ts f 128. 1 14,50. 
,,"'''-' ", " De : ~atoenku1tuur Yindthier ' geschikte en uitgestrekte 

.. ' gronaen " maar. geen" Jlf ,~!l~* "weiJUg ' ij,efhebbers. Buiten· 
dierikan , de katoen ,'. die ' tot' hederi hier verbouwd werd, 

.~ ni:et,·. i')1et" goede sO,otten ' vergeleken w(>r4en; zij is dan ook 
voor de . Europeesche marktverworpen. ·: 

AaIi pogingen, oni dekwaliteit te verbeteren en lust 
. : :-

" .. : .. 0.- ..••... ".-. 



~'~+q9r '~ de veI'b6uwirtg,;,. bij;:,de;!:~eV~Jkiri'g?, a~~~~:'wakkeJ:flu;j)jillgonder dei: inlaudsche bevol~in~ 01' den' V9Ql'grpl}.d 
~ heeft" 'het iniussahen niet "ontbroken .. Aaridendvielen . enti:~,edtLzQll~eJ; d~t , men, daarop eeIllgszllls acht slaat. 

ruilitail'en ' gcuVeJ;nellf .Michiels j xh~~i' vou'rnanieiijk'·aa~ . d.en ~: '?adtmy,4, F~brnari .1872 . . 
sekretai'is vanhet, gouvernenjent' van . SIUIi#ra'S 'Westkust' 
,van ~ del' , Linden ,< komt ' d:e 'eel'toegeen nibeit~ ~ 'il0chhiIi" 

--, 'kk t:;tu .··en~ .. , ~i;'~f~l k~U~~~~.~ '. ~a~eb;lnbi:~lk~~:e!~t7gbl~~t~~1~elg~e~ . Ihg:ezon.den 
foos, voor deii.:: alfI1pta~t~ ,e~ i#d.e!hettiige#~??rfl~ge · per == 

; st(illf heeft ' mel}" het · te ' vo:llian:dig ~'riiet oriteV'redefte, 'reeh~ . AaJineming van. p'l..lblieke werken. 
vr~g~lHie iIilillll1~die ;: ho6fdei~ en Iietopl'ich~eh otinstaJi~ Aan de' autot'iteitell ' di~ het voigellde in 'werking kun-
hditdell van whist- e'n . mtler 'ztllkechtbs: oW ·n'og ,aafi ' eene nen btehgen, w6rdt, ~ooweIii1 hetfielang v~n' den Staat 
zaak als de kittoenkilltuul' til denken. Men ti'adht de be:; ala.; in dat dera~nnemel's ', voorgesteld: ' . ' 
"oIking' nu diet~tellakeh, ' datM k:ultutit viti dagblad~ < 10.,d~tde,. betalingen bij BurgerIijke; Openpare werken 
1lancleelen veel voord'eellger isaa.'ri' die~ahkat6eri. '.' plaats. he,hbenevenals', bij demilitaite ge~,ie ,e~ weI elke i )ll!ia~p. 

De streken ; 'i'aa{de katoeh~a.aD:pla:ntitlge~ ' ri9i{ noem~ps: z9(jveel, als Wjkt dat a~ri werk; en rna,tePRlll g~le~er<l: w . 
. wa~trd zijn ,zijIl de LiIriapqeJoe, Kot~a's, . Mapillfeling . enele Thansgebeur~het meernialen, dat mel,l,: wegenseen t_ekp~t 
uin,llenlanden v.a.n§ihoga. ' De katOen' vanLhn'apoeloe Kott V~rt I tOQ'O' op,~' een termijn van f 2509,0 ' niets ~l!:n oPjt
ta's ,JVol:dt plait~selijk . vel'w'erkt .' en, v,el'brJlikt ;di,e van d;~ v~nglln,()fs!lhQP,n, illeJ;l daa!,op, gerekep,:<l had. JM ge,eft 
l'e~ideIitie Tapanoelie WOl·at grooteildeelsnaai: d~' onafhai1~ gkt?ote ' opfekerMt~ , eri ongerief., De 20 . perc.! dre mell If. 
kelijkeBattak!aildell uitgeyoer~L. " houdt, en de borg~i{ versehafien den lande Imme~szeker. 

In de P<idiingiiplie . bo,vei1l~nden . wor,dt ' ee~eIli()t om~an~- 'hHd' getloeg', behalve' da,t geenbetalingvan ee~ termiJn' t.e ' 
)\ienlijkehoeve~lhe~~ ,Tafiill~vIaS;, ve~'~o~;wd: ". . , .. ' ", kJ:iJgeIl isij' in'dieJimen ' niet; reedshet dubbele m ',het' w~rk 
. DelloOtmilska!lt~Uftu,m-, w?s:voorJl.ee,h bit de' bev,-olki.J:lggestokeri hee£l!i!' . ' ' . . 
ilc!ir gewild (su ' t~gehwoo:raig' vllidt : men ri6g n#n' ofnieet ; · 20.,Datbij ; elk werk geannoneCCl'd worM de. maxImu~
bolangrijke aanplantingen, over het. groots'te'gede~Jte vaJidit begrootingllprij!!. :opdat m~n kunne zie~, o(he~ d,~r l?p~~e 
gewest verspreid; niaar de ku:ltttiir is zein' in Vel' val en waardis., alshllt ,werk eld,ers &:llegeu. 15 ,. Ilr, ~l1-l).r t~~ng.n~., ' 
wordt door niemand ondersteund:, .. 30., ])atvQ,o):, werk!m )Jovel\ de I 20,O~,~be/!,tek~e~, ;eJi\~' 

Er zijn die bewei:en ',lAt "de, o6rzilakvalidit verv'Il1ill de 'op d~ drie hoofdplaatsen van Java, teJ:l~z~tlg g!lleg~ 'f!)x-
waal'clevermihdel;in~( ya.n ripten eJ! ~gelie ' g~leg~~: is;: .. ' . den. Voor Zlllke werken vindt meh bijl\1!- inetzek:e~he~d 

Dit is ouj llist. N aal' onie rrieellffig, ~all die :van be~~eg:- : aai:mem.ers ' ioo die er , zijn, borgen en geldse1,Ueters ,daar 
d~nop grul)d Van erv?rin9' .!5eto,epst, ZIt he.~· k~aa~}ll de ,: ~v:estigd-'of zij komen er:dikwijls. De~ kosten- vanhet_ 

,koffieku~tllur en hare toepassmg" w~arover wlJ ,re7ds lllvr;o..e~ ' ~op.ie,eF'verk k-utmen inuners op de begrootlllg va~het werk, 
gcre ~n6ven ges,Proken .hebbenen ll~ .~e.ongun~tlg~we~km~ , :zelt . 'ebrient en uit.de, kosten , van zulke w,eDken. ook ;wei 
[lC}: Ultvo~rreehte?-,. M.e11Jat~, o~s vr~Jh~~4~;,v,~p." hal1del~??~ . lbetaafd' wol'den; zQolang het gouYerne~eIlt nQg ~e. bes.tek-
'lleehLs vJJf-cn-twlllbgJaren e~ men Zill over 4~, result~t~nva~ ke'n niet.1aat drukkew . . . 
de nootmuskaatkJl~tuP.r . verbaasd , staan .. . M'a~r' de batl~s1ot.- ;. 40 Dat.'. als o door: a~nnemers ,als gllgl'o)1d er~nde QP_ 
~annCll zijn ~o~ . ~evr~denove~ i ~'tlt' ?u~~stel~ql'! : . '" . '.:. , . . mei'kingen : gemaa~t worden, wij~iging\l~ in, d~ yoorwaarq~p 

. 'I'evl'e,den zljn! : W~un~,er WIJ., r~kellll1g houd~ndem.c~~~ worden g~Qra9ht" voor, dat de wtbesteding 1?la~t~ heb~~ ~p 
b.clan gnJke voorde{l~~)1 . . d~e. ,de: koffiekllitull~ ~oor de Re~~e; a<tn, den lailgsten inse4rijver het werk vOOrlOOPl~ on,~er nl,l
nng afw,erpt '(en, ?~J : e~n~b.et~l'~' ;~;ooral mMere toepa~~ln~! ,d~rego!ldJ(eui:iiig : der regeering worde ge~und. Aileen dan 
af~erpeJl kon) , eell . bhk .?p,.~ll~atra ,slaan! dallsta~~ wN warineei"zicn eeri',insehrijver vo~r~e.ed' , dIe g:el!oeht ko~. wor
vooral vCl'baas;d :ov,er . ~e llJd!lh~~,e , tcvredenhCld van, hen,~le :den nieto' met' a:angebraehte WlJzIglugen be~end te; zlJn en 
men opgroote gelUehJ ke b,ate!l als verzot no~~~ . . ,' y e;l'ew;e~hi' beneden de raining inschre6f, moest die a'lli~nemer, de 
het grooLstegedeeIt{) vandit eilaI!4,yoornam~hJgvan dltgOU. } orkeur hebbenal ware zijn aanbod, dan Qok hQog{)rd~~ 
v~rne~?nt, verlteert riog in ' j~f ,staat . van e;ert~ )'olstrT~te ' ~~t; . van -een.d~r: an.4eren" . die · va:b. d~, w:ijzigin,gep, . kl1~n,i$ 
IVIIderms. In ,~eh~?gerestrek~nv:l?dt me~ ,~e~~o~~~vlo~va~ : 'hlvl ekregen; .. ' . .... ' . . 
vruchtbare gronden" voor elke , so6rtvR)l landlJ()u!,-on~er: :. H~7:oudan, niet meer. voorkome:r;t., da:t ~e a,a,n,bestecMn,g 
n~mingf;n gesq~~kt,: waarvan ;de;:afstand; aatl' ,~1iropee?fen :van een 'w61'k cifvan eelle I{)Vering, miS)ukte .. z~als onla,n~s 
biJ de., bevolk~ng g~~nuenkel ,~ez'Vl'a~t ont~~et~: ; Maar,}~ , no .', hierter stedfl, plaats 4ad, met ee!l l~vellng van. de} Ge
Regeenng, Yoorl!lmethe,t oog op liaar ~onbpol1e,. wa~kt I ,.g. waaryoor meerdere liefliebbersz~ch opdeden; maa~ daar 
(3):': voqr dien af$taiid:, t{)g~ii ;~e" :",¢fk?n', . ddO~: o~'}e ,.~e~e~t : f~~!d~vo6r'Jaard¢n waarsehijnlijkabusiveiijk was beya~ld, 
1863 geda~e . ~~nz8~k.~Tl . ll\eti}~neme~r " . d~l\ . ~ll~d;~tg~~lie ; dat bilineiL l~idagen. alles · geleyerd' moest. worden, ' lll~en 
,kons{)kwentll~ ,h~t, be~h_sse~~ a~~,!o~r~5ehuld:l~ ,te ~1~Jen. : " iiien dafeisehtejonder' meer 248 ' kub; 'ellen gezaagd dJat-

. Tevreden ZW~ ! · . yY!lPIle~r, !v}J. ,;b{)4()nken,~ .' ~,~t d~ . In":QeS~ , tiehout,' waaraan onIJtogelijk te heantwoordenwas. ' . 
tel~ ~talj.t vcr~ee,l'en,d~ gr,?n~~~ ,ove~([ekt~lJll%~~ :1l;~t?~s~i~ekte ' >" , , .' JiJ~n aannem~r . die met' meet' anderen 
J:)(isschen, waann d~ , J~~~ie , hou~so9rt~n In ()ve~v~oedl~e. v~r~ , " . , · .. ... ·· 1.. l, t. .' 
. scheicTenheid" aaniYetrofienen bellingrijke bd~cliptodukt()n;a:ls: .. 1. zeer naar wer~ , ver ang ~ 
'Kamfer , gom-ela~tekjg{ittap¢itja ', 'benzoi;f;, rdttaI).,d~ma.r', ; I " . -"-. _____ ....,.--.,.,-_ 

~ast~isag~, 'jh~~ ; , gd~¥~<le~ffi!rifM~litd,tif4~a;o:a::: t·:~OU~RN~rdNTS~BESLlllTEN,:BEl(OEr.tI:tfGE., 
~:e~$ie\~~Ghpi,o:a~i;n ~i~;, l1~ti~~l:,:rn;ni~~~ ::~~{$uw:at#'s,F . , • '. ., " ENZ~ ' " d, 

We~tku~t llW de: ~~afhtl~~el~~~~ '}~~4~n:}Ii()~~~~:;.'f.0rd.ell .aCl~·: BiJbesluit vande~ {jouverneu~Ge~eraal , .a~ Neder1andseb-
gevoerd,;,,:, dan ,w~~el\ ' 'W.~J_Ul~t J':~arover~lL~~e~~ed~!lt?t" '!ildie,vauI6 F,eb!uarl., 1872, no. '25, zyn de leSldenten van Sa. 
verwondermg , ~ebQen, ~ >(}Y!lr (l~ ,z!eTiJ5enUlel'k!l_ll;ct~~evr!)denit{)id . rliarang en Bata111a U\tgenoodt~d. d~ eerwaarde heeren J. M, 

,eenei·<R.egeedllg; ~}felk.e:~Korte~?t'ij¢" get~d~nhi!-'a:t:~o~f4 'vetl,?or; . Timmermans ~n J,' R W, ' H~nd~~cbs .. te erkennen . als on~,er
:;of: :aat;.sedert ce,n.ig.~; Jai.:!Jil . , hi,e.t. e.n: §~al' ~>' al~,.;:n~tli.;atllurll.l~e . pastoor . en "hulppnester" respektl~ellJk blJ · de roomsch-kathollJke 
>;ge~6~gvall den 'gajigAe~z~k,~n;',:t~l'; ~~s~~'eene 6~.~~y~e~en~t~~~ . ~emeenten , t6 Samarang en BataVia. , . 
'. . .. ,', ..... ; , '..: . -. ,-:. " . '. , - - --_ . .f· -', ,' -- - _.' ,-- ... _. . . ~ - '.. . " - ' . . 



Ove~geplaatst; .' . 

Genee~k~!t(Ji!le ,ditm8~. 
qtf~ ,g~qt'dmM,ita\r~~(lsPit,l!ol'lie ' Wette,yreqen. d" otlicieten vA,n 

' f(~'E ~"h , e~ ,tT'f; ~!l!.8§e , J.;r . . ppB~rqa, J. !1e - J{o.~ • 
• , . . ~" e ~er. ' . . '. r )llIl0Y,t. J. SeOlmei1!lk, D ,. J ~ -Yj!l.8Ql\et:'. 

1~ ,H,; vap Woelderen .e,n ~. J.~~:N;a,ta~. reBH~ktiv~lijk :van 
t.To~ tijdelijken vervang~t vandiID notal'is J.' G. :Groenewald.te het g~~nlzoeQte Serang. het groot 'mlhtalr.;ho8plta~lte ·Soe-

Bandong, gedo,~ende 'delifwezigbeid van dezen miitver.Iof' rabaUa, dat , te Willem!, 'hetgarnizoente I{:e4oeng-X.flbo, 
!I~~r :Jiji1):9,VII.!ie. ~Midll~~,~II~!l.tis '~b .. a. Jans: , " " het .rekonvalescenten-gesticb,t: 'j;e. Oeilarang. het garnizoen 'te 

Tot hoofd'!l!4~rwijzllr ~" dll lQ~enb~~ ee~4~ ,l.Im~re A$.ool ~PaUqlanapg,bet gr9..otmilitair-hospitaai te Samarang'enbet 
,~H~rak~r~~. ~9. h,09W.9~d~)f,ii~eri Mn 49. ~PR9p.!>~r" ,eerl!tll la- B" g~r9i,~o.9p. . tIl Wllitevr~qll!l. ' " ' 
$~e d8~~1 te M~~~Q!l,ar ~C~rtlbe~ ~~ qAAer~oo,r~~h~~) W. . IJ bet garnizo~ ,~~ 1Veitev~edll,!l' .{le Gffi.9j!'lr~~\lg6JlQn!i~eid dfr 
van eLuee~ :" " tw~~~" ,k\a~~¥ ~. A,-drla'lI,v.I,I,n, d~, IW~~.!lslt!l!ldig" ~ie~t van 

TotIl6ofdorl4erw'ijz~e~ a'~ii ' deapen6a~e eefllte lag~re schoolte SU,lPa~r~e 8 ~~8\~u8t e~ oll,derh()orlgMden. ' " 
. Maka88~r (Cel~be8en 6nderhoorighe4~D),ile h~ofdonaerwijzer 'Byhe~ grqpt mdltalr·~ospltaal te .Soerabaija,de officier vange-

Mn de,:openbara eefSteillgere8chool te SoerakartaJ,'L. zODd~eld ,.der derde k}asse H. M. Num~ns. van degeneee-
Bloemhard. . . ' ' , kundlge .dlenst der ZUlder- en Oosterafdeeling van ;Borneo . 

Tot lid in~~n rlJ!li! !A!,l,J!l,t~.Wt.:. , t~.11~9'Qg"n. a, roe.~IIIl~eld,agent .Bijhet gar,DIZQen t.e Serang; de ,officier vangezond'beidder twee-
~ la ~ohe b ~ th t ~ .. [ k d b~~k ' d de klasse &. a. ~ . Begemann ,; . 

, ~ , Vlt ; . !':n ,~: ,, 1t!l~JJ,'ll'r , lJ ,," 1~ , ~«1". l,I\g ,w~",r.~'D\e.{l e; JJij p.~~ g~~piz()~q. te Wil\elll ~.cie ,offiqiervan gllzondheid der 
Bij' le~t, Miti1J,'ilJe.~en ,in' Neder.land8clt-I1I.di#.. t:w:,S"ge kla~se ,J. J .de Wild,e; , 

Tot ingenieors ' der derde , klass~, deaspirant.ingtlnitlu,f8 B. A. ' ~.~jd~n vllnh"t grollt ![D,ilit.iir·nospita!\1 te We1tl'vr.tl~en. 
~n8reJdl en ,B. J. ' W . Jonker. . • . ' . . Bij ,hetr:ekonvalesgen~en~gesti{)ht te O~illforang. de officier v:~ 

Totaapirant.i0g2ni#tu:. G;J. vlln, 8chelle. tlwto.e gesteld ter "e- , gezondheld der tweede klasse . C. -E. Vechtmann van 'het 
8..Q1!.i~kipg "ap. d~ l»di!Il!l;e.;. tegerbig. " . groot · militair~ho8pitlllll ete ' Samllrllng . " . 

Bid de xdmer.. van Koopka.nrJel' en, NijverleeirJ t,e Samarann . ·; BQ het garnlzoen te P~limanling. de officier van gezondheld der 
'iT tweede klacsse A.. W. J. pege.van !Jet groat ,militair-hospi-

.' . ' Ontsl!lgen: , . ' d: ' tM,l te Weitevreden. ' .' . 
Op 'erzoek, -eenol, wegoD8 v~rt~e~,aI8 lede~. F. W. von Laer ! ~ij .~efg~rplZO~~f te Tjil,!lf.j\lop, ~e()f~cillr ,vaDg~olldh!,idd~ 

"9 G~ ~,' f. St,e~liDg.· ' .. .. , - : tw,c:e,~" kla~8,e ,J •. M. W. YlIIpder Hpeve!l, ,vanhetgroot"i-
, B d litair-hospit~al ~e Welte,vJ:eden: "" ,, ' , ~ .. 

, ,' ,., , ", ~JWelllU, , ~ij het g~rnizo\l~ is' Sall'tiga; de' officier v;&n gezondh!\id der twee-
'Jlo~ ledllA vy. O. ¥l\!II~kejl$, lId 'der.1itma un den Bro.ek enVeec. " , 4~ k'lasse A.de(iraag~' vim hetgarnizoen te Wonosobo. 

k~, 'I}" W. li\ FfA8~. lid. ' ~"Jl ~ fir~, ~Ml;Noil!. eq Po., ' Bij de geneeskundige dienst derZuider en Ooster·/lCdeeling Van 
Goedgekeu,t:d: Borneo, de officu~r van gezondheid der tweede klasse A.H~ 

" ' .&ombou;~s, .van het g~nizoente Sumanap. ' , 
- t/(I,t, ~9r c(ffl, G,quWlr,'¥uJ:. , "a'l g1J,VZq,~,(4' 8 w:eitkuat; Infanterie, 

1a antslag.en: B" . ' '. . , " '~ ~~,~ , ~deQ~tai.llop;ll" ~"!,~~d." luitlln~'n~ J. R .• ,4. , van Q~len. 
EervoJ,we17ens v.ertrek, ilWM ,betre,kkhul' "An lid ,'n den laAd van het gar 1 s b t II P 'l b vanJ., Q~ti~i" te'''Piidang a:' BOboo," ten',":-1iI rr"." " '\ " " c, ","'" .. HI"" •. • , .. nzoe,,· a!ll , ol)l van , ,/,Iem ang. 

... u het rde batai~lo~. de eerste JuitellantJ. A. W. Aufde,rheijde, 
dat: dOl)r,rJenre8id~,.i' ",anBio~~ en onderleoorigneden. van bet garDlzoens.bataHion der Moiukache eilanden. ' 

. 
"'" " , ' ," l~ .~,~st, ~ , " '" " Bij. het Bate bataillon. de kapiteill G. vanVuuren. van het 148,e 

bataillo~ . : ' " ' 
W;~~, de, w~~~n~W~,',}I",,,~ t~,rR" {ml,\tM~!l v~;g9!mmle~lffi~s m~Rm«l~'l.f llij hred,te' b9a,dteal'llbo,antll.i,llqn, de two ~e.d~ luiteQ!\ut M. J. Nix, van het 

en rOOlmees""r , e, IO\l\V .. d~ onZIg.er. der aerdA i1l\S'A,l', 11M . ~· W: ·;X~8~~t. , en', ~r 11l~a~ " qrterWk~ og~~~tf",!t~~!l, F,: ~~ . t~~~~~!:.b;~a~~lQP',d~~~j,<i,Q~J. ~G. : v.aJ.l Thiel. vllllhet8ate, 

D Mt to 1 ~Y. het"lS'd~ bataillon. de tweede Juitenant A. P. A. Varkevis
,<~,lI, ,' , ~~~,P.t r~ .. }?n~8'·ser; van het garnizoimso ~.a;taiilon van' Banka. . ' 

c ,. '¥~ie,(m .. d,: ' , , .: Bij , het '15de baUl'illoil, de eerate ,l.!litenahtJ .C. P. WeHfer,vaB 
Eentweejarigveriot n.aar; Beder:r!.,,;egsnS ziektJ!. iatn;cl:enoffi:. · hetgarD~oens.~tajl1oli. ,vail : Palembang: ' 

, ~i~r va\l ; ~eZje.~h:e~dtc ,!:t:~e }: ~lf~:~!l~e" P~i!lr8~,~" '... Bij, J:~~~~~ ~~t¢l.los{o~t~ij~~o~~~l!~it~e~kg~~n e~e~\~d:~ 
, W u "tft?~'v '('er .mF~~,~·~'·' ' ,', ' , ~4e., ~a,\~llpn,. , .' , ,', ':: ' . , . 

, ', .. , '.' }': ~~\}Rr4~q,!:" " .n ' " ,~- " , ' !1.ij., P,~~.,,;, g~,r~OI\1l,~~~tai,llo,' ,n va,n lJ.~~~,)l"ee~~te, ~uitenll~t; P. 
' J~~ ~~erlll ~11 t,W., Ilin~m~I1;,re~pe~tiyelijk va~ h~trd!t Q,~-

'l'ot kolonel, de luitenant-kolon~l, p.L.., ,st, a. M. ~de l!Qij: Will-n. "t~d!,?n:e~ het garDl~oens-batalllonvan J;>alembang, 
Zuijdewijn. " By, ,',be, t ga.rnlzoens,-bataIllon vanPa,le" mb,.ang. de, 1stli luite,na, 'n,t 
, c . Benoemd : ' ·'·J ';F~' Tetar van Elven. eu de :tweede' lui tenant A. M. Win-

:~ot:'tw;,eoo "'liliteBiliikl. ' (I~ • 8el~lIn~il .~. Vogeliang 'eil !j) ... . J; lit ' keJ, b.eiden vllil het 2debataiUon. ./ . 
. : ,' 111 MrilliDger: < ", ,-"' ,',' ,.,. , .,, ' , ', ,'··' BY: ,lietga.t~i~QeM;' batailion cl~;, We&ttlr-_fdlleliilg van Borneo, de 

., '. . , ' " ' :," ". "\~ ,. ' , ~\f~Jui~!1J\l!,t ~. ~rulli ,! __ p., ~tn4e b!\~l()n, 



154 

Bij ' i;,b'¢~c g8rlliZpeD:!l~b~t~H[onA~:;MoluKsih~eilanden. d~ eerste 
. , :, lili~ena~t : J;,. h¥elJ~(lom. , e,n de- ~de lul~enantH;- Ii. Holz, 

·respektlve)ykvan het 14de .en leta- batallloD; 

(Javct8~ke'f?o:~rant,2{) Febl'uari 1872.) 

vail de he§ren;A. en, H;j 'd~~rde eeri:was de schriJver van liei 
geincrimineerde -- artikel in, d~d;()comotief en van den- andel 
da~ hij hilt had; ~oen<:>vei1te~eD:,zOnder~~II:ig vflr!l~r:be~i)l 
hoegenaamd - dillUaangaande ,door , ov:erleggmg vall d~ , COPIi 

_ of 'imderebewiisiniddelen ' t6 vorderen. Het Hof ,besh!!tedaj 
-ALGEMEEN()VERZICHT. huilne schnldriiet voldoende, was bewezen. , ,: ,:;; 

,- " , N ogeen' pr~:ces over , dezelfde -zaak isvoorhet H90gg,e' 
, De 668to verjaardag>van~. M. den Koning is hier op rechtshof aanhangig. _. ' _ 
degebmikelijke ,wijze gevierd.~ Den volgenden avond gaf .Een ander te_chtsgeding vanm.eer direct belang IS thane 
Z.Exc. -de Gouverneul'-Gene{aal eenthe-dansant, waarop aan de _overw¢g!ng van het , Hooggerechtshof _ onderwQrpen; 
eeh;;groot aantalpersonen geDoodigd ware~. _ Ee~ suil{~r~pnt,,~~~t staat.op naamva,n .v(jrscheic!-!)ne per~o' 

Met cen smarte~ijk. gevoel leest men hler een eu ander nen, waaryan e~il de deeling vorde_rt, waartegell deoveng~ 
over_den strijd, dIe m ~et moe~erland tusschen kl~rikalen belanghebbenden: zichverz!)tten. De l'aadsman ' vandel~ats~e 
en liberalen telkens hefh~e~ ~sclllJnt te ~or~en en dIe door partij he:eft onder meer : gepleit, dat een ll:Qntrakt Ilretle 
de Amk. ' G.t., Ilaar aanl61dmg _ van het Bnelsche feest van. eene zaak _ indep. zin vanhet burgerlijkwetboeken da,t 
1 April a. s. aldus wordt geformuleerd: dat er thans .twee derhalvesmkerktmttaktriri 'niet k~Imen ,-worden gesp~itstd~ 
partijen in het land zijn, die ran : N ed.erland en OranJe en tot dat doeL de:;'-verkoopgevorder4; III mocht in het gewone 
4a~rl!-:a~~t die. van. Rome. <?oilsdienstlge.onverdra~gzaa~- lev en yerkoop ,' van een : koilttakt plaats ~ebb~n. M.et be~ 
held mengt zlch In aUesj zlJzal ons kl~lll l~~ld emdel:Jk langstellillg; zietm~n de eindbeslissing ill dlt gedl)1g t~ 
-tenverderve_.voeren, wauneer ,men van bClde zlJden er Ulet 'gemoet. ~'_ f" :' , ,_ ',_ , , " " 
op?e~achtls meer de .. gev.oelens van ander.sdenke!l~en te III het Malangsche is men eene bende ' valscliemunters op 
eerbl~lgen eu te vermlJden wat krenkend IS. Iller mag lietapoor gekoIJiim, reeds zijn 19 personen: ' gevat. " "', 
menzlCh geluk wenschen, dat ons slechts de zwakke nagalm , _ De ., De1hi.Maatschappif heeft ' ceil, ' agent naar Samarang 
vandeze tw~sten liit, de , verte ter , oorekomt. , . gezondenom er' "#erkVolk ' aan . te werven. M~nschijrit het 

}fetgenoegenvernam men het telegrafisch bencht, dat daar met de Chlneezen -Iliet te !runnen klaren. Naar me~ 
drie verdienstel!~ke mannc~, de heere~ Jjevyssohn N orm~n, verneemt ,zijn reeds , met., eenigehonderdJlJ avanen overeen" 
generaal VersplJck en maJoor Er~ehng door den Komng kom,stengesloten, die door een stobmschip zullen worden 
tot ridders "an de Leeuwonorde ZlJn belloomd. . . ' overgebracht. De hooge , rijstprijzen ten . gevolge . van ne 

Dc telegraafkabel tussehen Hongkong en ShanghaI IS, overstrooming begunstigen deze proefneming. _ , ' -
volgens een b~rieht van 1.7 dezer, gebrok~n., - In h~t~amarkngscheveiIdudepartement blijkt de grootste 

De Austra~lsche kabel l~ nog steeds werkdoos, wan~, de 'verwarnng ', te heersehen; , Men spreekt., thans ,van een te~ 
landlijl1en, dIe er aanslUlten, wachten nog op voltoonng. kort van ruim f 82,000. _ . 

DeJavaaclze Ot. deelt medel dat .het hoofd van Guenoeng Den 23 Maart a. S" zullen alhiervan wege het gouver-
Tinggi .•. op Sumat:.a's OO,~tkust, z:eh heoft onderworpen. nement 2,784 pikols sapanhout verkochttlworden., . . ' . . 
Er sehlJut geen stl"lJd ,te ZlJn gevoer~. Int~sschen zou ~e.n Den 12 dezer , heeft te Rembang met groOte_ pleehbgheld 
verdicnstelijk officier, ' naar men bencht, ~rJ deze expedlt~~ de inwijding der, aldaar nieuw gebouwde Yrljmetselaarsloge, 
het levlln hebbcll ~erlO!ell. De. ee~e. le7.l~g heet dat hlJ plaats gehad. ·· ' . " 
met- een ander offiCier 111 de Blla-rmer gmg baden. De 
andere Iuidt, dat Itij uit 'eene pl'auw viel. In elk g~~al 
verdween hij spoorloos, hetgeen men daal'a.~n toesehrIJft, 
dat hij door een kaaiman . aaIlgegrepen zou ZlJn. 

Dc westmbusson is hier tot bed.aren gekomen._ In de 
J avazee is het weder eehter nog steeds ongllDstig. Uit de 
binnenlanden verneemt men, dat ook in de residentien Pro
bolillgo en Bezoekie overstroomingen hebben plaats gelIad. 
Aan bruggcn, dijken en wegen valt enorm veel op Java 
te doen. , 

De JavaacTte Ct. van 20 dezer bevat 10. eene ordonnantie 
van den Gouverneur-Generaal tot vervanging vande be
staailde vool'waarden ' van de pacht van het l'ecbttot verkobp 
van 'arak en' andere sterke dl'anken in de ass. residentie 
Banda (res. 'Amboina) doot andere bepalingen, en 20. tot 
aanvulling van de voorwaarderi, voor den pacht van den 
vel'koop ,van saguweer te Amboipa en Ternate. , _ 
.... De Sam. 'Ct. wijzigt in zoover )laar doorons ovel'genomel!. 
bel'icht, omtr~nt eene vel'andering, in de voorwaarden Van 
dcmopiumpacht, waarov_er de ',a,dviezen van de hoofden van 
gewestelijk bestuurop Java ,zijn gevraagd, dat men het 
eiland niet in ririe, maar inzeven groote pereeelen zou ' 

' lIplitsen. . .. 
,~.- Men ial zieh herinnereri, dar een iillandsehhoofdtegen 
ee,nige in, Midden-Java vel'sohij~ende , bladen eene a_itnklaeht 
w~gens l~ster . bij den ree~ter ,had ingediend.De Ra~d van 
Jilstitiet'e Samaratigveroordeelde de heeren M~ E. Andreas 
en W.Hoezoo de cerate tot e_ene maandgevaI1genisstraf en ' 
f : 25 "ogete, ci~ tw~ede albien tot gelijkeboete. .Het Hoog
gerech,tshof heeft dle vonnissenveruietigd en de genoe~~e 
he-ercQ vl'ijgesproken, oj) " grond dat de Raad van: J ~stltle 
4e veroordeeling hadgebaseerd op de bloote verklarmgen 

'JEJa1iav:la. · .' 
, , ,'. ' 17 ' Februari 1872. 

De eerstvolgende veiliIig ' ~ va.n : pl~s· minus 7,800 pi~0~8 
Billiton tin · z111gehouden :wordeil op Maandag, ' den 8 April 
e. k., desmorgens ' ten tien ure in het lQkaal der Han-
delsvereeniging !tlhier. _: . " ,i 

In de Jav; Cour. konit vb~eene _ nadere -opgaaf van den 
uitslag 'vail "in 1872 ge~o.uden:uitbf3stedingen van uitv:o~ri~g 
of levermgvan , matenalen, ten behoove van· elf Illllitaue 
wel'ken. 1Mn 'Uitbestedin~g~lukte, _ tim mialuktep,. 

, '. ' Hi Feoruari' 1872. 
Naar - ~~~ verneemt,is hier • bericht ontvang!)n, dat een 

der oflieieren, del-e luitenant V. die deelge,noIJien heeft aan de 
expeditieri~arSup1atra.'s Oost~ust!~iteen~ derpratiwen, . 
die het bov~9ge~~elte. van de Bila-l"lVlel' 0pvQeren; gestort e~ 
'eensklapsverdwenen IS. Men moet aannemen dat een kaal
man hem 'aangegr:¢.pen . he~ft. . ,'. " ,.. .' 

Overigens zou' -({e expeditietegeri Teoing-PinfJgie geslaagd 
zijn, doordien de:hoofden 'vande twee opgestane kampongs in 
onderwerping· zonden zijn . gekomen. . . 

Het :N~a:~rl~na~111~ ' sehip Koam,QPoZiet III heeft zieh -he. 
'den naar buiien ' \villen: hiten 81~p(m om', de ieis naal' N e
darland tea~nvaarden, maar men is daarin wegens het on-
gunstige weder nietgeslaagd. · -

20 Februari 1872. 
,Gister llliddaglleeft bij Z.Exc. den GouvernelU-Generaal . 

een diner ()ph': (/ Il i leis te Rijswijk van een 100tsl couverts 
plaats geha.d; , 



"''''':, 

~~~~qJks~p!lJeIi,k~n, h&.1i . V;u:\\i'w~Fk}>op: ! :Mt, l~:Q!lj:rigs.pleinc, :< DiL~r iride glliliggimde kampongs bijna ' nergens eene 
jJil:i;Ein:/ te. lijden :gehil~;;.i.van.';:'b.et ;Weder ;;.dl!at: regen.vlitgen ·-.<J.rooge' plaJ\ts <?f ~en hooger terreingedeelte te vinden was, . 
~~IQ!J'~eerl~~e:vi~' i~:vao/~n <>pz;ettet.( ,': , . .. .,.; "~uisden d'e mee~te:' bewoners. nog in hUline drie a vier .voet 
f;Z>."E1:c; dfi .. GOu:vern,:elir-Geileraalheeft glster· namtddag . m het . water staande· womngen, op bale-bale's ' of op _ de 
tc. vol\{~.spelEiij, teilJo'd.eele>bijgewoond, Als 'gewoonlijj(zijn .zoldeling. - '. ..... . 
[( rustig afgeloopen;D.e poli~ie heeft ookue' meeste -zorg . Onder de circa 5000 zielen tellende bevolking. waarv'an 
i~rageii om : elke .'~toorIii~ ori:vilrwijld ·t.egen te gllan.- . slechtsweinigen ~ als gegoed kunnen"aangemerkt worden, was 
,« let vuur"l~rk i~ : de!l ' ~v()nd~;, goe(Lgeslaagd ,O.Ildan~s dt! de nood algemeen. De voorraad nJst was nagenoeg overal 
'gen, ' lxet einUe vllllflnd~p"evige : regl,iJj.bui •. · . " ;., '. door .het water bedorven. .. 
:WiJcQnstat.eeren,~il1et; geno~gjln, d~t , gister 'hi} de .audien-Onmiddellijkwetden (loor denadsistent-resident maatre

a. ... g~vi>Jg iSi ' geg~yell )J!:~ndgopril~r~ing, die .wijde ·vrij- .gelen genomenoi!i in. de huisves~ing en voedingder hulp
M . nallien aanZ~ Eic; deil ~,9ouv'ernetft-Generaal te on- behoevcnden te vOorZlen. Matenalen tot den opoouw van 
irwer.pen;dat' consuls . niet 'in de rilaatste plaatsbehooren 190dsen moesten intusschen nog van elders worden aange
;;woideniDgeleid\ daar:·,zij ditmaaldoor Z. Exc.: zijn ont- voerd; daar ze te Pasilian Diet in voldoende hoeveelheid ' 
,~gen ;, na de officieele .cOi:pOr4tien. · . ' 'verkrijgbaal: waren, " . . 
;, .: ': " .'. : "H • <' . .. V oorlooplg werd een der rlJstpakhulzen van den landheer 
::Doo:r ,hetEng.stoomschij:f1onore, gez.Pearce, is ge- op v.erzoek van dim adsistent-resideJat voor het beoogdedoel 
:~id het N,ed. ·schip ·. Generaal de Stuers, komende van ingericht. -
W-Jte'rdam, b,ebbende 12-2 dugen reis en 'bestemd.'naarSin- .: De ~ti:eken langs de Angk6 en Moeara-Angk6 hebben 
~pore. . . . . veel mmder geleden. . 

" . '· Door de. 'hoogere Jigging des dessa's hadden deze betrek-
tln 'd~'. alg~meene . vergadering van .• deelhebbers del' Ja- kelijk we,inig overlast van het water . . De dichter bij de 
(8.cM : Stooin8leep~oot-Maatscltapp'lj ,Is het dividend over het ,rivieroevers staande huizen daarentegen moesten ontruimd 
>9kjaar18n 'Jbep_8Jlldop /80 per '· aandeel. ·word-en. .. . 

:t~· , ;:. ' . " . 21 Februari 1872; ' o~~~~te~~er. werden de hllipbehoevenderi van be:tllurswege 

'z. '· Exc. de Gouvernel,lr-Generaal en mevrOllW Loudon . , De kampong ' Mauk stond op den 29sten J anuari mede 
~bbenheden verscheidene gouvernements-scholen, het gym- onder water; de ' bewoners hadden echter in de naburige 
sshim: Willem IIlen de gestichten ':8n liefdadigheid bez()cht. kampongs, die van den vloed gespaard bleven, een onder- ' 

.' komen gevonden. 
:M'en schrijfk onsvaqOm'u8t, den 19 dezer: 
:])e . verjaardag vanZ. M. on zen geeei'lJiedigden koning 
~rd oak hier feestelijk ·herdacht. Do ekwipage vim Z, M's. 
!}iroefstoomschip Ie kl. Cm;afjao, welke alhier in de daar
)orb~stemde .gebo\\wen; gedebarkeerd is, had voor die ge
genheld den mgang ·der poort met vlaggeri en groen ver
erd, . waartusschen de : beide 1>ortretten vim Z.M. onzen 
)nillg ' en ~atl ·R. M., dek,:onin~n prijkte!l. -Des mor
:ns. ten 11 tire. ward groote Pllrade :gehouden. 'De lste of
aer. de heel' J (i'ekes • die . do!>r . zlekte van den. komman
lIlt de parade leiMe, gaf zijne tevredenheid aan de ekwi
Ig.,e e .. ·· ~e. · keTnlen ov~~ A.a versiering'.,van denhoofdingang, 
~. ~oo geheel . Ult elgene . beweglllg aangebracht was. 
~G;.hield voorts alme ;gepas~e toespr(l.ak. Rij zei 0; a.dat 

.met behoefdetehermneren welk fee8twij . yierden, daar 
mgang reeds genoeg :'bewees, dat ' een ieder dilarvan door
ngen was; iedetN ederla~der- wist zonder order of d-wang 
teen dag op prijs te stellen. Des avonds.werd de in
gdoor lampi~nsverlicht e~beg(l.f de ekwipage ,ziehon-
faJ.ckellicht . naa( het 'schippershuis, alwaar ,kommandant .. 
0fiici~ren gehujsvest'.lfjn ,~onder 'het zingen van ,: het 
In . N eSrlang.sch bloed. '. De ·heerJ oekes nam.· toen weder
het ,,:?orden))~aarikted~· .ekwipage • . De dag .is verder 
feestellJke stemmmg doorgebracht. . '. 
)ehier, liggend~.' sehepe~ ~arengepavoiseerd. .' 

. Ret laat zich ' aanzien, dat · aan de sawahs in deze afdee
ling, . die . overg~'oote uitgestrektheden onder water hebben 
gestaan, belangrijke schade is toegebracht. . 
. Vanden tuitenant del' Chineezen Oeij Kethay is,als eene 
gift . voor de nood:lijdenden, bij het bestuur · te Tangera.ng 
ontvangen eene hoev~elheid van 20 pikols rijst.. 

...:.... Bij eene aardbeving in het Bllitenzorgsche, die zich 
het hevigst deed .gevoelen in de kampong Wangoen-Tjilengsi, 
heeft overeene . lengte van een halve paal, vim de Goe
noeng A woel af tot aan de Tjilengsi eene grond verschui
ving plaats gehad. 

Behalve , een 23ta1 inlandsche. woningen, werden daarbij 
nog een aantal klein ere gebouwtjes vernield of zwaar be
schadigd, terwijleene kleine uitgestrektheid rijst-aanplaIit, 
benevens 182 a1'e11- en 43 vruchtboomen verloren gingen. 

(Jtw. Cow'.) 

Gisteren werd almer de verjai:ing van den geboortedag 
van Zijne Maj6stett den Koning op plechtige wijze gevierd. 

Bij het aanbi-eken van den dag, kondigde reeds het ge
schut van de citit.del en van het tel' -reOO6 liggende wacht
schip het begin del' feestviering aan. 

De open bare gebouwen, Zr. Ms. schepen van oorlog en 
de ' andereter reede liggende vaartuigeli waren reeds vroeg 
in den - morgen · op de gebruikelijke wijze met vlaggen en 
wimpels getopid. . 

-' . Aanboord del' oOrlogschepen werd eene groote parade 
1J, ;." de afdee1ing -Tall:gerang , heeftbijde jOllgste over- ·gehoilden. ...•. .. . 
'o~.ing vooral· ~et landPa~ilian' ·veei te lijdeu·' gehad. . 'Die van de .garnizoenen val). Weltevreden, Rijswijk en 
ll4a,ar was ge4urellQ.:e eenigen tijdde rivier MentJeriMees~er-Cornelisen de Bataviasehe schlltterij konechter 
tlan1g gez~olleIi'; dathet :: water, deelsover 'de dijkenigeeU' plaats hel:iben door de drassigheid Van het daartoe 
Is door eene ;dijkbreu,k .aan .denwestelijkenbever;diebestt')indeterrein. - ' . ' 
den ,h~ogen vioed niet k9.~ gedicht worden,~et omlig- N:( .. Zich . in staatsie naar het Gou.vemement-huiste. WeI-

de.. terrem overstroomde. .. ; .' . - ....... - . tevreden . begeven' te hebben, ontving Zijne Excellentie, de 
)oen.deadsistent-rtisident·'bpSO Januarijl.tepasilian . Gouv:erneur. Generaal aldaa!', in tegenwoordigheid van den 
kwa41, stolld Iiet t~tyoo:rhet ki:>ngs~hll~' j 9P. debeideRaadvan Nederlandsch-Indie, de verschillendekollegien, 
g~A~gen was 'dt) to~stand':; nog 'ergel' geweestr·liet water departementen '~n ' autoriteiten, ambteriaren en offieieren, de 
·teen totil1de .pakhuize~, en de won~ns, va~< d~n land- .~onsuls,.4e , ge~st~lijkheid, ' den handelstand eneen Rantal 
~~·~K~a:rongen,~- : . ::-~ ;-~~~::-:~ . ~~:_::'~: ' ':: ,_~" c • " -.' , ,. 1 ~.. .,, ' ,:.Ilotabele lnsezet~nell dar hoo£dplal\t.. . 



, ','hbn 's;K6n~rig!t :~rt~0nwooidigm. ; weraend{jor ,; !iUeaah-tie lla~da.>(r~sitll!htie Aritboina);r geat'resteertt~it:~'ord()n. 
?~iiZigelbiiri.b~"wooitdlng~;i' diElvanJiunnegeheclitlleiu' :;litll naneRfvan:16 Nov; 18-57 ,door Il.ieuW'6'vervangen; . '., .. 
d~ Koning; ffii'Htiogst:!e,szelfsl sbamlmis'" getuigdelljt',de liflil" , Eveneenswordt .. bij eerie atldareol'dofiflanCieartiIrel ' ~ 
wehscherl bij' dezeil .' heugeliJke,n ~.da g" dtmgebodert;. met' het . van de voorwaarden voor, . depacht .' VIi'it den~erk06'p Vall 
verzoek die overtebrengenhij Zijne Majesteit. .' 'saguwecide' Amboirla en~esz~lfsjliti.Sdi~tiegeWijtigd; , 

.De dag wertl v:erder geVierdmefl'v'6lksvermakelijkhed:en 
op het Koningsplein, terwiJI 's ·Konings · troepenen'zeeliedim . De diraetllur van'Binnehlahdsclr B~stuuriliaaktbekel:ta; 
op.een buitenge.woUff. verstrekking , werden onthaald, . '._ ' dat· de: eerstftk(jffiei.vtlilillg' Vliu.dW,jaift"te. Pa'da'ngzal .. wor· 

Vele veroOl;deelderr en bannelingen~ ' diedool"hutl goed 'den gehoudel! op, deti' eersteri of tweede'n' dag'na:aa'n'koili~ 
gool'ag voor : deze g1l.nstdll· aann1erking ; kwameri;vetkrag~1l aldaar V'ail ': o:e' stoompakkethOot, welkeiri'd'etweede lielft 
te , dezer gelegIinheici: geheele 'of gedeeltelijke remissie yandd niaatld MaaI'ta~' s~ vRnBataviiJ;,derwaarts'laivertre,kell, 
strafJ . . . --, .-,... ~-" ,. ~- i-. (. 

Des avondsgaLZ.E: de , Gouverneul'~Genel'aal inlret Inde '.Ja.v; ' ~ur. kolht eene nadere' op"gaaf voor van-dell 
daartoe gedekm'eenLen gelllnmineetd Gouvernements-hOtel uitslag . van;-in 1'872 gehoudeil' aallbes1iedihgen voorde . Ie· 
op Uijswijk een gala-diner, waaraande autoriteiten; hoofd~ vering vall. diverse artikelenyten;behoevevan de artilleri~ 
ambteharen, opper- en hoofdofficieren del' land- en zeemncht, Van de '/lij! uitbestedingen gelukte slechta een. ' 
dEf konsuls dei' vreemdeniogelldheden en' de vertegenwpo~. ". ' ·1 'f'h 
digers van den handel en de nijverheid als gelloodigden D~ ,opbr@.gstva.l1· het 'Vervoerop dell 'sp6orweg ~lt' 
d~lnamlmi : .... . . marang- Y9rst:elllilnclen;,ov1»' de ttiaand· Dt!detiiberlS71,i~ 

Eon feestdronk, door den landvoogd op Z. M. den' Kb" geweest, alsvolgt: 'j 
. . t ld d d d" d' d t' to. 'ft Aantal of gewicht. Opqrellgs' 

nllig lIlges e .J ' war' oor e' genoo'lg en ' me gees ' TI tlsf:e klliss8 • • 27'8' f 1478.;6 
toegejuicht: -

.De feestelijkheden , werden beslotenmeteellpl'achtvol Gew'onerei:!lig'ers'. 2iie II'.. • 1'580" 4758,9 
vu.urwerk, dat .·in den na-avolld op ·het Koningsplein VOOI' Me " •• 28'4fi!OJ I; 159{)4;~ 
eelle onafzienbare menigte ontstbk611 werd • . '.' :Militairen engevangenen • . . . . ..' 654" 5iJ,1,1! 

Suppletiegelcl~n •. • /I 342,2 
- Omtrellt de tegen Goenoeng-Tinggi (Sumatra)geHchte Bl:\gl!-ge.'. 'i

t 
••• • kilo 9091 /I 192,T~ 

expeditie ziJn· d.e vdigende bericiiten ontv'an.ge. ll:. .... B . tId' . 3381 720 '5'~ . : es egoe eren,. . ... /I' .. ' 1/ .. " 
Van Negri-llama; ' waat' de kol6llne; blijkeirs deJ'avas'che K09Pxnansgoedel'.en:. 5885960. /l46~55,6, 

Courant van 18 dezer, op den 21sten JariuliI"i jl. aarikwRm, R"t' . 4 8640 .. , , lJ Ulgell. • . /I , '. 
werd nog dienzelfden .. dag een aanvallg gemaaktmet' de'n P d 47 . 18070 aar ell . . . .1/ , , ... 
tocht nallt K6ewala Merbrin: Klein vee . . .' 9' 1/ . ,22,4Q 

Op · dell 25stenbevoJ)d zidhde gelieele: kol6nll~ ildaat Diversen.... 1/ " 665,4,3'$ 
verzameld. Aan boide rivier:'oev'el's werd gekampeeiid; .' . 

In den. V1'()egenIriol'geli van den" 28stfJii'werd: de t6cht (;rab. Cdib\) To~aal •. / 777M ;1~ 
rivier~()pw'aarts'weder vodftgcZet; en op den lsten Februari ;,,,; ,," " • " 
bevond zillh de- kolonlill vereehigd' tee Djoerde~Barlang, wil;ar Slt1'flM·tmg14.Feb; Difzahk y'an lief Velldudeparteilient 
lllen op eell vrij hOQgen heuveleen kan'lpement beti;ok. te Samarimg' maakf vooi:tdureiid'he~ vootw-erpuit vaueerl 

Vallhier IIfbegint de landwegover Bandal', dat volgims ?;orgvuldig'geMiln'gehoudeW ohderzoek. ,De gewezen ~~petj 
sommige opgaven twaalf urengaans van DJoeroe.Balla:hg ~ntendant. v'ertrekt eer%ltda:agsna:i1'r Europa; enzaliiiJzij~ 
ve:fwijderd·. en'·· halverwege tn:sschen. deze plaate en' Goeno6ng- terugkottist· nag· weI gtlschiltt;ge~cht worden ., voor het li~:i 
Tinggi golegen is. majj,t~ohil~ EJener Weeilbnier: ,Oni. een: reeds' gerezeri mis) 

Degeest onder. de troepeJ;l bleef steeds. uitmuntend, even verstltttd: liit'deii' weg ter'tiillietr,siipp(:)Ji: wij'aahdat. hetgf\~~ 
alr:j de gezondlleidstoestand;' cle~er' da~ert' aangaaJide liet'doeI'zijner lliatste'reisvari., 1Ja:ta\ 

De stoombarkas . en de gewapende sloepen der watine vilt' Illla1" S!Htiarang; medeg'tldeeld: werd; sleclits liitdr,uRt wi!' 
hebben bij het venoerder" troepen uitnen1elide diensten hetltmeU}lC g~~efJst ZOU' iijh;' niet waf het' geV'ai walil. .J 

bewezell. . ,"" "''''·F·'· ' , 

Vall den kOlltl'oleul' d'Epgelhwllllel',die langs eenanderen U'it, TjiUi~ja]:Y dhtV1rigeriiwiJd~ie'.ver'inald!l~k~bataillbns~ 
w6guaarBandaris gedirigeerd,werd opderi'7deri dezer, order: . . " .. .,. ..... . •. '.. .', ..; 
bericht oritvallgen,dat, hiJ waarschijrilijk op'diend~g'lllet' IfOiillijr' de vale. en rl~g.c al llohariielijkefiinkesoldat~tJ 
::±: .. 250 man' te ~ genoerilJer plaats ' ZOll' aankojlleii; ert dati de is'iddor' ttiij'riiet" ktijj~erl!~~oiia~. W6i'd:~~e~n persoo~J, diE 
oproerige Kota~Piriinlgsclfti ho6fdert. Dja M~m.bali en J)ja: ik wegens gebtek it!in genoegzame Ophilding heb kUIllle1 
Koealoe zich b,ereids bij hem lieHben 6tfderwoi'pen:: .... . bevortlereri' tot den g'taad' van kotpol'aal, en' verplicht he 

Naar at\1lllli~ing van. dit berIe.ht' z'ouden de tt!D,Jo"foe- gsw'eest den 'afdeeliI1gs"lcbfumandant te verzoeken, in di 
Batflirig gekanipee'rd(;j' troepen dp' 8 Febtb:ki1 medii' iiaar vacature weI te willen voorzieri. . 
Ba"4dlttopHret!:'en. " .. ' .,'. . " , .. ' , Het' valt ie bet't'liiihin, ei' zoo' weinig attif ollder jon"J 
""-.; '.ren geyo ... lge, .vall .. he.t ,in .......• , •.. ,h.".et. : .• ~u~me ..... r ... !· dez>~.r ..• ' .. c .. '.o.··ur.'·.:~ .•. a ..• f.t.~· menschen be.staat om eellell graad te kU~lllen bekleeden . ., 
v~~ d~n 13den dazer opge'ilomert lM'richt omtrent ae<J~'p~;: . De komple~ komtd.andanten worden dien ten gevolge 01 

d.rir .... l .. ,;.: ... ~.o.e.~~~. :e,l~.ro:!t.e ... ~n~l.,t ... ·e .•. k.r.en. ~ .... o.se. t.e ...• ~u~.p.;.J/.6,n. ... d ...... ~~ .•. ~.m.r .•. a ... ; .. ;.a.i. '. 4:.:;: .•. ~ .. ·.·.· ... , ... ; .. ~.~y.~.'e.,:r.n.-.i · . ~[~:d ~:ns~:~g~:i~~::~:~~~ti, ~:orve:;o~~ :!k~~:~: ~~j 
D'~r van Su~~tra s . Westkust orrtvullgen tell3g1·afi,g!l~. bel'le~t" zell. welk vl1rschil er ,bestaat om later als gegradueerd. da~ 
het weBrspanhlge. ~~ofd V~Ii G~eUd~i1gTittggi,t~~e~ ~i,~~'~i weI' ala .eeny.oudig soldaat'met gagemehtaf tegaall. 
d~ bedoeld?, ex,yedlt.le. gCl:~cht ,, 1S.,ZlOh?p:de1l5,~~n .dezer. , """,,"",;,' . (Lod;) 
m'ettwee . zlJne~" broedersaan net bestnur'te';PaiJ.aIig-Sld"m-
p~ean heaft OVergege.ven; Vab:' 0011,1'.) . · ~,!,m,!:anf' 1~ lFeb!~ Opiumzaken. UitBataviameldj 

. . . ' ." . . .. ." , . .... . ••..•. " .' . '.' . menplls h~tv.olgen!1e:. , . ,'. ....j 
13fj. ordonna.iIoie ,voorko'mei(d!{ in . de Ja'/l~: o.0ut.vvorilmi . '. Niet . gen~e~ jllist, is de . aall . V \Vblad g~4ane meded~ 

l1.l~fl,J:.ll:'~t~~~;:~~~~ltt :~'d~ ~ ~:ia':'tJ,:':~!~j~"",,~:,;:~ 



"" ver(l';~ling der~Il:lfioen-pac~t voorgehee~Ja~aen ¥l1drirJijaientakvan bestcm~ . . Z. E. over~uigde zichzelf van ailes; 
: i!l A~echts dl'ie :pachtd,i~trikten. , Dere~eenngd~nk,t~~,et oyer en ailes ; kw.am spoedig tot klaarheld:" '. .' . ' . 
. e~!t!l : y,el'deelinj5 , ip, dr~~, maarwelover eene ,m zeven ver- ;' . H?t ge~~~~depa.l'tement kreeg"oqk zlJn be~lrt, . Z, E. hleld, 

schi1lende perGtle1en , a1.s: . '. ' , zelf mspeetlC! en ;~ad. op een z~ner tocht.en.de?- OversteX. " 
" , 10 Bantam,;',Batavia,: Kr,aw,ang. . v~n de geme bi] zlCh, aan WlC Z. E. mhehtlllgen vroeg" 

'20 Qheribon ' Pekalongan, Taga!.· (he onvoldo~nde beantwoord werden. . 
30Samaran~:,}apara, S()lo, Djokj'a. • H et g~zelsehr.p bevoud~ii::hin eensloep in de Kalimaas 
4oBanjoeniqs,Bagelen,Kadoe.~. Eo hetde sloep dadeh]k aanleggen, op eeil zeer slijke-, . 
50Remban"'" .l\'Iadioen, K~dirie. ,. I nge plaats', den Overste X. werd vel'zoeht terscind zieh op' 

:6o.Soeraba~a,PasQeroean; , M' aliiu'a. .. het. tei-rein te begeven en voor het vallen . van deuavond 
'l'OProbolingo, Bezgekie; )3ailj,oewangie. . rapportuit te bJengen or het residentiehuis te Simpang. 
Over deze verdeeling is het aavies gevraagd." . . . . Tot aan de knien in 't slijk maest de Oversteden' wal 
<D,eze mededeelil1g iSllit- ttl goede bron afkomstig dan dat op. Tegenstribbeltm was bij de ijzeren Excellentie onmo-

wi}haar niet alsjuistzouden aanll1erke~. , l\~en~eroorloove gelijk. . . . ' . .'.. , 
ous . e,chter de opmerking', dat aeze verdeelmg . 111 zevenen Roorda Deweert m . een Zi]ner corresponaentii~n dat ik den 
oDs :ininder doelmatig voorkdmt. . maarsehalk Daenclels geprezen zoucle, ,hebben om zijn bedrei-
, Yrc!l!it men,' , en mi~scbien zeer .te,reeht,dat bij eene ver-, g~ng, da~ hi} de kampo)'lgs zou verbr~llden, als zijn . koJIer 

deeling i~ dria perceelen elk dezerte g~oot worden zou voo,~' . d~e . m . t Soloscbe van ' acl~ter denrels:wage~ . gestole~ was, 
de {inanclCele maeht del' pachters-kongs16s, dan ZOUde)l Wl]D16t tereeht ~wam. , Dat IS eene dwaling, lk heb met ge
lie,ver ;ae volgende.in zessenaanbevelen. · prezen. ,maar slechta het feit vermeld; ik geloot trouweus, . 

io. Bant:un,Batavia, Krawang. , dat dle kFas~e maatregelen niet goed zijn, evenminals de. 
2'i.>.Cllcribon, PekalonO':in, Tngal"Banjoemas. geest del' ,~lijmeringen goed' is. . 
30.Samarang, Jnpara~ Kadoe, .Bagelen. Reeds lange!' , dan een jaar geleden vestigcle ik in uwblad 

:40. Rembang, Madioen, 'Solo; Dj()kja. , . de aandacht e1' op, dat de bouworde _der hllizen van IUtan-
60. Kediri '. Soerubaija, Passocl'oean, Madura. dersin moerassigestreken te Samarang, zeer ondoehnatiO' is " 
60. Probollugo, Bezoekie, Banjoewangie. . " terwijl in de Preanger-regentsehappen, Krawang,Maca~se~' 
Evenals J apara als het \vare de deni: . is voor den. smok- en andere plaatse~, de woningen l eel gezo .... cler 'zijn, onidat' 

kelhandel in Samal'ang, zijn 'IagalenPekalongan dit voor ze op palen zijn gebouwd, e,enige voeten boven den dras
Banjoemas en noO' in grooter mate is 1;tci:nbang ditvoor : sigen grond. De l)ewoners in dergelijke huizen hebben, 
Solo en Mauioen.1:> Door ilie residencien 'op de bovenaaU'-' het spreekt van zelf, veel mindel' gevaarvan door de mias
gegeven wijze aan elkander te ' koppeien en elk tot eeri per- men . vergiftigd ' te worden dan de arme .Inlanders van de, 

, ceel te makcn met de terreinen, waarop zij in den laatsten noordkust van . Java, die hunne woningen plat op den on
tij(l eerie' konklureerende kongsie benJi~eelde,nen claardool' gezonden grond gebollwcl hebben. nit onder,yrerp is weI 
zoo krachtig medewel~ktcn tot' ric verlaglllg van de konsump~ ,de aandaeht van de gezondheidscommissien waardiO' . Het 
tie-prijs' 'en dliaruit onvennijd~lijk voo~~vlo~iende demorali- ' is. vl'ee~elij~, wat de arme bevolking do'or d~ onbgezonde 
8Ilt~~ del' bevol~ing, ~ou ~~~ III wezc,llilJkheHl eell goe,dwerk hUlsve~tH~g wedel' ~.e lijden zal he1)ben, wanneer de banjirs 
vernchtcn c)ldlC demorahsattekraehtlg tegengaan . . Dat moet, vel'dwenen zuUen ZIJn. '~ 
toeh de hoofdtiedoclincr we'zeil Vall elke 'nieill'ye rege1inlf: ' ----- , 
dell clcbict-prijs; thari; in Oost ,en Midden J ara l',oiVlaagi Scllinit~'anfJJ 13 Feb. Vit Gombong schrijft men' on8; dat 
moot men traehten te verhoogen. Thansbijvoorbeeld kost de puplHen daar ongeveer vier maimden lang alle ' diensteIi 
de thail opium in Jupal'a hij het dcbiet .lechts / 2.5'0, te- err ook wandelingen moesten doen op blootevoeten en met 

g. en me£'r dnn tienmnal dat' bedl'ag vroeger! ' t Is dus ' hoog opgestroopte broekeu. · 'Op . voorstel van den Officiervall 
Gezondheid is dat' nu veranderd~ • .' . . 

noodig. . . D . 
'Uit Solo sehl'ijft melt ons het volgende:' e maatregel wa.s. voor de pupillen sleeht, maar hij s tijf~ 
N aa.rik vernecIrI, i.s het nag niet bewczim, (Hit d. edaders Je ' de ka~: schoelsel werd bespaard. . Waarschijnlijk om 

1 het evenWlCht te herstellen, heeft meri van een antleren kant 
van de laatstegroote roofpaitij zijn opgepakt; wezijner f 
gcvat op wie een ' zwanr vermoeden mst, omdat ze gewond 175 uitge.geven voor twee goochelaars-representatien eeli 
zij Ii , doeh zeontkennen iets van de . zaakte weten. ' VOOl' de kleme en een voor degl'oote pllpillen. Het "e

heele . garnizoen ' had gratis toegang. De pupillen hielden 
Gisteren vertelde mij ' een Inland2ch: hoofd,dat d~ roo.. ,reeeptle! Men had het ·geld del' kinderen betel' kunilen 

vers cen list gebruikt . hebben: om een hunner gewonde besteden. . . , 
makkers in veiligheid t6 brengen, bi'achtenzijde voorb.ij-
ganger~ als hij Kcrinde, in dim waan dat hij· clroriken was. Uit Cheribon >l1ochten. wij de ,ti}ding ontvangen, uat hef, 

H.etgeen de!! , "h\l,erlj)nic~aa,r6verkomen is, ,,heeft iJ:og al t~lkantoor a~~aal' 52 klsten te Batavia door een Araoiel" 
i'n4rtik gemaakt: oin~il1ekelll'igvraagt cen iedel; zich af, ~lltgevoerde hJDwaden, te zamen 10.400 stuks en tel' waarde 
wil.llneer zal dll,t :roofgespuisonschadelijk worden gemaakt?, van + f 60.000 aangehouden heeft. -
, :r-Iet.hoofdart~kel van, de . Locomot(ej jIBureauci'atie," heb, ,De opY~renden van deprallw tjemplong waarmede die 
iklllet genoegeu:gele~en. ' lI~t iseen waarhiM datln 'de g()edel:~n werdell . . aangebracnt. hebben eenparig verklaard, 
l,aa,tste'j are!l ~.eel, 'zeerveel'olJ. de lange bhnwerd geseho~ dat Z,l] te BatavI~. geen . 52 klsten lijnwaden laadden, maar 
ven, :wat vroegervrij'wat' spqediger 'werd ' a:fge~a~n. , ' , · ,: 50 kistenmet rlJst en 2 met . cambrics. De kisten echter 

.' Ikban in de gelegenheiil U eeri paarstaaltjes u'iiden, ~werden aan ~en Boom te Batavia O'eplombeerd alsof zij aUe 
Quden ' tijd mede te deelen; dieik v~n eeU;' ooggetuigtheb.. l~jnwaden inhielden. b. .' . ' . ' 
4ie ' nu, reeds tel' mste.is gegaan.)nzijnjeugaadj~daIlt ' Deopya~enden verklaren verder, dat de 50 IOsten op 'zee 
van <Z, E. DilendeIs ,wist ,.hij: vandien ijzeren>:Excellentie. geopen;d ZlJn, dat daama ge rijst gezakt is eJ:). de ltisten 
~eel wat te vert~~len, ondel',· anderen was het ' vendudej:lar: zelvem ~ee geworpen werden - het een en ander op last 
~\lm,eFlt , te SQeraljaiadeerlijk in de war,zooals ' nu korte.: . . yan . der: . 6lgenaal' ~er . prliuw; • zekeren Intje lsmael Bin StaID, 
ling!!, Aat te 'Saillarang.- Z; E. 1cWC!ill teSoerabaiaenga{ te ,Chenpon tehms behoorende. . 
9P, den dagvi.ii ; aankoinst; , 're~ds ,orderdatfe SiDfpang; Vervolgens zeUde de p~auw v()ort totop de hoogte van 
2kaniers iiI,: ora:.e wei'dengemaakt: Een voor',de boekeri; Kl'akahan,beoosten Chenbon; toen werd het anker uitge
va~ ' )let vendu~~epar!eIJlentj ' lien voor ' de :' a~ ht,~nar~ri: va~ , :worpen 



i5S 

'''' 'Jir:re{~~fartt~\~~ ~~r~~t~~~i\~;~1~~rrii~~ 8~~~;:: ' w~faiari;~:; l~~e::~'n 4~its:jan:se~ijslt~~~.s~!~Pte~~!:~:J: 
hair, riam ,de ,tjemplong ~~Q -<kist.~'Q.,_ c!lD.?-~rl{8; ell iaJ1der~ ,liJn: gevestigd . chineesch handelaar, .van Soerabaija, aangebracht; 
waden 'over.Zijvterdel,1v~rzegeldme~, ,zwa~t ~~~j , vo~~ ze~ OI1e;eluk\igkonden deze , tiietworden ' gelost ep.' zijnd~~u 
geliliende een. gewoon, atukhouk. .' ,," ' : ten gevolge naar Batavia doorgegaan. Opzulk ee~e:wIJ~e , 

Eenige dagen later vertrok IntJ,~ lsmael OVer landna~r heeft !nen weinig aan eene vijfdaagsche stoom~kom:tnunl~atle 
fecalongan; orders geven~-e,: ali~ ,zlJn plaatsye!v.~.nger}ntJe met de kustplaatsen! '. ..' .. , , . . ... 

. X,linll ·.,om .-: met. ':,~e!iJ>ra;u .. '1[' itJ~~P~()~~ :;~aar : C~. ettb0It teJ~!eve- Dank~c~ter . groote aa:qvoel'en uit de oostelijke di,strikteu 
nengell', ald!larl ,~e , gQ~eren"g~~lC,t}()or; d~~~tav~!l.sche en :uit 8-(10)8 de prijsder riJst Ie soort thans /8,75; (he 
doc.utll«lnten, in.t6voere~ ' ?n ';~a.nze~~ren Arabler~?1iamad der 2'e soort /8,25; die der 3e reeds /7,75; Een be
Joes aftegeven;' . Hett91kan~oor b.e1~~te dat;nattpll'bJ k. De langrijke;d~li!1g ;'dus; . . , .' ' . ' . ' ". ,; ' 
.1uikbandelllsrs ta,gen zich deetlijk teleurgesteld. 7"'"" ()~trellt de eerglster gehouqen Ultbesteding, :waarvan~lJ ' 

":. , ,(Loc;) gister ' sprliken, ; ,.wordt oIismedegedeeld" dat · dedeur der 
kameroplinstond; ' waarin ten 10 ' uur,hetbepaalde uur,de ' 

. bilj~tten ,:\verdeJigeopend,en' hetd~ de ~schuld ,was dlii" 
S4JMrfJnp, 12 Feb .. Rij~t: S~ma~a.i1g ond~!vi~4tth~n,s het andere gegadigden zelven, zoo zij ciaarbij niet teg(Hiwoordi~ , 

T()Ordeal d~r Spot?,rweg;.k_o1plDun}Iia~e,.~ Nau~ehJ~~,! wls"tcmen . waren en ' hunne :biljetten niet tijdig indienden. . 
,t8 ~10 -" da~ . de ; ... ij~t hi~~ ' z{)o' d~ui:Wa8, :?f 'vanda~r werdenOok ZGU · ouiten·. het ,pro~eHerbaal va~, uitbesteding,4~~r 
grdOfe . boeveelbeil~~ va~ . ~~t ,v~¥ngs~~~del . h~ryv:aarp,s ' ge- het · bestuur,een tweede proces-verbaal zlJn opgezonden van 
ioDden 'zoodat 'thina de pl'lJi v()()r weI grootk0f:l:~hg~, doch de ten elfuur aangeboden ' biiefjes, zoodat. hetbestullralles 
ietnt' ODzuivere~ijat,reedsweder' tot I' 8 iii ge.daald, ',tei- heeft ,gedalln waf het kon. ' . - - , , ":., . 
,rijLdiezonder 8J109rwe( J?og w6lli,cht' ,op t12"gf( 11. ; ~ou Gaarne ,' ook doze lezing , publiceerende, ,merken wij op, ,dat . 
zijn, iOb1cwe,n.V ()Or de '~nIan.dsche' b~volkin~, e~r Il1et;mm- dezaak hieJ.'mede slechta ten deele opgehelderd wo~dt; wqnt 
aer ,~de : niet , g~fortuneeI"de etlrPJll\l~nenls dlteen .;w.are de zuivere ' bedoelirigenvllnhet bas,tuur 1:Ioven\ verdenking < 

uitEOlut Tochzal de ' nj8t' gaand~eg ' weer mQetentlJgen. verheven ac4tende. ,' isliet niet OlllJiogelijk dat een:min'der 
, . ' . (Sam . .ooui·~) b~reilU '~~beambtede zaak zoo regelde, dat de bUiten,wach. 

. . . . . 
• ," ." -" • r 

te~de ~~nJCiirrimt'en die , het gewone signa.al niet ,zag~~ geve~~ 
in de 'ouderstelllrig , ve,i:keerden 'dlit de openingder.biljetteil 
nog nie,tplaats h:ad. , " .' , . · ~'S~m. aour;) . UitbeetedingeD.Wyve~6lDenklaohte~ omtr~ut ~e ~ijz~ 

"'1\(ltoP . per ten:reBl4~pCle k~ulf.()re alhler .de ;herUlt?e~te-
dillg ~'gehouden~8vO?r ' de l~~e~ngvan: ' voe~ng.aan d~ge. tjamaranp; 16 }1'ebruari. UitRembang, deelt ' men ons ' 
vaugen~ en veroordeeldeJl ,lR deztl , r~,'!ldenCl~' ,!f1,ar~oQr" on- mede, ,dat' den 12en dezer aldaar mef groote' plechtigheid 
derde ~gdenveel' on~Vredenhei,dmoetzlJ~v~r~ekt, de inwijding, der niilUw-gestichte vrijnietselaars -,..logeheeft 
Iood(l;t . " eeU ' nraalftal chineesche konkurre~ten ' zlch, en plaatsgelia~. ·· · . .... , . , .'~ . .' . : . .... . 
Dlarhet Ichijnt terecht deswege tot de~~~aLC1,ent moeten lI.et gebonwmoet; onder de, bekwame leiding van ,den 
willen wenden. . ' . ' ' ,.. ' . . " . ingenieurD:, ,en dank zij de vele medew~rking van 
. . Ei'wQ,dt, gekla~gd dat dti~B"d~rk~n~urr~~t!in l~ '.de versohillende i P8~tikulieren allerkeurigst zijn en door zijne 
plle1iJ ~buiten . dekamer, wBann g~wo:onliJk, de llltb~te,dl.t,l- uiterlijkeen in,neI:lijke schoenheid een si!lgulier kontI:a~~ 

, gen ;~plaata hebben; ,?eeft; ge8~!l!l.wal?~~nde. tot , het gelijk vormeIr m~t ,den ,desolaten boedel dien . men nog Rembang 
~OODlijkeven voordenbep~entlJd zon W'orde~. aan- noemt, tn~ardie .slechts eene treurige !'}line 'van vroegere 
gekopdigd dat de zitting zoubeglDDen, en !i1l8qebllj~tten grootheid vertoolit. '.' . , . . .. , 
ill den verzegelden trommelmoes~n worden gestopt. .. De deelneining bfjae~nwijding v!tn het nieuwe gebouw, 
. WeI ~ zij, 8chijnthet,qngeveer hetbepa~lde uur ee~ door dlibi-aliders van andere plaatsen getoond, moetvrij 
viertal chineezen,allen beho9rendetQt de kongrne Jlesvon- groot zijng~wee,st; 'tot zeUs van ' ,Djqkja'a nieuwe loge was 
genaannemers; de kamer van een ; kommie8bh~ne~gaan: en eene , deput~tieyan broeders gekomen, en wer~. door den 
ciaaruit ' Diet terugkeerenj 1p.Bar, WIll. k9n, wetende· ,aat ,elke regeerend ,lXle~ste!van ·lalltstgenoemde .' plaat!! de meuwe lc;>ge 
uitbeatecUng in hetopen.baarbeh~ort. te wor~elt gehow.len, te Remba:nging~~v:ijd. ' . Vam Ct,) . 

. daarmt vermoeden ;dat met alies nehtlg gese~eden : zOlll , , . 
IntuSscben beweerl men, dat toen eender konku.p:eI).ten, boerdoaia, 12 FEibr; P alilch'e mun~8Zau. N adere befich-

na tot over . eh'en ' vruch~l()os t( h~~9.e}1. o'ge~a~hJ" e~l;l ,:v;:eI- ten ''{lit Malalig ' 'nrelden. ' dat ·· de bimde; . die' . zich sChuldig 
nig ongeduldig . wer~ ' ~n aan .~~n ,~om~les 'vr~gen,~:gIn~, o~ maakte a~n';~ 'de veryaatdiging v'an :v:alS~h geld, eena!lIlzieJi
men ,dien dag 'geen U1tbested~ng meld," deze.lie~ ~ot , z~rte lij~e r sterkteverkregen ha:d en ~e· on~erp.eming C?p tamelijk 
groot.e' verbazingniedede,e!dc; : dIlL~e:c~aa:Jc: I:~,e,~!~n:~ .'\Vlis ,af~, groo~e sclia~r dreM. Thans zijIi . dooi' de po~tie aldaar reeds 
gelooperi. ' .' >' " :/!' .,:\,~ , , ~,f, ""~ ~ ' ~ ' :_;; I . negentie~ ~s.~l1urken gevat; die allen medeplichting zijn en 
~:'Op' :de vraag : hge\" die',aili>O,pdan ',"Iy'as, vern!t~ ',Inen )J!Lt met de" atdldren "van overtuiging - hun werktuigen en grond
db- k6ngsie , des ; oudena!ll:lne.m.er8';'!1e ,1~v,era.ncie~~d.gek~~g~n; stof:welk' ein- en ,i ander ~ voor' eengedeeItein ' dIm grond 
il'(h,egreep .jeder ' ~I.\t" : dti-;~i,nl1!l~~.e~r! ;iW~~r~~~? '~~~e ' ~~ui,er , "~graven'(~()Cp.do9r: <;te),~litie acht~!liaa~d " is~. aan deJu~~ 

,in 'cgemeenschap ~et" het '-gew_oI!!3 ': Ult~est~~1U,gslok~m~t.a~.t i lltiezuIlen' y ordeItsnrergeleverd. ~ Alii '.mendeze onmldde-' 
ditm~al! £lienst 'in~8Fheoben: rge'~a~nt. '-':".';' : '::1,' } •. .o_ • ' ' ~: : :~. <' !iJ~{? :s*,O!~,~~.~<t~~·' ~~n ontltie~~Ilde mi.~dadig~ i~d~tr~e, l}~!l8t 

, , '. Va.11 een .. proces~verbaah der, ultbeste~ngkoIl~en~e tel~}lr- ue ' onlan'gs t rJi ':diezelfde afdeelmg plaatsgegrepen ·onmldde-
g~~tel~e "·~onkUrre~,t.~e ';.~~~~8" ::~~ ,}:z.~~~'>'~ri~:~~b;' ~!; ~,~.'~~?,rd lijk~ '.'p.e*plnf~efz~ch! ontWi~~elende: ; liefhe~\J~rijvoorhet 'i~ > 

d~arv!ln: ' -wendde ' men. zlqh\ 'naar -liet"!!chiJnt ,met . ~lJn~)n· brand · stekei).:' ·van ;;tabakschuren'. stelt, . dan: .moet men tot 
sohrij~iIigs-biJjettell"' tot 'l~eI!: }iil!i~eptF4ie: :natllui!ij¥Qp ;,ii~ '. ieo~ertiiigirigkonien, datwa;r G,nze geringe politie-tnia~ 
terst <~[nu:ii'zatne ':wijzfidie~;:'liiidjes' .'v~rkondigd~f~a:t ';W-j ! g~eh~ . deien ': gQ~a'A~energiek geoezigdwoi'dep, , toc~ nog yeel kau" 
biIJet.ten ~.I:neel' moc4( . aanI1:~~i~" , 'o~,~.a~ i ;4e tlJd~ ~ystr~~~n worae~ ;gedaan ' in ' • hetbelangder . algeriieene .. veilighe~d. 
Wla~: !:c',:':: - ,', '. ,: G, .~iC {,:" ; " ;;', ::: ; ';' d " " ~,I ~: ':;~, ' • .' Maar" ' djiarto~e 'is 'het n60dig danneniic1{ nag op iets a~ , 
, · ;Eeii, . d~geliJk oIid~r~oe~; en, ~ogm:~alselirreke.r ~\t?est,e~~~g deis ' k\lIhfe :~~roeriien dan' het dagelijksversUnden vil# ~~nige 
zo~deuin ' deze o~ta!ldighe~eu ·. welt~, .rekomIIll~n~~efenzlJ~; ' ponden ' :blef~~:g:K',W'aarvan ons Soera:baiasch' politiehOofd zijn 
eri;,'·waa:r~'Qhijn1ijkz~e.er ': in ~het, b~lan'~v~~ het land :wezen. renommee ililiakt. (Sd81'.Hol.) '. J 

.': 
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"u(:tlifE/p ,,~·'~:.~~i". ~. ~ :~ ~:£~~:a: r,r:mN. 
- '··' St{f!.~t.J~unda doorgazeHd. 

I' GEZAGVOERD.BRI VAN DATUM 

l'ebruari • ,14 Peruvian •••.•• Clotiltle. " • Garcia ; · Macao _ .••.••.• ' • 31 JanuarL ..•.• - H1I;vaila. 
• ~aramah • , • • • • .. 5 Febru.ri., ••. ~<lnd~n.· If ,- E "gelBcb",., ;~ . 'iNyass~ i '" • " " " • HutchitBon 

.. ,_ ,." ... ; lochlea. " • Boin. • " Olingap,ore ......... 7 ••.. ',' Iriest. 

.. ' • 16 ~ oordDuitllch.' SlIIltes.. 

.(, .16 Engelach. ,; ;_ -~--~: -:- Moo_r~:e_l_h 

" 
' . • I{[eingar • ; Hambnrg .... ~ ... , . . • .'. Jokohama. 

• - • MOSB Glen 
. 17 ~ Banda. 

• • Mindook. 
" Zullman; 
.- . • Evans; . 

; ~ingapore .... ". 9 Februari;; ... LiverpooL 
• !lo-no" .... " .... 30 Jannari 00'''' Engeland. 
• . • ..... 00 18 September" 00 • 

• ., Suma.t~a -.; '. '. · Latham . : Liverpool....... 4 November". Order, 
• - Fransch ••••• ,'" P.niloll ·. • • • · Chauvilon. Singapore ....... 10 Februari .. 00 .. New-York. 
• - Nederlillldl!oh. ~; J"hlWllil. eil Willow • Bail:ker , · Macao.... •••..• I~ " •••• Callao. 

-.- . • - Engeisoli.: ~' •• Glollisl&; ; 
.18 ' M " , Ad" ~ ;' 
• 19 Nederlandsch, . Nieuwland 
• - AmerikIlIl1l5cb. : Anahusae. 

• Watts. • 
, • Joue8. • 

• Rubaak • 
, Spading • 

" 

• Cardiff., ........ 10 October.. ..' Singapore. 
• Jokohama ••.• ". ...., :>iew-York, 
·p"dang.", .. 00 13 FebruarL" .. Batavia. 
, Manilla .. · • .; ...... 9 ...... ,vew-York . 

!'lAUD ' DElt 80HEPl';), 

, " ... ! . '~ '., - " 
Fellruari .. 10. Engelach ...... 8tooml(: lohore • • . ' . . . . . 

........ . .. ; . .19

/

' Siam ..•... ~ ..• ' '.' .. · .•. lb.a ... f.k.; ... won .. DU.ke. • . . • • . , ". .BO Nodorlandlch, " Nieuwland....... , 
f!' . • • - ,, ', Ichip ••• N,di,rlalid • ' . • • '. • • 

,"cOr .. --

. Pearce, • 
,De,hleifsen I. 
,Ruhaak • 

\'an lrigdl 

' " ~ingapore • 
".' Bankok. ' • 
:.' Padang. • 
• Amsterdam. 

I ])};:TUM !GEN1'E!> 

is " . ;r.Peet&Co. 
'1.7 Januari • Lim Goa. 

. ~ iU 

12 ' ,Februari. J. F. van ,Leeuwen &Co. 
13 Nov. • E. ten Brinck ,&. Co •. 

"o"""_-_"" ' ______________ ..,...._ 

V~rtrokken .9hepen van BAtavi~ 
' . : . ' J .\ . 

=D't"~':" nII

j 
u:z .. ' ... /L-.... "--;--...;.'··- I - ............... !S-'A .. "' ... f ... l\ ... ' "".lJ":'~:""·};"""'i{"';m!,:"';~ .. ·""';.,= ..... =-~I"!'··=.· """'-"""F.:'''':'''~;=:v, ... O ... ~''':,ll.'''D'"'H''''~ ... ---''''''".'.....,---~ ... ·A."' ..... ----.. 

p", I'M' J"1(~4M. LI ____ ---'-"_--'-'----'-----:----'----~--,-!~-:---__ _ 

'obrum .. 18Ih_ch ...... ltoomb"INev... • •• •• 
'" • .1I0!Noderlanillch • .' 'chip •.•• Vice Admiraal May. 

... • .11 Noderlandeoh...· KoamopolietllI..· 

.. .- .. .A.J;go •• 
• - !Coord Dultsch 1I0hOCll .• Meta. • 
• - Engel,oh' ••••• ' Egeratia . 

Trouw-; ·G~b.oo:tt8. en Doodberiohten; 
Bevallen: 

F€lbr. 11 C. L. Scheuer ,g~b. In 't Veld [DJ, Samll,l'ang. 
II 12 S. U. J; Bloem ,geb. Sineck EDJ, Samarang. 
il 13 W. Axt, geb. Willems CDJ, -M.angkelang. 
II , 14 J. H. Wagner ,geb. Bchlupmari [DJ, Soel'abaija. 
II 15 A. M. P.Dal'laI\g, geb. Lorch, [ZJ; Gesartgan. 
/I 17M. A.A .. · puul',geb. van Bchuijleriburch [ZJ, 

1'iatiwangie. ', ' '. ' 
" 19 H: H.J:~S. van Diggelen, ge~. P~ete.rB [1?], ;Sat. 

Overladen: 
• . . 1 . _ ' 

Fabr. 6 E. J. van· Lier,geb. KooPl;Xl~A" Wil.lel;Xl I .. 
II 10 P. A.Clarenbach; [40j.J, Stoegoer. ' .. 
II 14 A. M.Verloop,· geb.Wagenaar', Batavia. , , . , " .; ~ .. _.;!. I · ; . ~ , . . 

Aange;()men enVertrok~en ,.~er~on,e~. . 
Van Singapore;l\iouw '6Il Muntokmet hetstooms. Min. 

Fro!nam van de Putte, 'de heeten·· Visser; ' Mageeen 'Welter 
en. Z. M. troepeu. 

V anN ederland" m,eth~t ,N eeL schiRl\T(iliedtlM,g~~. V,ail . 
Ingen, Kapt. der Inf:Gl'oosS, echtg., 2kirideren en,cbaboe, · 
2e?'< Lt. ' derGenie" Planteng~"\ ·'dil heel'eri Kennis,Muntor, 
echtg., 6 kinderenelt'baboej ' mejufvtouw ,Wit~enrath;; , 

Nk~r . Nederl~nd )1l1et he~.Ned.schlpKoainopolier III, . 
gez . . Ohevalier, . k91on~1 .m¢mQllt,.llclitgelJ.!.lpJ ell., ;}. k:i~ylereJl' 
(,::!sistent·resident.A~ Langevelt van Remert metechtgenoot, 
_dh;cr':en: haboe, " 'a~SiBtent-resi'deiiF J' ," ,J?B~unig~id~ IA':e,tlll,lh t
geIl()ot, 3. kind:ere,llen . bab(j~,assistent.l'~sidenfy~n··pat~e~
l>.1;trch met echtgeno~t, 8 kinderen eU .2 baboes ,kapltem 

• \si~ga~ore. 
• Soer~b'a\Ja. 
" Xededanil. .. 

: \::::i:::.· 

· Marm~rino • 
· Annokkee 
• Uhevulier: 
• Verdocs • 

o" • Michelsen. 
, ' ·IMeans.. 

" 

lle Gl'fl!l-ff met . echtgenoot, 2 kinderen en baboe,· ,kapitein 
AmlJled,ick metechtgenoot ,e.n kind, de heer D.E.Hhmme 
.inet .' ecl,itgenoot . (lnkind, ' kontroleul' ;Bisschdff met' echtg~p,oot 
:I(:p. ~kin4eren, i'nspekteur der telegrafie .Hartin.g met ,eqht
M!lnoot ~p,. 5k~nderen, mevr9.uw dew:e~uw:e;Loos, jonge
heel'envan Dolder en' Karthaus, de heel' Rijk, rn6vrquw 
ue weduwe Jesse en dochtel', mejufvroilw Buc,k:, leeding 
elegl;aphist de heel' Epkart, ben evens 5 onaef;~ofiiciereri en 
~ 5 ·m;ili ta:iren ~ 

• 0 N:~ar~i~gapooJ,'e, met het stOOll1s. N~t;a, .4e heerenlIoo
genhuijzen en ,Echtg. J. A.Schreiner, Boedage van W oel
deren, A. ·de 'Bruijne, ·W. A. de Feijfer, Stelling, Hiet . 

OARa-A."LXJ&TEN. 
" c', .. , ' < " L. ', . In~oer,'\" 

Van Australi'tiper. Eng; ~.chip "Wild Wa.ve'~, gaz. l!'isher, 
, ', ,·f . 'agt; J. Peet enc,o. , 

2000 zaKk~p. meel, 216 dO zemeIen, 10 vn bote.\', 75knprovi. 
c''sien,''J.'Peet') IJicoi'''' : .'o' ; . . ' , 

'.' V anAI1$~ralie i pef·Ei)g.scbip "Isabelle",gez.MacKenzie, 

350 . vn 1~~'3~~ : :en .tlii~~. Jia:k:!~~el;:37 'COil pr~visien. 1 kt 
' was;" ~~ :kn 'zeep •. J.P!,e~ ''enco' 500 zakken ~ineel.Pitcl!oirn 

Syme ;e'n.,'cQ. ;4QO zakke~ ~eel. Reyns.t en VinJu" ... . " 
'. :V~~.· ·~~s~rtllie P!li l;l,ng. schip HBu9garee'~. gez. Nas.h" . 

... . ,' ,-,<t . ~' ,a~t.1:IQught,i>n'tm CQ., ..... .... " 

17 ... "OQ,.QQ.l.rviS(lb, ~ I. pS'PIl.?oF,den.' •. J. ,p. !let en.'c.o. 18.ps p?oarg,en, 
'.1 07,8:tcollvisch. JiollglitQrt ¢u co.' . . . .. " ' ., ' 
:V and~' Koka~~Eilanden pet E~g. scbip 1/ Harriet"" gez. lJal!/l.rd. 

'. : ;"; : 'jigt: vanSloo~eo. Morgan jm co. " 
14;0/m eli 4/mps klappers, 38 coil aliI', van Sl~qten. Morgan 

8n co •. 



ti'}6~ 
~~"::~"~'- - " - - ~ ". ".. ". ~." .... ' .. ~+.;: .- .. -
:yairNederlim(!perNed~ schiplilndia;". gez. :Kettel. teer, 2 kn ean de cologne, 50 vn bier •. 35 kn ~tarwebloem,14 

, ,'., f _ ag,t. J. Jl'~ vi\J:l;;:x:.ee'f,~n c:~~:; cq~ ' . '" ,> ao. spiegeltjes,"S _do. lampen, 6 ito. naalden. 5vn {mperdraad, 
200>VD.b6ter,75ps. leg'gers, J . .I!'. ' van Leeooen en co. 50 ds" 2 kn" vingerho€djes, 3 do. zadeh!, 3 do. spijkers •. lOOdo.:dak~ , 

hammeIi,5 vn.saucijss¢n. 5vn. rolpens, Gezagvoerder. ., ijzer. 200.0 do; zeep; 132 do. glaswerk. 2Qdo ' beschuit. 2kt; 
,Van Samarangen,g06rab~ijai>erN eddnd. st~~mbootSiugllp~r~, ~oopwaren, 2 .en zeildoek. 3 kn geslagen meta~l. S':,do; ;bOek. 

·· .gez.H,agers. sgt. Ned. Ind. Stoomyaart MaatscQ.~PP.ij :, : ' Jes, ' 3 do. potlooden, IS9 ·krattenaardeWerk. ~100vn cement; 
Bahre en G. Kinder 20 vnspecie,- N • H. M. ,120 vi} ' koopwa~'" 

. . ' Van S,oerabaija. · ' , ' .. ' ren; "Martin,Dyce en -co. 60 kn en50md koopwaren~_Oi'der. 
2 kn.bat*s, Said :$eg~b. 3 kn batiks, Kan 'I'ek HieD. .9 kp. . " '. 

1nanufacturen, E. ' Moormarnf ell co. 3kn lllanufactureu"lkt: Yan (Tothenborg"per Zweedsch schip nAmazon", gez; Paterson, 
boedeo. li}o~ ~~~mer\feD, Re'iss ell 00. ' 9pik.aarilappeleo, Or- . , . agt.Int. Ored . en H. V. RQtte~dam. , ' ., 
der. 1 pak . papier, Dr,oop; • eeriigegotivernements gotidereci . 1000 bibben staal; Maclaine; Watson im co. 1535S staven ijzer. 
IS kn; wijn, W; Rudolph : lkt. koopwaren.G. Suermondt Int . . Cred. ell :H.Y. Rotterdam'. 
en co. 

Van Samarang. 
eenige gouvernementS goederen. 1 kt,' s:irongs. Blondeau. 1 kt 

sarongs Hofeteder. 1 , pak . dames artikelen, H. A. Bahlmann 
en co. ' 1 kt. diverseo. M. J. Swaab. 1 do os hoeden. Aufmor'th. 

Van Mauritius, per Amerik. schip "Rainbow". gez. Tbaijer, 
. , agt. Dummler ,en co. ' 

304 ton ' steenko\en. 7999 knpetroleum. ' 215 do tabak,, 50/l vn 
en 99/2kn vleesch, 19.6/1 en 99/2 vnspek. Dummler en co. ' 

1, kt ;eet\!~r'eD ~ Tan ;Kietjiang. 31 1/ 2 pik. ~jzer,- 51 kn. blik. 
'Ia~ . Swng, KeDS:, 1 . kt. l~deren k05sen, Tjook Taij. 1 · J:t. 
batiks, SaId 8egab. ,I kt,. dlversen. l ' bank, 2 papieriln man- 1 
djes" Westerkamp. 4" kiJ. batiks ' en t\ligeli, Yab Soen. · 2 kn. 
boekeD, J. Daendels en co. , 2 kn bat.iks, Goeij Yoogthie. 509 SO 
pik. siliker, :Order ' 

Van ' Singapore per Fransche 8toolllbo~t ~Ne;~,gez.Ma~na. 
. rino. agt. W.Suermondt Wzn. ' , .. . 

ktkoopwaren.,A.genten. 2 ko schoenim, N. Pas~al.9 kn ma. 
nufacturen. Plindel en Stiehaus. 1 kt sigaren. 1 do,. mollewa~ 
reo; 1 do. manufacturen, G. G. Batten. 2 kn manufacturen, 
Niederer enqo,.l kt schoenen, ld'o. hoeden, 10 kn sigaren 
Maintzen cii.l kt gouddr~,q!l do; horologien, h Platon. 
1 kt boeken, H ,M. van , Dorp; ;~co. 2 kn manufacturen, Geo. 
Wehry ' en co. 3 kn koopwareii; C. Bahre en G. Kinder. l; kt 
hoeden, E.Pecoult. 1 kt. manufacturen, B. van L~euwen en co. 
1 kt .instru!1lenten, J. l!'. van Leeuwen en co. 1 kt manufac~ 
tureD. Eogelbard en co. 1 kt koopwareo, van' Arcken en- co, 
2 kt koopwaren. 2 do. milDufacturen. Houghton eu co. I kt 

V~n Singapore, l?erNed; Ind, stoomboot Vice .. President Prins, 
, ge~. BerghUIS, a~t.Ned Ind. Stoomv~artMa"'tschappij. . , 

1 kt. 8lgaren, Lorram eD co. ' ' 25 kn. opIum; 10 zakken koop~ 
waren, N. It. M. 11 kn maoufactureD, Pitcairn, Syme elleo. 
1 kt. koop!VBre~ Sech bin Alie. 4 kn. viscb. 5 do. tbee, 1 
kt. payongs, Cbm Boen Choen. 16 krd.visch. Lie Ak.2 
kn. koopwareD, Lim Hap Hin. lktboeken, Abdel Kadier. 
50 . . bD. koopwareD. Ordjlr; 2 kn. thee, de Bordes. 2 kn en 
30 krd, vj8ch.~S vn: v.ischk,uiteD. Lie , Kie L~ij. 2 btl. k~op
wareD, Toeboo Meneau. 384 coil. 9iscb. 3 do. viscbkuiteo 
6 krd. damar, Tjengoao. 1 kt. paijonge, Said Atas. 20 bn; 
koopwaren. Geo. ,Webry en co. 20 kn. zeep. 4 lak, Nahapie t 
en co. 

Van Palem~ang en Munl.ok per Ned. Iod . sloomb. "Batavia", 
gez. van Eck. agt. N. 1 . S~. Maatscbappij 

4762 N ~ pd. damar: 496 N. · pd. peper. 89,90' N . . pd'; kame, ' 
!l ko kle8deren; 235/1.N • pd. gettaperl~a. Abdul Moerad. 
~1~28 ~. pd. gettapertJ8, 200 bosBen zeilgaren. 198 N. pd. 
was, 4340!S. p~.kome. 1680 N. pd. garoalcn.KoTjan. 
100 P8 , kadJangD.latten, 2 pa stoeleo, 1 [Jak sarong~. lOps 
Babels, 5 kn beBzolO, 4 pakken sl.roozakkeD. O:der. 6448 N: 
pd. gettapertja, 6200 N. pd. koffie, Tan Tjengolll1.. ' S68N: 
pd. gar~al::n, 950 p8 stroozakken, ' Poensaij . 6820 N. pd. 
gettapertJa,6 N .pd .zeilgaren. 1 kt sarongs, Mas Agree 
Oemar . 4900 p~.8tro~~akken, 744 N. pd , gettaperlja, 1 kt 
kroepoek, Tan D~.lm80~\I. 4900 pB Btroozakken,1426 N. pd. 
garllslen, . Ta~ l)enghlan ~ 3255 IN. pd. gettapertja, 930 N. 
pd. tab~k, Lim Hoa • . 1 kt manufactureD, Said Aydied. 14 
p~. rottlDgmatten. 'van , Vleuten- en Cox. 1 'kt. billard; (Java .. 
dIDO en co. , . " . " 

Van Nederland.per , Nederl., schip ;Maria Sarab,gez. 
, , ;Va~ der ,EliJk, agt. O. Bahre en G. Kinder. ' 

750 ,8lel ·ijzer~ilpannen.lO ~ Jt~ramerijen, Pandel e~ Stiehlius. IS 
k~ , m~Dufacturen"Geo Wehry en co. 1 ktkleederen, 2 kn' 
koopwaren, John - Pryce ' en c,o. ,20 vn koopwaren,Van dim 
Abeelen en co. 50 kn kaas,J. A. Pesch. 500 kn petroleu m 
:W·Lll.onen .enco. 100 vn . meel, E.,Moormann en co . . 1 kt 
kleederen, :1 vtgroenten, Kten Brilickeri co. , 21 kn ' medi: 

_ eijne,II. ' enlDstrum.enteD;Rathkampen co'; 5 kn hammen, Sl5 
vn ,spek, 10 kn ' manufacturell;) kt.koopwar!ln, Reiss en .co'. 

: 21kntbe~s~~sap,;t .. ktk()op~aren,2PO, kl!zell• 2 kn~raw-erijel!. 
110qo: wyn. <;i~b S!ltorlUs'c :Xeder en 1)0,. ,6 lm J-ra~erijen, 
1 .vatmkt, .. 14 " ~n ;aa,rdewe,rk, , 6kn"kleedere,!, 4 do. ,papier. 
9 coIl., eetwaren, : 4 ku.gereeqschappen; 1 kt diverse/f a kn 
blikwerk, 1 ktglaswerk~ Ido.morlewaren; 15 kndiilnken 
50.VA :verf\Varen, .5 :kll " la,mpen. T kt 'Q)tlzijkinstr., 2 kUmachil 
nerlen. SlO, do. lu~lfers .. ~O Dl:9rB/water.;' 6kriblliauwsef, 2 do; 
speel,go,ed, .. qu~p.rJ?~~n . Strauss; ~ 6kn wijn' ,lkt koop',ViueD, 
Agenten qq. , 13 kllklndercwagentJes,9 do.J ampen. 3 do; koop" 
l\'~~en, 20. bo. zakkeD;20kiJ; lucife~B, ~ : do. leder, 150vn 

. diversen, Guy. 1 kt koopwaren,vanSommeren Orev,e. 30 kn 
maoufacturen, Borneo Compo Limited. 16 kn manufacturen, 
Order. 5 kn mallufacturen. Reiss en cp. _ 2 kn manufacturen, 
Pitbairn, Syme en co. 1 kt medicijoen, 1 do. speclgoed, Ghaij 
Ang.Jong lkt koopwaren, Sa,id Aydroes. 35 zakken koffij, 
5 pak.ken vermicelli, 2 kn messen. I ton stukgoederen, Lim Tauw 
IS coil · sohoen en groeliten, Ohia Boen Ohion. 4 kn medicijnen. , 
Cbaij Am Tong. 2 kn koopwaren.Said Kadier. 1 kt diver, 
sen. Yan ,W olong. ' . ' 

Van Engelsod per Ned. schip "Vier Gebroeders, gez. 
, RUbaak, agt. J. Peet en CQ. ., ' 

10 vn en 113 'kD wyo, 150 ' do bier. 10 rolien lood, 2 knfeder
werk; 60 coli marrufacturen. 6 krd aarde)Verk. Hollghtonl!n co. ' 
50 vn bier, 50 ko eetwaren. 50 do koopwaren, Reiss etl 00. 
2 kn bemden, A. H , Bahlmann t;ln co. 8/ 4 p\jpen, portwijn. 

. 4218 'staven ijzer, Busing. Scbrod.eren co. 16 kn manufac
·turen.E. Moormann en co. 14 kn diverseil, 10 doprovisien, 

Maclaine, Wilt~on en co. 30 kn bier; P : L andberg enZoon. 
2 vn ' koperwerk. 5 coli kramerijen.4 kn ijzerwerk; Gumprich 
en Strau88. 15 kil bsschuit, C, Babre enG. Kililler. 6kn 
vernis, Burt, Myrtle en 'co. ' 5600 ku' zeep, '10 coil krame
rijen, Pitcairn,Syme en co. , 14 kn kramerijen. Pandel en 
Stiehaus. 4 kn koopwarjlD, 1 pijp portwijn. John Pryce en 
co. IS kn boter, L. Platon; 40 bondel staal" 100 ijz~ren 
staven, 30 bladen koper, 33 kn ~jzerwerk. 50, bundel ell)mers. ' 
24 vnhligels, 4 kD lederwerk, 2050 platen . zink. 799staven 
ijzer. 215 md aardewerk, 50 kn blildkoper, 60 do wijn, Mar
tin,Dyce en co. 10 kn brendij.Lorrain en co. 6 vn en 
5 knkoopware.n, 2 collmachinerien, 19 md aardewerk, 150 

.vn . cement; 50 tpn steeukolen. 200 ' vnstaal.: 90 md·aardewerk. 
.. ,Order : 301/_ ton , COKes, 100 _v,n cement; 10 kn koopwareIl,1625 
" staven.ijzer, 2 wagens, 1 ktkusseos, '174 md aardewerk. J. 

Peet en !l0. . . . 

. Voor ,'; el~ artikel', iodit Dummer voorko~eode. en.niet .door andere 
geteeketid, . stelt zich' ,voorde '. wet ale schrijver bekend, 

" . 

J. C.~ VAN LIER. 

BRumNG& WIJT. -Batavia 
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