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VOOR"WOORDE;.N, 
den Indischen Archipel nog 31 oorlogsbodems, 
thans 24, de · Soerabaija medegerekend. 

VOOllKOMENDE IN DE GEWONE EDIT IE V AN RET 

Het getal alhier voor den dienst beschikbare 
bodems neenit steeds af. Maar daarenboven wor
den de aanwezige schepen ouder en moeten tel

NieuwBataviaasch Handelsblad. kens wegens reparatien buiten dienst gesteld 
worden. In den regel is dit met 5 a 6 het 
geval. . 

Wat is er gewordel1 van het plaIl tot aal1-
bouw in Indie? 

De Soerabaija is daarvan tot heden het eenige 
In den laatsten tijd begint men llHA;!l on meer produkt. Verder staan nog een paar schepen 

in onze dagbIaden over 7.ecl'ooverijen .te klagen. 'Op stapel. - . 

ZEEROOF'. 

Men moet struud- ell 7.eeroof .goed onder- Het gevolg van het afnemend getal vaal'-
scbciden. bare schepen is, dat op stations, waar vroe-

Strmdroovel'S bepalen zich tot den aanval op gel' steeds drie bodems aanwezig waren in den 
klehlc vnnrtuigen onder ue . kust. Zij zijn meest- laatsten tijd niet meer dan twee ~te vinden 

~~::";~~ef~!f1i1oo<J!!fi~W:f~~en ~lvIJ1~1~f' g~~leegcr '~~rtl1:\V:;~~ o~~ ~~iti:' . ~~" !t: . '. 
(loor een of meer goedgewapEm(1e yaartuigen, bij gemis aan schepen van de gouverllClllCl1ts- . 
op lWhcpen en strandplaatsen, ook met het doel marine. 
ow de beuumning en de Lewoners weg te voe- Het onophoudelijk bekruisen del' punten, 
t e ll. Zeeroof WOl'tlt tegenwoordig veelal in deze waal' men tegen zee- en stralldroof te waken 

' stl'cken bedl'eveu door heden, die niet onder ons beeft, wordt dien ten gevolge telkens moei-
gezag staan. lijker, ja, ondoenlijk. . 

'regen . strWldroof kIm eene goede politie langs Daarenboven is de diel1st hoe langer des.te 
de · kustplaAtsen veel doen. . meer aflllattend. . 

Zeeroof is niet te fnuiken dan door zeer kl'ach- Van daar dat de zeeroof, de aloude kwaal 
fig optreden van de marine. van deze eilaildenwel'eld, het hoofd wedel' op-

intuBScllen verkeel't ouze marine in bet geval steekt. . 
van aUes waal'~an steeds afgaat en niet g_enoeg c Men zal, . zoo voortgaande, hier het getal 
bijkorut. . bodemsvan onze oorlogslllarine. telkens zien 

Sedert 1867 is' de marine vel'deeldin het 1.00- verminderen en plotseling zal het heeten:. de 
gCllWlmde Nederlandsch esleader en de schepen, :ndische marine is in verval. Onder de 24 
bestemd om voortdurend hier te blijven. schepen bevindt zich toch ,menig, dat weldra 

Van het eskader . keel'en de bodems aIleen bij evenzeel' zal dienen te worden afgekeurd .. 
afiossing door. auderen t.erug. . WeI heeft d~ze Minister van Mai-ine het plan 

Hoevele schepen, die vool' den dienst alhier behalve de houten vaartuigel1, ijzereu rallltorel1~ 
bestemdwaren, zijI~ nil in de laatste vijf of zes schepen voor Indie te bouwen;' maar is dat vol- . 
jaren afgekeu!,d? Thans is de beurt wedel' aan doende om -< hiel' de v~iligheid del' zeeen en 

.'. de Ve8?~viu.8. · Welke vaal'tuigen Zijll daarvoor kusten te vel'zekeren P 
in q~ .. pla~t~gekomell? In ·1870 telde men in i Om zee1'90f tegen te gaan zijn s!lelloopende 



stoomvaartuige]]~ noodlg, va~ niet fe gi-ooten?i~p", . de vereischte energ{ecgetrofHm? Wiih~1Jll~nwdeil 
gang, alsmede" ·goed . bezeIlde en snel 1'0eIel1de om het tegendeel aantenemen,alth~ii~ ,tQtl1j~t 
i111andsche vaartuigen. . . lang geledel1. En daarom loopt, nieiqg~VJt~~, 

Groote1'e stoomschepeil richten zeldeniets ef- ' bij de t oenemende verminderirig van ' he~} getal 
fektief tegen zeel'oov~rs uit. Ontmoetingen ih vaarbare schepen, de zeeroof eene;uitbreiglng :i e 
opene zee . zijn uiterst zeldzaam. D~. zeel'oovers zien verkrijgen, die noodlottig is vo<;>rhariqel 
houc1ell ~ich toch zoo digt mogehJk langs de en bec1rijf, maar die tevens de': rust· eude Vei
kusten en vvijkell bij het naderen van oorlogs- ligheid langs ODze kusten in gevaar br€mgt. H et 
bodems tusschen banken, klippen en eilandjes, in is dringend noodzakelijk met kracht 'maati'eg€l:" 
inhamrnen of rivieren, lerwijl de 111eeste stoem- len daartegen te nemeil, , v, >L ... 
schepen te grooten diepgallg hebben om ze dan 
te volgen. 

Indien men meer dan een paal" stoombarkas
sen in de~e watel'en had, zouden zij goede 
dienstcn do en om vluchtende zeeroovers te aeh
terhalen. 

. ' . 

----------..,...-----"""'~"-~...:,-::.- :- ' 

srrOOMVAART rrUSSCHEN JAVA EN 
AUSTRALIE. 

Dc mcesten van onze stoomsehepen baten eeh
tel' daartoe vecla} thuns niet. Zij hebben, be- De bekende sehrijver .V.der ."V nlgenvand~ll 
halve hun diepgang , te weinig snelheid; komen dag" in ' het Amsterdamsche liandelsbtad beschul
zij in de nabijheicl der zeeschuimel's, clan wor~en digde onlm1gs het Indischepubliek 'enc de Tn
de zen door de rook uit den schoorsteen uren disehe pel'S van eeht Fransehe luehthartigheid. 
yer reeds gewuarsc1mwd, zoodat zij tijd en ge- Bet gold toen de spoorwegzaak en wij hadden · 
legellheid hehben om zich te bergen. ons het . verwijt sleehts in het algerneen aan , te ' 

Dut de zceroof in dewn 81'chipel na 1840 trekken, want V. en wij waren in de hoofdzaak 
tot biillU 18GO zulk eClle geduehte 1'01 kon bondgenooten. . "C' . 

spelen : is toe te schl'ijven aan het gemis van J)e Locomotz'e/ rieht in No. ' 114, van }-7 de-
. toolllschcpen in die clagen, wodnt men op vele zer, soortgelijke beschuldiging tegen den · Iudi,. 
pluat.:en gccn jacht op de zeeroovers kon maken, schen handelstand en de Bataviasche 'pers:, Het 
die van elders komcn, en hun den toegang tot geldt ditmaal de stoomyaart opAustralie." Wij 
onze·· 'n~ntel'eTJ ~,~;; veelvn Mig kruise11 be~ette,!J . . hebh~n, .QJl~L.,te"",.d.eElLJl.an~m~~~_,~~ll.-,.Ji~ .. g~~:_.: 
Ook Bustc mCl1 t oen nog voldoende kemns van telheld eenal' v~rdachte geestdpft , o~ergegeven, 
den tijd, waarop zij uittrekken, en van hun te- Laat ons "zien of de argnmentatie van onzen , 
rugkccl' geachten konfrater daarentegenzoozeer van "de ' 

Om immel'S 111et succes t.egen de zeeroovel's koelheid van het gezond verstand" ,en >Y~:{L ge-
Ie wakell, woct lUeer kennis verkregen worden zet' ol1del'zoek del' zaak getuigt. . 
vun (le plautscn vun herkomst, van hunl1e:!evens- De twee eerste.steIlingen van de LOcoriZoiz'eJzijn: 
wijz(>, vuH llell lw eI'S clien zij in den regelnemell, de noodzal\elijkheid van subsidie is .nietbewe
voort. van dicn wclken zij bij de terugreis vol- zen en zooal subsidie vereischt ,.wordt, . walir
gon en von l)(;t tijdstip waal'op deze laatste plaats om 1110eten wij dan aIleen bijdrageu' en Apsira-
heeft. Men dient eindelijk no, te gaan ' ofzij lie niet? . . ' . 
1)P onzc kusten schuilplaatsen of helpers hebben. Bif het vele, waarover wij het ,Nollwmen .on
Doze wetel1schap dient gcpaard te guau aan eenszijn, ste111men. wijAoch hierin overeen, ,dat 
n,anwkeurigo bekendheid met aIle eilandengroe- de stoomva8,rt op Australie metrecht'ge",cnscht 
pen, inhammcll , rivierl1londingen, klippen, enz, wordt en' voor Nederlandsch-Indievan overgroot 
welke bijlang nog niet volledig is. belang is. _ , 

:Maar deze eigenaardige bezwaren om het in- Ge'durende jaren is over het'orider-werp,- ge-
lll'ingcn in onzo wateren en de tochten del' zee- schreven en geredeneerd, maar totharjdelen is 
1'00Ve1'8 togen te gaan, worden duizendmaal men niet gekomen. WaarQm? , Omdatm~Il steeds 
vel'rucerd~rd, wanneer lIet ge,tal beschikbare op een aanmerkelijk subsidie "beducht rillQestzijn 
sehepen dl'eigt , hoe langeI' des te meer inte en men dit zoowelvan de Australisqhe staten 
krimpen. . . als van onze regeering verlangde. " •. ' 

Met aanbouw in lndie is het uiterst slap ge- Watis toch het geval? '. . .' .. " 
guano Heeft men eliep bij het bestuur alhier De halldelsbetrekkingentusschen Ned~rlan<lsch- _ 
werkelijkgewild en aHe maatregele,11 daartoe met Indie en Australie, hoezeer ind,e J~t~te:~\ .j~ren 



ietwut toegenotnen,zijll geril1g;Wij laten hier 'ad £ 12,000 over het jaar verzekeren deskuii~ 
volgen eetroverz'tcht :van de ' digeu, dat een l'isikobestaat , oDk hij l'ede1ijke 

" ci<l ., uitkomsten van den dienst. ': ' ~" ,,' i · :;i , ~ "g; ~ ~ ~ Lang lIe eft de handel 013 hettot stand kamen 
S ~. e'-. ';3 . 0 <J:> 00 -'I 0> van deze kommunikatie aal1gedrongen. Maar 
p -'~"--__ .----__ , ~."_,,~ .. ,,._ , __ .,, _____________ ._ .... ~ algemeen bestoncl de overtuiging, clP,t zij zonder 
<4> " t:I ~ I ....... o:J' C<> ~ p:j subsidie niet in het leven zon b'eden N u is 
~ . ~' ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ W het zeer ligt te beweren, dat het onmisbare van 
.... <~ I een subsidie niet bewezen is, daartegen staat over 
g- "'r'-.. -~' I .6; <o ' ~-- 6 -~----e--w- ' dat niemand de zaak ooit zonder subsidie aan-
? e ~ I ~ ~ ~ ~ ,, !S g; S. durfde. Wij zouden niet wenschen dt1.t de Re-

~ t<l I 0> 00 ~ ~ , ~~ ~ q geering zich voor lal1gen tijd bond; maar in het 
~ ~ I~. r,!) -'I t'" o:J ~ begin is subsidie onmisbaal'. 
~ :;; I ~ -;; ~ ~ :;;:;; l: ~ Maar Australie! Waar zijn de £ 30,000 sub-
~ *'" I g; ~ t; ~ ~ ~ ~ : sidie van Queensland en New South Wales ge-

. --,"?- . I ~ § blcven, waarvan sprake was in het vel;slag del" 
,.... $: I ..;) <:ll ... :;: 6 ~ ~ "Sl. ~ Bataviasche Kamer van Koophan~lel over 1865? 
~ . g; I ~ ~ ~ ,, '~ g; ~ g. ~ I" De verklaring is te geven. 

_ ~_ ' I l?,"l F' ~ Men sla slecbts bladzijde 217 op, voorafgaande 
-:1 I >-' t:I I-' '"t:I ... aan die, waar van een subsidie van it 30,000 
~ I ~ ~ ~ ~ :; ~ i ~ (de heel' Robinson vroeg £ 40,000 '8, 50,000) 
,... co 0 >I'- ~ o:J (;.I, " [. van de zijde van Queensland en New South Wa-

I ~. les sprake is. Men leest daar: 
Z 

.,.J <:To I .... ()1.......;;. "Daaruit bl0kt in de eerste plaats, dat de 
; ~ I 6 ~ ~ ~ ~ g; p regeeringen van New South Wale1;l, Queensland ,"':,-,- ---1 ell Ni.euw Zeeland er sedert lang op bedacht 

I 
:5.i waren eelle 8toombootverbi'lldillg met Europa daal" 

:;: ~ , ~ (.I' !i..... g; I ~ te 8tetlen, geheel onafhankelijk van de lijn, die 
, thans tusschen Point de Galle, via . King George 

~ . S~- II -c- ;: ;: ... :;: ... :;-= 10 ·~r t ... ' ~;~ln~OI~~ieA~~~~!~~) ne~r srili!~;uc:~()!~as.~ 
;;-- • I P . New , South Wales), in werking is en waurvoor 

Do pl'ocf, die de Ned. Indisehe Stoomvaart- de P. and U. Co. eene belangrijke subsidie 
muutschnppij wil ncmen, om de hoofcloorzaak geniet.'" 
vn,n dicn tocstand, gemis aun stoomkommunika- Voorts: "Dnarlatende de juistheid . del' be
tic, weg te nemen, zal moetcn lCe1'Oll, of wij ,wering, dut de reis tusschen Point de Galle en 
OllZC relal-ien kunl1ell uitbreiden. , het oostelijk gedeelte vall Australie J door , deze 

Maar die 1)1'oof nlOct nog genomen ,~arden. ver-binding beduidend korter zou zijn, ~ou daar
De boofdprotlukten van om~cn uitvoer, vooral door echter het voordeel worden bcreikt , dat 

sniket, komen in een bepaald gec1ecltc Wll1 het Australie in nauwere aanraking werd gebracht 
junr ter mllrkt. Maanden lang lmnnen z.e niet met Nederlandsch- lndie en China." 
Jiggeu blijven. De zeilvaart zal er dus steeds Nieuw Zeeland gaf later de voorkeur amIde route 
een helangrjjk gedeelte van vcrvoeren. over Panama. Maar Queensland vooral hield vol. 

Het gem} ' passagiers, dnt van hiel" gehcel uit Men sprak ook van aallsluitingen, eerst te rfi_ 
Ilet Europeesch- element moet voortkomen, kan mol' Koepang, later op de Kokos-eilanden. Het 
niet groot zijn. gouvernement van Queensland, liet verdeI' proef

Wat Australie on8 tot dusver aanvoert, is van rei zen . onclernemen door Straat Torres, zoowel 
weinig beteekenis. in het belang del' telegrafische kommunikatie als 

Men moet echtcr vaartuigen van een 1000tal van het vervoer del' mails. Kapt. Simpson, die 
tonnen in de vaart brengen. de eerstemail te Batavia aanbracht en als spe-

Stel nu de kansen op de te verkrijgen in- ciaal agent van Queensland met onclerhandelingen 
komsten vrij gunstig, ~an zal tach steeds in de met onS,heRtuur belast was, ontving, blijkens 
eerste tijden nu en dan met zeer weinig ont- het v\:l.fslag del' K. v. K. over 1866, deze ill
vangsfgevaren worden. Zelfs met een subsidie I struktie : "to ascertain from the french and 



Clutch govel'nmentswIi~ther . they . "\\TonId ,bewii" 'gebd ' betel' postyer~~.er: )19-odighe~ft~ -()Ci~Iil{P.~g 
' Ung :,:tb cbhtTi~uteto ' sllch . a project 'as ' that ,ofbereid 'Qlll ' elm' maaJidelijkscherr ': • dik#$t. te·;'9J.,l

establishing' 8team postal communication through derst~nn~n. Dit blijkt nit de han~eling~!1l~\7J:in 
Torres straits(l)."lYIen wilde "a first class mail de regeerfng en vah het ParleJ:nent '.van/di~n 
~;ervice from Sydney to Singapore via Java, thus staat, zooals men' die in de .A.ustra1isdh~rhla:den 
to secnre for the inhabitants of Queensland rapid kan nagaan. , ",~c:' 
and certain communication with Europe, India Maat de jongste , reis vaI;l denh~~l~Fraser, . 
and China (2)." Zelfs hield Queensland eene met Z. M. stoomschip ,Oura9'o" h~eft . ..:totgef,::U 
openbare uitbesteding tot dat doel.resultaat geleid. ' . ,_'" .' > '; /,:>:, ,, 

En tot welk ~ resultaat hebben a1 deze pogin- Voor postal , commurdcatio'l!js ' il11.mers: deeerst.e 
gen geleid ? Ret verslag over 1861 leert dat. voorwaarde: terstond een 'Inaandelij¥schef niaH" 
Daarin lezel1 wij, dat toen de kontrakten met dienst. Welk ondernemer isin , st~atdi.en . te::or~ 
vel'schillende maatschappijen vel'l1ieuwd moesten .. ganiseeren zonder ze.e,i· behingriJkesubsidienji:an 
worden, konferentien tusschen gedelegeerden plaats meer dan eene Ausfralische, kolonierdaf.tl' men 

. hadden, even aIR tmlangs het geva1 is geweest. verzekerd · is datJava eerf)t . handelsrelatl~n : 'Ihet 
Het verslag zegt: Australie moet scheppenentnen ;zichdus. indtm 

'1 De handelstand in Australie wenschte niets liever, eersten . ~i.id op aann~er~elijk~ve:t:~ieien . 9J> "e.Gl)'c 
dan dat de aan koloniale regeeringen gedane voorstellen, maanclelrJksche stoomvaart mo~t ~ vooi"beieideti~ 
ingang hadden gevonden. Maar I~et was die regeeri~gen Zal 9,ueensland , aUeen . het ~tekoJ.:t ,hijHassen? ,:: < 
voofal te doeo, om cene mce~ ~tre~te en bespocdJg.de DIe staat, welke. boven , allesbela,ng bij d~ ~a.ak 
gemeenschap met .Europa. En dIe eJschcn zoudell met heeft, is immel'S eeli del' ininst oevolkte, kol'oni~n;: 
vcrkregell worden door cen stoomverkeer over Java. 1) ff t' 1 't' t d' ' ' ' " "" ,', . ' 0 

"Do\'eudien loopcn de belangen der verschillende Aus- e ~an lee e oes au IS er ve.rre. vangtms~lg. 
tralis~!le kolonien, oop het punt der stoomgemeenschap "Hot IS bekend, dat al;. de . Austrahs~he~~l()~l~en 
met Europa, zeer ulteen. met schulden beladel1ZIJn ~n dat de dlrekte ,~n, m-

IJ ZOO hcbben South Auatralia, Victoria, New South direkte belastingen ' er ho:6g ,zijIL .opgevoerd; :De 
Wales en . Ta~mania een groot belang bij de g~meen- budgetten sluiten ergewo,onlijk meteendeficit; 
schap .over Po~nt de Galle c~ Egypte, ,omdat dIe weg zoo is h~t ook me~ QueeQ.sland/ ': z~ide ·de ,K. c 
voor dIe kololllcn .de k,ort.ste IS. , Nc~-Zealand daaren- V }T alhleI' IOn haar versl "18,65' ,,,,'tT,' ,.'...l· ... · . 

t k d P . .:\... , ag' over , ' , w·an uaar 
tegen 0 s aat l'l)~t racht e aunma-route voor.. . DIe h t .. 1· ' 'Q' .' l ' "'d" ". ' . '. ,,'lR'6' '6 '; .' ' .. 
kf.llontf., \'creemgd met New South Wales, 8ubsldleert e aal1zoe,- van , ~een~);\n, . to.cn ;1l1 !!:J . ,twee, 
do PAIHlIlla-lijll met,. " 55000 's jaars. Queen81an~, mO_e.f.y.ilil~t(;)Il ldQor l>hHat~~Co~r.illl~~b '·6",.;jnpw~ 
gooceUelijk oO.k Ncw" Souih Wales, gcoft, door zijne om een. deel del' .kosten . ~a111l1huur ; Ya.l1een 
meernoordelijke Jigging, de \'oorkeur aan clen weg door stoomschlp op de Ned:-Indlsche begrootrng ' tee 
de 'l'orret!~traat; ' . ....... b:i-engen. ' :, ' ,.,-;.,,' •. .. 

IIHet IS . voor ccne be\'l'edlgel~ae oplossmg van het Zonder maandelijkschen dienstis' Queens1and 
vranfr Luk dcr stoomgemeent!ch~p Inaerdaa~ te betreu~en, echtel' niel; gebaat. Nu evenwel de . kontrak- . 
dat de bclnugen der Austrahschc kolomcn onderhllg to t ' d,· t h .. .; . , d ' ',' ' .. ', 'A", ,. ", 
7.oozccr nitscn/oopen. Die kolonicn zijn onderling ge- .11 ome an el~ maa so. .applJen . e oyenge " <:U:~:
bed en al van elkander· ollafhankeliik. Een federale trahsche kololllen vel'phchtentpt het"v,erleenen: 
band bettaat niet. Van daar de moei~lijkheden, waarop van 8ubsi~ien '\Toor de maildiensten.viaSuez .en · 
Ulen tel~en8 gestuit is, om door een eendrachtige sa- San FranCISCO, is vooreerst- va~~:,die . zijdeniets .. te., 
mCI~~crklllg, cen 8toomver~,eer tUilschen Java en i\us- wachten. lntusschen dienen wij jn, ,;de/eerste 
trahc tot s~and te brengen. plaats de havens , op tezoeken, waar ; onze ;prb-

II. dukten, vooral de suiker, eerie markt .yil),den. 
En deze plaatsenzijn thans . reeds . in :J dh~ekt 
verld~er met bijria de · geheele, w~reld . . >... ,-, Uit hctgccn wij in herinnering gebracht heb

ben, volgt, dat voor de te nemen proef eener 
stool11kommuuikatic weI geen subsidic van Aus
tralia tc verkrijgen zal zijn. 

Alleen Queensland is daartoe, omdat het drin-

(1) ' Ilich bij de ,l,'(ut)sche Oli Nederll!lIdsche rcgeeringGII te verze· 
kcring of zij bereid bevonden worden bij te drageu tot de. ver
wezenlijking van zoodanig plan om stoompoatkommuniltatie door 
atrRat Torres tot-Jitllod te brengen. 

(2) e~~ lIlaildienst van de e~r8te klasse vall SY~~~Y naar Sin
gapore , Vl& Java, derbalve de mgezetenen van Qlie'ensland eene 
versnelde en V'erzekerde kommunikatie met Europa. Iodie en 
Cbilla to verschaft'en. ' 

Nu kllnnen wij weI pleiten,dat 2Jij evejlz~~r 
belang hebben, bij de proef, ; elie , menneIl1en:.wH; 
maar men antwoordt,dat w:ijge'ispleerdziJnY'<:m. 
Au~tralie inet de landen, . <lie.g:(;il,ijke.d:~rodnkteir:' 
opleveren, 'betrelkingen ,heeft . ~g~lqi~iQpt · }l~f:~ 
o~ze finantienonel1dig , gunstJ.g~r,st~an:',;" dan 
(he van Australie, '" .en .. dat .men , vereidj zaF~djD. ": 
om eveneens bij te dragen- zoodra ·dx· dieilst · 
zich uitbreidt en alzoo In de , beho(;)fte ,~n' #6it
tal cqmmunication van enkele ' Altstral-i.sche 'k~16"'~ 



. 'p~eh;imn' voorzien, waarvoor 'zij ' zich weI offers , In 1857 steldend~ :heerenJ3unge C.s. aan 
. moetcn getroosteri. ','. , .. ", den toenmaligen ' Minister Mijer vQor_eene di~ 

' Had eeriig" ondernemer ' tot dusvel' kans gezien relde stoompaketvaart op lndie te organiseereu. 
' oin . eensubsidievan Australie te ,verkrijgen, vol· . De heer Mijer provoceerde op grond van de 
doende Of om een maildienst via Java te organisee- hem verstrekte plannen eene openbare uitbeste
reno£. om de nu voorgestelde proef te nemen, men di,ng. De oorspronkelijke aanvragers tradente~ 
zou zeer zeker -geene poglng daartoe onbeproefd rug. De zaak mislukte en eerst 14 jaren later 
gelaten hebbe~. Nu }mn men onzerzijds blijven kwam zij tot stand. 
cischen,dat Australie ~ijdrage; maar-dan komt Ten tweecle: meR denke aan h~t door ons 
ID6ll ; geen . stap verder dan wij sedel't 1864 betreurd wordencle lot van bet plan Kloppen~ 
gevorderdzijn. ' burg. rren andel~e verheugde menzich onlangs 

De twee overige oezwaren van de Locomotiej te Soerabaija over een nieuwen dienst , tUf1schen 
zijn : ' dathet plan door den heel' van Hulstijn Makasser en Singapore, als eene proef VOOl' 

niet is toegelicht en men in geen geval de zaak zes maanden, "El' is konkurrentie! Dat is geen ' 
in handen vall de Ned. ' Indische stoomvaart- doode, ' maar een levende musch!" schreef men: 
maatschappij wi! zlen. . .WeInu, na de eerste reis wordt the E(~8tern I ies, 

De overtoehtskosten voor pa~sagiers zijn ech- de stoomer die zon ' konkurreeren, te koop gebo
tel' aan de peide hande1sbladen alhier medege- den. 
deeld , en openbaar gemaakt. ' Wij hopen dat het thans ontworpen plan eener 

Waf, de vrachtprijzen betreft, deze zuHen zieh stoomkommunikatie met Australie, dat aaneene 
naar de bcstMnde konkurrentie dienen te rege~ dringende behoefte te gemoet 'komt, niet eerlang 
Jeu. Maar -£ 3 per ton zal als een maximum me de onder de doode musschen zalmoeten WOf-

moetell worden gesteld. den geteld. v. L . ' 
Men becijfore uu met deze gegevens de kos- ._~ .. >_,_~_~._" ___ "" __ .. _' __ . ___ ..... __ ' ....... ,._ .. .. 

tell cn de wanrschijlllij~e baten. ht~l zal men DE MINISTERleELE KRISlS. 
bevinden dnt bij een subsidie van £, 12,000 
nog cell tamelijke risiko overblijft. 1. '. 

Wjj hebOOn noeger de meaning gckoesterd, I Met wrevel zijn hier de weinige telegrammen 
dat de direkte stoomvaart tusschen Nederland ontvangen, die mededeelden dat het de:rde 
III -L.. _ ____ e>_:..ui ... - <>p·-A-u.,tralic:r-kouvoedon ) rninistcrie 1'horbecke zijll on-tslag had geVl"aagd: 
Maar ons is- door cijfers en feiten aangetoonc1, Dat gevoel kwam geenszins voolt uit innige 
dat alth'nns ' de . retourvrachten van Australie gehechtheid aan het hoofd van het kabinet. 
DanT l~uropa lager stann dan die van Java 8lechts eene zeer ' kleine fraktie van Nederlan
Dnnrop valt dusmede 11iet to 'rekencll.ders zweert nog bij den heel' Thorbecke en in 

Eindelijk hct argument: de stoomvaartmaat- de . kolonien zal vool'zeker niemand gevonden 
schappij niet; veeleer wenschen wij konkurrentie worden die, zijne groote verdiensten niet erken
langs Java's Noorrlkust. nende, tevens het vele kwaad niet inziet dat Thor

Het is oils to doen om stoolllVaUl't op Aus~ becke Indie berokkend heeft. Dilt gevoel spruit 
tmlic tu vcrkrijgen. evenmin dam'uit voort, dat het tegenwoordige , 

Do · Regeering is in 't minst uiet aan de kabinet zulk eene rationeele politiek tegenover 
Ned. Indische Stoomvaartmaatschappij in dit op- ludie gevoerd heeft, dat wij het met dankbaar~ 
zicht gebdnden. heid en leedgevoel zouden zien verdwijnen, Met , 

Wi} ~iJ; ' konkurrent.:e uitlokken, gnal'ne zullen het Dog ' op de bedoelingen . evenwel van den ' 
wij' zion dat op de roepstem van de locom.otief tegenwoordigen M.inister van Kolonien lijdt ~ildie ' 
gclijkc of hetere voorwanrdell worden gcsteld, i wedel' schade door de vertl'aging, die de op-

llet aanzockvan de Ned., Indische St. M. is Ilossing van onderscheidene aanhangige kwestien 
hct ' gcvolg . vanveeljarigen aan~rang van .. den I van ov~rwegend, belang hoogst_ waarsehijnlijkz~l 
handeL Doet een, konkurl'ent zlCh op, ZlJ zal , ondervll,lclell. Maar tevens gaa,t het ons ' 8.1s ;de 
hoogst .waarschijnlijk · teI~gtreden. Perzische vrouw, die voor den Shah bad, hoe~ 

Dc N. 1. ~ t.M. heeft aan haar voorstel open- zeer hij . e~n tiran was, omdatzij ,~lijkens de 
baarheid . gClgevell. De 'gelegenheid tot mede- ondervinding, vl'ee"de dat elk opvolger nog 

, dinging- staat open. Waar blijft konkurrentie? mindel' _, zo~F' geugen, zooals reeds in drie ge~ . 
Wij wenschen t'wee feiten in herinnering ,te slachten gebleken was: ' 

brengen . . ," ' .. , ' Het ministerie Thorbecke is op~~timen, om,: . 
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'dat _';~l1 -ge.€n ckaJ;ls zag. op bet~r; ' De heei~ blik, 's land$ w~e:rbaarheid en in -v(?l'band :: daar~ 
Thorb~e1~e - -is.jn de laalste jaren een skuikel- mede de l~egeling. der- fhlantie~leIl" 'vai1- :h~i)J:i~:: 
blok vool'bijna elkehervorming geweest, zooals lasilngstdseI, opclenvoorgrqnd. '· " , ; :-« r:- : '/' 
lord Palmerston dit in zijne laatste levensjareFl _ Op welke wijze is daaraan beautw'oordeiiWai, .... 
was. Een uieuw geslacht is ua hem verrezen, is verdeI' door het kabinet ver'richtP • Meii :,kan 
dat de konstitutione.ele beginselen in werking daarop geen bevredigen9. ' antvvo~rd :gevyrt, - al 
zag, maarniet blind was voor de gebreken wareu ' swumige nlinisters wel'kzaan;t: AaJ,1 de 
van den socialen en politieken toestand in het verbetering van's lands weerbaarheid : is , niets 
moederland en in lndie. ']'horbecke hecht even· gedaau. De minister -vallfirialltitmwer4 ge.= 
wel aan hetbestaande. drongen de inkomstenbeIastillg , voor test¢l}ell, ' 

Gedurende den strijd van 1866 en 1867 Maar het azen pp Indische batep. d~ed-. ~o(),~; 
sloten de voorstanders van liberale beginselen zien, dat men het voorstel Om, ee118 uii:niwe be-, 
zich aaneen. Ret was in den konstitutioneelel1 Jasting te heffen, in de geboorte 4adverstlkt Yah 
staat natuurlijk na een levendige kamp, dat de claar dat een gedeelte Van de leden cler St~tt.-nl
hoofden der richting het bewind aanvaardden. Oeneraal, die het kabinet eigenaardiglno¢sten 
De- heer 'rhorbecke verkoos nogtans niet zelf steunen, wantrouwen in het fillantieel:heleid def 
meer op te treden. Was clat Imml'ekening, vrees regeering te kennen gaven en heteene ' dorlogs~ 
vQor wedervel'gelding of het besef dat , de groote verklaring toewierpen. . , ' ",' ," ,', 
talenten vau den staatsman met de jaren begonnen Thorbecke~ag , zijnprestige ni¢t zijne _phl" 
af te nemell? Maar ' zeel', zek~r was de positie sieke krachten afnemfl!}. ' Bet onge\vone , vet~ 
van een kabinet niet aallgenaam, dat eene feUe schijnsel deed ' zich enkele IIl~le1i'ioor;:' dathij 
oppositie tegenover zicih zag en 'rhorbecke in met kamel'leden twistte. 
het Parlement; want het hoofd, ,zei men terecht, Thans is de positie moeilijk. " , 
zat op de banken del' vertegellwoordigers en De konservatieven tellen enkeJe bekwamemall-
het lichaam aan de groene tafel. Elke poging nen, waaronder Iiiet het minst mI'. J. Heems~ 
om tegen de diktatuur in te gaan'd elk : er- kerk Az. Zij staan evenwel, evena-Isin 186'6, 
sehil van opinie, elk stl'even om te oen zlCn, tegenover eene vijandige meerderheid. ~ :N'ieuwe 
zooals de heer van Nierop zeide, dat er een botsingen zijn wellicht , terstolld tewachten, aIs 
man was die in en voor het kabinet dacht, moest de minderheid aan hetbestuurkomt. 'Het -'ko
lwt ministerie verzwakken. Het spatte dan ooki.:etteeren IIIt;t dc-oi50hon: --';'':''n~d~U: ... u;...., .. ~n~n_ 
uiteen zonder wezenlijke oorzaak. houdt bovendien op, zoodra ' de konsel'Va:tieve 

Zouden er mannen van dezelfde richting- ge- Fichting aan hetbewindkomt,. die doo(del! -heer 
vonden worden om de proef te hel'halen P De Groen van Prinsterer zoo juistgekanikteriseerd 
meerderheid 'had genoeg van de ontbindings- is als "verbasterde liberalen." ; ' , ' , 
manie van de konsetvatieven; men wilde ze De z90genaiu~lde middeninannE)n; va~~~e':nen, 
niet aan het bestum zien. Er waren echter ten van Tets, 's Jacobs vinden nergens eensteuripunt. 
tweeden male uiet genocg lieden, die naar eene R~mne middelmatigheid is . daarel1bo{reI(hepl'()e£d 
portefeuille hunkerden onder de voorwaardell, en bekend, " " .- ' ' " . ' 
die het kabinet -FocK - van Bosse bad vervuld. Blijft de heel" Thorbecke deetn~men , aarfhet 
Toen w~s de heer Thorbecke in schijn weI ge- publieke leven, zooals hij telkttIs' gedaan ~heeft 
dwongen zijne rust op te offeren. Maar er waswanneer hij afgetreden is, - ' o()k toenliij in 
onder de jeugcliger richting weiniglust om kom·- 1866 verklaard had rust tc behoeven; , --,:::"cda,n 
mies van den premier met eene portefeuille te wor- zal het zeer moeielijk zijn een nieuw kabinel van 
den; het ' bewijs is daarin gelegen, dat hij niet dan gelij~e richting als het vorige ' sarnell, te' stelJ¢n. 
in den heel' rnr, P. van Bosse een minister Elk oogenblik kan dan toch uit Thorbec~e's 
van kolonien yond. mond wedel' vernomen worden wat , hij te -Lei-

De heel' Thorbecke heeft niet wedel' een den, kort mt het optred~n_ vanhet ; inirli,$~erie 
fier: wacht op onze daden! uitgesproken. . Rij Fock - van Bosse uitte: ,;ik gevoelIIlijjiogjelig" 
had aet voornemen ' niet eenige groote poli- dige krachten.'" Dan blijffhij '"~e* 'CstM hi{ aen 
tieke kw~stie op te lossen. Gedurende zijl1 weg vow eIken maatregel van wezenlij-keri voor
miriisterie is de hervorming v~n het kiesrecht uitgang. _ ,'" , ' : ,. , 
ter zijde geschoven. Even zoo zQu 'menmet de Aneen dan wal1neerhij werkelijkgeneigd' of 
koloniale k:westie , gedaan hebben, ware dit rno- : genoopt is , ru~t teneinen,zullenwi.t \~en- ~ ffihk 
gelij~ . . Meij:i stelde de kwestien van het oogen- l vooruitshevend ministerie kunnenzierioptreclen.' 
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van Frankrijk ? 
geworden? 

.. Maar lndie t 

'Vat } s Spanje onder despoten 

I!. 

Waarom wordt de 'fweede Kamer ~liet ant
bbPd§)n ?, ·vJ;aagt ' de Javabode,. ~Zou dat alIeen 
-geschiederi-, oITldatd~ze ministers an~lers wi1len 
handelendan voorgangers? 'Vij gelooven het 
niet. _ De telegraaf berichtte onsdat de inkom
stenheIasting met groote meerderhe~c1 afgestemcl vVat heeft Il1(1i~ aanhet aftl'eclencl kabinet te 
is . .. Besta,at er 1m veel kans om , met alleen. op I danken en wat heeft het thans te verwachten? 
politleketegenstanclers, ,maar op zoovelen die I Zicdaar -de vraag,. die ons het meeste belang 
het kabineteertijds steunclen, eene ~egepraal te inboezemt. 
behalen, da:teene ministerieele meel'de1'heid afge. In de 'Vestersche maatschappij, waar de -to e.- -
vl:j.ardigd wDrdt? · In eell. klein land, waar lokale standen meer effen zijn, moge ll politieke sehok
en .persoonlijke .. invloeden hee1'sohen, wa,ar gods- ken en ministerieele wisselinge~ moeielijkheden 
di~mstkwestien eene zoo groote 1'01 spelen, is dat teweeg brengen, zij vero01'zaken bijlang de ·· na
ondenkba.~r; In den tegenwoordigen stand del' deelel1 niet, welke hier ondervonden Zij11 ~n nog 
zaken zou eene · ontbinding de oppositie verster- kuimen worden van den weerslag der gebeur
ken. AlleeIi zij die in troebel water willen tenissen op staatkundig terrein. Wij leven 
visschen en van het konstitutioneel leven een toch in eell toestand van overgang in sommige 
afkeer hebben, kunnen zulk eon raad geven, opzichten ell aan een tal van gewichtige 11e1'vor
want zij zien gaarne lliterste middelen toegepast,mingen moet nog de eerste hand gelegd~ ofuit
~ie de pai'tijeu · meer en meer v,erbiUerell, het- voering gegeven worden·; terwijl me est alles in 
geen den weg kan banen tot eene andere orde den Haag wordt beslist. ' 
vau zaken. · Het streven ~van den heer Thorbecke is ge-

Men vleie zich toch niet, dat in den konsti- weest: de koloniale kwestie tel' zijde schuiven. 
tutioneelen - vroeger republikeinschen - Neder- Het orgaan van zijne vrienden, de ArnhemscM 
landschen - staat. niet hetzelfde zan gebeuren als Courant, riep de voorstailders van he1'vorming 
overal eldflrs. Een orgaan vande ultramonta- in Indie telkens toe: wij hebbell v'eel . in het 
nen,het Verlloo8ck · Wee1c~?ad, herhaalde onlangs moederland - te doeu; laat de kolonien rusten! 
wedel' het versleten gezegde, dat als rrhQrbecke Maar daartoe ~ bestond evenmin thans het ver
van het staatstooheel , verdween, ~e voorstanders, mogen als onder vroegere ministerien. De ko
"y~an' :....y_C?~orui~gaI}K._g~~12-.J~o~~l_lE:~e.l: _ .~ot~~l~l~ < !Ie,?' loniale kweslien . dringen zich ,telkens onwedel'-

Den en'lie1li15eralisme dooa zou z~Jn. Als het staanbaar op den voorgrond; omdat 'men · ze door 
oogenblik daar was, . yond elke lichting steeds palliatieven wil bezweren . 
een leider, mamien, die aan de denkbeelden van Van daar dat de dubbelzinnige politiek van 
hun tijd eenvorm en toepassing wisten te geven. den eersten kollega van den premier · voor kolo
Gesteld dat Fransen van de Plltte of Kappe~ine nien buiten staat was den strijd te doen ophou
blijken geenbekwame leade7's tezijn, er zullen den, neen, dien veeleer heftiger deed worden, 
anderen opstaan; toen hij zijne suikerwet . en het kon. besluit tot 

Maar al die woelingen pleiten, tegen het kon- uitvoering van de agrarische wet tot standbracht.' 
stitutioneel · lev en ! Geen land is er zoo erg aan De heel' van Bosse nam echter zijne taak over. 
toe als Ned~rland, zegt filen. . Hij is te schrander om den goeden weg nietinte 

Er is geene keuze, als men h~t konstitutio-zien. Met genoegen zag men hem hier aan den 
neel~ lev,en uiet , wil, dan republiek of despotie. arbeid en menigeen proklameerde hem tot llet 

De repuhliek is in het wezen niet veeJ an- beste lid van het kabinet. Maar de heel' van 
dei's dan,· de konstitutioneele staatsvorm, ' maar Bosse miste beginselvastheid en van daar dat men 
zon~er erfelijk hoofd en met vele andere na- liberale tendances jegens lndie zieJ blootleggen, 
deelen. . . , , _ .. die hij niet verwezenlijkt of niet in staat is in 

D.espotisillekim voor een tijd goed werken, toepassing te brengen. De agrarische wet, · het 
mits meneeri verstandig man aan het roer ziet. is ons toegezegd, zou uitvoerbaar gemaakt wor
Maaringeheel het Oosten heerschte steeds des-. den. Dat was omriisbaar. Het wareeen gunstig 
potisme' enn~etelken kundigen heerscher stort- oogenblik omaan den landbomy hier.ontwikke
'te zijn werk in. , Wat zal er van de kracht van ling -te geven, want de prijzen derprodukten zijn 
het , despotisme . in Pruisen overblijven, zoo!1ra wedel' gestegen, hetgeen, met den staat vail -de 
de ' heel' von Bismark aftl'cedt? ';Vat maakte oogsten, iri.ellig ondernemer in · den jongsten tijd 
het4espo~ismevali Napoleon I en van zijn neef verademiug gaf van den hoogst gedl'ukten toestand, 

, ,.... : ~~ . . -
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waarinaUes': op Java 'een tijdla,ngverkeerdlieeft. :gehinkL ' , " ' 
Is de stiikerindustrien~tltvetzekerd;de .meesteZoolang nief voor Neded~Jidscij2ffidlew(};ilt 
fabriekanten' zijnvooreerst niet in ongunstige kon-vastgesteldwat het voor het' moedetfahd tedra~ ;t 
&t1e ~ebracht. Voortszou het tariefvan rechten gell zal hebben ' en men vooi" allebehoeftenm 
herzie~ worden, met afschaffing' van differentiee- Nederland ten slotte naar jl1disbhe f6ndsen'grijpt; 
Ie rechteIi, en seheen men aan den aanleg van zoolang geene wetgevende macht hier lasten en 
spoorwegen op Java en Sumatra, alsmede aan verplichtingeil regelt, zoodat wij slechts in zeer 
verbetering van de havens, .de hand te zullen geringe mate ,de nadeeIenvan rifwrnseIingvan
slaan. De Ministerstelde nogtans weinigen te- ministerszullen gevoelen ,is" dekbloniale kwes
vreden. Hij handhaafde te hooge rechten en wil- tie niet opgelost. ' . . '.'. . ' .. ' . . 
de de . kolonien gebukt doen gaali onder nieuwe Zij zal telkens en .... telkenshefstruikeU:Hok 
uitvoerrechten. Zijn finantieel hart klopt te worden. Menzal een : zoog~n'aariril konsertatief ' 
warm om een echt liberaal tarief te durven 'kabinet zien vallen, omdat ·. hethi!?ts'·:doet; het ' 
voorstellen. De heel' van Bosse verschuil~ zijne zaL liberale ministerien doell uit~enspatteh;als 
veranderde zienswijze achter de ondenmdmg he.t iets wil uitrichten. De str~td tusschen on
sedert 1865. Maar hij ziet voorbij dat tijden staatkundige hebzucht en steeds klimmfmde:fimiii~ 
van handels M en geldkrisis bet recht niet gevel1 tieele eisehen deze;zitds zal blijvertbes'taan, ali; 
die als norm aante nemen. En in een tijd dat men het kwaad niet indeil '\>Voitel aaIltast. ' 
men nieer dan 20 milioen -in een jaur voor het De heer Motke kan hiel' veel regelen, orde- ' 
moederland nit Indisehe baten · plukt, wi! de nen, verbeteren, ook ten' ba1i van 'des(Jhatkist~ 
minister ill nieuwe belastingen verhooging van . Maar hij zal te' vei'geefs ,iIi : 'deli' besta.an'<len t;oe? " 
inkomsten !loeken, omdat Ollze behoeften stij- stand QP eeonomisch gebied- naar l)leuwe,eenig-
gen. zins 'beteekenende middelen ' oiilzien ' ., . 

N'og erger is het met de spoorwegen gesteld. N ederlandsch-Indie 'zal alleeri dan ,,oiueer OPM 
Het was te voorzien, dat gemis aan heginsel brengen, als men de ba:rideil , sIaakt, die 
de wet, onder betlliging van hooge belangstel- zijne . vermogens belemmeren, zoowel uit een, 
ling, door de rrweede 1(a11l,er zou doen begra- direkt materieel als sociaal . oogpimt.Hetzal 
yen. W'ie weet voor hoevele jaren? een ijdel IJogen zijn iets ' .. bela.ng;rijks, voor 

In4ie hunkert evenwel naar vastheid van rich- .aen 8taat te yinden, in4ien 111(;n, eig€llllijk ' al- . 
ting en vooruitgang. Men was den heel' van le~ bij het oude Iaat. ' ' Eeue ' 6f andere kleine 
Bosse derha:lve reeds dankbaar VOOl" een streven b~lastiilg ' zal" rilel} -rh~ssC1uerCktinnen lutaenken; --
naar betel' , ondanks · 'het gebrekkige van zijn die met weel'zin gedragen eli ' z'ooveel moge M 

pogen. Men koesterde de hoop dat hij er in lijk ontdoken zal worden, - omdat iedereell weet 
mocht slagen een of ander goeds te doen en dat · het geld in ' de uitkoUlSt dimito!Xl inq~ 
van daar de wrevel, nu ' het . kaeil1et heengaat onverzadelijke kolk vanhet . batig -slot t@ ver
om ons eelle onbekclllle toekomst te gemoet dwijnen. Maar wat men in dat opzichtzal 
te voeren. doen, zal een ·. druppel . in den emm'er zijn. 

Is die toekomst nog~ans . niet te voorzien? Bovelldien ko~sterenwij . riog steeds 'de over-: ' 
De vrees bestaat dat wij op nieuw een tijd- tuiging, dat menigepoging ~van , qimtnspek-' 

perk van stilstand te verwachten hebben; aan teur-General:t\ op de ' diI'ekti~~de;h - .Ra~dvan ' 
teruggang is niet t~ denken, dat heeft het be- lndie of de Algemeene Sekretai'ie ,zliL 'afsttii.;, 
stuur vail de heeren Hasselman en Mijer eloen ten, die elk eenadviesu~tte~rengellheb~ 
zien ; maar men kan ue zaken slepende laten; ben. AIleen een finantier, lid in.een wetge .. 
dan stieht men weder oneindig kwaad, omdat venden raad, kan, gesteund d09l' de 'publieke 
daardoor de , yerwarring toeneemt en nieuw vel'- opinie, tegen den stroo.lll. v,an voorobrdeelen, 
zuim ,bij het oude gevoegd, telkensgrooter ouden sleuren -bureaukl'~ti~ ,cjpro~i{m. , 
geldelijke offers zal eischen, wanneel' men er Zoolang de liberalerichting · in :N ed~rlarid 
toe komi aan den arbeig te gaan. den Inoed mist om eelle . radikal'evel~beterij\g 

Wij verwachten weinig of niets . van kOllser- in . deverhouding van. Indie ';' t~Jcleh' -ilioe<!er-' 
vatieven of middenmannen. Wij vreezenhun staat in , het leven teroeperi)~ zal zij<zichbe
bestuur echter slechts i:n een opzicht: talmenenilemmerd zien in de uitvoei'ingvan hervormlp.
niets doen. ." gen of van groote werken; . als spoorwegen, want 

Tot drisver heeft de lit)erale politiek evenwel de finantieele kwestie domill,eertbij .'z.eer 'velen, 
tegenover lndie nog altijd op twee gedacflten die eIleen luinister van kolollien, diehet goed 



,.".' t of ... "ander. e Wl~.ze zal Men 'dempt hier meestal de puttenals-de kalvereuver~ , met, ons meen, 0P " eene dtonkenzijn. , 
d~~r~1JO?:Irien, '" "", .• . .' . Detegenwoordige Gouvemeut-Generaalwilterecht, dflt 

</' ...... ,Elkkabiiletzal dt;\n ook de ' kolomalekwes- de achterstand, die op zoovele bureauxbestaat, opgeruitnd 
':'tie' telkens ,'als 'eenstni.ikelblok op zijn weg worde. De resident va~ ~edirie is er :vanhopig dOOJ:.ge

;" . 'd" '.>'" . · ..... d 't" '. t t ' dusver slechts' halve worden: Ook onze resldent heeft herliaalde malen blJ de VIn,." om a , filen 0 , .,.. . .. , " Regeermgaange~roogen hem meer en beter,'''~rsoneal ~e be
maatregelen ' nam ,en daarmede met voormtkomt. zorgen. Lang IS men doof aan dat oor.g1 wen. Emde-
Politiek~ karisr.ekening el~ stemmen tellell oaten I Jijk en na zeer~erui:nen tiJd l16eft me.n.' to '., .ingez.ien, dat 
I ht , 'en oogenbhk. Zeer zeker zal een ~?mbau~. h~~p noodlg ~aa en heeft men >- 'ee ~.ste koru'-

s ec 8 vo~r e . . , " I mlezen tlJdehJk aangewezen om den achters ' d blJ te wer-
hardes!!:lJ,d .g~voerd moeten worden om onzen k?n. Het werd hoog tijd. Met het tegenf .,.,'l'dige gebrek
toestand radlkaal te verbeteren. klge penmneel, om geen harder woord ( ~ Jezigen, moet 

Maar doet men dat niet, dan zullen de ge- evenwel op den duur alles in dewar loopeth: , 

volgen voor Nederland 'niet uitblijven. . . 
'. Maar ,daarom ziju wij ook .van meel1l,ng, dat NOG lETS OVER ZEEROOF. 

de tegenwoordige m'nisterieele krisis aIleen in Sedert onhimchelijke tijden is de Soeloe-iu chipel het bl'oei-
betl'ekkelijke mate door ons te betreuren valt. Men nest,,' van waar tochten . door zeeroovers iu ouzen archi: 
zal ' tach ook eenmaal in het moederland moeten pel worden ondernomeu. 
inzien, . dat, .' me~ een verkeerden weg voIgt door Oneindig is getalmd om daaraao een einde te maken . . 

In 1861 werden de klachten ioo luididut de Engelsche en 
elken minister van kolonien eene ·verantwoor- Nederlandsche regeeringeu' beslotengezamimlijk haudelelld 
delijkheid op te laden, die niet te diagen is. op te treden. De Spanjaarden Jkwamr,n', als suzereineuvall 
De . overtuiging dat de koloniale kwestie op- ,den Sulta~ van 80eloe, da~rt!igen oP. en verklaardeu de 

, ' . , . taak op zlCh to nemen. , Zl.l kweten zlCh nogtans zoo ge-
g~lostmoet , . ,worden, zal .d~s te eer mgang brekkig daarvan dat wij in 1862 uog mcel' van zeeroof in 
vIIHlen, naa1' '·mute meer mUllsters voor hunne dezen archipel vernamen dan voorheeo, want vel en del' zee-
taak zuBen bezwijken. Del'gelijkspel treft diep schuimers hadden de :lu('~t genom~n. '. . ' . 
d b 1 0' d' lolonien Maar dat tiJ'- Ook thuns l16eft I:SpanJe eene meuwe expedlt16 naar 'dle 

e .. e ano e11 van eze .!;'" ' eilanden gezonden en qezelfde oorzaken schijnendezelfde 
dehJke kwaad' zuHen WiJ moeten verduren. gevolgen te hebben. • 

,Y. L. . De . meeste zeeroovers, die tegenwoordig ouzen archipel 
verontrusten, zijn afkomstig van Magindanao, vande v~r- .. 
dere eilanden in den Soeloe.archipel of van Borneo's noord
kust. Deze gewesten staan meer ot min in 8chijn onder 
8panie's heerschappij. . . 

Mcestal zijn de zeerooversvaartuigen bemand met 30 tot Intrezop.den Rtukken. 
, . . ,,- --,_._ . -_._...,---- --. --- '. I - ,-8,0 ~oppen. De grootsten voeren,-'aaabtrlc-" Cll':.staut/)OOl·a · 

soms twee rijen riemen, tot I?O tOll, b'ovell elkander. Zij ' 
hebben dan ook zeer groote suelheid vall beweging.Uit 
ligt hout gebouwd, tot 80 voetim lang, is nIles in die, vaar
tuigen zonder een ijzeren spijker met scherpe houten pun
ten of door losse dwarshouten met rottingbanden onderling 
verbonden. Deze vaartuigen honden niettemin goed zee 
kunnen vrij ongunstig weder verdragen en zullen met veer 
water in dan aHeen zinkea als zij te zwaar beladen zijn. 

Geachte Redakteur I 

Gij bebt nit de Locomotiej waarschijnlijk eel' de bijzon
derheclen van de droevige gebellrteI\is te .Bodjonegoro vel'
nomen dan ik ze u kon melden. De ijverige djaksa wel'd 
door een geweerschot in den linkel'arm gewond. De een 
beweert dat cen der ketjoes een ' schot lo~t~ ; de ander dat 
de heer v.M., die medeging om op de roovers jacht te 
malmo, in de verwaning toencie bende op de vlucht sloeg, 
zijn wapeu ' met dat noodlottige guvolg afvuurde. De Djaksa 
moest in · elk gevalhet loodje leggen. 

Hoedit zij, de hoofdzaak is -aat eene roovel'bende in de 
onmiddelijke nabijheid van de plaats Bodjohegorohuist en 
de dessabewoners uitplundert, terwijl zu, stouter en stouter 
geworden, cindelijk~e plaats- zelve met een bezoek vereert. 
Het is ' bekend. dat ' in elie streek overigens sedert jaren, 
misschien sedert eeuweo, veel slec!lt yolk huist, getuige de 
moorden, die gestadigplall;t's grijpen. _ 

Herhaaldelijk is dan ook door den resident aangedron. 
gen schouterivoorLassem, Renibaog en Bodjonegoro nan 

<. te ' stellen~ . ,Daarop , werdgeen aqht geslagen. Zal de Re
geering . eindelijk iri:zien,d~t ,het behoud der veililkheid vor
derLde noodigemiJdelen tot. handhaving der politie te ver
strekkeil en ODS wat djaja!ig-sekars en een paar schouten 
schenkimjtot beteugelingvan het aanwtizige gespliis? Wie 
weet het I " In Indie is het woora van vader Cats maar al 
w!lar: 

II Heenboom vaU 'meteeuen slag, 
,,,Geeneik ,wast op een dag," 

De rooversprauwen zijn het ,gemeenschappelijk eigendom 
van de bewoners der genoemde gewesten. De stukken, ,lil
la's, vuurwapenen en' ammunitie worden door de dato's' of 
hoofden verstrekt'; maar de blanke wapens en schilden be
hooren aan de opvarenden. De dato's ontvangen na elken 
tocht een deel van den buit in goederen en slaven. ' 

Over het algemeen leiden de slaven op de Soeloe-eilan
den een treurig leven. Ais een eigenaar daar een slaaf 
nederlegt , die een gegeven bevel niet opvolgt, roept nie: 
mand hem ter verantw()ording. - . 
. Deze ' en andere mededeelingen !rerusten 'op de verklarin
gen van inlanders, die jaren lang in den 80eloe-archipel 
in: slavernij hebben doorgebracht, of van gevangeIi genb-
men zeeroovers. , 

Zoowcl 0, reizeu in den- archipel als meer bepaald in' 
1847. hadden wij gelegenhei4 met zeel'oovers in aanrakiuo
tekomen. In genoemd jaar namen wij te Tandjong Pada~ 
ran, veer de baai vall Sam pit , een rooversprauw, bij welke 
ontmoeting _24 zeer~overs. sneuvelden, 22gevangen geno-
men e~ naal' J3andJermaslll opgezonden werden en slechts 
2 ontltwamen. Een deel van de gevangenGu behool'de te 



.-,;' 

·'huis . op ' Borneo's noordk~st, de overigen ' opde SQl}loe~ . Menda'wei, - TandJong Pa~da~~n ,~e'G~l~rAle~]~ii);n~tde 
eillll1den. . .,, ' ,' Rendezvons" j 4e Schaarvogel~ .en 'M:autaran:Hlihin!ien" tiitste~ 
;, ,Er ziju, die heweren, dat de, zeeroovers, geene ,Europec- kende sehuilplaatsenop. , ... ~,~:. , <'. 

, sche gevuIIgenen I medevoerell. Dit is onjuist Zijzullen " De z.eerooversvlQtenkomen.in :De~em.beli.· J;anuar.ietiFe
goed voor hen zorgen, aJ.~ zij onderstellen dat de kansbe· bruali; ; zij keeren , "anA-prii tot , AugustlJ-~ ll1)iswaartsi , " 
staat een goed los geld te hekomen. Dit rllst opons be- , In 1861 h~d de onverwaehte 'verschijniii'gv;a.n de~~iieeroo. 
kende feiten. . ' vers opBawean en BillitoIi lloodiottige , gevb1gen. ' Op 

Wil men de zeeroof van nit die streken fnuiken ,dan laatstgenoemd ciland · vermoorddenzij 5tii:enschetl' envoer
dient een eskader aHe plaatsell, d.ie niet reeds onder direkt I den 5 2 med~. Het hoofd va.ll ; gewesJt\lijJrp,cstuur , p<;Iogde 
Spaanseh gczag staan, te tuchtlgen, eveuzeel' als :angs met eene, kl;.u,lsbo.oten25gew,apeud,~>lUllln~sllh,eva~rtlllgen 
Borneo's N oordkust, vanhet eilalld Simadal af tot III de de zeerbovers te achterhalel1. ' l\1:aarnaeenejacht.va,inieht 

' baai van Daroel-Gioeng, waal' een 20tal kampongs gevon- dagen, moest hij deze bij ~de ,~fan~l}ram~el1aJidenOpg:eyen, 
dell moot-en worden, wier bewoners zieh uitslll.itendmet Destijds gaven , wij, ryeds ,het:volgenjie 'ip, cO-venvegin'g.,met 
zeeroof bezig houden. Men !lal dan gewis gevangenen ver- het doel om de toegangentotonzen, ardhip:el .il.t tesluiten. 
lassen , vnn wier inliehtingen veel partij te trekkeii zal zijn. '. Tusschen Mena<io en TemaLe heefthetvaarwatef-Iliet meer' 
Mnal' tevens zon men de watereri, van waar de rooversvlo- dan 30 geogr. mijlen breedte . .... Ongeveeriri.~het iIliddenJig~ 
ten komen, cen p;wr jaren lang moeten bekruisen. Dit gen de eilandjes Tifore..h en Majoe., Stationeerde, niellb\i 
ware een werkelijk afdoend midcJel, en zeer zekei.' niet zoo deze eilanden een · I>aar , stoomschepeneit~riderdeilwal 
kostbaar als hct onderhoud van ;eskaders om den slaven- van Celebes : en . Ternategedurende ~ de maan!-IeriDeeemher" 
handel tegen te gaan, die Eugeland zich zoolang heeft J anuari . en Februarieenige irilandsehe vaartuigen, : zQodat 
getroost. onze stoomershet vrije vaarwater ~teeds inhetdog' lliel.; . 

Om de 7.eeroovm:ijen in onz~n arehipel tegen te gaan, den, dan is; , hetonmogetijkd~t ' de'Zeero()Vers-6liOpgemerkt 
moet mell onze, marine met de taak belasten de toegangen doorvarenen niet : achtel'J:taald . worden. ,. ,' ... \ '< 
tot OllS gebied af te ' sluiten , Dit kan geschieden met eenige Een twee,le station, bestaande uit , een . ··sto.Qmschipen ;\ 
jlinke en krach tig stoomende sehepen, met behuip van in- ecnige inlaildsehevaarthigeu andet .denwlil vaIi 'Bqr~~oeIi "l
lalldsche vaartl.lig()ll, die als spionneu dienen.Celebes,diende gevestigd ' te wordenbijk:aap K.a.riiortganen " 

Afsluiting van ,dezen a1'chipel! ,Dat is eene onmogelijk. Doenda. De passage is daar , sleehts ,To :geogr. >mijlerr ofJ 
heitl, ZitI meni geCll zeggen. Met de kaiu-t in de hand zullen twee wachten stoomens breed, en hier dringen . in Januari ." 
wij hct Legelldecl aantoonen. ~ de vloten van Soeloe binneil, terwijl die van Magiridanao , 

\VanH eel' de 1'oo\'e1'vlote\1 Magindanao of Soeloe verla ten, van April tot Augustus daarlangs aftrekken. '.' , .', : 
• vel'toonen zij zich meestal tegen het einde van de westmoes- Worden genoemde passages goed bewaakt, dan ' Iil(jeterr ~' 
son of iets vl'ocgm' ill O\1ze wateren. Tegen het cinde van de zeer~lOvers weI in onze handen vallen. , ' ' . c } 
de oostllJueSSO l1 keeren zij terug. E~ll derde station is noodig, van , April tot Augustus voor, C 

Dc Mfl gindanaosche zeel'Oovers komen langs de Sangir- de bewaking van de , Karimatta-passageen Gasparstraat. " 
clJandcn 0[[1 de zuid en trachten tusschen Celebes en Gi- Werd deze taktiek gedurende een Stal ,jaren'yol'geh,Quaen, '., 
1010 in onzc watel'eu binnen to dringen. men zou de zeeroovers uit onzenarchipel ,feijageri. "·' . 

De vloLell van 80el00 houden s~raat Makassar of roeien ) Terwijl opde vier vaste postell on:a:fgeoroken, wacht ' ge- . 
LUS8CilCil ,Borneo CII yclcbcs door. . . '" houden werd,! zouden toahandeJ!Q .... ah"-pan..,.v--"-....:n .. n.i41~i.n •... 4 

De Magind:maosche vloot zet voorts koers om de zuid Soerabaija, Makasser en Batavia, naar'een bepaalfl plan, de 
lan g~ de buaion van Gorolltalo of Tomini; zij doen naar wateren tussehen Borneo, Java en 'de' kmine ;"Silnda-eilii.ndou 
OUlStllIU1ighctlCll Uelcbes, Hulmaheil'a, Badjan en verdere ei- dienen schoon ,te houden.: ,:'; 
lun ll(:;ll aan. WorJcn zij vorvalgd, dan levert de baai ,van Men neme de kaart ter hand en men zaiziendat hetgeen 
TOlUOl'i goell c schuilhoeken op. Zoo komen zij langs Boe- wij aangegeven hebben,zeer goeduitvoerbaar is. . · i 

roe, Am UOilll', , venIer om de zuid langs de rl'oekanbeBsi~ei- Wij ontveinzen nietdat zulke kruistochten op vaste sta- , 
Iandcll Lot l!' IOl'CS, waar zjj weder sehuilplaatsen vin.den. tions . een zeer vervelendendienst vooi'Ollze' mill'iilezijn; 
Zij gaan Vtn'der \'001' de mocsson om de west tot Lombok, maar :deze is noodig in het algemeeubelang. .. "c' , . 

maar op ueze hoogte om de noord, Kangean en andere Intusschen moeten wij de noodige ' schepenbeschikbaar . 
eilanden vcrouLl'llsiendc tot naal' Poelo-Laut, vall waarzij ,hebben. . - .,,' ' .. 
lnngs . de kust van Celebes of onder den , wal van Borneo W at daarva~ in J.it blad gezegd is, · is ' nogbened~ti den 
de terugrcis aallllcmon. werkelijken toestand. . '.."'" , 

Zeeroof in de genoero,de stJ'eken moet op rekeni~g ge~teld Een getal . van 24bodems, met het Nederlandsch' eskader, 
wordcn van lietlcH van ;\\ agindanao en niet van Soeloe. is voldoende, als zij kunnen varen~ . 
De Solokkcrs '-raren toch van oudsher met vele inlaudsche Maar het is verre van daal'. 
hoofden in de genocmde gewestcn bevl'iend en meer in't Velt) schepen zullen binnen eeilbetrekkeJijk: kort tijds-
hijzondel' met die van de 'fonah-Boemboe. .' " verloop afgekeurdmoeten worden. De koni:nklijkemarine . 

De vloten van Soeloe komen door straat MiLkasser: en doet thans reeds diensten, diehaorafmattenb~j gemisaan : 
stroopen van Poelu-Laut langs aHe kusten in deze gewesten, gouvernements-marinc. ErziJil vooitdurend 5' a. '6 scliepen" 
voornamelijk langs de Tanah-Laut ,Groot Soloma, 6Q,~ en in' repa,ratie. Van daar dat men , het static)ll cPalenrbllng' niet 
Arend-eilandcn langs ' clekust van Balljermasin ,den Groo~ -kanbezetten en de gouverneur van cetebeszijiler¢izenmet 
ten Dajak, Manda wei ,Sam pit , Pemboean, Kottaringi~i en ' oorlogsbodems moetdoen. . . "";-':" . 
MaHan; zij steken de Kartmatta-passage over, yeront~usten , Teglmover den t(lestand vail het oogenblik :e:n de :dreigen
Banb ell Billitonen keercn langs de Montaran-, ' Ka· de tt.>ekomst weegt aanbou.w in Nededand" vuneeil"4tal 
timatta- en 'l'auelahan·eilandenom de n.oord tel'ug, ; nn ,schepen,die in eeu volgeri:d ' jaargereedzullen~ kurineri ko
en dan den vasLen wal van Borneo nader~nde, olIl..erstro9P- ·men, geeuszins op. _, ,'" .. , ' ... _ 
tochten te doen. Zij trekken langs de Zuid-Natuna.;groep Neemt men geene' krachtigemaatregelen, dan za1-men :' 
en Tandjong Data, maar . eer~t ala zij d!) l{ust V_~Il Broenei weldra onvermogend zijn tegenov~t, de zceroof. "" ... 
bereikt hebben, kunnenzij zich in veiligheid ]j~Bchouwen . Wat de geval1en va.n strandroof betreft, die mendikwijls " 
Intusschen level'el1 de riviermond'ingen van de Kahayan, met zeeroof verwart, deze zijn ecMer de tall'ijkste in deze ,.; 

'" ," - '" " , I '. _ 



gewesten. Dehoofden ·van gewestelijkbestuur kl1rinen daar
tegen ' veeF . doeIl,mlts' zij de noodrge 'kenrris '. bezittlfu . van 
de stra~dqewoners ··· ell~;'va·rib'unneiniddClim 'van ' bestaan. 
Oak aestrarrdpolitie taat ecliter te wenschim. over. 

. .. . v. G. 

Oak bestaat b\j het departement (1e meening, dat gewe" . 
zen "Iililitfiiren meeraanspl'aak op'bevorclering hebben . . Men ' 
moge dat goed- ot afkellren, men mag dit systeem niet 
door. alle middelen doorvoeren. Een voorbeeld. Toell de 
vorige Gouverneur~Generaal zijne laatste illspektie deed, 

_ •• " . .... ,~ _ _ _ ••• ___ L • • • • - .... - • •••••• '-.' • • • ".' •• - ••• -~~._~_ lag op een" der lessenaars, van een woeger militair, een 
stuk, waal'Op door een andere klerk, die prachtig schrijft, 
het oDsehrift op den omslag was p·enlaatst. Datstuk trok 

25M"872 . ~ OJ 
., '. . . . • .. .. .. ~l 1 ~.. I de ,~andaeht van de~ heel' Mijer, die het op~chrift, IIkeurig 

Tel mforJl1atle. van den handelstancl word,en III een blJ- net noemde. Eemge dagell later werd de Klerk, gewezen 
vqegscl .. vangeJav. Gow·. over~enomen de III een supple- militair, bevorderd, waardoor onder meer de klerk-schoOll

. !llerrt van de V~etoria Government Gaze~te van 8 Maartschl'\iver werd gepasseerd. De voordracht hield. de beimalde 
Jl. no. 15 gepubhceerde Drawback RegulatIOns. onwaarheid in, dat fideze de man was, wiens handschrift 

Een extra-b~voegsel van de Jav. Gour. bevat het versiag 
van de kultunr van eenjarige gew<lssen op Java gedurenJe 
de .maand Augustus 1871. 

Bij de Jav. Coul'. i. gevoegd een notarieel afschrift van 
het verhandelde in de te Soerabaija gehouden algemeene 
vergadering van .aandeelhoudel's in de naamlooze vennoot
schap net particulier pl'aauu;enveel'. Op die vergadering is 
het voorstel aangenomen om het fonds del' maatschappij te· 
brengenop cene som van f 300,000, verdeeld in 480 aan
deelen,ieder groot f 625. De 'llom van f 60,000, wa:ar~ 
mede hetkapitaal vergroot zal worden, wordt gevonden uit 
he.t reservefonds ; van welke rekening. dit bedrag zal afge
schrevellworden. De aandeelen, thans elk groot f 500, 
zulleu alsdan gebracht worden op f 625. ' 

zoozeer de aandaeht van Zijne Excellentie gerrokken lieert." 
Zulke handeli1lgen vernietigell aUe vertrollwen in de billijk" 
heid en eerliJkheid del' hoofdambtenaren. Men gelooft 
daaraan dan ook aIleen bij uitzondering bij het departe
ment van finantien. 

Dit geldt te meer, wanneer bijv. een hoofdkommies, zijne 
afkomst vergetende, op de inlandsche kinderell met min
aehting nederziet en ~ich in dien geest uitlaat over de 
H blauwe jongeus." , 

Naal' luim: worden dan ook weieens ambtenalcn voor 
ongesehikt verklaard; zoo viel dit van~e zijde van een 
der referendarissen (een sehrander ambtenaar overigens) op 
denzelfden dag ten deel aan een derden kommies, toen hij op 
aanbeveling, tot tweeden kommies werd vool'gedragen, ter
wijl een klerk, dien men reeds twee jaren te voren bij een 
ander (lepartement ter bevordering aanbeval, waal'van de 

28 Mei 1872. bewijzen in -het archief .te villden zijn, toen hij later re-
Men vraagt: of het personeel bij het departement van klameerde, eveneens een brevet van onbekwaamheid verkreeg! 

, finantienniet veel te talrijk is? BiJ betere verdeeling van Eindelijk mag in het belang del' klerken weleens nage~ 
den arbeid zon vermindering plaats knnnell hebben. Op enkele gaan worden op welke wijze het partikulier kopijwerk,
uitzonderingen na is het person eel van 8 lIrc des morgens spoedeischenue kopijen, -.-.! waarvoor extrn-betaling gegeven 
aanwezig; . maar menigeen heeft dan niet terstoncl werk, wordt, in (len laatsten tijd verdeeld is. Als men nagaat hoe
zoodat wellicht 'daaraan het ontstaan van het lcesgezelschap 'veel door de aanve1'wanten van zeker ambtenaar daarvan geno-

. ~ l!utrlztm.e . ·ott[·tm) .. '·h~ct.e.t-~bd3unrek.aeun ~rsl~J':"'v-eEn~J,~ · IDJmZi"al!.a'r··!t(ml··~l.bet~e··.,ne· .. !n!te.
g
U
r
. 0' otdigee .. dteoe,tlt'e6 ' ten wordt, dan moet hct blijken dat een paal' l'ersonen ± f 30 : maken en dat op het bureaugemakkelijk·vel,dienen.terw.ijl 

vanden .dag met lezen en praten doorbrengen. De ver- . aan eenige klerken die des avondsbij lamplicht te llUis wer
gaderingen vanhet leesgezelschap worden :op het bureau ; ken, slechts' eene verdienste van j 3a t '1 gegund wordt. 
gehouden. -'~'"~=~~.='~.'.~ 

'foch wordt in scuijn nanwkeurig aanteekening door een De Factorij del' Nederlandsche Handelmaatsehappij vraagt 
chef eener afdeeling van. aHe absentien gehouden. Eens ' scheepsruimte tot ove1'voer van produetell naar Nederland. 
las men op deze absentenlijst: IIziek, zonder voorkellnis." De schepen moeten voor cof op 25 J uni e. k. teBatavia t 

Maar h.oe is uu het . bevel om van 8 tot 3 ure op het Samarang of i:loerabaija gereed liggen. Aanbiedingen WOl'

bureau te verschijnen ,vooral ten einde allen aehterstand den, tot 10 J llni a. s. ingewacht. 
biJte werken, . overeen te brellgen met. de vr~heid, aan o=~= 
sommigen gelaten? IHj finantien zijn, even als bij andere Heden morgen is alhier van Samarang tel' l'eede aange. 
direktien, aspiranten voor. het examen B., die op het gym- komeu het stoomsehip Conrad, gez. Oort, van de maat
nasium Willem III onderwijsolltvangen. Deze ambtenaren schappij "Nederland.',' 
mogen ten 10 ure versehijllen en gaan soms ten half twee ~~~= 
of twee ure weder heen. 'Omtl'ent den aehterstancl in de betaling del' pacht van 

Het is .. zeerwaar, dat het gouvernement er prijs op ongevaar f 1,000,000, sedert jaren door den amfioellpaeh
moetstellenku~digeen wetenschapl'elijk gevormde ambte-. ter te Samarang, den majool'-ehinees Tan Tjoug Hwaij, 
naren in diensttehebben. Het was nogtans niet billijk, : versehuldigd, meldt de LocoJrtotief nog het volgende : 
tgen onhings de examinaverzwaard werden, niet te bepa- De Majoor Tan Tjong 1:(waij heeft een overeenkomst 
lendatde nieuwe , verordeningen alleen in werking zouden met het Gouvernemellt ge~loten, waarin hij zich verbindt 
tre4en voor . nen ,die na de afkondiging vanhet ' besluit maandelijks f 30000 aftebetalen ~ zomler bijpltssing van 
in dienstkwamen. Heeft men dat nu ingezierl en wil men renten. Die afbetalingeniouden dan met 1 Janllari 18~2 
daarom aandeaspiranten <voor het exam en vergunnen later , aanva,ngen. Wij vernem,en evan goed ingelichte zijele dat 
op . de b~reaux te komen? Zeer zeker moet nogtans het : er reedseen termijn is afbetaald. Wij hebben tuans . eeh
werk. ·dan . weder. door anderen. verrieht worden, waaronder' ter .r.eedsI\~ei.-
mindere beambten enklerken, die slechter bezoldigd zijn . Bij prom pte maandeliJksc~e betaling zonde de schlildeerst 
en . dus mindel' de middelen bezitten om zich voor de exa-: na. drie jaren vel'efl:'end kunnen zijn; in welken tijd het 
mina in hunvollen oinvang voor te bereiden, want als ' ,kapita!l-l ~~n ·rente van honderdtachtigdllizelld guldenzoude 
zijn.iet /150 per. maa~dgenieten, zijn zij nietvrijgesteld gekwe\lkthebben, wanneer hetkapita!:{lnamelijk tegen 6% 
van het ,examen , 'vereiseht om het eigenlij k gl'ootambtenaars- /s jaars ware uitgezet" , , . 
. 6xamen temogen doen. , ', !Deze zaak levertintusschen wederom een bijdl'age tot.de 



kenni~, ' hoe" raar er met de Indische, miijoenen w()rdt om-
gesprongeD. 

~o. 5 van h,etlijdsc'kn'ft van net Indisck Landboi61o 
Genaotschap bevat de volgende opstellen: · , 

Spikerriet-kultuur. Door IJet Corresponderend Lid J. A. 
van ' der ~oort; De Tabaks-kultuur. Medegedeeld door C. 
J. C.; De landbouw in de bergstl'eken. Door H. J oh. 
Smid ; , Hijdragen tot de verbetering van het paardenras op 
,J ava. Overgell.uit , het T ijdschl'. voor Nijv. en Landb. in 
N. 1. ; Over den vorm, waarin de stikstof in het regenwa
tel" wordt aangetrofien. Medegedeelcl (loor h6t Corr. Lid 
J, , Sa.ijers; Analyse van koffie-granden. Door J. Saijers; 
:&hddelen om klapperboomen uan het .drageri te krijgen. 
Door .p, Sante; Missive van den Direkteur van het Bin
nenlandschBestuur, tot toelichting del' ordonnuntie van 30 
Oktober 1871; Kleine mededeelingen en berichten: In
vioed van drailleren en diepploegen in drooge jaren; Ret 
bcgieten van potgewassen met warm water; Een recept 
voor zieke paf\rden. 

. " 2ft Mei 1872. 
Het gerucht wil a""t, in het belang van den dienst, even 

aJs vroeger cen resident naar Rembang is overgeplaatst, 
de rcsiclcnt van 'Madura tot hoofd van gewestelijk bestuur 
in Kedirie zul worden benoemd, ten einde bij den ellen
digen toesLand in die residentie het bestuur eens in handen 
nn een energiek en beleidvol man te brengen. 

. (Aangeboden.) 

By gouvernemllnts-besluit, voorkomende in de Jav. Cour., 
z~n de voorwaarden bepaald, waarop, ten einde te gemoet 
to koroen in de uitgaven, welke voor de Regeering aan het 
yolbrengen van hare taak verbonden zijn, in te gaan met 
den lsten Januari 1873, van ue specerijperken op de Ban
da-eilanden ecne bplasting wordt gehevon, overeenkomende, 
met de verpondings.belaeting voor Java en Madura, vast
gesteld bij de pllblikatie van 28 .Tanuari 1828 (8taatsblad 
nO •. ,5.) 

De Jav. Com'. bevat eene orclonnancie I waarbij is vast
gesteld het algemeen reglement op het gouvernements lager 
otlderwijs voor inlanders . in N.-I" ter uitvoering van het 
konink~ijk beeluit van S Mei 1871, lInd. Staatsbladno.194). 

, ' 

Ten vervolge van- de in de Jav. Cour. van het vorige 
jaar gedane mededeeling, omtrent een door de 'furksche Re: 
geering - ter tegemoetkoming in de kosten der Sanitaire dienst 
in de Roode zee - ingevoerd hoofdgeld van aIle bedevaart
gangers en reizigers naar Mekka en omliggende heilige 
plaatsen, wor(it door den 'Algemeenen Sekretaris, op bekomen 
la~,t, tllr kennis van belanghebbenden gebracht; 
a. dat naar aanleiding van eene opmerkil1g der Ne~erland

sche Regeering nopens de onbillijkheid om scheepsgezag
voerders, die bij han vertrek uit Nedel'landack-Indie nog 
niet met die nieuwe regeling bekend konden zijn, aan-

_ sprakelijk te stelIen voor de betaling van ,het hoofdgeld 
van 10 piasters op iederen bedevaartganger, de noodige 
bevelen naar Djeddak zijn ' gezondell om te voorkomen 
dat aan 'de " heffing van dat hoofdgeld terugwerkende 
kracht wordt verleend; ' , 
dat de Sanitaire rechten in het Turksche Rijk ' geheven 
zulle,n worden volgens een in een extra-bijvQegsel vande 
J'av.Cqur. voorkomend en op 13 Januari jI. in werking 
gebracht tarief en reglement. ' 

Een · extra-bijvoegsel,behoorendebij de Jav.{!.our., houdt 
,een staat van den invoer der voornaamste katoen:en-en , 

Uen manufacturen, v,ervaardigd in landen ,bewesten de 
~ap de Goede ~oop,te Batavia, Samarangen ~cgerabaija 

<1,e :maand April 18 72. 

. . O,m JiI'L doen ' zicn onder.welke gelukkig.eomstandighed~tl: 
de Inlander · verkeert, ' die in, het bezit gelaten , isTvan ' zij ne 
rechtspleging, . welke . aUeen "gekontroleerd ;wordt ,door ;'hOof~': 
den van geweetelijk bestuur, deelan wij de beida volgende 
gevallen mede. ' ' , 

Si Tanah Radjah is door den Rapat van Laras te ,Sing~ , 
karah, omoat hij in het bezit gevonden is van ;iwee;:stuk~ 
ken goed, afkomstig van een grootepartij " gestolengoede
ren ter waarde , van f 647,96, en waal'vao ' hij ae' herkomst 
niet kon p.ungeven, IIvolgensde adat poetoti8f,alie""sc~.ftldig 
verklaard aan diefstal bij nacht in. 'een ' bewooJid 'huis"-dQo.t:, 
middel van braak en inklimming ' en , gestraftmet I'40,~ 
en teruggave van ,de waarde van hetgestolene, ~met bepa ,; 
ling, dat bij onwil of oIivermo'gen van ,de,' boete ,tevoldQen, 
deze vervangen zou worden doo~' dwangarbeid builen' den 
ketting 'gedurende 5 jaren. ,,' Bij besluit · van den: G ouver
neur van Sumatra's Westkust werdde laaiste·.teruggeln·acht 
tot 21/2 jaardwangarbeid. ' - : ', .'. . 

Si , Ramp ok wei-d door denzeIfden Rapat schuldigver
kl~al'd aan "poging om zijnenpanghoeloe Je : v~l'mOOr4en 
door middel ' van het steken meteellmes/,eil dallrV'oor 
gestratt met de boete, bepaald voor pogiilg.~totmoed,willlge 
verwonding, ad t 100,- . a~les volgens,<den adat.:a"ijor(- , 
vermogen om de boate te'Voldoen, ZQU dezl<l, V'ervaI{g¢A wo,i'~' 
den door dwangarbeid buiteJi den · kett~rig ' geduI'end~ , ~ja,~ ~ 
ren, welke door den GO'trverneurvan 'Sumatra's · Westkt2st · 
verminderd werd tot 2 "jaren. . ., . . . .. . , ... 

Welk eene verhouding! daargelaten de b~sli~slng' ;qesl'a-' 
pats. , Voor eene boetevan I 4Q,- .twee en eeuhalfj~8r 
en voor eene boete,die twee en een halfmaal grooter is, . 
twee jaren dwangarbeid. ..,. .. 

[Ina. w: V. 1i~ ilecM.] 

Uit de laatst verschenen aflevering van hCUiJdsehrift V~1l 
h~t ~ndisch Lan,dbo!lW- GeIlo~tsclia.l?J;!CJn!l1;ut~}le.na¥'N~illl4e" 
mISSIve van den DIrekteul' van BmilenlandscIi .bestuui'jtQt 
toelichting der ordonnancie van 30 Oktoha!' 1871; over : 
N~ar:26, Bata"ia, den 12Fe~~uali. i~ ,72.' 

Het Hoo/dbestuur van !tet 
lndiack Landbouw-GenootsckajJ. ". _ ' ' 

Met refcl'te aanuw adresvan 26Ja~li.ari jl.,b.eb ik 
de eer U medetedeelen, dat de woorden. enderbedQe~ing 
van art, 5 der ordoIlllantie300ktober IS71 ' Stsb!:" No. 
163) verbieden om in de door U ged!lne voorstellente' tredau'; 

"De deelgenoot in gemeentegro'nd,..:- zegtnet . art: .5;';
mag' hethem !oegewezen aande¢l. hidien' ·gronQ. ,verlitil".ell 
vool' het tijdvak van zijn genot." .. , . "':' .... 'C,:' 

Die woor~n hebben slechts eenbeteeKenis, nl.aeze: ~,', . 
. Wanneer bij de periodieke verdeeling van .den geIrleen

tegrond (len inlander (niet de ma.ssa, maar het individti) 
een aandeel is toegewezenbijv. van eeu;tweeof'meer 
bouws, mag hij dat~audeeFverhui'envoordc~ tijd,~~t 
hem dat stuk grond IS toebedeeld. ' Is in d!l . des'sa. e'ene 
jaarlijksche verdeelmg gebruikelijk, dan ,voor ,eenj~arj ~'i 
geschiedtde verdeelingvoor langer tijd, dahvoor' hiJ'rg~~~ 
doch in geen geval,ook al geschiedt de verdeeliug:'slecb:ts: . 
om de acht jaar,voor langerdan ' vijfachtehienvolg!irl<le 
jarell. ..' ...... . .' . :':;-:~: ',: 

Waar de mogelijkl;wid bestaat, .', d;:t,t ' 1;>ij " 'eene "volgenifil ' 
verdeeling het stuk grond · aan ,.'aen: ande('Woiat foMe\v~~ 
zen! behoeft , het geen ' ,betoog~dat de ve~huUr- sl~ch~s :'gi~ 
schleden kari vOOl den tijd dat de _ verhuuraer reciltheeft 
op het hemaangewezen aandeel. " ' .' - ,', '. ' , ~, " " 

De wetgever, die in deze tekiezen 'had ttisscb.enheflje~ ' 
lang van den inlander endat vandenpartik)ilieieil : larid.~ 
bouwer, heeit bijde vethuur van kommunaal bezeteu grond 
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'~iet : '~erder, ' /~villell gaanmet ,het oog op hetwenschelijke 
van · :hefindividualiserenvan het korrimunaal grondbezit, waitr-
toe d~noodige"stappen.reed!! worden gedaall; . . 

Waar toch bijkonimunaal grondbezit geen zllivere grond~ 
slag bestaat VOOl' welvaart eu ontwikkeling van den inlander, 
heeftde wetgever eenweg gekozen; welke de konversie tot 
individueel ,bezit het minste belemmert. \1 

Moge de partikuliere landllollwer meer gebaat zijl1 dock 
het voortbestaan van kommunaal bezeten grond, v00ral wan
neer die te verkrijgenis voor den tijel en op de wij ze door 
U . aangewezen, de belangen van dezen, hoe gewi()h~jg oOIC, 
'behoQren altijdol1dergeschikt te blijven aim het algemeen 
volksbelang, dat ook zeke\' naar Uw.inzien eene door de 
noodige waarborgen omgevcn. oplossing vall ' het kommunalll
bezH dringelld vordert . . 

Door mededeeling van bet bovenstaande meen ik aan uw 
verlangen te hebben voldaan. 

Direktie in der tijd verstrekt; en waarvan : nog/l1 j 000 
moet terugueta,ald worden. . Dan rustn'Og een eerste ny
potheek, groot f 14,000, op het gebouw, en vervolgensko~ 
men nog in rekening de verponding, assurantie en het on~ 
derhoud, al, hetgeen zeer bezwal'ende uitgaven zijn. Maat
regelen zijn genomen omele beschikbare fondsen- zoo veel 
mogelijk vruchtbaar te maken door ze op intrest uit te 
zetten. Specialen dank verdiellt het hoofdagentschap alhier 
van de Nederlandsch-Indische Handelsbank voor de indeze 
aan het Bestuur · van het Djati~Gesticht betoonde weIwil .. 
lendheid. Aan allen, die, op welke wijze dan ook, er toe 
Uledewerkten om het gesticht te ondersteunen, betuig,t de 
Direktie bij dezen haY~n harteliJken dank, met de, hoop, 
tlat ook dit jaar "haar dezelfde mime ondersteuning moge 
geworden. 

1 Juni 1872. 
In de heden gehouden vergadedng van deelhebbers in de 

Javasche Bank, waren ruim 2000 aandeelen, uitbrengende 
31 Mei 1872~ 215 stemmen, vertegenwoordigd. . 

Wij ontvangen het getlmkte 17de verslag der Direktie Naclat .het verslag van den President en van den Raad 
van het Djatti-Gesticht, vanulto. Febr.tot Dec. 1871. van kommissarissen over het 44ste boe!cjaar 1871-72 was 

Onder de direktie en de agenten < hebben nogal mutatien uitgebracht,- werd het dividenu bepaaId op f 36 per aan-
plaat!! gehad. Onder de Jaatsten .ve~meldt het versIag meer deel, zijnde 71/

5 
pet. . 

bijzon(ler den heer mI'. R. K N. · (\'A bo, ofscuoon zij reden Tot kommissarissen zijn gekozen de heeren J. van Schre
tot dankbaarh.eitl heeft voor dehulp en medewerking, die ven en ·G. A. de Lange, tel' vervanging van de heeren G. 
zij vail vele agenten mochtondervinden. Suermondt (overleden) en A. Fraser. 

Gedurende 1871 zijn 5 kinderen opgenomen en verliet,en Volgens het verslag vertoonde zich in de eerate acht 
3 hetgesticht. · . maanden des jaars weinig levendigheid in aIle ')peratien en . 

Ret jaar 1871 maakte, wat de gezondheid del' kinderen speciaal in diskonto's, hetgeen in de overige vier maanden 
betren, geen ' uitzondering op zijne voorgangers. Ernstige is verbetercl, zoodat in 1871 het uitgezet kapitaal bedroeg 
ziektegevlilJsn hadden geen plants, zoodater van de Hefderijke f 11,312,311 tegen / 10,934,412 in 1870. , 
hulp vtrr"Dr. Fralitz niet veel gevergd behoefde te worden. Aan wisselbrieven en Ilromessen is gediskonteerd voor 
Even als in vorige jarell, leverde de firma Rathkamp &; Co. f 38,212,991',29 tegen f 35,747,771,06 in 187(). 
weder kosteloos de berioodig(le geneesmiildeIen, en voerde Aan vendu-acceptat.ien is gediskonteetd f 4,88.4,608,60. 
de Ned. Indische Stoomvaart-Maatschappij de pupillen kos- Op beleening werd ; uitgezet !7 ,454,799 tegen f 4,254,310 
teloos over. Ook thans betuigt de Direktie voor een en hl het vorig boekjaarj > '. . _ ... ' .'._ _ __ . '., '. 
anaer -1ia)'-eil'openlIjIrofi~- (Iank. - , T .. ,' .. ' De hypotheek-rekening stolid op-LiIto. l\faal't jl. n ,2iN,OOO 

Ret onderwijs, op d,e derde open bare lagerschool gegeven, tegen f 1,196,833,34 op ulto. Maart 1871 en J 1,814,000 , 
werd . getrouw bijgewoond door de pupillen, die den vereisch- op 15 Mei jl. . . 
ten leeftijd bezatcu, en de ondcrwijzcrs waren over 't ge- Het getal afgegeven assignatieu: blijft steeds klimmend 
heel zaer met deze leerlingen ingcnomen, terwijl hunne en bedroeg voor allekantoren 8.,159stuksadf35,522,724,97 -
vorderingen zeet voldoende mogp.u worden genoemd. · I,egen f 30,998,751,99 in 1'370. De provisie daarop heeft 

Het godsdienstig ondcrwijs werd geregeld gegeven door bedragen r 36,568;27. 
den heer Rulema.n Voget. . . De handel in muut en muntmateriaal heeft de schrale 

MevrouwIntveld bleef ook in 1871 de liefdcvolle regen- wiust van I 11,630,54 opgeleverd. -
tea vanhet gestieht. ' Dc verhouding van de specie-kas tot de in omloop ge-

Desuppoost Ogelwigbt werd uitboofde van zijn gedrag brachte bankbilletten en rekening-couran~ saldo's was in het 
ontslagen en , vervangen door den Stlppoost Pattinama, die af~eloop(ln jaar nog glllistiger dHn noeger. 
redelijk voldoet. - De uitgegeven bankbilletten met inbegrip der rekening-cou-

.. Er worden 16 JOIl'gens .en 28 meisjes verzorgd. rant saldo's varieerden tusschen t 3,6,735,603 en! 29,860,054, 
Ret : jaar:~ 1871 is voorhet Djati-Gesticht, wat de geld- despecie-kas tusschen I 27,976,108 en f 24,488,933. 

mid.delen· aangaat,een biJzonder Vool'spoedig jaar gew~est. , De verhouding van de specie-kas tot de bankbilletten en 
Nog . ,nooiLltebbeude g~ftcJl zulk een hoog c\jfer aangewe- i rekening-courant saldo's wisselde af tllsschen 1 tot 1,15 en 
zen, 1118 Over cdat jaar het geval is.Zij bedrocgcn in 1870 11 tot 1,31. ' · . 
f 12.,a~4.3~, in. 1871 f 18,2.3L3,?, een vooruitgang a~~oo De rckening-conrant saldo's ·en. dadeJijk 0peischba:e schul
van nllm I 6000; voegt men bIJ . het eveng.moemri cIJfeJ' i den bedroegen op 31 Maart Jl. / 1,904,854,0:> tegen 
nog-: de :somvan! 316.50?-an gewonnen rente, danwijzen I f 2,:;46,270,7,4 in het vorig boekjaar. ' '. 
de tl}~a!? l .in~orilsten van b,et Djati, Gesticht over het afge- I ' Aan verliezen -1vegens onbetaalde wissels zijn afge~chreven 
looperi)aqr . ,eeIlbe.dr~g aan. van f 18,547.80.. De nitgaven r f 44,314,69 en f 3,084,50 wegens. ontvreemding te Sama-
bedro~gen /13,327 .23,zooqatdeze. door de mkomsten wer- : rang en opk:oop van . valsche bankbilletten. . 
denove~'~rof~e~met f ,5220.57. . ". I ])e bank verkocht voor het gonvernementf 7.952,684,50. 
·mi ,ilirektiebesluitaldns: - I aau wisscls, tegen een gemiddelden koers van 10068/ 100 pet. 

• Docli,tegenovcr deze vcrra~sendc geldelijke uitkomsten I De vaststelling van een nieuw regle01cnt voor de agent
van ,JlCtvorigjaar· !itaat, al~ altijd, ~anden eenen kant schappen, w!larover verschil VlUl gevoelen bestaan had,beeft 
het vo1slagen gebrek aan'eeDlgc , va~te mkomsten" uan den, den 14 Sept 18H plaats genad. ." 
!lnd~fe~ , kan~ ,A~ . . zwaregeldeIijke . verplichtingen tegenover I . . 
het (}ollverneruent : aail hetwelk !,llk jaai' f 1000 moet worden I . De Jap. Cow'. bevat de ordonnanCle, waarbij het wet
'afgelost 'vanhet 'rentelDos voorschot van 1 24,000; der j lJoek van " strafrecht voor inlanders in N. I. wordt vastge-

\ 



!lt~ld( om , op 'i L ; Jalml,l,Ii 187~" inwer~illg te, tre,<,iim, Ditl Gedurende de maand Maart jl. 
wet, hoek ; is • . ,zo.olall~ .4aa, romtrfl~t niet, naderz~l ,ZiJ}\',',voor- buite;ll Java ' eil Maclura ontvatigell: 
zien, ook .van toepassmg op de mlandsphe Chnstenen" aan lUvoerrecht . . . : . ' . . 

'. ,, ' , _ ' , If uitvoerrecht. . . . " . ; 

IS Op debeziitihgen " 
"J. '-':{:i '-

f )9,402,94 
Ii 11/12;4,33<; 

Eenextra-bijvoegsel, behoorende bij de Jav. Cour., hondt 
in het wetboek van strafrecht '1001' inlanders in N: I. 

In de Jav. Cour. komt eene ordonnancie voor, waarbij 
aIm de havenmeesters te Pontianak en te Sambas en aan 
den plaatselijken gezaghebber te Soekadana (W. afdeeling 
van Eorneo) is opgedragen de heiling van het konsumtie
recht op den aldaar ingevoerd worden den tabak, zooals dat 
recht is vastgesteld bij art. 1 van het besluit van 22 Maart 
1842, No. 13 (Stsbl. No. 11). r 

Voorts wordt bepaald dat die ambtenaren, ten aanzien 
van de hun hierbij opgedragen betrekking voorloopig wor-
den bescJwuwd als buitengewone komptabelen. ' 

De Kommanuant der Zeemacht brengt tel' kennis van 
belanghebbenden, dat het Klokbakenschip op de Pamanoe
kan-lip is herplaatst. : 

J.lI1i 3 1872. 
Naar wij vernemen, is de opname van de spoorwegsectie 

tot Meester-Cornelis afgeloopen en kan de, opening van dit 
gedeelte tot vervoer van personen en goederen spoedig te 
gellloet gezien worden. 

Zijue Exc. de legerkommandant, heeft zich heden mor
gen vroegtijdig naat het stoomschip Conrad, van de maat
schappij Nederland, begeven teri einde, zoo men wi!, een 
onderzoek in te stellen naar de verbetcringen die in de in
richting van dit stoomechip zijn aangebracht, en zich te over
tuigen van de meerdere of mindcre geschiktheid van dien 
bodem tot het overvoeren van troepen. 

De door het Hoofdagentsch~p de1 N. I. Handclsbank 
voor re1cening dor Billiton Mnotsohupp1j op hoden vorkochte 
8007.88 pikols tin hebbcn gemiddeld opgebracht t 96.04 
p. pikol. ' 

OnderuJ7jzers- Vereeniuing "Onderling 
Ultimo Mei 1872. Bntig Saldo . 

4 Juni 1872. 
Hulpbetoon" . 
. f 23283.63. 

If ' pakhuishuur . . ,,208,64 
If konsumLierecht op tabak. - " 3,135,12 ' 

te zamen. f 
Hiervan werd terugbet :!ald: 
aan invoerrecht . f - 30,~ 

" uitvoerrecbt . ,,221,58 
----- , /I 

'34,471,03 

25108 " , 
~---...-...;,..~----

zoodat de wel'kelijke ontvangstbeeft be-
dragen ....... ' . . . . 

hetgeen met de ontvangst over de 2 vorige 
maanden groot. .' . . . .• ... /I 110567 14 , ,. -. 

uitm.aakt . f 144,7,86,59 ' 
Dit totaal is: 
t 80,014,90 minder dan in hetzelfde tijdvakvnn 1870 en 
,,80,360,70 /I /I 1/ II " I. iI ' 1871. 

Celebes- en onderllOo1·iglteden, (Februari). - Ten gevolge 
van eene grenskwcstie ontstonden vijandelijkhelen tu:sscnen' 
de r~jken Alietta en Sidtmring ;beider ij;keu 'hebhelide 
tusschenkomst va:n het bestuur te Makassar'iIigeroep~ri'. 

(Jav. Cour.) 

Samamng, 21 Mei. Uit, Borljoneg01·o. In den na'chtvan 
den 16c op 17e dezer had aJli.ier eenonge!uk plaats, dat 
op de ingezeLenen een zeer pijnlijken indruk maakte." , 

De J)jaksa van den Landruad Maas Djoijodhiredjo, ie~ , 
mand die om zijne humanitelt en hulpvaal'digheld vele vrien
den onder de Europeanen, Chineezrn en " Inlalld:ers telt, 
werd door, een geweerkogel in den linkeJ:ann getroffell:, zoo
c\,anig dat wellieht een amputatie zal moet~n plaat~ viliden. 

I, De aanloiding tot ditongevolis , dit. , ',' , ' " ,' , ,' __ .c:,:::,_' ' ,:, 

- Gedurende de maand Fehruari jl. 
buiten Java en Madura qntvangen: 

needs geruimen tijd zoeht de J ustitie n aar eenige In
landers, die voorhtlen tot een rooverbendebehoorJenen 
in deze omsLreken en in het Kedirisehe geageerd moet heb~ 
ben. Niettegenstaande verscheidene pogingell aangewend 
werden om die booswichtell te arresteeren, wisten zij zich 
schuil te houden en zwiervert zjj meestentijds in de bos; 
schen val,l Dander (+ 8palw vande hpofdplaat5:Bodjo

is op de bezitlingen negoro); lets wat trouwens ver)daarbul!-r is,daar :zich in de " 
nabijheid dier bosschen de dessa'3 'Perang eriNgr6ido" he
vonden, alwaar zich verscheidene hunnerfamilie~betrekkin~ ' 
genopbietden, die hen vim het nOcidige voor~i~n. tIlden 
laatsten tijd dreven die Ralnpoks huime bnitaliteit , z66.:, vei 
dat zij in de waronga kwamen tot geen geringen , 8chiik 

ann invoerrecht. 
II uitvoerrecht . 

' N pakhuishuur. 
II konsumtierecht op tabak. 

f 
" II 

" 

26,046 .89 
26,619.01 

60.96 
2,184.13 van de dessa-bewoners. ' 

I te zamen -r.- ,- --- ' De Heer L. G. D. J I. die nog al dikwerf- ingen()ernde 
Hiervan is terugbetaald: 54,910.99 bosschen jaagt en ook reeds eenige malen getiacht had de 

. 50,85 roovers in ha~den van de politie overteleveren, had om de 
aan mtvoerrecht. . . . . . . . . II J t't' b hi'·· d .l d· ' 
zoodat de werkelijke ontvangst heeft bedra- us 1 Ie e u pzaam te zlJn" leman gevonlllen , 16 .hcrn ' van 
gen . tijd tot tijd op de hoogte stelde vanhetgeen die, Ramp(}ks 
h t t d t t d d f 54)860~14 voornemens waren ~e verrichten eIiz.- Ditma&Lkw~m hij 

e geenme . e on vangs, ' over e maan te wetcn waar (he lieden in den bedoeldennachtzich .be-
Januari jl. groot. " 5570700 ' ' " ' __ ' __ '-~_ vonden, en van het een enandergaf hij tegeninidderiiacht 

" uitmaakt f llO 567 14 bericht. , ., ' , " " , / 
Dit totaal bedraagt: ,. Onmiddelijk werden de Assistent-Resident en" dej,tegent 
t ,59,743,57 minder dan over hetzelfde tijdvak van 1870 en van het een en ander verwitttigd eri:toen 'werd~be.lot'el1dat 
"36,414,43,, "If II "" 1871. meergenoemde Heer L. G. D. ' Jr. mefdenDja!r-ila ' ~neel{ 
Deze verminderde perceptie is hoofdzakelijk ,te wijten aan gewapend gevolg er op uitzoude gaan. "r " 

den belangrijk minderen uitvoer van koilie te Padang, in De Heer v. M. Jr. slOotzich. viijwillig bijde troep aan. 
vergeliik met den uitvoer d d h t ltd t"d k Ten 3 l1,re was men'op de 'bepaalde ' plaats, zijndeeene 

~ ge uren e e ze e IJ va van sawa. Een goelJook(wachthuisie) zouden'd,e helhcal!l, elstot 
de beide voorgl/-ande jaren. (Jav.Cour ,) ~ I ni;\cht~erblijf strekken. Men- hoop nu op handen '.ellVo~~ 
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~! it~ll ~' n~ar i de 'gpebook' enllaagde er in om . ~enpaar ~ieken, 
O!}g¢}II,erkt Jll!lchtig te wQrMn. . .. .. ' .. . . 

Met een wdnig beleid en ' orde zonde mim t()en 'die roovers 
~he~qenk:unnen arresteeren, doch h(jt IIgeef u over" werd 

ontijdiguitgesproken: :le ranipoks sprongen uit hun 'siaap 
op enijlden de goeboek uit; de Djaksa liep hen :ria; de 
Reer V. M. Jr. misleid door de duisternis, verkeerde in 
deveronderstelling . cen der ' roovers vaal' zich uit te heb
ben,legde , zijn geweer aan, brandde los en trof den braven 
Djaks.a in den linkerhovenarm, j tierdoor ontstond natuur-

. lijl>: 'fer'warring en de roovers maakten van. die gelegenheid 
gehruik om voort te vluchten met achterlating van eenige 
lansen, een kris en eenige kleeding~tukken. - 13ehoeft het 
weI gezegd dat het ieder leed doet, dnt dic expeditie op 
zulk een ongelukkige wijze is afgeloopen? 

Groot is de deeln~ming die . dell ijverigen en braven amb
tenaar .te, beurt valt; wij hopen van harte dat ~et geval 
~etp. overkomen geen noodlottige gevolgen na zich sleepe. 

Het voorgevallene brengt hier menigeen tot de vraag: 
wat hebben pa1·ticuliel'en zich te mengen ,in politiezaken? 
Eeil en ander noopt ons op deze rooversquaestie temg te 
~9. ~~ 

'Stoom vaartilienst Nederland. De Steamer 1/ Com' ad" kwam 
gisteren middag 11 uur ter reedealhier en is reeds heden 

' morgen om 81/ 2 liaar Batavia vertrokken. De passagiers 
die passage bij de thma Daendels en Co. alhicr he1>ben be
sproken en dus ' de reis met gemelden boden van Samarang 
naar Europa zuBen medemaken, zijn: Mevr. Pett van Poer
woredjo met vier kindercn; Kap. der Inf. van der 8waagh, 
echtgenoot en eell kind; Mejurvr. P. Mecter van Magelang; 
de gerens. Ass.-Res. A. de Seriere met echtgenoot en zes 
kinderell; de Hr. M. de . Eercns en echtgenoat van Klatten. 
Oak vertrokken van hier met dien 'boderu vijftien militairen, 
een onderof!icier envijf ontslagen militairen. 

Communicatie.middel. Met levcnuig genocgen zal onge-

~I~~~~~ii~~~~1 'Yir~ft-;~~~~~ir\lh~~~~er~~a~v2Id:;{ld:{~::J: 
om . cen nieuwe maatschappij in het leven tc roepen, ten
einde het mOllopolie van de tegenwoordige Stoomvaal't-maat
schuppij althans langs de Noordkust van Java te breken. 

(Loc.) 

Een/ bade om hulp. 
De Locomotief ontving het volgend schrijven: 

Geacltte Redacteu1' I 
, Wie iich niet persoonlijk vergewist heert van welken om
yang de ramp i.s, door de laatst~ uitbarsting 'der Merapie 
opden 15e April jl. voor de bevolking dierhooge berg
streken, kan zich. moeielijk een denkbeeld daarvan vOl-men. 
Sedert menscbengeheugen ' toch had de immer werkende vul
kaau zoo'n verwoesting niet aangericht, als nu onlangs plaats 
vond. De 'gevolgen hiervanzullen dan ook jaren lang 
blijvend ziju voor den landbouw der zwaur geteis,terde lan
den, . want de voeten' hoog met vulcanisch zand en steenen 
c)'verdekte bodem kan den vroeger vruehtbaren ' grond niet 
da~;n!1deelig zijn~ Maar dat zijnzaken die terecht kun
nen komen. 

"Pijnlijk echter is bet te aanschouwen hoe duizenden on· 
zer natuurgenooten, . arme J avanen, zoo plotseling in nood 
,gedomp!lld zijn, en hen beroofd te zien vanhetgeen zij na 
jaren' arbeidens ala rijkdomwist~n te verwerven: eeu'goede 
woning, mooi vee en schoone oogsten. 
, ... IIi . die trElUrige . omstandigheden zijil ondersteuningen van 
welken aara ook, ten doel hebbende zoo veel mogelijkver
zachting , aantebrengenaan den noodlijden'deh " evelliuensch, 
nillt alleen prijzenswaardig maal' hoogst f1r. /,I.' . 
. Pogingen daartoe zijn reed,s gedaal~ . win of meel' met 

succes,en tlierrtengevoIge viild ik' als geiuieresseerde aanlei
ding, ook namensde lijdendebe'volking; openlijk · Hulde 
en Dank tebetuigenaan hen die tot dat .docl :hebberi sa-
mtmgewerkt,als aan: , . 

1. den Heel' P. Zwager ' en den Hr. A. Boelen, voor 
de voordrachten die zij te Samarang hieldenop Zon-
dag den 5e dezer; - f 105. . 

2. den Heel' Ligtenberg, 20 luitenant, te ~Willem I 
voar de gegeven matinee musicale; - t 74. , 
, 3. de Regeering van N. 1. voor de toekenningeener 
geldelijke tegemoetkoming; 

4. de voortvatendheidvan het Hoofd dezerResiden
t ic, den Heer A. A. M. N. Keuchenius, oQk ' voor 
ZEd. onderstenuing endadelijke ilulp; 

5. Z. H. ' den Soesoehoenan voor zijnmilde gaven. 
De tot nn toe ingekomen bijdragen zijn' beduidend, doch 

strekken slechts 0111 in den allereersten en drukkendsten 
noad "an zeer veel huisgezinnen die aUes verloren hebben, 
te voorzien; ja, hen van den hongerdood te redden; dat 
aantal huisgezinnen bedraagt over 3500. Veel wordt er 
nog vel'eischt om Imlp te verleenen tot inkoop van.zaad, 
enz., dMr al het gewone voedingsmiddel verbrand en be
dolven is. 

Wij voeden derhalve, de hoop, dat de weldadigheid van 
Java's ingezetenen haar einde niet zal hebben bereikt; dat 
er meer bijdragen zuBen worden gegeven. Zooals van,. zelf 
spreekt, zullen de aard del' tegemoetkomingen en- het be
drag del' in geld verleende hulp door ons en door de daar
toe gecommitteerden nader speeiaal worden 'bekend gemaakt. 

Met de plaatsing van bovenstaande regelen in uw veel 
gelezen blad, ZllIt DEd. zeer verplichten: 

Soekaboemie (80eracarta) DEd. Dw. Dienaar 

21 Mei 1872. DEZENTJE. 

Heden werd alhier een wedono uit het Pecalongansche 
in praeventief arrest gesteld, die verdacht wordt deel te heb
ben genomen aan . ,de Pecalonga\1sche ong~~geldheden in 1871 . . .. , .. . ' ....... . , .- ~.... ...... - · . C . 

lladJies. De Engclsche stoomboot Eastern Isleskwam 
gisteren hier tel' reede, medebreugeude eeu zeventigtal ha
djis. Veextig hunner zij tl heden morgen alhier ontscheept, 
tcrwiJI de overigen zich geroepen ' achten om op SoeralJaija 
en Macassar de inlandsche bevolking uittezuigen. '. 

(Loc.) 

t A. J. Anclresen~ 

De telegraaf bracht gisteren de tijding, dat de man die, 
als ' bevelhebber van het Indjsche leger, Z. E. K mesen voor
ging, in' de tweede week der maand April aan een ll"Tll 
waardeerende maatschappij en een hem vereel'entien en hef-
hebbenden familiekring door den dood ontvallen is. , 
, Voor, een v'olledige levensbeschrijving van Zijn Excellell
tie Andresen ontb1'eken nog de gegevens; voar een volledi
ge k1'itiek is nog de tijd niet daar. 

Maar in ruwe trelCken zijn glansrijke loopbaan te schet
sen is de behoefte van het oogen blik bevredigen. Het is 
tevens een werk aanvangen, dat door de pers nietnagela-
ten mag worden. . 

Hij werd in 1809 geboren.. Zijn eerste levensjaren sleet 
hij te Antwerpen. Hij was 'daar dehuisgenoot vande fa
milie de J ongh, en hij voelde hetgemis van een eigen ou
derlijke woning niet. Hij besch'ouwde zich in den letterlij
ken zin der , woorden als een kind van den huize jarenach
tereen, en· toollde zich to en hij op twaalfjarigen leeftijd: dienst 
11am als korporaal-volontair riiet weinigverwonderd datzijn 
fUlllilienaalll blijkims Zijn geboorteacte Audresen was: hijbad 
zich zelven altijd de J oll~h geno6llld. . 



" 

:'IIet . wapen zijuer, keus~as d{aitiUerie: -H~b~eeh)ok 
aaai'bij totdatb;.i.J22 jaren ,oud geworden was~ . 

Toeu tradhij>q,p ' aIs2e Luitenimt der inf.~l.l1terie, inhet 
district . Zeeland, dat destijds door ~e ol)lusten die iU ' Bel
gie war~n 'uitgebroken, ee~icgei'uimeu tijd ongemeene belullg
stelling · en I'oorzorgsmaatl't~gelel) vorderde, eil bij hot vertrek 
van zijn.kommalldimt naar Indie volgde hij dezen als adju
dant. } :'· 

Dat was in 1837. De Luitimant Andresen werd geplaat.st 
bij het observatie-corps, en fnllgeerde eenigen tijd . later als 
kapitein te Samarang, totdat hij in 1841 ais Chef van den 
Stat' GeneIaal Michiels . volgde naal' Sumatra, Oll} daar in 
1844 met eeredeeitenemen aan een expeditie. 

~ ... -, ., .. -.~. -- .: . ..;.: 

-- .' 
taak eu 'hij volbracht ze loffelijk. Oak Wist liijtehewer'" 
ken, datde bepaling waardoor offici13renv'erplichtwareri'QIn 
de reisgelden voor hun gezinnen. bij een ,otetV'oer\pel".~t()om
boot terngtiibetalen,ingetrokken werd • . ,'; . " >:"" . 

In 1865 ah Legel'kommaniiautenLuitenant-Heneraal , 
optredende, aanvaardde hij ' eenwerkkring; die herriveei· 
verdriet zon berokkenen en ' diezijn roem ,nietverhoogen 
zOU. Een zeel' belangrijke venmdering echtel'heeft het legel~ 
hem te danken: de verbeterillgin dekleeding' envoediilg 
van' de soldaten. Het was eeri daad,den manverheffende 
die van de laagste sporten opden ladderder 'militairarangel1 
tot het Bevelhebberschap over ~et roemrijke IlldischeJeg~r 
was opgeklommen; een daaa die eenige zijner dwalingen 
bedekt en tot zachtfuoedigheid stemt bij debeoordeeling 
van andere. " . . (Lac:) . 

., lo) .' ... 

In 185.0 verb'ok hij als Majoor ·naar Batavia. Niet lang 
echter bleef hij daar, ais Bataillons-Kommandant, werkzaam; 
spoedig werd hij naar ce Wester-afdeeling van Borneo ge
zOIlJen om er zich ook met de leiding van de civiele aan
gelegenheden te belasten. Hij vel'mcesterde in 1854 Ben- Eene andere Ie zing over 'eeil voorval teBodj()-N~g()r? : · 
toenei, Singkawaug en Djentang, en den 2en J llui viel hem De lezer van de Locomotief zal zich -hei"inrleren,' -dat den' 
ook het sterke Moutrado in 1landen. De Koniug, rlaL roem- 21en dezer melding werd gemaakt vall .eenDjii1{sa,die·door . 
rijke wapenfeit vernemende, stdde in het Kam p van ZeisL, een Europeaan bij het y.ei:vdlgen van :roovers, hij ongeluk 
waar Z. M. zich de~t~jds ! 1(:: von d, eigenhandig cen dagorder verwolld werd. .' ". . .. ,. ..... '.' -, 
samen, en den Luiteriant-](olonel Andresen werd daarin met Daartegen is het volgellde , optemerken: ". . 
een waadijk zeIM!i'nie geestdrift lof toegezwaaid voor zijn 10. Van amputatie )sgeene sprake, en eI is tot· dns¥err~ 
moed en beleid. . 'l'evens wenl de held van Montrado tot lliet de minste vrees voor ge\veest. . ' -.' 
,idder geslagell; en toen hij in 1856 Nederland bezo()ht om De Djaksa ligt nu in, het hospitaal te Ng«:!Oie~ on~ :: 
daar een tweejarig verlof doortebrengen, gaf de Koning hem del' zeer goedegeneeskundigebehandeliiig, ' - .' 'c. 

cen derde blijk van waardeering, door hem tot 13uitenge- 20. Van het dl'ingen del' Kampaks, (lliet RainpoksJ 'in ode 
woon-Adjudant te kiezen. warongs, is niets bekend. ", 

De veriofstijd werd niet werkeloos gesleten. Nier aUeen 30. Er werd 1ziet- bealoten, dat de heer L; G, D. Jr; met 
was de Kolonel Andresen lJlet de HI!. Roclmssen, Veth en den J>jaksa. maar weI dat .de Djaksa , en ]Gi)tonmet': 
anderen lid van de bekende commissie die een vers!ag moest eenige politie er op uit zon gaan, en daVde heerL. ~ 
uitbrengen over de mogelijkheid eener kolonisaLie ' voor N e- G. D. Jr. metzijnJavaanschen medegezel deL schuH- .. ' 
derlandsch-Indie, maar ook ijverde hij met hart en zielvoor plaats zoud~n aanwijzen waattoezij zich vrijwillig 
de oprieht~ng van een gebollw, waal'in brave gewezen Indi aanboden. ' , .. ' , '.... . .. 
sehe militairen een g'oeden emden dag zouden vindeh. De 40. De heel' v. M. Jr. sloot zich' bij detroep :aan, z01uler 
stichting van13ronbeek was het benijdenswaardige loon van vao1'kennis af .taeateJnlninilvan den Assistent-Residimt 
dat pogen. ' ', . . I \ of den ~¢~el1.t.. ' . . . . .' '. ..' 

Naar Indie ternglieel'ende, vei:wachtte lIij cell lJenocming VO(lrts heea de Hr. v.M. "Jr. ' l'achzol'Von ',dos ' da/logs 'na,--
tot Gouverneur van Sumatra's Westknst, omdat hij waarde dat de jacht op deroovers tot zulk eenong!)hikkigrestiltaat 
hechtte aan een hem ernstig gcdane beloftc. BU zijn aan- ha~ gele.id bfj den Assistent-Resident van Bodjo.Negoro ~ 
k,omt echter vond hij zieh deerlijk teleul'gestel,d, want de aangegeven, als zonder voorkennisvan dien: ambtenaar, maar 
Indische Regeering, ditmual met een ollvooJ'r.ienen spoed als vriend van den Djaksa te zijn medegegiuin, en meenende 
handelende, had roeds een andore tot vervanger van Gene- . dat hij op een kampak aa:nlegde; eenko~eldoor den .arm · . 
raal van Swielen aangcsteld. . vall den Djaksa te hebben geJaagd. : . " ': ' . , -

Er waren voor den Kolone1 Andresen donkel'c dagen be-
gonnen. Na cen kOl'ten tijll als waarnemend Afcleelings- Militaria. Gistermiddag ~mstreeks halfzeshebben de 
kommal1dant to' Samamng te hebben gefllngeerd, moest bij officieren van het garnizoen zich naar de woningvanden 
met slechta een compagnie inlanders naar de oproel'ige Zui- afdeelings-kommandant begeven, om daargetlligete.zijn vim 
der- on Ooster-afdeeling v,an Borneo vertrekken. M~n weet de overdracht van bet kortllnandeiIllint,: e~ ' voorgesteld te 
welk bloedbad daar destijds werd aangericht, cen bloedbad wordeu- aan den Gen6raal~MajoorVerspijck;- In" eenkorte 
waarvoor Eu]'opeanell dooJ'inlanders op de gruwelijkste toespraak drukte de Generaal Verspijck aen wensch' ~it d/1.t , 
wijze werden afgemaakt. De Kolonel. Andresen kon de gru- hem dezelfde medewerking vande officieren tebeurtmocht · 
welen van Klaallgan niet voorkornen, maar den post behield vallen, die den ' Generaal de Brabant was betoond. Kanon
hij. . gebulder verhoogde het indrukwekkende vari- deplechtig-

Hij werd vervilllgen door den toenmaligen Majoor Vel'- heid. . . . - . "< •... 
spijck; 't was in 1859.. De kolonel Andresen bled eeni- De Genel'aal de Brabant ' v~l'trekttn~rgen " qcb.telld; . per 
gen tijd .. nonactief te' Samarang, en daarop werd hem een boot naar Batavia; men verne~mt ' D;let genoegen, dat"'wen 
ondergeschikt kommando, te Padang-Pandjang, toegeschikt, opper-officier' sehitterend uitgeleide : zal<. wordengedaaIi: ',' 

. wat voor. hem niet versehilde van een grievende miskenning. ' . ' (~Qc,;) 
Tlree Juren ongeveer bracht hij , te Padang-Pandjang tIoor. 

Toen werd hij als afdeelings-kommandant naal' 'Soerabaija 
geroepen. 

,In 1862 tot generaal.Majoor benoemd, vertrokhij weer 
naar Samarang en trad daar aIs afdeelings-kommandant op. 
Hij ha( in ' die waardigheid een hoogst mOllilijke taak te 
vervullen -- den krankzinnigen Resident van- Djocja langs 
minnelijkenweg tot het neerleggen van diens ambt en v~l'
trek . nit de l'esidentie te bewegen - maar hij volbraeht die 

8ama1'an'l 22 Mei. . aancur~·/ntie. Bijeen .liand(liiditma 
alhier wel'den,Eur. ' geemploij'eerc;lengezoeh~, :om ,in~eplaats 
der Inl. mandoors, de produkten tewegen' .• '::,> ' i - , 

Ongeveer zes plaatsenzotideri , daardoor ' wellichtvervuld 
kUllllen worden, waarvooi' iich ' ecuter niet ;min'derdan 54 
sollicitanten. hebben aang~meld. (Sam"Oa,ftr.) ..... ..;.., ..... ~.'-"-

Samarang, 23 Mei. Het groot MilitairHosp,itaalt"e Wit.' 



lem 1 telt~21 zieken. De verpleging en verzorging .van den Afdeelings-Konunandantte verzekewl1 dat het den offi
, dat grootaantal ,zieken istoevertrouwd aan 1 officier yan cieren een genoegen was geweest onder hem te dienen en 

gezondheid leklasse,20fficieren van gezondheid 2~klasse, dat het den illgezetenen van Samarang leg:ldeed den G~ne-
benevens 2apothekers. , raal de Brabant te zien vertrekken.' ,'. 

VolgeU3 de formatievan 1868, toen dat garnizoen nog Door die hartelijke toespraak en het lmldebetoon in het 
weI de helft mindermanscil.appen telde dan thans, moesten ~lge.meen gerom'd, betuigde de Generaal, dathij ten zeerste 
daarechteraanwezigziju.l officier van Gezondheid Ie klas- ~ankbaar was voor het blijk van sympathie, dat hem he
se, 3 dito van de 2e kl. en 3 Apothekers. den avond ten deel viel, en dat hij zich in aller:aimdenken 

Niettegenstaande, het uU aanwezige groot aantal zieken en blijvend aanbeval. 'O'c 

die weinige officieren van gezondheid, wo~dt d~e d.ien,st t?ch I De ,Genm:aal Verspijck herirrnerde, dat hij den Generaal 
naar ,behooren waargenomen,. De ver.plegm~, de mnchtmg de Brabant Jaren ge~end en m~t hem g,e,diend had,op Su
en het beheer van. het Hospltaal, schlJnen mets to wellschen matl'a en Borneo, 111 vl'cdestlJd en tiJu van oOl-log, ver
over te laten. , haalde hoe ovel'al de Generaal dll Brabant bemind en Ire-

Is el' eehter ,een officier van gezondhdid of' A pot,heker eerd wenl, en wees vel'volil:ens op de beteekenis van de o~a
ziek, dan wordt die dienst niet dan met groote opof- tie, hem te Samarang tendeel gevallen. Hij zaO' daarin wat 
feringcu door de ovel'blijvenden waargenomen. l£n ze is bij de offiCleren van het garnizoen aanging, ee~ b~wijs d~t de 
een zorgvuldig beheer, ind!ldaad drukkend, wanneer men Generaal de Brabant ondanks een menschlievende "'estren:"" 
weet dat van officieren en manschapren, ',die niet officieel he~d, !ldie somtijds noodig is", de sympathie vano zijn of-
als ziek bekend zijn,dagelijks gemiddeld vijftig reeepten in fiClcren had weten te verwel'ven; wat de officiel'en der schut~ 
heL Hospitaal binnen komen: terij betrof, een bewijs dat de Generaal de Brabant hun 

Nog begrijpelijker wordt dat drukkende, wanneer men den dienst aangenaam haa weten te maken, en wat de overi
weet dat de beide officierenvan gez. 2 kl. en de apothekers, ge ingezetenen betrof, dat zij den Generaal de Brabant als 
om den anderendag de waeht in het hospitaal houden, een een hartelijk en edel mensch hadden' leeren , waardeeren'. 
dienst die niet zoo als bij de infanterie 24 maar 28 uren Levendig g'etr~ffell, antwoordde de aangesprokene, om den 
duurt. . Generaal Vel'splJck te clanke? VOOl' zijn belangstellino- en 

De chef van de geneeskundige dienst schijnt in deze posi. om de verwaehting nitt9Spl'eken uat ook den nieuwer';" Af
tie die waarlijkni,et benijdenswaard is, geen verandering te deelings-Kommandant eenmaal bij diena vertrck een dergelijke 
kunnen brengen. En toch zal het blij ken, dat die toestand hulde als de tegen woordige zou worden betoond. 
onhoudbaar is en ten koste der. gezondheid 'van de tegell- Nog twee toastcn werden geuit en cloor den Generaal 
woordige bij dut hospitaal dienende geneesheeren en 'apothe- ooantwoord: de Resident gedacht de goede verstu_udhoudiIlg 
kers hlijft voorbestaan. met den Generaal de Brabant; Mr. Davelaar n'amene de 

Maar het leger-bestuur kan het bestendigen daarvan niet dames, darikte den GeneJ'aal als gastheer. ' , 
willen en zaI het ongetwijfeld ook toonen, daarvan houden Omstreeks half tien was deplechtigheid afgeloopen. 
wij on5 overtuig.cl, ' dat het bij 't voordragen tot en het ge- .Zelden werd een hulde te Samarang met zoowel geest-
ven van belooningen, bijzondere diensten van een slecht dnft betoo~d, nooit vond zij I'uimer deelneming: het be
betaald officiers-korps ook op bijzondere wijze weet te waar- oogde doel IS ten volle en glansrijk bel'eikt. 
deren. ' (Sam. Cour.) . Een woord v~n, dank komt aan clie stadgenooten ioe die 

ztCh met de lmdmg llebben h(,l~Qt, =Qn"_~_1.. --- Ci." r-U 
-- -AYat/lUTU7t!f ,~·t1-~nXel\--·--OU7t-W-~-~Il'----U-!Tc;a1"r::!!t:7,., /' --r-:I7uur-Ut' OJIV J.-~h 'V - ' .~ J,il~_~_\Ll)o.r.ftl' __ ~·1..!D:) __ :r:lpX1j __ :utnJcl.;-_,:~eJ:L._!)A;;:i_9t.:pnJ·--1',Q,oill~~xd:~_~ ~QQ r ,._!I.~_ar 

zalld- en asehregen dieop de la~tste eruptie del' Merapi veelomvattende en doeltreffende maatregelen van voorzorg.-
volgdc) waren vcle inlande1's bevreescl voar de mislukking ,, ___ ~~:nr;~=-: 
tier patlie die bij velen jnlst beglln te bloeien. Sama,rang, 31 Mei. Openbare veiling. Op de vendut.ie 

k k van heden morgen werd lie fabriek Oenal'ung verkocht. Op' Lte koffie-ondernemingen wenI met raeht gewer t 
om de koffiehccsl.ers daal'vnn tf: oHtdoen. Velcn die de l!jerst werd het peweel afzondel'lij1i: opgeveild daarna de 

maebinericn en daarna en bloc. pisang-boomen afkapteri om 7,e wedel' op nieuw nit, te doen 
tichietcn en ".Izoo vooruitsterven te bewaren. Kooper werd de heel' Veeckens q. q. voor f 41222.::::: 

Op de onderneming Batoe-djamoes aah de Lawoe werd Cl{am. (Jam'.) . 

op ruad van den landhuurder, de methode Hooijbrenk toe-Soerabaija, 21 MeL Onderwijs. Ofschoon reeds voor jaar 
gepast, waarvan het resultaat pracutig moetziju. en dag besloten was te Sitoebondo eene school voor l1]uro-' 

Ook de Administrateur van Manang zuiverde op bovenge- peanen op te richten, ofschooll reeds meer dan eell jaar het 
noemdc wijze de indigo-aanplant van zand en asch. sehoolmellbilair onder de goede bewaring van den koffie-

~-- pakhui~~eester te P~nal'oekan is gesteld, ofsehoon d~ H~fd-
Sama1'ang, 29 Mei. Huldebetoon. Met een 10JieUjke stipt- onderwlJzer VOOI' Sltoebondo reeds een maand benoemd is, 

held _zette ,zich gister ~ <lv-ond precies te acht ure op Karang is daar nog niets gedaan om de school met goed succes te 
'l'engah de stoet ill beweging, die "ich gevol'md had door kunnen openen. De onderwljzer is aldaar aangekomen, hij 
de behoefte van Samal'angs ingezetenen aan een open baring zul met vrouw en kinderen een bamboezen huis (krot) in 
hunner aehting en sy,mpathie voor den braven en verdicn- de kampong kunnen gaanbetrekken, maar waar de schooi 
stelijken Gencraal de Brabant. . zal komen? Men vraagt het elkander schouderophalend,doeh 

'l'll'schen ' twee lange rijen helder vlammende fakkels en uiemand weet een alltwool'd te geven. Een' fraaie toestand. 
omler he.t spel vandrie. elkander afwisselende muziekcorp-.I,.Daarbij ~omt, dat de uitbesteding voor school en onderwij
sen bewoog zich de reeds dad'elijk zeldzaam talrijke en voort-zers-womng, den Hden dezer te Bezoeki gehouden, mis-
dunmd nog aangroeie~de schaar van burgers, en militairen, Ilukt is. (.soer. Com'.) 
van officieren des garmzoens en def schuttenJ, vallambteua- I . 
ren .en particulieren, door honderden toeschouwers begeleid, i Men schI'ijft ons yan Bandjermasill ad. 20 dezer: 
in de aangenaamste stemming en de beste orele VOCtrt. i De Resident Tromp is den 8sten dezer teruggekeerd van 
, Bij'de woning van ~den Generaalgekomen, nam de Plaat- j een' tocht naar Beran en verdere r~ikjes aan de Oostkust, 
selijk MilHam: h ollimandulIt, gehoor gevelllie aan' eell vel'- lIa eene afwezigheid van vijf weken. De toestandva)l Oll

eerende opdr~cht~ nalliensallen het woord om denaftreden-del'werpelijke plaatsell moat allerellendigst en cen Hercules 



hcnoodigdzij n 0:11 dien anderen Augiils stal te zuiveren: ' ten kader eene 6e kOillpagnie geformem'd, bestaande uit49 
Tot flus rerre is hot den Resident gelukt orele en rnst in Eu[opeanen en 70 Inlanders~' Op diezelfde ste):kteisda~r
deze' g('l;iv cstell te handhavcn,cu ie oordeelen liaar bett e- dcor gebrachtde 1,2, 3 en 4ekompagnie, terwijlc).e b~e
rugzcn~a;;nder 2de lComp.van hat I .3elc Bat. I nf. die per zetting van Arnoenthay geene lllutatic ondergaat .. ' .Dic °der 
de te .-erwachten mailooot naar Soerabaija wed<;rkeett,vol- Tewell ecMer is teruggebracht op 50 man, 1).1. 18 Euro
gens de bl~jkba~'e goede ge~rndheicl del'. bevoj]~iDg, .bes taat peanen en-32 Inlanders met 2 offieierell. . Tundjongen 

'. er aIle <fegronde hoop (1<!t dIe orele en rust weder met zul- Ranta ll worden thans bezet, 'elk door 40 man. . 
len wOl'd~ri verstoord op ergerlijke wijze. Bet streven van Ten gevolge dier reorganisatie heeft er eene groote PlY
het teo'enw'oonlig bestuur te dezer klls te is ltliJ kbaar, om, motie plaats gehad onder hot inI. kade_f: er zijn Ssergean
zoo min als mO'ldjik het gezag te halllihavrJll door m,id- ten en 15 korporaals aangesteld. , .c 
del van bDjonett~n,J zonder te vC~'vallen in eene schipper lOok is er eene besl~~sing gellonienomtrelit de krijgsge-
politick welke vroeg of I.aat tQeh -lelcll,. tot dc. ~oevhieh.t (~er vangClren,.'1~ hunner zlJnU1larE~n~a verba~lllen. .. ' 
wapcnen. ~)~ gonden l~lddcl}Weg, Ie Juste IDl ileu dlent lner De . btj)ltell~. Berkholtz v~rtrekt III het ~eglll der volg~nde 
in dit oi,zlCnt vooral lllet Ult het oog te worden verloren, IDaand met ZI]ne kompagme naar ,80erabala. . ' 
aan welk v:oorsehrilt de Resident Tromp voldoet met een Overigens is hier weinig of :geeri nieuws; les -jonrs .se' 
tact, welke boven allen lof verheven is. Groot is het BUC- suiveni et se ressemblent. ' (50el;. C01l'r;) 
ces del' gellomen maa trcgelcn tegon ri \7ierroof, w.elke plaag ~. 

in lS'iU en in het begin van 1871 den binn enlaildsehen Soeraoaija, 2~' Mei. Van 8amarang sehrijft men orisdat 
handel tcisterde en dien tot nut redueeel'de. Dehandels- aldaar' i 11 de Chineesche kamp groote toebereid~elen worden 
prauwen rei zen un gerllst nuar Marabahan, Amoentay, va- gemaakt voor een sehitterend fee~t, door den majoor del' 
ren on o'e~toord Meno-katib voorbij naar de mondingen del' Chineezcn Tan TjongHwaij te, geven, bij gelegenheid van 
Montallat en Te'\\;el~ rivieren, waar weleer anze militaire het Imwelijk van een zijner kinderen, welke verbindtenis 'den 
trans-portell werden aangevallen ell gepltll1derd . ..pat daar- 18m dezer. te Grissee zaL worden gesloten, alwaar opdien 
door heL wedergekeerde vertrouwen bevestigd, rust en teo datum insgelijks op groote se!Iaalzal worden"gega~treerd~. 
vredcnheill bevordenl wordt, zal wei geen betoog bchoeven. Het daarna te geven feest til Samarang,zal, echter het voor
Met de a. s. mailboot zalonze llesiclen t zeer waarsehijnlijk name zijn. en naarde toebereidselen te oordeelen, belangrijke 
een llit~ta pje do en naal' Batavia; wie intussel1en gednrende sommen kosten. Intusschen,mcldt men er . bij,,: is . deze 
zijlle afwezig heid het bestuur zal waarnemcn, is mij ,niet Chineesch9 waardigheidsbek16cder sedert jal'en pacMecvan 
bckenel. het amfioendebiet aIdaar en h~eft als zooelanlg een achter-

~=<j~ stand in de ~e,taling cler ,p~cht van ongeveer · f .1,000,000. 
fJofra)'(;'i!t , ' 28 Maj. ])ecorat-iei~ . BUlla allen, die eeni- De thans voor het hllwelijksfeest te doeneuitgaven ,gevell 

germate Lckcnd .ziju met den loop del' lnaiste krijgsvCl;rich- geen uitzleht dat de afbetaling van dien achterstand 5poe
tingen i.e 13anjermt\sin, tengcvolge waarvall de hoofdopstan- dig zal volgen, '1'oeh zou men, meenen dat . het , daartoe 
deling Wa nkallg sneuvelde, rust en orde op betel'cn voet ,hoog tijd wordt daar zij dateert van de jaren 1869, '1870 
uan ooit to varcn werden herstelcl, viel het OJ', toen het en 1871 en Jus al een aardig bed,rag aan 'renten moet be-
mailtt:l tgrnm alhier bekcml weyd del' versehillendc deswege loopen. - (Soer. Hbl.) 
llitgenikte Jecoraticn, daaroncler den uaam ,niet te vinden ~ 
vm~ dell Overste . de lioclu:mont, den aanvoerder del' expe
UlLlOllaJ1"P. troepel):' tno blil' IUJaar..aan .,7.i'it,p l)nt""n.a'p,ntdc~.,.".l_ . 
wOlld" , (;{)!l werbmam dee nam aan het geveeht, .aan ,Vlens 
beleitil- r>llc m~li1tregejc!l een groot ded van den gUl1stigcn 
ltitslng to danken is. Gaf men over die omiSNie - iets 
anders kan hot mocilijk zijn - over het ,ulgemeen zijl1e 
bevrce'nding te I.enn en , men verloor zich dcswege in aller
lei 8001!; van gissingen, welke allen daaroJ1 neder kwamen 
dat h(,t niet decoreeren van dien Ovel'ste, destij Js majoor, 
op zijn zachtst genolllcll, eene groote onbillijkheiu ZOll zijn. 
- Wal; ons ueireft, wij zijn veeleer gerieigd te gel-ooven 
aan ten(: vergissing (abnizen worden overal gcmaakt, zelfs 
bij de /\ Igemeene :Hc:kenkamer) welke vatbaar is voor reures. 

Wellkht i~. d.e Ol'crste de l{ochemont abnslvelijk geplaatst 
onder hr;n, (lie (ellO eet'volle vcrmelding bekomen hebben. 

Ann eene particu!iere eorrespondentie van Hnndjermasin 
dd. 21 dozer, ontleenen wij hot navolgende: 

Er lwerseht hier gcdurencle den dag ecne bijna ol1uit
staanbnre hille, terwij l de nachteD opvallend koel zijn, ZOQ
Jat konrtslijuers llet hard hebhell te verantwoorclen. Met 
verlangen wordt daTi ook uitgezien naal' eerrige verkwikken-
de regen burin. . . 

De l'eorganisatie van het garnizoens ]3ataillon is reeds 
aangevangen. . 
. De bezettiugen van 'fahonio en Kahayan z.ij n ingerukt, 
doch de kommandanten l~outs en Haak zullen nog ~enigen 
tij,d aldaar vertoeven, voor de waarneming van het eiviel 
bestuur., . . 

Zoodra er scheepsgelegenheid i& naar Koetey, wordt de 
uezetting aldaar oak mgetl'Okken. 

. Doorhetintrckktll dier ' pos'ten wordt van het 8ubsisten-

. 1i.Qel~anq/ilia_2 .4 ·~(lL __ Y.all __ 1?!lndi~rlllassilL."~Qll.tyinu:en. .. .l\tij , 
bencllt dat de .reslclent van ZIJn rels', naar Koetey en Ber-
rauw aldaar is terug gekeerd, doch Diets bekend !S omtrent 
den uitslag - van den tocht, dan dat door de hem vergezel
lende stbomsohepen , Bm'iname en Soerabaia geenzeeroovers 
zijn ~eobserv~erd, maar de berri-berri zic~ daarentegell 
cluehtlg op dIe bodems ,he eft doen 'gevoelen. ' Van de equi
page der, Soerabaia aneen zijnzeven personenoverleden en' 
liggen een groot aautal ziek, waarmede hij naar Makasser 
is gestoom(L(Spe1\ ]l,o-l) 

1" Soel'aoaija, 27 Mei. ~Qraliteit bij het leger .... Oudge~ 
menden van het N ed.:Indls?he leger ve!zeker~il pns dal >zij 
het nag zelclen of nOOlt zoo gekend hebben als .tlians. ,De 
mi~d~len .. door den legerkommandant aangewend Dill de mo- . 
rahtelt bl] onze -troepen te verhoogen of vel'beteren schijiien, 
een_ gelwel verkeerde uitwel:king te 'hebben :,thans hodj.£ 
men toch meer dan ooit, van militairen in de 2e klasse 
van militaire discipline, van het uitdeelen vali rietslagen,..:..... 
de provoosten en gevangenissen iitten vol ' en' ,voortdril'ill1d 
gaan er met het zoogenaamd rood paspopttot-als yero~l'-
deelden naar Euro:pa. . . .. .. , . , 

. Wat nog het.~rgsty van al~en is: -veelvuldigworden 
111 de~ , laatsten tlJd chefstallengepleegd in de chambree of 
daarbUlten, door soldaten die in. de 2e klasse van -miiitaire 
d~.seipline geplaatstzijn, en die misdrijven ,' piegtlllOili , zich, . 
ZiJ het dan ten koste van hunne vtijheiden htiiineeei\ ~ 
te onttre~~e;t aa:n de vern~~erende atraf ' van 'rjetslagen.; l.lit~ 
gedeeld bil- t mmste vergnJp. . " _ - . '. 

Een ellqu~te naal" de ware oorzaak: van dien treuri "'ell 
toestand is onzes inziens , hoogst n90dzakelijk; intll,S"schell 
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vel:ooi'lovenwe ons de vraagof -de miadelen door den Le
gerko~1in()rl(faJit voorgeschreven terverbetering van hetze
del~jk gen alte onzerlnclisehe stdjders, niet verkeerd taege
past · ,varden? 

Magazijnmecsters in hospitalen. Deze magazijnmeesters 
bij de militaire administratie, worden naar ~ ons dunkt in 
vergelijking met hnnne collega's · b\j de artillerie en genie, 

- wel wat stiefmoederlijk behandeld. W a~l'Offi ?-
- Het auf-woord daar~ zal men ons weI schuldig blijven, -

loOO ni'l t, da!! z.al ons Celli} voldoende beantwoording, Z\i het 
dan .slechf~ . ten welgevallc del' naar hunne meening mi.s-
dcehJen,aangimaam z\in. . 

De i'cdcnen die wi} heuben het vorenstaunde neel' te 
sehrij lfen,· zijn de voJgende:-· 

T en- ~rste. De magazijnmeesters bij de urtillerie die be
)l edenden rang van ot11ciel' 'Staan, !tnnnen na zekeren dicnst- ' 
fijel met betrekkelijk weinig moeito t.ot clien rang komen. 
H\j de militaire administratie is dat het geval niet. V{ an
Heel' men de dienst nagaat van de magazijnmeestel's del' 
adminisLl'atie oil die -van de artillel'ie, dan kunucn de em'sten 

. uict gezegd worden lllinderbelangl'ijke wel'kzaamheden _te 
hebben, en mindel' 1l.Crantwoordel~ik · to zijn dan de laat
stell. - In tegendeel ! 

Secundo" is bij geJ0ken rang het traetement van de ma
gazij lllIleestcl's bij de mil. admillistl'atie gCl'inger dan dat bij 
de artillerie. - Waarom alweer? 

Er is bepaald gewol'llen, dat vourtaan onieiercn van de 
adrninisLraiie zoudell belast . worden met de magazijl1en in 
liospitnlcn. Tot nog toe is aan .IIet besll/it w<1<1rbij die be
paling vast,gosteld is, nog niet ot'""'slechts or enkele plaatstell 
gcvoJg gegevon. 

'l~r zijn bij de administratie onclel'officiel'ell genoeg die 
wat kuude en gedrag ·betren, volkomen aanspraak k1ll1l1en 
mukell op den rang van officier; - zon nn de hoofdintcll
d~lnt )liot dobelflllgen kUllp.en uelrartigen van hell die weI 
hL w~~.rk eloen en de vcrantwoonlelii.kheitl;on ~7,j.cRJ.tebhel 

- \,{1I1 'ofIj-ulci~ magaZlJllmeester;~-inallr-ill iltel'icel cn inteUect.neel 
de vool'dedon _daaraan Vt:l'bOllden missan? 

llallci VliJl J.ustiLie. -De .Europeaan, of de daarmiie go
jij kg;ostelde penoon, uitMalang, die ongeveer zes m~anden 
gd edcn, als . beschuldigd van brandstichting Dnar 's lands 
boeien aUlier i5 ovcl'p;euraeht, - heort tot nog toe goen <lU

dci' I'erbool' ondergaall ills voal' den rcchtcr·kommissal'is. --_ .. 
De beschu[iilgdc is nog geenenkole maalvoor clenRaacl 
1ll0(1lcn verschijnell. - 11,1 wall die oJ! vrij goode grond~}l 
ziJ ne onschilid au·n het hem ten laste gelegde misclrijt aan
i:.KJnt, en clcnkelijk zal vrijgesproken worden, · wordtthans 
ill het groot iriilitair ' hospitaal op Sirupang verpleegd -:
enitet zal · aJzoo lang daren .ee~·dat zijne zaak tot bestis

van 11 J annarij 1871, no. 35 (St;aat8blad no. 5) opgerieo.t£ Veila l\ ~ 
kantoor in de afdeeliilg Ambal (rcsidentiB ~ageten ). . 

Ten t '7eede; 'fe bepa ien: ' ., 
a. dat op de boufdplaats der afdeeling Koeto-ardjo [resideutie 

BilseleuJ cell veudu-kantoor zal z\ju gevest.igd. op den voet 
der eer.te inBiruktie, ver'lat in- ::3 tali \.sbls.d '182'2, no. '29; . 

b. dat de betrekkillg vau vendll-meest.er in gelloBffiJleafdeeJing, 
oader genot der daaraan verbOliden inkoT'lstcn(zal wordeu 
uitgeoefeud deor den as~istent-resident.;· . 

0 , dnt de veudu-meestcr vcor die 1i.fdeeling gehoud€l1 is voot de 
kompl;abilit.eit zijner betrekking, ten behollve van het gou'vei'
llemelJ t ee ll borgtcc.ht te st.e lle1l, groot j 500. - [vijf hondord 

. gulden]. . 
Afsclirift, el]z. 

Tel' ol'donnancie van den GOllveruelll'-Generaal 
van Neclel'landscTt-Indie: . 
De Algemee1'fe Sekreta'J'is, ~ 

VAN HARENCARSPEL. 

Bij hesluit van den Gouverneur·Generaal van Nederlandsch. 
Iudie. vau 24 M"i 1872, no. 9, is aauteekening gehouden vail 
do veddezing to!; voorzitter van het coH!lgie vau cumtoren van 
het gymnasium Willem III van het medelid mr. '1'. H. ·der . 
Kinderen. '. 

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van NiJaerhmdsoh. 
Indie van 27 Mei 1872, No. 21, is aan A. G. Bosch toe Am
sterdam, voor den t\jd van v\jf·en-zeventig jare~ concessie ver
leel1d voor bet d&£ll'stelleu van (lrooge dokken te Batavia · en te 
Soerabaija op de navolgende voorwaarden: 
10. dat hem. geeneriei uit.sluitend · recht tot het daarsteilen van 

drooge dokken in Ntlderlandsch-Indie toegekend, doch in de 
ve,ststelling zijuer tarieven ·de volle vl'ijheid gelaten wordt; 

20. (lilt vall af het tijdstip, waarop het drij;rcnd drooge dok te 
Batavia of te Soerabaija in gebruik zal kome!], VOOl parti
kuliere schepen.en ook vbor «ie, toebehoorende aan de No
derlandscb-Iudische Stoomvaartmaatschappij geenc gelegen~ 
~ej~ ,!Ieer, zal best.aan totrepllratie .in de gouverueroents 
lUtlohtmgen, tenzij, voor zooveel de vai>rt.uigel1 Villi genoem-

. de, • .!.na~~~C)happy betreft, het partikulier dole onklaar of met 
. '_ .- linn ~ t" -;-. - -\b0Z~t is on -de V()t:C.ii:)c,.\·l~~~_{~l~tiv \..I\.I..,vUuunOC 
.....-'~j __ ~·,1!~~~.:c~,,~-.. ,..,."b~~-i"''''''o.,,~=.~ ., .. c _ . L ~-.---.--.-_~ 

30'. dat hem -tot> bet daarstellen van-een di'Oog dok te R.tavia 
voor. den dunr der conct'ssie zonder eenige vergoedillg wor
del1 afgcstaan de ~eihtldiln Am~terdam en Middelburg en weI 
in reg£' vau gehruik volgens den elfden tit.elvim hei;!weede 
baek van het burgerlijk wetboek voar ,Nederlandseh-Indie. 
onder bepaling, dat hij zal zijn vrijgesteld vc\u. het ,:itellell 
VlIIl zekerheid - dat de staat en beschrijving dler Cllanden 
onder hands zuBen worden opgem[lakt, '- en dat hij. de na· 
tuurlijke voortlmlllgselen ~van beida ei/anclen, voor zoover .liij 

. die voor eigen gebruik of in het helang zijner ondernemmg 
kan IIllnweuden, vrijelijk lJerruttell kan, - terwijl hij !lieb met. 
de op Amst.erdam gevcsti~de lJevolki~g in der .?llnnci zal 
hebben La vel'staan omtt'ent den af$t.an<1 Il>Her b3ZlIo!egten op 
de by haar in gcbmik zijude :plekken gronds, zalleudc die 
anuers van het hem t~ verleen~1l regt van gebrUlk worden 

sing ~komt . . 
Wanneor zlillen de Ra.den v. J ustitie 

overgaan . dat "festine Icnte" niet al te 
volgert? -

uitgesloten; . . 
in Indie er toe , 40. 
letterlijk op te 
(Soer, HoZ.) 

dat aile kost.en op de vestigiilg van dit regt van gebrulk 
vallende, zullell komen ten zijnen laste; 

50. dat hy dit regt van gebruik niet mag vervreemdou zonder 
·de toestemming van 'bet Gouvemement; . . 

. -'-~------------.--. --- ----_._-- 60. 
GOUVERNEMENTS.BESLUITEN, BENOEMINGEN, I 

dat hij hoogstens eell en cen half jllar na de dagteekemng. 
van dit beselnit aan de H.egadng moet hebb3n aaagetoond, 

, - ENZ. ' 

EXT R A K T uit ltet Registm' del' Beshtite1tvan (len Gou
. - Ve1'ne161'-GenemaZ van Necle1'lanclscft-Inclie. 

. - BUI'l'})N~ORG, ·den 25·sten · Mei 1872, (No. 32). 

(Staatsblad no; 100.) 

G{~ ri· tt~ D, - enz· . ; 
Gf~ l flt or' art. 2 " van het besluit vnu 17 l\ta.'"rt 1872, no. 1 

. (Staalshlrtri 110;46) 
De Rliad van Nf;tlcrlrHldsch-Iudie ge,l;o'ord; 
I~ gued/?cvonden cn '<1erst.'11Hl: . .. 
Eerstelijk.: III tc trekken het krachtens nrt. 1 van het besluit 

dat het be'noodigde kapitaal aanw6zig is en dat uiterlijk drie 
jarcn na die dagteekening het dolt of de dokken voor het 
algemeen gebruik moeten zijn opengesteld; 

70. dat, by bet niet !.Hlkomen van het onder 5 of 6 bepfI!Illte, 
de Regering de conccssie ka!I intrekken; 

,80. d!\t door helJl domicilie worde gekozeu te Bltavia.. 

Civiel Departement. 
Ontslagen: 

Op verzoek, eervol,uit 's iannsctienst, de opzigt.er van het stads
vcr hand te SoerabaijaC. "fin der Valk; 

Eervol, - uit '8 lands dienst., deklerk bij de kas-ad!lliili~t.ratiete 
- . Neira A. C.Fredriks. 
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Benoemd: onderofficier schrijver der infan.terie F . A. A. Degen, m~t 
bepaling dat hij aIs zoodanig gedutende zijn nog loopend 
verband , by het legar zal worden gevoerd " voor memorie". 'fat ambtenaar ter beschikking bij het hinnenIandsch bestuur in 

de residentie Menado~ de ambtenaar voor de burgerlijke 
dienst in Nederiliudsch·lndie jhr. W. H. W. de Kook, thana Doo?' den Kommanda1tt Va1t ket Leger en Cke! van ket 

. tijdelijk werkzaam bij bet departement van biunenlandsch De,nm'tement van OorZon in Nederland8ck-Indie zinn: 
' bestuur. :r 7 , " . 

Bij k~t Departemmt van Binnenlandsck Best1l1tr. Overgeplaatst: 

Tot referendaris, de hoofdkommies H, A. van den Bor. B" het lste , batal'I.lon, . dp. ~!r' satnete1ln'Z:let:'nant A. P. A. A."". baron 
Tot boofdkommies. de eerste kommies A. Mijer. lJ - - ~ - .., 
Tot eersten kommies. de tweede kommies H. D. van Welij. I de Bounain de Rijckholt. en de tweede Iuitenant S.Boom, 
Tot tweeden kommies, de ambtenallr vogr de burgerhjke dienst . ., respektievelijk van het 3de , en 8ate batllilloD. " 

in Nederlllndsch-Indie J. A. \'an Rossem, thans bij gemeld B!J het 2de batail\oIl, de bpitein J.K.J . . Chambrij; van hilt 
departement tijdeIijk werkzaam grsteld. BI',)' garnizoens.bataillon. van Celebes enonderhoorigheden : 

het 4de bataillon, de kapitein 'W. F . . van Yugt; , 
Ingetrokken: , Bij het lOde bataillon, de kllpitein W.J.J. Docters van Leau-

De aan den civiel geneeshcer P. Bodegom, verleende admissie wen; beiden van het 2de bataillon. ' 
tot de uitoefening der genees~ eo heelkundige praktijk inde B\j ' het 12de bataillon, de eerste luitenant J.H.A. lJssel de 
ardeeling Tangerang [Batavia]. Schepper, van het 15de batailion. ' . 

Ontheven: Bij het 17de bataillcn. de eerste luitenant W. H. Neijs, vanhet 
Eervol, van de waarneming der civiele geneeskundige dienst en . 7de balaiUon. , ' -

het opzicht over de vaccine in de afdeeling ']'angerang (Ba- ' Bij het garnizoells~bataillon d~r Wester"afdeeling .van Borneo. de 
tavia), P. Bo~egom.. kapitein I!'. A. J. Perie, van het 9de haMiUon. ' ", ' 

Machtiging verleend: . Hersteld in aktiviteit. 

'fat uitreiking aan P. BodegoDl 'van eene akte van toelating · tot~ 
de uitoefening der genees- en heelkundige praktijk te Rem-; 
bang, zijnde bij tevens be last .met de waarnemiug der civielef 
genecskundig-e dienst en het opzicht over de vaccine in de~ 
afdeelingen Rembang en Blora. 

Goedgekeurd: 

dat door de1t Landraad te Ckerihon 

Is beuoemd: 
Tot buite~gewoou substituut-griffier bij die rechtbank, buiten be

zwaar van den lande. J. M. Esche, ambtenaar ter bescbik· 
king bij de lnndelijke inkomsten en kultures. 

dat doo?' den Landraad te Demak (Samarang) 
Is benoemd,: 

:.c V1.l "U&"U,j"I;'-"~Y.'·' t)u1ob\-it\lut-c:riffier btl die filf~:; ;~O:~ ll A .~~ - ~ 1-- (1-
, zwaar van oen InuUt:', ". II . -I",Uotj,-, l\Iuu:nuu;iUl · U'C1L- (J'8r:;l~[i 

klasse bij de Inndelijlte inkooisten en kultures. 

Door den Directeur vatt Binttenlandsck Bestuur. , 
Bij net Bosckwezen op Java en Madura. 

Ontelagen: 
Uit zijne hetrekking, de geschorste opziener ' der derde klasse 

J . C. Neijndorfl'; • 
Benoemd: 

'fot opziene~ de~ derde kIasseTh: G. van Velthoven, klerk op 
het resldent,lebureau te BataVia, met bepaling Qat bij als 

. zoodanig onder de bevelen zal staan van den houtvester 'be
last met het beheer over het bosch-distrikt Rembang-BIora. 

Departement van Oorlog. 

Verleend: 
Een tweejarig veri of naar Nederland, aan den kapitein der infan-

terie A. Hamllkers. ' 
Bevorderd: 

1'ot kapitein bij het wapen der genie, de eerste luitenant C. A. 
. ' Rombonts. 

Benoemd: 

Tot kO~,mi,es bij den artillerie-konstructiewinkel te Soerabaija 
[mlbtlllr ambtenaar der derde klasse], de gepasporteerde adju
dant·onderoffieier der, artillerie voor memorie J. R. Jans, 
thana belast met de waarneming dier betrekking. 

Tot expeditenr Qij de lVe afdeeling van het departement van 
ooriog, in Nederlandseh·lndie (militair ambtenaar der derde 
k~asse), J. ,P. sehrender, thana belast met de waarneming 
dler betrekklDg. · . 
' Belaet: 

Met de waarneming der betrekking van expeditenr blj de Ie en 
lIe. afdee~i~g, van het departement van oorlog ln N ederlandseh
Indle (mlbtalr a~btenaar der ,derde klasse), de adjudant'! 

Gettie. 
Dc eerste luitenant op non-aktiviteitH. Broese van Groenon. ' 

zijnde hij in verband daarmedegeplaatstbij het kmps lIii. 
neu.rs en sappeurs. " 

(JavascTte Courant 28 Mei 1872. 

Viviel Departement. 
'Verleend : ' 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte. aan den 
eeraten klerk' tevensgriflier b\i den laudraad te Manondjaija 
(Prean~er. Regentscbappen) J. 1!' • Levijssohn. , 

Ontslagen: 
Eenol, uit 's lan~8 dienst, wegens ziekte, de gewezen deur~8ar. 
-,~,cla.nd.l'AJlrl" " dr!r ,.~t.aLen ~voolS.t.ci\e.1L.uu~,»_l.ttllv).~ __ _ 

J. A. Scheurkogel. , ' , . ' . 
Wegens intrekkingzijner betrekking. eervo!, nit die be trekking, 

de pakhui8meester t.e Banda R. N. Rijkschroeff. 
Hersteld: ," 

In aktiviteit. de gewezen lntbersche pnidikartt bij devereenigde 
evangelische gemeente te Batavia; J. W: H; 'Ader. ' 

Machtiging varleend: 

Tot uitreiking aan den op yerzoek eervol uitZr.Ms •. zeedienst 
ontslage.n officier van gezondheid der tweedeklasse E.M. 

" van Lier. van eene akt.e van toelating, tot denitoerening 
der genee8- en heelkundige praktijk te , Soerabilija. 

Bw de Plaatselijke Sckoolkomini88ie teSito~~oncio(Bezoeki) 
Ontslagen: . 

Op verzoek, eervol, wegens vertrek, alslid J. D.J. Schott, on
der dankbetuiging voor de door ' hem als zoodanig bewezen 
diensten. 

Benoemd: 

Tot lid A. J. Spnan, konlroleur der eerste kIa8sebij de,lande. , 
• : lijke inkornsteJi en kultiues. .;' ' 

Goedgekeurd: ,-
dat door den Landmad te Itoedoes (Japa?'a) 

is benoemd: 

Tot gewoon deurwaarder bi} die rechtbank, ,boiten bez'waarvan 
den Illude. J. P. Persijn. ' " ' 

Departement van Oorlog. 

V'!lrleend: 
Een tweejarig ' verlof uaar Nederland, wegens ' ziekte,aan den 

majoor der infanterie P. A; A. Collard en alloden militairen ' 
apotheker der tweede klasse E. Polak. 
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Bevorderd: 

Bij !tet Wapen del~ Infanterie . . 
Tot kapiteins, de eerate luitenants M. L. L. Schell en H. K. 

A. Beekhllis. 
Tot eerste luitenants. de ' tweede Initenants G. Gort.mans, C. J. 

Meijer, J;' P. J. Schulmaijer, W. F. A. vall der Noorda, G. 
C. C. SimmermBcher, W.A. Schneider. H. T,. J. Klatt en 
A. de Vletter. 

(Javasc"'e Gom'ant, "31 Mei 1872). 

Bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederl&lldsch
lndie van den lsten J Ulli 1872, no. 25, ~s aan L. de Sturler. 
administratellr van de in de residentie Japara gelegen snikerouderne. 
wing Besito, tot weder optef!gens. vergullning verleend, om voor 
de transporten dier ondernerning gebruik te mak0ll van R. W. 
Thomson's patent straatweg lokomotief van acht paardenkracht, 
ltlngs den grooten weg tusschen Koedoes en Samarang. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een tweejarig . verlo! natlr Nederland, wegens ziekte, aau den 
derden ' kommies bij de algemeene rekenkamer J _ G. E. 
G. de Dieu Stier ling • 

Ontslagen: 

nap [Madl1ra]~ de komooies.ontvanger. tevens !ungerend ha .. 
venmeester te Bantam H.A. VNl Kotzau_ -

Tot ambulant onderkommjes der' eerete klasse by de kontrole ea 
recherche te Batavia. de onderkolIlmfes der tweede klal!8~ 
by de kontrole en recherche te Soerabaija L_ Pison. 

Goedgekeurd: 

dat door den Lanaraad te Oke'ribon 
Is benoemd: 

Tot buitengewoon substituut-griffier. buiten bezwaar van den land&,. . 
bijdie regtbank, mr. A. M. Pino. ambtenaar ter 'bescbikkill{; 

, van den Gouverneur·Generaal. 

Door den Direkte'ltr van Binnenlandlcn Be8tuur: 
Bij net B08cltwezen. 

.Zijn overgeplaatst: 

Van Samarang naar J apara. de opziener der Iste klase A. W . A.' 
Ze~ideJ. . 7 . 

Van J apare. nale Samarang. de opziener _ der Sde klasse W. p. lh 
Conge. ' . 

D001' detp Directeur der Bttrgerlijke Openbare lferken: 
Bij de hurgerlijke openbare, werken. 

Overgeplaatst : 

Op verzoek, eervol, uit 's lands dienst, de opzigter der derde Van de hoofdplatlts Soerabaija. n~ar Sidhoardjo [residentie Soeta-
klssse bU den water staat en's lands burgerlijke open bare baija]. de opzigter der 2de klasse C. de Waal. 
werken G. A. Boers.' Pijdelijk gedetacnem'd: 

Benoemd: Rij het departement der marine [standp!aats Soerahaija]. de as· . 
Bij den Ontva?tger dm' in· en uitvoe1'1'egten Ie Batavia, pirant.ingenieur 14. Couvee Djzn. 

Tot boofdkomDlies. de boekhouder bij dien olltvanger C. Willems. Bij d, telegrafie: , 
Tot b06knouder. de kommics -tevens -boekhouder bij den ontvanger Benoemd: 

te Samarang E. O'Brien. Tot telegrafist der derde klasse A. SLuur, laatstelijk die betrek. 
Benoemd: king bekleed hebbende. onlanga van verlof nit 'Nederlpnd 

Bijde in- en uitvoel',.egien. teruggekeerd; met bepaling, dat hij wordt wer~zaam" gesteld 
. ,bij het telegraaf-kantoor te Weltevreden. 

Tot kontrolellr te SlImarang, de kontroleur te Probohngo J. H. Tot leerlingen.telegrafist J. ' F. Lastdrager, klerk bij het de parte • . 
Mentz. " .. ment van binnenlandsch bestuur, en R. Stekkinger. met be-

-Tot ·ko .. bot. .... _t • . _Peobohugo._ deJLolDn .... a.lconu.ol~llrteSoerabllua _ __ - ~--paliD8' •.. _dat . zij . ,)Vo~peD_ WJ'J)!:~~~.!lL~e8~11l re8pekti~k· bij het 
C. S. L. Loth. telegraaf-kantoor te 'Weltevreoen en amarang. . -- - -

Tot kommies·kontrolellr te Soerab!lija. de kommies·kontroleur te -0 ',. 1 t t. 
Bamarang J. M. Gerlach. ve.gep aa s . 

Tot ont'l8nger, tevens haven- en pllkbuismeester te Benkoelen, Van het tijdelijk telegraaf·kant.oor te Lengkong naar het telegraaf. 
I de kommics.ontvanger. tevene hllvenmeester te Palembang, kllntoor te Soerabaija. de telegrafist der 2de klasse R. F. Kupfer_ 

A. van Hemert. Sohutterijen Enz 
Tot kommies,onhanger, Levens bavenmeester te Palembllng. de ' '. 

kommies-ontvanger, tevens fungerend havenmeester te Pe· Bij de Sckutten'j te Batavza. 
' kalorigan N. J - Verwijk. B!/ den Rta! 
'Tot , kommies·visitateur bij de kontrole en recherche te Batavia, - • 

de ambtenaar op wllchtgeld C. N. Neuendorlf. laatat kom. Op vcrzoek, eervo!, wegens vertrek, de eerste luitenant-adjudant 
'lIti"s'ontvanger te Joana (Japara). A. J. van der Voet. 

Tot kommies·koDtroleur te Samarang. de kommies·ontvanger te- Benoemd: . 
yens fun~eiend havenmeester te Baros [Sumatra's Weatkust] 

, H. O. 'l'essenBohn. 
Tot kommies-ontvanger, tevenli haven· en rakhuismeeater, post. 

~ommies en belast met het beheer van het steenkolen.depot 

Tot eersten luitenant-adjudant, de eerate luitenant H. D. Snabilie. 

B;o de Infanterie. 

Bevorderd: te Moearil·Kompeh [Palembnng], de kooomies·ontvanger, te
vens fungerend havenmeester te Sumllnap [Madura] E. J. Tot eersten luitenant, de tweede lllitenant F. C. M. Simonis. 
Townsend - Benoemd : 

Tot kommies-ontvanger. tevenB fungerend havenmeester te Baros 
[Sumatra's .Westk'ust.]. de" onderkommies der eerste klaase 
bij de kontrole en recherchll te Soerabaija L. G. Beijerinck . 

. Tot kommies.;ontvanger, tevens !ullgerend 'havenmeester te Pe
kalongan,. de komwies.ontvanger, tevens fungerend haven· 
meester \ te Tagal H. A. .'!3.raos. " -

Tot onderkommiezen 'der eerste klassebij de kontrole .en reo 
-cherche te Soerabaija. derecherche~ beambte voor de dienstte 
Soel18ang <Palembang) J. Lav~lette en de onderkommies der 
tweede kla8se bij de kontrole en recherche te Pl.\manoekan 

Tot tweeden luitenant, de gewezen tweede luitenant der infanterie 
van het Oost·ludiscn leger J. J.van Oosterzee. 

Departement van Oorlog; 
DOQ1' den Kommanaant van !tet Leger en Okef van net De

partement van OorlofJ in Nederlandsck·lndie zijn: 
Overgeplaatst: 

Geneeakundige Diensl. 
[Krawang] J. H. C. A. du Pre_ . • Bij 

Tot kommies-ontvanger, tevens fungerend havennlcester te Tagfl.1. 
het groot militair hospitaa\ te Welt.evreden. de officier van 
gezondheid der tweede klasse A. T. Prijn, van de genees· 
kuudige dienst ter Sumatra's Westkust en onderhoorigheden. 
rie geneeskundige dienst ter Sumatra's Westkust e~ onder. 
hoorigheden, de officier van gezondheid der tweede klsBse 

. de ,kommiesoontvanger, te9«.l,ns fungerend havenme~8t.er tp In. 
dralnaijoe [Cberibon] A.K,J. Kaffer. , -- . BU 

Tot ko~m.ie~·Dntyanger. tev{ns rungerend havenmeestCl~ te Suma-



B\i 

Bij 

432 

, "'J. 'D;L. Harders, 
selle distrikten. ' 

van de gCllCe-sk\lIldige di~nst del' L!(mpong-

de gelleeskundige~ien,st der Lsropongscbe distri kt~n, de offi
cier van gezondheld aer tweede klass6 T. II. ElslI1gsr, vau 
het groot militair hospitl\sl te WeltBvreden. ,. 

Infanterie. 
bet 12de bataillon, de kapitein W. A. J. J. ' Kraal, van 
bet 16de bataillon. , 

Aa!1 boord Zre Ms. atoomscbip dlto Briee a-ls oudste officier, de 1 
luitenant ter·zee tWeede klasse I'lL l!~. Ree~ingh, ian Zr.~s ~ · 
fregat P l'ins A{txauder dar Nededanaen, . 

Bij bet 17de bataillolJ, de twcede luitenllnt J. W . H, Werle-
manl!, van het garnizoens-bat'llilloll' van Sumatra's W6stkusl 

Aan board ZI'. , Ms. stoomschip Borneo, d5 0fficier 'lan admiriis~ ' 
tratie ,tweede kb8~;; 11. D. L. Hertzveld. 'l:>ll Zr. ,Ms.:', 
stoomtransportschip Java. '-, . , 

Aan bOOl'd Zr. Ms. sLoomscuip Timor, dB oflkiet vau ad,miuis- -, 
tratie t\veede klasse J. A. II. I'iuart, van Zr. iVfs.stoom: 
transportschip Java. , . ' 

Aan board Z' . Ms. stoomsehip Madura, de luitenautt.er·zee tweede 
klasse A. Wer6meus Bunning, van' Zr iYls: stoomtrausport- ' 

Bij 

Bij 

en onderhoorigheden . ' 
het garnizoens-bataillon van Sumal.t!,'g Westkus(, en onder
boorighedeu, de , tweede luitenant J. J. de' Grcaff, van het 
17de hat:silloll. . , 
het garnizoens,bataillon van Pa lcll1 ban~!, de sedert tot lwpi. 
I;eln bevordcrde ecrste luitenau l; H. K. A . !3eekhui8, van 
het 7de bataillon. 

Genie. 
Als I\djudant blj dell chef van het wapell, de eerste luit.c~n !mt 

J. J. Hellcndoorn , van het korps min curs en b~ppeurs. 

Hersteld in Aktiviteit. 

3chip Java. ' " 
Ann boord Zr. Mo. stoomschipOnrust, de adel borst H. Velthuij; 

zen, vau Zr. Ms. stoomscbip Vice-Admir8,!\l KO:Jpman. 
Aaa bamd Zr. Ms. opnemiugsvaartu ig- Stavoreu. de luitenant t~r

zeetweede klasse W. van H~sselt, van Zr. 1\/1s. fregat Ptms 
Alex ilnder, del Nederlandeu. , , ' '.' 

Ann boord Zr. Ms. stoomtransportschip Java, de luitenauts ter-zee" 
tweede klasse C. J. d'e Vriese, W. M. J. VIsser en do scheeps
klerk F. J. O~i , i(Jr, van Zr.Ms. fregat Prins Alexander der 

, Nederlanden: ' . ' , ,' - . .,. 
de luite1l3nts tCf-zee Iwee.le klasse O. Krecl de Virieu, L. 

Dupper, j il r. J. C. R. West p~lm vall Hoorn; A. G,J.baron 
V~,\ll Plc:ttcub.crg en J. SchiIllm'el, van Zr. Ms. korvet Prinses 

Kcwallerie. Amelia; 
De ridmecster op non· f1 kl.iviteit jhr. J. C. H. V:\1l det Willite P. Heijning. van Zr. Ms. opnemingsvaartuig Stavoren, L. Voute, : 

vou Scbmidt auf Altcustadt. I'M! Zr. Ms. otoomsciJ;p Soerll.baija; 
Departeme;nt der Marine. de luiten ~ll t del" mariuiers M. R. E. Ahn, ' van Zr. M,s. korvet 

van SFUk; , - ' . 
])0 01' den Kommanda9it del' Zeemagt en CTtef van Ttet De- d,! ofliCleren Ylln administratie twecde klas8e F. A. l!'l'ederiks, 

pa,rtemellt del' Ma1'ine in lvedel'land8cn-lnaie: van ZI· .. Ms. stoomschio Borneo,H. K. ,J.v. d. Busscbe, 
van Zr. M.s. , stoomschip 'Timor ; 

Zijn ovel'geplaatst: de p[{icier v~n admiuistc!! tie dercle kla~s0 J. Gallas, van Z r. 
Ann boord Zr. Ms. fregat Prins Alexander der Nederiamren, de Ms. si.oomschip Sumatra ; , , 

ollicier vun ndmi llist.mtie derlle klassc J , A. Torre cn de de "delborsl,ell J.Weut,holt, P. l!'. H. Vo!cke ' ell de scheeps. 
scbeepsklcrk G.A. Zccv;ers, viln Zr. Ms. st.oornlmnspor\;schip kl(:Hk J. A. M. Korpersboek v/d.Kooij, v'an Zr~ M.s. stoom. 

'Jllva, de scheep~lderk P. A. Molenaar, van Zr. Ms. stoom· schip lv1arnix; , 
schip Vice-Admiraal KOGpman. de aO<'iioOis ten ,J. G. C. V. Casted el1 . J. L 1sLdrager •. van Zr. 

Aan boord Zr. Ms. kOI·vet. Prius('s Amelia, de kupi\.eio ter· .,;ec Ms. SluOH\schip Djambi; 
J. M ,J. Brutcl de lu Riviere, ~al1 Zr. Ms. korvel, van SDciilc, J' " W C ... ' A G ' - rror'[li van Zr., M':,. S,',toOJil-.. " • v' va:') e. ssem en . Jl. • tt>" " ' 
de luit.enall ts ter-zec c(mte kluss8 'W.J, S. de Kanter, van whip V iCc-Admiraal Koopmnu; 
Zr. Ms. stooUJscli ip Suritl"me, W.J. Adams, vall Zr. ~is. J. A.,P. ullu "Do"th.vall .Zr . . M •. _.&toomsahip._ OllI'bJOl;'i_- ~ .• 
f'toolnscLJp, 13"li, TJ.G. Hol,t""lIlTe1, iI. b oot,II, de omCier~vllll J. F. N. v. Oosterzee. v'au Zr. Ms. stoomscilip Admiraal van 
Ildmioistrllt.le derde klas ,!:) A. Vermeulen en de sCl}cepsklerk KiiJshagiln ; 
J.E. de Visser, vau Zr. MR. stoomtransportscbip Java, (te B. P. Knlteweg, van Zr. Ms. stoohlschip, Madura. 
cerste luitenant der marinicrs A. R. de Welllll;, I' ::W Zr. Ms. 
freg,. \. Prius Alexander del' Neclerlanden. Is vel' gunning vericend om te repatriercn: 

Ann boord Zr. Ms. korvol; vall Spcijk, Ills kornmnnoaul, ,jD bpi- Wegens IUligd urig verblijf. Ran deu kapiteitltilr_~zee 'J. vanGogli 
lein-luiten!$nt ior·zl';C N.M.J. Kruer, '1 !111 Zr. Ms. frega\. en den kflpiteill-luiten8ut t.t'r·zee W. JlJuslic. _ 
FritHs Alexauder del: Nedf:ritululJl!, de eerste luitel,p.n! di;i' Wegens drill!r.(jSilhi famillebelangen, voor riigen , rekcIJi,(1g,aan (len 
marinists C. J. de ViGstl", van Zr. Me. korv el, Prinsf.s Amc· luiteu Mlj, \:Cl' . zee tweede kl~ sseP. M<ltmall~' 
Jin, de schr.epskletk (t Mv.rseila, vall Zr. Ms. stoorl,\,/' ans- (JavascTte /OO1t1',ant 4. -J~ni 1812.) . 
poetschip J Elva. I 

Al\n boord Zr. Ms. stootl1schip MRl'nix, rd s komm r.ndIJll t. de kapi- -------~--;.....-..;;..---~;.......;;.., ....... ,.-...; ............. ~---
lein· \uil euaut ter-zee A. ' Rjetveld, vall Zr. Ms. fmgat Pr iq& ALGEI!'[EEN OVERZ.ICHT~ , "": 
Alex!\lld~r det Nederhmden, de adelborsten ie .J .G. de Booij Sedert lwt vCl'trek van de ha.tstemail hecftde telegraaf 
en F. W. Scl!uijlenburg, van ZI·. Ms. stooml.ransport.schip 011S geene andere bericlttert uit N ecfei'lanll gebracht dan ' dat 

Aa!l t~:d .Zr. Ms. slooillscuip Dj~mbi, de lu'itenant ter.zce lwee. de minisLerieele "krisis bleef' vo~td lueu, de ministers hUllne 
de klasse H. L. Cadet, "an Zr. Ms. fitoomschip MailS en funetien wa~i'nemen tot afdocning van de [lrgei:ltc ,~ake~ en 
Waal, de atlelborsteu C. F. FralJcois en C. Moll, van Zr. het onde tarief voorloopig tor J ailUari 1 874 in werking 
Ms. stooru!mosilOttscllip Javn: blijft., ' - - .,,' " , 

Ann board Zr. Ms. stoomschip Vice-Admirual Koo.pman, oe ade!· ' Hoc langer eene oplossing V,lll de krisis; zich laat .wach-
borstclJ jhr. S, B. Ortt en A. D. d0 Bergb, vun Zr. 1-13. t el', eles te meer verdwijnt biB! de hoop 'cen kabinet te zicn 
stoomtransporfschip Java'optreden, dat de wiI i!u de kraeht·.J1ee ft~voor Iudie -eeu 

Aun boord Zr. Ms. stoomschip Socrd:aija, (tc Juitollant. tcr-zee ' . b d" h . ' , 
twecde klasse W.M. <E. B~ r,voels , vau [Jf. Ms. stGomtrans- tijclperk van an i wikkelu:g en loei ,ooi' etmvoeten viur 
por5chip Java. ' . hervormingen, hd bevorderen vanlatl(lboui~i en nijverheid, 

Aanboord Zr. Ms. StoomschilD Br. li, al8 kornmandant, deluitenant het ' aanleggen vem spoorbanen efi het vel'beteren' vauJVater
ter zee eerste klasse J. II. ll(jlJLhem_ ReddilJgius, van Zr. Ms. wegen' in het lcrente roepen.Wij vreezeiJ , dat, zoo ' men' 
korvet Prinses Amelia. .er niet inslaagt een ministerie ' van erkel1d liberale begil1-

Ann boord Zr. M~. stoomschip Suriname, als kommaudant, de selen op het kus)len te brengen, dcze gewesten oJ;! IiietlW 
luit.enant ter-zee eerste kl3ssc C. H. Bogaert, van de ,J uv a.. de elroevige gevolgcll van het spel der politi eke hartst~chten , 

Ali I! boor,d Zf: Ms. stoomschip Sumatra, de officiervan admini.§- in het moederlalldol1dervinden ' zullen. .. 
' tratle ,delde klasse P. J: Roest, van de Java. . H.t It nT np,·li,k 'z' h een heJdel' aenkb~ld te vor-
Aan boord Zr.Ms. stoomschlp Mass en Wasl, als oudst.cofficler, I e va n · c, :U,,_l " .le. '. t van den vat vun 

' de 'iuitenant ter-zee twe,ede klasse R. D. Crommelin, v'sn I men, ,:a~ d~. dll ~~kte aanleldmg IS ge,,:ees . " ~ 
Zr. Ms. ~toomtl'ansportschlp J !lVIl.' , I het mlm~ten6. VoJgens llo jongste Iller ontvangen bench:; 
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,' tt"n weten wij (lilt. de in~om§~en~belasti~ggednrende ,d:'ie I en 1faclul'a _ a~n in- en uitv~errechten werkelijk ontvan&en 
: darren in . de Kamer IS bedlscUSSleerd. Ult Lte parlememall'e f 34,219,40 netgeen illet ne o:1tvangst over de 2 vonge 
ihd~iezen, op de gewone breedsprakige wijze doOl' VOOl'- en I maunden bedraagt l14d., 786,59, datis f 80,014,gO mindel' 
:: tegenstamlers del' wet uitgebracht, zon h et o_amogelijk, z.ijn dan in hetzelfde tijLlvak vall 1870 en f 80,360,70 minder 
;:, bp ' te maken welk' lot het wetsontwerp te ~acllt~l1 sto~lU, zoo dan in, 1871. ~. I . 
; de telegraaf niet reeds gesproken ~lild. .lVIlsschlell dat eene. . In, ae 9P l .T Un! g~houden ver.gadenng :van deelhebbers 
\ volo'ende gelegenl}.eid volkomen opncldenng geeft om welke III ae ,1 aVilsche ,bank I S verslag U1tgebl'acht over het 44ste 
\ed~nen ' hilt wetsvoorstel is verworpen ell het geheele kabi- Qoekjaar 1871-·-1872. Het dividend werd bepaald op 
."net gdworigen werd om af te -treden.' ,. . f.,P:,fj per aanded, "'\jnde 71/ 5 pel'~ent. T~t ~ommissatissen 
, Ecn nieuwe ramp heeH de Maa~chapPJJ NederlttJzd m.,een Zljll gekOZeil de heeren J . van Scureven en G. A. de Lange, 
• hare1' stoomscllcp311 getl'ofl'en . . Volgens tclegraJisch berieht tel' vervangiug van de heel' en G. SnermQJ1dt (overleden) 
~ vah Aden is iLe Pl"ins van Oranje, gez. l-)j'aat, den 30sten en A. Fraser. 
~ Mei aldaar met verlies vail aUe sehroefblatien dool' eell In de LocomotieJ komt Ileene bede om hnlp" voor om 
' l~n<relschen 'stealllel" binnengesleept. Zllik crm qt>eenstape- te gcrnoet. te komcm in den nood van dllizenden J avanen, 
¥lin~ vau "on gevallen , -in zoo korten t~d, SLemt tot moede- die door de laatste uilbal'~ling van ue lVIerapi van woning, 
· loo~heid. Geen Maatsehappij is in staat, door zooveel te- vee en oogst beroofd zijn. . 
· genspoell geuwal'sboomd" hot in hare ot;derneming reeus . ' 1)e opname V~1l de spool'wegsectie tot Mee~ter-Cqrnel~s 

ii-eschokte vel'tl'otlwen' te itel'stellen en de HOOp op eene be- 15 afgeloopen ;blllnenkort kan men de opemng van dlt 
tere . toekomst levelldig te houden. Het ~itntal personen, gedeelte tot vel'voer van personen en goederen to gemoet 
dat lJij dell ovcrtocht met die sclwpen doo)' oponthoml en zien. 
ti.na~cicel verlies lJedreigd wordt, zal met dice reis vermin- De op 3 uezer vool'rekcnillg der Billiton-Maatschappij 
deren. vel'kochte 8007,88 pikols tin hebben gemiddeld f 96,~4 

In liet bebng del' Maatschappij wordt het, hoog tijd-1lc1at pel' picol opgcbracht. 
, zij afdoenclc m~aLrcgclen neemt om de reecls te dikwijls Ais eene bijdrage hoe met. de Indi~c.he milioenen wordt 
': l~erhaahlc t elclll'st elli llgen to voorkpmen en , waveel als van ol1lgesprongen, verhaalt een Soerabaijaasch blael clat de 
! llaal' ufhnngt, zol'g "'te dragen dat ill Je eerste jal'en onge- pachter van het amfioendebiet te Samal'ang eeil achterstand 
'~ lukkcn van del'gelijkell aanl tot de zelu!.aamheden gaall van ongevecr :)' 1,000,000 in de betaling van zijn pacht 

Lehoorcn. heeft, welke c1ateert van de jaren 1869, 1870 en 1871. . 
H et stoomschip Oonrad, eveneens van de Maatschappij 

Tl'ouw-. Geboorte- en Doodberich:en. 
Gehtlwd: 

Nederland, is bier tel' reede van de Kust tel'llggekoLIlCn 
. ell zal den SstCll de reis naar !Let moedel'land aan vaaniel1.· 
~}.foge die hOllem althans ZQIHlel' oponthoud de plaats zijner 
~bestemlllillg bereiken. 
It ' De- JafJ. COlti'. van 28 Mei bevatte cene ol'donnancie, 18 MeL J. Greig met l!;. J. lVI. van Delden, Soerabaija~ 
~-de' voonvaarden bepnlClv1e, waal'op, ten cinde te gemoet te 22 /I 'F. Cll. L. van Raaij met Ch. E. Hoff, Sala:tigll' 
tkomen in- de uitgavell, welke VOOl' de Rcgeeriu g aan het 1- /I C. H. Vechtmann met C, Wilsen, SamaraIig.: . 
volbrcngen van hare t,\ak VCl'bonden zijn, in ttl gaau ' met 25, /I F. J. Cornelissen met L. C. P. de Em'ens, Klatteu. 
Jen lsten ' Jaullali 1873, var\ _,~~ ~tec~l'jj·E~~·l(ell ,Op de - 16.. .~j\.,nilrricf\ni>rt' 1I1Ct. ,l,Yl$S01:H;;r, Bi\t~¥-iii-" .. v" Y""'! 
:Ba[l(la'"(,'1UI,,~([en-- tlu!lIJ '-' u-elasttng gehevlm worcit, overeen- 29 II W. U'Aneona met C. J. Cambl'esij, Samarang. 
komende met dc vcrpondings-bclasting VOOI' Java en Madura. 3-Juui. I-I. Jonker met C. W. C. O . . Happe, Batavia. 

Zij, diO' in eeu del' jongste HOmmel''S van dit bIad, het II L. Gcesdol'p met G. I-I. Hillebl'andt, Soemlidang. 
ovcrzicht l1ebben gevolgd van den trcnrigen tocstancl. van 

. hot inlandsqh ondcrwijs over IS6!), ~lOoals dit aan het lievallen: 
officieel verslag is ontleend, ' znllen met onvel'dceld genoegen 13 Ml~i. M .. Plagge, gob. van l:leelen [Dl , Raiij~J:masin_ 
kennis Ilcmcn van het bcslLlit, waarbij hot algomeen regie- ' 15 II U. M. van den AJeI, geL. Kelfkens [Z], Makas"sul'. 
mont op h~t gOllvernelllen!8 lager Qllllerwijs voo!' inlander;; 16 1/ Dc cehtg. van J. Heaviside [Z], Batavia~ 
in N. 1., ter uitvoel'ing van hot Koniuklijk besluit van 3 1\) II '" S. de l{,ocvcr, geb. van Sqest [Z], .Reede Probo-

~)!Iei 1871, is vastg(!steld. ~ ling.o.' 
In de Jav. Com'. van 31 Mei if! het ' wetbock van struf- II De echtg. van W. Bmit [Z] , Soerabaija. 

,recht v00rO inlanders in N. I. afgekollilil:ld en bepaalcl dat 20 ' II De echtg. van It Schrender [Zl, Soerabaija. 
het op 1 J annari 1873 in werking zal treden. II M. M.. W. Ockerse, 'geb. Thijssen, [Z] , Soerabaija. 

" Het' valt niet te ontkennen, J. hiel'bovell vcrmelde be- 21 II . E. Sehori, geb. Tell!ngs [Z]" Klatten. . 
.sluiteD. en andere maatregel~', van ~arlminj stratievCll aard 1/ M. C'" Stam, geb. Cramer [Z], Soerabaija. 
leverenhet bcwijs, dat onder het' bestllllr Vim den ·tegeu- II S. W. Pijloo, fleL. van Affelen van · 8aemsfool't 
woordigen. landvoogd eene werkzaamheid aan den d~ go- [Z], Sitoebondo. • 
legd wordt, die wij in de laatste jaren bij de vel'schillencle 23 11M. 'P .E. Collard; geb. Herrmann [Z]; Samal'ang. 
departementen ontwend waren. II F. W. l'inkelellberg, geb.van Rees [D], Samarang. 
" . ' Een en . ander moge al dOOJ .• df:\U vorigen Gouverneur- 25 11M. S. Herzberg, geb. Bee\cman CD], Soerabaija. 
Generaal in meerdereo:P;mindere nilte vool'bereid zijn, hij 27 II O. H. J. Riesz ,: geb. van Ilennekom [D], Wil-
miste den moed q!ll do~r, te tasten ' en' bleef daal'iloor in ge- • lem I . ,~.:.- .• ;.', 
breke ann de mee~t dl'ilfgende behoefte~ 'fOOl' deze gewesten 28 II L. V olkeH~ geb. Oppermtlu CD] , 'Trisobo; 
te voldoen. · 1/ ' E. C. Ohlenschfager, geb. Verhulp [Z}, Djatti 
Ged~r~de de ma:~nd. Febru1lri is pp de 'bezittingen bUi- N egara. .", 

'ten Java en Madllra aan in- en uitvoerrecllten werkelijk II J . L. S. Schulz, geb. Kroeger [D], Batavia. 
~ntvang@.rr f 54,860,14. hetgeen met ue m:tvangst in de 2\) 1/ M. C. Ock'Crse, geb, Riller [2 Z], Batavia. 

';maandJan,uari' jll'- fllO;567,14 ~ed.l'aagt, datisf59,743,57 1/ C. W. van Wijk,geb: van.Hlllstijn [Z]"Batavia. 
mindel' dan oyer hetzelfde tijdvakvall .870 en/36,414,13 30 11M. 1\. :Blanc,ktinh~ge'n, geb. Bik [Z], Batavia. ' 

,.llIincfer: danilPn871. " '. . ... ~. ".' , . . ' . 3L 1/ T. Iu . der :M1mr, geb. Steins [D] " lhtavia. ". 
i~ IUdemaa.nd ' M'Iarto;js op de beiitti ll gen {/lliten Java ' ."",," 'II J. O. l!'ilthaut, ~eb. GCl'al'(l [ZJ. Batavia. " 



1 JunLJ. dQ Bruijn Kope, geb. Walbeehm [Z], Bat\lvia . . 
II A. G. M. Laats, geb. d' Ancona [D], Batavia .. 

Aangekomen,' en ,.VElrtrokken Personen. 
Van Singapore, met het .'stooins. Neva, de 'he~l'enDen; 

A braas , :({,illet, Echan, Egter van' Wissekerke, Mejuf 
Boudewijns. . · 1 

4 /I J. M. van Zijp,geb. Ahlers [Z], Batavia. 

Overladen: 

'6' Mei. A. M. F. Penning Ni~uwland; geb .. Rendorfl'. 
[79 j], Batavia. 
Het zoontje van P. H. J. Varkevisser [2 jJ, Ma~ 

Naar" Nederland, met het Ned. schip .L. J.En~no4 
gez. Nouhuijs, degepens. baasketelmaker V~ ' d. mat;in 
Soerabaija L~mans, echtg. en 2 ·kinderen .. " . ". 

Naar Nederland, met het ;!:'Ted. schip Kenneinerlan~ 
de Jong, Kapt. van Rltiin, de heerefI Godefroijim lit 
~ari. " Krieken, ~mmink,'jongeheer' Engelbregt en4~J 
hngen der manne. . ., . 

/I 

'0 II 
:24 II 

:!& /I 

~7 " 

gelang. '. 
M. T. Scholten [22 j], Probolingo. 
W. A. Geeraths, geb. H~nneJ' [48 jJ, Djocjo. 
W. C. G. L., Spangp,nberg [43 j], Cheribon. 
G. A. Bontmij, Buitenzol'g. . 
1>ochtertje van F. Simonis [5 jJ, Batavia. 

N aar . Muntok, Riouw en Singapore, met hets . 
G. G. M ije?', Luit t/zee van Hasselt, g fficier()n vaf 
zondheid bannie en Dekkers, de heer Goldman," ecll 
6 kinderen, Tentee en Z. M. troepen. . . /. 

' . .\ . 

- ' --------_. 
S t r a a t Sun dad 0 0 r g e z e il d. 

DATUM I VLAG 

)lei ... .. .. ~& Spn~u!cb ..... Adolf. • ~ . . • . . . 
• .'6 Nederlandlch .. Will.ru iu~ en ClAra . . • 
• . 21 " • , ••.. r.lllina COll.tauce Eleonora. 

•• •• • • • •.•. Adrinn .. Pet ronella, 
~t£fli: ••.... 3 Rngellch ...... Lauf"ing WIl<e . 

." , • Leallder... 
• - Spa\ln.ch .•• , .. Cer.an;.! • • 
~ • F,.lcua.. . . 
• - ~~ngel!ch .••••• Jkme, Sbephcrd 
• - • Uolton Abbey 
• - .imerikunlch Sl1r pri,c . . 
,- Engellch .... . , Janie. Lister 

f; verut 

I II F,ZAGVO.EltDER 
, 'l4' 

· Arane. • • • 
vau H erwerden. 
K.uljper • 

· de llreuk. • • 
· Shaw. • • • 
· Kll igH ••• 
• CortiH~.. • • 

de Zubi . guiwe • 
· MadJeu • 
,W,)liam. 

Ranlctt • 
· Hun ter. 

VAN DATUM ' 

•• 
· LIverpool. ••.•.. 21 neeembe.., ..... Manilln: 
· Amsterdam ...... 5 Februari..< ... Samarang. 
· nal.llvia.......... . • • • . ' . Falmouth. ' 
• II ................ • 

• S(y~ 'Il P. ~ v·tl' ••• -... • • • • ", Bat&vi", 
· Londen ........ . . 26 Fehruari • , •• , Jilkohama • 
· C dix .......... 2 Maurt .. , ... :. ~anilla. 
· Manilla: .•• " .; " , 3 Mei.. ....... . LOIiden: . 

-' . 110 ilo ..... . .... 3 " . ...... New-York • 
• Cardiff . ..•..••• 15 F.bl·uari •••.. Singapore • 
• Manilla......... S MeL .... . ... .. Boston. 
.Iloilo ••.•• • .•.• S " .••••. 
• Londen .. . ....... 17 Fcbruari ... .. · Panningh. 

• Oweu: . ______________________________________________________________ ~ _________ •• _._._ .. _.~2_S ______ · ____ ~ ____ ~:~~h~ . . • - .. .. t •••• • 

. ";""k.,~ 

.. ~ .. ~ .......... ---------A--aan=g-e-k-. -Oam-e-ll==-s~c=h-e~p~e-n~tae __ Baa=-t=a=V=i=a~.mm~~~=_~ __ ~~.~i~:~~s~ 
~ \1'UM VLAG \m';';1M.\ NUn:N n E tt SOlH;I'N1)I l m:ZAOVOElumR VAN I IJ"\:~!~I .. _I, . :GF;N~r. " 

"li~C .::r ... ~8i~.~;I~~d;r.h:.' ;;O.· ~;,;b:.·~ollru.u . . ' . • • ~ •. ' .Oort,. ·~g;:;';u;~~g-. ·- ~7Mei. j~·Daeiidel;:·iit"'".'cb~ ,.. --I " ...... burk. , •. Vier Oebrooll e)'. . . • • . • Ruh.ak • • nunks. .' 25 . " J. Peet & Co. tt 
• .._ It&lJan ... ... .. Jchip . ... Giuseppe IJ ·,lbindo. . • . • • Camerata. • Sunilerland . 15 Dec . . ' 
• • • !9 Ncd~rland.eh... 'ICOrnelia ~faihilde. . . " .Ouedvulk • . New-ClIstle. 24 Febr ;". J. F. van Leenweri&;,jf 

, 

• • ~ . 31 • . •••.. . Itoomb , prlU.S 1!6udrik dcr Ncil el'lauilell . . Meijer. . . llillitan . 30 Mei. 1. Daendels & Oo ~· . 
• • < ,_ " ...... chip... Nederland • : . . • " . \'all Ingeu. . Socrabn\la. 18 E. tell llrinek II< Co. 
• "'_ Ame~ik8an! eh.." norea Weh, • . .' • .. . Pierce. • • Probolingo" 26 • 

JOnL __ .. ... 2 rrulcb ........ Ito~mb " INcrll . . , • . • . ., • Marmarino . Singnpol·e . 81" W. Suermondt Wzn .. 
• .. . a NcderlanlUch . • Ich,p ... Noord Ih uballil . . . -.. . Rovers. • . Judramayoc: 1 Juni J, Da.ndels & Co. 

---------------~~-~~~~-------~--~~ ... ~------~ V e r t t 0 k ken S ~ h e pen van Bat Ji. via. " ,,. 
~.-s • ... 

DATti .. I VLAG IRENAM., NAMEN DEll 8CHI~PEN 

~, -;; INOdorlUld.Ch .. Icbip .... Ke!,nemerluuol, • • . . . · . ," -I " ....... ~flmp6n aId Lek , " . . . 
• • ._' • .. .... Itoomb" Prius Hendrik del' Nederlundcn. 
• . . 2', 7 u .. .... bark, ... "'etronella • • • • . . . 
• • .2&; J'ranlch........ Stelly Maris, • . " . . 
• • .l!9! ~ederland.ch .. ,c~lip .... ~ilderdljk . • • ' . • . • 
• • ._ i '.ngelseh, • ••.. btlk •••• El1l1ly Smith . • • . • • . 

JUQi .. ~ '" ai' 'N .derlandBch ... schip ... L. J. Ellthoven 
• • . _ Ch i,D' ~ • ••. ••• , wankang Sing ~ocn Lie. 

<: ,:a..:a.G-A.-LIJSTEN. 
, Invoer. 

Van Nt ·de.dand~Ct.:)1ed, a.womb. IIC~nrad", gei. Gort •.• 
. agt : J. Dacodels cu co ; " . , 

6 coli . dral)L ~en; 2 kn medicijncn, E. Wails. .1kt lijslen en 
Bcbilder.4jen, . Je .. Gru\jter. 1 ,kt ·diverse·o. P •. L~ndberg .en 
Zoon. · lkt Jde;lJI. C. J. Boret: 18 coil medlCiJnen en· 10-

strumenten" , 7kn piacpineriltn, .Rathk!lmR, ~nco. 2 kn mo~. 
atera, 5 de·' krl lIoerijen, .. 54 coli ml!l).ufilcturen, van Beck, Rei' 
Jie,ke eq,:.co~ 191"colr inariufs,pt,oren; ;'Bort.Mjrthi im co. 50 
coli : mailUf; Ictlll 'en, 1 kt 1D0ris\'eiiS; ·2.4;.J;ku wijo', 2 ~n oaaima- ! 
cbjnej\( 2 k Ii Iii l'lers en, 7 do bnkkr.rswerk. lO'vo bater, 11 coli . 

GEZA~OERDER~ 

. de..Jong. 
• List 
• Me\ler. 
• Leicber • 

. "'. 
• Aillet • 

. ' • Vietor. ' . ' • 
• Wm. Davidson. 
• Nouftuijs. • • 
• Tan Tie Li.m • 

· N ed·erlaud . 
• Cheribon. 

. ' llilliton . 
. • Nederland • . 

'. ' . Pada,ng. ' . 
• . Soerai)aija, 

· Singapore. 
' . Nederland. 
· Singapore • . ' 

NAAR • . ~ 
i ".:Ii I 

, . 

gareD, .23 kn kaopwa~ejl .. ¥acl!lil!~;'Yatson: enco~ , i 

~anofacturen, 3 .. bn g •. n,~Nledere ... r .• n .. co. · .. 10. C?l.! ~ 
turen, J. Peet. eo co. 100 yn bl>t.eli 6 bn dekens, .' 
den, E. ten B'rinck. eo'! co. 82v"spijkefS, 10().kn ' 
kt' linneilbuizen, 4 krikramerUeil, 7'do provi8ien, I 'kl 
sen, van Vleuten en Cox • . HI kn manur.a~tllren enj: 
ren, ' H. ' A. Bahlmann en co. 1 kt garen, . 59kn ' lil 

' turen, 1 kt zijdc,r d~ boeken, J. F.van Leellwen" 
. 4 kn was. John Sarkies.. lkt 8uikermonsters;1 d();~ 
8 kn mamifacturen, 1 kt sigaren, Fl. Moo!jlllaon en c 

:,coll manufactoren, BorneoComp. Limited •. ' 2kn p~~fu 
1 kt 8uikermonsters., :t~~2: planteo r do . di'ler§~,'cl1l~' ! 
zen, Droop. 4 kn .,t as, ·1\gano(lr. , l4> 4 a ·eH 2 ' bll m . ~.: . ". . .•.. -- :~ .. -- . - .--,-



t\iren, l , kt kle~deren, 4. Ynbarnm{ln~Lkt ·mQos.ters, G, · 8u~r· ~ " kt " kleedar~l Villk .. lilt divi:)tsen, vflii . den. Broek, 1 'pak 
. ,m\lncjt , en co. ' 2 kn manufacturen. 1 kt p) ik werk, 2k." km- : Idem, TInijen . 1 kt ' idem, BOlldelBL 1 kt idem, villl der 
me~iji))\,-W' .- Leonen ell co. }1 coli '!1 i).nuf~ctu ~etr, \l VII was. .. Heide.· 1 kt idem, S(Jhuurman . 1 kt zi lver, V!m Stt1 (;de~ ', 

. ~~ '. Int. O/eiLeu' 'H: V. Rotterdllln . . 12' 1m krarn'el'ijnu, OlOn " lkt divers(lfl,. Romeill. . 17 ,coll kOQPWUfC U. N. M<lcLaan ;, 
~v:olgi 8tjlrSe~1' :'kle~deren,2 kn liut. 4 di.>-ilier, 4 .o'iJllmonstei's; 1\. 8' kn ide!ri, G. G. B"tten.32 colI idem, TVO VIl boter,ilO 
~redeL~r optisehti · instrument en, 1 do,koopmallsclr~ljpen, ,I vat f f.·, kn kazen, 2 do was, Order. . . . 
. t (JdwdschapjJell, 3 kn kleederen, 1 kt modewareu, 2 kn paplt' 1', Van Boslon pel' Alllerik. schip "Reeoit;', gez, Nichols, 
~ne E ~ fkt ~ijde; Gumprich, en 'Stral1~. ~ II:i~ koopwa~en, ]!'. 11 .' agt. Tudor lee en co. . 

enJl1menk.. 1 kt, sUlk.l:lrmonsl.ers;1 no swareu, 1:> ki; . tm.',ll -
, harer tturen, ' Busir% Schroder eJ.I co , 45 cull manu fact uren, 15 698 tonnen Us, Tudor leil til ' co . 
• I'ail. Aid shil'~ing, B. , ~an LeCl~,,:en ·en co " A2 kn pnpie&:' 2 ?IJ boc- V~l\ Nedcduuq per Nf~l.s~i p uKi.impen afi ll de L ek". gez,: 
MOl a},n en krnmfl llJen, ll LU lOl1J~ en WIJI.. 8 ku zeep. 35 eo)l l List:, agt. IvlaclalIle, Wal son en co. . 
En"'elsclopw;;ren; '-l :"kt, UlOl:s1.Crs; .Gw. Wehry . e ll co. '1 kt mod';!',. 13 kn dlVe r ~el' 1 kt 1'111' 111' " 2 k'n k"" n 2 d " . l' 'kt 

t' I:> 1 '" 15 I ...... I.' ,. ,.; d f \. 1 kt \. .., I . , " , "' ", ,,:..e , 0 prOVISIeU 
ling \" ren,: ..... . H:ri'lmenJel)~ 'o ,0 manu ac,uren. - , ~c loei)I' II, ' boeken. 50 kazen, a6 ShUCijS de iJouinp"u e- 15 rook t '0 d ' 
.loosheid1kt koopwtlfon, geb. .sutollllS, Veder f'l\ co. 5 kn mode- ; ,> , wors, r er. 

ten, 12 do kramcrY{'iJ. 35 do kazen, 1 kt linten. 1111ndel en I ' . Uitvoer. 
· genspoc'ell!lu8. 3 kn h!oemcil, 6 do S!lucijs, 2 kn manufactureH, 6 " , ': , 
', o'cscuok" k .. I k' 20 k ' ... ' 1 k " b k ' 2 I Nnar Nederlar,d per stoomb. "Prins vnn OraDJ"" "I'z 

b ,' wmctl)lIn, ' '; zc~:p. n WlJ1I, 1, oe Oil, m II t t J D I I , ' " '.,,- , 

- tere .t0sullcn , 1 kl, 'hcmden, 1 do naalden, 312 118 kazen, 5 kn pa- raa. ag. . a6DC\0.S .en co. 
unt ..!)i.ier. 1~ogelbar4 ~'tm 'co. ' 1 kt zilverwerk. 1 do div(Jl'scn, Lan- 32301 N. pd. tBbak. 1 pik rijst, 1/2.,do kollie, 6)10 do .8uiker. 
fi l~ancic'uberg .~q!J~:,.:l . kt lampen en di~~rscn, AgerlH;rk. 20 ka 1 ~t eetwaren, Fraser, E "tol1 ell co. 57~ pik kollio, van ; 
(len:ll.. "fnct:\iten:. 36 do koralell, 2 do (lJVUSCH, 1 kt IJlkt, 47 kn DU\jm en. co., 67264 N. pd. taba-k, Bultzl!lgslowen en co.' 

In li iJtJ§ien, ·· 10 dp ', percllsions. 25 do bote I', (). .Bame €n G." 10000 plk sUlker, N. H. M. 7 Illl spek, viln Someren Gre- · 
; zi ' afdo ;oer. l "'tt t inQ·~8ters. 1 clokrnmerijel!, 1 do ,mauuraClul'en. ve .e,~ c~. ,lbl. vezels, de Meij. , ,180 katie suiker, 1 pak" 

fI J .\ l ido zijcle. 1 dOv.\ichb(, ken. 1 pnk ctlversen, l{,mss ell co. 1 rottn,lg,') kn ~onfitnren, 1 kt k!eullgh'edcn, 2 pakke'u en 1:, 
.. W I Ina l> zilverwerk. :2 len koo}Jwnren. Uouricius. 2 kn passcmeut, kt dlverseo. 2 plk kollie, 1 pak monsters, "4 kn huisraad, 4 do 
}I<t~ r ufcometti. 3, kxi WIlS, Jor.l ckim· en co: 1 kt g('.dillklens" 4 koopwllren. 1 trommel. 1 pak st.okken, 1 do monsters; J. 
:,lukkcn ilJee~boeklllt! en kramer\jen. G. Kolif en co. 1 kt zadeltUlg, Daenacls en co. " 
· bchoW~~ Belle; 13"!Cn was; Gaspllrll en co. 'I kt modew:tl'elt, van " alhl.er : g,~ladel). 
' Hc~Holltrijvc. 7 . kn manllfacl uren, Pitcairn, Syme en co. , 1 kl. 750 plk lm, Bo~ueo Compo LimIted. 638,04 pik tiu, 1839 N. 
Nede"!:lem. IJ. Plr.Llon. ,·20 zakken rogge, 1 kn provisiclI, 11 (".\)il pd. , thee, MalUtz on co. 1320 A, pd. indigo, 6 pik kaoeel, 
en z~lentcn en rOtijucll, 3, kn grocllten .: Ie H,oo" en co. 1 kt ~. Suel'mondt en co'. 113,92 pik noten, 6,87 do foelie-, ' .Mo e dge1, 1 do SpOIl.z«m, 2 kn lihur, H.cynat. cn Vinj~l. 1 kt 363?5 ..,A. pd" tabak, 1254 ~ju kanee!, Ned. Ind. !laudelsban,k. 

,!bMrcm~vcrwerken, V. Ohe"l~e~el' en co. lkt stroopapJer, 2 ~n ~923.81 pJ!~ till, 60 do rot.tlng; .200? d~ no~ell, 296,06 do focile, 
;., ' Moren ·en revolvers, Tlfdf.man en vall Kerchem. 1 kt SUI- 3800 do fiJ ut, N. R . . M. 1050,13 ~Ik tin, Dummler en co. 

'.~ Dc .J."", . sters, Purvis en 00. 11 coil mnchiucr,ien, 1 kf, blikkt:li 158 pik tin, . Hi zakk~n gemlier, 3 ku .provisien 'en jar: voor-
-de voor :--, 3 vn botor. I kt kaas, 2 hammen, 1· blik mi\llUractli" 'werpen, 2 kll orchld, en, 465plk kome, Maclairw, Wlitson en 
,,"omen , '1io :,sjgarcn; 1 kJ; g!ttvauische ballerij, Dummler ell co. co.. 2 kn sago. 2 pik !collie, 1 kt monsters,3 kn vrucbte'Il,' 
volbrengcu :diversc!l, S. Dunlop. 256 coil mll.!lUfue\,l)fI;Il; Martin, Niederer ell eo, 1 pak ptll' [nmerien en bocken. 1 pak diver-
den hten ' tn,oo., ':;O ' lm garCH, (i8 coli \J\~~~cI;llr.l~ . !~?_~~~~~~p ~. __ .sen, ~. G '. Hatten. 30 pik,: geUilpel'fj.~, G~.? W ehry en co. 
'l}unt1a-ctta1!~~ifl'tz en co. 4, ' I)n , ~all{ffi\Cl:llren, Tcon~oopw!i rell' ~ *;-pti:-tire-e;--geb-;--:fuerluk e~l co."-~[r:A-:-plt, tll)i~ ,L 
kotncndc ~litoo !m co. 4 kn 11'\1", ·W. llaron, vnn H,;gendorp. pak" mousters, l(j plk (oelie, 1-. kt koper, Husmg Schroder iil.-<i&; 

Zij 6-k1 wiju. 1 do le(lSbQfkeJl, 4 kn provision. 1 kl; inkl, 2 kli N N d I I . N' d .' . " :.. . 
overzi~l~it~16rijCJl, 1 kt£luswerk, 1 do kramer\jell, 2 kn zcep, de 1 aar e or ane per e ,' ssllJp IIAlblasserwa!lrd"loJteZl. 

· '. ,ange en cpo 1 kt; zilveflve,k, Mev. Soeters. 1 kt, vruob. J acobs, agl,. J. 1'. van Lecuwen en co. ~ . . 
hff~ ,Inf.)! .. ll': ' G • . A' . VI\O DeMell. 1 'kL koopwaren, G. Buiin: 1 te Sillnlll"ang gclrideu. -

k
o lCI ~e J't i(jcm, ·L. ' C. Pulat, 1 kt idem, Mevr. ZBveriju.' I ' kt 100 pik , rotting van den Brock en V~ke s 
'onnt\ ernis, Gallekanltl Pels: 1 ~t .diverse/). I-h Meluwit. 1 kt . '. ~ ' . ' • ,0 • 

mcnt ~cm; .J)oerleb'llu" r .kt. idcm,J!'. IJeuring. 7 kn idem. J. te I ekillongan gela~eIl. 
ill N. ~elldels en co. 9 coli iuem, Hegge Spies. 2 kn idem, 1 4?~ pik sllikcr;' W. L. H.!\~a. 

"Mei 1 8 'jkzil~erwe.rkj Beu~mal? vall der W\i~. 1 kt papier. BcrgslIlll. '.· ~ " te Probolingo gehldeu. 
In ddkt diversen, Kessler cn- '<m. ' I'll, boeken. Snethluge. 5 500 pik 8uiker, vim de Vlln Larsen en co; 

,recht vl .div~~6(\n. , C: Sf.r~iCk. ' ~ paai ~dekl\u~~ W. ~J. VUlt BI.If~ , ' , . to Pu~saroellng gcladen. 
het opeVcH!. 1 kf: borstcls . Swuab ... 1 kt zlJde. :jiarl~ff. 1 kt 2015 plk sllIker. van, der Hart en ccr. . . 

I ; . "ersell, H.ov,ekalJlp. 2 kn ,schq)fbchOl,ft.en, OgIlVie ell co. . .", .. ' 
:' ~Iet . ; kt"k~ec4eren, Hillkers. F ~if diverseu, Jaussen!\~ van·Wijk. ~. . . I.e SoerJ:ba~)~ geladen.,. ' ",. ' 
J!lllltCll. :; kf, Idem: Bergsma, •• 3·tln Idem, H. M. van Dol'I) ell co. 4787,1)3 rnk •. sUlker, 81 I>~ buif:.111111rkn,143 do koehUldell;C;70 
levere~ \ kA idem, N. P.' Vfl~1 den Herg. 1 ,Itt lIlB.llufacturen, vall . plk lange ~le~er, Marlin, . Dycc en co. 596,99 pik ,kapoek, 
woordlglll,t. ell co •.. l ' pak hoeken, Huber. 1 kt · kleeder{, ll, G. J. .1. ,.Ii. van, Lt,euwen en co. 1/2 leggor arak,vnn SOlIlmeren; . 
legd wO', van de Poll. .~I kl', di·/ersen,'C. p'~Il~t. 1 kt. iden~,G. Greve cuen.· 
departer' , ter I,lhd!ln. , 2 kn Idem, C. 11. •• liutschJer. 1 kf, Idem. ,>' , aIllie!' gebkll. '., 

. Een 't.' H. va!} .derMeer. 14 coil, machinel'ien, J' . ,Dillllop. .22 1810,27 pik ~l~t)niollium, J, 1)'. van· Leeuwe~ en co. · 6 IIll, ; 

Generaai p.rovisillu, 36. v.poter, G.~I1Qjlmau. 17 kn m~ubels. Ge~. boler •. 23 j)(j.t(ClIgl'0811I.!lU, .1kL.touw; Gezagvoerder. 
miste dellllttoWIl. 1 kt. dijr.elJ8~u, Wed. de Groy,t. . l~t Idem, ~e!ln. ,.N",,"I· !f ". cl· ·er·.'I~.~n":d· p~r Ne~d ...•. · .• c'h·,l' . ~.', n ' n,~'I'et 1· ",·gez·. " , ' 

,tt.e. . , alen. · 1 , i~' I,dem; C, W.G .. Humpif. 1 kt Idem, , "" ~ " " ~ .. - . ". .. r 
'breke a: ·w . van Leeuwen:· . .'l kt idenl, G. Buijn . . 1 kt gouddraad, ' -DlCnli!(Jl, agt.. J . .JL ~an , w,en en e.O. 
te vold4" ., ~Y, ail .' Ru:taa,t; 1 ~.kt~ivel'Sen" , N, ed; lad. }landeJ~bank. , 1 " ' , ladiug'vlJ,o SoerabaUa; : .. , < 

Gedu.~~d~m, B. ·Dankelman. 1 kt Idem., K. L- van t5chouwen~ 150 pik 'rOlling"-500,(iQ : Siii~er; 86 J.eggers · arak, J"~","',;, v~n i.~eu
~en ~a\\Irg.,.;;.!, kt .• boeken, J',G. ? vfl,u.9,aaleL 1 kt." diversen, . wen en co. 600p* tUT, N .. R.M"~499,9'{'plksllJker. · 
p,lltvapg"p., wllst~nberg . . : 1 ~tl~~m!). It 'fe~st.e.eg" . 1 kt m'tlllu- 66584 N. pl!"taQ!lk" ~ 2,55 plk IJertenhot'lN)s;S7.;200 N~ pd. 
maand!cttl~en,<KI~. I.-it zllven!e,rk, .Goprstl!l~ : . .1 kt zadcn, "an ., kap0!lk, Ned. ·, rl'lct-,' , IJ.~ode18bnIJK.- 3 knsigare n,Tack. 49862 -
... . d lrelnuk • . 1- kt dlversen, Bakker;~; ;)l ktldem, Brouge~. ·1 . N. pd., taba~l ~1&~~'~ pik'~ 'suiker', llultz.ingslowen;'eu co. 14 
m~n dr t~derri~: Huft'tmreutec, . 1 kt.m,g(l '. ' Ji:,Slaiil\ , .1 ~I aiver· leg~ers arak;Ku~~y\~, ' 5 YIl ,nmk. ,-W'. ·Vogel. · ' . 
mm el, )n •. . Roelofs .... 1 . ktldem, ¥dase , , .;. -l kt. Idem, Uhlen· .. ... • . . . I It, k' . .. "''l ' ' . . . ' . , " nl.bier ge,h.d¢'n. • . "" , • 

n · )lc,:- . ~:\k,t, lUel!l;.·Diost. J kt'~. tif,'ff}lnier, 1 kt idee)), . • , ,' ' . ' 'r.._, 
folngl.iIll8J:l, ~;:I ; kt .jdem, Audre ,:WiHerts·: ::I . kt'idem, van der 210~ ps buffelhutden. 1. leggers an.k, Pandel en Stiehaus: 263,84. 
putte.' l'kt I4.em,;J,agel'. lkt idem., ,Wagi1lk. 1 kt, idem,.' pik, ti~ •. ~1~r~i[l. Dyce en. co. ' .1 vat s.ee~. ,1)riM gC)llever-, 

f;r,Kiadererh lkt idem • . :~~:}~AnJ~g'-t kt id!~l, Voigt. ~atet.bur~. ~i'~~, " ,~~~\~~~Jes h~nng; J ; '''~~' ' Yl!on 'l,I~euwen en 
, . 



..... -. 

. ..... ; 
co. 5 vn bot.er, 1 bl. kome, 9)1 k lDl'lleri, 21 kauP, '400 vn :a~ita~.iia: 
hating, Ann boord geble7cn lading v!ln~ ~ederll\nd. . . . . . ~. 5 J unflS 7:§\, ' 

Naar Nederlkud per Ned .. schip "Miua", gez. van Inschl'ijving van gouvemements-wissels, op -he~6~ .. · .. 4ap,-~. 
Bruggen, agt. Reynst en Vinj u. - geboden cen milioen . .; ' " ~ . 

. te Soerabaija geladen. Illgeschteven a pari . ' ' . 1300 
3003,20 Ilik suikcr,' Frsser Eaton en co. 102483 N. pd. tabak, " 1003/4 II 4.044 

Appel. 55480 N. pd. idem, Reiss en co. 10 pik arral'oot, 1/ 101 ' . Ii 3,615 
P . Vad,·r. 11 kn proviaien en huisrllad, J . W. ' DoUer . 1/ 101ij1 ~" /I 420,515 
120 pik roliinff. 184:145 N, pd. ·tabak, 1 pik kolle, Allemaet . . 
en co . 4000 pik tin, 85,76. do cacuo/20,64 do damar, 17,59 " 10Il/;!.. /I 488,474 
do gOllapr rtja. 1,04 do gc1tagietanlt, N. H . M. 12 kn klee- ,,102 • ~ <. . "lQ,OOO 
derta, Besier Joukheim en Sooit. 5 Vll spek, 8 kald genevar. '<'!},. ' -:- .,.,. ~ ___ . 
E. ten . Brinck ell co. 2 vn vleescb, 2 zakken meel, 1/2 ~.ifotaat-f92t:948 ""'. 
tegger Milk , \'lIn Somerc!', Greve ell co. . De vier eel'~te inschrijvingenzijn gegiu~d~ ~" De 'gouver~ . 

al iJict galaden. . nements-limite was op 1011/4 p·at.gesteld. 
. ----.. . -: --.--':"~-------.-~""':"'-.-. ~-11511 A. pd. t lieo, Heyus ~ en Vinju. 2 kn hlltspOt., Janssen , . . ~ . ' 

f'n V!;u Wijl;, · 5 coli koopwaren, 7 hammen. (j vu spek,. 1 :RESTAJ'SfT STAAT.. . 
H b/il:.wcrk, 2 pa kken tabak, 30 kn likcur, 1" kt stalen pen- 0 d It' M' 1872 - . ~. .... , " '" ' ' 5 I t k! ns I) I do Iloe~e J A nll boo'" geblevell n el' U lmo eJ ' aanwezlge goe :~t.e<n' hi het . ~ l ltm, " 9 . .,0 v (k. C, . , 08 "I ." IU . E t 't t B . . ,,_ .. '~' ., 
Illdill!~ '?IUl NI'derh,nn . n Tepo 'e ataVla':., ,~, ,,~,'~; .. . . .' 

.'"~='.' .• ,= .. ===:========, = . ~.§:/~; jlil~\~?=' =''''''!..~'-:~. , .. 
NClfir Nel ler/aud per Ned • • chip IILichLstraal", gez, HOE VEE L Ii E -I Ii " ~::~-~ ''-<or' ':;, -; J lIllsen, Ilgt .. J . Daendols en co . ' UE N AMI N G • ~, "" Ii " 

ttl Pllssaroeang gcllluon. v R R --.,-----,-..---0/,--. ,.. ./ __ ,: .,.. 
4301,\13 -" ik: 'lmiker:, Fraser, Ealon en co. 100 loggers arak, G. d d r:i ri .,; . , ... - ' II 

GO}; n ,,J<; 'R E N. '" ~ '" I '<f Jl Ji ..: .... 
8ue'OIondt en co. __ .. ,~~_ ... c ... - .• . ___ ~_.c __ ~ ~ ~ ~~. ~ ~, _ < ~ ttl Pnllarockan gelnden. . ___ __. __ , _ _ 

lliH·9.2:i pik Hiker, 1 k ~II ~;:;18;:;;~e~ : .ManrSClJalk en co. !b~glil;:::::::::·::.I.:::::l .... ~~ :::::: :::::: ::::::1:'::::: :::0/ 
- . ~ittcr""I"""".'· " ' .• """" " '".''''. : ''_.' .• ' ' '.~." tI~ ' . •.•• .-. Hi) pii tatlinl'". 1910 do euikcr. 625 do t.in. 2906 ps buft'elhlli- lI!>ter. .. . .. : .. .... H ....... ; ... 1128 . ......... ,' ; ... : .. .•• .• 

trell, :mZl· /10 kothllillclI, 377 do paflrdenhllidcu; 202 leggcrs Iller (Roll. I .... ...... .. :... 227 141 ........ .. ............ .. 
t. 350 ' 1. I. k G S' It 10 I k C~gDIlC : .... ,.. .... .... .... S481 ~8 ... : .• ,'! ...... : .. ; ' ....... . 

;ol l''::, . Ill" " !lIlOc ,. • UHmOtt( · .en co. egg e! S arf! , I?lve.rsell (Regalen) ........ "..... ...... .. .... ...... '. 3~: . . :.: C: ' 1600 Fili rUst, Jj~. Mnurmnnn ell .co, 158;90 pik tin, J . Eoelw 

:~fb~id~\,~I1'~;'7 21Jo 1~~e~i~:d~:I~:;v i~Ycc: :~l. CO2.19F:s PI~u~;~f: g~~~~y'.~~::: ,~~~ ~~;: ~X~~ ::>~ ::::;~ : ~ ~~~~~:~~~~ ~~~X~~;~~ 
buidfln. liii:l lJik knpoek-, 13 do klilloek ZII £ICI, p;cb. SlltorillB. Gewaren en lllstolcn" .. .. .. . ' 2~ ....... " ............ , .. .. ; ... . 
Vtdtr {'II CII. 300 pik lin, N..n.M. n legg!Jrs arak, Ko" ~lrenl (.Adr .. "p:ood). 060 190 ........ . ...... . : •• ",,;~, . 
ner ·, ~ V H I,r ,,:+il, 'J FI "..a.a.t:!........''.Ar·~l p · i\:P.;,,-n .. "._~ _~~Clll (Qr.'t!!~~) ..... _ ....... _ .Ali: ' .'-' !!. "." ' " .. . ..::., .• _ ••. ~ .• , .• ;;:? 
r f 7'~ u • .." i~..ti't"" "-'~.~ ulJ ...- i

t r ~b""''"'U'"V''''' Idem (Groell) ..... ... 180..... . ;:-; .• \f ' ; ........... .. ;- •••• • :: :lI'~'''k(; No~c:h I. SO /lIud u,\,jen. 10 va hAring. 30 kn'"Wijn, idcm ,QugebleekIC).. 214 .......... : : ..... : ..... ,,; ••••• : ... i c' 

9 \'/lI1Otl:t. AaH Looru gcblovoll Itlding van :N'cderland. IdelU (i'\8ai) .. , .. ; ... ·• .... 180 ......... , ........ ; ... .... ... ;', . 

~~,~~:'U:: :: : : :: : ::::: :::::: ;1~ ::::: :: ~: : ::~::: :::;:: ~.::}~ ~ N,,~t Ntt/erh.lld via Soernbniill pe~ Ned. schip llfiildcrrlijk", KII"r'~1I (Sl'ermacetic). ...... aoo .... .. .................... J,;', 
g('t . Viii lor, sgt.··J. l!'. van Leeuwen en co. Krulll~rUell ... , ........ :... 7 ..................... ,: .... " .... ". . 

lading \luor Nederland. Kaloen gebl. en ongebL 112~ 4860 . .. , .... • ; ..... . ... ,: ........... . 
idem Gedru)(te ...... " ' ... 4660 ............. : •. : ....... ~ ..... : I 

llttld"·enever. 1.\lIlel)bll,g ~n co.-; _ Likcllren .. ' ..... . 1 ..... ;... 325 ............. , .... ........ . ... : .... . 
'" Leder en Lcuerwefl.. ...... 2 .•.• : .......... ; ...... ; ......... : 

lad iog voor SlJerabaija. .. f,Unol ic ........... . . , .. . ... 500 '7, .. , .' ' .... i\ .>:. : ......... ', ~.-.. , 
- • r. dIG' f,aml'Cl. .. • .. '" ... '.. ... 26 .... ...... : ...... .". ........... ', . 15 len I~/:(Ir. >V!lIchtell. ,, ' do aar ewcrk, 18 do goswerk, eo . Meuioijllcll " ............... ". 20 .. ; •. : ...... ;; ~:; ....... .-: .. ;. 

Wtlny en cn. · 11 kll IIlCirorll, 50 do cognac, Dummler fln Mecl. .. , ................... i .. : .. , 6 .. : ..... ............. :.;. 
600 VII ~tanl. Maclaine Walbon en co. 1 wll"'en 13 Modcwaren ..... ...... ...... ~ 91 ................. , •. ~ ........ ",,::.; •. ' co-. . , . . ~, Opium . • . • . . • . • . • • •. .. , . . . 4t ," . • •• ........ ... .... _ _. . . _> __ ~. 

"n divct5flt. 2 do kaas, 2 do nrovisieu-, 1 kt boeken, l~ ham •. ' Proviaien: ..... ... ;.. .... .. . 360 240.\., .. :-;' . : ~ .::: : .• :.: :::: 
mel! . Rf YIl~ t, en Vlf>ju. 87. vu drlladuag'cls, 3S tn cbijnwiin, ParfulU.erlcu ... . . ' .:" . .-.... 2 60":,, .. ......... ; ... , ........... : .. 

," gob. Su\<.ri,#s, Veder.en Cal 50P kn cQgnllc, G •. Suermondti ~::~~~~lf~l~::.:: : ::::: :::;:: 2~~::::::-:::: :::::::::: . :(:: :-:::.:.:: . 
en ".co . ]/2 Il'gge.r Milk, 2 keld~r8 gClle.l'cr, . 2 v.n , boter, ~ vat Bigare~ . (M8mlla) . .......... '89 .. , .. ; f' '.;; ... , '; .. : .. : ...... , '. 
Intel, 1 ank'~ r ilZijO, Overgtacheept vau de GeslCua Maria iln Hl?~ (HolI)........ ...... 7 ................. .......... . (.- .; . . 
Zlid Holland .• Sclzcrwnter............ . ......... '..... .110 ... ~ ... ...... ...... . 

! - . ' . • Schrljfbehocften.. .... ...... 06 ...... : .......... ; ... : .. ;; .; .... . ' 

~aar N~derland' per }j'ransch schip ·"Slella Mtris", gez, ~~n~~~~~k:::::: : ::: : ::.:::: . !.:.~~:::::.: :::::: :::.'::: " 'i:Q~::-:::: 
. Ailed, agt. Houghton en Co. .; ' , ' Vleeseb en Spek .. ...... : ....... ; 210; ......... :, •• ~;.; .. ~ ... ,. ' 

. lading voor.· Nederland. ' . Vruchtcn . (Ingcicgde). ...... 60.,. 'Of" ...... :,.: .• ".~; : ..... : ~.'; .. ; 

. ~O~9t~o,~;~~f,' 2~/~O .·r:i~:~: :lsmd~trk~~~~~r~~ ~~k c~~per,~~IT::~~~Le~:.:: ::.: ::':~i~ ··;'·}L::~: : ::::~~~{~~:~::.;:::~ .:::::. 
. va~l So~rabaija voor.Fr~nkrijk: ~ " . . 13::(r~~~t~~·:·:·:::::~ :::::: i:iL:::.~:~ ~U. v~~, :~ :.:j:,:<::::: ~':' 

1/2 legger nrak, 'vnu' SpmmereD, Greve en co. 11 kn.zeep, 12 . . ~dem. (Mailers)." ... . ...... 1~8 ...................... , ...... ' ••••.•. < ~ 
vn verr, .. 4 kll manuracturen. 1 k~ spijkers, Aan boord' geble. Idem ~Char,!pagQe) ' : ...... .28. ; ...... : ... ; ........... " ,:. ;:.,~~ , 

ven vauEogelatt

d

,' " - ". . lZJI:tdl~e:n::ckG:koGe~d~el;rie~n.~.:. :. : •• :-.: :, ...... ·.: •.• ' ~.t .. ~.:. J.70~, ~ ... ~ .. :.:, : .. :.: ...... :; .. : .. :. '.::.;~.::'." . '.: : .. : ..... : .•.. :.:.~. ': .. :. '.~.' .:: ~.'~.'.': .. >' Naac Bilii}lID ·e~. Ban~aper ·N .. · I. scb!p~·~FM.hool. RII~jak", . " . 
. ; gez. HadJle Ah.e, .agt..P. L,andlJergen ~(fon; . . ~ .. ~. , .. ,. 

8000, ~an boord' geble"fen lading • .. :j}~;c: Voor .elk artikel inan~~u1nmer- voorkomende. enliiet llC)or 'and~re 
V oor ·Banka. . " I tege'ekend, stelt zich voor ~et'aI9 6chrijverbell.end •. <;. : . . *: 

: 250pik' k.!I1~ ' 2 kn ~etroleum, 11 vn' olie. r ft. ~he~ott~~,3 • " . • .~)~";:: " . . . . J: F·; !A:N'.~If.: .. ~ 
. . kil 8igll~en(lkt l ;uclfera, Skn z~ep'.I,:ezag.!9:etc1'~I; : .• ' . . .. . Snelp~8druk. :.""': ;B:B;lJjit~ci ,'. Wxj~.~ Batavii. 

• • • , ~.'"'.-r .. . ____ .. . ,.V ·. rl...o-
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