
l;]ditie voor Nederland .. 
l{oUjly~.Blh{EAU : Batavia.) bij l31WINING & WIJT. 

~~~-~=~~~ -~=====--~--==~==-======~==============================~===== 

Rotterdam,' )Jij M. :WIJ';l' & ZONEN, 

men te hoogen leeftijd of lichaamsgeT;rekenheef~, 
kan. de man niet meer van nut zijn. . ' VOOI1V\TOORDEN, 

YOOIH<OMEN1>E IN DE G~WONE EDIT IE Y A.N RET Maar na 30 jaren stelt menvrij van dienst, 
om telaten betalen tot het einde del' dagen. · . . 

'"Nieuw ,Bataviaasoh Handelsblad. De opbrengst voor de schutterskus rusfop 
de meest onbillijke grondslagen en in de toe~ 

SCHU'F!I'ERIJ EN SCHU'rTERSKASSEN. 
passil lg is aUe;; willekeur. . . 

Toch is eene heffing . van . een half percent 
'Vederom il de tijd gekomen, dat de goe van do vaste inkomsten niet gering te . sohatten. 

gefueente bij advertentie in het officieele blad h . die' hefting eene belasting of vervang{ zij 
wonlf llitgenoodigd te offcl'en ,voor de schut- den persoolllijken dienst bij de schutterij? De 
terskas en den h~lfjaarlijkschentermijn te voldoen. administratie ell de rechter nemen het laatste 
vVederom denkt men daardool' v:m zelf aan het. aan. 
0l1recht en c· de willekeur, die 'in deze, geheele . JYIaar hoe is dat te rijmen met den hestaan~ 
veronderde l'egeling heerschen. den toestancl? I . .' .••. 

Staatsblad 1838 no 22 zegt, c1at de daarbij Men zon voorzekel' niet meer mogen heffen 
.. :;oH~naemde kathegoriell van ilfgezetenen van Ne- dan noodig is om · in de nitgaven te v~orzi:ell ., 

;;;f~' .... · n .. ·a.;'~,~h .. -.ln ... ~ie . alt,enSCh .. utter.:JilicllL ... tI.· g zijn~ Wie '1'.oc1.1 gObeL. U'~ tlat ". Hie.l' . e .ne~cl .. el .. ' .. S ..... b .. ... esta .. ·a.: .. n ....... .... ~~:h,}lt~. 
C", ~.~ ' .- ' ~y;;d,i;etiat;.e\h4l_~,dleeft te. be- ' terskasse.n, dlCee~l' fQuds u b~zlttel1. " De . ~,; .. 
··":~tltt , ~ VEih 16 tot 45jarigfm leeftijcl . dient tel' voorzienirig ill lokale beh(ie1tert~. . .. 1'4 
.:. -Pji} bepalillg is> al dadelijk in de pl'aktijk reglement van 1838 ~egt: "Het doel derscnqtJ 

· .... ·eeu~9nwaarheid. . terij is om in gewone tijden mede te'" ~wei'ken 
1{iet . allen, die in de termen vallen, zijn tot hot behond der inwendige orde en<1'ust in 

schutterplichtig, 'In een gedeelte van Java he- de piaatsell W 'i 01' zj zich bCl:inden." . l.n · Q.lJ.iten
S~fiat geene schutterij. Dp Bandjermasin heeft gewone tijden ~ ka;n 'men meervan de schutterij 
~en er mede- nooit iets yan gehoord eischen, rnaar na voorafgaande mobielverl}lfJ,ring. 

Hier en elders schuttel't men. Op Cherihon Het is dus blijkhaar eene lol<ale instelling . . lri-
. best.aat · deschutferii in naillU. tusscll cn is 011S verzekerd, dat de lokale fonelsen, 

. Van l~+, tot" 45 jar_en bat men d'e sehutters strekkende om kleeding te verschaffen, de mH
'op . versc1!eidene plaatsen in den oostrnousson ziek te onderhouderi, enz., weleens, zoocha eene 
excerCeel'ell. In Fruisen lleeft de Iandweerrnan, schutterskas elders ledig was, aangesproken wor
die eenmaal met den wapenhandel vertrouwd den om daar ~n de behoefte te voorzien. '. De 

. is, bijlang · het eindeJo.ossoldatenspel · niet te sehutterskassen worden derhalve als algenieen. 
v.ercluren, dM de burger ' zieh hier moet getroos- staatsfonds beschouwd, niet als lokale fondsen . •. 

~ "ten. Eri- toch z~ll~n mfie :schutterijeil niet als een rroch betaalt slechts een gecleelte · van allen;' 
model v~n geoeJendheifl .te beschouwen zijn. die moesten hijdragon. I>licht ·· en belang zijn 

Waarom laat men 'de ingczetenen op hun intusschen even · groot in aUe residentiep" 'van 
45ste jaar geen schutterlij ken dienst meer ver- Java en' in alle bnitenbe'l.i ttingen. Staatshlad 1841 
richten? Is schutterij onmisbaar voor behoud no. ·26 he eft. bepaald: "dat de kontributie (be~ 
van rust en orde,dan bestaat gehcel dezelfde doeld bij art 5 van 8thl. 1838, no. 22) niet 

, aanleiding op 48 jarigen als op 44 jarigen leef- enkel verschuldigd is dool'personen, 'welke van 
"'}ijc1 Olll goed geoefelld te blijv~n. AIleen dan als I den schutterlijken di~nst · J;; ijll vrijgesteld 1 maal" 

\- . , , .. -' 



Maar de 
rechtva,ardig ! . 

Te vergeefs he eft men gepleit, dat waar geen 
sbhuttel,ij bestaat, al iseene, afdeeling of een 
O'ewest innaamihgedeeld,nietopgebracht moest 
~oruen, aangezien de heffing niet het karakter 
eene}' belasting draagt, waara!ln all~n onderwor
pen. :"ijn;' neel~, zoo 111i~de de besli~sing, de schllt-

. teriJ ,te A. of B. hee1t ook voor u nut, want 
zijzal ook hmnen dienen am rust en ol'de 10-
kasl ten uwent te handhaven; gij behoort tot de 
schutterij van X. of Y. 

, Men Iaat betalen over "de vaste inkomstell, 
daaronder niet begrepen eenige emolnmenten" 
Dus ook 11iet van emolumenten, zooals luenig 
amhtenaar er trekt, die volkomen met \aste in
kOmsten gelijk te stellen zijl1, omdatmen in all
dere opzichten officieel aanneenL dat ze 's jaars 
een zeker minimum zullen bcreiken V oorts 
heeft de reehter uitgemaakt, -, men zie het 
l1eekblad van het Recht vau 23 Maart 1868 
no. 247, - dat gepen8iimeerdul aIleen behoe
yell te kontribueeren van hUll pensioen en niet 
van Lunne inkomsten. Waarom niet, als dat vas-
te il1komsten zijn P ,; 

Ken . afzonderlijk personeel ',oor de richtige 
-'opbrengst · van . heffu~gen om?reekt hier. Is uu 
een resident of asslstent~resldent wars van de 
:Schutteiij, dangeeft hij 'geene opgave van uw 
verbUjf en dan betaalt men niet. Er zijn voor
beeJdell dat ambtenaren jaar op juar nalieten de 
nieuw aangekomenen of in de termen vaUende 
persoI)ell op te geven.· Dan is de schutter~raad 
onmachtig am ' te handelen. 

, Vcrder zijn ons feitcn 11ekend, da~ meN goed;.., 
yond ingezetel1ell jaren geleden aan te slaan voor 
een bedrag, dat ze onder geheel veranderde om
standigheden blijven betalen. Men heft bijlang 
niet . een half percent del' tnkolUsten van die 
periQnel1. ' , 
" Zoo drukt deze heffing geheel will~keurig. 

Daarbij komt nogdat, een gehuwd man, de 
huisvader die voor een talrijk gezin zwoegt, het
zel{de betaalt als een ongeh~l wd persoon of we~ 
duwnaar, - diealleen ' voor zich te zorgenhee.ft. 

;:Hetgeen voor den eenen een zwaaroffer is, wordt 
cene kleinigheicl voor den ander, want het gaf!.t 

'yap g'elijke vaste in~omsten at:. 
' l\'f\al' onzemeenmg behooren , de betrokken 

Direkt~lireri' de Inspekteur-Generaitl vanFiilaii~ 

EENE 
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~.::::~~t:, 

l~~~b~~t,'\ilrt~~~f1iT.f~:rts~j(~~:£::ni~~!~e!~~f~, ~~~~,~r~~f1 
;'der 'BHtte'n ili ]ridie ·mogen aankleven, men gltat f:\xecutIe, ' , op . onwett!ge .en welmgociiaeel~~~ 
',er 'Vool'uit ' '.' . . ";': .~. , d'ge ' wijzebevolen, . eene. daaq, dieniet .. v:gQi: 
". De .': Brit8ch;:Jndische bladen 'bevatten een be- verschooning vatbaar is. ZijneE~c. in raae'J(~i:l 
21angrijk ' dokunl'ent ,dat onze meening in het de meeni~g niet ~eelen~ ~atde"ex-ecutie uit,~'~& 
:·i:helderSfe. licht . stell; . ' . staatkundlg . oogpu~t · nuttIg WttS, . .' ." .' ... ~',< 
~', 'l\1~n ;~ iaC zi9h " 'herinneren dat in ' Janual~i jl. , De heer ,Cowan hade?~ter meer op zijn s.ch~r~~· 
· eene <kleill·~ bende Koekas, eene seIde der SIkhs, hoek. Hen 16 Janwtrl Jl. had de heel' COW:~l\ 
:.,op~ 11et ~,gebiedva~ eeriinlandsch vorst te wapen per telegraaf verlo! gevraagd,. oIDvier perso~~i;! 
i Hep'; .... De . troepen van twee inlandsche hoofden. ter dood. te doen brengen, Op denzelfdep . aa,~ 
, versJrooiden in . een dag deze lieden. Onder den sc~reef de heer Forsyth hem een . 9ffiCIeus~,i} 
' irtdt.ukvan beduciltheid voor eene meer alge- brIef, met beve~ de. g~~angenen naarS~irp%~ 
~:i,rieeIie " heweging lief de heer Co,van, de deputy- op te zenden. DIe brIef 18 verloren .· geraakt. J;f! 
';-'eomtnissloner,eenman die vroeger bij een hon- voordat Cowan eenantwoord kon ontvangeh, Y~!l. 
, .gersndod' veel voor de bevolkil1g had gedaan, den gouvern~ur -v~n . Punjauh om · ~ manneh: t~., 

' 49 ~.,Koe'kas · vobi de. manding del' KanOnl1en bin- execu,teeren; het hlJ 49 ombrengen! , .. . ..i'/~~, 
.>del1 :Em>:llan 'stukken · schieten. Zijn chef, de Reeds waren 420f 43 aan splinters geschg(¢p;:~ 
"tolIl:tiliggi()ner "v'an· Umhallah; de heer Forsyth ,toen. hij een tweeden brief van den heerFoi~ytI.1; 
lietnog16 menschen op die wijze ter dood ontvmg, hou~ende bevel om niet buiten de gi~i.t
b'rengell; " . . z~~ del' wett~gheid te gaan; die niet toeliet9:~t 

Deze '(laden werden vooral door de Jihend of hy doodvonmssen velde. Cowan reikte denpti~f 
.-Indili ' naRT .verdiellste gekarakteriseerd. 'YVel bedaard aan kolonel Perkins, den . super~i.nt~#:
:verhieven 'zichtalrijkestemmen tegen het bIad, dent del' distrik.ts-politi~, toe,met .deze 'v9q~~ 

: d.ie ................ d .. ,e be.l.'.d.e am.' bten. aren l~ . beS~herming narnen, .den: "dat het met aa.ngmg de exe.cutie .. t.e •..... s .... c.~ .. '; ... ~ .. -.' •.....• ' ll1aarhet Parlement bemoeIde zlCh met de zaak sen van de nog ovenge, reeds voor demond .K 
\e~ . ~.de, regeeriug ,gelastte . e€m onderzoe~ . ~et be- de~ stukken gebondeI~ mannen; dat zul~~eI1 , A:-
slultj 'v8n.den w/larnemenden onderkonmg IS thans simt op de bevolkmg een zeer . slecht~lL . .. 

'"beke:ii·d '~wo~cm·; :, ' c' '., ' . .·druk ZOU' ,maken;" " En ' daarfue'dewas.c-jief',lW 
~· ,£~chtvaardigheid . ian mensehelijkheid te pa- van 6 of 7 . ongelukkigen weder beslist. ',' ~ 
;'l'~n,!·t".zegt dere.geering, "is de onwrikbaar vast- De ~~er .Forsyth had recht · over . ley en ., ~P 
"gestel(le 'smstkuude vail ,hetBritsch-Indische gou- dood. H~J ,schreef nietalleen dell" 16e1117den-a}ih 
~ iierninntmt. Het is valstrekt o11:misbaar om dit Cowan met overijId te handelen, n:t'aar telegrafee)f,db 
:be'ginsel in" toepassing te brengen, dat recht ge- 'aan ~en gouverneui van Punjaub:"Cowanvr~f.ltg.t 
'daan worde nsar bekende rege!en, na rijp over- verlof 4 gevangenen te executeeren, maar ei' ··z~ijn 
'lege~onder8cheid makende tusschen de meer- reeds 70. Jk begeef er mij heen ell kan ,d'e 
~dere 'mste van,·· schu1d. V onnissen, in opgewoll<: wet doen toepassen . . Eene exceptioneele daad" is 

'~enheia , geveld; en tnetweinig tijd tot naden- onnoodig, zo~ de opgewondel1heidvernieerderep., 
.~~n~itgevoerd,ktinnen ,11och rechtvaardig nochenz." Den l8den vernamhij het valscheg~~ 
~ve:rstandig <zijn ; :Waarschijnlijk zullen zij eer den rucht, dat nieuwe benden zich gevormd hadden. 
::s"tertipel van individueele . wraakzucht of vrees Nu wenscht hij Cowan geluk met de gepleE1g~ 
A8.n ,v~l1 bez~dig~ oordeel dragen. Overijl,tlhan- de gruweldaad.Hij verkeerde echter ho~~pal 
:d~,l~n ' wordt SOIllS vobreen hewijs van kracht ge- onder den indruk, dat hij den heel' , C6~ail 
~b:()~cle,Il"niaar yloeit inderdaad uit zwakheid diende te verdedigen VOOI' het plegen van <h~t. · 
:;y}jOl'tj ,:'w:anthet :getuigtdat ' men eigtme -kracht geen hij herhaaldelijk ontraden . had·~ Hoeze~t 
Jb,et'vijfeIt'~- en > deIfIl1Qe'd~' mist om tegenstanders de regeering hem nuniet vaor het gebe'utQ~ . 
'l~;tl¥~e!lig te ~behandeleIL" '. . . aan~prakelijk . s telt "waarvan .. hijde .' yei:antiqQi~, .' 
\;" :1¥~.n ' dieregel~h wOi'~ende feiten verdeI' ge- delijkheid hm onrechtewildedragen,,,bewijst:~reil 
r:t.9~tsr~r '. ...... . . , 1. , " ~ . enander 'evenwel dat de cominissiprierzijn,e 
,' ;" §,eeil(3 'Verz~htende?mstandigheden pleiten ,plichten in eene ge~ichtige a~rigelegellhei(l :te,·, 
~t~·il.'L;~ltristec,. 'v~n': ~eA heer .Cowan. "De . gevan·, .gerrover den inlandschen . stM,t . niet, juistinz,~g~ ' 
{' ~:jj€'n!i~a:~~n . we~r16os., ;;Denre~sten 'Yaren .zwaar te meer daathij . ten ·. ~lo'tte zeIt handelqe iu.s#ij.a~ 

. :;n.g./.;Zij ~~ddenzi6h. aan veelgeringer machtmet . de . bekende staatkuudevand~ ·rege.~riIig:~\.: 
~,\~>t~.~~~yen ~If~.\veJ:deilhe'waakt.;clooreel1e:groote Hij ' begaf ·>~jGh tGQh uu , ter .,pla3tS~I ; :xern;~~· 



<' (tat llOg 16 -personen ' terdood veroordeeld wa- m~ar 0p"beh\?orlijke' wijze, ' In~tine~~';~e~~ti¥l~ 
:, ren ell gaf bevel ool~ dat vomi'is uit te voeren. held en met oordeel des onderschelds;; ; Z'; "E~e;: 

Ten slotte onthield hij aan de regeering de vertrouwtdat allen zullen begrijpeildatdad~h:;; 
aischl'iftcn Val) de twee eerste bl'ieven, aan Oowan woals de 'heer Cowan beging, door de wet V<;ll; ~~ 
gezonden.· , bodep en onstaatkundig zijn, omdat ' zijhet vei< 

De waarnernende (,iQllverneur-Generaal, lord sehil doen verdwijnell tusschen de toepassing 'der , 
Napier, heeft OUI deze redenen den heel' wet in hare volle gestrengheid:.enh~18stighet 'ob:t<', 
OowHn nit 's lands l1ienst ontslageu ell den heel' doen leenen aan gevoelens vi1l1drift en vre~s/' 
,Forst·th Haar Oude ovel'geplaatst, waal' "hij niet De l'egeel'ing in Britsch-lndieheeft ' zich-'Dlet,; 
met ' h t toezicht over de staatkulldige aangele- lateil m~deslepen door het ,valsche begrip :van c 

geuheden V<! !l eeuigel! ul1andschcll staat belast is," solidariteit your de handelingeu del' bestuurders; 
. onder hijvoeging ~, dat hij voor den vervolge waarvan de heer Forsyth uitging.Zijhee£t\mk' 
geenc plaats ing zal YCl'krijgE'lI, waal' hij met 1\00 - piet gcschl'oomd de meeste openbaarheid . ahn 
danige ,rnnch t bekleed en tot. dcrgelijk toezicht hare beslissing te g@ven. · Vergelljkt' meil :nu: 
geroepeu zon zij n." . . . hiermccle hetg~ellonder meer in de laatste jaien : 

L'e L t( teunnt -Gouvel'llenr van PnllJaub had soms in Bandjerrnasin geheUi'd ,is,danzieil' wije 
hctzelfde lldvic~ uitgehracht t:ll geschreven: "De d ;lt ODze regeerillg tot ~usver nietop 'g'elij.b.e 
ovcrweging vall de h ijzondcl'c ol1lslandigheden, wijze het stelscl lweft omhelsdom, waariij : d~ ~ 
waal'ont1(:r de heel' Cowan tich bevond, van de wet of goede tl'OUW wil doen eerbiedigen, : te~ 

. staritknptl ige gcvolgen die hij c1uchtLe, en van de vens daaraan de Hoodige openbaarheid te geven: 
noodzakelijkJlcid o III bestu rClIlle ambtenal'en te Tach vinclen de i raditien van den voortijd il()g 

st£tUlt:U, zelfi> al::; zij dadcl1 \'m l de uiterste ge- zoovole vool'standers, dat het weI noodig zo:ti 

~
rell Yhcid plq~cll, tel' goeder tl'Ol1W ell -in het zijn ook in Nederlanclsch-Indie te doen ziendat 

. ublick behmg, hondt lIIij !l11oen Lerug WOOl'- de beginselen onwrikbaar toegepast w6rden,wa~f
v n '.m hlaalll llit tc Spl'ekCll, die Illi] op de vall het besluit vali den waarneme)ldenlandvoogd 
;. lllCH liggcn en watu'mede de Gouverneur-Ge- in Britsch-Indie uitgaat. . v.L. ' . 
c ,; mal v.ich ongetwijrcld zan \'c l'ce lligd !tebben," -.. - -... -._- ,.--,-,--_.,,-----__ ._ . __ ' 

J I Deze Janist(' zegt ten slotte . 
.. .\f(!l groot l e~(l WVZClI neelll L :6_ Ex(). beslni- ':/I'OOlVl VAAR'P' OP AUSTRALIE. ,,---

ten, die mnhtcllnren zwanr moetClJ troJlen, wier Onzo geachtc konfrater vall de LO(Jo1llotie/ zal 
fout rom-%eker yool'l1(\lJlelij k ge1egeu is ill te begrijpcndat wij, gedrukt onder grievend htl'se
.E,'1'ootcll,. ij\'er \~)O l' hef. bel,l,! ; ,!I L~ ,van l'lls t e ll ol'(l~,; lijk leed, eene week hebb{'n laten verloopen zpn
maul' lltj ach L hel ollvel'll llJ , • ..:: hJk lo duel! begnJ- del' IHH]or op z-;ijne bedenkingen -overhet a~U1: , 
pen, dll t tcrwijl ell mu !i tcllaUl' kan l'ckenou op gev l'uagde snbsidie voor een stoomvaartdienst op 
goedkenrillg van daden, huc gestl'cng ook, welke Al1straliQ te antwo01:den. 
de wet aangeeft (JIll I'll!;!, ie hel'stelien of te be- De N, I. ~toon1vaart-Maatschappij . : vraJigt 
wuren, nieluHIHl gel'cchtigd is de ',vet naar wil- f 30000 p er rets suhsidie en geeft alleen .;;e~11e 
lekeur tel' zijde to schuivell. De af..,tand daartus- belofte", zegt de Locomoti~f. Wif zijn vanJm'ee
schen is IH~m elsbl'ccd. Z_ Bxc. is niet in 't millst ning clat . geen suu;:;idie zonder behool'lijkkon
beduch t da t hare hanuolwijze arubtenal'en zou tnlkt wordt vel'leelld en niet op eenmaal v'ooreen 
verbil1 d ~ fen d0 noodigc encl'gic aall den dag te of meer jaren uitgekeerd zal worden. -Dat-: g(3" 
leggen en tcgenover gevaren met vool'tvarend- benrt immel'S z60 niet. . , ;' , 
heiel to handelen. Aan de andere zijde vel'waeht Geef eijfers; bewijs dat 'zoodanig -subsidie 

. Z. Exc, even ruin dat doze regeeringsdaad door noodig is, zegt onze konfrater verdeI'. , .; . 
de bevolkiuh' vc:rkeerd begrcpen zal worden. Ilij . \Vij hebbon reeds ten deele daaraan volda.an. 
vertrouwt dat zij daardool' zal inzien, dat 011- Wij . gaven eelle raming del' vraehtprijzenen :der~ 
del' de Britsche ' regeering allen gehool'zaamheid passagekosten. . ... . " . .' 
schlildig zijn ann de wet; zij client _ te beseffen Stel nn zelt~'3, dat mengemiddeld p(n~ re'is 
dat de ,strut' , welke thans een gmbtenaar treft, voor stoomers van lOGO of 1200 ton '()OOton 
omdat hij de wet met voetcn trad, geenszins hettegen £ 3 lading kan verkrijgen; deviaph:t 

. gevolg is van mededoogen met of onverschillig- naar _Europa is thans in Australie · £ 3-1(1) sh: 
heid VOOl' de misdaden van hen, die hij onwet~ Stel daarl)ij dat men 10 of l~ ,passagiersi d~tK,@. 
tig ,bestrafte. . Op hunne misdaden verdiende de ldasse en 6 del' 2de per reiszal :hebben ; ';"f'::I;~: 
volle gestre~gheid del' wet te ,worden toegepast, dat al of niet ruim ' genom,en? -;;?r};~ 



fZ-'~[':M'en vergete 'niet d~t :Sliil{er ons hoofdproduktMaar Ine!' - hebb'en we ", een .l!ogelin d~e bane;!'; "", 
,1,,00r , den uitvoei' is. Deze kornt in eEln bepaaI~ dien men wellieht 'niet zoo .amir wil koopen, .' 
;'den t~id 3tH1 de markt ,: Geen onc1ernemer kan maar die de eenige t()t _uusver is geweest van- , 
al.:dadelijk cene vloot voor enkele Inaanden des aIle vogcls en van vroegere kasteelen ill de lueM 
jam's in dienst stellen. Men zal later misschien orntrent de stoomvaart tusschen Java en Aus-

<_)1geil~eenstoom voor het tramJport van Oll- traJie. v. L. 

HYGIENE. 
1. 

",-ze suikers be~igeJl, de koncessic-aanvrager kan 
,aUeen l'ekenen op het vel'krijgen van een gedeel
te \ian de sn~ker, wan t hij IlCeft nn een he perkt 
getal schepeu in de vaal't. Ons argument in 

' dit opzicht is dU3 l:ic i; ee.u mel" dat aan ane Veuillot heeft een boek geschreven, getitelcl-: 
kanten snijdl, de Gem'en van Parijs. "\\1 ie de geuren van de 

. pc bel'eken:lig del' in!iOll1sten bij 'eene lading groote plaatsen op .lava vvil schetsen, kan geen 
nm 600 ton per re i~ is dus zeer zeker in de behageltjk tafereel ophangen. r . • 

~erstc jarcu niet te lang, want wat voert Aus- \Vanneel' Z. Bxe. de Gouverneur-Generaal -
t ralie ons thallS aan ? zich in den oostmousson alhier bevindt, zaI ' hij . 
. ' . De Lo('o?n()tiqf zegt: als de ontwikkcling van wellicht des avonds aan de begeerte willel} v61~ 
den handel zoo groa t belooft to Zijll, dan kan doen eene kleine wanelding te maken. ( ; ~steld-

' men uiet wijzen op den geringen handel van dat hij dan van het hOtel op Rijswijk naar .. de:'· 
beden ell dan is geen suhsidie lloodig. Maar Sluisbrug gaat, van daar langs den Citadelweg 
die ontwikkeling moot eerst komell. Zal de en die zijde van het Konihgsplein, 0111, (loor 
onderncmer t,erstoml am de 75 dagon lading Uallg :- ekl'etal'ie terug te keeren; dan zal de 
hebben? ' Dat 1\' de vraag. In het eel'ste jaar wandelaal', vooral in den genoemden gang, ~e~ 
of gedurende cell pMI' juren moet eene proef ge- verhaaste schreden voorttreden, want de m13S,jl 
1I0UlOH w.orden lIJen, die hij inademt, z~in walgelijk H Ifi,t" 

Dio·- proef is zander sltbsiclic niet te llcmen, l'i:mkorgaan ontwaart, dat hier geen afvo~\ 
nls ruen uiet ~vil \\'agclI een half ::;chip PCl' jaar van feleale stoffen plaats heeft en clat een d~ 
ill te "arcn, al is de tocl\om::;t \'eelbelovclld. aan~icnlijkste wijken van Batavia, evenzeer t'tl: 

Dc kos'teu vail aausch ij.ning vall een pam' sloom- Gang Holle aan de overzijde, in tijden waal'rti 
schepen van 1 (JOO of 1200 tou zijn voor elk niet geclurig regen valt, letterIijk vel'pest worden. 
ougeveer It tOll. Men Ii-)oet rekencll op afschrij- " t emant Ia pomriture, on reeolte la fievre", 
vil!g, ondcl'houd, a .;surautie ell wat dies meer 8ehl'eef een c1eskui,dige in den Revue des lJeUfJJ 
zij, Men moet de hemmming 011 de slcenkolen JJlo7lc/us eenigen tijd 'geleden. " Niet alleen de 
v(Jor l'eizen van 22 clagcll betalcll. Dc scherp- bekellde Bataviasche kool'tsen en typhus, maar 
zirmige redakteur vall de Locmllotiej' zal nu ge· , ook de sluipkoorts8n, die de krachten sIoopen 
wis de baluns kUllnen opmaken. Elk deskun- . en op een gegeven oogenblik buiten staat stell en . 
ilige zal het alligt doen. eOll heftiger aanval te wederstaan, ziedaar de 

. N'u zegt . de Locomotief: j' 30,000 is teveel gevolgen van zulk een atmosfeer. Gelukkig heeft 
per reis. Gaame zullen , w~i zien dat de regee- ~atavia in de Iaatste paar jaren geene epidemische 
ring een aanvrager' weet te vinclen, die het voor zlCktCll gekend. Maar wee als ze hier wec1~r 
mindel' of zander subsidie doet; dat hebben wij begilluen te hee1'sc11en, want de wetenschal) leert 
reeds gezegd. W~i stellen' ons niet pal'tiJ VOOl' dat hedorven drink water en een gebrekkig 

. het 1 ~edr8g van het suhsidie; de vrang is of ste.lsel van afvoer van fekale stoffen epidemien 
e1' -iemand gevonden W01'Clt, die voor minder de l'lllIn 8pel geven ' 
'zaak wil oridernemcil? Zoo neell, danblijft al: Hoelang zal de werkeloosheid van het centraal 

.. le~n doze ovcr of' bij :!;oovele onvervulde behoef- gezag, bij gemis aan een g!3meentehestuur, dien 
teil van Indio ' dat offer door de sehatki8t mag toestandbestendigen? . Moeteu. eel'st nog meer 
worden gebracht? Wie van meening is, dat Ja- slagtoffers vallen of zal door eene of andere vreese~ ·· 

' va'~handel door de lijn op A1!stralie eene hooge lijke ziekte, die velen op eens treft, de noodza
vlueht. kan llel1lCn, zal cehter moeten crkennen, kelijkh.::id om te handelen nog op treurigerwijze 
. dat cle schatkist ook direkt en indirckt va;; meer- wOl'c\.en uitgemaakt? , . 

< cleren in-en uitvocl' vQO~'deelen trekt. I "Vat mon in Je door OilS meer bepaalJ aan
>;~,' ... Achtmen den -yogel te dum gekoeht, men! gewezene wijk en verder op Rijswijkgedaan 
\:'latehem dau vliegen, Een niusch is goedkoop. : heeft, c10eL zien op welle eene onveralltwo6rde- ·. 
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Jijte W1Jze ",men ' hier met de ,gezondheid del' wijk.Z\i keurde het stelseL i{)ed, -oIil\BA~~vt- -' 
ingezetenen ' omspriItgt. zoo digt bij de zee gelegen, "anfekale· $r ,.7~ 
. Vroeger liet men , ~kh nel'gens gelegen liggen te verlossen door aauleg van kanalell,iIf::V:ef~ 
aan de wetten del' hygiene. " Dat Incn dCl'halve hier band stannde met de l'iviet. Die rivieri~. totihr 
overal gebouwcl heeft zOllder op vele puntell op reeds ec t; open riool ; het water c1aarva'n ' i~:' 
behoorlijkell afvoer van fekale stomm te lettell, .lat cll niet te drinken in · de stad ze,lve.Menzalt:Jt' 
wij daar. Ook in .Europa bonwde men in de groot.e de hevolkin~ . llJ.eer en meer aan Il}oeten geweri~ 
stedell jal'en lallg palcizell op Ulcst llOopell. .Maar Hen val!. l'J Vlerwater g~en gebrui.k .. te m:akel1. 
thans zaI 'het weI cr kend ~i.ill, dat als onze 1'101en voor dnnkwate r, maar zlCh tehedIenen van ,;het 
in den westmousson tcruggcv~ll \Vat (:)1' ill geborgen I ~va~er vanArt~sische putteil, Norton-.pompenof,; 
wa '; dat als de atmosfcer lllCl' ve\'(~orvcll worcit I mdlC!1 dezen met genoeg moehten opleveren,:van'~ 
door de elken avolld opst.ijgelldc tmasmClJ, even ge;t,lUverd wat,er~ van hoogerop aangevoerd "'e:1if 
5ierk als zc to SUliHll'Illlg do rCllkorganell nall- dut dus HOg lllet bedorven IS. . 

doell j ttl~ DUS gewooll pntwater veelal olldl'i Ilkbaar I)e uezwaren, die de . manncllv311 de 'we-' 
is, dan maatregdcn gCllomen woeten WOrd e ll. tellschap in Jo~urOp3 meestal tegenhet -spoeh' 

Eert.ijd best.olld lid spl'llitjo Rijswijk , dat lallgs I ste1sel aallVOel'Cn, wegen hier . bijna I,liet , De ' 
het Kouiugsplein ~ troollldc ell !lich Ilabij de mest he eft hier immel's geene waal;de .. . ,Men:, 
hr 1.1 g. met. de I'ivier \ c reenigde. Ecne llutol'ltoit, rnoge het ~etl'euren, iUaar de landbollw laat 
wclk ) IS nict bekcml, gal' vcrlllf oj) do nibvatc- de mestspeClen van de steden ongebruikt. ', 
r ing cell IlUis te ' uouwen ell ze te versperrclI. I Daarol1l weegt niet het bezwaar, in Europl~L 
I. I~erdnt)r \\'er~le ll de Wll1f~TI. ~n:t.e ll.d c . stratClJ V~lll eo!] I sterk.' aaugedrongen, dat het spoelstelsel -W:1tt.r. ~'-. 
nmldel tot aim!.'1' van tcka\e stottell iJcl'ooid. hr d~ verlol'en laat gaan. . , . 

• is vl'oegt'!' venal gc wecst ; tIit staat vas/;;. wel- . Illtllsschcll heeft men tot nog toe geener: : 
slkht heeft men oehler de kunn lell venyaarloo~d leI l'csuHaut gezien van . den arbeid del' ge- · 
f.U:n zoodoendc allee lJ ill dell westmoeSSOil ce lie zoucllteidskolllnnssie. De door haar goedge': 
\'il{)ldocndc watCl'IlltlSSU goliad Olll te spuicn. keul'de aallieg van een werk om een ' deel . van-.. 
~aa ... nu eemnnal de afvot l' vel'spcl'd was, liot hct KOllingsp lein van level1d · , watertevoor;;, 
t,lCU het wntcrtjc op meet' puntell dicht.wcl'pclI zien, blijft achterwege. . . . ; . 

; (: 11 lIiet zander redell, WUlI t het wenl eel! bij- Dc j·edell . dam'van is · hiel'in ' .. gelegell, dat:'ci'e 2
:j 

' HI il tilslaull(l "i[)ol. B CIl paur jal'ctl geledell wonl komrnissie, die bestond uit persol1en, (lie ~ al- : 
daaroJ> bij acl1'CH . door ecn uantul ingczctcnen dp len door huune positie een hoogst b~drijvi.' 
mmdacht van dell rc:.; idclIt · gcvestigd Maar in gon werkkl'ing te ' vervullen hebhen, eenige 
plflaL ... de zaak cl'lIstig tel' hand tc neInen, zijll or opucmillgen en watel'passingel1 noodig hebhen 
nndcl'c (mtol'iteitcn, die lll l ook de sloot tl1sschcn geacht. Geen hunl1er kou met die taak wor; 
Kel>on Sirie 011 hot KOlliugsp)cin en het spl'llitje dell belast. Een deskundig persoon had daal'
Rijswijk gcdelllpt willon zioll , wllllcr ecnig amIcI' toe en'kele maanden noodig. Men kon ' e~n: 
midllel tot afvocr van fcble stoffen Hun de hand gcschikt pe1'80011 aanwijzen. VOOl' eene be
t,e dOCI1. Voo \'::;tellcn wnelell t 'naal' mon ;t,egt, trekkelij k geringe som zou die arbeid ver
ann ue regeel'i ng- ;t,ijn gedaa.n . Oin ill den ellen- richt . worden. Het voorstel aan cleRegee. : 
£ligen tocsl'anu te vool'zien door het brcngell van ring om over de vQreischte geldel1 tekulF' 
lcvend water in dien omtrck. Deskundigon hon- Hen besch.\kken, werd echter na maanden tijds~' 
den ' 101 dat bij cloortrekking van den oostert.ak 'verloop teruggezonden en nadere ' inliehtirigerf 
del' westers lokkul1 tot aan' hot Spl'llLtje Rijswijk gevl'uagc1, of de gezondheidskommissie bijhare ; 

' een kauaal kan out::;taail dat steeds het noodige ziellswij;t,e pel'sisteerde. . Waar9mgebeurde dat? : 
'water 7.al knnnen geven om aan het doel te Ue heoren Dil'ekteuren van Openbare Werkenen; 
beant)voorden ; met ecnige l'iolen zou het ~lle Justitie wildeu toch niet van afvoer van fekale :, , 
fekale sioffen wegruimen. Maar de. uitvoering stoffen door water hooren, maar geven de voorkeur:;: 
van het plan wcrd belemmerd onder rillerlei te- aan beel'putten met gemetselde bodems, waaril1 de;-:; 
genstribbelingen. stoffen om de 3 a. 4 ' dagen . met , eene laag,,'; 

De gezondheidskommissie VOOl' Batavia, die aal'de moeten gedekt worden. ' 'Menmaakt in):, 
bijna een jaal' geleden, hij besluit van 28 Juli Europa" ook in Britsch-Indie en Austra-lie; - de' 1 
1871, werd ingesteld, moest natullrlijk hare aan- stoffen op sommige plaatsen op eenvoudige wiIze ' 
c1acht vestigen op den toestand van een gedeel- l;eukeloos. C:;u eehter beei;putten 'onschadelijkt~'-
te , van · het Koningsple:nen de aangrenzencle luaken, moe ten ze binnen · een bepaaldentij~ ':: 



·'~d~ti~f~erntl~~:.~;\~&~\';~~I'%Wti _g~~~hi~ltl\ (~:!q'p~!i·&{jgY'Ver1)qrg~&'~itr~~s~: ~re1KeIis,-'~a~r·:~:-?~v~q;?~p'""~~ 
~p'a:telrvan ' elk. ·ingezetene?: ~~n lween op wlensoorzaakteeile vObrtcl:ureIideglstillg;ds.tng~.~ft 
F~~~t¥l;i : 'zalh~t' _vervoer ' naar elders' pla'a~s ' h~b~ ,de porellsegvond " i.nias~en op, die ~ae "ki~miijtl-' 
~nen!? ' Pit zijn geene kwest~~n van, gerl11g be~ van epi.demische ziekten en koortsmi; dan '\;vot-cIt: 
"'lang VOOl' eene stad, zoo Ultgehl'eld als Bata- het ch,ymkwater met den dag slechter; dan Ieeft 
.' via. Zal men daal'el1bovell de iugezetenen kun- men op mestvaalten, . . . 
nen verp1ichten bij elk Imis eel? heerput t~ .LO~l- I Men zie nam~ f!:ndere ' steden en men zai d~ .. 

, wen ? Zal onzc slecht geol'gumRcerde pohtle III ()\'(~rtuigillg opdoen, dat de stedeling wegens 
staat zijn flUll (Ie ¥oorschriften, omtl'cnt IJcer- de meerdere sterfte en ziektel1 de gel1ietingen 
lllitten to geven, de hand te hondell? ~iedaar vall het stadsleven duur betaalt. . 
Vl'agell, ~ die de direkteur vall OpelllJnre "Werken \Vij hebhcu in eene stad in Nederland ge~ 
rijn ambtgenoot vnn Justitie voorieg(\<:, . / leefd, waal' een riool in e1ke stl'aat bestond, maar 

Bij diens departement heeft men zich evcllwel 'w;:mr 'jarenlang vcnmimd was voor voldoenden 
lliet met de l'ceht.';;pllnten hezig gchouden, ',vaal'- afvoer van fckale stofl'en te zorgen, hoezeer· de 
over ltet advies gevraagd were!. flet kan die- Illest dual' wam'de had en men niet !lUes onbe
nen uIs cell bewijs, hoe elke autOl'iteit ~ijue at- lIut liet. 
tributcn ill lndie at of Hiet ill hut oog houilt, Oudtijds W i s daar overal heerlijk drinkwater 
dnt bij de direktie , 'aD .Jnstitie eell geleerde te vinden; zelfs het grachtwater was zuiver. Maar 
wern gcvonden, die op boogcn tOOll de gozond- seuert jaar ell dag was , de grond met , uitwerp- , 
hoidskQlllUllssie terecht weeo;. 'r el'wijl aUe mannen scIon bezwangcrd geworden; de vlnchtige ge~ 

,van de wetenschap erkenncn, dILt aUe stelsels doclten en de v loeistofl'en drongell door de stee-
tot niYocl' van fekale stofTen vo6r~ ell nudt:e1en nen riolen in de straten hee11; de grachten moes- ' 
h('bhen ; tel'\r iJ I men onhmgs cCllige lllannen van tOll gl'ootcndeels gcdempt worden; sOl11migen die 
Uti WClclw('hap te Utrecht den elsch hool'c1c std- in het belang dol' seheepvaart behouden zijn, vor~ 
leu j oat mell ill elk lmis Inodol'cs lIIoest hebhen mOil een open rioo1; drinkwater moet door eene 
vanijzCl't:H kokcrg voon:iell, fel'wijl hct vuil watedeiding wOl'uen aailgebracht, want hoe meer 
onder (Ie slraten lungs ijzel'en l'ioJel1 ill beweeg~ de stad zich llitbl'eidt, des te slechter wordt 
bare ijzercn rescfvojrs lIloc~t: wordCll gelJracltt; het water; einde1ijk toonen ' cholera-kaarten, door 

I' ve.rclierJt IH~t dCpal'telueut \'hll .1llstit ie zich ill mal1nen vau de wetenschap opgemaakt, aan, dat 
eene Kwe,;tie, wmlrmede het niels te maken llecft, warn het wat.er 110t slechtst is geworden, ook 
sllJocekt vUllhygicnistischt: kett~riit;J! eJlbevoeH telkens. de sterfte hctgrootst is '. ' -- . . ~ , 
botwog on nls _cell afdoclld midder het [,eg~:av'eii' '. ' -Lcnlden"'en " 'Pai'ijs '''~ilggeii ' ~iia'rt · ~ivieren en 
der fekltlc. stofton in d(m g l'one! aan, waarte- men wilde die niet geheel verontl'einigen; daar
gen de dIrf~ktcnr Vllll Opcnhare WCl'ken al da~. om was men claar ' bedacht op andere midde
dclij~ opnwrkte, clnt men lIU ee ll 'PllLll' . tiental~ len van afvoer. Maar -Batavia ligt vlak aan de 
len JareJl tot cen under ell km,thllal'dcl' ::::tebel we; ue helling van Ollzen I)odem vande kust 
zou llloetcll komcn. at' is reeds tel'stonu groot; op J aYa valt onein-

II. dl.~ol°· meer w~ll~ell' diall in Europa. Onder derge- . 
lJ {C omstanc 19 lec en en met een oneindig ge

ringer getalsterkte van . de bevolking dan de 
hoofdstec1en van Engelanc1 en Frankrijk, die 'veel 
verder van zee gelegen zijn, doet het spoelstel~ 
sel zich onder geheel andere voorwaarden op. 
De groote vraag, die nader onderzocht dient te 
worden, maar die ons door deskundigcn beves
tigend beantw(jord worclt, is: zal men ten allen 
tijde genoeg water voor de kanalisatie kunnen 
verhijgen? Bet navolgen van Londen of Parijs 
zou bovendien voor eene zoo uitge.breide stad 
als Batavia uitgaven vorderen, die boven de 
krachten gaan. 

Dc Direktic vun .J ustitie is tegen()o'. er de Ba-
:. taviasche gezondheidskommissie in 't minst niet 

gedacht·g geweest rum bet: schoenrnaker houdt 
je bij je leest;zij trad integendeel met vuur in 
bet strijdpcl'k to,t aanbeveling van den aanleg 
van beel'putten. J3egraven van de fekale stofl'en 
i~ het ide.l~al van de hee!en juristell. Maar zij 

, zl~n ,voorhlJ wat de ervarmg overal leert. 
Be.graaft. men f"ekale stofi'en , en voert men ze 

niet a~, dall bedel'ft men den · bodem, die ons 
.drinkwatcr je.vert; dan ontstaat eene voortdu

. rende verzadiging van den grond, waarop onze 
woningen staan, met de vloeibare gedeelten del' 
fekaIe. stoffellj dan drijft het grondwater, waarin 
eV,enzeel' eb en vloed /plaats heeft/ de voal' het 

In het Augustus-nummer van de Revue des 
Delta]' 11fondes, jaargang 1871, komf eell opstel 
VOOl', waarin de schadelijke gevolgen van de 



1~~:~~~~i~~¥~~~Ch~~~1~~t~~~W~'8~~~:~~~~~~~\ :i<,~h,""",,,,.·~< .q..~, ... ; 
li ghelder 'zijn ti'lteerigezeL, Daarbifgelat hoven~ 
aJ'wat men ziet en~niet ziet Men wijst daarh\i "woordelijke wlJ ze ziin 
op n!lerl ci ' voorheelcH~ lj Van vergiftigiug van het erg~r dan elders , all~ voor3cnriften 
water door fekale of plantaardige stoff en De verzuimd. ~ii,T aar lllen elders in t e,..,·_ ... _.· ". 
schuld daarvan ligt min zorgeloosheid, want. wij stelden zinheeft gehal1delcl, is het ;"' .. 1 -.p ,·n"" 
leercn tot ODze schade, zegt de schrijver, aat aamnel'kelijk vermindercl. Zullen \vij >' . 

· hegraveu en verdrinken nietzijn vernietigen; wij del' eeBS eene epidelnie afwaehten olh 
makell het OIlS gemakkelijk om het hinc1edijke ' het noodigste te' d()ell? Wijhebheii . DeJtl~i~JtI 
yuil \'0 01' het oog wcg te makell, maar het keert aan zuivering van den '. .. door 
ste~ds vijfmdig geziud terng nit. den boezem del' van fekale stomm, · aan 'rlT.'. t cn ' <lh, .. '. · 

am'de en cler wa.teren, onder de gedannte van, eene' goede verordening op . hethchl 
uf$clnnvelijke krankheden . wqningen en meer. W'at batenechterrra'''ri''''''' '-

B et moet del' gezondheids-kommissie niet heids-kommissien ' om daartOe 'te gei'~ken, 
moe elijk hehben gevallel1 om de juiste wam'de van e1ke antoiiteit haar licht wjl doen' schijheh' 
de gclcerdhoid . van het c1epartement vall jnstitie eindeloos geschrijf uitlokt . over gedane vo.o' 
in het HeM te stellen. len, zelfs als men van zulke . zaken 'eig(:Hihik .... 

\ b nr wat is h.et gevolg van die miskcl1uing het minste verstand heeft? Danis 'zulk 
van attributen ' gc \\reest ? Dat hijna cen jaar 'met een haak te meer, om et de' zaken~ . 
over en wedel' schrijven is verloopen; clat in- aan te laten hangen. ' , . l. ' 

lUidtlcls gecn stap gedaan is; dut de drooge 
ruuu:;son wcdel' is gekomen; (lat de toestand 
\'crergerd is. 

Ecrst un is eell desk~mdig persoon aangcwe
zeli kunnell worden om de vel'cischtc opncmin
gCH te lloen. ' Vanneel' een begin van uitvoe
l'inrr zul worden O'crrc\'cn nan l)lanncJl wier ' b tl <:) . , . , 

lli t\'ocring dl'ingclld lloodzakelijk is om den 
,g(zondhcidstoestmul t.o vcrLeterell, is voorzek~r 
f ili'er-rc--lJerckt;llcn~_ J;J.L"L ..Dl.\.<,l]. ):-PO): tg~1.t r..oo"a.ls ,be
gonnen i I kan het loopcll als met eell nieil\v 
sllldfiVOl"bllnd en kettingkwlll'tier in de benedenstad, 
wHtlrover een kwasi~we tem;ehappelijkc sl'l'ijcl 0111-

t.rent de al of uict gcselllktheitl van eelle aunge
wez(;!i(: pLtuts zel:i volle jarc!l hce f't getlnnrd, tel'
wijl wijna zeventien jaren die kwesLie Jwg niet. 
bcslist. \I.ien. 

Zucht. tot alwetendheid is een del' kwalen ill 
'I ndie. ' Vij willen de hoop koesteren, <lat de 
l Cf> , die de dil'cH ie va.n justitie in dezen heeft 
Ol)tvangcn, haar nut zal hehben . 

,Maar inmiadels blijft men voorcerst iude 
aanz enl ijkste wijken del' stud de gevolgen van 
(lc" verwaarloozing van de vooi·schriften · e1' hy
gii\ne ondervinden. . De toestand is danr erger
lijk en walgelijk Zoo mag het niet hlijven, 
want \Vie in drooge dagen daarheen gaat, zal 
zich overtuigen clat rniasmen, als waal tegen het 
bestuur van het Parapattan-gesticht de daar ver~ 
pleegd worden de kinderen eenigermate hebhen 
tr'acl1ten te beveiligeI} door het overdekken van 

' de sloot achter het gehouw met bagen metsel
. wei'k, l1oodlottig moet~n werkep ' op gez'ondheid 

----------.----------.~~------~----~' . . 

Brieven van Sumatra's Westkust. " 
Pacta??g , 1 . J unilHf )! 

Ik hel'inncr m~ in Rell. mijntl' laatste. brieven , ze6r(),p 'etA~ 
gratie naar -Sumatra te hebbeliaangedrong,~n en ikdee~ 
zulks meL redel1. Het !i]nropeesch element is hier zeer, z\V~k 
en hehueft. Ilril1gend versterking '1)e ambten'lilil'sW'erel'd 
overheel'seht hier alles, zelf~ h{)t huisel\jke leven ;elk(mi~~ 
bewegin gell is on middelijk .' af hankelijk van · 4eu" niet .. ~JtlJ.g, 
konsekwr.uten wii van eell of meer ambtenaren. Bovendien 
bevat di t eilalld , ~~~l goe~s vour den em~graut; ~r i~; ~~S~ 
.(l!l . .Qvcl' vl:6eil voor lecter die eensttlk grolld ' ontgll!:nen -~h 
Het is hier geenszil1s aUes conleul' de rose; nog:" ve~~ 
mindel' iq Sumatra een Eldorado; de emigrant ~alook'hi~i 
vele mocielijkhedcn te overwinneil hebbeu; doch dez~>~iJtj. 
lang' niet van ·dat g(1\vieht als uv. op J ava, en, wathi~rze~r 
ill aaumerking bel1oo1't genomcn te worden, erbestaataUe 
klUlS, dat zjj meer en meer ~}l' aanbelang zllllen veilie~eti'; 
naarmate hot bedr\ivig Elll'Opeeseh element hierin, getaG 
sterkte toenoemt en het _will ekenrig gezag van eIlkehuillca: 
beheersehenue ambtenaren ophondt. De tegenwoordigego~~ 
verneur van' umatra's Westlm8~ zou, ,om te ·b!3gin __ nen-; ( g.~~ 
dwongen mo~ten worden . eene' andere riq)ltiI.1g va,nbestltUti 
te voigen, of, zoo dat met zekere onoverkOnidijkemqej~~ 
lijkheden moeht (.\epaard gaun , door eenanderen hoofdaiii,l)~tr\'i 
naar moeten v<,rvailgen worden. Onder 'hem toeh , is · : ge~ri; 
samep.werking met het pll,bli~.k mogeHjk; hij staat c bijJ!,a ) ~h 
loen met ' de geheele reeks, zijner bereids Ihislukte.eriI)~9.~ 
hangende planllel1, die niemaudsteimen ofgoedkeure~,'W:ir 
uDell kan. : . ..- ", -', /~~.~~;.{r 

Indien hetwaar is, dat Java in. eenexeeptioneeleli ·"tQq~ 
stand verkeert, mlJethet W ostelijlcgedeelte vanSuma.tta j~t 
in een zeer huitengewoon- exeeptioneelentoestandveiktlEl~~~{: 
daar ' er bijna niets aangetroJiell wordtj wateenigszinsi' ;g~~:: 
lijkt op hetgeen elders in Indie wOl~dt jgevorideii.Tn~" ~El~~ 
enkel opzicht wordt hierop een u; tzondering'. g~maakt{':li!~Jf( 
vindt hier mensehen:.Debewoners van Sumatra • . vl"eei:liA¢~~ 
lingen zoowel als illboorli~gen van onderseheidene nua~c~~.;. 
zijn mensehenals andel'emensehen, deIlken alsall(i , .alla:e~~} 
menscben. spreken gelijk vele audete . mensehen,d:o.ch ::niQ~~ 
ten zich dwitigen enwringenbinneh, een. gare'elVim . ~~f1~~J 

.. ":"":.'" 



"itgFgeweht;i:gehJk -z~efU!~l1ij:9>ni.erisch'en: " Het ;_~,ehalte ": ', Landb?uwers hebben wijhier lIoodig ; aan d~zen kunnenwiJ:,c 
~,':,:'ae:hoogst(il:nibte.naren; ! de 'wetgeviugbetrekkehJk het brood; geld ellzelfs zekere welvaart verzekeren~De Suma~ 
r.wa~reclit em~., bijna ' alles· draagt er toe bijomell<e uiting traan;, die een vol~?lanter niet zou kunnen ~erdragellop pa
v.~ llen algemeenen wIt te verlammen, engeen bewoner len ' aistalld vanzlJne • .;voonp.laats, is zeer e-enegen.ocu met , 
,nil , Sumatra is vrijitl zijne ilandelingen. leder ziet Vl'ees- den landbouwenden j!;llropeeaan saenen te werKen, De 
ichtil op miar lieden, die door de regeeling met -groot Maleier van dit eilaud is niet vadsig en lui, zooa13 men 
~ezag bekleed en l'uimschoots ' betaal,l zijn ,{ om Je belan- w:ele?us heeft beweerd ;integeu.leel? ik he~ het bij enclet
~en ' vall land ' en ' ingezetenen . te behartigen. ' W aaman ont- v~~ldlllg meerm~l?n met belan~stelImg gaete geslagen, hoe 
teont nn de vrees zijn oorsprong? Aan heL gcvoel van hlJ onder de lel~mg van; den ElU?peeaall er ~ich op toelegt " 
voislagen hulpBloosheitl tegenov:~' de best9-aurle illstellinge~l, om zijn toestana te verbetel'en, i.iCh en cle z~nen een aan
iliehet mogelijk maken dalt cen cnkel woord, een enkele genamer leven te be'lOJ'~en, Hij. uegrijpt ziju belang ~e~i· 
weu vall een boeggeplaatst persoon voldoellde kan ziju om goed en, weet de V001'Ueeien, dIe een gepas t vel'keer met 
e~1lI burger, zonder miMel van redres of hoop, \tij eene Europeeanen hem kunllen aanbieden, naar waarde te schat
ilie!.s waarbo'rgllnde l'cchtspraak llit hot midden del' maat- ten. Van daal' dat hij er niets tegen heeft, dat een zeker 
schap}!!j te eloon vel'dwijnen! Daa:'in ligt do kiem van den aan~~l ~urope,~anen als landbollwolldernemers zich in zijne 
kniikCr die sedert jaren aan Sumatra's ontwikkeling knaagtj nablJh.eHl vesLlgen;, met genoegen zal hij hen ontvangen" 
daill'ill ligt het gil', dnt elke poging tot veroeteriug vel'stikt en zlJn gl'Onden 11l huUl' en zelfs ill el'felijk gebruik af~ 
~n vernietigt. Wij hebben , hier geen behoefte aan verbe- stand, gl'o:~dell di~ hij llie~ behoe,ft, of tot de bewerking 
tettle kr}st,'.lmcn voor gouvcl'i1curs en havenmeestel's, en waar,~an hlJ de .. mltld~lell lllet bezlt, omuat hij zoer goeer 
7.elfs ooze l'cede is uitstekend; slcellkolell, tmnsportkubels begnJPt, dat hlJ op Ule wijze dubhele vool'c1eelen zal ver-
611 .' l!1Joorwegen, soheriIlg en insJag van bijna aIle otlicieele w,ervell, zooais vooreerst, die, vopl'tvloeicnde uit de jaai:
.t,ukken, dllt nlies is overbodig zoolang .011<:6 instellingen IlJksehe VOOl' de bebouwlng en oDtliginllirl,r van zijn crrond 
))iet veroctenl en op eeu vastel1 voet gegrondvest ZiJll. ve~sehlllJig~e l'etriouticn, en ten tweede die, welke de ~abij
'AIgehcllle verbetering van het tecl!tswezen, vaste en nit- held van Europeeanen aIs van zelf vcrschatJ:en. 
Idrnldcolijlcu instrttktieu voor het UIL her- Jan uerwaul'ts he- Wat ook moge bewecl'tl worden, hier till' kust is land 
",og()~ hooed van besJuur. vervangillg van dit hoof'd UOOl' g~lloeg te kr\jgell voor ieder. i£uropeeann, die zieh op deze ' 
een ' ander. die veel minder 111;UIIICll maakt en Ct' LUecr ien of gene kultlllll', op dezen of gellen tak van llijverheid wil 
,lIlt-mer brcngt . l.ieuaar schering ell illslag vall hotgeell wij ell kan toeleggell. Het is waul', bet bekomen van eigen
~1i\6r IJehoowm om voor nit te Imnuen gaun, zooal~ !Jet elke dam wOl'dt van bcstuul'swege tot lltllien zecr bemoeielijkt 
~1r.ille of ~ groote maatschappij botuamt. doch het is ~e vcrwaehten, d~1i dc;"e ongezonde, economiseh; 
~,' En roodra dllt on8 zal gegevcn zijn, zuUen omigrantcn vall staatkLlllde bltmen cen niet zeer lang tijdsverloop voor eene 
:Java ell elders op Sll1natrll terecht kllUllen komen, oak zonder andere en betel'o zal moe ten plaats maken. Iedcl' Euro
blJ)ijn()ul~illnlngell" tr:UlsportK:!lbcls of ~po~:weg-ond~l'I1emilJ- peeaan eehtcr, die in waarheid den wil bezit OLU zieh door 
!,g9n , , dIe voorahmog Iller llIet noodlg ZlJIl on button. den cone velltiging ir( ouzo birinenlandcn nan den landhouw te 
/ityj)er- nn kolei en produetcn weinig of geon vraehten w~jden, zal dnt tijdstip niet eens behoeven af te wachten. 
zulhlll ' lu:bbell. Ook ver\JcelJe lUell zich niet, dllt lie Idor Elg~lldolll lleeft zeer veel voor, dat' erkcn ik: . maar wan- _ 
g6\1onJen kulellLagelL onuitp l~U;dijk :r.iju j van deskundigcu, ut!e'i mell wcet ' llat ' menuum vl'oeg of laat zar 'Kuunell i 

die bet lcrrein doorzoclLt hubbell, vernum jil. blJ Ilerllauug, verwcJ oml, wanueel' lllen sleehts wiI en de Hecreering dit 
~.t de kolenlagen viln Ombilicll dUll ell olll'egeimatig llie~ tegongaat, ditH zien wij niet i~, waal'orn m~n geen ge
Jijtl (-). brulk zou LUukcn -van de bevoegdheld van zoovele Inlandsche 
:;, "De irijkdom Vlln Snmatra berust in den grond; behalvc landeig~lIarell, Olll gronden voor een oubepaalden tijd in 
:.iullkolell,goud, koper, ,zwavel en ander9~chntten, die ,huur Ulttegcvell tegtlll eene zokere recognitie. 'In dergelijke 
,hilt in ziju Bchoot bevnt knil het ontelbvU' Behatten af- hunrk?lltracten zou men klluuen opnemen, dat bijaldien de 
,,worpen door landbouw-onde.uemingen. Het geheelc land regeermgstegenstand moeht ophOllden te werkeu, de Euro
!bcata_lI.t yoor ccn groot delll uit bergen eu oCl'gvlaktcn, die pees ell? hu~U'der tegen het beta len eener vool'af bepaalde som 
[li(liden !chier ovornl met MeMe woudcn ovordokt zijn; den Clgtmuom van het gehuurde zal kunnen verwel'vcn. 
cwegcu, slccht lIoch good t bcstaun cr nict, 'Daarolll wil ~en vCl'liczc hierlJij lIiet uit hot oog dat hier sleohts sprake 
~t::l! onll tramways en spoorwegen geven, zegt gij; roMr IS van ontgolJnen gl'Ollden; woeste gronden zijn te benade
j~vtaag u, of gij ,daarvoor geen geld, zeer veel geld <:elfs req in hoedauigheid van eigenaal' dOllr · het reeht aan de 

l
'endaarna fOor het onderholld niet een geregelJ Jruk ver- eerste ontginning verbonden. Do zekerheitl eenter elmmaal 
;yoer behoeft? Het i. niet volJoellde er cell equipage cnz. eigenanr te znllen worden, is voor den ondernemel' voldoen
~()P . na te howlen, manr men moet toeh oo~ de middelen de en ill menig opzioht zelfs verkieselijk boven het OOcrCl;l~ 
rhezltten om voor hun onderhoud te kunnen zorgen, 811- blikkelij~ ver,worven van eigendom" waJ~t daar de huurpl'iJs 
~atr$nu is daartoe niet in stnat, tenzij mCIl met groote g3meenllJk Ult cen deel der opb..l'engsten bestaat, lIeeft de 
"oorden en de ijdelheid 'en eerzllcht van ell kele li.r:fhebbel's verhuurtler voO/'td,~ll'tl~ld belang i~l den voorspoed van zijn 
kunne vohtaan. Ons eHand verkeert nog ' in cen staat van hllurd~,r ~n zal , h]J dwn, vooral 111 de eerste jaren, zooveel 
wotding en bezit nog niet.s wat h~t eenige aanspraak 01' mogelrJk III de hand wel'ken, Is dan de Europeesehe huur
~n~6rnemingen vlIn ID:ilioenen aau Kapitaal zou kunnen ge- der bekwaum ell aktief, - kan hij over het lloodige creld 
7en . Het kan ze met beschermen, door gebrek ann in- beschikk.en" dan kan hij van de reussite stellig verzekerd~ijri. 
,wiJndige organisntie in ' aile tnkkcn van zijn bestaan, door ge- ' Te,n opZlchte ~an de . finan~ieele middelen , eene enkele op
'inis' ann het Europeesch .element, dat onder goede en billijke merkll1g. Geld IS .zollder twijfel altijd noodig voor elke 

~
'n8tellingen kraeht en leven zou kunnen voortbrengeri. onderneming ell zonder clat zal weI zelden ieta goeds kun
i Nog eens zij het gezegd, dat Sumatra in landbouwonder- nen wordtln tot stand gebl'ucbt; doeh daaitegenover staat' 
.. flmingen zijn hell te zoeken heeft; enblijkt later bchoefte bijna algemeen de zonderlinge 'lust van verreweg de meeste 
filanbuitengewonc middelen , van vervoer te bestaan, dat Europeeanen in 'deze gewesten om onmiddelijk in !tel groat 
fWenze dan aanlegge; zij hebben dan cerst raison d'etre. te beginnen, De re(len daarvan is niet ver te zoeken' 
t";; ' landontginningen hebben hier in Indie zeldenplaats met het 

'i~4~~,:VIj , 1~1~1I dc'ze opinie v~~r rtke,nillg van onH(~l~d' r." I ~~~~~~a/~~of~~ak:~~k o~~one:er.de :~;!t~:~~~e :~~~: 



'.~T~~ :~~ 
~ _ "_ '. . .'1:'~ . 

' a~~iellui,t : te ti~~ken, ' ten ' ~inde hetland' zoQ,>'~Iioedig keur' vanden lan,d-eigenaar vanhet : .. 
111.ogelijk weder t~ kunnen verlaten. Wie 2:if;lt 'hiet in, o. ~'Aoor . een Chinees VllU de , KainPQng .·., ~., ~."M'" 
dat , ()J)" zulk een' w~ize eig-.:nlijkaan eene systernatische land- pache-gewas overrijp gewordeneuQPuen 
oritginning niet Ite denkenvalt? . Waarom moet ieder, on· IS, dootdien de landheer niettegen8taanue 
verschillig of hij d~artoe al of niet d~ mid del en bezit, ter- ken. daartoe, .hem maar geen toekang tjoeke (heffer) 
stond' op ontzettena grooie schaal begmnen? Wallueer men padlC-v@ld wilde zenclen, opdat het padie-O'ewas 
geen hondercl bouws te ' gelijk:v:erkrijgen en die een8~ I kon worden. , '., b , s, 

klaps inkultuur br~ngen .. kan, ziet men lie~er van alles DO?r een iii lander van de kampong Pesaar isgekla~o'd;~'; 
af en. vele .~oorb~eldell ~lJll claar 0I? :e bewlJzen : dat op dnt h~ doO!: clen landheer bemoeielijkt werd in het oogs£en.:, 
zoodamge wIJze mmmer lets goeds IS Lot stand gekomen. van ZlJll ob16-mantang (tweede gewas).' ',.- .c, 

Waarom niet inliet klein begollnen en lilngzamerhand de ' Ik za] het cen voudig hierhij laten. 
zaken meer uitgebreid? Had men de middelen om terstond ==-==-=~ 
iets grooters te beginnen, welnu, het kun er mede door; , . 
maa).' het is aehterop te werken, vooral te beginnen, in het ' Dim Redakteur ' . 
groot met een gehUtlnl kapitaal. vun het NieUlOBataviaasch H~nde18blad . . " 

Men behoorde cen voorbeeld te nemen aan hen, die Tegen het door ~ zonder ~enige reservegeplaatste~~hrij:G 
Amerika groot hebben gemaakt en voortdurClld grooter vcr van Benkoelell III het Nte1tlO Batav£dff,8ch. Handel8blad: 
maken; zij begonnen noeh beginDen met honderde bun- van 8 .Mei ll. no. 109, is tot mijne bevreem'ding deassisF 
ders te gelijk in kultuur te brengen, maaJ'vapgen met tent TClslCient Humme niet opgekomen. ' " , ' . ' <;~ 
weinig aan, tlat zij allengs weten uit te breiden. Van _ D,e waal'de van in> en . uitvoer van de havens Benkoelen, 
daar, clat "'ij nimmer te onder, maar met hun lanel immer Kroe en Mokkomokko bedroeg intusschen r espektievdijk: 
yoo!ljitgaan. Eene derge~ke ontginllillg is niet aileen nn reeds In 1863 f 461,531. .. f 181,913 ' :C , 
hier mogclijk, maar z,ll voorzeker nog lang de Leste blij- 1/ 1864 , 587,524 ' " 225,466 " 
\~cn. Vcrmeerdering van het Enropecsch elemnnt op S,u" II 1865 1/ 577, l:t05 /I 230~075 . ,-
l1latra is het wachtwoord en behoort tiat to bl~jvcn bij al- /I 186& " 576,816 " 220,06!} " 
leu, die het met dat ciland goed meenen. Geen kolonisatie, /I 1867 " 659,870 If 289036 ' 
~een onmatige olldernemingen, die sehattcn 7,lllltm verslin- 1/ 1868 /I 513,054 • 11 ' 375;548 
dell zander eCllig ander nut te stiehtcn dan datenkelen zieh 1/ 1869 1/ 69.3,192 . " 391840 ';; 
groot mnken ell uUlIne bcurzeu vIll)CU zllllen N cderig(~, maar tcrwijl. sederL 1867, tengevolge eener betere ko'rnmdnikilti~'; 
praktisch ovcrlegde landbollw>ondememing'en, door kUlldige en mcerdere veiligheid, een toenelllend handelsverkeer is ont.; : 
en degeJijke Europceanen bestulIrd, kunnen SUlIJ:ltra bren- staan tllsschen de versehUiende afdeelingen vltn Benkoeleri:~ 
gell wanr hetwezen moet; maar voor de laatste milal: de en de aangrenzende bergstreken ' van: Palembang. . . ';:' 
toestanden moeten e1' behoorlijk en volgells de op Java I In I S6\) was het bedrag del' llitvoerwaarde drie 'mal'elf: 
vigcercnde \\'etgeving geregeld worden; amutenaren, met de grooter dan in' l8n3. ... ' . ~. ; ~,\ 
uitoefcn!ng van hct .gezag belast, moeten door het opper- Met het plaatscn van deze regelen zult u mij verplielitert ~~ 
gcza"g ,tn,nnon do S1;el~rg~. ~.l:e~~~n,~an w,et.e,ll re.,el~~' g. eho~den, I Hoogaehtimd' heb ik de eel' te . zijn 

lIeL ' · (;Lal del' alllbtennl'en 1Il lle' u1II1Y(hiilmU(;1I t;cul'eHl 'en' 
dour'" I'OJrlotJlli on tlcrgesehikt personed gesteuml '·/L(>J~~l'. ' - Plf{Yl!:!f' 'v~i(J1~~.a~i'U-d 

Met ' uw verlof, M. d. r., bchandel ik ocm an del' gc
deeite vall dit thema een volgonde keel'. 

Genc/tle lledactenr! 

Opdat de Iczers van llW bind niet de llu]l~ wo~·lIe.n van 
tlo vrimHit:n van dllu heel' v. S, dool' hot artikeUJe 111 hot 
oude llumldsGlud VMI den 28 Mei 1872, No. 12,j" getee
kend door P . &:, Q, neem ik de vrijheid ecnige OnWaal'lle
den ill dat o!JsLel voorkomende te konstatcercn> 

Ten eersLe moot lk erLen sterkstc tegon opkomen, liat 
ik eell beambt.e Vall. het Assistcnt·ltesl,lentiu kantool' te Tan
gerang ben; tOll tweelle dat ik op dell 1i1~ldh:-er wege.ns 
personeele b,esiicll verstoord zou zijn en Ult d1ell hoofde 
de bcvolking van B. B. zau hebbell opgernid; ten derde, 
dat de /llIede om ueseherming" van mij en ?tiel van de Levol
king vall B. 1), zon ~,~jn uitgegaan, een boweren tiat uit 
de lucht gegrepeTl i;;. _ 

T .ELOK-BE'I'ONG , 1 J lllli 1872., 

Ba 1;,f":l\, -~T:ia.,. 

. 5 Juni 1872, ', 
Dc Jav, Com'. bevat eell. besluit, waarbijingetrokkene 

bnl1.en werking gesteld worclt deordonnancie van 5 Decem 
bel' 1855 (Staatsblarl no. 77), houdende aanwijzing ' van btl 
paalde pIaatEim binnell den omtrek van de stad en voorstede 
van Batavia voor het begraven van lijkCfn van inlanders ·e 
met dezen geJijkgestelde perso,nen. . De resident van Batavi 
wordt belast met tle vasts telling yap. een nieuw reglemen ' 

Een extra-b~ivoegsel van de Jav. C'01W. houdt jn ~ellkQ 
overzicht van den handel en ' de S'eheepvaart te Tel'l1ate o.v 
de lllaallden Janllari, lrebruari en M'aart 1872. ~ -~ 

In hetzelfde bijvoegsel kornt voo!': . ... 
I. Het verslag van de verriehtingender zeemaehtoinO', : 

van af den lsten Jannari tot ultimo Maart 1872: . " 
II. Het verslag omtrent den staat van 'sh1nd~ .pial1t- ' 

tain tc Buitenzorg en del'. daarbij behoorende inrichtin 
over het jaar 1871. 

Volgens door mi,j ingewonnen informatic , is het onder
zoek naar de gegrolulhei(.!. del' in de "Uetle om be~clwrming" 
vermelde grieven van de bevolking van J1Ct land I '}' H. thans 
afgeloopen; maar de vcrkregen re~ uli;aten moeten aUes 
behalvcgunstig VOOl' den lantlheel' v. S. luiden, venuits de 
geboorde opgezetenen vall het land B. B. de in de /I Bede" De komll1anaalltder zeemaeht brengt tel' kellllis V'anhe;~ 
ten laste gelegde eigendunkelijke handelil1gen volkomell heb- langhebbenden : , .. .... ,>,; 
hen bevcs1i L:d. , . ) e. dat c1oorZr. Als. st00ll1scHnTim,01' een rif()utdekt.is;,' 

Zells 7-\j~; eenige dagen ' \i ,( [tfioop v"n k1. ueJ<Jcli! on-I 11';nl l'Op Vall', 7 tot 2 vad em~I;\\ uter staat. · ' ~·~c;;' 
derzoek wederom klaehl.cu bij hut Ik'J.l1l11 Qver dell, wiiJe.. l)it. gevaal' is gelegen in het oostelijk gedeclte> viR 



:i)i~tv~arwa:(~r ' t.llsschen ; !1'~rrt~te " enll:a:iinib.eii'a CGilolo); 
,1§iL wordt.op, delJestaande kiutl·tcll' gllplaatst in; , 
, '00, -52,'N.Br. -, ,- , , 

'_''''',,',' en 127~a, 27,' OL; van Gr. 
:', ~e; -e diit het N ederlandschschip Quintet gestootell heeft in 

)let ' oostelijk • vaarwater del' Greyhoundspasflagr" pCllellde: 
- , Po: Massoenie <1j'ill. . N . WtW 1/4 W; 

Po. ' Lemball O. N. 0, ' 
en Po. Seho Z. Z. ' 0 1/2 O. . 

Het schip bevond zioh toen in 3 vaclem water, op den 
' ra'lId van het rif tell ZOo van Po. lVIassocnie ', waaruit dus 
blijkt, dat dit gcvaul; zicn 3' oostelijkei' uitstrekt dan op de 
kaarten is aangegeven. 

~~Jr~~ 

, _' Bij Yonllis van den Raacl van J ustitie te Batavia (late 
',' Kamer), dd. 27 DeoemtJer 1871, is de tot tuehthni~straf 

ve:rooi'deelde h D. A.Fontein onder cnratele gesteld en tot 
dienscllrator benoemd mI'. I. H. J. Hoek. ' 

(\ Juni 1872. 
In de opneming van de wisseli~lSehl'UYing, gister mede

gedeeld, is eell vel'keerd eijfer ingeslopen . 
. Tegen 1011/ 2 was niet ingeschreven voorf488,474, maar 

sleehts voor l 48,474, zoodat het totaul-eijfer bedruagt 
f 48,~,948. 

" " vernell1ent te Djall1bi; Moeara-Kompeh, M:oeara-Saba en 
aan de Tongkal door a11e inlanaers en met dezen ge
lijkgestelcle pel'sonen; 

2e. buiten voormeld grondgebied, doeh 'binnen het rijk van 
Djambi, door ehineezen, die met t.oestemming nn den 
Gouverneur-Gcncraal en diens vertegenwoordiger binnen 
dat rijk gevestigd zijn of zieh aldaar tijdelijk ophouden. 

Wanneer op de uvertreding geen zwaardere straf is , ge
steld clat een geldboyte van f 100,- of een der straffen, 
vermeld bij artikel 28 del' bepalingen tel' regeling van eenige 
onderwerpen van strafwetgeving, welke een dadelijke voor
ziening vereischen, met of zonder verbeurdverklaring, 

Zijne uitspraken in die zaken zijn aan geenerhande voor· 
ziening ondetworpen, =,~ 

De ,fa'/). Caul'. bevat eene nadere opgaaf van den uitslag 
van in 1872 gehouden uitbestedingen van nitvoering of 
levering van materialen, ten behoeve van negen militaire w'~r 
ken. .Add uitbestedingen mislukten." een flelukte. 

~Jxtra-bijvoegsels, behoorende bij de Jav. Ct, houden in: 
1. Een kort ovel'zicht van den ~ndel en de scheepvaart 

op Java en Madura over 1871. \ '" 
II. Een staat van den nit- en invoer van rijst en padi 

van en naar de havens van Java gednrellde de maanden 
Jannari, Febrnari en Maart 1872. 

8 Juni 1872. .-- .. -",,~~,,""""~ ~,"<,,~-

Met gCllocgen konstateeren wij de juistheid van het be- De dire'cteul' van financien brengt te~ kenniss~ van belang-
l-loht, d'lt de heel' Bosscher " resident van Maclura, naar hebbenden, 
Kcdirio is overgeplaatst. Die tesidentie hecft cen hoogst dat de volgencle inschrijvillg voor denverkoop van Gou
cncrgiek en beleidvol hoofd noddig, want bij veel dat daar vernements wissels op het departement van kolonien zal 
vCl'hctering eiseht, laat ook het gehalte del' inlamlsche hoof- plaats hebben ' 
d.)11 veel to wens chen over. D,lt de heel' 13osschel' de ge- op vY oensdag, den 3Cien J uli aanstaande; 
schikte pel'soon is, zal wei niemand betwijrelell. Wij ver- dat hot bedl'ag van wissels, waal'voor bij die gelegenheid 
wachten veel voer Kedirie van hot bestl1ur van eell man, kan worden ingesehreven, wordt gesteld op een n~-il-ioe;~·gltlilen. 
die aan de llooclige cl'varing LIe eigenschappen paal't, onmis- \ ,''''--='>~-~~"-

. ba,~r, om het thana ondcr hem staallde gcwcst te doen worden V olgens een van den, resident van Riouw ontvangen te-
wat het ziJIl kan. legmm van elen 2den dezer, was Zr. Ms. Stoomsehip den 

- -=-= -" ~ Briel op dicn dag to IUouw aangekomen, ten einde vivres 
Hadcn 1l1Orgell kwaru alhier tel' reede hel, Ned. schip te halen YOOl' de in hot Delisoheaanwezige expediiionair~ 

' Aurora., gez. Yissor, a'lP boord helJbondc eOll dctaehement tl'oepen. 
ea ppleLie-twepcn groot 125 man,- onLier gelei.dej van don ka- Aldaar waren de vijanclclijkheclen gestaakt. De beide op
pi t;oin , de)' inJ'(luteric P~'i\gel' en het medegel~ide van den ~hliJn l'ocrige datoe's waren vool'tvluchtig, doch hadden bereids 

-hut. d<:r genic Marcella. _=~L'" schl'iftelijk aan den Sultan vel'giffenis verzocht. 
Intusschen werd de bevestiging van de rust van hunna 

persoonlLjke versehijning VOOl' dc'n vorst afhankelijk geacht. 
Het stoomechip Com' ad, gez. Oort, van. de maatGchappij 

NederZrmd, !teen hedoll morgen de n,is naal' het Niellwe
diep uanvaanl. 

, Dc uitgeve\'3 vun de fJa,}it(/.1"all(Jsche OOllrant dcdon aan 
lmone lezers mede, Llat mel; 1 J uli aanst. de heel' J. 8. G. 
Gralllbcrg de redaetie van dat I.;lad 0[> zich !!'ui nemen. 

Namens de Hoofclkol~;i~;i~~'d;l:- Jongcns Weezen Inrieil-
,ting te Soerabaija ontvangen wij ondorstmmde opgaaf van 
de gec.lurende de maand Mei 1872 ingokomeno illseluijvingon 
ton ' behocve dier inriohting. 
.. , In eens. jam'!' 3 maanu. maand. 

Batavia . . f 10.- Nihil 
I-temballg II 16.23 
MU'ntok . -. 1/ 36.-

.. Mencldo . /I 15.50 , -
Gorontalo 1/ 10.-

f 87.73 Nihil 
·~d 

. Bij ol'dOnnalleie, voorkomende ' in de J(w. COllI'. , is be
, pa!lld ,dat de politieke agent van het N. I. gOllVel'l1ement 
~e Djanibi bevoegdis recht te spreken in zake van over-
tredingbegaan : . , 
{e,: op hot grondgebied van het N odel'lanclsch-Indisch gou-

1~~:;1\.1.'n.Y'!W':."..lo;..!..·""--C-,!'I 

, 10 ' Juni1872. 
N aar wij vernemen, is de heel'S. van Dissel, referenda'

ris bij het dcpartement van binnenlandsch bestuul', heden' 
Ilaar llcnkoelen in eommissio vertrokken. Z~n wij weI on~ 
aerrieht, dan staat lIijne reis in verband met het regelen 
der grenzen met hot oog op de ontworpen verheffing van 
Bimkoelen tot eene residentie en eene uitbreiding van dat 
gewest ,in de riehting van Palembapg. ' 

N nul' wij met genoegen vernemen, is de heel' C. A . 
Varkevisser, scJcrt 185:1, presiden t van wee3- en boedelka
mer te Sama'rang, benolJmd tot president van het collegie 
van bJHleirnecstors alhier. Eon overgroot getal sollioitanten 
hadden zich aanbevolen Oill - VOOl' diebetrekkin~in aan
merkiug te komen. Onder hen bevond zic\:.' t;~'_ ' __ -i..Jtenaar, 
die sedert het over!ijden van den laatsten titularis eene 
ernstige studie van de illstruetie voor boedelmeesters, te 
vinden in Staatsblad 1828, had~ gemaakt.~ 

Wij vertrouwen dat het eorste werk van den nieuw be
noemdo zal bestaan om de beleeningen, bU dat collegie aan
gegaan, illet zorg en aandacht te overwegen 1m woveel 
mogelijk te trachten . di~ vooral ,met het' oog op het te 
storten reserve-fonds, productiever te maken. 

(.Aauflcboden.) 



t~~~~!~~~~'t~9~~'c~k~~:e~:~~::!::~~Q~!el::l'!~~te~::::a~; ., :D;~;::::" Ml~ld~~:~ ' {n, 9;lli:~~~.AJn~ij~~iliiC: I · ~~~f~'~! 
'liet: residentie-Kantool' te. 'Kcilirfe bij tewetken. ,' Nicolette ,640 'last, f 96;50vQor Am!lter4am 'i ,t9,s::~iB9~ 

~~~= Rotterdam, f 96 ~oor Dordrecht, r 96,50 voor ¥ldd~lp,~} 
E Juni 1872. . en.l 9-6 vool' Scluedam. ' --<'" 

'Men schrijft ons 'uit Banjoemaas: . 1tillemina en Clara, 342 last, f 99 VOOl' Amst~rc!~jJi 
-- > "Onze residellt heeft binnenlandsch verlM ver~regen en W aarvan z~in opgenomen: 
de inspekteur ~ythoff gaat hier de, zaken na. Ik wil niet Cornelia Mathilda. f 93, H naar Rotterd.afu~ :;:;~} 

" 96,- 'If Amsterda¥.:::}, V'ooruitloopen op cle uitkomst van dat onderzoek. Maar in Johanna. 
elk geval wordt het tijd oak ons eefts een goed -hoofd van 
gewestelijk bestuur te geven. , 

"Onze resident is een bllreauman; vrl!eger is hij 1I0oit 
van Batavia geweest en niet direkt in aanraking met het 
binnelliandsch_- bestuur, Men beeft de praktijk ook noodig 
en bjj :&ijn niet geringcn dunk van eigenwaarde krijgt llij 

dieniet. Hij is een man clie nlet leert. Bepalillgen uit 
to voeren, is lang niet zoo gemakkelijk als ze te maken. 

liMen ovcrdrijve eehter nict. Zoo las ik laatst in een 
bInd dat de inl.-mders te Scckaradja (afd. Banjoemaas) roo
d., aarde (tanah ampoh) eten, uit gebrek nan voedingsmidde
len. Dat is zeer geschikt om effekt te makell. Maar als 
aT de grootste TUimto aan voedingslDiddelen .bestaat j 

ehm inlanders op Java en ik meen -ook op Sumatra, even 
fits sirih. die narde, en niet wegens den honger. Ze wordt 
up 50ulIllige plaa1;len in Indie 01) de pagsers verkocht. On-
denoekt men dRt punt, dan blijft er llicts van over. . 

d Iet hoofdbczwaar van om~en toestand is de ellendige 
politic, vooral op de hootdplaab, Het gehalte van een deeI 
<lor inlandselw amutcu:lrcn laut alles te \i'enseilcn over. El'_ 
:djn feu pnar inlandsehc amlJt.enaren wie de resident niet 
aandurtt, Intusscbcn l\Ceft dat ten g-evolge, dat sommigc 
1I3era' :j z.elvc UlcuerOOve\1 of mcdcplichtig aan de vergr~ipcn 
tegen eigendom en levon zijn. Ais men de voornaamste knoeiel's 
orrnimdc, dan ZOIl or weI vcrbcterilll,; ill den toestand ko
mCh. Dantl'oor ill cohler een man 401Hlcr vcrwaalldheid, 
lDet dOOfzicht en oen !link karaktcr noodig." 

Dc J(f,r)(Il;ode smaalt oJ> het kOllstitutioncel levell in Nc
uOlJaud ell gccfL cellO olllwedung van Bildel'dijk's Doodetlda1l8, 
gericht ttgcm de liborillell ter gclcgcl1heiJ. vau Thorbeeke's 
oycrlijden. ~ . 

Niot .llles is gOlld in hot vertcgcHwoordigelluc stclsel. Het 
tlcugt in JllCnig opzioht nist, voor Indic toegtlpast. 

MaliI' ~oo ooit het vep.trmdig despoLislnu ecn Vlll'tegcIl
'lfoordiger hnd, dnn was het in koning Willem I. I-lij was 
vnn mtoning, . oat hij ook cell 8talku6eht weI tot zijn, mi
nistor kon bcnoemcn en wilde alles zelfdocn. 

Wat ill het reauHant g(~wcesL ? Sehromelij ke venl'arring in 
de finantien , de vrijwillige lecning, lennen op niet best;aande 
Indiwhe hALon en tell sloHo hcLc:x.ploitatic-stelsel vool' Indic, 
door van dOll ,Bosch ingevoerd. Is die les nict voldoende? 

(Aa11-fleOoden.) 

, 12 'JuIlL1872. ' 

Ten behoove van het Djatie-Gesticht w(mlen gedurende' 
de maand Mei de yolgende bijdragenontvangen: , ', ' 

Contri~utien Batavia. .. I 323~~>,. 
1/ TolJoalie (Banka) . . . • if 36,:":"' :; 

Van een ,onlJekende door·den Heer Heijnis." 4,~ 
" N. N. oyergeblevell op cene reeds 

I'erhandelde inteekeningslijst ' ; ' . , " 
if Bondowoso door den Heer D. K. v. 

Alphen • 
" N. N. alhier 

if 
II 

84,10'" 

r 44~,lO :, 

13' Jurii ,1872. " 
Naar wij vernemen, bestaat het voornemen' om eene : 

mutatie onder de staclsgeneeshgeren te doen plaats hebben; , 
De 2de, IItadsgeneesheer, tegenwoordig chef van het Stadii~ ; 

vel'lJand, zou een meer onafhankelijken werkkring ver~iij. 
gen en tot 15ten stadsgeut3esheer te Samarang ' worden ' be-., 
noemd. - . - ~:_-, - i 

De 3de stadsgeneesheer aillier zou dan 9pkliinm~n., ", :: 
Indiell de loopende geruchten daiuomtrent wllar.heid lJe~ ,: 

vatten, dan wensphen ,wij noch Samal'ang . noeh .Batavia ~ 
geluk. .. ' " :' ": ,'; 

Het staat immers vast: . . ; , ' . . ': .... 
10. dut scuel't jaren de lJitterste klnchtentegen den 3den: 

stlldsgencosheer zijn gerieht en zijn schaamteloos plichtl 
verzuim aIleen werd bemanteld d~or denalatigheid van de 
regecriug, die harel'zijds , bestnrerfde ambtonaren daiuvocit 
aanspl'akcl\ik- steIall, al konden dozen erniets ann ~oen; 
ook omdat de 3dc stadsgeneesheer den spot dreef;m.et de 
hem gegevell bcvelell; , '. ' : .•.. , 

20. dat dcstijds gekonstllteerd werd, dat de ' Sde stadsge,;' 
neesheer de ziekcn in de hospitalen doorziekenvaders liet ' 
·behandelcn, alsmede stukken onderteekende -enafgaf , op:: 
de lJloote verklal'ingcn van dieondergeschikten, ' zonder 
zelf onderzoek te doen; ." ' • '. " 

30. da,t toen daarover eene berisping volgde, dezelfde 
stadsgeneeshcer met zijn ambtgimoot, den 2de!l, stadsge~ 
Iieesheer, het dienstreglement ter zijde stelae- en oilbe,~ 
schaamd voor logenaare uitmaakte, . wie konsta:teerde dat 

;, Pl'ijzen zij op de bepaalde uren voor degenen niet te vinden waren, 
in de jnron 186H, 1870 en 1871 bedol1gen voor ·de leve- die reeht hadden op kostelooze geneeskundige behandelirig" 
_ring van rijst en olie voor de mijnwerkers , op het eiland , zonder ooit opcnbaar te hebben gemaaktwaar zij ,opeen : 
Hanka. • .ander bepaald uyr te vinden zouden zijn; ' , . ,_, 

,40. dat in Dceem~er jl. aan vierlijders ' in hetStads~ ' 
vel' band vergif werd 'toegeJiend I waarvan twee bezweken, .1 
welke zaak zonder eenig gevolg is gebleven; . " •• 

1869 
f 6,95 

/ ·28,47 

1870 
f 5,88 

I 24,17 

Rijst. 
1871 GelDiddeld in de drie jaren 

f 5,55 t 6,U per piko!. 
Olie. 

f 25,84 I 26,16 per pikol. 

I Onderstaande '4 schep;~ hebbe~"op gisteren ingeschl'even 
em door de Faktorij der Nederlandsche Handel-M!latschap. 
pij bevracht te worden. . 

Cornelia M atltilda , 355 last, I 97,74 voor Amsterdam, 
J 93,74 voor Rotterdam, f 93r.74 voorDordreeht, f 95 
voor Middelbllrg en f 93,74 voor Schiedam., ' 

50.dnt de ade stadsgeneesheer in' zijne memorievimv,e 
dediging op de aan,klaeht van 1869 verklaarde eenafke 
te hebben van het toezicht op prostitnes enze ' door ;el 
inlander liet onderzoeken, terwijl nog ' niet laug geleci:en'w 
del' klachten door de militaire autoriteiteri van Meester Co 
nelis zijn ingebracht over het aan riiet genezen_vrouw~ 
verleend ontslag uit h~t hospitaal, en " 
.' 60. dat nog onlangs het ~taqsverband -niet atleeno:yq 
vuld was; waarvan het· Bat. Bbl. · eene hartverseheutepq 



"itHI~rtlr-ei1riitsj.;e S:clj:~£erillg ook . mllitairewerken. . iJJlI ". uitbeatediilgen 'mialukten; 't~~~!I~{} 
•••. , •• , •.. __ ._ ; ... ,.ri ; ' H.p.·n· .lt".'·i1· k in:·uafhospitaal. lukten. 

1tc~ge:eni):g geeiie'; ltitspraak 
werpt > veerop ge~aspel tus- Een extra-bijvoegsel, behoorende bij de Jav. Cour ~ , be-

stadsgmieeshcm;en;' '. vat een kart <ovel'zieht van ' .den handel en de scheepvaart 
. _ .<>Maar . vcrbazinguioet 'betcwekken; dat men daaraan een til' Padang.; te ' Aijer-Bangis, te Imlrap.oera (Zuid. afdeeling 

eindezou willen makeri.clool'den2qen stadsgimeesheer een vall Padang)" te rriaman, te ~atal, te 8iboga; ' teBaros 
ruinier. en onafhimkelijker werkhing te verschafl:f;lI en men en te Singkel over de maanden Maart -en April 1872., 
'qen . aden stadsgeneesheer zOll .beloonen voor hetgeen hij 
m~t zijn k;ollega in let stadsverband gepresteerd heeft. Is 
dat het miMel om aan Samal'allg eene beboorlUke zieken
y.erpJehring te vel'zekeren ell den toc!'tand hier te verbeteren? 

Iridien men er toeov.crging om een behoorlijk toezichL 
te orgimiscer~n, de ' iesidenlen van kontrole te onthcfJ:'en en 
.een dilskundige, een man yan kennis en cl'varing, niet lan
gel'met praktijk belast, ' aan hrt hoofd van den civielen 
geneeskulldigen dienst plaa tste, zon men althans ietsver
richten om het oude, dat soms vel'schrikkelijke ' toe
standen te weegbl'acllt, voor het vervolg te voorko
men. N u berllst nUes nog stceus op cen. onmogelijk toe
zicht van rcsidenten e,n van ' een i!l. dit opzicht voorz.eker on-
k~n~igen dilektenr. " 

Allcell in Indie zijn mIke feiten mogelijk. 

Nanr wij vernemen, heeft de heel' jill'. van del' Wijck, 
onze geachtc sekretaris van deze residcntic, wegens onge
steJdheid een hinllenlandsch verlof lOOeten vragen. 

". : 

OuJangs hceft een der mede-kontraktantcn voor eene gouver
nements.suikeronderneming in rechtcn verlangd de splitsing 
of verkoop van hct gezamenlijk aallgegaan kontntkt. De 
wederpartij bcweerde; dathoezeer verkooJ> V,l\ n suikerfa
bricken en van kontrakteri plaats bad, z()odanig kontrakt 
n!et is ee~e zaak, in dcn . y,in van het Huq;el'lijk' Wetboek, 
dle gesplJt.t kan worden en dus ook vcrkoojJ niet door 
cen . Ulede-kontraktant kan gevorderd worden. I-J.et Hoog
gerechtehof heeft dezer da~en in dien zin beslist. 

. Wij ~unnen thane met zekerlieid mededeelen: ditde bpe-' 
rung van den apoorweg van het Kcningipleill naar ' Mees
ter Cornelia oJl Zondag, dcn i 6 dezer, bepaald is. 

' Het vcrtrekvan. dcn lston trein van Meester Cornelis is op 
6 uur .3 min.' vastgesteld en deze komt ten Ii u. 45 m. Mn 
dCIl Kleinen Boom aan. Om 7 u. 12 min. vertrekt de 
l ate trein van den Kleincn Boom om ten 8 uur M. C. 
te bereiken. Het tarief tussohen de twee hoofdstations 
bedra~gt voor de Ie kl. 80 cents, voor de 2e kl. 50 cents 
en voor de 8e kl. 20 cents. . 

Abonnements-k:aartr::n voor reizigers van de Ie en 2e k1., 
beginnende met de maand J uli, zullen verkrijgbaar zijn voor 
f 18" en I 10 van het Koningsplein naar M. Cornelis en 
I 36 en· I 20 voor de Hjn Kleine Boom - Meester Cor-
nelis. 

f 

15 .Tuni 1872, 
. Dillgsdag, 18 dezel', vertrekt Z. Exe. de Legel'komman

~an.t , generaal Kroesen, vall' hier om eene inspektiereis 
door ·Sllmatra te doen. ' .. 

17 Juni 1872. 
Reden morgen heeft op het Waterlooplein, tel' gelegenheid 

van ' den ,54sten verjaardag vall H.M. de Koningin, eene 
groote parade p!aats gehad van de garnizoenen van. Rijswijk, 
Weltevreden en Meester Comelis, ben evens \ van de schlltt.e~ 
rij. . , . 
. Zijn Exc. de Gouverneur-Generaal en Z. Exc. de leger

kommanclant woonden deze parade bij. 
1"--

De. direktie van de J a vasche Bank heeft bekend gemaakt, 
dat het diskonto van wisselbrieven meL een percent is ver~ 
hoogd. 

Het hoofdagentschap van de Ned. Indische Handelsbank 
heeft medegedecld, (lat de eersfvolgende veiling van 8000 
pikols Billiton-tin zal gehouden worden op Maandag, ;\5 . 
Augustus a. s. ".' . ' 

Mel} v l'I\agt : waarom geenerlei gcbruik geUJaak t wordt : 
van de hon.derde prachtige en zware balk en , die ten deele 
ond~f steenen en gras bedolven, ten 'deele in den bodem ' 
wegge~akt" langs de kade allll wcerszijden van het kanaal 
naal' de ree liggen te verrotten? Weet het departemen t '. 
van B. O. W. die balken, meestal ijzerhollt, niet te g£:
bruiken, wiwrom ze dan niet op vendutie gedaan? Daar 
ligt ,sedcrt jaren een kapitaal in waal'de af te nemen. 

Dat ijzerholit _ kan weUicht ook door marine gebezigd 
worden, dewijl toch op de begrooting van dat departement 
ceu. post voor aankoop van houtwerken . voorkomt, . : .,) .. 

" /" . -' (Aangeboden) . 

. Dc Locomolie/, in een hoofdartikel het IIjongste verslag 
del' .T avasche Bank" besprekende, zoekt Haar de hcwijzen van 
(len voorspoed, dien, volgens den president van die instelling, 
landboLlw en nijverheid in het afgeloopen jaar genoten heb
ben e ll vl'aagt uaal' de verschijnselen, ilie ons het voooruit
zieht op eene scho(ne toekom~t openen. Hij vin.dtden 
toestand ·van land.bouw en nijverheid even ongezond als 
iilotll of twilltig jal'en geleden. . 

Dc rcdaciic van genoemd bIad ' noemt de onkosten die 
lIiet minuer dan I 2.55,834,135 bedroegen, een IIverva~rlijk 
bedr,ag j maar het gewone euvel trollwcns, waaraan derge
lijke inrichtingell en ook kleinere ondf;rnemingen van par. 
ticnlieren mank gaan in Nedel'landsch-Indie. Inkrimping 
del' onkosten-rekening book VOOl: de J avasche Ba·nk een 
or"rst vereischte om tot bioei tc gerakell. Het belang der 
aall.J.(elhouders vordert lliet de tegclIwoordige hooge bezol-

. d'gll1 gen , maar. weI kraehtvolle, ollJ?l\rtijllige en kundige, 
althalls vcrstaJidlge agenten." 

Van regeerillgswege i's vergunning verleend tot de exploi-
. De Jav. Gour. bOViaL het besluit, waarbij bepaald wordt taLie van de spool'wegdienst langs het gedeelte KlatteIl"Djok~ 

'dathet diensikostuum vo~r den kommics van deambulante . djokarta van den spoorweg Sarnarang-Vorstenlanden . . Jug. 
recherche te Grissee (res. Soerabaija) zal zijn dat, hetwelk - Door den aschregen, waarvan de uitbarsLing v:llden pre 
voor d.e kommiezcn-visitateur bij de kontJ'ole dor in- en . Mcrapi op 16 en 17 April- jl. vergezeld gillg, J0t dit schOOl 
'uitvoerre'<ihten is vastgesteld. distrikt Tellgaran (regentschap Saiatiga) 1071' . '. 

r.:rA~_ gewas.s(~n gedeeltel~ik ·bedorven. .ut wenschen te" doel 
.' · DeJav. Gour. houdt in " eene nadere opga~f van den Ook zijn in dat distrikt 120 inlandscoupe uitgesproken, di. 
,llitslagvan in 1872 f!;eho,u~en uitbestedingeIl; van uitvoe- kn,[ill ten deelc inges'tort. Eelle inlag trokken. 

'f;ing ' of levering v!ln matenalen, ten behoeve van dertien kild ' verloren daal'bij het leven. 
-;: .,.. 



;VI}C'iiilij~ricl1t& 's~ha..de 'Wor.Qtgesc~atL9P·I ; 6!i.0.-. ~ .. ~, 
, ... h~~;S~~~t~~i~w{\~e~ijrlb~v.elen.gegevim omuaar, waar zJilks 
; lf90P.lg.18, hUlp·te vel'leenell: 

<~Ged-Urerldede maanuApril· jl. is op>\Java~n Madura 

door . anze troepen vernield ' .. terwijL overigens ' geeti :h~l3.~: 
of eigendommen beschadigd werden. ' .' .. ." 

De bewonersder kampong Soenggal, waarmellojrdeii' 
26sten aankwam, ontvingen de troepen op vriendscha,ppe~. 
lijke wijze: 

"ontvangen : 
!Lan in voerrecht . 

II uitvoerreeht. '. 
. " p;;khuishuur. . 

f 
/I 

Den 26sten Mei ward aldaar een konferentie gehouden 
329,244;76 tusschcn den assistent-resident van Siak en onderhoorighe
. 99,004.83 den, den militairen kommandant van Riouw en onderho.o-
20,617.64 l'igheden., den Sultan van Deli en eenige hoofden . 
15,843.74' De fi)ultan vertoonde een' op dien morgen ontvimgen 

/I 

" konsumLiereeht op tabak .. " --.,:...-_---
te zamen: I 464,710.97 

Hierv.all werd terugbetaald: 
aan invoerreeht. f 1775.53 

" uitvoerrecht . " 8423.85 
----- /I 10,199.38 

Rest! 454,511.59 
Hieronder is nog begrepen aan fiktieve 

rechten op uitgevoerde gouvernements pro- . 
. dukten . " 50,524.81 

zoodat de werkelijke ontvangst heeft be-
dragen .. .. ' J 403,986.78 

netgeen met de ontvangst over de 2vorige 
maanden groot. II 1,494.207.1<.1· 

te zamen uitmaakt . j 1,898,194.18 
Dit totaal bedl'aagt: 
t 362,093.54 mindel' dan in hetzelfde tijdvak van 1870 en 
,,88,070,77 " "" II "" 1871. 

Pa.aoel'oean. - In den namidtlag van 23 Mei j1. ongeveer 
te twee nur, hebben in het TengersGhe gebergte, nabij het 
gehucht Kedjaten van de c1essaGel'bo (distl'ikt Poerworedjo), 
aardstortingen plaats geha:cl, tel' breedte van 420 en 50 roeden. 

Een aantal van 900 jonge kottieboomen wenl onder (Le 
neer:stortende aardebedolv~n. 

Soerakarta . ....: In den -I";la-c-ht-v-an- 12 op 13Mei jLI;cef£ 
ocn zware bandjir in de rivier Gondang, die van den borg 

, Merapi afstrooql,t, in het regentschap Klatten een uit,gestrekt
haid van ruim 28 bouws sawah onder water gezet. De 
rivier voerde veel steenen en zand -merle, ten gevolge waar
van de veroorzaakt~ schade belangrijker was dan in gewone 
oillst8.11.digheden het geval 2;OU geweest zijn. 

Het geleden verlies wordt op ongeveer J 550 begroot. 

Van Regeeringswege is vergunning verleend tot de ex
ploitatie van den spoorwegdienst langs het godeelte Ko
ningsplein - Meester-Cornelis van den spoorweg Batavia-
Buitenzorg. ' , 

Met betrekking tot de krijgsverrichtingen in Deli, kan -
ten vervolge van het in no. 46 der Jav. Cour. opgenomen 

' telegrafiseh' berieht van den resident van Riouw van den 
2den dezer - het volgende worden medegedeeld uit de van 
dien hoofdambtenaar ontvangen rappol'ten, loopende tot 
26 Mei jl. 

Na op den 16den met den vij&nd te zijnslaag3 geweest, 
derivier Manadjinin te zijn overgetrokken en de vijande

..... versterking Timbang-Lang'kat te hebben bestormd en 
IO~~ betrok de expeditionail'e kolonne op 18 Mei al

n doofveuae. 
. j bevracht'l,'werden vervolgens van vijanden gezuivel'd; 

Cornelia ludi· verder oprukte naar Soenggal. 
I 93,74 voor R\a~seh hadden geen vijandelijkheden ~an 

. voor Middelburg en ,%en plaats, en werden aUeen eemge 
nabijheidvan Timbang-Langkat 

schr~jven van de twee in· verzet zijnde datcies , -gedagteekend 
Tanda-Benoa - cen digt aan het gebergte gelegenplaats
waarbij zij hunne onderwerping aanboden. Dats'chtijveil 
werd door den Sultan beantwoord met de me,leaeeling,dat 
zij in de eerste plaats voor Z. H. dienden te verschijnen. 

In verband daal'mede, werd besloten · de kolonne te Soeng
'gal vereenigd te houden, tot datde beide datoe's --"-w;i~r 
ontvluchting hoofclzakelijk moet geweten worden aan vrees" 

,achtigheid der inlanclsche hulptroepen van den Sultan
zich zouden hebben onderworpen. 

Zr. Ms. stoomsehip "den Briel" .werd naar Riouwge
zonden, om de benoodigdheden. voor de troepen en dwang--
arbeiders te halen. '.... .. .. . ... 

. In de omliggende landstreken bleef de bevolkingrustig, 
terwijl in de nabijheid yan Soenggal de verlaten kampongs 
weder door de Battaks werden betrokkeIi, waartoe hetor
delijk gedl'ag del' troepen niet weinig heeft bijgedl'agen.. 

De gezondheidstoestand' del' manseh'appen liet uiets te 
wensehen over. 

Tel' l~eetificatie van hot v0orkomende in.een noot aim 
den voet . van het verslag omtrent de waarnemingen bij de 
jongste zonsverdnistering .(bijvoegsel van de Javasclw Cou
rant van 5 April j1. no. 28) wordt door den hoofd-jnge
lIiellr del' geogra phisehe dienst medegedeeld, clat de in die 
noot aangewnzl3Il tegenstr~dtgheid tussCheI} . de waarnemin
genvan- do heeren dr. Bergsma en Woldringb.sleehts 
schijnbaar is. 
'De ovm;ee'nstemming van beider waarnemingen bUjkt, w~n
neer de zinsncde in het rapport van den heel' W oldringh: 

"Ollgeveer cene mllluut VOOl', tot tW'ee minuten nade 
totale verduistcring heb ikop een'witte~ mull!' zoowel11!s 
op den grund golvingen gezien van donkere en liehte stre" 
pen, loop en de van het Zuid-Oosten naarhet N oord-Westen." 

Overeenkomstig de nader door genoeroden heel' toogelichte 
bedoeling, wordt gelezen als' voigt: 

"Ongeveer eene minuut voor, tut twee minutel"! na' de 
totale Vel'dllistering heb ik op een witt~n rnnurzODwelals 
op den grond golvingen gezien van donkel'e,en liehte stre
pen, welke golvingen zieh voortbewogen vauhet Zuid-
Oosten naal' het N.oord-Westen.". ' 

(Jav. C02£1'.) , 

Samarang, 5' J uni. . Rechtzaken. Donuerdag den Men 
.J llni e. k. zal voor den Raarlv'an J llstitie aillie!' worden 
behandeld de zaak van den gevungenc Waltei;, 'beschuldigd 
van aan ~i;jn medegevangene. Waaghals 'Senior, ill · de wali
eleling J akhals genaamd, een pak slagen to hebben toege-
diend. . 

Dat de mad overkropt van werk' is en ele justieiabelen 
daardoor benadeeld worden, zal. weI niemand . verwondel'en 
nn men uit het bovenstaande ziet, dat die achtbare Collegie 
zijn kostbaren tijd moet verbeuzelen aan dergeHjke nietige 
zaken, die door den politierechter, bij cen ruimere opvatting 
van Artikel 51 van het Gevangenis reglement 8th. 1871. 
No. 78, hadden kunnen worden afgedaan. 

Gratie. lIeti':n morgen werd door den Ass. Res. v. d. 
Politie alhier den gevangene Gerard mondeling aangezegd, 



JJi~@:o1i~~riietir7; G~Der}i1!f#i.I!.N,',,'~~~'. , 1:~iif':_behaagd.l- ~de . ± 47 daaraanvolgende zuIlen- binnelleenigem~~aelj": 
, :~gt~tie .te verleimep. · yan~~ d~t C!Ollf'c he~~: nQg te on- ~ 10 jaren luitenant zijn. . , ,' 
~. ~rg&J!,~~;'~~r!lt JTan " gng~.vJler . drie iu~anden; en . Ylerd de ge- Over eenige jaren is het alzoo te voorzien dat de 111.-

' .... •. ;".-.· ... a .. :.n ... g.e .. ~.· e, c;t~~rna . o.ri:m .... id .... d.eli.Jk: ... ;' 9.t' . . yrijevof)t.en gest~ld. , .,' ~anteri~ in het ~e.zit zal zijn van o.~cieren ~ie. -1&8.. 17 j~~ 
~.~,':<:':'''''\<':'''':'':~'' ': ; ' ,: '. ~ ..... -'- - .. ' '.' . - - - len lUltenant zlJn. Wat een heerllJk voorUltzlcht voo~ dIe 
, . · ,.Eell: kooPJ~:': ; Ortlangskwam eell soldaat, u~t Ambarawa, lieeren. (Loc.) 
, blj Aen : al~mlUlstrateurvan de koffieondernemmg A .... en I ' . 

vroeg hem , hllip in het volgende. De soldaat had n. 1. I Samal'anfl, 13 J uni. 'laxatien. De nieuwe Ontvanger der 
, .. ,-,- ,zoo." vert!'llM ~ij ~ twee 'poBtwi~sels elk groot f 100., I In- en Uitgaande Reehten te Samarang heeft ter nauwer

Van ~en , SUplarangseh handelshui.s ontvangen en toen. hij I nooel zijn ambt aanvaard, of van aHe kanten rijzen klach
die ,ter. ,uitbetaJing den commies bij het postkantoor te Am- tcn tegell hem op, zoowel wat betreft de afdoening van 
barayV'a aap Dood, weigerdedeze ergeld voal' tegeven. De zaken, als de taxatien. Bij die afdoening merkt men een 
'soldaat had mooi praten. Te vergeefs was het wijzen op verregaande verb'aging op, tengevolge van het afdalentot 

':het onbiHijke omh~mhet geld te wcigerell, waarop hij allerlei oRbeduidende bijzonderheden; bij de taxatien ,een 
- loch . aunspraak had, niets moeht baten: de onrechtvaardige even verregaande. overdrijving. Van verschillende artikelen 

post-coID!nies was eigenwijs 'eu wil4e hem geen enkelen cent is' tegenwoordig de taxatie 100, ja i50 pOt. hooger' dan 
uitbetalen . . Nu was hij opA .... gekomcn om de hulp eeoige dagen te voren, en om een denkbeeld te geTen van 
van den landhe_er interoepen, vooral ' amaat hij ,wist dat de clB zaakkennis die uit de taxatien spreekt, hebben wijal
ambtenaren meer respect hadden voor een man van geld leen medetedeelen dat 2000 uit Holland ingevoerde quitan
dan voor een urmen hoeweleeJlijken soldaat. Tenslotte tien, welke men hier bij een boekdrukker hoogstens met 
verzocht hij (leu administratenr de postwissels overtenemen; I' 20,- betaalt, op f 40,- werden, getaxeerd! Door een 
hij . zon deze dail volgel1s het voorsehrift endosseeren. De clergelijken dienstijver zal de ontvanger zieh zeker bij de 

• adminis.trateur die juist een loge uit Samarang bij zieh had, Regeering niet aangenaam maken, terwijl hij den hanp.el 
werd , daartoe overgehaald door het gezegde van laatstge- belemmert. 
noemde, .. die~ -syrtlpathie vOQr zijn' vQOrlll;ali.gen stand gevoe- .. 3J>" . ..... _ .: ...... • " 

lends, onmiddelijkmet de meeste verontwaardiging uitriep, Uits'PJ'aak. Heden werd door den Raad van J ustitieal~ 
dat het eeri ' scharidewas, dut zulke willek eurige haudelwij- hier uitspraak gedaan' in de zaak van den dood gewaan

. zen door cen postCommies konden gedaa,n worden, men moest den gevangene Walter, die zijn medegevangene Waaghals 
er zijn beklag ,bij den postmeester te Samarang over in- Sr. op een pak singen onthaalde. Walter is veroordeeld 
diencn en als dat nog niet hielp dan moest men het schan- tot drie maaIiden gevangenisstraf en een boete van acht 
daftl in cen COllrant late11 plaatsen. gulden. ' 
, De administl'ateur dan nam de postwissels voor f ISO--
over. , . , 

Den voIgenden dag vel'trok de. loge naar Samarang en 
dienrle waarlijk zijn bekIag bij den postmeester in. 

Ue nrlm inistntteur daarentegen vertrok naar Al)1barawa 
en . prr;sen teei~tle de wissels bij het postkantoor aldaar. Daar 
vcrnam hij \rJaL, de )lostwissels van eon ander soldaat fle
"to/en · waren, die orders gegeven llCeft · ze aantehouden en 
niet ui t,tobeLaleli . 

~f!}Ji de aJrniJlistl'ateuf en de loge waren de dupe gcwor
den van eell geslopcn dief; de loge is or eehter goed)cooper 
afgekomen lian dcadministrateur wiens f 180 thans hoogst, 
WlUi.tschiJul~k gCV]i)gOIl <lijn. 

Samara'ti!/, 6 J lllii. RecktzaJcen. Het O. M. eisehte 
hedcn in de v.aak van Walter, w<l:arov(jl' wij in ons num
lller ,van gistcrim. sprakeu, twec jaren gevangenisstraf en 
f lOq boetc. De uitspraak zal titl vol gende week plaats 
tebben. ' (Loc.) 

Pakkui8Jneester. Men klaagt over de ondermaat waar- ,' 
mede te D'emak door of van wege den zoutpakhuismeesterS 
aldaar zout aan de J avanen wordt verkocht. Deondermaat~' 
moet zelfs zoo belangrijk zijn dat de inwoners van Demak'! 
eli Goebook ,er de voorkeur aangeven om het zout van Sa-~' 
maraug te laten komen niettegenstaande- dan de' pikol . m,et. 

. ve~~~/~t~l;;~~~~:~~;!i~~t' ~~ Ji;~i~ai? · 6r be;ei~~n" 
de klaehten deriinlandel's nimmer zijne ooren? . [, 

Sama1'atII/, 14 J llni. Paniljesltuize1l. Dezer dagen haalde(1 
een inlander een beleend pand af, bestaaride uit een paartt 
lWlboes, waarop h~i van den pnndhouder ,den Ohinees'l 

K week Loei, f ,25 ontvangen had, e~ moest to~n voor zea,~ 
mflanden beleemng betalen f 34.- Vler en dertlg gulden f 
alzoo 136% in een half jaar! - ') 

Is dat conform de bedoeling del', bepalingen? ~: 
(Loc;)'7.' 

,,~ 

Sainarallq, . 7 Mei. Militaria. llij het 7 Bataljon {n- SaI1la?'anfl~ 3 Juni. Uit Djoejocarta. 'Gist'erell avont:P' 
fanterie mankecl'en tegenwool'rlig: 1 lvIajoor, 2 Kapi:teins, 3 had hier het bal en soupe plaats dat bij inteekening domi! 

eente Luitenants en . 3 twe~de ' lnitenan ,ts, lel'w UI het te VOOI'- de ingezetenen dezer stad en ommestreken aan den nieu1\'e, 
zien is dllt tegeu het einde dezer , mlluncl nog 2 eerste luite- henoemden kroonprins, Pangeran Adhipatti Anom Hameng/ 
unnts het Bataljan ?lullen verla ten , . koe Negoro was aangeboden. Wij zullen hiet tredeIi ir,cJ 

Naar I,llen OBS mededeelt, moet het 7de Bataljon zooveel een beschrijving van het feest, maar aUeen zeggen dat hete 
mogelijk compJeet worden gehouden om bij de eerste VOOf- I in cle beste olde plaats had, overeenkomstig het door het1 

komende geJegenheid marschvaardig to zijn. I icestcomite in druk uitgegeven programma, dat het wedelZ 
Als nil het aanvullen van officieren zoolang moet wach- sehoon was en datde ingezetenen en personen, van elder!o 

ten als het vcrstrekken van eetketelij es dan l.iet het 01' gekomen, in grooten getale aanwezig war~n, terwijl de dans 
waarlijk t1'eUl'ig nit. M enigecn zal IIU tot de conclusie ko- 111sti'ge menigte zieh vfOolijk en tot zeer 1aat in den nach 
men· dat bij -het wapen der Infanterie de promotie naar in clefraai en toepasselijk gedecoreerde danszaal bewoog. . 
wenseh gaat, ' doch zij vergissen zich deerlijk want op het Eere zij de feesteommissie, met haren onvermoeiden pre~l 
oogel1blik zijn; ' sident, die door, hare activiteit en beleid tot dit SChOOl; 
de +- 19 eerste Ie. Luitenalltg reeds 12 1/~ jaar ,offieier resultaat kwam! 

.+ II volgende Ie, ' id. 1/ 12 / 1/. jaar . Maar wat wij meer in het bijzonder wenschen te doer'5{ 
-I- 120 d : arnpvoi~en,je id,' . II '. 0 0 1' 'Il, !:'J,(b-ltc 11 <Ii ~~0 il!ell zijn twen toasten bij het sonpe uitgesproken, dhi; 

Jcltl'lI e!l ;: "<'1' onr.e nandaeht en belangste:.liug trokken. 
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','dlit: :Jiij ' liie~ · ni~et: ,in/ het bij: onder. den :, Hee~ . M.r, L~u~Oil , ' Sar.tat.a;ng, 6, J uni. , KojjJe-industt'ie: Vel'schillende :be> 
:"deZel1' toast wij'dde, want zonderd16HS ~nergl,~ke besl~ss~ng richten uit de residentieSoeracarta meldenolls 'dat 'lret' 
:, z01.1cleii: wly'wellicht nog niet hier v~re~mgdzlJn. t ot Vlcnng steelen van koffie oj> een onrustbare~de wijze toeneemt. : 
i;,vB.n ,dit merkwaardige feest. De beshsSlD$ omtrcnt de troon~-
j' opvol&iuIT was i'eeds zoo lang uitgeblcven, daarmede was 
; reeds b zo~ lang getrail1CeId, dat de 'schel'pe, blik vall d.en 
; Heel' Loudon ~Ol't na de aanvaarclillg van ziJo bestllllr <la
: delijk inzag dat e ene beslissing niet Ian gel' konde uitblijven. 
i De Resident wenschte Indie gelnk met de schoone toekomst, 
; welke het tegemoet gaat met zulk een helder hoof~, met 
: eeu irian Tunhalidelen ell vall geestkracht ~antlc Spits del' 
: Indiscllei'egeering, noodigde daarom zijne tal rijkc toe~~o!'-l 
; cler;~ uit om met hem een ghlS te ledigenop de gezOntluCIC 
; van den Gouverneur-Generanl Loudon , in de hoop d~t 
: voor::>poed en zegcn in zijn gezin hem steeds deelachtlg 
; mochten blijven. . _ 
: De tweede toast was van den meuw bcnoemden Kroon
: prins, 011 zen j':lbil'Jl'is, in antwoord op de, o}l hem 'uitge
;brachte toasten, welke ill het Javaansch wcrd yoorgedra
igen en cloor dell Heer Assistellt-Resident iu het Hollandsch 
·ibezhaald. 

OpiUl1t . Door den ~direldeur vaI.1 nnantien is ' 
aan aIle' hoofden ~an ,gewestelijk bestuur bij" cii·culaite. dd, 
6 April 11. verzocht geworde~, OID.' als zij voo~stellen wil~ , 
dell docn v-oor de , verpaehtlllg van 1873; dIe dan .vo,or 
medio J nni a~ S. in til dienen. (Sam. COltr;y 

r!amal'aJl(J , 8 J nni. Paildie~oogst. Naarwij vernemen'; 
is de pnddie-oogst te Poerwodadie, Demak, Joana, etc. als 
' t ware ,uislnkt; ter nanweruood zal de oogst 1/4 be~J:a~';, 
g~n van betgeen ~en bij ,g:wOlle oogsten ma& verwach~en; , 
Daarentegen zou 111 het Kendalsche de lladdIe-oogst goed 
gesl ;tagcl zijn. . ', ' ' . . ' 

De rijstprijzen op de passel'te Poerw~cla~le zouden~age
Iloeg het c1ubbelde bedragen vanhet vonge Jaar. Een I~der ' 
zij gewaarsehuwd en brengeu wij dit onder deaandachJvan ' 
den Resident van Samarang. (8am. 00111'.) 

De prins sprak de dames en heeren aan, de prinsen, Sal'llCt7'atl[J, 10 Juni. ' Koffie ~ndustrie.Onlangs werdin 
zijne oudooms en broeders, -zoom'cde de iIoofd- en mindel'e eell del' dagbladen bel'icht, dat in de omsLrekenvan Snla~ 
'ambtenaren van het rijk van Vjoejocal'ta en schi1dertle de tiga, ecuige dieven, met obars, des nachts, in een tuin ' ko~e 
' ~Ieogde en de ,erkeutelijkbeid, waarmede hij ' de lllistel'l'ij k stolen doeh in huh bedrij£ bij tijds gestoord wer~~n. , DIe 
versierde zalen had bcLreden, hoe gevoelig' hij was voor de koffie diefstallcn nemen echter op een onrustbarende wijze 
Illgemeellc sy:upathic ell hoe hij die op hoogen prijs stelde. toe. N u en dan komtmen weI aehtel' den tlief; maat wat helpt 

Hij bescureef hoe dankbaar hij was jegens God, die hem een paar dagen krakal vool' ll!lnsehen die daar tegen mime 
:len nder had geschonken, wiens l;tandel en wandel hem kompensatie vinden, wanneer zij nn ontslagen' te zijn, met 
to allen tijde tot spiegel kon stl'ekken, jegen~ den Gou- sukces het stelen zoodra mogelijkhervatten en betaling VOOl' 
I'ernellr-Generaal voor de gunst hem bewezen door de ver- het gestolene erlangen van pe, sonen, die van een nieuwe 
hcffillg tot trooll8opvolgcr, jegens den Resident Bosch, voor koffie industrie, sedel't jaren hun fort maken. 
al hctgcen ZEdg. daal' toc bijdroeg, jegens allen voor tIe eer Nid de ste1el's, maar weI dl( helers zijnhet diez?oveel 

,~n de harlelijkheid, (le syntpnthie en de gelukwellschi~1gen' voedscl nan dnt kwaad geven, j llist die laatsteJ,l zijn het die 
', die hem in zoo ruime mate toevielen en wei het laatst bij onschatlelijk gemaakt moeten worden. Geloof niet dat de 
~ llfonnc , van , g.en [cachten l'rllslu,() 11 t .' ~el' feestcommissie, , uit '5, Gou vernements"zoowel' als partikuliel'e tuinen gestolen 
" nc prills Siond - ebrl'-Wijl stil oij de heruoflkinff van ' ge koffie; naar de GOllvernements pakhuizen gaan. Waarheen 
: dUre verplicntill gen , die hij wllde natekomeu hebben, en dan? , 
fJe 7,wnre Insten die ?ijnc BchOlHlers zonden dmkken . Doeh J a, juist! daar zit 't ham; jekunt aet zo~ dui1el~Jkmaar ' 
,wove.el ?iJne.krachten ?onden toelaten zou hij die van nu niel zeggen. Om te bewij~en, d~t, valt ~oo mO~lellJ~.;A.l 
' If aan aanweuden Olll de regeering zijns vaclel's to helpen heeft men nu de moreele overtulglllg WlC ze zlJndw z~ch 
; v6rlieht.cll, want verzekeni van allel' medewerking zan hij tot zoo'n s'chandelijk bedrijf pl'e~e~ell om gestolen. koffie op 
, ;net cen blijmoedig h"d die tauk, hoe zwaal' ook, vervlll- te koopen en dus een onreelltmatige daad te vernehten, .• t 

tell ; helpt u toeh niet. , Die industrie door Europennen of, ~ok 
Hij vcrgat daarbij niet te beLuigen lIat de welvaart del' door Christen en in prakttlk gebracht en nn sedert e,emge , 

Europcanen in dit gewest hem steeds tot groote ~re\lgde jaren 'met goed sukces zoo geheimzinnlg , mogelijk . uj~geo~- , 
'.Ou strckken, dat hij zijn landgenooLen de verzekerlllg gaf fend, verkrijgt een Vl11cht zoo als van geen andere It;dustne , 

leel te nemen in hun lief en leed 'in zij in hem ten allen bekend is. De ' nieuwste uitvindingen op het , gebledvan 
ijde een ijverig en rechtvaardig voorstander huniler belangen koffie-killtuur, zijn ' die opkoopers allenbekend. ' Voor hen , 
.ouden zien. , is lid niet noodig, dat men rijpe bessen moet , verw~rken 
, De Prins eindigde met dr. bede, dat onder hooger zegen am cen go'8de kwaH.teit _te bekomell; van .bo~nen -m~e 
'let Rijk van zijn beminden vader steeds in welvaart en groene s,ehil zou men yolpe~s hun ondervll1dlllg, .. fr~~le ' 
:Joei mocht tocnemen en met de betuiging dat dit zijn, soort koffie bckomen. Dlt IS III zoo ver alleen begnJPel1Jk, 
"~it een zuiver hart gesprotell, wensch wlas. c , dewijl al wat maar wordt aangeboden ' doorde' 'opk06pet~ 
'1. "Deze beide toasten verwekten een diepen ·indruk en wer- grif aangenomeri. en coutant betaald wordt. ' " 
, ileij ' met dayerellde hoera's begroet, en ,geen wonder! ,I~- En wat is de quintessens van ,hun beweren; n; 1. dat 
,[ners n!). ,wol'dt een tijdvak VOOl' goed gesloten, een zesJang zij achter de knnst,. zij-n om van _cen zeer gering geta.lkoffie
;(ijdvak vanongerllstheid, van spanning, van Vl'ees yoor de boomen eene vel'bazende prodllktie te halen.' , ", 
'1i;evolgen daarvan en dat aUes gecreeerd door de welfelmoe- Eeu probleem dat,' je moethet ~elooven, met goed suc: : 
:Hgheidvan slechts 'een man, va~i. wien Z. E. LOJ;ldon, VOOl' ees, jaarlijks trouw wordt opgelost. . .. . , .' , .. -: 
>let geluk van Indie, een volmaakte tegenhallger IS! - Onder de bewonderaars dier vermaledlJde Industne ZlJD, 
t :Heden morgen hadden el' op de Aloon Aloon ~nder een! zoo lien zegt, ook kaffie-planters, wellicht ges~eil~d door 
6rooten toevloed aanseh?uwers wedrennell van Inlanders) kommissionail's, en ' deze zijn hct, die hun gemakKehJk maar 
.>1aat9, benevens ~cl'o~atIsche toeren van de troep Javaa~- ~, sleeht bedrijf op een 'wijze ~itoefenen, om den,huurder van 

/ ,!Jhe ;aero\.laten" die hIer al meer' van hunlle bedrevenhmd eon kbffieland, grenzeude aan het hunne, slapeloo~e naeMen 
:' ,;,,1)\;(;0 eloen bl\jken. Zoo amllseerde de gel'inge man zi.ch te doell be,::orgen. ' 
.:-. " 



t~:~1\~~lIi~W!i::lri~n~ij~i:~~~~v~e~~~~:-~~~~:~:e:r!!;;!'1 ··f!~~Ji6:~D~:g:n ~·~~~~:f:;en~-~es~~n~K~o.~~~J~ ~tt~i~~l!I; 
~IUij\;k:offi.e.:opkdo·p,ers ' diegelm.~deld 3, . 4e~ 5 katbes,)i1 . t_hen~us ; . wegell~ door k!ager ondergane ?nwettIge ?psluiting 
bieer~ Jlet;; b()olli: ·oog8ten .. Nr .zlJn ande},en, dIe batstgenoem- van 2~ tot 27 Fe~ruarJ laatstleden, welke handelmgstraC- ' 
den 'noch" ver overtreffen ill . dIe kunst van koffie voortbren- baar ill gesteld blJ art. 67 van het wetboek van stralrecht , 
ging,en het zelfs tot ee.n d~izeliog .. wekkende hoogte zouden voor Juropeean~n in Nederl.~ndsch-IIlJie. . 
.wetente brengen; Schnk met! ZlJ halen vanzoogenaam- W~J. h~pen m staat teo ZlJI1 ouzen lezers het beloopvan 
de pagger;dessa oferfkoffie van 1 'tot 2 pikuls per boom. het hlerUlt te volgen strafgeding te zijner tijd terkennis 

En op hoeveel of hoe weinig zou nu die verbazen-pro-\ te brengen. (Boer. !fOZ.) 
duktie den opkoopeJ·s. of helm's weI komen te staan? Vol- . =.,~ - .~~-=~ . _, 
genS' gerUc1~ten~iet meer dan (20 P?r pikol voor sc~oone 50el'aoaija, 13 hn.i. Gister g~ven wij ~ eel1 staaUje van 
koilie cn Ulet mmder dan f 12 per plkol voor · koffie m de spoed op een regeel'mgsbureau, III het atdoen:,van; zaken. ' 

. rood~o~-~roene.bolste)·s. . . ... 'Heden heb~.en wij er eell paar mede -te}eelen, dieniet min- . 
Etm wder dIe een koffie-ondernemmg bezlt, ZlJ dus ge- der sterk zlJn.,. - '. . 

waarschuwd, niet aileen de gouvernements tuinen maar oak Circa vier jal'en gcleden, kwam in deze residen'tie een , 
die -. van parLikuliere ondeiilemers, zijn de bronnen waaruit N ederlalldel' aan, die cen verzoekschl'ifG indiende omeen 
die vuil~ handel zij~ be.staan OllUeent. De policie sehij.nt acte van vast verblijf. Bij he~ r~q ~est had hij zijn ge
onmaehtIg am aan dIe dlefstaUen paal en perk te steUen . boorte-actegevocgd .. Sedert de llldlenmg vernam hijniets ' 
. En waar worut die handel gedreven? In het rijk d~r meer van de zaak en daar niemand hem naal' zijne acte van 

abderieten zijn die streken bekend als Atrakatoes en Agl- vast vel'blijf vr~e~, noch hembelemmerde in zijne bewegin
talas. , gen, maakte luJ .. er ook geen ~erk meer van. Kort geleden 

Het stelsel van koffie-passen moet met. de meeste gr:- echtel' kwamhlJ tot het pl'lJzenswaardig besluit te gaan 
strengheid worden gekontroleerd, opdat hij dIe maar 800 PI- trouwen en bedacht nu, chartoe zijn geboorte-aete te behoe--- ' 
kols b. v. pluM, er geen 1200 kan afvueren. Want de yen. Dat stuk nogmaals uit Nederland te laten- komen 
voort~ee1ing der op de droogbakkeu liggende koflne, isnoeh stond 11em niet aan, en was ook te tijdruovend, weslialv~ 
een tot heden onbekend feit. (S(J,ln. at.) hij besloot eens te informeren, waul' zijn indertijd ingedien£~ 

verzoek om een acte van vast verblijf was gebleven, waarbij . 
zijn geboorte-aete was gevoegd; om da'n te _traehten laatst- ' 

Soeraoaia, 5 Juni. Heden morgen kWllm aillier van bedoel~ .. stuk, ten, behoeve van zijn ~uwelijk, terug teki'ij
Ban,djermasin aan ,de daar ten vorigen jare achtergeblcven -gen. ZUll nasponngen werden spoed\g lI).et het v.indender 
kompagnie van het IS Bataillon Infanterie,_ dcrwaarts ver- sLukkcn boloond. Toen hij op het bureau van den assis~ 
trokken onder bevel van den kapitein Blokhmd, thans ge- tent-resident voor de politie kwam, vondhijdaar het bun" 
kommandeerd door den kapiteinBerkholst. De drie hier deItje liggen, juist zoo als het eJ: vier jaren geIeden was 
in garnizOen zijnde bataillous infanterie. benevens de 10 aan,gekomen. N og geen hand-was er seElert llaar liitge
kompagnie 8rtiU~rie 'en 6 kompagnie kavall@rie waren aan atoken. 
de 18ndingsplaats aanwezig, om hunne wapenbri>edm:s aI- Het volgellde is van hetzelfdc.allQoi: _ ... - . ___ -_ . . • /- "'" 
daar te verwelkomcn en naar de kwartieren te geleiden. __ . , _,Vool' o.ngev:x:rvicr- jar'en had hier een nog al belangrijke 

(Soer. JIbl.)' aan bestcdlllg van gou vernementswege plaats. Onderde 

Soerabaija, 6 J nui. Van Bandjerruasin wordt ons ge
sebreven datde regeering, zoo al niet een eeuwigel1 vrede, 
ten minsten een Inngen tijd van rust op het oog schijnt 
to hebben; de militaire bezettingen van 1'abanio en Ka
hainn zijn il1gerukt, en die van Rantau en Tewell worden 
verminderd. De tc Amoenthai verblijvendc troepcn .hebbell 
een onaangellaam vooruitzicht in de naast'e toekomst, daar 
onder de runderen en de varkens aldaar zich een soort 
veepest heeft vertoond. . 

In de mijnen te Pengaron hebben twee dwangalbmders 
verschil van opinie gekregen, tengevolge waarvau een hun
ner . door den ander ernstig werd verwoncl. Het gctuigt 
van . groote vreclelievendheid dier dwangarbeiders dat niet 
dagelijks veel grover feitQn te'vermeldcn zijn, claar, er bijlla 
geen politie aallwe.z~g i~. , Stelt u voor (Iat over 4~0 ver
oordeelden. depohtle IS opgedragen ' aan een der Jongste 
ambtellaren ter beschikking, ' die tevens waarnemend contra
leur is van twee'uitgebr9ide distrieten, en vraag dan gerust, 
hoe het - mogelijk is, dat die regeeringspersoon de op hem 
rustende taak naareis_cli kan verrichten. Bij den meesten 
ijveren geschiktheid,e? beiden 'Yorden h~m ;.niet ontzegd, 
bngeen ambtenaar dIe werkkrmg behoorhJk vervl~llen. 
En om ' au" comble van onuitvoerbaarheid te geraken, heb
beu ', herhaitlde verwi~selingen van ambtenaren op .dien post 
plaats. In een jaar vervingen er da~: elkaar drie! ,en de 
denIe is _ alweer tot vertl'ek gereed; ZlJn opvolger IS reeds 
aangekomell; (8oer ~ Bbl.) 

insehrijvers bevond zich ue Chinees 'I'an Koen Kiandie 
bij open~ng del' billetten, bleek vodr den minsten prijs t~ . 
hcbben lllgesehreven, en alzoo aIle ' kans had aannClller te 
worden. Het hoofc1 dier natie trad eehter storencHu~schen ' 
beide el1 verkhiarde Tan Koen Kian niet soliede. De aldus. 
in zij n pIa nn en te letlr gestelue insehrij vel' verzette zich 
hiertegen en diende aan het hoofd van bestullr een memo
rie in, waal'in . hij verklaarde dat zijn kapiteiu hem ongene
gen was en daarom hem insoliede had o-enoemd doeh · dat 
hij aanbood aIle gewensehtc, bewijzen vo;r zijn . s~liditeit bij 
te brengen. ,Door. den re~l~ent werd ,dat schrij I'en gezon
den na~r de. afdcehng _ pohhe, om advles. Dezer dagen is 
dat . adVles blllllenengekomen. Of de toekenlling del' leve
rantle daa,rop gewa?ht ~leeft, dan of de,ze reeds lang is, af
geloopen, .. we~en WlJ met, en doet oak eigenlijk niets ter 
zake; WlJ WIlden aIleen aantoonen, dat het waarlijk niet 
Iloodeloos kan geacht worden, dat door -~en landvoogd 011-

langs op afdvening van zaken werd aanO'edron O'en' ala Z 
Ex:e. llll zelve maar zoo, goed wilde zijn, ~ens e~nigepei.so: · 
nen af te doen; dat is lIog meer lloodig. . 

(Soer. Bbl.) 

8oe?'abaija, 31. Mei. Men schrijft ons ,nit Pasoeroean ' 
dd. 29 dezer: 

DageliJks vallen -hier thull6 regenbuien, zoodat menzou ' 
warien zieh te bevinden in volien westmouS30n. Sommio-e 
suikerfabrieken in deze residentie, welke met mal en reeds 
een aan"ang hadden genowcu. werden O'edwontreu door 

. co' . 



nat 
sui1k:erl'apriekiluten 

net overrijp is 'en' daardoor zon 
Ret laa.tzich aanzien dat de koffieoogst 

in de residentie Pasoeroean buiten verwachting groot zal 
ijn en meerdan 300/m pikols zal bedragem 

,'Soeraoaija, 5 J uni. Militaria, Van gael! ingelicht te zijde 
wordt ons medege~elddat dez~ Landvoogd, die de welhe-

· grepen be1angen vanhet verdienstelijk N eerl. O. 1. Le'ger 
niet nit !ret· oog verliest. een gemotiveerd voorstel, heeft 
ingediend aan h~tOpperbestnnr in Nederland, om de 
tractementen . enbijgevolg ook de pensioenen der officieren 
te verhoogtll. En inderdaad, het billijke daal'van wordt 
door iedereeh erkend, sinds gernimell tijd zijn daarvoor de 
gegrondste betoogen aangevoerd, maar tot dus verre bleef 
men omtrent dat zoo belangrijk PlUlt in Nederland Oost
Indisch doot. - Wellicht dat men thans aldaar zal inzien, 
dlit een behoorliJke bezoldiging voor menig Indisch officier 
eene levenskwestie is. (Boer. Ct.) 

8oel'aoaija, 10 Juni. 'Van Batavia deeIt men otis me de 
dat de hoofdschout L. B, Van Sprew te Bekassie wedel' 
in zijne betrekking is hersteld, hebbende 11ij zich volkomen 
weten te rechtvam·digen. 

" Y(!1ld1ttie. Z. lVI. afgekeurd stoomschip re8uvius, Zatcr
dag jl. nan den meestbiedende verkocht, heeft opgebracht 
t 11,885. - Kooper de arabier Sech Hassim bin Said Habis. 

(Soer. Com'.) 

Brieven van een' Tengerrees. 
Wonosarie, 29 Mei 1872. 

. v an aa~ Zijltilri daer bergen OJllgf:V'e.I!J, voorzien van: uit· 
gestrekte koffie· cn moestuinen, vette weiran1le~n'~en' , 
rige b088chen zoude deze plaats met hare zuivere gezonde 
luchtgesteldheid een aardsch paradijs kunnen wezen zoo de 
bevolking. die uit eene vermenging bestaat van Javanen 'en 
:M:adllrezen, beter hare belangen begreep. 

De goed aangclegde en bewerkte koffie- en moestuinen en 
lIawahs zijn de h~ste protesten tegen de gewone beschu1di· 
ging van luiheid, maar ook hier ontwaart men den noodlotti· 
gen invloed van gebrek aan geestkracht en ontwikkeling, 
natuurlijke gevolgen van den geringen trap van beschaving 
waarop Ut>g altijd de inlander staat. . _ ' 

Daarbij heeft hij te weinig begrip van zijne eigene rech· 
ten, en de wetten waaronder hij leeftl zijn hem meerendeels 
goneel oubekend. 

Een ieder, die slechts cen weinig bekend is met d.en toe
stanu van den inlander, en het deesn· levcn van nabij heeft 
gadegeslagen. zal met ons n;lOeten toestemmen dat willekeur 
nogaHijd eene vOorname rol Bpeelt in de wijze waarop 
gezagwordt uitgeoefend jegens den inlander, en weI van 
d~ zijde van sommige inl. hoofden, die nog altijd den klei· 
nen. man bescbonwen als uitsluitend geschapen om voorde 
grooten der aarde te zwoegen en te kruipen. < 

, Indien eene bekwame pen er eens toe besloot te schrij. 
ven. fIles mysteres" van het Tengersche gebegte, dan zonde 
zulks een ver"aal opleveren a' la Mnltatuli, waaruit men 
zoude leeren dat ook de Tengerrees ' van knevelarij en 
mishandeling weet mede te spreken. 

Hoe waakzaam het bestuur hier ook zij, met het oog op het 
schoone art. 55 van het Regeerings-reglement, kan het 
zelve toch niet aiwetend zijn om in ditland del' intrigues en 

iknu denopdige gegeveus ,dan 
len om de geblinddoekte Tlremis -"-de 
heid - van onder den doekte laten glm·en. . . 

.. De tijden van .het weleer alvermogendgeweld zijn VQbt~ 
bIJ: de rede zwaalt un den weldadigenscepterendient !ret 
recM te worden gehandhaafd zQnder. aanzienvanpersQuen.' 

Plaatselijk nieuws iszeer schaal's: les jom's se.sniventet 
se ressemblent. '. 

Sedert een paar nachten werddit andEl's zoo vteedzaam. 
oord mijner woonplaats verontrnstdooreen uitde wotiden 
verdwaalde tijgerkat (matj<lln gegor),·ten minste tothoO'toe 
stelde dat ondier zich tevreden den oorloO' te verklareii"'a~'u 
plnimgedierte. ' . iifI'! " . .... '.,' 

In, de l~atste dagen ~ebbenzich hier eenige gevillleIivan 
kool'ts onaer de bevolkmg voorgedaan. . 
. Een .der geesels, met welke de Ten gerreezen' bezocht worden, 
IS de zlekte, Patek ge,naamd (Spaanschepokkeu) waarmede 
een aantal kinderen behebtzijnenhiervan veel te lljClep. 
hebben. Tot geneesmiddel hiertegen heb ' ikaauo'ewend . en 
~el .met gunstige resultaten, debekende teerzee~van 'Ito. 
semeler . en Perret, welke om hare geringekost'enen zeer 
eenvoudlge aanwending weI aanbevelingverdient. . ....... . ... ' 

Op dfln 16e dezer, 's avondsomstreeks 9 uur, heeft men 
te Babal moedwillig een huis van een,' aldaar wonenden 
djoeragan. in brand gestoken,. maar tot geluk van a1 debe. 
woners dIer dessa heeft men bij tijds den brand geb1uscht; 
Een uur .lat.er heeft de brandstichter alweer getracht het ... 
zelfde hUls:m brand te steken, maar werd tijdig in zijhe 
brutale pogmgen verhmderd. Onherkend koos de schurk 
toen het hazenpad. Het is tehopen dat heC aan de fve~ 
rige bemoeiingen van onzen . flinken koffiegecommltte~rde 
Raden ~ertowidjoijo moge geltikken om ' deilbooswichtin 

te krijgen. ' . " \ 
. yerg~ef.slJ..eQ. ik.gisteren· een uitstapje na(,ll' Lingo be· 

proefd.De weg derwaarts voora1 tel' !roogte del' dessaSa~ 
poe Lante verke~rt in een' zoO'verwaarloosden staat; ,'dat 
ik genoodzaakt was om te retourneren. 

Het is te hopen dat onze ijverige kontroleur die steecls 
op zijne veelvuldige inspectiep getoond heeft een eerstevoor~ 
stander te zij.n van goede wegen, zich dezaak spoedig aan. 
trok, (,vaal' Ik echter niet aan twijfel) ten eiude bij Gonker 
wedel' o:ngelukken voor te komen, waar wellicht weI men· 
schenlevens mede gemoeid zouden kunnen zijn, en a1 me
nigeen reeds aanzienlijke schaden aan vee en goederenheeft 
bekomen. Groote gaten en· mas~a . ro1steenen endaarbij een 
Ol~regelmatige en zeer. hobbelige weg maken de passage naar 
Lmgo zoowel voor ,fUIters als voetgangers uiterst moeielijk. 

Hoe zal het dan over elm paar maanden gaan met den 
afvoel' van koffie naarhe.t pa~huis te Lingo, waar dagelijks' 
honderde menschen en plCo1paarden langs dien weg moeten 
maken? Welk eene schade voor die arme droinmelspour. 
Ie bon plaiair van die heeren distriktshoofden van Tenget· 
en Wonoredjo! J . 

(Handel8ol.~,oo'i' Pas. enOtJtstr;L t 

Padang, 18 Mei. ·Omtrelltde· ramp van de Kloofont· 
vingen wij nog de navolgendeberichten. 

. Door de. krachtige maatregelen' van' hetBestuurzijn 'op 
dlt oo~en bhk reeds ongeveer negen duizendman ~met de 
hel'stelhng van den weg werkzaam.Ondertusschen vree,st 
men dat de reparatie van het vernielde langer-durenzal 
dan wij oorspronkelijk meldden. Meuneest. daLbinnen 
drie maallden de werkzaamheden niet zulleIi zijn afgeloopen. : . ' 



fn<~< - '~':efl: ~fl~ (lat-. ~ef~p,:;~nhilop(ri:g~:v~n. zooveel v9lk <-- ·z;: --M. stoOIly.!Ohi{ ~faas en ':Wiii\f:'viiilietdJoncrm-a~ 
:"",.,;.P:@! .. " "': -~~~ ~~iji1e> 'gevo,lgc!1:. ~~e~;~n:4ilt-Vinden, -. doordie':l: -reilde;- ten ' einae~' oveftegaan.;-~8t -d~'ifeyiil:kyfug:'. ~ 
}!~ll',;:~,et o .. n~o..~Ige .le:v;ells-,onderb.ollltgflhrek · ontstaat. Te koleri- uil ' de tweede vilidplaats van-' tie£: Oeinbillieh~:f _: 
:lj~W"~;q:re.i!';-'.is .;chet .daarom . dattdtnoch toe deaangevi'aagde Ook de Engelsche kolen zulleii op dez'en . t:o(jht",ord-el\ . d~ 
'~iic4tiKiiIg :. § m rijstall.n clIO heerimdienstplichtigen te ver-derzocht. De tocht zal ' onge,vseer een week · duren. . .. ' -'.' .. ~-: 
stfekkehdoor "· h-et. opperbestllur ·te Batavia aan den Gou- . (Pad. Hol.) c., 

veruEluralhiernog niet is toegezonden. . 
O~dertn9scheri,een vel'blijdend ~ bericht knnnen wij ter Padang, 29 Mei. Aangena:am is het on~bijdezegoe-de: 

keums onZf;r lezers brengen: door den heer R. D. Verbeek: berichten nog de mededeeling te kum~en voegen dat. ' he~ 
teo ;E~it .c!.e Kock namelijk is!, naar wij vernemen, aan het G:onvernemeut te Batavia het voorste1 door het B!3stuuial~ 
BestllUr ' het vool'stel. gedaan, de hel'stelling van den weo' hle1' gedaan, om den aannemet van Ira' koffie-transport in 
door , den kloof aan departicnliere · inclustrie over te laten~ staat te stellen voorloopig zoo ver noodig, ' per koetie' koffie 
Deko8tenh~el':V.oorzoudell volgen& , het voorstel van den ' af te voeren, tegen . bijbetaling vaq; ! l '. perpi~()lt h~f~ 
aanVi,:ager kUDnen wor4en gevortderi, door een van de goedgekeurd. Men mag dus hopen dilt binnenkOlttenge.\ 
heeteJidie~stplich.tigen te vragen hoofdgeld, waal'van het volge del' goede maatl'ege1endof4f de R,egeeringgenorrlen;: 
be.drll~, ,In ecue verhouding tot hetgeen de heerendienst- ~e weg door de Kloof zal zijn hersteld, en de rarnpwelke 
phchtIgen nu zullen verliezen zoo zij gedurende drie maan- zlch zoo dreigend liet aanzien zonder belangrijke spore1;l na 
den, op eigen kosten, zonder loon, tijdens clen padie-pluk, te laten, zal zijn afgewend. '. . , 
aan ?eJoelden weg werkzaammoeten zijn gering te noe-
men IS. _ 

In het, belang del' bevolking en del' on twikkelende ind us
trie ter S lloiat,ra '~ Westkust,. hopen wij da.t het opper
bestllur te Hata"l:'Ia, zonder ' we.Iks toestemminO' deze zaak 
haarb~~hg nie't kan erhingep, ten a~tlizien (lezoer aanvraO'e 

• gtmstig moge ziju &estemd; Hetgelllkken eenel' zoo gl'Ocrl
ache eu zoo plotse.hng opgerezen onderneming, en. aan dat 
gelukk.cn dier · ,.mderneming meenen wij op goede gronden 
~~e t .te moeten twijfelen, zal voor Sumatra wat de moge
l.iJkhctd aallgaat om werkkrachten 'loor particuliere onder
nemi.',lgell te verkrijgen, eene SCh00110 getuigenis aft.eggen, 
rerwlJ~ het voordeel voor de bevolking, zoo zij l'l1stig aan 
hct b~!lUCnhalen van ha1'en ?ogst kan worden gelaten, groot 
zal 7Jjn. Ook do ko!1ie. elseht dl'ingend;, dat het gedane 
vooratcl word!) aangenomen. . 

,Dat: dan het .oppcr~estuur toone, dat het crnstig de ont· 
wlkkehng del' mdustne cnder welvaurt del' bevolkinO' al
hier, wi!. Zoodra wij iets nadel'S omtrellt deze zaak ° ver
neman ; . zuBen wij ons llaasten onze lezers daal'van in ken~ 
nis te stcllcn. 

. Ter onderzoek .van de steenk01eli nit het Ombilien-veld 
afkometig is gistel'en Z. M. stoomschip Maa8 en Waal 
naat _d? ZlUa vertrokkeu, de eerat annwezend ingellienr van 
he.~ mlJllwe.zCIl d~ Greve woont de proefneming bij; 11aal' 
WIJ VC1'Ilcmcn, zal deze eel'ste proef'tocht 2 ii. 3 dagen dn1'e11. 

Z. M. stoomschip Maas &; Waal keenle jl. Zondag tel' 
reede terug. De ccrste proef met Ocmbilien-kolen die af
k~m.stig van . de vindpl.aats, Soegei-Doorinn, is zoe; glll;stig 
g.;slaagd. In aHe opzlChtell hebben (le kolcn voldaan en 
bcwezen niet voor goedo Ellgelscheondel' te doen. Morgen 
Z~UCIl tic .~olen del'. twe~de vllldpl~~ts beproefd worden; of
schoon WIJ nog llleL lll ' staat ZlJl1 nadtl'e lJijzomIerheden 
me(le tc declen, kunnen wij bcrichten dat de Oelllbiliell 
(Socugei-Doerian) kolen tot de beste sLoomkolen behooren 
welke Lot heden bekend Zijll. 

Dc kapiteill qet genie~-C:-a""lr1·i-el""· -i~; · naar Kaijoe-Tanam v~r
tro~kt;n, ' dm . ~e onderzoeken ,of ,een transformatie van het 
koJiiepakhms. desheerell 'r~euvenet in een reeonvalescenten
~c!itieht voor bel'i-beri lijdersj tot de illogelijkheden kan wor-
den . gere~enrJ.. " ' 

--"-:-':'JISI 

. Zoo' sehl'even wij gistel'en: om heden te vernemen dll.tv:~ri 
Batavia bevel gekomen is het koffie-transport voorloopig ge~ 
durende eene maand te laten stilstaan. De Regeeringacht 
het betel' den eenen gulden per pieol VOol' Neaerlandsch 
schatkist te bewaren. Dank die treurige en in hoogemate 
onver~tandigc maatregel, zal de kloof-ramp_ dns weI spOren 
nalaten. De ko!1ie-inkoop za1 vermoedelijk dieneD. gestaakt, 
daar de pakhnizen overvoerd zijn; - debevolking zaldus~: 
terwijl reeds eene ramp haar treft, nog in hare inkomsten, 
b~nadeeld woMen. Als eerstegevolg daarvan zal ziclt h~ 
felt voordoen, dat de bevolking doo! geldgebrekw,,l·· · 
zooals reeds- meer ge~eurd is, hare koffi~ !trgTterlen . 
voor een half a drie kwart der waarde moet • 
geene ramp behoefde -te zijn zal eene rr ' . -
alleszal geschieden opdat toch VONooents land meter 
S'ttmatl'a r:lleen door de voorgevallen 1r der derde kInase 
en o.ns dlerbaal' Moederland toch vIe open bare werken 
koma. . 

Voor ' een: -ieder die wenscht 'dat 'het , __ 
S. Westkust worde opgehe'ven, en Sumatra 
onder het Gouvernement te Batavia worde geb' 
feit cen . dure en treurige les. Men hn er p. 

_de treurige gevolgen zijn, wanne,er een Gouv~~ng van 
heel onb~kend is met de belangeli., behoeften eI'l~' F. 
gesteldh.eld van ~en gewest. . en ( , 

Sumatra verdiende dat aan ' de direetien te Batavia toch' 
een amhtenaar, bekend met plaatselijke toestanden, verbon
den was. (Parl. Hbl.) -

Pada?1IJ, 1 J uni. Een derde-Telegl'am is eel'gisteren van 
. de Ttegeering van Batavia a1hier ontvangen, eindelijkdan 
toch machtiging aan het Bestuur hier bl'engende om tegen 
/ J pel' picol meer, het vervoer van koffie van Padalig
Pandjang naal' Padang te doen hel'vatten. 

Het is bekeiId hoe de eene helft der officieren van het 
garnizoel1 . te Singkaw~ng heeft geduelleerd met de andere 
helft. Uit particuliere brieven vernemen wij dat een hun
ner, de officier van gezondheid Loeclcener is overledenaan 
de gevolgen zijner . wonden. .-

Men wil d~t ' een nieuh' onderzoek is bevolen door- den 
Leger-Kommandant in -de ' kwestie of voor een reconva1es~ 
centen-gesticht .. Datar. dan ,vel Kaijo~ta1i(~m de 'voorkeiu 
v81!dient. . .. Het Gqnvernement vaRNed.-hdie hc~ft ~den Gouv. van 

Sumatra's ,We~tkust gemac~tigd, den heerendienstplichtigen, 
nan den weg m de Kloof thans werkzaam, per dag en per P4dan!f' 18 Mel. Het is ?ns aangenaam (Ie volgende 
lUall een kattie rijst te verstrekken. Omtl'ent de vool'stel1en mededeehng op te kunnen nemen: 
d?o{ :'denHeer Verbeek aangaandedien weg gedaan, ont_Van .het I!clrQs~en" van ' een . 30b}, inilitairen, waarvan 
v~~gen wij alsnog . geel1 na(lei'e berichten. I spra~e III het · von. ge ll~l ... mm .. e.~ de~erOo.u.rant, o. m .r.ed.e. n. d. e, . 

. , .......".. . ben.tmg to ongezond z011de, ZlJl1, _ 15 alleeu Waal' dat lllet SU. 



~~~.~if'2~;·'t~~~!l'!h~~1Z:1tI;!E::~~~~1~:~.t';!~W!~:~!I 
,:¥Ii'!ldjang in ai'r~st gestelrl en bij 'de kompagnie terng gebracht, 110 September 16 personen ill ~ooponderwijs heeft·: '?pg~;;,· 
.mat het thans op militaire wijze uit· van ' het zirh wat al nomen, onder weike elf mannen' zijn, orie van de ' ouast«.· 
to liberaal veroorloofde uitstapje. J . , scbooljongeus en twee wedliwen. Van' die elf manp.iiii' z~ril~ ' 
.' Van Iisamepscholing of com plot" waara an bedoeld bel'icht len sommige van hunne Vl'ouwen ook "olgen, da(geer~ ~tlJ!l' 

". a~ -ligt zou aoen denken·, is ,duB in de. v~rste verte geen weder moed om met lust ·voort te gaan. .. ." : ... :~ ... _:;:_ 
.. sprake geweest, en veruientdeze zaak derhalve niet dat het IIBr. Nommensen is den 2gen a. p. Juli' .naarSi:firok 

.. publieker z~ch mede bezig houde. (Pad, Hbl.) gedragen en van daar naar Br. Schreiberi' waarM. h.e4~i(. 
.' .,', - -,"<, .. ' -,:,! . _. ' -·nog is. Het gaat hem· ilo~ nietve¢FbeteI:,e~.; i~.?~de.~k 

"' . Veor de' tweedein 'd,it jaitr te houden gouvernements- dat hij ook naar Europa zal m.oetenom. : ~e lier_steII¢'ii~5IJrti 
'>koffieveiling 'l"l'arenopheden in 'slanda pakhuizen te Pa- :Klammer .met zijne vrouw envijf kin.detlln 'is .?d.eh::,2 : Plj:~; 
, ' dang ontvangell; tober va:il Si-Pirok op reis naar Holland~ eri yei:d~!, '.~~~:r· 

Picole. Kattiei Duitschland vertrokken. ~r zullen due welsPQedig ::WliMJ;': 
8748· 95. nieuwe zendeli,ngim moeten uitgezonden worden. ; B.etz ) if 
418 09. Klammer naar huis, Gutsch en Weber overleaeneIi.'NoiiV 

Bovtinlanclsche koffie. 

958 25. mensen zoo lang ziek!" . ",.:"" 
1588 98. . (Sum. 'Com')" 

Aijer-Bnngics H, 

: ~~ \ ~;~~fa' : 
: .. ,~- " I • 
';' l l\fandhellllg " 

1 

; 2e Somi 

1669 90. 
13 384"'~I7. .. "' 

1177 Olio 
1456i~~ ' 
(Pad. H61.) 

GOUVERNEMENTS.BESL UIT:EN,:BENOEMllfG:E':~ ENZ. · '. .. .. . 
CivielDepartement., 

VerIeend; ' . -' 
Een tweejar'ig verI or naar Nederla~d,'wegens ,ziektejaanckn'pre .. " 

Par/(ltl{J , 22 MeL De door ons uit de Kloof ontvangen dikant bH de proteatantache gemeerife. te Amboina>dr.ll~Th. ' 
'bericbten luiden bedroevend en verontrnstend tevene, . W. van Hasselt. '" .,: 
• Ongeveer tim duizend werkbare mannen :zijn door de Ontslagen'; . \ . .. .. ' . ,' < .... 

. Aler!'-' ., -". maat.rcgclen" .vau hct bestnur flan hun o'mgeving Op verzoek, eervol, wegens .. verhek,.als Iidyaidiethoog'mi!itEiir ' 
JI nlln den geregtshof van Nederlandsch·lndie, dekapitefnterz~~ ·liij ;· 85. _ K . \' (>'1 lcrkk:ing ont!.rokkeri . en in ~eercdienst ten de Nederlalldsohe marinoJ.van Gogh. o~der dan~bet\ligi~g 
, , ooper '1 de Kloof. Deze .b1iltenspol'lge opeenhoo- voor de als zoodani~ d,!or hem bBwezendi.ellsten~ ~:.·,c,:: :;" 

l)inn cn. eelle betrelhelijk beperkteruirote Op verzoek, eervol, nit '1:1 lands dieDst"de gBwezen()pzigter,,~4Ilr , 
--~middelen bedenkelijk in prijs 'doen tweede klasse bij den water8taat' en 'a.-hinds burgetlijk~op.e!l;' ,: 

Brieven van e;eeds zoo schaars in de handen: dor bare werken F. J. Kroese. ' ,' .. ' ' . :.<;" , 
,chaarscher gemaakt. De rij3t ~van ' .. Eanoemcl: ' ~-,: V:j ;,: 

_ 11 •• . : ~' l!.<tl!f1WO- "'.peel Ills verbruiJd 'voor 'l'ot residlmt _van._KedirLde.teBl .. dent van :.Madura:. a •. Boslioper •• · an all~ ?llliol' door b·P.\" - to "' ~-.~.-, ~_~ ~- - - - ~ L - a......L.. • . n •. 
': J • . , . .. it gcdwongen werk, en het ~ VUlue staldl::- ot tweeuim machinist bij 's lands awomoaggermuw..u ... ,l .... "h!ll"lll. , 

re~te ~lIe- . e~ Jllist gcslledcn worden. toon men het volk ill de maohinist bij het ijzeren droogdok op Oaruet ' [Bat~vja] 
t ()$~ldl n' l i?ll naar de van zoovec\ best\lurs '~ol'g getuigendc A. Riedee. ' '.' . .... . . . ' ... ~ 
get ' . lfl( een ~ Bij de plaat8elij'ke' 8cltoolkommi88.ie ~e, SoeralJ~ija; .·· 
lking. dje uit eSn nnnor,de g..:bll:k en olltevl'cdenhcid in do ' . O' . t I' - _. • . 
Ilre~en beter I. , . . .. " . . n sagen. . 

-'''. d' '.' ,ocloofde rljBt, dIe )log. aitoos,met verstrekt wordt, E" I ' . t 'k 1 I'd "E L 'G ,p ' C Andrao · '0' n"de' l' 
~ . ,, " aalW" , j , 1 hIt k' ht' t '1" 4lirvO, wegens ver ra • a B I . '. .' . • •• ' . 

omuk . m Cll ' ,.0 ·vee , ee 1 aan 1/ rae. Ige man re~(j en en daDkbetuiging voor de door hem ala zoodanig bewezen diensten. 
to w.eIDlg ~an wel' \~v(:rwog6ne Rc~~e~mgs voorsclmften, o. R. : B . d. .: . . • .' 
tel vllldcn III art 16 '4er r.JOmptalnhtCltswct (8taatsblad 1866 enoem . 

'. no loi\l), vult geen hd~gerige magnn, -- terwijl de gcdwon: 'rot lid S. Meihuizen, hoofdingenieu[ bij :hetmariae.etablissiiDlent 
gan arbeid, onbetnald 'i\ls hij is, geen nndere middelen tel' aldaar. . ' . . , 

'. voorziening oplcvert. ' Departement van O()r1og. 
'.. Wij zijn den arbcid in hceredienst volstrekt niet on gene- . VarIeend: . ' . 
. gen, dnt is ~ekencl; maar wij willen dat men in de aan- EeD tweejarig verlof naar Nederland, wegeo8 ziekte,aandenofti:.: . 
, wending VOOT7.ichtig, billijk en vooral niet te krachtig mant- eier .van gezondheid der eerste klasse H. van Lokhorilt. 

regelend zij. Want wij vreozen dat cle kraehtige stukken, Ontslagen: .. 
'.: die ons in .dell laatstcn t~jd hier tbr kuste · vel'toond zijn, Op verzoek, eenol, uit Zr. Ms. Dliliiai~etHim8t; wegens ~Qlbtllg~ 
;. cenc ontcvredf!llhcid il! !let leven zulien roepen, veel krach- ten ' diensttijd. m.et . beh?udvanregLop .,i)en8ioeri; jle)~~F~~ , 
. tiger dlln wij bevredigm kunnen. nant.kolonel der lufantene J. van dllr Haas. '" 
. Hiermede b cbbc~1 wij onzen plicht gedaan - een 'wenk . (lava8cl. qpu1'a'fl/7 JuIlfl?72.}.,= "" . 

~' gegeven. ( Bttm. Gour.) . . . ' , . , . ·.'c 

"'---:' Paaang, 1 .T llPi. Omtrent het zendingwerk in de Ba-
> taklanden, wordt bet ~avl.,)lgende gemelll: 
,'. ' .. :"De Brs; Damrncl'boer en van Dalen. drukken den wenach 
'uit dat spoedig een derde ' zendelingworde iIitgezonden, 

>.daar hetIslamisme in die streken groote vorderingen maakt 
( ,en h~t te de~ken is, dat wanneer er een vijftal jaren zou-' 
:den verloopen, eel' iemand werd gezonden, de mohame-
;daat).sche pricsters nog veel ~ullen ·wegmaaien. TePana-

( hassan, waal' de zendeling Weber w~, moest naarde ge" 
;:. dachte der Broeders zeer spoedig iemand zijn, om in de 

E X TR A K TEN uit 'ltet Register df!1~ Be8luite~ " ,/ant1~tt, 
Gom,et'neUr-Generaal. van Nederlattdaclt·', . 
Indie. . 7, '<;0:.:, _, 

BUITENZORG; den ' 9den· juni :t87~'<~(t .H)/i;.C:' 
(Staatsblad no. 106). ' ~ · 

Gelet, eDZ.; 
lagoedgevondenen Vilfstaan: ' "."::, 

- Eerstellj.k: Te bepalen .: ,., . '. ' .;, ' :. 
4. dat de 2'e alinea vall' art . . 28 vall' het reglementV:6'of':li'et, 

korps popillen (Staatablad 1856,No. 35) zooala dati,~;'~e;; 



,. }';6.ij::/a.rt. ;2ya!l·'lJet .. he81~it •. v~lli2·5 · Sllptifi;nber186j); Totrefereridaris by bet. departement d.er bllrgeilijke·· .•• bpen:haf~' 
~.~. t - "(~tliatsbladNo/37Y,··v()ottaair: ·zalwotdengelezen, warken, de hoofdkominieshijdatdepartemerif;-B ;Tll~'~de< 
wJ~: vplgr: ....... ,' , ..•.. '. , . " • . Bruyn. _ 
'::t;~~ij~F dilrnaar'lichaam~~gee8t voldoe~de ontwikkeldzijn, Toteersten kommies bij het kollegie vlln boedelmeesteren te 
kunnen .op hunzestiendc JIIa,rtotzoodanlge plaatsing worden Batavia, de .ambtenaar op non-aktiviteit L. Verboon,laatste-
VOQrgedrllgen en,bijmuziekalen aanleg. reeds.op veertien- lijk eeute kommies bij het departement van financian.' . 

. jarigenJeeftijd. De Iaatsten . worde!1 bij het korj3s stafmuzie- Gesteld: 
rr\:<~antentot stafmuziektillt opgeleid"; In kommissi(l tot bevordering in de gouvernements landen van 
W6~ . dat : hctaa~tsl pUllillen.hetwelk te gelijker tijd tot stafmuzie- Java (de residentie Banjoem8s uitgezonderd): ' 
['!: , kan~wor~t opgeleid, dat. van 'lien niet zal te boveogaan; van ae noodige verbeteringen in de rijstkultuur. 
)i.· dat de .jongelingen; die ;tot stafmuziekanl worden opgeleid. van den terrasgewijzen aanleg van drooge velden op berghel-

-mits cdlm leeft.ijd van zfatien jaren, nog niet bereikt hebbende. . tingen, en van de zoetwatervisohteelt op sawahs en in vijv,ers, 
>koateioos het lager onderwijs zullen bijwonen op een der de 'lirnbtenaar op non-aktiviteit A. W. P. Verkerk Pistoriu8, Jaat-

~;'()peDbarelagerescho~ente Batavia. met uitzoodering nogtao8 stelijk benoema kontroleur der eerate klasse bij het binnen-
' .f&lil de late :-80hool. landsch best,uur in de residentie PlIlembang. 
':Tentweede:Enz. Goedgekeurd: 
;Ars~hrift, . enz. . . dat door den resident van Madura 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal Is belast: 
van Nederlandaclt.Indie: 

lJe.dlflemeene Sek1'etari,s, 
VAN IhRENCAR8PFlL. 

I BUITENZORG, den 25sten Mei 1872, ,(No.9). 
_ tI8iaj.t8blad no. 99a) , 

.k ",. -___ -.- . 
Belat. enl.·; 
De Raad nn Nederlandach-Indie gehoord; • 
'fJi goedgevonden en verawn: 

; ~ Bmtelijk: EIlI. 

1;;\"!en tweeae:De ~oofdenvan gewcstelijk beatuur op en 
~}iolten laJII,aan to echrU,en: 
~ .. o ~geen del 'van Gou,ernementswege ten behoeve van het 

UllanGsoh O~~twij8opgeleide kweekeIi~gen. hulp'onderwijzers 
en oDden,,"f.. un bunne beatemmlDg ttl onttrekkeri door 
plataiBgbU cen anderen tnk vtudienllt, zonder daartoe ver~ 
kregen Y8rgtlDDing van den Gouverneur.Generaal ; .... 

cTeaderde: EIlI. 
:' ... 

Ter ordonnanoie van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandacn-Indie: 

lJe .dlgemeene Sekretari8, 
V :\N HAllENCAR8PEL. 

Civiel Departement. 
Verleend: 

,.in tweejarig verlof na'ar ' Nedlnland, wegens · ziekte,aan den tolk 
TOOl' de· chinesche taaJ, tevena buitengewoon lid vali de 'Wees

. &aliier \e Batavia G. Schlegel. 

.. ' .. . Ontelagen: 
9~*;:. 'slands dienst, d~geachorste vendu8chrijver bij het vendu-

' kantoorte SoerabaUa Ik J. Klaarmond. . 
' Terz~k, e.ervol. nit zij'ne b!ltrekking, wegenuiekte, de eer

lite kommJes by het follegle van boadelmeeeteren te Batavia 
, E.I.Joung. ~ . . 

fOp · verzoek; eervol. ala tweede buitengewoon 8ubstituut,.griffier. 
· buitell bezwallr vanden lande. bij den landraad te Ponorogo 

;,. ' (Madioiln)J. W. R.>Borgerhofl' van den Bergh. 
~()P ·verz~ek, . eervol, nit 'slaads ~dienst •.. ~et beho~d van recht op 
:. pep'sloe~, . de .gewezen Optllener by de koffiJ·kultuur in de 

i . · •. · •. ,;;.e8\..f·".1tlO . BallJoema8 l.H. Olo6smeijer. 
!.QJ);~rlloek.eer\,()I,nit'sland8 dienst, wegens ziekte, de opzigter 

der derie klaese hlj den waterstaat en 'slanda burgerlijke 
openbare werken D. van der Linden. 

Benoemd: 
i 'uu~esiden~van het kollegie van boedelmeesteren .. ' te Batavia; 
~~ca:detreside~t 'van de wees- en boedelkamer. te Sama.rang O. 
:; ~, A •. Va~kevl.ser. .... . ....• . 

Met de waam.eming dor be trekking van gouvernements Illndme
ter in de residentie Madura. de ingenieur der derde klasse 
by den waterstaat en '8 lands burgerlijke openbare werken 
J. B. F. L. 'Molenbroek. 

lJat door den landraad ie Beroek (Keairi) 
Zijn benoemd: 

Tot buitengewoon substituut-griffiers bij die rechtbank, buiten 
bezw.aar van den lande, mr. J. H. Verbeek, tijdelUk gesteld . 
ter beschikking van den resident vali Kediri en F. J. Th. 
de Haart, ambtenaar ter besohikking bij de landelijke. in-
komsten en kultures. 

Dat door den Goteverneur van OeleoelJ en otiderMorifllteden 
Is belast: 

Met de waarneming dllr fonktienvan gouvernements land meter 
.en rooilneestet te !Makasser, de ingenieur dOl derde klasse 

bij den waterstal.lt en '.8 lands Qurgerlijke openbate werken 
J. H. H. d' Arnaud Gerkens.: . 

Aangeteekend : __ ._r'"" 

lJat door den resident van Madura. 
Is' ontheven : 

Eervol, wegens ;vertrek, van de w8arneming der betrekking van 
gouvernements landmeter in genoemde residentie J. F. F. 
Moet, ingenieur der eerste kJasse bij den waterataat en 
's lauds bllrgerlijke openbllre werken. 

lJat door den Gouverneur van Celeoes en onderltoorif/!t,eden 
~ Is ontheven: 

Eer/,,~ ~.s>~ens vertrek. Van de / . ~rnem.ing . der betrekkingeo 
van !:I"uvernements laud meter en rOOimeester te Mahlser. 
de ingenieur der eerste klasse b\j den waterstaaten 'slands 
burgerlijke openbare werken O. W. Eekhout., 

. Bij de plaat8eltijke ,cltoolkommiuie. te Remoan[/. 
Ontslagen: 

Eervol, wegens vertrek, als lid F. B. van Leeuwen, onder dank
betuiging voor de door hem ,als ,zoodanig bewezelidienBten. 

Benoemd: .. 

Tot lid J. P. Velden, sekretaiis der residentie Rembang., 
lJoor den lJirekteur: van Financie'n. . 

Bij de in· en uitvoerregten. 
Ziijn benoemd: 

Tot kommiezen'ontvanger, tevens fungerend havenmeester: , 
te Bantam, J. A. van Qort, op verzoek eer.vol ontslagen eer

ate luitenaut der infauterie van het Ned.-Indisch leger: 
te Indramaijoe, J. F. J. vara Slim. thans klerk ter algemeene 

sekretarie. . '. -
Tot oiJderkommiezen der tweede klasse by de kontrole. en recherche: 

fe Soerabaija; W. Th. van Dam, thans onderkommies dertweede 
klasso to Samarang: 



c ~~IFc';i\~nA~ ···• •.. [kfliy.;l\ngl;~, · ~: Vlllde~\ ~thim~ .. ~lefk.bij. b~t . .. . B8noe~d 
' ~ T~ al\p!lr~~ ' .. ' V'an~bi~ ijp~Hr@.scltbestuflrt · ...•.. . .. , ........... .. ... .... rot fw?eden"sbdsgeneesheel:'ie ~~mararig,dep!lrJikIlIiet~genr 

·ll, ·Sil.mararig. J. Conet; laatsteIijk klerk op 'het paHale-kantoor heer 1l1daar L. K. Wennekendonk. . '. : ,) · Jc'.: 
t,e Paaang,thaosop .wachtgeld; Tot pakhuismeester by de koffij- en zout.donr-voer,pakhuizen 

!e.Padallg, J. W. Pieters, thana BUptJooSt bij het Gymnasium Djokotro (Madioen), de amhtenaar op wachtgeld n.' . 
Willelll. IlJ. .. . laatstelijk kontroleur der tweede klasse by het binnenland . 

Tol; rech~rche-lieambte voor 4,? Alenst· te SoenBang (Palembang) I he:;tu ~r ill do residentie ~alembl1ng.,.. . . "'.J 
G. C. Nauta, thans klerk blJhet.postkantoor te Weltevreden. Tot pakhllls~e~ester to Prohohngo. de gew8zenpakhUlsmeeste,r'tt( 

Departement van Oorlog. BeZDekl E. A. Arbogahn. '., : :.:, 
Verleend: Bf.j ae in- en uitvoerl'egten. · . 

Eeu tweejarig verlOf moat Nederland, aan den eerst.en luitenant Tot kommies tevens boekhouder bij den'outvanger'teSlilllar4'h:gi,: 
. der infanterie J .de Krijger. de administrateur en boekhoudervau hetentrepot>te Saara- , 

baya M. J. S.waah. .... ... . ' . 
Ontslagen: Tot administrateur en boekhouder vauhetentrepotteSoerabaija;~ 

Eervol. nit Zr. Ms.militajre dienst, 'met behond van recht op de tweede kommies bij den ontvanger aldaarJ. H; IlermaIt1'; 
pensioen. de kapitein der infanterie J. H. Epke. Tot tweed en kommies bij den ontvanger te Soerahaija,de~mbt~£2 

Gesteld: naar op non-aktivil;eit 1J. W. vin Bue!. la;~t.st tweedekoll1i-.' 

OJ) vetzoek, op nou·aktiviteit, zonder bezwallr van den lande, 
voor den tijd van zes maimden, de cente lui tell ant der in
fauterie P. van Kakum. 

Door den Kommattda11t van het Leger eft Ohef van Iud 
Departemcnt VMl OorlofJ in Nederlandsolt-Indie zijrt: 

Overgeplaatst ; 
Gmeelkuntiiue dienlt. 

By hel grool-militair h08pitaal te Soerabaija, de offieier vlln ga
zondheid der tweede klaBso W.E.de Jong. van de gCllees
kundige dicnst der Moluksche eilanden. 

Bij bet garnizoell to Bezoeki, de officier van gezondheid der 
tweede Idasso D.Sigal. van bet groot-militair-IJOspilatll to 
Weltevredell. 

By de geneeekulldige diellst del Moluk8che eilanden, de oHieier 
Ull gezoudbeid dcr tweede kia8se W.F. R. Grcup, Vtlll het 
garnizoen te Bezoeki. 

In/antel'ie. ,. 
Bij hct vJjfde batailloll. de kapitein M.L.L.Sebellcu dllcerste 

iuitenant G.O. S. A. Camphllia, reapell.tivelijk vall bet subs!s· 
Ulnkukader to Soerabaija en het vierde hatsillon. 

Bli bet TUftiell4~ btltaiHo!l~ de. tweede luiteuAlltJ.A.Kalahovep, 
Bii het garnlzoens-bataillon der tweede Dlilitaire aldealing op J a

'VA, de eerate luilenant C.C.Bakhoven, beide1l van het 12de 
bIl1ail1an. 

BU bet garnlzOtus-batllillOli van Colebes en onderhoorigheden, de 
oerate luitenant J. P.J. Schulmaijer, van het 8ubsistenten
kIIdet te Bamarang. '. 

BU. h~t gargiz081l8-bataillo,D det M.olukRehe eHanden,. de cerate 
luiknant F . .P. Siever8. van dllt der Zuider- en Ooster-IIfdee
ling nn Borneo. 

Depa.rtement der Marine. 
Ontileven: 

Eeuol. van de waaruemiug der betrekking van onderbaasemid en 
ketelma~llr bij het mar~De-etabli~sement op Onruet, B. Poehge. 

. (Javu8cke Oourant 11 Juni 1872.) 

Viviel Departement. 

. VerleeI).d: 
Een tweejarig ve~lof naa~ Europa. wege1!B ziekte, aa!) den eersten 

kommies bij het deparlerneut vanbinnenlandsoh bestuur jhr. 
J. Th. Rora SicCIlDla. . 

..... Ontslagen: 
Wegens intrekking zijner betrekking, eervol, uit die betrekking, 

depakhuillmeester te Pcobolingo J. vau Dulken. 
Op verzoek, eervol, uit 'slands dienst, met beboud vau regt op 

pensioen, de 'gowezen opziener bij den zoutllanm.aak te Pa
r radefIBie (Rembang) J. J. Bals. 

Et:rvol, nit 'slands dienst, de gewezen postkommies, chef van bet 
. postkantoor te Pontianak (Wester-afdeeling van Borneo) J. 

M. Steffen en de gewezen klerk op het assistent·residentie-· 
bureau teo TObloeng-agoeng (Kediri) .E. L. F. Kluijver. 

mies' bij de algemeene rekenkamer. "(':' :1 

Departemant van Oorlog. < 
Ontslagen: 

Op verzoek, eervol. uit. Zr; Ms.militai~e· dienst •. wllgens . Ucha. 
melijke, ongeschiktheid, ,D)e~behoud ' van recht. oppensi()ell~j; 
de kapiteind~r infanterie L.M.H. J.Barkeij.. . ......•. .•.• .. : 

Op verzoek, eervol, \lit Zr. Ms. miIitaire. dienst.de eerlltelui~B 
tenant der infanterie opnon:aktihteit O~ ' M" J .. Kroem,e.t1~ 

Bevorderd : .' '.. ... . .'. "" , 

Bij ?tet wajJenclel'infanterie. 
'rot luitenant.kolonel.· de maJoor W. G. A. J1. van Beunekom:' 
'rot majoor. de kapitein J. G. A. Grooss.. . < 

Tot kapiteins, deeerste luitenantsK.M; A.Bot.ter,A. A. ' 
van der . Bilt; I.a Motthe en F. W.P; G.vall WetklfoveD;~j 

'rot eerste luitenants, de tweede l\litenantsJ. It.D .. Bruipsn\a}. 
H. A. N . Cat'dniu~, A. E. Albrecht im J.W. Wel'le;,,:r 
mann. 

Bij de iltilitai~'e uenee81cundiue dien8t. • ...... ' 
'fot officier van gezondheid dertweedeklass~.deolliciel'v.i\ii 

gezondheid rier derde klasse H. M. NumaDs. 
(Javasc?te Oourant, 14 Juni1872). 

Civiel Departament. 

VerleeJ:id: 
Een tweejarig verlofnaaf Nederland,' wegens ziekte, aand~a" 

algemeenenpakhuis'lleester te Samaraug A. N. H.de VogeL 
en a.an den derdeu kommies ~ op het residentieltautoortQ . 
Riouw M. Knufman. '" 

Oiltslag~I.1 : . . \, 
Op verzock. eeryol, uit '8 la~dsdiQnst,de klerkophet residenti~~~~ 

bureau to Soerakarta H. Charpentier;. .....c ,· i·; ·f j 

Uit 'slands dienst. de' geweZf\n postkommiezen, .. ' chefs derpost,, : 
bntoren te Poerwakarta (Krawang) eu' Pontianak (W eBt~~.;;.; 
afdeeling van Born_eo) H.R. Klerks .enW. ~. G.Lam~th! ; 

Eervol, wegeus vertrek, als buitengewoon sUbsJituut-grif!ier;;,' 
< buiten bezwllar van den lande, bij de~ 'landr~~dte . Ctieribo~ 

E. Sieburgb. , ..... 
13enoemd; 

'rot resident van ,Madura,G. M. W" van derKa!l. lal,\tsteluk 
resident van Kediri, onlangs van .verIof uitEuropaterqgge~ll:~nt~i 

Tot derden substituut-griffier bijden raadYanj ustitill· te1:l\l.~~Y!~~) 
de ambterwar voor de .' burgedijkediemltinNederlan!l~ch~' 
lndiemr. J. H. Tersteeg. ...••. .. .\.' i 

'rot substituut-griffier bij den ra.advan jusWiete8oerahaija~}d.2 
ambtenaar voor de. regterlijkemagtlnNederiauds(jb-Jn.d1Q 
mr. J. W. H. de Moulin. ' .~ .. . . . ..... ... .... .. -:; .c ; 

Tot griffier bij den landraad te Demak,residelftieSamai'!lllg~de; 
!\mbtenaar. voor de regter1ijkemagtinNed.erIandscb.,Indi,~: 
jhr. mt" J. W. A. vonSc4miq,t:auf Altenstadt. . ..:. 

Tot gri/:lier bij den landraad te 'Modj()kerfo, .residentieSo~rab~ij~!i 
de ambtenaar voor deregterlijke .magt inN'ederl~Il~$~h.~i!d,l~; 
mr.D. Mouuier. " '. ' . ..·..< .'?ct~ 

Tot derden. kommies 'op bet re~deDtiekantoor teRiQuw,de:a~fi 



~;Jlm!t~re!1i\'~r;:;!:::~ 'B1Y};r~~t~~;!~t~l~';\~~~~{U~~': 
. - ';'Go~dgekeU:rd: . Gewe8telijke en plaataelijke ' stat. 
datdooraen. Landraad te MadiiJen Ala plaatselijke kommandant ta -Samarang, .dffluitenant;'koI6ii·el 

. . \ < Is 'benoemd: . . W. G. A. L. van Bennekom,_v~nhet 7de bataiiloninrantede.-
,.rotbuitengewoon substitunt-griffier h~idieregtbank, buiten te- Infantririe. 
;' .' .. : z\Vaiir, .vandenlande, mr. J. F. Pbitzill~er, amhtenaar ter Bij het late bat.amon, als ,adjudant, de cerste l~iteiiantG.D~ 

' beschikkiol!' van den GOllverneur-Generaal'van N,derlandsch. Ebell. adjndant van het 7de bataillon.. · . . 
,III(lie. ~ Bij bet 3de batailloll, deeersteinitenallt A. E. Albrecht, van 

,dat diJoraen · Direktetl1' van Bi1tnBtllanasc!t Be8t1tltr, het gnrnizoens-bataitloo vanPalembang. '.' , 
· gedil'renae de t}laandMei 1872, b.ij de Bijhet 4i:le bataiJlolI, dekapiteinM. A. E. PhiHI', vail het2de 

latldel1jke inkoltlsten en kulttwes bataillOll. . 
Bli het 5de bataillolJ, de kap'itein P. J. Heck, van hetgaroi~ 

~~<':~" . ." ziJl1 geplaatst: 
~d 'Cb'ej:ibon, de beuo~oide amblenliarte r~ h.esohikking K. W. Mac 
.····· . ,bOllllld. 
~li(~aga), db bcnocmde ambtennlir ter besoh ikking M. C. H. G. 
".' . CoeDen. 
ttn Pellillongan: de herbilOoemdekontroletlr der tweede klasse 
;'- .. F. S. E. h baron d' Aulni8 de Bourotlill. . 
~nJap8rl\. debenoemd6 kontro!Cllr der twee-de klasse F. C. A. 
~_. Wijnaendta. . ' . 
tIn, Soerabllija. 'de herbelloemde kontroleur :dcl' tweede kinsse W. 
,.. Diiukersloot en ~ de berioemde amlftenilar ter beschikking D. 
~> RFrllenkeI. . 
~~~ , ~tadGioen •. debeuoemde ambtena~r terbeffchikking B, Schol-
" ""D' zn. 
rIa ,Kediri. de bilnoemde nmbteliaar ter heschikking K. A. Schnei· 
~L/ ;aei'. . 

I . 'J . Zijn overgeplaatst~ 
;-Yanllemllangnaar de P[eanger·ReJ.!'ent8cbapp(~ n, dc benoemde 
l' . _ kOlltroleur der eerate kls8se B. JJ. C. te Mcchelllll. 
; v~ Tap! nur PlIsoerollan, de kontro!eDr der eerste klllsse E. 

·zoens-bat.aillon . der tWl'"ede militaire afdE)elingop Java. " -
BU bet 7de bataillon. de kapitein J. van l:Iogerlinden,vlIll het 

14dc hataillon. . 
Bij het, 15de batnillon, de kapiteinK. M. A. Botter,hiatsttiIijk . 

adjl).dllnt bij den kommandant der PadangscheBeriedenlalideli. · 
Bij het garuizoens·ba!.aillon der tweede militaire afdeeling op 

Java, de kapitein A. A. van der Bilt Ia Motthe, van. het 
6de bataillon. 

B\j het. garnizoens-batail!ou van Celebes en onderhoorigheden, 
de majoor J. J. G. ·Hennequin,' van het 4de bataillon., . 

Bij het subsistenten·knder te SoerabBija, de tweeae IuitenantT. 
C. A. Elbers, van het6debatliillon. 

Departement del' . Marine. 

Gedet!lcheerd: 
Bij het departemen t der miuine in N ederlandscb:-Indie, ·dekapi. 

tein Illitenant tcr zee J. H. P. E. Kniphorst. 
(Javasclte Oourant 18 JUDi 1872.) 

f. ' YoaEaber· . ". . . 
~~ Sl1JI8rB.ng tlallr Bagelen, de benoemde kontroleur der ~weede ALGEMEEN OV:ERZICHT. 
,1" kluae Jbr. J . A. O. van den Bosch. Z t A . . k ? D" dt 
t V-liD 8oeraMija: naa.r Madioen, de beDoemde kontro!eur der tweeds ~us_ er nna, zlet gij mets . omen. le vraag wor 
" klU1I1 W. ~. van Weeldtll'on. mY ' e. dan vernomen, methet 'oog op de in Nederlihld 
:'Vllh 5Oelillll.iji eMf ' Ma\1::!!I, deambtennar tor beschikking H. bestaande ministerieele krisis. . 

1." • Adriaane. . Den 17 dezer is alhicr de vetjaardag vanH. M. ae 
Va~P~roe&n Ollar TAga!. de ·k.ontrolcur dcr twecde klssse H. Koningin aIleen door cene parade, waarbij Z. Exe. de Gou
i"" .. G. J. G. Vrie&man. verneur-Gcneraal tegenwoordig was, en een militair assaut 
~YII\Bo{!el ell. naar PIlIOcrOeQD. de kontroleur dor tweede klasse in den Schouwburg, niet toegankelijk vQor het publiek, ge-e: . J · -A. Atnf.l1t . . vierd. ' 
;;Van)bdio~n Mnr Bng/llM, de bOlloemde kontrolenr der eerate Geen enkele regeerillgs-maatrege!,\ran belang is dezer dn- . 
rf-ihi;~!i mI'. 1.n. van J.Jenncp. . 
t!VAIl Ktldiri' 1.:if! t l'wboliugo, de ~cnocmdc kontroleur det tweede gCll afgekondigd. 
-" kl~8M J, ,11> CratHl. De expeditie mhet Delhische kan als gelukkig geslaagd 

dat door den resident vim TafJctl ·wo.:ilcn beschouwd. De. troepen hebben nog enkele ver-
>, . Zijn bclnst: stcrkingen

s 
van dIe t~vce oproerigekdato's genomenDen zijn 

~Mtt de wllf!rnemitlf! dct rllukt iCIl Villi TOojrnccstci' ill die rOBi- tOCll to oengga vnends~happelij ontvangen. e twee . 
~. -dentie.!ie lll'pirant.illgoniell r bU d~ r: wllloml!lllt en's lands dato's hebben schl'iftelijk verschooning aan den Sultan ge-

burgeriUlw opr:nbnro werk cll A. ~~ a der Brill en de inge- vmagd; maar onze troepen zullen te SCienggalvertoevlm 
Dieor det l\veedo klassfI bii dieu tnk vlln dienst, C. G.~st. totdat de twee hoofden persoonlijk hl,lnnc oriderwerping 

Departement van OOl·log. aan den Sultan zullen komen aanbicden. : . 
';0 VerIeend: Z. Exc. de leger.kommandantis gister per -steamer Ba-
fEell tWCIljfltig v!!rlor nMf Nederlaud, Wfl'!f,nS ziekt(', RIIU d .: tavia, gezagv. van Eck, naar Sumatra vertrokken om daar 

t : en eene inspektiercis te doen. :~': tWlleden lujtmlallt clet infa/lterie E, li . J. BeckhlliR. 
I ret voornaamste voorvnl is de opcnstelling voor :hetpu-

Bevorderd: . bliek van de spoorwegsektie Koningsplein-Mecster Comelis. 
Bib de milita.ire aami1til!tratie. iP· '" lJit had plants zonder eenige plechtigheid; aUeen woci de 

~ot· 'eeraten lui',I'IIl~nt-kwartiermee8tcr. de t.weede luitenant-kwar- vlag van de tweegenoemde stations. . 
'-~ - ti';tmc~ 8tcr J!'. J. H. Vlln lloutum. • -l< De Javaooae spreekt van de voltooiing van de lijn tot 
;~. . BIj de militaire genee8kundige aian8t. Buitenzol'g in Mei. 1873.· Voor zoovcr onze informatien 
'Totofficier van f:e7.0lI dbcid dereerstekll'.sse, de otficier van ge- strckkeD, durvcn wij. veeleer ten ' ste~ligste volhouden · dat 
,,":. 'zondheiddet tw(wdeItI1l82C! J.H. van Woi:/(l:,rert. . .deze Spoogweg nog m het loopende Jaargeheel afgewerkt 

Door (lett liommanaantvan : net Leger en Olte/ va~ !tet :en in explo~ta:tie ~ebl'ae~t zal ku~ne~. zijn. - '. ": 
, Departemen't van 001'log in Nedet'land,'iclt-Indie :zijn: . De hee~ van DlsseI, I~ferendans blJ het departement v~n 

, '. . bmnenlanasch bestnur, IS naar Benkoelen vcrtrol&ken" In 

Geplaatst: Vp.rballrl . tot de regelil1g del' grenzen van dat gcwest,het-
htjanterie. . I \:elk ' bij . de r~org~~iisa~ie . va het bestuur del' biJ.itcl).'bezit· 

L. ' Ii ~l' 141<0 .ll1'[LjllvlI, de kapit(!in C. C, I\ilger; hugen tot eene l'e5wentie zon wordenverheven. Ookdaar-
: - , 0(" .. : 



~~~~~~~~~~1~1~ll~~!t]:~i!ni;~~~Jfi.~t~~~'~~~lff;~;'17:~ 
iIlaar 'niet ·tot ' afdoenlng. ; . . '. . II Amsel, geb. van ;Rheeden, [D.], Samarang. "';; 
' De JavascheBank heeft het diskonto met een perceut II De echtg.vanResner, [D.]. Samarartg. • .• · .. ,Y·; 

'verhoogd. '. _ " W. A. de Waater, geb.Schrage, [D.J,Soeraba~ 
Hets~oomschip P1'i':>$ vqnOl'an'ie is in den avondvan, - " B. G: W. PIGein,geKZ~ijdel; [Z.}, Soerib!lij 

18 dezervan Aden vertrok)en. -' - . . ' ,13 II J. C. Krol, geb. van den Berg , [Z.], SoimLha1j 
Het~gekeurde stoomschip 'Pe8uviu8 heeft te Soel'ahaija 14 1/ J. if. Bronsgeest, geb. Kostel', . [Z.],Soerabaija. 
11,885 tip vendutic opgebracbt. ' . 15 II !J. J&(jobs, geb. van Heerdt tot Eversherg, [Z 
Den I) . J uni ke!lJide te Soerabaija terug de sedert genu- Samarallg. 

mentijddaar achtergebleven kompagnie van het 13de ba- 17 1/ C. Daumiller, geh;vllU Geugten, [D.],13atiri 
-taillan infariterie. Men schijnt aan volkomen hers~~l der - Overladen: 
rust in Bandjermasin geloof te bechten, want thane zlJn ook 
eenpaar kleine posten ingetrokken. 

De heer G. M. W. van der Kaa, met de jougste Fran
Bchemail 'alhier van verlof teruggekeerd, InatBtelijk resident 
Vlln Ke'dirie, is tothoofcl van gewestelijk bestuur van Ma
dura benoemd. 

Trouw- Geboorte- en Doodberichten. 

Gehuwd: 

11 Mei. A. 1. Schultz met W. H. Walter, Probolingo. 
25 /I F. J. Cornelissen met L. C. P. de Rerena, Klat

ten. 
SO 1/ A. Machielse met H . P.E. Frappier, Pontianak. 
31 1/ J. Stcgerhoek met 'f>. P. M. Hooghwinkel, Solo. 
5 Juni. J. W. J. Hofman met F. P. M. Boerilleester, Soe-

23. A pdl. L. Domnlers, geb;Br()ers" Muntok; . '~ " 
20 Mei. J. van . Baar, Tjikarang. . . .' ' 
24 1/ Dr. B~sch Geertsema, Samarang. 
- il Het kindje van P;F. B. J. vanN.ouhuijs" 

26 /I 

31 /I 

1 J~ni. 
3 /I 

4 /I 

7 
B 

/I 

1/ 

1/ 

1/ 

marqng. . 
M. S. T. Holtzapffel,Padang •. 
J. C. Niels, [6 m.J,Makasser. 
R. van Lier, geb. , Leon, Batavia. 
M. A. Snethlage;. geh. Verburgt,Sindangla~ 
W. G. Reerink,geb.van Schreven, [36j.}" 
ribon. ' . . . ' ,' 
F. G. L. Rosonq~v.st, [22 j.], Soerabaija. 
P. C. ScllOlte, [10 -m.], Soerabaija. 
II. A. van Veersen, [31 j.], Soerabaija: 
Dr. J. A. van Dissel, [42 j.J, 8amarimg. 

rabaija. 9 If 

I) II H.:E. Dorrepaal met M. H. F . Leijssius, Djacjn. _ If 

8 1/ J. Strijkers met M. L. Cramer, wed. vall F. C. 11 

- /I A. van Genderen,geb.Camphuisen, Soeroel'.! 
W. A. P. F. L. Giashuis, [16 j.],Batavia. 
A. P. Zeldel's, [52 j .] , Makassar. 

A. Hagennar, Batavia. . IB 
U II L. A. J., 'Eo Otken met J. E. Martherns, Bata-

S. C. Saijers, [2 m.], Sa!ilarang. 
Het kindje van D. A. de Hoog, lJ.atavia. 

/I 

If 

via. 
14 . II "F. D. Mariouw met M. H. Hageman, Soel'abaija. 
15 II D. W. van Assen met J. :E. 13erkli,,. P,atavia. 

21} 

29 
la 

4 

5 

7 

B 
10 

/I Jbr. It. '!ulleken met . L. J. do l~rui.in, Batavia. 
II K. H. Maos met M. S. de Moor, .Batavia. 

Mei. 

I) 

1/ 

If 

II 

Juni. 
II 

If 

II 

/I 

/I 

II 

1/ 

" 
" 

" 
1/ 

II 

Bev&llen: 

De eehtg. van J. C; 1)unki J ucobs, [D.] , Bang-
kAllan. , ' 
H. S. van lJura, geb. Bansch, [1>.J , Pontiauak. 
Do flchl.g. VILll P. A. Klerks, [Z.] , Soembaija. 
M. L. Harders , gc:h. Weber, {I).], Trogong. 
Cil. M. Hurchnrt7., geb. Zittel', [Z.], Cheribon. 
])0 eohtg. vlln N. U. Paulus, [Z.], Gl'issce. 
O. Krol, gob. Hazcwinkcl, [D.J , Pasoi.ll'olju n. 
A. A. i:lchuuee van del' Does, gcb. Saint Martin, 
[Z.] , Willem 1. , 
W. r. von Faber, geb. BaI'kmeijel', [Z.] , Bidal'a 
Tjinlf. 
Ph. A. }). de IJaa~ de Kanter, geb. de Kanter, 
[Z.J , Batnviu. 
J. Visser, geb. Guiter, [ D.J , Samnrang. 
A. van Gcndel'en, gob. C'lmphuiscll, [D.J, Soe
J'oengan. 
A. M. Trager, geb. de N~is, [Z.J, Batavia. 
.J. 1~ . H. Allein, geb. Spelman, [Z.J, Soel'abaija. 
M. M. de Rochcinollt. geb. Smits, [D.J, Buiten-
zorg. ' • 
R. van del' Zon Brouwer, geb. Oudh,)fi', [Z.], 
Mr. Cornelia. 
J. A. L. Holle, geb. van Motman, [Z.], Buiten-
y.org. 
K Keuellcnius. gob. Rntin Bik, [o.oode Z.J , 
l'i:lkaJ'ta. 
Dc echtg. van K'Ullslt, [Z.J, Kedirie. · 

~. , oe-

,A angekomen en Vertrokken Fersonen 

Van Amsterdam, met het -Ned. schipKitty, g~z .. MI 
Militair . A poth. 36 kl. Th. Risselada, de heer Pu 
Cramer. 

Van Rotterdam, met het Ned. schip Pn:naea A~ 
gez. Timmerman, kapt. 'funing, dt! heeren Uecker,. 
Weelderen en echtg., mejufvr. Wiggers. ; 

Van Amsterdam; met het Ned. schip HdUandia, 
Nieuw~nhuijs, de heeren J. Hardeman, van Sliedrec 
Hommel. .. 

Van Singapol'e, met het sto~s. Neva, deh6ere~ . 
h~rst, echtg. en 4 .kinderen en bed., ' van der Kaa, 
Hmdolaro. . 

Van Singapore, Riouw en Muntok, met het stoci 
G. G. Mijel', de heo1'en de Vriese, Manuel, Holmes,Ph.i' 
en fam., Haathovcll, Z.M. troepen en Iballneling. 

Va~ Nederland, me~ het Ned. schip Aurm'a, gez. ~ 
ser;Kapt. Inf. Prager, echtg. en 4 kinderen, 20 ' Lt. G€ 
Marcella, Mevr. Westenberg en 125 militairen. 

V~r;- . :~~!:lrland, ~et ·het Ned .. sphip Jokanna en,M 
gal'efjta, ; gez. Ruhaak,de heeren de ·~Gelder en~ehtg"H 
meijel', echtg. en kind en Bauer. . 

N aar Muntok, Riou w . . en Singapore, .. met het . stoo 
Koning Willem III, de heeren Francke, Rijcken, :BeDI 
en Z. M. troepen . , '. . . .. .. . ..' 

N aar Singapore, met het st<10ms. Neva, de hee1'~IlHem 
eclltg. en dochter, Bo~ch, Polakt Verdam, . echtg. 'Cuki 
Brando!!, echtg. en 4kinderen en bonhc, van Laren,Gouj 
BraWl!, MeV}'. van der Bank en dochter" en · Mev!. Vinit 



?ltii,~,2;;t{(a~ ::\t{~de:rlatid, .. niet .. het sto9mi(" Oom'ad, gez, Gort, I Pet- en 4 kindel'en, Men'; .. van ZijIl de Jong enidochter. 
ii~~l~iileil~\ "'a.nl)oelrlSe,ec:lhtg, en 4kindel'en, Ass,·Res. van I J ufvr. Meeter, 10 ond. olficieren, 80 milit;tiren en 11 ge-

':::~!plien,A~s.~R~s.vlln Duijvenbode Val'kevisser, Secretaris condemneerden, 2 onts!. verooid, militai.ren . 

. 
[; .•... ~.· .•. ".G .... h .. auYl. ·.gnij . d~ ........ B.JO .• t ..•. ,.,ec~tg.en .. 6. kin. deren, Kapt. Inf. v/d'l Naar Nederland, met het Ned.' s!lhlp .. Nc.derland,gez., 

2r Swaagh en fam., I('.p~. de Boer, Lts. t/zee .V oute, v (d. van Ingen, Majoor Hafeli, .echtg. en 6kinderen, Kapt. 
TF ~u.sscbe en G~llas, ~e ~vel'en de Vogel, Coo~, ~tl'lck van L1~- Inf. van Weeren, echtg. eu ' 5kinderen, de heerenBrun-

scl.1oten, de pleU S~lerhng, .~~l1ermann en ": kl~deren, Klinf- ting, echtg. en 2 kinderen, de Bruin, echtg. en dochter; 
manF de NIJS en kUld,. Sener~, c:htg .. en ti ~l!lderen, fan:' Bommezijn, Wed. Klaassen en 3 kinderen, twee jongeheeren _ 
Kramer, fam. v/d. Beek, Men. I\.e11er en 2 kmderen, Men. Bnmet de Rochebrune; 

Straat Sunda doorgezeil~ 
""'''''~.~'=~-.. --.-~~-.-'''============.'''".=""",=====''""""""" ========"iJl'=========>====: 

DA'rUM I VLAG I N AMEN mJR llCHEPEN VAN DATUM: NAAl!. 
lnl 

--------------------~------------~--------~------~-----------
In\ funh. ', •• 4, b;ngelsch .•••.• ' St. Rild" • 

i If / I ~ - II ••••• • rannton . 
! -Ii .. 5 N:\derIKnusch . • ;\.\U01'a • • 

:In J,i N • - E:ransch ........ ~e~x Frerea. 
M • - F,ngelscb .••• ,. Rtl\sow. , 

'1 -' " . • ... ,,, [lylaan Castle • 
il, J ; • .-, N ..... County of Bnte . 

~ " '-II:-<ed. e~Jandsch". Johanna. • • to I! : .- Amellkaansch .. PeruvIan. . .. • 
• - Engels.b ...... Ale:tandrina. • 
• •.•• ;. Roshu Castle • 
• - AnlOrlka"nsch .. Bruifactor . • . • 

In 

Van' • 

Van f _ 

Yan', 
;Van ; ---: 

i g 

Vall ' : 
f: • . . 

)M ~ -

I 

Ef 
• 

.- N.d.rla.ndach .. Johanna en Mnrgnrctba 
• 6 Engel,eh ...... Tai hing • • 

• • • • •• Anny llteshmw. 
• - ••• * .'. Guinevere 
.. 7' ••••• Oceana . _-I .- ...... Innlto •. 
• - •• • ••• George Th"ttoll. 
• ~ ...... Benare. • 
.- • " .•• Trinidad. • • '-1 • . ..... Malden Queen • 
. - lIoonl Duit.ch. Androklor • • 
. - N.derl .. dleh .. l'rinces Amalia. 
• - Hnplach •••••• Clywenc • 
• - . ;, :Wellum Cbief 
• - Noord Duih9h. Mathild,. 
.- Ncdcrlandleh .. Kitl\l ' 
.- Eugolaclt ••.•• , Wood Hall 

Ruth. . . 
• tnT". ~ 

• - RulUl • •••••• • •• Z.nniitin. 
_ II Hngnl •• It ...... Clau"1II1. - . 
.- Nedcrlpudlch.. Hun""dl. 

• .. - SlUtUnuc", " .. 
• Jacoba Cbriltina 

. - ;;ngel".I, •••.•• Larnu . . 

.- • Ea.tern Chief 

.- Nederl.~,h.h •. Copernicus . 
• -',merika"nadt .. loork l'eyvody 
• - lioord Ullitlch , Anm, • 
• \I Amorix.an.clt , f'ranklin . 

.. R"budy • 
• - Engclach ...... HamiL, • 
.- • lto.ed"len 

" AlbuCllo... 
• 10IFrutlleh... ... • ere d. Fumill. 
• - t;llgeltch . ..••• J. n. ", .... ball. 
;0 - Cavalier. . 

JClJli8 habel. 
.11 RUJlIlU .. " .... Arvio. • • 
• 12 Engeleoh . ..... Albaura, • 
.14 • Robert Kerr. 
• 15 • Sell Ripple. 
• I6

I
Amerikaanach .. N. B. falmer 

• 1'7IEng.clICb ..••••• Alr'caUs. • 
,- • Whit Adder. 
• - II !iolelim." • 
• 18 8 1181 ......... Alberte •• 

.' 

. " 

• Dyett. . 
• Chalmen. 
• Visser. • 
• Magnenr • 
• Anderson. 
• Scott. • 
• Cuimrning 
• Rosingh • 
• Vannah • 
· Langstan. 
• Alexander 
• Berry. • 
,Rnbaak • 
• Blonfield , 
• Gray. • 
• Anthong • 
• Kerr , • 
• Phillips • 
· Muller • 
• Andenon, 
• F'ergu8on, 
• Fouyth • 
• de ltniter • 
• Timmerman. 
• Morgan 
• Hill • 
'. Dau • 
• Mulder 
• Libson 

Minto .• 
• Me Intosh 
.lIiom •• 
• Riskaby. • 
• Nieuwenhuijs. 
· Bnker. 
• Mulder 
• Ferail. 
• Carr. 
• Pijl • 
• Killin • 
• Jessen 
• Drew. 
• Killy. 
• Burg • 
• Weight 
• StaID • 
• Agan. 
• Hunter 
• Knyht· 
· Mills. 
• Palen. 
• Thomas 

. • Clure. 
• Pringle 
• Low •• 
~ Richards • 
• Havris • 
• Raehurn • 
· Dreiicht . 

~' . 
'. 

.-

• LIverpool. ...... 17 Februari ..... Or.der. 
• Cardiff" • " ..... 13 ," " .... Shanghae. 
• Amsterdam...... -3 M aart" • .. ... Bata viii': • 
• Bordeau.;:. ••••••• 16 Januari .••••. 
• Cardiff, •••.•••• '. 2· Maart ... , •••• Shanghae. 
• Sunderland .••••. 12 :E:ebruari •••• , Hongkong. 
• Glasgow ......... 23 ...... Batavia. 
• Amsterdam" ••••• 27 
• Boston .......... 22 ...... Singapore. 
· Cardiff ........ 6 " ...... Hongkong •. 
· Londen ........... 1. ...... Singapore. 
• New-York ........ 6 ..... Hongkong. 
• Itottel'darn .... . .. 11 N ..... , Batavia. 
• New-York ....... 1. Maart." ..... Order'. 
• Cardift .......... 19 Februari. .." Sbanghae • 
• Londen".,.,. , .•• 29 Maart .,., ••• HORgkong • 
• [,iverpool. ••••• ;.. .'. , • • Japan • 
• Cardiff .......... 10 Jallu"i".... • 
· Shields".... ... 4 Febru"ri ...... Singapore.'" 
• Cardill'" .... ".. 6 ...... [longkong. 
• Greenock ...... 19 ...... Order. 
• Londen , ........ 23 ." 
• Hamburg .... .. . 1 " .... " Singapore. 
• Rotterdam.,.... 20 Januari •••••. Batavia • 
• Livorpool ...... " 4, Februari" ... Hongkong • 

Landen" ........ 26 • • • • • . • 
• Hamburg ...•• '. 11 •.•.•. Shanghae • 
• Amsterdllm" .... 12 ...... Batavia. 
• Li'l'rpool. ....•.• 27 •.••.. Jokohama. 
• Sunderland., .••. 17 " ' •.••. Hongkong. 
· Glasgow ........ ~6 Jannaii :"., Singapore. 
• Cardiff .......... 8 Februari ..... Hongkong • 
• Londen ......... 7 .' .... Shanghae. 
· AlIlstordam •••••• 12 •.•••• Batavia, -
• Rottenlam" .... , 11 ..... Samarang. 

o' Amsterdam" .. ~. 2S Januari." .... Batavia. 
• Sunderland ..•••• 12 Februari ••••• Singapore • 
• Glasgow ......... 26 Januari ••••• Jokohawa. 
• Cardi~, ......... 12 ~bruari ...... Order. 
.. 1/ •••••••• 11 -'.. ..•.. 1/ 

• Cronstad......... • , '. • . Amur . 
• New·York ...... , 23 l!'ebruari. .... Batavia. 
· Cardiff .......... 11 .... China . 
• • .. •• • 113 .. " Singapore. 
• Glasgow ........ 12 
• Londen ......... 12 ..... Japan. 
• Cal'diff~,. • ,. .... 13 " .... Singapore . 
• Engeland ........ 19 Jannari ...... Hongitong • 
• Liverpool. ....... 17 Februari .... . 
• Londen ...... , .. 19 
· Shields, . . ..... • 7 ..... Singapore. 
• [Jonden"........ 8 Jannari. ..... Jokohama • 
• Singapore ....... 27 Mei •.•.•• ' •• ', Liverpool, 

......... 24 .......... Mauritius .. 
• Ne'y-Yol'k ...... 21 MaHrt.. ... " , Shanghae. 
• Londen ..•• , ••.. 26 .Janus i .• . ... Singapore. 
, • . ...... 23 Maart ... , .•. Jokohatna. 
• New.Castle.: .... 19 " .... " Hongkong. 
· ~onden ......... 31 Januari. ••• , : I Batavia. 

Vertrokken Bchepen van BataviL 

fHHllf -YU~ 'jllENAM., NAMEN DEJf SCllE)!F.N I 
----~------~--.~--------------~~------
lulli ....... 'Nederland.ch .. :chip ... , Nederland 

• .- "ran.cb ....... Itoomb. Neva. • • • 
• • - N cderlandsclt.. scbip .... Electra • • • 

_. • .- Chilli ••. • , ••.• wankang Tan l'joen Hin. 
• • 7 Ameril!;aansch •• sCbip ••• Escort • • • 
• • 8 N ederJandscb .. Itoolllb .. Conrad • • • • • • • • 
• " ; _. l'rins Hendrik del' N ederlanden. 

N .10 Zt. Me......." Soeraba\la.·.... 
" .' .n Nedertaudsch ... ecbip ... Noord Braband. • • 
1/ .H Ji • Johanlllt... . " • • • 
" .15 • atoomb • Prius. Hendrill der Neuerlsuden. 
1/ .16 El)gellcb " .... brlk .... Laughing Wave. 
II .19 1/ bark •••• ThQ,mas Blythe • . 

• van Ingen 
· Mal'marino 
• Landwe.r . • 
· Tan Kian Kew • 
,Nichols • 
. Oort. • 
• MeUer • . • 
· Komm. Fauche\l 
,Rovers • 
· Rosingh • 
• Meijer 
, Shaw. 
• Fl'enery 

-. 

• Nederland. M 

Singapore. 
• Soeralia\l':: 
• Singapore. 

• Nederland • 

'IBUliton. 
.Onrust •. 
• Nederland. 
• Joana. 'I Billiton. · Australie. 
· SoerabltiJa. 



'A··· · •. . ~ .•• :;j ... ,:,; .... . ·8· .. ·.0·. : h'-.'.~. ·e·.; ,·"n.·:.·:.·.··e·._.'n· .. · ·t· ";f": 'D' ,,:t''- ' ." . . .;~l.lg:f~9~. ap .. '~. . . ..... } ,u .. . 1It V}R. 

I· " i;i~AGVOERlJ~~ . ,I 
I . . . . 

'. VaN D.t.TUM , -

..~.+~ 

AGENTEN 

JU~i,~ . • •• 6 E~elsch : .::. : schip .• ,- ' ILa~ing .Wave. • • ~,;~ · Freme."tie . '111 Mci - • !HougiJ.:tO~:&' ·Co. 
• . • 8 • • County of Bute. • • • Cumming. , Glasgow· . 26 Febr; . IMaclaille, Wation & 'CQ~ 

.- Nederlll!!dSch.... Aurora..... 
• - Fransch. . . ..• ." Deux 'Frerea • • . 

• Visser. • 
: Maijneur ' • 
· Ruliallk • . 

· Nieuw. Diep. 27 • • 
· Bord.Bux. 80 Jnnuari. L. Platoll. 
· Rotterdam . lIt Februari. J. F. van Leeuwen &; CO' • . " · - Nedel·Jandseh. ." Johanna en Magaretha .. • 

• - l'ederJandsch . .schip ... : Ni~olette. '.' . • 
· 9lzr. Ms . . .. . •. stoomb .• Soerabalja • • • • • • 

.10 • . :' • PrlDses Amaha. • • 

· Korom. Faucheij. 
• Bouten. , • . 
· l 'imme l'man • • 

-. Soerab!\ija.7 Juni. ....., 
· Dorclrecllt. 11 Februari. - . 
• Rotterdam , liO Jan uar!. IGulllprich , $.; Stt&us~ . 

• - " • Hollandie.:..... 
.lll" • Kilti.l......... 

• • Nieuwenhllija. • 
• Mulder. ·. _ '<t-. • n . . U 'N. _ _ 

• amsterdam .,12 ~'tb~u~r.i '. :Dii.-.nmler au;)o . 
.12

I
DuihCh........" Herllllhel....... o Fl'iedri che. & t . • · New-Castle .· 1. Me;' ' . . ~ 

• - NederlanQsch ... . toomb. Prill . Hendrik del' Nederlanden 
. 13 Fran.eli . .. . . . . ' Neva........ • --II Amerikaansch .. Ichip .... Franklin. 
• - Nederl .. ndsoh ..' lohannn • 
.17jZr. Ms ........ toomb .. Soell\~aija 
• 18. "14arlllx • 

· Meuer. • .• • • 
'IMnrlllarino . ' . . 
· Orew . • • • • 
• ROlingh • • • • 
, Komru. Fnneheij • 
• l{apt. . Lt, t/z. EDslie • 

'. Tandj. PaINt 11 11lni . ' 1. Dacndels & Co. 
· S;ngapore. U • • W. Suermondt Wzn . 
· New-York. 29 Februari. . 
• Amsterdam. 27 Januari. J. Daendels '& Co • 
;: Onl'ust. 17 . JUDi 

O.a::a..G-A.-LZJ'STEN. 
Invoer. 

Viln EngeJaud per tiet Italiaanftche scilip HGuiseppe d' A bunda" 
get. Cammarata, sgt. Busing, Schroder en co. · 

711, wn steenkoleu, Order. . . 
Vsn New.C~slle per Ned. 8chip "Cornelia Matbilda, gez. 

Goeavolk, agt. J. Ii'. van Leeuwen en co. 
800 ton· ,.Btecl1kolcD, StOOll1v. Maatsch!\ppij. 10 kn provisien, J. 

1,1' . vlIn Leeu well, .en co. , "-
Uitvoer. 

Nan Nedcrlllnd per Ned. 8cb'!p' ENederlaod",' gez. van 
lugeil, 9./.':1:, E . ten_Brinck en co. .~ 

lading vtn Soefabaija. 
3000 IJikt ill, N . U. M. 100 pik rotting, 1310 N . pd. notcn, 

289 do foelie, -32103 do tabllk, 1824"A. pd. hlDge peper, 393 
do bps!, E. !<ell Brinck en co. 1078 pa kOlhuiden, 323 do 
iJlllftlblljdeu, 39(j,9~ pik kame, l082G,N. pd tabak, 293,57 
,,;11: kl\pOf'k • . /I; . MoorDillnn cn co. 36275 N. pd. tl\bllk, 
Ned . Ind. lluildaillblluk. 25 pilt peper. "Ibna . 144696 N. 
pd. tabak, D. N. Appel. 65,42 pik lange peper. Martin, 
DIce 1m co. 

lading . van C!ler\bon. 
23C,22 pilt Ihf O, .\ . A. ftuzeUe qq. 80 p8 harnmen, 92 keld 

Renucr, 2 kl1 Iijnalie, 22 do cognac, 11 do Iikeur, 11 vn teer 
55 du boter, ·" pa rookvlccs\lh. 113 kn kaasr:.J2 do vleesch' 
10 yen speir, ] 0 kn wUn, 3 roll en zeildock, 10 kn groentell" 
Atn bllord gebleven lading vila Nederland. 6 kn petroleum, 
Onrgucbeept van de JllVa Packet. 
Nilt Nederland per Ned. !chip /I L. J. Enthoven". gez. 

9/11\ Noubuija. 8gt . J. Daendela en co • . 
te 80erabaija geladen. 

400 . pik lin, 11\19,40 do 8uiker, 1337 bossen rotting,N. H. M. 
te Anwersllg gel aden . 

7il pi" kollie, N. fl M. 
te Belling geladen. 

704 pil' kem" N. H. M .. 
te Menado gelndeu. 

0075 pikkoflio, N.H.M. 

Nur Nederland via Soerabaija per Ned. schip "Electra", gez. 
Landwcer, agt. Maclaine, Watllon en co . . 

Voor Nederland. 
, 

474 pik tin, Maclaine, Watson en co. 517,60 pik tin. Busing' 
&;broder en co. 

Voor Soerabaija. 
87 pik peper,_ Maclaine, Watson en co. 10 kn bier, 5 vn me

nle. 4. pa ledikanten, Pandel en Stiebaua. 50 vn verf 6 kn 
wijn, 14 do, kralllerijen, 4 do 8pijkera fln vingerboeden: 2 do' 
IIc~aren, 2 do IIcheermeasen, 5 do glaswerk. O. Bahre en G. 
KIDder. 60 p8 leggers, J. F. van. Leeuwen en co. 150 

,ltn portwijn, G. Suermondt en co. 5 ku sarongs, B. van 

.Leeuw~n en co. 50 kn cognac, Neuborg. 10 bri , gare'n, 
Dummler eo co. 1 kt azijn, IS kn eetwaren, . 2 do krame
rijeQ, 1 kt draJ?ken, 1 do beddentijk;Oumprichen Strauss ; . 
60 kndamar,Joackim en co; . 20000 schliitjes .. tin, Aanboord: 
g~bleven lading van Banka. , . - . 
Naar Singapore per Amerik. 8chip IIEscort", 'get. Nichols, 

. IIgt.. Tudor Ice - ':::.':. . '" '. 
()IS pik damar, Tidman, 'Balfour en co. _100 pik damar, 560 

do tiD, 3 do noten, 891 do 8uiker, Purvis en co. 314' !is 
klappers, van Siooten Mo!'gan en ·co. 57 pik zwam,. 22 do 
kapoelaga, 105 kn zeep, 2 do soija, ~im Hoa·. . ' 

Naar Nederland en Amerika per Ned. 80hip Petronella", 
gez. Leicher, agt. J. Daendels' en co. . .. 
te Samar~ng geladen voor-Arnerika. 

1 kt geweren, J. Daendels en co. 
te Probolingo geladenvoor Nederland. 

400 jiik stroop, van der Ven L~rsen en co • . 3000;04 pik sui. 
ker, Fraser, Eaton en co. . 

te Cheribon geladen voor .Nedetlalld. 
1619,~2 pik 8uiker, geb. BchaUig en co. 

te . Tagal geladen voor' Nederland. 
6191,64 pik 8uiker, G. L. Gortmans. .. 

alhier geladen voor Amerika. 
6 keld genever, Rallge, Ihnen en co. 

alhier geladen voor Nederland. 
2965,70 pik suiker, Dummler en co. 17/msteenen. 5 mds/wa:O; ' 

ter, 2 kn ,tabak: 4 bn koek, 2 ps hammen, Aau . boord geble-, 
Viln lading van Nederland.. . , , ' . 
Naar Nederland per Ned. schip :'Kennemerland", gii, de " 

J ong qq., agt. E. Moormann en co. -
te Passllloeang geladen. 

13361,93 piksuiker, 223,62 do kollie. N. Ii. M. 
teo Soerabaija geladen. 

5001,41 pik suiker. 6000 do koJIie, N.H.M. 
van Somnieren Greve. -

te Probolingo geladen. 
3071,61 piksuiker, 49,92' do kome, N ;R.M:. '. 

, "~ ' . 

1/2 Jegger !lr~~:: 

. . ~.: 

alhiergeladen. . 
800 piktin, ,275 do rotting, 300 do kollie, N.H.M., ik~ld', 

genever •. Batenburg en co; 1 kt boeken; Ie Algem •. Pa~!t.~;; 
Meester. 1 teld genever, Aau boord geble~en lacbng,,,il 
Nederland. ' . f · - .. ': .. ; ... , . 

Voor elk artikelin dit Dummer voorkomende. en niet door ~~~;;~ . . ,- .. - ... . 
tegeekend, stelt ziob'voor de wet sis schrijvcr bekend . ' ... ;: 

. , J. ·C. 'VANLIEI('i}: 

Snelpersdrrik; BRUINING & WI~~. -Batf.\via \;;~ 
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