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VOORWOORDEN, 
VOORKOMENDE IN DE GEWONE EDITI E VAN HET 

30. achteruitstelling van lndische belangen bij de 
Nederlandsche; 40 traagheid van afdoeniug van 
zaken door den verren afstmid ,en gebreL aan 

Nieuw Bataviaasoh Handelsblad. tijd, en 50. onvoldoende kontroj'e l;~et belem-
merende werking. 

Daarom verlangt de heer Heldring, dat 10. 
EEN BONDGENOO'I'. afscheiding plaats hebbe van de Nederlandsche 

De heel' B. Heldring heeft vroeger in een en Indische finantien; 20. regeling e. ner be~ 
paar brochures min of IDeeI' uitvoerig de- denk~ tere finantieele be trekking ; 30. verbeterd be
beelden uiteengezet, die hij thans op nieuw in stunI' in Indie en daardoor in Nederland' 

.'~.':' 

een opstel in , de Giit,y van Mei jl. ontwikkelt. Hij wil de lndische bijdrage op 10 milioen 
"Ol1s bestuur over ons Rijk in Jndie", zegt hij, 's jaars steBen, tot 5 milioen te vermiuderen; 
moet beter geregeld worden. Allen zijn het lndie zorge dan voor zijn eigen belastingstelse1; aan 
vrij weI eens, dat de toestand thans vel' van den Gouverneur-Gelieraal worde een wetgevende 
gunstig te lloemen is. Erheerscht een geest en een uitvoerende raad toegevoegd De Gou
ven inertie en ol1wil; er is iets "rotten in the verneur-Generaal moet niet gebonden zijn aan 
State"; men komt hier niet vooruit. "Men ziet elke beslissing van den . wetgevenden raad en 
dnt e1' weI voorschriften gegeven, maar dat zij evenmi.n behoeft de vertegenwoordiging, af te 
niet' nageleefd worden ;dat ingrijpende ';'fiervoi- " zien val;l.,. kontrole;ll1aa1' IU,9ie wor4e ~-in - cl:tw-if!. "i 
mingen en doortastende maatregelen niet toe- geregeerd. . .' 
gepast worden en dat. wetten, met de beste be- Deze denkbeelden zijn in 't minst niet nienw, 
doelingen gemaakt, niets. daneene doode letter maar wij juichenval1 harte toe ,_ dat in een tijd
blijven, omdat zij inderd-aad niet vatbaar zijn schrift ais de Gids de yinger op de wonde wordt 
voor uitvoering." Op de finantieele zijde van gelegd. 
den toestand in het moederland en de kolonien De heel' Heldl'ing geeft ditmaa1 niet op hoe ' 
wUzende, drukt hij ' er op, dat het batig slot de uitvocl'ende en de wetgevende raad samen
de belangstelling van de vertegenwoordiging, gesteld 1110eten \;vorden. V l'oegel' wilde hij eeu 
die de begrooting vaststelt, bovenal bezig gedeelte van den laatste eloor ele Kroon, een ge~ 
hondt. Maar bij de klimmende nitgaven knn- deelte door de vertegenwoordiging eloen benoe· 
nen de ovel'schotten in tekorten ontaarden, want men .\ )it denkbeeld is ons steeds uiterst vel keerd 
dat hangt van de koffieprijzen af; dalen dezen voorgekomen, omdat wij dan ten eleele part~ikeu
dan ontstaat verwarring iJ.l ele finantien van beide zen en zeer zeke ~' slechte keuzen zullen verkrijgen. 
deelen des Rijks, omdat het batig slot op het Aanvankelijk zonden wij den wetgevel1den raad ge
papier vooraf werd bepaald. Ook wordt lndie, heel door de Kroon benoe-mel willen zien . 
. geen recht gedaan, wanneer men eerst eene bij- De heer Heldring vat ook hat argument niet 
drage eischt en daarna al wat op elken jaarlijk~ op, dat ons in ~ederland weleens \Verd tegen
schen dienst ovel'blijft, voor Nederland grijpt. gevoerd: de elementen ontbrekell)n Indie olll 

Het Nederlandsche Parlement kan Indie niet zulk een raad te verkrijgen, al voegt men e1' 
goed regeeren, zegt hij, bij telkens terugkee- eenige leden uit Nederland bij. Dat beweren 
rencle ministerieele wisselingen; maar bovendien I rust echter op geen grond. 
be staat in Nederland 10. gebrekkige kennis van De schrijver in de Gids bepaalt zicll tot de 
lndie , 20 , onvoldoende belangstelling in lndie· , bespreking van de staatkulldige en nn.:tlltieele 
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door te dringen. · Hij erkent dat e1' elgenhJk Hoe dit zij,het ¥~f~~#gtGlUS dateen zoo 
geen , verschil is tusschen de . ~taatspartijen in geacht N ederland~ch 'f;iJd~S~2ftaI$. de Gid~dit. op- , 
Nederland, als het in de praktlJk er op aankomt stel heeft opgenoinen. BIke gToote waarheld vmdt " 
iloordeelen uit li1die te trekkeD. Maar hijvoegt \,eerst na eenigen tijd ingaug'. Het 'programma del" 
hun, aan wie 'het om het batig slot te doen is, 111disch radikalen zalniet in uitvoeringkon:~.en 
toe: aUeen zooals ik dat aanO"eef, verzekert ge u dan l1adat de nac1eelen van het tegenwoordl-ge 
bjjdragen uit . lndie. Tot de °overigen ze.gt hij: st~lsel z:nmeldaal: aan het licht zijn gebracht: 
c1at is het 111lddel om recht te doen en 111 ludle B I] de gehechtheld aan het oude en de langz;aam
leven te wekken. De eenige voordeelen, die men heid van den Nederlander wacht lndie ' voorze~ 
hij eene finantieele en administratie~e scl~eidillg k'er nog menige beproeving, ~en koste val~ zijJile 
niet verzekel'd kan aehten, vloelCn Ult het welvaart, totdat men het eemg goede systeem 
konsio'natiestelsel voort. Maar dat stelsel zakt in praktijk bretlgt. De heel' Heldl'ing verdient 
ineen~ tel'wijl Antwerpen, Hamburg en Bremen dank, dat hij den , strijd aanwakkert, ~va?t daa~'Q 
-ran iets deJ'O"Glijks niets weten. door komt men, te eel' tot eene beshssmg, dIe 

Ziedaar i)~ korte trekken de zin van dit op- onvermijdelijk IS. v. L. 
stel. Men heeft dam'in eene derde' phase van de 
eischen del' koloniale her\'o1'mers gezien. Men 
\'ergist zich. Reeds sedert lang moesten die denk- ONTWAAK'r VOLKSLEVEN. 
beelclen hen voor den geest zwevel1, die hervo1'- De gewichtige beraadslaging in de rrweede 
mingeu wilden Toen tach reeds VOOl' 1848 de Kamer over het al of niet invoeren eener in
l"finister 'van Ko10111C11 tel' vcrant'wool'ding werd komstenbela~ting he eft , behalve den officieelen 
geroepen door leden del' Staten-Geueraal, begon nas]eep: aftreding van het ministerie, nog een 
men het systeem van geheimhouding en autokra- ander gevoIg gehad. 
tie arm te randen, dat sedel't vroeger eeuwen Den 7 Mei jI. vergaderde de Amsterdamsehe ' 
hestaan heeft. ZooIang een man in Nederland en kiesvereeniging Bztrgerplz'cltt en nam het vol-
een in lndie, met den Konillg, aUes beheersehten, gende besluit: ' 
was men niet gevrijwaard tegen grove fouten en "De vergadering, overwegende dat bij de 
kOl1 in het vigeerende stelscl geene vcrandering jongste diskussie in de Tweede Kamer is ge
van eellige beteekenis worden gebracht. Bet ge- bleken, dat de heer Godefroi met het be-ginsel 
kozen middel om vel'betering aan te 11l'engen: eener'inkomstenbelasting zich nief heeft lrunnen 
mede-regeeringvan de vertegenwoordiging, heeft vereenigen, betreurt het, dat de afgevaardigde 
echter gefanlc1. De toestand is 0)1 papier betel' heeft kunnen goedvinden .de kandidatuur aan te 
geworden, in efiekte is die nog wein g yeranderd 1)eme11 eener Kiesvyreeniging, op welker hem 
en teJkens wordt het pas begonnen wcrk gestremd bekend programma, de invoering eener Rijks
of met afbreken bedreigd. Maar \Vat meer is, de inkomstenbelasting voorkomt" 
Gouvel'llcur-(;elleraal zag zijne macht beperken De heel' Godefroi is tegen die motie in 
en nn is eigenlijk meer dan ooit een man, de vel'zet gekomen. Hij heeft er zieh op beroepen, ' 
minister, de arbiter die over aIles beslist. dat hij aIleen verklaard heeft "in het algemeen" 

Het denkbeeld om den minister een kolonia- niet verwijderd te zijn van debeginselen, door 
len raad toe te voegen, Jacht ons evenwel niet Bu?"gerpl£cht voorgestaan. Maar to en een lid 
toe. De minister heeft steeds de gelegenheid om van het bestuur, onder betuiging dat hij in de 
inlichtingen in te winnen bij den Raad van Sta- verte geen voorstander was van het mandat im
te en bij gerepatrieerde of met verlof in Europa peratlj; hem destijds vroeg hoe hij over het mid
aanwezige Indiers. Elk kolJegie, dat men naast delbaar onderwijs voor meisjes en de inkom
hem plaatl'; ', zal zich daarentegcn lflllgzaam, maar ~tenbelastil1g daeht, heeft hij geantwoord zich 
stellig aan zekeren slem gewennen. Het verzwakt niet te willen binden. Dat antwoorc1 heeft ' de 
mede de verantwoordelijkheid tegenovel' de Sta- vrager echter als een partikulier schrijven aange
ten-Generaal. . Heeft Nederland eindel~ik zoovele merkt en niet aan zijne medekiezers overgelegd. 
eminente mannen, die lndie kennen, om hier een De heel' Godefroi is niet de eenige, die van 
wetgevend lichaam te scheppen, daar ginds een meening is, dat hij geene politieke geloofsbe
goeden kolonialen raad te vormen, den Raad van lijdenis moet of mag afleggel1. Ook de heel' 
Sta.te te bezetten en dan nog .de noodige elemen-I' Thorbec~\e vatte art. 82 del' grondwet,luidende: 
ten te leveren, waarop de bezel'S het oog lnm- "De leden st.emmen, elk volgens eed en gewe~ 



,- 473 ,-
• -~.' r ;->~":<."~' _ \ ::" ! 

ten, zonderla~t ' va.~ ' pf :' fti~gespraak met hen, lonien en zette de punten 
die '. benoemen", in,'~b1Ja'al1igen Zill op) dat hij Die vereelliging hield, 
er zich geen .voorstander van beto9nde, da~ de kwestie aall de orde was, 
kandidaten voor eene openllare betrekking zich gen. 

rl . op ~e z. 
als eene 
openbare 

o'ewichtiD"e o 0 ' 

vergadel'in~ 

op kiesvergadering6ll of meeting vertoondell en Dat alles wist de heel' Godefroi. Zijn protest, 
eene verklaring van beginselen aflegden. An- dat het niet aangaat zich door het reglement 
deren, van verschillende richting, dachten e1' cencI' vereeniging te laten binden, gaat niet op. 
verschillend over, Wij w\jzcn op de hee1'en Elk verkozene moet vrij zijn en vrij blijven, om 
Groen van Prinsterer, J. P . baron Zuijlen van door de ervaring of het debat tot de overtui
Nijevelt, Heemsh~rk Bz, Geertsema, ' van Nie- ging te . komen, dat een bepaald voorstel van wet 
rop en meer, die schriftelijk of mondeling hunne al of niet aannemelijk is. Maar de heel' Godefroi 
zienswijze over gewichtige politieke vraagstuk- is gekant tegen elke inkomstenbelasting en dat is 
ken aan of in kiesvereenigingen ontwikkelden. eene kwestie van beginsel. Het staat geheel vrij 

Ret m{mdat i11lperatij, de lastgeving om voor een bepaald voorstel te verwerpen, omdat men , 
een of ander voorstel van wet te stemmen, wordt de uitvoering van een beginsel zoo niet wenscht. 
door de gl'ondwet uitgeslotell, Maar wie in beginselen verschilt met de ,kies-

Maar geheel iets andel's is het in den blinde vereeniging, welke eene kanaidatuur aanbiedt, 
kaudidatell te stellen en leden del' algemeene, meenende dat men hare begrippen vert.egenwoor
}Jl'ovinciale of gemeente-vertegenwoordiging te cligt, moet de kiezers niet op het dwaalspoor 
stl:'mmcn, waal'van men nictweet of zij vlemlch brengen. De heel' Godefroi zelf wijst op 'de 
dan weI visch zijn, of zij een beginsel al of niet ministerieele verantwoordelijkheid en op het on
zijn toegedaan. derwijs, ook punten van wetgeving, waarover hij 

Na 18£J8 is het aanval1kelijk evenwel zoo in -eene bepaalde en vaste opinie aan den dag ge-
Nederland toegegaan. De kiezel's stonden ill den legd heeft. '. 
eel'SlCll tijd niet in betrekking tot de kanelieluten, De heel' Godefl'oi heeft een twintigjarig staat
SOUlS wei'll dezelfde man door personen van geheel kundig leven achter zich. Hij he eft in <elien tijcl 
uiteenloopende richting aanbevoIen, omc1at ie- den naam van eerlijk en rechtschapen vel'worven 
del' daarin zijn man zag. De aanbeveliilgen van en gehandhaafd. Aan zijne goede trouw twijfe
burgemeesters en geestelijken deden alles ai, len wij geen oogenblik Maar zijne opvatting' 
vooral op het platteland. Zelfs kozen de sta- van art 82 clel' gl'ondwet is bekrompen en geeft 
ten del' p1'ovincien leden del' Eerste Kamer zon- aanleiding tot groote misvattingen. 
~]er eenig vooroverleg en eerst sedert eenige Ook is Burgerpticht, wat de toepassing be
]aren ging Zuidholland voor am de zaak eens il'eft, niei altijd zoo gestreng geweest, dat zij 
vooraf te bespreken. Het politiek gehalte van het recht heeft om den heel' Godef1'oi e1' nueen 
de . :Eerste Kamer woog dan ook sedcrt jaren scherp verwijt van te maken, dat hij, het reglement 
bijster ligt. Er was een tjjd dat wij ten minste kennende, alleen geantwoord heeft : "in het alge~ 
een derde van het 3Dtal leclell rangschikteu OIl- me en ben ik niet verwijderd van uwe begrip
del' hen, die men geenerlei politiek beginseJ pen." Toen eene kommissie nit BU'I'gerplicht 
kon toekennen; zij waren noch dompers uoch immel'S bij de tweede ontbinding den heel' rrhor
vricl1clen van licht, maar' gingen nn eens links becke de kandidatnur voor Amsterdam kwam aan
da~l wedel' rechts mede. ' . bieden, bracht zij ten zijnen huize de uitbreidingvan 

De oprichting van BltYgelfJltcht bl'Clcht vooral het kiesrecht tel' sprake. De heel' Thorbecke 
. leven te Amsterdam en elders yond dit hier en wilde e1' destijcls niet van weten. Ook hierin 
daar navolging. De bnrgerij kwa111 daar in de laat- is hij met den strooTll medegegaan door tel' elf 
ste jaren bijeen om over algemeene of gemeen- del' nre aan de Staten-Gcneraal stukken in te 
tel~ike belangen te spreken. Men noodigde kan- zenden, dienende tot voorbereiding van eeneher~ 

. didaten uit zich over beginselen te verklaren. ziening del' kieswet. Maar Bztrgerplicht liet hem ' 
Men stelde een programma van beginselen vast. niet los wegens het to en bestaande ver8chi1 van 
Het werd niet genoeg geaeht te ve1'klaren, dat opinie. 
inen in het algemeen een vriend van voomit- 'Vij had den daal'om lievel' gezien dat Burger
gang was of eene of andere Iiietszeggende frase plicld in de aangellomene motie eenvondig had 
van dien aard ol1del'schreef; Bur!Jerplicht wllde afgekeurd de houding van den Amsterdamschen 
onder meer uitbreiding van het kiesrecht, in- afgevaardigde, die tegen eeneinkomstenbelasting 
komstenbelasting, eell beter bestuur in de ko- in beginsel he eft geijvel'd. Dat zou Iuide gec 
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noeg 11ebbe11 gesproken. Het zou d~ vertegen
woordigel's des yolk:; hebben doen Zlen, dat de 
dagen voorbij zijn waarin de kiezers prijzen wat 
de heeren wijzen Alleen door toe te zien op 
het gedrag van de afgevaal'~igden komt men 
tot hetgeen de grondwet gewlld he eft : dat het 
volk eene stem in's lands zaken uitbl'en
ge. Als de leden del' Tweede Kamer aftreden 
en vier jm en verloopen zijn, komen andel's al
lerlei kOllsicleratien in 't spel om eene herbenoe
ming te verkrijgen. 

'Wij noemen het een misbruik, in str~jd met 
de bedoellilg van de grondwet, als in Limburg 
soms kamlitlaten voor de rrweede Kamer worden 
gesteld, Ran wie de onbetaalde l'ekeuingen toe
gezollden worden van stroobiljetten of adverten
tien; len hunnen behoeve door anderen gedrukt 
en verspreid. De gronchvet wil niet wetell van 
giften of gaven, direkt 110eh indirekt. Maar als 
sprake is van lastgeving of ruggespraak, dan 
kan de bec10eling niet zijn dat men zieh ook 
onttrekt aan elke uiteenzetting van beginselen. 
De ilikol1lstenbelasting besehouwde BUr'gerplicht. 
tereel! t als de hoeksteen eener hervorming, van 

"- de bclastingwetten in Nederland. 
:;\,11:311 • moge van oordeel zijn, dat de geavan

eeen1c'l, al5 Ai vel'langen dat. elke kandidaat al 
Inmne beginselen deeIt, g oote bezwaren zullen 
on den': ~l(lell am in cen klein lanel gesehikte 
kanc1idnlclI te vinclen, - daartegen staat over 
£lat 111'; Illen altijd wiI schipperen, niet vee] te
recht ~al komen van de tl'iUlllf van een of an
del' Leginsel.' !Can mCll g(:cn kandidaat vinden, 
die in aUe opzichten met de kiezel's ove1'een
stemt, dan zal nien welecns genoodzaakt zijn 
iemand te stemmen, die "in het algemeen" de 
begrirpen van de kiesvel'cenigingen toegedaan 
js, Maar wil men het konstitutioneel lev en 
11aar waarheid toegepast zien, dan moet men 
weten wat cen man, die als vertegenwoordtger 
optreec1t, in het schild voert. Anders wordt het 
kiesrech i', een nietsbeteekenend spei. 

De houcling van BUr'gerplicht in dezen ver
dient dus in het wezen del' zaak lof en kan 
niet zonder invioed blijven op den gang van 
Eaken in het rlloederland. v. L. 
-----~--- ----,-,------, 

NOGEENS OVER DE STOOMVAART OP 
Al STRALTE. 

Niet omclat wij het laatste woord verlangen, 
maar om de wille van de zaak zien wij ons 
genoopt nog eenige opmerkingen van onzen ge
aehten konfrater van de Locomotiif op te ne
men. 

Wij konstateeren met genoegen, nat de dis
kussie toenadering tot het hoofddenkbeeld te 
weeg gebracht heeft, hoezeer de Locomotief niet 
door 011ze ophelderingen bevredigd is. 

"Gij geeft eene raming van een post,eene 
schatting van een anderen, - eene begrooting van 
een derde, maar meer niet." , Eilieve ,is iets 
meer clenkbaar? Het geldt eene geheel nieuwe 
zaak. De P. and O. voer vroeger met schepen, 
zooals ill_en ze nu ook voor , de vaart op Aus
tralie wil bestemmen; in den·/ Jaatstentijd bouwt 
de P. and O. eehter grootsehe zeekasteelen zoo
als de Messageries' . dat het eerst de den nn ' het 
k~naal van Suez geopend is. Men wil eene proef 
nemen met sehepen van 1200 ton inhoud voor 
den dienst op Australie. Blijkt dat men andere 
sehepen moet hebben) men zal ,ze gebruiken. Maar 
dat nu een stoomschip, zooals beoogd wordt, 
niet veel beneden 4 ton kost, ,staat vast. Zoo is 
het evenzeer met de andere eijfers gesteld, die wij 
gaven. .])e Locomotief ziet steeds voorbij ,dat 
men eelle proef 'beoogt en , de uitkomst er eerst 
toe kan leiclen iets met zekerheid te stellen. 

Wij gaven de inliehtingen, die wij mededeelen 
konden. Wat zal het den koneessie-aanvrager even
w$jI baten zijne geheeJe becijfering over te leggen, 
als men die beantwoordt door te zeggen: aat 
is eene raming, eene begrooting en rust op, 
o~derstellingen? ' W at is meer to geveri . dan , 
eene bee~fering, rustende op eene olJcle.rstelling 
van vermoedelijke inkomsten en zeer waarschijn-
lijke- uitgaven? . -

"Het eijfer van £ 3 per ton voor de vrach
ten is niet ruim, want toen men £2-5 voor 
een zeilschip betaaIde, bedong men f 70 v~~r 
de vracht naar Holland en deze is nu tot f 80 
gestegen." Maar men moet voor elk tijdstip, 
bij hooge en lage vraehtprijzen, voor groote of 
kleine partijen, een middeneijfer stenen en dan 
verzekeren deskuncligen, dat £ 3 ruim genomen is. 

"Bene lading van 600 ton per reis is ook te -
Iaag geraamd." V olgens de Locomotief bedraagt 
gemiddeld het geheele vervoer thans 12.600 ton 
per j~r.Js nu de berekening niet vrij ruim geno
men dat men bij stoomvaart op eenmaal in 5 
rei zen van de helft van het bestaande vervoer, 
plus minus 6,bOO ton, meester zal word(m? Een 
glazenmaker, die eene nieuwe zaak begint en er 
op rekent terstond zijn konkurrent de klalldisie 
van eene halve . stad te ontnemen, is geen pes
simist. Het cijfer van 600 ton per reis doet 
reeds eell vervoer onderstellen) dat zich moet 
uitbreiden 'om spocdig tot een maandelijksehen 
dienst te geraken, want de handel tusschen Aus-
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• tralie en Java levert thans geen 24 
nen per jaar voor het vervoer op. 

; van de LocomoHej bewijzen dat. 

x 600 ton
De cijfers 

.Die meerdere handel moet zich echter eerst 
vestigell en wat de toekomst zal brengen, is 
niet te z~ggen, al zijn de vooruitzichten gllnstig 
Kan de LocorlZotiej op eenigszins aannernelijke 
gronden aantoonen, dat voor de eerste vijf l'eizen 
meer dan 600 ton tel kens heen en weder te 
verkrijgen zijn, zoodrastoornschepen in de vaart 
komen, dan zal welJicht een moediger en goed
kooper koncessional'is opstaan, naar wien wij nog 
steeds te vel'geefs uitzien. 

"Indien de stoomvaart den Staat f 25 per 
ton moet kosten, is dat ongeoorloofde geldyer
kwisting." Maar waar zijn groote -zeelijnen · in 
de wereld gekomen, zonder dat hulp verleend 
werd, hetzij door daaraan rechtstree~sche sub
sidien hetzij andere voordeelen, hijv. voor het 
vervoer del' mails, te verzekeren? 

"De noodzakelijkheid van het subsidie is niet 
aangetoond; f 150,000 is te veel." vVij komen 
op dat punt Iliet verdeI' terug. AIleen merken 
wij op dat de P. and 0., die alle .EllgeIsche 
kolonien in Jndie, China en Austl'alie, benevens 

ten van de vaartvoordeelige l' zijn, dan heeft 
de maatschappij te kennen gegeven het subsi
die of een gedeelte daarvan te willen restituee
ren , mits hare aandeelhouders slechts 6 a 8 per
cent van het voor de zaak vereischte kapitaal 
t rekken. 

Wij zouden het onverantwoordelijk noeinen, 
als eene Regeering tot een ondernemel' zei, niet 
dat zij hem onder zekere voorwaarden 'wil st~u
nen, zoodat men wed wat eene zaak den Staat 
kan kosten, maar dat zij elk tekort op vier 
proefreizen wil bijpassen. Dan kan iedere waag
hals de zaak eens . beproeven. Loopt het VOOl'

deelig af, dan gaat het hem goed; zoo niet, 
dan betaalt de Staat. 

Stelt men voorop dat geen subsidie noodig is, 
dan kan men de hoop koesteren, dat de Staat 
er niet bij verliezen zou; maar de berekening 
van anderen is geheel verschillend en in d~t ge
val mag weI het allerminst dergelijk voorstel in 
aanmerking komen. Deze oplossing bij wijze 
van koncessie door onzen geachten konfrater 
a~ngegeven. heeft ons verrast, in verband tot 
z1Jlle premlssen. 

Wij zullen het hierbij laten. v. L. 
Japan bevaart, 10 shillings per Eng zeemijl aan _. ----..,---~------~----
de Regeel'ing in rekening mag bl'engen, hetgeen Brieven van Sumatra. 
voor de 10,000 l~ng. zeetnijlen tusschcn Java Volkomen gelijk hebben zij, die beweren dat Sumatra 
en Austtalie en terug bijna 3 ton voor rei zen alles bezit wat een land welvarend, rijk en krachtig kan 
om de 75 dagen geeft. maken en dat uit de hulpbronnen van het land zelf ailes 

l~inden.J·k ·geeft de Loco'lJ'lotiei een denkbeeld moet geput worden wat ODze heerschappij duurzaam maken 
. kan. :Maar men dwaalt door te gelooven, dat deze hulp-

Ran, om tot oplossing te komen. Is dat ernst bronnen voor de hand tiggen en het putten uit haar rijken 
of kortswijI? Bier, zien wij den glazenmaker voorraad slechts eene kwestie van goeden wil is. Een 
zijne eigene gIazen inwerpen. land, waar de eerste voorwaarden eener welgeordende maat-

schappij ontbl'eken, waar de publieke veiligheid, middelen 
Welk ondernerner zal toch ' niet gaarne het van binnenlandsch verkeer, tot ontwikkeling van landbouw, 

voorstel aangl'ijpen, om vier proefreizen te doen, handel, nijverheid en rechtszekerheid ten eeneIimale afwezig 
als de Regeering hem verzekert, dat zij het te- z . n, WRar een allergebrekkigst stelsel van bestuur de ouver
k t 1 b" ? D h ' II .. k deelde macht van beschikken en -handelen in een persoon 

or za IJpassen . an ouat a e rISl 0 voor vereenigt, ~ daar bestaat behoefte aan iets· goeds; iets betel' 
hem op. De N. 1. Stoomvaartmaatschappij, die komt gevoeglijk achteraan. • 
nog een risiko onderstelt, als zij het subsidie Men verschafte recht en rechtszekerheid aan Sumatra, 
v~rkrijgt, zal zcer zekerbereid zijn zulk een te- men drage het bestuur op aan krachtige, kundige en eer-

1 lijke hamlen, en men zal over de uitkomsten verbaasd 
genvoorste met beide handen aan te grijpen. staan. Ais eerste vool'waarde is het echter noodig om, 
Indien onze geachte konfrater de kontrole op zaoals door u en dezer dagen ook door den redakteur der 
zich wilde r1en'len, dan zijn wij ovel'tuigd dat de Sit/n. Ct. is aangetoond, hetgou vernement van Sumatra's 
maatschappij hem te meer dankbaar voor het Westkust op te hell'en en daarvoor drie, thans vereenigde resi-

dentien elk op zich zelve te doen staan; voorts verbete
nu aaI:Igegeven denkbeeld zou zijn, ook bij de ring van het rechtswezen en dus rechtszekerheid in het le

.. herinnering dat in Australie goedkoop kolen in ven te roepen.Een Raael van J llstitie, zitting houdende 
te neinen zullen zijn Indien wij goed ingelicht tel' hoofdplaats, doch ingericht op den vo'et vpj de Raden 
.. k d k . h van Justitie op Java, met recht van appel oV'er aIle von-

zlJn, an e oncessle-aanVl'ager er geen et nissen in strafzaken en VOOl' enkele, bijvoorbeeld in civiele , 
. rninste bezwaar in zien de ,balansen,· boeken en zaken van I 250 en daarboven, zou voor drie residentien 
rekeni~gell omtrent dezezaak over te leggen, reeds voldoende zij l~. . 
want reeds nn zon dergelijk nan hod zijn credaan . Van ee lle spoecl~ge verbetenng "un den rechtst?estand 

d t 1 R .. ·t d . 'tk 't °b k d' en het tegenwoordlge stelsel van bestuur verwacht lk veel 
op a . (e egeermg me e H oms e en : hci l : van elk andere verandering niets dan feleurstel-
wOl'de. Mochten toch onverhoopt de resulta- lliug: Veiligheidvan pel'sonen en goederen, rechtazekerheid 
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en de overtuiging dat het land, · in gemakkelijkel' te over
ziene, kleine afdeelingen gcsplitst, door krachtige en ervaren 
handen bestuurd wordt, dit zal · EUl'opeeanen bewegen van 
elders naar herwaarts over te komen, terwiJl tegenwoordig 
ieder, die redenen heeft om de willekem' van dezen of genen 
machthebber te vreezen, zich gereed houdt om elk oogen
blik van den dag op te breken. 

Van eene vermeerdering en uitbrriding van het Euro
peesch element tel' kust is alles tel' harer ontwikkeling te 
wachten. Ook daarom zal de Regeering er boven alles op 
bedacht moeten zijn om in haar belang en dat harer on
derdanen de vestiging van Europeeanen alhier zooveel mo
gelijk te bevordercn. Maar ziJ bevordert deze vestiging niet 
door haar eenvoudig toe te laten, want wie toch begecft 
zich uit vrijen wil in een poel van onzekerheid en wan
orde? 

Ik wil in de volgende regelen beproeven in Korte trek
ken ann te wijzen, welke middelen kunnen word·en aa11ge
wend om na hier orde, vrijheid en rechtszekerheid geves
tigd te hebben, eene nuttige immigratie van Europeeancn 
aan te moedigcn. 

In de eerstc plaats is. eelle verbetering vun het bestaande 
koffiestelsel 1100dzakelij k. I-let client zootlanig gewijzigd te 
worden, dat de uitoefening eener vrije kultulU' daarnaast 
mogelijk en vl'Ucht.baa1' wordt. V cle en uitgestrekte gron
den zijn hier voor de koffiekultulll' zeer gesehikt, maar 
worden nieL bebouwd noeh op eenige andere wijze benut
tigd. De 1!i1ll'opeeanen, die zieh in die streken willen ves
iigen, moe ten de vl'ijheid hebben zieh aldaar gronden aan 
ie sehatt'en, onder weI ken titel ook, en ze op die wijze te 
bebollwen als met hun belang het meest overeenkomt. 
Doeh nid skehts die vrijheid heert hij lIoodig, ook die am 
7,ijn protlnkt to kunnel1 vcrkoopen waar, aan wien en tegon 
welken prijs htj wil of krijgell kan. In uitvocrrechten zou 
de 8taat zijn aancleel in de voo1'deelen eonet' vl'ije kultulll' 
kll11lJen vinc1en, tel'wijl de bestaandc gouvornemontskultuul', 
die ~edel't 1850 l'cgelmatig dezelfde t'esultatcn lweft opge
levenl, WdL de prodnktie betreft, daariJjj ZOll winnell. 

Het is hier misschien de plaats om tussehcn twee haakjes 
te zcggen, dat ik het nict eells ben met hen, die, voor 
zoDvcel Sumatra aallgaat, bCII'el'en, dat het Iloodzakclijk is 
om de geheele koffickllltuul' vl'ij te latcn. Ik vrees dat Ze 
langzaam, maar stcllig zon te niet gaun, zoo(lra de Regee. 
ring haar aan de partiknlicre nijverheid overlaat. ne ge
sehiedenis van het Sumatrasche koffiestelsel bcwiJst maar 
al te duidelijk, dut dc koffieknltuur den steun van het 
gezag behoeft. V 66r de invoering van het stelsel van van 
den Bosch was de produktie zeer geriug en cerst na de 
verovering van Bondjol begonnen de uitvocl'en van kollie 
eenigermate de aandacht te..trekkcn. Eellc stat.istiek vau 
·de koffiekultuul' lecl't ons, dal, de uitvoeren van en met 
1837 tot en met 18,17 in de volgorde dcl' jaren warcn 
als volgt: 

In pikols: 
60,000, - 56,000 - 96,000, - 91,000, - ~)4 ,OOO, -
80,000, - 100,000, - 15,000, -- 82,000, - 67,000 
en 58,000. 

Terwijl van en met 1848, hr~t eerste jaar de l' zooge
naamde gedwongen knltuul', tot en met 1870 de uitvoeren 
zijn geweeBt als .volgt: 

In pikols: 
56,000, - 55,000, - 71,000, - 82,000, - 122,000,-
119,000, - 131,000, - 127,000, -129,000, -160,000,-
170,000, -120,000-, -151,000, -150,000, - 144,000,-
130,400, -172,8GO,~ 154,170, -146,574, -112,609,-
189,891, - lfi8,320, - 121,099 en 202,978. 

Het blijkt uit het bovenstaande, dat de produkt.ie van 
koffie na de invoel'ing van de gedwongen kultuur is toe
genomen. 

De statistiek van dell handel wijst tevens aan, dat ook 
de in- en uitvocl'en tel' Sumatra's Westkust 'in hooge mate 
toegenomen zijll. V 661' lS48 varieerde het jaarlijksch gelds
waal'dig bedrag van de koffie tusschen de 6 en S milioenj 
na dit jaar steeg hot met elk jaar. In 1849 bedl'oeg het 
reeds(9,092,629, in 1850 flO,738,687,in 1851 fl2,596,709, 
in 1852 / 15,3 79,803, in 1853 f 17,266,675, in 1854 
t 21,114,046, in 1855 f 18,235,296,in ]856(23,753,158j 
doch na dien tijd en vooral na de optreding van den gou
verneur v. d. Dossehe, die elke inmenging van .ambtenaren 
in kultunl'-aangelegenheden buiten die, van koffie gestreng , 
verbood, zijn de in- en uitvoeren afgenomen. 

Nog pleit voor het koffiestelsel op Sumatra de omstan
digheid, dat de Staat tot en met 1847, het laatstejaar 
van de vrije kuhnur, jaarlijks een :tekort had van onge
veer ] milioen en zelfs meer, terwijlS dit in 1848 slechts 
f 566,055 en in 1849 niet meer dan f 76,249- bedroeg; -
).>eeds in 1850 had men een overschot van I 143,187, in 
1851 van ( 337,738, in 1852 van ( 917,912, in 1853 
van ; I 1,069,'i92 en in 1856 van ( 1,866,187. 

Vervolgen wij n n wedel' het zooeven losgelaten onder
werp. 

In de tweede plaats zon ik wensehen, dlt de havens van 
Padang) Priaman en Siboga geheel werden losgemaakt van 
de banden, die ze knellen en de berleving van den nitge
storven handel ten eenenmale beletten. Rim'door toch zou 
men de I vaart en den handel op en van de nog onafhan
kelij ke havens op ~de N. Westkust aanmoedigen, waara an 
groote behoefte bestaat. Maar besillit men eenmaal tot 
die vl'ijvel'klaring, des noods van, aile havens benoorden 
Indl'apoera tot en met Singkel, dan moet zoodanig besluit 
bovenal v?lledig zijn. .H!ene vrijheid gel~jk die van Ma
kassel', RlOUW en andere kustplaatsen in den Indisohen 
Archipel zan Sumatra weinig baten . Reeus vooretnige 
jal'enbestond hier ·· een vrij aanzienlijke kl1sthandel, maar 
gebrek aan vl'ijheid van btlwegil1g en de nabijheid van de 
'l'oroemonsche en Atjineesche havens, met Poeloe Pinang 
en S~ngaporc tot steunpunten in de vaart, braebt eel'st 
kwijning 'en later, toen ook de verkeel'de beginselen van 
een gebrekkig bestnur zich Heten gevoelen, verval teweeg. 
Bet staat intusschen vast, dat de noodige vrijheid den 
handel al spoedig zon doen herleven en zelfs voorspoed en . 
welvaart ZOLL aanbrengen. . . 

In de derde plaats heeft de l'echtsbedeeling voor de 
I111andsche bevolking groote vel'betel'ing noodig. Dat het 
recht, overgelaten aan die bevolking zelve, niet veel goeds 
?plevert en in vele opzichten den handel met Europeesche 
1m porteurs onmogelijk · maakt, is reeds herhaaldeli k aan-·· 
g~toond, zoodat dit geen punt van besp1'eking m~er kan · 
ZlJn. Reeds hel'haaldelijk vernam men dat stappen waren 
gedaan en zelfs zag,ell wij hier enkele maleH kommissarissen 
vel'schijncn, b~last met de taak om in de l'echtsbedeeling 
van. den Maleler de noodzakelijke hel'vormingen voor te 
berClden en tot stand te brengen; cloeh tot nogtoe. beb ik 
hoeg~naal~d .geene uitwe~king van een of . ander bespeurd. 
Welhcht 1S dlt nogtilns met- bijzonder te betreuren, althans 
niet in _ zekeren zin. Ret had vl'oeger al den schijn, alsof 
men plan had het inlandsche reehtswezen alhier te schoeien . 
op den J avaanschen leest, wat ik sleehts eene ze·er betrek
kelijke verbeteririg zon durven noemen. Ret op Java voor 
J avanen en claarmecle gelijkgestelden vigeerende 1'eehtswezen 
is waarlijk niet zulk een model, dat wij er voor onze Ma
leie1's naijverig op behoeven te zijn. Met het oog op de 
zed en en gebruiken del' Maleiers van Sumatra en onze · 
bijzondere verho[!(ling Lt it dat yolk, koint het e1' m. i. sleehts 
op aan, dat vooral !Jet handeIs- en erfrecht eene belang. 
1'ijke w~i7, lging ond el'gaj ' alies af te sehafi'en en door een 
geheel ll leuw !'owl "etten te Vel'nlngen, is, met het oog 
op onzebelallgcll, geenszins aan te raden. Doch hoe claar-



fover ,moge woreleli beschikt, dit is zek~r, dat het wenscbe. 
lijk is, dat het verschil , tuslichen inlandsche en Europeesche 
rechtsp(aak in burgerlijke yorderingen zoo spocdig doel).
lijke' worde weggenomen en allen, onverschillig van welken 
landaard te del' zake onder eene wet en cene rechtspraak 

,>worden gelll'acht. 'Ook da~rdoor zal een eleel der rechtszeker
; heid kunllen verhegen worden, waarop ik gewezen heb;-< 
"dat die zekerheid boven alles noodig is als grondslag eener 
, degelijke maatschappij, vall blnei, van handel en nijverhcid, 
zal wei geen nader betoog behoeven. 

Dit zijn onze wenschen, die van Sumatra en van zijne 
bewoners' van onderscheiden lllndaard. El' is natuurlijk 
veel meer te vmlangen; maar wij besetTen, dut Keulen en 
Aken Iliet ,.oP een dag zijn gebouwd. Men geve ons eerst 
het hoogst. .noodzakelijke tot verzekel'ing van OilS ordelijk 
en weltelijk bcstaan; daama en naurIl1ate de behoeften zulks 
noodig maken, geve men ons hot betere als eelle nat,lUl'
lijke opvolging: van het goede. 

Laat ons de hoop voeden dat de tegenwoonlige land
voogd zich de belangeu van het verwaarloosde ell kwijnende 
Sumatra zal aantrekken en daarvan spciedig de bewijzen 
levercn. Eell enkel besluit i3 voldoende om den voet in 
den stijgbeugel te zetten en het opst~gen gemakkelijk te 
maken; eenm~al te paarel gezeten e)l ontslagen van wil
lekeurige hanclelingell vau een te 7.eer gekoncentreerd ad
minisLratief belleer en van eene slecht iugerichte rechterlijke 
macht, za1 het dallkbal'e Sumatra den Gouverneur-Generaal 
zegenen en de bewijzen level'en, dat het tegen den strijd des 
levens opgewassen is. 

Pac/any. 17 J llni i8n. c 

Ingezon.clel1 .. E;cukk,en. 

De reorganisatie vail hat binnenlamlsch bestuur op de 
buitenbazittingen. 

leder die ecnigszins bekeucl is met den werkkring en het 
tegenwoordige gehalte van de ambtenaren bij het binnen
landsch bestulll' 0]) de buitenbczittingen, zlll hot bevreemden 
dat daze (behalve df. residenten, die eehter ook al weder 
geonc reprcscntatie- of vaste reiskosten gellieten) wat be-

: zoldiging als anderzins betreft, zoozeer ten achterstaan b\j 
; hunne aml.Jtgennoten op J avu en Madura, 
t 'l'erwijl deze laatsten reeJs sedert 1 J annari 1867 in hot 
, genot zijn van' de bij Staatsblctd 1866 no. 6 vastgestelde trak
; temcntsvcl'hooging, waarbij, Il)et intrekking van den rang 
I van controleur 3e klasse, hunne inkomsten geregeld zijn 
; als voIgt: 
, een ambtenaar tel' beschikking f 225 's maanus; 

II kontroleuJ' 2e klasse /I 300 ' /I 

I: II II Ie klasse II 400 /I 

f; "sekretaris (in den regel) II 500 /I r /I assistent-resident 2e klasse 1/ 600 1/ 

I: /I 1/ II Ie klasse II 700 1/ 

~;terwijl aan de controlenrs I 50 en de assistent-residentcn 

I
v 75 's maands indemniteit voor reiskosten werden toege
:.;staan, - zijn de traktementel1 voor de buitenbezittingen 
Inog steeds op den ouden voet geregeld en weI voor een 
i ambtenaar tel' beschikking f 150 (aUeen die van Palembang 
l, hebben f 225 's maands); , 

Voor een kontroleur 3p klasse f 225 's maands; 
/I It' , 1/ 2e /I /1275 II 

/I /I , /I Ie 1/ 1/ 325 II 

Vool' indemniteit van reiskosten is hun slechts toegestaan 
te declareeren 13 koeli~s a 21/~ cent per pallI, welke ver
goeding ook verreweg minder is dan die ' voor Java en 
Madura, daar voor de buitenbezittingen slechts gerekend is 
op het defroieeren vau de uitgaven tel' zake van het ver
voeren van reisbenoodigdheden (in de passangrahails op de 
buitenoezittingen vindt men gewoonlijk niet vliel meer dan 
een tafel en een paar stoeren). 

Van vergoeding voor het aankoopen van paarden, 
harnachement, de oppassing del' pam'Jen en overige onkos
ten op reis is geen sprake en toch is het reisgebied del' 
ambtenaren op de buitellbezittingen oneindig grooter dan 
op Java, ja, er zijn gewesten in die bezittingen die aIleen 
zoo uitgestrekt zijn als de 24 gewesten op Java en Madura 
te zamen. 

Ook wat de wijze van bevordering aangaat, staan de 
ambtenaren op de buiten bezittingen in minder gunstige 
verhouding tegenuver hunne ambtgenooten op Java. 

Terwijl deze een vast Kader vormen en volgens de be- . 
staande ranglijst naar ancienneteit bevorderd worden, zoo 
kan men daarentegen in de wijze waarop de promotien op 
de , buitenbezittingen (vooral onder de kontroleurs) plaats 
hebben, geeu vast l,egins~l noch leidende gedachte be
spemen. 

WeI is waar komt er in de regeerings-almanak der 2 of 
3 laatste jaren ook een ranglijst van die kontroleurs en amb
tenaren tel' belchikking voor, doch deze wordt feitelijk lliet 
in het oog gehonden. 

N u eens wordt die gevolgd en worden de ambtenaren 
van het eene eiland naar het andere overgeplaatst, dan 
wedel' hebben de pmmotien plaats binnen hetzeIfde gewest 
en wordt voor dat geval geen rekenschap gehouden met 
de ranglijst volgens ancienneteit. 

Men is dus op de buitenbezittingen nooit zeker wan
neer men bevorderd zal wOl'den; het gemis van eene vaste 
regeling bij ailgemeene verordering vastgesteld, kan die amb~ 
tenaren alligt blootsteIlen aan de gevolgen van willekeur, 
nepotisme of favoritisme. 

Waarom bijv. niet als regel aangenomen om de ambte
naren op hetzelfde eiland te bevorderen? Dit zou onteo-en
zeggelijk in het belang van een goed bestuur zijn en, ~ene 
bestaande onbillijkheicl ten opzichte van eene talrijke kathe-
gorie van landsdienaren wegnemen. . , 

De minister van kolonien, de heel' van Bosse, heeft de be
staande onrechtmatigheid tegenover de buitellbezittingen 
;eeds ten volle beaamd en ten einde de Indische regeering 
m staat te stellen a1 dadelijk daarin redres aan te brengen 
de noodige maatregelen genomen. 

In de memorie van toelichting tot de begrootinO' voor 
1872 zegt de minister: '" 

flReeds voor ~eruimen tijd werd eene reorganisatie van 
flhet Europeesch personeel bij het binnenlandsch bestuur 
flOp de buitenbezittingen noodig geacht en de Gouverneur
flGeneraai heeft daaromtrent voorstellen toegezegd, die ver
IImoedelijk nog in den loop van dit jaar (1871) zulleu 
flworden ontvangen. 

fI Het is te voorzien, dat deze reorganisatie, die vereischt 
IIwordt nit een oogpunt van billijkheid en welbegl'epen 
IIstaatsbelang, niet zonder vermeerdering van uitgaveu zal 
IIkunnen tot stand komen. 

II Waarschijolijk zal daarbij het denkbeeld worden te berde 
IIgeoracht, eene gelijk:e bezoldiging toe te kennen aan de 
lIambtenaren bij het binnenlandsch bestuur op en bniten 
IIJ ava. Met het oog op de wenschelijkheid dut de voor-

/I II sekretaris II 400(op eene enkele uit-
IIgenomen reorganisatie zoo spoedig mogelijk na hare. vast
IIstelling in werking trede. wordt in ond. afJeeling 35 
/Ivan het Hde hoofdstuk del' begrooting een memoriepost 
IIvoorgedr8gen, voor reorganisaLie van het Europeesch per-:/1 " ussist.-res. 2e 

/I 1/ /I II Ie 
II 

" 

, zolldering na); 
II 500 'l maantls. 
" 600 Ilsoneel bij het biunenlandech bestuur op de bezittingeu 



~buiten Java en Madura. , Westkust en de ;erdeelingvhll die streek in -drie . afio~~ 'i 
/I Hierdoorzal de regeering bevoegdheid erlangen, om derlijke zelfstandige residentien-. , ' . 

"de bedoelde reorganisatie te doen in werking treden, zon- Feitelijk hebbe.n de residenten van Tapanoeli en .vande 
"der de behandeling va.l de Indische begrooting voor 1873 Padangscile bovenlanden thans den werkkring van eenell 
lIaf te wachten." assistent-resident. . ' 

Men beweert dat uie memorie-post 3 i\ 5 ton bedroeg. I c. Het beter afbakenen van de grenzen der versehillende 
Zelfs de eerstbedoelde som is voldoende om de versehil- residentien, opdat er geene al te groote gewesten zouden 

lende arubtenaren, zooals de tegenwoordige fOl'matie zijn even ala thans het geval is met Palembang, dat doqr 
is , vastgesteld, eene bezoldiging toe te kennen geIij k aan zijne uitgestrektheid door deu re~ident moeielijk te kontro~ 
ilie van de J ava-ambtcllaren. leren is. Van dat gewest ' zan een gedeelte bij Benkoe-

Er z~in + 1:35 kontroleurs op de buitenbezittingen, die len kunnen gevoegd worden en het laatste tot eene residen
gemiddeld / 275 tractement '3 maanus hebben ; door hen tie verheven. 
te brengen op / 350 krijgt men eene jaarlijksche uitgaaf d. De vervanging der assistent-residenten, chefs viln 
van f 121,500; de assistellt-resiclenten, die thaus gemid- afdeelingen, door inspecteul's van denzelfden rang. 
deld / 550 tractement hebben, tot f 650 's maands gemid- De assistent-residellten .toch zijn in .hun tegenwoordigen 
deld verhoogende, bedragen de meerdere uitgaveu ! 30,000, werkkring een vijfde rad aan den wagen, een tr8chter waar- . 
in aanmerking nemenue dat er ongeveer 25 assislent-residen- door noodeloos de zaken worden opgehouden. ' 
ten z.ijn op de buitenbeziltingen (op Java 60, op een getal Of zij hebben sleehts een kontroleurs-werkkring, of, wIlt 
van 100 kOlltroleul's). nog mindel' goed is, zij bemoeien zieh te vee! met, de 

\'oor de sekretarissen en alUbtelll!l'en ter beschikking te aangelegellheden del' onder-afdeelingen en verminderen zoo 
zamell zouden de meerdel'e · uitgaven nog geen ton be- doende de op de buitenbezittingeh hoogst wenschelijke zelf-
dragen. standigheid der kontroleurs. . 

Er zou uns nog icts ovcrblijven voor het bezoldigen van De bcste formatie van het gewestelijk bestuur is, m. i., het 
eeu ige meerdere ambtenaren, die de reorganisatie eventueel bestnrend person eel eenvoudig bestaande uit een resident en 
zou verei5chen. Van finantieele zwal'igheden, die bij een zeker aantal kontrolenrs (gezagvoerders)j voor de grootere 
hervonningell gcwoonHjk het zwaarst wegen, kan dus geen gewesten eenige inspekteurs-assistent-residenten bovendien. 
spruke zijn, te meer omuat bij eell e doelmatige regeling ook eeni- Hoe uitgebreider de hierarchie der ambtenaren in het bestnur 
go betrekkjngen kunnen vervallen, o. a. die van eenige kon- des te geeomplieeerder de werking van het raderwerk, hoe 
trolcnrs in lIen Riouw-archipel, die, nn Engeland bij het meer wrijving te overwinnen, hoe meer verlies van arbeids-
onlangs gosloten traktaat afgezicll hecft van aIle verdere vermogen. '~ 
aanspl'alcen op Sumatra, geen raison d'etre meer hebbell. Ten slotte cenige beschouwingen om aan te toonen hoe 

Vroeger waren zij noodig met het oog op het traktaat onbilliJk het is de amhtenaren op de bnitenbezittingen min
van 1824, om te beletten dat de Ellgelschen zieh in de der te bezoldigell dan die op Java. 
niet bczelte strekell zouden vestigcn en dienden alzoo als In de eerste plaats valt hieromtrent aan te voeren, dat 
een lloort vlaggestok, want vele zoo goed als onbewoonue beide kathegoriCn tegenwoordig van eer( zelfde wetenschap
eilanden hebhen thnns ccn kon tro)eur. • . pelijk gehalte ziju; .beide worden benoemd nit personen die 

Ook het gouvllrllement van Sumatrn's Wcstblst zan cen voldoend examen A. en B. afgelegd hebben. 
lmnnen vervaUen. De tegenwoordige titu\al'is zou geschikt Ret cenige versehil is qat de eene kathegorie examen in i 
gepcnsiollcerd kunncn worden. het Maleisell, de andere in het Javaanseh afgelegd IlCeft. ~ 

Tot JIll toe is ecllter nog niets geblekeu van de voorge- Dit is in de iaatste jaren het eenige criterium geweest ' 
nomen reorganisatie en de dnarnan te verbindell trnktements- voor het plaatsen der geexamineerden j daardoor zijn dik
verhooging; het bcsttinnde onreeht wordt zoocloende voorloopig wijls pel'sonen die het beste examen afgelegd hadden, VOOl· 

in stand gebouden. de buitellbezittillgen benoefnd op een traktement van/ISO, 
Het heen Illi allen sehijn, uat de geruchten gegrond zijn, terwijl anderen, die minder blijken van bekwaamheid hadden 

alsof door vel'8chilleudc uutoriteiten voorstellen gedaan zijn, gegeven, op Java geplaatst werden met eene bezoldiging 
waarVRn de kosten den toegestanen memoric"post overschrij- van f 225, alleen omdat zij in het J avaanseh examen gedaan 
den en cr daarom voorslellen aan verbonden zijn, die be- hadden. -
trekking hebben op uitgaven voor het pel'soneel op Java, Het valt echter zeer te betwijfelen of de kennis dier taal 
waardoor het tekort 1I0U gedekt worden. voor den ambtenaar zeer veel praktisch nut heeft, wanneer hij 

lk kan echter de opmerking niet onderdrukken, dat wan- in de Soenda-Ianden of in Oost-J ava, waar Madoereesch ge-
lIeer voor de invoering eener reorganisatie door het· opper- sproken wordt, werkzaam moet zijn. . . 
bestuur en de Staten-Generaal eene bepanlde som wordt vast- In de tweede plaats kan de door mij beweerde onbillijk
gesteld, het niet aangaat om voorstellr.1l te doen, waarvan heid aangetoond worden door hetgroote verschil in werk
de finantieele gcvolgen de toegestane gelden overschrijden. kring der ambtenaren van denzelfden rang op of buiten 

Aldus worden de goede bedoelingen van den Gouverneur- Java. ' 
Generaal en den minister vruehteloos gemaakt. · Ret onderstaande zal, hoop ik, duidelijk maken dat de 

Het spreekt van zelf dat eene algeheele omm.ekeer ,van werkzaamheden op de buitenhezittingen veel omvattender 
zaken bij het bestuur uer buitellbezittingen niet raadzaam en moeielijker zijn dan op Java en .dat deambtenaren op 
en ook niet noodig is. de buitenbezittingen veel zelfstandiger moeten optreden dan 

Een del' hoofdbeginselen moet zijn, de bestaande onte- op Java. 
vredcnheid en het malaise onder de ambtenal'en in die gewes- Terwijl een kontroleur op Java weinig of geen gezag nit-
ten weg te nemen. _ 'oefent en direkt onder het toezicht en de bevelen van een , 

Het behoorlijk betalen van den arbeid der ambtellaren assistent-resident werkzaam is en dus zelden of nooit in be-
is eene kwestie van hoog staatsbelang. Iltnurszaken eenig initiatief kan nemen (volgens de forma-

Wat de reorganisatie betreft, deze zou in hoofdzaak tie zijn er 3 assistent-residenten op 5 kontroleurs op Java, 
de volgende punten kunnen regelen: op de bnitenbezittingen 1 assistent-resident op 6 kontroleursj 

a. de instelling eimer afzonderlijke dil'ektie voor de bui- eenige gewesten hebben zelfs in het geheel geen assistent
ten bezittin gen ;resident), staat de kontroleur op de buitenbezittingen, even 

b. de intrekking Vel 11 het gouverncmellt vall Sumatra's als de s99iatent-l'esident op Java, of aan het hoord eener af· 



deeling (on~indig uitgestrekter d!\n op Java in den regel, 
zoO/its in Benkoelen,de Lampongs, de beneuenlanden van 
Palembang, Menado, de Molukken) of aan het hoofd eener 

, geheel zelfstandige onderaflieeling, daar toch de assistent-resi
£lenten op de buitenbezittingen thans reeds feitelijk slechts 
inspekteurs zijn. 

Hoe weinig dat verscbil van afdeeling of ondel'afdeelin
gen op de buiLenbezittingen te bedu,iden hee~t, blijkt o. a. 
daa m it dat ecn kOllLroleur 1e klasse III Palembang o. a. aan 
het hoofd van eene ondClr-atJeelil1g staat. 

Op Java Zijll de kontroleurs, zooals tronwens hun titel 
aanduidt, haofdzakelijk belast met de werkzamheden bij de 
landel iJke inkomsten en kultnres, welke wf;rkzaamheden of 
bllide (0. a , in de Padangsche bovenlanden, waar eene gonvts. 
koffie (!ultuur bestuat) of ten van beide ~lecb.ts een onder
deel uitmaken van dcn werkkring dill' kontroleurs op de 
buitenbezittingen. In de mees t,e diel' bezittingen worden 
belastingen geheven en behoort de zorg Yoor de verschillen
de kLlllures, al zijn lid ouk gecll gOllvtS. kuitures, eveneens 
tot de bemoeienis del' be~ture'1de ambtenaren. ' 

o p de buiteubeziUingen zijn de kontroleurs' in dell vol
gten zill des wo,n·ds besLurenue ambtenarcn, alzoo met 
gCZ,\g bekleed en geven direktc bevelen aan de bevolking, 
die hell dUll ook als radja's be~chon\Vt. 

01' .1 aVrl bcstaat eene gehcel andere verhouding. Daar staat 
tie lJe\'olking meer bcpaaldelijk onder het gezag harer hoo1'
d i~ 1l (rcgcnLcll, (Iistrikls- en df:$sn.hoof'den) en kontroleercn de 
berl o, ,j rle Rllropeeschc alUbtenal'ClI hllnne hnndelingen, zoucler 
c:enigt: diredc inmenging in bestlll1rS-~ngclegenhedcn; uit.oe
ft:ning VUli wacht cn ge7.ag behoort guhcel tot de bevoegd
IICid vall den resident en den assistenL-l'scidcnt. 

Op Sumatra o. a., wual' de volks-instullingen sterk g\'!
prollotl cCClrd t1emoerat.isch zijn, onti eencn de hoofden hall 
gering gezng geheel nan het Europeesch IJestunl'. Vaal' 
Jie inlllclIging waren zij sleehti cene soort van patrian,hcll. 

De kOlltroicll1's op ue bllitenbozit.tillgen zijn met cene 
~1'()O le rcchb- en politicmaeht bekleed; zij zijn presidenten on 
t e v () n~ !,(l'iffi er del' verschillende inlandsche l'cchtbanken, die 
o. n, op S umatra reehtspl'eken ill aile 1J1Irgedijke en slraf
zfl~ e ll I'un den inlander (de kowpel;clItie VUIl lundl'aad o u 

uUJlUugailllJ gereeht te zulllen); als 7.Oodanig maken zij dan 
ook de procesl'cl'baiell en Yonnissell (wa,wvan geen appel 
bestaut) op. 

He k()\lLl'Olellr hOlldt poiiLifll'ul; hij is verantwoordelijk vonr 
den goeden ~taat del' wegtll, bruggell, rivieren en passan
grahans ill 1.ijne afdeeling, Waal'VilTl d(~ aanlcg cn het ondcr
houel in dell regel zonqer eenige geldelijke tegemoetkowing 
van den sLaat ell zonder de tusschenkomst van een ambte
naar del' open bare werken geschiedt, waakt dat de bevolkiug 
hare rijstvelden en andere kuiturlls onderhondt; hij poogt in 
het nlgcween dell landbouw te ontwikkelen en laat in vel'
band unarmede, waar sawahs bestaan, onder zijne leiding en 
toezicht de noodige irrigatie IHl andere kunstwerken daar
stellen tluz.; hij tracht den handel te vel'levendigen door het 
aanlegg lln van mal'ktplaatsen als anderzins, ZOl'gt dat de 
belastingen geregeld binnenkornen, is in enkele residentien 
belast m~~ het .aelministree.ren van eene l~ndskas, zorgt voor 
ee~e gehJkruahge verdeehng der heeredlensten, traeht de 
bevolking door zedelijke middelen er toe te brcngen schade
lijk werkende adats gehee! of gedeelteJijk af te schafTcn, 
handhaaft met eenige wehlige politiedienal'en de orde en mst, 
Boms in nog kort gel eden onderworpenlandstrekell, hondt de 
jaarlijksche . volkstelling, maakL de verschillende statistieken 
op ell heeft dus in een woord een werkkring minstens zoo 
oruvattend en zelfslandig als dien van cenen assistent-l'esidcnt 
op Java. 

Tel'wijl deze, om maar iets te noem en, wat de l'l:chtspruak 
betreft onder de kontrole van den prokurcnr-genel'aal en het 

~oogge~~chtshof staat, zijn de rechtba nken op debQi,tenoezit
tmgen III den regel geheel onafhankelijk. 

Terwijl de assisteut voor het schrijfwel'k bij den land
l'aad hulp heett van een griffiel' en substituut-griffiel' (kon
troleur of a.mbten~ar. tel' besehikking) staat de kont;-oleur 
op e~ne b~ltenbeZlttlllg voor dat werk aIleen; zijn eenige 
b.~lp 13 een 1ll1a~dsehe ambtenaar. Bovendien moet lieu niet 
mt het oog verhezen, dat terwijl op Java over het algemeell 
eene geregelde orde van zaken 'bestaat en e1' veel geld be
ste~d . 1V0l'dt om den toestancl te verbeteren,' op de lJUiten
beZlttll1gell nog zeer veel moet gedaan worden, in den re
gel aileen met de cigene middelell del' bevolking. In 
pas onderworpen of bezette streken, als de Pasoemahl~nden 
den Linga-archipel, moe,~ alles op die wijze nog geschept wor~ 
den, het.geen van de zlJde del' bestlU'ende ambtenarcn veel 
bekwaamheid en energie vorderde. 

Ov~r l:et algemeen worden de buiten bezittingci; 1I0;,; , teeds 
als sLtefkulllerell behancleld, omrlflt zij n ie t rendterelL wordt 
er lliets ann ten koste gelegd. . 

Vele gewesten zoud~n eehter geen lastposten meer zijn 
wanneer m~n er de reeds Jaren lang voorgestelde belastingen in
voerde of III andere gewesten de belastingen herz;;g, Eenige 
gewesten als het gouvernement van Sumatra's Westktlst en 
de residentie Riouw zijn geen lastposten meer; zij werpen 
integendeel een batig saldo at'. , 

In. Palembang. bijv. bestaat voor de talrijke klasse van 
i~rablel:en en C~meezen t~r hoofdpluats geene bedrijfsbelas
tIllg; III sOffimlge marga s (gewoonlijk de vreedzaamste en 
l'llstigste). wordt tot f 1,2 per huisgefrlin '6 jaars belasting 
beta~,ld; ~n andere ~o. a'.Ill ~e Goemay-Ialiclen) sleehtsf 1, 
terwlJl dIe blJ de lllvoenng 11\ de Pasoemah reeds op f' ::l 
gesteld is. " 

Door ,het streven uaar ~envormi~heid in het helasting
stelsel VOOl' geheel N ed.-lndle, dat Ult zllJ.ke hetero,yet;ne bc
standdeelen bestaat, komt men tot geen resllltaat,'" 

Er. bestaaL te Bata~ia bij de. bureaux een geest van ge
nerahseeren en. centrahseel'en, dIe vool'ul uithoofde [leI' gerin
ge 10ka,Ie kemus van land en volk in den Illllischen. arch~., 
pel tot groot nadeel strekt del' beheerde streken. 

De benocming van twee dtJl' bekwaamste kautrolcul'.3 vall 
Java tot.l'efereudarissen bij het depurtement van binnenlundsch 
bestuur IS reeds cen groote stap op den O'oeden weg'. 

y ~or ~e bllitenbezittingen humen die b~noeminge~ eehter 
weImg mtwerken. 

Bij de Alg. Sekretarie heeft men £lien maatregel nog niet 
toegepast. Daar wordt steeds veel naar antecedenten gewerkt 
hetgeen wei zoo gemakkelijk is ,al5 het volO'en van eel~ 
oors~ronkelijk denkbeeld van eigen sehepping. b 

Dlt systeelll van werkell is een natllllrlijk gevolg van ge
mis aan praktische kennis. 

Om op ODS onderwel'p terug te komen, voor Java wordt 
n.u . volgens de bestaunde inzichten alles, voor de buitcn be
zlttmge~. lretrekkelijk zeer weinig gedaan. 

TerwIJI o. a. op Java voor openbure werken ll1ilioenel1 
uitgegeven . worden en die werken door een, hoezeel' te zwak 
korps tcehmsche ambtenan3n uitgevoerd worden is el' in iedere 
residentie op de buitenbezittingen slechts een il~O'enieur soms 
maar een opzichtel', die slechts over weinige g~lden b;sehik
ken kan en b~vendie~ ~oor zijne talrijke bezigheden op de 
hoofdplaats zlCh, WeImg met de binnenlanden kan be
moeien. Het is dllS nag veel erger dan op Java gesteld. 

. In de~ re~el heeft iedeu. tak van dienst op Java ziju 
afzonderhJk dJellstpel'soneel, terwijl op de buitenbezittinO'en 
aUes wordt opgedrageu aan de besturende ambtenal'en. b 

Zelfs moete~l. ~ij bij voorkomende gelegenhedeu blijken 
geven van mlhtaIre talenten en zich tot herstel del' rnst 
in op~'o\lrige streke~. a~n het hoofd van de gewapende 
lJevollt1ng of van pohtIedlenaren stellen. 



Talrijke vOOl;beelden zijndaai'van aan te halen. residenten vindenhet misschien -gevaarlijk VOOl' hun gezag, 
Ik bepaal mij slechts tot d~ verill~~ding va~ de verrich- wanneer de kontroleurs door bij elkander te komen zich .ver" _ 

tingen van clen kont.rolel1r l(oks blJ de affaIre van Tor- "taan omtrent bestumsbeginselen als anderzins. En toch 
l'apa~ia (b~j de exp~ditie tegen .l~ra~ng ~Ol1to-bonto op heeft iIit ontegenzeggelijk zijn nut; du choc des opinions 
Celebes), wiens verdiensten op IUlhtall' gebled iloor de ge- jaillit la verite ; door besprekingen en bijeellkomstenwordt 
zamenl~ike officieren van de land- en zeemacht,. die aan de de goede verstallClhonding onder de ambtenaren bevorderd ' 
expeclitie ileelnamen, erkencl w~rden; van. dle van den en tijdroovenile korl'espondentie vermeden. . . 
assistcnt-resident van Amstel bl] gelegenheHl van het ge- Daal'entegen J'union fait la force, vermeenen de autocratische 
wape11l1 verzet van Pirahoen (Palembang) en zeel' u~.langs resiqenten; die macht en eenheid 1mn een wapen tegen 
-~an ck haulelingen van den kontroleur de Kanter blJ dml hen worden, waarom 2iijhet dan maar verkieslijk vindeu 
opstnU(t in P ailang-goetji lBeuk~elen), om meer bekellile dat de kontrolellrs in hun beperkt ra.yon blijven. - .. 
en l1 11 tel'ieure feiten niet te citeeren. Het is alsof die chefs denzelfden afkeel' hebben van ' 

Enkele dier ambtenaren werden geuecoreel'cl met de Mi- dergelijke bij eenkomaten als fie patroons van strikes en 
litail'e \ ;Yi!lclTIsol'cle , anileren kregen die ondel'scheiding uiet, despoten van meetings en l'eformball(juetten. . . 
of~chnOl1 evenzeel' veriliellll, om m~i onbekende motieven. lVIij resumeerende, vertrouw ik aangetoond te hebben, dat 

Men 7,a1 moeten toegeven dat de besturenile ambtenaren de voorgenomen reorganisatie del' buiteubezittiugen zeer 
op cie Imitcnbezittingen in moei:-lijker gevallen komen dan wensehelijk is, gemakkelijlr en spoedig is in te voeren en, 
Dp J ava in den regel het geval lS. " in- de del'de plaats, dat de ambtenaren bij het binnenl,." 

Ook in andere opzichten, meer van maatschappehJken en bestuul' in die bezittingen, met het oog op de positie 
huishoudeliikon Mrd, is het personeel op de lJuitenbezittingoll hunnel' kollega's op Java, recht hebben op lotsverbeteringr 
mindel' be;oolTccht dan op Java. ' voor het mmst op eene bezoldiging gelijk aan die del' Java-

Tel'wijl men gewoonlijk op Java goede gouvcl'11cments- ambtenaren. 
won111l"on yoor de ambtena]'en gebouwd hee ft, zoo bestaan De tegenwoordige landvoogd -neeft gedul'ende zijn nog 
dero'elEke hllizen op de buitenbezittillgen in den regel niet kortstondig bestuur ]'eecls te vele blijken gegeven van bil
en ~al{ do toegestane huishuur-indemniteit kuunen bezwaarlijk lijkheid en voortvarendheid, dan dat men niet met grond 
passentle verhlijvcn claargesteld worilen.. . ,vanhem zou mogen vel'wachten dat hij de hier besproken 

El' zijn 7.r.lfs resiilentswoningcn, o. a. the tc RlOtlW, Sl- aangelegenheid spoedig in bebandeling zal nemen en daar
bo~1);! en llort do .Kock, die cen zoer armoedig en onaan- door eone talhjke klasse Vatl ambLenaren reeht verschafIen, 
zie71liik niterHjk hebben. Dc resident van Itiouw moet inzonilerheid door het regelen van ile wijze hunner be~or
zij n b ntoor ti.ldclijk a~s woning inricht~n. . . dering bij algemeene verordeningen het verbeteren hunner 

ivlet ell', a!'; ,i sLcn l-reSlilents .. en kontroleurswonmgeD. IS het geldelijke positie. . -
nalumlijk niet betel' gcsteld en sommige kontroleurswo- De direkteur van binllCl1l. bestuur, Mr. Levijsso1111 Norman, 
ninr'en . zi.in dnn oak bcpaald hotten van bamboe, terwijl wien alIe lof toekomt voor het krachtig VOOl'staan van de 
h nn~le onderhoorige hoofden veel betf)re hu17:en bezitten. belangen aer buitenbezittingen en de sympathie, die hij de 

::\atnnrlijk kan het aap het pl'c~,tige v~n .het bestnur g~en 1 umbtenare~l dier bezittingen .toedraa~t, zal de.t; G?uverneur
o'oell doen, wannccr de mlandel' Zl)n railJa ll1 een dergeh)ke Generaal ll1 het regelendezer kwestle zeker IJveng ell zaak-
~tu lp '''ch\lis(l 7.iet. , ' kundig tel' zijde staan. 

De °inl~ndel' is n\l {?~"'~IlQ }~\ ~(.m materialist cn hecht be- Moge de besturende machten mede welilra tot de erkenning 
teehn is aun zulke feiten. Een fraai Imis is in :ilijne oogen komen van de belangrijkheid cler buitenbezittingen, inzon-
een VOOm<lilJll tceken van gegoetlheid , en clistinktie. derheid van Sumatra en Borneo, wier .lp.inerale rijkdommen 

Doell er is mccr. o. a. Z00 overtuigend aangetoond worden in het onlangs 
De enOl'me r.Fstanilen Wa31'0p ile stunclplaatsen rIer kon- uitgegeven werk van den ingenieur de Greve (1). _ _ 

tlOleui's dikwijls van de hoofdplaats verwijclerd zijn en de Om de woordeu van een bekend schrijver over Sumatra 
gebrckkige transpol'tmiddelen (peclaUi's ziJn nog st~chts in te gebruiken: "Java kan en mag niet altijd het groote 
';v cinin'e resjrlentien in genoegzamell get ale in gebl'lllk), heb- tapis vert blijven, waarop afwisselende spelers hun O'eluk 
ben l~ntnul'Jijk ten gevolge, dat ilie ambtenal'en zich slechts beproeven." b 
met rtrootemoeite- en onkosten van roeubels, provisien en BATAVIA, 20 Juni 1872. A. 

" I . anilerc benoouigdheilen cunnen voorZlen. '~~""~==m~~" 
Zij zijn meermalen verstoken yan Europeesche levensbe- (1) Bet. Oll1hi\ie[j-kol ;~ nvclcl .jn de. P",d'1 ngsnhe hovcnhlnuen lin 

hoeften en moeten hunne levens}vijs soms op zeer primitieve hl,t Lr!i lispcrrt ~ t.else l op SlUJlatru's Weol.hst. 

wijze inrichtcn. 
Het spreekt van zelf dut ,men op ilie st:llldplaatsen geheel 

verstoken is van geneeskundige hulp. De ofIicieren van 
gezondheid op de hoofdplaats mogen nutLmrJijk het garnizoen 
nieL in den 'steek laten. 

De on"ehuwtie kontrolenr is op de buitenbezittingen in 
ilen reo-ct de eenige' Ellropeeaan op zijne standplaats; zijne 
kollefla'i~ wouen s,)ms dagreizen van hem verwijilerd en 
daar '" men niet, even als op Java mogelijk en gebruikelijk 
is, van rijtl1igen gebruik lean maken, zoo wordt de levenswijs 

,hooO'st eentoonig en ongezellig .• 

22 Juni 1872. 
Het parkct bij ilen Raad van J ustitie heeft hij rondgaand 

schrijven de redaktir.n en uitgevers del' llagbladen alhier 
uitgenoodi~d eene advertentie tegen een rechterlijk amb
tenaar te rich ten , niet op te nemen, aangezien die tot eene 
strafrechtel'lijke vervolging aanleiding zou kunnen geven. 

Ten wiens behoeve wordt derwijze preventief geageerd en 
-zooilanige belangstelling aan · den daggelegd? . _ 

. i r ziJ'n standjJlaatsen en deze Zijll niet zeltlen, waar In de algemeene vergadering van de Konink. N atllurk. 
men J' aren achtel'eell geen Enropeeaau. te zien kl'ijgt. . . Z d d vereemgmg, op aturdabCJ' den 29sten dezer es -avon s 

Sommi!!e humane residentenpermitteeren zoowelom drin- 0 d '" b d d' ten 8 uur ten hnize van haar president, dr. · u emans, te 
gende redenen als om. motieven.in hl"t el~ng van en le~st het houden, zal deze eene verharideling voordragen over trian- · 
vPl'laten iler nfdeell11gen zonder ilat nun daartoe ,Ultdl'llk- 1 t' . h til" - d d 1 

' .. • .1 'il J : d I , - O'U a Ie ll1 e a CJ'emeen en roeer OlJzon er over . en on anCJ's 
kehjk verg'lUlnlll g worut gevraag ; an cren V,!] en let'oeter 0 ,[ N -I I d "t ttl de metl'ng eener' bCa_ , , 1 · Ul , l eucr an on vanO'ell oes e voor _ -
!lunne onuel'ge8clnkte ambteual'en (vol' strenge veJ'bods- , . , - t' 1 tP J 
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:: ' De Jetvascne Com'ant he\rat eene ordonnancie, w:aarbij 
." wordt VRstgesteld een algemeen policiestraf-reglement voor de 
"- Emopeeanen in N. 1., bestemd om op-1 Januari 187 3 

, in ''Werking te treden. 
Dit reglement is, zoolang daaromtrent niet nader zal 

zijn voorzien, niet toepasselijk opde Inlandsche christenen. 
, Op het tijdstip der invoering van dit reglement wordon 
afgesehaft de strafl"en tegen de daat'in omsehreven feiten 
bij andere algemeene verordeningen, reglementen en keluen 
.vastgesteld. 

Ten aanzien van alle onderwerpen van policiereeht, welke 
niet zijn geregeld bijdit reglement, maar bij andere alge
meene verordeningen, reglementen en keuren, blijven die 
bepalingen toepasselijk, zoolang zij niet uitdrukkelijk ver
vallen zijn verklaard of door andere vervangen. 

Eene andere ordonnaneie, eveneens voorkomende in de 
Jav. Oour., stelt vast het algemeen politiestraf-reglement 
voor de inlanders in. N. 1., in werking tredcnde op 1 
Jan. 18 73. 

Dit reglement is, zoolang daaromtrent niet nador zal 
zijn voorzien, ook toepasselijk op de inlandsche chris ten en. 

Een bcsluit van den G. G. bepaalt dat door ieder der 
twee bij den - inspekteur-generaal van fin ancien P. I-I. B. 
l\Iotkc bescbeiden oppassers als ondcrscheidingsteeken zal 
worden gedragen een -bandelier met plaat, gelijk aan die, 
vastgestclcl voor de oppassers van de inspekteurs van finan
cien ,met dit ondel·scheid even weI , dat het omsebrift der 
pJaat zal lui(ien: 

1/ Inspckteur-generaal van finanoien." 

In de Jav. C01t1". kcmt voor eene nadere o[lgaaf van den 
uitslag van in 1872 !gehoudon uitbestediugen van uitvoe
ring 'of levering van materialen, ten behoeve van zes mili
taire werken. Pier uitbestedingcll mi,.ln1cten, twee [lelulcten. 

Eene andere opgaaf van een zestal gebouden aanbeste
clingen voor ' de levering van diverse artikelen, ten behoeve 
van de artillerie, wijst de lItislttkki1t[l van allen aan. 

De Jav. (.Oltt·. deelt het reglemont mede, vastgesteldCtoor 
den resident van Batavia, op het begraven van lijken van 
inlanders en met dezen gelijkgestelden, Arabieron en CJli
neezen uitgewnderd, in de afdeeling stad on voorsteden 
van Batavia, en wat d,iarmede in verband s~aat. 

l<.en extra-bijvoegseI, behoorende bij de Jav. (our., 
bevat: 

1. He~ verslag del' eommissie belast met het afnemen 
van hot zoogenaamd GrooL-Ambtenaars-examen, in J uni van 
het afgeloopen jaar in Nederland gehoucien. 

, , H. Een staat, aantoonende de resultaten van den suiker
oogst bij ue onderscbeidene ' in de residentien Tagal en 
Pekalongan gelegen suikerfabrieken gedurende het oogstjaar 
1871. ' . 

24 Juni 1872. 
Bij besluit van den resident van Batavia van 18 dezer 

is ingetrokken het besluit, waarbij geclurende het onderzoek 
naar de handelingen van den hoofdschout te Bekassic L. 
C. van Sprew, de onderschout van Veerscn te M.eester 
Cornelis werd belast met de funktien van ondenichciut te 
Bekassie, en bepaald dat de heer van Sprew, naommekomst 
van zijn binnenlandsch verlof . naar Sindanglaja op zijne 
vorige staudplaats zal terugkeeren. . 

De heer van Sprow treedt derhalve wedel' in zijne vorige 
funkti~n. 'Maar zal dan de politic te Bekassie beter zijn? 
W ij geloi)ven dat niet. 

Vooreerst is het politie-personeel er yeel te gering. 
Maar ten andere bestaat sedert lang wanverhouding tus-

sehen den hoofdsehout en den djaba. De heel' van Sprew 
beklaagde zich herhaaldelijk over dim djaksa.. Hetgecn hij 
weet te verrichten, schl'ijft hij, wo~~t, door den djaks,a ange
daan gemaakt. BesLaan voor zoodamg Oeweren werkehJ i( goe(le 
gronden, waar moet net dan heen ? De kiachten gaan ZOO

ver uat als ze juist zijn, de taak van de politie in ~enig 
opzicbt zoo goed als onuitvoerbaar is. Die toestand IS on
houdbaar en moet . tot sleeht recht leiclen. Wij Hemen 
de vrijheid Ltaarop de aandacht te vestigen, in verband 
tot de vroeger herhaaldelijk geuite klachten Gmtrel1 t ge
misaan veiligheid op Bekassie. 

No. fJ van het' I1jdscltrift van net Inclisclt Lmulboltw
Genootscnap bevat de volgenrle stllkken; 

De lanclbouw in de. bergstreken. Door net COlT . Lid 
J. A. van MarIe. - Bijdragcn tot (Ie verbetering vall 
het paaldenras op Java. (Vervolg). - De Gou:vernements
koffie-kultuur op Java. Door het corresponderend Lid J . 
A. van der Voort. - Middel tegen walaug-sangit. Door 
x. - Tuinbollw. - l ets over de aspergies-teelt. Door 
Mevr. E. - Kleine mededeelingen en berichten. - Proef
neming om trent het verdelgen van engerlingen en l"t"genwor
men -door de mol. -

26 Juni 1872. 
vYij zijn wederom een stap verdeI' gekomen. Met ge

noegen nemen wij elders in dit blad·de ordollnancie uit de 
Jav. Gour . o\'or, waarbij de scheiding Vil,n de auminlstra 
tieve en rechterlijke macht op nieuw uitbreiding · heeft ge
kregen en daardoor verdere uitvoering is gegeven aan llet 
koniukl. bcsluit van 5 M"art 1869 . ' 

In bedoelcle orclolluancie wordt bepaalcl c1at de lalldraden 
te Demak, Kralcsal~n, Pasoeroean en Malang, en Probo
lillggo en Loemadjang worden voorgczetcll door afzonder
lij k uaartoe te benoemen rcehtskundigcn, met elien ver
stande, dat Vaal" de landraclen te Pasoeroean en Malang 
cen vool'zitter , gevestigd tel' hoofdplaafs Pasoel'oean, en 
voor de landniden to l'robolinggo en Loemadjang een voor
zitter, gevestigd tel' hoofdplaats Probolinggo zullen bClloemd 
worden. ,. 

JiJen in de Jetv. COltl". vooJ;komende orciolinallcie ; bepaalt' 
dat het nemen van pandelingen tot zekerheid va n schuld 
<'p straffe van eene boete van f 500 tot l' iooo \'001' ieder 
vergrijp in geheel N. I. verboden is. 

.Hericht aan zeevarenden. 
l'on·es StJ"aat. - In de noord-oosL passage, 11/2 Eng. 

mijl o. 1/2 Z. vim "SaUdle-Island," is een lJf ontdekt, 
waarop 6 voet bij laagwat0r gevonden wordt. 

})it gevaar "Saddle-Rock" genaamd, licht in 
100-10'-30" Z. Br. 

en l420-42'-30" O. L. v. Gr. 
Golf van Suez. - Ras STterateeb. - Schicreiland yan 

den Sinal. 
Op 61/ 2 Eng. mijl afstand van Ras Sherateeh, of weI, 

op ongeveer 4 Eng. mijlen buiten de reven , bekenrl onder 
den naam van ,oltab-Knosu)(uz , is een steenrif ontdekt met 
31/ 2 tot 5 vaam water. Van het westehJkste punt van tlit 
gevaar peilt men het vnnr van Ras-Gharib : z. 1/2 .vV. op 
14 Eng. mijlen afstancl. 

27 J uni 1872. 
lJe Javaborle zegt: Thorbecke vertegenwoor.ligc1e de kon

stitutioneele vnjlleid en onder deze sehijnt in 011S land geen 
kabinet tegen kritiek bestand te zijn. r.iaar van dell Bosch 
vertegenwool'digde d~IJa1/f/ en zijn werk overleeft hier ulle . 
aanvallen. 



. Van den Bosch werkte evenwel boven aUes voor iets an
del's; het middel was d wang; het doel: bevredigingvan 
hebzucht, ten behoeve van het moederland. En zoodra geld 
in het spel komt, is de Nederlander vasthoudend. Indien de 
gedwongen koftiekultuur door daling van prijzen morgen 
eens niet meer zoovele milioenen afwierp, zou het werk van 
v. d. Bosch , dat in beginsel nog slechts door zeer enkelen 
geprezen wordt, als een vermolmd gebouw en onder alge
meene afkeming instorten. 

28 Juui 1872. 

Er Ioopt een gel'ucht, via SOel'abaija hier aangekomen, 
dat nogtans tot op dit oogenblik volstrekt niet op officieele 
wijze bevestigd is, dat het stoomschip Prins van Ora?zje 
op nicuw d.oor vel·lies van schroefbladen genoodzaakt is 
gewordcn tc Port SaId binncn tc loopen. 

De vertcgenwuordiger del' l'IIaatschappij Nederl:ma heefl 
daaro lll trcllj, gecn bet miuste beriehl ontvangcn. 

2}) JUlli 1872, 
JJe .j(ll'{tSclw (,oul'ant van gi~ter bevat een koninklijk be

sluit rUll 1 G ~\ pril jl., .:\0, 28, waarbij ingetrokken worden 
de ad.t .. ;), '1, \1 tot I ,~, 17 en 18 van het kon. bcsluit van 
20 ,J III i l!:l i 0 no. l !i (Ind. .' taatsblad no. 118) lot uitvoe
ring del' a:~ rarisdLC wet, wat de ; uitgifte vun WLlcite gronden 
in erfpach t betreft. 

De insehrijvingen hebucn plaats voor eell e paehtsolll per 
bouw, boven cen tclkens bepaald, vast, jaarIijkseh bedrag, 
7,Cgt tlit nieuwe bcsluit o. a. Men llloet hierllit afleiden, 
dat de heel' van .Bosse de finantieele eischen, door den heer 
tle ,Vaal geslcld, een minimum van t 5 per bouw, met 
\'erhoogi1!g (Ipr lwlnst.ing om de 20 jaren, !liet in stand 
honrH. 

De hecrediensten worden afkoopbaar gesteld 1'001' de op
gczctcnen dcr woeste gronden legen f 5 per man '5 jaars. 

, Yij ko nen op deze wij7.igingcn ter.ng. 
J3ij een twceJe koninkl~ik beshtiL is de overgallg van erfe

Jijk individncel bezit van (len grond in eigendom geregeld. 
yoorshancls \\,ordt evenwel ol'crgnng in ha·nden van niet
inlanders uitgesloten. 

E ene in de Jav. (Jour. vtlorkomende ordonllancie stelt 
bct l'egiement vast voor heL gcbl'uik door partikulieren van 
het bassin of droogdok tc Batavia. 

De Jav. CO li I'. bevlJ.t; 
L Hct verslag van de vordcrillg del' werkzaamheden aan 

den spoorweg van Batavia naar Buitenzorg over de maand 
April 1872. 

II. Het versi<tg van de vordering der werhaamheden 
van den spoorweg Samarang-Vorstenlanden over de maand 
April 1872. 

N aar wij ' met ' zekerheid· vernemen, is de heer Th. Keyz61'I' 
civiel geneesheer te Tjandjoer, benocmd ~ot hten stadsge
lleesheer te Samanmg. . 

yolgens alhicr verspreide gernchten zon de heer L .. K. 
Wennekendonk, eerst onlaugs benoemd tot 2den stadsge-· 
neesheer ta Sall1flrang, wegen s den slechien staat zijner ge~ 
zondheicl, zich genoodzaakt zien uit die betrekking zijn ont
slag te vragen. 

Men zegt oat de heel' P. L. van Bloemen vVaanders, ie
sident yan . Kadoe, het voornemen heeft eerlang clen ambo 
telijkcn loopbaan te verlaten en zijn pensioeu aan te vragen. 

Naar wij vernemen, zijn de heeren Officier van Just.itie 
en Hechter van Instl'uktie naal' Cheribon vertrokken om een 
onderzoek iu eene straf;r,aak tegen , een inlandsch hoofd in 
te stellcn, 

(j istc[ namiddag kwam alhier tel' reede hct Ned. ~chip 
Rooertu8 Hendriku8, gczagv. Hageraats, laatitelijk van 1£1-
min<1, ri:tn boord hebbcllde 80 man Afrika imsche 8uppletic. 
lroepen. i' it is heL laatste ll'eurige aandenken van dien 
aanl vall dr.1I band, die tus3cheu N ederland en de kust van 
G uin ea bestond. :Met dezen aanvoer wordt gelukkig ecn 
cinde gcmaakt aan een vermomde en schandeHjke soort van 
sla vernij, die jaren lang geduld wed onder den naam van 
vl'ijwillige dienstrreming in' de geledercn van hetN. 1. le
ger. 

Person en , die met deze gelegenheid hier aankwamen, vcr-
7,ckeren daL de overgave van de kust a~n de Engelsohcn 
zundel' eenigen tegenstand of rnstvel'stol'ing van de zijde 
del' Elmineezen heeft plaats gcbad. Zij beweren_ even weI 
dat . bij de bewoners, zooal geen gehechtheid, dan tach celie 
sterke voorliefde va or het N eel. gezag viel op te merken l!n , 
dat l.ij hun tegenzin am onder Engelsch Qestllur te worden 
gebracht, onverholen uitspraken. Het viel mo~ilijk een ver
klaring voor die sympathie te .. vinden, want Qver/il tel' A-t1ste . 
waren (ie sprekendste bewijzen te vinden van de meest vol
slagen zorgeJoosheid, waardooi' het Ned. gouvernement· de 
belangen VMl de bevolking hael vcrwaarloo,d; bijna averal 
was sto1' tot , ergernis over een toestand van wanorde en 
wanbehecr, elk gouvernement tot seb:ande. 

Er hem'schte bij het vertrek van dien bodem bij de be
volkillg olltevredcnheiet tegen de EngelscheautoriLeitcn, om
dat zij het voornemen had.clen een hoogebelasting op den 
in voer op sterke drank en, voornamelijk op rum, te heffen, 
waaraan de bewoners vnn de Kust, gelijk men weet, niet 
weinig veralnafd zijn. U1 het vel'standig gebandelll is eene 
bevolking, die zich niet dan met wrevel aan eenen nien
wen overheerscher onderwerpt, reeds tentond bij hel aan
vaarden van het bestuur doOl: zulk een maatregel, die la-

In de Jav. (,O U1' . komt eene nadereopgllaf voor van in tel' misschien uitmuntend zon kunnen werkeu, tegen zich 
1872 gehouclen uitbestedingen van nitvoering of levering in te nemen, wordt sterk betwijfeld, , 

van materialen, ien behoeve van ,h'ie militaire werken. , N d t ~= 'd l' b' I h 
Deze llitbestedin"'eJl mislukten allen. u ell . an ve:neem men zeer .zon er mge lJzon lOr e-

" den over l1etgeen m 's lands pakhmzen omgaat. 
1 Juli 1872. ' A1s cene niellwe bijdrage kan de mededeeling strekken, 

da t daar sedert 1866 len kustlicht bewaardwordt, dat Telegram van Padang. f 4fi.OOO hecft gekost en dat daarvoor sedert dien tijd aan 
onderhoud / 100 per maand wordt uitgegeven, dat is mim 

Afioop koffieveiling. 

Padang, Z9 Juni. 16,ZOO piko 's, Ie soort, 
gemiddeld ad J 43,09. Koopers Diimmler 
13,(JOO, Factorij 2000, Intveld -ZOO, Purvis 
400 ; Ze soort Z,OOO pikols ad I 32,42, kooper 
Purvis. . . 

/ 7000. (Aanqeboden.) 

III zijn Indisch mail-overzicht zegt de redaeteur van de 
Locomotiej, over Samarang sprekende, het volgende: 

Omtrent de plaat~ van oDze inwoning valt te vermelden 
dat . nagenoeg alIe handelshllizen in rep en ,roer zijn over 
de hefi1ng del' In- en Uitgaallde rechtell zooals die in de 



laat8te dagen plaatsheeft. Eris namelijk voor Samarang 
een nieuwen optvauger benoemd die, zooals het schijnt, wei
nig berckend is voor zijn taak. · Het. valt niet gemakkelijk, 
wanneer men dit nimmer gedaan heeft, de juiste waarde te 
bepalen van de honderde artikelen die ingevoerd worden, 
doch dan richte men zich eenigszins naar de vroegere taxa
Win. De ontvallg~r echter is ,lie leer niet toegedaan en 
acht het betel' maar gehecl in den blinde ie taxeeren. Zoo 
werden artikelen 100 a 150% hooger gewaardeerd dan on~ 
der den vorigen ontvanger; dus verre boven de verkoop
waardc, andere artikelen de helft beneden vroegcre taxatiiiJJ. 
De ontvanger vermeende in het belang van den ' fiSCll8 te 

. handeJen door zoo overdreven hoog te schatten, en was van 
zijn idee jixe niet aficbrel1gen, zoodat de handel zijn toe
vlucht hetft moeten nemcn tot protesten tegen hem en re
quegten aan de hooge Regeering om redres te krijgen van 
de te VCf'J ' betaalde rechten, daar het niet een ieder con
venicert om zijne goederen t.e laten liggentot er beslissing 
van 'het Gonvel'nemcnL 7.<11 zijn gf)1 allen op rle ingediende 

Samarang. -'De opbrengst van het verVOer op denspoonve-g 
Samarang-Vorstenlanden, over de maand April 1812, is 
geweest als voIgt: 

Gewone [ lsts klasse. 
J 2de If 

1 3de II 
reizigers. 

Militairen . 
S uppletiegelden 
Bagage. 
Bestelgoecleren . 
Koopmansgoederen . 
Rijtuigen . 
Paardcn 
Klein vee. 
Diversen . 

Aantal 

kilo. 
If 

1/ 

of gewicht. Oporengst. 
291 f 1532.20 

1547 If 4674.80 
28408 If 16115.71 

511 If 407.52 

10907 
3157 

4831063 
9 

40 
47 

If 425.60 
If 211.71 
If 544.70 
If 32294.03 
" 254.40 
If 162.55 
/I 97.55 
If 5854.95 5 

Totaa!. . f 62566.72° 
(Jav. (Oll?'.) 

klachtell.. I 
Middel tegen walang-sa'llgit. 

Vol gens bij de Regeerjn,~ ontvangen rapport!Jn bestaat de' IIl.J J., h (' ~ .. - 'd .. . 
mogelijkheid, dat nog voor den aanstaantlen \\estmollsson \Ie alMC e ,Olllant II'~I een paar maanden geleden 
de afsluitillg van ' de llacherachtsgracht t.eBaiavia zal tot gem~ld dat ecn kontroleur ~n het Pa~embangsche walang-
stand kamcn. . sanglts door zlI'eedsche teer mt de padle verdreven heeft . .. 

Daardoor en door de bedijking van de kali Angke, zal ~k htb h~t genoegen te kunnen melden dat hetzelfde miJ . 
het waLer, dllt door de IVloke'tvaart nit de Tji-Dani te Tan- 00 D ge llkt IS.. . . • ' . . 
gerang uaal' Batavia ull'oomt ell het water uit de kali Angke he walang·sanglts w.erden In twee 'p~l'lngs va~ mlJne sa-
belet worden de stnd onder water tc zetten. Wt s ontde~t, waarop lk terstond ~el1ldJoe-touw m de zweed-

Ook de watertoevoer van de Krokot-rivi(ll' zal door het · s~ e .. teer het dompelen, welke lk door twee man aan de 
ciders hecnleiden van eC'tle bandjil'werende leiding nabij de Ultemd~n yastge~ouden ov~~ de padie liet. strijken; vervol
dessa Oetun ill de Ilfdeelinr; Buitenzorg worden verminderd. gens h,et , l~ een~ge teer blJ de ?pemng gleten, alwaar het 

Voor /looved Snmarallg lJetl'cft., zal het niot mogclijk zijn water .m ue pmng loopt en n~et, zoo als voorgesehreven 
om nog "oor het invallen vall den annstaandfln west-mous- werd, III elke plant een druppeItJe. . 
son iets tot stund te brengen , waal'door het gevaar vool' ~a twce dage? 'Yaren de walang sanglts verdwenen en 
overstrooroingen wordt vCl'minderd. vClschenen oo~ met lJ1 het andere gede~lte van hetvelc1. 

Door den direkteUl' der TIurgerlijke Ope.nbare Wel'ken is Ik. hoop .. bIJ eene volgende .gelegen~eld w.ederom. zoo ge-
echter reed~ een voorstel gedaan tot het maken vl\.n een lukklg. te zlJn .en zal daarvan l!: het tlJdschnft kenms geven. 
afieidingsX:auaal om de Samarangsche rivier hij hooge wutcr- Padrl!lg, Mel 1872. ('flJds. v. n. Incl.lanab.gen.) . 
standen te ontlasten. . =--f>umarang, 21 Juni . . De ontvanger der In- en Uitgaan-

no opbrcngst van 
- Buitenzorg, over 
als volgt: 

het vervoer op den spool'll'ag Rata via de Rechten te Samarang belast photografische portretten 
de maand Maart 1872, is geweest bij den invoer met een recht van 6%' en taxeert de was 

50% hooger dan zijn voorganger. 

Gewone reizigers 

S u pphtiegelden. 
J3ag~gc . 
13estelgoederen 
Koopmansgocdercll 
Di"erecn 

Aantal 
\ lete klasse 

) 
2etc 1/ 

3de 1/ 

of gewicht. Opbl'engst. 
808 f 305,20 

4382 If 876,40 
12956 II 1295,60 

., 6,90 
If 13,50 

kilo 24 /I 1,44 
If 129535 II 41,75 

II 69,72 

Totaal ;- t 2610,51 

De opbrengst "an het vervoer op den spoorweg Rata via 
- Buitenzorg, over de maand April 18'12, is gtwecst als 
voIgt: 

Gewone reizigers 2de l
Iste 

Su ppletiegelden 
Bagage . 
:Bestelgoederen. . 
KOOpnHlI1sgoederen 
Dive)'~en. 

Sde 

Aantal of gewicht. Opbrengst. 
klaase. 1170 f 442,-

fI 4528 /I 905,60 
fI 13036 fI 1303,60 

fI 10,80 
fI 15,70 

kilo 98 fI 3,56 
fI 17734tO fI 405,28 

1/ 119,16 
----........:...-

Totaal. f 3205,70 

Een inlander in de afdeeling Demak werd door zijn Loe
rah verdac~t een opillmsmokkelaar te zijn. Om zich te over
tuigen, bracht de Loerah hem in den avoncl van den 20en 
dezer een bezoek en began met hem te schuiven. Eens-
klaps stoof de verdachte op, omdat hij het geluid van eenige 
onaangenamc stemmen bij ziju huis had gehoord, en buiten 
komende zag hij. eenige volgelingen van zijn gast, den Loe
rah, allen gewapend. Hij greep onmiddellijk een lans,. stak 
den Loerah dood, wondde eenige anderen en sprong toen 
in een klapperboom. 

Maar aan den voet van den boom bleven de vijandige 
dessagenooten. De schuluige wachttc vergeefs op hun vel'
trek. Wat moest hij doen? Hij bezon zich, vond een 
micldel om zich voor het laatst te wreken, en bracht dat 
ten uitvoer door naal' beneden te springen in .de hoop ·dat 
hij aId us ten minste nog een zijner aanranders wonden zou. 

Ret lie!, echter voor hem zelven het ongelukkigst af: 
met een gebloken ruggegraat kwam h~j op den grond. 

Hij wordt nn in het stadsverbanu te Samarang verpleegd. 

Liefdadigheid. Met groote vreugde deelen wij mede, dat 
er te Solo reeds ongeveer f 8000 is b~ieengebl'acht voor de 
noodlijdenden in de omatreken van den Merapi. De Chinee
zen tel' hoofdplaats alleen hebben f 1800 geofterd. Ret 
initiaLief werd weder genomen door lVIr. R. N. d' Abo i per-



500nlijk ging die menschiLlvl'iend met een il1teekenlijst van 
huis tot huis rond. 

Uit Probolingo IS van een onbekende een liefdegift van 
t 75.-"- ontvangen. (Lac.) 

Naar wi} vel'neJiten, heeft de Ontval1ger del' In- en Uit
gaande Rechten te Samarang het voornemen, om te vl'agel1 
op wachtgeld gesteld te worden. 

Milital'ia. Uit Willem I meldt men ons: 
De op den 17en dezer gehonden groote parade ter eere 

van onze geeerbiedigde Koningin had des morgens voor 
het vereenigde garnizoen alhier plaats en werd opgelnis
terd door het fraaiste wedel" -

De troepen, na gernspecteerd te zijn, defileel'den VOOl' 
ollZen beminden kolonel, in de grootst mogelijke orde en 
regelmaat. 

Eehter is het opgevallen dat el' geen enkele officier van 
gezondheid bij tegenwoordig was, er raakte een trompet
ter der artillerie van zijn paard, de hulp van een genees
heer was ditmaal .niet noodig, doeh zij had noodig kllnnen 
zijn. • 

Hoe het ook zij, wij vinclen de tegenwoordigheid van 
een geneesheer bij del'gelijke tl'oepen-vereenigingen nood
zakelijker dan die van den hospitaalmeester die zijue werk
zaamheden, slechts door cen adj .-onderoff. gestellnd, ver1'ieht, 
du! z\jnen tijd veel betel' kan gebrniken, en bij een parade 
waarJijk weJ gemist kan worden. 

De dag is venIer ordelijk afgeloopen, en in de Societeit 
met een th6-dansant besioten. 

De Ontva1tge?' del' In- enUitgaande Rechten te Sama
l'ang hecft, t,engevoJge van zijn vreemde taxatien, reeds een 
notarieel protest uitgeJokt. Van de vele staaJtjes ons me
degedeeld, vertellen wij er twee over: van een firma ta
xeerde hij do goederen tot 50 peL. boven den verkoolJprijs, 
van cen andere tax.eerde hij eenige hamel's op f 2 per stnk, 
en alzoo op f 1200 de geheele pal't\j, maar eindigcle met 

. een taxntip. 3./100. J)oleh tawl!l'! Het is meer dan uni
delijk dat de Ontvanger nagenoeg alle zaakkennis en besef 
van zlju positie mist. 

den betaalde. Zon het niet in het belang van de Spoor- . 
wegmaatschappij zijn dat de tarieven eens werden nagezien 
en zoodanig gewijzigd dat men ten -minsLe even goedkoop 
per spoor kan vervoeren als met koelies, grobakken of pi~ . 
col-paarden? 

(Loc.) 

Van een passagier del' Prins van Orallje ontving de Lo
comotief 't volgende schrijven. 

Aden den 30 Mei 1872, 
Mijn waarde Redacteur! 

Verneem in weinige woorden (930 F. wekken niet veel 
schrijflllst op) de avonttmrlijke lotgevallen van ons stoom
schip P1'!:n8 van Oranje, sedel't wij Batavia's reecleop 8 
Mei jI. vel'lieten. 

Het schip -ging in de eel'ste dagen bedaarcl en kalm ·zijn 
weg, maakte niet meel' dan 60 D. mijlen per etmaal, want 
onze beleidvolle kapitein Braat wilde niet te ve@l vetgen 
van het twijfelachtige schroefvermogen. In weeiwil daarvan 
ontviel ons in 't twaalfde etmaal (Vrijdag 17 dezer te mid
dernacht) het eerste blad. 

Den volgenden morgen teekende · het bestek 60 59" Z. 
Br. en 680 52" O. L. alzoo op een del' minst bezochte 
onherbergzame streken van de Indische zee. 

Niet zonder hezol'gdheid zetten wij de reis met de drie 
resteerende bladen voort. 

Het lot van 300 opvarenden (Ivaai-onder 34 passagiers 
benevens 31 kinderen pIns 4 znigelingen,. bchoorende tot 
de lste klasse) .was geheel afhankelijk van het behoud del' 
ellenclig proefhoudemle bladen; we waren mim 40 D. mij-
len van kaap Guarclefni verwijderd. . 

Vier dagen later (22 Mei) ontviel ons ook het tweede 
blad op ongeveer 10 5" N-Bc. en 570 10" O. L. 

Wij sukkeiden gelnkkig den gevreeSde!l stiltegordel door, 
to en op 23 lVIei op 30 38 N-Bc. en 560 11" O. L. ook 
het derde blad ons verliet. Maar. gelukkig alweder, dat 
weinige men danma de Z. W. Passaat krachtig doorkwam 
en het eenig ovel'gebleven blMl ons voorbij kaap Guarde;; 
flii en in de Golf van Bab-el-Mamdeb voerde. .. 

Wij hoop ten toen veilig Aden te zuHen bereiken,en 
(Loc.) maakten e1' ons een feest van, om na al de ondervonden 

-~/~.=,~." wederwaul'digheden op W oensdug morgen te Aden allnteko-
~ailtaJ'ang, 26 J uui. D~ Ontvanger del' In- en UitC"a!ln- men, toen in 't gezicht del' rotsen op ongeveer 12 D. mij

de Rechten blijft nog altijd in gebreke, bewijzen te geven len afstands ook het laatste blad den avond te voren den 
va~ zijn onpartijaigheid of kennis van zaken. Sommige weg volgde z~ner diepgezonken kamln'aden en de boot op 
artIkelen worden 100 pCt. beneden de factullrswaal·de ge- den effen waterspiegel drijvend bleet. Iiggen, want ikteeken 
taxeerd; anderen 50 pCt. daarboven. Het ZOll aanbeve- hierbij aan, dat al de bladen onder kalm weer en in kalme 
ling verdienen, bij den tegenwoordigen stand van zakel1, zee afpelden. . 
om het bodrag der taxatie van inteklal'el1 goeder~h afhan- Een boot werd bemand en uitgezet om te Aden assistentie 
kel.ijk te stellen van een worp met dobbelsteenen .; dat won te gaan vragen, want zeil- en stuurvermogen ·beteekenen 
v.~el ~ijd en re~ekaveling uit, beleedigt het gevoel van bil- hoegenaamd niets op het kolossale lichaam der "Prins- van 
hJkhtn.d zeker met meer dan de tegenwoordig nog gcvolade Oranje" teuzij misschien bij fellen bries, welke in deze stre-
practijken, en is veel amusanler. t> ken niet te verwaehten is. 

--~~ Gelukkig . dan ook, dat wij bij het aanbreken van den 
" poo1'wegzalcen. Hoewel de gelegenheid tot vel'zel1dillg dag reeds een stoomboot ontdekten, die het Engelsehe sehip 

van goederen en . prodncten van Djoeja naar Sl!mal'ang per Riga scheen te zijn, bestemd voor Bombay. 
s~oor reeds sedert ee.nigen tijd bestaat, wordt daarvan nog Deze werd geseind en nam_ons op sleeptollw, zoodat wij 
met door allen gebrUlk gemaakt en pl'efereeren verscheidene tegcn den namiddag zonder verdere ongelnkken Aden. be
planters no~ de oude wijze van transporteeren omdat ze l'eikten. 
goedkooper IS, al bl'engt men zelfs renteverlies in rekening. I·lier znllen wij ons eenige dagen of weken in de vrien
Zoo wordt door de suikerfabriek P. het product nog met delijke rotshitte mogen koesteren, want de vier vel'beterbla
karren afgevoerd. Zoo wordt door den hllurder van een den moetClY van Port-Said worden geseincl en gezonden, eerst 
koffieland op 8 palen afstands van KlattsH de koffie met daarna kan de l'eparatie aanvangen. 
picol-paard~n naar ~a~arang geexpedieerd. Een riJtnig dat Wij zijn aizoo in de gelegenheid geweest, het schroef-, 
ter reparatle van DJocJa herwaarts gezonden moest worden, reis- en sleep-vermogen van de P1'i1L8 van Omllje te ondervin
zpu per spoor met het transport naar het station f 45 of den. Ret laatste komt ons het meest veilig voor. 
! .48 gekost ~ebben, de eigenaar prefereerde eehter het voei'-I· Overigcns Tcrdiell t het fraaie stoomschip aUe aanbeve-
tmg met saples te do en vervoeren waarvool' hij ( 14 glll- ling! ..... . 



, Eama1"ang, 18 J uni. Milita1·ia. Men 'bel'icht ons dat er thie bijNeerlandsch aristocratie ehz. H ij Tiep zijn kamera
bij de Bataillons hier in gal'llizoen geen aanstellingen tot den op, om door eendrachtige samenwerking en nuttige 
kOl'pol'aal mogen plants hebben, en weI nit haufde er afleiding, het bestaan der circulaire van 1871 No. 52 (voor 
eerstdaags eenigeil van cle KaderschQoi wOHlen verwacht. dronkenschap) noodelo0s te mRken P-ll verzoclit allen mede 

R et incompleet aan onder-officiCien en korpol'aals houdt I i c w(;rken tot de wederoprichting van een gymnastie- en 
gelijken tred lUet dat uer officieren. En ;tat bij het 7e schermschool. ' Hij vond de oorzaken van veel kwaad ge
marschvaardige Bataillon! , legcll in het vervelende kazerne-Ieven en totaal gemis van 

Bij een del' ]!;lll'. kompagnien van genoemu kol'ps ont- nll ttige uitspanning, waarondel' een doelmatige leesbiblio
breken o. a. 2 sergcanten en 4 kOl'jJorav.ls. Moest het th eek gerangschikt wenl. In 't kOlt, de licht- en schaduw
dezer dugen murschercl1; dat gell1kkig niet het geval is, en zij(le werd vrij jllist weer gegeven; nit hem sprak de geest 
door het 3e Bataillon gesuppleel'd worden, dan zon el' van Vi<n zoo vele1.l, die het gucde JVillen, doo,r verveling nieh 
het k •• der \'an dat korps al h~el weinig ovcrblijven. betel'Sw0ten te (loen dan naal' de kantine te gaan en daar 

_ Reellgagement. De kOl'poraul-s tafhoornblazer G. wiens tijd afleiding weken. Door emst en lnim, wist. hij zij n andi
van dienst over tw ee maanden expireert, zon b~i een 1'een- toriUill tot 10 m en te' boeion en bezol'gden zU, de Girar
gagement tot sergeant-stafhooru blA7.Cl' bevonlerd worden. dill en Sl1heurieer hun kameraden en sllpel'ieuren een zeer 

Deze bevorderin g schijnt hem uiet aanlokkelijk genoeg aangenamen avond. 
toe, daar hij de ruenst zal vel'latenen alsdan zal worden Het is te wCl15cilen dat het goede uit die yool'dracht in 
benoemd tot kapelmeestel' van de schntterij te Passoel'oean. toepassi llg ,\Drat gebracht opdat de Enr. soldaat van ons 

Zoo verla tell vpjeu het leger, om in het burgerlijke levcn verciienstelijk leger zich kan opheffen en zij n stand eel' aan-
terug te keercn : lang voordat zij aanspl'ank op pensioen uoen. (Sam. Cour.) 
knnllen doen geld<trl . ~--~ 

In het behartigen del" belangen van d f U mindcl'en militair, Alilitaria. Het hou.d.eu van voordrachten ' begint reeds 
schljnt LOen hct nog niet zoo vel' te kunnen brengen om meer .bij val te viuden en makel1 wij er gaarne meldin{van 
hUll toekolll st zoouanig te verzekeren , da t, zij het doordienen ~nt; de EUI'. militnil'en met name de Gira1'din, Sclteu1'leer 
vuor pensiocn preferen Loven het onzekere in eellige bur- en Stilleb7'oer zullell tl'achtell om door periodieke voordracll~ 
gel'lijke betrekking. Die toestaud mag niot Llijven bestaan ten meer afieiding in het eentoonige kazerne leven te bren
en z\jn ,Ie oorzake~ unnrvan aIleen weg te nemen, door een gen. Dit juichen w~i toe. 
gchecle ol1llVerkin ~ van de legio geillaakte verordeningcn, 'ii'iTij maken e1' aIleen melding van, opdat zij in hlm ijvel'ig 
waurvall eett groot deel uls niet houdbaur moet worden pogen zlllien worden olldersteund. De geest wordt goed, 
afgeschaft. (Sailt. COUl'.) de chefs geven llet voorbeelU reeds tot die ondersteuning 

~'-~~~~".. en verwachten wij dan ook dat de anderen zullen volgen. 
Sama1'fl1lg, 19 .Tulli. fergadel'illg. Beden ilvond verga- De kantine moet de uitspanllingsplaats worden van den 

deren te Solo Itet lioofdbestllur vun bet Indisch Landbouw minderen militair; eerst dan bcantw'oordt zij aan haar doel. 
genootschnp en ltd bestuur van het eel'stc L!llulbollW Con- Dit goed vool'gaan doet stellig goecl volgen. 
gre8. (Sam. Cou?'.) 

5amam'ng, 21 J nni. V eroordeeldcn. De tot gevangellis
stl'af vel'Oonlecldc ' lfontien die door- r.iju mislllkte ont
vlncutiug nanr Singnpore nog al vall zich" heeft laten spre
ken, wor(lt met de hed!'}ll van :Batavia verwacht wOl'dende 
boot hier aangebl'ucht. 

Dit gcefL ons aUllleiding to t het doen van t wce vragen 
beLrefrcnde de ccntraal-gevangenis. 

Is het gcuOllW, wat ruimtc en aUllleg betreft, wei geschikt 
your het doel waal'voor het gebczigd WOl'dt? 

Is hot benocmen van een Directelll' VOUI' dat gestichL niet 
allerwenschelij k st ? 

Wij zullcn Itierop nader ierLlgkomen, want ook de bewo
lleTS van dat gesticht, zijn wat behandeling in 't algemeen 
betreft, onze aandacht waardig . . 

Men schl'ij ft ons van Kecliri dd. 17 dezer: 
De laatst hier gevaIlene, vel'kwikkende l'egenbuiell doen ' 

de hoop koesteren op een voo1'deeligen tabaksoogst. Men 
maakt hier groote toebereidselen den vertl'ekkenden heel' 
van Prehn Wiese eene afseheidspal'tij aalltebieden. Dit moge 
vreemd kIillkell, met het oog op de vele en gegronde kIach
ten gecllll'ende zijn bestunr , gerezen over plaatselijke on
veilighei(l, die tegenstrijdigheid vervalt, wanneer men weet, 
dat de heel' van Prehn Wiese zeer innemende eigenschap
pen bezit, welke hem bemind maakten. Men kan een zeer 
beminnelijk mensch zijn, charmant in den omgang, 'maar 
daarom ~9ch die eigenschappen missen welke een flink re
sident vorinen. ,De nieuwe titularis, dien men spoedig hier 
verwactit, heeft niet aUeen veel te verbeteren; maar zal ook 

_(Sam. Cow'.) in de gelegenheid zijn, zoovcel als mogelijk te redresseeren, 
,~=,,~,.,- wat onder het vorige bestnur verkeel'd werd ingezien. 

Samam1trl, 24 J uni. ])oodst1·a!. Door ' !tet Hoog mili- Men hoopt hier o. a. dat de resident Bosscher eens zal 
tair gereehtshof is het vOllnis van den krijgsraad te Sama- onderzoekell, welke 'de redenen zijn van het ontslag van 
rang bekrachtigd, waal'Lij de Eur. militair Koehg tot den den, wedonoh van Djambean. 
'kogel is veroordeeld. Deswege circuleeren hier gemchten, welke den Regent 

Door tusschenkomst van den heer pastoor is gratie ge- van Kediri niettot eer verstrekken en - zijn zij waar?-
vraagd. (Sam. OOW·.) tot bewijs kunnell dieneu dat inlandsche, aan een Regent 

=-~~"'~ oudel'geschikte hoofden, dezen niet weillig naar de oogen 
Eamal'a1!!/, 26 Juni. foordracltt. Gister avond hield de moeten zien,oogendienaars, slaafsche opvolp,ers zijner be

Enr. fuselier de Girardin een voordracht, afgewisseld door velen moeten zijn, willen zij niet aIs onbruikbaar aan den 
een paar chanSollnetten, op een aardige wijze voorgedra- dijk wordengezet. Zoo verhaalt men hier o. a. dat de 
gen door den Eut' . fl1selier Scheurleel'. Wedonoh vau Djambean zijne dochter heeft uitgehuwd aan 

De voordracht werd door de Girardin met takt en op den Patteh van Blitar, in strijd met het verlangen van den 
een aangename wijze behandeld. Regent van Kec1il'i, die baar toevallig had gezien en niet 

Hij bcsprak c1auria het leven van den Eu!'. sold:lat in onduidelijk 7ijn wellsch hall te kennen gegeven, haar een 
Intlie, de weinige degelijke afleillillg, llc ' ldlOuuing tot de plaatsje iuteruimell ill Zijll fU Dalal. Sedcl't dien t~d kon 
bUl'gerij, de vel'diensten van het leger, de weinige sympa- , de fiinke wedonoh geen god meer doen en zou hij ontsla-



gen zijn tell gevolge der vele, tegen hem ingediendeklaeh
ten. 

Dezel' dagen ontving hij z(jn nieuw tenue, voorgeschre
ven voor wedonohs, dat hem I 400 kost, maar .hetwelk hij 
tbans niet meer dragen mag. Intussehen ZOII weleel' een 
weJono~l 7.~ille uoehtcr uiet hebben durven weigeren ann 
eell Regent - en deeel hij zulks - er zoo goedkoop niet 
zijn afgekomp.l1; wei een bewijs dat de to,~s tallclen rler in-
131Hlsehe maatscbappij, op het gebied van recht ell billijk
beid tocl! verbl~terd :d.in, nlhoewel Z\j nog niet zijn, zooals 
zij wc:r.en moestell. ~ anI' men mij mededeelt, !.On de we
dOHoh zich gewend· hebben tilt 'f,. K den Landvoogd maar 
in lijn request niet eens hebbcn gezinspceld op ric eigen
Lij ke bcwcegreden van zijn bekomen ontsbg nit. '~Lands 
diellst , waal'uit !Uen tot de gevolgtrekking 7.Ol1 kOll'leu, of 
da t. dill geruohten joutere verzillsels zijn of, wat oolc wei 
mogelijk is, '8 man~ eeriJied en onderdanigheicl w() verre 
gaan, dat hij die: zaak niet uurft aanteroeren, ze: lfs niet 
waar het i~e ld t zijn goed, maar Illet voeten getreden recht, 
te I'erdeuigcn. Wat daarvan de waarhcid is zal, wei spoe
dig aun het licht komen. 

~\1cll schrijft ons van Banda dd, H, J l.llIi: 
1<:enigen det voornaamstc ingezetclltn hebben Llezcl' Jagen 

eeu belaugrijk uesluit genolUen en daaraan reeds eell begin 
Tan uih'llcring gcge\'cn, 

Er i, namelijk aan elell advocaaL en prOCllreUI' l!ij het 
HlJog Gcrcehtshof van Ned. Ind., den heel' Meester H. O. 
Yilll dl! r Lindell (lol het b<:halltleli:n voor dell Hand van 
J uslilie alhier cener perk-zaak) lijdelijk t,e Neira nanwezig, 
upgcu rngell gc\\,ordtn om uij mcworie dell O1an1 cn de in
riehting vall gClUcentclijke instcllingcll uitecntezctten, b(;ne
Yt:ns cen schels van cen Gemcentc-be'stulll' voor 13anda op
tClnakctl. 

IIlnonopolie"en IIqpkangffl onder ,nadel'e goedkeU1'ing"ve~-
loopen zijn. . ' 

Mage Banda z 10 voortgaan en de kolonisten eindelijk 
het erfgoed hunnel' stamvaders lIalles eigeu krac/tt" zoolang 
ter zijde gelegcl, met beide hand~n oplle~en, tot zeg.en 
voor de plaats, en tot bewijs vaor t Kolomaal staatsbeleld, 
dut zelf bcstuur een machtige dl'ijfveer tot materieele zoowel 
als intelleetueele inspnl1uing is, waardoor welvaart en teVl'e
·denheid op den vlilkauiseheu borlem ~an 't zonnig Tndie 
even gezond kan tieren als het siuda eeUWf ll deed op den 
kleigron(L van 't nevclael.tig Nederland. 

(Soer. Cour.) 
+ _,,*w 

Soeraoaia, 19 J uui. Prije aroeid. Aan ·den Initel1ant 
der Uhineezen alhier Tjoa Bien Hie is vergul1uingverleel1d 
tot het oprichten eener vrije sllikerfabriek te 'rawan Barie, 
de plaats waar vroeger het geuollw voor de mnnt- heeft ge
staan. Dit is een gevolg van het gouvernements-besluit, 
waarbij is to egesta an dat de inlanders hun gronden mogen 
verhuren oak aan niet-inll,mders, van welke bepaling door 
genoemden luitenant gebruik is gemaakt met het gevolg 
rlat de uHl1bieding van gronden veel grooter is, dan door 
hem kan geaeeepteerd worden. De inlanders t0eh hebben 
spo,edig b?grepen, dnt op deze wijz~ voor hen de meeste 
winst van hanne velden is te behalen, daar z\i er een goe
uen hunrprijs van maken, en vervolgens op hun eigen land 
als daglooners werk:r,a!lm zijnde, 1I0g genoeg verdienen om 
in hun behoeften te voorzien en hun gezinnen te verzol'~ 
gen, terwijl zij ,bevl'ijd zijn vnn aile zorg voor bemesting 
etc. en geen mislukkihg van den' oogst uehoeven te vree
zen. Men late gerust den inlander mee)' vrije beschikking 
over zich zdven en 7-ijn eigendom; hij zal weI weten er de 
meeste vruchten van te trekken en geen tak van landbouw 
of' niFel'hcid behooft er onder te lijden. 

Hct \'Oorncmcn is verder, om, wanneel' aan die opdracht • __ ,, __ 
lill zijn voldaan, 7.ich door tll~sehenkomst del' Indisehe Re-

(Soer. Hbl.) 

gecring tot Z. M. den Koning k wenden, lllet het eel'bie- Soerabaija, 2,0 J lll1i. Uit !\'£oujokerto wordt ous geschre
dig verzoek om de eigenlijke Bantla EiluI1(1cn of Banda- ven, dilt .ook uaal' lie 1l0liLill op verre lIa niet in staat is, 
gfll<'jl met t en Gcmccllle·ucsLllur (,e hcgiftigCll. aan lwar verpliehLin[l te vol,loen en de veiligheicl te verze-

j)t! (tuad vall ;1 usLil,ie hceft cell dl'llkken LiJd gehad lDet kerell, ell dat daar in cell kort tijdsverloop twee belangrijke 
hel be~l echtcn vall civiclc, waal'Ullder reeds lang hUlIgelHle, diefstallen met braak hehben plaata gebad, waarvan de da
ge~chj[]eo, en is cr alzuo cen weinig schooll sehip [~emaakt. - ders nog op vrije voeten zijn. 
De aanwczigbcitl van een rechtsgclcerde tel' plantse heeft Den I8en dezer hail's nachts een operatie plaats der 
Handa de onmisbaarheid cencI' rechtspraak door lliilunen waning vall den op dienstrei~ z\jnucn ingenienr van den 
VBll het vak op nienw en met vurig verlangen Ilaar vCl'be- wlitcrsinat, waarbij een Ijzeren geldkist werd uil het huis· 
toriug van den ltcchtstoestalld doen geyotl[(..Il, gedragcll en opengebroken en aUes (haruit ontvreemd. De 

De RaaJ doeL haal' bes!', ell uaarmede al hetgucll wa\' men geld kist werd ledig !'erug gevonden en in de onmiddelijke 
vall h,lar vcrlangen kan, tevens llllar :dlaaturief, waar ue nabijheid er van een zak kopergeld, die den dieven voor 
rechhgclecrdbeitl is, h.)czeer lie llegccrillg ook het1.tegendeel het vervoer waarsehijnlijk te bezwarend was voorgekomen. 
Ichijnt te mtenell, celle wetellscllap. Uithoofde de afwezigheid des ingenieurs kan nog, niet wor-

WliaT halen de administratieve amo!,cnams, (Ie militair, den opgegeven hoc groot de ontvreemde geldswaarde is, 
de perkenier. de ex-sloomboot kapitein , de ex-seheepsdoeter die eehter tot het brutale del' daau niets afdoet. Men be
en gepensionecrdc Kapitein del' Infnnterie, hnnne reehts- del1ke toeh dat het huis werd bewaakt door driebedienden 
kennis van daan, zonder oplciding, zonder boeken, gebonden en een man door, welke 1antste de dieven, die vier in getal 
daarcnbovtll ann een I'cglemcnt op de manier van pl'oee- waren, op het lijf is gekomen, doeh door hen zoodanig is 
deeren zoo vol van veroudcrde vormen, stadulliswoorden en toegetakeld, dat hij 's morgens bewnsteloo,a werdgevonden. 
~erwijzingcll dat het, zender toeiiehting, een ware doo1hof Ji~enige dagen vroeger was bij eell · partieulier ingebroken, 
18. bij welke gelegenheid goederen ter waarde ' van + f 150 

.oat llet hart bij de Bandasche rechters op de reebte werden gestolen. Zoowel dit huis als dat bewoond door 
plaats zit en zij met den t~id ook willen medegaan, moge den il1genieur, verheugt zich in de onmiddelijke nabijheid 
blijken uit het besluit door den Raad genomen, om de eener gardoe, Laahtbedoelde woning heeft het vorige· jaar 
langzame wijze eu 't ontbreken del' vereischte mid del en tot ook de aandacht eler heeren dieven getrokken, en is toen 
8poedige l'echtsbedeeling in aanmerking genomen, de pre- voor eirea t 1000 bestolen, maar ook die booswiebten zijn 
ventief gedetineerden voor misdl'ijveu, waarop mindere dan nimmer gevat; geen wonder dat de lust tot herhaling zieh 
tuchthuisstraffen zijn gesleld, uit de vool'loopige heehtenis doet gevoelen, waar de kans VOOI' bestrnffing zoo gering is. 
te ont~laan. Nog een andere klacht is uit dat district herkomstio- na~ 

Zoo dUll zijn bmgers, wOlfel als landcollegicn gelijktijdig ' melijk dat tot heden de cultllurpercentell aau de tnlali~i!'ebe 
uegol1llen 0111 de bakens te verzetten "Utl ue getiJ'en van \ ambtenaren no'" lliet ziin uitbetaaltl heto'een tell \oriae ..... b . 01 , 0 b 



- .. . are om deien tijd reeds lan·g had plaats gevonden en den 
Jbesten.invloed op den ijver dier mannen heeft gehad. 

Lim Tian San niet ingetl'okk:en dan zuHen wij 't er voor 
houden, dat Ho To Ko door cen onbevvegden rechteris 
veroordeeld, en houden ons ovel'tuigd alsdal). het over hem 
door den landraad geveld vonnis, nag vernietigd te zien. 

(80er. Hbl.) 

Balische brieven. 

. Een groat -feest zal, naar. ,;ij vernemen, aa\lstaand~ Za
terdaO' den 22 dezer te Kedm den vertrekkenden resIdent, 
den h~er v. Prehn Wiese, door de inwoners del' hoofdplaats 
en tabakbereiders in het gewest, worden aangeboden. In 
den reO'el wordt het als een certificaat van goed gedrag 
aanO'em~rkt, wanneer een bestuurshoofd, bij vertl'ek van het Boeleleng U, Juni 1872. 
laat~te tooneel zijner handelingen, blijken van genegenheid Geachte Redaktellr! 
~lel' bewonei:~ ondel'vindt; het .geven van. een afscheidsfeest I Ge hebt zeker ~'ceds verno.~en a.nL, de II Jav,a" van de 
l~ : een beWIJS van genegenheI~: . ~oe. IS n,u h_et 1~est t~ I Gouvernements-Ma~lne, of,. g~l lJk de lI11andel's hler zeggen, 
l'lJmen met de vele klachten bJJ heI~alm? Ult Kedlll over \ van de I/Ste~Igah I\.OlU.1.Jagmel. ons een bezoek gebracht heeft. 
het besiuur aangewezen? Hebben mlsschlen de laatste gun- Op een bUltenpost is de komst van een stoomboot altijd 
stige tabakjaren de hoofden aldaar op hoI gebracut? _ I eell evenClnent, dat harten en monden in beweging brengt. 

(S081'. Jibl.) In uw J.mk Soerabaia met z0n ru-teloos bezette logemen~ - =- ten, zijn onufgebrokcn vendutie's, kOllcerten, oals en~. f!1Z. 

80erahat'ja, 22 J uni. Verwarring in de reehtspraak. Gis- zijt ge zeker boven dergeiijke IIkinderaehtigheden" ver ver
te·r kwam ons tel' hand een dagvaarding van den officiel' heven. Als geechter cens een maandje onder OI1S moest 
van J ustitie bii den- Raad van J ustitie alhier !lan een Chi- wonen en niet.s van dat alles, zelfs niet e!711 rij tuig of bendij 
neescll werkm~n, tel' zake del' hetaling van de vel'sehul- of tjikarveer, de U omringende stilte komi afbreken clan
digde belasting op het bedr\jf over het jaar 1872, ten ja dan ZQudt ge met onsnaar Pabejan (tolhek, gelljk hier 
bedra"e van t 3,00 plus de voor te late betalen ve.schul- de meeste strandplaatsen heeten, waar voorheen een shabandar 
digde "boete van f 0,30, alsmede de kosten van het exploit woonde) loop en om ee!1 stoo·nschip op de ree te zien ko
die f 3,50 bedragen. Daal' hebben wij nu niets tegen dat men, en lliel1wsgierig den eersten den besten Balinees, 
,de kosten del' dagvaarding twee dubbeltjes hooger zijn, dan Arabier, Boeginees, Javaan, of Maleier te via ' en wat er aan 
de vcrschuldigde hoofdsom· ben evens de boete, maar het komt de hand is; of zoudt ge denken van niet? " 
ons Vl'eemd voor, den officier van justitie bij den raad van Ditmaal was er niets aan de hand. Althans niet voor OllS. 

jllstitie . te zien ageren, in een boetezaak boneden f 25,. Wij De J avn kwam maar even aan om den Assistent-Resident 
hebben ,~ t.och altiji ill den waan geleefd, dnt overtredmgen af te halen die sedert met den Kommissaris VOOl' de zaken 
vanalge~er.en . aard, waartoe ook behooren aHe bepalillgen van Bali en Lombok oosLwaarls vertrokken is, om een tus.
op het stuk van's lands middelen en pachten, gepleegd door schen de vorsten van Sasa1c (Lombok) en Kaloeng1coeltg ge
inlanders en met dezen gelijk gestelden, behooren tot de rez~n geschil. te helpen bijleggen. N aal' het zeggen van de 
kennisname van den lalldraad tenzij de overtreding begaan Bahneezen hIe1' stonden die twee flgekroonde" hoofden reeds 
is door inlanders vall aanzien bedoeld bij staatsblad 1867. kant en klaar om elkander met de piek in de hand tot rede 

" No. 10 art. 3, welke personen voor den mad van J ustitie te breng~n. Terwijl in Karengasem - ge weet, dit gedeelte 
compareren. Tot deze laatste klasse behoort echter de door van Balle staat onder de heerschappij van Lombok _ de 
ous bedoelde Chineesche werkman niet. Dat ook de Jeden lansen en geweren ill ol'de gebracht werden, haastte de Ra
van den gerechte de zaak aidus beschouwden, scheen ons dja van Kaloengkoel1g zich - overtlLigd van zijn minder
toe uit de bekende zunk van den Chinees lIo '1'0 Ko, even- heid - om in zijn rijk de noodige bentengs op te werpen. 
cens aangeklaagd van overtreding derbepalingen op het stuk Roewel laatstgcnoemde het Hooi'd van Bali heet (/"'eeste
van's lands middelen en pachten, en deswege voor den land- lijk" hoofd gel~k veelal ten onrechte gezegd wordt),'is ziju 
l'aad te recht gcsteld en gevonuisd. N n is het lliet mogelijk land weI. he~ _ k.Ieinste en onbeduidendste van de negcn rij
dat dezelfde soort van misdrijven door gelijke SOOl-t van per- ken waann Ba.ll verlLeeld wordt. Als ik goed heb gehoo1'd, 
sonen bedreven, door verschillcnde reehtb!illken moet wOlden dan lweft hij sl-echts over + 6000 weerbai'e mannen te 
berecht. Jen dus schijnt het (lUS aat Of Ho To Ko VOOl' den beschikken terwijl Karengasem aUeen - dus zonder de 70 
verkeerden rechter heeft tereeht gestaan, in welk geval zijn von- it 80,000 van Lombok - er mim 00,000 op de been kan 
nis moet worden vernietigd en de landraad wegens aanmatiging brengen._< 1)l18 veel heeft de Dewa-Hagoeng _ gelijk men 
van rechtsmacht moet worden gecorrigeerd en aansp1'ake- hem noemt - niet in te brengen. Ook op hulp van bill
lijk gesteld voor aile kosten en verliezen die door hanr aan- ten kan hi) weinig rekenen. Alt!Jans, ik -geloof niet dat tIe _ 

. riIatiging zijn geledeu, of dilt de thans besproken dagvaar- ovel'ige. vorsten, die van Gijanjar miss chien uitgezonderd, 
. ding van den verkeerden rechtspersoou is uitgegaan, die dan lust zullell hebl,>en om hem bij te springen. Integendeel, 
ook alweder verdeI' zou· gegrel'en hebben dan hem is ver- 'i~ h0l1d 't er voor dat zij zich _- in stilte natuul'lijk _ 
oorloofd, in welk geval Jie dagvaarding als nietig is te be- lUt pUllI' genoegen de handen zouden wrijven, als zijne Hei
schoJjwen. Het is niet te denken dat er geen behool'lijke ligheid (men geett hem ook den titel van Batara) eens een 
grenzcn zouden bestaan, die aanduiden waar de l'cchtsmacht duchtig pak slaa.g kreeg. 
onzer verschillende tribunalen aanvangt en eindigt, en het Intusschen, zoo vel' zal het, althans ditmaal, niet komen. 
is evenmin te denken dat aan de leden onzer rechterlijke Het yolk is hier algemcen zoo bang voor de Kompagnie, . 
maeht niet zou bekelld zijn, waar die grenzen zijn gelegen. dat 't den Resident van Banjoewangi zJker weinig moeite 
,De beide door ons genoemde gevallen toonen echter aan dat zal kosten, om del' zaak eene vreedzame oplossing te geven. 
hier twee verschillende rechterlijke lichamen zich met de Een verstandig, bedaard Kommissaris, kan van de lui, ook 
berechting van geheel gelijke delicten- bezig houden, hetgeen al heeft bij geen Illeger" bij zieh, alles gedaau krijgen. 
voor het 000' del' wereld een groote verwarring in de toe- Expeditie's zullen in clen regel aUeen dan noodig zijn, als 
passinO' van "'het recht daarstelt, die voor het prestige del' de zakel1 in hun begin verkeerd wordcn aaugepakt. Maar 
rechterlijke macht Iliet andel's dan nadeeFg kan zijn. In - geen politick. Medunkt, ik lees op uw gelaat, datO'e 
het algemeell belang en vooral ten nutte del' in deze zaken verlangend zijt om de aanleiding Lot dit tweegevecit ~p 
betrokkim rechtspersonen vestigen wij hierop de aandacht, I groote schaal te kennen ... Nu, die kal~ ik tl in een paar 

. opdat de t0eb!3deeiing van het l'echt voortaan gelaten won1t : woorden noemen. Een dozIJn bollen opIUm! Eene hooO'st 
aan den bevoegden tech tel'. Wonlt de dagvaaniing v',m . gewiclttige kweslie dus. Zie hiel' de verldal'illg. YOGl' ~ll 
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omstreeks acht maanden, verzond de VOl'st van Lombok, of I bestaat ze reeds sedert jaren, maar 't heeft moeite genoeg 
liever een zijner distriktshoofden, eene volle kist opium gekost, en nag zijn er geheele streken waal' de lui, als 't 
naar M engoei op Bali. V roeger had zulk vervoer zonder maar even mogelijk is, zich schLlil houden, zoodra de man
de minste formaliteit - dus zander aangifte of visitatie - tri tjatjai' in aantoclt is. ' t Was daarom ook een goed 
plaats. Sedert echter de meeste vorsten, op het voarbec1d idee van het Gouvernement om eens cen man van 't yak 
van Boeleleng en Djambranii , geregelde pachten h0bben naar Bali te zenden, met o.e opdracht, om zich met de 
ingevocrd , is ook de doo1'voer aan zekere bepalingen on- ' verschillende V01'sten over cleze zaak te verstaan. Een vorst 
derworpell . N u verklaren de mannen van Sasak, die be- gewonnell is veel gewonnen. Zoo even verneem ik dat ZEd. 
doelde kis t aan haar adres moesten bezol'gen dat zij op de Gestr. overal vrij goed ontvangen is, en zijn voorste1 niet 
greus was Kaloengkoeug behoorlijk aangifte geclaan lIebben, minder. Zelfs moet een del' radja's hem hebben verzocht 
doeh dat z~i wat verderhet land in door het volk van om maar terstonJ in het paleis met 't inenten een begin 
de·a Dewu Hagoeng overvallen en zonder meer van hun te maken en zoodoende den miuderen man tot navolging 
last beroofd werden. De Kaloengkoengers daarentegen be- aan te sporen. Me dUl1kt dat geeft goede hoop. 
weren dat in de kist, bij nadel'e visitatie, twaalf (of meer O\'erigens is heel' geen nieuws. We leven voort in eene 
of miuder, zooals 't met die vertelsels gaat) bollen ont- l'ustige rust, aIleen nu en dan afgebroken door het knette
braken, die in de eene ot andere dessa moeten verkoeht ren van - een ferme reger.bui, die we weI niet gewoon 
z\jn. Wie hier ue waarheid spreekt, weet ik niet. Ook z0n ill deze maand, maar daarom toch met vreugde begl'oeten. 
de stemm en del' inlanders zUn daaromtrent verdeeld. Ret Als we die malo;che druppels zoo voor ons zien neervallen 
ZOll mij eehtcr niet verwonderen als de Kaloel1gkoel1gers, en dall aan Soerabaia dellken, dan gUllnen we u van harte 
van wier lange vingcrs \\ el meer wordt vel'teld, de schul- die drllkke drukte, waarvan ik straks zoo jaloersch scneen. 
digen waren.lvV r. zouden daarvan zeker nadel'S vernemen, Zoo heeft ieder 't goed, als men slechts met dankbaal'heid 
als het GOllvernement, ook naar aanleiding van deze ge- geniet, wat men en zO;Jljls men 't ontvangt. 
benrtenis, besluiten kon om in elk van de Balische 1'ijken Gegroet 
een ambtenaar te plaatsen. Er kan dan niets gebeuren 
7.Oudel' dat de r egeering er kennis van draagt, en moeht (am'. JIbl.l I. O. C. 
or iets gewichtigs voorvallen - v6ur nog een stoomschip 
als de IIJava" j,ijcJ. had om van Batavia naal' Socl'abaija te 
stoomen, 7.OU de zaa k .in de meeste geva!len zeker reeds tot 
cen goecJ. eindc ZiJll gebracht, 

Doeh, ook nog in andere opzichtell zou eene dergeJijke 
regelin g icts gocds uitwerkcn. O. a. bestond er dan kans 
op om eindelijk eens begaan- of bel'ijdbare wegen over 
Bali te krijgcn. N u ziet 't er in elit opzicht nog erbarmlijk 
nit. ;\.15 ge mij soms niet wilt gelooven, vraag 't dan 
maar eens aan den Inspecteur voor de vaccine, die in het 
begirt dezer mann(l een tocht over elit eiland gemaakt heeft, 
ell wiens l"f'.isversJug zeker vol zal zijn van lIenonn uiepe 
ravijnell", 1/ kolossale steenen", IIstijle hoogten" en kali's 
utot zoo ver" . De inlanders znllen uit zichzelven daarin 
zcker nooit verandering brengen, wel weten zij drommels 
goed dat 't lnngs gocde wegen betel' loopen en reizen is 
dall langs sleehte, maar ze vallen liever tienmaal over een 
steen dan hem ccnmaal oj) zij t e leggen . lk geIoof echLer 
weI dut ren goed voorbeeld hen spoedig voor de zaak zan 
winncll . 

Die l'cis van den lnspekteur was ons overigens een ver
nieu\I'd bewi,is hoe het GOllVel'l1ement zieh met kracht de 
l.1<'lan ~(! n Vll ll tlit volk gaat aantrekken. Een van de groot
~t.e land~;plage n zijn zeker wel de pokken, die hier op ge
regeltle tij(len terugkeeren en in dit land van honden en 
ynrhn!; tel kens de grootste verwoestingen aanrichten. Vol
gens dr' BoeJelen gers maakt deze ziekte eenmaai in de tien 
j!U.lr hare rondreis om Let eilal1d, waarom ID en dan ook hiel' 
b i] tijJsuepaling geregeld spreekt van ba O"cnit eene jeukte) 
d. i. een tijdvak van tien volgens andercll zeven) jaren. 
De POkkell hebben zich zoodanig met het volksleven ver
eenzelvigd, dill. 't haast schande is ze niet gehad te heb
ben. In elk gevl1l wordt het onO"eoorloofd oeacht om zich 

.00 
van voorbchoednlldclelen, met name onze vaccine - te be-
dienen . De straf voigt in de andere ",erelo. . ZOvclra n. 1. 
iemand gestorven is, woro.t hem door J ama's klerk gevraagJ, 
?f hij op a~rde. zijnde ook de pokken heeft gehad. Blijkt 
't TIu . o.at dlt TlIet het geval geweest is, . wijl de pm'soon in 
kwestle ze door een of auder middel van zieh O"eweerd heeft 
dan wordt hij zonder verder onderzoek verba~nen naar d~ 
plaats, waar allen saamkomen IIdie zich aan de adat des 
lands vergrepen hebben." Ondcr deze omstaudigheden knnt 
g~ u voorste.!len. dat 't gansch niet zoo gemakkel~k gaat om 
hler de vaccme In te Voeren. In Boeleleng en Djambl'ana 

Bet proeed! Saym·s. 'Na talrijke proeven in het klein 
en in het groot gedurende achttien maanden, die niet wei
nig kosten na zich sleepten, is bet eindelijk gelnkt gedn" 
rende de twee laatste maa:J.den toe te passen de werkwij
ze die in het klein reeds .goeue resultaten gaf. 

Eens daarmede ten volle bekend kan die wel'kwijze zeer 
eenvoudig genoemd worden, de dagelijks weclel'keerende nit~ 
gaVEln, dan weI te gebruiken werkkrachten, blijven volmaakt 
hetzelfde, met uitzondering van den aankoop del' noodige 
seheikundige preparaten. In de fabrieken behoeft geene an- , 
dere verandering gebracht te worden dan het bedekken vall j 

de fermenteerbakken om vel'anuering van tempcratuur te 
voorkomcn, eene wijziging die op hoogstens t 100.- per 
bak te staan komt. Ret fermenteren, kloppen, filtrel'eu, ko
ken, geschiedt volgens de oude wijze van fabriceren, echte1' 
in kOl'tel'en tijd; het onderscheid bestaat alleen him'in, dat 
men bij elk van die hoofdbewerkingen (fermenteren, klop
pen, enz.) een verschillend scheikundig preparaat voegt. 

De moeielijkheid was \,oornamelijk deze, dat de hoeveelheid 
toetevoegen pl'eparaten, geheel afhangt en van de kwaliteit 
van het water en van deszelfs temperatuur in verband met 
die van de oml'ingeude lucht. 

De prepal'aten eens vastgesteld zijnde, kostte het nog hon
derd nauwgezette proeven voordat de ware te gebruiken 
hoeveelheden voor goed kQllden worden vastgesteld. Eene 
geringe afwijking van die kwantiteiten leidde dadelijk tot 
ongunstige resnltaten . Door tabellen, waal'bij onder de ver
schillende omstandigheden, de hoeveelheid en de zmvere 
scheikunc1ige deelen dan weI de sterkte van de preparaten 
kon worden voorgestelu, was 'daarom noodig. Ook dit 
llCeft veel tijd geeischt. 

. Zaturdag den l5den dezer is er eene vergadering van in
dlgoplanters te Djocja gehouden, waal'van de uitslag in ons 
volgend n ummel' zal worden geplaatst, wij ontvillgen znlk",. 
voor hec1en te laat. (De JTol'ste1llanden.) . 

Makassa?', 18 . J uni. Reden morgen ten 8 ure werd het 
lijk ten grave gebracht van den opperwaehtmeester del' O. 
I. kavalerie Oltavee. Na eene korLe ziekte nam de dood 
h em weg. Vele officieren woonden de treurige plechtigheiu i 
bij; door twee' hUnllCl' werden bij de grafkuil)n korte en ; 
kracht.ige wool'uen de goede hoedanigheden van dtoll over
leclen militail' hel'dacht en \Verd el'kend dut Oh.avee eeu 
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oppasselld soldaat in mimen zin was, wiens aandenken alzoo I uit een gedeelte del' zoo onrechtvaardig beda"hte Ztiidelijke 
b\j zijne kameraden als P"lll goed voorbeeld in cere moge Afdeeling. OllZr, ambtellarell houdeu hier met zeer veel 
voortleven. (Male. ' JIM.) tact de hand aan de rijstkulttmr, overtuigd als zij zijn, dat 

~ls ze au bon vouloir del' bevolking geheel werd overgela
tel', gebrek en ontevredenheid weldra in het land zouden 
zijll . - De aanvoeren o. a. van koffie en stofgoud uit de 
Korintjielanden nemen langzaam toe, doeh beteekenen nog 

Militaria. "De 3de Komp. van het 16de Bataillon hier 
in garnizoen ," zoo meldt men ons van Padang-Pandjang, 
IIheeft 't schuin late)l leggen; meer dan 40 solclaten zijn de
zer dagen in komplot aan clen haal geweest, voorgevencle 
dat zij onder hUll Kompagnies Kommandant niet ianger 
konden dienen. Een officiel', hen achterna gezonden om de 
belhamels tot inkeer te brengen, kreeg korbveg ten antwoord, 
dat de kapitein zelf moest komen om met hen te ondertJan
delen ; het komplot nam ecn vreemd en zelfs dreigend ka
rakter aan. De Bataillons Kommandant nam alsnu met den 
aal'll del' zaak strookencle maatregelen, zoodat de troep naar 
het kWllrtier kon worden teruggevoerd en in arrest gesteld. 
Eell gedeelte del' minst schuldigen is door den Komman
dant van het Bataillon gestraft geworden, doch de overigell, 
24 in getal, zullell voor den krijgsraad terecht staan; en 
het is, in het dure belang van de ergerlijk verslappende 
kJ'ijgstucht in het leger, tc wenschen, dat met deze on be
tamelijke militairen eens vooral cell afschrikwekkcmd voor
becld zal worden gegeven. Ik heb den soldaat, hij z~j Eu
ropeaan of J a vaan, lief en houd hem en zijn stand immer 
ill ecre; trlaar ik ben ook beminnaar van ('rde en tucht, 
in cen woord van de handhaving eener goede krijgstucht." 

;\ls een vervolg op het bovenstaande kan gemeld worden 
dat zolldag den 2 dezer 24 Javaansche militairen 'onder ge
wapend gcIeicle alhier van Paclang-Pandjang binnengebracht 
f.n naal' 's lands provoost gevoerd zijn. 

JlJisluktc aanbcsteding. Geen cnkel inschrijvingsbillet is 
voor het bOil wen eener niel,lwe brug te Oedjong Karang, 
Hoch voor de levering vau de your dat werk benoodigdc 
matcl'ialen, bij den l~erstaanwezend Ingenieur tel'S. W. 
K. ingckomen; en het werk zal un door het dept. del' B. 
O. W. in dagh,unr gebouwd worden. 

J)it fcit wederspreokt met een trenrig gezicht de grootspraak 
van sommigeu, als zon de ondernemingsgeest op Sumatra 
uitmulILende vorderingenmaken; - het toont ook aan het 
reil, waarop .lie IIsommigen" staan. (Sum. UOlt1'.) 

Padrt1l[J, 12 J uni. Over steenkolen. De Engelsehm~ heb
ben onlangs in dc Chineesche zee proeven genomen met 
slcen kolen van !tet eiland Laboehan op de N oordkust van 
Borneo, waaruit is gebleken dat deze van een sllperieure 
kWdlitcit z~n. Vergeleken met de Newcastle kolen, hebben 

. r,ij bij gel~ke hoeveelheid gel~ke snelheid gegeven. Verge
lcken met de kolen van Lancashire en North-Wales, hcbben 
.zij cen voordeel gegeven van .cen halven knoop in het unr. 
Te gelijk met de kolen van South-Wales in een wedstrijd 
gebezigd om eene snelheid van 8 knoopen in het uul' te 
verkrijgen, heeft men 100/ 0 minder Laboehan-kolen noodig 
gehad. Te zamen gebruikt in gelijke gecleelten, is de vaart 
van 8 knoopen in het uur behouden gebleven, terwijl de 
kolcn van South-Wales aUeen gebezigd, slechts opgeveer 6 
knoopcn in het UUl' kondengeven. 

Omtrent de Ombilien-kolen blijven de rapporten even
zeer gllllstig llliden. Men verneemt thans dat Zr. Ms. stoom
sehip Afaa8 en Waal, na terllgkomst tel' reede van Zr. Ms. 
stoomschip Dj'lllZoi, onvcrwijld tot het nemen van llieuwe 
proeven onder stoom zal gaan. 

Rijstoogst. Men sehrijft Var Indrapoera, dd. 6 dezer: 
Stellig zal het u genoegen doen te vel'llemen, dat men hier 
in tie afdeeling bezig is de padie te snijden en dat de oogst 
buitengewoon glll1stig is, zoodat men kan voorzien dat we
del' verseheidene hongerige magen te Padang en ommelanden 
zullen worden gespijzigd met de goede gaven, voortkomende 

niet veel." (Sum. Cour.) 

Pad!l.ng, 15 J uni. Ovatie. Zonder te kunnen beoQl·dee
len in hoeverre de redenen, welke Z. E. den Legel'komman
dant nebben bewogen om den kapitein vV. J. G. Viln Swie
ten, I'&n het 15de Batailn. hier in gal'l1izoen, bij eene bevol'
dering Lot majoor te passeel'en, juist en billgk z\jn, is het 
ons nogtans aangenaam te vernemen, dat een groat aan
tal ofiicieren van het batailloD, benevens eenige bu rgerl~ke 
ingezetenen hebben besloten om den kapitein, die reeds zijn 
pensioen heeft gevl'aagd en waarschijnlijk met de boot van 
overmol'gen naal' Java en van daar naar Europa zal vertrek
ken, tot afscheid een blijk van hoogaehting en kamel'aad~ 
schap te geven, door hem morgenal'ond bij fakkellieht en 
begeleid door cle muziek van het bataillon een serenade te 
brengen. 

Wij hebben hetgenoegen niet den heer v, S. persoonlijk 
te kennen, maar in 't algemeen wordt beweel'd, dat hij ala 
officier en als mensch verdienstelijke eigenschappen bezit. 
Hij is, als eeq bewijs voor het em'stc, l'idder der 4cle klasse 
van de Militaire Willemsorde, en dl'ager van een eeresabel 
en het eer<)teeken voor bijgewoonde belangrijke krijgsbe
tlrijven. 

Kloofnieuws. Men schrijft van Padang Pandjang: !IDe 
gemeenschap is thans wedel' hel'steld, met dien verstande 
nogtans dat ongeveer 4000 inlanders het werk aan den weg 
zullen voleindigen. Ik wil.u gaarne toegeven dat daar veel 
en met . ijvel' is gewerkt, doeh ik ben het ook cens met dege
nen die oordeelen dat dc weg het niet lang zal uithouden. 
Op eenige plaatsen hebben nu reeds verzakkingen plaats 
gehad, en als er DOg meer regen valt, dan vrees ik 1'001' 

nieuwe instortingen. Den Resident del' Bovenlanden dient 
nogtans aIle hulde te worden toegebracht voor de door 
ZHEdG. aan den dag geIegde belangstelling in aile zaken 
welke met de werkzaamheden in de Kloof in verband te 
brengen waren. De ijv(!r en gewilligheid door de bevolking 
bij deze aangelegen heid .aan den dag gelegd, is daara.an te 
wijten dat de Resident haar door woorden en daden wist 
op te wekken. 

"ZOO op het oogenblik liep hier het gemcllL, dat de pai
sage door de Kloof weer voor eenige dagen is gestremd." 

(Sum. Caur.) 

Padaltg, 5 J uni. N aar wij vel'l1emen, zal de Koffie-afvoer 
waarvoor zoo tel' elfcler nre en na zoovele telegram men ein
delijk de toestemmillg C';)1' regering verkregen werd, niet 
plaats hebben. De aannemers toch zien onder dc gestelde 
voorwaarden geen mogelijkheid de noodzakelijke kosten te 
bestrijdel1. ' 

Wij betreuren zulks; gelukkig dat de berichten welke ons 
uit de Kloot' toegezonden worden, ons reeht geven te hopen, 
binnen ongeveer 1,0 dagen communicatie per pedatie moge
lijk zal zijn. Wordt die hoop bewaarheid, dan zal door de 
voortvarendheid waarmede het work tot stand is gebracht, 
veel ellende. welke men in den aanvang Inoest verwachten, 
zijn afgewend. 

Ll. Zondag werJ hier eene vrij hevige verticale aardbe
ving waargenomen. 

Ook Maandag naeht is een aardbeving gevoeld. De hon
zontale trillingen bewogen zich in eene richting van N .·-z a 
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Paaanll, .8 J uni. Uit 1!3 Kloof wordt bericht, dat men Bet nemen van psndelingen tot zekerh~id van schuld is op 
tegen 15 Juni a. s. met het .geheele werk gereed hoopt te straJfe van eHl boete van 1.500 [vijC ~.onderd guide?) tot/IOOO 
'" D t t h ft d K ffi' f h rvat [cen duizeud auldenJ ,oor wdcr vergrlJp verboden In gcheel Ne-
Zl]n: . e ranspOl' aannemer. ee Gl~ 0 ;-a voe; e .. ' derh,ndsch.lnd'ie. 
al IS het dan ook op klemer schaal, dan oorspronkehJk Met opzigt tot de reeds wettig inl!:escbrevrn pandcIingen blij' 
door hem was ontworpen. Algemeen wordt de lJver waar-

I 
ven de thana bestaande bepalingen tan krllcht. 

mede het werk ten uitvoer gebraeht, en door de Europeesehc En opdat niemand hirrv&n onwetendbeid vomwende, zal deze 
opzieners is geleid ten zeerste geprezen. in het staatsblad van Neder!andsch .Indie. geplaa\st ell, voor zoo-

~~, , veel noodig, in de Ill!andsche ,en Chlnesche talen aangepl6kt 
Padang, 15 J uni. Padangs garnizoen verliest een zijner worn en. . .. 

baste leden. Kapitein van Swieten heeft pensioen gevraagd, Gelast. en be~eelt voor~8 d.a~ aile ~ooge en bge koll&gJen en 
Waar een man als hij O'cdwongen worelt den <lAgen afte- ambt cnarell, offiClel'en -eu) ust!ClerCn, lede~ t'oor zooveel hem aan-

leggel1 waar geen srriet a~n kleeft. gRat, a~u de stlpte. nalevwg dezer de hand zllllen houden, zonder 
, ,·'.1 '. h t f't ooedulkmg of aanZlen des persoons. Waal' men plotsehng geplaatst worut itegenover e . 61 " , .. 

dat or person en zijn, in eigen oogen zedelUk zoo gront Gcdaan te BUltrnzorg, den 22sten Juny 1872. 
dat zij over van Swietell' den staf dUl'V611 breken; daar LOU DON. 
wagen wij ons niet dadelijk aan de analyse van zulk een De Algemeene Sek1'etal'is, 
raadsel. VAN HARENCARSPEL. 

Maar de Redactie durft bij al wat rein is en trouw (f:lta::tsblad no. 114.1 
verklaren dat door bijna allen, officieren cn mansehappen, 
cen pijnlijke schok gevoeid is, toen bekend wcrd waartoe 
de wanhoop van Swieten had gebracht. 

Wie edel op Padang del1kt, zij dam'van haul' getuige. 

Aangenaam is het ons te knnnen berichten, dat gisteren 
de Snndamet volle lading uit de N aord arrivercncle binnen 
den kalie is gestoomcl. Het schijut dus eindelijk gelnkt te 
zijn de l'adang-rivier eel1igzins nit te diepen. 

.Moge men met kraeht op den ingeslagen weg voortgaan 
tot voordeel van Paliangs handel en scheepvaart. Zoolang 
Padang. geen betercll haven ,bczit, is het plieht voor cene 
zoo goed mogelijke gemeenschap met de reede te zorgen, 
en zonder bevaarbare rivier is <.lie gemcensehap onmogel~jk. 

(Pad. Hbl.) 

V 001' de tweede in dit jaar te houden Gouvernements
Koffie-veiling waren op hedell in '6 lands pakhuizen te Pa
dang ontvangen: 

Bovenlandsehe 
Aijer-Bangics 
Pain an 
Ankola 
i\'landheling 

2e Soort 
(Pad. Hl-l.) 

kollie . . 
" . 
/I 

/I 

/I 

Pieals. Katties 
8803 99. 
'H8 09. 

134V 24. 
1588 98. 
2697 56. 

14857,u'S6'~~ 

1177 06. 
1663'4'9'2.'-

GOUVERNEMENTS·BESL UITEN , BENOEMINGEN, 
ENZ. 

IN NAAM DES KONING8! 

DE GOUVERNEUR-GENERAAL "iAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nedet'lalldsclt-Indie gehoord; 

Allen, die aeze zullen zien of ltoOl'en lezen, SaIut! 
doet te weten: -

Dat Hij, den t.ijd gekoDlen achtendC', om over te gMn tot cen 
toepassing vlln het b\j arlik el 118 van het rcglement op het be
lcid der Regeeri lig van Nedcrlllndsch-Indie voor Java en Madura 
b(~stendigd verbal! to t hel; nemen vall pandelingen tot zekerhlJid 
Vi,ll schuld op clie geweslen van Nederlandseh-Indie, wallr de 
maatschappelijke tOl st'iind clie toepaseing noeger nog niet ge
doo~de: 

Lettende op de artikelen 20, ~9, 31, 33 en 118 van het reo 
glement op het belilid der Regeering van Nederiandsch·Indie; 

HeeCt goedgevonden en verstaan: 
Onder nadere goedkeuring des Konings, met uitbreiding van 

artikill I der ordonnancie vlln 7 Julij 1859 (Staatsblad no. 43], 
te bepaten: 

IN NAAM DES KONINGS! 

GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nederlandsck-Indie gehoord: 

Allen, die deze znllm zien 0/ Ttooren lezen, SaInt! 
doet te weten: 

Dat Hij, wen~chende verdere uitvoering te geven aan bet be
paalde btj art. '2 van het KOllinklijk bealuit van 5 Maaet 1869, 
no. 3 (Iudisch st.aal;sblad no. 47). 

Lettende op de artikeleu 20, 29, 31 en 33 van het reglement 
op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie; 

HeeCt goedgevonden en versta!ln: - . 
Met aarivullini{ van artikel 1 der ordonllaucie- van 23 Septem

ber 1871 (Staat~btad no. 129) Ie bepalen: 
De laudradcll te Demak, Kraksuan, Pasoeroean en Malang, en 

Probolingo en Loemadjang worden voorgezeten door aCzonderlijk 
daartoe te bClloemen ragt~kundigen, met dien verstande, dat voor 
de landmden t.e Pllsoeroean en ' Malang ceo voorzitter, gcvestigd 
ter booCdplaate Pasoeroean, en voor de lalldradeu te Probolioggo 
en Loemadja\Jg cell voorzitter, gevestigd ter hoofdplaats Probo· 
ling go zutlen bcnoemd worden. 

Ell opdat l:liemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze 
in het staatsblad van Nederlandsch·ludiu geplaalst en,· voor zoo· 
veel noodig, in de Int(lud~ehe en Chinc8che tal en aaug"plakt 
worden. 

Ge!as\, en beveelt voorts, dat nIle hooge en lage kollegieu en 
ambtcuareu, officieren en j usticieren, ieder . voor zooveel bem !lan
gRat" aau de stipte naleviug dezer de hand zulten houden, zonder 
oogluikioij of aanzien des peisoons. 

Gedaan te Buitenzorg, den 24sten Junij i872. 

(Staatsblad no. 115.) 

LOU]) ON. 

De Algemeene Sek1'etaris, 
V AN HARENCARSPEL. 

Civiel Departement. 
Ontslagen: 

0[3 venoek, eervol, nit's lands (llenst. de klllrk op het ass is tent· 
residentiekantoor te Kocningan \Cheribon) Ch. Ruzet ~e. 

Benoemd: 
Tot opzigter der tweede klassa by den waterstaat cu 's lands 

burgerlijka open bare wei ken, de opzigter der derde kta;se J. 
Hacoon. 

Tot opziener der aerste klas.se bij het bosehwezen op Java en 
Madura, de opziener der tweede klasse bij dien tak van dieust 
J. T. W. van der Heide. 

Door dfJ1t Reside1tt de}' P1;eanger-RegenlscTtappett 

Zijn benoemd: 
Tot eerste klarken, respektivelijk op bet assisj;uuf-rcsidentie kan

toor te Tjiandjoer en op dat van .den assistent-resident van 



Soekapoera, tevens griffier's bij de landra-deil aldaar, C. J. 
Les~jg, klerk b!j het depa-rtement van binnenlandsch bestuur, 
en C. A. W. Franzen, klerk op het assistent-residentie bn
toor te Mallondjaija. 

Door den Resident van Madioen 

Is ontslagen: 

Eervo), we~eDs intr.ekki~g zijner betrekking,. de aerste klerk op I 
het aSslstent-rcSldclltJe kantoor te ' NgawJ, tevens belast met 
het konstaterell der suiker aldallr A. J. Meeuwen. 

Departement van Oorlog. 
DOOI' dell Kommandant van '!tet Leger el~ Chef vail 

net Depa?·tement van Om' log i?z Nederla?zdsch
Indie zijn: 

Geplaatst: 

Infanterie. 

W. Tb. Geselschap, 
H. J. Hardeman, 
S. E. Harthoorn, 
Mr. A. Th, Heyligers, 
K. L. van Schouwen burg , leeraren aan bet gymnasium 

WilleDl III, 

Op 

C. F . Deelemlln, civieI-ingenieur, 
J. Kunst, inspekieur van het lager onderwijs voor Europeeanen 

011 met dezsn gelijk gestelden in de eerste afdealing, 
L. M. de Laat de Kanter, inspekleur over de bebakening, 

de kustverlicht.ing en het loodswezen,: 
Dr. C. L. Vlaanderen, chef van het Bcheikundig laboC!ltorium 

bij de afdeeling mijnwezen. 
Ingetrokken : 

ferzoek, de aan den civiel geneesheer F. L. Rohder vcr
leende vergunniog tot de uitoef;miog dec genees- en heel
kundige praktijk te Soemedaog (Pl6anger.Regentschappen.) 

Ontheven: 
Bij het 7de bataillon, de eerste luitenant J. C. Bicker, onlangs Or 

van verlof uit Nederland teruggekeerct. 
verzoek, eervol, van de waarneming der civiele geneeskulldige 
dieost en het opzicht over de vaccine in de afdeeliDg 808-
medang, de civiele geneesheer F. L. Rohdar. 

Ala 
Overgeplaatst : 

iustrukteur bij de militaice school te Meester-Cornelis, de 
eerst~ luitenant J. H. Kievits, van :het 17de bataillon infan
tcrie, zullende h\i als zoodanig bij zijn wapen worden ge
voecd 11ft la suite." 

A,·tillel'ie. 
Bij het materioel, de eersle luitenant P. 

soneel. 
E. 'Reese, van het per. 

J. Schneither, van het Bij het personee), de cecate Iuitenant 
materieel. 

Departement der Marine. 
Benoe~d: ~ 

Tot licht-opzigter der tweede klas~e bij de dienst der kustver
Iicbt.iog in Nedecland5{lh-Indil', de eerate Dlachinist in het 
lIasle korps mnchinisten der Koniuklijke Nederlandsche marine 
C. H. Vreel van Nahuijs. 

(JaV(t8cne Com'ant, 25 J uni 1872). 

.Civiel Departament. 

Aangeteekend : 

dat door dmi resident van Banka 

Is ontheven: 
Eervol. wegons vertrek, van de verdere wllarneming der funktien 

vlln gouvernements land meter in genoemde residenlie en die 
_ van rooimeester te Muntok, de aspirant.ingenieur bij den 

wat.erstaat en's lands burgerlijka open bare warken J. R. 
, Hagcdoorn. 

Goedgekeurd : 

dat door den "eaident van Banka 
Is belast: 

Met de waarneming der funkl,ien van gouvernements land meter 
in die residentie en van rooimeester te Muntok, de ingenieur 
der derde klasse b~i den waterstaat en 'slands burgerlijke 
open bare werken C. L. F. Post. ' 

dat door den Landraad te Blitar (Kediri) 
Is benoemd: 

Op 

Op 

Ontslagen: 
verzoek, earvol. uit 's lanus dienst, de klerk 
kal) toor le Cileribon J. B. Steeven8z. 

bi; het vendu- 'l'ot buitengewoon substituut-~ciffier bij die recbtbBnk. buiten be-
" zwaar vlln den lande, H. J. van Swieteo, kontcoleur der 

verzoek, cervol. als buitengewoon substit.uut-griffier, buiten 
bezwaar van den lande, . bij den landraad te Bllitenzorg J. 
van Hengst. 

Benoemd: 
-

B1;j de AlfJemeene Sekl'etal·i~. 

Tot hoofdkommies, de eerst-e kommies D. H. W. Ravia de Lignij. 
,'l'ot onder-chef van de nCdeeling slatistiek, de eerate kODlDlies 

M. A. C. Herderschec. 
Tot eerste kommie~cn, de tweede kommiezen J. L. Spengler en 

J. A.van Dor8ser. 
Tot, tweede kommiczcn, de denlc kODlmiezen P. C. Croon en 

I. J. J. SoelIcbrand. 
'I.'ot derde kommiezen, de ambtelJllar op non-aktiviteit jhr. W. 

J. Th. ~ora Siccama, nooger derde kommics bij de alga
meeue. rekenkamer, ell de klerk H. J. W. van L,IIWick van 
Pabst. 

Gesteld; 

In korr,missie, tot hilt afnemenvan het eind·examen in 1872 
van de afdeeling hoogere burgerschool van het gymnasium 
Willem III: 

als voorzittend rid, H. de Bruijn, oud-direkteur der burgerlijke 
open bare werken, en 

als leden: 
Dr. P. A. Bergsma, 

, G. A. de Lallge en 
Dr. J. A. C. 'Uudemans, leden van het kollegie van kuratoren 
- van het gymnasium Willem Ill, . 
Dr. N.· J. Hoorweg, dicekteur van- en 
A. N. Clavier, 

ecrste klasse bij de landelijke inkomsten en kultures aldaar. 
Doo?' den Dire1ctett1' van' Onder1oi&·s, Eeredienat ell Nijverklid 

Is benoemd: 
Tot tweeden hulponderwijzer aan de o[ienbare lagere scbool te 

Amboina A. C. Kienitz, thana hulponderwij~er aan de bur· 
gerschoo) te Samarang. 

Departement van Oorlog. _ 
Bevorderd: 

Bij ltet wapen del' Infanterie. 
'fot kapiteins. de eerste luitenauts J. H. A. IJssel de Scbepper 

en A. H. Selleger. 
Tot eerate luitenants. de tweede luitenauti A. Voorsluijs van 

Elk, O. H. L. Nieuwehuijzeu en W. Comfaciu3. 
By aet wapen der Kavallerie. 

Tot rid meester, de eerste iuitelillnt P. F. B. J. van Nouhuija. 
'l'ot eerste lui tenant, de tweede luitenant W. C._ Tijl. ' 

Bij de Militaire GeneesRundige Dienlt. 
Tot officieren -van gezondheid der aerate klasse. de officiarea. van 

gezondheid der tweede klssse T. H. Eisinger en A. J. R. 
Natan. 

Tot paarden-arts der eerste kla!se (kapitein), ,de paarden·arts der 
tweede klasse (eerste luitenant) J. C. D. Minlot. 

(Jatlasche Courant 28 Juni 1872.) 
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Viviel Departemerit. 
Verleend: 

Een tweejarig verIof naar Europa, wegens ziekte, aan het lid van 
den raad van justitie te Soerabaija mr. F. B. van Leeuwen 

Op 

Ontslagen: 
verzoek, eervol nit's lands dienst, met hohoud !lall rcgt op 
pensioen, de ambtenaar op uon-aktiviteit J. A. Uljoe. laat· 
atelijk 'cerste opziener bij de houtstapelplaats to BQ(,nga 
[SoerabaijaJ . 

Benoen::.d: 

Dooi' dm Resiae1zt Vml Banka : 
Bij de plaatselijke scTwolkolltiililJ8ie te Mmttok. 

Ontslagen: 
Eel'vol, wegens vertrek, !lIs lid J. R. Hagedooru, aspirant-iuge

nieur bij de burgerlijlm open bare werkea, ouder dankbetni
ging vonr de door hem als zoodani~ bewezen diensten. 

'fot 
Benoemd·: 

lid, C. L . .I!'. Post, ingeniaur der dado klassc bij de burger
lijke openbare werken, eerst-aanWeZ01!(\ ingeuieur te Banka. 

Depal'tement van Oorlog. 
Verleend: Tot eersten kommies bij het dcpartemcnt van binnenlundsch be

stunr, de tweede kommies l!'. C. Holle; 
Tot hoofdonderwijzer aan de open bare twecde lagere school te ,Ben tweej!\rig verlof naar Nederland, wegalls ziokte, aan den of

Djokdjokarta J. A. Vermeulen, laatsteLijk hoofdonderwijzer ficler. van gezondheid der eerste kiassll J. H. V!lU Woelderen. 
aan de openbare lacrere school te 1)adang·Pandjang [residen- Een twee,lang verlof naar Nederland, aan den tweedcn luitenant 
tie Padangsehe , bov~nlandenJ, onlangs van verlof uit Neder- der illfanterie W. Dumortier. 
land teruggekeerd. Gesteld . 

Tot cersten stadsgeneesheer te Samarang, de tweede stadsgenees- . 
. heer L. K. Wennekendonk. Or verzoek, op non-aktiviteit, zonder bez\'V(lar van den lande, 

Tot lweeden s\,adsgencesheer te Samarang, de civicl geneeshecl' voor den t\jd van zes maalld~!J, de twccde luitenant del' 
t8 '1'j iandj<;lcr [Preallger· Regen tschappcn] 'rho Keijzer. artillerie J. N. Kramer. 

Goedgekeurd: TIelast: 
da.t door den lanrlr(tad te Batan[/ (Pekalon,qa1t) Met de waarneming del' betrekkin~ VRn o'lZiener over den in-

slrument-makerswillkcl en de draatierij 'oy den artillerie-con-
Is benoemd: structiewinkel to Soerabnija, de ouder·opziener over die werk-

Tot buiiengewoon substituut .griffier bij Jie regtbank, .buiten be- plaats bij genoemd etablissement L. F. Kaulbach, onlangs 
zwaar vau den lande, P. van den Weide, ambtcnRBr tel' be. van verlof uit Nederland teruggektlerd . 

• sobikking bij de landelijke inkomsten en kultures. 

dat dooi' den la1tdraad te Poe1'1l)okerto (J3a1~joemas) 

Is benoemd: 
Tot buitengewQon substiluut-/!riffier bij die I'cgtballk, buiten be

~waar vau den Illude, L, Th . Matjer, ambkllaar ter b€schik
king bij de landelijke inkomsten en kult.ures. 

dat do 0" den. lamlraad te Bezoeki 
Is benoem(l: 

Doo,. den KOInlllandant van ket Lege?' en CIte! van net 
lJepM·teme1lt van 001·lo[/ in Nerlel'landsck-Indie zijn.-

Geplaatst: 

Geneelllcundige Dimtst: 
Bij het groot militail'-hospitaal te SaerabaUa. de militaire apo

thekcr dey darne klRss3 '1'. Risselada, oultlnO's nit Nederland 
aangekl)m~n, als bestemd voor de «ienst hi~r te laude. 

Tot buiten'gewoon subslituut-griflicr bij die regtbank, buiten be
zwaar van den laude, P. Zeijdel, Ilmbtennur ter beschikking Bij 

Infanterie: 
het 7de bataillon, als adjudant, . de eerste luitenant G. A. 
Vogel, vall bet korps. -. , bij de landelijke inkomstell vn kultures. 

Door den lJirekteur van onden01js, Eel'ecli~1Zst en Nijverlteid 
Is ontslagen: 

Op verzoek, eervol, uit zijue betrekkinp;, P. C. Mierop, tweede 
hulponderwijzer aan de open bate 3de lug ore school te Sa. 
marang. 

Is benoemd: 
Tot tweeden hulponderw\izer san de openbare 3de lagere school 

Bij het garnizoe~s.bat.aillon van Celebes en onderhoorigheden, 
de tweede IUltena!lt R '1'. Loomeijer; . 

Bij het garnizoens. bat.aillon van de ,Moluksche eilanden de eerste 
luiteuant B. H. N. v&ln R'~ijll; , . 

beiden onillngs van verIof uit Nederland teruggekeerd. 

Overgeplaatst: 

Geneeskundige Die1t8t: 
Op 

te Samarang, C. W. MuldCi', bulponderwijzer, onlangs uit Bil 
Nederland aaugekomen. ~ 

het bureau van den chef over de geneeskundige dienst, de 
sedert tot officier van gezondbeid der cerste klaase bevor
derde officier van gezondheid det tweede klasse A. J. R. ' 
Natan, van het groot militair-hospitaal to Weltel'l'eden. 
het groot militair-hospilaal I.e Weltevreden. de offioieren van 
gezondheid der tweede klasse C. Gutteling, W. K. F. Hartsteen, 
C. H. E. Deelken, de rnilitaire apothekcr der tweede klasse 

Uit 

Uit 

Doo,' den Direkteul' van BinltenlantiscTt Be8tuUI': 
Bij ket o08cnweZe1t op Java en Madufa. 

Overgeplaatst: 
de residentie Samarang nllar de residenlie ,J apara, de opziener 
der ee.fate ~las8e A. W. A. Zeijdel. . 
de resldentIe Japara naar de residentie Samarang, de opziener 
der derde klasse W. P. Ie Conge. 

lJoor dem Gouverneur vazt Celebes en ondefhoorighede1t 
Is ontslagen: 

Wege!ls vertrek, ee~vol, als . lid van de plaatselijke schoolkommis
Sl~ te, Bontham, M. H. Wilbols Feugen, onder dankbetui
gmg voor de door hem als zoodanig bewezen diensten. 

is benoemd: 
Tot lid der plaatselijke sehoolkommissie te Bonthain, E. A. O. 

F. W. C. Gasinjet, ambtenallr ter beschikking 1I1dalir. 

G. K. Timmer, en die der derde klasse G. C. de Groot en 
J. G. Milius, de vierde en de laat.ate van het groat militair
hospitaal te Soerabaija, de overigon respcktievelijk van het 
bureau v.an d~n chef over de geneeskundige dienst, de ge
neeskundlge dlenat del' Wester-afdeeliug van Borneo, die 
van Palembang en Benkoelen en van het gioot militair
hospitaal te Samarang. 

Bij het groo~ militair-hospit.aal te Soerabaija, de officiervan 
gezondheld de tweede klllsse .1. S. Cremer, en de militaire 
apotheker der tweede klasse J. W. Schneider, n:spectieve\ijk 
van de genecskundige dicnst der Wester-afdeeling van Borneo, 
en het groot militair-hospitaal te Weltevreden. 

Bij het garnizoen te Banjoewaugi, de officier van gezondheid 
del' tweede ·k lasse D. J. Visscher, van het groot militair. 
hospitaal te Weltevreden. . 

By de geneeskndige dienst·· van Palembang en Benkoelen, de 
officier ·van ~ czondheid der 2de klasse· A. l!' . Heijl, vlln het 
garnizoen te Banjoewangl. - -
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Bij 

Bij 

De 

493 

de geoeeskllodige rlienst 'del' W ester-afdeelillgvan Borneo, 
de otlicier v!ln gez-:ndbeid del' 2de klasse H. M. Nllmans, 
van bet groat milit.air-hospitaa\ te Soerabaija. 

InJaittm'ie: 
hr.t garuizoelis. hataillon der Zuider- en Ooster.afdeeling van 
Borneo, de eCl'ste luiteuant J • 'rimmler, van het 13de batailion. 
bet subsistcoteu· kader te Samarang. de t weede \uitenant 
G. H . R. Halewijl1, 'lan bet 8ste bat.ailloll. 
bet suhsistent.en-kader te Soerahaija, de eerst.e lllitenant A; 
Vetu, van hot 6de.n bataitlGIl. 

Gestelcl op non-aktiviteit: 

mililbir-amhtena;,r del' derde klasse C. F. Hermann, onlallgs 
vall verlof lIit Nederland t.eruggekeerd, en zutks te rekenen 
van af 12 JUiJ\i .il . 

(Java8clte Oourant 2 Jnli 1872.) 

Dit reglement is, zoolang daaromtrent niet nadel'zal 
zijn voorzien, niet toepasselijk op de- Inlandsche christenen. 

Or het tijdstip del' invoering van dit reglement worden 
afgeschaft de strafien tegen de daal'in omschreven feiten 
b\j andere algemeene verordeningen, reglementen en keuren 
vastgesteld . 

Ten aanzien van alie onderwerpen van policierecht, welke 
l1id Zijll gercgeld bij dit reglemimt, maar bij andere alge
meelle verordeningen, reglementen en keuren, blijven die 
bepalingen toepasselijk, zoolang zij niet nitdrukkelijk ver
vallen zljn verklaard of door andere vervangen. 

11:ene andere ordonnancie, eveneens voorkomenrle in de 
Jav. COUI' ., stelt vast het nlgemeen politiestraf-reglement 
voor de inlanders in N. 1., in werking tredende op 1 Jan. 
lS73. 

Di.t l'eglement is, zoolang daaromtrent niet nader zal zijn 
VOOl'zien, ook toepasselijk op de in landsche christenen. 

Eene bijzondere en tevens 10fI'elijke vermelding verdient 
AT~GEMEEN OVER.Z,ICHT. eelle onlonnancie, voorkomenue in het offieieele blad van 

De overtuiginguat het lot van Indie grootendeeis uf- den 25sten J nni, waarbij de s'cheiding van de aJministra
hangt van hetgeen lllen goeclvindt op he~ Plein in .den Haag tieve en l'echtel'iiJke maeht op nieuw nitbl'eiding heeft 
over deze geweslen to beshssen, heeft Iner zoo lhep wortel gekregen en daardoor verdere uitvoering is gegeven aan het 
O'esch<)ten, dat elke vel'wisseling vall ministerie de gcrnoe- koninkl. ueslllit van 5 Maart 1869. 
Jeren ill rn cerdelc of mindere mate gespal1ncn hondt. N a In bedoelde vel'ordening wOl'dt bepaald dat de landraden 
weketl hUlg tc vergcefs naar eenig tclegra fi.sch bel'ieht te te Demak, Kraksaiin, Pasoel'oean en Malang, en Probolinggo 
hebben llitgezien, dat ons de oplossing van de laatste rni- en Loemadjang worden vool'gezeten door afzonderlijk daar
Ilisterieele krisis kon brengen, kwam eenige dagen geledcn toc te benoemen l'eehtskundigen, met dien verstande, dat 
alllie!' pel' telegl'aaf de tijding dut de heel' de Vries, voor de landl'aden te Pasoel'oean en Malang een voorzitter, 
lid van den Rand van State, met de vorming aan een nieuw gevestigd ter hoofdplaats Pasoeroean , en voor de landraden 
kabinet bclast is. ])c opdraeht van die uelangrijlce en zeker te Pl'oboJinggo en Loemadjang cen voorzitter, gevestigd ter 
nid O'emakkelijke taak aan dien uekwamen staatsman, van hoofdplaats Pl'ooolinggo zullen benoemd worden. 
el'kcnd liberale beginseJen, doet on8 de hoop voeden dat het Eene andere ol'donnaneie bepaalt dat het nemen van pan
eillde \'a\1 de !crisis nabij is en het den 11 i tiel' optreclen van delingen tot zekerheid van schuld op stl'affe van eene boete 
een krachtig best,llUl' zich nict lang muer wI In.ten wachtell. van l 500 1.0t t 1000 voor ieder vergrijp in geheel N. 1. 
Of schoon de olllle'l'vinding OIlCi geicord heeH 01lZC verwach- verboden is. 
till gC Il n10t al de hoog te spanuen ell niettegenstaan'<ie wij Door belanghebbendcn is aan Z. Exe. den G. G. het 
dikwiJls belLl'Og(Jl\ tc hllis z\jn gekol1len, zeit's als wij meen- verzoek gericht om de examina A en B, uie voor net 
den milde beginsclcn in deze gewesten to zulien !lien toe- laatst in 1872 gehollden worden om benoembaal'heid tot 
passe!l doo)' ministers van kolollien, die in een libemal Indiseh ambteuaar te vel'krijgen, later te uoen plaats heb
kabin et zitting namen, zoo vieien wU OilS utI wedel' in hot · ben om zieh een paar maanden langer te knnnen voorbe
voorllitzieht, <tat he!; den heel' de Vries moge gelukken reiden. Aan dien wenseh is gehoor gegeven en bepaald 
zich Le ol1llingcn van mannell, tlie genoegzame waal'borgcn dut het exumcn op 18 November en vOlgende dagen zal 
-even VOOl' een langdnrig bestuur ell (Jene iel'me leiding afgenomen worden.' 
~an zaken, die VOOl' het 1l10ederlanu en de kolonien heil- De opbrellgst van het vervoer op den spool'weg Batavia
zam[~ v)'uellten VOOI' ontwikkcling en vooruitgang mogen uf'- J3uitenzorg heeft beclragen over de maand Maart J 2610,51 
wcrpen. en over April I 3205,70. 

Onder het belangl'ijkste niellws behoort de afkondiging Op de lijll i:lall1arang-Vorstenlanden werd voor het ver-
van een Koninldijk besluit tot uitvoGring del' agrarische voer in April .il. entvangcn ! 62,566,72-. 
wct, wat de uitgifte van woeste gronden in erfpacht betrett, Op de den 29sten J nni te Padang gehouclen koffie-veiling 
en een ander waarbif de overgang van erfelijk individueel hebben 16,200 pikols van de Iste soort gemiddeld f 45,09 
bezit van clen grond in eigendom wordt geregeld. en 2000 pikols 2cle soort f 32,42 opgebracht. De laatste 

Beide besluiten, die wij ons voorstellen dezer clagen breed- van Sumatra's Westknst ontvangen beriehten maken mel
voeriger te bespreken, zijn hier vrij kalm ontvangen. N ie- ding dat de Kloot, die ingestol't was en waardoor het ver
mand is onnoozel genoeg am aan te nernen dat zij de voer van produeten nit de Bovenlanden gestremd was, we
vl'Uehten zijn van het den ken en wel'ken del' knndige del' vaol' de passage opengesteld is. De plaatselijke bladen 
mannen, aan wier handen het ontwerpen van verordenin- urllkken het leedwezen vun Padangs garnizoen uit over het 
gen en voorsehriften tot eene onbekrompel1 uitvoering del' passeel'en van den kapitein W. J. G. van Swieten, die aan 
agrarisehe aangelegenheden was toevertl'ouwd. Of wij dil; de beurt lag om tot majool' bevordel'd te worden. Zij zoe
nienwe mystifieatie te danken hebben aan de ondragelijke ken te vergeefs na<.lr de redenen j die het legerbestunr be
inmenging van een Raad van Indie, of wij haar toeschrij- wogen hebben een algemeen geaeht en verdienstelijk officier 
yen moeten nan den moedwil van een minister van ·kolo · op die wijze te verongelijkel1, en die ten gevolge van deze 
nien, dat alles is van weinig beteekenis tegenover het feit, onbillijke bejegening het voornemen aan den dag he eft ge
dat he,t eJ'felijk individueel bezit van den grond voor den legd ziJIl pensioen te vragen. 
inlander, op die wijze te verkrijgen, . illusoir is en eene Een groot aantal sehepen zijn in de laatste dagen alhier 
doode letter zal blijven. tel' reede nit het moederland aangekomen. Daal'cnder be-

De JIZva8cne COZlrant bevatte eene ol'llol1l1uneie, waarbij bOOl't ook de Robert1l8 Hend1'1:ku8, gez. Hageraats, · die te 
wordt vastgesteld een algemeen polieiestmf-reglement voor St. Georges d'Elmina SO lllan Afrikaansche suppletie-troe
de Europecllncn in N. 1., beslemd om OF 1 J'anuari 1873 pen ·heert afge1aalti, uesternd Olll in de gelederen van het 
in werking te txeden. N. 1. leger dien~t te nemen. Berichten met dien borlem van 
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de Kust van 'Guenia aangebracht zeggen dat deovergang II 

aan de Engelschen zondei' tegellstaud en onder de volmaaktste I 
rust heeft plaats gehau, maar hangen een danker tafereel op !I 

van den verwaarloosden toestand, waarin het Ned. gouverne- il 

ment die bezitting aan het Engelsche bestuur heen over- II 

geleverd. _ 1/ 

Dezer dagen was alhier het gemcht verspreid, hetgeen 
tot heden door geen nadere berichten bevestigd is, clat hot 1/ 

stoomsehip P1'in8 van 01'anje op nieuw een of meer schroer- /I 

bladen had verloren en genoodzaakt was geworJen Port 1/ 

Said binnen te 100pen. /I 

Volgens een Soerabaijaasch blad is aan den luitcnant del' 1/ 

Chillee;"en to Soerabaija vergunn:ing verleencl tot het oprich- I' 

ten cener vrije suikerfabriek. Dit is· het gevolg van het II 

~ouvcrnements.besluit, waarbij is t6egestaan dat de in lan- 1/ 

dol'S hun gronden mogen verhnrell ook aan niet-inlanders. 
De aallbieding van grollden is veel grooter dan door be- 1/ 

doelden Chinees kan aangenomen worden. De inlanders 1/ 

8chijnen spoedig bcgrepen te hebben, dat op deze wijze voor 
hen do mceste winst van hunne velden is te Lehalen, waar- II 

voor z:ij een go eden hllurprijs maken en waarop ;;ij dam'ell- II 

boven "Is daglooners werkzaam zijn. 
De heer Saijers, te Klatten, hceft eene verbeterde wel'k-

wijze tot het fabriceeren van indigo uitgevollden. Hij heeft II 

door proel'en bewezen door zijn proClirle eene betere k wali- II 

teit te level'en eu uit een gelijk getal bladereu bovendiel1 II 

20% tot 50% meer indigo te halen. dan tot dusvel' mOg'e-

lijk w" s. J uni 
Op het verzoek van de kommi8sie 1'001' den schonwbn;:g __ 

om eene loterij te mogen houden lllet het doel om een " 
Fransch opera-gezelschap te doen overkomen, is door de II 

regeering afwijzencl beschikt. " 
'f e Solo is ongeveer j 8000 bijeengebracht vool' ue noou- 1/ 

lijdenden in de omstl'eken van de Merapi. II 

Blijkcns bericht van den N ederland9chen konsul te Bris- 1/ 

bane heert het parlement van Q.ueensland eeti subsidie van 1/ 

,£ 25000 '8 jam's toegestaan voor eene postdienst met En- 1/ 

ropa via Batavia. 1/ 
1/ 

II 

Trouw- Geboorte- en Doodberichten. 

Gehuwd: 

Mei 24 L. O'brien met Yong Djim Nio, i)oeloc Tello. 

18 M. P . Reuvekamp Gille, geb. de Jong, [DJ, Ban
djardawa. 
M. C. J. Sebo, geb. Robijn, [Z], Pasoeroean. 
C. P. Gersen, [ZJ, Maros. 
L. Knottnerus, geb. Hooghwinkel, CD], Solo. 

19 A .. lVI. KooIman, geb. Vermunt van Ommeren, [Z], 
Soerabaija. 

21 H. J. A .. Maccoll, geb. Kellchenius, [DJ, Soerabaija. 
C. Rhemrev, ge'b. Muckeler, [ZJ, Ambarawa. 
L. A. Netillbeek, geb. Brngge,'[Z], Batavia. 

22 C. Granpre Moliere, geb. van Daalen, Samarang. 
De echtg. van B. van del' Horst, [ZJ, Batavia. 
S. Belle, geb. Wiezenthd, [Z], Batavia. 
J. H. Dijkstra, geb. 1<':1as8en, [D], Cheribon, 

23 F. L. IN. Raeut van Oldenbarnevelt, geb. Borgen, 
CD], Batavia. 
C. E. Backer, geb. Grijm, [Z], Mctdioen. 

24 A. W. de Rij~, geb. v. U. Vllugen, [D], Soerab.· 
E. van Baerle, geb. Koot, [0], Poerworedjo. 
De echtg. van G. SuikerlJltik, [Z], Batavia. 

25 H. E. Bekker, geb. Bakhoven, [Z], Batayia. 
26 J. R. van del' SinUs Veer, geb. Stecher, [ZJ, 

Soerabaija. 
27 Kunze, geb. Kupfer, [Z], B1:!tavia. 
28 J. G. L. Brondgeest, geb. RurgcmccsLre, [Z], Bat. 
30 De echtg. vall lL VOel'mans, [Z], Batavia. 

Overleden: 

2 11. Ballard, Kokos-eilimden. 
9 A. P. ZeIders, [52 j.J, Makassar. 

11 H. C. Nelis, gob. Thierbach, [68j.], Batavia. 
12 A. N. C. van der Sloat, Tjikarang. 

De ecbtg. vall Seman, [21 j.J, ~Saillarang. 
16 F. van Mol, [72 j.], Samarang. 
17 J. M. Muller, [64j.J, Koedoes. 
18 M. Wener, geb. Doppert, Boijolillie, 
- Kind van D. A. de Hoog, Batavia. 

Kindje vanTIl. F. J3oerlage, [4 j .J, Samarang. 
Zoontje van C .. Tacobs, Batavia. 

28 P. Th. COllpel'llS, Hnitenzorg. 

Aangekomen en Vertro;;'keil. Personen. 
J uni 13 G. B. '1'. Wiggers van Kerchem, wed. van E. C. 

S. de GehleI' met M. J.J. V. d. Thool'll, Soerabaiju. Van Nederland, met; hot Ned. schip NoacTt II, gez. 
l7 F. C. A. Heijligers met N. Sclwit, Anjer. Looijen, de heeren Willinck, cchtg. en 5 kindcren 'van 
20 J .• l. M. Elias met M. P. Lautenslager, Soerabuiju. Dinter, echtg .. en 3 kinderen en baboe, Vremden be:'g en 

1/ 22 L. L. Bedet met A. C. Stoelman, Soerabaija. echtg., Pachter, Lacoutnre, Oostergetel, Wegenaar en echtO'., 
1/ - G. H. G. J. L. M. Ruempol met M. F. Schomers, Mulder, Dingerinck, Vrijlink, Tuijl Sehuitemaker, Michiels~, 

Soerakarta. Boch en echtg., Kempees en echtg., Belle, echtg. en 3 kin-
F. W. P. Clignett met E. D. A. Wijnmalen, Pattie. deren, J ufvrou~en Tam en Vleeshachen. II 

I' 26 B. E. Mekern met S. A. Obdam, Pamakassan. Va~ Nederland, met het Ned. schip Anna Elisabetk, 
29 W. E. A. de Jong met G. J. van del' Lee, Bat. gez. Klasen, de heeren Horn en echtg. en Temet. 

Bevallen: Van Nederlal;1d via St. George lUmina, met het Ned. schip 
Mei 12 A. M. von Faber, geL. van der Smissen, [Z], ROUel'tu8 H~:td1'2ku8, ~ez. H:lgel'aats, Lts. Teisser, de Grijs, 

Gorontalo. Ouwens, W1Jt, Bakhms, Afnkaansche en Europ. Militairen. 
1/ 30 A. (1.. Kloesman, geb. Kerkhoff, [D],TanaL.-Batoe. Van l'lederlaml, met het Neil. schip Kanda,nghauel',gez. 

Juni 6 A. Kruijsboom, geb. Rappa, [OJ, Riouw. Zeelt, Ie Lt. Inf. van Rijn en fam., 2e Lt. Lohmeijer, de 
9 M. C. van Leersum, gelJ. Koch, [Z], Banjermasin. heeren Vermeulen en fam., Willer, L00sbroek, Mevr. van 

1/ )0 A. C. L. Witterland, geb. Joseph, [Z], Blitar. Hoek, Mejufvr. Heuvekamp Gille. . 
1/ 

" 11 S. C. M. Hoos, geb. Pattijn, [D], l'alembang. 
I! 12 M. P. deKoning,geb. Willekens, [ZJ,Bondowosso. Van Singapore, met het stooms. Neva, de hee1'en Jel-
l! 13 L. Steinmetz, geb. Leijfeldt, lD], Sumanap. linghaus, echtg., 1 kind en 1>ediende, Karadsec, Lamarche 
I! 14 De echtg. van H. Bokhorst, L Zl, Plantoengan. Willet, Cermuschi en bediellde, l)uret, Bianconi, Graae 

C. C. TjehLes, geb. W Quters, CDl, Paillakassan. d'Illiers en bediende, Vallentina Villjex, kaptn. Langois, 
II 15 F. Belljamins, geb. Sorg, CD], Samarang. 1 bedienue v/den heel' Rijk. 
II 1 ti L F. Vdll SId" , gtL. Scbo, [Z], Probolingo. I Van Singapore, met de Eng. schoener BWlfJaree, gez. 
II 17::3. P. Duvel'ge, geb. Bakker. (Dood kind), StiID.l Nash, de heel' W. Oliver. 

II 



Van Singapore, Riouw en Muntok; -met het stooms. 
clioninrF Willefit III,. de heeren :Ber!lard, Downie en Tentee. 

Van Glasgow, ' met Jwt Eng. schip County 0/ Berwick, 
gez. ·~c. Lean, de- heerForbes. 

N aar ' iie.dei'land, 
Willemse, . de gepens. 
Friederich. 

met het Ned. schi p . ,sl,teclrecht, gez. 
majoor Scheepells en fam; en de heer 

Naar Australia, met het Eng. schip Bengal, gez. Rmn
mel, de heer Campbell en 2 kinderen v .. d. heer Cox. 

N aar Nederland, md het Xed. <lcliip' Ann{t J oTtanna, . 
gez. Hofstee, de luit. der inf. Beckhuijs . 

N aar - Muntok, Riouw en Singapore, met het stooms. 
1fT. Mackinnon, tie heeren Kerkhoven en 2 kind. , Niederer, 
Rigg, MeV!". Plo.gge en 3 kind. en Z. M. troepen. 

Naar Singap ore, met hGt st00ms. Neva, Overste Enslie; 
Lt. t.jzee de Kanter", KapL I nf. Heck, echtg. en Z kinderen, 
de heeren Schlegel en Sicc«ma, 1 kind van den ht;;rDuret. 
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,-" ~t (jurd . nntuH.:h. -sat..l!rHH!I . 
, -:,~ ~;Hi{c IKCh .•• •• • )J ufih\ t l1 • 

• ~b)ledc'·'"udach .. . :.TlIl'i (cr . • 
.- J # ; ~ •••• ' d.lIHa .ElizlllJtlh 
· - ,7.wee'l.,ch . . .. , . 'nil" , , . 
• -: (; II ~~:boh . . 1 • • ~ Wjnd :I fJ\'tt . . 
• - I /I . • ••• •• CfJHnl\' I ~ J U(, f\\·it.:k . 
· -: ~ctlcrhuldsch .• J,)httnil:l. • . . · --I . n()he~l\i;l II cuc1ril~us 
' - j " jWrtwrlolJ. 
t -! ~:1iK(! 1 . c.l1 + + +. 6. jMn ri tJl1_ . 
• ~U· :Del'went , · -I IJIcrUla" • 
• - II i I~ liiUlnton . .. 
,- " Orc>;s· .... cll , .. 
'-'Il\ca()rl~lldl(lh' , i J~r"",uus. • , 
.- 'f !\VUhclnlina 
• - ~;ngcl~ch,." .. : ~.vrn, .\lelhui~h : 
• - • , . • • . . :l!othwcll 9o.t10, 
• - ' " l]',v er.m~ Star • 
t - jllrelllcn •.•• . , • .. Cflnn l1 ec~ . . 

• . ' , 80

l
NcucrlandlCh. 'l~. t"d Le'Jdcn . 

" t • -" jGril llfstrooOl. 
Jullo. • , • " 1 (Hcbe. • 

II ' . -·:'tngclsch, ,' , , • , ·Fhl1.C!. . 
,- 1" 'fhracicm, 
, - ':<Icord Duitse]), 'Oaut.on • • , • • , 
. - ' f:ngclscll, ..... Archos , . . . . . 
'-INederIRnd,ell .. i ~linistcr Fransen "iU Putte 
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.;{'_;ttel' ' . 
" .. It Clemen 
.!Shaw. 
. ' nuekc~t . 
. ;Dreiiec·:t 
· :Jol1,~nl!ljen 
.- BB.lghl)IJll11 
· :.JOIlllston . 
,:Tal'nhu!l . 
• . C3} (Ji' . • 

. 1 Alkin~i)n . 
;--: ('i t ~ er. 
Pt·~·i~ l' 

. , D tl·! ~ir 

. 'de T ;I.H; 

• ·Tl; (l l!:fO ;! 
• ';:;'V,r1l 1;SOll 

.:Co!e· , 
· iS t(:c1 
• !Hhl'l'Oll . 
• ;Osi;ol'u . 
. :llO tSthlUtili 
• Zull- •• 

~ \ ~~:l:~~~~~~~ 
· j\Yu(J(t, • • 
· : \\'),1. :.It:: ~:~(,ll • 
, :I __ !~I;J~alt . 

, ;(!::dfidd . 
~ ! ~~C iS:'H • 

: rE!:r~21:~~~ : 
· ' GllJl f . 

~ i~'~;:'~~~ll'fJ~a 
I !de Hu!iziHS 
· iltC.~;l'110 1· • 
.!J.1c. Sill'lan 
.iCa\\,sc. , 
.11';"'0", 

_ I ]~l:. 11 • 
• j(J1J(1'In 

. : f/ooi,jeH 
· il'onlg(JlI • 
. !j'll Wulff. 
.IW". Kay 
,!Stokhnuzen 
· Klever . 
. )[,und . , 

IBO\'Ofli • 

: ;\1~ . Lean . 

' IverllUiJl , 
• Hr~gc~n~ts 
, Slccvcnt . 
,~l'"ylor . 
,Gau" , , 
· Warehon , 
· Hetty, 
,White " . ' 
• HulchoJl'. . 
· Willeubri ,k . 
· Thoma) 
· Walt. 
· Baeot. 
· Heineke 
, m,s,nl, . 
• Le Clereq 

Meerman. 
· Dc;\s . 
,HaU ' 
· Jedt . • 
· DimelolV • 

Ozerath • 

I ViIi'! DATUM 

· C~~l'tiilf. -. ••... , ... 14 Va~U't , .", . , Shallgha_e . 
· :J .. onden ." ~, ..• ~ ;26 :E'chl'ual'i •. . • • lIon!)kong . 
• ilat<J.xi:l" , ....... If) ,funi.,: .. '" Swnu Hivier . 
· .Snnderlal1~1, ,.. .~."I J auunri • •. ~. I~ai.fl\·i:~ . 
. If. olldell . , ..• , . .. ~G Fchnw.ri. . • . , .' 
· :Croonstadt. .•... ': \ r'J.\"'1' fiirnl' 
· iLol.ldcll ... , ., .,.16 :'chrnal'i ... " -F"rd':i{.:~lth: . 
· !Sunderlalitl.; •• . . 1!J . . . " Hongl"Ollg, 
, :Lol:lden. _ . • . ' . ," 2!J . ... . , :Sh2.ngJ?c. 
, ; Sllnttcl'lt~nd, .... . :21 . ~ • . . . ., 
.;LOUtlCH " ' _" .• IB Fcbl'tlOlrt . . . . Ih.L~d~ . 
, !SilQ6"n pol'c """ . '::3 ~-!ci . . , .. ,. B 05 : 0H , 
• IShieJils .. , •.. . , . 17 Fchl'uur i . . . . . )oJ;ohaiJ1H.. 

: ~f.;;~,~~h~~l : : . : : :: -I ~ ',I :Iltl t . . : " " , iiou~kol!g 
> ~~ircl'poot ' " , , ;::! 1'cbrUHl'i. '" ' Sil1~Hn!. 1·e 
. iH ou~l,ollg ...... ]0 ).Jei. .. . . . ' .. ,!\.f:-l!.ourne . 
,C:H'c1Hf. ••. " J27 Januari . '" , : HongJ~ollg. 

. : ., L, ' , I ~~ M~~ai't... ,l " 
· tSUi1<.lerIa nd, .. , ,". , ~o Fchi'lHl'i. . , :Singapore . 

: (al'~:i1r . , : : : .. :~; : ?L:l1~k(;Hg • 
·IAJl"lstCl'U.'Ull .. .. . , .1· , ' , .IBAt~via, 
lCarriiri I :) Fchrnari, ... ,~i':!nni.i\(~ . 

~ lX e~':·C[lstl~·. ··· ':' l'2 Jalluari... . , I.HuI gk ug, 
. 1' ~ln.~·.Jli'lJ~ . • " , .. . ,_J:; Febl'Utlri. :C I'e\"iuu 
!:" 11l..':'> ., •.• . .'17 : ~ :: !8i;!;S ::l.lCl:e 
·Cal'li lil. • ;"i I 
;J I ' ., "\.' . . '" ', ~, :,',-. 'j 0 1 U •••• , .• . " r _rIel. • OJ ... " . ' 

' IC;;l~~I_i-.1f " , • • . • . :!; FeOl'lH.ll'i •• • .• :Hf)ll l'kOIJ" 
• AtL( l ol IJ ~. ~ ••. I· . . . . , ICl:l!~7!.. 0 

.1.1luBtCl'Uiln1 ... , . ;27 Fcbl'unl'i , .• ' !S:1.!lH' l:1 ' g-
,! ~t , " . .. • -~? '. ' .. .. ". r ., 
' 1;\.1nlll l{ :t .• , • . ' .. ..... 0 ~\!(:!!. • . •.• " . INew-) 0 1':': 

,! H~h1. · .. ia. , ! . . . .. . ) ~,. , . . ' ' l ,p.ac1~~ /-
,!J.m'cl'poo ...... ,. 117 Iicbrnal'l., . • . "'·' an •. .!.<1 

'l .Bt·c rwm . '" •. , (2:1 /I • ••• • ,!Amul' lil\o'el' . 
./HasgO'N . • " . •.. . ! 7 ;\T!tart .. , ., . ·B~L\'ia, 
,lLOlli.1Cll • , . , . " I ;:). AI 1'.I ." . '::::- h.~ngbae . 
, ~~t\t<)t:'ia ,,:. . 2? Ju n~, , .. ,. , ~t:w-York 
• CUl:IUn h\l/e1'", , Ii) Apul., ..... Louden. 
· Wah';sch \'un;;st , I . 
· Amotel·,bm", .. . , . ' "llatavi? . 
• ;\tanilla ... . ;. " 27 ~\-rGi , • • ' •• New-York. 
o Hamburg .. . .... : ~.j ,r"art . . ' ... Hongkol1g 
• La"ucll . .... .. 2! .. , .. . , " 
'Iamsterdam ., .. ' s~ ' I ••••• 'Bata\hl. 
, • • .••• ,. ' 0 APrl l . . . • . , .. 1 " 

I ~Inl !.t hul·~ .' . ,. , ]0 i'lfaart .. . • " .• . AlIdl.l' Rirer • 
'I~mgapol'c" " ", I~O JUlll . • ,' •• • . !I.Hatatra 
• (,)osgo'Y ...... .. ' 1 ApT'\ . . ., • 
· Rotlcl'tlunI .... ,]5 :-'I.tal t . , . , IShili:glH~e. 
8~, G. ll'l-:lim;lla. ·21 April.. . .", Hongbll:;. 

· Amsterdam ...... :10 Maart ..... ~ .. ·Shaug:l"e . 
· Monlevidio ...... :10 April. ....... HOllgl<ong. 
, Louuell . , " ." .. 1 7 .... " Batavia . 
, " ..... 10 ..... New·York . 
· iShields" •• ,. , .• ~ ~Iaart , , • , • , • ~okohama. 
· CaHhff... .. ..... 6 If .... .. }.Iutavla. 
· Londen.,....... 6 ..... . Lirerpool. 
· Manilla •. " •• o. 'I 1 Juni., ., '." Batavia • 
• Sbields . ....•. 0 • i12 Maart., ..••. • -Hongkong, 
• Llverl)Ool., .... , . ;23 II . .. , •• Bata ..... ia .· 
• Ring~pore • • t.. ., 8 JlJ.n~ ..•.• .. . , N ei\~· York.
· C.n(hJf ... , . • , .• : ·1 .ipnl.., . • . . •. Hongkong. 
, Amsterdam .. . , . . ,10 Maart. , . . . ; • . Bata,,;',. 
· Rotterdam ....• '115 . ., .... Singa~ore . 
• . 11 • ••• • -. •• 5 .s.prIl, .••••.• . Bata.na. 
· LiverpooL., . " .:SO Maarl. . , •.• .. Order . 
,~onden ... . ,' ;2~ -';eb1'<1ari . • ,." Jokohallla. 
• .::olll,gapore .. . .... ' 1.0 .. lUll •.••• , ••• ,. Engela1Jd . 
· LondeD .. ' ..... ' 117 Maart ..•..•••• . Hougkong. 
• Rotterdam •••• _-;" j15 " ....... Sarual'ang ~ 



Aan:gek:o~en'Schepen te "Batavia. . ~ .. 
.......... :~ ' .... 

." . "-." 

DA.'rlHA 

Juni. . . .... 231 E)ngelseh •.• .. , sch?en . Bung.tee . . . . . , 'Nu sh . . 5 Juni 
10 • ~ • . 20 " .. .. .• SChIp.. . Ellcn I .leW18 . • . • Schlofeh e . · " . 

" • '. 27 Nederlandsch. . J ohanoa Margaretha • Rubn.k . • Our ust., . 
· Singapore . 
• Ro:terdam. 

, 
.28 F r'unseh •.. ' . . . s toomb .. N e VI1. • • • • 

• 30 N'cderl.ndsch .. . schip .• No.eh n. . • . 
• M'l'mnl'illO 

Looijcu. . 
25 Juni 

3 April 
W . Suermondt W zn . 

Anna Elisabeth, • • Kla,en . · Amsterdam. 
• Nc(l er lalld . 
: G lasgo\~ . 

3 . II • 

· :- EngcIs~h · . . .... ,
Robertua FleDdri k uB 
County of J,Rnark . 
County of Herwick . 

· • HagcmatB. 23 J ununri 
6 Maart . 

I ali. ... ... I • 
• • • Me. Furlanc 
· . Me. Lean 

Vertrokken Schepen van Batavia. 
~~ .. ~==========~===;~====~========~~================~==~==================~==~============ 

!ll£N;\\1.1 NAMgN m ;R 8CHEPEN , ' DaTlnr YL.\G 

l uni .. ... 2~I Ncd.rl.ndseh . . l e]lip .... Slicdrceht . . . 
" . _ jj N .. \ ltlla en J Oh :UU\3 . 
· .- .\ (t tJliau ., .. .. . . schip .. . !3ujSCr l'C {1'!bunda. . 
• .2G·,\.Mtik. allsch " Hosea Rich. . . 
· ,:ro!:-I .,l.,·l.nclocll.. , Conmli<l !': "lhild" . _ ~ ~I Eugclsch . • ~ . •. IJ COUllty. of Butc . . 

. ';)O'';~ (llf.'l'jkaa.nll a h . ., Frn n.kh~n , . 

I; _ - J;lI ~eJl!C !l ••.• , . l1cngnl • 
· _I r.,-ausch... • . • . . Deux !, tCI CS. 

· ~ !': erlat l:mdseh. . Aurora . 
• - -¥ Q'J j u t ~t • ._1 u ' \ H olI.udiil 

~ • . _ !:)a~31~cll_ "'.. . . . U9udi1. • 
J oli- • • " . Il'NwTI] IJuilsell. Hersch'" -... 

O .AB.GA.-LXJSTEN. 
Invoer. 

" ' ''1 Nederland per Nr.rl . !chip "Kiily", gez. Mulder, 
, liSt. W. Loouen en co . 

fJ4 Itll mll rtvfaeturcn. 11 do krllmcrijen, 10 do 11l1l1peU , 200 do. 
~ell!tergb ~·. ] 2 do sigtlrell, 1 kL di~crscYl , 3 ku gehnk, 1 kt 
klokiultl. 100 1m ehocolaad, 2 dlJ !l!\Il/.!I;'ol,en, 208 vn sp\jkers, 
W . 1.ooMm em co. a ku glf.s\\,crk, J Acomil li. 2 knprovi. 
,ie~. DUl).\\nler Ni c. 109 ps leg~I:T8 , lin hossen hoepcls. 100 
f n bater, !lUling, Sc\llfFi{lr CIl ~o . 100 ps ll!lro moll, 3 kn 
teil,kJi. en cl" mnl\u[" elllrcl'l , P"r;fH 0:1 Sl idl l\ tI ~. 5{j kn 
c~IAml'lgti C, 100 fll \' :,,: '. 1 k! l;ci,mcrijc!I . 25 1.:cld ge n,~\ter, 
115 Til 'IlUla,u, Gurnpnch en S : ral1 ~l' . 10 kn rrHIll ufucturen, 
e. SIir.f1IiOl)ff!. (l ll C!) . 160 b" mwl~,'rcll . 105 kn tJHlJ1 l1fac. 

\ Il!t'fl. N , fl . M. 15 kn r'l"if~ r. 2:3 do mllO ll racl.urcn. 90 do 
glliJiwffl. 0} do kfDml)tU~u . ~ do lla~t!cwcrk . GO do hier, Ih i,s 
e/; co, I t t gedr. ruch le\), II! H.'}I;x en cn. II kn kazen. 
ill ~ " II IHiler. :J k l l C;h"ltI t)~ J.:iti:. lL "an l.le(1\l w t;1l e ll co. 12 
krl. S;l>latllt:it :. ell IJIndt wr.rell , 11, A . n "hl'nann en co. 13 
Kn ldr.iur"ctufcll, Hllrl, Myrtlo .en co . 1i3 kll lampglllZP,n, 
100 !Ill "'Un. ·n d.o IJ'l finnf',lllurrn, 20 "n verr, 21 kn kramc
tijrJl. a do lr; nI1O!Ifl\!, 100 Vil Sl'iJk!lt!, 2!iO do hator, vail Beck, 
RdQtk~ I'll nfl . 9 kn dh'er!>tm. 'l'h:demnn en VIlli Kcrcht'm. 
4() \'Ii l.ultt. lilO lcrd bier, fiG ku mau\Jfaoturen,g. MoormnnB 
en C(I , 'I ku provjsiell, G. P,lelrnllll. 1 kt 8ur,~de. 1 do 
,iRflTCa>. £;0 len champrtg-ol", O' I7Ml iuo ell CIl . 5 kll meuhels, 
I b nllillll r',c!ute 11 , 1 eto kr:unerii~u, Ull JJ~ n!{1l en co. 150 
pl hr.mmtn. 2G(} vn bOler. 80 It ll kramerijl! lI, 12 do meel, 26 
da provi,iel}. 1 flit. 'WUn. 200 kcld Hjnofic, :>9 .coll (llipier, 10 
JUt ihkf . 1. kl pijpen, 1- ku UC~P. E!lgelhRrd ell co . 10 vn 
hllgel., 2 1m ij&erwerk. 13 vn puimsfcell, 100 kn veusterglaa, 
2 do ktllmclijl!ll, 16 do manufactureD. 2 vn aflrrle'Werk, 212 
k.1I willi. 1100 III ijtereu panllcn, 40 kll odeurs, 10 do pro vi
auso. 29 bn Illten. 1 kt boeken, 1 do messen, \) kn dranken, 
E . ttll Btinak 80 co . .1 bl ik guitar, 9 kn wijn, 3 do diver
leD, 6.S_Balten. 51 kn champagne, van den Aheelen en 
co. 4 lt~ "RI, Aganoor. , 36 kn koopwaren, 149 p8 hammen, 
Gco. Wehry:en co. 37kl) ll1anufacl.uren, 50 do provisien, 
~ .r. filII Leeuwen cn co. ' 100 kn vermouth. 125 do ma
oulacLulen, 160 YOllpljkers, Maintz en co . . fJ5 oxb, 75 kn 
ell 3 (uaten wiju, 1 Itt zilverwerk J obo P~yce en co . . 17 coil 
c~emlcilien. 2ltn spUker.,BranB.30 Itn manufacturen, Mac
laane, Watson ell co . 60bngaren. Niederer eo' co . 33 kn. 

, "ijn, ,2 do w,geo. 30 'd . boter,3, ~n kazen, 2 do geslagt, 1 
_Itt liltetir, 'S kn olia, 3 do gedr; vruchteo, lktdessertwerken, 

4 to kaaraeo. 11 do provisien, 1 vat. en 1. Itt bier, Ido 

· Willcnlsc. 
• Hofstee • 
• Cllmmarota 
• Pierce • 
· r,ocdl·olk. 

Cu rumillg. 
· Dl'Uw .. • 
· Ma\ jncur. 
, Hummel . 
· Vieser. . 
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Klcij n . 
• .\ iOllWCJlhll~is 
· l ~ vl\ns ' • 
• Frie(l d clis . 

· Nederland. · . 
• Padang . 
• N~,York. 
; 'l'jiJat.in]1 . 
· Soc .... ba\ja. 

· Singapore . 
· Au; trnlie. 
· ~oeraba\i ' , 
• . .'J . 
· Cheriboll . 

N AAR 

• ;<' ngelseh K~llaaL 
.' Sn!"arang . 

likeuren, H.eyn~t en Vnju. 13 kn spicgtls, 1 kt illaniifactu
ren, C. Bahre CD G. Kinder. 1 kt zilverwerken, 1 do gla. 
zen. kasten, Olieslaeger cn co. 55 coil mlluufacturen, Martin, 
Dyee en co. 37 kn idem, Pitcairn, Sy me en co. 6 kn kra
merijen. 15 do wiin, 108 coli manufacturen, Houghton en co. 
400 vn boter, 380 kll draDkco, 164 do kramerij~ll; 5 do di
versen. 24 do ,parfumerien, 150 dQ kazen, 1 kt papier, 48 kn 

' provisien, 81 ' do glaswerk, 41 do manufactureD, 100 vn verf, 
18 coil aardewerk, 600~.n krijl,3 kn borstela, 154 vn spij
ker~, 241 do teer, 60 do harpuis, 1 kt en Ipak 'wodewaren, 
2 kn gereedscbappell, 11 do ijzerwerk, 150 scboppell, 10 vn 
hA.!\,ols 26 coil ijzcrdraad, 3 kn ijzerwerk~ 7 coil monsters, (5 
\In zink, 25 kn cn 50 VIl s t.a~ l, 2 ku lamplln,' 5 kn draad. geb. 
Sil loril!a, Veder cn co. 1 kt. goudgeld, J "va Bailk. 9ku, 
WUll, 2 coli bier, 1 kt, Iikeur, A. G., Vordcmnn 24 ijzeren, 
!issen, 1 ij ~maohinc, 1 kt zweepfm, 1 do krBmerijen, geb. Ree
l ink. 1 vnt spijkera, 1 kt sohrOf,vCD, Spoorweg Malif.schapJi~j . 
1 kt. manufacturen, H . van Riet ell co. 3 kll diversen, ' P . 
f'n'n der Crah . 3 kn koopwartlll , van L innenscbmidt L: ffelt. 
5 kn' mcdicijneo, F. Goring en co. 1 kt glas. en aardewerk, 
Ihthkamp en co. 1 rijt.uig. Arntzen. ' 1 kt provisien"Kui
pers. 1 kt booken.. 2 kn koopwaren, van Musschen,broek. 
2 kit' lessenBar, ·Weber • . 1 kt, bier, de Bordes. 6 kn wijn, 
2 do gedistiHeerd, van der Chijs. 5 vn inkt, O~ilvie ' eri co. 
8 coli .koopwarm, IJaging Tobias . 1 'kt idem, 'J aonette Wa. ,' 
Jell. 1 kt idem, Sohrok. 3 kn pr01Jisien, Papelard en Kleijn • . 
7' kn wijn, 1 kt , gcdis\.illecrd. 1 do aziju, van Nieuwenhove,n~ 
2 kn porcelein en linnengoed, Simon. 1 kt ,sigaren. Schou
well burg .. 1 pak linnen, Eindhoven. 10 vo specie', N. H. M. 
! 00 V 11 'azijn, N cd . lnd. Hiludeisbank. 2 ko koOpwar!lD, 

. 300 pB hammen, Agent.cll,. 6 vn vleesch. 20 kn wijn, 8 0011. 
zurcn, 70 kazen, 45 vn boter, Gczagvoerd!\r. 25kn bier; 1 
kt. koopwareu, 6 vn ' wiju, Order. eenige gouvernements goe. 
deren. ' 

Van Nederland per Ned. scuip "Jobannaeo .Margal'etha;~, : 
gez. Ruhaak, . agt. J. 1!'. van L eeuwen en co. '<. 

1 vat fi ttings, 4 coil ga.8toestellen,65 bundelsga~pij pen,lvat 
koper-en ~laswerk, 2ijzer waterki8teo , 1 ktkllritoorbeboef. 

,teD. Ned. · Iud. Ga8maatscbappij.22":co,llwijIl; 9, knbier, ; 
C. Kool: 10 kn koopm~pschappen,Praeger. ' l kt kleede~ .' 
ren,J .. Daendels. en co. , 1 ,vt baring.lkt medic(jiien,Ldo 
beschult, 2do -cbocolade . • ', 2 knla.mpeni '1 ' ktkeuk,engereed~, 
scbappen, geb.lteerink. 11 kn garen, \17 collinI!.D11factureri, : 
1 tobbekaas, Niederer en co. 5 kn koopwarim,C. Blumer. 
5 . kn cbampi!lllons, JOlio pate,_ 30 do sardijnfjes, :3d,?peiif 
POlS, 2 do trufftls,5 do capsules, 15 , do ,kt9.tnerijell,'lktp6t< 
looden, 6 ~n manufactureD, n , doijzerw~rk,20;'dQ :lllcirer~~::6 ' 
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: ao.ea~ de cologne, '400 keld Jijnolie; C.~a.bre en G. Kinder. • pagne, E. ten Brinck en co. 3 kn was, Aganoor.20 b . 
.... . 43 coil manufacturen, 150vn·spijk.ers. · Mamtz en co. 20 kp manufacturen, 100 vn boter. Int. Credo en H. V. Rotterdam~ 
) beschiiit.. 'Borneo Camp. Limited . 7 kn lIiodewaren. H. AI- 96 coLl mhnufactureu. '50 kn koopwareD, GolO. Wehry en co. 
' U"hlmann en co. 9 kn kramerijen. 1 kt meubels. 12 kn sun ' 51 kn champagne, Gumprich en Strauss. 3 kn kramerijei:J; 2 

kerwerk. 3 do koek. 105 do bier, 100 do kaas, van Vlcute. do gercedschappen, 2 do ijzerwerk, 1 kt borstelwerk. 'l!ikll 
en Cox. 1 ktkramerijen, 4 kn koralen, 2 do glaswerk, 30 lampen, 4 vn gereedschappen, ,10 do draad, geb. Su~orius, 
Jln spek, 4 kn schildcr\jell, 10 doprovisien, 10 vn spijkcrs, Veder en co. 15 call ID(:dicijtien. F. Goring en co. 3 kn 
E. ten Briuck en co. 37 kn provisien, 6 do melk, Janssen papier; G. Suermondt en co. 3 vn aardewerk. 1 kt garen en 
"en vall Wijk. 3 kri scheerdoek. 35 maHen touw, 49 kn wijn, baud. 1 do ij:erwerk. 1 do papier, geb. Reilrink. 2 kn ,was, 
4 do likenr, 1 kt koopwaren; P. L lndberg en Zaon. 4 kn J~ Sarkies. 100 kn bier, Johu Pryce en 'co. 1 kt koopwa-

. dinrsen, 9 do w'ijn, 1 kt zadcn, 1 tOil haring, 1 kt modewa- ren, Arnold. I kt sobeerdoek, P. L~odberg en Zoon. 50 
, teu, G. G. Batten : 2 kn worsten, 1 kt hammell, 200 kn \On , bier, JO!lcli:im en co. 2 ku was, Glsper en co. 10 kn 

kcopwarcn, Geo. Welny en co. 100 vo boter, 100 kn koop- modewareu, H. A. Bahlmanu ell co. 30 kn provision. Gil-
warcli, 4!i pakkclI tO tl w. G. Sucrmoudt en co. 4 kn leder, bert. 30 Vll boter, E mst. 100 VIl boter, 17 kn mallufactu-
50 do champagne, 24 geldkistcn, 2 ku modcwarolJ. 33 dokra- ren, 10 do meel, 100 do wijn, B. vau Leeuwen en co. ' 60 
merijeo, Pandol en Stiebau8. 50 kn bitter E. Moormann en pakkeo garen, 125 vn bater, 15 ku kazell. Busing, Schroder 
co . 35 , kll papier. 76 d? kramerijen, 1 kt laden. 7 kn pot- eli co. 10 kn kramerUen. C. B .. hre eil G. Kinder. 3 kn 
looden, 10 VII en 60 kn wijn. 131 do eetwaren. 10 do koper- koopwaren, Bouricius. 1 kt koopwaren, H. M. van Dorpen 
draad, 5 do naaincil. 2 do mcssen, 2 do speelgocd, 17 do par- co. 1 kt huidcII, N. Pascal. 1 kt koopwaren, G. Versteeg. 
fuu:cricu, 50 VIl leer, 159 .doboler, 50 kn ka~en, 60 vn spek, 19 coli koopwaren, Ned. Ind. Spoorweg Maatschappij. 61'n 
6 coil \·trfwaren; 1 kb iJ'j'auufacturen, 50 vn zwavel, Ruiss en boter, H. Helder. 6 vn boter, Schneither. 12 kn koo{lwa-
co. 12 ·Jwmanu(acluren. 10 vu ' bloem, 150 kn venstergias, rcn. Order. eenigc goul'ernomeuts goederen. ' ' . 
B. vall L eeuwen ell co. 1 kt billiard, 2 kn pondule8, V. Van Nederland per Ned, schip "Nicald te", gez. Bouten, 
Olisiaegcr enCl) . 2 kll mcdicijBen eli apot hckers·benoodig· I\gt . J. Daendels en co. 
hf.'li !).It!lthkulIJp en . c;o. ao ku portwijn, IlIO do petroleum, 20 vn specie, GOUI'CrrH;ment. 10 kn wijiJ, van Aardenne. 100 
'00 vn BJlUkera. John Pryce eu co. 20 kll lucifers. 150 vn ps hammell, Gezllgvoert1er. 
Ipijb ra, Houghton en co, 20 kn Incifers. van den Abeelen 
ell co. 9 pakken pakpapier, 4 len leijen. 5 do schr\jrbehoef, Van Bordeaux per E'rausch schip 1/ Deux I!'reres", gez. 
ten tt, p''1)ibr, 2 do bordpRpier, G . Ko!tf ell co. 3 kn wiin. Magueur, ag t. 1,. Platon. 
1 kt groClltcll I II \'luchte;!: , l ' kt klokken. Kessler en co. 12' 6 oxh , \Viju, 50 kn vrucht.cn. Vil li Bee k, ,Reineke en co. '6 kn 
ku I<\ t8l1t U, 2 do viscblmk6Il , 1 kt I:ercussions. 2 ku hocken, Pon 5 I'll wijn, 70 kn co~nae. Neuhorg qq. 200 kn co?,nac, 
22 do t t n de coJOgHi;, 5 uo kn.ll1 t:r\jt ll, 10 do plipier, 2 do E. Moormalln on co, 50 ku I1mcht.en, 112 do wyo. Engel.,; 
tl)UWWei k, 1 kt ijtcrwerk, Engelhard en "co. 20 coil <.Ihcrseu, hard ell co . 250 kn wijn , 50 do cognac, 1 kt slaghoedjlls, 
4-9 leu IU!lmerijon, 2 do !iflrdClVerk, 21 do kleedereu, 43 do 1 'do speelgoed, 1 do kram l?rijen, 1 do leder. 6 kn modewa-
eetwarcn. 13 do mcdJeijuell, 2 do was. 2 do lak, 1 kt klokken. reu • . R eiss en co. 66 kn ectwarcn, .15 do brandewijn, Gum- , 
2 kn arllleikaarlen, 2 do Locken, 1 kt [lupier, 6 kn leder, 3 prich en Strauss. 200 kn cognac, 20 do w\jn, 200 do slaotie, 
du Ifl mpell. 2 do parfumeriell, 5 du t ccp, 1 kt gere6dsch~ppen, 'W. Loonen ell co. 12 VII wijn, 25 kn cognac, 3 do ,provi-
GUlIlprieh e ll Slrauss. lIiO kn vermouth. 152 do Wijll, 13 do sien, Cavadino en co. 125 ku vruchten. 25 VII w\jn. Maint~ 
fo;r;ijlleR cn I!mnndclell, L. l'lli toll ell co. 2 kn naaimllchiue, en co. 100 kn cognac, 400 do wijn, Busing, Schro:!er en co. 
G. H"lIe . IOO \'/.1 ~ i' ijkcr8, 12 kn marmcrr.u bladen. 5 do 50 ku wiju, P. L~lidberg en ZOOIl, 200 kn wijn, Geo. Wcbry 
lIeulIl"n. 'W. In ouen I\iI co. 16 kn krll/JIcrijcn, J. PeeL en cn co. 150 kn ell 50 vn Wijn, G. Suermondt en co. 40 
Co. 1 kt krfi lIlI.,r\i.tw. 2 coil kurken en oups ul ~a, 22 kn dran- ku provisien, E. Grilszhofl·. 40 VII wylJ, 24 ku cognllc, van 
ken. 10 Vll \V ijn. 1 kt g l ~t;wcrk , 150 kcld geuevf:r. C!lvndino Vlentcn en Cox. 1 kt t(u/i'eis, 1. on rozijnen. 1 kt hoedeo, 
ttl eo. !OO 1m biUer,.1 kl gordijuc:n, 1 do sell "'<ncJn , ltl'yust Ie HO\l~ 'eu co. 20 cxh. wljn, 100 kn dmuken, ge b. Suto-
.-.11 Vhj n . 1 I:t Icesbockl!IJ, 4 kn hii iir.rd. de L lllj!(l cu co. riUH, Vcdet ell co . 1 kt vruchten, 40 1:0 w ij u, 40 do ver-

· (000 lin brMr, 1 k!. tt.fdldecdcrclJ,l d:J SChOWCIl, 36 kn klU- mouth, v,eb. H.Jeriuk. 1300 kn cognuc, 25 do wijn. 100 do 
• merV(!Il. 20 do r. 1 ~awlrk, 5 V/l porcd cin. (196 rllkkeu ijzcrcn HZijll , 20 do grocnten, 1 kt mOlJstcrs. C. Balm) eli G. Kin-
kwici:;ll, 2 kn k!iopwurt:l1 , gI!h . Suloritts, Veder en co. 4 kn der. 1030 kn w\jn, 50 doolij vcll , 25 do vruchteu. '3 do pate, 
1I\t;tI<, SO l'~ b<1.tll. 5 ,k,) '\iro\'isir:o, 2 do (! i~ cr8e u, 1 kf"koop- 4, do ciJ aUll1ignous, 1 kt. truff"ls, 500 lt u cognac, 30 do sar-
~ •• rtJ). 1 !lIlH japon. J .• l~ . VbU L~c\l well eu co. 5 ku por- I! ijnlje~, L. 'Platoo. ,Ii kn provisien. 30 do wijo, 30 do vcr-
o..id/l, O.W. S",/lvipg. 2 kll p!Jpier. H. M. van Darp en mouth,l kt pruimco, G . G. Batten. , 
Cu. 5/j 10;" wUn. 21, d() n!lIuuf,wlurcn, 208 do koopwarlllt, 6 
do pomm. &rlirit u ~, Int . Ored. ell H. V'. Rotterdam. 1 vat Van Engeland per 1!lu!!'. schip "County of Butt!', gez. 
'V1cn, 10 bUbdela btaal, 1 slanC' do •• G alijpstecnen. 4 pakken Cumming, agt" Maclaille, Watson en co. 
benno]), I plik tou';V, 2 kll dckc1l8, 1 rol leder, Ned. Ind. 44 kn manufacturen, Borneo Camp. Limited. 30 rollen ge-

. SjlflOrf'tg ~LiltI IlCh(jppij , 2 I<n koopIVal'on, ,Bakker Overbel!k.. galv. ijzer. 4 kn koopwarcn, W. H. Hall en co. 15 coil 
1 kt wijn. H' Pllc. · 2. kn diycrsen, Motko. 1 kt idem, Ja- manufacturen, Muintz en co. 417 coli manufacturen, 476 krd 

>comr:Hi. 1 kl. idem, van S'JIl. 1 kt iucubeJa en boek/ln, aardewcrk, 7 coll , machincrien, 303 vn bier, 10 kn geel metal'll, 
;J{;';ij lJlj'H'Il, 1 kt divt:r~f ll, CtoloftikU. 1 kt bocklJll. Agen- 45 coll , ~cgllill. ijzer, 250 tOil s~ eenkolen, Maclaine. Watson 
len; IOO. kn kOOpW!Jt~II, Murlin, D\lce en co. 1 kt zud(JI~, en co. 12 kn manufactureD, Int. Credo ell H. V, Rolter< 
1 doll:tkUll hd" ,.l do SChocflcn, 1 do koopwaren, 1 vt ~cep, dllm. 37 kn mauufacturen, 366 1111 bie r, 8 krd a,ardewerk, 
1 Ilr.k l l; l;kcll il)g<HI, Oal~r·. ecnige gouvernemenls goedcren. 100 kn ' brandy, 200 vn verf, 20 kn gegalv. Uzer, Houguton 

Vah :N t d~rl !lnd per Ned. schir IIAurora", gez. Visser, eu co. 26 ku zeep, 18 vn meM, 8 do bier, 1 zak kurken, 
. , agt. . G. Sucrmoudt en co. ' 10 vn soda water, 13 do klei, 5/ m steenen, vau Slooten, Mot-

)OVIl hiel. vaIl ll(:ehR~ineke en co. 50 'kn wijn, 20/2, leg- gan en. co. 83 coil koopw:uen, 47 do, manufactnriln, 60 vn 
gets. 5 kn mallufacturen, E. Moormllnn I;ln co . . 125 leggers, meststof, 'L()rrain en co . 1 kt mauuf<lcturen, Gumpricih en 

:"l9kn marJUfacLurco, N.H.M. 5 kn kramerijen, 100 vn bo- Strauss. 11 coll idem, Burt, Myrtle en co. 246 coli idem, 
ter, ·ltds8 CII eo. ·~OO knkliarsell' 6 'do Pllpier. lkt gewe-Pitcairr;. Syme en co. 1,0 kn Idem, E.Moormann ,enco. , 
ren; 5 kli kramerijen, 200 keld lijuolie,2knklokken, 100 vn 179 coli idem, 24 do ijzerwerk, 174 krd aardew6ik, Marti~, 
·bier,Etlglllbllrd en co. 2 kn papier. Pandelen Stiehaus. Dyc!, en co. ' , ' , ' 
)150 'ko bier,11 do manufacturen, 100 vnooter. ' 100 'ps ham- Van Nederland per Ned. scliip "Johanna", gez. Rosingh, 
!PielJ, 6ku gesiagt. J. F . vanLeeuwen en co. 10; ~n speel- '. ' agt. J. Daendels en . " 
,kaalten, 1 kt modewaren, 2 kn bo.rstels, 5do odeurs. 5do ' 1287 ton steenkolen, Order_ ' " " 
s}alenpennen"W.Loooenenco. 3 kntabak,4doglaswerk, , " . E ' .. , h'L " h' " W ' " ·Sh ' ," 
(lqOvn hoter"Sko hammen, 6'do, proviaieo, 1 kt koopwaren, Van , Austrahe per ng. 8C Ip 1/ aug mg . ave,gez. !lW. , 

iiljl :I;,!lIlge en co. 150 hn .garen, 31 kn manufacturen, Mairitz , agt. Houghton en . co. 
i~~'~p; 250,kn : zeep,25 bn garen, 6 oxh. wyo, 33 ku cham-20ton sandelhout. 34 pa paarden. 2 do koeijen, Agenten. 
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Uitvoer. l over 't algemeell van een zachten a~rd; trekken op een zeer 
N aat Nederland via Soe!?_haij~. pet' Eng. ,.;'rboffia8 B!ythe", zonderlinge manler de Minahassa door, gaan nn eensplaat-

gez. Irenm y, agt .HoughtOll ell eo_ sen voarbij, die ze later bezoeken, verlaten lIU e.em een 

170 II k ,,_ e -en 21~) kll z~e[' "" <t lo'aa' -237 I'rd ",,0'(" ' . p!aats en keerGI1 daal'll. a op haar scul'cden terng, zoodat ' e1' co OOII' ~ LU 1.0, v ,', t.)11 '" ~, , • ~ I .~L t... l' .... . k 
werk, 100 VII "erfware ll , 54. call i)~c'rwerk , 2::> 1>"11 hO:1 1 Gil. 4. van .lei; Jongere geslacl1t WeIlllg ont :omen_ 
ps machinel'iolJ , 60 kn prOl'is(en , 9\)5 plater.! ijz2f, Aa,' boord. In de lal\.tste maanden vceren ze ook bloedloop in haar 
g.,ule. w lo.ding >- an E ng:o JlJ.lId . gevolg, zoodat,zonc1el' nil van ovel'groote sterfte te spreken,-

Voor Nederlal.ld . vele ouders het verlies hunno1' diel'bare panden betremen. 
De geneesknnc1ige hulp is nog alt\jd gebl'ekkig. ' Ook 

hecrscht op d.e hoofl1plaats de kinkhoest. De nieuwe Re
sident sch~int in activiteit gnnstig' bij zij n voorgangor af
testeken _ De we?;en zijn al veel verbeterd en ook van de 
50holon TI'orclt veel roeel' werk gemaakt. 

200 pik r,,!Jing, Basing, Schro ,:lcl' e(,l co . 
Naar N"d r. rhud I' jfl SOl'r!,hs ii'" p';!" Ned . ~chil' "Nicoletti;", 

g!:t . Hnutcn. ~gl • .J . Dacndds ell C' ; . 

::I ku w\in, J 00 p; hl\mll':'i! , Aun ilo;lrd ;;.eblc.ven !"dillg. 
lading "oor Su~ml){\Ua . 

2500 A, pd. stlikcr, l ilt . 0 1';;(1. en n. 'V. R 'Jt.k;d;dfl. 

lading \'Gl'i' N,(i erir,lld. 

-108,10 pik 1"I,l.ti" i.', 13 . 
j : ;.~ut , J . P ed. ~,.11 co , 
P";IV i~ (Oil co. 

' ~,1 L".;uw :~j) c,n C0 . 
('00 j:lk !i: l , N. H . 1\1 . . 2.>10 nik ,'01.,'1 -

1 '2 ;; plk k:: i"ti ,_ 

------------_ .. _._--- ~---.. ,. 

S Juli 1872. 
H edeu hAd alhiel' eellC ill£chrij l'ing plaats VOOl' gouvcr

nemcuts-wis!!ela. 
De uits!!!g \fa'> dat il'gr3chre;vcn \\- cn1 

v{lor laO pet. I ! ,O OIl 
101 /' II Z,OOO 

" lO II /.1 I' " 27 , ,~3 (j 
If 1 0:Jl/~ 1/ 250 ,000 

(Lac.) 

SWilW'Wl!/, 28 J uui. Havenwerken. Door de Handels· 
vel'ecniging alhier is een request in roncllezillg gezonden om 
den Gonvel'lleur-Gel1eraal teo verzoeken de havenhoofden van 
hot Nieuwe Havenkanaal ongeveer drie hOliderd ' N ederl. 
ellen verde!' in zee uittefiouwen. (Loc.) 

/;;'am(lJ'an!/, 29 hni. Stac1sgeneesheel'en. Nogaltijcl blijft 
Ite betl'ekking van eersten ~tadsgellcesheer onvervnld. We1 
llCeft meu cell officie!: van gczondheid !lall clo'lcenigen stads

, gmcos]wcl' toegovocgd, (loch moe ten do dienstrm van eerst· 
r genocaHl0 v(;J'(leolcL --,\,onlon onder de andere omcle.ren van 
' j gezondheid. VOOI' kOlltcn t \jd kan Jat, maar op den dum 

! is dat min(lel' aangcmrtam. (/~ ctin . COUI' .) i . 

T()t~ni. f 2S 0, '13[)~ I ",~cec~~"".~ "-'" . 

Geg.Ulhl djlJ dc drie t;llnte i tl~cll!' ;jviugcn , Lot cell be-I SoeJ'abaija, 18 J nuL .Gister morgen had op de reede 
{lmg \,.,11 / ;Jo .. ~ a(j . Lcrwijl cen miliocll g tlldcn was aallge· fllhiM een buitengewone vangst plaats . Het Ned. schip 
bOlt"'lt. i jJial'ie- namclijk, gekllUlmandocru door den kapitein Suringa, 

K<!fl dit ~m'\H':HII.l'ill:'; \\",:I~kcli Ut ,lc I tcgcering ae Ihl1iLo IIOJ1 YCl'Zeilc l1, tcn wdktm oinelli h,;) t ankcr wenl gelicht Oil 11U. 

up ivi Ii! pt't. gHi, l (':'\f ~ii hij de \J(:lIkil1steli illg'cll wisgels kwatu B Og vuu,' d,it wm:ktuig )Itch deed ZiUll COil comple.3te 
a:1 Itl~~il peL. I.;H h" pal'tikllti(H'C.:a [ul l U '~ It I UV/2 pet. ; sdll'ocl' naar bOVClll, die ill een wrong '{ a l i den kettillg was, 
~"{'rk6Jg:u,loIt' :djil , al ·!UOj .t hot gOll\'cl'l1c;mcntspapior 3 en I bcelotcll . Daar hot nict bekend ia dat andere vaartuigen hier 
:tilde, l'~rJ;(n- 6 maUlHlen? ' 1 ecn ~chl'ocf verlol'en hebbcn dan in 1868 het stoolllsehip 

l'aZembail!l , is het bijua zckcr dat hot gevonden voorwerp 
-------- ann d~ ~ eeL Ind. stoornvaart-lnaat!3chappiJ' behoort. 

GfJtltnr,lllic UC tnaf~ll(i Apri l jl. \l'rJrd 
buikn .lil'/i\ ell J l adura ou t vHfl gel\ : • 

op de hc~iLtin gen 

il.m illyct:('((:c!l t. 
II nitwHwrtcilL . 
1/ j);)1:.\mhhullf. 
II kf'll~ ~Hll lif.!yccht or tnhllk. 

lHI~mm i!; t(~nlgb(!Lilnld : 

:la Ir uit..-otnccht- . 

tc zumen 

zoodat de wllrkelijke ontvnnget bccft bcdrn-

l 25,502.81 
If 3,Sttl.M 
II 1,81)6.12 
1/ 2,85G.4!J 

f H,096.G6 

/I 71,G2 

gcn • • . • . '" f 34,025.04 
llfStgClm met de on tvangs\, .ovcr de drie 

... orlg~ Ill,ontlcn groot . /I 144,786.59 
-------

ttl znmrln uitmnakt . . f 178,811.[)3 
Dit totnal bedrangt: 

f lJ6,O'l2,7 7 mindel' dan ,over hetr.eI£de tijd vnk van 1870 en 
1/ 121,129,63 II 1/ {I /I 1/ 1/ 1871. 

(Jav. Com-.) 

Ult (k l\linallluea (Part. (,orr.) 17 MeL De gezonll
llCidstotl!l.4nd in de Minnhnssll laat te wensehen over. Se
dert September 1871 hcersehen hier de mazelen, Zij zijn 

Een gCl' lleht Ioopt hiel' liat de Prins van Oranje te Port 
Sa'id zon binnengekotnen zijn, wedel' m..et ve1'lol'cn sehroef. 
N Ull)' de waarheid hiCl'van is door 0115 onderzoek gedaan 
bij ue Ilgcntcn del' maatsohappij "Nederland," die 0119 heb
ben gcantwoord van dut voorval geon bericht te hebben 
ontvllllgen. (Soel'. HM.) 

Aangekomeu Persollen. 
Van Singapore, Riouw en Muntok, met het ' stooms. 

'V. MaqkintiO?Z, de heel' Browen, Pratjee en echtg., HOWI;l, 

van der Wijek, Boij\e; Looman, Eraggaad, de jongehecl' 
Boijle, Z. M. troepen en bannelingen. ' 

Van Singapore, met de Eng. brik ,Emily Smitk,Mejufvr. 
Davidson. ' ,,: ' :,- , 

Van Nederland, lllet het Ned. selJ.ip Jupiter, de heeren 
van del' Mijl, Dekker en eehtg.; Doelemlln, echtg. en zU5ter, 
Raselins enl vroHwel. bediende: ~ 

-------------------------~------Voar elkartikel in dit nummer voorkomemle_ en niet door andere 
tcgcekend, stelt zich voor de wet ala schl'ijver bckend 

J. C. VAN LIER. 
' .. ,_. ___ . __ ... --.--.-:.... ________ . _ _ ~ .~. ___ _____ .'._0-

Snelpersdruk. - BRUINING & WIJT, - Batavia 
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