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VOOR\vOOFlDEN, 
VOOJUWMleNDE 1 N DE GEWO I< Ii: E DT'I' IF. VAN HIe'!' 

zijn. Het vcnlere terrein i s daar nog ongerept, hoezcer 
de geologisehe versehijnselen, alsmede de mededeeJinO'en van 
Chineczcn ell IIIaleiers ten stelligste bcwijzen, dat op de 
'I.. \ V. hellingen uitgeslrekte tiugrollclen annwezig zijn. 

Nieuw Ba ta viaasch Handelsblad. Zijn zulke versehijnselen en beweriugen geen nauwgezet 
onderzoek waard? 

Het is bevreemdend dat de Regeerin g niet alles in bet 

'lIN. werk stelt om dienaangaande zekerheid te verkrijgen. Wil
len wij eehter meester blijven· van de markt, dan moet men 

(Aa.ngebotlen.) {!tans wd de handen met krneht aan het werk slaan. 
:F.en pnar dagen geleden werd in diL blact medecler. ling Banka heen nog vele gmnclen, die mime opbrengs len 

g 'ldaall \';\11 tillolltrlc:kkingen ill i\ lIstralie. "\Yelken illvloerl beloven. Met slIccessiel'e vermeenlering del' wetkkraehten . 
liil feit kan hebben op de linan tien vall Nerlerlandseh- dnrven wij volhouden, clat de prouuktie billnen 4 it 5 j a
Jlldi ,: cn (["ardoor van Nederland Ina t ziclt moeilijk voorspel- ren verdl/ouel t kan worden, zoo door llf;t opsporen van 
1,,". Wei is wnar blijven de titipriJ zcn steels rij 7,en en niellwe velden als do?r lJewerkillg van reeds -bek-,nde gron
!!ehijnt rlit aun te \\ ijzen, dat de behoefte groote!" is <Tan den. i\Let V<lsten \nl moet men de zaak drijven. IeLler 
de produktie ; maar het is vall vee! beteekellis, wanneer ambtenaar moet doordrongen zgn van het gewieht daarvan. 
cell aklicve konkurrent aan ill) markt komt. welke cloor ]ian- Men moet voorts sommige toutcn vermijden, die thalls be
kit (:1\ Billaon tot (lusver met ?lalakka lleheersebt werd. Meer gaan worden. 
IIIIU ooi,l Jloupt deze mededcelillg onze llrgecl'ing te letten op W ij lloemen het bij voorbeeltl eene fout ue Chineezen on-
lien nehleruitgang van de pro,tllkLie van Banka. der de bestad.nde regelingen te nopen m~inen te exploitee-

III de lias. (\2, f9 ell 85 van dil blad hebben wij de ren, di e hnn 'sjaars niet ll1eer dan 6 a 7 piknls pCI' hooi'd 
vrailg \"ecd ~ bt:hullueld: ann wat is de nehtemitgang- vlln 0JJlevercll wannioor de aro~idel's in schlliden gewikkeld blij
:Ballka tegenovcr den toellemelldell bloei vall Billiton te ven en allen moed I'erliezen. Uit gqede mUnen kanelk man 
wijtclI ? Wij hebben hct plicht geacht pj'otest nail te tee- 9 a 10 pikols per jaal' del veri en uit r~ke grolHlen tot 15112 
huen kgcn hd UClVerell, dat ,13nll ka llitgeput begint te en meer. Dat bewijst Uiiliton, waal' de mijn werkers gemitl~ 
rakt:lI. deld lG pikols per hoofJ verkregen, terwijl (Ie mijnen in het 

OIlZC overtlligillg lehlt er ons toe vol te honden, clat :Mangarsche 20 pikols per hoota en eene bijzonuerrijke mijn 
hoezer,r 13ankn reed~ eenige milioellell pikols tin heeft op- tot 30 pikols rendeerden. Is het vreemd, chit vele Chinee
gc!,!verd, heL slechts van (len wit der Reg;eering af hangt zen nn ommekomst van hunne vel'bindteuissen van TIanka 
de prodnkli'l weder ,op te voerctl, mits men doeltl'eii"ende vertrekken tn op Bilhton werk zoeken? 
maalregelen nt·me. Wij honden de thans op Banka aanwezige ingellicurs 

Hillit on·s prodllklie lleeft melle nog geenszins haar top- voor te groote vrienden der wet ensehap om een prik kcl tc 
punt bercikt. lJl) maatsebappij is cehLer in 't rr.inst niet be- llehoevell. Maar daar er moeielijkheden en bezwaren ~ehij
vl'ecsu dat <I.e markt overvocnl zal gc: raken ell dam'door nen te bestaan om het terrein der onderzoekingen \l i t te 
de prijzen wllden dalen. J ndien nlerl in het loopenlLe strekken en tot dusvcrre belet hebben dat men de opne
jaar geene onverhoopte tegenspoctl en onuervilldt, zal ele mingen ook op de Z. W. heUingen der bergen op groote 
Pl"Odllktie op -liet cinde des jaars wedel' geklommen zijn sehaal Ycrriehtte, zouden wij een milLdel willen geronden 
van ,cirka 50,000 tot 56 Ii. 57,000 piko] s. Het tlistrikt hebben om tlaaraall te gemoet te komen. Wat wij verlan
l\-langar Jleeft ill 1871 aIleen 3" ,000 pikols geleverd. gen, is geene ligte taak. Ann een onderzoek randieltaard 

En zon nu 13anka l'eeds zijn rijken sehat hebben gcleverlL? Zijll hOllllerde bezwaren en ook uitgaven verbon,len, die den 
vVij ontkennen ilat ten stelligste op wetensehappelijke mijningenienrs niet door de gewcine deklaratie te goed ge
grollden, die tot dusver door niemanil zijn wederlegu. daan worden. Wij zouden het daarolll hoogst wensehelijk 

Het staat immers. vast, dat hoezeer men sedert bijna aehten, indien de Jtegeering kon goedvilllien premiell nit te 
20 jaren met opnemingen en ollderzoekingen op Banka lovett voor het aanwijzen van niellwe tingrontlell, die met 
bezig is geweest, men er nog niet in geslaagd is de ge- sueees geexploiteerd kUlIneu worden, zoowel voor de heel'cll 
heele lengteJ er noordelijkebergreeks behoorlijk te onder- mijningenitltrs als voor het hun onuergesehikt personecl; 
zoeken. Er zijn tal van voorbeelclen, dat in reeds opge- die premien moesten als verdiencl besehouwd worden, wan
nomen terreinell niellwe en rijke . tinbezinkingen worden neer de geselliktheid der aangewc.zcli gronuen VOOl' eene 
opgespoord. voordeelige exploitatie op afdoende wijze gekonstateenl is. 

Voorls is van de Zuidelijke bergreeks op de Z. W. en ltuime gratifikatien znllen vele bezwnren doen verdwijnell, 
N . O. heHin ge n slechts et~ n t'l1 ' el llllllt OlHlerzocht., ill het'» ook nl moet men dan sorus vroege r voorop gezette llwa
di , ll'ikt Soellgy Siam, waa\" rijkc tillgrQuden aanget.roffen J Imgen tel' zijde stellen. De posilie ' der mijningellieurs 



'kih dh~~l{ii¢elc--de verge1ijking nietdoorstnan met die der Elk ru~inwerker, zoo l'ekeliCle:l:n~~ ,·yroegel', KallOl)iler ge
admillish;(itellrs op Bilii~()IJ; , Deze ' !a\t'tstel'l genictcn t IW\\Tone omstalldigbeden 9]/~a lOpikoW ·tillpel' jaal'.leveren . 
11~fve1;liJ'ine vasi.e bezoldigiilg , pikolgelden ell hun be-De tegenw60nlige produktie i's all~b~U'6'den llet :middelma
larig~erkt stel'k .om rlat yan de maat.schnppij te bevord~- tige. JutussC'len leverde ]hnka meteel1-g!}lijk.;.ge~all.tanden 
reno WaaJ'om wude staat, als, onclernemer yan de explOl-een IOtal jaren gelede\1l1og S'O,OOOpikuIs: , M\jllen, wil:rr
tatie \;an ' tingronden, zijn belang. nictyerbinden aan rIaj; in men over eene voldocl:de hoeveelb eid ,,'at,er kiln besehik
d~r mannen, die de industrieele zaak leiden? Dat doct ieder k'en, rendeerd en per man van '11 tot 13/2 pikols ill het 
verstan clig partiklllier. janl'. 

Op BaJi kn wordt in gcheeI vrUen 31;beicl' gewerkt. Ous ' Wordell tegenwoordig dan schraler gJ'onden geexploiteenl 
is O'sen billjjker uron vun inkomsten uekend. Het beginsel dat dan weleel'? 
kultuHl'"percenten op Java deed invoeren, kim, zonder eonig ,,\Vaarom wo]'(H geeu nauwgezet onderzoek ingestelcl 
llet minste bezwaar 1'001' wut ork, op llanka toegcpast wor- of sommige mijnen welgeschikt z'Un voor cxploitatic t.en 
den. uchoeve vill1 den Staat, maar op ecne andere w(jze dan te-

Op dat ciland bchoeft men geenc ui tpllLting van den genwoordig plants heelt in ontginniilg kllnnen blijven? 
<Yrond in cene langc reeks van jaren te vreozen. Men on- 'Willen ue mijnwerkers I!.ich iran de schult1 bevl'ijden, die 
~e]'zoek c slcchls de Z. W. hellingell; dnar is, \i'ij herha!en het, zij oorsprollkelijk voo)' den ovcrtocht naar Bauka nnngaHn, 
tin. lYij lJlijVCll hi'; da!, bewel·en I'olharden, op grond vau dan moeten~lij per jaar 9 pikols' tin kunnen rlelveo, tel' 
lIe reeds bestaande kaartcn en teekenillgen, op grand van waanle VOOl' lien van I 121 1/2 's jams. 
(Ie weltell del' nattml' en de wetensehnp, stellnenuc op ver- nlarvan ganf. het, volgende af: 
krcgcnc ervarin g. wegens verstrekkillg van 12 pikols rijst, van olie, zout en 

Gcste!d celis dllt Ollze mcening bleek ten volle op wnar· ij'ler f 68,50 '8 jaars; wegens Slllelt- 'CII transportloon 12 , 
lICit! t.e )'usj,en, dan zijn de gel'olgen vall het, meest.e Als Singkee moet hij vall z\jne schuH pel' ,iam afdragen 
U!I anti (\e\e belnng vOOI' den SLan t, z() odnt eellig-e uitga- f EO. 'fer voJdoening in r.ijne uchor.ften heell hij in het 
\'cn 0111 .le Zfiilk tot kiailrheid to l>rcligen allClins ge- Cente jaar dlls noodig , I' no enhol1dt. vall ~) pikols tin 
wcltigd zijn. dan f 1 L Ol'r.r, om taunk; Idecdingen eenige andere lcvr.ns-
U~ prodllk lio Yllll Banka-lin is ill lle laatsle jarell G7,OOO uenoodigrlhcrlen nan tc schalfen. , 

pikols g(lII'ccst, in Ncderlantl e('l1O \I'aal'll o I'all ± J .G,700,000 13~j cene produktiel'tln 8 , pikols pCI' man ' kan hij zieh 
\"ertcgcllII"oorriigcndc. ill c(:n jam' echter reeds Hid van zline' sehuld bevrijden, want 

Vall de7.e som ;';'.1Ht; ul' unn inkoop vnll ltd tin ad i 1:31/ 2 hij ontvangt dan f lOS 
p CI' pikut I :J{H,i'iOO CII wegells administrill.ic-ko,ten, verlies Til het allcrecrsl.e jaar van annkomst7.al 110 lli(jnwerkel' 
op lie ri.isL,·crsi rl'kkill!!;, kostf:n van I'en'onr, ell:'.. enz. in {len regd evcllwel niet meer dan 4, pikols c1c1ven en dan f 46 
f 1,lU:i ,500 ; te 'l.amen j 2,110,000, Aan zlIivel'e willst tckor!; komen. In hel.1.wecdejaar klimt dnal',loor de schuld tot 
blijfL dan ( '\· , ii!)U,O{)O over. f 12G.50 en dnar hiJ, ook bU oene pl'o(luktie van \) pi.koL, 

Hop. lI HIl r. iulIlijk dew bate II 1 of,\'C zijn, zoo vcrmcerdert Ilog f · 4 telco!'/' overhoudt, zal hij pas in een dcrde ,inar 
de?!! LI"\:(ngrijk lI'<Il1l1tel' de Pl'Odllktie door versterkillg del' f 37,50 VOOl' zieh olltvangen, om ;;ieh vari het. noodige te 
\\·(,rkkr:wl!ten tocnecmt.. vooI"l.ien . 

.Ecnc prOllllkiie van I rlO,(JOO pikols, ltaar onzo meenillg De toeslnnd ' zon nn, onzes inziens, voor aI'e partijen gntl sli-
hillllClI .\. ~ ii j[l]'(:n oercikbnar, verteg:ellwoordigt eene wnnr- gcl' wOl'll en, Wlln neer men rll: sellJ'ale tingronden tegen cen be
de vall l !) milirrr.n !!lIldr:n. paald loon liet bell'crken of die ann pal'Likuliel'lln ter cxploil.atie 

Dl1o r l"illl allrcl,km;ile j 2 , ()2~,O(j0 wcgclIs inkooppl'ijs en overli et, mils leveriug vnn het t.in teg<3 rt een bepaaldell jJJ'ij s . 
.f 2A7;i,OO'O 1'001' de I'cn\t!rc kosten, homlt men circa 101/ 2 Men killl tot het laatr; t.e overgaan,omdat men bij oehoorlijk 
miliocll Q_ I: I·. on(\el'zoek .vrij I1mHvkcnrig , kan hcpalen hoevee1 eelle mijn 

) Jaar 111 iJ1 C(Jk rlat wij ons in onzn I'el'waeh!.ingen vel'- knn prodncclll'en. De \rinst oj1 till is ovedgens groot ge
gissclI 1; )1 de pl'oliukt.ie slechts t.llt de Vi'o(lgcre hoogte ware norg, dat de Stflat. zich celiige nitgaaf kan getl'oosten. 
0)) tc \'ucn~ ll, dan brcJlgt hd belaug van lIen t3laat toch Overigclls rust op den arlmillistratenr, maar bovenal op 
melle d:tL men pOf,ic inkomstcll te vCl'meenlcren, die 0[1 zoo- de ingellicllrs de verplicht.ing den arbeid in arme mUllen 
danigl1 lI'ij ~ f.\ vlol!ien door hanne wetenschnppelijke kcnnis i.e hulp te komen Oill 

Om t.ot meer jl)'{Jd.uktie t,e kOJ11ell, moct men dc \\'erk- daal' de prouuidic te verbcteren. Dit kan in vclc gcvallen 
kl'u()hkll 01' Balil,a VC1'llllwl'dcren, sl:cl to t 11.000 mijnwer- plaats ]wbbelJ . . 
ler8, maul' ten:l]'; ,ommige l'egelillp;rJl1 wjj'l,igen. Kan de mijnwerkcJ' \) it 10 pikols rlelven, dan 7.al hij 

l\'T1:n If.al hoc langeI' des te mee;r oezwnllr o!ldcl'vinden om rncesta! m~t amuiLie wcrken. Bij betere voecling kornen dall 
wcrkvolk nit Chinn te krijgen, als BilIil.on, ~[alakka en ook mindel' ~i cktegevallen VOOI'. 
Ausl. ralie mo())' voordr:el na.n den mijnwerker heloven. Dat de Sin gkees op !lanka eyenwel weinig Inst gevoelen 

I~lk ingcllicur weot. hoeveel ecn Illij nwerkcl' lloo£iig heeft. om declhebbers ill anne mijnen te 'worden, oegl'ijpt ieder· 
om tc leven en nit 8ehuldell te geraken. De lllall moe!. een, .'wan t dan zijn zij gedwongcn gcilnrende jaren. daM' 
kunnclI overiegg'en, of hij gaat 1Ieon wo spocdig hem dit verbonden to Llijvell, al hehalen z.ij geene wimt. Als de 
moge\ijk is. Nu is nlgemeen hekcrid, clat op Banka de Chineos eehter langeI' dau drie jaren moet arbei denzomlel' 
ll1\jnwcrkcr / lOS's jaars moet vordienen. H eeft tIit nie!. yan schulden los te z.ijl1, wordt hij mocdeloos, onverschillig 
plaat", !.lan \Vordt hij ontmoedigl1. lJen moet . de kongsies en lui of !oopt weg wanneer hij de kans ' schoon ziet. 
del'lialye l1iet, nopen o]l den bestaanden voet mijnen te ex- Zckere on1e moet bij de ontgil1ninp;en nogtans in het 
ploiteeren, die 6 it, 7 pikols tin per jaar en per hoofd pro- oog worden gellOuden. Maal' daarbij moet men met billijk
duceeren, maar de wken anc1ns regelen. heiLl tc werk gaan. Noopt het bC'8tlinr dus de mijnwer-

In het afgeloopene jaar zijn van regeel'ingswege op Ban- kers mijrien ie openen, die weinig opleveren, dan moet 
kn ongeveer 95.000 pikols rij8t verstrekt. Wnnneer -men de }{egeering van hare zijde eenige tegemoetkorning geven, 
J,etgcen VOOI' Lepar en Billiton bestemcl werd, alsmc(le ten hetzij rIoo)' )'uimer uetaling van , tin' uit die mijl1en, llet
hehoove van de distrikt.shoofden is afgezonuenl, aftrckt, geen celitel' tot mishrlliken zon kUlmen lej(lelJ; !let is be
blijvcn ongevecT 84,000 pikols ri.i st over, voldoende VOOI' de I tel' zich de kosten te getroosten van c1 en 'nlmleg van gTOO

voeding van ruim 7QOO mijll\ITrk r. l's, een cijfer ~·.iarvan ! t,re tal! at ~ cn bUIlt1ai's, tcn gevlllg I\'n ~ r\a n die mijllcn over 
Ol>k 'in , de ,inarlijksellc vcm:Dgcn meldin g wordt gemaaU. I mccr wokI' kllnnell .beschikkcn timl onder ge\wne omstnn-



digheclcl1, ell .. met dezelfde .. werk.krachten meer am'de Jean 
·verwerkt worden, hetgeen meer tin gceH; 

,Vanlleel' wij een betere regeling van de belaling der 
111 \j II werkers verlangen, zal men ' ons wellieht tegenWel'pell', 
doli; daarin ill lS~r~5 is voo!,-",ien bij cell gOllvernern(!nts
bC51llit, waarb~i bepaald we1'(l ([ai, or geene voorsehot,t.ell 
meel' wuden worden gegeven, maar clat Lij de mijuen die 
hi,) afrekenin g op geene llitkeeringcll aallspraak hadilcn VOOl' 
elke pikol till, welke clool' zlllke mijnen gelevcrd weni, vijf gul
dell ZOll worden bcl.aald. iVi el'l wilde darrl'ri.oor tevens vool'ko
mOil, dal lIi~1\ bij met sehulclell uciadcLI mijn'cn, \\'etende 
dal men gcene uitkeering te waelitcn had, crts aan andere 
mi,)II\I'erk('rs ZOll verk oopen die in l'iJker gl'ondon wel'kten 
en geeno schuldcn af te dragen haddon, om konianL geld 
1(: bokolllcl\. 

Il.oczee.r de bccloclillg' goccl is, had · men d it lliot als rcgcl. 
tr\oetcll stellcn VOOl' aile mijllen, waut diell tefl gel'Olge 
11'01'11 cOile premie VOOl' luiaards ill het 10 1'un gCI'OepCllj 
tlll~1l zal luch nu in mcuig gev"l mind.ol' harel doorgelVcrkt 
hcbbcll Olii zieh spoedig van sehllitlen to bel'rijclell. Hot 
is I'cd bt:trj' bij millclu producccl'Clldo mijnen voor loon 
te )"iell \\'crkcn. 

Wij willen door de;r,o bcsehOill\ illg ge". uszius bClrCl'C1 1, 
dilL 1\ll'11' de lloodig'c pl'ikkcls om voordeel te bohalcn, blij
vClld wuken , do . mijllll'el'kers lui zOll,lei! 7-0n, :JIaar wat 
wij zondell IVcns(;lrcll is, d,lt mOil de li.edel1 wu aanspol'cn 
uwer to pl'UdlLCeCrcn ell daar[oe i!aIHuonlig'clI door bet ui.tloven 
\'all U)ll prt;lll ic van I' l! of 2,50 pCI' pik:ol tin, die mee\' 
df\n ill cell vorig .inar wcrd opgdev(!l'd. Z COI' zekcl' 'is (Ie 
lIit.l!aar, welke hiol'dool' tell last;l~ vall den titaat. zau kamen, 
~eril!g' : r daB lid bed l'ilg' ti el' uitkcCl'illg' van ./ 5 pel' ·pikol 
I,in aa ll lIl ijllCll, £li t) ;l.nciel'!:! gcencl'lei uitkecl'illg' zouden ge
Itidell, omdal r,ij nog schuldCIi Hall lIet bc~LIlll\' hcbbon 
I,ll kWijtell. 

Eelle lludcrc oll1;.;tandighcid , die nadodig work!. op de 
allvssing dol' mijllschllldclI is , da~ dc (Jude dcelhebbcrs in ' 
wlldanigc lllijB nn SOIIl~ uie!. wCl'kcn on niles aau de sillgkoes 
overlatull, ()aaL ovenll'cldo IIdmillislrllt.eul' de haudclillgon 
del' mij IlhaOnJell good lilt; ziet mOll buvenal toe dat het 
pcrsoneel II'cl'kelijk aallwcr;ig is., dat 0)) de mijnli,i,stcn 
\'oorkomt; kL mon or op rlat geoll deelheubcl's to book 
~ Iaal\, die ecm kl)nlic ill hUlIll C plaats la[:e ll II'cl'kell, dan 
zu\len oak daardo()1' de mijllen VOOI'!lit,gailll. < , 

lIij !~,)('d toc~i.eht op ltd wel'k j iJlj vCl'stallciige Leiding' 
ll ll \'aad~eviugcll betrd\i.:udc den aauleg del' t(~bltt8; blj ZOl'g 

dai. f!,'Cl:ll wa Le I' verrnorsL wOJ'clt ell het uit '~ewas~ellen 
lillel'l; Lijtlig ill de hand fl'~' wordt opg'!);:<lm(:ld; bij uellOol'
li.,k tcmpcrClI vall clell WIIICl'stroolU, opda!. Jijn tillCl'ts niet 
VVrlOJ'Cll hil; :Jls tlit ecn on ulldel' ill het oog gehOllden 
WOl'dl., klllmclI \\'ij OilS uiet vool'stcllclI dat el', JUrcl' dan b~ 
uitwudcl'ing, rniJllcn aalJgetrofl'en worden die Hiel CCll 9tal 
pi k"ls tin per man zullell oplcl'cren. 

JJ (,L is aM den ingeniellr en don ad minisl:rateul' mede te 
lI'ijLen. wanncer mijnen, oncJanks goed toe~,ieht dat er flink 
geal'ueicl worde, in sohulden gedolllpeld bl~iv c ll, mits men 
~(;e ll e vuj !lisle bel'ekening van het t.illgehall e van dell grond 
gemaakl hebnc. 

Ue tc]'reinon rnoctcn toch zeke]' lingchaHe hehben om met 
vool'lleel bewel'kt l.e kunnen wordoll en bij lIlatige toestl'oo
milli; van watcr voor ontginning geschikt te wordell geaeht. 
Dit gehalte is VOOl' koeliet-lIlijnen err bij eenc. diepte van 
millslens 11/2 meter pel' vierknllLo el oppel'vlakte 21/2 kilo's; 
V(lor !. oeLiet-kolour;mijnen bij celle dinple vall ;; meters pel' 
vierk, c14 kilo's en bij 4 meters diepte 6 kilo's; voor 
kotolt(;lI/.(jne1t diep 5 metc]'~ 8 kilo's, 6 meters 8 kilo's, 7 
rudel'S 10 kilo's, 7metus 12 kilo's en S melers 14 kilo's 
lin. .. _,. . 

Bij nlinle besehikking over waler zal men llOgtalls ook 
/!,l'onclen ill exploitatie kLUluen bi'cngcll, Wier i'ijkdom aall 

metaal 1/6 mindel' is per. vierkante e1 'oppei'v1akte dan de 
door OIlS aangegeven e0fcl's, 130 mime ~e3ehikking - over 
water kan elk illan dan meer grolld uitW[ISScheil. _ 

Op Banka voIgt men rceds den O'oericn rcgeldc meerJere ' 
. Lransportkosten vall het tin Voor al~ mijnen, elie venIer dim 

!J palen vall de llrwfdplaats van het clistrikt gelegell zijn, 
ten laste van (Ie ltegecring te bl'engell. De afstalld waaj·op 
de mijllen gelegell ziju j kan derhalve g6ene redcn zijn Oill 
ze niot in exploitaticte mrnen. . . 

Op Billiton is rlan'rin door de :Jlaatschappij uiet vOOl'zien. 
Z~j . zal or later toe moctcn komen, wil zij nag zeer lang 
\'oortwerkClj-·.. ·::;ommige mijnen zo nden immel'S tlJans, on
daub haar r~k(Iom, aan de werklieden geell vOOl'deel ople
I'erell, daar . de tl'iluB[lol'tkostcn illlc winstcn wuden verslirl
den. 

De adrninisLratclll's en ingenic.u l's moctell op een tal bijzon-
derheden let teu . Vool'al water en een soliede groote ta:bat 
sl'elen eene belangrij ke 1'01 bij stroomtin-onginningen. 

'IN tj aeltten het van het _ uitel'ste belang lIiet aIleen de ge
!teclo Z:. W. bel'gltellingcn, man' ook do reeds i n bcwerking 
genomoll tel'l'eiuen t.el' dieptc van aoht meters mot het oog 
op de door on s aan~egcwen l'egcls nader te ollclerzoeken. 
~1ell strekke dat oncicl'zoek langs de N. 0. knst nit tot 
III de nabij hcid va 11 Talldjong Herkat, alsmcue tnssehen 
de bCl'grecksell in, Merkt lllell claar doorbraken van het 
graniet op, (Ian word.e hot onc1erzock vcrvolgd. Voor
narncliJk w011 Hcben wij echter de gchccle Z ,V. helling 
del' meer tcri Zllidell geJogen bergen, speciaal in de (lis
trikten Toboali, Soengy Slam, l\Ierawak en :JIuntok goed te 
<loen opncry,cn. De aanwezighei(l van graniet, donkcJ'gl'ij 
zc klei en kiezelschiefcr zal to t leiddraad st rekken om tinexls 
op te SPOI'Cll. 

\Vij hebuen voorLs de lcerntell aangcwezen, clio, naar onze 
meening, cone goocleexploitdtie ill don wcg staan, Wanneer 
men die vcrheJpt, zal men ook meol' en betel' \\'crkvolk 
vcrkl'ijgen, . . 
.Om tot eCllO zoo belall gl'ijke vermeel'del'illg del' Pl'OClllk

tiC to gCl'akcll, als waarV<l 1l wij in den aanhet gcwag maak
ten, mod mcuioch over mecr handen kunnen besebikken. 

Het; belangrij kste element , dat ill het oog dicnt gaholl
den te worden, wanHoer men zich op den dlllll' eene l'llimc 
Pl'Oclllktie wil verzekoJ'cn, is het weJ'kvolk on de aauvoer 
claarvan. 

Het kiln er too b\jgdl'ilgcn hebben dat de prodllktie ill 
de laatste jal'ell is afgcuomeu, dat tenvijl goode mijnwcl'kers 
rcpatrieerdell, slechts mintier kraehtige handen aangevoerd 
z.iJn, omdat de mijnen op Banka nietmeer zoo belangl'ijke 
winsten afwierpen. Dit is nogtans niBts meer dan eellO 
hypothese. 

Geene llitbreiding del' prOllnktie op groote sellaal is evell
wel te verwachton:, zonder versterking del' werkkraehtcn. 

De aanvoer van Chineczen heeft in de laatste jarcll op 
Banka opgdlOudell. . 

Wij ",jjn vall meening dat 01' te clien aanzien misslagen 
zijn begaan, waaraan bet g'ewesle)ijk bestuUl' wei is waal' 
rechtstreeks geen schuld draagt, maar die \'an wczenlijken 
illvlued gewees l kunnen zijn. 

De uiLueKl.'lingell bij aanvoer vall wcrkvolk hebbell aan 
de hoofden elt' l' singkecs Jl iet clirekL ((001' het uestUlll' 
op Bauka plaats. Zij gesehieden door lllsseheukomst van 
de h.oofcien del' Chilleezcn, clie, bijde hfi'ekcning met de 
wcrvers ell wangkangvoerders , welke bij hen zoogcllaamdo 
binncnrekenillgell hebbcn, zoo goell ;weten te cijfercn, clat 
de wel'vers cn wangkangvoel'clers sorp.s telelll'gestelcl nanr 
China terugkeerden. H et gevolg c1aarVall is geweest, dat 
geen werklieden Uleor naar Banka werdclI gebracht. Ook 
werkten de wervers OIlze z0ndelingen t.egeil, die naa!' China . 
·gezollclen werdell am werk\'olk ovor te halcnzich naar BaJika 
te hegeven. 



, Op Billiton deden . zich in 1864 en 1865 gePjksoortige onderzoek venIer tel' zijde te stellen. .Men moge ze eeu
-v'ersehijtlSelen VOOl'. - Op aanzoek van de mUiton-ma'ltsehap- - mactlhumbug genoemcl hebben, de geschiedel1is van het 
pij beIDoeidehetgewestclijk bestlHlr zich nogta·ns toen - tot standlLmcil del' tiumijn:;.ontgin-nirigen or Billiton is d,].·r 
met de uitbetalingen aan wervcs en wangkang~ oer- om aan geenenkel mijnbou,vkul1dige in deze gewesten onfeil
del'S en gaf zelfs kleine voorschotten aan clie lieden;daar. baarheid van oordeel toe te kennen. /I Er isgeen tin op rlat 
bij bestond altijd eenig risico dat zij niet zouden tCl'Ilgkecrell. cilanJ, voldoencle om het Inet vOJrdeel te ontginnen", luidde 
III 1865 vocrdcn iij dien ten gevolge evenwel 2,100 man en eenmaal de offieieele uitspraak "En wie bad zelfs dnrven 
in 1866 1,400 singkees aan. Dit bewijst clat _er weI werk- vermoeden, dat daar dc tegenwoordige resultaten zonden 
yolk te bekomen is, mits het bestllur er voor wake dat worden verkregen? :Men stelle derhalve ook op Ranlca eell 
tle belooning den rechtell man in handen komt. wetenschappelijk onderzoek in, niet volgens den ouden slellr , 

Liccu tiell of vergnnningen om yolk te wcrvcn, waals maa.r zooals wij dat verlangell, cn love premien lIit voor 
ouder het bestullr van dell resident 1303scher werden uit- het opsporen vall niellwe tiugrolliLen. Onze inllige ol'cr
gegevell, zullen cr veel toe bijdragen om den .8[1I1VOer van tuiging is dat Banka rijk, zen rijk door de natutIl' ge-
singkees te vergemakkclijken. zegend is. 

Uilliton behoeft tegenwoordig geene ,,"crving. Dc 70 of Neclerlauc1sch-Indie heeft dringende bellOefte Ran meer 
SO mijnwtl'kers, (lie jaarlijks repatrieercn, 60 a 70,000 gul- en verbeterde middelen van venoer, zoowel tot oll!.wikkc
den overgclI'onnell geld medcnernendc, ;t,ijn voldocncle 101<- ling van's lands prodllktieve kracMen en welvaart als uit 
vogels om lliCl\W() mansehappen te doen overkomen. In een krijgsktmclig oogpunt. Haven- en irrigatie-wcl'kell, 
het grootstc mijndistrikt van dat eiland wcrd toch in llet kanalen, kustverJiellting, bovenal llCt onclerwijs en zooveel 
laatste jaar aan oeu)(ut[J pamljan[J niet mindel' Jail '1. 1/ 2 ton meer eischen ofiers viln ele schatkist. E~rst (lao wanneel' een 
~ouds uitgckccrd. en ander zijne werking lIal hebben doen gevoelell, zal de 

'Wij Homen elus aan dat als het bestuul' op Ban ka de noodigc sehatkist daal'van belllngrijke voordeelell trekken. Onze 
waakzaamhtitl a:m den dag legt, steeds voldoende lIerkkraeh- nnantien gaan derhalvc cell moeilijk t\jdperk ie gemoet, al 
ten voor- de mijllcn nangcvoerd zuIlen wordell. is (le toekolllst verzekrnl, omdat llier sprakc is van produkticve 

Wij 7.o nt!en wcnschen dat vooreerst gedurende een viertal ja- ui!gaven. Bet is eehter gcene gemakkelijke tank illmiddels 
ren telkcllS cen 10001;al sillgkees werd a!lngevoerd. De kosten nienwe lasten aan de bevolking te uoen (h·agen. Dat zal 
daarvan slcllcn wij per jaar VOOI' premicli viln 1IIlllvoer, euz. Imar eel' tegen IICl'vormingen en verbeleringen stemmcn. 
op 25000 dollars. Elke singkec is nogtans g'chouden door Mag dus de H.egeerillg onder zulke omst~ndiglJcden lallger 
:t.ijn arb{!id ill hct ccrstc jaar van aankomst 12 dollars af te dr/!- 1I<11aten onze ideciin in de mcesL ernstige overweging te 
!!,CIl.· ]).; Stllai IlILlc t derhalvc op CCIIC uitgavc van ± nemen, om Banka proclilktiever te eloen zijn? Ollze over-
1:3.000 dollars l'ekCllCn, hetgccn ill ,1< jal'en ui l, Ulaakt 52.000 tuiging blijft ctat de bron van inkomsicn in Ne<lerlnndsch
dollars. Indic, waal'tegen gcenel'lei bezwaren geo pperil kunllcu wor-

De mijnwcrkf.r llceft ccnigclI tijd Iloodig tot daarstelling den, oneindig milder kan vlocien. Dat vraagstuk worde 
yan cenc woning en andere gr;botlll'en, '1001' Ilet sehoollma- opgelost. Dari bevordert mcn, het staatsbelang ell l.evens 
ken van Ii et terrcin, dell aanl"g VClIl tllunt ell o((.?ular, maar dat van de indusirie in Europa, dic telkens meer tin 
'kan desnlcllcmin · in hct e(,J'stc janr recds 3 a ,~ pikols tin noodig llCeft. 
lcvereu. Dit maakl. cene lI\ ec'nlcre opbrcllgst van + '1,OUO v. G. 
pikols till. In het t\\:e?de JUDi' wascht elk mj.iIl\I\er~.e~.~vc~~ 
\'eel nl :: ern ouder Hl'liculer. _\I.en komt dall geX{J('?~e'lJk bl.I 
wcdCl'ilnllvoU' van 1000 llIilll op rene vel'hoogde produk
tic vun <1000 + 1000!) pik()I~. Zoo kan men binnen 4· ja
rCII 34,000 piknls mcc]' Vf'rkl'ij~rn. :-itel d8L de gewoue 
prodnktic ili\ll (le oudc ll1ijncll lIiet. venln dan loL 70,000 
pikols gcbracht zij, dan Wil de pruduklie reeds in het vijfde 
jaar tut 110,{J00 pikols op te \'ocJ'cn <lijn. 

\Y ij sprckcn c\'cmvcl slechts van cene gcmiddelde pro
cluktie onder gcwolJe olllstandighcdclI. Geen de",kUlulige zal 
kUlmen ontkcIIJi<:1l da!. bij bchoorlijk ioc:J.icht ell goede lei
ding (Ie PI'O(lllklic del' bestnilude mijnen nid met 15 it 20,000 
pikols 's janl's te vermcerdcren is. 
- ''''Ol·dt 0[1 Banka p;ren krtleht.ige stoot nan <len gang van 
zaken grgcv(JlI, dan zullen wij wellicht beleven dat htt 
vierm!lill klc-iIlCI:C BilliLon, flat ill golij ke omstandigl1CdclJ 
verkec)'t" weld ra grooter pro([nktie dan J-lan ka levert. 

Bij de hooge prijzen van tin is het zaak in de bliJk
baar klimml'ude bchocflc te voor~.jen. l)ocn wij dit niet, 
dan zoekt de llijv(,J'heid andcre uitwc)!;cn. H.eeds hebben 
(Ie eigenaren del' smeltovens van Cornwallis het oog op 
uitbrciding del' tinmijn.exploitatic op :Jlalakka gevestigd. 
Siam t rekt evenzccr (le aandaeht. Allst raiie drligt een ge
!lucilte konkurrent te w01'(lell. Waar moet II! t heen als 
]3allka stilstaat? l.'an worden 's laJJdsfimwtien met wezen
liJk gevaar bcdreigd 'lIs de. dag nan breekt, daL de tiupr.ij
zen door toenemeucle exploitatie in andere gewcsten ~ens 
bcginnen tc dalen. In on5 oog bestaat daarvoor vooral s-
nog geene beduchtheid, want de naVl'aag neemt telkens 
toe. 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ, 

Bij besluit. van den Gouverneur·Genera cI van N ~derlillidseh
Indie, van 17 J uli 1872, hO. 26, is aac.geteekend dat. 111111 de 
hieronder volgende personen, by de Behler ledcrs naam hckeun 
gest.elde wetlen. brieven vall lIaluralisalie als Nederlauder -z\jn 
verleend, als aan: 

Richard Bernhard Gottlieb Brosl.owski, land meter htj de stat.is
t.ieke opname op JR.va en Madura, geboren Ie Bromherg (Pruis
sen), wonende I-e Keboemen (Bagelell). by de wet vlln 13 AI)ril 
1872 [Necterlandsch SllIal.sblad 110. 3~]; 

Antoine Joseph Joachim Caudrou, boomwachter by de inko
mende en uitgaande regt.PII te Be~koelen. gehoren te Hrusstl 
(Belgie), bij de wet van 13 April 1872 (Nederlalldsch Staat.SbJad 
no. 35); -' 

William Ed ij, geemploijeerrle op de suiker-f .. briek W ringin 
Anom (Bezoekl), geboren te Ulleskel (Engelanct). (Nederlandsch 
Staalsblad no. 36]; 

Wllhelm ]<'erdlJlllnd von Sliilpnagel, lijdelijk klerk op bf.t re!'i
dentie-kanloor \.e Pamak8san [Mudura]. !!ehoren le (;ofs\in [Pruis
sell]. bij de wet van 13 April 187;.1, l Nederlandseh Slaalsbll1d 
no. 42]; en 

Karl lJudwig Schaafl', desl\ids burger-opnemer in het 1Z( ~IIVer
Dement Ctllebes en onderhoorigbeden, geboren \.e Coblrlll:z [PriJis
sell], aall wien stdert b~j liet besluit van 10 Juli 1872, no. 5, 
ern tweejarig verlof Daar Nederland is verleend, bij de wet un 
13 April 1872 [Nederlandscll Slal1lsblad no. 451. 

Civiel Departement. 
Yerleend: 

Een tweejarig verlof naar Nederland. We!!fllS ziekte, aan den 8f-

lUaar onze finantieele toestand is niet van (lien aard , clat sistent-resident van Djokdjokarta: :F. H. W:grallf VI n 
men gCl'cehtigd zou zijn onze dcnkbeeldcn zonder nauwgezet Ranzow. - -



On tslagen : 

0,) ~erzoek, eerv91, uit 's lands dienst" wegens z i~kte. met be
houd van re~t op pe~sioen. de ambtenailr Ojl wachtlo:eld G, 
w. c. Dressler. laatsl.elijk eersl.e · Iderk Levens griller bij 
dlln Isudraad te L Imoogsn [Soerabaija J. 

TIenoemd: 
1'ut Iioofdonderwijzer aan de open bare lagere 5chool te Poerwa

kurta [Krawall!:], de eerate hulponderwiizer aan de openbare 
cerde lagere school I.e B .tavia G. Li!.vell. 

'rot eersl.en hulponderwijzer aan de openhare derde lagere school 
I.e Batavia. de hoordouderw\izer san de openuare lagerc school 
ttl Pllcrwakarta [Krawan!! J L, ll. van Dingsted. 

Bij de Plaat8elijke 8cltoolkoTilmi88ie te Magelcmu (Kadoe). 

Ontslagen: 

E~rvol, wegens verlrek. als tiel, A. }'. Goudriaan, onder dankbc
tuigillg voor de door hem als zoodllnig bewezen dienslen. 

TIenoemd: 

Tut lid. It. H. Vlln Os. ingenieur der tweede klasse bij den 
watersl,aat eu 's lallds hurgerlijke open bare werken. 

Goedgekeul'd : 

r/at door dell lJil'ekteul' van Billnenland8cTt Be8tuUl" 

vool'loOllig is aange\vezen: 

Allo den hOlllvesl:er, belssL filet het beueer over het bosch dis
Irikl. Krawung, Preanger-H.egelltschuppen. CheriboD, Banjoe
mas , ill~ted" VI\II SDelllet.iulig [Prellllger·llegenischappen]. de 
uoufdpl~lIt8 Clleribou tut slalldpillats. 

Is overgeplaatst: 
Villi de residentie Safllarallg rillar de rcsidenlie J aparo, de opzie

lIer der tlfrste ktasse hij het bo:;euwezell op Javu en Madura 
A. W. A. Zeijdel. 

tint door dell lalldl'arul te ' l'emall(J(Joell(J (K(uloe.) 

Is benoemd: 
Tot built 113ewoon substiluut.griffier bij die regl.bank. buiten be

zwaar van den lande, H. J. A. vall Biommestein. ambte-' 
naar ter b~Bcbikking btl de. IlInt.ielijke inkomsten en kultllres 

Door dell Direkteltl" tall OnderlOij8, .Eeredielt8t 01t Nijve1·lteid. 

Is benoerod: 
Tut lweeden hlllpolldtrlVijzer alln de opellbare lagere school I.e 

M~lllllg L Pasoeroeau J. L. ]i'rankcn. onderwijzer voor de In
dl8cbe dltlllst, olllaug~ nit Nederland lIangekomen. 

Dool" den Re8'ideltt del' Lamp01t{/8cTte lJi8triktelt. 
Is ontslagen: 

Bervo',. wl'ger.s vertrek alB lid,vlln de \llaal.selijke schoolkom. 
mi~5ie It: 'I.'elnk· Belong J. D. L. HlIfders onder dank be
IUlgillg voor de door IH'U\ als zoodanig bewezell diellsten. 

Is benocmd: 

Tot lid der plaalsel\lke schoolkommissie Ie 'l'elok -Betong. de kon
troleur eerste klasse jhr. '1'. G. V. Boreel, 

Departement van Oorlog. 

Ontslagen: 
Of' verzoek, earvol, uit. Zr. Ms, mililaire dieosl. wegens vol brach

teu ditIl81.1i.Jrl, met bdlOud Vltli rt·gt op pelJsioen, de luite
nKIlt.·kalonel d~r il,flluterie W. E. J!'. van Heernskerk. cie 
ciiri!-(erende oflicicr van gezOI;dheid der effste kl~sse A. H. 
KUlize ell de majoor der illfanterie A. W. van Riemsdijk. 

J<~en'ol. uit, 's lands dielJst, de gescborsl,e klerk bij de militaire 
adrniuislratie W. L '.urens. 

VerleeDd :. 

Blliten Dezwam· V(l1t den lande, 
dfn rang van kllionel, aan den P.lIl1geran Adhipati anom Ha

mengkoe IJC;O 0 hing kallg Soedbjhio ~oetrorodjo narendbro 
1vhtaram vall lljokdjokart.lI. »r1judant van den Gouverneur
Generaal VIIU Nederlandseh-Indic ; 

den .rallg van luileuant·kolonel der infanterie aan den Pange
rau Ario Adi Koesoemo; 

den ran'g van lIIajoor der i/lfaqt¢rie, a,an AIlD. Pangeran Teedj9-
kesoemoell aau · den P;'ngerali AriQ Adi · Winoto, DIet. iu'- · 
trekki(ig voor z()ovetdez'eii ' iliaJsteii · b'elfeft van oell ,rang 
van kijpilein-adjudant van Z. H. den Sulih'an van .Qjokdjli
karla; 

den rang' van kapitein-atijudaut van Z. H. den Su[tban .van 
Djokdjokalta, aan dell l'au~e·r8n Adhiwidjojo. 

:aa 1ia v:l.a. 
17 Juli 1872, 

Volgens ons wel~'illend gedane mededeelingen, alhier van 
Deli aangekomen, is de kapitcin Koops naal' zekere plaats, 
Klocmpang genaamd, opgcl'llkt. Op den 3den dag trof hU 
eene \'ersterking op zUn IV g en DHIll die. 

Den 20 J uni trok dc luitenant Ponster, vergezeld van 
dell kontroleul' de Eerens, met 20 bajon etlell or naar ccne 
plaals, waar de vijand, zoo hot heette, genesleld was. Mell 
trok naar de bergen; maar er waren meer wegen dan naal' het 
bewcren van de inlanders bcstondeu , waarop vcrsterking 
werd anngevrangd. Van deze voorwaeht 'lf erden den 28 Juni 
bij een aanval \J man gewond, waarop zij Daar de benting 
rctil'eerde, wallr de hoofdlllaeht zich beyond. 

])0 trOtpell, van TIatavia ter vC1'stel'k ng gezonden, deden 
(k rcis naal' Deli ill DO uren iijd, llllleldaad a splendid 
trip. 

y,ij kll'amell den 10den des mOl'gens ten 8 UTe ler recde. 
DiclI avond waren zij ten 5 ure, met de koclies, ell 4 dagcn 
vikLllalic, gcdebarkeerrl. 

Des avonds len 10 ure I'llHen 1 officier en 25 mall, op 
verlangen van den kOlI troleur, nanr er ne plantage op, on
geveel' 2 palen van Deli, waar de BaUaks zich gencsield 
zOlldcll hcbbcll, }Ien von(lniemand cn (len volgcntlen morgen 
kcerde dc tl'OCP llail!' Deh tel'ug. De hoofdlllacht, onder 
bevel van dCII Juit. kolonel VOll Hombraeht, ging tcn 4 ure 
des morgcns rlcn llden op marse-h. Ecne kompa)lnie mkte 
naar Soeng-al, de andere lIaar Laboean. Onze troepen kwa
men cr allcn aan; geen enkel man bleet' wegens vermoeid
ilCid of ziek(c achlct'. 

Vall vCl'dcl'c operaticll heert men nag gccn bericht. 

De Pi?l(w(J ()azet 'e bcvHt beriehten nit Deli, tot 3 dezer : 
Dc t rocpen, ongcvecr : '10 lllan sterk, :tijn te Soengal. 

ongeveer 14. rnijlen van Labocuil gekampecrd. ·waar zij eene 
sterkc positie hebben ingenomen en de aankomst der vel'
~Ierki\\g'cn wachtcn. 

Omstrecks 14 dagen vroeger wenl eene expeditie door 
Oll'l.C Il'ncpen ondcrnomen naar eene plaats, Tandoe Benoa 
gcnaalD(1 J ongcveer 20 mijlen meer landwaarts in dan 
t:)ocngal, om cr de twee rebellenhoofclun gel'angm te nemen ; 
Dato K (' I.j il en Dato DaEl, zoudcn t.ich daar toch op
houden. Op ongevecr 3 mijlell van genoemcle plaats werd 
plolsel ill g' op de troepen een moorddadig vuur geopend nit 
cen dlichLig' VOl sterkt HaUaksch Illtis, waal'door i 0 der 
on zon buiLcn geverht werclen gcsteld. De dappere kom
manclant der troepen liet (I e benting ter"toncl bcslormen, 
di e zonder vel'del'e vel'liezen werd genomen, dllar de Iht
taks de vlurht namen. De X ederlandcrs aehiten zich onder 
clew omstllrl(lighetlcn nog-tans niet sterk geuocg om de 
vervolgin g dicper Jnlldwaarts in voor t te zettcn en begon
nen op i:1ocngal te retireeren, hetgee n eehter niet ongestoord 
plants llad, want den voJgcnden dag werden de troepen 
in dell'l'ug en op de rechterflank bestGokt. Na eene seher
mutseling van een uur slallgden zij er in de Battaks met 
groot verlies af te 51aan. De onzen leden dailfbij geener
lei veflies. 

De ..1l'g:.8 van Pinang, vall 4, dezer, deelt mede datde 
mocrn skoortsen. die TIrit~eh-Indic tei~!erell, ook te Pinang 
zijn uitgebroken; zij zijn er overgc\.n-acht (loor 2 oL3 



passagiers van het -st.oomschip Lincuula, van Rangoon; ver
vol gens zijll 30 op 50 Chincesehc zceliedcn, ,lie in t5h1 
hllis ,yoonden, aangetast. 

De fitraits Times verlangt, dat onmiddelUk quara:ltaine
maatrege1en tei:3ingapore zullen worden genomcn, als cen 
en ander .zich bevestigl. 

Wij vestigen de aandacht van ODze Rlltoriteiten lllede 
daarop. 

pe Faktorij del' N E'c1. l-Iandelm antsehappij vr~agt scheeps
I'IllllltO \'001' den ovel'l'IJer van proclukton naar N ederla nel. 
Dc schrpon moe/en te Hatavia, :-)amarang of ~,,;ooj'abaija 
\-oor of op 12 [Augustus lot iUllomiug vau ladillg gereed 
li:,;:gell. ,\ allbieJingcn worden ingewaeh t ;j 0 .J uli a,s. 

18::.Juli 1872. 

:Jlell seh rijf'L OllS vall Tcbill[i Tinggi(': 
1I~ld \eedwezon l)atll hel ~aruiw('n del[ 2;J .)llui jl. af

scheid van Zi,ill lllliitairell kOllllll<lnt!anf, dell kapit<:tll ,J. H. 
Hatls~ h, 1)at afsclicid gillg hoog('r011 ill rang (~Il miuder(,D 
161' harte. 1«11']' "ie( ill h ill C! ~ n waardig chef en cell ]jef
derijk rader voor de "ijncn. ]\apt. R is llld hart L'1l zi('1 
krijg~l11all; ;]I ~ chef wed hij elkeen ll:1<\1' werken t(l IOOl1CIl of' 

~e ~ t raJre ll, het gecil de disciplin(' bij elk rechtg-caarcl soldaat 
1!l de hoogsl e 1rI a tn be\' ordert. 

II Bij ziJ~1 vCl'trck mag lllj (Ian ook de aangename ~li
wallrw orclillg lllcdedragcll, clat hij hiel' algemecll OClllilld 
\Ia'. 

/I lion wonl uitgcleidc g('daan door d('n eivie1en gezi1g
hehber (' 11 dc aallll'ezigc ollicicl'cll. Maar oJ> de plaat,'i del' 
in5('hepillg wenl hij U1I't1C opgc\\'achl door (file ollclel'OJlicie
r.;n vall hel garniwell, die hun chef CCll hal'tclijk cn we1-
f'on eelld \'«arwd wilden toorocpcll. Vi( werd h(;ll1 ill kOl'lo 
en krnehli gT bnwoordingclI door dell sergeanl; v. n. torgt
b:aeht. Dc ~ prck,,,' suhdstu he! mocicl iJke dcr beirekkirq.(, 
die door kapl. It. was lj()(lergelcgll; het g.,rnizoen had in 
110 m (O ll mall gezicll, (!.te dei'e ~el.rckking op \\'aal'di;!.c Ir(Jze 
llitd Irell' lI Ie vCl'vullcn, gelll1ge de goedo ger.indheid 011-

tI ~ 1' de t mep getlurund e a1 dell {'ij([ dllt de kapilcin 11. 
hwr het bcrd hlld gC l'Ocl'll; de ~prc k('l' wee's 01' andere 
plaat,clI, WaHl' de goede vEr;.lanclhowling Lus,:cben mceJ'dc
H'~l C l~ ll,i~H\;-J'CIl Ie welF chen ovcrlaat en braebt clCll kapi
l ew U11 aller lIi1afJl ten ;lotLo. \ranncn dank 1'001' de lessen 
ell tOJ'(:('hiwij1,illgen, die hij CVellll'el nooil. dan wolvcrdiencl 
('II lI~ ef, wdwilklHlheid had geg"Yen. 

If UC;:0 tocspraak dl'oeg woz,cer dell slcmpel (la(, zij uit 
IwL harl voortk \I;llll, Jut. de ka pil eill Ballsch die]> bel~ogcll 
WitS ell all een dOD}, cell lutnitdl'lIk kon auil\'oorlien." 

lI"d('11 i" '/,. ,\1. 11';lll~p{Jrtsehip Java. \'an Soerabn~ja "lllier 
Irrll ggckccn!. H('~ selll]> zal waarsehijnlijk t('~!,'en he! cilld 
d('zer IHHlIll(( de reI'; llaar N ed('danci wedel' aallva[lnll;n. 

20 Juli 1872. 
_".CIl .ol;lcckt lliel' van, de v('rmoc(lelijke kCJlll',L van '/,. K. 

J l. (len ('1'00IV01'5t AleXIS vall Jiusianci, die ol·cr cell bvcc
or dridal Ilekel) met zijn e,;jwdcr alhicr ;.',OLl venr<\cht, WOI'

rico. Slen zal zieh hel itJllcren (lat dew Yorst zieh onhulO's 
g:el'llimCII' I ijd . ir~ de Vr;rer~lJig'de:)talen ophield en daar lI1~t 
veel undcl'schCichng en ClJtilollsiacme wenl ontvuugcll. 

Ue bladen te tlingapol'e mak(,ll evenecns gewag vall· (Ie 
aan;;laalldc kOfJPL van den vorstelijken rei·l.ig.:·l'- op die 
plaak. 

In de J{w. Co .'1'. komI 1'001' el~ n bcrieht over ell' ver
schillende volksziekten in N. 1., geheerschl hebbende ge
(lurenclc de maand Mei 1872. 

Ecn cxlra-bijvoegsel, behoorende bij (te .}av. Caul'. , be
vat het vcrslag van de kllU.llLU· van cenjarigegewassen op 
J a va gcdurcndc de maand October 1 S 7 l. 

Een an del' extra-bij I'oegsel, gevocg,I b\j de J (lV.COlll'., 
bevat de wijziging dEl' statlllell van cle lwccde Neder
lal1(lsch Il1disehe Zee- en Bral1cl-a'3Surantie··lllaattchappij, ge
vest.igd tellatavia. 

Dc Jrw. COItI'. bovat cellO nadore ojlgaaf va:1 clen uitslag 
van in 1872 gcilollclell uitbestcdingcn van uil,voering of le
vcring van maLerialen, ten behoove vall vij! nrlitaire wer
ken. Deze vijf uitbesteclingen misLukteJt (;}Zell. 

l~el1o andere opgaaf van vie!' aanbestcdillgell VOOl' de le
vering vau diverse arLikclcll, ten uehoeve vall de <lrtillcrie, 
llIehH cvellcens de .mislllklcill!j V£lll allCil. 

,- III eelle missive vall dell k')!1lIll,llllLlIlt dtr eX[lcrli
Lionaire troepell in Deli van lO ,J Ull jl., W(Jl\1t tCIl Yll'

vulg() vall hel in llc Javaschc CollIJ'ant vall If) dozer, 
no. f,7, lllcclegedeeid teleg; a:ll vall diell hu)l'cl-oflkier van 
dcn zclfdclI daLmn, hot volgelldc gemeld: . 

I I Bij aalikolllst tel' rec(\e Laboeall-Dcl i wa, de jlIo·ui.1J 
rCt(1ti aangekomcn en had vIJf-en-z,evcIlLig nnn g()llebarkeerd, 
die over vench illellrlc plantages zuiclclij k van de hoofd
plail(;s ~Laboeal\-Deli) waren venleeld " 

fiDe k:tpiLein Koops IlCcft zieh te Soengal vel'sterkt ell 
zooveel. l11<Jgclijk clelaehementen naa!' de vcnchillelldo plan
tages 111 den ollltrek gewllrlen; enkele plantage3 zijn aan
gevallr)[l Oil zander hllip (leI' milit'iire macht door de eigenaren 
venlcdig,I." 

IIHelien lllorgen i~ noorL~westelijk van cit) hoof'dplaats een 
kallljlollg vCl'brand; [crwijl de kOlltl'oleur zoo even va n dell 
as;;istent-l'csidlOrt1 van i'liak en omlerhollrigltelien, die zich to 
::ioGligal L)(;viudl" het bcrieht ollt.villg, dat ellkule plantages 
dell gclteclcll llaeltt gcalol'!ncer(l worLLcll." -

IIJlorgGll ochtJIHI -tcn 5 Ilre bego('.[· ik mO mdtweekom
l'agnicll Of> marocll naal' :..licngitl om met den as"istcnt-
resident tn aU(Jul'!I<Jren." '-

'I'e ~\~ ' Iallg (aLl'iliLs Settlements) waren blijknlls cell telegram 
vall glsLer 18 dmler, geon nadere beriehten nit DeLi ontvangen. 
~Iell vcnn1eh(,le op den ~OS(CIl cen stoolllschip ·V.111 daar. 

_.- \' 11 II ~l t e [.';e(jl'illgsw~g?~~, .}fl,wh tiging vllrkuucl (at hot 
g;1'i~I'el~ vall ('Clle WaLe!·lmdl.ng lilt dn Bcg,d02h blj l\iongkong, 
a!(I<~elllig I.ctluk (ref:HJellLw Hag-nll'lI) ov~r (>('liO I('II!.!;le van 
22877 llIeter,,;, tel' irrigat.ie van cell gcdceltc \'an '~le dis
trili.ten :-;iI pocran en Kaliwiro. 

Hjt dc afdecling Tanggerall wordL g('lllclcl, daL teu
gc\"ol.~e ~all eell, !.I~ den ~laclrt van G (\jl (i-clezer opgekolllell 
tHllldJLl' ll~ de JJ1-MenI.Jcrc, de dljk lang, die lil'ier cloor
gJeb~'(~kcllIS; ~:a<lrdoor ver~chcjdelle kam jlf)llgS van het .land 
1 dSlllan 2 a ,) voot onder water ,rerciCll !.!;(.'ZCt. 

Dc lloodige maatregelen Zijll genorncL!'om de c1ijkbHi uk 
t.e her,,~,ellcll, tcrwijl een ond('rzoek nad), de gdeclcll sehade 
wonlt. llJgcsLcltl. (.fav. Call?,.) 

mi.ikcl~S Cetl aa:1 den GOllverneur-Gencraal gericht selarijven 
van dE kulllllllSSlC tot het uUccnbrCnlY('1l yan Ifelden tel' 
I .. I d 1 t> D' eelllglll;'; . (,c), ?or (e jongste oversloomillgell op .Java ge-
ltlLCll vcilLCwn, 18 cloor haar vall :;,. K. It. prins Prederik 
rler Nederla71dell eene' sam van f 1000. - ontvHngen. 
.Ueze SOlI!, tloor gelloemrle k0Jl11lJi,s;ic aan d"n GoUyern~llr
Gcncraal ovcrgcmilakt, is IeI' besehikkin o' (restdd van den 
DiFcctelll' van Binnenlandseh-},)estnur, met o~)clracht daHl'va'! 
f 700. - 1e eloen toeKomen aan dCll H.esidellt yan Samarang 
en I 300. - aandcn Itesic1eni van Batavia, ten einde die 
sommen aan LC w~llllen overeenkomstig de milcle bedoelingel1 
van den doorluchtlgen gever. (,fa,v. Coni'.) 
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Dp. directeuf van Binnenlandsch Bestulll' maakt bekeud, 
datin de mam1l1 A ugllstuse. k., op den eersten . of t wee. 
den dilg na aankornst van de stooIi1pakkettboot, welke den 
25sten uiel' maaLld van Bat~via naal' TIenkoelen vertrekt, al
daar VOOl' · rckening vall den lande inhet open uaal' zullen 
worden I'erkoeht : 

. Liefdadigheid. Wij vel'nemeli dat de heel' Lcbret op Ke· 
t1awoong nabij Pasoel'oean een SOill van j 10000.- [·ien 
d"izend gulden - tel' beschikking heeft gesteld voorde nood-
lijdenden in (le omstrcken vall (len JvI erapi. (L oc.) 
- --_ .. _-_. __ ._---

201 hou' pikols witte, en 
~J3!3/1O[) pikols zwal'te peper, 

of zoovcel meer als op den dag van verkoop z"l blijkcll 111 

voorraad te 7.ij 11 . 

SaliW.}'(/,IUJ " 13 ,luli. Rec/!l;Utken. De korporaal van het 
Mili tair IiospiLaal te Klatten, :Brallds, tegen witH het O. 
~L WllgCllshct vel',oeren van een groote hocveclheid opillm 

t ill 7.ijn l'<l1H.;el eon straf van 1 maand t.ot 3 jnar gevange
, nis en cen hootevlln ])llizen(l tot Ticn dnizend gulden 
; eischtc, is hedeil door aell Haad vail J llsLitie al hier, we-
1 gens ol'cl'lrt! tlill g \'an A 1'1; .. 20 van heL opinmregkmcnt ver
.~ ~ordeeld tot ~ maalldell gevangenissLraf (~n dl'ic dlli ~c nd 
i gulde:1I bode. 

5 
~~ Ir-a/.ers/.ttftl. :ne i ngozctcncll dcr,er plaats znllen z.ich wel
~ li eht ('ell quaest.ie ll erinncl'cn .die cenigcn tijil geledcn go
j relcn is tlt sSt'hnll ltd hoord van gewesLclijk uestllur en dcn 
; ]'~cl'sta,IIl\\' ez(~ '1l1 fngclli ellr dcr J\!lrgerl~ikc cn Opcnuare Wer
~ k (:11 alh iel', unl st.aan doordiell de Resident \'Cl'llleende de 
3 mae.iL Ie ll ebben (Jill aan cen, den Hoord lllgeniell), ontier
i' gcschikt Waters taal~a:nbtennal', optlr<lehten tedoen buit.en 
: dicns dirccten Chd' om. Deze quaestic is thans uitgemaakt.. 
~ Ill het on!,illg;; lIi tgc kolU cn B\jbbl or !tet staatsulacl vall 
,; 1\ed .-TIHli(~ kOlllL eCIl eil'enlai re 1'001' vnn c/(n Uirectenl' del' 
~ nlll'g(lrljjkr: 0pclIbal'c W(~l'kell, wa'urbij aan !lc ]tcsidcnten 
f wortl t IlIccl cgcdceld .Ial. 7.(J de bevor.gdheid ciuori.oe niet. be · 
~ y,itlr:n, hct~cc lI hlijkl:, 'tOO als wonlt aallgctoond, wanlle!:l' 
men de \'()om :hrifi p.ll iii St.aaLsblad lS(i7 No. 85 neclergtl
lcgli lliet nit hlln Vl'l'bantl rllk!, zoo(h.t 7.~i voorlaull steed,; 
dCII ee\'staaIlW t~Wlld()lI iligellielll' hebben lIittclioodigcn am 
\'oorslell(:n Ie cioPI1; en den ·Wal el'stanl.s-amutcnnar of be-

I :nnl"e aantell'ijztll, die met Ilet (log (lP de beliln ~ en van 
h Len nan hem iOfWertl'ollwden clienst en op (te voo)' de COI11-

! missicn gCl'onl(,rd c Inchni.sche bckll'aamhcdcII, Hilar zijn in
' y,ien d:lllf1nedc het, bed kan worden uelast dan \\'cl : tie 
tCOllllUissic;J1 nan tl?1l (·;cl'sLaanWC7.ClHl(:1l in geni~lIr hnbu:!I1 OJl-

I I.C~lrag(:II, ,.lIIet v~· '.llaLII1l!: . nan hem om ~e r:eit Lc verl'lChLell 
101 door ZIJII!~ Oll!l(;rg(!selll kten I.e doen vernehl;r,n. 

S(MWI'(l1I/J, 1 (j Jllli. Vcmllll.ic, Oist(·:l'en werden alliicl' 

l
op pllblicke vendulie opgehonden, do l ekoop geVeilJ .. e drie 
rechtcn vall opsla l allen gclegen in de residentie Japara, 
afdeelillg Koedoes, district Oendaiin, vroeger een deel lIit
Ima];emlc vall de ollderneming Klamboe. Het ilOogste uod 
iW'IS ! ,I,GOU, -- - ~egg,,: \' iel'liui.zend \·jjf'hond crd gulden. 
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Trouw-, Geboorte- en Daodberichten. 

Gehuwd: 
A . A . vnn del' Bilt ]a Motthe ill!'t. }I. A. Bos
scher, Pa mak assan . 
G. r.. Broex. met 'I' . J. L. Hllijl(;lIllap;, Soel'tlun\ja . 
H. H. Olland Olet S. C. T . vail Hensden, batavia. 
D .• T. Visscher llIet D. C. vall Viegen, Chu i\JOu. 
J. It 1). LlI tz met. M. '1'. Vise!;er, Batavia. 
E. R e. Obdam met ~; . J. N ieholf, Soerabaija. 
11. .R . .Prill5 met A. !3e liaap, l :atavia . 

Bevallell: 
Timmerrotl ns , geb. :Lintlll cr, [Z,J , Martapoera . 
H. S ioelrnilli, geb. Brady, ~Z . ~, Probolingo. 
S. C. M. 1100.>, geb. I 'clttijll, [ D. ] , Pill emballg. 
L. H. Groene<eld, geb. Cil~terl!n van Catiellblll'ch, 
[D.J, Padililg. . 
'1' .. J. G. N eeu, geb. CulcllUranclel', [D.] , Padang . 
:-:; . V flldma ll, geb. ~f.olk, [Z. j , Soerabaija. 
J. W. Tokaij a, geh, vall l.;')1l , ,[2 Z J, :::;ocrauaija. 
M. C. de Kan t.er, geu. de L ange, [!'.J, Samaran g. 
W. A. lhmbaldo, geh. van Wf'eldcrcn, [1',.1, Pre-

. anger. 
iVlcvr.W. Walkp,r, [2.J, 0oerauaij a. 
J. Voswinkel DOI'.;elclI, g-eb. Bloch, [Z .], Blit.ar. 
Jo'. L. Hom ::Jiecama, gel>. Hel'llel'3chee, [ 7.. : , Ta,,
sik- Malaija. 
.\. L . i:ltellnekes, geb. Lion, [Z.J, Batavia 
H. :I . S. K JlIing, geb. van Heeking van Culr n
umnder, [ D.J, Pasoeroean. 
J. '\L Hell, geb. van der Burg, [ D. ], Pauang. 
n. Schil l, gel>. Sclilualliauscn, Ln.J, Batavia. 
W. E. 13errel:f;y, geb. van L:gtcn, [D.J, tlnlll;!l'alig. 
M CV1', H eijbfolD, [.D.J, Djattie Bongo. 
J\ . SGill'elltclkallllJ, gu l> . Groeneveld, lZ'-I, Bat<lI'ia . 
H. H . vall del' Gellgl.eu, gel>. Knaap, i~ D. J , Ma.
gelan g . 
M .. 1. H. :'1 [, Selllleider, geb. Quack, CD ], 13alavia . 
K N IUHlillk, geb. Wilkens, [Z.J, Soerakart.a. 
N. vall HODI'll, g·eb. Villl (; clucrell, [Z.] , Balavill. 
J. Ii. vall Alphen, geb. van Pn·lin, [Z J, Batavia . 

Over1eden: 

J. P. Houiman , [ 14 rn. ~ , 13enkoelen . 
Ii. H. o'1\.ull1is de Bourouill, [16111 J, Pekalongnn . 
A. A. Agl'ctt i, [ 7\J j ] , Gris"ee. 
J. M. G. J\l'Ondgcest, ['108 j.\ ::-:amarang. 
J)ochtcrl.j c van J. C. l'hefterkol'll, Socrabaija . 
A. Victor, ]~a soeroeall. 
;1. C. L . A. Ganez, [30 j.] , Batavia. 
II. van N ienweuhovell Helbaell, [2 j J, Batari:t. 

so JE:1[ E E P S-B Eli::£l.I 0 ~ T E·~. 

Straat Sunda doorgezeild. 

~IC ", 1' 1,,\(; NAM l,N DER SCHEP}!N 

. . IGl lllI ......... : .!A ilr,ll . . ' 
'- Il!: U:;-lsch .... . :\r,anti . > • _ • • ' 

t-' " .. " . . IEI :i'Jl l\. h CllIH' ), • 
. 17 (: ... l: vcrm: . c .. 1 : ~ I owl'l' Tc!cgr:!lf .. 
,~- ! EII,:;d ;.ctl •.• , ! 1l'_i~rfJU r • • :" • 

I GEZAGVOERDRR 

. Gibson . 
PltllUt11 • 

j·,-c r'nr" . 
. Erilll5. • 

VAN DATUM NA.AR 

-. IJlIllllen , .• . . . . . • ~O April ••. • . 
I 
'Isha nghac . 
Hungkol\g . . ("ardilL ........• 27 

~ I ,ic'hl::; . . 11) 'iaart. lS: Il l;:I j' on' . 

. ... I 
• . ,. , iBu.t(lYi<l • 1

1:1' e 'ul'tJorp . J (j .Ju ii .. . 
Cc:lon .•••..•... 



DATUM I VI,AO ~, I'\E}/A~ I IlATUM AGENTl<:N 

Juli ..... 17/NOOrU DUitsch.I,chiP •• !Bugenic. : • • • . • . 

" • .18 ~e<lerl"11Ilsch, , schip .••. ISllBunna Elisabeth. • . . . 

• Voss " . • • • • 'I' 'INew-caBtle '1 31 1fei. tl.clai~ Watson & ('0. 
II • .- Zr. Ms •.••. stoomb. JnnL .••••••• • Komdt. Bakker. • • Soeraba\ia. 14 J uli. 

• van der Borden. • • Samarang._ 14 " 

V e r t r 0 k ken S c h e pen van Bat a via. 

--DATUM VI,AG \ ImN AM.I NA~m)\f DER:SCHEPEN 

Juli .. , .. lS\Fra.nsch ....... ,toomb .. Neva. . • . • • 
" • • - "llgelsch ..•• ' schip •••. rounty of Lanark. • 
• • -INederland.ch. H KiWi.....- • 
• • .19 F:ngclsclt. .. ... bark .... Marion . • • • • 

Aangekomen Personen. 
Van Singapore, Riouw en Muntok, met het stooms. 

rice Pr~8. Prins, de heer Fritz en Z. M. il'oepen. 

Vertrokk 'n Personen. 
Nanl' Singapore, met het sLooms. Neva, Lt. t/zee lirutel 

de la Riviere en Lt. Vink, de l16eren Suel'monilt en ecMg., 
J unins van Hemert en Sl6tkc. 

OAEl..GA-LZJ'S"l:"EJ-'"T .• 
Invoer. 

Van Nederland per Ned. 8chip IIKandanghauer", gez. Zeelt, 
agL B. vanLeeuwen en co. 

88 .collmedicijnen en instrumenl.en, R~t.hkamp en co. 30 vn 
bier, 15 ps leggers, 20 kn manufacturen, 5 do kramerijen, van 
Beek, Reineke en co. 2 kn kazen, 300 ps hammell, 36 kn 
m~nur?cturen, 100 do aardewerk, 100 do kamen, 100 do rbiin. 
w\lo,3 do wapens, 100 do cognac, 200 do wlin, 10 do papier, 
14 do koopwaren, 3 do chemicalien, B. van Leeuwen en co. 
400 vn boter, 3 kn zcildoek. Borneo Oomp. Limited. 50 vn 
boter, 100 kn petroleum, 125 vn l1erl, Gnmprich en St.rauss. 
]0 kn provisien, van Vlenten en Oox. 100 kn vermouth, 4 
do lederdoek, 75 do w\in, 500 do zeep, 1 kt l11nel. 100 vn 
staal, 1 ktkramerijen, E. ten Brinck en co. 50 kn bier. 
230vn spijkers, I05kn koopwaren, Geo. Wehry en co. 100 
9n boter, 2 kn hammen, 50 do manufacturen, 20 do meuhels, 
F). Moormann en co. 5 kn koopwaren, Reiss en co. 2 kn 
hoeden,56 do m!lnuf~ct.uren, Pandel en 8tiehaus. 20 VB bier, 
It''ynst en Vinju. 59 bn roodgaren, 40 kn mannfacturen. 
NIederer en co. 5 kn manufacluren, 150 vn hoter, 27 kn 
provi&ien, lot. Credo en H. , V. Rotterdam. 10 vn soda, 
P. V\lldberg en Zoon. 150 vn boter, G. Suermondt en co. 
30 kn provisien, Cavadino en co. 4 kn rnodewaren en mao 
nllf.cturen, II. A. Bahlmann en co. 150 knliinwaden, 24 
bn garen, N .IL M. 50 vn spijkers. 150 md en 25 vn s/wa
I.er, 21 kn boter, C. Bahre en G. Kinder. 100 kn pannen, 
9 do kramerijen, 6 do boeken, 130 vn boter, H kn papier, 8 
do dranken, 36 do provisien, 8 do wijn, 25 do beschuit, ] 5 
do mosterd, 50 do pickels, 10 do .iam~, '50 do pepermnnt" 100 
do vermoutb. Eu{{elh!lrrl en co. 25 vn soda, 7 ko ean de 
cologDf', Brans. 3 kn was, Aganoor. 100 vn bot.er, 50 ps 
kazen, 10 kn manufael ureD, J. F, l1an IJeeuwen en co. )I 
kn was. Gasper en co. 5 k n manllfacturen, 10 do lampen, 
1 k t glaswerk. 7 kn klloopen, 4 do lijsteu, 1 vat beeldjes, 1 
k~ scbaren, 15 kn zeep, 10 do kramerijen, 1 kt bal d, 1 kt 
p\)pen. 2 kn pleetwerk. 12 do poreelein, 2 do portemonnaies, 
W. Loonen en co. H6 kn manufact.urell, 100 do vermouth, 
1'hintz en co. 10 ko \jzerwerk, 103 do kramertjen, 20 do 
~et.waren, 2 do glaswerk. 3 vn gereedschappen, 1 kt lampen, 
360 kn dranken. 1 kt lint, 25 vn tear. 150kn 01ie.61 do 
koopwaren, 1 ktmonsters, ge'b. Sutorius, Veder en co. 10 
kn mannfacturen, Martin, Dyce en co. 1 kt goudgeld. Java 
Bank. ! kn medicijne~ en droogerijell, F. Goring en co. 
1 vat villen, Drossaers en co. 11 coli diversen. Ii. Helder 
III co. 2f) I1nspfcie, GOlll1ernement. 27kn bier. 50 do 
konpwaren. Order. 50 kn cogMC. 40 pshammen. 18 poUcn 
folpns, 92 kazen, GO Vll boterl 1 kt bier, ~ vn meel, 1 vat 
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gort, 1 kt. zeep, 1 do chocolade, 1 do melk. 3 ps rookvleescb, 
6 do sau.c\js de I.oulognf', 6 hid li,keuren. 12 do genever, 24 
ps regenJ~ssen. 1 marmeren tafel, 1 kt provisien, Gezagvoer. 
der. eeulge gOllvernemenl.s goederen. ' 

Invoer, 
Van Nederland per Ned. schip II Hollandia", gez. Nleuwenhuijs, 

agt. J. Daendels en co. 

3 kn wijn, J. A. Bruinier. 10 kn papier, Re,iss eo co. 10 
keld petroleum, 1 kt boter, Ida diversen, 50 kIlWijlJ,G.G. 
Batten. 3 kn koopwaren. 2 doprol1isien, Kessler ell co. 5 
ko garen, 172 coil manufact.uren, M~inlz en co. 6 kll ma
nufacturen en galant.erien, fl. A. Bahlmann ell co. 1 kt 
eall de ealogne, Cavadino en co. 50 vn bot.er, 26 kn manu· 
facturen, 1500 ps kwalies,6 kll dr.anken, E. Moor,mann en ' 
co. 1 kt koopwaren, geb. S,lIorillS, Veder en co. 7 kll 
kramerijen, 7 do koopwarelJ.Huu~hton en co. 4 kll billard, 
6 vn rnelk" 100 do bot.e'r, : B. l1an Leeuwen ell co '. 15 kn 
maoufacturen, Pandel en Sl.iehalls. 2 kllwijn, 2 VII bipr. 
Blcke,~ .. 60 .bn garen, NIederer en co. 24kll provisien, 71i 
do W\JD, 3 do kramer\jen, 150 do hier, de L1n~e cneo. 152 
P,s wielen; 9 ko meuhels, van Vleu1.en en Cox. 9kn prol1i
Slen, J.]j • van Leeuwell en co. 1 kLporcelein, a vn draad
nageI3. 1 kt diversen,'l'ledeman en l1all Kerchem. 7 kn rna· 
oufacluren, 10 do hammen, Busiug, ScIHiileren~ co. 60 vn 
boter. Ie H.ouxeo co. 2 kn krllmerijen,Gumpribb en StraUSR. 
1 kt boekbindersgereedschappen, J •. Daendels eu co. 307 
ps hammen, 4kn koopwaren, G·o.: Wehryen co. 2 kn si~ 
garen, 9 do p!lpier,]O keldlijuolie.70 kn provisien,20 do 
IUCIfers, 6 do lampen, 15 do kram,erijen. 33dodranken, 1 kt 
lantaarns. 15 kn ean de cologne. Engelhard en co. 1 kt pot. 
looden, 13 kn porcelein, 2 do iizerwerk, 33 do kramerijen, 1 
kt staalwerk. 4 kn speelgoed, 9 do band. 4 do manuf"cluren, 
35 do glaswerk, 50 do galen, W .L10ren en co. 1 kt pleet
werk, 100 kn portwijll, 12 do provisleD, 50 do bier, 1 kt speel
goed, 39 kn aardewerk, I kt diversen, E. Brinck en co. 1 
kt wagenpassement, C .Bahre en G. Kinder. 55 kn maoll
factureD, 29 do kramerijen, 57 do rcukwerk, 1 kt. mEsseo, 10 
kn glaswerk, 5dopotlooden, 1 kt. horologien, lkt pijpjes 
100 bundels staal, l,kt font.einhakkeD,30 kn eet.waren, 100 
vn bier, 1 kt spijkers, 20 kn spiegeldoosjes, 3 do enveloPI6a, 
25 vn groene zeep, 411 kn diaLken,150 lin l1erf. 200 do bo
ter, va~ B~fk, Reiueke eo co. 48 slaven en 18 bossen ijzer, 
1 kt vllt, Spoorweg Ma!llschapp\j. 1 pak kleederen, 1 ktma· 
nufacturen, 4 kn huisraad; Ikt boeken, 3 knwiin Ageoten 
qq. 1 k t dl versen, Boon. 1 kt porcelein. J annette Walen. 
25 vu boter, Ned. Ind. Handelsbank. 75. kn wijn, 12 do 
champagne, 65 do kazen, 22 dogroentim.l kt lampglazen, 1 
do. albums, Ido zweepen, Ido lep'els en \'or,ken, 1 do nalli
etUls, 1 do sokken, Gezag.l1oerd~r. 20' vn speci¢, N. H. M. 
1 ktgoudg.eld, Java BanL300p,s hammen, 25 kn bier. 
Order. eenlge gouvernemeots goederen. 

- -- -- -- , - .-.- - , 

V oor elk artikel iD dit Dummer ,l1oorkomend~ •. en niet door ander 
geteekend, stelt zich voor de wetalssclitijverbekend 

~ -' J. C. VAN LIER. 

Snelpersdruk. 
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