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" ;~~f~~;~r~~~ri~~i!~!t;:;~!~~,~r!;~~~~#~rtTl . 
(Ie j:~ op Ituli8bhebatell ~iIimet . Inzl.~~<l~t e~nftn~ntI~e,I~ rn~n . 4~.' ~~ ~e(hg:~ng~~~/~pd,i~ :o,~O~~!lJ~.i~;,~> : .• ~:: 

,Jestand ongezond is, wa~neer lllen ' II\!~e gew?ne mtgav~n door ·blJV. f80,OOO ,sJ~ars ;v:o.()1' .~depg~peI', . ~]l 
en ze~i' zekerniet de bUltellgewoll~ uI~gaven, als voor h~el staf t e weigeren-' en . biL degeni~: bJ~~t~3I!Jid~ 
~ef~nsleweZe;, . ~)oOl:~egd~~::l~e lK:t d;{nnge~d~~:nb~~ef::~ een inkomple'etvan eehderde. aerf?1rif~ti~<:~' 
h~~;cn~an Sp~orw:o~;:~\avens, weg'en en zObveel ~eer. kan officieren laat besta~ri, om4atde: ,belofte. rana~.n 
men hie!' Jliet '~anleggen zondar gedurende eemge Jaren heel' deWaalals minister 'iude ~ame:rs ~ afg~.:: 
over belangrijke sommen te kUll!len besehikken." l~gd, onvervuld 'bleet d~t ' de ti~lltyttient~ii :.~~t 

Wij nern~n daal'van, geen woo~d terug. . officieren .bij .· het .. legerv~rb~ter~::zmi~~~l'or<\e,n,~:: 
Maar WIe heeft OOlt van radlkale of hberale waardoor het wetenschappehJk~1~,rnentm9I}~)~georL 

zijde gescnreven,. dat men ,:el~: 8toJfelijf,; vom:- verst~~'Jd, de goeden~g~~tfJ~vcl.t~et<[l.z~u··zij~h ·_, 
deel van het bezzt van Indw aan het moede1- W IJ zouden de hJst del' teze~~t~lhllg~n In·~t:, 
land 'wit o1itho'ltden?" tal van voorbeelden' kuhntmvermeerderen, Maar.; 

.' De strijd, jaren lang . door de lndische pel'S wanneer wij op dat~Ile~ ,.";ijfl~n; ,,~ta:,:ttey~ni~.eL' 
o-evoerd, was . gericht tegen dehehzucht van vast, dat daar Nedei:landsch-~iidie : e¢il " p,eetva,If; 
kortzichtige finantiers; die de belangen van Ne- het rijk uitmaakt, stoffeIijke voor4eel~~ h~tg~YQlgi.' 
derlandsch-Indie "onderschikten" aan die van de moe ten zijn van de ' uitbreiding va*Jai:ip.b~!;l;W ~ 
schatkist in Nederland; die hier monopolien en vertier indezegewesten, , (,lied.oor,-'dtl ·~;be
handhaafden. ten bate van enkelen in Nederland; krompen,e politiek vanexploltatie e*:halige 810-.; 
diehier dwang in stand hielden , en den inlan- ten jarenlang is gestremd,' alliieIdehne;~bif·;. 
del' ,aall willekeur overgaven, met onthouding dragen" op eennz{wt ·· op, h~tgeeIi~lweder nog 
van het hem toekomende loon, omdat zij di- dobr niemand alS eisek gesteld i~ . .. .' . . ' . " 
rekte bijdragen eischt~n; die aan Indie onthiel- vYanne~r men, zooals ' net . Dagbllfd;aIleel1:hei1 
den wat het tot ontwikkeling kon brengen,om de ziet in de afhankelijkheid. van d~:Ne.4erl~Ild&Gh~:~ 
tekorten in Nederland te bestrijden en die . thans schatkistvan die direktebijdr~ge1:l #~tlndie, nila,r ~' 
nog niet aIleen de ge~one llitgaven willen ~ek- . willekeui' te eischen, j~, ';dan ' m,iSgu~tieIl ,~ij: ~;,:. 
ken zonder dat de mkomsten van den ~taat Nederland wathetregelrecht ten QnzeIl }{()s!¢{ 
daaraall geevenredig,d .. zijn, maar bovendien elke neen1t. : Wij, .strijden. 1egeu. het '. aanbid4el\;,¥aIb 
behoefte van en elke . weHde iude huisliouding den MammoIll, diealle b~ter~ .)egliIs~l~.II,vall~ 
vanden Staat dooI'. Indisch geJd bekostigd zou- bestuut verstik-t en aile ekonom(sCli'e<w~tt~nnlef' 
den willenzien, met vei'waarloozing vail tal van voeten trapt, ook omdat :dwiiiri iocir" N~~grliilm~~ 
dringen~e ' behoeftel~ i~ deze gewesten. , toekomstgroote gevarelj' ' ;geleg~n )ijn~ ... l\~~af : 

Het IS eell onzm111g hewel'en, dat de rneest wat het ])agblad ookons toedicht,isriiet :hel . 
radikale publicist "elk stoffelijk voordeel van het punt ,\vaarover strijd gevoerd wordt. . '- " 
bezit van I ndie" ,~an N ederland ont~egt, \Vat . n; ' , . 
steeds _van deze zljde werd beweerd, IS, dat eene 
liberale politiek de indirekte voordeelen ,zal doen Wanneer het ])agotad vo'brde c6:pkomst ~~I( 
toenemen, de banden tusschen moederland en een kOllservatief ka'uilletijv~rt, ' is' .4etvoikome,r(,. 
kolonien ·versterken, Door ontwikkeling van land inzijne rotH esipa!le po:urcela .enO!let 'ver- :. 
en volkeren in lndie zal elk Nederlulldel' hier dient . alfhans in dat opzicht .... e·erlijk .. hethl'Q~{f.':' 
een ruim veld geopel1d vinden, zullen handel Dat geen kabinetvan . de ' meerderheid zohde:t~ 
en scheepvaart toenemcn en zal ook het ambte- kamer.~ontbindingtmzou .kunIle:n :rege~ren,nu, p.e , 
lijkpersoneel uitgebreic1 mo~ten worden. heel' ThoJ:becke niet meer ' is, :zootUs- dlit blad .~ 

l!:ngelimd's voorbeeld islelkens illgel'Oepen. beweert, zalde t()ekomst welleeteh. :hrwa.h,:c
: 

En 'laI iemand beweren, dat dat land "geen stoffe- neer het blad'- "evenals -lleJavali8tle >::Siiien":diLti/, : 
lij~ voordeel van het bezit van Jndie" trekt? op den tegenwoordigElli'toes~(Y:'v~:"¥di~,:~ij$t ': 

'Wat wij :willen, is, c1at Nederland zijne huis- omlte betoogen; dathet :q:~i'vQlIIla.akte:-~ll ' ;yer" 
hQllc1ing zoo inrichte, dat . het ons niet spoorwe- keel'c1e ' hier 'te Ian de aan de _libeialepollt lek ' is'~' 
gen, goede h~:ens enkanalel~ onthoude, om ' ~e toe te schrijven, 4an gaat -men -v~· ~ene v61:, 
zelf te ver~rlJgen; dat het hler ,voor onderWl)S komen valsc~e8tellillglJ.it. · .", 
zorge en met aUeen op~~rbet~rlllg va.n ··dat In! Tot diwJe1i're h,erift me?l fjeetie libiirille ,;p()liliel.: : 
het l1loederland bedacht. ZlJ. wat het k?sten lUo-j tegenover Itldie fjf:voej-d.. .' . 
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" '~';H~tJotyanden inlander ~s' ietwat ve:beterd, I dig. Menigeen is daal'bij reeds teo gronde ge
itr':'fliim~ , 'zill' da~ sornmige grove. 1I1isb~·.U1ken ell gaan ell van d~ar dat men un hIer daan'?Dr 
te~ortkomsteh mt den weg genllllld ZlJIl. , ~,~al' I geen . geld beschlkbaar stelt. Zu1len TIll kaplta· 
het~>otldestelsel lceft nog st.eeds voort, Kr~,gt I len door de gestelde voorwaal'den gelokt wor-
<le "kleine ' i111111 het loon VOOl' de koffie, dat hem I den? Dat. is niet te verwachten. ' 
toekomt? Is er recht en veiligheic1 van perso- IvV~i wetcn dat elke zaak, die kapitaal eischt, 
Dell en goederen? ZeUs de eigelldom van den niet clan in bepcl'kten, zin zal ondernomen wor-, 
grond, in, den waren zin des 'wool'ds, is niet wet- den , Nooit hchbeu wij dan ook gedeeld ill de 
teIijk . ei'kcnd ; als men het bezit door uitgifte chimcl'iqne vool'stellingen van hen, die den Staat 
vai;Jtitels za] waarborgen, geschiedt dat wedel' honderde milioencll op eens uit den verkoop 
onder . de .reserve, dat men l-lijn ei!}endo!lt" niet I van ~~oeste gronden beloofdcll. Datis ~wak
nan een wder· mag overdoeu, "vOOrloOplg al- za\vel'lJ, om een budget del' toekomst te llngee
thans _en. ~e n'est .que Ie provisQire qui dur.e, zeg- il'en. . Maal--HWll. ~preke olIs ~1U .ook ve~'denliet 
geu onze buren III Europa. , Bet belastlllgstel- . van ltberale pohtIek, zoo mm m eemg ander 
selishier llOg in aUe opzichten het "monster- Iopzicht als te dezen aallzien, lUet 11et oog op de 
-Rchtige samellstel," waarvan de heel' de vVaal1 vastgestelde vo.o~waal'den van erii)acht Eerst moet 
weleens sptak. zoodanige pohtIek toegepast worden, om e1' de 
'. ' El'ziju overigens in de laatste jaren pal'tieele vruchten vante kmmen plukkell, 
verbetcn'ingeri ingevoerd; maar menige halve niaat· Geeft het tegellwool'dige ministerie ons hoop 
lege! doet ' meer kwaad dan goed. Het exploi- op de toepassing van zoodanige politiek? 
tatie- en dwangstelsel sloot aaneen. Het ge- 'iVijdurven BOg geenszins een bevestigend 
bouw, dat het vervangt, wordt nimmer opge- jantwool'cl op die Vl'aag geven. ' 
tr~kken) ais men van tijd tot tijd lappen op het . Inaien het. millisterie de kl'acht bezit om de 
oude yergane kleedzeten venIer slechtsnu en I eischen eener ongezol1de fil1antieele staatkunde 
dan ei:m steentje voor 't nieuwe geheel aandl'aagt. tegen te gaan, kan het veel doen in het belang 

". ' Wat on zen toestand zoo gebrekkig maakt, is van Indie. ' .. ' 
, ~~ . oneindige duur van het tijdperk van over- Maar dan 1ll0eL het tevens tot de toepassing 

gang en de 'onwil vau 'sommige kwasi-liberalen van een beginsel komen, dat tot dllSVel' van (le 
oIp, .raqil<aleverbeteringe.t aan te brengen. zijde van den Millister van Kolonien bestrijding 
. ' Js ";het ,:t()ch eene liberale politiek jegens In- vond: werkelijke ~finantieele afscheiding en los
die, 'zooals met de uitgifte van woeste gronclell lating van het begillsel om op . het Plein iets 
isomgesprongen? Dubbelhartiger kon weI niet meer dan groote beginselell te ste11en. ' Een wet

. gehandeld worden7 als men daal'mede van kon~ gevelld lichaam in plaats van een Raaclvan 
servatievezijde te werk ging. Men heeft vroe- ludie is hier onmisbaal'. 
gel' .bepaald, dat men den , partikulier op woeste Reeds wuden wij e1' nogtans eene belangrijke 

... gronden zou toelaten. Maar men belette verbetering in zien, als Regeering en' Staten
'. dat e,nhier en op Sumatra, eerst in 1840 door ge- Generaal de eerlijkheid haclclen de wet naar den 
~,heirnebesluitent later door tegen:werking van /leest toe te pas8en en ' lndie dec1en ken11en wat 
eIke ,. wettelijke regeling. En wat deden de het opbrengen moet. 
kwasi . of oud-liheralen, toen zij aan het roer De komptabiliteitswet had bepaald ten cloel 
waren? , De groote grief tegen het in kultuur de , ovel'schotten van eiken lndisclwn dielist als 
bl:fJngell vall . woeste .. gronden is, . c1at men ze eersten post van inkomst op eene volgende 
slechts ,,001" 20 jal'en in hum kan bekomen. indische begrooting onder de 11}.iddelen te doen 
Welnu,u1el1, ,staat ze ~halls voor langeI' tijd af. opnemen. 
Maar~ onder welke voorwaarden? V ooreerst moet En wat deden de ministel's van finalltien tel .. 
d~ 'S±a~(bij',ge .konverSie ,,,direktvoordeel" heb- kens na vaststelling van die wet? In plaats de 
le*, .}ieu 'lleft een kanon, .mllar. daal'bovenj 5 eindrekeningen af te wachten en de', werkelijke 
perppge.zet~n~, al heeR de Staat geen het minste. batige sloten _althans ten deele vooc1ndie te 
rec4t opprestatie van heerediensten van een deeI. affek.teeren, ,beschikte men over hetgeell, naar 
;dier ,'!ieden;, toch eischt men dat als ekwivalent. men vermoedde) in kas was, ten behoeve van 
Vef~~rkoIUeu verponding en de sukcessierech- Nederland, boven en behalve de jaarlijksche bij-
tenlu 'haar ' gevolg. Wat gebeurtnu? Men drage. Men nam) in een woord, al wat 'men 
dimkt · 'er ' niet~ aan erfpacht aan te vragen. V 00,1' voor de hand vond . zonder zich af te vragen, 
,o':DJginning van woeste gronden is kapit~al noo- of lndie daal'aan niet dl'ingende behoefte en 
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tech troatige ' aanspraak . had, indien hetafin kas konsel'vatievepartij, 
,vas ,voor lang . verzuimde groote werken, als Verschil bestaat echter tusschen hen, die ' In..; 
spoorwegen, havens, Kahalen en meer. die in Indie geregeerd willen hebben eneen 

Dat is ook de finantieele politiek van de deel der liberalen. Zoolang Indie geen wetge'-' 
liberalen geweest. In waarheid was ze even vend lichaam bezit en alIes van partijstrijd in 
konservatief als de Dagblad-politiek. En toen Nederland afhangt; zoolang Indie niet weet wat 
de inkomstenbelasting werd voorgE!steld, als hoek- het", bijdragen moet, staat hier het geheele re
steen der hervormi1l!J van het beZa8till,98telsel in geerste1sel 01' losse .schroeven, het gr~otste ge
Nederland, vond dat voorstel bestl'ijding juist bij brek in een bestuur van zoo weinigen over,mi
d .. e leden del' lib.erale partij. De .. heel' Kapreijr~e Ilioene~l. De komptabi1iteitswet, . de Minist~r v!1n 
lioemde ze OIlUltvoerbaar, terwIJI men Iller 111 Kolomen heeft het kunnen ontwart.n, heen met 
Indie l/z pet. 's maands van de inkol11sten voor belet dat de politiek van hebzucht zien over aI
de schntterskas \yeet in te vorderen! les heenzette. Daarom moet men verdergaan. 

Nu is al of niet heffeu eener inkomstenbelas- Zoolangde heel' Fransen van de Putte den 
ting op zich zelf geen regeeringsbeginsc1. .Maar weg niet wil inslnan, dien wij clen eeuig goede 
weI is' het een beginsel, of N eclerland door die noemen, zullen zijl1c beste bedoelingen yoor In
of andere belastingen betel~ zal voorzicll in eige- die onuitgevoerd knnnen blijven 'en zal hij zich ' 
11e behoeften, zoodat niet telkens mee1' en meer afmatten in een strijd, waarbij men aIle lItid
van Indie gevorderd zal moeten worden. Kan delen zal te baat nemen om den min'ster te 
eene vcrbetel'ing van de bestaaude belastingwetten dwarsboomen. 1\ u eens onder liberale . lenzen, 
daartoo leiden, dan komt men tot hetzelfde resnl- dan wedel' door konservatieve exeeptien, zal men 
taat. .Maar elke poging om tot het doel te gera- teKenover elk vooruitstrevend minister, onder be
ken, zal schipbreuk kunnen lijden, i.nelien ieder lid tnigingen van belangstelling, aIle yerbeterino.en 
del' meerclerheid steeds zijne eigene inziehten wil voor Indie steenen in 'den wegpogen te legg~n, 
eloen zegevieren, Niets is dan ook gernakkelijker om niets te doen dan de milioenen verterendie 
voor de konservatieve oppositie, die geenerlei ver- hier, goed aangewend, later dnizendvoud Vl"llch
amlering wil, dan hen vooropte zetten, die'in ten zouden dragen. 'Daaro1ll. is' eene wijziging 
zake van belastinghervorn~il:g iets and~~'s,~,e~'- van llet gonverl:ementeel, raderwerk noodig, Gaat 
]angen dan hetgeen een mll1lster vool'stellen zaI. men uaartoe met over, dan zullen de gevolgen 

Zoo kan het evenzeer met de spoorwegen in In- niet uitblijven. De 1es, die Spanje ons geeft. 
die guano De kwasi-liberalen doen als dekon- moestNederland tot leering strekkeu. -
servatieven. ])e eersten willen ten deele staats- v. L. 
banen en ten deele partiknliere lijnen; als zich 
nll telkens daal'van eene fl'aktie bij de oppositie 
voegt, is iecler minister machteloos, Ing'ezoncien Stukken. 

REPLIEK. 
Voor OIlS is het dan oak in vele opzichten 

tamelijk onverschillig welke partij in Nederland 
aan het roer is. La critiq'le Est aiEe~. majs I'art 

est difficile. .' ' 
Bij ons gc1dt dan ook wel het wool;d Van In ~et Nie~1JJ Bataviaasck HandelslJlarl van 8 Mei jl. ' 

den heel' Groen "men vreeze geen konser- wordt m een mgezonden stuk op eene tamelijk vage wiJzc 
vatief kubinet." Die partij kan Indie even- het bestuur van den voormaligen assistent-resident van 

. ] ] b' Benkoelen, den heerPruijs van der Boeven, en de teO'eu-
rom naar late vel's .. etene egnppen regeeren als woordige toestand yandat gewest beoordeeld.· b 

zij in het moederlancl . bijval kan vinden voor de Bet zon mij dan ook zeer benieuwen of de schrijver 
ontbindingsmanic of het leunen op klerikale fak- zijn oordeel met feiten zou kunnen staven. 
tien. De tijden vel'anderen ook hie1' en terugkeer ,De heer van der Boeven heeft trouwens reeds in het 

N. 8. H. van 17 Juni jl., watden handel betreft, nit 
tot het verouderdc is veelal onmogelijk. Meer eenige cijfers van in- en uitvoer het tegendeel aaugetoond. 
stagnatie en meer verwarring, dat is het eenige 'De schrijvel' van bedoeld artikel geeR dan oak slechts 
"vat zelfs de Da!Jblad-lclielc hier teweeg zou kun- phrases en holle klanken ten beste. 
Hen brengen. Vat zan ons nadeelen genoeg lmn- .Wil hij het publiek overtuigen van de waarheid zijner 

beweringen, dan dient hij die meer met feiten, cijfers en 
Hen bcrokkenen. Maar e1' zou van eenig princi - argumenten toe te lichten; zoo niet, dan laadt hij de ver-
pieel verschil in depolitiek jegens Indie meer ~~nking op zic~ van geinfiuenceerd te zijn door persoon
hlijk gegeven moeten worden, willen wij· de liJke re~enen, dIe het publiek niet interesseeren, hetzij om 
] " t·· , ·1 ·d. d . h· D den llleuwbenoemden assistent-resident op een piedestal 
(Qn~erva lC;en .. lI1 :vaal leI. ne ten. e van I te plaatsen, of om een der vroegere bestnurders om red~-
Herwe~'den S ZlJn mtzondermgen, zelfs onder de nen ,van persoonlijke antipathle te dei:ifuieeren. , 



, Het ; geheeTe stuk' heeft meerhetoppervlakkige . eener:1 vel'dienden naam gemaakt :he eft, zoo oppervlakkig te beoar
, toasf'fc.lan de degeJijkheid, die men van' een goed daghlad -t dee1en; ' gaai niet aan; ,Geen opvolgend bestuu~der zal dit 
" artiktil; :kan verwachten j 't is een ware· ommelette soi:tftee~ doim; · .. 

en ;, hetis . dun ook te verwachten dat het a1 zeer , weinig1 De heer van der Hoeve n beeft zijne betrekkelijk snelle 
licden Qvertuigen zal. . ~ promotie (l) en zijne dekor.atie alles behalve aan proLektie, 

Hetei:nige positieve daal'in ~is het relaas met commeu-i doell eenig en alleen aUlL zijne talenttlu, zijn ambtsijv.er 
arcn van de speech, die de heel' Humme, aan wal gegaan en moedige plichtsbetrachting te dankeu. 

zljlfde, al dadelijk bij het overnemen ,van het bestuur zon Dat hij zich door ziju streven naar waarheid en ollaf
niLgesprokeu hebben, daarbij het vorig bestuur afkellrende, hankelijkheidszin vele vijanden onder sommige autoriteiten 
vol goede hoop qP zijne eigen bestuursmaatregelen voar de gemaakt heeft, getnigt het tot tweem~len t oe uitzenrlen van 
ioekomst, a l'instul' de Gambetta c. s. eenen inspekteur naal' zijll gewesL 

Di.e ' speech is -voorzekel' zoo niet uitgespl'oken, Wij Het ra pport van den heer Caspersz, die in den tijd in 
meenen dat d.e 11ieuwe bestuurdel' van Benkoelen zich dam'aan die kwaliteit het geheele gewest bereisd heeft, luidde zeer 
niet schuldig gemaakt zal hebben. Hoe kon de heel' Hum- gunstig, . 
me toch decreteeren, dat landbouw, industrie eu ham leI in De tweede inspektenr, de heer Severijn, schij11 t; enke! 
Benkoelcn mettotalen ondergang bedreigd werclen, vGordat zijne su,bjcktieve gevoelens en indrukkell in ziju rappOl;t 
hij ' zicb . pers00nlijk en plaatselijk van den toestand ver.,;e- over Benkoelen opgenomen te bebben, claarbij yoegende 
wist bad? Zou hij, afgaande op Bataviasche praaLjes, de resllltaten vall zijne herbineringen en voorstellillgen nit 
dit dient ter loops aangemerkt te worden, vergeten hebben, den t~d toen hij daar kontroleur was, + 15 jaren geleclen. 

"uat Batavia geen centrum van kennis voor de buitenbezit- Welke Qbjektieve kracht kau aan dut rapport gehecht 
tingen is? Het publiek aIdaar weet er bijna evenveel van worden, daar de heer SeveriJn gedurende zijne kommissie 
a~s van de binnenlanden van Afrika. Of zou de Ileel' Humme zicb steeds ter hoofdplaatsBenkoelen heeft opgehouden? 
zieh misTlChien hebbeu luten influenceeren door het rapport Wat de heer Pruijs van del' Hoeven, gedmende de twee 
van den heer Severijll, die, onlangs naal' Benkoelen gezonden jaren van z"ijn bestuur in de Lam pongs, gedaan heeft, be
zijndc met de opdracht om den toestand van laud en volk w~j st wei degelijk ten gunste van ziJu praktischen bilk in 
te oudc-rzoekeil, zonder van de hoofdplaats :Benkoelen af te bestunl'saangelegenheden en tevens voor zijne veelzijdige 
gaun, een versiag heeftkunnen indienen. iets waartoc, werkzaamheid, op ieder gebied van volkshuishoUtlkunde. 
dunlt mij, veel handigheid en eene levendige fantaisie Door het kortstundige vau ziju bestuur ill dat gewest. 
nooclig is? . . . kunnen Cijfers nog niet die bewijskracht geven, welke zij · 

"" anneer men, gelijk deheer Humme, in zulk een ge- omtren t de resultaten van zijn beheer over Benkoelen heb
heel nieuwen werkkring optreedt, zou men al zeer veel ben en laten wij die dus acbterwege; doeh w\i znllen niet
zelfvertrouwen 'moeten hebbeu om zijll toekomstig bestuur.zoo temin feiten voor ons beweren aanha!eu. 
te .stellen uqven dat zijner voorgangers, ' als de berichtgever Dat de heel' van der Hoeven een voorstander is geweest 
hCJY.dat laat doen. . van de geJ:wongen peperkultunr in Benkoelen, zooals,schrij-

Had de heel" Humme werkelijk de bedoelde rede gehou- vel' t e verstaan geeft, worclt tegengesproken uit zijne ge
den, dan getuigt die van voorbarigheid en aanmatiging. scbriften(BI'ieven over Benlcoelen) en door zijne aan de 
Ik geloof liever aan een zeer onhandig lofreclrnaar van -den Regeering gedane voorstellen. 
nieuwen bestuurder. . 0 Hij is integendeel de persoon geweest, door wiens toe-

De , toestandcll in BeI,Jkoelell versebillen hemelsbreed doen de verplichte peperkultuur iu Benkoelen is afgeschaft, 
bij . die van- Java, zoodat ondervillding, aldaar upge- daar hij aantoonde, aat het aantal peperplanten et pOllr 
daan, vooreerst niet afdoende zal baten. cause steeds te hoog was opgegeven en clat die kultuur 

l!:nkele passages van het besproken artikel do en denken feitelijk noch in het belallg van het gouvernement noeh in 
aan de redeneerkraeht van juffrouw Naslaan lilt de "Camera het belang van de bevolking was. 
Obscura" en die van Monsieur de la Palisse, o. a. waar Tegelijk met het voorstel tot afschaffiug del' verplichte 
de schi'ijver zegt: IIdoor proefnemingen bevordert men niet kultuUl', deed de assistent-resident van (ler Hoeven aan de 
rladelljk de belangen van het algemeen" en dergelijke meer. -_ .... ___ _ 

De kritick van bet residentiehllis nit een militair-estlle- (1) Dat bet zelfs voor zeer bekwame assistillit-residcaten van 
tisehoogpunt (zeker nog onder den inurllk van den laatsten de buitenbezit.t.ingen moeielijk is om bet tot resident te breDgen, 
oorIog) prist minder eigenaaidig bij tie poetische beschrij- blijkt uithet volgeDde: 
ving van de omgeving, zoodat het geheel een militair-Idyl- 1. De tcgenwoordige gouverneur van Sumatra is cen g"wezen 

gouvernements-sekretaris ; 
lise ben indruk moet geven, hetgeen ik nogal recoeostijl 2." 1/ resident van Meusdo idem; 
vindt. . 3. /I 1/ "" Riouw ",as vrorger referen-

' Omtrent den schrijftrant van het geheele opstel zou Mon- daris by de Alg. Sekretarie; 
aieui Jourdain stellig in llet onzekere verkeeren. Est-oe '4. 1/ If "" Timor was eerst lid van den 
de la poesieou de la prose? Raad van J ustilieen kreeg 

Te oordeelell naar het fiktieve en onbestemde van den dSllrna eene l:etrekking in 
itlhoud zou de pro! e8seur de pTtilosopTtie weI het eerste Japan; 

.. , 5 II II H van Borneo's z.. en O. afdeel. en 
den}ce)l. 6' II H /I van Borneo's Westk. waren bei-

Waar de schrijver zegt, dat men veel verwacht van de . den laatstelijk assistent-re-
toelwmst van B!lnkoel.en onder het bestuur van den heer sideuten op Java; 
Humme is dit weI hoffelijk, komplaisant .!In tevens geschikt 7. II Jf ass,-res. VI\D Benkoelen evenzoo; ~_ 
om' hemeen riem onder 't hart te steken; maar de nieuwe 8,,, 11 res. der Padaogscbe Bovenlanden id. 
titularis zal die gunstige opinie kraeM moetcn geveu doO!" Ook voor assistent-resident worden soms ambtenaren buiten 
daden ' en resultaten en zich daarLoe eerst eenige' jaren het kader der buitenbezittingen benoemd, 
sttiUie en p' raktijk moe ten gun nell. De heer Heijtiog o. 8, werd van arehivaris by de Alg. Sekre-

tarie beooemd tot assistent·resident vau Banda. ~ 
le!?and als de heer Pruijs van ' del' Hoeveu, die zich Daareutegen maakt men ambtenaren van de buitenbezittingen 

zQowel door zijn veeljarig bestuur op Sumatra als doorzij- op wacbtgeld pakhuismeester, zoollis 0, II. ,geschiedde met den 
ne auteursgaven, blijkende o. a~uit zijne objektieve schet- assisteut-resident van Gaffcon en den koutroleur Reep. Is dst 
sen over dat eiland (de bekende b'llmat1·a.oriet·en) een wel- ernst of kortswijlP 



' Re~eering'\ eew ' voorstel 'Jili.aIs ,ekwivalent vaor de ' inkom- Voar de regeling van het inlandsch onderwijs in debin~ 
stenvanl'le 'peper ~ eene . belasting ih geld in te voeren. nenlariden werd onlangs een uitvoerig vOQrstel ingediend~ 
Dailruittot 'IlUtoe niet geschiedde, is '8 lands schatkist strekkende Om in iedere afdeeling eene school op te richten. 
reed's van ettelijke tonnen gouds verstoken gebleven. Indit voor8tel is van regeeringswege niet getreden, Om-

De invoering van die hefting schijnt nu te wachten op dat men wil wachten op de resultaten van de op te rich
elme algemeene regeling van het belastingstelsel vool' ge- ten normaalscholen tot vorming va!! inlandsche onderwijzers. 
heel Ned. Indie. Is dat noodig, wenschelijk of voordeelig? Daarmede is dus de kwestie VOOl- eenige jaren verdaagd. 

Oak voorde Lampongsche distrikten heeft de heer Pruijs Gelijken ijver voor het schoolwezen heeft de,heer van der 
v. d. Hoeven onlangs een gedet.ailleer.d voorstel ingediend Hoeven in Benkoelen getoond. ' 
tot invoering eener dergelijke belasting, geraamd op eene Dekommunikatie-middelen in de Lampongsche distrikten. 
opbrengst van ruim een ton, begrij pende, dat. eene ~o,el- zijn mede in de beide laa,tste jaren aanmerkelijk verbeterd. 
matige belasting voor del). Lamponger een geschlkte pnkkel Terwijl vroeger wegen en bruggen slechts dOQrvoetgan-
tot arbeid ZOli zijn. gel's konden gepasseerd worden en zelfs de grOQte postweg 
- 'Door het invoeren der voorgestelde belasting zonden in . van Telok-Betong llaar ~{en'galaop verschillende plaatsen 
dal ' gewestde uitgaven door de inkomsten gedekt worden, onder' water stond in de regenmoesson, zoodat de passage 
even als met Benkoelen het geval zon knnnen zijn; er zon l ook door de talrijke zich daarin bevindende ravijnen ' zeer 
dan vercler geen motief bestaan , om die gewesten J?eer sti~f- J las~ig was, zi~~ ~h. ans de 'postwegen in ieder jaargetijde ge-
moederlijk te bedeelen dan andere gedeelten van N eel. Indle'1 SChlkt voor IlJtmgen en karrenvervoer. · . 

De belasting was daai'bij zeer praktisch ingericht; (le I Het groote ' nut dat voor de bevolking uit dien verbeter
maatstaf voor elen aanslag is hoogst eenvoudig; voor de I den toestand voortspruit, is duidelijk. . 
bevolkingwordt de betaling zeer gemakkelijk en kwade Behalve toch datde inlander nn veel gemakkelijkerzijne ' 
praktijken bij de inning moeielijk gemaakt, terwijl voor aan- haudelswaren langs den grooten weg kan vervoeren, name
slag en inning het thans bestaande person eel van ambtena- lijk per hr, wonlt bovendien door het gebruik van rijtui
ren en hoafden voldoende is. 1 gen en karren de druk: voor de oefJolking van koelierlienaten 

De belastingschuldigen worden in 3 klassen verdeeld, die tot het overvoeren van de goederen van de ambtenaren _en 
respektievelijk t 1, f 3 en f 5 s' jaarszouden betalen. van het gouvernement aanmerkelijk verminderd. . 

De Ie klasse omvat de lieden die slechts een ladang of Terwijl er vroeger residenten waren, die ruim 50 koe1i~s 
sawah met een bamboehuis bezitten; in de 2ekathegorie i op hunne inspektiereizen voor zich en hun gevolg nOQdig 
vaHeri de eigenaren van een planken huis en van eenig vee I hadden, deed de tegenwoormge resident onlangs eene reis 
daal'enuoven, tel'wijl onder de 3e klasse ressorteeren de hee- nan de afd. Sekampong, zonder eenenkeleH alltaran (koeli) teo 
rendienstplichtige werkbare mannen, die buiten en behalve I rekwireeren, door eenvoudig gebruik te maken van zijn rijtuig. 
het genoemde eenigen meel"deren rijkdom bezitten, hetzij Terwijl eertijds bij overplaatsing van ambtenaren en bij 

. aan vee, koftie- en pepertuinen, goederen of ,aan ander ka- , hun vertrek van Telok-Betong naar hunne bestemming SOIUS 

~itaal. De ?oofden krijgen eene . be~ooning vo~~' de percep_ 11 een 100tal antarans nOQ ~i~ waren, ziet men. thans het g0!l" 
tIe, afhankehJk van hunne bemoelems en hun IJver. derenvervcer van de hootdplaats naar de bmnenlanden .IIi 

De "Lampongsche bevolking is ook lang niet afkeerig van \ den regel met pedatties geschii:den. . 
het invoeren van zulk eepe belasting en de maatregel zou lOok de posttlienst tot op 48 paal van de hoofdplaats ge
geen ~e minste- bezw8ren opleveren, ! schiedt met een kafl'etje; dat tevens gelegenheid aanbiedt 

Is het niet zonderling, dat terwijl in de afdeeling Kom- i voor het vervoer van reizigers en pa:kjes. Het aantal post
mering-oeloe (residentie' Palembang) f 12 's jaars door ieder I paarden maa~t het tevens mogelijk om bij bijzondere gele
hoofd van gezin aan belasting beta!.lld wordt en daar boven-I genheden grootere trajekten per as af te leggen ' (2). 
dien zware heerendiensten gepl'esteerd worden, in de aan- i Bij die inrichting der post krijgt men de pakketten op 
grenzende afdeeling Boemi-agong (Lampongs) niets betaald I de verschiHende kontroleursstandplaatsen in 1,2 of 8 dagen, 
en . weinig heerendienst verricht wordt? I terwijl de bevolking daardOQr tevens van den postdienst ont-

In het bestuur der buitenbezittingen bestaan nog eene Iheven is. . ' 
menigte anomalien. Waarom is bijv. het hanenkloppenin i WeI is waar heeft het in 'to .begin eeuige inspanning ge
Palembang nog aan de orde van den dag en in de aan- kost om de wegen in den tegenwOQrdigen st,at 'te brengen, 
grenzende Lampongs sedert lang verboden? Het spreekt maar per slot van rekening heeft de bevolking daarvoor 
van zelf, dat nll de ' lieden uit de gtensafdeelingen naar ruimschoots kompensatie verhegen en is eenmaal een gras
Palembang gaan om· daar aan die liefhebberij te voldoen. weg goed' in orde, dan is die met weinig moeite te onder-
De . hanenklopperij . is de bron van vele misdaden. . honden; ' . 

Wil men andere bewijzen voor de veelzijdige wel'kzaam- l Zonder goede wegen zijn bovendien ' een goad bestuur, 
heid, den praktischen zin en den ruimen blik in bestuuIs-1 waakzaamheid en snelheid in politiezaken onmogelijk. 
zaken, de vele hervormingen en verbeteringen, gedurende de Is het niet van belang dat het hOQfd van gewestelijk be-
laatste twee jaren aldaar ingevoerd, zij z~n daar om een en 
ander te bewijzen, terwijl de waarderiug van zijn bestunr 
en door ambtenaren eu' door bevolking de proef op (Ie som (2) Bet belliog vlIn goede rijwegen werd ol)langs nOg dnide-

'ft Jijlt bewezen, toen de kontroleur op de verstverwnderde stand-
gee ". I t' d L·' " V d p.&!l S 10 e a.mpongs (ue heer van PuUe) Iwaar Kiek werd 

001' het inlandsc~ onderwijs .. in de eerste plaats ~eeft e [llpol31ektische koortsen] en het den oflicier van gezondbeid dr. 
heel' v. d. Hoeven zl~h zeer b.elJverd en het hee~t lllet aan E:sicger daardoor moge1ijk W88 gevolg te geven aan het" hem 
hem . gelegen, dat er m deze met meer tot stand IS gekomeu. gedaan verzoek om naar Mengala to gaAn u den sieka te be-

VOGI' het optreden van den heerv. d. Boeven was de in- handelen. . 
landsche school t e Telok-Betong zeer schaarsch bezocht. 1 Vroeger .waa het den geneeaheer te Te,lok-Betong onmogelijk 

Thans is de opkomst van sC)lOlieren zeer tahijk (vide de om bevolklOg en .ambtenar~n i!l d~ biDDeDlliD~en to beb~.del~ 
schoolverslagen der beide laatste jaren), dank zjj de prakti- I dear eene langdunge arwellgheld nit het gsrDlsoeD natnorlyk met 
sche middelcn van aanmoediging zoowel ten opzichte der ' toegestaan k~n worden. Boe l~ .. g moet hel e.!eJlwel nog doren 
k· d d'" "td l' ' d - t' ul deer aan officleren \'80 gezondbeld eeoe behoorlUke toelage voor de l!l e~en, ouIpnJs-~I' ee mgen en an er~ s 1m eeren e uitoefelling V8n den civilen geneesknndigen diens' WOldt toegekudP 
~lddeleD, als ten op~lChte der ouders, op WIer eergevoel en Op de mee&t:: boitenbezittingen is in de binneillanden op de 
eIgenbelanggewerkt IS. kontlole~8taadp!aataeD geeae tweatio van geoeeakWldige hulp. 



t< : yoo:~ .... ' .. '." . ". _ 
f§t1i~i":-;bije'Venttieel oprijzenMkwestien~ rustverstoringen als', niet waatheen zich te beg-even, om onder dak te " komen, 
!~rideiziris,~ onmiddelijk op de , plaats ~elf handelend kan thans . voorziet hetnienw opgerichte logement in die be
'optreden? ' . hoeHe en ' die inrichting is voor eene lleine plaats als Te

'( .-Terwijl · een ·" resident vroeger ' 5 dagen noodig had om van 10k -Betong fraai, welingericbt en komfortabel te noemen. -
'}£elok:Betongnaar Mengala (88 paaI} te reizen, kan men Ook de bemoeiingen van den heer v. d. Hoeven in zake 
;,dit , Jrajekt tegenwoordig des noods in een dag afleggen. adats, met name de djoedjoer, de moeielijke kwestie der 
_ OJkwelke buitenbezittingen,behalve in de Padangsche rangen en titels in de Lampongsche maaischappij, enz" 
• bovenlanden -en Benkoelen (waar de wegen en brnggen ook . zijne ijverige pOt,ingen om den Iadangbonw, - die bij ge-
· door .. den . heer . ~?n derHoev,en ~n d!en zin verbeterd zijn) [stadigen arbeid slechts e~n gerin~ en precairresnltaat op
' treft men dergehJke 'kommnmkatIe-mlddelen aan? \ levert en dus den voiksTlJkdom Dlet aanmerkelijk kan doen 
'. Wanneer die in ·186/ reeds bestaan badden, dan had de I toenemen, - door sawah-kultnur t e vervangen, verdienen 

· zaakvan Raden Mohamad iIi het Toelangbawangsche niet den meesten 10f. Ret werken aall de ladangs is een ware 
zulkeene vaal'tgenomen- eu 'de tusschenkomst der militaire I Sisyphus-arbeid. 
'machLzou wa;uschi~nliJk onnoodig g~weest ~ijn, Het z~~ mij te vel' v?el'en, wanneer,.ik aI.de d~r den 

Oo~ vooreventueele troepenbewegmgen ZlJU goede wegen 1 heel' PrUlJs v. d. Hoeven gedurende zlJn betrekkebjk nog 
onmisbaar. . kor~stondig bestuur in de Lampongs aangebrachte verbe-

Een ' en ander kan strekken om protest te doen tegen het teringen hier zou willen opsommen. Bovendien 
· beweren vim Csommigen, . dat men in de binnenlanden met A bon entenJeur demi mot suffit. 

de.voetpadender inlanders , vdor de kommunicatie volstaan Het is mij dan ook onverklaarbaar, dat men van het 
-).an. Wanneer men _ het den inlander met heei:ediensien bestnur van den heer Humme, die op de buitenbezittingen 
· te gemakkelijk maakt, voordat hij eenige belasting in geld nog geheel vreemdeling is, iiI moge hij op Java een ver
hetaalt,· qan zal eene latere invoel'ing daarvan hem met dienstelijk ambtenaar zijn geweest en eene jarenlange on
'weeriin vervullen en daardool' misschien moeielijkheden op- dervinding aldaar achter zich hebben, zooveel meer zon 
· leveren. :.' moeten verwachten dan van het bestunr van den heer v. d. 

, . n{heer van del' Hoeven wil dan ook dat gelijktijdig met Hoeven, die, wat de inlandsche huishouding en de adm~
· deinvoering eener belasting daaraan verbonden worde een nistratie op Sumatra betreft, wat men noemt, romp" au 
' stehel van , afkoopbaarstelling der heerediensten. . afJaires is . 
. . VoIgt men bij het aanleggen en onderhouden van wegen De heer Humme zal in den beginne dan ook · zeer voor-

.·. eri· bruggen -hetsysteem, om vo1gens de letter der bestaan- zichtig moeten zijn, a tatons moeten ageeren en geene in
de -bepalingen van' het Staatsblad te werk te gaan; moeten grijpentle maatregelen kunnen nemen, terwijl hij voorloopig 
alle nieuw aanta leggen wegen en aanzienlijke verbeterin- de kontrolellrs zal moeten Iaten besturen. 
gen 4aaraan uitslliitend daargesteH worden door het dep. Wil hij centraliseeren en het devies "l'ttat c'est tiwi" tot 
4erhurgerlijke opelibare werken, dan dllurt het zeer lang l'ichtsnoer zijner daden maken, dan ben ik benieuwd of 

~. of til' komt weinig tot stand. Bij het werken aan de kloof hij het a priori als een ernstig zieke man voorgestelde 
,jp.,. de Pad. BovenlaD£len heeH men het bedoeide systeem BenkueJen, de krisis zal weten te doen doorstaan. 
; dan ook nietgevolgd, maar _de_ bevolkingen de besturende Ik geloof echter dat de heer Mumme in deze in geen moeie-
aillb~,enaren' da,al'mede belast, wat w:el zoo praktisch is. Het lijker geval verkeert dan }Ioliere's 1I7idecin malgre ll.i. 

: w:at~.l'staats-personeel en de -vQol' de buitenbezittingen toege- De heel' Humme zal wei inzien, dat men buitenbezittingen 
' stane fondsen voor openbare werken zijn gehee1 ' onvo1doen- nlet volgens de letter der staatsbladen moet besturen en 
· de; ,tnsschen het tijdstip van het projekteeren en begrooting dat het niet genoeg is te zorgen, dat de stukken 'voor Ba

van. cen we:rk en dat vau. uitvoering verloopt in den regel tana in orde zijn. 
, zeergeruimentijd, soms jaren, omdat de stukken behandeld Hijzal inzien tlat men het ten onrechte den heer v. d. 

moaten worden, te beginnen bij het residentiekantoor, verder Hoeven tot een verwiJt maakt, de werking van staatsbladen 
bijde departementen van binnenl. bestuur en opellbare en bevelen van hooger hand (die dikwijls van achter de 

.•. werlcen, bijde Rekenkamer, hij den Raad van Indie, bij de lessenaar uitgaall) op ' eigen veralltwoordelijkheid en onder 
~ A1ge.me~ne Sekretarie, om weder na a1 die avonturen en na nadere goedkeuring blliten werking te stellen, wanneer hij 

mogelijke deboires (het bezwaren met een loodje, zoekraken de overtuiging omdroeg, dat die bepalingen regelrecht in 
als ;anderzins> bij het _residentie,kantoor alofnietterechtte- _strijd waren met de belangen van het gouvernement en de 
komen. . - . bevolking en dat hij den moed had zelfstandig te handelen, 

Eqhter zijn de · heerediensten voor het onderhond van niet altiJd selon, maar dikwijls inalgre les circ01tstances. -
·wege!! .en bruggen in de Lampongs door den tegenwoordi- De handelingen van den heer v. d. Hoeven in -zake het 

>gen .l'esidentop een minimum ·gereduceerd en bepaald op zeehoofd te .Benkoelen blijken nu per slot van rekening 
., een· werkdag 's maands op de plaats van den ar\.leid, het- immel'S zeer doelmatig en geheel in's lands belang te zijn 
, geen in de praktijk vrij wel uitkomt. nu de wegen in orde geweest . 

. ~ ., zijn,· althans wanneer de heeredienstplichtigen flink door- Het op zijn last, in strijd met de inzichten en bedoe-
, werken. , ' . " 1ingen van de departementen van marille en burgerlijke 
.. . Men . vergelijke daarmede de heerediensten op Java, in I openbare werken aangelegde zeehoofd is toeh door de eerste 
' Pa1embang, Borneo, enz. te presteeren! belanghebbende (de Ned. stoomvaanmaaischappiJ) voor prac-

Ter hoofdplaats TeIok-:Betong heeft men in de 2 Iaatste tisch verklaard, terwiji zij het tegendeel beweerde van de 
jaren.· groote v~rbeteringen kunnen bespeuren. projecten van laatstgeneemd departement. 

. 'l1erwijL bijV:.vroeger de stoomboGtop een enormen af- 20 Juli 1872. ALCESTE. 
stan,d vandel;l wa1 moest blijven liggen, zoodat men gedu-

, rende: + %.uur' met een prauw naar den wal moest ge-
roeid wor:den, hetgeen (daar de boot dikwijls om 12 tot 

. 2 a.3 ure '!I nachts aankomt), niterst bezwaarlijk was, kan 
:, de ." b.oot thans dicht bij het nieuw aangelegde koralenzee

hoofd ankeren. 
Dat hool'dis grootenJeeis door kettinggangers daal·gesteltl. 
Wist men Hoeger somsbij aankomst te Telok-.Betong 

Geacltte keer Redaldertr! 
Of schoon het geen vereischte is, dat ongeteekende stuk· 

ken besproken en wederlegd worden, heb ~k het voqrnemell 
opaevat het medege.deelde in de iogewnden stnkken no 
M~nado) voo!komende in het Nieuill Butay;iaa8cA Hruuieu· 



.. ~~~; -" '. , 

tZati' ,dtt ·· .24 Febl'uari en 2.5 Ai>ril1872 nOs. 47:en 98, hoorJijk en dadelijk betaait, zaldiebevolking niet nataten, 
~in de , voIgender~gelen - tewederleggen. . zonder dWO;llg, boschpro4,ukten .in groote hoeveelheid ilan- ' 

. liet . verzamelen . . vall millsklos!:.laden, die thans . door de tevoeren en zulk eene handelwijze is vror beide partijen: 
bevolking als ' afval weggewol'perrworden, kall; bijaldien dit verkieselijk. . 
artikel, even alsvoorheen, te 'Weenen goale prijzen be- Ret bericht olIltrent de verwaarloozillg van den 'jaar
haalt, groote wiilstell geven. In gUllstige jaren producee- lijkschen aanplant van voedingsmiddelen, ten gevolge .van 
ren . de GOl'Ontalosche land en minstens 20,000 pikol;; mais- den l'otan-aankap is geueel bezijden lie waarheid; dit · be
kloshladen; worden dezen tegen de u vroegeren '\Yeener-prijs hoort de briefschrijver nader te bewijzen: Gedure"!ldeden 
d.i. / 5 de pikol vel'kocht,dan vertegenwool'digt dit loop van 1872 is er eene voldoende hoeveelbeid djagong 
eene waaJ'de van J 100,000. .D e nitgaven om ze te be- en sagoe geweest. De verplaatsing' van de vlottende be
komen zijn gering. Aanvaukeliji zal illen sleehts het ar- I volking in het Kwandangsehe, danhier dan elders, is 
beidsloon behoeven te betaJen, \Jm de maisklosbladen te een telkens terugkeerend versehijnsel, dat noch met de 
verzamelen.. Eon ijvel'ig werkman kan per dag gemidcleld verwaarlaozing van den aanplallt van voedingsmiddelen 
een pikol bijeenbrengel1. , no ell met den rotan-aankap in verband kan wordenge-

De hoeveelhcid tabak: die in -de assistent-resiclentie Go- bracht. . 
rontaio aaugekweekt worclt, is niet ollbednideud. In de De ongenoemde:,scbrijvet beweert voorts, dat de verwach
lan,dschappen Tiuombo en Bongka (1) plaut eene bevol- tingen van den handel bij den tegenwoordigcn toestalld des 
king yan meer dan 150,000 zielen jaar in jaal' nit niet lands niet te verwezenlijken zijn. Dit bevreeindt mij, om
anders dan tabak. Mannen, vrouwen en killdercn ziet men dat het in strijd is met hetgeen i('dereen bier dagelijks \roor 
dagelijks in de uitgestrekte tabaksvelden rondloopen. In aogen heeft. De verklaringen van Chineezenen A.rabieren, 
de landschappen Gorontalo, Limbotto, Bone en Attinggolate Gorontalo gevestigd, bewijzen ook bet tegendeel. En 
werd vooral vroeger veel tabak aangeplant, doell deze kul- dat zij Ifschatten" kunnen verdienen, lIleer nog dan hunneEuro
tuur ging, volgens mededeeling ,vall de inlanders, noewel peesche buurlieden, die minder takt van den handel alhier 
de bevolking genegen was die te drijven, welclra te niet , hebben, kan niet ontkend worden; de goede en sierlijke w<r . 
omdat een der vorige assistent-residentell den aanplant ningen, in het vorige jaargebouwd,staan daar om bet ge
tegcnwerkte, aIleen om tabak van Tinombo te Gorontalo zegde t.en overvloede te staven. 
ingevoerd te kriJgen. De vooridul'ende uitvoer van Tinombo Ret mislukken van den opkoop van rotan. door een Eu
tim Bougka naar het eentraalgedeelte van Celebes en zelfs ropeeaan te . Soemelatte zal weI door een ie~er verwacbt zijn. 
naar , de landen aan de N oord-Oostkllst van Borneo gelegen, Deze mislukking moet echter niet wordentoegescbreven asn 
is bnitengewoon groot. dlduiheid van de bevolking of :lan de onzekerheidvan bet 

Vrees om te Tinombo ell Bongka tabak op te koopen, bezit, maar aileen aan het feit, dat de aanbrenger niet 'da
kan buiten beselJOuwing blijven, als een gevolg van per- delijk de betaling van het door hem verzameld prodnlt.t 
soonliJke angstvalligheid en gebrekkige kenuis van de -toe- '/ eigenhan, dig heeft mogen ontvangen. Thans zijn er te 
standen ter plaatse. ' Kwandang en omstreken twee inlandsche opkoopers geves-

Katoen kornt t~ Gorontalo in groote hoeveelheid VOOl', I tigd, . die goede zaken maken.Ter hoofdplaats Goront~lo 
VoofJ1 "ruelijk in cuooge jaren, zooals in 1867, 1868 en 1869, I wol'dt tevens veel rotan en damar ingekocht. 
toen [,,'b gewevell lijnwaden naar Manado, Tel'nate en Bong-\ Ret bericht omtrent · het niet slagen van de Henriette. 
gai :;veLd uitgevoerd respektievelijk, 11aal' ik verneem,. vom- die .nanr parelllloer vischt, is eveneens als voorbarig· te be-
.C" . waanle .van f 34.000, f 30,000 en f 3l"OOO.Welke schouwen. - . ' 
u'aatseht'f,pelijke toestand, volgens .den briCfschrijver be- Voorts moet ik den ongenoe.!1den briersehlijver doen 
staand~, de.r; aanplant ~p groote schaal in den weg is, ver- opmerken, dat de door h~~ bedoelde tropge8ckroe/de:' mede
klaal' lk met te begnJpen. De katoenaanplant wordt elk deelinO'en van de voorUltzlehten van den handel In deze 
jaal' door de bevolking bereids op groote schaal bewerk~ streek 

0 
tot dUSV6ITe nog niet gebleken zijn overdrijving te 

's'telligd. ' bevattell. De ' hoeveelheden baschprodukten als anderszins, 
Olli'.rent l'fJtan en damar behoef ik niet breedvoerig te door Europeesche, Cilineescbe en Arabische handelaren ill 

ztjn. 13eide .produkten zijn van goede hoedanigheid en in .de laatste maanden nitgevoerd, bewijzen dit ten dUidelijkste. 
groote hoeveelheid in de Gorontalosche landen te verkrijgen. Desverkiezende kan de schrijver \'an Manado, wanneer hij 
De aanvoer ter hoofdplaats neemt langzamerhand toe,ge- niet aan buitengewone · kortziehtigheid lijden(le is, van ' het 
tuige de uitvoereu in den loop vah dit jaar van Gorolltalo een en ander te Gorontalo de bewijzen komen zien. . 
naal' Makasser en elders. _ De verstandige en voorzichtige ondernemer beboeft zicb 

Ret beweren dat ue bevolking niet dan dom' dzoang derhalve aan de macbtspreuken of voorspellingen van on
te bewegen zou zijn die pl'Odukten te verzamelen, is eene kundioe en bekrompene lied en niet te storen, wallt'over hlln
dwaze fiktie, cene onderstp 1li'J f, van onkundigen en be- ne nit~praken zuHen feiten-den ·stafbreken. De Gorontalo
krompenen. De Gorontalees wil ook weI geld verdienen, sche landschappen vervullenaile ·voorwaarden Qm binnen 
even als zijn in Nederlanr1.Rch-bdie gevestigde Europeesehe kort denbandel van de meeste plaatsen in den Molukscben 
broeder. De voorg~wel1{,:'3 wi1.ekeur en grove knevelarij arehipel te overvleugelen. Op aanwijzing en onder de lei
moeten· door ilewiJzen worden gestaafd. Nadat het gehalte cling van den tegenwoordigen assistent-resident, die jaren 
del' inlandsche 1100fden in de laatste jaren veel is vel'be- lang dezen ommekeer van .zaken voorbereidde, is reeds een 

, terd, is er overal meel' zekerheid van bezit gekomen, een begin gemaakt en de ongenoemdc briefschrijver van Mann
der gevolgen van · de rationeele en betere leiding dier hoofden do beboeft het waarlijk niet te betl'enren, dat bij de scb«:'One 
van de zijde van den tegenwoordigen ass.-resident. 'Wan- voorstellingen, daarvan gegeven, nietreeds vroeger beeft kun.nen 
neer een opkooper de Gorontalosche bevolking slechts be- tegenspreken. De tegenspraak van iemand, Qie onbekend is 

(1) Niet lloenta. Waar heelt, de hriefschrijver van .'Manado ergens 
in het BoeJltasche tabak-aanplnutingen bezochl? . lit heb weI 
lutgestrekte tabaksvelden in het llongkasche, maar nooit te Boenta 
gezien: Zander' al de Goroutaluscbe lauden persoonlijk bezccht 
Ie heblJell, kan men over de wrr hlijke toeshlliden fliorif;]ijk c( n 
oordeel veller. , . 

met den waren stand van zaken en zicb zelf niet vertrouwt, -
anders waren de ingezonden stukken wellicM onderleekend -
zal niet baten, maar hem veeleer bet brandmerk van volslagen 
gemis aan kennis van zaken en van overdreven angstvalligheid 
op het voorhoofd bebben gedrukt. -no 

GORONTALO, den 30 JUlli 1872. 



Qui prouvetr8,J,ne prouve rien. 
Geadhte lleaakleur! 

IIl~ blad I1,o.1.17 komt een aangeboden stukje voor, 
Cwaarincmen zich beklaagt over de benoeming van den te
:': genwoordigen assistent-tesident v~n Djokjacarta. De zaak 
. wOldt. dam'inscheef ,voorgeste1d. 

Allereerst het milioenen-argument. Van die anderhalf 
mi,lioen' ontvangt de sultan. 5 ton;, verdeI' worden voor de 
koffie en de troepen groote sommen in eens betaald, zoo
dat er niet bijzollder veel aan derden te betalen overblijft. 

· Het g'ouverriemcnt int daar weinig belasting; waar hlijft 
nn .hetkasbeheer van eenige oeteekenis? 

De tegenwoordige titularis werd 12 jaren ge1eden tot 
's~kretar~£ benoemd, en nu moge het a1 waar zijn, dat hij 
kz:ch IDlllder geschlkt toonde vaal' het beheer eener uitge
>breide '\<:asadministratievolgens de toen nog nieuwe komp
, tabiliteits-wet, hij kan daarom toch een zeer bruikbaar 
· aI!1btenaar zijIien heeft dit in zijne laatste betrekkinO", die 
'hij nieteen "paar" jaa]", maar mim vier jaren bekl:edde, 

, getoond. , . 
. Bij de bcoordeelingvan benoemingen plaatse men zich 
tach vooral !liet op een te partikularistisch stanqpunt. 

· Talleyr~nd . zelde: lIelke benoeming maakt een ondankbare 
en . honderd· onfevredenen", en otschoon dit nu weI wat 
ster~ uitgedrukt is, bedenke men steeds: ne Jupiter quidem 
ommous., X-IJ. 

GOUVERNEMENTS-BESL UITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

IN NAAM DES KONINGS! 

bE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN, NEDERLANDSCH-INDIE. 

. Den Raad van Ned~rlandsch-Indie_ gehoord: 

Allen, die aeze zulZen zien 0/ hooren lezen, Salut! 
aoet te weten: 

pat Ry,in overweging genomen. bebbende de wenschelijkheid, 
om de bestaandegrenslijnen der reede van Tjilatjap te wijzigen; 

Lettende op de ' artikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglement 
op- het beleidder Regering van Nederlandsch-Indie; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Met w!iziging van § 22 der publikatie van 10Mei 1851 [Staats-

;bIad no. 28], te bepalen,alsvolgt: 
De reedevan Tjilaljap is besloten binnen de volgende peilingen: 
Binnenkapen. bij Karang-Rempak zuid; 
Zuidhoek van 'l~jilaljap west; 
Westboek der.Tji·Douan noord: 
Ringmuur vanhet ktirkhof te Karang-Loeas oost. 
Elf opdat niemand hiervan onwetendbeid voorwellde, zal deze 

in bet staatsblad van Nederlandsch-Indiegeplaatst en,.voor zoo
veil I noodig, in de Iulandsche en Chiuesche talen aangeplakt 
worden. . 
. Gelast. en beveelt voorts, dat aIle hooge en lage kollegien en 

ambtenaren, officieren en jllsticieren; ieder voor zooveel bem aan
gaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zon
deroogluiking of aanzien des parSGons. 

Gedaante Buiten~0rg, den 24sten Juli 1872. 

(Staat!!bladno. 132.) 

LOUDON. 

lJe. Algemeene Sekretaris, 

VAN HAREN.CARSPEL. 

EXT R A K TEN uit net Register de1' Resluiten. vanden 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indie. 

BUITENZORG, den 25sten Juli 1872, (No. 13.) 
Gel€zen, enz,; 
Is goedgevonden en verstaan: 

T~ bepalen, dat ~e Sampang [afdeeling-van dian naam. resi
dentle Madura] een mlandsche scbool zal worden opgerigt. 

Afschrift, aDZ. 

Ter ordonnancie van den Gouv6rneut-Generaal 
van Nederlandach-Indie .. 

lJe Algemeene 8ekretaris, 
VAN HARENCARSPEL. ---

BUITENZORG, den 25sten Juli \872, (No. 14). 
GelezeD, enz.; 
Is goedgevoDden en verstaan: 
'l'~ bepalen, dat te Tjaroeban [afdeeling en residentie Madioen] 

een Inll>ndsche school zal worden opgerigt. 
Afscbrift, cnz. 

Ter ordonnancie van den Gouverneur-Generaal 
van' Nederland8cTt-Indie: 

lJe Algemeene Sekretaris, 
VAN HARENCARSPEL. 

Viviel Departement. 
Verleend: 

Ecn tweejarig varlof naar Nederland, w;gens ziekte;aan den kon
troleur der derde klasse bij het binnenlandscb bestuur in de . 
assistent-residentie Benkoelen J. F. H. Schultz. 

Ontslagen: 
Op verzoek, eervol, nit's lands dienst, wegens ziekte, met be

houd van regt op pensioen, de gewezen klerk op het aasis
tent-residentiekantoor te Buitenzorg P. J. Barends. -

Benoemd: 
Tot lid in den raad van justitie te Soerabaiia, de substituut

- officier van justitie bij dien raad Mr. R. W. Craandijk . 
Tot substituut.griffier bij den raad van justitie te S!lrnaran", de 

-griffier bij den landraad te Demak (Samarang) jhr. m~. J. 
W. A. von Schmidt auf Altenstadt. 

Tot onder-pakhuismeester bij de adrninistratie van 'slands eerste 
algemeene pakhuizen te Batavia, de ambtenaar op non-ak
tiviteit A .. L. J. Rocourt, laatstelijk tweede Kommies by" 
hat departement der marine. 

Tot derden kommies op het bureau van den gonverneur van Ce
lebes en onderhoorigfleden, d:) derde kommies op het resi
dentiebureau te Muntok [Bllnka] J. R. A. Dommers. 

Tot derden kornmies op bet residentiekant.oor te Muntok [Banka J. 
de ambtenaar op wachtgeld E. Dmger, laatstellil!: 'derde 
kommies voor het bijwerken der algemeene boeken en"reke. 
ningen tot eu met 1866bij het departement van financien. 

Magtiging verleend: 
Tot uitreiking aan den geneesheer te Batavia dr. J. P. Kloos, 

van eene akte van toelating tot uitoefening van de verlos
kundige praktijk aldaar. 

Door den Algemeenen Sekl'etaris is gedurende de maand Au
gU8tus 1872, de volge1tfle oeschikking genomen . 

Benoemd: 

Tot eersten klerk ter algemeene sekretarie F. W. F. Schwab, 
thans bel sst met de waarneming der betrekking van teeke
naar by de afdeeiiug statistiek ter algemeene sekretarie. 

, Aangeteekend: 

clat cl001· den 1'esident van Kadoe 

is ontheven: 
Van de waarneming der betrekkingen van gouvernemt'uts land

meter en rooimeester in genoemde residentie. de ing-enieur 
der eerste klasse bij den waterstaat en's lands burgerlijke 
openbare werken A. F. Goudriaan. 

Goedgekeurd: 

dat cloOl· detz, Resident van Kadoe 

Is belast: 

Met de waarneming der fllnktien van gouvernements landmeter 



en . rooi".l.eester in die resident!e, de ingenieu.~ der tweede I , I. Een overzicht van~ de Irultnnr v~neenjarige gewas-, 
klasse b\l ' den waterstaat en s lands burgerl\)ke openbare sen op Java gedurende de maand November 1871. "_ 
werken R H. van Os. _ i, II. Een staat vanden invoer der voornaamste katcenen- ' 

. dat door den Landraad te Pamalang (Taga~ I en wollen manufactUren, " vervaardig~ in landen bewcSteIi 
Is benoemd: I de "Kaap de Goede Hoop, te BataVIa, 8amarllng en 80e-

b t 't t· 'fli b" d' tb'- b 't b I rabaija in de maand hni 1872. " Tot buitengewoon s'u 8 I ,Ull -grl er .\J Ie reg an... III en e-
zwaar van den lande, E. 'Tb. Tb. H. van Benthem van den 
Bergb, ambtenaar ter beschikking bij de landelijke inkom- I 1 Augustus 1872. 
sten en kultllre~. . i . Heden had alhier eene inschrijving van Gouvernements" 

dat d001' den Landraad te Billiton I wIssels plaats. Aangeboden was voor een milioen -gulden; 
Ingeschreven werd: 

Is benoemd: I ' 
, b . 'fli hoO d' b k b't b all 101 pct. f I30} d Tot buitengewoon su shtuut-gn er \) 16 regt an, Ulen ' e- I HlP/ geguil . 

zwaar van den lande, M. J. de Pril, klerk op bet assistent· i 4 II /I 25,900 
residentie-kantoor IIldaar. I 10Il/~ " " 16,859} 

I ] 02 '/" 2,000 Diet geguncl. 
Door de'lt JJirecteu?' van Onderwijs, Eeredienat en Nijvedteid /I, 

Zijn benoemd: I Heden morgen is Z.~ ~M-."'t"r-an-s-portschlp Java, met 350 
Aan de openoare vij/de lagel'e school te Soeraba1'ja. I man ekwipage, allen repatrieerende, van Onrust naar Ne- _ 

Tot eerst.en bnlponderwijzer, H. Kuchlin, Illat.stelijk tweede oq- derland v~rtrokken. De .J.ava zal de re1s om de Kaap doen,
derwijzer aan de gouvernements ambacblschool te Soerabaija, Iter oefenmg del' bemanmng, en 10 dagen aan de Kaap 
onlangs van verlor nit Nederl6nd ternggekeerd. I vertoeven. , .. 

Tot tweeden hnlponderwijzer, J. C. Ie Clercq de Courcelles, thans Het etat-major is aldus samengesteld: , 
bulponderw~zer aan die school. "i Kapitein-Luitenant tel' zee, G. H. Bakker, kommandant; " 

Tot hulponderw!lZer aan de openb~re lagere .school Ie :Fort de I Luitenants tel' zee Ie klasse Jhr. J . .A. Roell, Ie officier, 
Kuclr, L. K. Harmsen, I'lIrt-lkulier onderw\Jzer. , J. C. de Borst Verdoorn en P. Heyn,ing; Luitenautster zee .. 

Departement van Oorlog. 12de kl. G. J. Fisscher;O. Vireet de Vurieu; Jhr:J. C~ 
Verieend: ,'R. Westpalm van Hool'n; W. }I. J. Visser ;E. V oete-

Een tweejarig verloC uaar Nederland. wegens ziekte, aan den link; A. G. J. baron van Plettenberg; J. E. Sickens; , 0; 
luitenant.kolonel der illfanterie P. A .. A, Collard, en zulks J. ,H. 'V~n den Broek; L. Dupper; .G. , H. Thomassen 
met inl.rekking van het aan bem in zijnen vorigen rang van I a .Thuessmk van der Hoop; J. Schimmel; C. J. de 
mejoor bij dat wapen verleend verlof nair Nederland. Vl:IeSej B. P. Korteweg;K. J. Bal; F. Bothlingh; -

Een tweejarig verlof Dallr Nederland, lIan den kapitein der inran- W. L. baron van Verschuer; Jhr. R. 1,V. J. Pabst van _ 
terie C. J. 'f. Ruempol. I Bingerc1en; J. C. Xikkert Seh.otborgh; J. F. N. van Oos~ : 

Ve1'gund: tel'zee; J. A. T. van Do1'th; J. Wentholt; P. F. H. Voleke; 
Op verzoek, am al dadelijk naar Nederland terug I.e keeren,aan J. G. C. van Casteel; J. E. Lastdrage1'; J. C. van vVessem; 

den eerslen ,Iuilenant der iufanterie vlln bet Nederlaudsche C. F. A. Gregory; Off. van gezondh. 2ekL J. Mijers; '. 
\e~er J. C. van Schertnbeek, op grond dat de v\jf jafea gedu- Off. van gezondh. 2e ' kl. B. Leon; ' Off. van adm.le kl. : 
rel.de welke hij bij de landmagt in Nederlandsclt-lndic is' K. J. Adams, 3e kl. W. F. Klompe, 3e kl. F.-W. Spren
gedetacheerd, eerlllng zullen zijn verstreken. gel'; Scheepsklerken F. J. Olivier en J. A. M. Korspershoek 

30 Jnli 1872. 

Heden zijn de navolgende schepen door de fuktol'ij del' 
Ned. Handelmaatschappij tel' bevrachting naal' Nederland 
opgenomen: 
Waterloo, 
Anna Elisaoetlt 

VOOl' 
1/ 

Oornelia AdolflrUl " 
Elisabeth 
Nekalennia 

. Otto 
8alatiga 
Bilderd~jk 

1/ 

1/ 

/I 

/I 

1/ 

f 88,40) . 
/I 89,4!l I 
1/ 89,97 iper last, llaar Amsterdam. 
1189,97 ' 
1/ 89,97 
1/ 89,45} 
/I 89,75 naal' Rotterdam. 

/I 89,97 naar Dorrll'echt. 

van del' Kooij . 

Namens de Hoofdkommissie del' Jongens Weezen Inrich- ' 
ting te Soerabaija ontvangen wij onderstaande opgaaf van 
de gedurende de maand J uli ingekomene inschtijvingen ·· 
ten behoeve dier inrichting. . 

In eens. jaarl. 3 illaand. maand. 
Batavia . f 12.80 
van heeren Leden der 

Loge il Pri1Zses Frederi/c ,_ 
der Nedm'Zanden" te Rem-
bang " 26".50. 

, f 39.30 Nihil Nihil Nihil. 

31 J-illi 1872. In berichten nit Deli; opgenomen in de Pinang Gazette._ 
wordt de toest!lnd als ge.ruststellend geschetst. 

W ij lezen in de Mj'aits 
teekening .,van den 16den: 

Tim(Js van 20 uezeI', onder dag- h De ec tgenoote van den kontroleur was aUeen nit hare 

1/ W ij verheugen ons ui t partikuliere 'brieveu van Deli, 
gister ontvangen en slechts twee dagen oud, te vernemen, 
dat de onlusten daar geeindigd en de planters veilig zijl1 ; 
men Vl'eest geenerlei gevaar meer van de Battas." 

woning op het land naal' Labuan gegaan, omdat eenige 
andere dames, na den aanval" der Battaks op de woningen 
van de heeren Peehul en Romers, in het verblijfvan den 
kontroleur te Labuan eene wijkplaats hadden gezocht_ Maar 
de meeste dames en de vrouw van den kontroleur zagen 

De .lav. Ott bevat een overzicht van deil handel en de geen gevaar iIi hilar verblijfop het land. 
scheepvaart, gedurende de maand Mei 1872, te Padang, .. De toesiand des lands is overigens rustig.. De Batt~s 
Siboga Singkel en Baros. zlJn naa1' de bergen gevlucht. Volgens de P,na1Zq Gazette '.. I zon h",t Nederlandsche GOllvernement bezit van het lanel 

Extra-bijvoegsels. behoorende bij de Jav. Ct" bevatten: nemen, zullell op eenige pun tim fnrten aangell'gd worden 



en, ee\.le troepenmacht daar in garnizoen blijven. Een plan-
ter schrij ft : , ' 

,, "Degoede tijd voor de Battaks is voorbij en zij hebben 
duur genoeg betaald voor hunne genoegens. Ongetwijfeld 
hebben de planters eenige verliezen geleden; maar als men 
den omvarig van den opstand in het oog houdt, die sedert 
jaren in 't geheim werd voorbereid, dan mogen wij gerust 
zeggen dat de troepen nooit beter ges~:eden hebben en beter 

. aangevoerd zijn gewordendan de kleme macht alhler cLoor 
den moedigen en energieken kommandant en zijlle vel'del'e offi
cieren. Maar laat ons niet voorbijzien, dat de ass. resi
dent van t iak zich gedurende den geheelen stnjd hie\' be
vond·. Wie met dien heer bekend is, zal vertrouwen koes-

i teren dat · gcenerlei samenspanning, hoe goed ook bel'aamd, 
r lanO" in het duister kan blijven, als hij ze wil nasporen. 
Aa~ zijlle kennis van den inlande)", aan zij n rusteloozen 

. ijver om niles weder in orde te brengen, danken wij de 
veiligheid van ons leven en OilS goed. Dit zeggende,meen 
ik de opillie van aUe planters in Deli uit te drukken." 

Dc heer S. '1'. Maier, te Singapore, is door den Gouver
neur der Straits Settlements erkend als vice-consul der N e-
derlanden. . 

De Hongkong ])((.ily Press van 2 J uti zegt, dat het doel 
van de expeditie, door de Spanjaarden naar Sooloo gezon
dell, is om Ol\.der voorgeven dat zij een einde aan de zee
roof willen rnaken, zieh voor goed daar te vestigen, het
geen het lloorspel zou zijn om ' zieh ook van Borneo's N. O. 
kllst meester te makcn, waarop de Spanjaarden reeds lang 
het Dog gev~tigd hebbcn. De Sultan, .die naar het binnen
land gcvlucht is, zon een knaap zijn, die zich niet tegen 

! de Balignani-roovers durft kanten. 

Soerakada oiltvarigen: steenen, \\TOrat een scheikundig onder· 
'zoek ingesteJd door het bestuurslid A. A. Backer Overbeek. 

Een gedeelte van den asch en van de steen en zal worden 
gezonden aan den H eel' Palmieri, Direkteur van het Mete
orologiseh ObservatOl'ium op den .vesuvius en aan het Mu
seum voal' natuurlijke historie to Leiden. 

N aar aanleiding der waarneming van het nooderlicht in 
eenige tropische streken in den naeht van 4 op 5 Februari 
jl., heeit de Kommandant del' ZeemaCht op verzoek der 
Vereeniging' de Kommallderende officieren van Z. M. sehe
pen van OOl'log uitgelloodigd, te willen beriehten of het ver
schijllSei ook in deze gewesten is waargenomen . . 

Op geen del' 20 bodems, van welke bericht is ontvangen, 
is eenig spoor vall nOOl'derlieht 'gezien. Ook op het trans
portschip Java, (lat zich op gemelcl tijdstip bevond op 30 
59' Z. B. en 280 37 ' W. L., is ,het verschijnsel niel; waar-
genomen. _, 

Z E. de Gouvernenr-Generaal heeft aan de Vereeniging 
een bewijs van belallgstelling gegeven, door het Haar aan
geboden ,.Eere-lidmaatsehap der Vereeniging te aanvaarden. 

Tot_ gewone leden werden benoemd: de Heeren H. M. 
Andree Wiltens ell C. Deijkerhofl' te Batavia en S. W. van 
Hattum te Padang Sidempoean. 

Onderl0ijzers- Vereeni[/in[/ : "Onderling Hulpbetoon". 
Ultimo hli 1872. Batig Saldo. ' . f 25169.19 • . 

SaIlU17'CUt[/, 29 J uli. Landbouw-eongres. Het koofdbe
stullr zal den lsten Augustus vergadel'en, om een gefinitief 
programma voor het Congres vasttestellen, en verder alIe 
noodige schikkingen te treifen. 

De vermoedelijke onkosten worden op J 10.000 geraamd; 
door een leening is de som reeds bijna geheel bijeen ge-
bracht. (Lac.) 

Sama1'anfj, 29 J uti. W ij vernemen, dat het stoomschip 
P1'ins Hendrik aanstaanden Zondag naar Soerabaija zal ver
trekken, om daarna Samarang weer aan te doen tel' opne
ming onder andereu van een 70 tal repatrieerende mili-
tairen. (Sam. Cour.) 

Spanje zou in overeenstemming met Italie handelen en 
men zou het plan hebben gezamenlijk eene expeditie te on

v.)crnemen. Het Italiaansche fregat 17ittore Pisani, thans 
Ie Singapere, zou daal-toe moetendienen. De kommandant 
Itaechia zou de toestemming van het Britsche gouvernement 
pogen te verkrijgen, daar een traktaat zou bestaan, hondende 
dat op Borneo aan geene mogendheid grond zon worden 
afgestaan zonder de goedkeuring val). Engeland. Indien 
Spanjaarden en Italianen eehter vasten voet in de 800100-. 
eilanden en op Borneo krijgen, zou dit zeer nadeelig voor ALGEMEEN OVERZICHT. 
den handeI, van I,abuRn en ten gUIlste van Manilla zijn. De beriehten, die de kommandant der expeditie naar 

De Btl'aits Tilnes Bcht de ~aak belangrijk genoeg om er Deli over den stand del' zaken, tel' verduidelijking der 
de aundacht van de Engelsche en N ederlandsche regeerin- jongste telegtammen zendt, luiden ' aldus: 
sen op te vestigen. 

2 Augustus 1872. 
llij Cell Europeeaall alhicr op Djati is gister avoncl eene 

beJaugl'ijkc aanhaling van opium gedaan; de opium was in 
twce blikken geborgen. De hf;:lil' ass.-residen t heeft daar
bij met veel overleg gehandeld. N n hij in cene wijk, 
UOOl' :Europeeanen bewoond, zulk eene vondst gehacl heeft, 
zal het niet van belang ontbloot zijn ook goed het oog op 
het Chineesclle kamp gevestigcl te honden. . 

(Aangeooden. ) 

I/Ten vervolge van het voorkomende in no. 59 der Jav.' 
Gaur. o'mtrent de in Deli heerschende onlusten en de ,verrich
tingen der cxpeditionaire troepen, kunnen de volgeride van 
daar ontvangen berich ten worden medegedeeld: 

Nadat op 26 Mei door den assistent-resident van Siak, 
den militairen kommandant van Riouw en onderhooriglied\ln 
na overleg met den sultan van Deli besloten was, dat de 
kolollne te Soenggal de onderwerping del' beide oproerige 
datoe's zoude afwaehten, wercl door den assistent-resident 
aan de in grooten getale opgekomen hoofden der Bataks 
een verbroederingsfeest gegeven, waarbij met hen werel oyer- . 
eengekomen, dat de datoe's binnen 9 dagen zouden worden.. 

De in de jongste vergaderingell der Koninklijke Natnur- uitgeleverd. ' 
kuudige Vel'eeniging· ingekomen berichten omtrcnt de uit- Na verloopvan dien termijll kwamenzij doch thans veel 
barsting van den Merapi en den daarop gevolgden aschl'e- mindel' in aantal en niet op zeer welwillellde wijze mede
gen, bchelsden geene mededeelingen van bijzondel' belang. deelen, dat aan de afspraak niet kon worden voldaan, en 

Door de welwillende medewerking der hoofden van ge- dat de datoe's aan den sultan hadden doen weten, dat zij 
~estelijk en plaatselijk bestuur is de Vel'eeniging eeMer zieh niet wilden komen onderwerpen. 
lJ1 st~at gesteld van het n~tuurverschijnsel een vrij volledig Latel' bleek, dat de datoe's zieh den tijd, gedurende wel
ovel'zlCht te geven, met welks samenstelling het bestunl'slid I ken de troepen hen met rust lieten, ten nutte hadden ge
Dl\ P. A .. ~ergsma zieh onledig houdt. Omtrent den aan ) maakt om zich een aanhang onder de Berg-battaks te ver
d_e vereemglllg toegezon(len asch en de nit de residentie werven. 



De hulptroepen van den8ultanva~ Deli- trokken op dat aan ' ele Scenggal~rivier ,aand~ Deli-rivier en in de- nab_iji 
berichtvooruit am de bergpassen van , 'randa-Benoa te be- heidvan Timbang Langkat worden opgerient, waaruit de 
zetten, maar werden aldaar door de opstandelingen overva!- ondernemingen beveiligd en de rondzwervende kwaadwilligen 
len en zoo,danig versla~en, dat zij met aehterlating van eenige in bed wang' kllnnen wordell gehouden." " 
dooden en gewonden, van goederen, paarden en geld, op De bladen uit de Straits Settlements deelen gunstiger 
de vlueht gin gen. bel'iehten van later datllm mede en spreken van het her~. 

In dien toestand werden zij ontmoet door eene patrouille stel der m st, terwijl zij onze troepen en het civielbestuur 
van 30 man onder. den ' luitenant Ponstijn afgezonden om lof toe'zwaaie r). Intusschen melden zij niets van (Ie onder
de ,beide volgens beriehten nagenoeg verIaten rondzwervende werping der oproerige dato's en zonder deze is niets gedaan. 
datoe's te vatten. ' De Javaaclte Ct. van gister bevat de overeenkomsten met 

Deze patrouille moest zich dien tengevolge in de nabu- de eigenaars vall S sllikerfabrieken in Cheri bon, 5 in Tagal, 
rige bevriende kampong Sapoeroek versterken en hulp aan- 3 in Pekalongan, 4 in Samarang, :3 in Japara, 15 in 80e
nagen bij de hoofdmacht op 80enggal, waarop de geheele rabaija, 16 in Pasoeroean, 5 ill Bezoekie, 1 in Banjoemas 
kolonne ' oprukte en na dat c1eze zieh te Sapoeroek met de en 4, in Kediri gesloten -tot vaststeIling -der speciale vaol'
patronille had vereenigd eene verkelllling werd ondernomen waarden, waa~op zij volgens de nieuwe regelingzullen 
naar de zijde van Tanda-benoa. wel'ken. 

Bij deze vcrkcnlling werd de voorwacht, uit een der aan Bij de wisselinschrijving, die den Idezer plaats had, 
den weg staande huizen met geweervuur begroet, waardoor waarbij het gouvernement 1 milioen had aangeboden en den 
twee manschappen sneuvelden en negen zwaar gekwetst koers op 1011/4 pet. gelimiteerd had, is voor een bedrag 
werden. van / 130 ad 101 pet. en f 25,90,0 ad 1011/4 pet. ge-

Op den terugweg der kolonne naar Soenggal werd iij nomen. 
door den vijand met herhaalde aanvaUen verontrust. Eene zaak wordt onderLOcht, die in het vorige jaar lilhier 

Bij een dier aanvallen ontstond een paniek onder de koe- heeft plaats gebad. Er zijn narnelijk 300 (niet 1000,zooals 
lies, die de door hen gedragen levensmiddelen, mnnities en een an del' blad zegt) kelLters jenever uit hetentrepot met be
zelfs zieken en gewonden in de alang-alang wierpen en op hoorlijke dokumenten van afsiCneep voor eell der stoomsehepen 
de villeht sloegen. van de N: 1. stoomvaartmaatseb.appij uit het entrepot ge-

'l'erwijl de troopen zich weder in orde stelden en de le- haald. Iutllsschen is die jenevel' niet uitgevoerd, maar . vcr
vensmiddelen verruetigden, gelukte het den luitenant Pon- dwenen en waarsehijnlijkzondel' betaling van rechten inge" 
stijn, die de achterwaeht kommandeerde, den vijand een ge- voerd. Het dokllment, waarop de afgifte uit hetentrepot 
voeJig verlies toe te brengell. heeft plaats gehad,zou lliet te vinden zijn. , Deze ' en ,en-

Met 30 man stelde hij zieh verdekt op, ell had terwijl de kele andere onregelmatighedcn van minder belang maken het 
vijanden al tandakkende afkwamen op eenige op den weg onue~werp vall een ernstig onderz;oek uit. . 
achtergebleven munitiekistjes, gelegenheid om op een afstand Ais een ' nien w bewijs hoe noodig dehervormipg van het 
van 10 passen ongeveer 25 van hen te doen neerschieten, opiumstelsel is, kan dienen dat bijee!l.Europeeaari alhier 
waarop de aanvallers in aUerijl onder gehnil en gebrul te- eene vrij belangrijke partij opium in besiag is genomen. 
rugtrokken. Gister zou het comite voor het , Iandbouw-congres, te 

N a cen Marsch van 28 uren bereikte de kolonne, ten Solo te houden, het program d.efil1itief vaststellen en de 
zeerste vermoeid, het kampement te 80enggal. " Jaatste schikkingen treffen. 

Daar werd besloten versterking aan te na'gen, die, zooals Wellieht zaI men daar de gelegenheid hebben den invloed1 

bckend is, den 12den Juli aankwam, waardoor,aan de vooral van den aanleg van spoorwegen op ' den landbouw in de 
onller tIe ondernemers heersehende ongerustheid een einde Vorstenlanden te bespreken. Dan z:tl ' op , de ineest over
werd gemaakt. ' tuigende wijze uitkomen, dat de strekking van het'beshullr 

Dezen zijn intnsschen - behalve de heeren Piehal en van der; spoor lVegmaatschappij in 'Nederland om de tarieven 
Romer wier onderncmingen vCl'woest werden - met 'den te verhoogen of zoo hoog mogeUjk te houden, even na
sehrik vrijgekomen, hetgeen zieh aanvankelijk niet liet ver- . deelig is voor het doel waarmede men spoorwegen aanlegt 
wachten claar zonder de spoedige aankomst del' versterkingen als' voor de belangen del' maatschappij ' zelve. De Loco~ 
nit Batavia de overmoed uer opstalldelingen na hunnen motief he eft reeds met cijfers aangetoond, dat het ver
door de Infhartigheid der hulptroepen en der koelies be- voer te dunr is. VOOl' de suiker en andere'produkten 
haalden vOOl'spoed het ergste deed vreezen~ rnaakt mell nog veel gebruik van karren, omdat het trans-

Ollmiddclijk na zijne aankornst zijn cloor den overste port naal" en langs de spoorbaan te hoog , in prijs is~ 
von Hombrucht maatregelen genomen om te plantages te Wat wij hier met spoorwegen beoogen, is zeer zeker een 
beveiligcn. vel'sneld ell verzekerd vervoer. Maar daf moet teveJ;ls van 

Op iederc plantage is een detachement geposteerdj de lagen prijs vergezeld gaan, zoowel voor goederen als perso
omstrckcll worden door patrouilles van vijanden gezuiverd. nen . Thans konklllT5eren de karrevoerders met voordeel, 

Door de vernieling hunner pepertllinen zullen de beide wat het transport van de Vorstenlanden naar Samarang be,
oproerige datoes weldra verstoken zijn van de noodige ill- treft. In Britscll-Inilie begrijpt men het anders en beter, 
koinsten om bunnen aanhang, grootendeels bestaande uit zoodat men er zelfs vier klassen voor het personenvervoer 
van de plantages weggeloopen J avaaHsehe koelies, te be- he eft ingevoerd, waarvan de laatste ' uiterst goedkoop js. 
zoldigen. ; Wij hebben, voor personenvervoer, eigenlijk niet meel' dan 

V olg ,ns nog niet geheel , zeker geachte beriehten door twee klassen noodig. Maar het goederen:vcrvoer moet laag 
genoemden hoofdoffieier ingewonnen, zouden de opstande- in prijs zijn. " -
lingen drie versterkingen opgericht hebben; waartegen zoo Het transports chip Java is den lsten naar de Kaap ver-
het. b1liken mocht, dat zij die bleven bezetten, zoodra trokken, om van daar, te repatl'ieeren: 
mogclijk geageerd zal worden. De Javaache Ct. van gister ,bevateene ~euwe regeling 

Met het oog echter op de mogelijkheid dat de vijand van de examens van onderofficieren voor den rang van 2den 
wedel'om jn de bovenlanden de wijk neemt, zaIlen ter Initenant bij de verschillendi} wap~ns van het Indischle-..oer. 
vermijding van de noodzadelijkheid tothet houden eener 
groote troepenmaeht in die streken, eenige versterkingen 
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Straat Sunda door,gezeild. 
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'DATUM I 

I 
VLAG NAMEN DEl!. SCHEPEN GEZAGVOERDER DATUM NAAl!. 

, 
JuU ...... 26 )loord Duitsch. Gustave en Mllrie. 

• - ~;ngel.cu •••.•• New Era. • • 
• Oause. • · Snnderland ...... 29 Maart ....... . ~h"ngbBe. 

, , ' ._ " ...... Royal Rak . ' • 
.• . •.• Sir Henry Parkis 
••• , .. White Uall. • 

• Ta 'gahao • 
· Hughen. 

· Shielll •. " ....... . SO "aart .... .. . Singapore. 
• Car<lIll .......... 22 April ........ Iiongkong. 
• Luno.en .• u. 0 •• 0 • • ~O • Chaplllan. 

• Redderu • • Cardiff........ . 25 
• <. • ••• •. Glasgeru . • • 

" . .27 ~ed.rland.ch . Vier Gebroeders. • 
• _ ~!)ol"d. Dllitsch. Anais. 

• I.loJd . • 
· 'an der Zee . 
• Decker • 

· Shields . . ....... . 16 ... " Singapore. 
• Amsterdam ...... .. 18 ... . .. lIataVla. 
• Cardiff ... . . . . .. . . 26 • •. • • H ongkong • 

,; • - [i'l'ansch .. ..•. Farguin. • 
• 30 ~; "g" I S9h ...•• Chrysolite • " 
. - N eder Jand.ch .• Ze. Gezustera 

· 'egunneau • 
• Jones. • • 

· Runion .. . ... .. 20 Mei. ........ Saigon . 
CHrditl .......... . 19 Apl·i! ......... Singapore . 

· Rutgera. • · Sbield •.• , ...... 18 ..... . Batavia. 
• 81 " ...... Voorlichter · de WilHgen • • ....... ](l Mei ........ .. 

• . - ~paansch ..•••. ' Cutalina • . • 
Augustu •.. ! Engelscb ...... E[OI~re ••• : fJ~ma~ : : 

• Manilla..... ... 21 Juni ........ Londen. 
• C.rdiff ......... 21 April ...... Hongkong. 

"'" ••••.• LouIsa . · Mc. In tosl • · falmouth ........ 12 

Aangekomen Schepen te Batavia. 
L .. =:u: 

UATUM NAllEN DEn 'scm:PEN GEZAGVOEl1.DElt VAN I DAT~M lGENTEN 

·Juli. . .... sol~ederhmdscb •. \_CbiP ..• jc; erard Piete~ ,servat ius • . ' • 
Augustus .. 1 Engdsch...... _ . County of NaIrn • • .• • • 

. Id e Joode • 
• Me. Kenzie 

.\Amstcr ,1 am • 

. GlasgO\~ • 

I . 
118 AprJI 
• 2 Mei. 

V e r tr 0 k ken S c h e pen v'a n Bat a via. 
~"~~==================~==========================================================================~= 

\BENAM.j DATUM VLAG NAMEN DER SCHEPEN 

Juli ....... 8D lIuss .. ........ selli" ... . Alert. • 
. . 31 Engelsch .... , bark .... \Visl"ri •. 

AUgtUltU8 .. 1 Fran8ch ....... 8l oorub .. f'eva. • 
• - II • ••• 0 Iclllp •• , CaDaDore , • • • 
'-. Nederlandscb... 'u" ,nn. Elisabeth. 
• - Zr M. ' ..... ,Ioorub .. Jxva • • • • • 
• !i. Amerikaanscb •• ,schip •.. Soloo. • • • . 

OA.ELG-A-LIJS"L"EN
Invoer. 

. . 

Van Nederland per Ned. schip "IJmuiden", gez. Zeilstra, agent'en 
J. Daendels en co. · . 

100vn spijkers, 65 bn roodgarfn, Niederer en co. 200 keld ' 
olie, 200 vn boter. 75 kn kazen. 20 kn manufact, 208 coil 
koopwaren, Gel) Wehrij en co. 11 kn. was, Aratboon. 120 
kn olanufact., 100 vn ' boter. E. Moormann eilco. 20 tn mIL· 
nufllct, lnternationale. 77 kn manufact. 1'laclaine Watsor. en 
co. 8' kn dranken, van den Aheeleu eu co. IS kn koopwareD, 
4. kn parfumerien, I kt baar, 28 kn kramerijen, 2 kn diversen. 
jreb. tiutoriu8, Veder en co. 30 krd s/water, 200 vn boter, 
60 bn rood~[;reD, 200 1m portwijD, 5 kn cambrics, 100 meel, 
Busing SchrOder en co. a kn bitter, 204 vermouth, 52 kn 
provisien, 2 ku kramerUen. 9 coll ma!lnf.ct, 133 kn bier, 150 
"n boter, 2 kn WijD, E . ten Brir.ck en co. 60 kn manufact; 
5 kn kramerijen, 2 kn bordullTwol. Bahre en Kinder.. 500 
vu spijkers, 1 kt band, 3 kn muziekinstr. 1 kt' galanterien, 4 
kn schoeDen, 1 ktkoek. 8 ku krarr:erijen, 10 kn maDufact, 
20 kn gitten, 2 kn. glaswerk, Hl6 VD koo'PWareD, W. Loonen 
e!l co. 4 kn koopwareD, H: M. vau Dorp en Co. 2 kn pa. 
pier, 1 kt manufact, 15 kn Wijll, R eiss en co, 40 kn muur. 
tegels, 2 kn diverse, 1 vat Bpijkers; Brat's. 1 wageD, 25 
fusten wijn, 24 kn wijn, 7 kn meubels, I kt behaDgsel papier, 
2 .. kn naaimacbi~es, 2 kn diverse, Jobn Pryce en co. 10~ kn 
wyn, 50 kn bler, 10 kD m.aDufact, 20 kn W6S, I kt co~ac 
J. F. vaa Leeuwen & co. 70 coIl manufact,l kt merk ijzer, N. H: 
M. 3 ka was, Aganoor. 13 kn manufact. Burt Myrtle en 
Co. 12 kn baoket, 30 kn kaas, 1 kt messeD, 1 kt planten, 
de Lange en co. 12 kn eau de cologne. 1 kt potiooden, 30 
kn manufact, 11 kn Dlodewaren, 5 yn met.aal, 25 vn zwavel, 
Engelhard en co. 1 kt boehn, 61 kn eetwaren, 25 keld ge. 
never, Gumprich en St.rauss. 1 vat porcelein, 1 kt glaswerk, 
geb. Reerioek en co. 7 kn drankeu, 3 vn boter, 1 .kt diver. 
8e~ 3 kn wijn. 1 kt koopwaren. Otken. 4 kn manufact, 300 
hn garens Maintz en co. 7 ka lampen, 12 kn wijn en koek, 
Tiedeman & vil'li Kerchem. 65 coli mallufact, 1 kt worst, 150 kn 

GEZII.GVOERDER 

• . ' reilich. • 
• Miller. • • 
• Marl) orillo • 
, P at,oullitl-\u. • 
'Ivan ,der Borden • 
• Komdt,. Bakker. 
· Sbatswel1. • • 

NAAR 

• Soerabaija. 

· Singapore • 
· ~aigon. 
· Tagal. 
· v, Onrust Koerst. om de Welt. 
.1 Soeraba\ja . 

kaarsen, 3 kn modewarell. Pandel en Stiehalls. 48 kn biadkoper, 11 
It" ijzerwerk, 1 kt werktuigeD, 2 ijzeren retorter., E"thoven en co. 
12 kn glaswerk. R athkamp en co. 2 Itn WijD, 3 kn para
plnijen,I kt zijde, 25 kn manufact, 100 ku hier, 150 <n boter, 
B. vau Leeuwen en co. 50 vn .spijkers, 274 coli manufast, 
Marlin Vijce en co. 4 kn modewareD, H. A. Bahlman en co. 
3 kn dlvtrse, de ZWIlaIJ. I kt diversell, Prios. Ikt manu
fael. vlln Riet en co. 2 kn buiden. N. Pascal. 1 kt. koop
wareD. Ga icke. 2 kn boeken. Militaire Hospitaal. 4\'n boter, 
3 Itn plOvisien, I vat bier, Micbielsen. 7 ku drankeD, 3 vn 
boter, I kt diversen, NepveD. 8 kn WijD, Henstedt. 12 WijD. 
Coucordia Muotok. 1 kt diverse, 2 kn wijn, Mr. Plate. 3 
kn Wijll, Guffroij •. 3 kn wijn, van Cham bon. 6 kn wyn, 
Wisehus. 6 kn w\jn, de Boer, 8 kn wijo, Boogbmans. 9 
ka wija en likeur, Jansen. 10 kn wijo, Roeland. 2 kn porce
leinen glaswerk, I kt .zureD, Everwijll. 2 kn vernis, Spoorweg 
Maatschappij. 5 kn ma!lufact, 28 kn ijzerwerk, 15 kn kra· 
mergen, Hougthon en co. 9 kn koopwaren, van Beeck Rei
necke. I kt huidenvergi lt, 4 kD \izerwerk. 52 kn manufact, 
150 vn tloter. 140 coil koopwaren, Order. 20/m steenen, 300 
hammen. ] 2 kn bier, 1 kt koek, 30 kazen, 20 kn wyn, Ge· 
zagvoerder,. eenige gouvernements goederen en verder lading 
voor Soerabaija 

Van Nederland per Ned. scbip "Salatiga". gez. Biestborst, 
agt Reyost en Viujll. . 

16 coIl marmerpiaten, de FlclJuelmont. 56 kn WYD, 70 ps leg. 
gers. 5 ku manufacturen. I .kt bescbuit, 1 do saucijs de boo 
logue, International!'. 4 kn manufacturen. '4 coil steenwerk, 
H. A. Bahmann en co. I kt yzerwerk, Thiem. 100 kn bier. 
3 do wijn. 2 do kramerijen. 4' do pijpen. 33 do provisien, 
Janssen eo van Wijk. 14 kn marmerbladen, 4 bD zeildoek. 
Bahre en Kinder. 20 kn bescbuit, Horneo Compo Limited. 4 
kn Bchoenen, 4 do manufacturen, W. Loonen en co. 4 ku 
kramerijeo, 3 do mode waren, I kt manufacturen, I do naal
den, 1U ku spiegels, 9 do papier, 100 do bier, 100 ps ham
men, 4 kn spiegeltjes, 17 do ijzerwerk, Pandel en Stiehaus. 
1 H kramerijell, 3 kn koek, 6 do wnn. 2 do hammen, 50 do 
bitter, 18 do wyo, 51 do rhijnwijo, 100 do vermouth, ena-



dino en co. 100 vn boter, 1 vat maol, 4 kn medioijnen, 25 1 
do kramerijen, 59 do ohllmp!lg'ne, 5 do lederdoek, 1 kt boe'de~, 
E. ten Brinck en co. 42 coli medicUnen, droo~"-rtjeD, chemt· 
calien en apol hek. benoodigheden, 12 kn wUu, R~thk!lmp en 
00. 21 kn krllmertien. J. Peet en co. 1 kt hoeden, L. Platon. 
8 kn rum, 1 kt. cuem ica! ien, DiepeJ'ing. 1 kt pateut, oile, 1 
do llettaperlju, 2 kll Iiioolie. Gasfabriek. 40 kn cognac, 2 do 
do Iwopwaren, Geo. W chry cn co. 35 kn . w\jo, 200 I'D m~el, 
150 do bater, G. Stlermondt en co. 100 leggers, BuslUg 
Schroler en co. 19 kn manufacturen, 1 tobbekll.as, 100_leg· 
gers, 1 kt. conserves, Mnclaine. "Val ann en co, 2 kn. Jees· 
machines, 7 do pa!,ier, 1 rol kllarten, 2 p"kken pakpapler,,11 
kt Iinnen, 1 do kantoorboekeo, 1 do globes, 2 .k n l\Jste n. G. 
KolJf en co, 9 kn glaswcrk, 15 do dranken, 10 do olijrolie. 
13 do prol'isien, 11 do meubel~, 11 do porceJein, 2 do m/ w.~ter , 
6 vn boier, I'&U Vleulen en Cox. 7 kn munufDcturen, 3 vu 
wijJ). J . ~'. van L eeuwen -cn co. 12 kn I!laswerk, ,2 do pol,' 
looden, 1 kt kuoopen, 7 Itn kramerijell, 60 do aardewerk. 6 
oxh. ~zijn, 2 ~n l'ergi fL 200 do boter, geb. Sufmius, Veder 
en co. '14 kn manufacluren. 55 do wijn, 10 do olie, 2 do 
trufbls. 3 do sarcline8, E. Moormanu en co. 14 kn a-ardewerk, 
1 kt glaswerk. 60 vn botce r. 10 kn meel. 6 do mr.oufacturen, 
B. van Leeuw('O en co. 20 kn eau de cologne, 35 do manu
fRc\.uren, ~iailllz en co. 1 kt piano, 1 do ~Hl zie khop,kell van 
der Putt.en. 13 kn papier. 6 do ma"ufact.llrcn, 25 do w\jn, 
6 do kramerijell. 2 do I!aaimschines, 1 kt hoeden, E!lt:(elhltrd 
en co. 1 kt, znden, 1 vt provisie n, rl" Lange lOn co. 100 

. le!!~er~ , N. H . M. 12 dommekracht.en, 2 kn ko})p.r, 1 kt. gel. 
tuperlja. Spoorweg Maalschapptj. 140 \'n bier, 17 kn krr,me
r\jfll, 7 do !lardewerk, 10 do az\in. 22 do kromer\jen. 46 do 
~laswerk, 1 kt messen. 11 kll parfumericn, 150 vn bot~~. 100 
kazeu, Reiss eo co. 1 kt zlldeimakcrswerk en krameq1(m, 2 
kn specigocd, 6 do \jz(ltwerk en kr~mer\ien. 2 do kleederen, 
2 do schrUbf,horflen, 4 I'n ijzerwerk, 90 do sp\jkers, 2 kn ga · 
rr.ns, 3 do kwmerijen. 2 do baud. 5 coil landboilwbenoocli"d
lIedell, 1 kt mod~warcn, 2 kn Bpijk~rs. 5 do gereedschappen, 
1 kt balance-n, 3 kn kramerijcn. 1 kt leder, 1 do monsters. 
1 do i_izuwerk. 1 do hoeken , Gumprich ell St.raus.s. 1 kt 
w\jn, 500 keld !!cncver, 1 kt manufacturen, 1 blik bor-ken, 1 
doos diverscll, 1 kt. naaimnchin€s, 2 kn " fu chten, 11 do koop
waren, 1 kt. elastiek, 2 kn diverse, 1 kt, tuin~ereedschappell. 
1 do zl\clen. 12 kn w\jn, Rfyn st en Vil'ju . 4 md ha,illg, 12 
VI1 boler, 20 ps tookvleesch, 5 kn grocnlcn, Gezagvde rder. 14/ 
coil . koopwarcll. 2 kll likeur. 2 do cau de cologllP, 1 kt. w.orst, 
10 kll bier, 12 do wijn, P. Lafi(l hf!f(~ en Zr)(lfl. 5 kn IlIk t., 
Villi Dorf} cn co. 6 vn -boter, Uhl~nheek. 18 kn wijn. J. 
D&ehlirls en co. 6 kn Uzcrdrafld, H OlI(h tOll en co. 7 kn 
wi,in, N. I. H. Bank. 20 kn wi.~n, 3 do kOopWAten, r,eb. R ee· 
rinck en co. 2 kn whoellmakM8werk. John P'YCfl en co. 
150 I:~mmen. 4 bn koopwp.rell, 3 kn id ~ m, 200 VII teer, 4 kn 
koopwlHen, Order. eenige gouvernemcnts goedcren. 

Van Nederlaud per N t· d. schip .Noach Ill": gez. Hodman, 
agt. J. :1". van L eeuwen en co. 

58 ku kramerijen, 1 kt slflghoedjes. 1 do foi;ografi e benoo?i_gdbe
dl:U, 1 kt. wit rnct:lId. 1 rio rege))~chermen , 1 do prOVlSlcn, 8 
kn naalden, 2 do vischhakcn: 100 vn boter, 25 kn wUn. 20 
do Il'IElTl\lfacturen, Re i~-s eo co. 1 kt. koopwaren . 19 coli tOIlW
werk, 2 kn zeilgli rell, P. h-l(Idherg- en Z OOD . i3 kn wijn, de 
1!'lcquelrnot't.. 7 kn r."a~werk, 1 kt taklklcederen, 3 kn ledi
k!iliten, 1 kt gar{~Il' deksels, 2 kn meuhel~, van Vl~uten en 

'G. Kinder. 2 kn koopwaren, Geo. Wehry en eo. 25. bn 
mannfactllren, 14 ku koper, Iut. Orad . en H. V. Rotterdam. 
20 kn m3uof'lcturen, B. van L eeuwen en co. 10 kn dran
ken, 25 vn bier, _ de Llv!'e en co. 75 kn aardewerk. 9 kn 
kramerijeD, 28 do /?Iaswerk. geb. Sntorius, Vedcr en co . 7 
kn eetwarcll. 4 do . papier, -1 kt. leder. 5 kn kramerijen, 1 kt 
monsters, 1 do speclkaarten, 2 kn kleederen, 1 kt speelgoed, 
I do parfumerien, 1 do modewarciI , Gomprich en Strauss. 
200 ps hammen, 25 md s/water, H. d,~ Bia qq. I kt scbil
derUen, van der Plaats. 1 kt verfwarfll. A2'tmten. 6 kn 
opiu m, N. H. 1\1:. 1 kt koopwarell. H. A. HaMmann m co. 
13 kn p1lpier, 5 do manllf?cturen, 4 do kcopwareo. 50 vn 
meel, 16 kn staalwerk, Engelhard en co. 1 kt machines, 
Spoorweg l\1aatschap~ij. 1 kt koopwaren. l\hrtiui de Jeffen. 
16 kn koopw.'lren, Jtliinghau8. 1 kt. pnrtlet, de Bie. 2 kn 
wUn. Scllneider. 1 kt wiju, Voigt, 1 ktwU", Bool. 17 
kn diversen , Tasch. 1 kt, -muziek. '>an cia Putten . 1 kt 
diverseo, van den Mutiseoberg. 2 kn porcelein, Prins. 1 
doos schocneD, de Jongb. 9 kn koopwaren. Order. 200 bam· 
men, 100 md s/water, 40 kn champ"'gne, G~zagvoerd(jr. 

Van Ncderland per Nad. schip /I Hebe". gez. Meermans, ' 
agt. Gumprich en Strauss. 

100. vn boter, J. F. vnn L~euwen en co. 50 kn I!eweren, 32 
do kramerijen, 10 do ijzerwerk. Pandel en Sti~baus. 7 kn 
kramerijen. 50 do glazenruitcn, 50 do giazendakpannen. Reiss 
en co. 1 kt koopwal'en, H . 1.1 van Dorp en 00.23 kn 
maIluf~ctllren. Niederer en co. 1 kt kr!lmqijen , I do boeden, 
1 do lampkatoen, 5 vn porcelein, 3 hlikken klinkoligels, -12 
col! aardewerk. Otken. 150 kn champagne, 150 do -wiin, 3 
do muzijkdoozeo, L. Platon. 2 kn koopwaren. Geo.Webry 
en co. 1 kt marmeren bladen. 50 md F/waler, VRn Vleuten 
en Cox. 75 ps leggers, N. H . M. 200 vn sflijkers, 1 kt 
kramer\jen, H oug hton en co. 1 kt can n" colo!Jl\e, 2 kn ga
lanterien, 1 kt diverseo, 3 kn hemrlen, W. L10nen Ul C::O. 

8 vn loodwit, 1 p;;k kwasten, 1 kt. Dloaelboeken, 8 kn gas
tOfslellen. 1 kt vuurlak, t.erpentiin en schrijfbeboeften. I raa~ 
bordpapier, 1 baal lampkat.oen, 1 kt hamers, 3 kn ol,ie, 1 kt 
kOl1erwerk. 12 kn glaswerk, 80 ps sleenen, Gas·Maat.8ch!lpp~i. 

- 200 coli koopwaren, 130 do manufact.uren, 1 kt ijzerwerk, 
In!;. Ored. ell H . V. Rotterdam . 1 kt pennen, _van- den 
A heelen en co. 15 vn wijn. 2 k Ii Jp.der, 90 coil provisien~ 
150 do hier, · 9 kn eall de culoll'ne, 1 kt ni\1ersen, O . . Bahre 
en G. Kinder. 127 coli mRIlufactnren, Mainb en co. 17 
kn wiju, 6 do 1 kt servies, 18 kn koopwaren, 1 kt cbimica
lien, 1 do schoenen, 15 kn klcederen, 118 do kramerijen, 1 
kt garen, 2 ltn gereedschappen 26 do a1rdewerk, 31 do eet
waren, 5 do en 50 vn -verf, 1 kt zade.lmakerswerk, 3 kn ga
lant.erien, 3 do odenrs, 11 do papier, 20 do glaswerk, 3 -do 
muziekinst.rumenten, 10 do speelkaarten, 2 do optischeinstrn
ment.en. 20 do beschllit, 4 do lamp ~II , 4 do ~/water, 1 kt 
leder, lQ4, knbier, 1 kt sp\jkers, 7 kll tjzerwerk, 1 kt mode
waren, 50 kn c\lIImpagne. 8 do. leder, 6 kn p~rfumerieo, 1 kt 
z,eep, 125 coli staal, Gumprich en St.rauss. 100 I'll teer. 25 
md s/water, 6 vn spek, 75 hammen, 14 kll kramerij(m, 3 do 
kO(1pWarell, E. ten Brinck en co. 100 kll petroleum, JQhn 
Pryce en co. 5 vn iizerIVerk, Martin, Dyce en co. 9 coil 
koopwareo. Order. 13 kn provisifm, · 1 kt krlunerUen, 50 ps 
hammen, 98 do kazen, Gezagvoerder. eenige gouvernements 
goederen. 

Cox. 80 kn lJIar,nfacturen, Busing, Schroder en co. ~ kn Van Engeland per Eng. scbip "Samuei", gez. Owens. 
thees"rvies, 9 do krllrnerijen, 4 do porcelein, 4, vn braadpan-
lIf.II, 11 kll serviezen, 2 do monsters, 1 kt div<lCsen, 1 do sChoe-I ' agL Houghton en co. 
Ilen, 1 do porcelf!in, W .. I ... oonen en co. 1 kt vel-our, 100 48 vn bier, 40 kn koper, Maclaine, Watson en co. 100 kn 
krd ,,/wa1er, 20 bascules, 100 kn w\jn, 50 do provisieo, 2 do ler.d. 2542 co!1 1izer, 147 krd aarde\\'crk, 3 kn kramerUen, 
kramerijnl, 1 kt modewarell' Pandd en Stiehnlls. 32 kn aar- 14 coil \izerwerk, 170 vu verf, 14 do dranke!l, 4603 kn zeep, 
cJewflfk. 33 do dranken, geb, R,eel'i nk. 6 kn geslagt, Otken. 100 VD teer, 3 kn koopwaren, 150 do bier, Houghton en co. 
1000 kn zeep. 3 do divcrse n, i3 do kramerijen, 60 do kazen. 2 kn diversell, BrAns. 66 kn koopwaren, Geo. Wehry en 
E . len Brir,ck ell co. 10 kn kunpl-'laren, J. Peet en co. co. 10 Kn beseuuit, Tidman. Balfour en co : 11 kn bescbnit, 
100 ku cnampagnt', 56 vn w\ju, G. Suerrnondt, cn co. 3 kn Paudel en Stieha\ls. 6 \'n kramerijen, Engelbll.rd en co. 50 
gl~sw(lrk. 2 do provisien, 10 vn wUo, 1 bll ~ 1 kurken, 2 kn vn bier. I,orrain en co. 101 md aardewerk. J. Peet en co. 
h~mmen, Cavadinn en co. 60 kn Uia.l1ufact.nreo. Mll.intz ell 30 kn bier, P. L<,;r.dhci!! eu Zoon. 4, krd en 6 vn aardewerk, 
co. 500 keld genever, 4 coli leder, R f'Y llst en Vil;jlJ: 15 10 kn provisien, W. IJ Clonen en co. 40 kn kruid, E. ten 
kn manufacturen, 6 coli mllchiuericn. Nlederer en co. '200 Briuck en co. 5 kn doosjes. 20 do Qlosterd, 76 do kruid. 5 
p8 le~g(\rs, 18 kn provisien, 1 kt. manufacturen, 25 bn zakken, vn patjols, (), Babre en G. Kinder. 50 kn koper, 2 do ko-
5 do ravensdock, 10 kn dakijzer, 1 kt.-' 5pijkers, C. Babre en perwerk, 8 do \j~erwerk, Martin, Dyce en Ca r . 1130 kn zeep, 



:' Pitcaiw,' Syllle en co. 
" -krdaardew,e~k, Order. 

28 coHkoopwareD, 25() vn - cement., 2 

Van . Bordeaux per Ftansch schip IICananorb", . gez. Pa
trouillean, ,agt. G. Suermondt en co. 

48 pik touw, 528 ps plankeD, Aan board geb!even lading van 
Singapore. 180 pik suiker, 16 do ryst, H oughton en co. 
210 kn thee, J .Peet en co. 12 stoeleD, 10 kn noten, 40 
pik peper, Lorrain en co. 25 keld genever, Reyost en Yieju. 

Nallr Nederland via Tagal per Ned. schip uSusalina }llis!ibetil", 
gez. van der Borden, ~gt. Maclaiue, 'Valson en co. 

.200 kn wljn, l 'k t eet.waren, 1 do borstelwerk, 1 do slaghoedjes, 
1 do pilpiH, 5 kn kOlipwaren, Reiss en co. 302 kn wijo, 
200 do coguac, Busing, Scbroder eo co. 252 kn wijo, 61 do -
cognac. P. Landberg cn Zoon. 50 kn coplac, -12 do wij!l, 
B. vall L eeuwen en co. 30 vn wijo, van Vlenten en Cox . 
731 kn en 41 vn wiju, 1 billiard, 25kn cognac, 3 do Iikeur, 

Vonr Tagal. 
25 loggers, ~'Iaclaine, Watson en co. 

Voor Nederland. 
1 kt kurken, Tidrnan, Balfour en eo. 500 kn w\jo, 12, do 300 . t' N B '1 150 'I tt" 45 N d' d' M PUllO, • .1,. pli' ro mg, . p . In 1150, J ac-
pruimeri, 5 do capsules, 2 do scboenmakcrsbenooctigdbedcn, lake, Wat.son en co. 
25 do cbampagop, 10 do provisien, L. Plat.on. 7 kn provi
~ien; 5 do amandele[), 4 (10 tom ate, 5 do CO!1fiturcll, g do 
macllroni. 10 do vrucilten op braudy, 1 kt gomme, 5 ba ver
micelli en m;cllroni, 6 coli papier, 2 kn slaolie, 1 k-t koffie, 

Nanr Auslralie per E~ g'. schip flBengal", gez. 
H~mmel. agt. J. Peet, en co. 

tit Soerabatia geladen. 
Ie Roux en co. 700 kn cognac, 50 do sardines, 10 do petit 1 keld geneVef, 
pois, 125 do eil 20 "n wijn, 5 vn verfwareu, 12 farrleelen zuur, 

van SammercD! Greve en co. 

. C. Bahre en G. Kinder. 49 kn wijn, 12 do cognac, A. 
Illhier gelade" . 

160 pik rotticg-, Houghtun I'n co. 4612,82 pik suiker, Int. Credo 
en R. V. Rotterdam. 792 pik slllker, 1826 do r\is!., 18 do 
noten, 2 paardeo, 2 vn vlecsch, J. Peet ell, co. 1000 klappers, 
Schrewelius. 

Rerment. 2 bn kurken, E. He-rment. 19() kn vermoutb, 
25 do surdir,es, 33 do piovisieo, Pa.ndel en St.iebaus. 50 kn 
wyn, 100 do cogm1c, Engelhard en co. 110 kn eetwareo,10 
do stroop, 100 do brandew\jll, 100 do &Zijll. 10 do likeur, 
Gumpricb eLI Strauss. 100 kn cognac, 15 do wUn, Gruijter. Naar 
15 kn wUn. E. ten Briuck en co. 100 vn wijn, 500 kn 
cognac, G. Suer!l1ur.dt en co. 1 kt, slaolie, 'l'olsoD. 50 kn 
'siliolie. Gezag~oerder. 100 kn cognac, 15 do koopwaren, 40 
do liquide, 25 Vll en 50 ku wijn, 1 kt etiquetten, 5 bn kur

Nederlaod via Soerabaija per Amerik. schip ;,Franklin", 

ken, Order. 
Van EllgelRlldpcr EI1(?". schip "Bothwell C:;st.le", gez. Walt, 

. sgt. Pitcairn, Syme en co. 
S ko modewareii, 2 do kramerijen, Pandel en Stiehaus. 46 coil 

manufacturel1, 56 kn w\in, BiHt, Myrtle en co. 2 vn ijzer
werk, 4. pakkcn wielen, Niederer en co. 2800kn zeep, 4 
do wasdoek, 580 staven ijzer, 1 vc.t Uzerwerk, 2 k!l kramerijcn, 
18 md aardewcrk, 1 kt modewaren, Gumprich en Strauss. 5 
ko maoufactllrclI, E. Moormanll en co. 15 kn manufactu
turen. Busing. Schrod er en co. 22 kLl manufscturco, Borneo 
Compo .IJimited . 6 kll koopwareo, 7 do manufacturen, 4 do 
itramerijen, R "iss en co. 5 kn manufacturell, 228 vo verf, 
75 do teer, 9800 ko zeep, ceu part.U cokes, PitC'J irn, Symeen 
co. 2800 kn Z(ei~, 2 do manufactureD, lot. Credo eo H. 
V. Rotterdam. 4·7 kn assen 'en veeren, 36 do manufactureD, 
Maclaine, Wat.son en co. 18 kn kramerijen, In bn manofac
turen, 77 vn glaswerk, 2800 kn zcep, 104 Iud aardewerk, 20 
rameo vilt, Hougbton en co. 112 bn maoufacturen. Mailltz 
en co. 1 kt spiqr,els, John Pryce ell co. 10 kll kuopwaren, 
Lorrllin en co. 2 kettingen, 25 rollen load, 75 ps tinkers, 2 
vo ijzerwerk, 109 md aardewerk, Marlin, Dyce en co. 

Vao .Eogelar.d per Eng. schip "Counly of Berwick. gez. 
MacLean, agt. Maclaine, Watson en co. 

3 Qn zeildoek, Tidman, Balfour en co. 1 kt diversen, W. B. 
. Hallen co.. 39 coli manufacturen, Borneo Compo Limited. 
103 coli idem. Pitcairn, Syme en co. 60 vn meststof, 100 
coil manufacturen. 2 kn koopwr.ren, Lorraiu en co. 39 coil 
manur~ctureD, Burt, Myrtle en co. 24 ko idem, E. Moor
maon en co. 4 .kn idem, Reiss en co. 5 kn modewaren, 
Pandel en Stiehaus. 304 coil manufactureD, 626 md aarde
werk, 5 kn geelmetanl, 12 coil macbinerien, 100 vn bier, 600 
tons steeokolen, Maclaine 'Watson en co, 20 kn manufact.u
reo, 260 do bier, 20 do gegalv. ijzer, 4 do leder; 32 krd aar
dewer\c, HOIlghlon en co. 7 kn manufacturen, Maiutz en co. 
144 kn manufacturen, 76 md aardewerk, 21 vn ijzerwerk, Mar
tin. Dyce en co. 1 baal manufactureD, van Slooten, Morgan 
en co. 

Uitvoer. 

Naar Nederland via SamnraDg per Amerik. schip ,,'l'rydiess", 
gez. Nurbeck, agt. Dummler en co. 

Voor Nederland. 
80 pik rolling, DU\lImler en co. 

Naar Australie per Eng'. scbip IIEmily Smith", gez. 
Duvid sOll , !\gt.. Houghton en co. , 

4] 5 Zi.kkell ~lilk t'r_ 50 kn provisien, 502 do sago, 42 sloelen, 

, gez. Drew, sgt. Dummler ell. . 
10986 kn petroleum. 12 do klokken, 10 do staelen, Ann boord 

gebleven van Amerika. . 
Voor NederlaLld. 

1 hid genever, Rtynst en Viuju. 6160 bossen roUiD~, Dum
Oller .en co. 4 vn vleeBcb, 2 do broud, 1 kt tabak, van Sloo
ten, Morgan en co. 1 keld genever, Bateoburg en co. 3 kn 
porcelein, Pearson. -

Nanr Nederland via Soeralaijll per Ned. 'schip "Prins Amalia", 
gez. Timmerman, ag t. GuwI'rich en Strauss. . 

520 coil koopware!J, 1 kt silike~werk, 152 keld lijnolie, 100 do 
!!enever, 1 kt amjovisch, 25 kn malllifacturen, 5 do provisieo, 
405 do petroleum, 1 kt IYst.en, 18 t.rossen touw, 256 'Yn spij
kerB, 100 do meel, 15 kn cognac, 6 do brandewijn, 28 do 
wyn, 200 VII teer, 5 kt 10 kn fum, 9 ps hammeD, 1 kt. di-

--'verseil;4 md haring, 1 kt suikerwerk, 2 kn rijtuigen, 50 do 
alaolie, 23 vn, boter, Aao boord gebleven lading van Neder
land. 

Voor Nederland. 
675 pik tin, N. H. M. 

Voor SoerabEij1. 

1000 pik t.in, · Gou'ernement. 

Naar Australie per Eug. scbip »Bungare", gez. Nas~; 
agt. Houghton en co. 

1903 zakken suiker, 10 do koffie, 183 do peper, 26 coll sago, 
27 do t.hee. 23 do touw, 19 do matteo., 1 kt sigareo, 7 kn 
noteD, 2 do koopwaren, Aan boord gebleven lading van Sin
gapore. 30 pik suiker, Houghton en co. 121 pik suiker, 
160 do rijst, vau Slooten, Morgan en co. 17 pik damar, E., 
Moormann en co. 

Naar Nederland via Tjilaljap per Ned. schip, "Cornelia Matbilda" 
gez. Goedvolk, sgt,. J. F. van L eeuwen en co. 

Yoor Nederland. 
500 pik tin, 130 do rotting, N. B. M. 1 kf modellen van gr

wigten, 2e Aig. P~kbuismeester. 4 mud erwteo, 1 do gOlt, 
1 do booneD, 25 ps stokvisch, J. l!'. van Leeuwen 'eo co. 
2 vn vleesch. van Ingen. 

Voor Tjilatjap. 
1000 ps vloersteenen W. H. Hall en co. 10 kn wijo, 2 do 

vruchten op water, 2 do pruimeo, 2 do e:ember, 10 do COgOIlC, 
1 kt pleetwerk, Geo. Wehry en co. 100 kn petrolenm. Dum
mler en co. 1 kt manufactLlreD, Reiss en co. 3 ko idem, 
Niederer en co. 16jm zakken, 1 pik goeDie garen, N.H.M. 
1 vat Wijll. van Vleuten en Cox. 3. \'n spek, P . La 'ldberg 
en Z;Jon . 2200 ps z ~ k kf l1 , 75 pik ijur. I kt spijkers, If. 
Reid t) r en co. 
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Naar Nederland . via Samarangper N. D. scbip "Herchel", 
gez. Friedricbs, sgt. C. Bahre en G. Kinder. 

. VoorNederland. 
300 pik roUing. Agenten. 

' B.EST.A.NT STAAT. 
Onder ultimo Juli 1872 aanwezige goederen in het 

Entrepot te :Batavia. ' 

BE,N AMING 
HOEVEELHEID I ~ 

DEB 
.i 'f ! ~ § ~ .. .. I " GO li: D E R EN. " ~ l! 

2 "" " ~ -'" 

I ~ .,; ' os " ::;! "'" "'l ~ p- " ~ C) '" ::;; N 

Aarde· en Porceleinw·, 39 .••••• \ 51 .. · ..... .... I .. · .. · 
.. Ressensap ....... ... ' ...... 4 .... ,. .. .... .•• • •• . , ........ .. 
Bitter.. ............. ...... 41 40 100 .. ; ......... 1. ... .. 
Bater ............... ...... 723 .............. ; ......... ! ..... . 
~ij~:~~;i~~:: : : : : : : : :: ::::: : l : : : : :: :::::: :::: :: :.:::: I: : : : : : 
Cognac.... ....... ... ...... 7130 45 .................. '/ .... .. 

.. Diversen (Regalen) .. , ...... 5 . ............................ . 
Droog~rijen . , . .. ..... ••• • . 109 • •••...••• ...• •.• ..••.• 'I' .. ' .' . I 
Gambler.. .. .. .. . .. .. ...... ...... ...... 479 '" • • . ...... .. ... , 
Garens (A<lr. Road).. 1123.... .. .. ......................... .. . 
idem (Groen)........ ...... 63 ... " ...... "... .. ........ . 

-idem (ODgebleekle) " . 1 5; .... ........ .. . .................... ·1 
idem (Oranje)....... 14 • • .... ...... ...... .. .. .. .. .... · .. • .. 1 
Idem (Na.i)......... ...... 139 .. ... ...... .. ..... . ". .. .. . 

Galanterien.o. •.••..•••. . 4 . . • . • ....••..••• . • •••....... 
Gaud en zilverwerk. .. ..... . 1 ... .. ................... ·1 .... .. 
Geweren en l)1stoien .... 0. . . . 64 ...................... . . ! .. . .. . 

Geuever ..... : ..... . , ...... ...... 17...... 8493 , .. . '1" .... / 
idem bessen........ ...... 48 .. .... ...... . .".. .... .. . .. . .. 

Glaswerk... .. .. .. • ... . .. .. . 26 .. .... .. .... .. .. .. .. ......... . 
KaaNell (Spermacetie). ...... 20U ........... ............. 1 ... .. 
Kr.merijen .. . . . . .... ...... 22£ .. .... ...... ..... _ .... ' ..... . 

~~~~.~e.r,e:.e~:: ::: : :: " 20;;1 ... ~4: :::::: :::::: :::::: :::::: .:: ::. 
Jap an.ehe Goederen.. .... .. 48 ................. -........... .. 
Kurken ............ .. " 5, ... .... .... .. ........... .... . 1 ..... . 
Klokken.. .. . • . . .. ... ...... 1 ...... ...... ...... ...,.. .. ... . 
Koralen............. ...... 10 ...... ..... .. . ...... ... .... L 
K.toen geb!' en ongeb!. 2479 4275 ........................... .. . 
idem Gednkte... ... ...... 575 ............................ .. 

Laken en Wollen stoff. 5 .... ..... .. . .. ....... . ............ .. . 
Leder en Lederwerk. . .... .. 10 .. ..................... .... "I 
Likeuren .. .. . ...... , .•.••. 357 .•••.. •••••. ... ... . ...•...••.• 
Lijnolie ..... ... ........... . . ......................... .. ..... .. 

~~~r~:'.::::::::::: :::::: :::::: "'164:: :::: :::::. :::::: ::::: : 
Modewaren ....... ,.. ...... 99 . • • • •• ...... ...... ...... . ... .. 
Meubilair... ..... .. ... ...... 41 ..................... . ...... . . 
Medicijnen . . .. •.•• • If,. , ... .. • ••••• ••••• • . •••• • • •••• •• • • • • ••• •• 

Opium. '" ... .. , ... , ...... 134 .............. .. .... . ........ . 
Olie (salade) .. ...... , ...... 734 .. ... .. ..... ' ................ . 
Parfumerien .........••••. ' 82 .•• ..• . •••.•••• , •• ... .• ~ .. •.•• 
Passemen! (wagen) ... ' .... 2 ..... ... .... , .... , .... .. . ... .. 
Peper (witte) ......... 184pik ................. , .. . ... ..... . .. .. 
Petroleum .......... ' .••. . . 2236 . ••••••• • ••• .. ••••..•.. 
Provisien . . . . . . . . . . .. ..•... . ••••. . .• .. . ••.••• •.••• . 6~2 ..• . .. 
Punch ............ , ... ,.. ~ . .......................... .. 
Percussions . . •.• . • . • •. ....•. ~ .•••.• •••••• •••••. ••• • .. 
Pleetwerk _ ., .. ,.... •..• . 2 ..•••• . ••••• , ••••• : •• • : •.• :::: 
Sig"ren (Manilla) .. ;. , ,.... sO , ••• , • •••••• •. • •. • .•••• • • • • •• 

idem (Holl)........ .. . ... 12. .... ...... ..... • .......... . 
ScbrlJfLehoeften..... . ...... 12 .................. , ......... . 
Speelk.arten .. .. .. . .. .. ... . 4 ..... .. , • • •• ...... ...... .. .. . . 
Selterswater • ••... ..... . , . , SO. • . •. •••• , •••...••..•.••••. 
~a:rsaparilla •... '" . . • ••• •.••.•. " .•••..•••.•...•••....•...••••. 
813.0Iie ..... ... ............ .. ..... ... .. , ........................ \ 
Tabak Cillne!che ..... ..... 12 . •. • . ...... .. .... .. ....... .. 
Tongen ..•. .. • • . •.. . ... , ., . .•.. 16 ••.••• ... • , ..•.•...••..• 

~E~~~j~:~~:ek:.::::: :::~ ~~ :::::: : ::i~~ ::: ::: :~:::: :::::: ::::::1 
Vermouth ........... , ...... 333 ................. _ ........... , 
Vrucbten (Ingelegde) .......................................... . 
'>erfsloffen........... .••.. 2 .. .... ...... ..... • ...... .. .. 
Wollen goederen ........ ... ..... . ......................... 1 .... .. 
W.s.... ............ 1.i7 ............ .. ................... . 
Wija (Roode)......... ...... 3547 27 ....................... . 
idem (Cherry) .... . .... '" • 9i .. . ... . ..... ...... .. . 'I ..... . 
idem (Port)., ....... """ 112 ............... , ............. . 
idem (Mader.)....... ...... 40 I .................. I .... .. 
idem (Champagoe) .. ....... 87 ...... . ....... ........... \ .. .... 1 

lJzerwerk ... : ..... . . .. .... .. . ..... .... .... .. \...... 20' .... .. 
Zakken (Goellle) .... ,. 13, .............................. 1 •.•. . • \ 

~~~:~~~~:C.~~~~I~:::: :':1. SE 2~' :: ::: <: ::::1: :::::1::::::'::::: t::::, 
i pikul ' J I J ii' 

Aangekomen en Vertrokk~n P6rsonen. 
Van Nederland, met het Ned. schip Gerard ' Pieter Ser

vatiu8, Off, .van Gezondh. Noordewier, ~Ievr~ de wed, van 
:Beem. 

Van Singapore, met het stooms. J7ice Pre8. Pri1t8, Luit~ 
t/zee 2e kl. Hordijk, de heeren de Jong en Arndt en Z. 
M. troepen. 

I 
Van Singapore; met het stooms. Neva, de heer Gaston 

en bediende. . 
. IT an Nederland, met het N eel. schip ~yjjlllideJt , gez. 
Zijlstra J de heer Kuchlin, echtg. en 7 kinderen. 

Naar Singapore, met het stooms. Neva, Luit. ter zee 
van der Wijck, de heer K nnze, echtg. en 3 kinderen . 

N aar Muntok, Riouw en Singapore, met het stooms. 
Vice President Pi'i1ls, kapt. Romoouts, de heeren Suermondt 
en echtg., OHand en eehtg., de Wilde, echtg.· en 4 kinde
ren, Sablon, Koks, Diens en Z. M. troepen. 

Ba 'ta V':ia • 
~ 3 Augustus 1872. 

. De Jav. (,OU1'. bevatlJet beslnit, waarbij (met in trekking 
der besluiten van 5 Juni 1855, no. 1 en 11 September 
1858, no. 56) werden vastgesteld: 
a. voorschrift omtrent .de toelating van onderofficieren bij 

het Netlerlandsch-Indisch leger tot· deexamens voor den 
rang van 2dell luitenant der Infanterie, Kavallerie, Ar
tillerie en Genie en voor den faug Tan 2den lllitenant
kwartiermeester ; 

O. programma's der examens voor onderofficieren van het 
Nederlandsch-Iudisch leger tot hetverkrijgen van den 
rang van 2den luitenant bJ een der bij § a hiervoren ' 
genoemde wapens en diensten; 

1 

c. reglemellt van orde voor de kommissien, belast met het 
afnemen der bij § 0 hiervoren bedoelde examens, . _ 

m!\t aauwijzing van de verscbillende tijdstippen, waarop die 
I besluiten in werking treden. . . 

De directellf van binnenlandsch bestuur maakt in ean ' 
extra-bijvoegsel del' Jav. Cour. de speciale voorwaarden 
bekend, waarop met de eigenareu van een aantal suiker
ondernemingen, overeenkomsteu zijn aangegaan op den voet 
van het bij het besluit van 26 December 1871, no. 8 
(Staol. no. 213) vastgesteld ontwerp-kontrakt, gewijzigd bij 
besluit van S Februari 1872, no. 3 (Stslil. no. 24.) 

Ren extra-bijvoegsel, 'behoorende bij de Ja'O. Dour, hondt 
in een _Staat dervoor partikuliere rekening geteelde ' pro
dukten voor (le Europeesche markt nit de oogsten van 1871 
en 1872, onder welke mede zijn begrepen de hoeveelheden 
suiker, welke ingevolge de bestaande kontrakten ter be
schikking van de fabriekanten zijn verbleven en in 1872 
vermoedelijk van den aimplantder op kontrakt met het 
Gouvernement werlrende suiker-o.ldernemingen znUen wor
den verkregen. 

Een ander bijvoegsel van de Jar;. Dour. bevat eene op
gaaf van den uitslag del' gehouden uitbestediugen voor de 
uitvoel'ingen van's lands Burgerlijke Openbare werken in N. I. 

VO!ll elk artikcl in dit Dnmmer voorlwmen,]e. en niet d00l ander 
geteekend, stelt zich voor de wet als scbrijver bekeroJ 

J. C. VAN I.IER. 

Snelpersdruk. - BRUINING &:; WIJT. - Batavia 
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