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I tijd geleden wilde het gewestelijk bestuur een 800 
tal pereeelen in het Buitenzorgsehe in de ver
ponding laten aanslaan. Ret clepartement van' 
finantiell durfde dat niet doen. De landmeter, 
chef van het kadastraal bureau te Buitenzorg, 
had evenwel zijne opgaven naar Batavia gezonden. 

KADA-:/fER R\! VERPONDING,. Maar de chef van het kadastraal bureau alhier 
._.Meermalen hebbenwij volgehouden, dat het nut was van meenirig, dat hij de opgaven en kaar
vali/detaak, den heel' Motke opgedragen, daar- ten van Buitenzorg niet kon vertronwen; hijzelf 
inhestond dat hijorde in de zaken zou brengen en he eft tijd noeh per~oneel om plaatselijk elders 
datihij dan ' menige bron van's lands wettige de vertrouwbaarheid del' opgavell na te gaan, 

_iilkow§tenpeter zou kunnen doen vloeien. Geene terwijI de landmeter te Buitenzorg hem wedel' 
' :!l:le.ttWe'.heffingen behoeft men bij een rationeel de vereisehte kellnis ontzegt om Zijll arbela te 
~ ~tels'eL van belastingheffing vooreerst nit te den- kontroleeren, maar de betrokken umbtenaal' al
·".kel1:-, :M.epzol'gedat de keizer krijge wat des hier op zijne beurt geen glmstigel' opinie over 
I,lf~i({erE{i§en men zal vele belangen, maar cOok zijn kollega koestert. 
' :a,~;',§¢b.~k!~t bev()()rdeelen. . . Deskundigen zijn van meening, dat het kadas
~'~~~T d .. xlip} h~t<k~d~sterin deze residen- tel' teBuitenzorg voor verbetering vatbaar is, 
~~~;" , _ ;.itlerl ·~13:espf6keit -·I~oe de spoorweg- -lllf!ar da,t het hier naar niets gelijkt, wat men in 
t~lil~atsCh:~pplJgesukkeldheeft om tot' de onteige- Europa als eene goede inriohting van dien aard 
rJilhgval1>de htndodigde perceeleil te geraken, zou besohouwen. 
'c~i.s)zelfsIliet geheel en al bekend. Zeer zeker Ret resultaat van het gehaspel is intusschen 
~ 'hee,ft .. degebrekkige toestand van het kadaster geweest, dat de pe:r:ceelen in het Buitenzorgsche, 
' daal'tOe niet' weihig bijgedragen. . die sedert jaren verponding had den dienen te 

De verponding kan evellwel niet geheven wor- betalen, evenmin als vele andel'en zijn aange
den als 'de perceelen en de eigenaren daarvan slagen. 
niet behoorlijk bekend zijn. Zonder goede ta- Nu heeft het gewestelijk bestuur onlangs ge
xatien rust daarenboven het geven vanhypothe- eischt, dat de eigenaren van pereeelen, die 1'echt 
ken QP geen gl'ondslag. van opstal hebben verkregen, binnen het jaar de 

Zijn wij . weI ingelicht, dan zijn e1' in de af- eigendomsbewijzen zullen aamTagen en h1m goed 
deelingen Batavia en Buitenzorg van deze resi- kadastraal zullen doen inschrijven. 
&ntie'" + 3,000 perceelen, die niet k~dastraal De burea1L~ missen evenwel de noodige hulp-
zijningeschreven- Een tal huizen staan bijv. middelen om hunne taak goed te ve1'vullen . 

. hiel op gronden, waarvoor men ,;recht van op- Reorganisatie van dezen tak vau dienst is 
stal heeft .. gevraagd eu verkregen, maar waarvan dringend noodig. 
m~l1 verdeI' geene inschrijving bij het kadaster Elders ziet het niet betel' uit. 

, heeft bten doen en dus geene verponding betaalt, 'Men verneemt menigmaal van verkoop vau 
Zoo .. wordt beweerd~ dat Batavia in blokkell, gronden en woningen, die tot een bedrag in de 

volgens, het kadastraalbureall, verdeeld is; maar verponding zijn aangeslagen, welke ill geene de 
waarzijnde kaarten, die de grenzell van die blok- minste verhouding tot de tegeuwoordige waarde 
ken nauwkeurig aangeven. of zelfs eene behooI'- hlijkt te staan. Toch wordt oudersteld, dJt de 
Jijke omschrijving op llet papier daarvan? Eenigen verponding bedraagt 3/, ten honderd van de po-



,' b'ren~gsf del' groll9.eri ofder werkelijke huurwaarde 
overhet jaar. , Deze grondslag voor het verleenen 
vanhyPotheken is derhalvebij eell onregelma
tigen ' toestand een zandgrond, die geldschieters 
aande grootste teleu:!:stellingen blootstelt. 
, Zander een goed kadaster is de eigendom en 
a1 wat daarmede in ' vel'band staat hoegenaamd 
niet verzekerd. 

Jnc1ien het kadaster op voldoende wijze inge
l'ichtwerd, zou de Staat niet aileen door meel'c1ere 
baten de kosten daarvan zien dekken, maar nog 
eene verbetering in de inkol11sten ondervinden. 
Dit staat vast. rral van partikuliere belangen zouden 
te.vens gebaat of verzekerd zijn. Het gaat echter 
met het kadaster als met zeer vele zaken in deze 
gewesten: e1' is iets in het lev en geroepen, dat 
zoo weinig overeenkomst met soortgelijke cloelma
tige, ja, 011l11isbare instellingen elders heeft, dat ze in 
Iudie slechts een zweem of eene ruwe schets zijn 
van hetgeen het wez"n moest, terwijl uoch het 
noodige person eel ,noch behoorlijke middelen 
zijn ve1'strekt om een of i ander beginsel kracht 
in de toepassing te geven. Van daar dat zulk 
een tal abnormaliteiten bestaan. Het is 110gtans 
de meest verkeerde zuinigheid de zaken zoo te 
laten voortleven, want in de allereerste plaats is 
de schatkist daarvan de dupe. v. L. 

MIDDELBAAR ONDERWJJS. 

Maar ten andere ontbreekt de meest kraGhti
ge prikkel om te leeren, namelijk dat men het 
bewustzijn heeft daardool' yeel yerder te · zuI
len komen. -
. Het lager en middelbaar onderwiis voor de 

niet ' bemiddelden shut hier slee-hts z~er gebr~k
kg aaneen.Op de eerste gonvernementsschool 
leert men de Fransche taa}; in de overige Gonv. 
scholen alhier niet. 

[' e school van de Loge zon, als mell op jeng
diger leeftijd het onderwijs aldaar kwam genie
ten, dan meestal het geval is, tot vOOlberei
dende school kunnen dienen, om daama -het 
gymnasium te bezoekell. -

lntusschen leomen daar veel leerll1stigen vau 
te hoogen leeftijd om _ het gymnasiaal ol1de1'wijs 
v~rvolgens ,te kUlU1en ontvangen. Menig van hen, 
dIe de school bezoekt, doet dit ecllter om het 
klein ambtenaars-examen goed te kunuen -afleg
gen. ZeUs Jeel'Jingen vIm gev01'dfrden leeftijd 
nemen claar derhalve plaats op de banken, 

Maar a1_ zouden jeugdigei: kerlingen komen, 
meestal ontbi'eekt aan vele ouders hetaeen- noo
dig is om de kosten van gyml1asiaa1°onderwijs 
te dragen. 

De school van de Loo'e zou een krachtioen 
stoat krijgen, als het Gouv~rnement eenio-e he~lr
zeu uitloofde voor jOllgelieden, die met uitsto -

kend gevolg op die school het onderwijs hadden 
genoten en daardoor in staat geste1d waren , om 

De klaeht, die telkens aangeheven ,\T6rdt, is, met vruch.t gymnasiaal ollderwijs te vo]gen: Dat 
dat de Regeering de eischen, die men nioet zou ook voor de leerarell eene welverdiende be-
vervullen om tot ambtenaar benoembaar te zijn, looning voor lumne inspanning ziju. Men schat
telkens hooger stelt, maar de middelen niet vel'- te toch niet gering, dat de- Loge op eigene_ 
sehaft om voor niet bemiddelden aan die eischen kosten eene school VOO1' meer uito-ebreld lao-er 
te k unnen voldoen. onderwijs in 't leven riep. Het is v~orts onder

o 
de 

V oor het lager onde1'wijs van Europeeanen is tl'open een waal' werk der lief de als wetenschap
in de laatste jaren nogal gedaan. Maar huiten peliJke mannen, na afloop van de bezigheden 
deoprichting van het gymnasium Willem III van den dag, aan mindel' vermoo-enden taIen, 
is voor het meer uitgebreid lager en va or mid- \viskunde, en'z. onderwijzen en hUl~ denkvermo
delbaar onderwijs alleen door partikuliere krach- gen pogen te ontwikkelen. Er moet besef V3n 
ten iets tot stand gebracht. het hooge nut del' zaak zijn om er zijne krach-

rre 8amarang is op die wijze eene inrichting ten aan te blijven wijden. Niets zon .lm o-}"ooter 
VOOl' middelbaar onderwijs in het leven geroepen. aansporing om voort te gaan voor de Lo~e we

Hier bestaat ~~rder sedert eenige jaren de I zen dan de wetenschap dat de zekerhei'd be-_ 
school vande VflJmetselaars-loge. I stond aanenkelen althans den weo- tot eene 
. Daa~' . wor~t, driemal~n per week kosteloos i eervolle ~ositie in de. maatschappij °te helpen-

mtgebl eld lageI onderwlJs gegeven. I banen, WIer goeden aanlea door hen ten deele 
Aanvan'kehjk was de toe)oop groot, vooral van ontWikke1d werd. ° 

kinderen ke1' geb?l'en. De school heeft even- "Vat de koning van Siam deed, is eene wel-
weI met onde1'scheIdene bezwaren te kampen. daad; het is del' moeite wllard er over te den-

In de eerste plaats hebben voortdurend muta- ken dit op ietwat }'uimer schaal te verrichten. 
tiel! ;onder de pers011en plants, die de \vaarlijk Tn Britsch-Tudie o-eeft de Regeel'ing heJang
l1iet ligte taak op zich nemen om te doCeen'll. rijke sOlUuien nit ~iet ~llleell \-~~r deL iustdli7t. 
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' g~n van ' hooger, middelbaar en lager onderwijs, voordeelen genoot. Eiudelijk 'wen:l de nij\'crheid 
diezij , schiep, maar zij streeft cr. claar bovenal kunstmatig beschermd. 

'naar om te ondersteunen hetgeen gemeenten en Langiaam, zeer langzaamwordt met eell stel-
partikulieren tot stand brengen, '. sel gebroken, dat schatten aan den Staat gekost 

Van hooger onderwijs is hier nog geene sprake. he eft. Men beweert van de zijde del' voorstalJ
Het middelbaar onderwijs worc1t op deze plaats del's van het oude, dat de hervormeTs ten be

aneen van wege den Staat verstrekt en de daar- hoeve vall e11ke1en strijden. :Maal' als men het 
aan verbondenkosten brengen het buiten bereik samenstel del' Hoegere Tegelingen overziet, dan 
van de overgroote meerderheid del' inlandsche I' ontwaart men dat de schatkist als een. prooi 
¥inderen. Gaat men na wel~e gelc1e~ij~e eischen behandeld is, ,Yaarvan .. z~l:er getal illdiYid:~~ll e~n 
gedaan worden aan hen, dIe het klem ambte- brok genoten. De w;lzlglllgen yan later tlJCl heo
na"a,rs-ex,'amen afg,elegd hebben, om privaatlessen 11\)en, l,'let staatsbelailg in hooge mate bevorderd . 

. te ontvangen ten, einde zich VOOl' het groot ~nibte- vVij zijn er echter nog vel' . af dat 'vij tot een 
naarsexamen te belnvamen, dan zal men ZIen aat I gezond stehel zijn teruggekeerd 
van de geringe traktementen omnogelijk het ge- Ret militair clepartement heeft menigmual he
vOl'derde afgestaan kan, worden, ja, dat de kosten toogd, dat men bier beter en op cloelmatigeT 
de inkomsten van veIen ie boven gaan Zelfs met wijze in vele behoeften door aankoop in Indie 
ijzeren vlijt zien zij de denr gesloten om verdeI' kon voorzien. Dat zou, schrijft de l'edakteur 
dan tot zekere hoogte te klimmen. van het Militai'l' Tijdschrift, tevens een rniddel 

Men doe althans iets voor de jongeren om tot bezuiniging zijn. Niets is natuurlijker. Thans 
daaraan te. gemoet te komen. biene nietige uit- moet men een voorraad van vele zaken hebben 
gaaf op de begrooting zou niet aIleen strek - en daaronder bederft langzamerhand een deeI, terwijl 
ken om enkelen direkt te bevoordeelen, maar men soms van het lloodige nauwelijks volclaen-

,voor velen een machtige ·hefboom zijn om zich de he eft, zoodat men toch bij opkomende behoeften 
op het verkrijgen va6 meerdere kennis toe te h;e1' moet aankoopen of menigmaal met de hand en in 
leggen. Ret kan niet genoeg heruaald worden, 't haar zit. Eindel~ik maet men soms olltzachlijk 
dat wij het oog gevestigd dienen te houclen op lang op de zaken wachten, al zijn ze lang \oor
cleklasse van per~onen,dle tot de Europeesche nit besteld, aclres aan het achterlaadgeweer; ter
maatschappij behoort, maar die ook aan de in- wijlw:ij een uitmuutellu Kiihngeweer konc1en 
Iandsclie verwant is. Aan haar moet het onder- hebbel1 i3 hier slechts een miniem gedeelte des 
wijs, ook hooger opgevoerq, medegedeeld wor- legers 'goed gewapel1d. En hoe is het lllet de 
den, en zij heeft zelve meestal de middelen niet patroneIl gelegen? Zon er zens yoo1'raad Yoor 
om het te bekostigen. achterladers geweest zijn om de expeditie naar 

Ook te Padang is onlangs het plan g~vormd Deli tel'stonc1 hehoorlijk nit te rusten? 'Vij hv~ilelello 
eene school zooals die van de Loge alhier te En wat zon men hebben kunnen uitzenden, ab ten
vestigell. Soerabaija bezit reeds eene tusschen- zelfclen tijcl elder3; bijv. naar Bali, eene troepen
instelling, die men te vergeefs tot eene inrich- macht had moeten vertrekken? 
ting van middelbaar onderwijs poogde te he1'- De begrooting voor 1871 bevat evenwel wedel' 
vOl'l~en,. De Regeering. steun~die poging~~l ~an I onder art. 66, onder-afdeeling 44, een po~t voor 
parhkuhel'en. Met gennge mtgavcn kan zIJ aan I aankoop en venoer van goederen tot aallvulhng del' 
wellicht door het uitloveil van een klein getall militaire magazijllen van f 1,550,000. 
beurzen zeer groote resultaten in de hand we1'- Het Marine-departement heeft onder art.. 77 
ken v. L een soortgelijke post van f 550.000, beldve 

21/2 ton vom steenkolel1, waaraall ludie zoo rlJI>: 
is vVaaroll1 die som niet gedul'cllde eell paar 

EEN P..AAR BEGROOTINGSPOSTEN. jaren vool' het ID\inwezen besteed? .Men zou er 
Toen van den Bosch naal' lndie kwam, was rijke' vrnchten van plukken. 

zijn streven aan de deelhebbers in de Nederland- Art. 4S bevatalwed€lo zulk een post Yan 21h tOll 
scheHandelmaatschappij toe 'ie duwen wat mo- voor Bmgerlijke Openbare 'Yerkell. De gOHvcl'
gelijk was. Van daar het konsignatiestelsel, twee- llements-magazijnen zijn goed vool'zien van het 
lingzuster van de gedwongen kultures. Dat sys- onlloodige en van hetgeen men werkelijk hehoeft: 

, teem gilig vergezeld van ontzachlijk hooge vl'acht- steenen, \izerwerk, enz., wordt eene Ill<lSSa hlj 
prijzencn assurantie-premiel1, zoodat mede al wat : partikulieren aangekocht. 
met den scheepsbo~nv in Nederland in vel'bandstond, ! 'fal van zaken liggen hier, waa1'VOO1' het geld 
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letterlijk . weggesmeten is; Zoo bestelde in den derhelft uit nietlotell bestaat. Het aanloksel is 
ouden -tijd een direkteur (men zegtdat hij kortdaar groot. Men 100ft driemalen per jaar prij
daarna aftrad en lid der firma ' werd, waaraan zen van eene tonne gouds, van eene halve ton, 
de bestellillg geschiedde) eenige tienduizendtallen van dertig en verscheidene vijf-en-twintig, oHwin- . 
groote dakpannen. Een gedeelte daarvan w{)rd tig duizendell en minder uit. .Maar wat het ergst 
met groote kosten naar eenige buitenbezittingen is: daar brengt men het sp~l onder het bereik 
gezol1den en - teruggezonden, als veel te zwaar. van den werkman en den kleinf'n burger, want 
Hoevele duizenden er na verloop van jaren ge- men splitst met officieele toe1ating elk lot in 
broken zijn, is ons onbekend Maar dat 11a zulke onderdeelen,dat men eindelijk tot If20ste 
eene reeks van jaren 'het meerendeel van die dak- lot komt. En dat kleine bedrag, tel' waarde van 
pannen overgebleven is, die geheel ongebruikt even driegulden, is nog betaalbaar in vijftermijnen, 
liggen, durven wij verzekeren. want. men kan eell loterijbriefje halen voor deeerste 

1'e Samarang zagen wij duizende keijen, daar klasse, die uitgetrokken wordt, om vervolgens 
met groote kosten aangebracht, liggen; ten deele telkens na elkeklassetrekking te verwisselen. Zoo 
in den grond verzonken, ten deele tusschen on- komt men er toe den spaarpenning te lokken. De 
kruid en gras. Men heeft ze in den tijd ont- Staat neemt 15 percent :van de grootere prijzen 
boden, maar niet gebruikt. Het vervoer zou en van die beneden f 1000 10 percent. Dat 
meer kosten dan ze waard zijn. . de Staat op zoodanige wijze speelzucht aanmoe-

:VVij. zouden meer feiten van dien aard kunne.n digt om el' een 4tar tonnen gouds per jaar uit 
noemen. te slaan, noemen wij immoreel. 

Indien men eens over zeker getal jal'en na- In Indie opent men voor den Chinees de pho-
ging, wat in magazijnen opgestapelc1 werd, wat en -topho-spelen, die jaarlijks verpacht worden. 
daarvall verbruikt is en hoeveel dat aUes ge- Daar wordt met kleine sommen gedobbeld . . Dat 
kost heeft, de renten van hetgeen het geldswaar- lokt den inlander. ,.vel is 't hem en den Euro
dig voorstelt berekenende; daIr zou men bevin- peeaan verboden aan de Chineesohe dobbelspel
den dat de Staat ontzachlijk door vele uitzendin· len deel te nemen; maar wat ziet men op dken 
gen uit l\l:ederland benadeeld wordt. passer, zelfs hier te Batavia? Speeltde inlander 

N u clestoomgemeenschap met Nederland be- al niet zelf, dan 1aat hij een gestaartenvriend 
staat, kan men op betrekkelijk snelle'n · aanv€::·r-,,~;oor hem dobbelen Hield men daarop· betel' 
rekenen, als dat noodig is. toezicht, tal van kleine dieverijen zouden niet 

Onze lanc1genooten wetcri na zoovele jaren plaats vinden. Ook ·van dien pacht· trekt de 
voorzeker beter dan vreellldelingenwat men Staat echter voordeelen. 
hier noodig heeft. Waar de Staat aldus handelt en men ziet spe-

Laattmen het sielsel var~n om alles uit Ne- len bij bijna elkambtenaar, is het eene onge
derland te ontbieden en voorziet men zich voor rijmdheid elke· g~ldloterij in lndie uit 'te slui
de dagelijksche behoeften direkt hier te lande, ten, tot welk doel ook. Gaarne erkennen wij . 
dan zal men niet steeds een enOrIDel1 vc onaad van dankbaarJ dat de tegenwoordige Regeering blij
allerlei in's rijksmagazijnen behoeven op te ken heeft gegeven geene immoraliteit in het 
stapelen, zichbeter h.et noodige kunnen aan- publiek leyen te willen dulden en hen uit 's lands 
schaffen en belangrijke besparingendoen. dienst weert, die een ergerlijk voorbeeld zijn. 

Zal het nog lang duren, dat men een systeem Maar men. ga niet te vel', want elke overdrij
voIgt, waarbij geen enkel belang gebaat, maar ving isschadelijk; dan kweekt men slechts hui
de Staat zwaar benadeeld wordt? vVij willen chelarij en vertoon. 
het te~ende~l .hOpCli en vertro~lwen, dat de tegeu- .. Het kansgenot, zooals het hier bij geldIote
woordlge Munster van Kolomen met den ouden rlJen toegelaten werd, sticht geen kwaad. 
sleur zal breken. v. L. l}e zaak wordt openlijk behandeld. • Men w€let ' 

... -...... ... ,,~ ~'-,-.. --,-- welke de kansen zijn. De loten zijn niet zoo 
IJOTERIJEN. laag in prijs, dat iedereen ze kan nemen. 

Is de 1\ ederlandsche Staat met eene preutsche Men heeft gewezen op het overgroot getal 
deem gelijk te stellen? "\Vij gelooven het niet, loterijen, die in een vroeger tijdperk plaats von
als men nagaat wat op het stuk Van geldloterijen den. In schijn zouden wij. destijds in Neder
plaats heeft. land de Indische bladen lezende; waarin de geld-

In het vaderland heeft men eene Staatslo- lotel'ijen geadverteerd waren, gezegd hebben,dat 
terij, ,yaarvan de eene helft uit prijzen en de we- hiel' toen een tijdperk van groote aanwakkering 
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~~y~~,.;· speelz~91it., doorleefcl .· werd. Maar hoe is I geldlotel'ij te ijveren, bestemd om hmst of ge-. 
;;;c~et<lllef ;'4e< zaak gelegen,als men ~e VOll nabij zellig verkeey te onderhollden, terwijlmen ten 
c,.J':/:;' ~iet P:::/Ja>, · de eerste loterijen gingcil gaafop. zijnent bezoekers in de ' gelegenheicl stelt het vijf

¥~liir ' hetkwaad, dflt men clucht, vemietigde of tienvoud van de som in enkele men t.e verlie~ 
. zichzeW - De onclervinding leert, c\at tal van 10- zen, die een lot in eelie geldloterij in de laatste 
.tel;ijen niet ' plaats had den door ge:.,rek aan koop- jaren meestal kostte? En wie heeft zich ooit 
ltts't vau- de loten. Toen de konkurrentie bij het met eene geldloterij geru'ineel'cl ? 
.l\JJime aailhoq groot werd, waren maanc1en cn jaren Met ,\-yelk recIlt is men alleen zoo bezorgd voor 
;upodig , '6nie'enaantalloten te pl~at en ~ menige de aanwakkering van incht tot dit kansgenot 
instelling;wij zagen lIet nog onlangs, slaagde er I van den Emopeeaan en den Chinees ? 

,. slecht~ wi ]angen tijd in een gedeelte del' som ' lVie nemen de loten in geldloterijen? Is 
hijeen <te -khjgen ,die men noodig bad; en- het hier, zooals in Nederland, de kleine man? 

·· k~len hebbendien ten gevo]ge in den aEerlaat- Dat is totaa} onaannemelijk. De inlander daet 
~ten tijdhet restant ami de rnarkt gebracht. Dit niet mede, als regel. . Eenige hoofden mogen 
s;ttekttoteen. afdoend ue'vvijs, dnt bet getal deel- loten koopen, de inlander he eft overigens geen 
nemeTs ,inzoQdanige loterijen in de dagen, waal'- geld genoeg om het op die wijze te beleggen. 
op '- menwijst, beperkt is gebleven. D!e toestal1d Ook betwijfelen wij ten sterkste, dat hij ver
is ~ onveran'derd. Dezelfde , feiten zouden geheel trouwen in zulke zaken stelt. De massa del' 
g~lijkeg~volgi:m hebben. De onc1ervinding is loten wordt genomen door Europeeanen en voor
da.:ar '., om . ons beweren kracht bij te .~etten, c1at I al door Chineezen. En voor deze laatsten opent 
de ·massa · vande 'bevolking niet aan gelclloterijen men otficieele c1obbelhtdzen, waar men ze1fs de 
deelnemen -kan: Dat ze er geen -lust toe had, nietigste som kan inzetten . 

' zullen we niet zeggf' n. Maar ze heeft e1' geene Komen er aanvragen, die de Regeering doen 
lllit'{delen ,voor. zien dat men gem! eigenlijk goed doel voor oogen 
".:Geldloterijen ten behoeve van weldadige instel- heeft, maar louter spel in 't leven wil roepen, 

li.1.1gen, van· schoinvburgen, societe-iten of iets del'· dan heeft zij zich zeer tel'echt de bevoegdheid 
-_gf)Jij,].{s- worclen .nogtans sederteenige jaren stel- voorbehouden om autorisatie tothet do en trekken 
· s~tJllatig ,.;; gew~erd. vVij schreven dat gec1urende der geldloterij te weigeren. MaaT wij ontken
_ eeJlige ~iai·ellJoe. aan de begrippen van den vo- nen clat men op goede gronden, waar het be-
rig~1I )andyoogd. ' De afwijzing vall twee aail- vorderen van kunst, wetenschap, liefdadigheid 
z.o~keJ1, ' onlangs ten behoeve Vull den SellOmy- of het gezel1ig verkeer betreft, elke loterij moet 
hu,tgalhier en van bet liefhebberij-tooneelgezel- weren. 
scpap te Sa,marang gedaari, gei'en aanletding om "IV at doet het gonvernement voor ktmst 
daaruitaf. te Teiden, dat wij hier met eene in deze gewesten? Hier is rrhorbecke's woord 
regeerings-:-maxime te doen hehbell . eene waarheid: "kul1st is geen _ regeerings-

·Rust ,dat systeeIh op goede gronclen? zaak." Sedert jaren wordt het tooneel niet ge-
.Menpleit in het belarig van de 11l000aliteiL so bsidieerd. Van een museum van schilder

]\IraaT geeft -men dan zoo sterk het voorbeelcl stukken hebben we nooit iets gehoorcl. Het 
_ sp~15n Jndiete . willen iegengaat? Kom op de jaargeld aan Radhen Saleh toeg~legd, is eene 
re.ceptie1f van de hGogstgeplaatste pe r-sonen, die uitzondering. Van aanmoedigillg van teekcn-

' wellichthet · felst tegen eene geldloterij van of graveel'kunst of. van kunstvakken weten we 
wege-' pal'tiklllieren ijveren en ge zult e1' zien niets. Toch zijn er inlanders, die met-de meest 
spele? K~arten worden . nog ste_eds 0\) bijna I oorspronkelijke middelen kunstig vervaardigde 
aIle · rece·pben aan de bezoekers 1Il de Handen i yool'werpen wet-en smnen te stellen. Is het nn 

.
'geduwd. .Nu mage men erkel1uen dat hier niet I. teveel g~vel:gd, . dat. men vnn tijd tot tijd eene 
me{lr. ~oo gedobbelcl wordt als weleer; men gelcllotenJ het honden, om ons tooneelgezel
speeltp.ogo altijd tegen tarieven, die de verba- I schappen te bezorgen, die iu het leven te eloen 
zil1g (:):Q.s.c4rik vanden baar opwekken, aIs hij blijven, de kas van mnziekgezeIscbappen of van _ 
~i~t. in< z~er enkele k]u~sin Europa. aal~ hoog I iets dergeli~ks te stij\~en ? Is 't geen affect-at-ie 
spelen . gmyoon was. BlJ de eentoomgheld van oak dat af te slaao:, - Is het leven onder de 

.lJ.et In.dische leven kant~.n we OIlS nn niet tegen I troopen, zelfs iude gr?otere plaatsen, yoor -den 
elk kaar~spel;maar WIJ konstateeren, dat men Europeeaan zoo gezelhg, dat lllell hem moet 
veeJal llOog speelt. dwingen binnen engen krillg te blijven of gel

Van ,waar dan die pruderie om tegen eene delijke offers te dragel1, die menigeen te zwaar 



590 -

yallen? · . - I aau de scholiucn der GOUY, school gratis v€tstrekt 'WOtdeIi~ 
Word. 't onsbestuur III allen deele naa1' zulke Ook wo~den a~n de scholierell der GOllY .. ~choo! z~r waa~~ 

.' . . d . volle prlJzen mtgedeeld, welk geluk aan lli!Jue sebolieren met; 
gestrenge hegl'lppen van ze ekunde gereorgam- te benrt valt. . . .... 
seerd .dan zullen 'we vrede hebben met het af- Tegenwoordig heb ik 72 Chi: .eesche, 2·Q ~IaholnedaaiI:
wiJ'ze~l van elk aanzoek Olll eene O'eldloterij te sene .. en 30 . Dajaksche scholieren .. op ~e lijs.~,. waarvan 

. . _ , 1:) dagellJks geDllddeld 80 op school ZIJl1; dlt bewlJst genoeg; 
houden. Maar dan geve men c1aarvan meer dat ele je';;gd nogal eenig nut ziet in het freqnenteeren 
blijken dan we tot llogtoe zagen. Dan iyorde ll.lijnel' school, die onder mijne persoonlijke leiding staat, 
81nee1' uitgewischt nit het woordenboek van onze I bijge~taan UGar eenige helpers nit lle~ getal mijaer vrocg¢re 
samenleving. Dan roeie men zoovele andere I schoheren. . . ' . . . 

. b'k . 11K d b' d k :Met de p.' laatsmg dezel' regels zon UEd. zeer verplichten 
nllS I'Ul en lilt. _\'1aa1' , an vel' Ie e men 00 BA-NDJERJlIASn, 2 Augllstns 1872. 
de pho- en tophospelen en dulde al dadelijk ' UEd. Dw. Dienaar 
niet langer, dat openlijk in de dagbladeri loten, ' C. vAK ROEFEN. 
geheeJe en gec1eelten; van d e Nederlandsche staats-I v'lij moeten bij dezen brief eenige opmerkin
l~terij worden te koop gebo~~n. Zoolang dat gen voegen. 
llLet plaats heeft, verzetten W~l OilS teg,:n .. zul~\. Het zal weI onmogelijk z~n o.m ill allti bij
eene overdrevene Vl'ees voor eiKe ge1clloLen],dle t>onc1erheden over elke school te tl'eden, wanneer 
niets dan een uiterlijke schij~ . va? witgeda:"te men i n eenige artikelen, voor de lezers van 'een 
en zwartgerokte hooge morahteit IS, tenYIJl 1ll- dao·ola9. bestemc1, den inclrllk van c130fncieele 
nerlijk zooveel rotheid in den 8taat gevonden lll~dedeelingen in een jaarverslag poog:t wederte· . 
wordt. v. L. O'even dien de daal'in vel'meJde toestaud vall bet . 1:) , . 

_______________ ----- - onderwijs op 4en belangstellenchi j1laakt.\Vat \\~ij 

van de school te Bandjermasill zhden, hoe . k,ort ' 
ook, stond ii! yeroand tot 'deslotsoni ollltrent 
den veelal ongllnst~gen staat van het i111andsch 

DE INLANDSCHE SCHOOL TE 
BANDJ ERMASIN. 

In de No. 116, 117 en 1 ' 8 van ditjaar ga- onderwijs in 1b69, waartoe wij llil de lezillg 
yen wij eenige beschouwingen over den toee I van het verslag gekomen waren. De grond
stand. ~an het onderwijs voor inlanders, .naar \ toon :,a11 dat stuk was, dat. de toestand wein!g 
aanleldll1g van het toen ver:'lchenen regeen:,lgs- f VOOl'Ultgang: ~aar op lll~lllge plaats achtermt-
verslag over dat onderwerp, loopende over liet gang 'aandmdae. . . . 
jaar 1869: I • De hee.1' van H.oefell geheve daa~n gee~e ge-

vVij ontvangen thans het volgend schrijYen, Il'mgs?liattm.g te ZIenvall hetgetn de ze-?dmg .in 
dat wij gaarne opnemen. . I BanclJ~rma~m ~ewro.cht h~e~t en ze~l"zeker met 

- Zeer geacltte Redakteur! van .zl]ne IJvenge en veelJarIgepogmgen. 
Onlangs las ik in eenige llummers van het NieuUJ Bat. i Tha~~ zullen wij evenwel mededeelen wat OID-

Ilandelsblad eell berieht over bet Inlandsch onc1erwijs in trent zlJne school 1ll het verslag voorkolllt. Op 
Nederlands!)" l -Incli~ over het jaar 18 1:\ 9. ldzz. 180-182 leest men: 

Wat in No. ll8 van genoemll blad over de Gouverne
mentsschool vool' Inlanders te 13andjel'masin bericht wOl'dt, b. School van den zendeling C. van Hoefen~ 

wil en kiln ik niet beoordeelen. Aangaanc1e mijne school In October 1869 telde deie scliO()l 75 leeriingen. t. w. 
wordt in dat bel'ielit kortaf gezegd: "Op de school van den ~ 0 Mahomedanen, 40 Chineezen en 15 Dajaks, onder welke 
zendeling Van Hoefen is de opkomst ongcregeld" en laatste 13 gedoopte. _ 
verder niets, net ahot' het niet del' moeite waani was, Dagelijks werd school gehom}en . en wei des illorgens vail 
daaroyer nog een wO'orc} meel' .te meldeD . Ik veroorloof 61/ 2 tot 10 'nUl', uitgezonderd des Zaturdags en des Zon-
mij. de eerie vraag: me heeft in 18tl 9 mijne school ge- dags. _ 
inspecteerd? Ik weet mij niet te hel'inneren, dat in 1859 De lessen begonncn met gezang en . i>ebed. waarU8 een 
iemand naar den toestand mijncl' school pel'soonlijk ol1der- kort verhaal nit de bijbelsehe ge~chiedenis w&d vO()rge:-
zoek gedaan heeft. In 't begiu van 1870 bezocht de toeu- dl'agen. . . 
maligeResident met nag eenige anc1el'eheerell mijne De lrerlingen waren in 5 klassen verdeeld, van welke de 
school, en ze betuigden huunetevredenheid. In] 869 had. drie hoogste tamelijl( goed lazen (de hoogste ook Mal~sch 
ik 103 scholiel'en op de lijst, en wei 49 Chineezen, 3,7 J.\Ia- l met Al'abisch schrift); de vierde Hasse maakte eenbegiu , 
I;JOmedanen en 17 Dajakkel's. En van dit getal was dage- ; met het lczen en de vijfde leerde spelleu . volgens de klank-
lijks ongeveer % op school. Dit mag door iemand, die : methotle. . 
met Inl!indsche toestanden bekencl is, niet als een bijzonder ' De eerste klasse, bestaande uit 20 leerlingen, schreef-over 
ongunstig . schoolbezoek beschouwd worden. Daarbij moet het algemeen eene goode hand, maald.e tamelijk goede op
nog in aanmerking genomen worden, !.lat het grootste getal stellen en schreef vlug yolgens dictaat. Berekcllingen- met . 
dier scholieren van den overkant del' riviel' naal' school komt, . gewone breuken wist zij goed en vlug op te. lossenen met. 
en iedel' scholier 2 centen voor tambangans moet betalen ' de leer del' tiendeelige breuken had zij een begin gemaakt. 
wanneer bij naar school gaat, en bnitendien moethij boe- \ Ret rekenen gf'~ChiEdde zoowel op de lei en het bord.tats 

. ken, Ieien, papier, enz. zelf aanschaften, vQol'werpen, die ' uit het hoafd. 



:·' D~'. ~cbolier.en wisten van .. ~~ . geographie de rijkeil,d~ I scholeu is opgedrageu, .dat in dezen voortaan in 
,voomaamste steden! __ bergen, ~-1Vl.~!en, ellanden, zeeboezem::> de verslaaen mededeelmaell zulle u worden op-
yanEur()pa ;enAzie, de provmCl~n en vool"lla~mste steden o. 0,. d ~ l~ 1 d D 
van Nederland de ",oornaamste eilanden van Nederlandsch- oenomen, me en toeh n..unne.l oorstaan, /1t 

J.ndie, ,de residentien, btrgen, rivieren, enz: van de groote zal dan een del' vruchten van de reorganisatie 
· Soenda~eilanden. Van de overige werelddeekm ken den zijvan het il11andseh onc1erwijs zijn. Tot'" dusver 
de ,grenzen. , _, ' . . zien WIJ ove"; O'e"' -. uo a ·· teed~ ~'e-lanap.nd nit ; -D ' 1 '1' d , t de en derde klasse oefenden ZlCh ' dO 11'> b ::; " ::; ,.1 0'" . eeel mgen er . wee ...... d bl; ;1- 1 ' - ,1'd k' h 
in de vier hoofdregels del' l'ekenkunde; wIJdel'8 III het schnJ- , naaI e <J "en, (Lat III waal leI een mc-
yen van getallen, het schoonschrijven ~~ he~ Jla~chrijv~11 1 tige stootdoor de jongste verOTdening op dat 
nit een boek, hetgeen hen voortd~rend blJ afWlssehng bezlg stuk aan c1it leveilsbelano' VOOl' ludie ' is aeae-
hield. · Ook werdell zij geoefend 111 het lezen van geschre- D . P 1 11 1 ,0 1:1 

t kk ' yen. e opel1lng van elli\:e e sc 0 en en d.e sa-
ven s u en, k t 11' '- 1 t l"k 1 ., •• 
'" De.,leerlingen del' vim'de en vijfde klasse 'regen op hunne mens eull1g van p aa se.lJ -e .KOmmlSSlen IS Im-
leien eil}ele letters, cijfers en get~llen om na te schrijveu. mel'S niet genoeg, 'v. L. 

De ,schoel "'erd steeus met gezang besloten, c1ut nag weI 
__ uiet, ' fi'alii was, maar toch langzamerhand verbeterde. 

, f If d" . d b' " t 1 .Brieven van Sumatra. De zendelingga ze on eIWlJS ~n wer ,1Jges aa~~ e 001' 

: drie;door het gouvernement bezoldlgde hulp-onderwlJzers: Er wordt sedert lang en bij herhaling gewezen op den 
" , V,' oor , bet ,onderhouq.Vlln het schoolg~bouw betaalden cl,e I toenem:nden aehtemitgang' van Sumatra's Westknst. De 
leerlingen f (;,25 's maands, maar dat gmg .zeer ongerege1el. Regeenllg, zegt men, draagt hieryan eveuzeer als van aHe 
Overigeris bekostigden zij humle b~eken, lelen, enz. andere lauten , door wien ook in lndie begaan, de schuld. 
, 'Ret ' t1'ouwoezoeken der school het veel te we1Z8cTten over. Er wordt evenzeer gewezen op de afnemende koffiepro-
Hoogstens 40 van ,de 70 lee-I'lingen kwamen tam.eltjk fleregeld duktie en den bdangl'ijken invoer van r~st, een produkt, 

· op, ])e ovei'igm~ bezocluen de school getlul'ende eemgen tijd dat vroeger bij groote hoeveelheden werd uitgevoerd. 
· en oleven dan · wedel' ver8cheidene dagen l!Jeg. bcTtier gedn- Ik wil niet onderzoeken ill 110ever dit ailes overdreven 

l'ende hetgeheele jaw' 10al'en dientengevolge niemoelingen in is, maal' ik durf verzekcl'en dat niet de Regeel'ing, maar 
de school, ie.t 10elke tot nadeel van de ovel'ige leerlillgen de wel het geweste1ijk bestuur den last van begane fonten 

. allereei'lde ueginselen moesten bekandeld 1()oi·den. ])e veel- behoort te dragen. De Regeering werd niet altijel·naar 
vUldige Cllin~e8cli,e f eesten, sterjgevallen" enz , wa?'en dilcu;erf waarheiCl ingelicb.t en gebeurde het al eens, dat zij door 
de "reden, ,wacu'om leel'lingelt soms maanden a.cktereen we(/" mallllen van waarheid, door middei van de dagb1aden of 
lileven ,· ' reIen , verlieien de 8ckool, zoodm Zlj eenige kennis op eene andere wijze, juiste mededee1ingen ontving, dan 
van lezen en 8c"h1'ijven hadde1l opgedaan. mamen de adviezen en kOllsideratien van hoofden van 
, M~n ziet dat wiJ'in een paay woorc1en O'e- gewestelijk b~stuur a1:, mosterd na den maaltijd achter-

" '- • 1:) aan om den mdruk ll1lil of mee,. weg te nemen . . 
, trouw wedergaven, wat ov~r den SLaat van het Ik wil met een paar- woordCll het bewijs lever en, dat de 
· bIiderwijs in 1869 officieells geTapporteerd, tegenwoon1ige toestanden reeds in 1867, door een e.rnstig 

Zijn die mededeelingen en cijfer-s onjuist, aan schrij~en, d::f Regeering zijn VOOYelleld, ,maar te verge~fs. 
. ., 1 . lId? ""Vi' bez<tten o'ee'w <lm1er" t;te- Ik wil b(')wIJzen, dat wauneer Sumatra s koffie- en T~st-

Wlen (e se lU .' , ',J < 0 , 1 ( t; u kuHlllll' nog met-I" aclltel'llitgaan, van ambtelooze zijde het 
gevensover dIe school. . nooc1ige is gedaan om het te voorkomen. 

El~ _ .bestaat _ VOOI' ons ,geeniedell om m et aaD Van bemoeiingell der pers spreek ik Diet; deze zijn be-
t nemen' dnt de heel' H oefenons thans be- ~end; wat de SIlij/~. Ct , ~ eeft geschreven en aangeraden, 
e ..'. . . , hgt bloat voor een leder, ehe lezen kan • 

. tere mhchtmgen geeft .. Mam cht moet dan R et bewijs leveren. lk zal dat verrichten door kf.ll-
wedel' OI1S vertl'onwen 111 de w aarde van de nis te doen lleIDeu van een schrijven, dat in de maand 
~fficiee1e vefslaaen schokkel1, daar de heel' Hoe- December van het jaar 1867 van hicr der Regeering 
'-' I · e Hari~g afiegt dat men in 1869 ziine werd aange?oden; een .schrijven, da~ aan~ankelijk gehoor 
len (e V. r \ '. ~ .. , _ .1 yond, cloch door de allVlezen en komnderatlen van het ge-
school . 111 tgebeel met ge111spekte~TC1 heeft. westelijk bestLlUr tot de doofpot veroordeeld werd, 
lsh€)top de plaatsen, waal' de heer 111spektenr Dat schrijven, waarvan ~k .slec~~s den k.orten illhouel 
zich 'niet in persoon konbegeven, lllet de op- m~dedeel, ~eekel!t eell geWlchtig hJd,Perk mt ODZ? verar-
, ,' , ' , . 1 dId .• " .. llllllgs-geschiedems. De toestand, daarm geschetst, IS even-

gaven omtrent het ,lD an sC1 .. on elwlJs ge.gaan min overdreven voorgesteld als de cijfers ie hoog zijn ge-
als met zoovele andere zaken,. blJV. de beyolkmgs- nomen, De vorige G. G. had weI gedaan, indien hij daar-
cijfers, de ' heerediensten, het getal koffie-boo- van wat meer ~ad geprofiteer~, ,. , 

· ' 'i'stp' i'oduktie en meer waaromtrent vele H.et moet erKelld worden, aat llet Jaar 1867 voor de be-
. men, I J. , , . , " ' . . . volkmg vail Sumatra's Westkust een del' meest rampspoe-
voorschrlften gegeven zIJn ~n, vee~ paptef WOldt dige van de jongst veTloopene halve eeuw was; -de ziekte 

· , beklad, maar waarvan de JUlsthe,ld nog alles te onder het vee had den veestapel bijna nitger"eid. Waar 
· wenschen . overlaat? . Val,1 waal' komen de op- zij het meest gewoed had, was. zij ,merkbaar afgenomen, 

,:': '" , " ' . d hI ', de heel' Hoefel1 die doch het was als een brand, die mt gebrek aan voedsel 
, gavenover e se 00 . van n , , werd· uito-edoofd, 
iri 'f vel:slag opgenomen zijn en die dQol' hem De briefscbrijver overzag de eHende, die noodwendig 
ge{)nszins worden ondel'schreven? Bet is ous volgen moest en ze~te zich met zijn p1ic~t ~s staatsbur_~er 
Iiietniogelijk daarophet antwool'd te ge~en, :?or o~gen ~~t, b::le:'~fcmet de b~te beuoeliDg.el~ v~or ::s:~-

' T" , . ' 1 , 1 h 1, , ' 1" ~ n " r1 ,; " matra .lau l- l.; I,e ",,11,,,; ' <afe!. H l) wendde ZlCll t,,!, dUI Vh) wItcn ( e OOI),o'estclen, dd " ct<, "bel "'OII \, c""lc'I,,,- { ~, ,,,,--, ,,,,,sl ' , I \..l ~ · l 1 OJ ,tt \ ." "--. ... L-... ~. (i • 

ambtenaren het jnspektie\verk over de inlnndsche i Nie& eens , maar meerID:>lell ht1cft de l~ ('geel'illg J,et be-



\~iJ~g~ie,~~i'd- , cviirih~a~ goeden wi! :om te 'hf:l1penwaar ','slechts I 2 per pikol van hun produkt ontviogenendateen: 
hulpi!QodZalceUjkjs. , Dat z~in · . daadzaken, ,die haar tot groot deel \-an ue bevolking benoodigd wasqmde kolJi~ 
!let : st!ekk~n ·. Illl ", .. riri.l,·, ben;t,oedigen ' om ook nu. wede:: v,oor I te vervoereu oaar de ~e,~edenI?nd~D,want h~gebru, ' ,ik~,R 
Sum_iitl'a's Westls~st huJp m te TOepen, - zoo vmg b.1J aan. karren . bestond toen InJna U1tslultend ter hOofdplaats ~~ 

Ben ik al niet in staat, zoo vervolgde ~ie bnefschrijver, dang, en dat veruazenil geknoeid werd. : :", 
het jriiste aantal del' . gestorven bufIels en runderell op te I III de , eerste jaren moge het beoogde do~l bereiJct.zijo;' 
geveo, niemand. dan ik is waarschijnlijk beter in de gelegen- . doch iULer is Qat dod door eene ollafzienbare reeks va.Iltnss¢1ien~ 
lieid om den sehadelijken invloed na te gaal~, welke de nog komende omst,liHugheJen vQorbijgestteefd. Imniers dem~~ 
heerschende veeziekte op de welvaart van de bevolking nit- lander Villllt gedurendo- .de laat8te jaren veel ' minderre](e
oefent; . ning bij de koffLe, dan bij aUe andere kllltures. De dllgen, 

VeIen zagen hunne kudden door de ziekte geheel vel'- die hij in de koffietuinen moet doorbrengen, beschouwt hij 
nietigen; anderen, bev1'eesd voor dergelijk verlies, verkoch- i ais gedeelLelijk ve1'loren, zoodat de belasting, die als zoo
ten' ze tegen' spotprijzen, zoo zelfs, dot buffels eu koeien, I dallig, met het Gog op de ougeUjkmatige uitoefening van de 
'die vroeger eene gemiddelde waatele vall l 100 en f 60 koffiekultuur,~tocl ' reeds zeer onregelma~ig werkt, onbillijk en; 
haddel1, voor f 10 en l 6 werden ve1'kocht en - onnoodig iu elk gevaluiet bijzpnder voorziehtig genoeind ~ag worden ' 
geslacbt. Door bijna niemand werd v! eeseh gegeten; de Stel ceus <lat jaarlijks 150,000 pikols, koffie worden ge
vrees van vleeseb, van, ziek vee afkomstig, te gebi'uiken, veild en I'erkocht, tot den gemidddden prijs van f 40 per 
weerhield, bijna ' ieder,ecu. Dat niettemin d?izende ,beesten ,pilwJ, dan krijgell wij_. " ' . . . . ' . 16;'000,000. ' . 
werden geslaeht, WOIGt bewezen cloor het bmEenspong groot . N e,em aan d,lt daarvan de eene helft m:ar 
aan. tal huiden, aat gellurende de jaren 1866, 1867 en1868 \ Nederlanu en de andere naar vreemde ha-
aan de markt is gebracht. yens wo1'dt uitgevoenl, dan heft het Gou-

Het is dan ook niet overdreven WClllneer ik zeg, dat de vernemellt daaf\'rtll aan uitgaande re!=hten, /I 45Q.OOO. 
veestapel op Sumatra's Westkust bij het einc1e van 1807 Te zamcn • • f 6,450,000. 
tot op een vijfde is. gesionken, . Siel voorls dat die koffie, met, inbegrip 

Behalve . het verhes yan de"waarde v~n. de beesten was van alIe on kosten, der Regeering komt t!l , , " _ . , 
d~r bevolkmg ook haar belangq]kste werkLulg voor de bebou- :;taan op ./ J 8' per pikol, dan betalen wij f 2,7'00;000, 
Wll~,g der sawa's. ~!ltvallen, En a1 moeht o;)k het .!Sewes: I en Ie vert die kultunr eene winst op. van f 3,750,00'0.
tehJk bestuur, "elOwe, nen, dat H oeger dan gewoonhJk rr:eL Deze eijfers ziju , zeker niet overdrevcp; integen, deel~zij: 
den sawa-arbeJd ruoest begonnen worc1~n, toch k?n men lll~t blijven met betrekking tot de inkoinsten ,bene4en dewer~ 
verwachten, dat ~~ kracht eu. de arbeld van dmzel1de but- kelijkbeicl; maar tach tnonen zij een resultaataan, dat vQOr 
fels , d~or clen vlrJt van denllllan,d~r zon worde~~ vergoed: de schatkist met het oog op den tegenwoordigen- toestand 
Vee1~eI ,en ~et ~rond wa~ :e, ~ooIzlen, da~ de rlJstkultuUI van Sumatra eene .vcel teO groote bet~ekenisheeft. 
bedul1~~n~ ~~ndeI clan vIOcger Z,~~l afweI pen, zoo~at d,~ Nudes :NIaleiers kapitaal, zijn bufiels, en ,'deranten daar
bev~,k.m" blJ het reeus gelede~. vel lIes ~an ~en. rCl1te"evenll van, verdwenen waren, bleven zijne rijstvelden grootendeels 
kapltaal ook nog eene belangnJke vermm~enng van,lllkom- oubewerkt, ging ua riistkultunr te lliet en moest hij, om 
sten te wachten, had,. waa1'door de geleden schaue meer .in zijn onderhoud te ~ voorzien, de prodnktiviteit van.tltl 
algemeen ZOll WOl den gevoeld. " . koffiestrllik beproevcll. Maar de koffie, _die hemhadkDIi.;," 

Er, heersch,;e reeds eel;e ~~geken~e stllte ~~ ? cle~ lmnde: nen redden, zeUs met gehee1e opoifering v~ de rijstkliltUUr. 
en het entrepot ,el~ de paKhmzcn wal en met .. "o"de~en over werd ell wordt door het gouvernement Dletvoldoen~e .;en" 
vn;d; de vOOl'mtzwlitell voor handel en lllJverheld waren in elk geval niet" naar cell billijken maatstaf betaaltL .,,' 
bear~evend. .. . . . Zoo kom ik min of meer geleidelijk op ~n der tniddelen 

BIJ huwehJke.n, ,het _ Vle~en va~ fallllh~fe~ste~.' ~et aan~ , tel' gemoetkoming, waarvim ik hierboven sprak: het bestaat 
schafIen . van ,meu" e kleedingstoften VOOI zlJn "ezlll, maar eertvoudi.,. , in he'- geven eener D.oogere betalino- voor de 
voornamelijk bij he~ do en :van inkoopen ten behoeve ,van koffie aa~ de bev~lking. ~ 0. . 

d~ poeassa-:naand, vl~dt de mlunder de ~aar~?e ~.enoodi$de De verhooging moet voelbaar zijn; 500/0 m~er dan · de 
mlddelen mt den ver~oop ,van zo~vele buftels hIt ~lJne kudde, normale inkoopprijs is noodig en zon voor den tijdv~ 
een aantal, dat echtm nOOlt de t.lan.~ gele~en vellwzen over- minstens vijf achtereenvolgende jaren moeten worden vasto-e.-
trof. ])eze bron was voor .de bevo~!nllg l11tgeput. steld. lk baseer deze stelling op de volgende cijfers, 0 

Scb.rlJVer meende gereclitIgd te zlJn , om cl~ ,aandacht van Ik beO"root de schade duor de veezickte geledenop 
~en Gouvernel1r-Ge,neraal op deze omstandlgllec1en te ves- 150 000 "buffels en rundeien en stel de beesten dooreen 
tIge~ en hem de mlcldele~ aan te toonen, waarvan de toe- op 'eene waarde van f 60 pel' stuk. Dit geeft een 'kaPi~ 
passlll~ voar de Regeenng en VOOl" Sum"tra van belang taal van. . 19,OOO,OOO, . 
kon .~IJn. . . ' , . . . . , De kollieprodukiie stellende op 150,000 ' 

HIJ wensehte met 111 beschouwmg,en te treden over de 'k 1 ' , ft dOt ' d 5' 750 00 
naag: in lioeverre het stehel van bestuur ter Westkust in P~k~ols s J~rs, gee I voor de Ja1ren , ' . 
h

' t 1 'h . 1 t - ,. pI 0 S. vv anneer nu aan en p an
armome was me (e else en eener voorZlC 1 Ige en WIJze tIc 25 (th l 6 ,.,~) 'k I 

koloniale staatkunde. Zeker is 't, - zoo beweerde hij, - !ldat I er 'dt bauts ld ' 'd
a 

per J?ldi~t 
. h ' k ffi lId 1 1\ .... hi 1 ., I meer ' wor ' . 'e aa , an zou · 

toen et 0 este se 001' den generaa lUlC e s, CIVIC - d t 11 N. ' bed ' f 4 68'7' 500 '1" , . S' .... T k t '1848 dover e ges e (e a Jaren ragen ", 
~l Ital1' gouverneur van .umatra S H est us, m. . wer of 'llist de helit van hetgeen de bevolking' aan vee heeft 
mgevoerd, de ' Regeermg hare humane begmselen ten IJ . k d" -. d' , h . k' " 
b h d '1 d h b lk" . t 't't ver oren, ongere en nog.de vermm erlDg vaI;l are mom-

e oe~e van e.lll an sc e ,evo mg me lU oog sten, veroorzaakt door de staking van den uitvoer van rijst. 
verloren had: de mlander n:oe~t leeren ,geregeld te wer- lk heb hierboven aangetoond, dat de koffiekultuur, gesteld 
ken en zou daarvan gedeehehJk zelf ae vruchten ge- d 1 t' 'NO 000 -k Is 'sJ·""pQ thans eone , · ' t E d"d d' d ·k 'k op eene pro UK Ie van it), pi o~... " 

"me en. r mogen gevon en WOI en Ie e zaa - 1 't f t f "75000'0 ' 'aar' of o"er 5 'ar 
d· . . , ' wms a werp van i) sJ:>' J en 

'bedoel . e lllvoermgvan, het koffiestelsel~ anders beo~rdeel~n, van.. ' , f 18 7500'00 • . 
"ehin m den lande weten met mij, dat de Regeermg hler ' , 
tel' kust · tot dat stelsel is gekomen, uit.sluit eiHl ten behoe\'e J-lierl'an afget.rokken cle I 6.25 per pikol 
V?!1 dea Maleicr. Het is eeu feit, dat de planters ill de arm de bevolking meer te betalen ad 

'Bovenlanden vaar tie illtOering van het stelsel gemi<1deld dan zou toch de winst nog in die 5 jaren f H,062,500 
" 4,687,500, 



. , sow.: ee~e: jaarlijkscheBelasting op d.ekoffie I in het drooge saitoen; Op 30 Eng. voet.en diepte heeft 
ont: van J 2,812',5110. ': .,. ... I men bevondeu, dat de gronden rijker worden naar mate men 

.. ;"., .'tregdliou, .volgens deriliri.-efs?hrijvei,. weI Diet 1 dieper koint. ~I~n wil cen schacht op 60 vC)etell openen. 
, {)&~@ , iiju,maar de bevolking eemgszms III de ge- i . In Secret's Mzne, 100 acres groot, verkrijgt; men ge
~idt~tMJen 6in zich door vlijt . in · de koffietuinen I mi4deld 70 Eng. pond en tin uit eene vracht aarde; 6 cwts. 

. . fhiit'~v!iri .. ,Monclervvnde~e tegenspoeden te herstellen. ' kome~ uit twee vracht611. In de eerste week werd eene 
i t:}ialvEl :.'Q.'at · deze maatregel . zon hebben kunnen strekken I ton tlll naar Sydney verzonden. Drie till-adeis zijn op 
pro:;:' gt{ bey§lking nit. hare; ~oell reElds keIibare verarming ~p I dien grond ?ntdekt. Er waren 100 ladingen aarde voor
Wh'l:ffen, JiM het gouverne11ient lia vedoop van den termun i handen om Ult te wasschen. 
;vall'f:ti j~riiJi,~eIfsal bleef de koopprijs <?nve1',anderd op f 191 In B1dchart Mi1U~ verkreeg men gelijke resultaten. 
p ..... 'e .. ~.t.·.; .. -; :Pik61 .·.~epaa~. d/ ... de.'.geledene winstderving ~uimschoots I V oor d.e In1)~rell CO)}lpa1ll/ w~ren de machines .onder ',veg~ 
ter~g klttii:lCU , vmden door verhoogde produktIe en kwa- De Bnttamtza <- oiipany dolf III Cope's Creek In de week 
liteit.' 0Dget~ijfeldzoude bevolking zich meer aan hare van 18-25 Juni 50 cwt. tin uit den ondergrond. 
tu~n . 'he~be~ Ill-ten gelegen .liggen en zon buitendien be- I De Albion COillpany heeft 8 man aan het werk; 2 waschten 
.houden ~~n geworden, wat thans door onverschilligbeid nut- I 6 cw~ tin op een dag. De ertshoudende aarde is -1 11 5 
~el9'i'l§)svetloren gegaanaaIi ge'rijpt prodilkt en verwaar- voeten diep. 
:lb9~'~r-tuiireil, : - , r " De Lillgal'1'a Jiine levert steeds gunstige resultatea op. 
R' A,an deze wenken is, zooals ik zeide , geen gevolg gege- Ter diepte vau 4 voeten vond men uitnemend rijke aarde; 
~en . en !V.ij onAervinden bier van thans dewl'ang~ vruchten. men heeft hoop op 2 cwt. tin per vracht. Daar Zijll ook 

,®~>':rijst~u:!tU\.Ir is, sedertde veeziekte de werkkrachten van eenige eJelsteenen gevonden. . 
;g~Ji ?lal!;q1l9j:1We~heeft weggemaaid, van geene beteekenis ])unbal' and Patty hebben pas den arbeid in Stony Creek 
)ri~~r;'; ,zij ')evert althans ,niet voldoende op voor de binnen- begonnen. Naar mate men dieper graaft, treft men beter 
(fa.u.d~chekonsumtie •.• Dekoffiektdtliur, is mede achteruitge- gronden aan. Er zijn rijke aardlagen, die 6 Ii. 10 pondell 
,"i,~a:lJ.: 'eI). ,'zal e1' onder het bestuur van den heer Netscher van het beste stroomtiu per lading aarde zullen opleveren. 
l:1iph.b~te.r '~p . worden, tenzij hij in zijn bestuur geheel ver- E1' is overvloed van water, met voldoend verval. 
?anderei ' :., ... :: . , . 
i:.-,~~Ii.Jj-e~ft Mer '9P Sumatra goede, .door en door kun
:ilige .a:inbtenilten gehad. Waarom heeft men die een voor 
:een;somsmet paren te gelijk, weggezonden? 
i '~ Men:'h!i;c. ie ge4ad,die goede ambtenaren en men heeft 
,ilr :t;\og,di!l cene . bevolkillg weten te beboeden voor stelsel
~t:ill\~igen 'o-n'dergang; maar zij moestener uit, want zij zijn 
t'eI'iistlg ,y60r 'h'en,die rustige rust boven aHes stellen. 

., . ZijIilo~teIi , hetland",uit, zegt de riagalm van den sleep 
J):roesen; ~, ~etheIi. gaatdaneyenwel de laatste zweem van 
:;welV'aart :'>ll~eIi' , vah' eeIiebevotking, die door N ederlandsche 

we~~i~;~st':::uZ~:d~l72~; 
_. _ _ _ ·c __ •••• ....- .. ~~_·_· ~ . ....... -:;.. __ _ : __ ~ •• ; __ .• • ___ N~_~ _ _ " ." .,. •••• • _ . _ • •• _ • • _ . __ .... ~.~_ . _,..._ . .. ___ • . - -

: .. -
, . .."... , , . 3 Augustus 1872. 

... . , .¥:et, V:Qld,qeoing ,zienwij het 11!J'dschl'ift van ket Indisck 
;'L.i;;~.~6ouib§enooi8ckap s!eedsin belangrijklieid en beter vorm 
whiluin, no, . 7 bevilt: .. .. 

. De' :ge§cliiedeniseener ondernem;ing. Door S. L. w'. van 
derEIst; ' Sriikerrief-kultuu~ voJgenshet stelsel van Reijnoso. 

: Door Morbotler; !,riiker-fabriekatie. Door J. Saijers; Indigo
:Jabr~~k~ti~,,:", D~qr , ~; Landbonw-wetgeving; Kleinemede
,,;dee!lngeIienbenchten. 
.. >.Om 'Farii:qeIl: h~t geri!cht maken bij nacht af te lem'en; 
i lf,et: .~~~~y0er~ij . van geheel!l graankol'rels; Goedkoope en 
I d~lFzan:ieetiquetten voor plan~en in ~e open lucht 

5 Augustus 1872. 
Z. Exc. de Gouverneur-Gelleraal heeft aan den legerkom

mandant opgeclragen zijne bijzondere tevredenheid te beo 

tuigen aan heteerst naar Deli gezonden expeditiekorp3 over 
hetgeen tot dusver verricht werd en bepaaldelijk aan den 
kapitein Koops eu luitenant Ponstijn. 

Als een nienw voorbeeld op welke wijze soms met de irr
vordering der belastingen op Java is omgesprongen, kan 
dienen, dat thans een groot aantal personeu vervolgd wor
den, die sedert jareu paardenbelasting verschuldigd ziju 
..ge~l~YEw.; __ ~elfs zijn daaronder vorderingen van 12 of 10 
jaren geleden. Hoevelen van die belastingschuIdigen, vroe:
ger alhier gevestigd, overleden .of gerepatrieerd zijn, tan men 
nagaan. 

Heden zijn albier door het Hoofdagentschap van de N ea . 
1ndische Handelsbank in veiling verkocht 8004,35 pi
kols Billiton-tin, die gemiddelcl f 96,83 per pikol opgebracht 
hebben . 

. De eerstvolgende veiling van circa 8,O{)0 pikols Billiton·' 
tin zal gehouden worden op Maandag 7 October a,s. 

6 Augustus 1872 . 
Z Exc, de luitenant-generaal Kroesen en ' de kapiiein val~ 

Daalen zijn heden albier van Sumatra teruggekeerd. 

l\ . 8 Auguslus 1862. 
/;. D,e. dagbladen van Sydney maken gewag van de werk- ' Naar wij vernemen, dUUlt het onderzoek, van regeeriugs-

: ..... :-.. za. ~m.~eden _ van . . ee.D ... " .• , .1 •. 0.t .. al, . m. aatschappijen tot exploitatie I wege. in het. entrepot en aan den Boom ingesteld omtrent 
~ va,)lo tmgronden III dIe kolonie. . den lll- en mtvoer van goederen, voort. . 
,:,,\:' J)e "'N~ui8teade(j}llpan!J bezit ,een terreln van 1200 acres. Ook zou in verband daarmede de onderkommies der Ie 
< .. ~G ...... ebrek ' aan . v,ol~~end . w .. a ... te. r belfim .. 'merde de wer.kzaaIl1heden'j klasse Westerkamp zij~_ overgeplaatst en per eerste stoomboot 
• Dei: maat~charPJJ . werkt, met 20 ·mannen. Men moet de naar Samamng vertrekken. , 
'· a-a:tae~it~.raven en eenkwai~t (Eu'g.) : mijl vervoerenom ze . . .. . . '. , .. 1 • • 

· te\, wass·chen; eene vracht levert dan 10 tot 60 ih. Op Naar WIJ verneme~~ zou de hee~" mr .. CraanuIJcK,. ltd.m 
{,eenepta#sverkreeg men nogtans lO,b lb. Ais men water den Raad van Jushbe te So~~abalJa, die zoo eri.l stl~ Zick 
F:'genOeg, h'ad;zou men vele andere mijnen kunnen bewe~"ken. was dat men ver~achtte, dat hiJ !erlof naar Neclerlalld zon 
~~Di! " maatsphappij . zal een ingenieur. in dienst nemen om te moeten vragen, gIster overleden zlJn. 
coiI.d«)fzOel;:en, of zij water kan aanvoeren en dan machines! 

1 Augll5tns 1872. ~ aa~i:toeaanwenden. III King's Creek,heeft meniil inllammen I 
iV}~~ deoevers v~e! !llijnen geopend • en men bewerkt die I De Jav. COllI'. bevat het besluit, waarbij hat u,lUtal !e-



C ~~~:J~e!:~~st~r~t~' die deplaatselijke schoolkommissien I ~:t ~~~:::cfige~er~:n d~Er~S:::ri~ ::ma:: =~ 
•. I.D .•.. ·•· ... het:l<el£.a.e b!a.· .. d ... wor.~en d. e .. leden .?pg{)ge~?D, die over I den minimum prijseigendom te verleenen. 

gehllel ' Java tot dlefunctIe benoemd zlJn. WIJ zullen on~e 
lezei'sniet v{)rmoeien met het overDemen van eeoe lijst, dle 12 Augustus 1~72t 
on.geveer zes kolollmen beslaat en de namen van di~ ~eere?- Naar wij yernemen, worden alle toebereidselen gemaak. 
bevat, Opde llleeste plaatsen bestaat de kommlSSle mt voo!' de ontvangst van Z. K. H. grQotvorst Alexis van 
inIamlschehoofden en den kontroleur of ambtenaar ter be- Rusland. Bij dagorder zijn ook de gamizoenenvan Rijswijk, 
schikking van de afdeeling, waar eene inlandsche school is vVeltevreden en :Meester Cornelis van de eventueele komst 
opgel'icht. van' den prins ver:wittigd. - _., 

TeBatavia zijn tot ledell benoemd: Met eenige zekerheid is daaromtrent evenwel · nog Diets 1 
.ror. C. baron de Vos van Steenwijk, advokaat en pl'Okureur bekend. I 

bij het hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie; Wij ve&tigen de aandaeht op de aangekondigde uitgave , 
J. t. Rhemrev, translateur voar de maleische en javaan- van een nieuw werk, getiteld: Een oranileml ?J1'aagstu1ci 

sche talen; • van O1ZZert tijd, door Theophilus (van Soerabaia). Door, 
hadji Mohamat Saleh Sarbini, hoofdpanghoeloe; de belanglooze welwillendheid van ds. A. A. Th. Mounier: 
raclja Boerbanoedin, kommandant van het derde distrikt te Soerabaia heeft de Hoofdkommissievan de Jongens':! 

cler stad en voorsteden van Batavia; , . . Weezeninrichting aldaar het kopijrecht van dit werk ver-
Ahmad Djaeran, lid van den landraad te Meester-Cornelis; en kregen, .dat door de zedr.lijke strekking en hlimoristische' 
Abdlll Rachiin, adjudant van het clonle distrikt der stad en inkleeding zeer zeker verdient inveler handen te komen~ 

voorsteden van Batavia. Ret boekdeel van 400 pagina's inoctavoen met nl'ltten' 
Bij besluit, voorkomende in de Jav. Cour., wordt be- omslag, zal voor den matigen prijs van f 5 verkrijgbaai 

paald dat te Tjiawi (regentschap Soemedang, residentie zijn. Het ligt ter perse bij de firma Ogilvie en Co. alhier; 
Preanger-regentschappen) eeDe gouvernements inlanclsche Zeer terech~ heeftde Hoofdkommissie den uitslagder in-
school zal worden opgericht. teekening niet afgewacht, maar. tot de uitgavebesloten. · 

___ ~_ want wie zal niet voor eeDe zoo kleine som cen litterarisch 
In'de Jav. Com'. komt voor eene nadere opgaaf van den genot willen smaken, zooals den kooper toegezegd wordt., 

uitslag van in 1872 gehouden uitbestediugen van uitvoering e~ een goe~ werk verric~ten? De hoop dat een ruimde
op levering van materi?len, te~ behoeve van zes militaire blet ~e moe;te; aan , de Ultgave besteed, .zal lo?ne~, ~ on
werken. Deze uitbestedmgen mzsZulcten allen. ' getwlJfeld Dlet beschaamd worden. De milddadigheldszm van. 

de bewoners dezer gewesten, die door mime inteelrening de 
Een extra-bijvoegsel van de Jav. Com'. houdt in een bedoelde hoogst Duttige instelling geldelijk zullen steunen, 

staat, aantoonencle residentie's gewijze de geraamde, reeds strekt ons daartoe tot waarborg. 
ontvangene en vermoedelijk nog te ontvangen Gouverne-' _ ...... __ _ 
ments produkten. nit de oogsten van 1871 en 1872 -de \ 'H d ' h d . , . G '7n:'lle III d 

1 d . d kt lk' 1 d b t d e en morgen a m net ymnasl1~.m" Z In . e 
hoeveelle en pro n en, we e, mgevo ge e es aan e· l"k. h b·. 1· 1 t' D . . ·tt .. ·... k. .. to .. b l'kk' d f b . k ~ 'bli' Jaa!' IJ se e open are es p aa s. e voorZ! er,.van. nra-kontrakten, ter esc 11 mg van e a ne an en ver Jven, .. d ... h . T .H d K· .d h' ld _.tI .. . d' b 1 k' 'd ren,.e _ eer mr. . . er III eren, Ie naID.I.oop aar-
zoomede den stand van het gewas, met et ~ mg-tot ~.I vail tot 'de al weder niet zeer talrijk 'opgekomen onders en 
oogst. _ . voogden der Ieerlingen eene rede, waarin hij. wees op den 

10 AuO'ustus 1872. vooruitgang van: het onderwijs voor Europeeanen in Indie, 
Men wil weten dat het voorstel , van hiero uitgegaan, om ,hetgeen voornamelijk aan de oprich~ing van het gymnasium 

thans een stoomvaartdienst op Australie te sub~idieeren, in te dank.en was, en drong er krach~lg ~p aan. ~a.t ~eer .. be
Nederland geen zeer gnnstig onthaal heeft gevonden, daar langstelling door . ouders en .. voogae.~ m de mnchtlng zau 
de Regeering boven aUes aanleg van spoorwegen op den worde~ beto?nd"o~ door blJ d~rgeliJke gelegenheden tegen-
voorgrolld wenscht te stellen. Wij deelen dit nogtans onder woordlg te zlJn. . _,. 
reserve mede. DlCU que J m"!"?que, 

De Factorij del' Ned. Handelmaatschappij vl'aagt wedel' 
scheepsrnimte tot overvoer van produkten naar Nederland. 
De schepen moeten te Batavia, Samarang of Soerabaija ge
reed .Eggen voor ot op 7 September e. k. Aanbiedingen 
worden tot Zaturdag, 24 Augustus a. s. gewacht. 

N aar aanleiding eener van de Regeering ontvangene aan
schr\jving, brengt de resident van Batavia ter kennis van 
de bezitters van gronden, bedoeld bij Staatsblad 1861 
No. 45, dat zij voor ult. Januari 1873 moeten gevolg ge
vtm aan deaanvraag van een titel, zullende bij niet nako
ming hiervan onmid.delijk worden overgegaan tot het ont
ruimen van den door hen bezeten grond, tenzij de belang
hebbenden ten genoege der Regeering bewijzen kunnen, dat 
hetniet tijtlig indienen del' aanvraag, aan omstandiglieden,· 

. van , hun wil omfhankelijk (als bijvoorbeeld aan moeielijk
hed()n inhet verkrijgen van een meetbrief), moet worden 
toegeschreven. . . 

\I oor l16t geval er bezittersvan gronden mochten zijn, 
. gelreel onvermogend om de kosten te betalen, wat in elk 

bijzondel' geval uan den resident yold~ende b1ijken moet, is 

Ecoute ma pnere! 
Darde en mon ame un rayon de ta foi. 
Car je ft'emis de n'etre que poussiere 
.Et cependant je doute, mal.-e moi. 

Met de kraehtvan den twijfel eens veroordeelden, die 
in de laatste ure zijns levens dez8 w~rden had gegrift op 
den wand zijns kerkers, twijfelen ook wij of we ODS in 
waarheid zoo mogen verheugen over vooruitgang, als deze n 
n;t0rgen _. door een hooggeplaatst ambtenaar op het Gymna
SIum W Illem III werd verkondigd. • 

Het nLeve de koning!" op zijnvoorbeeld totdri{) malen 
toe aangeheYen, werd niet gevolgd door 't H Wilh~lmns" of 
bet andere zoo geliefde volkslied. 

Dit geeft stof tot nadenken. . 
Daar moet het in · lndie heen dat wij nit. 'ons· zelven lee:· 

ren opinerken het goede dat onze . Regeering doet. Diet 
slechts aan enkele uitverkorenen. maar aan allen. . 

Daar moet het heen dat het yolk uit' de volheid des har
ten ga roepen 

"Leve de Koning!" 
Ren met volle borst en innige dankbaarheid kan zingen 

"V oar vaderland en vorst." 
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da,nkba~Lrh,eld ' . erkenne~de " de voorrechten, : die we 
het> Gymnasium Willem III"twijfelen we eeh
een' vooruitgang als ons werd gesehetst en 

en des )loods bidden om 
, ~olk8-~voedzng. 

(Aange'6oaen . ) 

t>uii.~tag aer exam ens bij het Gijmnaai'Uln Willeln III: I 
A. N)jin het , 4de studtejaar gaan over tot de Ttoogate klaaae: 
'{c.; 0> . ' . hte onvoorwaa1'delijk. . 

J. C. Keueherrius. 
. . A. H. E. Zwager. 

R. A. Maurenbreeher. 
P . . La Fontaine. 
C. Mac Gillavry. _ 
G. J. G. van Boekom Maas. · 
J. R. Abegg 

en N. Simons. 
j 

, . 2de ' voo1·waardelijk. 
',: K ; ]'. · Roos met hetexam:en in Mineralogie. 
'lfWQiden bevorderd van het 3de studiejaar naar de 4de 
~ 'klasse: . ' 
'," late onvoo1·waaj·delijk. 
" . F . F;W, Schreuel. 
~~.- W- Piriege . . 

oW. Young. 
L . . vah Gennep. 
F. K. J. Leidelmeljer. 

. D. F. W. Pietermaat 
Ch. van Ee. 
W.Suermondt. 

. K. Kamp. 
en M. J. Meertens. 
. . Me . voorwaardeZ,ijk. 

F. :';'1\:. Heckler met herexamen in Cijfer- en Stelkunst. 
A (::1{amp 

·./}'<~ --' __ -- ,,:,,··r 
/I 

k. 'J',O, Sehmidt 1/ 

~,-;:'iC' Wijnn:ialell!J " 
...•. 

id. 1/ N ederl. , Franschen 
. ,D,uitsch~ 

id. ." Staats-instelIingen. 
id. '. '" Gesehieden., Aardrijks-

kunde, Staatsin
stell. en Staat

,*iShoudkunde. 
Van d'e' 2de'klasse worden toegelaten ot het 3de stu-

. -."; 

diejallr: . 

late onvoorwaardelijk. 
W. A. de Kanter. 
P. Schalk. ' . 
P. :SIok. ' 
W.F. L.utter. 
J. F. W. Romer . . 
R. R. Lantzius. . 

. K. Watson,. , ' 
,-, Be. "de Kanter . . 

L. A. A. van 
Hemert met herexameu in: het Nederl., . Geschied. en 

Aardrijksk. 
W. D. F. ~Ieijer II id. 1/ Engelseh en Duitsch. 
E. Bedier II id. 1/ Nederl. en Duitsch. 
D. Gaan over van de laagste klasse naar het 2de studie-

jaar: 
lste onvoorwaardelijk. 
J . J. :Meijer. 
H. C. A. Muller. 
W. A. Hooke. 
G. Vernet. . 
H. J. C. de Bruijn Kops. 
J'. G. A. :N1iihlniekel. 
C. L. Vlaanueren. 
B. B. Latuperisa. 
P. L. Sueur. 
E. Ament. 
P. Droop. 
F. Feist. 
G. H. Reeb. 
2e voorwaardelijk. 

A. M. Harthoorn met herexamen in Franseh. 
B. Hagenaar 1/ id. II Fransen en En-

. gelseh. 
P. Reep /I id. " N ederlandsch: 
G. Thomas "id." Nederlandseh en 

J. Hagen 

H. van Affelen 

J. Deeleman 
E. Gerrits 

" 
" 
" 
" 

w. H. Ruleman Voget /I 

G. T. S. Trip 1/ 

vV. F. C. Keuehenius II 

id. 

id. 

id. 
id. 

iJ. 

id. 
id. 

Gesehiedenis. 
II Franseh, Eng. en 

SteIkunst. 
II N ederl. , Franseh 

en EngeIseh. 
" N ederlandsch. 
II N ederlandsch en 

Stelkunst. 
/I Aardrijkskllllde, 

Stel- en Meetkunst. 
1/ Cijferkunst. 
/I Franseh, Stel- en 

Meetkunst. 

Gedurende de maand Juni jt is op Java en Mad.ura 
ontvangen: 
aan invoerrecht . 

II uitvoerrecht. 
" pakhuishuur.,.. , 
" konsumLiereeht op taaak. 

te zamen. 
Hiemin werd terugbetaald; 
aan invoerrecht . f 

" uitvoerrecht . '1 

" pakhuishuur. II 

1,613.49 
1,148.08 

14.70 

f 
II 

II 

" 
f 

----- /I 

478,098.49 
77,365.20 

. 19,849.77 
6,270.43 

581,583.89 

2,776.27 

J. C. Heijnlug. Rtf 
E J d W · I es • . • ' . . van er Ie . . . fikti. 578;807.62 

(' N. C. Vlaanderen. I Daaronder IS nog begrepen aan' .eve 
O. F. 'van C'attenburch. " . I rechten op uitgevoerde gouverneIIients pro- 33,04".18 
G A M 1\,1' .. ' I dukten . . . . . . . . . • . . __ 11 ___ "" 
. ' ' . .' lneyer. 

'\ ,~: . ' . T • . S. A. Ament . .. · zoodat ae werkeJijke ontvangst heaft be-
> , . . 2de '/)oorwaa1·delijk: dragen . . . • . . • . • . ' . . I 545,763.4"" 
l:~ Kohler met herexameh in het N ederlandseh. hetgeen met de perceptie over de 5 vorige 
~anDelden" 1/ id. /I Nederlandseh, Franseh I maanden, groot. . ' . • 1/ 2,305,725.24: 

;:''''~"'' . .' Eng~i:~Ch~n D. uitsch., te zamen Ul'tmaakt ;" t Heijueman N id." .' f 2,851,488.68 
:r. J .. Mossel ' " , id. " Stel- en Meetkunst. I Dit . totaal bedraagt: 
;;!8;P Polanen .' t 520,471.83 meer dan over hetzelfde tijdvak van 1870 en 
".' , Petel" id. II Duitsch. '/141,004.63 1/ 1/ II 'I fI " 1871. 



' ]}eopbt:engst van het vervoer opden spoorwug Batavia Het houtwerk voor dE! andere halten, alB -OOkVoOf de,h~e 
-' I3!1itimi ()rg, over de maand Mei 187~, "is geweest chefswoningen; ' is nagenoeg" voltQ<ii,f _en -.ordtiOOveel'de 

als -volgt : . . transporliriiddelen en slechte wegentoelaten t{lr plaatse!U"l-
Aantal of gewicht. Opbrengst. gevoerd. · . ';. ' -

! lste klasse • ' 1077 , f 398,80 L . De wegwaehtershuisjes, barriere,s, signalen" enz. zijn <tor i 2de II 414;,6" 829,2.01 l\leester-Cornelis gesield. ' '_ ' . 
' ~ 3de II 11296 = 1l2;,:~ I ," Aftieelin{/ BuitenzOT!/. . . 

Gewone reizigers 

S u ppktiegelden. . 
Bagagc . 
BestelgC'ederen . 
Koopmansgoeileren 
Diversen 

11 15:30 I, 4artieu;erk. - De aardebaan op het Ja:nd :Qepok .Illv!)l-
kilo 22 /I 1 50 . wOld. , , _ 

/I -6388 559 /I 639'36 Ballasten.-Met het leggen Jerop~edaaglsvoortgegaan. 
/I 893' 2~ Klmstwerkett. ~ Eenige dO()!~!lte~ ) ,oor .leidingen werden 

______ ~~ weder voltooid, zoodat er nu oph_~t Illn4DePQk nog slcchts 

:Totaal 3909,61 twee moeten daal'gesteld worclen~ , '" ' _ 
. t Statioils en gebouwen. - Op ~e,t IlwJioP' te Bnjfl.lnzorg is 

SamamN{/. -De opbrengst van het vervoer op den spoorweg 
Samarang- VOl'st imlanden , over de maand l\:I:ei 1872, is 

de lokomotief-Ioods geheel ing!ld!l~t e,n zijude visiteerkuilen 
daarin voltooid. . 

Te 'l'jileboet is met de halte chef$71"()~ing en bijgebou-ge'weest ais volgt:-
Aantal of gewicht. Opbrengst. wen e1' van voortgegaau. .. ,. -

Te Bodjong-Gedeh is het hl1lt~~eg,otpvtje nagenoeg vol
tooid even ,als de funderin~ derhl!lte'Wefs"WoniIlg,het met- . 
selwerk van de fundering der bijgeb:ou~_eri 'is Q~de~hllnden. 

1'e Tjitajem is he.t halte-gebouwtJe voftooid en ' h~t hOIl
ten geraamte del' halte chefs-wonini op d.e fundering opge-

Gewone f 1ste klasse. 
-reizlbo'ers. ) 2de ". 

t ' 3de II • 

Militairen . 
Suppletiegelden . 
Eagage . 
Eestelgoedcren . 
Koopmansgoeueren . 
Rijtuigcn . ' 
Paarden 
Klein vee. 
Diverseu . 

kilo. 
/I 

II 

.' 

252 
1706 
33 ~ 92 

327 

15036 
3802 

5566823 
2 

46 
, 55 

f 1227.05 
" 49'76.
" -19176.91 
1/ 261.-
1/ , 344.48 
" 305.19 
" 582.21 , 
II 35150.92 
" 43.20 
" 173.60 
" 82.-
" 8215.06 

Totaal. . f 70537.62 
(Jav. !. 0IW.) 

V E R S L A G van (le vordering der werkzaamheden aan 
den Spoorweg van Bat~vi'f naar 1: -uiten-
ZOI'!/, over de maand Mel I'S.q-2'. ' - , 

. A f deeli71!J Stat! en Voondetien i atavia. 

Voltooid. 

Afdeeling Meesle1" C01·nelis . 
A a,'delrer /;; en spoorleggen. - Het aardewerk is zoo ver 

voltooid, dat het spoor geheel lloo.gelegd kan worden; op 
een paar plaatsen worden de taluds nog bij gewerkt, 
, R et spoor is gelegd tot en met station Meester-Cornelis 
en gereed' ,'oar exploitatie,. de kO,mmissie van wege het Gou
verueIYlent met lIe opname belast vail het gedeelte Konings
plein - Meester-Cornelis is den laatsten dezer maand daar
merle begolll1 en ; - zoodat de opening van dit gedeelte den
kelijk in de he1ft der volgende : maand ~al plaats hebben. 

Ballasten. - '1.'ot en 'met het station Meester-Cornelis is 
de' baan afgeballast. 

Op de wettel~ik onteigende perceelen gaat het leggen del' 
' onaerlaag ballast thanszeer goed :vooruit, de daaraan wer

ken de arbeiders nemtm nog steeds toe. 
- .J(ullstzoet:1cen. - N og twee Kleine dOOl'laten dieht bij de 
ravij.n Seringsiug, die, 'in ' de laatste kwade 'I:nousson bleken 
wensehelijk te zij n, wordm voltooid. 

Stations en geb01tWen . . ,~ ~ret het aanbrengen der gegal
vaniseerdijzeren dakbedekki~g op de wagenloods is voort-
gegaan. . " 

Het metselwerk van de lokomotiefloods met smederij en 
draaierij is tot bulkhoogte volt()oid,' het ' hi:mtwerk derkap-
gebiridteu 'is onderhanden. ' 
- ~ret het metselwerk van 9,e fU~ldering der kolenloods is 
beg6nnen. Het ;metselwerk ·' vitii' hethalte~gebouwtje te 
Pasai-~l\:I:ipggo is voltooiu, en de funderiug del' hlllte chefs. 
woning ondel'handen. .. ' '" .. . 

steld. . . ' ' . ' 
Met het op de plaats opstellen 'der -wegFachtershuisjes, 

barrieres, . hellingswijzers, ellZ. voortgega~. : : , ' _ 
Jfatel'ieel , ~ In de vorige maandelf'z~h afgeleverd: 
6 lokomotieven; - , . 
Q omnibusrijtuigen; 

14 gesloten goede1'en-wageils, waarvan ~ '. stuks voorloopig 
ingericht zijn tot Bde' .Masse rijtuige~; :~ . 

16 open tiansportwagms; " , ' 
terwijl onderhahden' zijn: ' 

8 g!lmengde rijtuigen Iste en 2de klasse;,, ' 
10 rijtuigen 3de klll!!se; ,--'-

2 vee",agens en 
~ .. tri\~sporlwagens voor lang hout. 

Militaria. De hoofdolIicier di~ tijdep~ d~ v;l1;wht vim-den .' 
ter ' do()d veroordeelden Officier' Hagen " tijdelljk' met -de 
betrekking v'anMilitair Kommandant belast was, ' is te " 
B.atavia on~bod~,om zich -omtrentdie zaak te rechtvaar- '.' 
dlgen. , .. . .' ' , (Lac.) " 

Samal'an!/, 31 JuK Reclitzakeri. 'Degepen;;ioneerde of
ficier W., tegen wien het O.1L verleden week voar het 
toebrengen van slagen aan een , IillandergevangeniSstrafvan 
e~n maand tot 2 jaar, een geldboete en 'kosteh ,van.het pro- ' 
ees eisehte, is heden door den raad van J ustitieiilhier ver
oordeelcl tot drie weken gevangenisstraf en 'iiidekosten van : 
het geding. ' , , '. , 

];ell r'ndisehe zaak. In zekerel:~tJ:~;p.tieY!lrvoegde, zieh , 
een bhinees, opiumpachter · voor die r~deJlti.e, totd~n Assis
tent-Resident tevens kashouder, oJ:p. , e(::J): ", SQJ:p. van /16000.
aftedragen, zijllde het laatste ged-eelt!! VliD de pachtschat 
over eene maand.Volgens dell reg!)} moet de l'Rchtschat 
vaal' of "op den 20sten VR~ ' e~e waan4 , WQrden :betaald. ' 
Ten gerievevap den pachte1;'eeJ#~rQPt:viDg de kaliliouder 
in het bedoelde gewllll,t telkcJls \!eQ. ~eke~ gE)deelt(:,en zoo
dra die geheele som afgedrag~Jl :wa$, W~i;d4enpiichtervoor 
het . totaal cen quitantieafgegevep, w.~tegen hij dan de 
oIitvang~tbe'\Vijzen van de gooeeltelijke 8.fbetalingen uitwis-
seIde. ' " , " , ' ' '. -' ., 

D~ Ass . . Res. verwijderde rich, yolgens "denChinees, dit~ 
maal :p.a de ontvlQlgstvan de laatste' iU~talingen nam ae 
terug ontv8ngene 'quitantien mede, eei hijeen q!rlttiptie roor 
de geheele som af6~even 4ad. E~ u~ l~jerkwam . hij " 
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;i{~~,~i;;'~~',~ ~e, C~~~e!lS '!!(j,~g8~od~ la!1tstb~doelde ,quitalltie, UitlJeateJinge;;,;Heden hadalhler ten kan¥>reya,~" ~~ 
t Illaar::'Illoesi toen tot zlJw verpazing ,van dell aIllbteuaarver- Onderintendant" derlsteklasse iJi de ti:OOile :M:illiaif~}:ri 
' lrlmlen'i,,' oatde Chinees~ nQggeen reeht had op een qui- deeling op Java plaats de Uitbei!teding van hetovelbre~:" 

: t~llJfe ' 9Illdat hij nog ni~t ~eti-illid bad: de pachter h.ad in gen van I\Iilitaire' goederen in de tweede Militaire Md~ 
;:a:e~heele maaud zelfsnog niets betaald. Maar die be- ling ten behoeve van het Departement van Oorlog ov~rd~ 
-iVl,iieU::dan welke ik U,z90 strJiks heb gegeven en welke jaren 1873, 1874 en 1875. Ingesehreven werdd~r ,~e 
U ; ' eig~nhandighebt aa:ngelfomen? vroeg de Chinees. De ondervolgende personen per vijftig kilo en per paal alSdOor ' 
imbtenaarverklaarde echter ten stelligste noeh: geld noeh den Chinees Lim King Tjon I O;()6 

- be-W:ijzeIr ' 1ehehben ontvangim,- en de pachter moestonver- den heerF.Nagel tr 0.06 
ricnter_zake v'erti-ekken. - den heer Thomas T! 0.0$,5 
- ; ~D~(;~:p~,clitet " 11eeft zich per telegram tot den Officicr van De uitbesteding werd gegund san den min~t-en inseiiiij-
iT.usti,~k 'gew-end - en den Ass. Res. aangeklaa~d. De z.aak ver, den heer Thomas. 
'wordt 'iri' het geheim hehandeld. Of de Chmees verdlent . . .. 
een "voQrbeeldige hestramng voor iijn verregaande onbe- In zekere residenbe 1eeft het hoofd vangew~tE:l~Jk_ 
~cn'il;iril'dlleld . 'of- de - Assistent ' Resident-kashouder verdient bes~uur op voet van gewapenden vrede met d.en HO()Cdin-

, ;~ggejif~'gdtewofden. (Loc.) I gemeur van de~ Waterstaa~: Dat duurt nu alJaren, schoon 
, ' . .... daaronder de dlenst moet liJden. 

. '. -; ': ' . .. Dezer dagen werd een opziehter 3e klasse bij den JVa-
;Ul~)J;~ste9.111g. . De hedy~ a~hIer geho!-lden Ultbestedmg van terstaat overgeplaatst naar Fort de Kock. De :ReSIdent 

te!l)." "t,ep." b.ehoev.~ d,er Ger:1e IS gelnkt. Aannemer werd, de echter kwam naar gewoonte storend tusschenbeide en be
firrn.I.!~ .soesman & Co. aljller voorf 0.2875 het Ned. 'pond weertle datde opziener niet vertrekken mocht, o!Ddatiliens 
kool ' ~Jl:f0.17 75 per. Ned. pond Zweedsche teer. administl"dtie niet in orde was. Hoe de Resident dat be-

-. . - , oordeelen konen durfd~, weet men niet. ~faar de op-
,-' .J!e ;zeetv:erdaehteza~:ktusschen een Assistent-Resident zichter moest -blijven, en den Hoofd-Ingenieur was wee.r 

~el{eeD ~\~hih~e~chen Pachter i; on zen lezers bekend. . een onaangename dag bezorgd. - . . 
. ' DeQfficiet v/.tn hstiti~ vf)~trok heden naar Djocja. Wij hebben niet tezeggen, dat de bedoelde residentie 

- ,'" . (Loc.) Samarang heet. Maar men wordt uitgenoodigd' om te let-
~ ten op de relat~en van den opzicllter die over eelligen tijd 

J.Jit<l)jpcjaverneruen wijhed~n; dat men hoe langer hoe gereed is den tegenwoordigen, voor Fort de Kock bestem
algemeelfllr lie partij van df)ll Assistent-Resident kiest.Men den, te vervangen. 

- be,wee.tt , ga~r ,ook, ,dat dll E.apitein~Chinees terng trekt, en . 
. ve~}~laart '-' bij .hetiridienell van zijn aanklacht bingofJ1t ge· 
- we,esf *ez~n. De mogelijld1llid daarvan werd, zooals onze 

:lezersweten, reeds dadelijk . .bij . het yermelden der aanklacht 
iU'de :{,ocQ1l}o/iej geopperd; maar tot bedenblijft zUlk een 
onbes9h1.lamdheid bij een .. Chinees . gelukkig een zeldzaamheid. 

Uit Djocjadeelt men ons mede, dat de Chjnees, ~eeen 
verregaande aanklacht tegen den Assistent-Resident~p.l'f~~ 
indienen, hij het publiek gevaar loopt als laster_aar aan de 
kaak gesteld te worden. 

• . Inspectie'n. Sedert eenige dagen vertOliven de heeren 
, 'I.~a~r naat zijn aard. De Resident van Samarang hee~, ~!£lt~L.hi.er ter plaatse en houden zich · onledig ~t ;het 
ee#'> 'cir:,?~rllire 'gez~on(len I;lall de schouten en andere op liet doen van inspeetien blitreffende Hlllmcieele aai1gelegep~¢!:J1. 
-Groote ,liuis kantoor-houdende ambtenaren, om hun te ge- :iVIen begrijpt dat de uitslag bevredigend zaI zijn.· (L,oc.f 

< last~p, '~ari ' llalle 'dagbJadschtijyers en, hun handhingers" den 
toega:!tg :: tot de bureaux ' t6 ontzeggen. Waarschgnlijk is 
dat ~gll9c4ied ' met het do III , om den Resident en zijn IIhand-

.· llll:igeF~"oriaangename aVQnajes te bespal·en. Of moet er 
;mls§Pbieil weer !-lit . blijken, da~ me.ieb toch om dagbladen 
niet ' ,be)Cr,eunt? -Hoe'tzij, een waatdig succes bekrone 
• het ·IIOg:en! . 

Salitarang, 3 Augustus. Koffiezaken. De Direkteur Van 
J ustitie heeft een circulaire uitgevaardigd, waarin hij de 
hoogst belangrijke meening uitspreekt, . dat inlanders die 
verplicht zijn koffie aan de gouvernements-pakhuizente l~
veren, niet strafbaar geacht mogen worden wanneer het blijkt 
dat zij aan die verplichting niet voldoen! .' 

, De PJesident, Secretaris en- tien andere bestuursleden van Rechtzaken. Onze lezers zuIlen zich herinneren dat in 
, he,t ,: Jnd;schLandbouw-congres hebben, te Solo in het Co- het laatst van 1871, een -zijkere Arabier, aan een inlandsch 

~'m~di~gebo(hv. vergad\lrd; b'esloten om, daar- het voor het vorst verwant, te Samarang eerst preventief in hechtenis 
:Congres ' n'oodige ge~ouw twe~maanden oprichtens vo.rdert, genomen, daarna op last van hooger hand vrijgelahin, en 
~n~1\~de leening Ii. l JO:OQO nog niet geheel volteekend eindelijk _ ofscnoon de omstandigheJ.en niet verand~r<i wa-

. l§~Il, ~qsook, wegens -ee!!- vroeger af&elegde belofte, van ren _ no"maals achter slot en grendel is geiet. DIe Ara~'_ 
" heEl'e~a~ ingeteekendenog geengebnuk mag worde~ ge, bier is th~ns hndermaal op vl"ije voeten gesteld, en de zaak 
:' !lfa~~~" , 'ltpt congres nogmaals te verclagen en het lUet te waarin men . hem betrokken waande moet no" altijd alga-
-' h~_~~eff?6(l'fei van het ~olgende jaar. . (Loc.) I daan worden! Hij heert intusschen 'langer da~ een halfja~ 
__ ,, ',,; . ... • , ~: • - I c1e zegeningen' van de preventievegevangenschap genot~n, 
_,; v.ttif..i~clJf!J~qM~n~et1:~ : Vl'ij vernemen dat van; Offi~ieele I in de omgeving van het uitsenot dec maatschappij! 
':'zij)le ';9ilqerzocht , wordt :119~ @en ~aak tusschen een Chmee- (Loc.) 

i,';1?~tiF,nJili~hte~ ' ~ll ' ~en ~~s. Rell. die zeer geheim werd ge- Sa1namng ,7 Augustus. De Ontvailger del' In- enUit-
. : liQll-qeneIleerst des Iilorgflns per telegram aan den offi- h h' f . bli'k "el 

-.' ' hi6'r :- :yij;ri"Justi~le werd >medegedeeld, reeds des avonds in gaande ree ten ae t gtsLeren een 'u gegeven van ZlJnW -
-:\'a("}iaa£>lletfilis: in de :Loc,omotiej konworden bekend ge- willenden ijver, door ten gerieve van den handelto~vijf 

.: .. ::.mail:k.to.: '." -; ' , < _ .•.. .. .. . men kantoor · te houden. Het is ons na de vele aanmai-kin-
"Wij ,gelooven dat de ambtenaren hun tijd beter kunnen gell op dien' ambtenaar bijzonder aangenaam, ook een gele" 

-,> besteden ' dan " door naat den steen der wijzen, de kwadra- genheid te hebben om hem lof aallt~bieden. . 

''" tliiif:':varr 'den ,' cirkel en '~ndere dergelijke mijsterien te Te Djocia oppert men de vraag, of in die residenti~ ~e 
?f~('f¥e;>?:~":,· I door de Regeering V!lrbod~n kringen werkelijk inde~~ 



~~i~'_' ;~~~~!~¥ ~~~~iii~it~~i~r/g~'slgttri ~~'~'·g.~;~~st:-;J£t .::'~~~'ell>a:pp~j ,· NederUL':rl regen dit euvel gepa~te maa~len .. 
scliijntl'edel1. .te' ~lJIi ; voorl1~tpnaangenamevermoeden,datzoI.ldel1.Junnen worden genomen. 

:;n~£ : den< p~i:bt~~: zeer - ttl w111eisgeweest. E~noll(lel'zoek l\Ien venekert d~t door de regeering aan bet opperbe
:door .een()npaitijdig inspecteur,· enderaadplegI~g der pacht- stUllr is voo~g' este1d, om alle ambtenar.en . . op .. W achtg~.ld o.p 
boekendooreendeskun.dige .zou veel aan het hcht kunnen d b d hil 
b.i;e.·.'t.l. g' ·en.. " (Loc.) 2/3 van hUline Hoeger genoten bewl 19l1lg IJ e verse -

'Nog oeter. Wij vernemen, met het meeste ge~oegendat 
cie .pntvllllger der" en Uitgaande Rechten ook ~steren ~n 

. ee~igeda:gen.te voren eenige uren na den offiCleelen ~hJd 
van' sluiting ophet kantooris gebleven, om den handel 
bij 'de afdoening van zaken tel' wille te zijn. 

'1)8 Pring He#d'rik, dieZondag voor het krieken van 
den ' dagmial~ ' S:oerabaija vertrok, is eergister oc~tend om 
11 11ur aldaaraangekomen, en za1 er een onbedUldende re
paraf.ie . aande v1ampijpen ondergaan. De boot vertrekt 
~Iaandagaanstaande naar Pasoeroean. 

(Loc.) 

Satnara1zg, ,31 Jl1li. - De officiel' van Justitie alhier staat 
op 4et punt om naar Djocjocarta te vertrekken, (is wellicht 

' ree4s op reis) ten eiude eene ingekomen aanklacht .,te on
-derzoeken wegens oplichterij, gep1eegd door een v-nJ hoog 
ge'plaatst ambtenaar . aldaar jegens een Chinees. De zaak 
is ·, -echter van een te ernstigen aard om ons voor alsnog 
hierover verdeI' uit telaten. :Bij onthulling dezer geschichte 
kunnen wij er op terug komen. (Sam. Cour.) 

lende departementen werkzaam te stellen. 
(Saln (,our.) 

Soerabaija, Z A llg llstm. Hede~ morgeu hewoog zic~ een 
onafzienbare stoet, onder treurmuzIek, naar den GodsaKker. · 
Rct gold ditmaal een Hoofdofficier dcr Milita-re Ad~istra
tie, . den - Ouderintendant der Ie klasse C. Pabst, In . den 
ouderdomvan 45 jaren weggerukt nit zijnen werkkring, 
na eene kOl'tstondige ziekte. (Soer. CO!<.T.) 

. Soeraoaia 3 Augustus. Wij vememen dat a. s. Dings;; 
dag, des m;rgens te 10112 ure, te wa~er zal worden gela~n 
het . Gouvernements Stoomschip Born, achter de Fabnek 
voor de Marine en het Stoomwezen. 

(Soer. COUT.) 

8oeraoaija, 3 Augustus. , De Geele 801lgsong(paiong) .die; 
'eenige maanden geleden bij gouvernements-besluit aanden . 
recrent van :iVlalallg werd toegezegd en ;ae zilveren presen- ' 
~e~rbladen, bij gelijkegelegenheid beloofd aan twee wedono's 
dier zelfde afdeeling, ter belooning van hun ijvervoor de 
koffiecultuur, waarnoor millioenen boontjes werden verkregen, ~, 
die deu r<lsident van Pasoeroean in de rid4erschap der : 

$arllarang, Z Augustus. Wij deelen onzen stadgenooten Leeuwen-orde deden treden, zijn eindelijk -gereed gekomen 
mede, dat gisteren de betrekking van stadsgeneesheer~ooren 11. 23 J uli met de Doodige plechtigueid uitgereikt door 
Mn officier' van gezondheid Ie klasse Dumont aan den llleuw het hoofd van gewesteiijk bestuur. Als d~ netheid . Vau 
benoemden titularis, Dr. Keijier, is overgegeven. Wij mo- afwerkinO' en deugdelijkheid vail het gebezigd materiaal
gen Samarang geluk wenschen dllt de keuze van het gou- evenredil zijnaan den tijd die tusscnen de toekenning ~n 

_ vernement gevallen is op een man als Dr. Keijzer die .zich uitreiking veriiep, dan zijn die eereteekenen zeker door artIs- . 
door een veeljarige practijk op Java een . zoo gunsbgen tieke en stoffelijke waardenog ten zeerste gerezen,terwijl 
naam heeft . verworven. Verzekerd houden wij ons tevens .<le" geurige wijze van uitreiking en de daarbij door d~n 
da( hijniet in gebreke zal blijvenal het D?-0geliJ~e i}l " t verteO'enwoordio-er der l'egeering gehouden toespraken ' tot 
werk. te stellen; om -in lwt belang van den zlCken Inlander de inlandsche °hoofden, de verleende onderscheidingen voor 

. nrittig te zijn. ... _ . de geIukkige ontvangers tot niet te schatten waarde heeft 
. l!0e zwaal' en moewllJ~ deze ~aak ~ok valIen ~oge, IS opgevoerd. Van die zijde is dus niets te klage,n. . Anders 

. nlemand beter dan d~ meuwe .. htulans daartoe lU staat, is het gesteld met de Europeesche ambtenaren. die mede 
omdat geene uitgebrl:llde praktlJk hem tot nog toe belet \ hun best hebbeu O'edaan ter verkrijging del' boontjes en ' de 
zijne krachten aandeze zijn Dieu~e betrekkinggeheel en O'evolgen van dien~ en van me nu, tel' gelegenheid del' be
al . te wijden en mocht, hetgeen WlJ hopen en vertl'ouwe?" looningen niet is gerept. Misschien heeft de resident heil, 
in later .. tijd,en ook zijne practij~ , zi~h uitbreiden, ~an tWIJ- bij het aanschouwen clel' hoogte van het pedestal waarop 
felen Wi] met, of ook dan zal hlJ zwh de zaak bllJven aan- de inlandsche ambtenaren door hem geplaatst waren, over 
trekken del' zieke 'armim. het hoofd gezien en aidus onwillekeurig zich scbnldig ge~ 

-. (Sa/n. Cour.) maakt aan miskeoning der verdiensten van ' h_en die ook 
voor een goeJ deel tot de intrede in {Ie Leimwenordemede 

Samamng, 3 Augustus. Volgell3 ingewonnen bericht(Jn werkten. V oorbedachtelijke verheffing van de Javaansche 
moet . de toestand in de afdeeling Grobogan, wai 'betreft het dienaars boven de rasgenooten mogen we ten urinste niet 
dreigerid gevaar voor gebrek aan voedingsmiddelen niet zijn veronderstellen. Er is dan aUeen mllar noodig denresidimt 
verhetel'dsedert onze Jaatste mededeeling. Wei is waar, is te herinneren aan het ollgeval van· den stl:ll'reknndige, die 
.de . bevolking nu bezig met voor de del'de maal. tweede ge- I d?or zijn beschouwi~g ~!inhet firmament, v~n het vO()I 
'wassen aan te planten,doch1lle~ vreest maar a1 te zeer '. zlJue voetell aallwezlg ZlJll eener sloot onkundlg bleef, en 

,; cla.~,,~ette l~at. is o~ op ~oeden Ul~sIag t~ kunnell hopen. , b~jclen eersten ~tap voorwaar.ts dan oak in de slijk buitelde. 
De tlJdvan t Jaar IS daartoe te Vl:ll gevOIderd. Voor een dergehJk ollgeval WIlden we hem wel w~arschmren. 

(Sam. Ct.) _ . - - . 
Inland8(Jk onderwijs. Reeds is het meer dan eeil jaar · . 

• •• ·· ... Sama1;ang, 5 Augustus. Uit een particulier schrijven geleden, dathet koninklijk besluit tot reorganisatie ~an hot 
van eenondei·~officier,die de reis naar Nederland heeft ge-' Inlan!lsch ollclerwijs werd afgekondigd. Debenoemingvan 
maaktmethet stoomschip PrittS aan Oranie, is ons bekend tweeonder-inpekteurs, de vaststelling van een reglement
gewordendat er alshet wilre etm soort van jeneverhaIlde1 verder dan ' tot die twee puc.ten zijn wij tusschentijds niet 

, heaft plaatsgevondenaan boord van dien borlem, tengevol- gekomen. Slecht5 verneemt men van ter zijde, dat er spraak 
:;.ge . \Vaarvanniet alleen onder-officieren maar ook soldaten is van het opricltten vau . vijf norml18.1seholen, welke be- . 
' en: veroordeeldenzichhebben ktinnen baden in het genotvan . ~tuurdznllen worden door hoofdonderwijzers.l'adang,AIllbon, " 
' s'ter:kendrank en 'zulks tot. in hetergelijke toe. Wij maken Menado en Pr :>'mlingo zouden ' het eerst in aanmerking 

<biervanmeldingopdat door de Directie der Stoomvaart~ komen. 1'e R 'lJ.via _zou eene . hoogere bnrgerscbool voor 



: zp!le~vanlnlandsche hoofdenyetrijzen, enwelin de on
' Illi~a(llijkeIl,abijheia van het Gymvasium Willem III. Het 
doet onsleed, Diet met zekerheid te kunnen zeggen wat 

1873, is aangenomen door en gegund aan den heer A. H. 
J. Diemont alhier tegen t 15,90 de 100 Ned.ponden. 

er ran deze. pl!mnen aan is; te ·llleer, omdat zoo e1' niet Verwollding. 3Ien, meldt . ons: - If Ret driehoekig ver
spoedig~ ietsgedaan, en iets goeds gedaan ~or~t, het laat- band van dr. van Esmarck is, naar ik meen, te Padang 
st~lijk vastgestl)ld reglement,. h?twelk reeds m zlch zelf stof het eerst in praktijk gebT8cht bij gelegenheid del' laatste 
tot'Vele en gegronde aanmerking oplevert, anders ook nag vuur-exercitie >nabij Koerau. Een deug-niet had de aardig-

,den schijn. zou bekomen, al~ ware het opgemaakt met het heid om op zijn 10sse lading een natten papierprop of een 
dO(jl,eene doode letter te bllJven. (Soer. liol.) I andere stevige zelfstandigheid te zetteD, met net gevoIg dat de I Europ. soldaat Piller van het 15de BataiIlon een ernstige 

l?adang, 20 Juli. Zeeberickten. Omtrent het wedel' va- vleeschwond in den linker bovenarm ontvi11g. 
ren, ,van het stoomschip Bunda op zijne l'eis naar de noor
delijke havens. vernemen wij het navolgende: 

Het vaartuig werd den 9n dezer tel' ree(le van Sibogha 
uit het ::N oord westen door een orkaan overvallen, zoodat 
het vanzijne ankers wegsloeg en trots allepogingen om 
liet te beletten tegen-c1eklippen c1J,'eef. Door Zr. Ms. stoom
schi-p "Maas-en-1Yaal, komdt. J. Span/am'd, met de meeste 
bereidvaardigheid op sleeptouwgenomen en weer tel' reede 
gebracht, wierp het zijn laatsteankel' uit en liet de bui 
voorbijfrekken. 

Opverz0ekvan den gezagvoerder Easton werd de Bunda 
door een deskundige kommissie van de Maas-en-Waal op

,genomen, welke de zeewaardigheid v!l'n het schip konsta
teerde. Alstoen werd de reis naar Goenoeng Sitolie voort
gezet. 

Op de tel'ngreis" van deze plaats naar Sibogba had de 
Bunda weer met zeer 'zwaar weer te kampen, verloor twee 
sloepen, ··(1e bovendekstent; . een mast en onderging eenige 
kleine beschadigingell. . 

Paaang, 24 Juli. Brand. Zaturdag avond den 20sten 
dezer is de woning van den Assistent-Resident A. F. In 
't veld te Priaman tot op den grond toe afgebrand. De 
heel' In 't veld was tijdens het ongeval afwezig en bevond 
zich wegens dienstzaken te Loeboe Bassong. 

Ret hilis is vel'zekerd veor ongeveer f 5000 bij de As
suralltie M:aatschappij tegen Bralldschade te Zutphen; de 
inboedel, waarvan e'en gedeelte gered werd, niet. 

Aan een partikulier schrijven van 8ibogha dd. 16 dezer 
olltleenen w~i het volgende. ,,'t Reeft hier gedurende de 
laatste week vl'eeselijk gestormd. De stoomboot Bunda, na 
eerst hier in de naoijheid van de reede op een rif ge
zeten te hebben, is van Goenoel1g-Sitolie komende bijDa 
verongelukt, terwijl er van Zl'. 1'[s. stoomschip Maas en
Waal eene barkas is omgeslagen en gezonken, dat het Ie
ven gekost heeft aan een stuurman en twee inlandsche ma
trozen. Van andere ongelukken vernamen wij hier tot .he
den niets." Hetvaartnig ligt thans tel' reede en is elk oogenblik van 

den daggel'eed om de bekenc1e militaire tl'Oepen over te 
vo~ren. Paaang, 27 Jllli. Sclteepso81'iclttetz. Gisteren kwam Zr. 

Door deskundigen wordt met den meesten lof gesproken Ms. stoomschip ThIaas elI- vVaal, kommandeerende officier Span
over de deugdzaamheid van de Sunda als zeeschip, maar jaard, van zijne reis naar de N.oordelijke afdeeling en het 

. nietminder over zijn wakkeren gezagvoerder als kloek en eiland Nias terug. Zooals bekend is, verloor dit sehip ter 
beleidvol zeeman. .' reede van Sibogha een zijner onderofficieren, twee inl. 

Zl" Ms; .stoomschip heeft, naar wij vel'llemen, op de l'eede' matl'ozen en eene sloep in ~~ .golven; overigens heeft het 
vah 'Siboghaeenzijner stuurlieden en twee of drie inl. van de Noordwester buien WeIDIg of geen letsel bekomen. 
sloeproeiers in' de golven verloren'.. . Ook arriveerde mer tel' reede het gouvernements rader-

Rechtszekerheid. ' Op :een andere plaats in dit blad vra
gen wijom verbetering van het rechtswezen - om rechts
zekerheid. De ironie, waarmede de werkelijke toe stand van 
het .oogenblikaan dit ons wettig verlangen voldoet, is ver
pletterend voor dengeen, die thans met den Sumatraschen 
rechter te rekenen heeft. 

S(jdert bijna twee maanden hOlldt de rechtsgeleerde voor-
. zittel' van- den. R. v. J; alhier verblijf in de :Bovenlanden; 
hij .is ziek, zegimell. Intusschen is de rechtsmachtopge
dragen aau eene vereeniging van oud-offirierenin weJ;.kelijke 
dienst en den agent van de Javasche Bank, die men Raad 
van J usticiec te Padan g noemt! 

·EriOfschoon in dien /I Raad" eenige van onze hal'dnek
kig§tll · per!!oonlijk!! yijimden gezeten zijn, schromen wij niet 
teverklilren datzijallen . achtel1swaardige mannen, en voor 
h,unp.e taak in het leger en op hunne respektieve kantoren 
ten volle. berekend kunl1en zijn, maar wij ontkennen hunne 
geschiktheid o~ al~!ec1en van een rechtsma?ht uitoefenend I 
k .... Ol ... l.e .... g.e .. aandeJus.tlClabelen dat v.c. rtl'ouwen m te boezemen, I 
waarop . een welgeordende maatschappij in al hare levens-
uititigenbehoort teklinneIi steunen . 

. De hervormingvan het rechtswezen ;,-als n. 1. hervor- I 
mingvan iets, wat sedert onze vestiging op. Sumatra op 
vormingwacht, mogeliJk is -behool't o. i. tot een der 
eerste verplichtingen vande Regeering. 

stoomschip 'lelegraaf, komende van Batavia en bestemd vOQr 
de N oord. Als passagier bevindt zich aan boord de in
srekteur del' Goevts. :Marine Josselin de long; die de ter 
kust gestationeerde kruisprauwen zal inspekteeren. 

(Sum. Cour.) 

Paaang, 31 J uli., Militaria. ThIen verneemt thans dat 
in stede van den kapitein V. L. Reuter de majoor O. B. 
R. van Deutekom tot opvolger van den majoor J. O. Al
brecht als kommandant van het 15de Batn. is aangewezeD; 
de heel" Reuter zou bestemd- zijn voor het mi!itair kom-
mando te Sibogha. . 

V 001' de derde in dit jaar te honden gouvernements
koffie-veiling waren op heden in's lands pakhuizen te Pa~ 
dang ontvangen: 

Bovenlandsche koffie. 
Aijer-Bangies II. 

Mandheling II • 

Ankola " 
Painan /I • 

2e 800rt 

(S,1lIlZ. COlll'.) 

Picols. Katties 
7963 73. 
259 23. 

1290 00. 
310 08. 
176 00. 

9999 
1175 

11174 

04. 
15. 

19. 
i =-==== 

. Le~er(lncie. ~e' l~vering van rijst aan. de militaire t:-oe: I Paaang, 27 J lIlli. Z. E. de. Lcgel'kommandant heeft be-
'pen ,In dePadangsche Benedenlanden gedurende het Jaal i sloten dat de troepenmacht, die het al!ces naar de Boven-



I~nd~m laugs ,Tik6e .nloetverdedigeri; gelegei'd zal worden 
op de lioog'vlaktfi van : Matoea en ' niet te Mokko·Mokko, 
zooals vroeger was bepaa11. . 

Het bospitaal te Paija.Combo zal worden gesloopt, ~n 
het veel beter gelegen en ingericht fort worden getransfor
meerd in reconvalescenten-gesticnt, zoodat Paija-Combo zijn 
garnizoen zal verliezen. 

De nieuwe kazel'nes te Fort de Kock zullen worden be
vloer<i met Portland-Cement. 'rot een finale afkeuring 
sehijnt bet helaas niet te zullen komen. 

Van een hospitaal teo Kajoe Tauam is geen sprake :n~er. 
Wat tot nu toe is bekend geworden van dc beshsswg 

des Legerkolllmandants, in hangeude kwestien, bewijst dus 
wet voor ('en gezonde en rnime opvattiug. ' 

De Lecrerkommandant zal heden avond twee voorlczingeu 
in de ka~tine bijwonen en daama de Societeit de Eendracht 
bezoeken. Morgen zal Z. E. een diner bijwonen, aange
baden door den Gouverneur van Sumatra's Westkust, Maan
dag ochtend waal'schijnlijk revue houden, '8 avonds eene 
voorstelling van het liefhebberij-tooneel genieten, om Dings
dag-ochtend naar Datal' te gaan. Dingsdag-avond officieele 
receptie bij den Kolonel. 
, Wij hopen dat Z. Exc. nog hier moge zijn op den 3den 
Augustus. . Alle leden der Societeit Eendracht zouden zeer 
gaarne zien dat Z. Exc. het tM dansant op dien dag met 
zijne tegenwoordigheid kon opluisteren. De partij op een 
vroegeren datum te stell en, werd onmogelijk gemaakt door 
de wijze waarop men trachtte pressie op de Direetie uit te 
oefenen. (Pad. Handbl.) 

GOUVERNEMENTS-BESL 'OITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

Erkend' en toegelaten: 
Kracbtens magU~ing des Konings •. de heer H. T. Ankersmit, ala 

vice-konsul der Vereenigde Staten vllu Noor4:Amerika te 
.~.. . --

Civiel Departement. 

Op 

teli diensHijd, met behond vad regtop pen~loen,deJiapttein 
der iofanierie J. T •. Penchen. 
verzoek, eervol, nit's lands dienst, met behondv81l regt_ op 
pensioen. de militair ambtenaar der d~rde .~hsse oJ> noni 
akLiviteit C. F. Hermann, laatst komlDles by het hoordbu
rean der militaire adtninistratie. . 

Do01' den KOJnlnandant van ket . Leger en Oke! van ket 
1Jepartement van Oorlog in Nedel'landaclt-Indie 

Ziin ovetgeplmltst: 

Departementvan Om·Zog. 
By de. IIde afdeeling. de kapitein W. ~. J •. J. Kraa!, V8.?~~t 

12de bataillon infanterie. znllende hy ,als zoodanlg by zyn 
wapen worden gevoerd 1130 la suite." . . . .. c 

By de IVde afdeeling (topographisch 'burean), de kapltem H. C. 
A. Ruempol. van de Ude afdeelillg', znllende hij als zoo~a.' 

n;g by het wapen der infanterie blijven gevoerd 113..la smte.' 

Militail:e Administratie. 
Ala onder-intendaqt der tweede klnsse, de kapitein-kwiutiermees. 

ter J. N. Moree. 
Geneeskundige Dienat. 

Ala dirigerend offici'llr van gezondh~id der eerste.~lasse ter ~n
matra'sWestkust en onderhooTrghedeo, de . dlflgerend oQimer 
van gezondheid'der eerste klssse P •. A. Bol.tn~ns ter be
schikking van den ' chef over de geneeskundlgedlenst. 

11zfanterie. 
Bij het 12de bataillon, de kapitein K. M. A. Batter, van het 

15de batsillon. 
Gesteld: 

Ter beschikking van den chef over de geneeskmidige dienst, de 
dirip:erend officier van gezqndheid der tweedeklasse M. H. 
de Vogel, van het garnizoen te Kedong-Kebo. 

Departement dar Marine.". . . . 
Door den X;oJn'fl./,anaant der Zeemaflt en Okelvan ketne .. 

parteriumt der Marine in ' Nedel'landack-lndic' ia: 
Bid de dienat der Kuatve'J'lickting' 

Op 
Ontslagen: BiJ 

verzoek, eervol, uit 's lands dienst, met hehoud van regt op 
pensioen, de resident van Krawang L. W. C. Bosch. 

. Geplaatst: 

bet kustlicht·etablissement op bet Noofd~acbt.er .. ~iland, de 
lichtopzigter der tweede klasse C. H. Vrees van Nshnijs. 

Benoemd: 
Tot sekretaris van .het gouvernement Celebes en onderhoorighe

den. de ambtenaar op wachtgeld J. A. Hofstede. lliatstelijk 
sekretaris der resident.ie Palembang. 

(:ravaac1t.~ [ourant 6 Aug. 1812:) 

Civiel Departement. 
Verleend: Goedgekeurd: 

dat door de regtbank voor kriminele 
Is benoemd: 

zaken te JJjokdjolcarta Een tweejarig verlol' naar Nederiand, wegeos zietr;t~;,aan !Ien 
p"fedikant bij de pmtestahtsche gemeente te SamarangB. J. 

Tot bnitengewoon substituut·gritlier b~i die regthank, buiten be
z'waarvan den lande, Mr. H. Wichers ambtenaar bestemd 
voor de' dienst by de regterlijke magt i; Nederlandsch.lndie. 

Do01' den Reaident van .dJnboina, 
Bid de PZaataelidke ScltoolkoJnJniaaie te .d.mboina 

. Ontslagen: 
Eeivol,wegens vertrek als lid, dr. B. Th. W. van Hasselt on

:der dankbetuigingvoor de door Iiem als zoodanig be~ezen 
diensten. 

Benoemd: 

Tot lid;· ~ .. van der Ven, predikant der protestantsche gemeente 
te Amboina. . 

Departement van Oorlog. 

Ontslagen: 
Op verzoek,eervol. uit Zr. Ms., militaire dient, wegens volbrag-

Op 

Ovink. 

Ontslagen: 

verzoek, eervol •. 'als advokaat en prokritenr . by. hethoog~ge- . 
rechtshof van Nederlandsch.lndie mr. G. Th~ H. H{lilDij. 

Benoemd: 

By de in- en uitv()erregten. '" . 
Tot koinmies·visitatenr by de,kontroJe en recherche' tt?Sa!iili

rang, de onderkommies eerste ~lasse ' by de kontiole en 
recherche te Batavia W.J.Wesierkllmp. . ...... ' 

Tot onderkommies eerste klasse bij de kontrole en. recherclI:e ts 
Batavia, de' kommies-visitatenr bij de kontrole en reeherche 
te 8auiarangJ. van Casand.. . 

Vergunning verleend: 
Tot weder opzeggens, tot het openElD eener geregeldestoomttaarf..; 

dlenst tot het vervoer van personen en goederen tusschen 
Makassar en Singapore via Soerabstiaen S~marang ell terll~. 
!Ian de te Soerabaija gevestigde handelsfirma Martin Dijce & Cg 
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"·ifiW MiI»/,ICU., tkr B",!/wl tjlte Open6are "erken: B. de Oraar. laatst,elijk havenmeester te Soerab,.ija. oillangs 
, van veri of uit Nederiandteruggekeerd.1 • Bij til 6MTgerlijk, Opmbare TPerken,' 

])oor dm Kommandant der Zeema.qt en ,Ohef van !tet 
, , " BeDoemll : , Departement der Marine itt Nederlandsclt-Ind-ie: 
,To4 ~J 'de' dude kluae J. Hardeman, W. A. van She- Z·· 1 t t. . , ',, ',," 80 I ' .. ' B t . t t t d Clun overgep aa 8 • drtebl till P. diM. mol .'D"'IJ&lng van ""Iao aaD -I 

id ... ti. A'lll boord Zr. Ms. rre~at Prills Alexander d'jr Nederlandell: de 
, ..-- 0 I ,tat, oUicier van gezolldhejd der derde klasse G. P. J. TbeunisseIJ, 

yergep all . van Z. Ms. stoomschip Aart van Nes, de luitenant ter-zee 
V ...... )Jur 'lodjokerto (S30fabaila). de op,igter der t,weo- der cerste klasse P. J. Rosenwald. vanZ. Ms. st.oomschip ,,-It.- W. O. Wilson, Sumllt.ra, de lui\:cnant ter-zoe der eerste klasse Jhr. E. P. F. 
Viill )(IfIi!l~.~mbolig tlaa, Garoet (P~eanller-negeDtacbappen). de Siners, van Z. Ms. st?omschip B~rneo. . 

de optu;tllr dClf derde kluae J.n. Til. Dukman. , Alln hoonl Zr. Ms. korvet PClllses Ameha: de IUltenants ter-zee 
'V..., &e(. .. lI!lil~ bur .a."UIl. de Op~Jgtor dOf derde klasse W. .. der I.weede kl~sse M. J. van Lakerveld. vlln Z. Ms. sloom-

, ... der G.lft. , , schip Ciicloop, en D. E. }i'. van de Riviere. van Z. MS.-Btoom-
Vila &1&," naar PamakllMtD (Madllra). de opzJgtec der derde schip Ardjoeuo. , 

k ..... W. A . . "tall Sliedrecht. Asn boord Zr. Ms. korvet van Speijk: de loitellant ter-z~e de r 
V. II ILola,ja liut Kedirie, de optighr der derde klass6 P. Bom- 'twe/ode klasse L. Harcmaker van Z. Ms. fregat Prins Alex1.IL-

JML der Nederlanden. 
, Bij de Ttlt!JT(J,Jie. Aan hoord Zr. Ms. stoomscbilJ Ardjoeno: de officiet van gezond-

heid der tweede klllsso H. J. Nieuwkerk. van ·Z. Ms. fregat 
Ontalagcn : Peins Alexander der N ederlanden. . 

0 " 'f!f&ot'k. "rvol, wtgeu ziekte. uit zijne betrekking. de te- Aan board Zr. Ms. stoomscbip Soerabaiia: de officier van gezond-
I~JIat dOl dercl~ ktaa.c B. A .de QllbY jr. heid der tweede klasse J. C. van Stockum. van Z. Ms. fregat 

Prius Alexander der Nederlanden. 
Benoemd: Ann boord Zr. Ms. stoomschip Sumatra: de luitenant ter-zee del 

Till le..rlinJCeo-telef{ufht J. W. Roo.fln. H . F. Dikbui,s. A. E. van eerste klasse H. D. Guijot. als kommandallt. en de officirf ' 
Riel en de klerk hi! hflt departement van bmnenlandsch van gezondbeid der tweede klasse M. C. Ruijse. van Z. Ms; 
batoUf G.F.tan doc GCllllten, met bepaling, dat de eerst- fregat Prins Alexander der Nederlanden. 
gea,oemdo bij het tclegraarkantoor te Soerakarta en de drio Aan boord Zr. Ms. stoomschip Borneo: als kommandant. d,) ,Iui-
1 .... IJCeoOllmdeD bU dat te Weltevreden worden we!kzaam t.enant ter·zee del' eerste klasse H. W. Waltber, van Z. Ms. 
\;M .. ld. fregat Prins AI~xander der Nederlanden. ~ 

Overgeplaatst: 
Vloia bettelegraarkantaor 18 Labat (Palemhang) naar dat te Soe-

' ,t1Illltta. de telegra/ht der tweeds klssse G. Verburgt. 
Van' bet. telegraarkantoor 18 Batoeradja (Palembang) naar dat te 
, 'Weite,redeo, de telegrafist der tweede klasse G.W.Angos. 
Van hCl~ tel,egraarkaotoor te Soerakarta naar dat te Labat (Pa-

le,mballg). de telegrallat der tweede k lasse J. O. A. Boulet; 
Van htittelegriifkailloor te Weltevredeo naar dat to Men gala 

J, I.a~",Po,~" a~be" diatrikten). de telegralht der tweede klasse 
"' S';-F>W.Scbrleder; , , , 

Vlobd telegraarkantoor te Weltevreden naar dat te Biltoera
djil (Palembaog], detelegrafiat der tweede klasse Tb.van 
¥iaoen; 

met bepaling, dat de drie laatstgenoemden als ohef der 
reepektive kantoren zullen optredfD. 

Van liet 'tele~fkantoor te Soarabaija naar dat te Weltevredeo. 
deleediDg~telegrafist E. V. H . van HaBsen. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Een fweejarig 'verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den on
, , ,der.intendant der tweede kIssee bij de ;militaire administratie 
<~'.W ;JI.(). Brederode. 

Ontslagen :-
Op verzoek, eervol, 'uit Zr. Ms. militaire dienst, wegens vol

bragt(ln diellsttijd, met behoud van' regt oP. pensioen. ~e 
m~joordef infanterie J. C. Alhrecht en de maJoor der geme 
,O> H.'l'ronip. " . , ' 

E~rvol; , nit Zr.Ms. militaire dienst, wegens ligchamelijke onge-
" ,' &o\iiktbeid; met beboud , van re~t op pensioen; de tweede 

.1liiten!lnt der infailterie H. H;. Mensinga. 
, ,Departement der Marine. 

, Verleend : ' . 

E6~t:~~ej'arig v~rlor naar Nederland. we~ens ziekte. aan d~n ha
':' "veninees\'er \'evens fungerend ' kommles-ontvanger der In- en 
.< uitivoerregten te Aujer [Bantam} jllr. J. C. H. Clifford 
, ' Ko~ilvan Ureugel. 

, ' ." ." ~ijdelijk belast: . 

Md'de ,w!i9.i'neming der betrekking ' van havenmeester tevens 
,+:{il0gerend 'kommits~ontvaDger der in- en. u.it~oerregten . te 
:,;': 'A'IWir[Bantam T. de ambteua~r op non'aktlVltelt D. A. J. 

Aan boord Zr. Ms. atoomschip Ciioloop: de luitenant ter.zee der 
t.weede klasse P. M. W. F. Kraijenhoff van de Leur. van 
Z Ms . . korvet van Speijk. . 

Aan boO"<i Zr. Ms. st.oomschip Tiinor: de officier van ~lzor.d!Jeid 
der derde klasse M. F. Cowan. van Z. Ms. stoomschip Ar
djoeno. 

Aan boord Zr. Ms. stoomsohip Java: de luitenant ter-zee der 
tweede klasse J. C. de BorstVerdoorD, van 'Z. Ms. korvet 
Prinses Amelia. en de luitenant t.er-zee der tweedeklasse 

'. ' . K.J. ' Bal, vau Z: Ms. atoomscbip 'l'imor. 
Aan boord Zr. Ms. stoomsohip Aart vali Nes: de oIHcier van ge

zondbeid der derde klasse A. Pieters. van Z.Ms. stoqmschip 
Sumatra. " 

Aan boord Zr. Ms. stoomschip Admiraal van Kinsbergen: de ~del. 
, borst der eerate klasse H. Velthuizen. van Z. Ms. stoomscbip 

Onrost . 
Aan boord Zr. Ms. stoomschip Suriname: de officier van &dminis

trat.ie der derde klasse J. A. Torie. van Z. Ms. fregat Prins 
Alexander der N ederlanden. 

Is ingetrokken; 
De overplaatsing aan board Zr. Ms. stoom.transportachip Java 

vlln den luiteDan~ ter-zee der tweede klasse J. L. Hordijk.! 
Is vergunning verleend: 

Om te rephtrieren, wegens langdorig verblijf in O. I,, Ban d{ n 
luitenant ter·zee der eerste klasse W. J. Adams. 

(Javasc!te aou1'ant~9 Aug. 1872.) 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte. aan den as'; 
sistent-rfsidcnt v~~r de policie te Soerab~ija B. C. Nol .. 
thenitis en aan den letterzetter der eerste klasee by's lands
drukkerij J . ten V oorden . 

Ontslagen: 
Eenol, uit 's lands dienst, met beboud van regt op pmsioen, co 

gewezen tweede hulponderwijzer a~n de openla'c aerde la-
gere scbool te Samarang P. C. Mlerop. -

Benoemd: 
Tot assistent-resident voor de policie tll So, ubaija. de sekretaris 

der resideotie Soerabaija F. W. <Ii. tall Slr~aten. 



Tot"'k~kioetad9 "~er, ' . ~:e~ide9tie Soerllhaij~i M~kr8te kom,lp"ies :op 
" ',' hd residentitbureau aldaar J. til. ·W. ~Rltter~ " " , " 
' TorCupgerend :sebeWris. pij de re,gt~:ant van , butgedij~e ,' ea Hi~~ 

,,' ~tridfelilke ' regtspleglllg te Palernbang,t,f)\'cns audlteur'l~lIh
lair aldaar, de 'eerstekommiesbij bet departementva ~l JUS
lib" mr. M, n. C. van Oosterzee~ 

Tot eetsten kommies;op bet parket 'van den prok~reur-generaa.l 
bij bet- hoog-geregtsbuf van Nedetlandsch-Indle, de amble
I: I,/If bij de regterlijke 'magt aldaar mr. p, H. F. Juo\U~. 

Tot gtillier , bij den r!la.d van justit.ie te Alliboina, ?e ambt~nal\r 
voor de bui'gerlijke dienst in Nederlandsch·ln(ile mr. D. H. 
van Gelder: 

Yerklaard: 

Dat het ontalag uit 's lan4s dienst van den tweeden kommiesop 
hd kantc.or vanden assistent-resident van Benkoelen C. W. 
W. Mol, moet worden beschouwdals te zijn eervol. 

Magtiging verleeild: 

'I'ot uitreiking aan G. A. Magnin van eene akte van toelating 
Int de uitoefening der genees- en ,heelkuudige prakt\jk in de 
&rdeeliog Toehan [Rem bang] , zUnde hij tevens belust met, 
de waau.eming der civiele geneeskundige dienst en bet opzigt 
over de vaccine in die afdeeling. 
Door dett Gouverneur van Smnat1'a's Westlcltst 

bij de plaataelijlce 8ckool1commifsie te Padang 
Ontslagcn: 

Eenol. op verzoek, als lid dr. H. Greve, officier van gezondhtid 
der tweede klasse in garnizoen te Padang. onder dankbetui
ging voor de als zoodanig door hem bewezen diensten. 

Benoemd: 
Tot lid, A. E. Neeo, officier van gezondbeid der eerste 

in garllizoen te Plldang. 
Departement van Oorlog. 

Ontslagen: 

klasse 

Op verzoek, eenol, uit Zr. Ms. millil.aire dienst, wegens volorag
ten diensttijd, met oeboDd van regt, op pensioen, de majrior 
der infanterie J. J. M. Olf~rman. ' 

Op vI!rzoek, eenol, uit Zr. Ms. militllirc dienst" wcgeD8 Ligchn
mdute ougeecbiktheid, met hehoud vall regt op pensioeu.-
de kapitein der infanterie A. WijuoldJj. < 

Door de1l KOm?ltandant van net Leflm' en Oltef van !tet De
partement , van 00r10fl in Nede1·landaclt·lndie zij'n 

Overgeplaatst: 

Infanterie. 

d~~~cl!:~erd ' ~lV d.~: <?IIl.liggende . pl~ntag~~! t,e!1"i»lle on,i~;ek : 
door patraUlJtes ~~rd door;kruist. ' Op15 , J uli ' was:nog ' 
geen nadei' g~v\icl1tvoorgev-aJleii; ',- ,- _- - , _ 

Naar wijverneUlen, lieeft 'Z;.Exc.de Gouverneiu"~Gene
raal den legei'kolilUlandant opgedragen aanheteX:pedi~e
korpszijne b_ijzondere tevredenheid te betuigen over het· 
geell verricht werd, meer speciaal aan den kapiteinKoops ' 
en den luitenallt Pon,stijn. '," , " , 

Z.-Exc. de legenkommandant is den Men alh,iervim eene' 
inspektiereis over Sumatra teruggekeerd. ,, ' , .. , ; 

De inspekteur-generaal van finantien bevindt zich in 'de 
V orstenlanden. " 

Den 5 dezer werd alhier vaor de Billitonmaatschappij 
eene tin veiling gehoudeu, waarop geI!J.iddeld f R6,83 per 
pikol werd betaald. " " , , ' .', 

Den 7 October a. s. zullen weder 8000 pikols verkocht 
worden. ' " '" ,',' , , 

Het officieele blad ,_ van! Ile~_er deelt de samenstelling ,,' 
van de pJaatselijke kom:inissien -voorhet inlandsch onderwijs 
mede. , '" ,_ ' ' - <_ -, ' 

Ook z!ll te Tjiawi (regentschap' SoemedaIlg, re~s.Pieang~r- ' • 
regentschappen) eentlschool wordeIi 'geopend. ' -

Te Soerabaija is het GouY'. stoomschip Bani te water ge-
laten. ' . , ---,-

Men maakt hier toeber~idselen .em'-~. -K. H:. groQ:tv:or~t ,'~ 
Alexis feestelijk te o'nt vangen. ' Het tijdst~pde:rkomst 'vail 
den prins is nog niet bekend. ' , , '" '~" 

D,e in- en uitgaande rechtenbp ~ ava: en MadUl'a h,ebb~n ' 
in de maand ,J uni jl. werkelijk opgebracht f ,5-i5;76S;44i, 
hetgeen met de 5 yorige maanden ,bedraagt f2;85l;488,68 
of / 520,471,83meer diiL.ih ' hetzelfde ' tijdvak van 1870 " 
en f 141,004,63 meer dan in 1871. ,'" ", : , , - ," , 

De opbrengst van den sp'o~rweg Sa.l)lara:ng-Yorstela:pd~n , 
over de Illaimd Mei jl. is ~eweest: I 70,537 ,62 ' :en ~ die van 
denspool'\veg Batavia~Buitenzorg I 3,909,61. " -

Op Sllmatl'a's kusten hebben vrij hevige stomen ' g~ 
woed. " ' ", ' , ' ,' ,--,' 
, Bij besluit ,van den G., G: i~ hepaa1d, datJlet. stoom~ 
schip Lb'flU8, het bebakeningsvafl:ttuigvoor de :vaarwatel's 
naar en ter reede van ,BataVia, woidt >beschouw.~ als vaar
tuig, behoorcnde bij de gouvernements-maririeeil b!'lp,aalde- .. 
lijkblijft aangewe?:en voor de bijzondere diellsten, waartoe . 
het is bestemd. . '" 

Jllli 
Aug. 

Trou'Y' -, , (J~9opr~e .. ' ,~,p. ' :pjo,o~l.I~richt~n; ' 
, Gehuwd: 

20 W. 1!'. v!1n Alpa~u ~~iD.E. q.,}tllllY, Pada~g. 
2 L. C. van Nouhl,lijs !!let' J vr. fl.;". F. ;Leijssias. 

Bij het !!ide bata.i1lon, de majoor C. B. H. vau Eeulekom. 
Bij het Hide blltail\on, de tweede lnitenllnt J. H. V. Popp, 

beiden van bet /rllrnizoens·bataillou van Sumatr~'B WeslkusL 
en onderboorigheden. 

Bij bet- garnizoeD8·'batai\lon' vall Sumatra's Westkust en onder- ' 
hoorigheden, de kapitein J. van Wessem eu de tweede lui- ' 1/ 

' tenant J. 'r. van HOijtema, respektivelijk vun het 15dll en 

, Djocja. ' -,{t , ' ,,' ' 

- F. D.KloesmeijerInet /l.. M. Schniitt,Soerabaija. , - - .... ~ " . - . . . - ". 

Bevallen: , 
16de bataillon. ' 

-Bij de garnizoeDs .kompaguie van Bantam, de tweede luit.enanl 
A . Dirckes; van het 12de bataillon. 

(JavascneOou'rant, 13 Aug. 1872. 

ALGEMEEN OVERZIClIT. 
l)e berichten uit , Deli zijn vim weinig belang. 
, In de Java8c!te Ct. van 9 c1ezer leest men: 

Ineim nader rapport uit ' Deli van 15 Juli jl. wOtclt 
,Ulcclegedeeld, dat door denexpeditie-koI!lmandant; den . lui
'tenant-kolonel von Hombracht, die op dim 12deil teyoren 
te ' Soenggal aallkwam, na overleg Ulet den assistent-residimt 
van Siak en den sultan van Deli ,eeneplaats was uitge
koz.entot het bouwen van een verstel'king, · waaraan men 
dnvel'wijld is begonnen te arbeiden. , ' .. 

rij ' voortdnring warenverschillende detachemfmten ge-

Juni 
Juli 

" /I 

" 1/ 

/I 

" 

" ' II 

1/ 

Aug. 
1/ 

/I 

13 L. Steinmetz, geb~ Leijfeldt,[D.], Sumanap. -
22 F. Keller, geb.van Alphen, {Z.J, Pasoeroeim. 
23 J. C: , D. Albrecht, geb. Maier, [D.], Fort de Koel,(:. 
26 J. P. C. Jansen,geb; Gar-Qt, [D.]~ 'Ba~via; ':,~ 
29 F. E. C. Versteegh, geb; 'Melqh~rs, [Z;J;Sa¥~ra~g. 
- J. Hamel, geb.'.rellirigs,lZ.J, ~ala.tiga. " :-<:' " 
30 A. C.vanVugt,geb;BO'lldiiot,[D.], KedongiKebo. 
31 W. ~L von Bannisseth" geb.Martlierus,> lZ.]. 

Rembang, ' " . - " ",' ":" :, 
C. Young, geb. Lincklaen Arriens, CD.], Soerabliija~ 
A.D. ' Roos tan Raa.dsho9ven, geb;' Offenhllusser, :' 
[Z.], Samarang. . . - " 
M. Driessen, ' geb. Kleijn, [Z.], , Padang. • 

I O. J . . H. Boers,geb: Raket;[2Z.],B,atavia. ' : , 
- C.1I1~, lIinlop'en, geb,Dorrriaar, [D;]~ Sq~~tlb,li.ijtl;. ~: 

2 P. ,.y. van ZeijI, ' geb. Decker, ;[Z.],DJocJa. 



\ ~. ~ D , S. 'A. :Andela';gep.Jacobs~t {D.J/ So~rabaija. . ' overal tn 1!'rankrijk en Nederland als het me~t beproefde 
\,;::'n, ,<- ' A.M. J. 'van Ree's, g!ib.R(lUx, [D:.],Mr. Cornehs.wordt beschouwd. " 
.. if 7 A. J.C. Broecielet, ;geb, Kervel, . [Z;], Batavia. Van allerlei soorten brood, vail het fijnste tot gewoon 

Ii' 8 De ,echtg. van Cornelius, [Z.], Soerabaija. . Hollandschroggebrood, zal de fabriek dagelijksongeveer 
, " 10 D. J. O. O. Everwijn, geb . .. de Man, [ Z.], BatavIa. 6;000 kilo's knnnen leveren. . 

1/ 11 J. G. W. Regenhardt, geb. Pieck, [Z.], Batavia. De firma heeft connectien in Hongarije, Australie en 
'Overleden: N ededand aangeknoopt -om de meest uitstekende tarwe en 

Mei 

1uli 
'II 

" • II 

1/ 

II 

" 
II. 

II 

Aug. 
" 
" . ,11 

,28 W. F.T. ,Slors, [29j.],zeilende tusechen Ban-
, · koken HongkolJg. . . ' -

9 W. J.J .. C. Imrriink, geb. Rijnbende, [39 j.], Solo. 
17 E. Flick, Willem I. 
- Kindje van A. A; Hoos, [11/2j.], Palembang. 
20 Parri;lo, [63 j.], 'L'emanggoong. 
25 G. J; vati Gent, [59 j.J, Oenarang. 
28 Kind van P. Willems, . [16 m.], Soerabaija. 
29 Zoontje van H. W. 1.'. van Ligten, Soerabaija. 
.;..... Kind van OversIuizeIi, Soerabaija. 
31 Kindje van J. D. Harders, [2 j.], Bandong. 
1 J. L. Fischer, [40 j.J, Samarang. 

C . . Pabst, Soerabaija. 
4 Zijbrands, [44j.J, Soerabaija. . 

- Kindje van J. W. Kaijser, Batavia. 

---,-'--------------..,.--

13 Augustus 1872. 

rogge te bekomen. -
, Het geheele kolossale etablissement, dat, .. eenmaalgeheel 
voltooid del' bezichtiging overwaard zal zlJn, wordt door 
stoomkr~cht in beweging gehouden; de machines zilllen 25 
paardekracht hebberi. . ' 

Wat in den reO'el door maatschappijen wordt tot st and 
gebracht, zal hier °het werk van een partiknlier zijn. Wij 
behoeven niet te zeggen, dat een belangrijk kapitaal voor 
deze onderneming wordt gevorderd. Het is een nienw blijk 
van den moed en de energie des heeren Giraudeau, dat . 
wij deze brood- en meelfabriek zien verrijzen. , 
'.oat de zaak slagen zal, leidt geen twijfel. Wanneer de 

fabriek aan de eischen voidoet en ons goed en gocdkoop 
brood levert, zal het toenemend verbruik de firma Leroux 
en Co . schadeloos stellen voor ' de kosten en de moeite om 
deze groote industrieele onderneming in het leven te roepen • 

Bij de verkiezing. VOOI' negen leden van eene nieuwe ill
rektie voor de societeit Harmonie hebben de heeren Gray, 
Ankel'smit, Vriesendorp, Mr. J. van Gennep, Mr. Gerrit
sen, Mr. Schill, ,Dunlop, Jh1". van der Wijck en Schroder 
Visser de meeste stemmen bekomen. 

Wanneer men langs :Rijswijk of 'L'anah Abang komt, 
<~et m~n een ontzachlijk hoogen schoorsteen verrijz.en, alB 
het ,bewijs da~ tusschen andere gebouwen een nieuw mdus
tfieel etablissement in het'levim wordt geroepen. En inderdaad VERSLAG 
zill eel'lang door de firma Leroux en Co , alhier een machinale 

• < brood- 'en meelfabriek in werking gebracht worden. 

v~n de voruering der werkzaamheden aan den 
Spoorweg Samarang-Vorstenlanden-WillemI , 
gedurende de maand :M:ei 1872. 

Het brood liet him.' ter stede ,en nog meer te Soerabaia 
3de Sektie. 

SOLO-DJOKDJO. 
' fe wenschen over ;De firma Leroux en Co. heeft daarin, 
vooral in . den .laatsten tijd;verbetering gebnicht. De klach-
ten werden evenwel hier zoogegrond geacht, dat toen . de Gerleelte Klatten-Vjo'kdjo. 
~<e~~ . ~lac~ ' hetpl~nJ9} 0l?richyng'v:an .e~l1e.?roodf~bl~iek -- - < ~lJe"- Wel'kel'l van deie sektie werden voltooid ell vO,or de 
~pperd~, ; een, komitegev:?~md werd.omhem mZIJn!l pogmgen exploitatie gcreed gemaak~, met uitzondel;ing van eenigege- 
te~teunen. Een . lleho()rhJk pl!m welll.ontworpen en reeds .. ~:as bouwen, die nog. ondel'handen zijn. De opname door de 
fl~nlge , ma.anden {?eleden voor .eene metgeheel onbelangnJke, in het vorige verslag bedoelde kommissie had tengevolge, . 
b,oeteer lllet toerelkende, som mgeschl'even, om de zaak tot dat de weg en werken voor de exploitatie geschikt werden 
stand te brengen. . . ' . verklaard . 

. Het komit6 vernam evenwel dat de heer Glraudeau, chef 
van de firma Leroux en Co., die naar Europa vertrokken 
was, teruggekeerde ' z;ijnde, al bet noodige in gereedheid had 
g'ebracht om . eenewelingerichte machinale brood- en meel
fab1'iek tot stand tebrengen. En werkelijk is dit geschied. 
, Op het ruime terrein achter de tako, dat zich tot aan 

de, , rivier uit8tre~t, wordt ijverig gearbeid om de laatste 
hand aan dt inrichting te. leggen, dieons ane SOOl-ten 
goedQ~ood tegen matigen prijs zal kunnen leveren. 

,Deheer Giraudeau, bijgestaandoor den heer A. Thie
bauIt, die reeds de handheeft gehad in zoo menige onder

, miming ' alhier, houdt het .toezicht over den bouw van den 
" ll1olen, :de ci~en8, deuitgest):ekte gebouwen en -het opstel
lali, ,'der : machines. De meehncilen zal naar het nieuwste model 

. in ' :.werking komen en aile soorten ' va,n graanknnnen be
raiden, zooals-dat in de beste Europeesche fabrieken plaats 

<heert. , .... .. . ' . . ,"" c". .' 

: . , De ovens zijn na~r. het . bekende systeem Bolland ge
bouwd, ;zood~thet deeg van het br90d of de beschuit omwentelt' 
~~ven .a~n haard, . terwijI~e bakker devordetingen van het 
b:akken " kall gadeslaan • . Eeneyer:b(ltel'ing isdaaraan even-

;weC dQor .den heer Giraudeail!limgebracht,die den arbeid 
• , v~rgem~kkelijkt en . de iindeIijkheid ' bevordert, daar asch 
nochrookhet baksel kunnenbereiken._. . 
U;le kneedrilachines, '. daiu an,~s " . vQortaari .. machinaal z~i ' 

~ 'g~scliiedeil;zijn volgenshet systeem Bi;>llarid in'gericht, dat 

4deSektie 

KEDOENG-DJATTI-WILLEM I. 
Gedeelte- B1'ingin- Willellz I. 

De weel'sgesteldheid over de maand ~Iei was vrij gu.nstig. 
In het aantal beschikbal'e werklieden hadgeen merkbare 
verandering plaats. 

In deze maand , werden vel'zet 43340 meters 3 grond. 
In baanvak 18 were len i25,78 e1 gaten geboord, waar

van men den grond deed springen en opruimen. 

,A/deeling B1·ingin-Doemoengan. 

In de baan vakken 1, 2 en 3 werden de baan, de taluds 
en slooten voldoende onderhouden . 

De bovenbouw van de brug over kill Karang werd ge. 
steld; het dek en de leuning worden gereed gemaakt; de 
omiegging van den weg naar de nieuwe brug wordt voort
gezet. 

De spoorbaan werd op de baanvakken ], 2, 3 en 4 tot 
piket 240 geIegd. 

. Afdeeling . Demoengan- Tojo!J~ri. 
Met' de grondwerken werd overal voortgegaan . 

.. -De baanvakken 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 en 15 zijn 
gereed . . 

De duikers nabij de pike~ten 25l en 267 zijn voltooid; 



.::,:" 

' cii~n8bijde 'piketteii 259, 273 en 336 '~iJri voor~l(')he1ft 
' opgcmetseld. ' ' , ' .' ,. . .. 

, , De 'f1lnJarne.nten voar de doorlaat nablJ plket 296 zlJn 
ontgraven.Een iJzeren bnis is nabij piket 314, gelcgd. 

~tdeeUllg Tojoflir;'~Willem 1. 
' De gronclwedcen werden geregeld vervolgd. 
De baanvakken 16 en 17 van piket 361-372 zijn op 

weiuig ll <l gereed. 
De aard enbaan op de oaanvakken 24 en 25 is op de ge- , 

vordcrdc hoogte gebraeht; de baan moet echter nog ver-
breed worden. , 

De vergraving der kali Toentang in ,baanvak 23 wordt 
met kracht YQortgezet , 

Nabij pi.ket 366 is een ,ijzeren buis wijd 0,50 e1 gelegd. 
De fnndamenten van het westelijk lalldhoofd van de btug 

nabij piket 391 zijn opgemetseld, met het opgaande werk 
i ll aangevangen. " Aan de ontgraving van het westelijk land
boofrl werd voortgegaan. 

Afdeel-infl Demoengan-fPillem I. 
Van pikct 311,7-355 en 369-376 is de eerste ballast

laag aangebracht. 
:Men gillg voort 

doc-boomen. 
met het aankoopen en planton van ,ran-

(Jav. Cour.) 

Salttn.mllg, 9 Augustus. Liefdadigheid. Voor de nood~ 
li;dclHlcll ill de omstreken van den Merapi heeft de Hr. v. 
d. 'V. in Tagal ulldcrmaal j 108.55 afgedragen, als tw~ede 
opbrcn;;st van de intcekening op zijn 1/ Geuzenlie(l." 

(Loc.) 

ik verzekerude lui zouden nietl~ng meer gewachth~boen : 
met 'zicli zel~enrecht te verschaffen. Zoodra echtermet> 
het oude regime ook de stichters van zoaveel onheiLhet 
'eiland verlaten hadden, 'Was aIle vrees vooroproerwegge" , 
nomen. 'En ,\ve willen hopen voor immer. Alles ,Chang~nn 
maar a£ van het gebl'Uik, dat het Gouvernemimtvanzijn.~ 
overwinninO" maken zal: Er wordt weI eens beweerd dat. WI} 

hier en elders nit gebrek aan , de noodige blljonnetten niet , 
krachtiO' kunnen optreden, maar ik zie het logische daarvan 
n!et i~. In tegendeel: met anderenhoud i~ 't er voor, 
dat onze talrijke expeditie's meer het gevolg ZlJll van halve 
dan weI van - om me zoo ,eens nit te' drukken ~ heele 
maatregelen. Een doortastend best?-ur met ambtenaren, die , 
humle taak erustig opvatten en dlB, naast ,hun staats~lad, 
ook de zeden en gewoonten des volks bestudeeren, IS de 
dood, voor het - oorlogsbudget! , > 

Intusschen, als 't waar is dat de troepen klaar hebben 
gestaan vo,or de reis naar :Bali, dan spijt 't mij.in een 'op
zicht waarl~k dat 't bij klaar staan gebleven is. Waren, 
ze tach herwaarts gekomen, zij hadden ' dan getuigen kun:' 
nen zijn van eene plechtlgheid die iii den volsten zin des 
woords eene vfl3edzame mag heeten, en waarbij tochsolda- , 
ten en muziek moeielijk kunnen worden gemist. , Oordeel 
zeIt'. Ge herinnert u zeker nag de Bandjarsche expeditie ' 
van Ao 1868, die, volgens officieeele opgave, gelltaafd door 
het aantaI gevonden schedels, aan ons leger 22 l;llangekost 
heeft. lk beroep mij hier' op de ' officieele opgave, denkende 
aan heLo'cen de inlanders mij nn en dan van bedoeld,e ex
pe(litie geIie,,=-en te vertellen. Zoo bew~erde onlangs c en in
woner van :Bandjar in , allen ~rIist, dat van de, :Balineezen 
slechts 8 man gevall~n waren, terwijl de , Hollanders niet 
minder dan 17,.000 dooden telden. Zeker een hoogst be~ 
lachelijk cij£er Vaal' een leger dat ' geen 7.000 sterk geweest 

Correspondentie van Bali. is, maar honderd tegen ' een dat de meeste :Ba'ndjarr~ezen 
Boel'eleng, 1 Augustus 1872. zich niets op dat getal laten afdiIigen. Zoo ziju' deze in

landers! Hedeneeren laten ze niet Diet zich doen.~ Zoo 
,Geacltte Redakteur! gelooft men hier ' o. a. , dat een ':Brahinaan , onkwetsbaar is. 

Ikhcb tlitmaal allen lust om vot>r afwisse'ling ,Mns",·het ' -In Bandjar zijn verscheiden,e Bl:ahmane~zewond,. ,e~ gesneu.
woord te l'ichten liot uw zettel' en hem de les te lezen over veld, ergo: een :Brahmaan IS onkwetsbaar! Maar lk dwaal 
do wij~e, waal'Op Jdj liU en dan lllet mijlle orieven aan u af: ik wilde van onze gesneuveiden spreken. Uit de koe

,omsprillgt. Ik lJeb me llltijd verbeeld, tlat ik nog al eene ranten zult ge u misschien, nog herinneren dat men hu~ 
duidcIiJke hand schl'ijf, maar of ik hob me daarinvergist aan het zeestrand heoosten Tamoekoeseen grafheeftgegra, 
uf zelfs de dllidelijkste hnnd is geen voldoend middel ven. Later hebben vrienclen hier en elders VOor een eenvou
tegcll 't t)(JO'aan van arukfonten, Ik begrijp hnders niet dig monument gezorgd, en oak in andere opzichten het 
hoe ga60ek ~oor gamboek, N.qoeralc voor Ngoel'ak, Balie voor noodige ' gedaan om de nagedachtenis ' dier. brav-en in ' eere te ' 
Bali, hem vaal' hen etc. komt te staan , lIIiJne bl'ieven heboen houden. Jammer aIleen dat de zee zoo weinig eerbied vo~:t: 
natuurl~jk te weinig waarde om dc lezers oak nog met een graven heeft of - misschien beter -.:. jamIIier dilt men bijhet 
bng erratnm lastig te vallen. Ge begrij pt echter dat ik begraven zoo weinig op de zee gerekendheeft. Vetbeeld 
niet gehecl onverschillig ben voal' diergelijke misstellingen. u, de begraafplaats licht zoo dicM aan het strand, dat bij 
Dat nu en dan een woord uitvalt, b. v. in dat stuk 'over hoog water aItes ,onder loopt. Dien ten gev:olge is dan ook , 
de vcrbanning van den varst waar van gezag staat voor het een_e gedeelte vIm ' den ringmuur voor, het andereIia 
misoi"uik van gezag, laat zich hom·en. Zoo ook het plaat- ingestort en deden zich hier en daal'reeds teekenen vaor, 
sen van een kommaofkomma punt waaroorspronkelijk eenpunt dat weldra ook de lijken door de nimmer rustende eben, 
stond. Licht mogelijk dat uw zettel' beter met de pUlietuat.ie ver- vloed in hunne rust zouden worden gestoord. Gelukkig 
trouwd is dan ik en ik hem bij slot van rekening nog Vaal' zijne echter hebben anderen nag in tijds het ergsteverhindcrd. , 
welwillende tusschenkomst te dan ken heb. Veranderingen Dank zij eeti vOQrstel van het tegenwoordig bestuuf, hefl,ft ' 
als hier boven beJoeld moet hij echter maar liev!lr aan mij het Gouvernement onlangs verIof en - wat ' nog' betel' 
overlaten. Doeh genoeg hierover. klinkt - de noodige fondsen gegeven, om de'- lijkenop 

Met eenige verwondering lazen we hie1' in den Java- te graven en zenaar een hooger gelegeri terrein over ta 
bode aat te Soerabaia of, volgens een later bericht, te Wel- brengen. Verledene week, Woensdag 24 J uli,heeftdiep.ich
tevreden een half bataillon heeft gereed gestaan om naar tigheid plaats gehad en ziedaar waarom wekanden; wen
Bali op te rnkken. Ais dat geen cananl is, dan beklaag schen, lla"t het-'half bataillon van den Java~lJode herwaaifs 
ikde .dapper~n, die misschien reeds droomden va~ eene I gekomen ware. Die plechtighilid zou dan. zekerI?lech~geJ.' ' 
dekoratle en meta dan een op de plaat8 - 1'" st! oatvmgen. ! zijn nitgevaUen. N u waren .'t slecJi.ts eemge ' weimge Euro
Zoo veel is in elk geval zeker dat wij hier bij 't gebeUrde\ I peanen en inlanders, die de twee zwartgeschilderde met de 
il1" t<leze dag, en geen ?oge~?lik aa,n eene expeditie g,eda~ht driekleur bedekte. kisten langs h~t steile be,rgp, a~ naa,r .bo,v,e, n ' 
hebben. WeI voor dlen tlJd. Had het Gouvernement met volcrden, Het meuwe kerkhof licht ongeveer henmllluteIi 
tiJdig de band aan 't werk, geslagen en door een krassen ! gaa~ls bezuirlen Tamoekoes 'op cen heuvel die den bezo~ker 
maatregel de s~erk bewogen gemoederen tot bedarengebraoht, : een prachtig uitzicht aanbiedt ten O. en ten W. op de ' 



~;1dtllliggendeb'el:ouwde: strokeD, ien Z. op Ball's sohopne bel'
~'~'ge'n en. ten 'N.opzee. , Een waar rustoord, ook , v00r Ie" 
<, venden! Men is nu nog bezig om ophet graf een naald 
' :16 bouwen; die zich zes el boven den grond verhelfen eD, 
' .:naar we hopen, ten eenigen d.age den zeelieden tot bahn, ' 

.' den BalineezeD tot waarschuwmg, en ons dapper leger tot 
" een roemrijk aandtmken strekken zal. Onze ~rijg81~eden en 

hUnne woordvoerders klugen wei eens over mlskennmg, laat 
him hier komen, enals ze duar op dien altijd greenen heu, 
vel ' in steen gegrift lezen: , 

, IllER ltUS'rEN: 

de Luits. Steckman en de Nij8 
mot t10intiu andere dapperen, 

gesneuveld bij den aanval tegen 

BANDJAR; 

Augs. - Sept. 1868. 
Het N. I. Goevernement aan zijne -moedige strijders. , 

Augs. ' 1872 
me dunkt, . da~ moeten ze tot de erkentenis komeu dat de 
echte 801daat in ' Goevemement en burgerij nog altijd dank
bare vereerders vindt. 

Gegroet. 

(Soer. Rbl.) J. O. C. 

fioerabaia, 8 Augustus. Ve1·[Jijtiflinfl. Dezer dagen i~ 
weder gebleken, welke vreeselijke onheilen de den inlander 
aangeboren wraakzllcht kan ten gevolge hebben. De ge
zagvocrder van een der stoomschepen welke de gemeenschap 
onderhoudentusschen .lava's West- en Oostknst, had, eene 
\i,oe aan boord, met wier melk zijn eenigst kindje werel 
gevoed. Deinlancler, belast met de vel'zorging van dat 
dier, vergiftigde de koe, wellicht wegens ontvangene te
rechtwijzingen over hetniet behoorl~k vervullcn der hell! 
opgedragene taak" met h ~ttreurige, door ohem vOOl'zeker niet 
beoogde gevolg, dat het zoontje van den gezagvoercler K. 
overlead, aan . het gebruik der vergiftigcle melk cler koe, 
wat -een scheiknlldig .'onderzoek aan het lich~ braeht. 

Men sehrijft ons van Banjoewangi, dd. 4 Angustus. 
Eergisteren avonel om tien uur kondigde alweder een 

alarm het publiek ' aan ~at het amokmaken hier niet tot de 
zeldzanmheden behool't. Het geschiedde evenwel door een 

'. Banjoewangier van geboorte en zlliks behoort weer weI tot 
de zeldza.amhilJen . 
. De amokmaker, waarvlln ik vroeger sprak, was cen Ba

!inees; zooer moord , roof, diefstal enz. gepleegd worcU, 
, geschiedt zulks in den regel door vreemclen, vreemde Oos

terlingen, en ontslagen vcroordeelden. De J3anjoewallgiers -
op eene cnkele uitzondering na - gebruiken geen opium, 

' zijli arbeidzaam, kunnell over vl'uchtbare sawahs en een 
prachHgen veestapel beschikken en daardoor hunne behoefte 

, in ,volle mate .benedigen. 
. Omnn wel\er op het alarm terug te komen': 

Een mantussehen de 50 en 60 jaren was z!lcr jaloersch 
op ·· zijne jonge vrouw, die bekend stond een slechten le
venswandel ·. te . leiden. In den afgeloopen middag had hij 
haat ' gemeenzaammet een inlanc1seh jongeling zienpraten, 

,' hetgeenzijne achterdocht. opwekte. Des avonds hegaf hij 
:~ich ' naardie*s woningom hem daarover te onderhouden. 
Nauwelijkshadde jonge man -die, van niets bewust , 'met 

. ' z~n onderenbl'Oedei rustig zat te werken ~ getl'acht den 
verwoeden mante overtuigen dat hij dwaalde of deze gat 
hem een stag in het aangezicht. Zijn broeder, die hem 
te ,hulps,nelde, . werd, helaas! het slachtofl'er van zijne goede 
qedoeling :eeusteek in den buik toegebracht met de piek, 
waarme4e deamokmaker gewapend was, veroorzaakte eene 

.... ~'oodelijke· wonde, waaraan hij niet lang daama overleed, 

tf'rwijl het eigenlijke mikpunt van zijne woede er ' met een 
steek in de linkerwang afkwam. De vrouw had het hazen
pad gekozen: gelukkig voor haar, wiji haRr beminnens
·waardige echtgenoot later verklaarde dat hi} haar onmidde
lijk overhoop zon steken, indien zij in zijne nabijheid 
kwam. De Hoofddjaksa voorkwam verdere ongelnkken door 
den moordenaar spoedig te vatte-n. 

Onder de Verspreide IndischeBerichten las. ik in Uwe 
Courant va.n 23 J uli het volgende: . 

IIEene groote schaarschte heerscht te Singapore aan ko
peren munt: de Kling-geldwisselaars houdcn niet minder 
dan drie cents af van iederen dollar waarvoor koper ge
vl'aagd wordt, en bijaldien er tiencentstukken gevorde~d 
worde,n, korten deze woekeraars vier cents. 

Men kan nagaan hoe het arm gedeelte der bevolking 
hieronder lijdt." 
- Worden deze zinsneden elders met bevreemding gelezen, 
hier verwondert men er zich niets over, wijl het in deze 
l'esidentie eene sedert langen tijd bestaande gewoonte is om 
bij het II isselen van groot - in kleingeld iets voor de moeite 
te rekenen. 
, Daar - te Singapore - wordt er zoo over geroepen dat 

Diet mindel' dan drie centen en ook ,ier centen - van den 
doHar wordt afgehouden, wegens schaarschte. aan kopergeld; 
doch hier wordt bij het wisselen van iederen rijksdaalder 
niet minder dan vijf centen; van iederen gulden twee cen
ten; van iederen halven gulden een cent j' en van ieder 
kwartje of dubbeltje een halve cent afgetrokken, zoodat men 
vol gens de laatste berekening niet mindel' clan 121/2 cent 
op den rij-ksdaalder moet verliezen - en die schaarschte aan 
kopergeld bestaat hier njet; ,mocht ze bestaaD, dan kan 
daal'in toch op eelle gemakkelijke wijze voorzien worden. 
Op de pasar alhier, kan men elken morgen ettelijkeman
men en vrouwen aan tafeltjes, waarop verschillende soorten 
van geld liggen nitgespreid, zien zitten, die niets. anders 
doen dan geld wisselen. Denk niet, dat gij, op de pal;jar 
iets willende koopen, U daaraan niet behoeft te storen: 
hebtgij geeIJ.kopergdd bij U, dan is het VOOl' U een eon
ditio sine qua non Om U in de armen van die woekeraars 
te werpen. 

Omtrent de IIInve8tigator", die den gebroken Australi
schen telegraafkabel zal opvisschen, heeft men nog niets 
vernomen. . 

De hooge zeeen en de groote diepte op de . plaats, waar 
de kabel moet gebroken zijn-ongeveer 200 Eng. mijlen 
van 13anjoewangi ten Z;uiden van het eiland Sumbawa-zijn 
oorzaken, die het zoeken naar de uiteinden van den gebro
ke n ka bel zeer bemoeielij ken. 

5 Augustus 1872. 
De Investigatm' is heden nacht hier aangekomen. Hoe

weI reedshet eene uiteincle van den kabel was gevonden, 
kOrl men' hetzelve door het zware weder niet -behouden; eene 
boei en al de zware trossen zijnverloren gegaan. 

W ijl l~atstgenoemde hier niet zijn te verkrijgen, verlrekt · 
gemeld vaartuig daarom morgen of overmorgen naar Soc
rabaia. 

(~oer. Caur.). 

CAB.G-A.-L:J:JS-rEN. 

Uitvoer . 

Naar Nederland via Tjilatjilp per Ned. schip nCornelia Adol
tina", gez. de Roever, agt. J. ]'. van L,-.euwen en co. 

V oor Nederland. 
600 pik tin, 150 do rotting, N. H. M. 

Voor .Tjilatjap . 
62000 ps goenie zakken, 8 pik go'!uie garens, N. H. M. 



Straat Sunda· doorgezeild. 

DATUM VLAG , NAMEN DER llCHEPEN 

Angultu,.. 'Engelsch ••••• s(oomboot Wyberton 
...... M~dine • • 

• 6 N • ••• • Adelaitl.. • ,. .6 Nederlanilscit ... Electra • • 
iii 'It .- II ....... TeJnnak_.. • 

• 7 Engelsch ...... Forward Ho. 
• S ~oord Duitsch, Santos • 
• ,:,"" He. schell 
• - It • Frances ~ 
• - Engelsch .••••. Grenada. • 
• 9.N ...... Black Adder • 

• • • . ... CarmaDsstersbire .- .••.• Kill_rney. • 
.' .... G. St, Peake 
...... Sooloo • 0 

GEZAGYOERDlm 

• Rlacklin. 
-. Shearer, . 

• We,tcolt. 
· Landweer. 
• LU5ink • 
· Hossack 
• Kloingarn 
· Friedrich . 
· Kortling • 
• Vadzean • 
• Moore . 
• Watson. 
• Meikle • 
• Robinson, 
• Hoorvie • 

VAN 

· Aden ............ ilJuJi ........ " Batavia. 
• llhanghae ........ 26 Juni..' ...... Londen . 
· Ringapore ....... 26 Juli ......... .". 
· Batavia ......... 4 Augustus ..... : Amsterdam. 
• Amsterdam •••••. 27 ApriL ••.•••. ~atavia. 
· Manilla ..... : •..• :12 Juli' ....... New-York. 
'~Hgasak,ie ...... 6 Jilni ......... Tond'l'!' 

· Ramafang .. :.... 2 Augustus.... Falmonth. 
· Passoeroeang .... 13' JuII •...• " ., Boston. 
• oerabaija .•.•.• 29 •.•••• Order .. 
, Foochowfoo..... 1 ..... 0 Londen. 
· Macao .•...•.•• _.)~ -;Juni. ~ .••. -... ~ . .1,1 

· Shields ..... , .• 17 April •. ,. o. Ordel'. 
· Fremantlil ...... 26. Juli;. ...... Singapore. 
• Londen........ i8 MaarL ...... Hongktmg. 

Aangekomen Schepen tE\ Batavia. 

DATUU NAMEN DERSCHEPEN 

'~======.==~~~==~~~ 

GEZAGVOERDER ~ VAN DATUM VLAG 

,Al1rni~ ••• 2 Nederlandsch •• Ichip .... Vier Gebroeders. • van ,der Zee 
• Evans. • 

· Amsterdam. 19 April Biising. Schroder. & Co. 
• . • . 3 En~el.ch.. • • . •• Cayour... 

• 'Nederlandsch.. Zes fiezusters •• • Rutgers . 
· P. de Galle 
• Shields. • 

5 Julio 
16 April 
10 Mei. 

J. F. van Lee~W:e'n " Co 0 

.f •. Daendele& ,Co; 
,- Engelseh::'::: 

VoorlicJlter • 
Wyberton 

• de Willigen 
• Illacklm . . Aden. • 16 Juli • 

• 0 N ••••••• Vidar.. • Murray • . • • . ~ingapore. I Augnstus. Coulster •. 
3 " • 7·Zr. Me ••••... atoomb .. Coeboorn. • • Lt. t/z. Ie kl Mac Leod Pontianak 

• Mal'marino .•. Singapore • • - Fransch ••• , •.• " Neva •••• 
• 8 Nederlandsch ... 8cbip •• ; Triton. • • • · Oostrum , Pamanoekan. 

• Hissiuk . Sam pang • 

5 " , " 
6 • 

W. SnermondtWzn. 
Reynst & Vilijli. . 

• 9 « ....... Stnd Leijden. ' • 
• ' N Telannk.. • LUBink. . Amstcr,iam_ 27 Apcil 

J, Daendels,,& Co. 

.10IEngelsch. ...... Hermit.. 
• t1INederiandsch. . ZeebJoem. 

• Burgess . Singapore • 20 JulL • J .Peet & Co, 
· GolIards . Proboliugo. 1 Augustus. 

1 N Maclame, :wa:t~on~ Co, .13 • .. . . . . Bellatrix. • · Haacke • . 
.- Engelsch...... Wress~lca.t1e • Me. Intyre . Hongkong. 18 Juni. . , 

JO Angustus. Ned. Ind. , St. Maatschappiji - •.•... stoomb .• InvestIgator. · Tidmar.h • • ~oerabaija. 

Vertrokken Schepen 'van Batavia. 
~ .-=~====~~======~==========~============~~==~~ 

\BENAM.\ NAMEN D~,R SCREPEN GEZAGVOERm;R I. DATUM VLAG 

AUguitllB .. 4 NederI8n~ch .. schip .... Electra 
" 6 Engel.eh.. • .. ." Cavour. 

6 Noord Duitsch. Eugenie 0 

8 Eugelsch ••• . ..' SHmuel. 
• • N •••••• stoomb .• Wyberton 

• - Zr. Ms. ....... Coehoorn... 
• 9 ~;ngclBeh. . . . • .• Vidar . . . • 
. 10 NederlaDdsch .•• chip .... Anna Elisa.beth. " 
.11 • .. .... bark... Adelaide. . ' . • 
• - •••••. ,chip .•• Cornelia Adolphine. 
. IS . . .• .•• Voorlichter 0 • 

· - Engelseh, •.. 0 • u Hermit... 0 • • • • 

• 14 Nederlandsch .. stoomb .. Prins Heudrik der Nederlanden. 
• - • .. .... brik .... ZeeMoem. • • 0 • • • 

, .- EDge~ch •••• "' schip ••• County of Nairn • • I • 

OA::a.GrA-L::J::JSTEN"· 
Invoer. 

Van Nederland per Ned. schip HVier Gebroeders", gez. 
van der Zee, agt. . .••••. 

150 vn boter, 50 kn manufacturen, G. Suermondt en co. 10 
kn manufacturen. van Beek, Reineke en co. 88 kn koopwa
ren,50 vn verf. 21 kn beschuit, 99 coli manufact.ureD, 1 kt 
wllgensmeer, 10 kn olie, 5 do WOfst, 9 do accordioDs, 3do 
lepels en vorken, 40 do pepe~munt, 50vn bier, 9 hi krame
rtien, Geo.Wehry en co.2kn patronen, 11 dodiversen, 
Tiedeman en van Kercbem' . . 12 knmanufactureD, Burt, Myrt.le 
en co. 27 kn blik, Ie Roux ,en co. 23 coil manufacturen, 
Bahre en Kinder. 13 kllrillmufacturen, 100 dovermoutb, 
Maintz en co. 54 kn manufactureD, Maciaine, Watson en co. 
Skn provisien, 100 md a/water, 80 kn' bier, E. ten < Brinck 

,en co. 56 kif champagne. Gumprich en Strauss. 200 keld 
petroleum, 89 coil provisien, 15 kn diverseD, 5 do koOpwareD, 
lkt papitr, 20 vn bier, 1 kt gewereD, I do iucifers, I do 
koffiemoleus, 30kn wijb, 3 do 8uikerwerk, I vat koper, 25 
kn vermouth, 50 md s/water, B. van Leeuwen en co. lkt 

• Landwcer. 
• Evans. 
• Voss. 
• Owens • 
· HIaeklin. . . 
· Lt. tlzee Ie kl. Mac LeM 

Murray . . 
• Klasen • 
• Seiffert. , 
• de Roever • 
; de Wllligen. 
• Burge's. • 
• Meijer. • • 
• Goliards. • 
• Me. Kenzie 

I • 

· Yederland. 
• Samarang. 
· Passaroean. 
· Soeraboiija. 
· Samarang . 
· Qnrust. 
· SingaPOl"e • 
• TagaJ. 

Ko'os-Eilanden. 
• TjiJatjap • 
, Samarang. 
• Cberibon • 
• Billiton 
• x ederland. 
• Soerabaija. 

manufacturen, Niederereu !l0. 79 coll';IIli~ufactureri, 91m 
papier, 4 do ijzerwerk,Pandel en Stiebaus. 750011 meel, J. 
F. van'Leeuwen en co. 5 knkoopwaren.20d~ wijo,.l kt· 
hmonade, 1 do bessensap, 4 ~n wapens.l kts!ag~oedjes,~ 
ps hammen.S kn kaas, ·BuslDg. Schroder en co •. I02coll 
manufact.uren, Martin, Dyce en co. 75 kn Iucifers,\497 (loll 
staal, I kt knoopen,,2 kn Uzerwerk, 1 vat roskammen; 76 :kn 
kramerijeD, 2 do muizenvallen, Ipak mode waren, 14 knaar,. 
dewe~k, I kt koopwaren,2 kn glaswerk.lktmoDsters,.geb. 
SutorlUs, Veder en co. 1 kt kramerijeJ.l.Sil~!lDiqs~ ::. S .. kn 
koopwaren, H. A. Bahlmann en co. 2 ko idem Grirter. 
5 ku manufRcturen~ Houghton enco.4khkol)pW'a;e,ri~itljn 
zakken, 2 kn manufactureD. 9 90 koOjJwareD, ,-O.(~er,. , . · ~g 
kazen, 20 vn boter, Gezagvoerder. eenige goo:vf\rneinen.!S 
goederen. . • .. , 

VaD ElIgeIand per Eng. schip -"County of Nairn", gez. 
Mackenzie, agt. Maclaine, Watson en co; 

117 ~oll manufacturen,·· Borneo Comp.Limited. 6knidett.', 
ReiSS en co. 22 kn idem. 60 vn mest, Lorrainenco. ", 'BI9 
coll manllfbctUl\;O, Burt, Myrtle en co.l0,kn garene,lrao. 



?iD,';n.it~~~~An~::;~o,o . vnbjer~' Mr:ii~en ~il,t; : ~~;9.:Y,:ri ver!'I!~u~~~ " ~" N dI" a ' . ' P' -.' "~ .', N', D ... ~ 'It E " ,.-;,,:!~: 
iJ 9:u' en; co;] 8 bn garegs.46 coli ~al!;l!fl!rt_u.ren, PI,[ClllrD, ' !i

ar
•
ti er~:e:tlir()I~,<t:~i~a~f~:~' eriKlnd'fr·:f, ruge~le :." 

'''Sylne~' ~~ : co. 1a vnrnesl, 2~ "do, bi~i',667 t?·~steel!~olen. 8 ' . .... '.' , " 
kn gegal~;Uzer, 30 collm8cbm~nen, 180. kr.!l a!lrde\Ver.k,~24 Voor Nederland. ' 
.collinallurKcturell, Maclsine. , Wa.lsou en. co. 21 rnd astde- 2000 ps huffelh~i4en, 210 pik r<)tiing, B!lbre~n Kind~er. · 2 pit 

' w-erk ' 230 colln:anulacturen,Martin,Dyce en co. 50 bn kollie,G .Suermondt en co" :'. .. " : 
man~f8cluren, Mainlzen co. 8 kn illallur~cturep. E. Moor- Nallf Nederland per Ned. schip "Z~ebJos m;'; gez. Gofiard,s, 
manG elleO. ". 60 vn bier, John Plyc~ en co. agt. J. 1!'. van Lel'uwen en ' co. 

>. VAn ,N~dtir1~:nd~: per Ned. scbip "Gerard Piet.er Servatius". 23ps hammen. 20 ps kazen, 1 kt worst, Aao ~oord gebleven 
", .. 'S'f'z'/ de Joode, agt : J. Daendelsell co. lading van Nederland. 

100 vo boter,' 1 kt ijskannen; 1 do kleederen, 2 kn vrocht.en, te Soerabaija geladen. 
646 kn ' zeepi E. ten Brillck en co. 2000 ko petroleum, 125 pik rottin~, 2258 ps koehuider, 260 ps bnffelhuiden, 141,29 
~OOO do · geuev,er. 1 kt~scbilderij.eo,36 kn kramerijen; 2 do pik kotlie, E. Mocrmann en co. 1001,6 piksuiker,Fiilser. 
ij~erwer~,100 }!1 verf, 2 ku lalltaams! 100 do slaoh.e, 25 VIl E aton en co. 9 pik kaneel, 2 kn manden, 14 ps huiden.-E. 
ltaal . 92: 'coll Dlauufacturen, ·30 vn bier, 12kn kOPles, 2 do Moormann en co. 3 'In bmod, van Sommeren, Greve en co • 

. uieia~i1, ' 2 " B g'las, 8 ku zeep, 4 do ~itter, 40 md s/wti~er, 2 1379.97 pik kollie, van DUijm en co : 7070 N. pd. tibak, 
'tn inodewaren, 2 do boeden, 2 do kDll'pen, van Heek R ehleke 3kn instrumenten, 3010 N, pd. tabak, de Meij. 41 bnkjl-
eD co. ' 80 Itn manufactureD, Maintz eli co. 50 kn wijn, J. poek, J. Daendels eu co. 22 kndiversell, 5 hn kapoek,F. 
l·.·.van t~eu:iVe'ii eo co. 1 kt, diversen, Ol.kim. 14 kn kra· Karthaus erico. 3 vn arak, W; Voge!s.3746.57 I'ik~ . sui-
merijenflOvn hol.er, 2knlioler, 1 pak wagenljes, geb. Ree· ker, Bultzirgslowen en co. . ' ' 

: fiucke~ , :co. , ,65 bn .garens, Niede,rer en co. 5 kn manufac-
(urei), ] QO ' d()\vijrl, ,S. v~n IJee,~wen eli co. 1J? kn kaar. te Probolingo geladen. 
880. 200 ' vn boter, 1 ktkrameryco,Ptindel en SliehauB. 1 1257,18 pik suiker, Bultzingslowen en co. 13!)Opskoehuigcn, 
ktdiveteeli ; n. 'M. van Dorp en co. 60 bn garens, 75 krd van de Ven IJarsen en co. . 
a/i'f8tM;:' f1'O"vn ' boter,60 knrpanufacturen;Busing,. Schroder alhier geladen. 
co , c<k .100 : vn boter, G. Suermolldt en co. 25 bn manu· 

. 'factureo; : iSkn k&zen,61 do >glu5wcrk, Geo. Wehry en co. 316.79 pik tiD, van Beek, Reineke ,en co. 
'l~' bn ga,:cD8, 2 kn koopwaren, 83 coil m~ililfacturp.n, 201 vn Nnar Nederland via Tagsl per .Ned. scbip "Anna Elisabeth", 
verf, Gumpricb en Strauss. 11 kD .rfovlsH;n, van Vleuteo en gez. Klassen, agt. BusiD~,Schiiider en co. 
Cox. ' 60kD manufaotureD, Maclame, Watson en co. 100 , Vdor Nederlillid. . . J 

jnd B/wli.i,er, ~ahre eo Kinder. 12 ko divers,cS' Gilbert en
1

co. 650 pik tiD, 2581,62 do kollie, 12~ dorott.ing, N.H.M . 
. 1 kt diverse; W. Schmit. 1 kt kramerijen, · mlssaert. kt 

d,h'eree, Zelis8e. 20 vn bier, 20 do boler, .13 ko kazen, 2 do Voor Tagsl . 
g~lagt, '. l ~kt likeur,5 kn olie, 3 ko g~~r. vruchten, 14 ko 1 balaDs, 2 weegschalen en touw; 3 prikkels, 1 kt ge~ig-ten, 8 

' !taarieil,lkt'dessertwerken, 11 coil provislen, 50 vn boter, 4 /Zcwigt.en, 1 kt stopfiesschen, 1 branilkast , Ivoetstuk. N. H, 
iii 'tc)uw.wetk,l kt zeemleder, ' 29 ko wlJn;Reyust en Vinju. M. 46 ps hammen, A/boord gebleven lading van Nederland. 
125 knbjer; 100 vn bot.,r,23 ltn pr09isiell, 5 do hammen, 4 Uitvoer. ' 
do tampen; 125 md a/water, 12 vn po~c,eleio, 2 kn lengviscb •. 
4 . do ' ballktit, 30 do kaae, 1 kt prOVISlen, de Lange en co. Naar Nederland per Ned. scbip "Triton", gez; Oost-
MUm 8~.~~~O, 200 , VB cement, 20 ku b~er, Gezagvoerder. rum, agt. Reynst en Viriju. 
300 ,n' botet,- 300 ps hammen, Order. eeUlge goo vernements ; .. , te!3oerabaija geladeri. ' . 

"g#e~eb:~,~:-'-,; ' ..... . .. , , . . . 5~--llik-~,ott;ing-, ~A.,!emaet ~n c~o .. ?.IO.37.pilt{ snik.!lr, 37 ~oJl!ng~-
p~per, J . Komng . . 800 plk tID, N , H; M!-~10:}2;r,g;pll<c-Sot- ~ 

Uitvoer. ' ker, Fraser.. Eaton e~ co. 852,73 pik kollie, 60 piknofen, 
Na.ar N~derland via Samarang per Eng. scbip "Wyberton", 10 do roe lie, InternatlODlIle. 2 vn speir, 2 ps rookvlee!,ch,5 

. .' ps saucijB, A. Horner. . ". gez .• Blackl!n, agt. Babre eo Kinder. te Probolingo gehiden . 

Voor Nederland. 4001,40 pik slIiker, Fraser, Baton en co. 

~O 'pi~fotting, ... 634 do t.in" B~bre eli Kinder. ~2~.72 pik tin. te Panaroekan geladen . 
, MIIIDlten!lo. 529,72 plk t.1D,SorneoComp.L\I~11ed. 65000 210915 N. pd. tabak, Maarscbalk en cO. 

A; pd.thet, Ned. Ind. Handelsbank. 298 plk kollie, In- albier gelade,n. . 
Jer~ational!,. ' .50 pik rotting, 8925 A. pd. kaneel, 2 kn 1innengoe~, Reynst 

' Nllar N~der1and per Ned. scbip "Electra". gez. Land weer, en Vinju. 50 pik tin, Houghton en co. .lvatvl~~scb, 1 
'. . . ..... . agt.Maclaine,Watson en co. do epek, 4. vn mee4 Batenbnrg en co. 3 knprovisien,Aan 

boord gebleven lading van Nederland. .. . 
.;' , .. '. te Soerabaijageladen. Nallr Indramaijoe, Samarang en Soerabaija per Ned. Ind. 

399. pik:To~ting. 50~.7,44do sniker, Fraser, Eaton en co. 453 _ schip "Sophia Maria Marriet", gei.Pettersson, 
;pllt kQllie"VIID DUlJm en .co. agt. Reynst en Viojli. 
; .. ,'. :"."< ,< te Pasoeroean geladen. Voor Indrarnaijoe~ . 

6000~4.8 pik' ~uiker; Fraser, Eato.n en co. 17 bn zakkeD, Reynst en co. 
, •. -" ' Voor S~marang. 
, :" ,. '.' ", alhier geiliden. 27 ps bam men, Reynst en Vivju .12 vn boter, Biesthorst., 13 
47~~' ~\k",ti#r:f229Ilok0tfe, .1 ~tboeken; 1 ,do piano,.Maclain.~, bn delten~, lnternationale .250 keld ' genever, 200 kticol7nac,~ 

:W :alsciil ;enco; '617,73 plk tlD, :1250do k.ollie, Buslng, Scbro- van Beek Reineke en co. 82 takken ' rijst, 1210 do-d[mar, 
:~dei"~n ,:' ¢'o, ; ' 655 . pikkoffie, N.H.M~21Q ;pik kollie, Geo. 60 J3ik medicijnen, 87 zakkenpeper, Jobaimlls: 50kncog-
~~~~iyjii,Aci: ).14~49~·p#·~b~e,f.!.'ied~~~n en van Ker- nae, 3 do wijn, J. Groijter ' .. ,', ' . . 
~ c\ieIli ·"~JQ9aOO~. p4. tbe,e,1 kt confiturel1, ' John Pryce en . . Voor Soerabaya. 

,.':co;' }r'$f:¥i~!,t1ig~e4en, r db . e~ni!erves; Bi-ans. 2vn vleesch, 500 keld genever, Reynst enVinj 0.2 ~n damast. 200 ~ripoter,-
.: r.lio~g~'!/~;~~e~:bur~?U .co. · ~ 1 kt manufactureD, Geo. Wehry euc9.14 kn ,lucifers;"iill 
. NaAr' ,N~d~ifand~i~ Samarang_per ¥ng.scbip .Cavopr", gez. Beek, Reineke en co. 20 ko ctlampagne. :M~intz :eDeD. · 50 
, ', ... "" E ' . t Dnmmler en co kil cognnc, Neuhourg. 60 kn aardewerk. geb:Sutorius. Ve-

~i1'~~~;i(i';1l;~~::::~:~.,~;d· .. . ~!i:~ 0 'd~ Olre, '; I:WJr:."~o"a:'~:!dfo!~ . ~\o~;,t;.,~; 



; ~i~~k~;ti1:~~~';f~"::d' hoo, .~. _~. ISCDI.el ~en d!llr4~~i~~tJ~!,!DBIliI·~;'~rjij;IijA~· 
'""-fifi '''.A:nisterd~in, methet Ned; schfp Vier gelJl'oeJel'8, beden aangaat~ 
d&YIl~ereIlVog~lpoet en I>eij, MeVr. Ae wed. Harting eri /.. passing~ .. . ' •.• : ,_ . ·-;.~c- .. · 

'Ia~'krna~ren. " ' . r . ~:8\u:U~fnnfMa::ri~~;r?:'J' !I4,e:t __ -'beP1ULlde 

~, VanSillgapore, met het stooms. Neva, de heeren van bebakeningsvaiu'tuigvooriler~(!d6- ~ta9ia'~Op!gClJ!h!l~e~~ ' 
Itiendijk, Ricardcl en echtg., Damchoksa en echtg., Doune, aan een ge~agbebber dlle . 
'S._. ~aiter, Done.gre en bed., Revius, Torchoux, Estienn.e, Who ijte, zoodanig bo.vll'li de gewolieaa-n-

T hI b di d komsten en wettigevo()rdeelen;. eeDe in(1.e~DDjl~!t 
, Wa!hheem en echtg., Dejeuner, '\ a cronn en e en e. of ;tafelgeld ' (ter ' verv1'l}giijg • ,'lali de 
. - Van Singapore, ' met 11et Eng. schip Vidar, de heel' stoomschepeil der Gouvernements 
Miicallistl'e. ding) van /50.-':"' . ' II.~ .. J'U"U'.J .. 

.' N Mr Nederland, met het Ned. schip Electra, gez. g. h:t\:sy~~~in!n v;aApriI T~63;noi' 
:g~pdweer ,de heer Lawick van Pabst en fam., Ie luit. del' op den stoamer .Tjiplliaog,waai'a~n , bij 
rif:atmiers E. Ahn, machinist I e kl. A. Hardes, wed. Pake van l6Mei daaraanvolgimde no~ 9. de 
"en<db6hferwed; . ,van Dissel ert 5 kinderen, jongeheer :Nlun- geven, wordt . bet. ,bel1el ' . 'd~. ~;.:nie~?:~i~~{!~ra.j;~~~~~J;{;,~ 
te~itiiht en'80Jitsl. veroord. lllilitairen. vervangingvan de Bogor w 
': N;a~ . Mu.itok, Riouw en Singapore, met het stooms. ::~ne::n!:e~::~ne; rDl,~I!~ JUlllgll.r~:!ld,A~!~,~g~13t»~1-"1 
jiat~n,'Benii'f}ck,de heeren Olland en echtg., de Wilde en tweede machinist van die . . 
fam.;, Pragel' enZ •. M. troepen. Bebalve -deoverigewettige , .. ,"!ian: ,bnnnebetielt: '} 

kingen verbollden;wordt toeg~ke:rid!- __ " .;',.7_'_ ,'C '" . , ".,+:!' 
' ~OtTVEImEnN:.cS.BESLUITEN, BENOEMINGEN, aan den lim _stuurman. fu nge,end- gezaghebqe~ een - trakt~;' 

, . . .•... ~:' ~;~';. ' .... , .. ENZ. ment van f 120.~ [eenllon~l'erll , tMntig " g\iIl\'e'~l?sm~n.il~; /: 
. eenetoelage alsfungerendc gezaghebberyan I .40;~[!fleFtlg _: 

EXT R A K T uit net Register del' Besluiten van den . gulden]'s mallnds eneene fndemiiiteitvoor -voe.<ling 'fter , vet~ ._ 
Gouvemeur-Genm'aal van Nederlandsck- vanging van de reglementair vo.o_r .• pe~ stoomschef!~q., del"<G~~ .~ 
Indie. vernementil marine vastgestelde . voeding]vaif 1:5,0:"';' ,[vijtyg~,: 

gulden]'s maands; . . ' '. .. . ' ..;;l~· :_;' c,,.~:_;:< 
BUITENZOJl.G, den 9den Augustus 1872, (No.6.) . aan den 20 macbllllstde -ge,w:ol1eaan ' dle_u. J~i!g ; verbo.llcl~n : 

. (Staatsblad no. 139). ' bezoldigingv.anf l50.- [eenhi>ll~erdvijfti~g'ii_ld~jril'8cmMridilL 
en eene inde~niteit voorvoeding ,van I50, ..... {vyhiggnl<le~1-:; 

Gt:lezen dem'issive va-n den Minister van Kdlonie!l van 13 's msaIids;ills voordenlen :stuo,rman fun.geJf!A4;g~be~r~:; 
Junij i872, La. Aaz, no. II/9Il; is bepallld; .... • _; ............ :' .• !;:< __ ::"~:: , ;~>_ 

Is goedgevonden en verstaan: . . n. benoudens de hiervorenbij '§§ 'Iengaangegeven'wgzigingtljJi"] 
Krachtimsmagtiging des 'Konings te bepalen, als ,"olgt: blijven aHe voorscbrift-en -to:titfl'endehetliebakilpmgtivaart.Wg\i 

Q. bet stooUischip Argus, het bebakeningsvaartuig voor de vaar- . voor de reede . v~nBat~,ia ell'. den niell.w :tl! _ ~Quwenc;s,~!D~r::. 

·;,~~~~::~,l;ff£gFD~~i;E5;~:l~~~~~~i · '·~T::t4f;.;~%§i2;.l=tr"4k7i_'~l'!;~~ 
blijvenaangewezen va or de bljzondereliiensten, waarvoor zij , twee tweede-machinisten; . .. .' . . 
be:stemd zljni . . . . eenniachillist.leeriing, ..-', ,;:~:"-. -~ :_>.-':'- ' 

h. de bemanning van het stoomschlp Argus bestaat Ult: eeneeraten stu:urman, fungerend :,gez!'ghebber. 
een gezaghebber, eiln eersten stuueman. . . _ 
een eersten stuurman, een tweeden stuurman. _.,'. . • .. -- ,:: -,, : " C. ,._ 

een tweeden id ., 0; de voor die betrekkingen organiek _,astgeBtci!4e '~~(lld~in~o,;; ' 
een derden id., en verminderd ,met: ' . , . .., ' . 
een eersten machinist, drie derde siuurlieden; . - .- . . 
e~n t weeden id., in dier voege,dat voortaan ~~Ilhoord- v8t1 ', ~~ '!it.?omschepen~ :. 

·· e,enmacbinist·leerling der Iste of 2de klasse,- Hertog Berniud- en Java slechls. een. en()p- d!~ ~apo~)CIIl ,: 
. -een eersten · mandoer, Kapoeas II ~een derde ' stuurman zal - wo!deng8f_l~tst; , _-' ''': 

.'. fies roergangers, 1&. dat alinea a . van .art. I -van l3taals.blad: 185.7, ; no"23~ woreU 
zestienmatrozen, aangevuld en zal.liliden: -. . ,,;,'< . .. ........ : }-;> .. ;:, . . ,, ~;,;::,>' 
vijr vuurstokers Ie klasse, uBlj ontstentems van aspIran~!ln. die aan-!oorm!lld",verelscti-
vljf idem .2e N uten voldoen; kunnen!Ie geBtel~e Jijd"akke~ ,~r/t.!l~.;,~!ltdea :" 

. een timmerman', uwanneer het belang van 'cJjl.'d~en~t;: ditvqrllertt ter_".ij1.}!1;g~::::: 
een kok" - nallen, waariil e~n_ voorh,U~!l'!iclere '-di$l~li~~nJl~8~~.cl:~~t~gC? 
een hofmeester. . "bij de GOllvernements mat.lne , ~ord~:lDg~Jur~A.~ '~ya~. ~~~:':: 

. . oP de bezo!digingen. als voor die betrekkingen bij de Gou· uden gezagvoerder vanhet\ -,alri~aJJ. > mgelDI'4'. ,9~~tu~,m ,dlCl , 
' 'Vernementsmarine zljn vastgesteld; . .. IJbetrekking doo!gebrag~. ili ;fO~P~l\s~!ief,~il ,01e~~~~,;g. -~b~t .:; 

'C;. <_vclor hetsioomscbip Argus -\Vorqt toegeslaan als indemDltelt .voor den verpligtendiensttijd ' a18 : eerste8tn.'!~!Il~. '>~-" _ ... ; 

~t¥:Jf~~~~~~~;~~~~li~;;~~~;~~~i -~~·;~O~~.e.~V:_V'·'~'~N' .. ' .• ~H~.~~.i.;c~.:~ .. "._·fu.~Dl'~L.·.·~'~"-~'·";_-'" .. '~.~.:_.'.{: .. :,.' •. _" ..• ,.~ ...•.•.•.•.•. _ ..• _',:. 
,· en.twintig ' gulden] 's maands, voor zoove,elden eerstgenoem- A """'-""" "" __ ... . 

· de en van / 10.- [tien gnlden] 's maanda,' \Toor zooveel den 
Jaatste betreft, wegells de uitgaven. welke ~ij verplicbt z~n Voor elk artikel in di1; n_er v~rkomende. :en _nie{ d\iOrc ancIer<. 
' in den loop eener maal1d in dicnst aan den wal te doen,- In geteekend. stelt zich voor cle' wei ~ scbrijver ~eI!d _ ~ : ____ . : ' . -, ' ':" 

" J~r~:!~~~:~~~li~:::;~lr~~7~!:7?:d~f:'~ttl;:: SnelpersdrU, ==lIll1!~G';;'~·~~'';i 
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