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ik ben er sterk veronhtaardigd 'overgeweesf 
en . wil niet ' langerzwijgen.Alle· ntderlan'd~is ' 
zullen er Imune eigenemeening over hehbeli." 

o0!iieliw'"BataviaasOhlIalldelsblad. Het alltwoord Van Corea aan deJapansdl1~ 
regeeling luidde alsvolgt: - .' .... ,/" 

.JAPAN-EN COREA. "Wij' hebbel1 uw, brief ontyangen;diencze~F 
" ernstig overw:ogen en met vroegeredepe61ii5s 

,> Qfscho,()ll wij in· de eeuw -del' vredehonden, vergelekel1. .Het is lang ~geledeIi,dateenig@ , 
:~ritetIlatioli&le congress en en telegraafkabels leven, aanraking tussehen, onze beide JandeIlbestaan: 
:iieri 'wij tevens' de seherpste tegenstellingen in heeft .. Gij vraagtin uwsehrijvenopbrtmgsE 
.bloedige (iorlogen en soms in burgerkrijg fr~ch v~n schatting. \~ij willen nagaan hoe het ni~t 
is er :nofr',slecllts een land tel' wereld, clat zlCh the zaakgelegenls. ' 
v~r.houdt vaifelkEfaahrakingmetvteemdelingen./ fraieo Sama deed, zonderuitgetart tezijiiof 
J.)e ' :; ehineescPf ' rnuuris~overal elders ineenge- daartoe eenige reden te hebben,eer(iIlval'iIi' 
<~tOft. " DageliJk.sb:h;iderl. (1e betre:~I~i'lYgen met Corea en gar ons stukken te onder;;chri}ven,w{la.t/ 

· 1~ltina.-zichi!i~t;~lwel h~bhengaal;t'Jll.l, . en dan bij wij toestemden in h~t b~taJeIl vansCh~ttillg.{ 
:n()g. :botsiJigeir.,~ pla~ts;n:ni;ar.ChinaheYindtzich ,In die dagen was Oorea.niet ' voorber.eid tot~Cle.b. 

, , .. , ...... , . ,~Q:e . ~en l,'\V't~·:21H,;:,~jfc~,)l.;~~~11,._?J?; ,~«~r~g~' ·~n .. was ., t~~f~, .lli.~~~_g~~f3J'~;i,~~,t:;~;r.'3&I·~~t.1~ 
.. .. . . .' e ".Jjl;:Q~~C':b.t!R;,;,g~'!\NoIK(;)r€J:rb'· ; JapaTI ,O Intren t '. ·ete. plann!3n "valli . J1:tpan;:'Maar"',;tll@iS' 
~e:£tCl1jha '!iIi:4ie ()pzi~l~mzejfs ;vdWbij : Alleen:staan ,de , zaken geheelanders. _. DeitlyaLin, Cd:r:~~,' 

.~,:,;ti~~ . Dl:aakt,: eelie. liitzonde~.ihg '. 01Hlanks de d?or rraico wa~ eenmisqrijf vanJapa1'l,gatilog 
~j:~9gingen; ) eerstva~ Frankr~k, onlangs van de met gestraft IS.. UW elsch is zoo QP;t'edelij~? 
~:¥ereenigde, staten, orrl dt\arvoet aanwal te dat gij veeleer het geldbehoordetterug tebe-
'krijgen, vol harden de Oorea11en (of het volk van talen, dat Corea u zond, in plaats dat wij 11 

:·Chosen)in hunafkeer van vreemdelingen Niets uu n:.<g sehatting zouden opbrengen. . 
,:inaaktdit duidelijker dm1 de volgende mede- "In uw brief hebt gijherhaaldelijkte verstaan' 
~ ~eelingell, diewij aan de ,Japausehe bladen gegeven, dat gij de zedenen gewoonten del' 
antIeenen. vreemdelingen hebt aangenomen vVij kunne:n . 

. <, Een kOrrespondent van de Nishi1t Shinjishi u de verzekering geven, dat Japan is Japan en', 
schreef het .volgende aandat bIad, hetwelk te Qorea is Corea; maar wij hebben onzeeigene 
Yeao wordtuitgegeven: gewoonten, Eeni-ge jaren geleden orrtstorid , tus

.' .,iZoodra onze regeerin~ wedel' goed geves- sch~n ous en een land, Fl'ankrijk genaamd; ge:
: t~gdwas , (nade ' revolutle)\verd een gezant- sclul; dnt land wordt .. onder de bapbaren 'a.ls 
':$chap naar- Chosen gezonden, ,0mc1e. naleving zeer machtig en groot besehouwd, terwijlCotea 
> Y~n::de 6u,de,' ~1'.aktatell te yragen, waarbij {lorea I klein i3. Wij brachten ,de nederlaag toe aan:q,at 
', ; ~iJl1eschatphclitig4eidaan Japanerkent. In groote land. vVij vei'zamelden al ouze' krijg~l;s 
':p~aa.ts, van het. aallz6ekvan .. 0l1sgo11verneinent en iecler hunner wasbereid om.te s!~ryen:~ ,¥.Qf" 
Fip,:>te wil1ig~n,.1 antwoorgMen<JeQol'<:laYlen , met : gens het tusschen onsheideoes,t~iHid~QY~i~qii4~ 
,, ¢enbeleeqigend schrijvep{' .~oostootendvoor Qns traktaatvan vi'lendschap. zouae¢e.tr;.zqci~r~':C,l~ 
,v,oJk dat\vijdit ni~tmoge~verduren.Dit ge-under cloorbarharen' wei·af:tangevJtll.~ri, :'d~i~l1 
,Oeurdedrie jarcn geleden.'VVuarschijnlijkis

l 
te IFllp komen. On1 onze o'prechtheidte tQoneh, 

h¢.tnnte laat om or over tospreketl, 111MT schreven wij u d'atwij allesVooi·be:reid hadde~ 



. sbhreVflJl: ~vij ;4,; ov~'r on?jen nood, (l~.~l~~:11UOllzen .. Hoeongerijnid de 'li~at tegen denvr¢,~"jq~f~~ 
· tbesUnitl me de en vrciegen onverwlJld orn hulp ' ling en deopgeblazeIiheidvaI;le~nvolkJtr,: 2t!~;::~ 

Gij hebt ons die ni~.t gezonden en zelfsgeen l110ge toesc~ijmin; dat~~.~ep~v06r?p~et"eeD,~;Wt~~~.~ 
' aritwQord op .ons schrIJven doen toekom~n. . .' landte ' bewonfmen ;w:eilllg~' Jhac1i~te" '>b'tl~J~~~~!t;; 

. "Van dieu ' dag was het traktaa~. van vrlend· erligt toch; ietsindaf schrijvfln; > dat"p'ris ' ~~~t~;r 
'. schap tnsschen ons verbrok~n' 'V1J beschouwen mede verzoentl1-1ati1e.~fj;k ,'de-liefd~,'tot~~~;"~~~~'J;~ 

11' niet langeI' a]seen vn~nd, maar .~18 ee.n , derland, deg~hecht~)~lC!: ' aantrakblt~Il '~aI\,!p;r?!i.b::: 
vijantl. De to~m ~.an uw J??gste Sch~lJ~en . l~schap endeneer~ie~v.?o~V6~rv~dfl~hjl~~,.&,&~~ 
zoo vflendschappellJk, dat WIJ lIet als ,elra~er W'oonten, al ~beschouwen wlydIea}sc.vooroord!3e,lep.::.,;, 
l\ikaanrnerken. N adat wij eenmaal bevflen~ In Ol1ze dagel1be.hand~~en an,del'e ;g~oot~;t~ti~~T: ' 
zijn geweestmet Japan .. en met ~erraad veI~ :traktaten en ve:blI~Cl~e:fHsseilals 'schell~I?ap~:~!':'~~i 

.. golc1en~erd~p, l\l~nnen WIJ geen vnenden m~eIstoffen talvanindl~ld~~l1. bp.hl~nne nllnaq~}P%9M 
zijnGIJ hebt 11l.~t eukel het traktaat.op de yoor hetgevoel vanllatlOualitelti en Jlefd~1tya,~F 

<bovenbeschreven WIJZC verbrokel1, maardltmede het land" ',-,aarin Ineii :, g~boJel1 ' is. " QIlae:r?~~£[~,; 
gedaan door illbre~lk te makel? oP . e~ne de~ ,d~r1anders,Jsditniet~~ldza~~:., .. , ..•. .. ,· . :it~51~l,t;]~ 
voornaamste hepalmgel1, namehJk door . de ze , Dat . ,deCoreaan, -dIe . denvre~:nll:itelil1g,::;~.leti:t 
(len en gewoonten der vVest~rschebar~aren 'kent,hemvooTts .:hlijft!' liaten,Iaat ·zjeh\eikla::.)·" 
nan te nernen; Wij zijn onderrIcht dat gl] U W . ~en. Maar . ()llderde Cliinee~~ll .vap. ' Euiopa .(~b~h
leger op de 'Yijze .. van de Fran.schen hebt geol~~ ~ls men ODS " weleens n:oemt) ~i.ijn (¢r.dienietye7~l,':,; 
ganiscerd; als glJ gel~. noodlg heht, leent glJ meer voorliefde vQQr vr!-lem.a~hJ:lgen ' ~aIld~J:I: d~g-:; 
bet in Engelatld; als glJ uw volk '~.11t belasten ,leggen, YQQF!l>fwaar hetdeKdloiii~I1,g~ldt;,;vtI~,t.> 
of rechtell deriktte hcfien, nee!.nt glJ vool'sehot- waren eghtel·' ten alleiI , tijdevt'e~W~¢1iI1ge.l~r~'i4t~-'~ 
ten van ATllcl'ilmnen . .. ' lvlaar glJ :hebt 0118 daar·onzehe,ers:6b:app·ijin ;~4~~{t~Jge~,est~il J;f~bbe.n.:flie,!7;:\ 

'. ·over. llooit gcr~adplc~gd, zooa1smhet o~de ~r~~- ; :pen ve~~igel~: ,~y're·ernd~~Jnge~·{.~.~o?~ri '6~s*;et;~~~if, 
toot bepaald 18. GIJ mCDIlL dat ,de1~.esteIsche _ ~tl(gebH~"cl-'de 'grootstedlensten'Bew:ez~n. -Ccr.PogI.i',z0tl:~'~ 

' barbul'en groote natiell uitmaken. ' . \JYIJ, Corea· lllCl1 dCli'vl'eemdeling~Q:oyeel mogelijk.willenWit~1t$ 
rlCl1,hebbcn slechts ecn zeer klem J~l!d; maar .'ofzijIl handel .aan, ;hoQgerereehterioI1derw~!,p~Il.y~l; 

. tochhebbenwij den moed u tc .~chnJvep, datnat ontspruit wellicht:c minder uiC'ifkeel" -':~~n:;;i1 
de W'estcJ'::\che barbareu beesten ZfJn. v~ IJ zeg· vr'eerridelinge:n dari ,lit( zucht 'tot:het, bel\~#~1:; 
gen 11 dat om urechtstreeks te belecd~~en, u van monopulieilcn . OIiredelijkevoortechten:.v~q()r\" 
ell uwe bondgcnootcn, de barbal'Cll. W 1J wen- onze landgenooten,hetheste' mid del in 'onzen::,tijd ; 
scheu dnt gij n bij he!l voegt en llWC gr~o~e evenwel 0111 OhS dooraudereIi hethezifde!)~Q~:? 
schep¥h Clln w le~el' hIer brengt. _b'usankal IS lonien 1:e doen beliijden ,en ' ous 'in ' bot~iill~~~}>: 
het gedecltc van Corea, dat het IlRast aan Ja· te wikkelen.DcrO"clijke bekromperiepolit~~kj~> 
pan grellst. Oll~ .den aanval voor .. n -en uwe thans onhoudbaai'.o Cqreazal dat .ookvr®g",?f\' 
vricnden Z(>o weullg ko~tbaar mogeh.1k te doen Iaat ten zijIiel1koste ol1dervinden,lllzegt:,;'li·~.t:'~ 
zijn" ZUllCll wijFl1sankal ontb}ooten en tot een l1tl ronduit tot Japan: -aIle bad)aren -zijn :.'Mii~s~/~ 
.slagveld llli'iehte\). " . ten; koril .rnet hen en wij zulUm u v.erslaah. (W:iji : 

"rTet is geheel onlloodlg 111 v~l'derc kon·es· Nederlanders, die .de ' waardevaii' pochhfl*~~,~ij;_ 
porH,lcntic' tc tl'cden, daar het onre~ht hetwelkvandien mirdbesefferi;rnoeten heg!ijpelld,api'9~f;: 
gijons aan.g~claan he?t, zoo groot IS, dat uwe tneest liheraletevensqe vcrst!'ind~gstep~1.itf~kit 
verontscllUlchgmge,n mct zoudel~. wo~dcn afl.uge·is. De heel' van Herw.erdenm()g,e : het ; -Z)aj~l!M0r
nomen. Hetec~llge wat ovcl'bl~Jlt, IS ~~n .bloe . . volschrijv~ntegen t()el~t,illgya,nvi~emde '~~guf~;~ 

. dige coorlog , ~,dlC .T~pan ~~ zlJne . knJgsheden peeanen in Inaie",baW,al~en" ,jn ' #jl1 _ oqKt~g~~.i~ 
' ~nl kosten en. dan zullen ":lJ ?nze voorwaar.den , ov~r . den inlander. , z~lke .. d~nkb~.eJq:en'zij~,.,;t~l~ 
: ~ot.d~n . vrede stellclI. Dlt .~s ' onz,e' .Teemng . .. ba:i~oq:ue onlze .. ili :,el'ii'st tewedtir1eggen: }?" :t}:b :)':' 

: 'Poogtmet 011S nader te schl'lJ ve~. 'VlJ deelen leen in CQrea 'vinde6~,e nog , we~rk;lank. ': ';;"";",~; 
' u ' mede aUesgoed VOOl' te be't'elden, want Ja- . " ,. .,' -, 



·.ldt,:' - ' 

~:]tttt"Sli1'RG~~Nf:~N' . :~:!.,;~e1h:~h Pl':O~!:~~~Yij~:i\I:::~ 
. ~l~gs , ~ijl!! bij;J~taatsQlaq 110S:, 110 en 111 komsten op verjaardagen of de uitnoodlglllg om 

~:ni ,,"-:.;~~:\"algel#e~ne'-l)yliti.e~~'egleme~teI. "voor En- een~ soi~ee litt!~raire ~f tooneeh-el'tooning bin-
{ tQl1~,~an;en en . mlalJd.ers _ vastgesteld, .als een co- nen s lnus te komen blJwonen. . '. . 
, .. ~9Jl*i}~:~~vans:le. nie.uw~ :wethoeken .. van st~?f-I Na~r onze meeni~g ruoest dus gelezen word~?: 
.'~;~?1j:t':'Y~Yf1arva.I1 d~~ YOOT ll).lallde~s blJna ge~lJk-1 "DIe tel' opro~rmg of openbare verzamelmg 
m.l.atg';\i'iQ~t de>pohtte-reglementen IS afgekondlgd. van personen enz . 

. "[)~::il:!!~Uwe y~tor.aeningei1, waardoor de verou- De samensteller van de reglementen heeft dit 
.. d~~~~?:~§epalinge}1, l3e1'stvoor Batavia en Soera- blijkhaar op 11et oog gehacl en indien de' me
b~j~;i~Shet l~venge.roepen en latermeer alge- morien vau toelichting opellbaar gemaakt wor

" D1~¢jifQ;p ", Javai ~ vantoepassing verklaaHI, vervan- den, hetgeen . zeel' wenschelijk , is, dan zal dit 
: g'enJ ~ijp~i tredeB met, 1 Janua:ri a s. inwerking . wellicht duidelijk blijke~. . " ., 

lIll.:]ge-. ,bre]jgende aan ' den samensteller van Eene andere leemte IS, dat 11el'gens, naal'· WIJ 

' de~e~: yerorde;nil1gen, die ·· in v~leopzichten als nieenen, is bepaald, dat getuigen strafbaal' zijn 
, .,:v~lg¢.~J~~gdDj<!gen - wordenbeschoU\vd, stuiten als zij niet voldoen aan de oproeping van den 

,w:ij;<'ppi;,~enig~geb~'e~en ·en leemten,Waarop wijpolitierechter.We1 is voorzien in hulp- en 
·d~'.X~~)j'gacht ::vestigell, oll1dat het nog tijd is dienstweigering bij flOOd. Dan wordt de nala-

~4~~tiij-::!~voorz.ien, ,'v66rdat de politiereglem.enten tige of weig.er~chtigeverplicht "hulp, dienst en 
jrJ}"·J'~~~llSsing ·kom{m.: . . . ,'. " . . bijstand". te. verleenen.Maar uat sillit ni.et i.ll 
::.,;:~IPc. :~~€f eerste, plaatf5 IS. III de . redaktie van de de verphchtll1g tot het afleggen van getmgems 
. beide ~j!~glemellten eenwoord riitgelaten in art. in politiezaken. 
-5'., ~~. : i -van, d~t . voor_ Europeeanenen art. 3 . 1n c1eze leemte l1loet noodzakelijk voorzien 
a]q, l .)r,an uat v(Jor inlanders, waardoor men worden. Reeds nu worden.politie- e111andraads-
t<ft . de ~;z'onderlingstekonklusiel1 'komt. zakep dikwijls op uiterst ligtvaardigewijze bel'echt, 

."': D,~ ~: l:>e'pa:ljng .Jui.ilt: ' Uit gemakzucht laat men het oproepel1 van getui-
<, !;tM~;t:)"::gel~~9iete:va).126-60 gulden worden gen na en dan ontbreekt 'dikwijls aUe bewijs. Er 

,' g~~$~rJt{t:< di~ .J:er \()Pfoeping of verza11zeling van zijn voorbeeldell dat eel1 bediemle zijn gollok 
'pet~9P~Ji~ VOor. ;, w¢lk~inde ook, nltl1oodigingel1 tegen zijn meestel' trok enzijl1 kvell bedreigde, 
'<\?:iBt~~~Rder .gaart2e -'1?oraf schrift~lijke - v~rgun"" De ' mail werd .. opg~~vat, maar keerde den "91-

'- h}:I;l:g~.:A¥~H het~; p']~.tsellJk c bestqur te hehben be- genden dag _ bIJ ZlJn heel' terug, met een 
~~k9W1#1;V, . '< ', ........ . . '. ' politiedienaal', die de boodschap kwam brengen: 
;~i::;,.;.A:PlT;>t@nareti; ;in ' {unktie en besturen van ·er- dat de bediende wegeus gebrek aan bew~s ill 
: J<i~ilde;·;~iv~reenrgingen~ij\laari dt verbod niet vrijheid was gesteld. been enkele getuige was 
ojja~r\:y0rpen, " .. nogtans opgeroepen of gehool'cl. 
.;.J3jj, .. h,!:}rhaling binnell het jaar worc1t de hoogste Geniakzucht zal zich van de l1iet",opkomst van 
g~l'gho~:tevan f 100 of gevangenisstraf van ten getuigen prevaleeren om de zaken zoo koi·t 
l~ij'g§t,ec';~ dagen op Europeeanen toegepast. mogelijk af te dOell. Maal' bovel1dien zal het 
.. FP~·:::'llQete k~nv()Or inlaIlders worden vervan- politierecht niets' beteekenen, zoodra het een 
' g~n ·: d(5~or tenarb~id.stelling aan de pllblieke ieder,. ,Enropeeaau en inlander, vrijstaat al of 
)!;~if~~~~yall 1:~ - 2:9d,-agen en , bij herhaling tot niet als getuige op te komen. )n landen, \Vaal' 
&9;;{~4I:lg~t!. :.," , meer besef van het belang del' publieke zaak 
.·. ~POI'Xf;llke yerza1D.elillg v'anpersonen, tot welk bestaat, worden getuigen verplicht op te komen . 

. ewq~.'.:;;90k,. r9\lzi{lI"... of danspartij ,mag' men Hier is zeer zeker eene strafbepaling noodig om 
q~th~!Y.f :: na ' 1: JaUl),ari e. k.niemand uitnoodi- de nakoming van dien~ plicht te verzekel'en, want 

: @,l¥;~:::~p"rider , vJ~liguPpJI1g ' van de politie en het dat de inlander gaarne getuigenis komt afieggen, 
. ~:*l1 \~:~'~tK:,haar Jlpof~ .. ~~hangen of men zich bin- zal zeer zeker niemand bewerell. •. 

tI:~p~~ ;!;k*Js ma,g. a1l1'!lseere,ri. , . Lettet:lijkopgevat, Eene derde opmeI'king is, dat bij -het po
' m§:~Ji:ji:m~n dif'c ~eLzoo llitleggen. Debepaling litim'eglement voor inlanders zaken zijn gere
j4~~ '·'···' ' ~:tief, ~~: ~" ': ,:; .. ,. .X: '~' " geld, die tot de bevoegdheid van het l'egent

' >~\,~ :: }'7.t;dat~ap. ,(l~ ;> be9oeliQg ,uiet .~jn, want schapsgel'echt behooren. 
-W.aait6riF '·ztm :hetnestu.ur van' eerie sOcleteit of Art, 82 no~ 2 van het R-eglement op de 

· v;~~·<e~~#~.· v'ereerilging >ionder verlof bal~; . muziek .. . R echterlijke .Organisatie draagt aan de l'egent
l~«t~ijer(': en vergaqeringen mogen .. do~u plaats schapsgerechten ' onder roeer op kennis te nemen 
, ~~ •. : :.' .:: .. ;: ".". o~;. .. , ~ 
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~ ' Biti'i% . ~I~i(~~~~~t~~en¢~wetwondi;tig ~~iN~e;r~}eilirig~~f~~~~rga: ';'bif : at:t;~ :;82 ~:NC:). 2<R;;·;tt? t +~~El . 1o~1~IJ~~EY;1!~ i_ ,,:'e,~· of1 ,honden,yY~l'o~:~er,~ _N~rho~'g4 1o:~ri>gt;lijk:"" ,-yel'aeit : aail 4~tg~ell::m ;.Qet 
;. rl~ara~~~: sGna~~,>y.eroOr~a~a:1¥t i:s/~enz, :. >,,:/ .. ··pphtie*e~liipynt,<·voor irilanders isvo()rges~h,re- .. ~ 

:;:;))e J:\Mertiediiig:: w'ordt "gestraft met ·· eC11egeld -' -v:en. lllet c:~'k,ftoch - eene . vrij ouverschillige ·Z!lak ·· 
, o<t~:te : y~ll J;i,oogstens jf lU of; tot 6 dagen ge-~elke,TreGl:ilei <df shaf uitspreekt, hoeteer "Wij 

v~WgeIjli~§trat, > ~:: ,,:, '. ,' erver de YQorkeuraa.li geven, dat .- de ; Eu.i : 
',:~~J1Ji8.ft.ti?ldeling, van ', (bieren, dus .. zelfs zonderver-" xOpeescbe ,politjerecJJter van de overtrediDgkennis : 
,it.jridiQ'gi zalcfde) jturo'peesche politierechter . even· neemk ~0ok ()nf~at '-c{an m:eer z~kerheidCbeStaatd,at 
,y~t : strafffen ~nie't :~em~ ' geldboete ' VaIl f 15, dat is de opgelegq.est'l"afzill worden.to~geI>ast. ' ~Dein!l.ing,. 
z,y~ard~r'. -I1et'laten :losloopen van kwaadam'dige Van, boeien dopr hel 'regentsQllapsgerecht- ,wordf : 
h,Q~·cleilt'9f\*l;1de :·:Hierel1 zal hi} strafi'en met eene immerslii'et , [j~4oo:tlijkgekontroleer& ·:c .. , ',. '-,> 
bofit€: , +8.n f16tot l25 ",of gevangenissti'af'dal1 '. Deze ']~eJj'tfellen' gebteli-en . o:ntsier~h ;aepbm':" 
w~lchya:ngai~beid: Nu zal weI alleen dan ' blij- tie-strafreglemel1ten ' buher is ·hoog~LWeltsc11eIljk :, 
ken, clat--een 'hond,jkwaadaarclig': is, wanneer dat alsnog ,de '.- noodige ·aanvu}ling, plll.atshehbe,: 
hijschf{de · aanrichtell dan is het l'egentschaps-want 'andet& :'zttHen bij de toepassiJ]g - gr~ote 
g,~:J:'~eh~/kompetent OJU de zaak' met f 1 Obaete . moeielij:khedell" :;6ntst3an:'c~. - .. : .. · , }e' V~ :~L. " 
af/:t.e -~lo,en~ ·i>· ." . . . ' ..;:i/ ' i,. ....... ~_-,.'~~:,.:;;::.~;::ci::..b:<: 
GNlen ,';~ziet Itit, ,d(:)ze voorb~elden, daHwee rech-ST.EEN}(OI;EN: ,-:', 

t~f~' de~'~lfde ,: po1itie-o~ertredingen ~unen kunl'ien ....... .,". . ..' c- " ", : . C,,' 

stii'~ffenL; He~; ~geyolgd,aatvanmoet zijn ,dat tenEegun:u. ,~I.t.·~.:" oh~i,~.a~~:~.~~ajS(): .• gP.e.:.,.; .... ~ .•. v.J:.r.;.~.t~.·g.6igijt~.~r.~~.·~,t./. 
d~ai-, \vifiu' 'eellEilfopeesche l;olitierechter is, de · ~ - -
sttaf yoor dezelfde' overtrecling zwaardel' zal zijn, verslag . der,proefnemingenop, een." vaIi : 9'>¥~'s :' 
. - . l ' 1 b . oorlog.sboderns genom. en, vocjrkotrie .. qde :.· i~' '.'.ge ~ 
:M,~ar bovel1c ien mnne!l otsingen ontstaall, want . . .. ' , . . . . " 
h~t : l'egentsclrapsgereclit is ' ten ' volle bevoegd . te Javasc.heQoitrqnt v?,lf20de~etno: ' 67~ , verClie-,.,· 
beW.eTeH; dat dezaak . tot , zijne ·kornpe.teutiebe- nen ' d~Ornl;iliellk()len ·de.'yo()xKeur .';99yeif .de ,: 
hQort. '; Zal men ',tot' een regent; die, ll\et de wet ioo g~nstig, he*~Iide :'N~w~OMtle;k9t~ii. ;'_:} /,;' ~ '> 
iur;Cle '}Iand, ,: tell ':behbeve vaneen bloedverwant ,Ink dl.~t Ym:slag .. der proe'ben ~~an .-'Ombip,en en :lj;ngelsehe:-

f ·: - ..... ':-. "d' . 1_ ······· . " h bb d b" s"~en 0 ~n, ,gcI)oui'en "an OOTu. V,slU Zr. ,Ms. :stooffisehip ,:, 
O :" Vfle}l OpKoInt, - zeggen: WIJ e en . e .lJMaa8 en lP'alil, in 'de maand Mei 1872,',leest ,men 0: a : --
ko-hinklijk bes111it __ Yli.$tgestelde rechteTlijke orga- -Ter Yolcl6eniI1gaan hct besluit" van ueu-'G9uvernell.!-:': 

. ·~I~!~~;~wi:i.';ij~3~:~~?a~a~rdir=er· ;~fi~1,rZfr·f~1;~!~~~~~~lii~ 
}~~eli ?zal ;aartvo~ren . ·dat fertehJk op Java · de sieenkoleu ,ontgonnbi' e:l tevensw:erde.~ii -'_bilo~ii; geir.i:<@r.tS' 

, pplitiw~ol reads " sedert lal1g ing~'ijpt in de be-~et .. eheLveryoer~er8'O-t01t. kolenmul,J,':, ~o~lo~~p,i~ang '; 
vOegdheJdvau':ide regentschapsgerechten endatllab1J 'P~.9:ang;:~ .. ,,;o •. •. • .. . :;,-- · ::' < C ;' ' ,:,/, ,", ': .• ':, 

h"· " . . h '1' 'k' .. d' b d' ] . d 'd De Vlcr voorname lageu vanhet Om bihen kolenveld 'zlJu ' 
. et met ,~ensc . ~: 1J ' . IS e .. . evoeg leI ~ va~, . eze genaamd:' S<>engei~Doerlan; Oe1oe-aj¢r; Pi~ng NaiHl:as_~en> : 
la~tste.nl:ut tebretden. WlJ bea}nen aat, Maar iRanti. _ . ' <' . 5," 'e" ',":'::",::;" , ' : 

~.:?~e~ .• ·. '~cle.,~.· ..•.. e .. . i~. !.tb~~. ~~t, t. eb~~l~~rgt :.c1~n~:.C~,er:!;~~~ I. tei~~~~n~.e.n.aJ!:{.".c.\1:.·.::~!aatt.jz~ .. th.(e~~~ill.o. :.j~r .. ·.in.m.·'.,9~11.~:.,,': 
. • .•. 'c .. ~ '._ . : • •• ; . is .. .,: i ,wera. b~paald,a1i:t. , de t>elJroenng van tlOvllngenoemdll ncr ' 
, lIl; }nd~~ stll~:w,lJgell~cle wet. tel' zlJde SCllOOf\ sO'Ol·timvan 'Qiribili{jn 'Kolen zottdeplaats, h¢bberi' a:;m600ld 
, . eri( de >~~kenJl~ar " goedvinden plooi~l~ ofscl1il?- ·· d~l' ter Wes~kllsfv.a~~S~matra . gestati?nee~dei)orl()gs\)bd~s::': 
pet,de. "cxan, claar dat : het zoo wemE" baat III len, wel, _zoq •• m?g~~IJ~ " lU tegen'W(}Orcl!~\le~d , vau , den,;!,!e,r§~-:> 

, rri'&:r{ig " :.gevalclt 'beste ;vo?l'scliriften · i~ ge:'.en I ~!~i;e:e~~o:~:-l~:~t~i; ;~n~~::t~o:ae:a~!a~:dri~r. 
eR)d~, .~:.z~kerr , . {\l,~IlS oudanks Baal' de zllWe11,lk - geIs~he :(Ne:w~Castle) ' steeukolen, · teIi' eind6. de-uit;teb6ln:gen "'~ 
heid.·· · dei mac.lifhebbehde~i werden. geregeld,. I1aat \'erslagen, onderling .te . klimlen . yeTg~lijken, ,; ... .. ·:~ <; > . :·<: ) .•• , .-, .• 
niate<ih3Zenv,ei¥)Zeil'de wet of de _ Yoofschrif- , . Daarech~~r~ __ :~n~ ge~'otge ,: eel~ei~ ·caa~dst°fting c e~l.l\ ~ 

'.:~:'; ':;~"',' . . ••• ' :~'; _ ," , .. '. . ' , - . . '. Lueelte vaulhm _grootp,n transportweo- tusschen Padallg en :' 

. r~~i~~flij~;;~E~~~~!;t~;lfI{~i~~~~,;ffI~~~~'l~c 
b~_~ool'<1yJe g,~schl~qYll:\Pll1.. 'cr0ll I~urop~esch~npoll- !.iige Soengei~Doeri!lll ,Oeloe-ajereIi 'New~C~le~ steenkoien; ':' 
tiet,ecl1t~f;in,' de ' d6ol"gU8:3.:a.ngegeyene 'gevallf;lu:'Ius ' :t~i:~ijl ' ~~¢i>/!09i§,~Il~nZijngedaan' ofzull.enworde~ om'/ 
de~:;eenig~k 0 mi)e:t~ilte l~eGhtJl:,te (TaBl1. QM redC1l, -' . - 1)a de b~proev~ng;< ~:'Vaar;::cll.iJplijt:, ill!tilin.s , ) van .d6t~ee .. 

;1f~~j~:;~;~~#~!i~¢:;;;,~'J':h%~~ ! ra:~l~~;=%.~;~t::t~~;lV::> 



rili~~~~~.~~~[~~~~~Rei~~~ni;!~(enc.eg?~~llltl¢;i~ nUbewijst te~~~~:hetverslag ~an den kOl1nnan.d!\n.t 
p. 'l{rup.n.n l. ·van de hfriy18£MlfJG'!fTaal, den c1uit t/z.lekt Splm- . 

arbeiit :'Scliob1t I ' . datde~l~~i~iand van · de wegen op, S~lma .. · 
VQCii:zif~h dringend AAliJeg ,van een sp~rweg ' vordert. 

'~A~rrin'ii.ripln '>;R"lftp.l" in de maahden': October en November, schrijft 
hij, heeft men irizakken van 1/2 pikol de:k:olen 
van de Inag Soengei-lJoeria'f1 naar Poeloe-Pisang, 

';. . . .... bij Padang. gebt-acht, en in, November en ope;. 
;~~~;to~~~~~~15~ireri~:~:'~t· ~engevolgde . w,aar- cember is drt op gelijke wIJ' ze met de kolen 
:1>: enz ,or en (tUUl' ' . ' . • . . . , ' , . 

. ! mt de laag Oeloe-AJer geschied. Ook kolen Ult 
e~6;Ittiir" der'.(~arie ,:,pfoe'Vlin l,:g¢roof~ik · te moge? aan- twee andel'elagcn:, waren bestemd om er ptoe-

o;c·,Si.;;.'-"' '' Doerulll .. ~n ven mede te nemen.Zoo waren dan 20 ton llifelke 
uV"" ,." .. ,uu met, enll!'1 ' d" '.' ., hI ;' 0 t '1\£ b :L 1 

···'-···'-"~~'~l'l{"j~nr : hoven aag geree ,In . t ge ee b on. lv aar e'1l~-
. ve dat tu'ee 1llct'andett bij den toestand del' 'we'" 
gell op Sumatra noodig schijnen gew'eest te 
ilijn om 40 ton; van twee der lagenafkomstig" 

&.:;~~",,'''''''-'LL .. ~ " ".' zeggeI'lzeer af te voeren, " inaakte eene aardstorting 'den. w~g 
l~i(e'81ilf},;;]1~t)"'de ';zvvaPie~.Ju(u,I1':Lllb:hooger waarde tusschen Padangen Padang-Pandjang . onbrnik

)V'ant hij is het baar en moesthet · vervoer van de kolen verdeI' 
': '-"",'6'.-:' '''.1 .,. ril~est algelleen tij~lelijk wo'rden ' gestaakt. Van daa~ dat menim: 

. onz~dagen; De, slechts prOeyelqnet 20 ton uit elke vantwee lagen 
eene teusachtige uit- kon doen, terwijl de overige 40 ton noghocg 

" TRLG n-.. C:UJL.ac:u.· tot stand gebracht en droog aa,n de mijnen liggen. . 
hrssche scllteden, datde Het is dus een woord en meer niets te be-

;verdripgen. . .- '.' : weren, dat.de lndische Regeering, had zij ,de 
. tot d;usvet degtoo- handen geheel v:i:ij, de mijnen ~,terstond" lon laten 

':o,,~,,!g'!,;y" ~' j hQ(:l~e.erBdl·ne'q, ontginnen en ' h~t Obsten 'vankolen voorzieneer 

"'H" r..,..,ne:':·'-:'~" ;VOl['.ctt······ deh-1i~eh~~Ft~t~t1i ~~~~~:i~ __ ,~~~nst~~n~~~e~:~~:~~~:ee~r~~::~ ta: 
'cU!,~ ~.Jill,vq,4' .'9U,,-q.~ u.· .... "' ••. "",'n, in JapaJien' wetiilg zonder · goede af,ioermiddelen. . De . prijs 

Eul'op(en' van de steenkolen . . moet beslissen of dezen ver
nijve.rheld' koopbaar zijn, '. :Eeli spool'weg rnoet eerst 'aangelegd 

. ,.' s1~eects .'zoozeer~,uit-~wolden ol1lhet vervoer goedkoopen zeker::te 
.. . '. . ·.: doen zijn, ' betzij door eene partilrnliere onderne-
geru,st le'; ming hetzij 0.0'0 1' den ~ taat. . 

OL~'l'~ql,I.; ,. ·d.Y"" ".'>n'T""' . llitp-q~ingva~ de ,bekende mij- Bet ai\nwezen van uitstekende steenkoleIi ,is 
~Pi.ElPnl:Ke11'}T QF:althaps . lJ¢d:ii~ht.':'warendat zij daarenboven eell . ontzachlijk voordeel " vooide , 

2J.J.len(~·.~ ~He·'.:;zou .... ·.d.: ··<3~·. ~ui1p~n voorz. ie.n./ e .. xploi~atie ,van ~poorwegen op Siu~latra. :Maar 
. . . ls ';;de ~pr).Js, door ge men ncht mets lutzonder eelle spool'baan. Dee~
.... . ' ..... } h~1alig!ijkgest¢g(}D. .. l ploitatie de~Op1bihen-kolell _ op groote schaal is 

. groo:t' vo~rdeel~Q~ londergeschlkt aa~lden aanleg van een spoorw~g. 
~9"" US!~PI\,C;J' Lh .want voorvel~ I" . . Heeft bovendIen de gouvernemente~le kracht 

. eene kwes~ ' op Borneo . zOQ.'jeel gedaan om de mtgestrekte 
,:j fteenkolenbedditigel1 ' aldaar te ontginnen, zoodat 

van ko:,;. 1 de stoomvaart :; en . de nijverheid van daarin 
trentex~ ., hunne behoeften liebben kunnen ~oorzien? Ret 

li¢WIl J tegendeel is . waal'. l~vell als in zOQv~le 
. _ ,), ::;,:::,;I,andel'e opzichten,k.·}S de Staat daar te kortge-

' .. ;:;,'. II'iA'tlITP;;''''n'· dat al~ 'i4~':r;sdloten. 'Var~ ;:',de ongelukkige Banjerma$,ri.- · 
.·~.~"~.uu, u~ .... . "· orpl!leenlt ; :m~~ I,sehe opstand ni~t ; fusschell beide gekomen; ' ~~ 
V¢l<;V)lt:r;()IltJg'll!P\ .. Il g kan ~~~~~{. ¥ou de partik'u!~~!~ pij\~r4eid wa1H"schijnlijkr~ds-

; ::;g:en(5El~(;S'ee<l:lii:k'bteXi' . te heooelli -sedert lang . teii '6PZlchtt; van steeukoleu op Borneo 
~:p'>;;:;:m.9..¢.1~1t!Z¢I~\loOJ~tj;9P~>'gO(~qj.l~o;ope .;~~lze . lla~<de; :ge rolvervtilleJj/ :(lie zij op lliiliton tegenover 

<'$~~, llaIJ.ka speelt: ". " .. , 



tl. : 

·? ,.~(JpJava he.~ft ·de;J{egeering c nietsgedaa.~.J:ahngeb~~chte>"p:uln'ni#r van lietTijll8iJ~j./iJi}i"~Ud 
lIicl'zijn evenwelook steenkolen aanwezig: ... DeJ1~er' lVederlf!llrlKc#~1idlie ... ' ~.op, .waai-irr . hetopstef:\'oi>r~~ 
Q()iesde V riesvroeg velejaren geleden reeds kou·..; .i.omt, getitelil;;> i,De temaK:enhaveu' vQor.'Ea .. l 

'cessie om kolen aan deWijukoopsbaaite ont:' tavia," _., dat wiJ ill ons yorig nuinme;rltelj.. 
ginnen Ret, gouvernement belette ,dit en op- ben medegedeel& . .... ..... ...... ........•.............•.. '. ' .. . 
perde bezwaren van politieken en krijgskundigen De schrijver is met teVteden over denoumhg 
aard. Het is daarmede gegaan als met de aan- van de Indische Regeering,¥an de Kamer van 
vrage van wijlen P .. baron Melvill van Camoee, Koophandel,van denheer:Maarschalli{}nv~de 
inI846, om de goudmijnen van Gol'ontalo te mogen Indische pers.H¢tplan, dat voorgestmmworilf 
Olitginnen. Men heeft niet gewild. 'Vie later om een bassin. tenoosten van het<bestaartde:,lnl .. , 
-. -", en dit is ook nog zeer oDlangs en naal' wij venkanaal te verkl'ijgen, wordt door densch:fijvf:!J:' , 
meenen met goed gevoIg geschied - op Java onvoonvaardelijk aigekeurd. Het zou ,;ach1:er
ondel'zoekingen 11aar steenkolen deed, moet dat staan bijdatvanden,heer (vay)'. Rade:rs,.zc::1fs 
als 't ware steeIswijze verrichten, want er zijn zelfs eenigszins als ontwerp bij dat vanKraaijenbr~:k.'·t 
geene regelen voorde ontginnil1g cloor partiku- Het beste en eeniguitvoerbare planiscla{;,v/.lii: 
lieren va~tgesteld. . de 1\ ederlandsch-Indische Spoorwegmaafschappij;" :. 

Op hetgebied van de ontginning van mine- Geen ander, zegtrnen; kan in aanme:rk:lJ.g' kiJ;, 
mIen in -dezen Archipel is de gouvernementeele men. Veledeskundigenachtenhetljlan vand~ 
kracht nog meer dan elders gebleken weinig ver- K. v. K. juist hetlIlinst goede. .... .. ' 
mogend, in plaats van alvermogend te zijn. Zijdiei)e schrijver drtl,kt zijne. bevreemding, .)lit· p.af.' 
den·Staatderhalve niet aIleen als kruidenier, maar de plannerl niet· door de 'Indische bel'~~jIihe
ook als handelaar in kolen willen do en optreden, sproken. Rif vraagt, of men dan Leenparig van 
illoeten bewijzen dat die onderv.inding van oordeelis, dathet plan van de K. v. K.· het ,eenig 
het voorledene niet meer geldt. De Staat goede 'is? . Hij 8chrijft liet stilzwijgen overliet 
heeft in lndie eene reuzentaak in eigen Kring te door hem. aangeprezen denkbeeld toe rum onlie: , 
vervullen.Laadt men hem alles op de schou-I kendheid . daarvan in'. Judie. ..' . . " .... '......... . ...•.•••.. - :~ 
del'S, dan wordt niets goed gedaan. De par- De schrijver vergistzich. Hetdenltbeeld-tHllc' 
tikuliel'e industrie moet daarom te huip komen I een dam:tussc:4eri Ontust, Kuirierenden vas- ' 
Men late haar a.an1eg -van een spoo1'",eg en ten wal te c Ieggen,is reeds sedert jarenaange~ 
ontginning vanhetOmbilien-kolenveld 6,rer .. 'geven. '. VeIsehilJend~ .anderepla.nnen~ijIline~~ 
Haant de Regeering door proefnemingen en inhet laatste jaar hesprok~n. • .•. Het;is: riieto1il:Je~ :' 
orrderzoekingen den weg, dan heeft zij reeds ge.. kendheid niet dezaak; rue de IndisGhe'p~rs;ll~Jt ; 
noeg te doen. '. . I doen zwijgen oyer·. het- plan, datmen .nu.11.oemt·, 

Intllsschen 'mogell geidschieters er op be ... dat vande N.I:Spoorwegmaatsehappij:Erhe
dacht zijn, dat het voorbeeld van de N. I. ~poor- . staan andere redenen, die e1' toegeleid 'hehben 
wegmaatschappij in vele opzichten niet gevoI,gd dat voorstel also nid geschied tebeschouwen. 
worde, want het beleid van die onc1erneming De Regeet'ingheeft omtrent het~<op.twerpen 
lsalles behalve cen goed voorbeeld. Hicht men van een avanl-projet voor de haven vanBhtavia 
ht:tbestuur beter in, dan zal blijken dat de par- den goeden weggekozen.Zijheeft zicli 'niet. 
tikuliere nijverheic1hier, ook in zake van spoor- bepaald tot de officieele wetenschitp .:maarde " 
wegen, beter in aUe belangen voorziet en zal Kamer van Koophandelgeraadpleegd,<diede 
zij " even ais bij de exploitatie van de tinmijnen vrijheid had en daarvangebruik gemaaktbeeft,om 
opBilliton, schitterende resultaten verkrijgen .. zich mannen te ~ssump.el'en, die zijalshevoegde' 
waaraan' de Staatzich zal kunnen spiegelen. beoordeelaars beschouwde. Uithullnesa.menwer-· 
Het korte tijdverlies,. vereischt om ove1' eene king heeft het plan om de havenbeo,{}st~nbet 
koncessie te ondel'handelen; wordt dan in aUe bestaande haveukanaal uit te bouwenzijP'.(jntstaan 
o,pzichten en in dubbele mate vergoed. v. L. te. danken,niet aaneen voorai' vastgesteld.denk- .. 

beeld, wa;ITov.f:rmellalleenadvieshad.uitt~bren- ' 
gen .. Dit h~d aes~hr~verkunllell wetfm.'doprllef ' 

.. DE HAVEN VAN BATA VIA. .weinige~ . datoverde :zaakgepublicierd:is:Wat 
' .. Met . belangstelling hebbell wij. steedsgevolgd ons evenw~l in dezenzee.l'vel'kee:rd voqrkomtis, 
hetgeen . over den aallieg vaneene betere haven aI-I dat men tenaauzienvail eene zooallergewichtigste 
hier, voldoende'~ande eischendes tijds,. werdlzaak niet. vet}Jneer openb"aarheidaau dehand~li~- . 
geschreven. Grehg sloegen we dan ook hetJongst1gen vande .Ii: v •. K. h:eeft·gegeven. Danzouhet 



: ~~~ 

t~¥~=~;~tI~;j:~~~~tie~:kl;;:: · ::~:a;:o! ~~~;~~~~rd!~:, d~v:1~e~:~!::~: 
~'~e' Y~B~ he(v~sfge§~tna,e., pl~it ofrtegen,liudere dragelijk. Het bestuur van de N. I. S. M. heeft 
t.)rqjt:l*ten pleiten.:' Het Jeit,aat hien de'll heel' bovendien niet ge~oond, dat zij goedkoop weet 
Maa~schalk he~ftverzocht het aangenomeu plan te werken of dat zij het ekonomische begi~sel, 
fjade; c,duit tewel'ken; hewijst, datde., K. v. K. begrijpt, dat lage tarieven het vervoer lo~en. 
a~vr,ijE:fkeuie ~tusschen de geopperde denkbeel- Het tegendeel is in beide opzichten waar. 
gen, Ji~d. . .' '. . . Indiel? er geene andere bezwaren bestondell, 
" ' E~ij ::der grievBn vlfriden s~hrijveI' in het Tijd- dan zouden de twee door ons aangegevene 
~M'(?J!l ',is,ddt p:i~llde dro<?g~ odokken en ' repara- redenen voldoende Zijll om de Indische pel'S te 
~jew~fVen 6p deeilanden l\tliddelburg en Am- rechtvaardigen, clat zij niet heeft willen weten 
s,terd~n1111QetaaJ}JeggHn",e81j· dwaasdenkbeeld," van het plan van de N, I. B. M. 
~~gLl1ij; waqt inloers ', hadden "de w~rvenmoeten De schrijver in het Tijd8chr'ift heeft evenwel 
Iibm~R . op ofbijltet zoo ollgezondestrand." eene phrase op het papier gebracht, die tevens 
' > Het mag un verbazing wekken, dat een des- een sleutel kan geven van het doodzwijgen 
~undig~,die ,het P!!t11 vande .N. 1. ,S. M. 'noemt van het plan der N. 1. S. M. door de Indisene 
l:l.~t , e'eI}.ig goede~ ,JIl~teen kapitaalbezwaar vQI- pel's, 

1¥~§trektF)hiet sehijrilqekend tezijn en desniette- Wij lezen: "Ret ontwerp van de N. I. 8. 
~~tiR.iin ,~bovenstaande woo,rden nederschJijft. lvL sch~int niet in lndie bekend te zijn. Immel's, 
~, < ; :aR(3 'i het ,str.a11<l ' is , te ongezond en men ware dit weI het geval, dan zou haar gema,ch
: tgemt ~als vo~rtreffelijk het voorstelom de scheep- tigde aldaar', de leer Jlaarschalk, niet de ont
~'vaa.rtb:e}v~ging . bij ' Orirustte kQncentreeren, werper lcUll?len zijn van eell ander plan voor de 
\' ,;tussQhen Onrust en Kuiper"een bassin te ma- K. v. K. ran de loyauteit vq,n den fleer JJ1. 
,,:~~Il, yq.()l' repar~,e~ende schepen,. en door ophoo- is het toch niet aan te nemen, dal hij te gelijlcer 
)'ging .. 'Van de, l;even ruimte vo'Or werven, kolen- tijd twee hee1"en ZOlt dienen." , 
~i}llag~~lJnen. , , enz.. t~ verkrijgen! Js ongezonder "Twee heeren dienen", - . wat beteekent dat? 
.y'plek ' denkbaa,r danOnrust p, Men spreke daarover In 'welke verhouc1ing staat de heel' Maarschalk 
{~Ir!etQn.ze . mahn.e-,ofticierep en met oIlze zeelieden; tot het Bataviasche plan? De K. v. K. riep' 
'; liun ~9Qrdeel ,ZIlrbijna, zonderuitzonclering van hem' met, anderell om de Regeering voor ,te 
· dien ,:,~a.rdzijIJ"A~tmel1 alleep daa,rom van het lichterl' omtrent het best uitvoernare plan eener 
;:p~an :~;tl~t _N. i. l: ~S;l\I:zalaf;?iien. ..•. . ht),ven voor Batavia. De 'keuze geschied zijnde, 
:.y ; ~nl~~schen:. ,i~o~,t jl0g 'bewezen'Wordell, dat werkte de heer Maarschalk, op , verzoek . van de 
~,*en Wi-. het Pl~p ,vau . de X.v. K. geene ruim-Kamer, een avant-projet uit. Hij heeft derhalve 
\~~f zaL~inden' om ~het noodigeelder~ danop het gehandeld ais lid eener kommissie, die in ' het 
S:strano ,of bUItEm de ree aan te leggen. ' publiek belang , werkzaam is en niet als menaar 
.' M~~r e1' isme,er; De .schrijver schat de af- van de K. v. K. Maar wat de, sc~rijver inhet 
: stand: ,~pssch~n Onrusten Batavia veel te gering. '1 ijdschrijt zegt,. komt daarop neder, dat, wai'e de 
.. Jl!, m~Il zal in hetplan, van de K. v. K. eene gemachtigde in Iudie van de N. I S, M. be
, :spood)llan van 5 kilometers noodig hebben. Ret kend geweest met !war plan, hij verplicht iOu zijn 
' P-1f:tu ,:,9in . Onrp,:;t'~ riJe~ . 'den wal te verbinden" geweest het te verdedigen. Uit doet van zelf 
. ~i~ch~;J:ntussc~en ,25 ¥ilometersspoorweg. En nu de '"raag rijzen: geldt het hier een groot alge
_ ~~gge., p1eil niet:' ;pe handel heeft a.lleen met de meen belang of dat van de N. J. S. M.? !n 

" ;g()ed;~t~naan den BooIIl te doen., Men vergeet het laatste geval moest de heel' lVIaarschalk de hem 
d~n . r~9pel?psageJlt.:J.YIen ziet yoorbij . dat men opgedragen wordende belangen natuurIijkerwijze 

\ ¢:en , :Cili.bhelpers(meetvan Boomklerken noodig voor "zijn heel''' voorstaan, i'ndien deze de gelegen
i.~l .h,~~l;>en,als h~t :hayenhoofd opzulk een af- heid schoon zag om wellicht iets te verdienen. 

'i;~t~I;l~: . .-g.eIegen i~. , M~fl,J:watoverweegt, is, dat Alleen in deze reeks van denkbeelde~.past toch h~t 
-:qesB~R-r:.weg. yaIl2Q·,;lcilomet~rsdo.or eelle zeer begrip, dat het niet loya~ zon zlJn van. eemg 
;:wpyr~~~ig~ str;eel\.: ,z.9:y:moet~¥ . g~1egd 'Wqrden lid der kommi.ssie, welke. hier werkzaam IS ~e
',,~~t,dy.§:~Ulterst ' ko~~b,~r; z()u z}Jn. ~Dat m;oet ,de weest en nog IS, om eemg ha\~enplan al dan met 
" ¥tilat~2~~ppij . d~11 ~ Y:iIl~~ndo()r .h~oge . tal'ieven aan te prijzell. Als immel'S de N. 1: S. M. bloote~ll 
, yo.or ;~]~ssag,l~:r:~: .. ~~ :< :, gQ~deren).i daa,rgelatell , nog eigen plan heeft gemaakt t~l' WIlle van de pu
'dat_ het. vervoerover ,25 kil9Iueters reeds een blieke zank en daarnit geeu dtrekt voordeel tracht 
;g~~eef>ander~l;' i.~sfoop dell. ilundel zul :leggcl1 te helmlen, dan was ~le heel' Maursclm1k zeer 



~~~!4~:~~~ .·~:~~~~~~~dj~~lij~:h;r~~1~:?1~ '~nM~1~p~~o~~ 
':'JAaatsghapP\l ieen goe(le~i _s1ag hoopte te slaan, hetziJ 
-,-dooi' eeoe _ koncessie ofop andere wijze , ja, dalt 

- begrijpenw~i dat er sh;ijd kon ontstaml t usschen 
.' "tweel1eBren':', hetpubliek be1ang en dat van de 
NedeTlandsch Indische Spoorwegmaatschappij. ' 

Hier was bekend dat het bewuste plan be
_ stond, Men ' meeude te _ mogen onderstellen, dat 
de Maatschapp\i het zon willen uitvoel'en, Maar 
wat wij vau die Maatschapp~i gezien hebben, 
heeft ons overveTzadigc1 omtrel1t haa1' beleid van 
zaken. BovelJdien moet dergelijk ,-groot werk, 
waaraan geene landaanwinning of iets dergeIijks 
verbonden is, met geld van den Staat worden 
uitgevoerd, en daarmede willen wij de N. T. S. 

_ M. zeer zekel' l1iet zienomspringen. -Wilden 
partiknliereu .- zulk ten plan met eigen8 midd~
len verwezenlijkeu - en 't zal blUl weI niet in 
't hoafd kom~n, - dan zon men later haven
ell kaaigeldeilmoeten vorderen, die, met de 

, vrachtpr~izen "over een in aal1leg kostbare spoor
haan van 25 kilometers , Batavia's handel te 
gronde z'ouclen richten. 

rroi:m hij het moederland verliet , sprak een 
, hooggeacht vfiend tot den redakteur van dit 
blac1: gij . gaat naar Java in een tijd, waariil 

. hervormingen ,en groote werken iliet k~nnen 
"liithlijveri; weest s,teeds een 'vrienc1 ,van de par
tikuliere industrie; maar wacht u voor hen, die 
van elke . groote zaak in Indie hunne partiku'-
1ie1'e industrie willen maken. ' Vie dat tot ons 
zei, ' zal het zich wellichthe1'innerei1 en onze 
hourung begrijpen. v. L. 

GOUVERNEMEN~S-BESL UITEN, BENOEMINGEN, 
ENZ. 

IN NAAM DES KONINGS! 
DE 'GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nederland8ck-Indie gehoord: 
Allen, diedeze zullen zien 0/ ltooren leze1Z, Salut! 

doet te weten: 
Dat Hij, het wenschelijlt acht.ende, artikel 3S vim het regle

ment .opde v~rpligt.illgen der administrateurs en op het beheer 
der tinmijnen te Ban-ka (8taatsblad lS32, no. 45). zooals het ge
wijzigd isbij de ordonnancie van den 7den Mei 1812 (Staatsblad 
no. 8,6), in den ,hieronder aangegeven, zin aan te vullen; 

. Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 3S van het reglement 
. op hetbeleid der. Regering van Nederlandsch-Indie; 

He.eft .goedgevo:nden en verstaan: 
'.' Aa,n " bovep~e-~!leldgewijzigiIartikei as toe te voegen de vol· 

, 'g.ende _slot.ahnea:: 
- op.e 'cverstre.k~iti:g: 'vanrijst kim ook gescbieden op krediet, tot 

• I(na 4en ,eerstensinelUijd, mits . onder , voldoende borgstelling ten 
<' iigenlJeg,¢ van de b'etrokken adm'inistrateurs der tinmij~en." 
., En. opuatiiie,ma'ntihiervanon wetendbeid voorwende,zal . deze 
-,in bet ,staatsbladvait NedetlandsGh'-Indie geplaatst en, voor zo(j-

: yeelnoodig,iil . de> Iillatidsche : en Gbinesche talen aangeplakt 
worden. . 

r.:Vi~~~~~1~~.J 
. . L 0 -U- DON. . . 

])e . AlgemeeneSekretar;i.'J, 
VAN H.A.B-:ENCA'RSPEL~ 

(Staatsblad Iio~ 144.) 

EXTRAKT 2dt ket , _ itiiJi8t~tler i1e8l~{te1t 'ddt/filii;;, 
G01l!oerneur~Generaal~an N-etlerzantla'iJ'tt: 
Intlie. -. 

~ . ~ . 

J3UITENZORG , den l5deli Augustus 18,72, (No.16J '-'--
(Staatsblad M.BS.) . , 

G~u~eM~ '. . .' 
De Raad vim Nederland-sch.1i14ie geho,ord; ' 

" Is goedgevonden en verstallo: . . ' . 
Eerstelijk.: Eoz.. '. . .".. _ __ . ". :_". :.:<" 
Ten tweede: . Onder naderego'e~k:<:ilring . des , Koningl!, Dla~h,tk, ';: 

ging te \'6rleenen, om tegimiritrekkingvalibet : vo.l'gejld. ; pr.rs()~·i 
neel voor de ' diei:ist der eutrepo~'loka!en ' te,S~trillr!\ng,t(}egestaa!),: 1 
b~stallnde uit: ' :. . " " . , .:::,': 
een mandoerop . _ _ • .'~ " j128'sjaats/ :: 
tweekoelies II _ , - It , 128 11 " , 

een mandoer ". .. . -. ' ,,144i , .,Ii -

twee oppassers Ii • •• ' ' ;' -,-192 - , '.'-
twee 'k()eli'cs II • _- 11, -120 II 

~-:--""!""""'--~-~ 

te zamen ' /712 "sjurii: 
boven bet thans by de begrooting tendienste 
der tol-administratie en der kontroie en recherche 
a1daar toegestailO personeei 111 daqe1ijkiudienst 
te stellen en to'e te staan: - " 
A. bij hetkantoorvan den :oilhianger der i.1:l- ' 

en uitvoerrfbgten.:· . ,,". ' . 
10. vool ' de werliz,aamheden by hetkantooi 

van den ontvanger : 
-een tweeden kommies op. 
klerkenloQn6n .. . . • . . .. • '. 

f 2400 's jaars: 
112400- II 

20. voor de dienst der, entrllPotS: . 0 0 , -">, 
een administ~atenr"boekh6uqer op II 2400 . e ll 

klerkenloQiieii. ,' , • . .. • • . ' . . " \)OQ - " vierinlands!!hemarldoors op./240 
'sjaars ieaer •• •• ,0 .' 9_60 

vier inlaiidsche oppassersop. I 144 
'{ .: ~ : .' .) 

'sjaars ieder • . • . . . II 576 
Reht inlandsche koelias op • f 120 

'sjaars iilder. • • - . • 
B. by de konhole en recherc~e: 

een kommies-visitateur op _' . . 

. II . 96() 

,2400 

H 

II 

II 

drie onderkommiezen Ie klasse op , __ 
f lS00 's jaars ieder, (jf , 0 , 5400 " 

een inland!lche boomwachter0p.. R ~{)O II ., 

-;. 

vyf inl!\ndscbe tolbeilietideu of .. ". . .. _ 
'oppassers op f ISO 'sjaarsieder, of 0 90_0 .. " ~: ... 

.. ' ' . til zamen --.~.,-- / 1~89Q" ',c 
- . 

..... alzoo~eer ';'Jaars i19i8~ ~ : : 
(negentien dnizend een honderd- 9ier-eli .. tac.hl~gul!1cn)~ ' 

Ten derde: Te . bepaien, da-t . de IldlDinistrateur-b()ek~ouder . by 
het entrepotte ~amarang isr.¢kenp!i,gt.ig. 'aa~~ '4_«i ,_ .!1I~ei!relln~ ),tS':::' 
kenkamer en gehouden tot h~ttltellen . van.een borgtog.t_ van; 
f 1000 (een quizendguldeil), zQom!lde di;.t: iit;,Y:erlland nietMzQ. 
regeling _de . ,oritvangerderi in-- ,'ertuitvoeiregreIF iildaai' yan-:,-jfii 
ge*oe~t~i:~::~: ~~:ligtigheid?~,ij!~~; ??~~~"~pJ~'-:< .' :;.: --': ',-.:' '.:',: •.•• 

Afschrift, eoz • .. , .. ' ....... . ", _ - __ ; ' .. 
, ,. ' 'l:eI oidonnancie : vand~~Golih~rn~llr-G{meraaI . . , .. '~' .. ~. ian;' :NMirliilti18cl';;'Inaie~~'···.: . ?:~ .... 

" .. iJit:>4lg~iA~~~ ·~~~iiiz~i8-~:\:· .'". 
YiN-HA1tEN<:ARSl'E~ ' . 

·",":r. l · .. 



' CiViei' :Q:~part~nient; 
\'.>::'-:' . . ':, '()ntslagen: " 

ulV1~ Jand$: dienst;- de gew~~~n t\V~Cege k()m nies op het bureall 
::Cyan den algeineeuen : ontvanger . bij '8, lands bs te Batavia 

•... ,deie8id~ntililteDlbling · naarde residentie P~bOlioggo, en 
de opziener dei-derdo · klasse M . A • . van · K~rvel. nit de re

.. sidentie Prob~ljllggo naarde reaidentie Rembang. 

,J)epartement van Oorlo,. 
> 1v:[.A. Steenharil. ' .. " " Verleend: 
-. Bimoemd: 

Tot sUDstituut-officier van justitie bij den raad vau_-justitie te 
-Soerabaija. de eerste substituut·griffier bij het hoog~geregts .. 

Een tweejarig verlof naar Nederland, ann den eHaten Initellant 
der infanterie L. A. Tb. Nil. 

hof vanNederlandsch~Iudie mr.G. H. Lowe. ' 
Tot lid van -den raad van jl.lstitie . te -Soerabaija, de -benoemde Op 

sub8tituut~officier van justitie bugen raad van justitie te 
Sainarang mr. J; C. Mulock Hoinver. 

Tot~ubstituot-officier -van justitie by ' den raad van justitie te Op 
_Samaraog. de benoemdil--substitu'ut·offioier van justitie bij den 

raad van justitie 'te Padang mr. J.D. Rasch. 
Tot substitu~'t-ofticier van j.ustitie bij den rand van justit.ie te Op 

':Plldallg, _,de grjffier bij den omgaanden regter in de vierde 
--afdeeling mr. C. Rilllch. ' .' . 

- Tot' etlrsten . kommies by het ,departement V9.n justitie, de derde 
, substitiiut-~riffier by bet hoog-geregtshof van NederlaIidsch

-- Iudie oir. C. baron van -Voorst -tot VoorsL 

Ontslagen: 
verzoek; eervo!, nit Zr. Ms. militaire dienst, wegensvolbrag
ten diensttijd~ met behoud van regt op pensioeo, de eerste 
luitenaot der iofanterie C. C. van den Vrijhoef_ 
verzoek, eervol, uit Zr. Ms. militaire dienst, wegens vol brag
ten diensttijd,met bebond van rel!t op pensioen, de officier 
van gezondheid der tweede klasse G. J. Filet. 
verzoek, eervol, nit's lands dieost, met behoud van regt op 
pensioeo. de hospitaalmeester bij bet garnizoens -hospilaal te 
Padang [militair ambtenaar der tweede klasse] E. 1\1. Coeler: 

Bij net wapen der Genie. 

Bevol'derd: 

Tot_lid der wees- en boedelkamer te Banda A.J.Ziegeler, kom- , Tot luitenan_t-kolonel. de majoor K. L. Pfeiffer • 
. Ir.ies bij de pakhuis-adrilinistratie aldaar _ Tot mBjoor, de kapitein J. P. van der Ell. 

- Tot sCh6utv:oor de ':- p'~licie te Weltevreden (Batavia), de onder- 'rot kapitein, de eerste luitenant W. P. H. van Oor~chot. 
_ -, 'acfioutvoor de ' poiicie aan de Diestpoort J. L. Bolderman. 

, Bif net Binnenlandsck BestuU?·. 
, Tot, kontrol¢urs der d erde klasse: , ' 

. iii ' QIl :t>sslstent.residentieBenkoelen J. van Oldenborgh, 
, thana lii~n rarigbekle~dende in -dll resideutie W ester~ardee-

. flom' den Kommandantvan net Leger en Cnef van !tet lJe
pa1'tement van Oorlog in Nederla1zdsclt-Indie zijn: 

, ling va!,_ Borneo, '-, ,- , 
in de residentie Wester-afdeeling jvan Borneo, de amoteosar Bli 

terbeschikking in de residentieZuider- en Ooster-afdeeliog 
,van Boj'neo E.A.Taijlo.r Weber. 

i'nde re8identieL~mpoD~sche dishikten, de ambtenaar ter Bij 
bcschikkiog in de residentie Palembang P. J. Avis. 

" Tot ambtenaar ter beschikkiog: 
in4e resililllltie Palem~au~, de IlmbteDaar voor de burgerlijke Bij 
' dienstjil : Nederlatidsch~Indie P. ,H. KeDDie, thans tijdelijk 

werkz!la.m bij hetdep,lIrtementvan onderwijs,eeredienst en 
nijverhliia. 

in - de ,residentie Zuider- en Oost,erafdceling van Borneo, de fiu 
': ambtenaar voar deburg~~lijke dieust in Nederlaodsch-Iodie 
P.-J~ol!li¢r; 1hanstijdelijk , w'erkzaam bij het departement van Bn 

:hinnerillilidsch bestuur>: : " 
, " ')3ij ltet lJeparfement van Financien. ' Bij 

Ontslagen: 
Bij 

Op verzoek; eervol,riitz~ine: betrek'kiog, wegens ziekte, de eer-
' ste kom~ies C. F. RJjkschroeff. 

Opverzoek,eervol, _. nit, 'slands ' diel!st, met behoud van recbt op 
-pensiQ'en. de boofdkommies J. J. GrOBnewald en de tweede Bli 
kommie's C. J. ' de Booser. 

Overgeplaatst: 
Genees!cundige dienst. 

het ~root·militair-hospitaal t e Samar,ang, de officier van ge
zoodheid der tweede klasse W.J. Oosterhoff, van de genees
kundige di,en$t van Sumatra's Weslkust en onderhoorighedeo. 
het garDlzoeo te Soerakarta, de offioier van geEoodheid der 
tweede klasse A.J_H. van der Mijll Dekker, van het groat 
militair-hospltaal te Weltevredel1. 
de geneeskulldlge dienst van Sumatra's Weslkust eo onder
hoorie;heden, de ·officier van gezondheid der tweede klasse 
J. W • T. E. Sikkes, van het garnizoen to Soerakarta. 

InJanterie. 
bet derde bataillon, de eerste luitenant K_ A. Berg, vall het 
4de bataillon. 
het vierde batllillolJ, de tweede luiteoant B.A.van Gels
dorp, van bet derde bataillon. 
het aoMste balsHlon, de majoor H.J. vall Litb, van het 
dertiende bataillon, - ' . 
het zeventieode bataillon, de kapitein A. C.H.Ahnen de 
tweede luitenant L. T. A. Winckel, respektivelijk van bet 
garnizoens-bataillon van Palembacg en , Benkoelen, en de 
~arnizoens.kompagnie van Cheribon. 
het garnizoenS-b~taiIlon van PalembanO' en Benkoelen, de 
kapitein A.M.van der Meer; " 

Benoemd: 
Tot: hoofdkommies,de. eerstekommies J. W. Dersjllnt. 
Tof.,eehlte~cimmiezen, de tweede kommies W. van der Pijl en G. 

"qll'l!4l)ekoek, laat~telijk tweede kominies ter algemeene 
',- sekretarie~ onlangsvan verlofuit Europa teruJ~gekeerd. 

Bij de g-srnizoens-kompagnie van Cheriboo, 6e tweede luitenant 
H. G. Bslfour van Burleigh; beiden van het tiend" ba
t.aillon. 

Departement der, Marine. 

Tot" tweede 'kommiezen, de derde kom mies l!'. H. Radermacher en Bii 
,,," deaDibteUBafvoor de burgelijke dieris!. in Nederlllndsch-Indie " 

Tijdelijk gedetacheerd: 
bel marine-et,ablissement op Ol!rI1st, ten einde 'se betrekkiug 
van direkteur van dat etablissement te vervnllen, de Inite
nant-ter-:ee der eerste klasse by liIe Koninklijke Nederland-

. :_ J~ Peeleni thans_voorlocipig hij dat depllrtement werkzaam. 
. Tot derdeo -kommies, de kleik Til. b'riedrichs. 

,', ' " ' d~edgekeurd : 

.. . rJatdoor den AS8i8t~t-Re~ident van Billiton 
'.' . - Is belas);,: ' 

M:~(,d.e ,\~~.~t,n~miog: ,det: betr,e~king . van rooirueester sld!lar, de 
' F'opziclitef, derderde ' k-Ia~se bii , denwaterstaat en's lands 

,", ' burger,lij,~e opetibar,e wergen VV< A. Lamping. 

, lJ00.1· den Direkteu1" van Binnenlandack 'BestlIU1' 
r • ~ _ '_ .r·~· __ :-_ "::'~.i., __ .~ . 

. .• Zijnov:ergepla'atst: 
Dil . opziener ~er terate klnsse T . • -1'. H. Vtn der Heijd!', nit. 

s"he marine J. M. Broers., . 

(JafJa8c1te (Jouratlt 20 Aug~ 1872.) 

EXT R A K T flit !let &gistel' del' besluiten "an den GOtt
'lWrlU!ur-GetUJraal 'Dan Nederlandsclt-Ini!ie. 

BUITENZORG, den 20sten Augustus 1872, (No. 1.) 
Gelet,. enz.; 

Is , goedgevo~deo en verstaan: 
Eerstelijk:Te . bepalen, dat bet i xameD. beioeid bij IIrt. <ft' 

van bet, Konillklgk besluit van 10S3plember 186 .... . no. '47 (In~ 

" , 



~ :~~~~~~J: 

~'·~; ~T-.--~-·.'e-,::.-rt-,,:c,_,.~_-.,'.~t-·',·,'.-w~·'-.'_'".:tse;_.'_~':e~.:~de .• ,·.:._IDea.:~_::, ..... ·.::_-.. :_.· .. :~:n:·.·"·E·.o.b .• m_~:._:n'.: ___ "' ... :.-••. ·z-.-.m.~_~.-:':'::._,9_j.:,:.-.;!_e.-:._-.• , .•. _i.:: __ n'-_',·~.'.'.edi,~.,._t.;.:.t_~:-_;.'.~.~_ •. 'n.·~.--.d~,. ,_. ~!~~aa_g. ~t~~ .. Q. ~:,:l" •. ___ ~.' .• ·.~~n.'o .. v.':~.', r~_ : --~:--~i::i;f~~;~!~ty~~~f}~~~~i~}::~~':t~\~~;;~!~ 
T~~ ;,clerfl~'::Q~;'B:ro;o.te~~,a~()p: . b~~ paleis te Weltevredlin aan < c -: - .. '- '-', .. '" ))O_'.'~.",; ' ~e~~_ ;it.M.,,::. __ t. ·r.·~,· :_~.,.,t," .• _-L.·-.~. :-._:m.jn.'.',-.:_-d:':.f.·_:. ~_'. : .~#~~~':':;:'~;~._;_ : . <,'~'., .• ,-:'._-.:" 

·:te :Wij~-eii: s,!ifd(pIaa\~, ' wa~r~~tbij .· art. 1 bedOlild eismen, 'des " -
Vr~j'Mg&';'nitgei'rinderd; . zal worden -afgenomen. - T6teersttiY:kle'r1r;tevens grlffi~h t!ijde'li -lailjl~JI(T-!ari.ljlll~Ii~\: 

Ten" ~vierde ·:· Enz .. : " ." P. C .. . Halkema, a.mbtenaat oP' non·aktivi~it., l_aa~srelij~ _: .. g~ <~ 
Miiclirift, enz. zwor~ eerste klerktergriffie van den rasd van justitie te -, 

Ter ordonnancievan dcm Gouverneur-Genel'aal " . B&_blvill. - ~ . . - ., 
Tot zoutve-rkoop-pakhuismeesterte Baba~(SidaijoeJ, J.R.~!1w&e,-

van Nederlandsc'lt"Indie: . laatsteltii; eerste k,lerk by het r6sidimtie.kantoor te Soera~ 
De Algemeene fJekreta1'is, baija, . thans .oP \\'achtgeld. .'. . . 

V AN HAREN CARS PEL. Depattt!~ent t;ap..' OQilog • . 
, b!ltsl;t~~n :" -' ..... 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Op verzoek, eervof, uit Zr. Ms . . militajte dienst,wegens vol. , 
b~a&ten di~nsttijdi (net 'behoudv~n iegtqIil!enSj6e~. :de kIi~, 
pltelD., qer lufanterje- ---W.J".G. vaii .:-6wiet"en. - _ .~~. 

Een fweejllrig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den ambo Op verzoek; eervol, uit· 'sland~di~,nilt.~met · be~oudvanregtop ,',;t! 
tenallr -ter beschikking bij de landelijke jnkomsten en kultu- pensibeD,.<ieonder-opziener-, der ' eet$i(iiklasse' overden tim., .'·,~~ 
res C. E. Haase. mermaus·winkel en de houtzagerij ' bij dell artiiierie-konstruk- :;] 

Ontslagen: . tie winkel te Soerabaija F. W. de Bpk, ,~ 

Eerv{>\, uit- 's laD_ds dienst, met behoud van rechi 0P r<ensioen :Bevorderd,: .. , " 
de •. gevvezen , klerk bij het departement van binucnlandsch BW." ket , w ... ap .. endir , Int~'men. ie. ... .' . . "'. ,,'of 
'bestuu'i· ·J. Pieters. . .... . - --'. -, . 

Benoemd: Tot t~~Ou04~n~V ~~tt~~~i!:"!' ii!, l~rj~. 'r~~~: J·~g~~~~tli D~'~ 
Tot re~id.eDt van Krawang, de assistent·resident van Maiang (P1l- Tot kapltelDS, de eerste luitenanlsM, J. Stevels, N. van Matjon:';:~o 

soeroean)jln;' mr. O. Kvan Nispen. :!. J~'F~a~; ~~~~:~. W. EirIiit, C: _ ll . Vissc~et,A~Rozellfll~d !'{,~ 
In de de bid art. 1 van net hesluit van 20 Al~fJust1t8 1872 Tot eerste Juitelll\nts, detweedeiuiteDaiits J:BaJtelds,kP.'A~ ,<'z 

No.1 bedoelde Kommis8ie. Varkevisser. E. 1\1. A. A:'K. ' Fiaci!;:ers,. J . :KV.popp,J.L. ',< 
Tot lid; tevens president,A. Rute.ring, oud.direkteur van Finan- van der Schoor, G. A. J. Mahncke IinI>. _van derSwan. ," 

cien; Bij de lizilitail'e geneeskundige -dienst. 
Tot lid, tevens sek.retaris dr. J. J. van Limburg Brouwer, adjunkt- Tot officier van gezondheid der' eerste k:iasse; deoffieiervan 'ge~ _':-' 

inspektcur van het inlandsch onderwijs in Nedcrlandsch~ zOfJdheid der tweede' klasse 'A. J. H. van der· Mijll Dekker. '~ , 

Tot ~d~i:~ Departementder:Marine. :". 
mr .. L. W.C. van den Berg, hoofdkommies bij bet departement Door den, Komllzandant der Zeepzagt 'e1z",~el'/)anl"et,de- .' .:-

van billllenlandsch bestuur; . . partement del' Mm'ine inNeclerla1uJ8cke~l.r'"ili'i ' 
dr. -P ; A. Bergsma,ingepieur .belast met het doen van meteoro- . - . . - -, 

. lpgische en magnetisc'he wiiarnemingcD; , '. Bij de. Gouvin·nement8Ma1;il~e. 
J. C.BernClot ~-roen~, scheikundige bij de kina-kultuur teBan-=- -, ",.," ; Belalit : 

dong; . ' . . . . - Met de waarnemiIig der betrekking -va'n . de~dehstu:~rmanJ. Beli~-
S . .A. N. 'Clavler, l~eraar voor de Fransche ~aal en letterkunde rends. . , , >-. .._,: ';' .:, , ~ > ,«. ' . 

. 
• ;8ilD_ het ~ym~a~lU.~ WI!lem. III te Batavla; ._ Ziin ove.r.·-,ge_ pl._~a.t_.!!._k .. "· .• . ... ' ... . _ . c.-.1! .• Dee~~~an. clV)_~l Ingerneur ~ _ : - _ ~ _ _ -.:' ..... " .. " .. ,'. .' .. ~~ .. ~ .. ~ ... ,-.. ' .. -o ' .. ,e .. " ~- - :- ~- .... - ::_ ." ::: 

W; 1'0., Gteclscbap, leeraar voor de Eogelscbe , en Hoogduitsche Aan b?ord- Zr. Ms.fregatPlinsAlexllride~,.derNederlan~e~:de: 
taal- ~n letterkundeaan het gY01nRsium Willem III teBa- lUl~enants ter·see der eei-s,te klas~e h n. J.val!.derIIeg:{!~', 
t,s,via; . ' . . SpIes, van Z. Ms.stoomschipBilnb, J~H.1.lro-!lrs.-vaIVZ;: '_ 

H.J. Hardeman, lceraar voor de wis- en uatuurkunde aan het ,Ms. korvet Prinses AmelilJ, N. Mac -Leo~, en de loitenant .. ': 
liymnasium Willem III te Batavia; . . ter-zee d.er tweede klasse H. van de,:! Pauvett',van Z.].Is. . 

S. E; llarthoorn, Ieeraar voor de Nederdmtscbe taal en letter- stoomschJp Coehoorn. . . ... '.' .. ... .'. .. ' . 
. knnde aan het !!ymnasium Willem III te Batavia;' Aan boord ' Zr. :Ms . . korvet Prinses Amelia: de Initenantter·~ee 

mr .Th. k. Heijligers. leeraarvoor de staatswetenschappen aan der tw~ede -klasse J. G ; R.van :Do.oro.- en de 'officiar van ge: . 
. het gyq.nasium WillemUI te Batavia; ZOn?Beld ,der derde klasse W. F. ,Clous, van Z .• Ms.' stoo,m- , 

J. ' Kuns,t, il),spekteur van het lager onderwUs VOOi' Europeanen SChlP B~h: ' . , .. cC" ",-J:' 0-en met dezeDgelijkgestel~en in de eerate a£deeliog; Aan boord Zr:Ms. korvet van Speijk: als ' eersteCofficier, de lui- -
G. A. -de Lanl!e,oud~geografisch ingenieur; tenant ter·zee der eerste klasse -E. 'Simon viln ' aer Aa; van . 
dr.j.A.- q. Oudemaos,hoofdingenieut va~de geo~rafi8che dienst; ' Z. Ms. stoom~chip S()er~baij~3' .. ,; .. ' . , . -. ,:> 
J. >L, RheI(lrev, translateur voor de Malelsche en Javaansche taal Aan b~ord Zr. Ms. stoolllschlp~oerabalJa:de~IliClervan:gezond • 

. te Batavia; _ held dilr eerste klasse C. No6tdewier, enals eerste.cfficiel'~ : 
dr; -K U; ';c. a.scheffer, direkteur vlln's lands plantentuiu te de ' luiteil~nt ter-zee der~deklasse ~J.>, :LeCQmte;van~".M."s;;:> 

. Euitenzorg;. ...... .. fregatPrms Alexander de.r~C;d~r~~nden~ ' . ':, . , .. ·: ~ .. :.i~_;,:·< 
K.- L . vall Sclmllwll.nburg. leer~ar voor de ~eschledellls ~n aard- Aan boordZr.l\Is. stoomS{lhlp BaIl:da JUlte~lltter·~~~dxl'_-,: 

. 'rijkskuildeaau ,het gymnasIUm Wlllem III te BataH!Io; . tweedeklas~ J.R., Eck,v~n ~.~¥.s.k.9t,et .l'fiilses . l\Jilel~:;:~ 
. F . .A . . F. _'van derValk, leeraar voar de Indische taal, land.- en en dllofficJer van ge:i90ab·!lid' ,~er;· derae ' k.las~e;!iri]!>~N~i,,'C-, 
, . }'olkenkunde>aall'hetgymnasiuill WilIem III te Batavia; ' . Cowan, vanZ. l\bst~Qm.~cliip: WioiJl!'; >:L " '· . :)'-':::;';;!i·'-~ 

.. ' dr ':: -C. ,:r:;:,::-Vlliandercll,cbefvan het scheikundig Ilt;boratorium Aan boord~r. :Ms..stoqmschipiV)c6~ A~mifa~t:KoOp.m~I!:~als.:~t+:·~· 

" ~;~::.t~::~:~~;:;~:f~~W::;::8"~)1 A"~F~;l~ .• ~.;.·:. i.t.~.~lji{.\I .• I.~'~ 
. _ ..' . . . . zee dertweede kla~se:E.K'cmpe"v.au,-Z~MS;fre .. atPtms:Ale"' :;< 

'l'ot. ·\}ujtellgewoon substituut.~riffier , bij die ,regtbauk. builen be- J li.~nd <r der.,1'1lt-tierl&uocJl. · "": ••. ,.:' , ... ,. . '" .'. . .'. . .' 



:~f(~:: :~ - /:":'; ':)~.~!;~ . . ", ~ < --:-.' :. ~ • ":. ' • 

""A:an _board _ 4t , ~1S; :atoomsobip' Uanka: a{s kommandant. :delui. Eerbiedig Berio~t van den Raad extraordil1airR. de RIerk: 

:l~!) ,~:il.~J?:l,if~~ri~1~ ~:1t:;Mse A.J. B~fiig van Geen, van" G~~!~n:~ntSt:~;te;::de~~~~ 9 e~ :e:~j!:nt;:6~~.eL~:: 
,:Aflu:'bQ9(!iZr/ ,Ms.sX(joIDsClJip ,l_bdura:l,l!s K(jolmandant, Mlni- 'f d 'il d 

"~';;-: , tenarit: ter~zee -.der ls~e 11!\8se C. J.Mariiikellc. van Z. -Ms; van lCe al es, , ter bewaring ontvangen van de Loge If e 
- " ,'k'oHlt:VilnSpe(j-k:. ' , ' - _ Ster in het Oo~en"; G. Overzicht van de aanwinsten van 
A~i1b[)or~ Zr~ Ms, _stooms:;bip Timor: de officier van gezondheid het Munt- en Penningkabinet; R. Beschrijving van cen 
- d'er tweedeklassjl J. C. van Stookum, van Z. Ms. sfoom- steenen graf te Aik gadang in de Battal::lanclen beOOsten 

~chip'SOf)F~baija. Baros. 
', Is , vergui:J.ning ver1eEmd: 

Om til repatrier~n. -wegens llll!gdurig verb!ljf in Oost· Indie. aan 
" A~~ luitenant ler~zee' der hte klasse J. D. J. van der HeggB 

SpIes. ' ,,' - ' " . 
, - (Javascne [o ll l'ant 23 Aug. 18'72.) 

~AT~V:J:A" . 
. _., ./ - _ 17 Augustus 1872. 

Men schrijft ons vail Pon.t ianak: 
Den 26stenJri1i jL is te ' Pontiimak aangekomeu de 

heerBrQ,oke , Radja van Sera-wale, Inet echtgenoote bene
vens de ' Seraw~k.~cheheerehde Windt en -Scelton; deze 
}aat* is _ Re~iaen~ van '· Semengang.- . . ' 
.' '. De Badja heeftTelokkompay en Soengie Kakap bezocht 
en isopden "29sten daar/lanvdlgeiJde,weder met eigen stoom
boot, 'waa.rrIlede 'hijwa~gekonien, naal" Serawak vertrokken. 

, De ',heer ' SceIion is echter' op den 3lJtlli van Eontia
,. ·uaklJaat Si_ntaug gegMm,_ om verder de 1'eis naar zijne 

stahdplaaLs Semengangte ·vervolgen. -

Den3denAugtistus jl.werd te 'Pontianak uitbesteed de 
levering-van levensmiddelen, licht-en brandstoffen enz" ten 
behoeveder . in die 1'esidetltie gestationeercle oorlogs- en 

'. gouvf)rnemen1is mal'ine-vaartuigen. 
. Door genoegzame kon'kuri'entie is de uitbe.steding ten VOOl'-
deele ,vanden lande afgeloopen. .. .. 

Bank. 
Partikulier . 
Lonnen, Bank. 

6 ' ,m 

/I partikl11ier. 
Singapore. 
Hongkong, 

Wisselkoers. 
104 

11.321/ 2 11 

262. 
258. 

103% 

11.4r~1/2 
11.371

/ 2 

De Jav. (.Ollr. bevat eene nadere opgaaf van den uit$g 
van in 1872 gehouden liitbestedingen van uitvoering of 
levering van materialen, ten behoeve' van drie militaire 
werken. De uitbestedingen milJlllkten aZZeIl. ' 

19 Augustus 1872. 
Gisteren namiddag omstreeks cen uur brak in kampong 

Kebon Djeroek een -brand uit, die. aangewakkenl door een 
vr~i sterken wind, zoo suel in hevigheid tocnam, dat , bin
nen een paar uren 144 woningen, waarvan het grootste ge
deelte uit bamboe en eenige uit steen waren opgetrokken, 
ill den asoh werden gelegd. - -

Op het eerste signaal waren een aa}ltal person en tuege
sneld , met het loftelijk doel om hulp te bieden, waar die 
gevOJ derd werei. Rechts en links wenlen door verschillende 
lieden, daartoe bevoegd en on b_evoegd, bev ~len gegevell, die 
niet altijd met elkander in eene gewenschte overeenstemming 
waren, waardoor geregelde samenwcl'king onmogelijk bleek, 
de krachten versnipperd werden en atom eene volstrekte 
wanorde bij gemis aan behoorlijke leiding heerschte. -

- Dezer dagen hebo~n wij uit de Soemoaijascne Ct. een De. branuspuitell, waarnaar men llet eerst bij zulk een 
,berieht overgeno,men, dat een inlalldsche bediende, uit wraak- onheiluitziet en met haar personee1 onder de voorllaamste 
zucht; aan boord ,van een det stoomsohepen van de N. r. bluschmiddelen s_teeds gerallgsohikt worden, lew-amen onder 
:Stoomvuartmaatschappij eene- aan zijne ~oxg tbevertl'Ouwde veel getier engeraas betrekkelijk zeer laat aanrollen. Een
~pe - ~had > vergiftigd, met het ongelukkigegevo1g, c1at liet -maa,l op de plaats tegen woordig; deden zij, die haar moes
-ldndjevan :den g'ezagvoerder; ' dat melk .'van die koe O'e- . ten bedienen, wat in hun vermogen was om (ten voortgang 
noot, illsgf)lij.l,{sover1eden zou .zijn , ' b . van het vuur " te stuiten, J1Jen spuit echter maakte eene 
.. : Van:dit~erichLis alleenw!lar, <'lat het kindje en de koe uitzonclering en weigenle hare diensten; zoo wij ODS niet
zijn ' gesto~ven. ' .. . vergissell, was het die IDet het ongelukk;ige nOlllIlleJ' 11, 
- 'De ' maag en ingewanden van de koe, behoorlijk onder- welke ill zoo onvolkomen toestand, zoo defect, aarikwam, 

zocht; hebben _' evenwel geen spoor van vergiftiging opge- dat zij onbl'uikbaal' bleek, - met goed sucoes gemist en, 
levcl'd. '. ". ". gevcegelijk in haar huisje had kunnen gelaten worden. Ret 
, lIet kind overleedhier tel' stede op den derden dag, meerend~el der brandspuitmeeste1's wee1'de zich dapper 
nadat h!lt ongesteld w~s geworden. De geneeskundigen en ~oonde evenmin vrees vom den vllUrgloed als angst 

. dachtei:rJiiet ' a'anve1'giftigiug' ,door de melk del' koe. VOOl" de met vreeselijk gekraak nederstortende daken of · af-
, D.e: iril~pdllche bediel1~e,di~ de koe aan _ boord verzOl'gde, keel' om den modderigen grond te betreden. Ve1en hunner 

bevrndtzlch : nogsteei.l:s op hetzelfde schip en onder de sobroomden niet rich te plaatsen in de eerste rijen va'l hen, 
. ol;,der,svan ;denv~der 'vanhet ovei'le,ien kind. Hij wordt (lie hunlle Oeste pogillgen in het werk stelden om verdei' 

door_ dezenzel,fsmet verdacht g.:,ouden. gevaar af te wenden. Sommige brallclspllitmeesters wandel
den echter, tot ergemis van hen die stille toeschouwers 

' Thans z{ju ' verscheneilde Notltleltvan de _Algemeene en meenden te moeten blijven, deftig (de witt.e · glace- ~. and
.Best~Jlrsvergad~ringep. van -het Bataviaasoh Genootschap van schoen en ontbrakell e1' nog slechts aan) op tIen groote 1 weg 
Kunst,en ~n "': etensohappen, deel X, 1872, No. 1 en 2. van ?lfoJenvliet kr.lm ' op en neder en dachten waarscltij~lijk, 

,,-,. D~zeb~:vatt~n de notulen doer bestuurs-vergaderingen van Illl zij in hunne zondagsrust zoo meed gestoord waren en hun 
J~'~ebl'l1~ri,~ ~aa1't, , 2 1\pr~l, '14lVI,ei eli 1-1< Juni jl. De I mi(1ll~gslaapje - niet kondin pakken.' genoeg ted~imdoor .. 

. ,;b,lJ lilge!l, b;etr~ff~n : .. . ..... ..•. .. . acte C1e p1'esence te geven. Gelukkigdat . anderen .i_ eit hun 
: .;P_ A.-;.~: Nq9r$~~F~~~ afkpwsttg,:: van: Niim~ ,.Guinea ,aau het a.antal was niet. gering-', die · op geene o~ci~le. wij~e in func~ 
'"" qeI!ogts.o1i~R·:<,~aI,lgeboden d~or: den~,¥eerP,. van der Crab; tie waren of lllet het recht h!ldden eenlg dlstiLichefte~ 

: 'l}. :'9~~~og'u.~ ?,:411r·' lhot9gl'<tPlli,en l iaa}Oudhedl!nvan Java, gen, ferm de handen uit -de mouw staken en krachtig bij
' ~O().( ; J.' ::Va-~ ', 'Kt~~berg~n; C.: LijsCvau ' lrigekomen Boek-droegen om at te groote uitbreiding te voorkomen. Om 
·~·wel'ken"tijaschriftim, 'enz. ; ~ D':: Opgjive deI Werken, behoo- vier men kon men zeggen na onvermoeide ellvolhal'dende 
. rende ' tor:het ,Bo~k('nfonds van ' het]3at. Gen. van Kimsten iusjJanning den brand, waarvan men niet w('et hoc hij 

'"> ~n - vv.et¢nsch~'ppen, op, 1Jan.uaril8 72; E. Nota over heP ontstaan is, meester te zijn._ 



,Y~Nnb~~6l:hte!rnog::Ind~~J~ttln avond va~ _ .giste.l'~~de voor aIienijver-werken. ;ivin~" ziI' h~bhi4- daaia~~ s~~ 
iplaa~~)deso¥heils~ , De_.t-n~an ·,sc1ieeh helder en .vnendehJ,lC?p minder.en ,miriderilitzicht.-om' dpteEilIimeri. ' -Knnnen-iij ' 
' het/to.oneel-:,vanvei·woes~mg,waarvan deaanbhktot ~rIl,$t_en het exainenuiet a:fieggen, diiftioorzekerishunne-tOekomst ,-

'-,- diep 'iliedelijden stemde: - Hieieen ledige plek, eenegroo~e bij bet depa'rteineilt-riiterstongunstig; ' .; , c .- , __ ' 

ruimte;' waar :eeriigellrerl'tevorende bewoners zicnno!;!lll Dat men, onbniikbareambtenaren ter~jdestelt;,J~'Lyol:;. 
hethezitvan eeneigen huis verheugden; daar eene wOlllng. komen te verdedigen. - - -
deelsverl!ield deels gespaard, maar in ieder geval onbewoon- Maar waarom niet van boven af begonnen? Wanneer 
baar en misschien voor -het v.errolg onbruikbaar; ginds ee~e de Direkteur de, -ambtenaren, die meer dan Jwintig dieilst
vormlooze massa"een verzameling daken, paggers en balken, dIe jaren tellen -en,dus hun pensioen verdiend hebben, nagaat, 
kort. te voren cen woning samenstelden, maar nu ter aa,rde ge- zal hij zien dat er stof i13 ook voor opruhning inhooger 
ruktom aan ,het woedende element geen nieuw voedsel te ge- rangen.Eenger(;utineerd mlln is na twintig jaren zeer 
ven, Elders Hept gijgevaar te struikelen over huisraad van zeker.meer weard dan jongeren. Ma,ar hij moet dan ge" 
alleflei aard ·· envorm,· dat . men met moeite en levensge- schikt· en , pekwaamgeweest zijuen·· het' ,nog wezen. Is dit 
vaar~ aan devlammen ,heeft · ()ntworstel(l~n in wanhoop daar met allen het geval? 
heeh heeft geworpen. Rechts een, inlander, ~ie door ve~: Door eene opruiming Vall boven af ,bestund kans tot 

,moeienis uitgeput opziJn bale"bale, het eelllgste wat hlJ promotie inaIle.rangen.Verwijderde men dan tevens .on~ 
van zijne haveheeft kunnen redden, in slaap is gevallen; geschikte of luie mindere ambtenaien,. dan zOU,riiemand 
links ceIi . groep inlanders, of. op den grond liggende of op reden tot klagen hebben.Watmen thans voorgenomen' 
waggelendestoelen gc~,eten, het ongeval druk besprekende en hedt, zal op het minderepersoneel drukken, het getalwacht
eenwakend oog houdendeop het weinige, dat zij nog het geIdel'S vermeerderen en, zonder 's lands dienst- te bevoor
hunne kunnen noemen. In· eenwoord, de omvang van · de deelen, zwaar ll.e,detkomenop eene -klasse'van EuropeeaneIl, 
ramp is groot ;descl:ade . is aanzienlijk. Tal van huisge- die reeds metteveel moeilijkheden tekampenheeft om een 
zinnetJ. zieri ';zichn,iet allcen van ee~e woning beroofd, maar levensbestaan te vinden, ' 
hebberi letterlijk aIles verIoren, hun geheelen inbcedel aan (Aangeooaen. ) 

No. -S ,van hetMilitairtija8cltri/t bevat de volgend~ 
opstellml: , 

Het nur ,der vestingen.·~ DIl tactische wallrde der .schroot
kanonnen. - Een belangrijk verslag (vervolq en 8lot). ~ 
Varia. 

devlammenmoeten prijs geven, dankbaar en gelukkig hun 
levenen'dat hllIlner betrekkingen gespaard te hebben. Eu
ropeeanen en inlanders, betreuren het verlies, binnen ee!lige 
weihige uren, van datgene wat hun voar het leven en de 
dagelijkschebehoefte hetmeest onmisbaar is: fiuisvesting, 
voedsel, k;leederen. Hier is dus' Aringend hulp, onvenvijlde 
hulp, noodig; hier dient spaedig en niet minder met over
leggegeven te worden. Reeds heert de kommissie belast 
methetbeheer vanhet zoogenaamde watersnoodfonds be- In de jongst openbaar geworden Notulen van de verga
sloten: een gedeelte harer geldmiddelen aan te wenden om deringen van het BataviaaschGenootschap van"Kunsten ,en 

. 'TNetenschappen leest - men, dat Z·. Exc. . de· Gouve· rneru-in den dadelijken· en meest -dringenden noodte voorzwn. ' -
Maar ook voor uiegenen onzel' stadgenooten,opwier Generaalhet beschermheerschapvan het genootsclia,p heeft 

liefdadigheid nog nooitte vel'geefs een beroep werdgedaan aangenomen . 
. tohmanslie.tw·elde. eedr veaenn n.r~.ltilml:u.r, gvcenl,odoteonpetne homelpteen tvoeoIn'zeanchtdealtl_, hl.iugnt._ In de vergaderil1g van 13 Febr: 11.berichtte het lid Mr. , ,J.A .. van del' Chljs dat de H eel' J. van Kinsbergen ein-

d · deJijk gareed isgekomen met een exemplaar van de photo-mildezin onverflauwd._. voortleeft en tot weldoengeneig IS. 

Naarwijvernemen, heeft Z. Exe. de Gouverneul'-Geue
raalde aanzienlijke gift van f 500 doen toekomen aan de 

, koIrimissie,die zieh · alhier gevormd heeft tot het inzamelen 
vangiften om aan de nagedaehtenis van Mr. J. R. Thor
beeke· hulde te brengen. 

Mellverzekert dat de Direkteur van Fillantien het voor
nemen h!leftom eene reorganisatie van het person eel bij het 

. departement tot stand te brengen, voornamelijk bestaande 
in eene vermeerdering van hetgetal ee1"ste kommiezen en 
belangrijkeinkrimping van het mindere personeel. 

Reeds vrqeger werd geklaagd, dat het personeel bij het 
departemenf van iinantien te groot was en te weinig werkte. 
Het . is een ,goed systeem met mineler en goed bezoldigde 
am btenaren te\villen werken. 

'Maar waarom .de · reorganisatie van onderop begonnell? 
Hetgevolg van den maatregel !'Ial Zijll, dat voorhen die 

het groot~ambtenaars-(l;ainell . niet afgelegd hebben, de hoop 
oppromotie meer enl1.\eer verdwijut, zelfs al zijn zijbruik
baFe elemenlen. Reed's tegenwoordig is de positie van het 
lllip.~er(;pcrsoneel uiterst inoeilijk bij de' hooge eischen bij 
.de ,examens. E!ln klerkentraktement kan onmogelijk in de 
kostender leS$eIl' Yoorzien,akmen denmoed en de energie 
heef~.>OIn,-- l1avolbrachtda:gwerk, deupond en soms een 
gedeelte van· den nachtaan stndie te w'ijdeu. Devoorge-
nomen maa.tregel za~bij demindereambtenarendoodend 

graphien' vsn oudheden. van Java tot het levllrenwaarvan 
hij zichbij . contract vall 27 December.18 6 2 tegenover het 
Genootschap, a1s ' vertegenwoordigende het Gouvernement ' 
van NederL-Indie, had vel'oondmi,en dat,in ovel'leg met 
den Heer va,u Kinsbergeneen -begin is gemaakt·· met bet 
samenstellen van een beredeneerden Cataloglls vanal de 
in de Verzameling opgenoinen. afbeeldingen. . 

De Heer van Kinsbel'ge~ tel' vergadering teg~nwoordig, 
noodigt de leden nit omdat gedeelde van zijneu arbied, dat 
door hem tel' tafel.·gebracht wordt,inoogenschouw te nemen; 

Met onverdeeIde_ bel~l.JgsteIling 'en eenparige ingenomen
heid worden df;' phOtographierivanden HeervanKin.sbel'gen 
bezichtigd. Slechtseenestemdoet zichhooren over de voo1'
treifeUjke uitvoeringvan dendoor den Heer vail Kinsbergen 
ondemamen arbeiu, waa1'door eene onschatba1'e baat is ver
hegen voor ,wetenschap en kunsl-, want netkent men in 
de wijze waarop de voorwerpen zijn afgebeeld' onmiddellijk 
de hand van , den ervarcn kunstenaar, aandenanderen 
kant is aa1lde . beoefenaaTs van , Indie's gescbiedenis en 
oudheidkunde eep. on waardeerbare bron vanstudie geo'pend, ' 
elie vroeger zoo goed alsgesl\lten was~ ~. . : 

Intusschen blijven nn nogt'lfeepulltenter regelil!goyer, 
namelijk de vragen: ' ... ... .. ... -

10, welke nestemming zal geg¢ven ':worden l:!-~fdecliches 
van den heer van Kinsbergen;en , ... .. , . . .• , 

20. oide (werige 5eiemplaren, WaaryaD/overeen~omstig 
de missive vanden len Gouvernernents Secretaris van 19 
September 1863 No. 2099 lNotulen 24 OCtober· 186lL 
II, p.) bestemdzijn: ' 



voorZ., M.den Koning; , 
"lioor's Rijks Museum van 
Leidell ; 

ten ,spoll{l: 'deoverige exemplaren,. bedoeld in Notulenvan 
Oitdheden te 13 Feb-ruari 1872, X, gereed te !Il.akenen at te leveren. 

Hij 'geeft vervolgens zij.ne meening te kennen,dat het nn 
het geSclpkteoogenblik' schijnt om bij de Regeering stappen do.- . voor ·fIe· .. f'ociete Asiatique te Parijs; 

"';:4&;: voor de Royal Asiatic . Society of 
Britain and Ireland te Londou; 

1 do. voor de Royal Bengal Societyte Calcutta; 
zullen wordenopgemaakt als het thana terctaIel gtbrachte 

exemplaar, dat voor 's Genootschaps verzarileling bestemd 
is, of dat. zij zullell worden verzonden onopgeplakt, zon
del' portefel~ille, enz. 

Great -te doentot het erlangen van de machtiging om met den 
Heer van Kinsbergen eene nieuwe overeerikomst te sluiten, 
speciaal voor het photographeeren van den Boroboedoer, 
zoowelin zijn geheel, als in details, en het maken van 
vormen vo~r afgietsels van de belangrijkste en best gecon
serveerde bas-reliets van die oudheid. Voor dit jaal' is het 
seizoen 'f,!ll is waar reeds te vel' gevorderd, doch het scbijnt 
wenschelijk om thans maatregelen te nemen, dat de Heel' 
van Kinsbergen onnliddellijk aan het werk kunne trekken 
bij den aanvang vanhet droge seizoen van 1873. In dien 
zin wenl bereids een brief aan den Gouverneur-Generaal 
geconcipieerd, en de vergadering zicn met den inhoud van 
dat concept vereenigende, wordt besloten aan ZiJne Excel
lentie den Gouverneur-Generaal de volgende missive te doen 
afgaan: 

Overwegende. 
ad 1, dat het rneest eigena:ardig schijnt dat de cliches' 

inbewaring worden gegeven aan ' het GenootsclJap, met 
, machtiging _daarvan afclrukken ttl laten vervaardigen voor 

benmg8tellenden; en . 
ad 2, dat eene verzending der photographien in onop

gemi.akten toestancl zeer ongewenscht is, daar zij zoodoende 
ernstig gevaar 'loopen van beschadigdte worden, en het 
kostbare werk ereen mindel' oogelijk aanzien cloor verkrijgt; 

en lettende op cle door den Heer .Mr. J. A. van der 
Chijs in overleg met den heel' van Kinsbergen gemaakte 
raming, blijkens welke de kostenvanopplakkcn en opma
ken van cle zes exemplar en te zamen zullen bedragen: 

voor 1260 yellen opzet papier f 788~-
II 30 pOl'tefeuilles II 135,-
/I 6 trommels " 30,-
II embaUage, assurantie, enz. enz. 1/ 100,-

II Bij de beschouwing der photographien Daar oudheden 
Van Java, welke het dezerziJdsche schrijven van 6 Maartjl. 
no. 29 yergezelden, zal aan de aandacht Uwer :ffi.xcellentie 
niet ontgaan zijn, dat die photographien zeker op uitmnn
ten de wijze zijn vervaardigd, maar dat zij slechts eene on
volledige voorstelling geven van netgeen Java aan merk-
waardige Hindoe-oudheden thans nog oplevert. 

"Zelfs het voornaamste en beroemdste monument nit den 
Hindoe-tijd, de Boroboeder, is in die verzamell'ng door niet 
eeM photographie vertegenwoordigd. 

te zamenf 1053,- If De reden van (leze onvolledigheid licht vooreerstjn de 
wordt besloten tle Regeering voor te stell en , te bepalen: omstandigheid, dat de duur van de commissie, aan. den 

10. dat de cliches van de photographien naar oudheden photograat J. van Kinsbergen opgedragen, te kort isbere
van] ava, vervaardigd door den ' heer J. van Kinsbergen kend, omdat men de hindernissen niet kende, waaropdie 
bewaard , zullen worden door het Genoatscnap,met "mach- heer bij zijn werk zonde stuiten. 
tiging om van die' cliches afdrukken voor belangstellenden "Had hij overal de antiquiteiten in zoodanigen toestand 
te doen maken; ~ . ' gevonden, dat zij voor eene photographische afbeelding da-

20. dat de zes afdmkken vande sub 1 bedoeldeclichCs delijk geschikt waren, dan zoude hij wellicht het dubbele 
iullen worden opgemaakt overeenkomstig het thans tedafel aantal photographien hebben kunnen ]everen. l\faar in dien 
liggende exemplaar, dat bij wijze van model aan deRe • . gunstigen toestand trof hij de antiquiteiten schier nergens 
geerillg terinzage zal worden gezonden, met, machtiging aan. Twee en zeventig dagen heefthij moeten besteden 
omdaartoe "beschikbaar te stell en eene somvan I 1053, 'alih hetdroogleggen en uitgraven van tempels op het lJieng
terwijl het Genootschap voor zijne rekening nemen' zalhetplateau. ·' Het uitgraven en schoonmakCn van dell kolossa
lithographeeren ' van den titel, volgenshet door clenheer len tempel te Panatamn, van dien te Papok en elders heb
van Kinsbergen welwillend ,en met vee I smaak ontworpen ben weken gevorderd, gednrende welke niet kon worden 
model, en het clrukken van den door den heer mI'. J. A. gephotographeerd. Nagenoeg elk voorwerp, dat hem tel' 
van der Chijs opgemaakten catalog us del' phothographien; afbeelding werd voorgelegd, moest hij eerst reinigen, hetzij 

W ordende ten slotte" nog besloten dat die catalog us mede door het te gloeiell, wanneer het metaal was, .hetzij door 
als bijlaag achter de N otulen zal worden opgenomen. het af te kraboen, te wasschen, imz., enz., al hetgeen, in 

In de vergadering van 14 Meijl. den regel veel tijd vereischte. 1ienigen wcht heeft hij ge-
ls ingekomen GOllV. besluit van 3>Mei 1872 no . . 25 riiaakt om antiqlliteiten op bergen, in bosschen en op andere 

houdende, dat is goedgevoriden en verst~an: plaatsen te bereiken, welke hem bij aankomst ter plaatse 
Etl·8teU9k: Te . bepalelidatdeclichesvande door den bleken voor eene photographische afbeelding ongesehikt te 

heer J. van Kibsbergen, ingevolge artikell van, het besluit zijn, hetzij wegens lokale omstandigheden, het~ij omdat 
vllll 2 December 1862 no. 1 vervaardigde photographien clie antiquiteiten zoodanig met teer besmeerd waren, dat 
vanoudheden op Java in bewaring zullen worden afgestaan zij op eene photographie slechts eene zwarte, bijna vor
aan_het "Bata:viaasch Gellootschap van Knnsten en Weten- melooze massa zouclen hebben vertoond. 
schappen, met machtigingaan de directie vandat genoot7 "Ook het wedel' heeft hem dikwerf belet zijn werk te 
schap om van die cliches voor belangstellenden af c1rukken verrichten; want, zooals bekend is, zonder zonlicht kan geene 

'tedoen maken. . . . photographie wOl'den vervaanligd. 
i'en tu'eede: De directie van het Bataviaaseh; Genootschap "Oorspronkelijk lag het trouwens ook niet ill het plan 

.·van Kunsten enWetensehappen nit te noodigen, om de den Boroboedoer, dat majestueuse bouwwerk, photographiSch 
ze.s ;door den heel' J. van Kinsbergen geleverde afdrukken af te beel.den, omdat in del' tijd teekeningen vande hon
va.n.de bijart. 1 van ditbesluitbecloelde cliches te doen derden basreliefs, aan dien Dagoebvoorhanden, zijngemaakt, 

c' opmakenovereenkornstig het cloor lwaraangeboden model. welke teekeningen in .Nederland l!edert p. m. 18 jaren wor
; ien derde: V 001' ltet opmakell, de emballage en dever- den gelithographeerd 

; zellding der bij art. 2 bedoelde afm'ukken beschikbaar te IIl\Iaardoor vergelijkillg van enkele dier teekenjngen met 
stellen 'een bedrag van f 1053. eenpaar photographien, door den heer van Kinsbergen 

Naaraanleiding. hiervan bericht d~voorzitter; dat de vel'v8al'digd. op een der toehten, die hij in het gevolg van· 
Heer J.van Kinsbergenis uitgenoodigd' om met den lllees- den Gotiverneur~Generaal Sloet van, de Boole over Java en 
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IIBovendien IS blJ het vervaardlgender bewuste .teeke- " " ', 

ningim ' verzuimd uittegraven,wat , door puin en aardezo Augu~tus 1872~ 
aan den.Boroboedoet tot hog toe onzichtbaar is, zoodat die . Gisteren namiddag wiel'p het Russischeoorlogstoomfregat 
teekeningen onvolledig zijn. · , SlDetzana, kommandantvice~admiraal Kramer, .' heL ' anker -

' ,,£indelijk is nooit gedacht aan het waken, van afgietscls. op de reede. Aan boord vaudezen b()demhevindt zich 
der, vo.;n·naamste en hestgeconserveerde bas~]:eliefs,~ hetgeen Z, K. H. de grootvorst , vanltusland, Alexis, wiensver
een nieCminde.r wensche~ijke zaak mag genoemd wor~~n, moedelijkekollst reeds eenigentijd geIedtm door ite dag-

, ~anteenmaal l,nhetbezlt van de vormen voor dergeliJkebladen gemehl werd; .. ' " ' ,. _ 
afgietseIs, 'moge de :tand . d~s tijdsaan den Boroboedoer Aan ' di landingsplaats bevrindzicheelleskadron kaval
kn.agen-tm de no~meer. schendende~enschenhand dat. ge- lerie om den vC!fstelijkenbezoeker, zoo hij hetv()(}r.nemen 
w.rochtder oudheld verUlelen, toch bhJft voelbaar en zlcht- mocht gehad ,hebben. dieri ' avonfinog !i,m wal .fe ¥omen, 
baal', , watde kundigebeeldhouwers nit Java's grijze oud- toteskorte testrekkerr. Ret ti-6ke'venwelzeerde aail= 
heid hebben. tot stand gebr~cht. . , dacht dat geen en~el rijtmgvanZ. Exc. den, G: G. 

"Door llllddel van:- dergel~ke afgletsele znIlen ook Jav"a s of van eenigander hooggeplilatst pel'soon aan den.Boo~ 
oudneden op eene nog ongekende wlJze vettegenwoor~lgd beschikbaar wasgestelcl. ': Zoo .. de grootvorst werkelijkge
kllunenworden in's Rijks .museum va~ oudheden tel:ez:en,debarkeed was"aanzou<hij:gehruik hebb~IlIIloetenmaken 
in het :.'8I·itish5'Iu~eum, 10 het Musee du Louvre, 10 het. van een deraldaar ing.e.nrecrel gereed~taa'nde hllUtrijtuige~~ 
KeizetlijJ~ 'Museum t.e Eerliyn en opzoovele ande~e plaatsen, voorafgegaan ' engevolgd Mot dekavalierie. Van de aan
waar men thans met vermoedt, dat op .Java lets als de komst van de,nvorsteIijl,{en .pers()Qu wenl overigens eerst 
Borobo~der wordtgevonden. laat in den avond kenriisa'an de autoriteiten gegeven. 
' /lI~dieu.hetmoeit~ en kostel!- Ioonde, afgiets~ls te ver- . In den lateii' 'a~oiitLkw1\ril: deadJndant vau der( G. G. " 
vaardlgen van Egyp'tlscheen Nmeveschebas-reliefs, welke de majoor de Rbchemorft, .van BuitenzorglJieraanmet 
thans ~lin ~enig EUi'9J?eesch museum t~t sieraad verstrek~ eeneigenhandig sclirijven . aauden, Grootvo'rst ; waarin Z. 
ken, metpnnderzal dit met debas-rehefs van den Boro- K. H die incoo-nito reist eene uitnoodio-in o- onfving om 
boedoer het geval zijn, ,4iezeker op eene hoogere artistieke zich n~ar Buitelliorg. ttl . b'egeY!ln. ,,' ., . .. "" , 
waatde kUllnen bogen. , Naar wij vernelllen,zal de GrootvDrst morgen ochtend 

lI '1'er ' verkrvgin~ van een. eil anJe~ ntl best-aat? naar 'het :vroegtljdig debal'keel'eri en '. na een kortoponthoudalhier 
o6tdeelder DltectIe,eenemtmlwtenae. gelegenheld, daar de uaar Buitenzor" r eizenal waa± tel' ziiner eere ' eenbal 
h~er van, Kinsberge~, die getoon.d he~ft de man tezijn, aan wordt gegevel1. b T~ ~atavia j,eruggekeel'~l, . zal • hij nog kor
Wlen dephotogrltphl~che afbeeldmg van oudhe,d,e~kaI;l wor- ten tijd opdezeplaats yertoeven eU Donderdag avoIid 
dentoevertro~wd, ~lC~ heeft aangeboden.op OllllJke VOOl:- ,eene groote receptie op Rijswljkpla:atshebben.Het verlrek 
waardeu' zijne commlSSle nog gedurendevler maand~n ~oort van Z. K. H : was aanvallkelijk op Vrijdag aaust bepaald. 
te zetten, en weI met den aanvang van het drogesenoell ' . ' 
in hef jaar1873. . _ ' . .' .. ' ,De 'kommissie belastmeth,et be~eer van het zoogellaam-

' 1IVoIgens berekening . vandenheervanKin~bei.'gen zitI de watetsnoodfonds, bevond zicl?-; hedenll1orgenien7 ure' 
hij V.OOf het uitgravenen SchoollIllaken van den BOl'Oboe': opbet terr~in, "aar 'de brand It , ZOlldag eengl'oot~ant.al 
dgex 'gemiddeld 30 koeli'sgedul;ende + 4 :Diaanden noodig" huizell in de ascli leg~e,(}~ ilegelede schadete konsta:tee
hehheri, ' welke koeli's derhalve tegen betaling van, I 0,30 reno Met lofi'elijkim ijver eil. :ilauwgezetheid 'heeft zij de taak; 
·per man en ' j.lerdageene uitgavevan + f 1000, zullen die zij vrijwiUig opzich genomenhad, tell eitrde.gebraehten 
vereischen. Maar vermoedeli.Jk zal -aie som veel minder het verlies /ian wooillgen en goederen nagegaan,hetwe!k door 
kunnen bedragen, omdat blijkens de gouvernements-beslui- haar bevonden 'werJ ; bij matige taxutie, J 320l)O~ngeveer 

, ten van 8 Augustus 186 ~ , no. 22 en 15 Januari 1864, te bedragen. Dekommissieheeft beslotenl l0,OOOuithet 
119.,· 4,3 de werkbare manneri der dessa's Boemi-segoro en door haar beheei'de forid s af te z<i(ideTen , eri met die som 
]3oro"kocmen verplichtzijn den Boroboedoer in onbetaalden deongelukkigen, . die. door den bhuidbenadeel~ ' zijn, voor 
he~rendienst schoon te houden, van welke bevolking blij- een:,gedeelte tegenf?ek te }C()men. , ' 
kilns ' eerstgenoemd besluit zonder bezwaar lOman claags ,', ii , 
kiiirneri " iii£komen. De wd. , konttoltmr< del"lu"en uitgaallderechten' alhler 

' "I~ 'oV'erleg met den heer van · Kinsbergen veroorlooft heeft tel' kennis vail : dei : 'b.audelstand '. gebracht eenebe~ 
zichmits41en de Directie de vl'ijheid Uwe Excellentie eer- schikking van dell Direkteur van Finantien, dd. n dezer 
biedig inoverweging te gevell: No. 13567, hOlldencle (lat. aIle 'plombeerhigen, welke vol-
, 1110'. , de Directie v an hetB. G. V. K. en ' W. te mach- gens de wet bij dooi'voer van amjioen en lijnwaden.- in kls

tigen ,oin, namens de N. I., R.egeering, met den heer t. ten, balell, pakkenen and~re einballage moeten plaats heb- . 
vll.n 'Xil'lsbergen eene · overeenkomst aan te gaan volgens het ben, voortaan Ran ' het kc-iiltoo:r del' recherche aan den Groo-

" nevensgaande, mutatis mutandis, .aan het op j; 7 December ten Boommoeten plaats hebben en niet meer aandellKJei" 
l&6.~ , ri;l,et dien heer ,gesloten contract gelijklnidend, concept nen Boom. . , 
totJiet :vervaar4ige~ } en leveren van photographienen!or- ". " : " ~ '. 0-' .:,' ,, :, 

~ IIl~~, 'g,e~chikt tot bet makel)- van afgletsels" naar 2~&;reliefs, " , '. , . ". '- ". '. ",21 A~c:ust~;5.:;;{~ ;.2.~ : '.' 
"v1l..ll ~A~~·BorobQ~doer; . '. . .. " , . 1 In den .vroegeu morgen te~6ure.begl\v~p ~~?h,:dr ~!dent · 

'.' '120; ' 4enRes~dent ,van If-adoe aan te schnJven den beer 1 van BataVIa en cie ma"oor':'ad)!ldant , de ' Jlop,heI;llqDt: zlch ~a!!-ll , 
v,~n .. Ktssbergen; inzijnecol:rimissie aUe mogelijke htllp~e boonl vau (ie' 'liF ahilJt, .die ,met vlaggen : en " gr~erl " :Versi()td 

' verJ.een:en!i~tedoe~ verleenen; ,,' was, naar de reedeo,in Z. K.H. Aen GrootYOl'st. 'vanRus~ 
... ··· 113:., te ·stellen tel' . hel!chlkking vim den . Hesident vilUxa- !)and Alex!s!lf te liitlen ~n~aaraen w;i1 ttl geleidim.9p 
' -aoe ;ee!!6S0m vanf lOOOivoo~de ;heta1ing( derki>el~'s"he~ het oogen biik t'L! t z. ;~.H~' m,et •. gevolgdeu,Russischenho~ , 

no,odigd , Wt, hetuitg~llvlln , en SC~O()AiI,iakeii C(;mde~" 'leiili.ng Idelll ' verliet enop ~ 4e'r :r.;itarltiit overging; werd ' 'hij be~ 
. - . - . .." ' -.- ~ . ., - , ." - - '. ~ '. ~ - - - . . . . 



r.,~l.:~~.::~e., ~, o.·.·.~.· .. · .~.,.·.·.·.t.t.".'.~. ~h ' ~~.O.~~l~dat ui1e .• . ·.he~o~t~~.'f~. t vJ .... ~ . • -~k1ei;:~htB .. 's ..• c·.o.·.ho,i.m'. ·.,T~n Bandjermasi:n. '~tL~y~ngcn/. 'g~dagteekend 12_'(ugllstus jL, 
. , e~behelzende d!lt ,z,. ~. ;:st9,oI!i!lcl1ip SllTinam'(! van de Oos£-

, ~~~g~k:omel1 w~s, InmiddelshaMen zieh aan de lana;;gs- 'klfst. van Borneo ' w.iI.~ .te~uggekeerd. 
, :pla!lts '- yer~~meld 'om den vOl'st'elijken bezoekeropte wach- . Ult het berich:~lij,kt~6()itii;dilt de snltan van Goening 
ten~ Z;]]xc. de Gouvel'lleur-Gerieraal,' de· leden van den -Teboerm' toe -isovergegilankiilchtdadig tegeu de zeeroo
:Rand •. van ' Indie, de Algemef' .1e S~kretaris,ae kommandan-vers op te treden; zestien roovers waren afgeoiaakt. 
ten rim ' de land- en zeemacht,de president van de beide (Ja'IJ. Cour.) 
Rooge Gerechtshoven; enz. . 

Bij hetaan wal stappen ten half 8 Ufe ging Z.Exc. de G. Bij beshrit vanden G. G., voorkomende in de Ja'IJ. 
G. zijnenkeizerlijkengast te gemoet, heette hem welkom, stel- Oour., is het reglement voor " de mactonnieke societeit te 

.. de hem dehoog~ autoriteiten in zijne omgeving voor, noodig- Rembang, genaamd Pritlses 1!'1'ederik der Nederlanden 
de , hejn dau1'llu nit iIi het rijtuig plaats te nemen en zich naar goedgekeurd en die vereenigiPg als recntspersoon erkend: 
net gouvernernehts-hotel opRijswijk te begeven. Voorafge- D 
gaan door eel1:-detachement kavaUerie fl!J. gevolgd door de hier- . e Jav. · ~t02tl·.houdt eene nadere opgaaf in van d~n . 
b,oven germemde heeren kwamen .. de hoogepersonnages ten Ultsl~g van" m. 1872 gehouden aanbestedingen voor de 

. Buur ornstreeks, onder het lossen van hetgeschutvan het lev.enng van diverse artikelen, ten behoeve van de artil-
f6rtP1'ins F?'eaeri1c . en het spelen vanhet, Russische en lene. Negen uitbestedingen niislukte?t, twee geluktm. -

Nederlandsche voJk~lied door de stafrnuziek, aan het hOtel Extra-bijvoegsels, behoorende bij de Jav. Cour., bevatten: 
,opRijsWijk- aan. Z.-Exc. deG. ' G; en zijngast werden daar L Het verslag del' pToeven van omb"ilien en eno-elsche 
opgewacht door de hoofdofficieren, de kOllsuls del' vreemde steenkolen, genoinen aauboord van Zr. Ms. stoo~chip 
1llogendheclen, depresidenten varide Rekellkamer, van de :Maas en JlTaal, iri de maand Mei 1872. 
;Ja,:yRsche Bank, del' Nederlandsche ~andelsmaatscbappij, van II. Een overzicht van tie ktlltuur van eenjarige ge
,de , Kamefvanl(oophandel, de president . van den naad wassen op Java gedurende de maand December , 1871. 
v~n J ustitie; de gouvernernents-sekretarissen; enz, die aan 
' Z . . K. H. werden ' voorgesteld. 

Naeenigentijd aldaar vertoefd te hebben; werd de tocht 
, nttai· ~ Buitenzoig . 'ondernornen. In het gevolg van Z. Exc. 
" bevonden 2lich cile. legerkommandant en de wd. kommanda,nt 

del' . zeemacht met hunne respectieve adj udanten. 

22 Augustus 1872. 
Van Buitenzorg meldt men ons dat Z. Exc. de G. G., 

vergezeld van den Grootvotst Alexis, gister aldaar tim 12 uur 
aangekom~n en aanhet paleis afgestapt is. In den voor
avond wer~een wandelrid in de omstreken gedaan, terwijl 

.. ~ Een op -16 de~er langs telegrafischen weg ol1tvangen bericht aan het dmer, dat tel' cere van den keizerlijken prins "e
. v.andenresidentvan Riouyv meldt de aankomst te RidKw ' geven werd, genoodigd waren de kornmandanten van ode ' 
'.vanZ. M. stoJ)mschip den B1'iel, met een 20tal zieken van land- en zeemacht, de assiste~t-resident van Buitenzorg, 
de Delische expeditionaire troepenrnacht. " dekontroleur der afdeeling, de officieren van het garnizoen, 

" De vija.ndelij.kheden in Deli waren voorloopig gestaakt. enz. , • 
,De g~zlHdh!lld del' hergbatakkerswas verheterd; op nieuw . Na in den vroegen morgen van hedenbet parkbezich

,was ~loo~henhet aanbodgedaan omdetwee oproel'ige tigd en eene wandeling in den botanisc,hen tuin gemaakt 
dat<?e s mt te leveren. . (Jav. COU1'.) . te .hebben, keerdende G. G. enzijn hooge gast naarEa

taVla teru-g; waili zij omstreeks 11 .uhr aankwamen . 
. De . kommissie, belast met. het. beheer van het zooge~ .'. Aimvankelijk-was bepaald daiZ. K. It.: de militaire in

nilal11de watersnQoclfonds brengt (blijkens iildit bhid opge~richtingen, de instellingen van wetenschappeliJken aard en 
'.nomen advertentie) tel' kenqis . dlit de schade, veroorzaakt eenige gestichten vim Iiefdadigheid in den loop van den mor
.: dQOf . c1enbrand :iri · de kampongKebon Djeroek, bedraagt gen zou b~oekep; van dit vooruemen is men evenwellater · 
f 31,5)22,dat dl}arv~n 30pCt. zal vergoed"worden aan hen teruggekomen. " - . 

:' die zich . om geldelijken bijstandhebben aangeineld en dat '. De vastgestelde revue zal heden middag om'--4 unr.laats 
morgen ochtend ten zeven uur, t~r plaatse van den brand hebben; een g<tla-diner en daama dans-receptie zullen den 
eenaap.vang met de' uitreiking zal gemaaktworden. '. dag besluiten. Voor het laatste hebben geene bepaalde in-

Dekommissie bhmgt openlijk dank aan denheer J. A. vitaties plaats gehad; 'Zij, . die vroeger de eer hadden aan 
Schroder vQor . ~e bereidwilligheid, waarmed.e hij hare taak Z. ]£xc. den G. G. te worden voorgest~ld, kunnen ,daar 
heefthelp~n verhgten,~ waardoor het haarmogelijk was om verschijnen. . 
zoo spoedlghulp tebleden aan de slachtoffers. _ . Morgen ochtend om 6 uur bert Z. K. H. naar boord 
_ .. .- . . . ........ . . ' van het oorlogstoomfregat ter'ug, alwaar hij een bezoek zal 

.. ' . Glsteren Jewilrnalhier ter, reede >l~et Rllssische oorlogschip ontvangen van Z: ]]xc. denG. G., om den daal'Opvolgenden 
(stooillfregat) S2petlana, gekornI)1iindeerd d091' Z. E. uen dag zijne rei8 naar de Amour-nivier voort te zetten. 
vi.ce~ad~iraalKramer, aan boo~d hebbende Zijne Keizerlijke . .. - . . 

.. H.oQgheldden- Grootvorst Alexls ' va}]. :R~1all.d. 1- In de v1Jfde aflevenng van dee! I, zesde sene (deel XVIII) 
; ~ :<f.1CH. z~l morgen ,(Woensdag)ochtend den 2;lsten . van het !ijasc1M'i;t voor Indisc1te !l(aal-, La~la- m Volkfm .... 
d,ez~r . te zes _ ure debarkeeren en.dadelijkriaarBuitenzorg kunde, _ Ultgegeveu door het ButavJaasch Q-enootschapvan 

. ve!trekken, vall waar de HoogeEezoekerderidaaraanvol- Knnstenen Wetenschappen, komen (benalve het slot van 
: g~nden. dag (Dollderdag), den 2~§ten dezer te Batavia wordt het opstel over Bali van den heel' R. van Eck) de volgende 
terug verwacllt. '.- .... ,. , stukken VOOl': . . 

<~p . diendag : ~.y.l1eu des . namiddags ~~yolutien door d{l Soendasche spreek~?0.Iden ,~oor ,J. A. Uilken~. - Over 
t~;oe~_(l~ W()Jden . ~ltgevoerd .op ' he,t ;'pningsplein; terwtl . het ambt _van den Q..~(!.!jl. BIJdrage tot de k~nn~s der recht
}~,~;,:, I.l!onas' t~i' e~re. van Z, K. ,fl. een.g!l-~a: diner gegevenspraak volgen~den Islam, door Mr. ~'. W. C va~den 
Jl~ d~arna..,re\!~pt}eln het qquv,ei;nements~liOtelte Rijswijk .Berg: - Bench,ten omtr~n~ d(l~ zeer~.oL 10 den fudlsche.n 
geholideIl~al ; wq~aen. ,.... .... '. ' .' . .. ArchlpeL -De ~~mah\isa Tn 1820. B~ldrage tot de kem;lls 
' V!ijdagdailr·aanvolgende zal Z. ,K. Knaar boord ter.\lg~ van Noord-Selebes, door J. G. F. Ried.eI. . 
keeren, . ' .. (Jcw. 00111'.) , ~~ 
,'. '. I 24 .-\ugnstus -1S72. 

~. Via Soerabuia ;, werd - opl-6 ' dezel' ..... ,emi. telegrarii~ ·. Gisterell av-o riJ oillstreeks .balf zeveu bega\'en zici: Z. 1':x.c. 



-; ", ;;: T: ' d ' -'d l-'a'- "" "~d"c, R "d"'>:-'" ;:. n",n', g ,' der .,~el'kz'~amh,',',t,e', den, aan ',den,' spoorweg Sam, arang.Vor~_,'< . H .. -io en' mevroti)f .uou on, ' e ' e en yali eil '. aa :';V;!1n: '" 
, -a:'e"J{cimmand~nten'~'vai de land- en,'ieefuitcut,dere-; stenlimden:::Willem LgedUi'ende de waana Juui 1872. " 

-81 ,._ !~ij: ;:£~tavii;;~:4e 'pl'esid:en~vaiicde pC¥icle ;H90ge :~e- ' Bii deja'/). OOU'i.; b~hoort ' een biivoegsel, bevattendc eene ' 
hf~litsh9'vllh, qe pl"e~,identen ,van de KamervanKoophanilel; ~ ~ 
vande Javasche Bank Cllvan de Nederlandsche Handelmaat- aantooning der resultaten van den suikeroGgst bij onder-
scliappij; enz. vergbzeld van hunne rewectieve e'clitgenoo- scheidene in de residentieProbolingo gelegen snikorfabrie
ten , metde, sierlljk ,- getooide 1:iita~·umnaar fle reede, ken gedurende het Qogstjaai' 1871. 

'ten 'einde te-voldoe:h-; aan eene uitnoodiging van Z. K. H. 
den Grootvorst va:~ : 'RllSla!ld 'om op hetriurlogstoomfregat 26, Augustus 1872. 
$~~tlan ( het ~ middagrria'al 'te komen gebruiken. Aan , den N aar wiJ vernemen, is dezer dagen door den komman-
discli wei,dimheiidfonken uitgebracht opden Keizer alier dant van het leger, - na vergeefsche pogingen te hebben 
Russeil en den Koning del' N ederlaIidel1 en -begroet door aangewe~d, om in de statu ten van de N ederlandsch-Indi
een salvo llit '~etgeschut van' den Russiechen Qodem: Na sche Levensverzekering- en Lijfrente~Maatschappij ,zooda~ 

' I!.ftoop van hetd i,ner namen gastheer en gasten afscheld van nige wijziging te verkrijgen, datook militairen bened~n _ 
elkander ' eli keerden de laatsten, onder het afsteken van den rang , van officier tot het verzekeren van hun leveri, ' 
vhurwe~k; , ten' lO utir ruim naar den wal terug: ten behoeve van vrouwen en kinderen, worden toegelaten, 

- eene kommissie ' benoemd, om' te onderzoeken naar "de 
Gisteren is per franschemail een koerier van het hof levensvatbaarheid -en om voorstelien in tedienen tot op~ ' 

van ., St, J>etersbm'g aangekDmen, met ' depeches voor Z. K. richting in den boezem van het leger - van , een Jonds ' 
.R.prins Alexis. ' voor onderofficiel'en" zoo ills ook in Nederland bestaat. : 

waardool'den niindljrJ3n militair de gelegenheid wordt ver-
Gistel' .schreve, n -wiJ' dat, de konsuls aan het diner bijZ. ' schaft, om door afzondering 'van een deel z'ijner inkomsten 

Ex-c. 'den Gouverneur-Generaal, ter eere van Z. K. H. d . ' . . ' te zonren, hetzii voor zich zelf.', na 'het verl~ten' van en 
Groo,t,vorst,' Alexis a:egevell, hadden deel genomen. Ditis ~ ~ , 

~ dienst, hetzij 'voorzijne weduwe en weezen ,diehij bij 
eenezee~ ,,'verklaarbare , vergi~sillg. Die heeren behoorden overlijden mocht achterlaten. ' 
tgthet '~leil1e getal gelllviteerden, die Z. K. H. aan het Deze kommissie,die wij toewenschen, dat zij haren ar
h'otel t e ·:R,ijswijk op~achtten, terwijl alleendekollsiJls-gene- beid tot een gewenscht resultaat moge brengen, m~et zijn 
raal van' ;Frankrijk en Zwitserland aan het diner genoodigd tezamen gesteld nit de chefs van het wapen del' artillerie 
werden, met de vertegenwoordigers van onzen handel, de en d ge " d il h l' 0 r de e' e k d· en dl·e'ns't den ' er me, e c el ve n gen , s un Ig , 
presidenten derKaJiier van Koophandel en van de Javasche hoofd-intendant dermilitaire administratie en de komman-' 
Bank. Men heeftde overige konsuls Woensdag van kwart dlWten der Ie niilitaire afd:eeling en van de alhier garni-
na ,7 tot ruim 8 .nre aan het hotel doeu",achten op de zoen houdende kavallerie, met een kapitein der militaire ' 
komst van den ' hoogen bezoeker en wij dachten uat de cour- administratie als secretaris. . 
toisiedan medebrach~ ook die heeren den volgenden dag ten ta- . Wij vestigen de aandacht van het leger op dit vernieli-w~ ' 
fet te no6d~m, daar men indeu regel egards heeft voor vertegen- de bewijs, hoe , de , .. legerkommandant in de behoeften van 
woordigers vall- uen vreemden handel. het leger op de meest geschiktc wijze tracht te voorzien. 

Men verzekert , dat de Grootvorst Dingsdag incognito Ba-
tavia bezocht en 0, 'a. den heer 1\. die la,~g te St. Zaturdag nauiic:ldag ten 3 uur ligtte hetRussisehe vor
:petel'sbiug vertoefde, ontmoet heeft.Bij de recep"tie k,!~m l()gstoomfregat bvetlana, aanboord waarvan zich Z. K. 1I~ 
d~priIisnaarden heel' K., schudde hem kordiaal de hand.- de Grootvorst Alexis van Rusland bevindt, het anker en 
enl~chte over ' de vi"(legere kennismaking iueen der hotels verliet onze reede om de reis naar China te vervolgen Bij 
alhier. .·. . ' ' , het vertrek van geuoemden bodem werden van hetwacht-

Overig~nswordt de minzaamheid van cl(J.nGrootvOl'st zeer schip de gebruikdijke salutschoten gegeven, terwijl de be
geroemd, terw~jl zijIimannelijk voorkomen den gunstigsten manning van dat vaartnig en van Z. M.'s stoomschip Pice 
iridtuk inaakte. Admiraal . Koopman ' in het wand paradeerde. 

Bij de inschrijving ,:oor scheepsruimte ter overvoer van 
p~odukten naar Nederland, die heden bij de Faktorij der 
Nederlandsche Handelmaatschappij plaats had, zijn opge
nome,Il: 

Vier Ge{;roedel·s. 
Japite1·. 
:Leland;!,; . 

,~ . 

Nie~~la.nd 
G:ifaa!stroam . 

. Zes trezusters 

Naar Amsterdam: 
323 ' gem. last. I . 
387" if' 
398 If " 

N aarRotterdam : 
398 " 

._ 399 " /I 

, . Plz-il{psvan1!arnix • 
757 Il 

80.0 " 
"} " 
" ---

. 99.94. 
10.2.23, 
10.2.35. 

102.35 • 

J)e'J{tiJ~ Cour. hevat de overzichten van den handel en 
: ~~'::~CA~~:pya,a!t te]?ada,ng, Priamanen in de havens de.t 
resJ~~n~ie'.ri1panoli. · ';;:~ 

.': 'In a~ . Jttf) ~Ooui~, lcoiil t "tiol a. , het v~rslag ;omtrent, de 
*eJ'k.zaa:lirped~n ' van :geri 'geografischeJ:). :,dienst,over liet twepde 
~;yartaalJ872; b.het ver~lag van 4e vordering derw~-rk-. 

, zaa'lUli~d,.~~,::~!iu, ., deff' ;,spoQrw.eg van 13(ltavia uaat '" Buiten~org 
Q~er: 'de:: l1laani1Jum ~1872 en c., heFverslagva~a,e vorde-

' .. ~"' _- - < :J'!. .- -~ .~.;- - . . . - " •. :--;- .. ' ": 

Gister morgen 'vertrok van hier het stoomschip Prin8 
Henal'ilc, gez. Hendriks, van de maatschappij Nederland .. 
Een aantal personen h3.dden pass,'ge genomen, niettegen
staande de vele ongevallen, die destoombooten dezer maat
schappij reeds gettoifen hebben. Mogen zij,die hoopvol 
naar ' het moederland nitzien, ditmaal de reis maken zonder 
rampen, zonder verlies van schroefbladen;zonder oponthoud 
,van welken aard ook. 

Omtrent de komst en het onthaal van Zij1fe Keizerlijke . 
Hoogheid den Grootvorst Alexis van Rusland alhier ente 
Buitenzorg kan, al& een vervolg op het voorkomeIideinhet 
Dommer dezer Courant van den 20.sten dezer, het volgende 
worden medegedeeld: , . , . ' 

Nadatomtrent. ;het uur deronisiiheping, het welmeeneil ' 
vanZ. K. H. vern~men was, hegavenzichde residentvan 
Batavia en" de .' majoor, adjudant~intendantvallZ~ E. ' den 
Gouvernei.lr-Generaalin den vroegen morgen van deJ:).2lSten 
dezer met de stooffiboot PjitiJ.rum naar de i'eede, ten ' emde 
den Grootvorst gelegenheid tot ontscheping aan te bieden. 

Omstreeks ten half acht nre kwam de Pjitarum !:ian de 
'landingsplaats aan, .ruwaar z. K. H. welkom werd'g;eh.eet.en 



.::~.,:.~:: .. 

'}i~i:ibf' ;·Z. '.-E. · dei'>G.onyimleur-Generaal, . den Vice~I'resident _. voortvluchtigenD'. ~L, wa~rbiJ i~d;reau.~6iiteft dilast woidt ; .. 
',: en"de· leden vall 'den Raad van Nederlandsch-Indie, de kom- gegeven dienp~so(jn" '\vaarhijiichO;)~m;ogc hennden, 
~.iii;anda:ntender ' li:nd~ en zeemacht, den presi(ient del' bcide ortevatteri en naar Samarang te transporteeren. Hij is 
:, Jioogegereohfshoven van J.{ederlandsch-Indie en den pIesi~ aangeklaagd wegens oplichting. ' 
'c 'ilelitdel' Algenieene Rekenkamer. ' ' 
f,': Nltdat· de wederzijdsehe bagroetingen hadden plallts ge
· 'hia; negaven . zich de VOl'stelijke bezoekel' en Zijnc Excel

··· l fmtie. de Gouverrienr-Generaal, zoomede het gevolg van 
,:Z:, :~" K, H. eu' de . bovengenoemde hooge autoriteiten naal' 
,:.h.e.t :G'ouvernelilentl!, hotel te R0swijk, [ilwaarzLj clo~r de 

Rechtzaken. Hedm stond alhier voor den Raad van Jus
tit ie ter fcilt de heel' Y, wagenverhuurdel', beschulcliad van 
het toedienen van slageD. met een stoffer aan z~in~ stal
jongen. De eisch van het 0. · M. was: gevauO'enisstraf van 

" ~ -. . . -.0 
cen maana tot een JRllr en ' eene geldboete vitn aeht tot 
houderd gulden . De uitspraak ·zal in de volgende week 
plaats hebben . . 

· llOdfdenvan de departementen van algemeen bllrgerlijk be
sthlif en andere civiele en militaire alltoriteiten, de nresi
cl~ n.tl3rr vim d~ f.ictorij der N ederlallCLsche Randelmaats~ha p

' jJi:j; , del' Javasche bank en del' kamer van Koophandel en Samarrl?lg en andere phu tsen van Java isdezer dagen 
\. ~~~iyerheid teHatavia en de konsuls-generaal, konsuls en I bezocht cloor den Hr. Cernuschi, l'~4acteur en mede-eige
< kQl1sulairea a enten werden ontvangen. . naar van het Fransche dagbIacl Le Slecle. De ~Hr. Cernu
,_ , Nadat cleoaal1wezigen aan Z. K. H. den Grootvor.st wa- schi l~eft ~ziju belangriJken tocht bcgonnen ~et een reis 
,::jtei1.voorgesteld,Verh'qk de Gouverneur-Generaal met elen naar New-l ork, heeft hem voortgezet Qver de Pacinc Rail
rJio~6g·ell.. .bezoekerten ·· uegen nre naal: Buitenzorg, alwaal' des road tot Sun F rancisco, is daal' overgegaan aan booni ' van 
;;:, :a~vi)nas .tel' eere iran Z.K. H. aan liet paleiseendiner werel een stoomboot die hem naar Japan overbracht, heeft ver
' g~giriren,waai'Ml100kde kommandanten del' land- en zee- volge~s kenuis gemaakt met Peking en een gedeelte van 
:., machten de resident van Batf.!via,die Z.E. in den loop het bml1enland van l\Iongolie, is daal'1la via Singapore.naar 

: v:~n ,\len iJ.ag naill', Buitenzorg gevolgd waTen, . d{)elnamen. Java vertrokk~n, waal' de Regeering hem den HI'. van Kins-
:' ', Tn de'n vooriniddag van gisteren 22 dezer te Batavia te- . ?erge~ als Cl~~l'One aanbeval; en zal nn een kijkje nemen 
(:r4gg~keerd j bracht , Z.K.H. een bezoek aanhet museum 111 , Bntseh-Inche, van Calcutta over laud Mar Bombay 1'ei
:, vlln het Batavia'asch genootsehap van kunstElU en wetell- zende, om ten s lot~e l~aar Frankrijk tel'ugtekeeren. Yoor 

schappen, .alwllarde l~ooge bczoeker doord'e direkti.e werd v~le onz~r ,~~~ers beu?eft h~t gee~ herinnerin,~,. dat de HI'. 
'o~tvan:gen en rondgeleId, en na met veel belangstelhng van Cel!1USChl tlJ~ens. he" schnkbewmc1 cler ParlJsche Commu

,' de ,verschillendevel;zatneli?gen Ie h~bb,en kennis gello~en, ne h~rhaal:.le !1Jk 1~11evensgevaar heeft .verkeerd;. om~lat zijn 
· hetHcm Ilmi iZeboden eerehdmaatschap van het genootscnap blael acn Commulllsten, volgens hun mgen getUlgcms, moer 
.. ~ WAF.illendaannam . . . ~~haad,clc clan aile andere bladen te zamen . . llij heeft in 
" . Des na.middags te half vijf nre werden door de vereenigde me h~den tevens een roerend . voorbeeld gegevenvan trou
:~ tro~I~en,llitmakeIide de garnizoenen 'van Weltevreden, Rijs- we vnendschap, door zijn voo~ hemzelven zeer gevaarlijke 
" wij1,c enMee~fel'-(Jornelis, manoeuvres in het vum' uitgevoerd, e~, helaas! Vl'llchtelooze pogmgen, om den l-li-. Gustave 

,nadat zijvooraf. door den' Gouverneur-Gcneraal en Z. 1\. Chaudey aan de woede yan de dole machthebbenden te 
,; H. waren geinspekteerd: . onttrekken . 

. N ad at detroepen ten 'slotte VOOl: den Gouvcrneur-Gene-. 
ri!-~l, . ~n ,.Z. .K, ,H. den . Grootvorst hadden gedefileerd, be
tUIgde , de G01n·err.teur~Genel'aal, ook ·namens den Gl'ootvorst, 
aa~ , denLeger-kohii.nandant zijne bijzondere tevredenheicl 
over ,de houding , <ler troepen en over dewijzewaarop de 

· eYQlutienwaren uitgevoerd. '. 
.' Desavonds werd in het Gouv'ernements hotei te Rijswijk 

een galadiner gegeven, waaraan de hoogste civiele en mili
taire autoriteiten deelnamen. 

Bij dezegelegenhf id werden door den Gouverneur-Gene
ner~al aan Z. M.den Keizer aller Rus~en en aan Z. K. H. 
den ·Grootyorst Alexis en door Dezen' 'aan Z. M. den Ko
:}lillg ·der . Nederlimden en Z.~· E. den Gouvernenr·Generaal 
• feestdronken . gewijd; . 
· .. Na afloop van het diner werd eenealgemeene reeeptie 

.. '. geb,o\lden, diedboreene taIrijke schare werd bezocht. ' 

. , De Raad v,in J llstitie te SamarRllgheeftgeweigerd, rechts
lllgang tel'erleenen t egen den Assistent-.Resid'ent' van.D;oc- . 
j a, di~. aangeklaagd .. werd door. den Chili eescnen pachter ~ 
De OffiClel' van J usht1e gaat,!Iu ~!!;1 hoogCl' beroep. 

. :. ama1'al1!1 , 17 Augustus. Spoorwegzaken. vVegens het 
kostbare van een txaHsport per spoor hebben eimio-e ino-eze-
t c.. 1 " b 1 • 1 b " en van .:>a~atlga . es,oten, urn III (envervolge hun .goede-
ren weer pel' koch of kar te verzenclen. 

(Lac.) 

Hadiie8. Een honderd inlanders te Soerabaia die zich 
opgewekt gevoelen om hunne landgenooten te bekeeren 
zoeken scheepsgelegenheid naar Singapore omaldaar te~ 
sehole te gaan en ais 80eiji oneler den titel van Hadiiewe-
del' op Java terugtekeeren. .' 

Ha'!jies. ~vege}t en zeventig hadjies zijn per stoomboot 
GouvemeuT Generaat Sloet van de Beele en zeven elt veerti" 
per steamer Gleatot' jongstleden Zaturdag alhier aangebracht . 

(Lac.) 

Hedp.n morgen vertrok Z. K. H, wedel' naal' boord van 
" "l\etstoomschip Sidetland. Z. K. H. werd tot ami den Boom 
\,ul~g;eJeide . gedaan doorZ .. E. deil GOllverneur-Generaal, den 
.•.. . yice7president en de ledcn ' van den Raad van N ederlandsch
!:':lriqie, dekommandanttm del' land" en zeemacht en vele an-
:'i ' dere> eiviele en · militaire autoriteiten. . ....... 
L:·.: :.: Opden ist.e~ · :A.ugustus.jl· is de Gbuvern~ments in- ge~~e ~:el~~~{~O::/Alj~:. 15 Augustus leest men het vol-
)alldschescllo.~l te .;~r~i:,Iggerang geopencl . . .. ' . Zeei' Geacltte Redaldoill'! 

.,~Iil' ,.afwachting van/ de voltooiing van , het VQordie school · 'b " 'to d ' \:i " , 1 . N aaraanleiding der laa.tste bel'ichten, · vQOrkomende' l'n 
'·:. ~,$Il!'lle:.g~~~:'y' wore t . voo1'loopiggebniik gemaakt van . ,:;e~!l ' p'erbijgebo\lw.envan de assi$terit~resideIi:tswcining, (lat het I; atavwa8ca Hafidelsblad, over den toestancl in Deli 

c ' . da.artoe zoogoe'd'-mogelijk isdugericht. . neem ik de vrijheid de vl'aag te stellen: I s het vool'zieh: 
'; (1a1); Gaur.) tig geweest van den me~ de leiding del' politieke aangele-
• genheden belasten . ambtenaar, om dctwee verdrevellc datoe" 

~~ . . zoo vel' het biunenlaml in, te dben vervolo.eli? '. . " 
· .; S(i,mal;ang,. . 1}AllgUSt~S" "Fcr8te!.:. . Heden •. werd" dooi· . . ' :Miju ~uziens: neen. Nadat zij de nedct'laaggeledeu en 
>~4e.nR!.ul.d , vari Jnstitie alhler een VOUntS geslagen tegen den i etc vlucht genomcn h!ldc1en, 1lacl men hen door middd van 



~5tincierh~n~elirig(:1i. ; i~, ·. hariMti': . ~·().eien" :~rijgen"'en " zo~;' daJI '~' :Met de '. plaatsing van bovens~aande regelen in 'nw, geacht 
~'-:~~~ief~--:g¢lll~~·. , wlire;" .. :h~I?:: i~ :~. ~e.~ .<I?~~ll:~~~n~ _ m9~te~ l~te~~ .; _~---..... t- _blad, zoudt. U t~n zeerste verplichten ... :- : .. 
:,c' Wif ha:dd~~ hetl'echt nl~t hunn(:~lltl,~venng teel5c~.en' l Uw. Dw.Diebaa.T; 

:Van' deBataks, ' omdat deze ' onafhankehJke stammen ZlJn, I RrouW, 1872. VERITA-S. 
met welke wij geene ' cc.utracten hebben. . 
" Wij ' zouden de uitl,~vering eveumin geeischt h~bben, wan-Uit Batavia wordt omtrellt de jenever-perkara het vol
neer die datoes dewIJk hadden genomen op AtJesch grond- gende aan de Soer. Ct. geschreven . 

. gebied. . . ' .1 , De beruchte jenever-perkara is nog tot geen einde ~e-
lJet heeft trouwens qoknoOlt m de ]3estuursbegmselen I bracht. 

op Sumatra, zoowel ter OOst- al~ ter :Vestkus~, gelegen, Een dagelijks door den inspecteur van :lin ancien voort
van. onafhankelijke shm~en. de ,~nneve.~m~ ,te elschen v~n gezet onderzoek heeft het aantal gesmokkelde keldersvan 
vlnchtelingen, min welke . mlsdnJven ZlJ zlch. ook, sch~lld~g eenige hondm'den tot ettelijke duizenden opgevoerd.Ruim 
hadden gemaakt. ZeUs den Sultan van DJ~,mbl, dIe Ill,9000 Kelders jeriever moeien door verschlllende firma's al-
1858 naar de Bovenlanden gevlucht lVas , liet men on- I hier successieve1ijk zijn in gevoerd , zonder dat aaarvoor de 

'. moeid. • . I verschll1digde rechtenaan den lande ziJn uitbetaald! 
Ben ik weI illgelicht, dan llCeft IDen hetzeltde begmsel . En niet aUeen met jenever, maar met artikelen van :il

in de Z. O. en Westerafdeeling van Borneo steeds met lel'lei aard, en op allerlei wijzeis gefralldeerd. 
vrucM gehuldigd. .. . I Ret toldepartement hier is gebleken een Allgiasstal van '. 

Door daarvan aftewIJken, IS de oorlog op onafhankelijk, de ergste 800rt te zijn. 
onzijc1iggcbied overgebracht, . en heeft men den Inlander Door den inspectenr WegeneT, men de rol vaninoder-
als 't ware gepl'ovoceerd, .. nen Hercules in deze is opgedragen, is op doortastende'wijze 

De Rc;lgeering "zonde .wel .. doen, al dadel~k een grens. t.e met reiniging een aanvang genomen . . 
bepalen, welke w~Jook 111 t~Jd va,n vrede u~et. mogen over- Vier der meer 01 min onderg(:schikte ambtenaren bij de 
schrijclen . . Doet zij ,?atmet, Cla~ voorzlC 1~ ~en. oor~og recherche, werd reeds een overp1aatsing aangezegd, ~ TW,ee 
zondel' einde,waarblJ veel te verhezen en wellug l,e Wlll- hlluner vonden het zeerO'ewenscht hun ontslao- aantevraaen 
nen is, waardool' yoortcltlrende verwikkelingen m et Batakc en hande1den oVBl·eeiJ.kom~tig die wenschelijkb~id. ' " 
selle .stemmen zullell ontstaan. ' ... . In uitgebreiej,heiel schijntde kanker die ' hier aun het tol- . 

Elk Maleisch vorst k~nt de grenzen van z~Jn gebl~d, en clepartement knaagt, die van het Samarangsche :v euau- , 
door . zich steeds daal'bmnen te . houden v?ol'komt hlJ bo~- Departement verre te overtrefi"eu. 
singeil met ele Bataks, .van Wle de bl?,m ~n dewelvaart 
vnnzijn land in vel~ Opzlc:hten afb~nk~hJk I S. . .. . • 

Want vooralsnog hgt't Immel'S met 1Il de bedQelill~ del 
Regeming, om de Bataklanc1en te verove~'61ien ,te bezltten? 
Tenzij men het stel~cl van Bestnurop Sumatra s vVestkust 
wilde ' verlaten,en den toegallg van vreemde manufacturen 
tot ele markten van (Ie Westkllst mogelijk maken. 

Smnarang, 20 Augustus. Militaria Ret voorstel, door ' 
den Leger-kommandant tot verhooging van de tractementen 
der officieren opnie'uw gedaan, omvat: . . 

een vermeerdering van de bezoliliging vanalle };iitenants 
die . reeds langer dan zeven jaar geiliend hebben met , 
1 50.-

De regeering vestige daarop hare aanchteM! 
Ret gerueht, als zonde, de Sul~a!l van Atjeh aan dezijde 

van den . vijaild zijn,verdwnt WeImg geloof. Men ,mOet a1 
zeer slecht bekendzijn met de geogl'afie van de Oostkust 
van Sumatra, om zulks voor waarheiel aantenemen. 

Van. waar toch zou die hulp moeten komen? Van ele 
zeezijde? On mogelijk. Van d.e landzijde? Dan zouden de 
Atjebnezeil eerst naar het BlIluenland }llOe~en ,~pr~lkken, 
waar onafhankel~ke stammen wonen, met WIe ZlJ lllet al
tijd in de beste verhouding leven; dam·na. het. gebiecl van 
Langl, at, welks vorst zeer ~o~lV(jr~emelltsg'ezmd IS, pa.sseer~n. 

'En tot zulk eene opoffermg IS de vmst van AtJeh met 
in staat. 

Evenmin is het aantenemen dat de bevolking van Deli 
in opstand zou ziju gekomen, tel' zake van dehaar opge
le<Yde heerediel1sten. Er is geen plaats in N. I. waul' zoo 
wcini <>" heeredienst door ele bevolking wordt verricht als in 
de Assistimt-Residentic Siak, en lliet een ambtenaar, die 
een greintje gezoncl verstand bezit, zou lIet tegenovergestelde 
kunnen dnldeu. • 

Debevolking, die voor het grootste gedeelte uit kolonis
ten oestaat, zou in dat geval spoedig verhnizen uaar de 
tegeuover ous gebied ~~ggende Britsche plaatsen, waar hee-
redienstC1~ onbekend ZlJn. , 
. En wat ' de ,bewering aangaat, als zOllde Deli na de mi
Jitail'e ex-pedit}e, ~ezet moeten worden, dat verklaar ik voor 
onnoodig; - van 1864 af, tot op het oogenblik waarop de 
. tweedatoesinverzet zijn gekomen, - in moeielijker politieke 
'omstandigheden - is er geen militaire bezetting noocligge~ 
weest. 
. Althansik ken ambtenanm,die het wettig gezag claar 

' zull~n.weteri te doim ecrbiedige!l, zonder eene luilitaire ,be. 
.. zetting.' 

een tractements-veThooging met f 50.- v.oor de bpi-
teins, en . 

een met j 75.- VOOl" de ho()fdofficieren.~ 

Onderzoek. Men verneemt, . dat e1' alsnog cen ouderzoek 
wOl·dt ing~steld naar zekere zaken, tijdens den vorigen' AI
gemeenen Pakhnismeester te Samarang voorgevallen.Het 
onderzoek betrert onder ander het gebruik dat . door som-
migen van koffiepassen isgemal;lkt. (Loc.) 

Samarang, 22 Augustus. Scheepvaal't. 'Redeh ' m~rgen' 
verliet een vreemd , schip de reede van Samarang, zonder 
zijn vlag volgens gewoooute te hebben geheschen. 

Onmiddelijk werden van het kanonneerbootje tweelosse 
schoten gelost. De gezagvoerder ,van het schip · !iet . ~ar
op onmiddelijk het anker vallen en heesch de vhig;, . .. ' 

De Kapitein heeft door zijne nalatigheid een boete· van 
f 50,- verbeuxd. . . 

~aal' was hem bij zijn komst ter reede €ellr.eg1eJ;nent 
aan boord . gebracht? . 

Nieuws nit · Cheribon. De Resident van Cheribon heeft 
de handen overvol. / Zijrr bestuur is waarlijk,Jii~ttegen
staande men e1" weinig van hoort, niet . vrij van lIlPe~elij\:~ 
heden; 

o. a.: ,. ,:". . 
De weclono van Rantja, Tjiamies, Maas Argailisattra werd 

onlangs, ·als verdachtviUl medeplichtigheid aanIil(joi;d 'en 
knevelarij, nit zijn betrekking · ontslagen. · De ~aadvan 
Jristitie te Batavia eeMer moet bij vonnis . van 3QJlllijl. 
den verzochtenrechtsingang tegen hem geweigerdhebhen~ 

TOGh b!ecf de Wedono nietoDgedeer(l. .' ..... :. ' .. . 
Zijn goederen ,,;erden rCe<ls seilert G mu.,uden liilitCIlzijn 



. ~~rillk· gesteld, en dat op last V'anz~kerenA.ssistent-Resident. 
.·· -Was 'deze · daartoe · bevoegd? .' .' .. ' . 

". Hefjs te o wenschendat er recht ge~chiede; 
rie . Wedono : vari Kadoe Ged6, Koeningan, ; reeds ontsla

g;en or" gescborst, ten illinste. reeds onschadelijk voor den 
lande gemaakt; mengde. zich III koffie-aan~elegenheclen om 
een tekol't tedekkken ID · een koffiepakbms, dat door een 
zijner bloedverwanten werdbeheerd. .. 

De zoo mysterieuse koffie-zaken handelende over .eell cllef
sta.l van koffie, enz. die in 1870 gepleegd maar mettegen
staantie het tekort eerst in het laatst van 1871 officieel be
kend werd - ziJn nog steeds i.n revisie. E en groat deel 
der gevangenisblijft . dientengevolge met. landraad-veroor- . 
deelden opgepropt. 

V oo~ een paar dagen alweder een koffie-q uaestie! die ech
ter gelukkig spoedig ontclekt is. . Men poogde In yla1ats 
van kome steen en afteleveren. De zakken waren geciee te-
lijk daarPlecle opgevuM. . , . 

Teo'en den onlangs opgetreden hoofd-dJaksa van-CherIbon 
werde~l ook gewichtige zaken aanhangig gemaakt. Er had 
reeds een gerechtelijk. onderzoek van uit Batav~a plaats: 

Ook hier iselke in~nder en vreemde oosterlmg verphcht, 
's avonds over straat wandelende, zich van licht te voorzien. 
AUeen zeker SOOlt inlandsche vrOllwen mag uitzonderiug 
maken op die keur! Haar paspool't v~rvangt de lamp: 
. . JliIet hetrooi~ en wijkmeesterschapls het ongelukklg ge
steld. N og . erger met de vele behoeftige zieken, die ge-
brek lijden aan huip. ' ~ . 

De politie laatveel te wenschen over. Er I S een Sellout 
maar zonder ()ppassers. Men zag den s chout onlangs, te 
paard rijdeude~ persoonlijk een booscloener, geb?r:den, naal' 
zijne besteinmiilg geleiden. De inlandsche politIe heeft te 
zeer de overhand. Anders zouden de haudelingen van den 
ijvel'igen schout stelli.g van meer gewicht zijn. Vele zijner 
pogillgen, vooral met betnlkking tot overtredingszaken, wer
den niet: met . den gewenschten uitslag bekroond. 

(Loc.) 

. Sama~attfJ , 14 Augustus. Niet zeer lang geleden bericht
ten wijde(lankomst .alhier van· 214 hadjies. D'ezer dagen . 
arriveerde per Singapore alweder eene bezending mekh-
gllngers teriget~e van 1~0. .." . 

Zonder nn IIi het mlllst de goc1sdlenstvnJhelcl te wlllen 
bekorten, kunnen wij toch de vraag niet weerhouden, of 
het toenemend getal dezer pseudo-priesters geen stof tot 
nadenken geeft. 

Wij voor ons' zien v?lstrekt geell heil in die zoo in 't 
oogloopende vermeerdering dezer ijveraars, noch vool' het 
gouvernement, noch van (~e bevolking; ten koste van wie 
dez© lieden voortaan hopen te leven. 

Snirtaranf/ , 16 . Augustus . V 001' -eemgen t~jd meldden 
wij (lat een zestigtalmi!i~ail'en, wi~l' diensttijd vers.treken 
is, perhet stoomschip Pnns Hendnk zoudeu l'epatneeren. 
, In dit getal is eene wijziging gekomen doordien men het' 

aan de keuze der belanghebbenden .heef't gelaten met welke 
seheepsgelegenheid zij we1l8chen te vertrekke~. Een g~
deeIte dezer militairen heeft daarop verklaard hever de relS 
i!aar EllI'opa per zeilschip te willen maken, terwijl een ander 
deel ten bedrage van 39 man de voorkeul' blijft geven aan 

. den .overtocht per Prin8 Hendl'ik . . . 
, 001{ een achttal ontslagen militairen thans nog onder 

toezicht del' politie zoIlen per Prins Hen11'ik naar Neder
land worden opgezonden.(Sam. Gour.) 

. SatJtiu·a1lf/, 17 Augustus. Van eene welwillende hand 
ontv.a,ugen . wij . de mededeeling dat bij .. den heel'. J. A. De
zent~e te Ampel ten behoeve del' 1l00clhJdenden van den Me: 

rapi ·zijnbinnengekomen de giften .van I 10,25 en I 120 • 
. . (SarA. GOltT.) 

1lauaralzf/, 19 Augustus. . Uit Djocjo vernemen wij dat 
de hangende zaak tusschenden chineeschenopiumpachter 
en den Assistimt Resident aldaal' een minder ganstigeu 
keel' ZOlt hebben genomen voor genoemtlen ambtenaal'. 

(Sam. Cour.) 

Sama1'anf/, 20 AHguetus. Uit l'illlors hoofdplaats ~oe
pang ·vernemen. wij dat in den nacht van den 30 Jllh al
daar een ware paniek is ontstaan, tengevolge van Cen ge
rncht als ioulen de Ti.morezen nit het gebergte op de stad 
aanrukken. .OmLerscheidene inwoners, doorvrees overmand, 
hebbell zich in prauwen naar het naburige eiland Semauw' 
begeven, ten eillde lliet in hand.en te vallen van cen vijand, 
die slechts in de hallke verbeelding bestond van dezen of 
geRen Koepangschell held. .. . 

H et O'l'ootst o'etal manschappen, dat de scllllttenJop dien 
merkwa~rdigen "'nacht kon bijeenbrengen, beliep 30 a40 . 
man. (Sct.'lt. GOllr.) 

SamaraJtf/, 22. Augnstus. Zijn wij weI onde~Ticltt,dall.moet 
er tijding nit Batavia zijn ontvangen, waaroij de aSslstent 
resident van Djocjo geheel is ontslagen van aUe rechtsver
volging. Genoegen zal het ons doen, zoo die tijding zich 
bevestjgt. (Sam. Cow'.) 

f:Joerabaija, 12 Augustus. De Inspectenr-Generaal van 
financien Motke is Zaturdag jl. alhiel' aangekomen en in 
het residentiehnis afgestapt. 

Wij ontleencn het ondel'staand partikulier schrijvell nit 
Rembang van iemand die beweert dat hij het weet en VOOl' 
de feiten kan instaan. 

Zoo er een Assistent Residentie op Java is, door het 
GOllvernement stiefrnoeclerlijk behandeld, dan is het de af
cleeling Bocljoenegol'o, in de Residentie Rembang. 

De reizigers van af Soerabaia die af leeling billnenkomen
de, worden onmidclelijk angstig door den slechten toestand 
del' brngg'en, de verwaarloosde districtswoningen, e~ de 
gesplcten mmen der OJ> het vaUen staande gevangelllssen, 
van ., welke men er met die te Bodj oenogoro vier te zien 
krijgt, en deze maken een trellrigen indruk; van de laatste 
zijll de mllrCIl omgevallen en is de toestand meer dan eliendig. 
De slechte toestaud del' bruggen is riiet te beschrijven, en 
is het onbegrijpelijk hoe men er menschen aan waagt, om 
met zware rijtuigen er over te rijden, de groote heeren 
passeeren er nimmer ook, de Resident oak niet, die slechts · 
eens ill het jaar, in groote haast even komt wegens den 
aanslag, om zoo spoedig lllogeJijk terugtekeel'en, altijd 
langs ~eu grooten weg die zeer goecl in orde is, doell yan 
de afdeeling niets te zieu geeft, wltui de weg in de af1eeling 
van af 'foe ban is slechts 4 paal; terwijl de weg die VOOl' 
Bodjonegoro van Babat tot de g;renzen van Ngawie 10opt, 
onge\'eer 50 paal lang zai zijn. 

De Solo-rivicr doorstroomt c1e gcheele afdeeling, maar 
overal worden pel'sonen en l'ijtuigen overgezet,. op de illccst 
mid.:leleeuwsche manier, door cano's en zoogenaamde Kl8sak. 
ken. Tusschen Soel'abaija en Kedirie . zijn er zeker weI 
vijf kostbare bmggen over de Kedirie l'iviel', hiel' geen ellkele, 
en .wat nn de kroon op aIles zal zetten is, aat de Re
geeriilg die afdr-eling in eens onnadenkend uit de geheele 
beschaafde Tlfaatschappij wil sbiten en ongenaakbaar maken, 
door te bevelen dat in die afdeeling aIle Regentspal!den 
moeten worden inO'etrokken, aIle postloodsen gesloopt, aile 

::l -'" . 
personeel ontslagen en zlliks VOOl' of op 1 September, zoo- . 
dat het onherstelbaar blijft; aUeen tllsschen die pla;>.ts en 
l'oebau zal het genaakbaar blijveu. Hoe het plaatselijk 



!~~6$tl1Ur.·er, niet •. ·.met>alle·m()gelijkekrac}lf( tegenOPkomt : r·· ,·<'Wijde(lldenm .. ()ns":No..31.o.11zen:l~rs ~nIli:f.ei , zegt ;~ :;1 
<oindie kostbareen rijke afdeeling tot wildel'llis te }llakep. . JZOr.stenlanaen, datde. Commissietotc{jn<le1ioekenhehi!~~ ,' 
:is nieLtebeg.rijp~ni 110e hethooge be~tuur. dooreen blik delingvan hetprocedeSayersee~st~p'v??:rnitluidg~~aaii";>: 
op dekaart met lllzwt hoe h90g nadeehg ehe maatregel zal i door het rondzenden van eene rnteekenliJst, 'WaarojJled{lr ,; 
wel'ken, is onverklaarbaaT, want het is zeker- en ieder in dellandhuurder of administraieur in kon teekenen, voor de som ' ·' 
binnenlanden .bekend particulier zal Jllij toestemmen- c1atj die het hem waard was om met het geheim bekend tewor-., 
nu de ellendige bru~gen geheel znll~n vervallen ~I~ de ,be-·Iden. .. .. .. ~. -
staande weg door de geheele afdeelmg zeer spoemg to~aall Enkelen, dIe hun gedllld begrnnen te verliezen, wIllen 
onbruikbaar zal .zijn zelfs voor karren, al worclt het tegen-\ nn aan de Heeren Sayers &; Co. vragen, wat zij voorhun 
deelgelast, is het zeker,; en hoe zal clan binnen 10 jaar I geheim hebben moetcn, clan zoudenzij die sombijeenhren" 
de toestand :nier zijn, het verwilderen del' afdeeling zal de ,gell en in het bezit va,u bet geheim kunnen komen. Die 
politie ook in haar werkkring belemmeren, en hoe zal het ! zich dan later aansluiten wil, kan dan met die Heeren o.er-
WOl'del~ lliet (le .veiligheid van ~ersonen en eigendo,mmCl~.? j eenkomen en natlmrlij~ pp. ~~ewijze deelen in de door hen 
. BodJonegoro IS toch - hoe mIskencl- een zeer bemngnJke ' reeds betaalde retnbutle aan :sayers &; Co.· .. .-

afdeeling, misschien voor het batig slot de belangTijkste op , Heeft dat p1a::.ts dan heeft de coIhmis.sie tot nietsge
Java; reeds ' meer dan 20 a 30 jaren leved het een batig diend dan om de zaak te vertragen. 
saldo van f 600 a I 700,000 op, en er is door het GOll- Doch de Heeren Sayers &; Co. hadden op de vergade-
vernement nooit een cent ten algemeenen llutte besteed, ring van 15J nni jl. moeten zeggeD... wat nn de HeerW. , 
geen watel'werken alsdoor heerendienst(lIl van de bevolking; van Raalten 'zegt; namelijk. J/]k vraag zoo veel.en daar
niet het minste is er ooit door het Gouvernement gedaan voor hebt ge mijn geheim." 
voor de geleverde millioenen en zal het llll van alle maat- Dan hea men kunnenbeginnen waar men nu mecl~, ein-
schappelijk verkeer worden afgesloten? digt! 

Vroeger wierden e1' door de tabaksfabrieken, ongeveer 
f 900,000. - onder de bevolking gebl'acht; zulks is zeer 
verminclerd en zal misschien nu f 300,000. - bedragen;,het 
bestnur heeft nooit iets gedaan om de fabrieken aan te 
moedigen, misschien weI het tegencleel, en nieitegenstaande 
dien temggang is de belasting op dezelfde hoogte gebleven, 

Van waardie verregaancle on biliijkheid, clie een ieder, 
ook de Inlander en Chinees, weI degeJijk opmerkt? Er is 
een groot personeel bij den waterstaat op Rem bang ; voor 
aUe afdeelillgen wordt iets, gedaan, voor Bodjonegoro niet; 
wanneer zal er een einde aan (lien toestand Icomen en zal 
dit geschrijf ten gevolge hebben, clat het Gouvernement de 
onbillijkheid van de voorgeschreven intrekking inziet? 

(8081'. OOld·.) 

/Soerubuijrt, 15 AUgllstuS. Men schrijft ons van Lamon
gan dd. 13 dezer: 

Jal'cn geleden word in de Soerabaija Courant de aandacht 
gevestigd cler Itegeering op den eHendigen toest(Jnd waarin 
hier, zander ovel'drijving, alles verkeert, Binnen\)oeien ont
breken, de assistent-residents woning behoort tot de projec-

. ten, ~"ijn kantoor idem. Het Gouvernements archief wordt 
nog steeds opgeborgen in een bamboezen hot, omgeven 
cloor inlanclscl1C woningen van hetzelfcle anooi, een ellkel 
vonkje is volrloencle am clam'van een aschhoop te maken. 
Aan begl'ootingeu e;1 plannen heeft het niet ontbroken, het 
fia.t executie ali.een laat zic]] steeds wachten. En toch wordt 
cr geld verkwi"t, Hoe dit te rijmen? Het navolgende zal 
zulksopheldere'n, Men is thans hier bezig met het bouwen 
van eenetticlel\jke gevangenis welke half' voltoold reeds 
f 3000 kost. I 

En wat va or eelle gevangenis? Het gelijkt weI een tij
gerhok. Zondel'linger gebonw vinclt men nergens. Het is 
€len product van eon alcohol-idee! Vel'beeld u een viel'kant 
van met tusschtl1l'uimten geplante klapperboomen, welke 
men he eft aangevllid met ongespleten bamboezen, en zie
ilaar het toekornstig verbliJf van preventief gevangenen en 
dwangarbeiclers. Waarlijk, nolens volens, hoe emstig men 
ook· zij gestemd, bij den aanblik van dat pl'onkstuk van 
ongekel1l1e bOIHvorde moot men het uitpl'oesten van het 
lacllen. En 'aa~ kost duizenc1en! (80er. Ct.) 

Pa80eroean, 10 Aug. De twee heden morgen pl1bliek 
verkochtc Gou vernements Koffiepakhuizen tel' hoofclplaats 
Pasoeroeal1 bl'achten op l 12,800. Kooper de Heer J. F. 
Mentel. 

lJjdkjokarta, 17 Aug. Van hetp'ocede vail Raalterr. ver
nemen wij gl1nstige bel'ichten. De reSl1ltaten daarvan moeten 
even zoo voordeelig zijllals dievandeHH.Sayets&Go . . ' 
Aan de bewCl'king is bijna geene kosten verboncteneh zijn 
daarbij geene chemiscue preparaten noodig.Wat meum' 
bij nooc1ig heeft, kan men in aile dessa's bekomen ell vor-
dert zulks z~lfs zeer geringe uitgavel1. '.. 

Het eenige wat wij nn nog wUden weten is of, evenals 
bij het procede Sayers, -de indigomandoor, dat ·onmisba;lr ..•. 
meubelstuk, ja de man met of zonder wien hetis to be . 
or not to be, gemistkan worden. 

V 001' het precede Sayers zijnc de inteekenlijsten aa~ het 
circuleeren. De uitslag del' inteekeniug hopen wij nader te 
kl1nnen mededeelen: (J701"stenlaruien.) 

Zendingpieuws - .Men berichtons van Oeta Rillbaroe, 
dat daar en te Si-Mapil apil kerkjes worden gebouwd~o{}r 
de Inlandsche Christen gemeenten aldaar die langzaDlerhand 
in uitgebreidheid toenemen. 

~..."..,,;-

Voor dederde in dit jaar 'te houden gouvernements
Koffie-veilingwaren op heden in's lands pakhuizen te Pa
dang ontvangen: 

Picols. Kcatties 
Bovenlandsche koffie. 11703 09. 
Aijer-Bangies '11. , 259 23. 
Mandheling " 1290 OO~ 

Ankola " '. 310 08, 
Pain an /I 176 00,: 1 

13738 40. 
2e Soort 1314 27. '-

~--
(S1Ott.001l1". ) 15052 67. 

Pailaang, 3 Augustlls. _ Z, Exc, de Leger-kommandant 
is jl. Donderdag naal' Ba.tavia. teruggekeerd.Voo1'zijU 
vertrek heeit Z.· Exc. in een afscheids-spellchzijlle h(loge 
teVTedenheid over hetgeen hij hiel"gezien ·nad,betu.;gd;en 
de wensch uitgedrukt dat de Kold!l~l,~oininan:d,anLtlezer 
kust, na zijne terugkomst .van verlofuit ·Neael'1and, 'nog 
lange jaren zijne dienstenaan het Ned. Ind. Legcl"z6uQe. 
mogen wijden. ' 

De voorbereidendeexpeditienaarden. Qnantan, ziJ,lbill
nen kort vertJekken. Wijhopen liatde onlusten inDe~ 



~! 
'i~~~ff():is1j~ '~!!lleilZgIi ,geeiii~igd;"'~'iitzij ~ ~~n 'Mt; ~v:ertiek-' ...•.• ,' i- Ar.oE'~Rii;;~8:uli~iilii , ..... ··· ..... '. ,. c . • " 

~~~EWev~': zending :g~epeMlets~len ' in' den weg kunnen a~~~h~~:~£:ij~er~~~::~~;'~~¥~g~l1~~ti~r~h~'i~~:f 
~Tor-,:Secretari~der expeditlezonde de Contt-. Baron ke' Battaks 'WederonderhancMd 6\;-eT ~de ·illtleveringder 'op:' 

~anHoeveHbenoemdzijn. roerige Datu's, ._. , .....• 
Den 19den wierp he!. Rllssische oodogstooillschipSvet

lana , komm. de vice-admiraal Ki:amer, t eil 3 nreili den , 
Hetbes.tnnr clel' Ass,-Residentie XIII en' IX KoUa's is . 11 mlUC ag het anker tel' reede. Z. K . H . . Grootvorst Alexis -

. door ' deri Ass.-Resident den Hr. Cornets de Groot aan . . beyond zich aan boord . Den: volgenden dagbezocht de ' 
zijn opvolger dIm Hr. Greve overgcdragen. prins incognito ~e stad. Den 2htell des morgens gingZ, . 

,,;,;c,~=~_ Exc. de Gouverneur-Generaal met vele auioriteitenden 
. Wij, v~l;n~men , dat per laatste- boot, twe'e kistjes aan het prins aan den Boom begroeten en vertrok met hemnaat 

adres ;vailhie1' gevestigde firma's zijn aangebracht, die Goud- Buitenzorg, waay des a'mnds een bal tel' zijner oeTe werd 
(lraadmoesten . inhomleil doch in plaat.sdaarvan bleek het gegevcn. Den 22sten keere1e de G. G. met de;l hoog~u 

- ,eenee;e:n klipsteen, hat andere een stnk lood te bevatten. gast hier teIug, Op het K Ollingspleinwerd iTesill1rldags 
Ookeeri- partikuherontving een steen, in plaats aan de een spiegelgencht door de garnizoenen van '\'Vcltevreden, 
peril gead viseerde passementerien, terwijl nog andere kleine Rijswij Ii: cn :Vlcestel' Uorueli8 gd everd, dat zeer goed g e- . 

"kbllis duidelijkesp.orcn droegen van ouderzocht tc zijn (0, slaagcl is. Op eeu gala-diner volgde eene elansreC<lptie, 
• a., waren" tT blikkeu binnenkisten- opengeschellrd) wier ill- die zee;: drnk bezocht,c werd. Z. Exc. leidde den 23sien clen 
hond ' echtei· mimIcr van de gading del' fle(i"rlijke vinclers" Gl'OotVOl'st nit en gebrllikte dll8 numiddags llct dineraan . 

· scheen " te zijrigeweest. Aldeze [oederen zijnper St. boord van het ~ussisGhe fregat. Den volgendell dagver
~/Pi'itis Hendrik" van N eClerlancl aangebracht, en, daar men ti'Ok de pri:Js naal' de Amour-riviel'. 
bijvei"zendingim over Batavia met ullllere gelegenheden, Den 26 Juli heeft rac1ja Brooke een bezoek op l'ontia-
nooit vci.n. dergelijke diefstallen geboord heeft, komt oas n , k gebracht. . -
'uevel;bridetstelling niet gewaagdvoor, dat de ontvreem- ' .. Den 18clen bal'stte alhier in Kampong Djeroek, bij het 

' drug ainl dat '; stoomschip lleeft plaats gehad. Wij hopen :'Il vlen vliet, e'en brand llit, die in eAiI paal' men t~ids 144 . 
chit e-en : sti'eilg ollderzoek tot ontdekking en voorbeel- huizeu in den asch iegde. De schade went ' op / 31.9,22, 
digebesti'affiiIg van de ware schuldigen moge leiden;- blijkt l:ij Iuatige taxatie, begroot. De kOmml8Sie van beheer van 
het dan dater werkelijk aan boord van deu IiI'. R," gestolen is, het wat,ersnooc\fonds heeft aan de l1ooc11ijaemlcn 30 percent 
clan mag 'de' Maafschappij "Nederland" wel van naam ver- van hun verlies ie goed geJaan . 
anderen, . want dan toont ze precies die hoedillligheden niet Z. EAe. de GO l1vernenr-Generan,l hceft eene bijdl'age van 
:te bezitten , die den lIN cclerlander" keumerken: IIvl'ijheid,"- j 500 Clun het T horbecke-fonds gezolldcn. De heeren Kunst., 

. ' volgens ontvangen, en elen lezers reeels rn:ec1egedeeldeberich- inspekteul' van het onderwij" Vaal' Europeeanen, endi·., 
ten, van . passagicrs per IIP~'ius van Oranje," schijnt aan Hoorweg, direkteur va. het Gymnasium 'Willem III, heb
boord de onclragelijkste dwang te bestaan; "Zeemanschap" - ben de onderwijzers in Inelie aa il gespoorel biJdrageu te 
in den ' loop van een jaar is er nag maar ' eene, zeggen eene leveren en lnume roepstem is gehoord, want reeds moet 
reis -z,ondet ongelukken' afgeloopen; - IIeerlijk11eid" - de cloor den onderwijzersstand op Java Mile som zijn bijeen-
vrachtgoederen wordeu ges~olen!! Tl'ollwens, wauneer men georacht. ' . . 
bij ~et vernemen van deze' dicf~tallen het verhandelde over . Mr. Francis, . die de wijk naar Singapore had . genOme]l, 
Itet Boeleil-lrontraJd in de voorlaatste algemeene vergadering 15 doqrden Raad vBnJus titie -alhim'wegens de copiQm
her~Re~st; "'!torot da~ niet. dnw~llekeudg het spreek,,:oord Iltell pm'kara tot 3 jareD. gevangcllschap en f 10,000 boetc ve1'-
m. altretel valet" ll1 hennne1'l~.g? '. (Paa. Rbl.) loordeelc1 . .. ' , . . _ ' .' .' . '. _ 

_ = ' N aar WIJ vernemen, heett het Hooggerecntshof van N. 
. '.' I deze" cho'en op nie'1w te ' beo'!' " e ll o-ehad' of men'· Padanfl 10 Aug. Naar wij vernemeu is de Heer Groe- ' , . ' ::0 . . l_ ,!:,~ "'. . 

neveld, Chineesche tolk alhier, aall ele Ned. Ambassade welke do~~' l~etUlgell, ,lll z~ke van laster en hoon? volgens de 
in Chitia worelt O'evestiad als tolk tooO'evoegd en kan men In~lSOile wetgevlll~,. ll1 druk aangevoerele felten rr:ag_ be
zij'n vertrekals :eer aa~sta~ncle te ge~oet zie~. Het is te WIJ zeu, naar aaulmcli~1? van ~ell vel'?,ol'deelelld VOlllllS dO~l: 
hopendat ue daardoor alhier openvaUende betrekkino' van den Raad van Jnst~tle .. ,t~ ::soerabalJa geslage,u. In strlJ<1 
Chineesche tolk 'spoedig moO'e worden vervnlel. 0 met ~ene vroegere oesllsslllg heeft heL Hof m een ,breed 

, . b gemotlveel'd arrest de gest.elde vraag ol1tkennend oeant-
;-,aw~~ woord en in revisie het vOllDis l~e kracht.igd . Eene geves-

Pa{lrinfl, 14 Augustus 1812. Uit de Bovenlanden wordt tigde jnrispruchmtie op ,iit voor lte pel'S zoo belangrijke 
Ot;ls bericht dat de Controleur van Palembaijan, de heer W~ ollciel'werp bestaat del'hd rc nieL. 
MI()~iersen, e1' in geslaagc1 IS, een nicuw trace te vinden Tot resident van Krawang is benoemd de heel' jhr. mr. 
"oar den weg over de ·Datal'. Velen kennen het moeielijk O. E. van Nispen, ass. resident van l\lalang. 
bergpacl, dat tot nu toe gold VOOI' weg maar nauwelijks }let telegram , door de HandeIs l'ereelli;;iIU!: albier ont
dien naam mochtelragcn, Het gevolg van deze ontclekking vi\ugen, bevestigd door. eene mederleeling ~in ~het officieele 
kari 0, a. wezen dat het koffie ~ransport hetwelk tot uu toe blad, dat de heer :Fraser bncessie half verb-egen voor 
ovf!ll' . Matoeaell Manindjoe geschieclde, ill het vervolg recut- eell stoomvaal'tciienst op Australie en (hIt een belangrijk 
,str~eb naarlVIokko-Mokkoplaats heeft, waardool' het vroe- sltbsidie daanoo!' op de Indische begl'oot.ing voor 1873 

,;ger .traj ect V[Ul 23 palen op 11 wordt gebracht Bij het be- zal worden voorgedragen, is hier met welgevallen begroet. 
zp,yk J:lpor ~en Legcrkommanclal1t aall de Bovenlanden ge- Ret subsidie, dat \'001' vijf proefl'eizen tot eeu bedrag vail 

; ~i'agt; : i$4~aandacht ~an Z, Exc. op d'en llie'llwell weg ge- J 150,006 wenl aallgevraagd, blijkt tot I: 10o,OO,Oie ,zijn. 
.:;v,ilstig~j ,e!l z;tjn:oord~eLmoet, met b~trekking tot het defen-I gerednceerd. ~ . _ . . '. 
·:,s)..e~st~ll}~l, ' glH\StTg ImdE)1 vQm hyt .llieuwe pad, I Nog bevat de Jav. Ct. van glst.er eene Etrat~bepllhng op . 
· - Dat pet G,ouvtmement zijn eigen belang vel'sta den arbeiel het koopen of verkoopen van Gonv, koltie, behalvevoor 

• van de\1 '(jontroleur goedkeqre en aaIiruoedigeen niet be" 'l eigengfl bruik. .. 
',ui0eie!iJktj IH3tgeen ijver enpt[l,9tische kennis tot stand bracht. ,\ :m in ~ en uii;\'oerrechtcll i s b\l i ti.:H J~V~ ~n~Iaelnra?v<Ot 
' .. " .' =~.=r \ de lLaand J uni outvangeu j 65,252 j71, lietgeenmet de 



~!1.lp,!~~;,!if5 ;~~;j:: jEr~:E I J~l; :'i:w:an{!i!!l~~~~"~~~t;j 
:' koop;van,kpffiei te 'Padangj'Wegens gemls aanafvoerIlllddelen. I Banda. ' " , ", -. 

Men ;preekt oak. va~, een Ftanschfln maildienst ilaar I IF 17 J. van Puffelen met C. J. Ov.erdijk, Ambon~ , -
Nie.ilw-Caleclonie, via :Batavia, die nog in dit jaar geor- Aug. 8 J. 13. KampschuurmetCh. P. ~Ieijnderts,Clieribon. 
ganiseerdzouworden. , II 13 J. F. D., Uterniark met jonkvr.M. E. van,'Nis-

Den 1 dezer is de inlandsche gOllV.'S school tc Tangge-

I 
pen, Malang., , 

ran geopend. II K. :Boogaard met jI. H . Beer, Batavia. , 
Z. Exc. de lcgerkommanclant heeft de grondslagen ge- II 14 E, J. K.J. L. Jacobson met W. G. D. Servatius, 

legd ~'oor een pensioenfonds voor ontierofficiercn van het :Batavia. 
Indiscl,l. leger. . II-H. IJpes illet C. A. W. L . Schenck, Batavia. _ 

Op de gistel' gehouden veiling van 25.000 plkols gOllV. " 15 }'. G. Leidelmeijer met J. S. M. SerM, Solo. ' 
koffie bracht deze f 42,73 per pikol op. " IF 19 J. H. Pannekoek met F. M. L. ~torinvlln 's Gra-

Men verzekert dat de heer Cd. Rusken Hnet met 10. Ja-
- nuadiL. s. zijn oIitslag als redakteur van de Javabode neemt 
en, door tusschenkomst van den heel' Hasselman, van het 
Indisch bestullr wec1erom vrije passage 11aar Nederland zal vel'-

II 

/I 

/I 

" 
" 

· kr~igen, om de t oenemende heftigheid van de pel's i~ het moe
detlarid tebreidelen, vooral op het stuk van god3dlenstkwes
ricn .. _ Ook zegt inen dat hij daar -verder, mede tot dat doel, 
een dagblad gaat recljgeeren, waal'in pl'achtig gestyleerde 
VU, urwerk-artikelen over Indische sangeleg~?heden, zullen I J uli 
voorkomen, waardoor geen enkel vraagstuk een enkelen stap 1/ 

nader' tot oplossing komt. , . ' I Au . 
De Java8c!ze Ot. van 23 dezel deeit de sumenstellmg } 

mede van. de kommissie, die in dit jaar het groot-ambtenaars- II 

examen zal afnemen VoJgens een ons medegedeeld schrij- II 

ven uit N edel'land, afkomstig van een Indisch ambtenaar 
. die bedoelcl examen daar met goee! gevolg is gaan afieggen, 
wordt 'de wetenschappelijke vOl'llling te Leiden geroemd. 
Met. klem wijst nogtans de briefschl'ijvel', die hier geboren is 

'en het verschil in toestanden del'halve goed weet te beoOl-dee
Jen, op het hemelsbreed onderscheid in de b ulpmiclclelen, die 
men " in het moederlalld en hier heeft, om zich voor de ver
eischteexamina te bekwameri, terwijl volgens de getuigenis 
vanbevoegde beoordeelaars hier het exam en met wellicht 
grooter gestTengheid wordt afgenomen. . 

De zitak van den ass.-resiclent van Djokdja, die door een 
Chineesbeschurdigd werd hem de. kwitalitiell over eerie be
lallgrijke som, welke hij als, opmmpachter moest storten, 
op bedriegehjke wi.tze ' te hebben onthouden, neemt e.en 
gllDstigen keel' voor den betrokken arnbtenaar, maar met 
voor dell Chinees, die te Djocdja aIles behalve goed staat 
aangeteekend. Met het oog op de antecedenten van den 
Elll'Opeeschen ambtenaar kostte het ook velen moeite zelfs 
VOOi een oogenblik het 001' aan de iegen 11em ingeb\'achte 
besch il1diging te -leenen. 

Omtrent de steenkolenvan het Ombilien-kolenveld heeft 
de luit, t/z. Ie kL, de heel' Spanjaal'd, een rapport over de 
op de Maa8 en Waal genomen proeven uitgebracht, dat in 
de Java8clie Ct. is opgenomen, waarllit bliJkt, dat Sumat.ra 
kolen oplevel't, die de vergeliJking met de N ewcastle-koleu 
gel'llst kurmen dOOl'staan, ja, de voorkenr verdienen. Wij 

II 

" 
" 
/I 

1/ 

1/ 

II 

1/ 

II 

II 

1/ 

1/ 

ff 

1/ 

II 

/I 

II 

II 

· zien thans met vel'langen het verleenen van koncessie J . 
voor . den aanleg va)1 den spoorweg te gemoet, welke 011- uli 
misbaar is om het kolenveld in exploitatie te In·engen. I /I 

Vah Timo, r meldt men, dat eenc ]Janiek,- op Koepallg w~s I Aug. 
· ontstaan door het geheel 0llgegronde gerucht, clat de 11-

moreezen uit het gebel'gte met vijandige bedoelingcn tegen II 

de plaats oprukt.en. . II 

Men eleeit ons van Banjel'masin eenige bijzonderheden /I 

'Illede (tmtrent het optreden van den Sultan van Berouw 1/ 

t~gen ~e zeeroovers, waarvan hij zestien heeft opgevat eli /I 

lietcifmaken. 1/ 

. Aria, eenoud-ingezetene van den Haag, heeft dezer /I 

· : dage.~···~lhi~r e~n letterk1;lndig wel'k, onder deq titel van .P:roza /I 

~ ~f!. , P~ezl/ ' "uitgegeveri, dat m'et veel biJval ontvangen wordt. e 
/I 

vesa n de, Batavia~ .. '. 
20 A. Mesritz met M. Mulder, Sa.maniug. 

E. Kirberg met 11. SudJ,laus,Batavia. , . 
21 ~I. Bajetto met H. Gossow, :Batavia; ' . 
22 W. J. Plesch met §'.J."Loef]8chuphoven, Samarang. 

Mr. W. B. Bergsma met A. H.L.J. van NouliUijs, 
Soerabaija. 

Beva;len: . . 
19 H. Steendam, geb. Voll, [D.J,~~langnipa . . 
22 A. C. Smeets, geb. v. d: Errelen; [D.],Makassar. 

5 F. C. Guffroy, geb. Waitz, [D,], Batavia. '. 
6 H. E. Ketelaar, geb.Thijssen; [Z.} ,Padang~ .•... 

C. Koldew~jn, geb. de 'Graaff, [Z], Makassar. ,. 
8 J. C. Baldinger, geb. de Haan, LD.J,-Padang 

Pandjang., '. . . .... -
lYI. E . Houtman, geb. Retgel's, [D.} , :Benkoelen. 
H. E. E. Werlemann, geb. lYIangel', Fort de Kock. 

11 S. E. Pas, geb. Vermeulen, [Z,], Soerabaija. · . 
10 ~Ievl'!)nw W. Lagarde, [Z.J, lVIedinie. 

J.A. Bangert, geb. lVIekeru, [D], Toelong Agong. 
14 C. G. van del' Heijele,geb. van Gijen, [D.], Solo. 

J. Goddaeus. geb. Chalo~, [Z.],Batavia. 
15 E. Baier, geb. Scott, [D.], SamiIrang. 

F. Fontijn, geb. Grooth,uls, [~.J; S~~l'aQ!'Iija: c. 
J. C.N iemans, geb; V oogd, CD;], SoeralJi.tiJ~, 

18 H. fL. Suermoudt, geb. v. d.Wid;[n], SOflrabaija. 
19 S. Nt H Costei' van Voorhout; geb. Deeletrian, 

[Z.], Soeraba~ia. " . 
S. Bezoet -de Bie, geb. Sijthoff, [Z.J, Batavia. 

21 Ch. G. Klein, geb. van Steenbergen, [Z.J, Solo.
L. B. White, geb. van Polanen Petel, [Z. en D.], 
Soerakarta. 

22 J . P. Kl'ijgsman, geb. van Spangenberg, [Z.]. 
Sarrial'ang. 
W. T.A. Perie, geb. Hoogenraad, [D.], :Batavia. 

24 W. S. C. Brewer, geb. Nieuwenhuijzen, [Z.], 
Batavia. 

25 C. C.Paijcn, geb. Klein, [D.], Batavia. 
H. E. Pietermaat, geb. Horst; [D.], Batavia. 

(}verleden: 
21 J. Klap, Tagal. 
31 Dochtertje van J, A. James, [3j.J,Padang. 
4 E. C. Smulders, geb. van Franqnemont, [72 j.J, 

Batavia. 
5 J. A. Kluijtmans, geb. Lon:neux, Ngawie. 
7 R. '"V. Craandijk, Soerabaija", '" .. 

10 K. Fabel', geh. Polak, [61j.J; .Soerabaija. '. . 
- Dochtertje van. L. de Kock [21/2}; .. Klatten. ~_., 
12 Zoontje van ~. F. W. Koelman,SoBl'abaija. 
14 Dochtertje van Houtman, Benkoelell.' , ' .. 
15 Zoon van de Wed. van cienDungeIi, Soei·abaij!l. 

Jhr. W. C. Goldman, Batavia. ". 
16 ZOOl<' van J. A.Grashuis, ' [2j.],M:eel!ter(~Ol:D:elis. 
2-3 C. H. Krijgsman, Batavia. '_. ... . ... - , , 



&i~~~~S'.Jnl~~~;'~Ql~G~'l~.k~~~~~j;" ~~~:..:;:.~::'i:.~·:."'~'l:·~:: 
' . , kend, ' a~t aan Max Carl Aiigiist Seyfartb, tijdeJijk opzigt~r bij 

IN NAAM. DESKONINGS i den waterstaat · en 'slands burgerlijke, Qpenbare werkeD, geboren 
DE GOUVERNEUR"GENERAAL V AN NElIERLANDSCH-INDIE , te Weimar (groothertogdolll Saksen Weimar Eisenacb. WODen de 

Den Raad van Nederlandsck-Indiegehoord: te Madjalengka (Cberibon), bij de wet van 17 Juni 1872 (Ne-
. derlandsch staatsblad No. 77) brieven van naturalisatie als Ne-

Allen, die deze zuUen zieno/ kOQre1~ lezen, Salut! dedander zyu verleend. 
- . . doette weten: 

Dat . Hy; overwegende di.t het noodzakeIijk is, ter meerdere 
verzekeringd~[ nakomingvail de verpligting, op!!;elegd bij reso
lutie van den Gouverneur·Generaal in Rade van 3 Februarij 1833 
no. 1 '[StaatsQlad no. 7], siraifen te bedreigen tegen de over
~redin" van evengemelde algemeene verordemng; 

Lett.~ ri'dt< opde . il ttikeleu 20, 29, 31 en 33 van het reglement 
opbet beleid der Regeering van Nederlandsch·Indie; 

, " Eilert goedgevollden ' en verstaan: 
, Te bepaleo, alsvolgt: 

Zij .die, in 8tr ~id met de b~j de resolutie va~ den Gouver. 
' neur·Genera;'1 .inRiide · v!\)l 3 ]j'ebrnarij 1833 no. 1 [Staatsblad 
no.1J va.stgcstelde 'verpligting, deaan bilt Gouvernement te Ie
veren koffijaan de ·levering onttrek-ken, verkoopeu of aan ande

. reri :afstaan~ [net het doel, baaraan die levering te onttrekken, 
alsmede zij, die de. voornoemde koffij van de planters koopen of 

. ~erkrijge ri enaan de. leveriog aan den Lande onHrekken, wor
dim g'estriiJt " zoo, hetEurol.leanen of met dez~n gelijkgestelden 

, z\jn,metgevaugenisst(af' va~ acht.dagen ,:totdne maanden en €leo 
'. geldboete van ten :holigste /1090.- en zoo. bet inlanders zijn 
'of met dczeugelijkgestelden, met . dwangaebCld bUlten den ket
tillgvoor.:den tijd .9l1nachtdagen tot. drie maanden en een geld-

, beete van ' ten boogste f 1000.- belde met verbeurdverklanng 
du allngehaalde k-om);' .' . 
. Van dil verpligte levetingaan het Gouvernement is- uitgezon· 
derd de kollij, . benoodigd voor persoonlijk gebruik VRn den phn
ter en . dicos . huisg~zin en ' die, welke gebrand · en in den vonn 
van poeder voor binminlandsch gebruik ishestemd. 

En opdat, uiemand hiervan onwcteudheid voorwende, zal deze 
inhetstaatshlad van NedBdand8ch-Indie geplaatst en, voor z.oo
vl\el noodig, in de Iulandsche en Cliinescbe talen aangep\akt 

. wo,den. · . 
Gl\lsstenbevellltvoorts, dat aile hooge en lage kollegien en 

ambteoarenj officietenen j Iisticiereu, ieder voor zooveel hem aan
guat,aart< dest,ipte llfi!evlll,g dezer . de handzullen houden, zon
der oogl.uikiugof aauz!en nes persoons. . 

Gedaan tc Bllitenzorg, den 24sten Augn.stus 1872. 
;if.: -." • 

. LOUDOR 

(Staatsblad Jlo. 146.) 

De Alflemeene Sek1'etm'is, 
VAN HARENCARSPEL. 

EXT R A K T uit ket . Register del' 
Gouverneur- Generaal 

Besluitm van den 
van Nederland8ck

, Indie. . 

BUITENZORG, den 2iisten Augustus 1872, (No.2.) 

(Staatsblad no. 147 .) 

Gele~ende missi;evan den Minister Van Ko!onien, van 9 J uli 
1812 l:'t.Ar.z_, 110 •. 7/1038; 

Is go¢dgevondeir .en verstaan: 
Krachtens magtigiug des Konings, met wijziging van art. 9 

vauhet reglementop de reis- en verblijfkosten van burgerlijke 
ambtimaren in Nederlaudsch~Indie (Staatsblad 1862 no. 153a), te 
bepalen, datdevGrgunnillgen aan bur.gerJijke ambie~aten en mi-

.· litairell.- imet · eeneburgerlijke betrekklllg ,bekleed, die . vone reke
'. ni.nJ~; ::v~~' .:de'nlan'de-reizen, .':- ' ~ID. aan 'an~ereperso'nen transport 
, t 'e . mogim verleenenmet deniJddelen vanvervoer, van gouver-

. · ne~ent~Wegeve.rsJ~r¢kt., voortailll ,niet meer doordeu Gouverneur
.. Generaa:l : ,w()rden verleend, maar door den chef van bet departe
.' :in:etit ' van: aigemeenliestuur; waaronder ' het ' POstwezen behoort. 

'. Msciidft,, ·enz; - . . 
" :.:-' Ter ordonnancie vau' denQouverneur,Generaal 

, ' .. ' . <'" . . vaIl Nede1~land~ck-I1idie: 
., De Alge~zee~e S~k1;eta;~is. 

VAN :Ff;\:RENCA.RSPEL, 

Civiel Depal"tement. 
Verleend: 

Een tweejarig verlof Dallr Europa, wegens ziekte, 
grafist der tweede klasse A. Schneider. 

118n den lele-

Ontslagen: 
- . 

Op verzoek, eervol, nit zijne betrekking, wegens ziekte, de griffier 
bij den landraad te Madioen C. W. Doeve. 

Eerfol, uit '5 lands dienst, de ambtenaar op wacbtgeld J. W. 
Ralkema, laatstelijk kontroleur der eerste klasse by het bin
nenlandsch bestnur .in de residentie Wester.afdeeling van 
Borneo. -

:Benoenid: 

Tot eersten substi tuut-griffier bij het boog-geregtshof van Neder
landsch-Indie, de tweede substituut-griffier bij dat bof mr.e; 
van der Jagt,. 

Tot tweeden snbstituut-griffier bij het boog-geregtshof van Neder
landscb·lndie, de derde substituut'griffier bij den raad van 
justitie te Batavia mr. J. H. Tersteeg. 

Tot derden substitunt-griffier · b\j het hoog.geregtsbof van Neder
landsch·lndie, de regterl~ike ambtenaar voor de dienst · iu 
Nederlandsch-Iodie mr. H. Wichers. 

Tot griffier bij den olJlgaandeD regter ill de vierlle afdeeling, de 
tweede substituut-griffier by den raad van justitie te Batavia 
mr. A. W. C. Verwey. 

Tot tweeden substituut'griffier by den raad van justitie te Bat.avia, 
de regterlUke ambtenaar voor de dienst in Nederlandsch
lndie mr. P. van der Poel. 

Tot derden substituut-griffier by den raad van justitie te Batavia' 
de griffier bijdell landraad te Modjokerto mr. D. Monnier . 

Tot griffier by den landraad te Madioen, de ambtenaar oj! non
aktiviteit A. E. Bacb; laatstel\jk dat ambt bekleed hebbende. 

Tot griffier b\i den landraad te Demak, de ambtenaBr op onder
-stand C.M_Dainw\il: • . 1aatstelijlz:grifIier.bij.do ...... gtbAnk ... An 

kriminele zaken te Djokdjokarta. 
Tot telegrafist der tweede klasse, de telegrafist der derde klass6 

J. H. Tielman. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Een tweejarig verIof naar Nederland, we/1:ens ziekte, asn den eer
sten luitenant der artiJIerie P . .I!'. Vreede. 

Gesteld: 

Op verzoek, op non'aktiviteit, zonder bezwaar 'van den lande, 
voor den tijd van zes maanden, de tweede luitenant der sr
tillerie M. N. Wijt. 

Door aen KOllwzandant ?Jan ltet Lefler en Oke! van !tet ])e
Jlat·tement van Oorlog in NederZandsck-IndiC":. 

Zijn geplaatst: 

Geneesk1l1zd'ige dienst~ 

Bij het groot militair-hospitaal te WiIIem I, de militaira apothe
ker der derde klasse T. W. van \T ogelpoel; 

Bij bet scheiknndig Iaboratorium te Weltevreden, de mil~taire 
apotbeker der derde klasse D. L. ,Peij ; . 

Als 

beir'.eu onlauga nit Nederland - IIoIingekomeo, als bestemd 
vonr de dienst bier te lande. 

A1·tilZerie . 
adjadant van den chef van het waren, de eerste luitenant 
D. J. Derks, van bet materieeI. 

Overgeplaatst : 

Iufa:n,terie. 

Bij bet 3de oalailloll, de kapitein C. H. Vis3Cher; 



, · ~Ev;ili#~" §~K hitaillon, de kaI1,teiu~. vallMllrion; 
'· >/be~dtfil,< ~au : het 12de bat" lllon. , .. .. . . . , 
Bij)letUJ:e; bllt.aillon, ·de kap~teiusC.J . • ~noo,l,e, A~ p, W. ~tls 

. . e·ri C;: G. H. F, van Schendel, .. respektlvel\Jk val! het SUOSIS

tentcnkader te Batavia,het gllfliitoens· bataillon der Wester
afdeehng van Borneo, eil het 16de batnillon. . 

Bli het lOde batllillolJ, de kapit.ein h C. Ems en de tw;;ede 
luitenauts A. 'C.Sleenhoveu ell J, A. 1'. van Beek, respek
tivelijk van bet gamizoe1Js.batailloll van P"lembang ell Ben-
koelen ,liet 2de en 8ate bat.r.iIlon. " 

Bij het lldc bataillon, de eerate iuit.enant F. P. :::llever~, van bet 
garnizoens· bataillon der Molilksche eilaliderl. 

Bij het 12:1e bataillon, de eerate luiteuant J. H. V. ~opp~ en als 
adjudant, de cerste luiten;w \; J. H. Hcijl, respek tlve!lJk van 
llet 16dIJ b"taillon, ell het subsisteuten·kader to l)" t,tIVHl . 

Bli !let Bde bataillon, de ctcste luitenant G. f;., J. Mahnc~e, 
vau hil t; garuizocns-bat.ailloa der Zaidel'- en Oostar·ufdecimg 
~an Borneo. 

Bij het 1506 batllillon, de kapit€in J. F. A. Noman, van het sub· 
sisie-llten-kadcr le Batavia. , 

B\i hel, 16de bataillon, de kapitein \iV. Smit, van hd garnizoelJs
ba\uii\otl Villl SIlIDOIlm's vVesiknst ell or:d.crboOligheden. 

Hi} het gRmiznen~-Ilf\taillon "an Celebes en onderhoongbeden, 
' de Dl ltjoor H. F. !lhijer, van dat van P"iembl1og en Ben
koelen . . 

Bij het garn i;.ocr.s·hataii!on vlln P alembaug en llenkoelen, de 
kapittiin P.B. Brolill \,l<n Rozenbllrg, van het. I s\e batali· 
lou. .. . . 

Bij bet · garuizoens-l:alni!lon der Molnl\sclle eilllnden, de eersl.e 
luitellllnl; W. ]'. N. A. van Loerw(!, van bet 14de ba-
taillou. . 

Bli de r,lIrnizocns·kompagnic der L3mpongeche, di8t.rikten, de 
kapit.eiu H .• 1. C. hllsst~n , vr:n het 9de batallJon, 

Bijh~t subsistenlen.kader tc l{alavJa, de kapitelll H. C. V. A. 
lJr.mmer.:i en de I.wt:ede lliitcllant, H. M. Nepveu, beiden van 
het !lde batailloD. 

A1·tillerie. 
Bij het malerieel, de kapitein B. A. H. Arntzcnius ell de twee

deluitenunt jur. R,. 'fullekeu, beiden van het pec~oHeel. 

Ingetrokken: 

b~fantjJ1·ie. 

De Qvcrplaatsing b\i het 9dc hataillan, van dCIl mnjoor B. W. 
variIJpertn, van bet, garnizoeos·bataillon lief Wester·afdce· 
vlln BOfneo, - z\inde bij in vcrband dCIIlTmcde overgeplHatst 
bij bet 13dc bataillon. 

Stulclcen. 
. Jbjnlteer de Re(lcd;;te~tl'! 

Zooals het u wellicht bekend is, hebben wij hiel' op ODS 
13illiton ook al eene societeit, onder de zinspl'euk Billiton i 

Staat dit spreukje ook a1 in uw woordenboek? 
Gelijk ik \1 zeg, wij hebben hier eene sQcietcit en clus 

is het zeer natuurlijk dat de leden, waartoe bijna aIle Eu
l'Opeesche ingezetenen behooren, die bezoeken om de nieuw
tjes van den dag te bespreken. 

dat het nabij cen del' eiJanden buiten deze reede heeftgean," 
kerd. . . 

Het verschijnell en we(le~ verd,-.vijnen van dit ..va~,rtu}g , 
O'eeft stof tot de onderstellmg, aat het waarschlJuhJk 1I1 , 

~erband staat tot eene· smokkelpartij. Bevreemden, kan -rut 
niet, getuige de veelvuldige vool'vallen, welke oP .J ava heb
ben plaats gehad, Voor Hilliton z\l11en zulke ~akeu · · echter 
l1ieL veel afwcl'pen, wantaan opll1m - mag hler. door den 
pachter zooveel ingevoenl worden al~ hij verki~st; daarom 
is de kostenrle pr~ $ yoor kOll slUntlC .ook genng te Roe
men; hij bcclraagL' sIc eMs 8 a 10 gulden de thail, z?odat . 
vom den bel'ekendsten smokkelaar alhicr niet te verdlenen 
valt, althans zoo weinig dat de winst niet 110emel1swaard 
zal zijn, zeIt's zoo hij jaren lang niet geknipt werd, zooals 
met dell Djattischen rechtsgeleerde het geval was, Daarom 
is aan ook de verschijning van bedoeld vaartuig voor ve-
len een raadsel. ' . 

Of ZOll 't de vliegcl1de Hollander kunnen zijb,die ODS 

op dit sLille eiland leomt uGzoeken? 
Hoogst waarschijnlijk cn weI am ons in herinnering te 

brengell, dat het spoedig met ons geda~n' zal zijn, daar 
ouze geliefde moederaarde omsLrecks dezen tijd. tot onder,
gang veroordeeld was, wegens eene botsing tegen .een · reUs
achtige, tot nog toe onbekencle komeet. 

Ik erger mij volstrekt lliet over Zl11ke voorspel1ing~n. 
Soms oefenen ze toch eenigen invloed nit op hen, wier lust .. 
het is 't lieve geld te aanbidden. Intusschenwas daarvan niest 
te bespeuren bij gelegenheid van eene alhier gehoudellever~ 
pachting van de zoogenaamde lands-middelen vom 1873, 
die den 16den llezer is gehol1den, want aIleen de t')pil1mpacht 
heeft de som van I' 126,000 (ze~ge: een honderd zes 
en twinti g duizend gulden) gerendeerd, cene voor 13illiton 
tot nog toe ongeken.cle som voor den pachtschat in cen 
jaal'. Dat de nieuwe pachter van voornemen is vreeselijk ... 
daarop te winnen, niettegenstaande den hoogen pachtscli.at, 
kunt gijbesefl:'eh. De pachtschat va):! · dit middel voor 1872 
bedraagt slecMs + f 40,000 en eenige personen zijn V~ll 
o01'deel, dat met dit bedrag hetmiddel genoeg betaald .1S. 

De anoop del' op 16 dezer gehouden verpachting der-
middelen voor 1873 is als voIgt: . 

Opium. I' 126,6'00~ _ 
Pho- en tophospelen /I 13,728-
Antk en andere sterke dranken • • /I 4,960.,--
Voor 1872 werd slechts betaald respektievelijk f 37,464, 

f 3360 en f 1,560, dus voor 1873 eentotaai bedrag 
van f 102,3Q4 meer. Konkurrentie van eel1ige Chineesche 
illgezetenen van Batavia, die alhier een gemachtigdehebben, 
is de reuen uat de .. pacMen zoo hoog zijri gestegen. 

De Billiton-Maat,schappij verwacht weder grooter pl'oduk
·tie dan in 't vorige lilar. Men ziet tegen Decelllber hier 
nieuwe werkkrachten te gemoet, claar kontraktell zijngeslo
ten om 300 Siugkees tegen 27 dollars per hoofdover te 
brengen. ' 

Billiton, 20 Augustus 1872. x. 
luden vooravond heb ik mij ook derwaarts beo'even 

en . daar J.·ui.st de kquranten \\,'a1'en aangekomen, is het niet 
v Ba'ta'Via, . . te verwOllderen, dat ieders hand naar een daarvan greep,. 

vooral taeh men zei, dat zeker gegoed ingezetene van Djat- 27 Augustus 1872~ . 
tie . (Batavia) wege?s eene opiumzaak- een perkara had; Men schrijft ons van Banjermasin: ' . .. 
de dagblatIen get Ulgen t!'ouwens meer van zulke smokkel- liZ. M.'s stoomschip SUl'ilZame is van eenkruistocht'langs . 
partijen . .. Over ditonderwerp pratende, kwam jIt te hOO1'en, de oostkust van Borneo albier t eruggekomen, Volgens ·be.,. 
~aL h~er dezerdagen ~abij de kusteen zeilschip kruisende richten door ditvaartuig aangebracht, schijnt het den sultan 
lsg!lzlen, ., dat echter met d~ bedoeling scheen te hebben am van BerDuw ernst . te zijn met het beteugelen van de zee-.. 
op de ~eede hi,nnen te vaHen. Het gerucht wil, dat het rouverijen in die wateren, waartegen door deregeering:reeds . 
~~stuur tot dnemalen toe ,menschen heeft afgezor;.den am bij herhaling doch steeds vruchteloos maatregelen Waren 
zlch van~~en aard van dit vaaf'tnig te vergewissen; maar genomen'. , 
11llnnepogll1f5e~ .. ~aren vI:~chtetoo~, <hal' het l1~t te zien : f!H~t was a~l1 sultan tel' OOl'e' gckomm dat een aaTital 
wiis, · mettegensl<IIl.!](le st.dngebonchten waren mgekomen I van dIe zeeschulmers een stouten aanval.ladgedaan op een 



;~h~~ii~~4;,G·~~:t·el:-r::;~tt!;nk~el~e a li~~ge:~~a~:~~rnh:! 
"':g.iJ ,e'e·utoe.hC lndie watieren en ontmoette bij POt,l~e Pan
Aang eerrige ,prall wen ; ,waarvanhij de bemanning aan boord 
,<yan 'zijn vaintuig liet komen; het bleek ~em toen dat de 
;:epvarendenzeeIOovers ,ware)! ~ die 'zich reeds meel'malen aan 
\ dit ~~,drijf SChlllclig en die wateren onveilig hatlden gemaakt. 
. De ~llltiin liet allen. ,ten getale van 16, gevangen nemen 

:" envQerdeievensh\tnne p)'auwen, waarin zich de vwuwell 
en lUildereil ' bev6ndell ;mede: , ,,:be zeel'OOVCl:S, ' weinig te vreden met hun gevangen 
tbest~n(lennlet vel't'rouwende op het lot, dat ben bescho

(ren~.as ,stclclellpogingen in het we£k om zich te bevl'ij
f~geit~i)teoiltsnappen. De sultan, bevreesd dat /lijn buit 
'Fliemop de eemfof andere wijze ruocht ontg~,an, gat bevel 
~idegevatigeJ1enaaii, wal te breng'en, waar zij allen werden 
::; afgemaah . . " • 

Hetbewijs daarvool" beb ik bij een hond gezien. De 
verschijuselen waren als yolgt: 

Verminclering YdU de el:thet; 
veel drinken; 
hoesten en ~lijID in ue l;ek ; 
langzamerhund I' ermagerillg; , uitpuilencle oagen. ; a!l gstig 

rondzien en cindGlijk: de dood. ". 
Daar ik verden king k oestel'de dat men net tl"0UW e dier 

vergeven had, oper~~rde ik hen: en vo~d toe.iii ~~ , de .long 
en darmkanuleu outeiDan: ;:,wcertJes waann dmdewK de ye
zeltj es zichtbaar 'Waren Dt;.J avaan ilO~illt die" vezeltjes 
Loegot pring. 

Zoover mij bekend is, heeft de geue@~kunde nog geeu 
middel gevonlen, in staa" Oill die \'uz;els optelossen of we
del' te vernietig,el1 , nadit zij ingeaomen zijn . I ii. noorde 
van verschilie de tijllen ueweren dat de J avaan tie loegot 
pring als wra~lk wedient . In narrm (hIS der menschelijk
ileid l'oep ik de geneeskuudigell te hlllp, om, i udien zij 
daarvoor eea geed teg;;n gif weten, dat midclel als autwoord' 
hierop te ])ubliceel'en. 

JJ/ocja .• 

~;o. 'I13JjaaDkom~tv<\.nde Surin1tlle te Goenoeng Tabor we~'
,':'ideii ,vi;jftien , vimde afgesragen hoofden die!" ' roovers nog 
~;gevon'<len; z ijmoestcn 'dienell tot cen af'scbrikwekkena 
~;vooi:hieldvool' aUi ri;,. die zich in het vcrvolg aan zeerooverij 
" zo'uchm willen schulciig makOll. . t amarang, 23 Aug. Uit eene goedc bron vememen wij, 
i,i· .' id)~ hOilding en het gedrag van den; sultan, die thans dat het ontslag van den Kapitein en den Luitenant der 
~~;1.neigen 'jWl'soon' aande onveiligheid, in dit vaanvater een 
:!{~ind:e : tl'achttetema'ken,~ moeten aangemerkt worden als de Chineezen te Djocja bereids is ingediend, en zulks ten ge
", ." volge van het gebeurde met den assistent resident aldaal'. 
~:resultaten "arrele . ernstige vertoogen van den resident en . ' , I·lier komt de glllden spl'euk in aaumerking: loonnaar wer-
~<het krachtig ' qptredell der ' regeeriIig bij de laatste demollstra- ken 1 
:"tien tegen dit . hool(1 van Beronw." : 

~ 
Op 'de ~ede'n a .. lhier gehouden veiling van 25,000 pikols Mendeelt ons mede llClt de orucier van gezondheid 

v Vechtmann, die in cler tijd eelle epidemische oogziekte in 
~ gotivetn emeli ts-koffieheb ben 

t

:A;ObO pik; ' llggende te Samarang, gegolden gem. f 43,013/
4 

het Weeshuis alhier heeft bekampt, eeu gratificatie deswege 
v v~' heeft bekomen. Een militair apotbeker albier laat on mid-

",6000 . 1/ : /I /I Kadoe, " /I" 43,611/2 'b b deliik tlaarop de vraag vOigen: "waarom ' etoont et gou-
:11500.0" - /I /I Pasoeroean, /I ,,1/ 42,30. " 
,,,'''' D.e~' 'rnidderipiijs bedroeg f 42,73. , . vernement zicn ook niet eens erkeutelijk voor llet gereed-

! maken, jaar in jaar uit, van dnizende receptell in de militaire ". , '. . I apotheek ten behoeve van den civiel geueeskllniligen dienst, 
SaJjup'7'u1f/ '" ~3 . Allg:qstllS. . Indi.fclte e.flecten. ,H~d~n we;- 'met name van wees- en armhuizen, gevangenissen en wat 

~ den::' alhicl' verkocht"vijf-en-twintig aandcelen III nco Olwe al meer?" "si:oit. Cour.) 
;:'Samarilllgsche:l ·.·Pran~veflveer~ · . =<==~ 
~;~,: ZevenaandeeJen . werden ' ¥erkocht tegen . 3% venuusalaris, Soeraba'ta, 22 Aug. llecktspra{d.:. Gistereu werden al-
~ tezilD1enop[)rengcnde 14910 of -+ f 815 per stuk; Koo- hier dc op 25 hni van het vorig jaar door de ijverige 
:":pel's ' "waren; de' heeren G; ];,1;; Hijmans en J. Winter. pogingen van de >:chouten .Kn\ifen de Jongh gevangerr 
:"Achttien a,u\1deelim werden verkocht tegel1 1)14% vend llsa- genomen zeerOOVi;l'S, met name Saidin, Karsiman,Sieman, 
:-'laris enhrachten gev,omenlljk op f 1252'1 of -t- f 695 per. Pa l.Iooharam, Pa Drowo ell PaRabinat,dool'lleRechtbank 
: 'stUk., Koopers: de .heeren J.8chl)1utzeren P. H. 8oetel's, I van' omgang 'veroonleeld tot 12 jaren kettingstraf buiten 
" ~ , Java, yoorafgegaan QOOl' 1/4 nUl' te pronkstelling. 
~. V'l'a,ag na,a?· em t'e!}engil Gaame onderwerpen wij het I H~rinneren wij O?S weI, zoo is door een Gouvernements-
, vo~gende sehrijven uitDjocja aau de aandacht onzer lezers: beslmt eene beloonmg vall /1900 toegezegd V<?0l' bet op-
. . " ..... , Ge' c"t' . R' 'd" " t .. ., sporen van zeerooverij, en zon het in dat geval. belangheb-

. a I. e e ac em . b d ' t lk -" 1 '''k 1· ... , . .." . en en me onwe. om ZlJ ll wanneer eell (ergellJ e reso uhe 
,~ D()or.niiddd of; , betel', door tusschenkomst van uw ge- hare toepassing ,vond. (50er. Cour.) 
iwht. enveelgelezen blad, wensch ik ,de aandacht te vesti

,'ger: "van' n: H, · doctoren, apotilekers en chemi.ci op het on- I -
~ ~ervblgende: .' "' . . , ' : Aangekomen ell Vertrokken Personen. 
:' I/lk hU'mboe-=- het voor allen zoo nuttige gewas - i Van Singapore, me,; het stooms. Neva, de heerell de 
i:,wordt: 'Qok ~ gebezigdd()or den Javaan als middel van wraak Kanter en echtg., 'V{orsi80ff, Ostblebs en da Jong. 
;'i}Vaarv.~n de 'llitw$Jking v:reeselij:k is, daar zij eellen lang- Niiar Nederland, met het Ned. schip Pri1tses Amalia, 
>2;aJIiel!, pijlllijken doodvcroorzaakt; -~ te ' meer vreeselijk gecolldemneerde A. F. D. Beansar, 1 ond. officier en 19 
:;;9.III~I:l~ , hC~Qpeene wijze w.(,)rar toegedierid diemoeielijk te I militairen. ' 
;'f~Il~r,B}eel'f.n;,:.'J~~. ',;a:tt ,vr~ <:~p:el~r~·kend vergifvindt men I Naar :Mu~tok, R~ouw en Singapore, ~et het st~oms. 
:.""~1C!.~W9d(J~'i~~I~~lBge,ll , der jll.r:nbge.:lll dl1n , VOl"JU vanschepe I Baron Bentz1Zck .. ae neeren van Cattenbnrcll, ~Ia~ AlIster, 

:.':'.z ... ' .... rr:..a. t t;rt4 ve .•..•. ~ ......• !i*J.~s ... ,. ,., d.:,~ ... ~'.: g!,). m.;." 'ia.,. k ... lS~liJk .. ,.: .... , .. a.q~l' mI. !idel van ~e?- schel'p ',VOrl.egel en eclitg., ·mevr.Walbeehm en van Zahngen en 
q,JVel'~~HIg::~.~~l}'ll,n; ,·lostemak~!l :zlJ,n. Door een wellng daar-3 kmderen, Z. 1\[ troepeu. . ' 
:;:~~~ :' in,; h~:t 'g;ti»¥:W;~:~~()f'et~n ;t~; }.Ilen~en~an m~ndie fijne 1_ Naar 1i~derland, met het Ned. schip .Aeolus, mejufvr. 
p:e~~ltJejl,zoT,1aere~~lggevoel ,hlJ 'het mk,l"lJgen, . III d!) keel! Hariman Kok., , ' , . ' 
eL~~4~1·~k,~.I:p;len,,: ~1.eJ;, adelllhahngs-}Verktmgenbrengen~ waar 1 , Naa!" N~Aderland, met uei; :Ned. schip Bellatnx, Jufvr. 
~lJZfCb ()n~rnd.aehJkyastzetten,een hoest veroorzaken, eli , Schalk. '" 
~!lnjq~tst~k,i.n:g: tew~egbrengenaie" in tei'ing of andere doo- i Naar Australie, met de Eng. schoener Lucy, de heer 
q.elijke zi!lkt~ overgaat, . ' . i Clarcke. 
:~~-- -- .< ~: .. - - -. ".'.' .. -.- - : .. : . 
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Straat Sun:-dado org ezeild. : 

, l'ATU~l vr~!'G VAN . I .nATU~{ !"iA.A.R , 

Augustus .• 17 ~ederlandsch . . Corn~li' ~mit 
". • - Engelseh ...... Act 1: mon . • 

.IDisper • 
· Frenweth 

I· - ' , - ' 1 
· ,L"'ei'pool .. .. ' ; .126 April . : .... Bataria. 
.IKnrl'llcllee ...... 115 Juli ....... .. 

• : .18 Nederland.eh· ... Soerribalja Packet · Rolif . • 
· Westenberg • 

.IAlIl.terdam . .. .. "1'15 MeL ...... . 
~ .• . . . . . ...• . Ada . . 

;1~Engelsch ... ... Mar\jShephel'd. · Coort . 
. ,IRotterdam; ...... 21 _ 
· Engoland 4 •• •••• 22 " • . . . • . -

· - Mecklbr ....•. Frirek . 
· ' ..... Rus!... . •.. ~ o~rlog. stoomcol'vct Bogat~jr 
• 24 I·:n~elseh ... ; .. Glance . 
.25 Zwcedsch .. ; .. Orienten • 
. ,~ _Engel~ch .•. ! .... A.YOll . 

o Voss. . . . . 
· Kommaudant Shaffroif. 

Lasbij. 
· Hack. . 

ReriHee . 
· Fob] : 

. I Rio Janelro .. _ .• 119 Juli......... • 

/

K. 110 Goede Hoop·20 " • • . . . . " 
· Londen,.; ... . .... 128 Mei. .. .- ...... Hongkong. 
· Montevidio .••.•. , I April.. . • _ ...• Batavia. 
• Londen ........... 23 ": .... , ~h:wghae •. 

~ . - Soord Dui~ech .. PH~e. . . . . 
. " ~' ':';' Ellge~Bc~l .. ' ~ .. \iVilldulore . . . 
II' • - Ne-,l.erill.n ds"!1h", . Vice President Prins 

;271 Eugelach< . , ", . .. F'air. lHI)d . 

· J>al'iflsou . 
· Berghuis 

• Rio Janeiro ...... 1 3 Jnl! ......... c:,'gon. 
· Cardiff ..... ; .. .. /16 ~fel. .• . ..•. Smgapore_ 
• Batavia ......... 25 Aug.ustus •••• • Padang. 

· _ ~rsn.ch ......• >largarethe . 
· Perking. 
· E.parp • 

• Cardi1l' .......... 19 Jom ......... Smgapore. 
• Bordeaux. ....•. 9 M ei. ..... .. , Saigon.-

A a n g e k 0 men S c h e pen t e Bat a: v iii.. 

.DATTJM .1 VLAG :BENAM·I 
! -, 

NaMEN DER SCHEPEN !'*EZAGVOERDER _ I VAN ·. I DA.TUM AGEl'i"TEN 

Augustus . 17\Ne. d.eriand. sclt . . lschiP .... p. rinse." Amelie. .IDriest. 'lHongko.ng. Jl4 Juni 

• ..:.:. Noorw.... • .. . .' BriUant. . . 'IBack • Rio Janeiro. 12 " 
· '-. Noord. ·Dnitsch.. Gutenberg.. . Braren. • SHriFranCisca/'I7 • 

.18 IAmerikaansoh .. . "_ A.lber~. Edu&:rd • • I Mills • ..ISlllider .. la.J1d. 6. April 

.IJ. F. van Leeuwen & Co. 
C. Bahre en G. Kinder" 

.-,Nedetland,cb .. IBclul' '" Corne lIS Smlt • • Disper . . iLlveqiool; . 25 April Maclaine, Watson. &. Co. '-1 " ...... \ - ··INiCliWland.. • Rul'aak . . -. , ·IHongkong-. ,sa Jimi • L F. van Leeuwen &·Co • 

. _ Zweedsch.... •••• Ch.rles Tollie . . iPrijtz • '. • • . '/'KaajlstaL /1 Juli. • 
'- iNoold Duitsch.- Elisabeth Mentz. ' I' Bruss. • . • • . Montevideo. 15 Juni.. -
.1g Ru.s . • ' ....... stoomb .. ,Swetlana. . • • Komdt. Vic. Ad. Kramrr'iK. ci.~ :G . •.. HOOPI'20 .JUIi. • 
· -11~edcrl'lldsCh . . !~. . Prins Hendrik • . [HeDuriks. . • • 'ISamarang. )8 Augustus. J. Daendels&: ·Co. 
• - hngelsclt.... . .schoen . • Lucy. . ' ICraib . " • ' ITogal '·.' . '. 17" • I 
· 20'Ru.ss . _ ..... ; .. Istoomu .. Ilogat.ijr. . • . ,KaPilein. Shatfrofb . ISimollsbaij. 120 . Juli t 
.-INederland,cll ... ,ISChiP .... Graafstr onL • .jSlcclercq • 'l~iugapOre • 2 AU~IlStll" 
.-Irransch .. . ..•• "iane... 'IMode. . • <lordeaux. ]9 Met. . 
.-·EngeI5ch ...• , . 1 " . MarU S.hepherd. . ;Croot. . .jCui'ache' • . \17 Jnli . 
. - 1 " ... .. -1 ArL U.11ion . 11'rcnoweth. ;!Kurracl!ee . 16" . 
.. 21: " . .. .... i. 'Icompetitor.. • !Matheus • . iNe\v.Ycrk . 5 Juni . 
. "-IRuss .......... 1 " olrvio . ... . IPnlers. • 'ISamarang _ 19 Augustus . 
• -\Noder ,n"dsch'·I· IAdR..... . \'Viebellga . . Rotterdam . 20 Mei. . I _ 
· 2~iEllger.~ch. . . . .." ·\"vy!o... . . llrownc • .IHongkong 20 Juli. • Busing. SC}lIodel' .&_ Co. 
· -\:-1 ederhmd3ell. .. l .. ~ IPrinses Amalia. • \Timmermau '.IPussarOeall. g . 14 Augustus. Gumprlch .. & Stra? •• . 
. - Franscll ..••.• lstoomh •• Neva. • . ••. • Mar.marino . Singa.pore • 20 n " ~· • W. Suermondt Wzn. 
· 23,Nederlantlsch .. i.chip ' .' .) ';residen, ran RijckevorBel ./Licardin • . Rotterdam. 18 Mei. • . 
''''''li.n~.·J af:h ... .. I'toomb .. ,Xantbo. . · . Denieke • • so~rab.a.ija. in Augu.tns . Pitcairn, Syme &; Co.'· 

'. 

.- Frans'll ..... . . 8C. lliP'" _. liAnnaet Marie . Gaston. • •. Londen. ·, i30 AI'Ill. J. Peet &; Co . 

. 27 ~weedsch ..... -I· Onenten.. . plack. . 'I~{oilte"id"o 11 Juli 
______ ._.~28 __ Z_r. __ M_B_.~._._._ •. _.~,._t_oo_m~b~. _ •• _C_o_e~.h_o_o_rn ___ • ____________________ . __ . __ • __ .~~. ____ ~~ __ .~O_n~T~~s~t.~~. __ ~.~. __ ~.~ __ ~~ ________________ __ 

V e r t r 0 k ken S c h e pen van B at-av i a. 

__ D_A_TU~M_·_·~I~~V_L_A_G __ -+IH_E_N_._~M_. l __________ N_A_M_E_'N_'_D_E_R __ sc_H_E __ PE_ •• _~ __ ~ __ ~_~~~---G-E-'Z_A_G_~_U_l~"KD~E_'R~~ __ ~~ ___ ~ ____ N_A_A_R ____ ~ ___ 

Augustus .. 191 Ned,erlandsch ... SChlp ••• !Aeolus . de Vries. • 'Nederland • 
• 20' \Bilderujjk . Soomer • . So~:rabaua. 
• - Engolsch ..... . \)luk •••• !Kassa. • LegrD. • . Australle • 
. 21 Noorw ...... .... chip •••• iHrillant. • • • . • Bach. • • Bezo~ki • 
• 2~ Nederlandsell... 'Gerard Fieter ServatiuB . de Joode. .' Soerabaija • 

. " 

• - Noord Duitsch. Elisabeth Mentz. • BrusS'. • . Passaro.an • 
. - Z-'"ee.d,leh...... Charle. Tottie • Prijtz. • • Nederland • 
. 23 Engel8eh. . • • • . Art U Dion • l'renoweth • Soerabalja • 
• ~ " . .•.•.• Wylo. • • Browne • .Indramayoe. 
• 24 Neuerlaadich.. Salatiga • Biesthorst. Pekalongan • 
· ." ......" ,Bellatrix... 'I Haacke • . Nederland . 
. - EngeI3cll ....•. laclloen •• !Lucy . : • . .ICralb.. •• . . Aus'rali". \ 
.- ~uss . ....• . ••.• toomb"iRwetla~a . • 'IKomdt. Vice·!um. Kramer -IKoelstellende om lIe N-oor •. 

· ' .- Rngei.seh. , .. ,. sclll~ · " ' I M.I'Y Shepllerd. • Croot • .• .• • ' . • . iSamllJ'ang 
· .26 Nederl,"dsch ... stoomb .. !pJ·ins llendrik . Hendriks. . • • . • 'iNederland. 
· 26J .'. .. io schip •. • ·iI~muiden . 'IZeijlstra. • • . • . .:Soerabaija • 
•. ,.-F.ngelsch....... I"re.selcaetlc • Me. Intyre . , ' . • ' . • _;.'nstralie. 

" 

;28 Russ ....... .. , ;Bogatyr.. ; Kapt Sha1froff • • . • .'Koerstellend. am de ~/OOlt . 
. ~~~--------~----~----------~~--~~~~--~--~~~~--~------~"----

_ ... . . . Vertrokken· ,persone~. . I OAEl.G-A.-LXJSTEN'. 
. Naar ,Nederlandj met het stooms. b~1l81!endnk, Detach. Ii Invoer • . 
komm. , Hamakers,Kuppe~·,echtg. eu 2 kIuderen, Bouma" 
ec~tgi,~~ ·~ill_~,K~i_eperj Kap:.Art. Hoij~~,echtg~ en 4 kinde-\ Vail Bilshire .per .. ~ed. Ind. schipuArarat''. gu. Hiadin. 
rell, -,q~ln<!h.s"echtg, en2kmderen, MeIJer en echtg., Roskes . . .; lIgt. Thomas en co. '. . . . . .. 
eIi: ; ~cMg:i , ~~pt.Verburg~ echtg. en kind, Helder,Dl.au, Loo- 51 kn .opIUm, 180Qza!tke~ dadels, 10 pakken was, 1 kt diverse, 
maIl·i'vah Doorne, :;echtg .. mlkiud, Klein,: Mevr. de Jong en Ma~U e~ co. c\~5~9plk zout, 500 zakken dad~ls,55 ~~ken 
M;e,v;l'.Rudeman en kind, Mevr. Deltour ell kind, Mevr. ~o~unz~ad. : l4. ,d()~alooten, 18 do was,;~ kalbassen .wgn~ 1 
Ad" -ilr "''' kidM '.' ...... , . G '·· "k W d-,'Gt o ldem vlscb, . TlJ,OJ!18.S en co. 34. bo comgozaad,6 kalbassen 

.:. , ~l{I;l , : e,~ .: ,u ; > ev~. ,vall, answIJ . ~ . . e ~ ,"' or er, u koOpwareu. ' N~haPiet en co . 31 pakken ~lnoteD, - llO coli 
JOD,g~~' '',: 1V>1~ter" J~ng~h~J\i[}lliler, Jufvr. ya~ ~a~~renvanwas, 58 do, C9rDijo~aad, Joac~!m en co. 20 kalbassen~hil!, 
C~tte~~Ulg •. Jongeh. Gas\>m~~s, geg. lettelz.rervQordcu,_1 6 P!lkken galno~en,~O bn comlJozaad, J. A.~athoon. _182kn 

' e(lbtg~: enkmd enZ. M. , troepen. . . rozeowat.er,43 pli.kken galnoten, 72 do comYllzaad. 10 do was, 



.~ .. " : 

;:~,;~~;~tr~;~t'~t~;,e:~(l1~~·~·eft~,far;grin, ~aip~~1Ie:0~~nz1a:' c~~···. 
-. koopwl!.(en. Order; 16- knopJuw, HadJle Aga. 
. Va~}" Neaeilalid < per 'Ned; 'scliip IiAda";gfz. Wiebenga, 
: _ , --",' agt;Babre en Kioder. 

6cklimanQfilctureli, . E~ MO,oimannenco . 50 kO: dranken. 40 
-, d9 afi,ra!lwer,k, 5 .· dokoopw'aren,20 do peperwllnt, _geb. Suto-

.. ritis,Ve<le.ren co--; 10 knanisado, vanVleuten en Cox. 4 
' kn kra'ihei'ijen, 50 do- champagne, 1 kt gereedsch~ppen, 3 kn 

--__ p&sselIl¢~t. _lkt papier, Gumprich en Strauss. 4 kn provisieri, 
_ l~vnw\i.n ; 2bn kllrken,2 knn,ammen, -5 do b~tter, Cavadino 
.. en co. "{S; __ kn law,pen, Ip~k lenenverk,F. Tblem. 150 vn 
. boter, • I .. kt kram,eiijen,E. t.en Brinck en co. 200 blik eet

:, wa:uin;: Internat.Wrili.le. . 4 kn . provisieo, 4 VII boter, S.Dun· 
".lop. ~2 -kn" papiet; ,'4 do manufacturen, 4 Ao koopwaren, Reiss 
en co '.- 10 kn , pro~isien,12'do kramerijen, Pandel en Stie-
hIlUS. · SOOkeldgenever; R eynst Vinju: 2 kn zeilgarens. 

-16 pak~im touwwerk; L'ln~berg en Zoon~ 77 coll _ manufac
furen,50 v'n meel. -1 kt lint, 3 ',coli ijzerwerk, 100 ps leg-gers. 
9 kn -pa~&~oietftw¢rk; 25kn wijn, Bahre en', Kinder.IOO kn 
gIaze!illakjiaol:\eo,Marlin, I?yce ' en co,. 50 ·· kn wijri, 7 do ma-
tllifacl!l'r~ri, : Niedere:r fIl co; 25 kn opium, N. R. M. 1 kt 

- piano, ,fv~il ScbeHe .' 1 kt diverse, 'l'b .Scbuurn,lan. 1 k:t 
buistaad,) r. :A .Sc~uurman , 1 kt kleed,eren, Wed. Schmidt. 

:lkf'lide~en, 'f,immermans. 75kn l egels, Maclaine, Watson 
en co:: ; 2,' ~n koopwarer.,Coeoen. · 3 kn idem, Hageman. 
1 kti,~eOJ_~ vandet rutten. ~kn wijn,yan Geelkerken. 1 
kt koopwaren, Jellingbaus. ' 2 kukoopwaren, H. A . Bahl
mann · en .!Jo . 1 _ ktdiversen, Jan Peelen. 1 kt , oogwater, 

- Menu. -14, coil koopwaren, geb • Reerink • 1 kt ~laatwerk, 
.' Genootscbap K. eiiW. '1 kt' gettaperlja, Gasmaatschappij. 

60 kaiini,75 vn boter, Tkt wapells, 150 ps luimmen, 25 vn 
spek, 20 ps rookvleescb.l0 ps"saucijs de bologne,15 vn geslagt, 

-7- kn ,prMiiiien; Gezagvoerder. ' , 

.>.:.;" 

ell Kinder. 2 -kn proviSien. CavadiQo en co. 150 vn boter. 
' G. Soei~ondt ",,~u w: 1 kt parfulIlerieo; 100vncem~t •. 
Brans. 1 kt ~bQiik~D; ldo koopwareo. H . .M. van Dorp en 
co. 46, bn r~arell~' 20 kn . manufactoren, .NiedererenQO. 
1 kt .Iak, 2 kti wasdoek, 2 do globes, 11 do manufaCtureD, 
van Beek, Reineke en co. 68 kn dranken, 1 kt zilverwerk, 
1 do olia, Tiede,man en v'an Kerchem. 14 kn galanterieoen 
manufacturen, H . A. Bahlmann en co. 3 kn hammen, 10 
do manufactureD, 3 do diversen, 20 do portwijn, J. F._ va~ 
Lee\1i'\'el,l en co. 87 kn manufacturen, 40 vn buidenvergift, 
70 bngarens, Busin!!'. Schroder en co. 13 kn manufactoreit, 
6 do kramerije n. 100 do kaarsen. B. van Leeuwen en co • 
100 coli bier, Reiss en co. 2 kn lederwerk, 30 do kans, 5 
do hammen, 103 do wij o, 75 do moezelwijn, de L'lnge en 
co. ' 1 locomobile. 10 kn manllfacturen, Internr.tionale. 56 
ko champagne, 2 do kramer~jeD, ao do wijn, · 105 do bier, 68 
coil eetwaren, 4 ko was, Gumprich en Strauss. 8 kn was', 
Aganoor . 10 kn lampen, 2 do ijzerwerk, 3 do wasdoek, 2 
do kramerijen. 5 do glaswerk, 20 vn puinsteen, 1 kt monsters, 
gab. Sutorius, Veder en . co. 22 kn manufacturen, E. Moor
mann era co. 5 kn wyn, Engels. 6 kn medicijnen, F.- Go
ring en :co. 4 .kn kramerijen; 8 do droogerijen, 2 do verfwa
waren, 1 kt koopwaren, 4 kn lucifers, 2 do provisicn, 1 dom
mekracht, 2 wagenfjes, 3 halaucen, 4 gewi,!<ten, 3 wielentjes, 
geb.R~erink en co. 1 kt zilverwi!rk, 31 colt koopwaren, 
5 kn wijn, 15 do manufacturen, 715 platen koopwaren, Agen
ten qq. eenige gouvernementsgoederen. 

Uitvoer. 
Naar Australie per Eng. schip "Lucy", gez,. Craib, 

agt. J. Peet en co. 
te Soerabaija geladen. 

16 pik rotting, J. F. van Leeuwen en 'co. 
te Tagal geladen . 

.938,61 pik Buiker, Gortmans. ' 
Va~BQrdeliux per Fransc~scbi pI/Diane", gez. - . ill bier geladen . 
- .... Mode, agt. L ; Platou. . 37 pik witte peper. 303 do fiuiker, 15 do zwarte peper, 5 do 

'lSO _vn • :wijn: Niederer en co.T6 \"n wijn, 100 kn wijn, geb. noten, 4 do fodie. J. Peet en co. 4 bl ... beschuit, 14 zakken 
"-._ 8uloriu~ . , -Veder en co.69~kn wUn, 80 vn wijo,200 kn meel. 1 vat spek, Aan boord gebleven -van Australie. 

vermoutb.'" 9 ' do rri scaroni ell vermicell i, ~2 coli kurken; 2 kri Naar Nederland via Soerabaija Per Eng. schip HArt Union", 
lantallrn§,: l :.kt , kq1fi!,.ka!lnen, 1 40 zadelmakers-werk, 6 ,kn cap- gez. Trenowetb, agt. J. Peet en co . 
sules, ;IJ.Pll\lon;; '~OO kn wljo,25 vn wijn, Geo Wehry flO 100 pik rotting. Babre CIl ~inder. 

. co. "' 4Q .v:n' wijn. :l QO, kocognac.10 do wijn en pruimen, G. Naar Nederland pe.r Ned. s_cbip ,Bellatrix", gez. Haacke, 
Suermondten -cci_, __ - i;!Ovn -wUri; ·24 kn cognac, -van Vleuten f 

- ell Cox, "24 kn vermoutb, Janssen en van Wijk. 106 kn agt . Maclaine, Watson en co. 
provisien; ' Cavadilloeu, co;50 vu wijn, 7 kn wijn, Interna- te Soerabaija geladen. 
tional8. 200 kn cognac, E , Moormann en co. 50 kn vruch- 60 pik rotting. 65.39 do casia vera. Fraser; Eaton en co. 2S0 
ten, 500 do cognac. _van Beck, Reineke en co. 14 kn medi- pill: tin. N.H.M. i legger arak. 6 vn brood, 2 zakkenmeel. 
cijnen, 4 _ do parfu merien, R.thkamp 'en co. 100 kn wijn,500 van Sommeren, Greve en co. 
do cognac. Bahre .en , Kinder. -lOO kncognac, Engelhard en t6 ProboIingo geladen. c 

.co. 50kn cognac, ' Waiter S\jmons. 6 kn koopwaren, 9 call 6003,98 pik sniker, Fraser, Eaton en co. 89 pik kollie, 3 kn 
ilmandeI-en, S kn pro.visieo. Ie Roux en co. 50 kn co~nac, eetwaren, Maarschalk en co • 

. H;oug~tp!~en .co. , • 1_ kt koopwaren, 2 bn kurken, E. Her- alhier geladen. 
- ment'. 10 - kuwijn,. Ankersmit. 3 . vn porcelein, 3 kn kris. 29250 A. pd. thee, Tiedeman en van Ketchem. S2 pik koffie, 
tillwer~,J. Loudon, - 65 k,n wijo, Mainlz en co. Geo Wehry en co. 69,68 pik gomelastiek, Maclaine. Watson 

V.anHambu~gp~r , nuitsch schip .Gutenberg", gez: en co. 22272 N. pd. thee, John Pryce en co. 158,32 pik 
..... . Braren; ,"agt . Babre en Kinder. tin, Ned. Ind. Randelsbank. 8 coli provisicn. Aan boord ge-

180kn ' bjer, -geb. ~utotius, Veder en co. 77 coIl verf, Pandel b!even lading van Nederland . 
·· en Stie~aij8. l~< vnbjer. - lkt effecteo, H. Vlscher. 64/m Naar Nederland via Indra-maijoe per Eng. schip "Wijlo", . 

- steene~; -G.ezagvoerd~ r. 125 _ tonsteenk.olen, Ageuten,.gez. Browne, agt. Busing, Schroder en co. 
Voor Nederland. 

Nan :Nederiandper Ned . . schip lI'l'elanak", gez. JJu~ink 597 pik rotting, Busing, Schroder en co. 200 pik rotting, Ba.bre 
.:~ < ---' -', J g,t.J2 . . F . van L eeu\Ven en' co. - en Kinder. 1 vat vleesch, 1 keld genever, 2 Vll spek, Ba-

" 395collill~4rif~ctuf~ri ; :li~iiiz ' ;;ri-c(Ji' 150keldlijnolie, 13 bn teuburg en co. 
~ ''-> p~pier~ g~ kn _inauuJac~ureD;,20 do kramerijen, 41 do dranken, Naar Koety en Macasser per Ned. Ind. schip .. Kalimantan", 
~; 8~d(); ~Jtn;~J~Aq :J):r 91j,l\.lep, - ~ 'dii Jla_raplu\ieo, 9d,0 aarliewerk, . gez. GoeiBen Kiat, agt. Coolster. 
::'El!gelh'~l~~:enco ::::;·~l' (loU _ ':m~aniifact'uren, ' Pandel en Stichau8. 550 pik rijst, 17fjO keld genever, 130 kn cognac, Ot! Tjengkim. 

:<·";1jOn~lf;:~~r~J~;~~I~i:e~~:i~~l~s~;~tt2· :t,r;!~oo:~:: ' :fas~~r~:ePi Id
22 ::~~~~:~~~' : :!k 1:~t~n~2k5n::b~rter: :~ 

: siii\lilgo!la~:;;6doserViezen.25>dogarens, _4 doodeur~,:4 kn do braQdy, -3 kasten, 1 ijzerkist, 1 .kt bel!cDuit.4 vo boter, 
.·.: glaswe~~:" .I , Itt · · IIiI(t&~rllsJ ' rdo .. ~oe(len, J9. kn . ms,llllfa:cturen, . Latumeleil. 
<,>W .Lo.o!len~ en: ' ~co ; :·~ 91collrrianufactured: ' 40 VIl 'aarilewerk, ' Nailor Nederland via Bezookie per Naolweegsch schip .. Brillanl"; 
.<,~~~,k~;: N~P'j~f,; - j 5 ~ ··:ilogla~w,Mk, .Geo. Wehryeil · -co:. " 7 k,li: ... gez. . Bticb aRt~ . Maciainl' •. Watson ·en . co. 

,;~~;:: Pi~dic]~e~~,~: ~_~ W~W~; . 15 ~(t aaraewetk, 100kO vermouth, -.. ,. Voar N ::derland. 
,':\;~. ;t~n' .]~fijJcken, c9~ 2p : p~ leggers; ,50 vn s/water, Hahre ;50 pik rot~ing, ~hclaine, Watson eu co. 



"';;;;{ ' 6~~ ? ~;;, 
. ~:;". ' ~:',,\:," . 

.. . ~4":0~0:'-.· •.• 3t';5r6."'·" " '.':'.·P·'.1'k~";".~8 •. !.U,!.dldk\.e;r.:.· •• ?1.:9: .•. ·0~~d;.Col:r·~ot:.ti.'.P't,lfn~g;r, •. ~ .. ~Nl~.:·NH~i.;.·:M;,:.~:l~~k~tdie·e"t'w' ~a, er·eZ.n· :: ~::~~~ ~::~r~7\~t1."J ~p';.:':~ ;'~'Y S":h'~: 
. . , ... . . . Naar A08tralieper ' ~;lg: schip "W rcssel Castle", gtif. 

en vaZe,n, 'Lkt klee<ieren, Jutting. .: Intyre.agl. ~~bclaine, Watson en co. :"'; .. 
. . - " . - alhie~ . geladen voorNederland. 160 pik . koliie. 16,~7 d()I!0t.ell, ,48 do rotlillf!,7535Mrij!lJ, '. 

350 'k ··t o
" ··N···· ·R M" Maclaine, Watson en co. .2 kn mediciiul:D. B .. hre en Kinder • . pi lD", ' . • l . " 

lading van Cheribon voor· Tjilatjap. . NaarNederiand per Nild. schip nAeolus", gez. de 
2kn diversen, Nieuwenhuijs • . 5 hammen, 2 kn bier, 31 do Vries, ... gt. ,R~ynst en Vinju. 

wijn, 8 do portwijn, 11 do champagne, 7 kazen, 9 kn groen- te Soerabatja geladen. 
ten, Aan boord geblev,?n ladillg van Nederlaud. 

. " 375 pik koffie, Internati:male., . 1001,08 pik soiker; Fraser, ,liMon NaarNederland per Ned. stoomb. "Prins Hendrik", gez. . en co. 250 pik tiD, N~ H, M, 13 kn anisadn. van HlIeIten. 
Hendriks. agt. J. Daendels en co. 150pik rotting, 1705,1l0pik sniker, 45450N. pd.-tabak,· 

- . te Soerabaija geladen. " Ok k M 
15050 N.pd. tabak. de Meijvan>Gerwen. 12 pik koffie, Bult. Anemaet en co. 407.,0 pik apoe, van uijden. 

zingsloweu en co. 3 kn scbildpad, van Duijm en co. 30:20 te :Probolingo geladen. 
pii( foelie, 95,73 do noten, Ned. Ind. Handelsbank. 3 kn 4001,56 pik suiker, J!'raser;Eatou' ell co. 2l98,73 pik su.iker, 
schildpad, 2 do foelie, J. Daeudels en co. . Adema. 

. te Passaroeang geladeo. aihiergeladen. 121.04 pik koffie, 1252 N. pd. ta-hak. Flaser, Eaton en co . . 
27392 ' N. pd. Itabak, van der Veo; Larsen en co. 6150 pik 34102A. pd. thee, 4' va provisiel'. 1 vat brood. 4 pik . kaffie 
kofne,N.ll. M. Reynst en Vioju. 

teSamaranll' geladen. 
·8000 pik korIi ~. N. H .lVl. 2798 pik koffie. Mac Neill en co. 

3000 pikko[fl~, 600 M. pd. illdi~o, van den Bcoek en Veee
kel;s.; Lkt g-arefis en monsters, 1539,49 pik kome, 1785 N. 
pd; illdi!\o, 16750 N. pd~ lilbak, Illternationale. 60160 N. 
!·d. taollk, 738 do indigo. 4.8 pik korti (', 'Jacobson van den 
Berg en co. 100 pik koflie, 1 do Dot.en eu foeiip,l pik agel
~.rtns, 900 A,· pd. indif' o, 1 kt DlonRtel'8. 2 kr: provisieo, 
Wermuth en co. 42030 N. pd. thbHk,J"CHijrna(]s. 10000 
A. pd .tubhk, Gust Winler en co. 8\)5 N • pd. iudigG, 
Dorreplial en co. 206 N. pd. indigo, Audrelis en de la Croix. 
1 hid gell c~flr, Soesmar. el1 co. 22. coil knoi goederen, Gou· 
\'eruemcnt. 1 pik koffi e, D, de J,-,i: gh. a,60 pik kof~e,l 
do suihr, Pereirl1, • ' 

allJiBr geludeu. 

Naar Australis per En~. schip .uKassa.", gez. 
Legros.agt. J Peet en co. 

te Samarimg geladen. . 

3002,10 pik suiker, Mac Neill en co. 

te Cheribon geladen. 

31r2,30 pik 8uiker, geb. Schallig en co. 

albicr geladen. 

25 pik rotting, 22 do note[l, 35 pik 50 zakken zwartepeper, . 
130 za~ken witte peper, J . . Peet en co. 

NaarNederland vi~ Soerab!l~ia per Ned. schip IIBilderdijk.";
gez. Soomer, flgt. J .: J!'. van Leenwen en co. . 

VoorSoer .. baija. 

12 kn manufactureu, J. F. van Leeuwen en co, 
Voor Nederland. 

326 pik getJapertja, Enge!bard Ell co. 30 pik rotting, 1500 do 
tin , N. H.M. 51637 A. po. tRbak, G, Suermoudt en co. 
923 pik korfie, 252,06 do till, Busjn~ Scn;6Jer en co. 45 
pik kofti .. , 1 do foe lie. 16 do boten, Purvis ell co. 1500 pik 6 keld gellever, 1 v~t m~el. , 9/8 vn boter, 4/2 ~o spek, Baten. ' , 
koffie" Mac:aine; Watwn ell : co, 16 pik foelie, Hoecke . burg en co; 1 vat gort.2. Vll spek. 1 vt vletscn,4 vn ·brood. 
219,70 pik .Iloteu en fodie, ~au Beek. Reilleke eli co. 2880 1 kt. w~iQ. 2 vn meel, J.F. V~I\ L~euweu ell co. ' 130 pik 
A. pd. thee. geb. Reeriok. 4728 A pd, thee, N. rotting, 600 do till, N.H, M. . 
Ind" . H~ridelsb!iilk •. 1 kt kramcnjen, ' H. vall Riet en co. 
32 . keld gel1ever, ] vat gellcver, B~tenburg en co. 4 pik 

) 

Uitvoer. 
kofiie, R,ynst en Vil:jU. 1 kt di~ersf, de L 'lDge en co. Naar Nederla.nd via SamaclIllg per Dnitsch schip RGntenberg". 
43 A. pd. vanille, Gumprich en Strauss. ge·z. Brarell.llgt • Babre en Kinder. 

Naar Nederl<lud vi!!. Soeraba\japer . Ned. schip "Gerard Voor 'Nederland, 
Piettr Servatius", gez'. de Joode, agt. 

J. Daendcls eu co. 100 pik rotting, 15,74 pik gedr. vruchten. 532 ps buifdlhuideo, 
VOO[ Soerabllija, 1696 ps koebnideD, Bahre en Kinder. 64/01 steenen, Aan 

43 kazen, L. Otken, 30 coil manuflicturen, N. H. M. boord gebleveo lading va.n Hamhurg. . 
Voor Nederland. Naar Nederland per Ned. schip "Princes Amali!i". geiL. 

317;S3"pik tin, 200 do rut.ting', van Berk. R eilJeke en co. 100 Timmerman, agt'- 'Gumpricb en Strauss. 
VU teer, 157 coli koopwlln n, 120 do !Jliillufac t lJrCll, 476 kn te Soera'baija' geladeu. 
pe.tro1eu m. 1 let quinine, 275 ps llhmrnelJ, 40/10 st.eeneu, 200 . N . 
v~ cement, Aan bUOld gebleven lading van Nederland. 280 pik rottillg, 3000 do koffie. • H. M . 

Naar Nederlaud via. PasSarOGflDI' per N. D. schip "Elisabeth 1 ,. : . te PPSSll.. [.oeang geiaden. 
Mentz", gcz. Brn:!s. agt. Batre eu, Kinder. 12810 plk koffie, N. H. M. . ' 

. V oor Nederland, ' . ' alhi~r geladen. . 
132 pik i'oUieg, 2602 ps koe~uiden, Biib~e en Kinder. . I' 675 piktill, N.H.M. 8pik koffie, Gnmprich en Strauss':- ' 2 

NaarNederlalid via Soerabllija per Zweedsch schip Charles . vn. spek, 500 N. pd. brood, :l vtgort, RIDge Ihnen e!lco. 
Tottie", gez,' Prytz.ligt. ,Bahre ell Kinder. 5 ku petroleum, 23 vnbo.ter.1 kt anjoviseb, 6" kn ~rovi~ien • 

. ' Voor Nederland. . · " 1 21' do' cogn'ac, 3 do rum;' 5 ps hammen. 1 Itt slaohe, ldo 
115 pik' ,ro(fli\g" 2667 p8 buii'elhuiden, Bahre en Kinder. 10 k,oopwaiilD,~an boord gebleven lading van Nederland • . ;:~.~,~ . 

. vri 'boter~~l?r:t~\spek, P. Landberg en Zooil. . 

Naat· ' N~qli;[ah4 viaPekl>iollgan per Ned. schip IISalatiga", j " 
. '/'f"gc·z/.' Biesthorst; agt, l'teynst ell Vwju. . I VOOI elk artikel in dit numm6r-voorkomende. en uiet door ander 

." .". ____ :- .' : -.:' Voor _f~k.aloQg~u~. :. - I geteekend, stelt zieh voor de wet als schryver bekend ~k 
50 p~hammt'ri: Biesthorst.4/ m goeniezakken, 2 pik goeoiega- I J. C. VAN LIER, .• 

rens,' N:,H~,M-. . . .. ,: '," ...... ' . ! _._ .. _._ .. 
, " ' > ., Voor N~4erla!id. . I 
' 250 ~pjk rottiri~,975 do til!, . 5150· do kolIie, N. H.M~ I SnelpersdrUk. - BRU~mG &: WIJT. - Bata~ , 
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