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'-i.e,;. '. ¥09.RWOQRDEN, I gewerkt en toegelicht voorstel te doen? 'Vij 
r ' YOORI{~~iE:N.DEIN DE G~\VONE EDITn:VAN RET betwijfelen dat ten sterkste. Toell de heer de 

. .. ...... ..... .' . .. . . . Brllijn in Nederland een plan onder de aandacht 
·c.)NieuWB~taviaasch Handelsblad. van h~t publiek bracht om een zeer belangrijk 

. '.' ' •. ',< . ~ irrigatiewerk in. de residentie Samarang uit te 
.";".' <"~~,'7":" lRRIG1\J'JE. ' / voeren, vroeg men zich te vergeefs af, op welke 

.... ' Ondef;"~:de )i1enigvuldige behoeftel1 van Java gegevells dat plan steunde. \Vij laten geheel 
bdiqore'nvoOl'zeke,r . ~rrigatiewerken.. Vroeger daar dat het geen gelukkig denkbeeld was de 

, o\le r'()'el~iim ain de zoro' del' hoofden van . ge- Maatschappij . tot Nut van. den Javaall daal'voor 
,v~st~lijkbestIiur, " die~r met ofzonder ver- te hull? te mepen. Maar bij de memorie van 
stand hiei' of daar iets 'aan deden; heeft men I toelichtmg was weI gesproken over ontginnillg 
later dool' desklmdigen eenige groote werken ,' van grondmi, van djatibosschen en scholen, maar 
JateD aa1},leggen. De kultuur van voedingsmid- de gegeve?s werden gemist om te kunnen zeg
·deleliis .lntus,$Gl\enin "<le Jaatste jareil niet :ver- gen: er IS genoeg water te 'veTkrijgen ; dat 
h~ti;nl. HeCil,tigatiewezen verdient weI onder werd door Roorda van Eijsinga en andel'en ont-

', 'Waildeilfe ' wo'ideilgenp~nen. .' kencl,.die andel'~ m~atregelen vOol'stelden. 
c"'(:y¥ii '.dEl}ien ,\n:: een. tijd varikommissien. De WIst . men hIer lets van onze wateren, hoe 

"?_t;f'gg;hdfft}dR'~;J,:QJti: 9Qk(Li.t"Q.~ulf,lTW~r:pk91)1- . is
u

, h~~ .. _,e.an _ ~?gelijk. dat toen de gezondheids
~'mts~Qll!M:t:gejll~a&l\t ;, . 1WmmiSSIe yOOl' BataVlavoorstelde rond het Ko

. ': "::'~:'Na~£··;{w.ij ~v.¢#l'emef~,' :. lS : door de Regeering ningsplein meer levend water te brengen VOOI" den 
eeqlgeh: Jiju ' g~ledeheejl:e ,konimissie benOelIl,d, afvoer van fecalia, de eene autoriteit op het ae- -
sai:rle)jgest~ld :,)iitde .heeren dil'ektemen van bied van den waterstaat beweerde, dat Bien triet 

';Giiltieulandscli ·:rSestlnil',. justitie . en openbare over genoegzaam water tebeschikken had, ter
,yerken, den" heerH.;de Bl'uijn, oud-direkteur wijl de and, ere het tegendeel \'olhoudt. 
dergJ;l;rg~x1ijl~eppj:lnbare werken, " thans op non- Uit een en ander voIgt, naal' onze beschei-
(lkJiy,iteit « aan' wien eene.toelage vanj 1,116,66 den - misschien onbescheiden - meening, 

, -'s :6\aands : bo,:e;l~ ~ z~jn, waclitgdd werd toegelegd) dat de te Batavia werkzaam gestelde kOlllmissie 
elt . ,eep.dUgenieurvanden ,+aterstaat als sekre- aileen in groote trekken zal kunnen a..<tno'even 

: ta,iis,_ Ol:n,: ,. ;de~ ' -.R~geerin.g een ~olle~ig, uitge1ve.r7ct welke il'l'igatiewerken noodig ~f :wel1schelij'k zijn: 
'jilloe.qeitcltlv(jorstel 10 te dwnen tot regelmg welke pimmen tot verwezenhJkmg daanan zlJ 
vailheCiitigatie:~wezenop Java en Madura. aangeeft en gat vervolgens door lokaalonderzoek 
"FBnv6Iledig,~ u..i.tgewerkt en toegelicht voo1'- uitgemaakt dient te worden of die denkbeelden 

,stel·> Het nloge];lOogst wenschelijk zijn, dat uitvoerbaar zijn. De studie zal eerst later be!!'in
/ ~~.~ tt>~ ' eeri · ,:s~~~s~lvan irrigatiewerkenkome, I nen, ~enzij tJ:len zi~h blootstelt aan schromelijke' 
," \:j,:j:J$.t~an · :d'e gegev~l;!~ v.opr . hetgeen de Regeering finantIeele mlsrekelllngen en soms doeiloos werk, 
:, .\!aP:~>4~ : , k:oniAllssie ve,rlangt? Heeft de 'yatel'- in 't klein vroeger menigmaal olldervonden en 
·; ·sta#;'~~bij . b~p;e'rkt:":en oOgeheel 'onvolqoend persQ- verricht. 
:~ riG:~1,, ' de ,. stll.die~ '-9m~rent de riviererl ert de Dat de heel' de' Bruijn, als men toch alwe
\i <'YaJ~r.~Il'·>Opq~~a;~;,}:lmQ~~11 veITicht~n, die noo- del' eene kommissie wilde, de aangewezen man 
,: _ gig ~;:, z.ij~ :r \, tyy:.~eE:" ni~ep .•.• genoegomtrmit- de I was, zulleu: we niet betwisteu. De Regee-
11o~,:eelh:eid ~atel'," d!e hier' of daar beschik- j ring heeft hem Hoegel' in Italie het irrigatie
haar;~is.~, ~(Jjn , z~Jft~tri , de ¥erte een\iolledig,; uit-A wezen doen bestudeeren. Hij was steed; eeu ,- .. ~~~~: .~.: - ~---.\-~ ~",: :~f:' 2":)r :::~~ -:~,;t, ',-' ; J., 



~t~~r~~!~~~ ttJ~y1i91,i~IIl:die~s ~m~teJje(:llewelvaafi toren, ionaer elk briefportonnuddeliikin 'tevor~,' 
:;~P9: ' " .~~? be,.,.. .~W~~~tiu eens~oQl'aanvrage ()m deren. Eenmaal per maand .k-o~t'JetekeIlin'g~> 
:ik6p:.e !ivo()Ji}!e~jf~;~poorweg,) dati om ()ntgiIij Boven het totaal del' Emefporto'swordt, die,;' 
"nihg 'tan deW:imo,rsche koperrnijnen, 8'il !J el~ il, rekening bezwaard met 5 percent VRnllethe::i 

Maar vvaartoehehben we" in's Hemels naam drag der porto's. Die 5 percent heetell ren"uc;:. 
eel1edirektie varY burgerlijkeopel1bare werken llleratie-gelde'f!. ' 
met al den aal1kleve van dien, wanneer men Het is 011S niet bekend bij welk besluit die 
nietin staat is het rapport op te stellen, dat geril1ge hefting .~ewettigd is. Maar vvij zijn VaIt ; 

nn de iaakder kommissie zal worden? 'In- me.enmg dat ZlJ zeer geoorloofd en biUijk .isS 
dien men toch tewe'rk moet gaan, zooals wij De ambtenaren del' brie\1enposterij moe ten voor
hetons voorstellen, zander 10k ale onderzoekin- schotten doen, adrninistratie voeren en verallt
gen,dan maakt men het den heel' direkteur weI wo?rd~l~jkheid drag~n,:oor,den-ha~.deI, die gemait.1 
geillakkelijk hem eell oud.-direkteur tel' zijdete Ol~aervnl:It van d~ oestaallae regelmg.Hetzoq , 
stellen. Van een, begrootmg van de werken of alter belangen mterst schaden, zoo men d;:1ariu . 
iets van dien aardkan thans nog' geene sprake venmdering wilde bl'engen.· . , .. : 
zlJn. vVare dit mogelijk, hoe is dat dan te rijmen De ~ezoldigin~ del'. mindel'e . ambtellarenbij< 
met de verklaring van de beide technici, in de rostkantoren IS germg, veeltegeringsom,s,{ 
'Vl'OegeT en later tijd, dat zij geene jaarlijksc~e MeIl~WJ1~al hebben ewij e1' op gewezen, 'datdi.eL 
begl'ooting kUllnen opmaken,als werken dne bezoldlgmg verb.etel:ing behoeft. / l1idiellhie£.; 
jareu teV01'0n voorgesteld worden, en dat men eene .toelag:e, ~he lets beteekent, uit' de renu<'· 
maar een globaal 9ijfer voor b. o.w. per n!eratle:~el~en kan' worden geyonden, dan jui-': 
jaar moet beschikbaar stellen, tenzij in elk chen WIJ dIt zeer toe,. , ' . 
distrikt op Java voor de nu reeds loopende 'Maar wat 011S onbegrijpelijk en ten eenen'" 
zakeneen ingenieu! van den waterstaat aange- ~ale ongeoorl,oo~? toeschijnt, is, dat de Inspek-:-" 
wezen zij? leur del' postenJen tavens Hit de renumeratie-' . 

:Mocht c1ekommissie evenwel ten taak hebben ! geld~n _ e~n aandeel zou verkrijgen.· .. ~.,'. 
werkelijk uitgewerkte, toegelichte en voHedige I IvIlsschien zijn wij verkeerdingelichf ,maar: ' 
planncTl yoor een stelsel van irrigatie op Java men verzekert ten stelligstedat de Inspekteu.r < 
en TVfadura .in het lev en te roepen: dan zal men f 80 p~r maanc1 ?ngeveer daar~ . l.·'~--~-;;:' 
door een f1mkpersoneel onderzoekmgen omtrent nadeele ,an.deQvenge'amhtenart\ _, ., ' 
de uitvoerbaarheid van de op het papier te rna- kantoor, Wier pOl~tien pondspondsge,Yiizi'alfill"~ 
kenprojekten en te opperen denkheelden moe- door worden vermmde~>d. .... . ...... '. ,,' , 
ten laten doen. Dan wenschenwij den heel' de , Het kan .de .~edoe!mg metgewee_st zijllcen 
Bruijn in zoover geluk, dat hij zich sedert Fe- ambten~ar mt dIe gelden voordeel tedoentrek-
bruari jJ. als in akti viteit hersteld kan beschQu- ken, (he eea traktement gel1iet van f ,1000 
wen, Yv'ant dan zal in de kommissie nog menige 's maa~lcls? met eene verhooging am· de twee " 
mutatie plaats hebben, eer ze ontbonden kan en dne Jaren ad f 100, totdat cen tnaximum. -
worden. . v. L. van f 1200 '8 ulaands is bereikt,cn die daaren::

boven .. rations .~ras .geniet vOOl'hetspan paarden,. 
REI.~UMERATIE-GELDE:'; BIJ DE BRJEVEN- dat hlJ voor ZIJll dlenst Iloodig heeft, uithetgeen, 

POSTERiJ. voar de gouvernemel1ts':postpaarc!en. , aangewe: : 
zen IS. 

In Europa bestaat het droit ·de boile, dat is 'WeI is waar ~erd 'bij de regeling, voorko-
het recht dat men tegen zekere som 's jaars koopt ~ende in Staatsb:ad 186~. no 5, bepaald, dat' 
om zijne brieven terstond na aankOlnst del' posten ae Inspckteur del' postenJen tevens . tungeert 
aanhetpostkantoor te laten afhalen. De brieven a~~ '~hef va:r: het postkantoor te Batavia enhij 
worden dan nietterstond betaald, maar later blJ zlekte of andel:e wettige redenvlit"1 verniu'
verrekend. Als we 011S niet geheel vergissen? dering. vervangen wo:rdt doordenhoofUkorrimies . 
stnikt 'de opbrengstvan het droit de boite ten bij dat kantoor; maar aUe werkzaamhedenhij 
'vobl.'deele vande .arriPtenaren. het postkantoor worden, zooalsnatuurlijkinden 

Hierlaatdellaudelde brievell evenzeer aan- aard del' zaak ligt, door dellhoofdkommiesver~ 
dep6stkant6Ten.hal~n als de mails aankomen richt, die dan ook voor den Inspekteur teekent. 

"of;ze:ndtmenZ{LVan, wege het postkantoOl' tel'- Il1dien de InspeKtem" zlch met de meeral
stol1cl .:e:ri inge'\Y9ne. dagen geregeld aan de kau- gemeene regelingen bemoeit ,dan iszijnetaak 
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Net kart daJ>Ooksl~ellt~ word~n; . ~ .' ~w.: : tl~;;." lhkomsten van een hoofdamb-
'i""'I~" " " ""h'ni"fl"n. ' .. " worden tenaarle;¥erllle:etderell, wiens positie !lid mede-

~ als vanhet postkan - brengtdathif zulke emolumenten geniet tn die 
ofdpJ~ats fungeert. Met de dage- ze op verre na uiet zoo uoodig heeft als de' 

w'onezaken kan hij zich niet bernoeien. mindere ambtenareu. v. L. 
·\ n c,,"';., voIgt van zelf, dat er geen grondl ___ . 

hem in de l'enumeratie-gelden het EXPEDITIEN. 
te deel toe te kennen, want hii ve1'-" In !tet Algemeen Overzicht van het Batatiaa8ck Han-

e vau hetgeen daaraan verbonden is. del8hlarl, voorkomende in net nummer van 24 dezer, wordt 
··" Is het gf;loo :loofd .- en wij verlangen dut aan het Departement van Oorlog net verwijt gericht, dat 
L~iJ7 ge\v~ttigd wbrde,aJs cM niet reeds het ge- het de oude, traditie voIgt., die zooveel "chatten en bIoed 
'c • Id l' I d gekost he eft, omnaar streken, waar onlusten ontbranden, ;:yaris, -' '. dat de l'enu,meratle-ge ,en COOl' .an Sft eellegeringe machtte zenden, in pIaats met Kracht ge-
' ;ai~:mart:Ii\vordel1 getrokken, dan strekke dat tot wapenderhand op te treden, zoodat onze troepen geslagen 
,. vexbeterlng ' 'yancle geriJ;lge traktementen del' worden en. steeds grooter en sterkel' expeditien illoeten 
, IliTIldereauibtemtren; dte Tneestal karig beloond wOl"den uitgerusto1!l te eindigen waarmedemen had moe-

. . .. . ~ ten beginnen. Deli zou dit op nienw bewijzen. Einde-
()\r.Ol'deIt.· voordel1 zwaren arheic1 /ian het post- lijk wordt de ho~op uitgedrukt, dat de GOllverneur-Generaal 
~l~ailtooralhier, nu de l'r~ails steedstalrijker worden. Loudon aan deze verkeerde richting paal en perk stelle. 
l'· t Voor. cle' hoofdambtenarenbij dien tak van WiJ zijn alles behalve in genom en met hetgeen in Deli 
':,d .. ie.'J.lst /heef.(de . . Regeeririg vl:oe .. ger steeds vast gebellrt. Maar' men zoe

1
,e de oorzaak waar ze gelegen is 

~ . ~ . en oordeele niet hoogst oppervlakkig. 
:genouclcnaan de gestninge bepaling~n van de De traditie, waarvan het B. iT. spreekt, bestond; maar 
!Pl!plikatie van Daendels van 9 .Februari 1808, in de laatste paar jaren ~is daarmede gebroken. Bewijzen 
Iheknichtigddoor cleartt. 87 en 88 van het liggen voor de hand. 

1 Voor de expeditie naal' de 'Nlentawei-eilanden in 1869 
,1feg.Hegl. van . 1836 en art 132 van let Vl- wenl 100 man gevraagd. Het legerbestuur zond er 120 
"geerende Reg. ReglelIlent. man en 2 mortieren !,een. 

,.Inmenig opzicht wordt de. hand niet aan III December 1871 werden 200 man voldoende geacht 
;veleheilzame vel'ordeningen gehouden; maar het om naar Goenoeng Tinggi te rukken en men zona 300 

~»eeft :~}1ItllUt teherhalen: dat Daendels verbood: m~~ onlusten ill het Bandjermasinsche zijn laatstelijk met 
g~;,~~T~~~kQJL, _giftElJJ,.gl1~~ll.?tko.JltrilJlJ: .. evenvl'lel . spoed .. alsklem. onderdrukt. 

,~;:~?~~trrjl>i;';';'~'ij.¥'rdre ware~ ,daarvan met mtgezol1c1erd, 'iVat Deli betl'eft, indien wij- weI onderricbt zijn, dan had 
";ii~ni ~ te . ·neiuEm,veelmil1 te vorderen) dan .weI de Residenf vanRiouwaanvallkelijk aan een del' kommalldan
~ .t. '0. e.' te la:.te-.n. dat ·c.he. . door. v.I'ouwen, kinderen. of ten van de in dewatel'en zijner residentie gestatiolleenle oor
I ~ ~ logsbodems sIechts. de assistentie van 12 bajonetten gevraagd. 
nieq,iendei1 (van ambtenar:en) amlgenomen of ge- Daartegen werd bezwaal' geopperd. Toen vroeg de Resident 
Irvorderd worden" Later zijn de door hem be- verlof om met 80bajonetten van het garnizoen van Rionw 
[d .. I.'eigde,.strafi'en nog verscherIJt tegen elke over- te mogen opmkken, In plaats daarvan zond men 120 
. ~ ~ man infanterie en 2 mortieren. . 
!treding van dit verbod. De sterkte van de kolonne, die onder bevel van den 
j :]jenige jarengeleden trad een verdiensteliik overste VOll Hombracht is uitgezonden, werd, na kennis
\anlhtE<rlaar . Van het postkantoor alhier at'. De nemingvan al hetgeen men uit Deli vernam, door Z. Exc. 

:,:'h .... a ... ~.I.j.~.d. ·.el,~ ..... w. ·~.·· .• ~.i.l ... '.(.le·. h .. e .. n.l eei.l. blijle... van erkent~liJ·kheid den Gouvemeur-Genel'aal zelven bepaald. De legerkom-
. . ~ ~ ~ ~~ . v mandant bevond zich taen op Sumatra en een storing op 
Jv?,prdc.velc •. bewezencliensten aanbieden. de telegraafiijn belette elke kommunikatie. 
t[, Be .. Jtegeermg .werd daaromtrent ~eraadpleega ' Vervolgens vroeg de overste von Hombracht Iaatstelijk, 
m~> zlJv,erbood .denamb1enaal' eemg geschenk zonder opgave van rooenen, naar men wil, eene verster-

l@, te.;neme,n. . , . ~. ~ . . . . ~::s1onvr3 ~O!;:::i~:~~n Infanterie. Van hier vertrokken 

·. ~lndreriIlleni dlt Jmt ov.erweegt, dan komt het I Wij nemen ,evenwel aan dat aanvankelijk te weinig troe· 

~~ll~~~rFenn~o:~~.'s~:~~;~~l~~::~a~:h~:~~e~a!~lt~~: I ii;:c~faa;erfe~~d:~jk ~~to~~~na::U:~!nd~:e:~: ~~~e!~~; 
~i'!j ' cht~tvqor arbeid en verantwoorclelijkheid te hO~~~e~e~::~~:iijk heeft ecMer het politiek bestaur daarin de 
lJ,;~g:en .liepp~l1.' .... ~.~~ . . ~ ... . hand gehad. Indien'ereenige waarhcid gelegen is in het bewe
" J\fe:h ::onderzoeke ofhetgeen ol1sbericht weI'd l'~n, dat c1~ . Sultan van Deli over gronden heeft be8chikt, 
" 't, ' ~ , ,: . l' ~ • . t ttl tT -I- 'l't .. (he hem met toekomen, da'l ware het zaak geweest, alvoW2 . . 1 :<;" .• ~~~,L sa .l1l1ple ,? le\ e1 \;eeIC eUl e1 - Irens devijandelijkheden te beginnen, als arbiters op te 

}~e;':T ()y~:r.~ ?~l1de Tenuwel'htle-geli[en af te schaf-I treden.De . Sultan . had ens . te hulp geroepen, Eenmaal 
~l.l~ .])e ;}:legee#ng wettige veeleer ,eellehan- met eene strijdmaelit,gekomen,. hadden wij de datil'S dienen 
lRJM,rij z.~. ' die, .~ wij~er~lalen ' het, in het ~. algemeen I o.p . te Toepen!pl~~t:tg ,amnestie be~ooren te beloven en te 
~. c .y.; ... . '~ .. ~']VT-." " . , ' .' . ct· • "ld' ~' . , .... ~ , , 1 Zlen of de gneven, die men aangeeft, gtgrond waren. Had· 
r~ :~llg .}~. ~. ". 'lj,~al ZlJ geve. aal1 ~ ".le . f:I~ en .... e~ne ! den: wij Oils .. . woorliet1rlijk gestand gedaan en de lieden 
~.B-~,aehestemnllngen verb1ede dat zlJ gehezlgd! tegen wieliwij nn strijd voereu, loyaal laren gaan al8 &e 
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g~komen':'""~a~;ri en men ' t biet. oons>had 'k~nejr woiden, ~men in: d~'<':~~e&l;im . g(:70ci~·' .iS~~·-u(.:~e " . 
da'ri zou' 'd~~= iiidruk · in -elk geval gunstjg zijn ,gewe~st. ,< I'doenj nien <. ~~it'~.~~t" lle-·rle~e.n~:~~Yi"'j,pefi,\}h'eeft; ' ll~~~~JiIi 

l\i~aar aan.g~nomell dat. men aldus gehalfdeld he~ft, .da,n j' valle ni~t te ~ard ove~ miss18~n; .. Ta1it i6 zijn onder
heeit het clVlel gczag zlCh tot tweemalen laten IDIslelden omstandighedcn steeds zeer mogelijk. ~,;G:" .;' 
door de belofte, clat men de oproerige h<xt~den zou ui~- II' . Het leger doet hier, met de beschikbare middelfln,al1rat. ;~ 
leveren . De overste von Hombracht heeit UU zeer zeker lU , Ja zelfs meer dan men kan Tordeten~ ~ ' -';:::'i:': 
ovcrleg me.t het. civiel bestnur moeten handelen. Welun, het 'I ·De. uitgaven voor cen generaJ,en staf. lil~t is mee$alen ;'~ 

I heeft ill elk opzicht totdusvel' blijk gegeven, dat het 'tn~et . in diL oll!.d ~ gezegd, . eischen DOg geen f 8Q,OOO 'sjaal;;.':~; 
v,et gebracht heeft in de kennis van het karakter van de Bat-I Eene eukele :ko~pagIli~E~~i!-{l~~en, k6S~ .meer. ~ .~.. ,.~~ 
taks. i Te vergeefs lsherhl1aidei1Jkbl) net op}Jerbestuuri:taarpp> 

IntusscJHln willen wij noeh over dit punt noch over de ! aangedrongen . . ~ . : .~ ~ .~. 
krijgsoperaliim iri de . details een beslissend oordeel yellen. I De verantwOordelijkheiilvan ,missiag~ntust derhal~e.vo9r- . 

, Daartoe o~tbreken DOg degegevens. ~ ~~. namelijk op het oppetbestllurin Wederland, ~ darallll ;b(:t: .:; 
.Maar het is zeer zekernoch' de schuld vanhet· leger- leger iIi Indi~het onmisbate : OODgene~aJensrilfen ieIt~ '~ 

bestullf nobh van het politiek en civil)! gezag, dat de mid-behoorlijke aehterladers OJitl1oudt; ~~~ Wij ·\VilleIi vanz.oosieU 
delen niet bestaan om met eenigell grond te kunnen 001'- meer ~ heden iriet spreken, also de onnljstiaa~£1ieid vande' ;erP~ 
deelen ove~ de strijdkrachten, die in vele gevallen vereischt wor- bet ering der positievan denojfieiet, . waarvan ' het gevo!gli : 
den,als hHir ge~vapenderhand !D0et wo~~en opgetre~en. rdat niet miDstens,'y 4vaJi· het: be'paalde ~ getal<genie-ofiicie:,:;:.\ 

~och de strlJ dkrachten, dIe e.en VlJand op eerng .punt ren ontbreekt. VVIJ komen daaJOp later't~rilg. WijhelH.~; 
kaXl: verlamelen; noeh ~ de . hulpmlddelen waarover hi) be- ben genoeg gezegdoma~Ilte~ tOQii€!n', . da.t ;~·hetoew~renv.in "·; 
seliikkerikan, ~ ZijIl genoegzaam bekend. Kaarttm van vele het B. H. opgelm. enltblen " groiidrust . dat 'lietle-;yerhe .. ~; 
strekenont breken. De taak om eell en ander te beoordee- stuur nog 400rtrokken zouzijnvan' ~~ndqden zuurd~csetti.') 
letj en omOn~ d~ kennis. van. de gesteldheid v:an dele streken Om, tel' sehijnlrarebesparing' vaJ1 ~ ee)ilg~ g!lld~ , telkeiis eeW~( 
te .• bezol'gen , :5 elgenaardlg dre .van ~en gener~leu staf biJ ontoereikende . mae~topexpediti~, te ien:den~ : hetgeeil .nflt ~:~ 
elk leger. DIe staf bestaat hler Dlet en ,e1' IS zelfs geen kwaad steeds e.rgerdoet worden. " ,.,~. ~.~ . ~ . '~ " « 
pei'sone~l aanwezig ~ om d.e gelVone werkzaamhe(len ' in vre- ~ .'~ (Aangeoodm.) 
destijd ,en op de bureaux vanzulk een st,d' te verrieliten. ____ ~ _____ ~-~--......... -..;,..-_--~ ~~;. 

Van landstre~!)n, wa~r on~e troepen in gamizoen liggen, ' ' Mandhar,'~". :~.-' 
bezitten wijzelfs niet de noodige gegevens om van nit het _, 
depart{;ment van oorlog militaire opelatien te kUllnen . De aanleiding tot de expediti~naarMan~ar is uiet ~ili
leiden of aang-even. "Yie zon de gegevens daartoe verza- cieel bekend; ' . ~." .- - .. '~ ~.~: ' 
'melen en bijhouden? Daarvoor moet het npodigepersoneel . :Menwe?: intusschendat enke16j~reI.1 . geledenill~ijks: 
aangewezeu 'zijn, vereenigd tot et.nkorps, · datmen den eene expeditlederwaartsmoestvett{«;lkke~ . .•.. ~ ~ c > .. '";': 
generalen staf noemt. . I, Menschenroof,slavenhandel!;W~trai,l~roof Wliren~ne~lrelj};;~, 

. 1loe ,~etnllgeleg~n is met gewesten, waal' geen troevenaer Mandbar-st~tenjmetnaJil(}i~ Bal~ngnipa,tamh9.anfb' 
garnizoen houden,zal - ni.en ~ ' bes-eff'eii; wij weienvo1" I,eli .Tappala"Bg.;-' -a=eD.Jang~~~-~ki*_, .... [cit2 dd ,~.~ 
s.trekt ' uiets ' yan hetgeen vereischt wordt aID er gewap.end pogmgen door .het .... bestuur .. ~. aangew~Iia, ~ OJl), . aap: ~.ie.~.~ ,: . . ,e. ~\'~l~'~, 
op te ~~ t l'eden., met de zekerheid ~ dat men terstorid daden. ~aal en, prekt,e ~oe~8tel1_enj ,en~ l~llgs, l!llnilt!!tilc:~n:.; 
meestervanhet terrein zal .zijn--: Ais derwaarts expeditiei1~eg ~ilhJke schadevergo:ding voor;, d~, b~ro,9fden1~ eJl¥gttPS~; 
moeten \I'Orclell gezollden, IS het departement Velll oorlog De elseheu; .~Il aanmaumgen stUltteIlec~ter steeds ;~,f.,:' PP.>: 
geheelenalafhankeliJk van de gegevens, )'Velke het civiel eens op ~nwl1, dan :wede:rop bewe~l'de~nmacb,t4I!rvqrS~n~:~: 
bestuur levei·i. Het legerbestnul' kClIl 'nieLS hoegenaalld Onder die . oms~~~dlghedenwe:d :eene ~r!l()htigetusschen- : 
doen dan IIieer troepen te z(;uden dan het civiel bestunr komst van de ZlJue del' Regeenng noodzakelijkgeQord~eld; . 
noodig aeht. Dit wordt in de laatste .jaren steeds gedaan. Del'halve :werd de ?ouve~ueur aang~s<Q~7eve~nog.llI.aals.sch~~.: 

De civiele autoriteiten bezitten nogtans niet de kennis, deverei0~dmg en ,~tle.verlllgder scbu1di~e~teelsehen, ' m..et 
die de geuerale staf . van een· legel' moet hebben; de hOOf-I machtlglllg, om . biJaldlen. aande . bedoel!ie .eischen nietbin- '~ 
den. van . gewestelijk ~ oestllUr zijn geen militaireu eu zij heb- nen een .. do?!' hem t~ ~ .stellen t~rm!;in , z?U: ~jn voldaan,. tne~ :' 
hen noehden tijcl noell het personeel,vereiseht om tever- I eene ~Ihtalre expeditle, te orgai\lseer~I!,,¥~ dce . ()pCele~ ~: 
richten hetgeen tot den werkkriuo- van den stafoffieier behoort: I aauwezlge troepenmacht, de staten vane Mandhar binnellte" 
te oordeelen over de sterkte! de "sam.enst~lli'ng. enuitr~~t!ng I rukken,ten ein,d~de inverZ?t ~zijltdIi V?rsfu~:Vo.ordet.eg~n '· 
van troepen.Begaan ZIJ mlsslagen III drt opzwht, ze zlJn al- , hen bestaande grIeven gevoehg tetuchtigen. ~'C • 

lezins begrijpelijk. Wat men nogtans van het civiel gezagmag I In de. tweed!) helftva!l.1861 werd d(jOrdell,Gourerneur,i 
vorderen, i s kennis van de geaardheid en het karakter van het ! aa~ de ontvang?n m.ac~t4,amg gev()Jg-gege"!en. ·,Deadsistent- ·, 
volk.Het is de vraag, of die kennis in Deli is ten taon \ resIdent .del'ZUlderdiStrikten, begru.ziCb ,u!W: ~eve~hiil.eli,:; -> 
gespreid. ... ". . 1 de staatJ?s, waarteg~ bez~an,n :~ bestc>ndeu.< ~roveffei!in~ ·: 

Wat ~kan bij het departement van oorlog nn meel' om- Ivan malllfest~uJ . w~ann . die b~war~n\J',n:.~ena~llgetP9Il~';': 

t.rent Deli~?kend z. ij .n.~.~ ... d. an. h. ~tge~ll ieder beSChaafd.~ .... • ma.ue~ .n jLSCha(LeVer
g 
.. oedin

g 
....... ~m.~ ... n~ .•. ~ .~ . v. 00 ..•.. rti ..•.. ,en '. dagen;:c. 1;erd ........... ' ... ' .. ~ ....... g.~>~ ..• ee •...... ~: ... ~ ..... ~.~._ ...•• ~ .. ~ ...••... ~ .....•.... ~.~~ .. : .. _ .. : ..• ~ .. ~.~ ..•. : .. ~ .. n.·.·. '(.:.\ .• dusde schrxJ¥er van het overzlcht III het B. H.daarvan weet? gevorderd werd dat 111 de p1llat~A~rY9~~n .tli~ olu,;: strlJ~;: 

Eenmaalin zulke stl'eken, term itlco,qllita voor (len krijgs- met de kODtr~ l'egeerde~; :.Zj)ild,er:,;;(I.a;ts heto beS~lilir :.bij E 
nian~ .op het terrein . van den oorlQg geko~en, ill de toe- ! hunne benoem~g- <: ge~e'Ddw.~.~A~t~~~().P 1!1!tt.ige ,"~ij~<~ 
stand qel' H'oePilln niet gtl'lst~ger. Aaneen ex;peditie.kom~l1_ I ZOUdeu wor4en . v«l~k~« ••. > ~. '.' ~ ... :r:':< .:<{~: )-",e.:"d; ;},,: 
daut ~~Ulp.,en,;geensta~()jiiclere~ w~rdell to~gevoe~d,Ol)lu"t ! H?e!~I?e~~slSteIi~~~~~~~\4~;J~:?~~!l(e~,·~ts ,;h6J.;::?:. 
er ~. geeD: ~ star IS; opgeleld ~ om • dIe elgenaardlgfl taak · te ~~ vcr- i :haal~~lijk ~Iln ," hU11p.e,,~pl!~t.ID~:>~~ . ~ges,~i~en~> 
vullen. ~ Het- eeuige wat . menkau doeu is: officicl'en met I teJ1lllJn berlnn.,rae,voldeed ' geen~ii~ele .st.iilit aan'deei¥heif;';:, 
8taJdicnst )i~lasten ; maar daarom hellbell zoodallige}~fiicieren, i zoodut. bedOtildeamb~ . na-,v:efl~p,,:~· vee~~~~~,~:~ 
al bezitteli ,ze ode kenllis - . en pour 8af)oil' : !iiieblli~ clws.eil i onverr~cbter~: .~~~ .:t.~k~e., .',~ :;:'.': "': ' c. . .•. . .••• ~ .. ~ .. ~.c-.:1~~ 
jau,t l 'avdir,' appri8 ",",-'. geenszins d~e .praktis,che ' gescfukt- l . Inmlddtl~ . w1tfCa. tl~ 1ru.s~Il ·:,ep:'h~ :t~~49<l1'.S'~~i:.~m~~,;~ 
beid, 'diii ' vo:olzulkeendienst vereischt wordt. ~ Meuledt ; nne endQ()rbu.rgeropnfUller.fopgenomell;~. a~b~ ,~.> 
zich zOo gded men kan en brengt het er Z9() good at als ; ken dat ceDe: Uit$lw.teBdiD.arl\i6Pie :.eipedj.tie. '~w~: .~I.: !.: 

. ... A 
-.:-:="1 



' '@~fde . tjlii,'· d~=?~igim;K~i(lige.liggil] g der.· Mandhafstaten,als I In het' rijk ' van:Balifhgnipa, welecr ' de hoofdstaat, . bJeet 
, ~~g;t>T\s(le~: 0filr(hluid:eildMidcen\>i1eerloosheid ~ 9:erkampong. langer · verdeeldheid heerschen. EersiinNovember186~. 
:;. v~~~Onieli . zou''' ; v.old(}e.D.1}~zew;erd d,en 10den November ineelltf daartoe gehonden¢ bijeenkomst, verklaarde de hadat 

]867 door 'den Gouverneur van . Celebes ondernomen met Zr. zich bereid om tot de verkiezing van eennienwen mrst 
j\1's,stocinischepen Leeu,uanlen, Coeltoortn en Statoren, mits- over te gaan, en met dezen naar )Iakassar op te komen. 

~ gaders tweekruisbooten,. ' 1111es onder bevel van den kom- I Daar men het eehter over de keuze van een vorst nogniet 
I1iandant van ,eerstgemelden bodem. Men zette koers naal' I eens was, werd eenig uitstel vel'zoeht. In April 1870 is 
'lVIadjeneom er den meest weerspannigen vorst van lVIadje- de nieuwe vorst gekozen en de kenze gevallen op een broe· 
.ne en Balallgnipa, hoofdvol'st van Mandhar, te ontmoeten, der van den in het laatst van 1861, overleden hoofdvorst. 
etl < verbrandde zijne worlingtoen hij wederspalillig bleef De nieuwe vorst van Balangnipa kwam in Augustus 1870 
tegen den . last om ie verschijnen, terwiJl debe,viking He· te Makassar, alwa;;tr met nem een nieuw contract gesloten 
de1i.evendwerd. bt,hand. eld. Naar I)ala~g.!lipa g,est?omd Zijn-/ werd, :waarbij h~j en de badat zich onder anderen verbonden 
de, :herhllaldemen daaT de' Hoegere elscnen, stelae nog een geene ;suprematIe meer te zullen voeren over de zes andere 

: k6tteu tcrmijn, deedalle moeite tot overreding, en begon, I l'ijkjes Vf;n Mal1dhar, die totnog toe den vorsi van Balang
toenalles<vergeefs bieck, de wOllingen, waaruit de bevolo nipa als hoofdvorst erkend hadden, zonder dat dit riJk ooit 
'kiri'g gev1tichtwas, tebc<;ehieten, om daarna tot \'erbrandin2,' zijne tusschenkomst in aangelegenleden der andere staatjes 
del' kampongs aan den mopd del' rivier over te gaun. Uit vedeend bad, De nieuwe vorst intusschen heeft tot no~ toe 
el'Il. der.dessa's werdelleen ~aar schoten gelost, Jie een rna; slechts gezag in naam; feitelijk berust het bij den mal'a.:lia 
tioos het llivenkostten. Kape, zoonvan den in 1850 ovnleden vorslf v'ln :Balang-

J.i;ene ptrblikatie ,verd achtergelaten, waarbij de hadat, nipa, tegen wien en wiens partij ae tegenwoordige bestuur
OImel' s~renge aan beveling om VOOl'taan tegen slavenhandel ders niet opgewassen zijl1. Door d_tl zending van een gou
en-' strandrooL te waken, nogmaals werd aangemaand de ge- vernemel1ts-ambtenaar zou even weI getl'aeht worden de ver
vO!,dcrde schadevergoeding bijeen tc brengen, en zich tot de wikkelingen tot een goed einde te brengen. 
kw'ijtingdaarvan ten SpGeQjgste naar Makasser ie beg even, Ret sehijnt dat men daarin niet geslaagd en eene nieuwe 
ten '. eindetevens 's Gouverlleursgoedkeming te vragen op expeditie noodzakelijk is. 
deinmiddels te uoene keuze tel' vervauging van den ge-

vluchten . VOISt. . GOUVERNEMENTS-BESL UITEN, BENOElYIINGEN, 
Den 16delJ November de tocht voortgezet zijnde, naar de ENZ. 

beide andere .staatjes ~ .van . "elkeschadcvergoedi.ng gevorderd 
werd, Pamh(;8ng . en'i'appalang, bleek het bij aankomst dat EXT R A K TEN 1tit net Registm' tier he8luiten van den 
de . strafoefeningill Balangnipa bereids een inclruk ten goede GOllverne!l1"-Genemal van NederlaM8ck-
had te weeg gebmcl& . Inbeide staatjes werd een gedeel- Indie. 
tedel' schadeyergoeding betaald, en beloofdorn liet over- BUITENZORG, den 23sten September 1872 (No.3). 
blijvende te JliIrikassar aan tebieden. (Staatsblad no. 155.) 

, ~]j}venals in Madjene en:Balangnjp~. werd oo~ hier aan "'== ...... """'--.... -~-..... .-... 
de ·'· ·hadl.its"'dec ·ve:rpii'ch"in~--<>pgalegd"Qm met,chunne l1ieuw . G, lei, up La. i Vdn bet pmgr'tmnn v!>n het ~X'lm{'n "oor on
te ' verkiezen , vorsten to '.M:akassar te komen, alwaar deze d~r.ulficjeren tot hit vtrkrl:gen v!ln d:;r. fbllg l1&n 2eh lUltenant 
door den G6uvernenl'in hunne waardi"heid zQudenkllnnen by htt wUEen def wfaF]t<"TJe, v8stgf'S-t'ld h(i arlo 2 Val! bet b;;s!uit 
worden bevestigd, en tevens de in 1862 aangegane kon .. ,van 28 J ull 1.872 nu. 2 [Sraa!sb!lld 11'0 135]; 

GJl~zeiJ. eHZ.; 
tl'aJSte~ ve;~ieuwll.. ~. ,.. . ..,' I Is f(Oedg6vmi~en en verstalin; 

N og V~Ot het mnde ues Jaars '" as ~an dIe vel phcht~ng Ten oVHvlneoe aao ie, te<ekelltn, dut h<:t i'1 de nout Dp art. 6 
reeds volaaan door den hadat van ~adJene, ~n den Buen van hel, re~lemeDt van orde. vl!st.,es!eld bli art. 2 v:In hd bESJuit 
Df)cember 1867 werd met dat staatJe cen l1leuw kontl'akt vlin 28 Juil 1872, no. 2 [S!aaisbl;;d no. 135]. btdodd 'eeken, 
geslotcn. In 1869 waren ook de leLien van den hadat van alsl'og bchoort te worden gl'p;sais' voor het 153 yak ,De 1l1l 

Tappalangte Makassar verschenen om vergiffenis te vragen, tuurkund,," vau het, gewooq Clt:;melj ~oor de il.fantene. 
en om gezamculij k met den vorst van lVIamoedjoe, (lien zij Af~chfJ(t, CIlZ. 

totvorst . van Tappala:ng vel'kozen hadden en die zich reeds Tel' ol'donnancie van den Gouverneur-Generaal 
t~r . hoofdpl~ats bevo~d,. eeuenieuwe overeenkoms.t me~ ~et van Netierlanrlsck-Inrlie: 
Gop.yernementte slmten.De kontrakten met bmde rJjkJes 
kwamen op BFebruari1868 tot stand. Sedert isvan Tap
palan~ ookde afbetaling del' opgelegde schadevergoeding 
verkl'egtn·. ". 

De .Algemeene Selcretaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

EXT R A K TEN uit ·ltet Register tim- besluitet~ van dea 
Gouverneu1··Generaal van Nederlatulscli.
Inrlie. 

BUITENZORG, den 20sten September 1872, (No.7.) 

Or voorstel I'all den gouverneur werd bij een besluit van 
1~Iaal't1808dQor den Gotlverneur·Generaal bepaald, dat 
de' ',titelvanhoofdvorst der:M:at;dharstaten VOOl'taan uoor 
geen 'del' 'v:orsten 'meerzou gedl'agen worden, ten einde aan 
ied~} zijne volle verantwoordelijkheid enhet bewustzijll daar-
vaIL.te laten.Voortswercide. Gottverneul'gemachtigdom de g:leR.'l~·d e::~; N. derlr.dseb.I!l.he e:"ho"rd. 
:Man.dharstaten yoortaan minstens om de twee maanden door Is gDedgevouden fll ".?rsi~!m: ~ • 
'een' :~mbtenaar te~?en.bezoekenmllt eender ooylog:~hepen, pen direkteur tier Burg"tlljl.;c OpeurHlr~ Wdken de l:evoej:d-
> englUvo()~ta.an"blJ nwuwe gevaUen van.strauaroof of sla- I held t~: Verlef.llen. um OJ> ::tlrl311gl·1l. '~Il geg!i(h~den. in afwykillg 
~ ~e~~andel:ln.d~ ,~ewus~e st~te.n., ~~~o noodig,. ~ondel" vooraf- I va~ ar,,~el 16 § 40 ner by het !'tS1Ult. van 20 JUDi 1811. n~.14. 
gaIlPRe P-!fGb.tIgUll5;. vall : dfl ' m~hta~re enmantleme rnacht ge-I gOcdgek~urde a'gem~eU{:. ~Oo!~<i'!Iden. be\'aH€I,de l'Qotschnften 

bTu.J ..... ~ ........ ~ ... • t. e .' .m.' ..• ... u.l.c.e .. ll ..•. .. t~t. b .... es.t. ra .... ,w.~.n. g .. '.' .. de. r SCh.U.· .. ldigen en tot het eu ... be. p:!I.n
g

en. VOO. r. :15 uit:oer.l"g 51.! hd. ",.ctf:d.1.oud by 1UI1l. D.' elD~ eJscheu van vergol'dwg. '. ... de~ w~"tenn o~d£~ b;~,,,:, . vall htot dej!3.ftem\'''~ c!er burgerluke 
De hadat Vlln 'P3mboano' kWRm met deD niCl'w verko ~ op".nbare w,;lk~fi ]U N .. dell"n.j~cG,~""lte. te t<q;&h!l!, .dAt aile ge-. 

t ' · t , · ·· · .. '~ . ""- '" . . .. ' , .. ~. .. .. zen I s chillell,wt',ke Icr zake nm 1'1'<,]." t."!\~~:lln!De!i wHktn~cbeD 
:vo~s ;me eH~ ~t:gl~S~?S 1868 teMakasser, ~etaalde de op- id 6 d~ek!ie ~u den ~!!emerontst"l<n. alvorelllS un de oitspraak 
geleg~e schad~\eIgocmn~ , ;~.vroeg goedkeunng op de be- I v au (len regter te wOldeoOlllh-n; ' '''IJ>'!'. In kelUlls&e worden go
Doemlng van nen ·vorst vanTJmaranatot vorst van Pemboang. I 'ofagt vau den Letrokk"n etlrst-:H\!!WetH.dcD iugemeot det bUr-



. ' i~et,Hi~p '9.pl~.~i!!~we}~!tn en ~~.e~~ :h.~~~f~vli~ 'heth~hok~~~ g+p~t, 
, die~ tr.~c~~~~~;z}tI;~n gl!.noege !1\~~:J p~llJen ,~~ vereifdueu. .. , .. 

Afschnft, en.z. -, " ...' 
' ,:rer ordonnancievan den Gouverneui-·Genel'aal 

. . van Nedel'landsclt-Indie: 
lJe " Alf/ewteene Sekretil1"is, 

V AN H;:ARENCARSPEL. 

'1JuHE~,ioRG,deli 21steriSeptember 181'2, (No.1). 
: .... , 

"j:~~~.~,&:]~IN·;:~NAAM~: ;DES ---KO·NIN.G-S · ! -:- ': '.'~ . 
y : ·\':: }:~~~i~·. - ':':: >-'.:~.: ; -:- !f!;r'::'~'- -' <' :' .. ,- .-' ", - :" -'" _ ,_ 

DE GOtJVERNEUR-GE:1olER.ULVAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

. D~n' O'B;aad van Nederlandsck"Indie gehoord: ' 

Allen, die deze zuzien zien ' 0/ li,;oren hzen, SaInt! 
aoet te weten: 

Dat By; . Iret wenschelijk achtende, te Bandjermasinhet>.no- . 
tariaat I::n .veIlQilmeesterscha'p sf te scheideu ,van het sek-r"tallaat ,. 
der ncsj,itinl.ie ,:Znirler-e.ll Ooster.afdeelingvau Bortleo; ... .... . . . 

Lel.f,ilDd~ ; ortdeartike!eti: ;'20, '29. 31 ell 33 van "het reglement 
oJ) liet heleid '1er Regiirill~" vall Nederlaridsch·lnd:ej , Gel.h.¥I1?:.;j\./· 

lsg"of:\l,ccvq:pden e'n versl:llln: 
E~r8telijk: : I'ln1.: . . ... 
T"n ' twi':eMl'Kr~chteilS m3g\i!!il)~ r1('8 Koning~: 

.1. :fe"hif";{I(i';j" III'{ v(,lgLi 
le;Hf.i~ p¥;~oni!eih!1 .h .. ' ku~'licht:el"hli "s~mell t d~r hIe orrle 
'. ol" : hei. ~ i~ r,i;'ii 'rje ;"i' il" 110 [h.a. ze,' ] b~SIl\HI (J it: 

Beeft. gOf._d gesolldenell~erstalln: " . . ; ' '. 
I Krachlcl"s , m,p.i~ !i!!ing'de8';IKol\illgs, m.et ~\Jzlglng van arhkel 3 

def ordorfnlillCIe van 9 V~celTlher lS63 (::llaatsbJad 110 •. 170) en 
,TWt. aallvoIHn~ ~' YIlII artiket{ l der ordoonancievan' 12, }!'etirullri .',' 
18fi5 (SIHal;j bJ ~d 110.16), te :bepaleu. ais vol!!t: ".' ." 
1. Ttl B}IHlljbr,masin (rcsidenlie Zuidcr· en O<lsl.er-afdeehng van , .. ' 

.. tw~e " (;clll "p"ilt,I"rs (1-,( I WH,·le kl"~,e. led"-,' op trlle 
:brtohlj.iii!,l!L'V"" /.200,- ['lY l.:e hondad !!!lldt:lI] 's OI '\I\"d5, 
~ ~" ':I{dfi,f;; ja~:rlijk'(',h" vldJUn!!iJil\,;~' Vi\~' /30, -;- [.lelll!! ~ul
:' d~I;J :o's";,-.i":'u,d~ 1(1.1 d.1 -h.: I. n.'"xl<nlltll V'," f ~g(),- ['.wee 
bll~·<!e·rd" n:· !,tell' IIZ 'guld"" 1. 's m'K"ds ' l~1I 1 Z\jll bl,,,,lk!.; , 
< iwl!tl : liclh~", uchl"'IS "er ht." kh58h; , 

. :':i~:' -,-~·~r:~:~ ~ :.. ~;:: ;; -
" "8pekii ~tilillt v,;ii)ldi"'d met' / 40.- [v eNII!! /) uld,'" J. 
I3lS.;:.<{nif.c,,-.dehig I!'llid~"J ell f ao,- (d. til!! !!" ld' ''J 
.. ··~6 ni;i'lli,'d" "iili· t driH drJ~j~', r1 \ll(~C!"~ Irdt1",r"·l!l o-u ... lll lo~! III!!e" 
';:YAII'::ef'1l . v"(jrde hu".'u (lo," ~r(J"hl ij k,~ bew 'd'!!I"!! "'!. dill 
-dClmsl.imRo · "") / 1;4. - [ Ht-r'M Y,e~!k !!Il :d,' ''l / 51i.-
-bzeil,:"'i:~\lft}!~ (>II!d :-,"] rn /48.- [Hcilt-""-v,,erli;,f g uldel ,] 

8 m .... "llst.\J1I .h,,( 'IKI. , 
2e ; Aatfdit · ller ~nlll:"lwnrd~n IO~l4eru" gd echt d \V~"garhcld e rs, 

o"df rilPziittvl\IJ ~C" BIIiI ,dou'r; 
St. Htt JJerROI , ~ " I ' is h~lIfI,Ii"C8 ~()"r de h~lfI, ill dieilsl,; 

... de: .Ilu!!.su, ~ . j:cschi(,dt, "I) z't"d;; "iE!e t\i,j~1i"Jl~1\ Ills (lilOr 
:dew'CI,d 'vli;I' h ~ t. d\'p"rh''!li~lIi 'dtlr l\brilltl IU Ncderlalld8ch
I hrli"wti'il tl,ell 'llIlIl. 

4 ... Be\, : I'!'fs'mef.i d"1, d i ~nst doct, I!lhitt. vnrdil\~ Villi I!\il d~. 
• tt."-Ill' .d .... "i ~'i'·t j,b ' VO'Of dll'; I' V'H,,,,~,·, tlVIi" de GOIIHr. 

·1I't-.Jii;'lie ,sj";/l'Iw ('l",y"", id ·"rZ',r \1·.,, (\;5'11 1)1'1' ,lid ,1.. . " 
5?J>. .. : j; r~ ';F,1i-'i\ , I."h' '') l'zi~ I if r . t!c,iy " ""i."" h'llsllllllr ' ludt:mnllNi. 

':'· \'_"' ';~.~I<:~~_:;:T?~ L~' bf~.!~' ~' .' . \l'il.d It!. ~U_: f; f . J; J ... '8 1II1~~'IL.d~. . .' . ~ , 
6e."fJ. : ''' ''I,d." " ,It'' ·ti .w :II ICIor hl' ltil-r •. 1",1.1<' " hl,l "/ .1\ Vq",lllll . IS. 

~n il ; I '. - lifilliISU;Jt if" l1ii ' l'~i.o·I' ; h.,1. dial,,1 " i~ "'!l IO"II"' !: 1'111' 

::'f, O~a()': [d;:fliltc ~." ~" JI\l\h;':~ r ,Il H 1I<l1.J1o I,u kH-Il,m'\. bcrH:' 
Ytl;' l'ii~dijllC ' Vhii " h" .. 15weg~ .,, ~ "ioe de l,cht' Vlacb!cls IS 
';oIJIl!t,tCbri- 'VI'II. , 

11. mH lI!'il& i¢ju"ill "00 verre Villi (I" ntB\uiltm vall 4 A 1'111 en 
20 ' OKloh~r 18(\9. hlid. 13 ell: 51. Ie hl'I'"Ip.J1, dat dtl IlI:
mlll,billg - viu hilt liebl.cluJ! in Ue Lllcil'ara.l'hS8uge zal be-
ahllri ilile " " 

: I!€.II r.:erilll "II t.wee t.weede p;t;z"gvaenlt:18; 
~~n eer~)·e"nl.wl'e I.weede IHhlld"c I8: 

dtlero~ip:bU!!tr8t:11 z~8·ell-dt,rtil! m!<lr07.eIl:. 
ouder . )!e'o(ll. cl~r ii, kOlnstclll,n verdp.re weHI!i(l voordcwlcn 

~oor 'db re&pektieve rkllgen VUbl.gl.SI.tdd b\j htol. tel Sl gCII,)emd 
.:tie.llJit~ 

Teli d'-rae: 'l'ehepalp,n: , , 
a; daLde:,J ,I ij' Ii'd;.2 § H hedoeldehemannillg va~het Iic1ilschlp 

in ' de . 'L(,cip:irti-pll'8a~eworcitverdeelli. III drle ploegen, e,lke 
pIQ~gbt'8i!triiidi\ . uit: 
Mnge1;a~voetd'er: ' 
~eil m,lIuduer.'i .'> . 
MD··' roergailger, : en 
twaalr ,nratroz.im' ; '. '. '. " . . .' 

b.; qli:t" ~ve" ; ~li:t.~gt1; welke ., twes, a,c1;'e.reenvolgende ' m?fllJdeo~e 
hcb1dr~1I8t ,J[I ,aeLuCipara~J!a8slige hteft waargenomel1, voor 
dej1:HYd :·" v. ~ri: e~)l . maann. ()Jid~rliehoudhan\ r wetl ige , hezo~

. digHj)( , rii£a'r:.;i~~tav:ia -znl ~..a.al~'YaRr ze t~lrl~Il!l I~aur ierb~1Jf 
. ttl'"lwscllllfkwg>wortlt.'geal.eld y~u , den ;hav"nme~6ter. a,dhal. 
'-: Af&>chflfr!1iiii> •. .. :.'c . ...... '. •.. . ..... . 

"",~~ Teroi'dOririaIicie; vau 'den . G_ouvel'rie)ll'·Genel'aal 

~':'~¥~~;C" . 1~1{~mfr£t!I£t .. 
-" 

Borneo) ,wordt cennqtaris aangesTcld. '. ' .'. . • '. 
Arllk ., I ,3 vlinde 'qr,donllllncie Villi 12 Fehrullor\j 1885 ' .. 

[St.I\"L~b i li(Ll1o.16l is "op ~ezen not.IUlS loepa~seluk;; , ' . " 
iI. lJezp. 'lIl'riciiJli/lnCle treeat, 111 .werking. zo.dra dellomlit,enallr, 

die ti,a ris·',ijilt /lmnt vllh: sekretllris oer rHiidenlieZuider· en 
0;)8tn·~ rdet. lilig "an · Bllrneovervult, als zoodi\irig aftreedt,. 

Ell Of;(Hit, I'lli 0111 lid hiervf1l}ollwetendheid voorw .. nde, zal dezfI 
in het, -slllaI8biitli: vall Nede.rlaudsch·ludie geplaal~t cri,' voor: zoo • . 
,'ctd f1oodig,i!,., de Ioilluds$he . en Chinescile tilleD aal)geprllkt -
WUrd(;HJ. .. --- . ! 

Gdh~t, en h~ve,dt vaorls, tia!: aile hooee en lage kollegien en 
Krl. hkHaren. {)IliCi"H~U ell j',stiCiereo, i~der' voor zoo.eel hem &an- . 
!r;'81. a',11 d~ 8tip1.ft nale.11I1:\' dezer cle h~nd zIIIIIJU houdell, ,zon
ti t r ,,1I)! ;IIikiJlI! ( j f "lIil7.jt;n des' pfr8ollllS. 

Gedaan te , Buitenzorg; den 25sten September 1872. 
LOUDON. 

])e Algemeene Sekretaris" 
VAN HARENCARSPEL • 

(Stnatsblad no. 156.) . 

Ci viel .D epartement . . ... , -' OIrlsfagen: "--
01' vt'rzo~k, eliivol, uit-'s.lki;ds ditllst, lTlet behQud: ~anregt : op ': 

P~li8itJI; i,. : (I.~ ; gell "esh , er ' Y.oor . de 'tip Javl\ op teflgteukr-IInk-
Zilll·;il!(,i,.gd iIIClllt;1I W.M.Srnil.. .' .... .. ' 

Et rvol. 'W\·g.t: .uS' '() I'htllillg valf;l!uuull bel rekkillgen, Ollliar toeken
ni'lg . vli., .IA'acht.geld, de: eersta ouderwlJz,er aan de . school 
vonr ZOllen v/ln iliialldsche boofden cn 1I!lIlZlenliJke lIds,!dsche 
Jlllrl.ikulieren ill cI~ Millllha~8ft, teTolld~no(residenlie M~llad.o) 
L . . G. VillI der Hoek en ·de tweede oliderwljzcr !lun die In
ril-ltillg L. Maliind~iin, .~. 

Op vtrzotlk, eervol, uit 'slandsdienst, de leerlingotelegrafiat J. ' 
C. R. Bos. 

Benoemd: .' '" 
Tol, suhst.ituut-oHiciar vanj.isi.itie b\i den rllad van justitia teSa

marling, degriHier b\i ,den ' omgaaudcn regter in 'de vljfde , 
nfder-iing Iilr. A. L. Cliglle1.t. . . :. 

Tot prediklillt.li~i de protestlillische gemeente te Samaranl!', de ' 
precilkfint bU de protestantsche gemeente te RembanK F. J. 
J. l'rius. . '.' . 

'fot ve.;durnees'ter, Levens kRRsier enboekhouder . bij hetvendll- . 
rlepartemeiitte PIl8oeroilnn, de boofdkommies qij bet depllr- . 

. tcntenli 'va:u--bionenlandsch" br.stuur J. H., Stolt.~nan ... ~ . . ... ; _.' :. ~: 
Tot .hoOfdko:mlJ'\.ies bij het _departementvan binnenla!ldschbestQu~: ',' 

de benoeillde vendumeest.er •. t.evenskassier en boekhouder by:. 
bet ' vendu.departement '!:e Pasoeroean A: de la Rambt:.lje; 
vro~ger. eeEstg~n?emde ~~,trek~i!lg bekle.crl. beb,\J~n.dll· ... . . • 

Totciri~r :hijtle' boeljim vAn den raadvanJllst,lt16enVan ,de 
stadsboeij fi!l' 'teBr.tavilJ,, ~a.e opzienerva:n hcit k~ttinggangers-
'kwll'rtier ·tej,n "tavia: A. ,q; J. Eeg. . 

. lJ~or " de~~ jJi1'ekteur ~:f4k Ond~l'wijs, Eel'edienat ~~ . ' 
. .' }lijverltetcl . 

. .. . '... -,_ B-~il()emd: . 
.4>,!n :~e; ~Q1ienb'a~ets~~;; lagere8ckool te Batavia; . '. ". 

T()ttwe~den , ;hJ,i;;ondcrwijzet" · J • . KOllap. eerste hulponderwijzer, ·· 
. aan}de()p~i/; iire:lagere :f~ Sallltiga [Samarang}. · , ..... ', 

.. :,'4 



IT!it~'~'~'''O~d~f''lj i\l, 6. tv.. ".'''H''~';; htil p~;~JI p",~ ;r,,,,,tt, .. ~,,.. ... o.liP .. en ~Mor;yMd.".· 
;jj ' ~\Jz~ra~l\ ' de()ge,?ha~~2 2d~ Ia,ge~e 8~hoOE:;,tf DJpk~Jo~,u;ta . .. ,~ . , ,: .... ~.. . ..•.. . . Is ontslagen: 

r, ~ ; Atn ~e ope~~~re ~?lc~afJe1'e 8cltool ; ~e Batq,vea' j: : , ~iyep;ens. wt.r¢k. eervol. ~!8 lid van"' de plaat.selljkeschoolkrim. · 
Tot twce~en 'hulpou'derwiji!r. Th. A. den D,11I5, der,dl.l buJp.?nd"r- \:- .UHSSIe ' te' Makassar ~'. C. A. Jeekel. on~er dp..nkhetlllglilg 

· " wij~er aan de ('pe1Jbaro 2Je lagere scbo[)[ tl) S')wAbh\J~. voor de door hem als zoodaoIg be.weztlu dlillis ten. 
Tot derden hulpondcrw\jzer, J. H. A, Hummelf(~nR, t.wcede hull" Is bedoemd: 

._ . ou(lerwljzer Ilan ct.: openiJa.re lagere school te Puerworc(IJ () ' , . . 
· [B '. I 1 .. .. £,,1. !iii van de piaat.sdijke 8choolkomrniH~ie ta Makas~ar J. A. 

Hofslt:de, sekrel (lfis van net gou.vernellleut 1'1111 Celebes ell '. ' age en • . . '. ; .. 
; Tot v1imlcn ll\ilpond~rwijz"r. M. P. L.G. H~llsell, hulponderw\J' 
;; ;, ' zer Rsn de opclIbarfl lageie scbool te. l\hdLOcu. o;,der hoorig heden. · . 

Dool' den Residmt van Soerabaija 
Is benoemd: 

· [ } .tL~n de operibare , ~de iariere school .te Batavia. I' 

· 'fot dt.rd ~n hti lpondervvijzer, J. H. de Puij, tWIlt'de hulpond"r- . 
.. :: . wtiz~r ulOn de opeubare 2jll lagera school 'te ~o(;rl\k!lrt,\,Tot, eerst8u kkr k OJ) hel. as·sislellt.-r~sid?nt.ie-kallt.o()rl.e Siddjoe 

tevclls gomer bij dim iliudf!\ad 111,1:<.:\1', J. H, C. Jarman. 
" . ~ .tL~n de openb~l'e5je la[Jere 8chool /e Batavia. 

Tot e.erstenhulponderiyijzir; E. J.·Nijhoff, f.e.r~tr. hulp!llldflw i;j/, Il\' 
l' aaD do Ol'wb .. ril I ~gtro' schooL tc Poerw')I'e(1j() Lb:li.\eb: ]. 

; Tot t~eeaen < bulpo"dorwiiz,~ r. P. Scl!ippers, hulp() .. (lerwU~el' a :.\ll 

'.. . ••. . do 0Pflll;<:w lugcro school to llaJoemas: . 
~ TO,t blllpol,del\\'\jzcr ,MIl ~.~ openbaro Ingere,s~llOol ,t.e ~r.;tst(: r
> ' ; ' ~rrielia[lhllivl;q, C;. A. Valk, vlCrdo :llu,pu\J(.erw~zer lli\1I 

. . :L ~iI opeutiluc 2de,a¥He, solloolle Bat!\VIa. 
: Tot tersll:u hulrOlidt;r)'l\:zcp . ' . 

Departement van Oorlog. 
Verleelld: 

Ew l.'.V ee.i a ri ~ verlof Ilail!' N~' derlar,d, wetl ens ziekte, aao den 
c~r~tt)l\ luitellant-kwartlenneestet by do Ulil itajre adrninislra:
l.ie F'. H. Sl'xaucr. 

Departement der Marine. 
Benoemd: 

Bij de GOUVe1'nements Mm·ine. : ~a!lJl: de opei,harcl"!!t:tc'.' sciJool te Tagal, L. A. de la CrOIX, 
;' t'wu(lo bull'o"derwijze.r alln de tlperibare .151.e lagere school 

" Ie Batavia; . . .' 'rot 
;~D de ol'enbllre Il\gero ,school Ie SlIlatiga (S~maIaJlp:l, H. G. 

j.Ycza~hehber der derde klass3. de eersie st.nurman M. C. 
Ked ki-liS; met b;) PIlIi"i!:, dat hij lijdtd\Jk zal worden belast 
met. hel; I!ezagove,· het 19o'lI'ernunenls stoomschip Arglls . 
<m hlj intji~II BI.8tdlillv. vall het ~o"Ver!lements stoomscbip 
Dnlllk het b;:.vel v Iln tlezeu hod elJJ zal a~nvaarden. 
geZf'g hdlb~.r (!If eerslc klasse, d" ge. za~behber der tweede 
kl a f.s ;~ J. J. H. Stoltf'! ' met beiJ&Jiug, dar. hij zal bdast. hl\j
V(' 11 met bet gezHl5 over h(!t gouveruemeuts sloomscbip Her
log Bc.ruard. 

' . '~ Piekbaar. eerst.1l l.Iulponderwijzer alln tlu ol'enbllce 18gtfl~ 
, s"hoOl te T.I!IiF; ;·· . 
ian d,} ope"h,;·r.: ' liI~ere: schooi te Poenvorcdjo (B:~?:elcli)" J. 
. llrl:ker.lll etd!,: hulpo ndtrwijzcr lIall de (,!Jiollbartl :.lot: It.gerc Tot 
· iCbuol tei3al&vh. . . To' t\ueden buJI'0llduwijzer: ,. 

·a.~ ' de oJleJtb~te laj(tire,.8choolte PoerwC!rcC!.Jv l Bagelon], H. 
: J~ Scllllf~r. ecrsttl hillpom.lt:rwijzcr alill do opc:nbare illgilre 
· sehool Ie Pd801'((iean ;.:;. . ' . • 

:.aari. de:,.(JI'.!"hllre 2ii~ lagr.re 8cLoCJI te Djokdjol.lIrta, D. A. (Ie 
:' lloog. d erde hu!pOlJderwijzcraau dl) olJcuullre 2Jlllagcrt:: 
· "hoOl te .Batavia; '. . ..' 
hO' de ope .. bare . lido lagere Bohool te So.m.k .. rf..\, 11. C; \llIn 
: RuU,en,pI"likulitreQ~lderwijzer te /.Haillvin. lat\lst Wlillme-
:. ine"d .duCt'lit arill ;het .GYIJI,nOSlUm \\IIIMlI : IlL .. .' 

Tot d"erdtJl hu:r, ollCl ~lwiizCl( !lan de opeHblire ~d~ IBl{ere scboollll 
• " 1>jOk'djt.karlu. F. ' H. :Ever8. tweede buJpolluu\\,\iZer IWII Ule 
. .", 8chool. . . . .0; , :. 

j Tol bolrQllilml\izer: . ,. 
~' aan de. opelilJ~re III~ere sebool t6 M~dioen, W. 'l'illgl1. 'd~rdc 
. , " liuIIlC,..dr,lwijztr nail ile opculJule arle lllgc)c school til Jh-

t1ivi~ J .' . 
aan de .opeliliare 4da lagere school til · Soerabaijn. J. van Du\jn, 
, bl1lpODOCI\\ ijzl!ra80 d~ OpElIJ bare l~gere sellool te M(l~~tcr
,: Curllclis (1}lIlavia 1-

' Tot derdell bUlpor;derwijzeraan de openh&re 2dc lngere schoolle 
, ' .. ~oer~I;&UIi; F. J.BWiCb, tweede hulpoud!.<IWijZC1' alill dl: opeu-' 
j ~: bjIre .5dllh·.~ere 8cp?o\:te Hllinvia. . I 

, Tot euslen bulpOhdtrw\Jzer Ball de openbare . • agera school \:e 
. .P1I8o~roeIlP, II'. ,J .. C. Kllisr, eerale bull'Olidc[wijterban do 

opcl.\~lIro 5ile Jager.e school te ll"ta.viB. 

Door aen lJirecteui' van Financim 

13enoemd: 
To~ eer8t~n kbrk hU h~t d~pl1rtemtot VaD fiollucien, de klerk W. 
. ~: . BartSillck . 

~.' f :eij ' de in.~ en uitvom·egten. 

Door de~ ' Kommandant del' ZeemafJt en Chef van !tet, de
partement del' Mal·ine in Nedt;rlandsc!t-lndie. 

Zijn overgeplaatst: 

Ann buord Zr . .Ms, fregal Prills Alexander der Nerlerlllnden: de 
oflii::ier vun gezoudhei(! der tweede klasse J. C. D. Steeu
diik, vanZ. Ms. stoomschip Hanka • 

Aan boortl Zr. Ms. korvct Princes Amelia: de luitellllnt-ter.:zee 
der l:ers1.e Idasse K. O. V/l.1I der VeeD, van Z. M. sf,uom.: 
schip Admirolll· V ~ I\ Kilisner:;ten. 

Aau booed Zr. Ms. stoornschip BJl.llka : de officier vai, ge1oud • 
bdd d!,r t.w.,r,rle Id;.>se J, J, Dekkers, vau Z. Ms. fregat 
.Prills Alex~lid () r der Ncd t: rluuden. 

Arln boord Zr. M~ . aloornsehip Admiraal van Kinsbergim.: als 
kommalldalll. do luit.cnanl..ter-zee der eerst.e klnsse A. G. 
M. VUII ElUde. \' lIn Z . .Ms. Btoomscbip OIlfUS·t. 

Ann boord Z ... Ms. slllomschip Or-rust: tie luitellarit-ter-zee der 
tweede klassc S. F. Land, vsn Z. M~. S\ooOlschip Suriname. 

Aan boord Zr. Ms. sl.oomschip . Suriname: de luil.eo""t-ter-zee 
der twee'oc klas:;e J. ScIJouw Sautvourt. van Z. M. stoom
sohip Ollrnst-, 

A!ln boord Zr. Ms. stoorMcirir MUI!urll: de Initellsnt.ter·zee der 
t.wcede kla~se W. van Bassd!, van Z. Ms. oputmillgsva'ar-

., t.lllg Siavoft' ll. . . 
Aan boord Zr. Ms. opnCmillg8vflsrtu ig Siavoren : de luite!;ant-ler· 

. zee def t.wef.de kllisse <. H . B,;rneJot Mo~ns, vlln Z. Ms. 
sloulIIscbip M"dura • 

(Javasclte Oourant 27 Sept.lS72). 

i/i'of kQmll;iezen~ehtvallg!,r. f!lveris Tungerendbaven., eu pa¥litiis. :::Sa "ta.:via. 
' X' m'eesfer te , PIIII~ro~hr(llBezoe~iJ G, ·A~Mall?a,. thalls,kom-

,' n1]es.1ntvsnger te.v,~IIB ;;f:ulIgerel\d haven- eu:;r,aklluisrneester te o 25 September 1872. 
' ; Uezo€ki, ~n 10 BtJoekitl'. H. Smith, ;lllatSt ,teleg~bfist~er all . Telegram van Soerabaja, 25 Sept., S nre 3·S. 

r T~i . ~;;:fko~::;:z~~;::I~~rcl~~~~~~l!se : bijde kon&ole en recl;ercbo . Berichten .U it de Molukken / meTden, dat . on~ 
.' ." teo Samar·Rng. W~ Uudh\,ff, Ihalls alszoodimig te S(:erahuiifi :)usteil inl}et. Ceralilsche zijnontstaan. B0zon-

.•. ; iel kZ.lui!l ', . (0 te.·· Soer~iib~~al!\ A. Tb. K6bler;op V~fZ()lk }:e' 'd'e' u .. ·· ontbtekeu. '·· nooO'. .: .. \ 
;, tervoiolllslagcn ' 2i1e luitenantder O.I.kaitallerie; ,!t, .. " ' .. :.' " \ 

~- :. :.~~~. ~;:: .. t -,: .:::;- '" :~~: .. ~: :~.~ --- \ .. 



_ ....i;' . . ". ,;~i! 'D'~i. :k~: 
\ De. la'atst~Fin(m!/ ;QaietM van :':14 d~~er, hedellweder 
';pntva.ngen,bevat.hetvQJgende: ..... 

1/ Wijhebbtmzeerweiuig I1ieuwsuit Deli merle te deelen 
hadat gister .. een stoolnsehip van daar gekomeu is. Het 
land zou rustig (?) zijn en geene nieuwe invallen zijn door 
.de Bat~aks gedaan., Onder de Hollandsche iroepcn z.ijn 
vele zleken. De tabaksoogst belooft gunstig te z~in, 
ondanks deaanhoudende regens. Een Nederlandsche ka
nonneerhoot heeft b\l Belin cen schooner,aan een del' rebel
lenhoofden behoorende, opgebraeht, die (lene hoeveelheirl 
wapens, kogels, enz., ,alsmede ·50 vaat.jes bllskruid aan board 
4ad. . pe schooner is uaar Bata.via opgezonden. Een del' 
Holla~sehe matrozell heeft. door onvool'zichtigheid een kind 
. doodgeschoten." 

In het Plan. van oprichting cener Maatschappij tot het 
leggen ell cxplOltcerell van drijvcnde drooge dokken in Ne
derlandsch Oost-Inrlie worllt de behoefte aan drooge-dok
ken te Batavia en Soerabaja herinnerd. Men heeft het 
voornemen dcvervllurdiging diel' dokken !Ian de nationale 
nijverbeid op te dragen.. Het dok te Batavia zal de groote 
booten del' stoomvaartmaatsehappij "Nederland" moeten kun
nen opncrnen. De eilanden Amsterdam cn Middelburg wil 
men oak VOOl" l'eparatiewel'f gebruiken. 

Het ontwerp. van cen groot ijzeren dl'ijvend Dl'ooo'dok 
Uestemdvoo'r Batavia, lIiidt aId us: " , 
Lengte 350 Eng. voeten ;:::: 106,65 Meter 
Breedte bllitenwerk 100 /1 " 30 48 II • 

"billnenwerk 79 /I ,,24' 08 II 

v op de Vloer • 50 " ,,15 '24 II 

Hoogte 'folaal. 42 " II 12'80 " 
n des Bodems. 10 /I U 3:05 /I 

" van den Bodem 
totboven • 

De cliepte, welke over
bliJll om een Schip op 
te nemen, ruim gena-
men van ,de Stapelblok
ken af. 
Ingtlval vun . noodzake-

32 

25 

" If 9,75 1/ 

/I " 7,62 " 
lijkheid. .. 28 " ,,8.53 /I 

Bij Scbepen VUl! minder diepgallg behoeft het dok niet 
die per te zinken dan nooLlig is om I'uimschoots water te 
hcbben op de slapelblokken, zooc1at men dus mindel' water 
behoeft uit te pompen . 

. De bodem v?n ?et dok i~ langschceps door ddo water
diebte schotten lUV1Br afdeehngell verdeeld. Deze schotten 
dienen tegelijk voor langsverstel'kingen, t. w. het sehot mid
scheeps,waarop het schip kOtl\t te rusten, en de twee an
dere voor verbinding del' zijkasten. 

Iedercdezet vier langscheepsche verdeelingen worden we~ 
der door 4 waterr.licLte schotten in 5 vakken verdeeld zoo
dat het dok inwe~dig in .~O compartimenten is afgesch~iden. 
De waterschotten III de zlJkasten worden zoo hoog opgetrok
ken ,dat e~ geen overloop,. van het eenenaar het andere 

' compartiment kan plaats hebben, als het dok ~ich in gezon
ken toestand bevindt. 

Ieder 'dezercompartimentenwordtvooJ'zien van schuiven 
en af81uiter8, zoo weI op de in1aat- ale zttigbuizen, welke van 
boven op bet dokger~geJdkilllneu worden daardoor is 
'lllenin ' .. staat ,omiedere afdeelingJia wiHeke~r van water 

~:,te ontdoenof er water in te laten. 
:, Walmeerhet dokiu 'gezonken toestand. is .ten einde een 
" l3chipvan p.m. 25vP ,(7,6~Meter) diepg~ng op te kun-

nennemen, moet hetmwendlg gevuld worden met + 14600 
,knb. e1 water, -. I 

Omhet dok en schip op tE) pompen, in den tijd van drie i 

uur, moeten~an iedere zijde' vanhetdokl.entrifll~l; 
pompen vall~voldoende grootte /worden aange15i·acht. /Deze 
poml?en worden in beweging' gebrachtdoor 2stoommachines. 
aan !edere zl,jere van het dok eon, belde met cell gezamenlijk 
vermogenvan + 160 P. l(, effeetief. 

Bij schepen van minderen diepgangbehoeft het. dOk:niet 
zooveel ~e zinken en behoeft er bijgevolg niil),der \vaterte 
~?l'den Hlgelaten, zoodat deze sehepen dan ook in 'mindel 
tlJd kUlll1en worden dl'oog gezet. .' 

De geheele pomptoestel wordt door communicatie~bu~en 
zoodanig ingerieht, dat meri, bij het ontstaan van eenig· 
gebrek aan eene del' machines of pompen, het water met 
de ~~.dere machine o,f pomp kan llitwerpen. Alleeuwordt 
de hJd van oppompmg dan naar verhouding van langeren 
duur. . 

De diepgang van het!edige dok is + 31/ 2 vt .. (I,G7el) 
en gesclnkt om een SChip van 6200 tonwaterverplaatsing 
te kllnnen dragen.· . 
~e Maatsehappij .. zal, iugevolge. de concessie, worden op

gerlCllt voor een tlJdvak van 75 .Iaren en gevestigdzijnte 
Amsterdam.' 
. Zij zal behoeven een Maatschappelijk , kapitaal van 
f 2.400,000, die ~nllen wqrden aangewend: 

10. tot. het legget~ en exp,loiteeren van eenijzeren droog 
dole bezmden de Gllanden Amst.erdam en Middelbtlrg bij 
Batavia; , 

20. tot het opriehten op de gelloemde eilanden van de 
noodige etablissementen voor l'eparatie van sehepen,bene
vens steenkolen- en goederenloodsen en verdere inriehtingen 
met de scheepvaart in verband staande; , 

So. tot leggen en cxploiteeren van een tweede dok van 
kleinere afUletingbn te Soerabaya. 

De l\~aatsehappij zal het volgend tarief van dokprijzen 
kllnnen lU voeren. . 

eerste dag: ! 200 voor de eerste 200 ton, en f 0.50 
voor icdere ton meel'; 

tweede en volgende dagen: f 150 voor de eel'ste 200 ton 
en f 0.410 voor iedercton meer. · ',' 

Voar Stodmschepen wordt de tonnemaat verhoogd met 
25% boven de Uleetbi'ief. . 

Gedeclten van dagen rekcnen voor geheele.-
Voor lIet gebruik van stlltlen, stellingen, klampen .en 

vel'd.el'e benoodigdheden wordt niet afzondel'lijk gerekend, 
doeh bij het, afsllliten del' rekening wordt deze met 150/0 
verhoogd voor algememe kosten van 'etablissement. 

De in~.o:nsten en uitgaven worden aldusbegl'oot. 

INKOMSl'EN. ' 

A. Van net dok te llatavia; 

27 Stooms, van G'O ton Oleetbrief ged. 3 dngell ;:; 27X 12eO ;: / 34,660. 

6 Btooms. " 1840 • a " ;: 6 X 3230 ;:.19.380 

::: 34 X 1280 ;:: .43.520 

=:: 33 X 1540 ;: •• 0 .. 820 

34 Zeils, 

33 Zeils. 

II 800 II 

• lOOO • 

3 • 

3 

. tot.al /148 280 
surplus van 15% op de rekcning.fH.242 

to""alder dokgeluen f 170.ii22 
jaal'lijks,he zuirerc winst op de r"paratiewerf" 26.000 

ju,Ql'lnkF,che \VinEt door level'en vun benoou.ig<lheden', verhUllr van , ' 
. pakhuizcll ell ,steellkolellioodseu,., 10 000 

totaal <IeI' jaarlljkscbe ontvungstentlf Batavia. '" .. f 20~52~ 
B. Van net dok te Soel';,baija. 

85 Zeils. mn 700 ton meetbriefged, 3 ilagen ;: 85 X IHo.:::: J .97.750 

surplus van 15°:0 op derekening :::: ,,14..662 

tataalder dokgelden ;:: J112~412 
jaarljjksche tuivere winst door · timmeretl, enz. ;:: • 14.000 

totaul <ler jaarlijksche ollLvangstcll te Soerabaij I ~~:~26A12 ' , 

Totl>le jaarljjk$che ontvangst I'un beide dokken 



. 'Voor ',(k ti~iiJbdokken . 
.. · ~~act.j~~;~t \'oo'i· J)en()o;l)~d yersonee!. d' .. >-:: 

·gtel'.n"koJcll- en. waehinebehoei'ten, . 
·Onderl."'"'l (let dokken. 
Bu :'eali;·onkos(en . ' 
(:'~voorzien~ uH.g<.lven , 

f 34.00U 
" 9.00) . 
• 10.000 
" 8.000 
• 6.93~ 

\ ;:! ~:~~hlt~~:l~~,fi~~~; ~~~nedi:e!re~ij.; 
Bet schip zal aan de Ilirectie in Indie het volle bedrag 

I 
der rekening voldoen. De korting zal door den Administra
teui' in N ederlantl wordeu uitbetaald. De l'aad van Com
missarissen bepa'llt bij Rep:iemellt de wijze, waaropde Mn

. ----I ' GG.934 vrang om kOl'ting geschied t en waurop van het bestaan en 
de hoegrootbeid van lwt bed rag moet blijk~D .. 

Zoodat mOll.'en jaal'li)kschc netto '~in.t verbUgt vau ..... . f %0.000 Er bliift alleen te vermelJ.en over, ilat de I 45.000 J'aar-
.. llcrp,k~U(l VOOl" ~lllurdjkacht;: afschrij"ing nin kapit!Ull .•• , . , '11 45.00 I oJ 

lleschikb.ur Soldo f 2.20.0' 0 

"Vathet kapitl\al belref!" zeggen de oprichters : 
"', He~ kapitnal Her 'Maat.schailpij zal nR!!r onze meening 
het . b,cst door vereendekl'aehtell kunnen worden tot stand 
gebracht. Wij stellen ous VQor daarin te doen deelnemen: 
iude eerstl-\ plaats ' nil en dice!' een direct belang b~j heb
.ben, .. dat dll zaak; tot standko;nt, omdat ~ij in reederijen 

. I\s311i;lIntii.;n of znkcll van kooph~ndel betrokken zijn; in d; 
twccile plaa t~ allen die, zonder direct belang in h:mdels
zakeli~c hebbim,een nnttige industrieele zaak willen helpen 
tot s~and brcngen, als ziJ daarin knnnen vinclen een soliede 
geld~elegging. . .' . 
• 0,i11 Jit dubbe! doel tebereiken wensehell wij, reeds 

ter"tOlHl bij de oprichiing, .\tit te gcvCIl: a~ ndeelel1 naar 
verkie.1.ing ties aalldeclholldcrs op narnn of aan toonder, 
totCl?1l mini(l!uIllbedl'ag ven f flOO.OOO en 6"/0 obli
gRt,ell :lOll !oonricl' ,tot el.:ll maximum bedl'l1g van 
.r 1.5tJO.lJIHI; ob l i ~at,i;:tl, die ili .een tiJdsverloop van 30 jill'en 
:t1l)Jcnworuell uitgcloot. . 
. De nSllder.len . zuIlen eersLdividend gCllieten, nadat eim 
der ' dokken :t~lzijt\ ~n expioitatie gckolllen. j';ij zuBen 
deelhebucll 111 de wmst, nadnt de 60/ 0 aUII de oblio'uties 
zullen zijn uitgckccrd, maar dim ook het. cerst ill aa~mer
kiog " kOlU611, totdal ook zij CCII dividend van 5u/o hcb\)en 
genotcn. 

lijksche af,9chr~iving zieh laat splitsen in twee sommen, waal'-
van het eene dceI, teu beilrage van f 19.000, in 30 jaren 
tegen 60/ 0 oplevert mim I 1.500.000, en dus. voldoellde is 
om deafiossi. J1g' te bewerkstell.igen; waarVRlI het a.ndere 
deeI, ten bedrage r811 / 2fi.UOO, in 30 jaren5% oplevel't, onge~ 
veer f 1.800.000, wodat. de aaI~deeIhouders na 30 jaren in' 
h~t bezit zullen zijn van ulle tigenclommen cler Maatsehap
Pi], . met cen genoegzaam reserve-kapitaai om onmiddeHjk 
beide dokken desgevol'derd geheel te hel'llieuwen. _ '. 

Bij besJllit van den G. G. is bepaald, dat oak voor
schotten knnnen worden vqrleend aan de deurwaardel'sbij 
de vcrschillellde rochtha,nken op de donI' hen te goed to 
maken l'eis- en verblijfkostel1. 

Hij GOllV. besluit' is goedgevondcn en bepaalJ: vuor het 
4·l1e kwartaal 1872 VHn kracht te verklHrcn het bij de 01'

donnaneic van ] 3 September 18'11 (Stsbl no. 12:J) gear
)'i;;; t.cerd tal'ief van pl'~jzen, volgens hetwdk 7.u/l.en worden 
gehevon de invoerrechten op wollen ell kdoc[JllJi goederen, 
vervaartligil be westen de Ka~ p de Goede Hoop, bij invocr 
in N. I . 

Deze onlollnaneie tl'eerlt voor Batavia den lsten Octo
ber aanst. in werkil1g. 

Extra-bijvoegsflls van de Jav. OOU1'. bevattcn: 
T. Een ovel'l.icht van de.knltnur van eenjarige gewas-

8CU op .lava gedurende tie roaand niaal't ISn. 
II. .Jj~ell stoat van den in voel' der voornaamste katcei',cil

en wollen Jnullufaeturen, vervaurdigd ill landen, bewesten 
de Knap de Goede Hoop, te Batuvia, Samal'auGen Soe-
rabaija in de mu!tllrl o·\.'ignstus 187'1. '" 

c. Na " de .uitkeering 04al vlln ~e willst 10% worden afac
zoml,«:ru \'oor cen rc~el' vI~fOlilh, tcrwijl !let d:wrna oVCl'ulij
v elide, Ull sf trek vunao% voor 1>ircc'ie Comruissal'issell 
Con~ssionaris .en .. be!lmbteu . dor Mantscl:np}Jij, over aan: 
d~~le!l_ en obhglltJCII zell ~on~~.n .verdeflld np zoodanige 
wlJze. dot · ten sloLte euobh!!;ntlCn en uandcelcn ecn n'eliJk 
iotalll dividend zlllleu· genieLen. . '" ...... -.,,~ .~ , .. ~ 

. Aall de s!lllcleelen zullendllllrentcgen de \'olgendc voor- Extraobijvoegsels, behoo'rende bij de JaIJ .. (oui· ., vermelden 
det:len Zijll vtrbonuell: dnt lllet de eigentll'cn vun de suiker-ondernemill·.ren: 

10. lad eigendom van ulle ' bezittingell dcl' lVluat.sehappij }lagongan (Hosiilentie 'ragan; ~ 
lindat. ue obligoaties zullm zijn uitgeloot; . 'l'andjong M odjo, Langaee, l{cnaeng, Resito, Klaleng. en 
. 2?: eene korting op de botaling, WlIlIneer een schip in Pakkis (Jlesidentie .hlpara); 

IlVCflJ of voor ontlerzoek of reparalie, van de dokken of Wal'illgin agong (Ttesidcnt.ie Rembang); 
:werven der Maatscbappij gebruik malikt en wei, wegens Ketegan, Tanggoelangill, 'rjllndi en Waroe (Residentie 
leder:~ gedureude -'dc laatste zas. maanden ten name van den Soerabaija ); . ' .. 
beJ!liighebbimde 8hia.!l~1 aandeel, eene kort.ing van l/.t % van Ombool, Baijoeman, PaJjul'akan, Kanclang djatti, Wono
h~t ·bedrag del' betalHlg ann de Maatsehappij gedaau, met langan, Gending, Soekorlollo, Soember kareng, Phaeton en 
d\en ' vel'stunde even wei, dllt dekorting cen maximum van Djaboong (l~e~identie Pl'obolingo); 
100/0 , niet kan to . boven gallon en dat alzDD, ingeval lad Redjosal'i ell Poer.:"orladi (Hesidelltie Madioeu); 

. ~etn~;. aandeelel} .der belanghtbbeuden veertig overtreft. de overe,ell~om9teD ZlJIl aaugegaan op den voe,t van het bij 
maxlIl1-?m ko~tlng vanlOOjoc op de rekening door de ge_/ llet be~lUlt van 26 December 1871, ll~: 8 <,St~ats?la~ ~o~ 
z~m~~llJkebclanghepbenden zal worden genoten ill verhou- 2~3) vastge~teld . on~we~p-~?ntrakt, gC.hJk dit IS geWIJZIgd. 
dlOg~,; ,Yan het aan:t~l hunner 'aandeelen in de M~atsehappij. blJ het beslUlt van 8 FebIUllll 1872, no.8 (Staatsbla~ no. :84). 

0J.!:der beJaDg~epJ)enden bij: het sehip wOl'den vel'staan 
de . b"?,ekhouders, de :reeders,de~cheepsagenten in Iudie, door 

. wier:';;!Jl~schenkom~~. 'het ,~§hi WY4n-deo.inrichtin gen der V en
Iio9t~apgebrui:~ ' maakt en:'fI'~i · verJ:ekeraars op het schip; 
Aoclif de ' laatsten : , alleen {i~anI!l,d~en zij,. in de betaling (lragen~ 

Hel recht . · vankortmg k/!Di '.' op · verlangen des aandeel
,houd~s, worden: : uitgeo'efend: 'VOOI.' . aandeelen staande ten 
illune:' 
~: i~)r.-· li.e(ltuu,dets vanvt':rzel(t:#u'g~mnatsohappijen, d.oor die 

. ' inaa(s:~bappijen; '.' .> •. :;-; ' •. 

25 September 187;:.. 
l'elegramen. 

P('IWll!J, 25 !3ept., 12 um, .DeWHlem III 
lS laat in den nanachtvan den .23stenter reede 
vall: Deli gekomen. Gister zijl1 detroepen van 
Batavia gedebi1l'keerd ~ Zij' rukken ' heden naar 
Kloempang 'Gp . 



:·<fi~- · · ' 
~)130 --,,' ··j·r;: : . ~ .' . 

'.' -. ' : .. 
-- -..;.' 

. ;-;;:0:1-

<; -Buitenz8~g, 9>ure.- :14. Zoo even bereikt:.,'~e der Statistieke Opliame ,zullen in de laatste dagen dezer 
lokomotier het ' 81'd170N BUI1'ENZORG ;~en week ee,nige konferentien hO'l~en te Salatiga. 

'is de ' eerste rail lJAAR gelegd. ' 
De kommunikatie is dus tot stand gebracl~t 

tusschen Batavia en Buitenzorg , 

Naar luid van cen ontvangen telegrafisch bericht van 
' Singapore is Z. M.'s stoomschip 'Pice adlllil'aal Koopman, 
' aan boord waarvan zich (ie resident van Batavia en ·'de 

kapt. der artillm:ie Ponse bevinden, den 24stcn dezer van 
die plants 'vel'i.rokken om de rcis uaBf Siam voort tc zetten. 
Eenc ligte Ollgesteldheid van dcn resident heeft het vervol
gcn van dell tocht cenige dagen vertraagll. 

Gister ochtend is door den heel' aseistent-resideut weder
om ecncgeheime bewaarpb18ts vall gosrnokkcldc opium ont
dekt. In tIe ' sawall van Kemaijoran werden twee enOl'me 
ledigc blikken opgcgn\\'cn, die elk niPo t mindel' dn.n cen pi .. 
kol opium ktmnen bevattcn. 

Spocdig 7,nl na afloop van de inse\trijving to t deelneming 
in dc optcrichten Droogclok-maalschappij, uoar wij verne
metl, op een ullder te bepalen lIur en 1)\aat9 cene vergn
dering vande illeehrijrers bcleg(\ worden om de vraag 
t.ebespnken ,ill hoe\'el' het well5ehelijk zou zijn, dat 
verandcrillg gcmuakt wenl in tic ontwcrp-sta t-ulen en venier 
ZOOtlllll ige andl1re tot de zaak hctrekking hc!.Jbcllde pnriten 
,t, hhandclen als !lunne belangen en c1ie iI(\J' 7.ank mede
I ;; ~Ilgcn. 

27 September 1872. 

. Land6ouw. Het Hoofdbestuur van het IndischLaild
bouw-genootschap heeft den 20sten , jL te Soerakarta 'eeu , 
Algemeene Vergadering gehouden. ' 

De opkomst was vcr vail talrijk. 
De President bracht een verslag uit over de werkzaam

heden van het vurige jaar, en legde als waarnemend the- , 
sR'lIier rekening en veraritwoording af. ", ,,' " 

Ann cen en ander hechtte de Vergadering haargoed-
keul'ing. 

Vervolgens werd tot de benoeming van een thesaurier 
overgegaan, maar aangezien geen del' aanwezigen zich , de 
benoeming wilde Iaten welgevalleri, moest , men den Hr.Zwa
ger vOl'zoeken, zijn tegenwoordige funktien tot het einde 
de7.es jaars te blijven uitoefenen, wat de waarnemende the;. 
sa.mier zicl.!. in 'het belaJlg der zaak gehoostte. 

De Hr. Zwager bleef echter volharden bij zijn besluit, 
om , als President aftet.reden. Maar ook de poging om voor 
hem in die qualitcit cen vervallger te vinden heeft, voor
zoover deze Vergadering betreft, niet tot het gewenschte, 
resultaat geleid. .(Loc.) 

SOCl'aoaija, 21 Sept. Expeditie. Van wege het Roode 
Kruis is aan de twee nanr Mandhar vel trekkende kompa
gniengeschonken: tabak, zeep, sigaren, suiker, gemalen kof
fie in blikken bussen, pijpen, aUes in onbekrompene hoe-
veelhcid, ter waarde van + f 1000. ' , 

Door de firma v. S. G. & Co. alhier, zijn gratis 50 pon-
o.en tabak vCl'strekt. ( t. oer. -Oour.) , 

Naar wij yerllCmCn, hcbbcll zicll VOOI' de toelatings-exa- ., -----_ .. __ ., 
mens t(lt den kUr8U8 vIm het gymnasium Willcm III voor· 
gedaan ~;; jongelieden. , Op dCll ccrstcn dag werden 1 3 ALGEMEEN OVERZICHT. 
kandidntcn Ilfgcwczen, nls blijkbaar onvoluoenue voorbcreid. Van Deli zijn geene nadere beriohten dan datonze ttoe~ , 

HedclI "din 41 k:HHlillnt.l'n Vf),W (l~, "" ,rst.f' ld"",Il. die hilt P"" van hier den 23sten des nachts zijn aangekomenen 
examclt verdor afgcIegd hudden, tocgclatcn. " den 24sten debarkeerden. Welke de reden is, die . den 

Door bet (k>mitl; Villi Het Roode K,'uis worden met de overste van Hombracht bewoog versterking te vragen, is 
, lIog niet opgehelderd. ' 

(~er!;t vr.rtrekkcllde mililllOot, vo!)r dc troepen vnn de lano.- Dcexpeditie naar Mandhar is vall Soerabaija ve~trokken. 
en zeemaebt ' in het landschap Deli, weder afgczouden 37 Het 12de bataillon wordt uitgerust om terstund van hier 
kiaten, inbouilend(\ rook.- en pmimtabak" daon lIipa, twce tc vcrtl'ckken werwaarts dit noodig mocht zijn. ' 
houderd pijpcII, 7.ecp, gebrondcn cn gema1cn kom,) CII thee. D' - d h 

1>oor de wei", illendheid van den waarnemcndlln hooM- . e HI- en mtgaan e rec ten over de maand J uli jl. hebben 
bUlt.en Java en Mao.Ul'a werkelijk opgelJracht f 73,116,91, 

ag(lllt der Ncderland$ch J nflischc sloomvuiu't lOaatschappij, hetge.en met de. 6 vorige maanden uitmaakt f 407,947,88, 
den heel'S, van ~[llistijn, wordt deze bC7.cnding versnupe- of mlllder dan 10 hetzelfde tijdvak van 1870 f 19 827 62 
ringen vraciMrij overgevoerd. ' en mirtdcr dan in 1871 f 77,076,08. ' , 

Soerdarta, 21 Sept. Ui(; nij zekcre bron werd OllS he- Bij een be~luit van 24 dezer zijn maatregelen genomen, 
den morgen per telegram· gemcid dat hct contractus leonia om lIOO spoedlg mogelijk te , kunnen 'overgaan tot de opening 
tU8schen den Kapiteiu (;bincc~ van Djoejakarta en o.e be- van kweekscholen voor inlandsche onderwijzers te For,t de 
kende Opiumkongsi te S8nlllrllng, door uell Hecl' Procurour- Ko~k (~ouverncment Sumatra's Westkust) en te Tondimo , 
Generaal bij het Hoog-Gerechtabof van Nederlandsch-Indie (resuJenile M?nado). " 

, is opgcvorderd, 'lan welke opvonlcl'ing ecn vijftal dagen ge- I In afwachtlllg van de opl'lchh~g van permanentegebou-
leden voldaan is. wen '!oor eerstgenoemde school IS een som van f 9000.~ 

Wij zijn benieuwd ot d.e Locomotie/ ook thans onze bron bes~lllkbaar gesteld voor het bouwen van tijdelijke Iokalim. 
bij mOhde van den rooden zal icgenspreken? Voor ~e kweekschool te Tondan.o zal worden gebruik ge-, n:aakt van de landsgebouwen, dIe tot dusver hebben ge'" 

Sam~:a1t9,23September. Uit oorspl'onkclijke bron verlle- ' dlend voor de school voor zonen ven inlimdsche hoofden 
men WIJ, datde beer van Kesteren de redactie van de Lo- en .aanzienlijkeinlandsche partikulieren in ' de 'Minahassa 
comotie/ bijeontraCt nedel'gelegd en overgedragen heeft aan welkeinrichting tegelijker tijdis opgeheven. ' , ' , ,', " ' ' 
den beer Arnolcl. " Deonderwijzers aan de school te Tondanovoor zonen 

De , H:,' r. E",a, aera heeft-, 'als Ro' ol'meest'er te S van. inlandsche hoofden , en aanzienlijke inlandsche parti-
amarang, -een kulieren zijn op wachtgeld gesteld. ' ,', ' 

ver2:oek om ontslag ingediend. Het spoorlel' gen op de lijn Batavia-Buitenzorg is afge-
loopen. , 

Oonferentien. '.' De Direkteurvan Binnenlandseh Bestuur, 
de Inspekteur-Generaal voor Finantien en de Inspekteur 

, De inschrijvi!lgvoor de Dokmaatschappij zaL den 1 en2 
Oktober e. k. plaatshebben. Daarua zal eene vergadenng' 



~-'~an:" beiangh~bb~ndenwordeIibeIegd om de kanceptstatuten 
:' tebesprekep:; . '. .., ., .• 
. Men wiL dat .de likwiCiateuren der.O. I. Maatschappij 
' van Adm. en.' Lijfrente 40 percent aanbieden, hetgeen nogal 

vreeind is nil. de oniangs med.egedeelde cijfers. 

Aangekomen Personen. 

'V"u Singa.pore, Riouw en Muntok, met het stooms. 

Uitvo&r. 

Naar Australie per Eng. sehip tlMary King", gez. Warnick, 
. agt,. J. Peet en co. . 

2 kn kleederen, aanboord gebleven lading van Australie . 30 
pik: rotting, ,I. Peet en co. 1581,04 pik suik:er, Iuternatio~ale 

Naar Nederland via Probolillgo per Ned, schip "Nestor",gez. 
Pannekoek, agt. J DacDdels en co. . 

50 kn cognac, 25 do port,wijo. 45 vn boter, 20 keld. geo~ver; 
32 kn bier, 190 bl. koek, 106 ps bammp.n, aanboord geblev,cD, 
jading van Nederland. Willi fpn Mackimt01l, kapt. van Eersel en Luiker, Ie Lt. 

Weijehard, de heeren de Haan, Taij, van Dijc en Sanders, Lading voor Nederland. 
Cazalas, jongeheer de Bruijn Kops en Z. M. troepen. 249 pik rotting, 3325 do ~uikc r, 249 do peper, G , Suermondt 

.. Vertrokken Personen. cn co. 
: . ' . d ' Naar Perzie per Ned, Ind. 'sChip /I Persian Packet II", gez .. 
:. ' VanSmg~pore, ~.et Jlet stoo~s. Neva, e heel en Schumm, I Pohlman, sgt . Persian Companij. 
> von ,Hedeman, Kullel en l1e Ncore. . L d' S b .. 
'.' a Illg van oera S\ja. 

Invoer. 
: Vao :Nederlaod per Ntd. scbip ,Mr ,Incoh '!lIn Lennep", gtz, 
. Vlltl den Sprenkel, agt. J. Daclldels en co. 

500 hid lijllOIil', 300 vn oement,125 vn bot.er, 300 kn vermouth, 
229ltn oognbc, 300 :ktd a/water, 100 VII' hier, 50 kn portw\jn, 
50 Itn bitter, 2000 keld gODcver, 100 hammeD, 121 kl1 eel.
waren, va~ Heek ReillPke eo co. 30 knw\jn. 100 vn boter. 
1 Vht boler, 2 kllZP.I!, 2 1 .. 1 koek, Otken. 100 vn bot.er, 1 kt 
~el!' Rri!!8 "" co, 1 kt vJoeipapier, G. KollY e ll co, 35 
kn mBDUrhCl, 1 kt papier, ]30 kD provisien, 150 do wijn, 5 
do "·atI, 1 . kt parfomeritn, 200 VIl hoter, Bilgelhllrd f:n co. 
150 bid geoevrf, lkijnst eo Vinju. 26 kn drank en. 125 vn 
bc)ter, E. ten Brillck en co. 1 kt bijsmachiue, J. Daendels, 
eo co. 1 Itt hoeden, 4 kll kramerijeil. 1 kt kantoCirbeb, 4 kll 
limpeD. 20 vn ' bier, "eb.R~er:r;k 100 kn wijn, 60 
do olie, Oeo W,~bry en ro. 100 kn wijn, 10 do biter, 8 do 
papier. 100. vo bot6r, B. van Leeuwpn eo co. 125 kn lood, 
Tiedei'll"" eo \8/1 KerolitDI. 100'vII ulller, E. Moormllon en 00. 
30 . It" EeCr, 266 k081aolie, 1 ·u koopwaren, W. Morgan. 
l6D · vn IKiter. U. Suermol!rII en co . 41 kn provisien, CIII'a
dilioen eo. 300 vo bOler, 200 pI li'gger~, 333 kn mallufact.. 
1 ·Iit vlee. eb,Holill . lkt diverst, Gulteling. 3 kn b()f:kclI 
lib ;phutngr"'l'hien. O. G. j~atlen. 1 kt lamp glazell, BoutlllU. 
$0 ,"11 bolH, a un meel, P~l'lllard Cit Kleljn.19 colI koopwaren. 
KUller ~r; eo. 150 vn boter, 60 bam men, 20 mUll liort. 
110 ·mudboOlIP.lI, 2~ l1,ud t fwtCIl. 600 N. pd. meel, 5 kn nz\j .. • 
40 rollen lIeildork, 50 k~ze[), 10 kn portwijn, 10 do nwdera, 
lOdo verlttoulb, 26 keld ,zenever, 8 kn provisien, 6n bl koek, 
10 WI' Iteeneo. Gez~gvollrder. 
Van Hoogkoag per Ned. 80bip "Huijdecoper",gez. Bouten, 

agt. J, F. van Leeuwen en co. . 
:20 ~. gamber. 10 atel koffers, Bouten, 

Vao Nederland per Ned. scbip,Neator", gez. Pannekoek, 
".- agt. J. Daendel8 en co. . 

220jllieggers, 20/2 ps leggers. E. ten Brinek en co. 235 
paleg~or8, 30/2 pa leggers, Babre en Kinder. 90 ps leggerss 
20/2 ps ieggera, J. Daelldels en 00. 75 ps leggers, 10/2 p. 
leggers. ,vaJi·: Beek, Reineke en co. 100 ps leggers, G. Suer, 
molidt en co. 60 kncognac, 25 do portwijn, 110 vn boter, 
100. keld genever, 62 kn bier, 2 do kiiek, 115 ps ham men 

. 1:'!,I!pekoek., 
, : Van Anstralie per N. D. acbip /lReiebstag", gez. 
. ' Hanscbild, agt, Bahre en Kinder. 

l ' partlj baksteeneD, 1 . do o~devaten. 1 do planken, 125 ton 
.. 8teenkol~D, 'Babre en Kioder • . . 
Van A'uatralie' per Eng'. 8cbip uSyren. gez. Eacbern, agenten J. 
',., Peet en co. 

;-1 kt ; bot~r ~,n kaas. Reijust en Vioj iI.3irkn beschuit; 58 kn 
' .. wij~; 153 vn mest,J .Peet' en co. 340 kn provisieo, 1 zak 

iaden, W • . H . . Hall en (lo. 10~n provisien~deLange eo 
C(; ~':!' ;191vn meat"Maelaioe Watson ,en . co. 1 kt planten, 
18:;0011 leder, 0rder. ' 

4473,53 pik: suiker, Johan en co. 190 pik sniker, Mesropen en 
co 1 vat spek, 3 keld gencver, J. Koning, 

Albier geladen. 
9 kn tbee, 2 do confiturBn, 1 zak rere k, J oban nes en co. 

Naar 'Nederland per Ned. schip /lSusllnna Elisabetb, gez . van 
d«:u Borden, sgt . Maclaine Watson en co. 

. Lading van Tegal. 
3000 pik suiker, J. W. Moll qq. 1001,94 pik auiker, G. L. 

Gortmans. 
L adiug van Cherihon. 

5754,91 pik suiker, gab. Schallig. 
Alhier gel~~en. 

410 pik t in, N. H. M. 150 pik rottin~, 45' N. pd. indigo. 
410 pik zwt peper, 263 do damar, 379 do koffij, Maciaine, 
Walson en co, 1954 pik koffij. Busing Scbroder en co. 
207.82 pik koffij, Reijust en ViOjll. 

Naar Nederland viI!. Pekalongan per Ned. 8chip "Maria Sarah" 
gez. van der Eijck, IIgc,nten J:!using Sobroder .en co. 

Voor Nederland. 
400 pik tin, N. II. M. 80 pik rotting, Busing Schroder en 

co. 1310 ps bufi'elhuidoll. geb. Sutorius Veder en co. 261 
fiB ku(\buideu, Hahre [II Kinder . 84 leggcfs arak. VAn Beek: 
Rcinek~ en co, 5 vn boteI', Bat.enburg en co. 2960,21 pik 
~uiker, Rflijnsl. eo Vittju. 

Nalr Nederland via Pnssaroeang per Zweedsch sehip "Saga", gez; 
Silfversparre, agenten Tid mAn Balfour en co. 

Voor Nederland. 
100 pik rotting, Maintz en co. 2 pik koffij, Tidman Balfour 

en co. 
Naar Nederlaod via Tegal en Soerahllij!! per Ned. 8chip "Huij

deeoper", gez, Hontcn, Bgt., J. :E' . van Leeuwen en co. 
V oor N ederlnnd • 

2 vn spek, P. L andberg en Zaol!. 1 vat e,wteo, 1 do booneD, 
2000 bossen rotting, J. F. vau L eeuwen en co. 

Naar Nederland per Ned. 80hip "Erasmus", gez. BlIlsbolY, agt: 
J. H • . van Leeuwen en co. 

500 N. pd. spek, aanboord gebleven van Nelerland. 
Te Cberibon gebleven. 

18006,52 pik suiker, Babre en Kinder. 13n ps buffelhuideD, 
geb. Scballig en 00. 843,68 pik tbee. A , A. Ruzette. . 

Albier geladen. 
200pik rotting, Babre en Kinder. 1411 ps buffelboiden, lZeb:' 

Sutorius Veder en co. 860 ps buffelboiden, Pan del en . Stie
haus. 1213 ps bulYelbuic.ien, Lor rain en co. 119,23 pik kof. 
fij, G, Suermondt en co. 68 pik koffij, J. M. de Heus. 
4603 pik fotting', J. F. van Leeuwen en co. 1 kt thee. 
van HerwerdeD. 2 vn boter ... Batenbnrg en co. . 124 pik da. 
mar, Lorrain en co. 129780 A. pd. tbee, Tidman Balfour . 
en co. 



~t~~~¥~t:i~t:!~~~j~t:l::;I::'};:;:;~:: . ~'" 
'. beord geblcvell lading Vall Nedcrlaod~ • 

'Q~tVQel;. _. ~ 
Nederland Vill Padang per Eng. 5lbomb. IISbaguli",ge~'Y 

Widgt>, . agl, BU8illg 8cb,o ler en co. . ',,' 

, , .•. ' Te 'Pilllilroekall gelllden. 
l7168 pik koffij.N , H. M. 
. , .' . 'fe . I'ro\;()i ill'go geinden. 
5310 pi\c.till, N. H~ .1\1. ' 

Te Sot!:l baii!l gel.den. 
. ~UiO pik tiltlin/r, 900 do lill. 1031),43 do suikcr N. 11. At!. ,2 

I'll kollij\ Kjwlcl" 1 keld g,'never. KOlling.' 

Invoer. ' 
Y .. n N;;det!,.ud per Nccl. bC:lip /fS l~d Middelbur .. ". "ez, de 

V lih. ligl;. '\!r.C!lIlt1() W !l1~ou ell co." '" 
8 1/1 I!fO\jllk.l . 5 ' do Illo!i.;w:\ren. 1 kt glR8wf)rk, 2 1.11 leder, 100 

r! !;~Il\{jl.; r;, l>""ud ~'l S:i:h\II", 50 \l~ llitillnH~n, K~s81er ell 
cv. 1 kt ktecIIt:ct l! , E. ll::l B:i!!c['; ell co. ]00 vn botllr 

·J.j'.vi.n L~l!lrwcU en co. 20 kll m;murad, · Nlederer e~ 
co. ' It rijtuig . bak".!!.u, }'. Jhlle. 12 kll klluncrijeiJ, 18 do 
1Dt.1luh(,ll . 80 (!O WIJ [\, 1 1.1; Ce!,WliTeu, 16 kn koopwaren, 1 kt 
btilP~7J }, 105 , \;:t bl~r, Ri'i~b t r co. 2~ kll cau de cologne. 
lIZ ,:0 . " ,'i!HH~r:l, Ai .. ,;.ll; . ell I!.o. 2 kll wiju. 2 do wielcu20 
do m8Ilt:r.C!. J it ri ~II!,·. M"CI ~i l!c WatalUllell co. 1000 j,eld 
!tt"lle 'l'l'f. IOU ltl\ Wi\II.H.~ij l'~L I1u ViiijtJ. 10 ka mcd, 8 do 
Jmg·,kl(:, :U. "' II J..cu .... ~lJ eft C,'.' 3 ku ki'lllI\erijen. 7 do 
Mct'~;t;·; ~ . II ell' \,Ot ···;;!.-ltI, I' ,'. ! ; VI(U'l'11 t il Cox. \I k:1 braud. 
k"~ : ('I;, "d ' dill .A r;' I;I ·:u til ~(J. 'i ka I .: ovi~ie {l , a do l r'IlIIlCIl, 
I kl .WI> (eI ijtl·r~. 1:,0 k 'i '- t:niw,;, h. 1- ii ll kd ik~ ;, t c". oj, un 
tCleddn, 21)0 Chl,C1Ji,,,U' , ao dtl I .. , ai, '1 kt C,.viil:l r, (Ie L :mgfl 
tll CII . 211 l;u . \VJjn. 2 uu J1;;pitr, (i. SucrJUo,;dt eu co. 100 
"r}",'f, P', L;ihuberg e ll ~)QJl. 2 k" cl'pieerptrSeh, 1 kt 
lo:u~'(I(;Lru. , 2 1>11 Ieee Q:achis. t~ . G. Kultr cn CQ • . 4 ku wU'" 
1 U . k :l:C,ctcrc,,~ Olken. lOP VII Cf. ntCloI, geh. Reeriuk 
fiG II" · clmn\;al;llr. II d'.1 k;ctdt,ell. lUO VII b()ler,Gan. , 
prl'!b t;Il.l:i tu.\l" . a KD IlUlJ\l f",c~. 2 tl" boeden, 10 uo "'ro<:Il ' 
\0;0;, lUHI!I':; KilHi tlr. 8 kli U\lllllll, N. Ll. M.. 4.k,7 gIllS. 
lHTk . · Ii d •. I·''''ll!~t u". 1 ""i~nw(, .k, lias l!'l\hri~k.. 6 VII 
""h;t, N~I. H al/U I" Jl;",Ic.. ' r,O ~Il 1'()[lwij ll ,Juhu l'ryco 
Cilllfi.~ a. J'-II kmm~rij('II. O'i1 l!on 1::1 (:h\'lvlij; ' 1 kt sclirIJf • 

. OOr(& ... . liellD \;iliB.isel. 5 kit "'UI', At , . ~chill. 1 kt di. 
"erle, 'o .. J •• all [:lilall. /} kll IVljll, Z~lisa(·. 1 kt gt:r. vlel!scll, 
~ 'rI\ 0'" Vt'~II. 1 kt kli,u \')/J; ilB IJut ric K!luter. 1 ktl'ill' 

.. Ut. .1 t!.1 blocilj l', llt:kt.cr. 1 111. 1I\"~ltk, van dcr PuUllil , 
1 h t..,iM, JuculI' t.lI i. 1 kt g ~ ') l"; tel>. 'fu:dl!lIIl1l1 CIIVI.III K"rchelll. 
11>1 dlnrae. Sclllitllh"r. 1 kl fililil~r. Villi Uorp ell co. 2 
kndl'C'I~u:,tilru;;ck 1 kt lJ ... ekcll, Jt:ilillghau8. ~~lIigtl gUll-

te Indramaijoe g~luden voor Nederlilnd. 
1645,5 pik rijst. J. Reviua. 

Albier geJaden voor N~"erlatl.d " 
416 pik r()~tillg, 547 do zwt. pepp,r, 781.20 pik till, Bllsini 'Scili5. ·· 
. de.r cn ,M. 523;60 pik tiB, Borneo Oomp. Limited .859:47 

pik till, ' 6 pik koffij, Maintz ' ell co. 72520 A. pd, thee,' N' 
1. . HandlllsBa,nk; 380.40 pik koilij, 27 zqk !t"uidcn, 2 :vr,i 
indigo, HI pik gettaperljil, luternatio'lale. 49298, N, pd. th ~f; 
~.kt monsters, 'John Pryce ell co. 240 pi!; gelti.'pilrlj1l. I 'kt 
Japansche goedereD. 

Naar Singapo.re per stoomb .• uNev1<", gel. Manariuo, s;;t. W. 
Suermondt W Zll • ' 

2 kn '!l8nufact.. 1~ogelb8rd ell co. 73 pik ~el, \.f>lIer!jlt, 15 pik 
bellzoJU, lVlocharnlld 811h. 2 kll mBnur~ct, Lim l'illlW. 1450 
A. pd. vanill(), n.';ijnst e!) Vi~j!l. f 63001l!l1l kOPP,f, H:idjie 
Oemar., I 2100 alln kopflr, 1 In ula.rlUfllct, Hadjie MtJcuaOOlld. 
1280 plk .peper" 977 dogomelfs\.ie~, Mailltz en co. 4 pili 
not.cn, 1 !llk foelH', 119 plk gettllper'p, Hougtbon cD co. 4 
r ~k knpoclo.l1:p, Tllimau Balfour en co. 2 !Jik gomdastiek, 10 do 
uvell, ran 'l'.!ellguHll. . 

NlIlir 130eJcling per Ned. Ind. schill "AI Aiod', g~r. .• Se(;h 
J owas, agt. Coulster. 

3 kn manufllct, 1 kt siropeo, 1 'dU ' V\lIlIWfti;, 30Q j'b Z~kk C'; , 
/ Stch JOWIIS. ' 2 I!.n manufact, Pl>udd ,t:1 Sliei.r:lUs. a k'l rna'. 
nufact~ Martin Dyce en co. a kn mauuf,ct, .J. F _ Va.ll IJeeu- . 
wen r.n co. l:j kn mlillufuct, Burt Myrl,le eu co, 4kn 
mllllufKct, Maclajo6 Watsoll en co. 2 ku mauufi:c!. Lorraia 
en co. 7 ku lIianllfBct. Borneo Compo Lilllited. 2 knm'a-
nuCaet, Pitcllil'U ::!Yllle ell co. ',-

N~!\r Nedcr\"lIti pff Nuord·l)uitsch schipn}j'dsch", gu •. V088~ iigt • . · 
MIICiui l:iJ W;.I,SQa ell co. ' 

Ladiug VAil l'ckalollgan. 

5001.86 pik suiker, G. A. van Putten. 
Alhier geJaden. 

1165 pill; koffij, lJi2 do zwt I,ep(;r, !) 1995 A. pd. thee, 2 'kn 
Vazell, 30 \llk rotting-. Maclailie Watson en co. 2 ku di· 
verse", 21245 A. pd. the,fj H.~ijnet en Villjll. 1 vat vieesch, 
1 vat Wllel. llalenburg eh co. 

'Crut /IIi.'" t.gf)td~u\u. 

--------------------,------------------~---------------~--------~~----

Btraat Bunda doorgezeild. 

aeptcDlbtr.J.l r~n~er,cl. ' •.• " Vanguard • • • • • .'. 
_. ; - NederlniJdlch , Cnd,in. • '. • " • • • , 

. ' • t •• ~J'\lDICJI ... , •• ; Pere de ~'K'iJilie , • • • . 
...... Nederlandsch,. MiDister Fransen van de Putte • 

".6 t:ilgelsch .. ; .. , County ofllehvick. 
.- ~edp,rl.nd;cb .. t:li~abe.tl.. , • 

. • ' ..... I!:Dgeisch ., •• , WeimlJn8 C •• tle. 

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

GEZAGVOEnmm 

,Lllelles • 
• DoUsen • 
• Agan; ; 
• OlteDi'oth. 
• Me'. Lean 
• Kiewit 
• Nie.oll. 

VAN , DATUM . 1 . NUB 

, Londen ......... 17 Jnni ......... Wbam"oa. ' 
" C~rdiJt ........ ;.. ~ H ' ...... Shanghne' . 
• Smgapore .. ... , .. £I! Augustus ..... Havre ; '. 
• B.l.avia .. , , .• • ••. 23 September" •. Rottetdam. 
• ~oerabRlja ... , .. 17 " ...... , . .. 
• Batuvia •••• '.' t.O 0 25 " .• " •• I A.rnstcr.Juw", 
• Whampoa ...... 24 Al!gustus ..... Londen. 

Viert:rokken, 8 'ehe;~,.nvan Batavia, 

=-
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