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VOORVVOORDEN, kingen met de huitenlandsche mogendheden 
VOORKOMENDE IN DE GEWONE EDITIE V A.N HET v~:iend~?ha:ppel~k, zeer vriendschappelijk zijn (al 

N
· nIl d ZlJll ZlJ dlt met); dat de oogst gunstig is en leuwnataviaasch Hande sb a . de handel bloeit en de nijverheid vooruitgaat 

en de visscherijen zich ontwikkelen. 
DE TROONREDE. Eene troonrede was dikwijIs niets dan eene 

De groote jaarlijksche parlementaire parade in fopperij., eene oefening in de h:ost van onop
den Haag he eft Maandag 16 Septemher jl. naal' rechtheld, een stuk zonder eenheld,' zonder ver
Duden stijl plaats gehad. Honderd- en- een kanon- band, zondCl~ hartelijkheid vool' het volk, eene 
schoten hebhen het zittingjaar 1872-73 hinnen- aaneenschakehng van dubbelzinnigheden of ge
gehaald en de koning heeft zijne aanspraak ge- meenplaatsen. De toekomst zal leeren of de 
houden ten aanhoore van de gansche natie. De laatste door onzen koning uitgesprokene troon
joelende menigte, uit het N oorden en Zuiden rede eene gunstige uitzondering op de meeste 
-des lands saamgevloeid, aIleen begAerig om den harer voorgangsters maakt, al werd ze ook vol-
P.rachtigen staatsiekoets en den gekostumeerden gens de nieuwe spelling opgesteld. 
optocht te zien, scht'eeuwde; maar de koning Wat ons in die toespraak weI het meeste be
spralc. ,Vat - het hart -hem ingaf? Dat mag lang inboezemt, zijn. bij uitnemendheid de zin
Z. M. slechts doen bij buitengewone gele- sneden over Indie. 
genheden en als hij zich en janzille bevindt, Wij staan echte!, eerst. een oogenblik stil bij 
dat is onder zijne schcrpschutters, met wie hij de paragraaf, waarm getmgd wordt dat "de zee
steeds iude beste verstandhouding omgaat. Maar e~. landmacht zich bij voortduring op loffelijke 
de koning, eene troonrede uitsprekende, geeft wIJze van hare verplichtingen kwijten. In de 
terng wat zijne ministers hem voorschreven, I overzeesche bezittingen hebben zij ona gezag met 
verricht eene regeerings-handeling. Die troonrec1e eere gehan~haafd." Geen woord te veel; geen 
is een huitengewone gift, de grondwet vordert syllabe, dIe overdreven kan genoemc1 worden. 
haar niet; zij wil aIleen dat de koning de ver- De uitstekende volharding door onze officieren 
gac1ering opene en deze zou dus kunnen vol- en manschappen zeker niet het minst in den krijg 
staan met eene beleefde huiging te maken of tegen de Battaks aan den dag gelegd; de af
eene korte, welkomstgroet uit te spreken~ Die matte~~de marschen en.~allooze ontberingen, waal'
rede is niets dan eene formaliteit en het kan aan ZlJ blootgesteld ZlJn; het kostbaar bloed van 
aIleen van groote onedelmoedigheid getuigen om zoo m~nig dappe~·. strijder ten .offer gebracht, dat 

. haal' soberheid, kortheid, dorheid, enz. ten laste alles elscht 10ffehJke vermeldmg, verc1ient hil
te leggen, want de minister mag weI een phenix li~ke waardeering, dwingt eerbied en bewonde
genoemd worden, die er in geslaagd is om, wat rn~g af. En moge nu een tocht zich al eens 

. "vijftig jaren lang op verschillencle wijzen gezegcl mm of meer ~oor onverwachten ~egenspoed ken
werd, op eene andere wijze nit te drukken. De merken, de llU~ter del' dapperheld van ons leger 
troonrede is lliets dan eell variant op het oude kan daardoor met verdonkerc1 worden. 
thema: alles is moDi ell alles is goed en al wat If In weerwil van plaatselijke rampen, veroorzaakt door 
de rClYcerino- vel'1'icht of' verrichten zaI, is waal', aardbevingen en overstroomingen, was de algemeene toe-
en schoon. 1:) stand in Oost-Ind!~ beVf?digend. . 

"1\" 'f . ',' '., j >, 1 t' )' 0' t k t IIln meer dan een 0pzlCht waren de Ultkomstell van land· 
.:. _en b III (LO \ eI" ac llnf:, 01'00 e za en e bouw, handel en nijverheid, zoowel voor de inlandel'S ab 

zullen hoo)'en en men verneemt: dat de betrek· voor de Europeesche onderne~ere guu$tig. . -" 
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'Vat beteekenen deze volzinnen? Zij zijn kondigen: "Geheet'onvruchtbaar was onze atrbeid 
met! " 

z. 

DE SPOOR\iVEGEN. 

bij nituemendheid onbeduidend. Was de heer 
de "Vaal niet oprechter, toen hij in een zeldzaam 
oogenblik van waarheidsliefde getuigde: dat de 
toestand van lndie niet "met een woord" te om~ 
vattell is? De inlanders mogen zich al verheu
gen in een gelukkigen padioogst en eene over- Uit de stukken, behoorende tot de Indische 
vloedige opbl'engst van andere gewassen, hun beg rooting voor 1873, verneemt men thans meel' 

. vreugde over dien gunstigen uitslag is zeker bepaald welke voornemens de Minister van Ko-
mindel' uitgelaten en mindel' onverrnengd dan die loniel~ om trent den aanIeg van spool'wegen koes
van 't gouvel'l1ement en partikuEel'e ondel'l1emers, tert. Hij heeft het volgende geschreven: . .. 
in wier wil1sten en voordeelen zij slechts vool' Op deze begrooting worden aHeen gelden uitgetrokken 
een minimum deelen, terwijl hunl1e belastingen in voor spoorweg~opnemingen op Sumatra, niet op Java. 
allel'lei vormen tot eene buiteng-ewone hoog-te Het wetsontwerp omtrent den aanleg van spoorwegen in 

OJ v Nederlandsch-Indie is ingetrokken, omdat de regeering in de 
worden opgevoerd. Gewis dient men evenwe1 riphting door de meerderheid in de afdeeling del' Tweede 
ook in rekening te brengen de bijzonder hoog Kamel' aanbevolen, nog een stap verder willle gaan dan bij 
gestegen rijstprijzen in deze residentie en de be· de beantwoording van het voorloopig verslag geschiecl was, 

dl 
'd l' b 1 I en den aanleg van spoorwegen geheef aan den particulieren 

zorg leI ,me estaat we gens ete gevo gen van ondernemingsgeest wenscht over te laten. Van opnemingen 
de l1itbarsting van de Merapi op Java behoefde nu geen sprake meer te zijn; zij zouden 

liTer verdere ontwikkeling van die bronnen van wel- het uitgeven van concessien, derhalve het tot stand komen 
vaal't, is verbetel'ing der midclelen van gemeenschap een van spoorwegen, slechts vertragell, zonder eenig nut. Im
dringende behoefte. Voorstellen zullen U worJen gedaan mers de regeering bezit voldoende gegevens om te kunnen 
om ondernemingen, welke in die behoefte voorzien kllnnen, aanwijzen in welke richtingen zij op Java spoorwegen ver
van Staatswege te stellnen. langt te hebben aangelegd en kan dus reeds dadelijk con-

cessien uitgeven. De nauwkeurige bepaling der traces kan 
In die bekentenis en belofte 1igt hetzwaarte- niet betel' geschieden dan door de ingenieul's del' conces

punt van onze venvachtingen j n welke mate sionarissen zelven in overleg met de Indische regeering; en 
die behoefte bij ministers en vertegenwoordiging al haJ het gouvernement opnemingen gedaan, dau zoudep 

II ] ld d' h waarschijnlijk de concessional'issen daardoor toch niet ont-
ernstig gevoe ( en geoee 'VOl' t, 111 oeverre slagen zijn van de taak, om cloor eigen opuemingell ziclfte 
die toegezegde vool'stellen op beduidende w~ize vel'zekeren, dat 11et gekozen trace het beste was. 
aan den . heerschenden toestand een einde zullen . Op Sumatra is de . toestand geheel anclers. 
maken en voorlndie een nieuw lev{;n kunnen De behoefte aan spoorwegen op Sumatra wordt algemeen . 

erkend. Aan dekl'acbtige ontwikkeling van dat vee1belo
scheppen, - dit zal moeten blijken uit de voor- vende eiland staat niets z66z'?er in den weg, als de gebrek
drachten, door den minster te doen, uit de kige toe stand del' middelen van gemeenschap, Van gouver
luachtige medewerking, die de kamer za1 willen nementswege is onderzocht, wat tot verbetering. van het com
verleenen. BiJ' eene nadere bespreking- za1 aan- municatiestelsel kon wordell geclaall. Dientengevolge is in-

v gediend het bekende rapport van den mijningenieur de 
getoond worden in hoeverre de hande1ingen van Greve, dat omtrent dit onderwerp belangrijke beschouwin
den minister van ko1onien in dit opzicht a1 dan gen en voolstellen bevat, welke evenwe1 voor een goed deel 
niet bevredigend mogen heeten, nn wij weten 81ecMs van ,oorloopigen aard zijn, omdat asn c1efinitieve 

d 1 f 
voorstellen gedetailleerde tel'l'eins-opnemingen zonden moe-

wat h~i met e spool'wegen VOOl'lee t. ten voorafgaan. Dit wordt in het rapport telkens op den 
Mocht het de bedoeling del' regeering zijn voorgrond gesteld, ook bij de aantooning del' wenschelijk

geweest, de troonrede zooveel mogelijk te con- heid dat een sl"oorweg worde aangelegd, die de 005t- en 
denseeren, oak om breedvoerige diskussien over westkust van Sumatra vel'bindt en c1e vruchtbare Padangsche 

bovenlanden doorsnijdt, R et is vool' een iedel' duiclelijk clat 
het adres van antwoorcl te vool'komen, clan zulk een spoorweg, die gevoed zou worden door de exploi-
sch~int dit doel bereikt te zijn, De beide Ka- tatie van het l'IJke Ombilien-steenkolenve1d en omgekeerd , 
mel'S zull(;m toch weerk1ankim geven en de so- eene onmisbare voorwaarde voor de exploitatie van het ko-, i 

bere troonrede za1 zonder luisterriJ'ken uitvaart len veld is, die den af'voer van de pl'oducten nit de Padang--
. sche bovenlanden en den opvoer van benoodigdheden voor I 

tot hare oudere zusters verzameld WOrdell. de nijveni' bevolking dier landstreek bevol'deren zou, aan tal 
Moge de minister, die bij de sluiting van het van be~oeften zou te gemoet komen, maar ook allee~ dan 

vori O'e zittil1.O'sjaar niet veel stof tot 1'oemen had, I behoorhJk zou voldoen! wanneer de aan,leg stelselmatlg en 
.. t) IO d 1 I 'd' . over de geheele benoodlgde lengte geschlec1de. Omtrent de 

bl] eene vo gen e ge egen leI ~,pden hebben op uitvoerbaarheid van zoodanigen spoorweg, omtrent de te 
meerdel'e werkzaamheden te wIJzen; moge hem kiezen richting, in verb and met de bevaarbaal'heid der naar 
bij de trenrige, ~ekentenis dat er op wetgevencl de o~stkust afstroomende rivieren ,~n m~t de k,euze van ee,ne 
O'ebied zoo welll}O' tot stand was O'ekomen de ma- g~sc?lkte reede aan de westkust., ZlJn onuerzoeklllgen noodlg, 
o 0..::>' die m haar geheelen omvang slechts van gouvernementswege 
gere t,ro,ost bespaal'cl bhJven ~rn nan de v~rtegen- kunnen worden illgesteld. 
woorchgwg en den lanc1e hude te mocten vel.'- lleeds zijn of worden onderzoekingen ingestald om trent, 
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de bev88l'baarheid del' rivieren en racden. Vaal' de spoor- de voornaamste lijnen 10,20 of 50 kilometers 
weg-opnemingen evenwel is in Indie geen personeel beschik- langer zullen moeten worden dan de heei'en Kool 
baar. Bij deze begrooting worden derhalve de middelen 
aangevraagd om (lit personeel beschik baar te stellen. en Henkett l'amnden? We1ke zekel'heid bestaab 

.. . voor kapitalisten, dat men lllet eene bepaalde 
Aan deze Ulteenzettmg van denkbeelden simt som zal uitkomen? 

zich het koninklijk besluit van 13 Augustus "Van opmetingen op Java behoeft nn geene 
jl. aan. I sprake te zijn", zegt de Minister, want dit zou 

Wij kunnen ons slechts ten deele met de de zaak slechts vertragen. 'IV at evellwel te on
plannen van den Minister vereemgen. Onze derstellen van de soliditeit van koncessiona1'issen, 
vroeger geopperc1e bezwaren zijn geenszins op- die a11es in de lucht zullen laten hangen? Men 
gelost. zal geen dag eer aan het werk gaan \vanneer 
• Het Haagsehe Vaderland vel'dedigt het ko- de ingenieurs van eene maatschapp~j clan die 
ninklijk besluit tegen de .iVJiddetburg8()1~,e Courant van de regeering een trace moe ten maken. 
en beantwoordt de vraag: "waarom zooveel Al had het gouvernement opnemingen ge
overhaasting?" In ons oog ligt daarin de fout daan, toch zou men ze moeten ove1'doen, 
ook niet. Ue Minister wist. bijzijn optreden beweel't de Minister. Maar dan heeft men 
wat hij wilde; de spoorwegzaak was aan de orde een basis, terwijl men nu toch in ovedeg 
en hij diende zeer spoedig de Staten-Generaal zal moeten treden met het fndisch bestuur over 
en het lndisch bestuur in kennis te stellen met de details van eene richting; de taak del' par
zijn systeem. Of hij nu eerst bij zijn terugkeer tikuliere ingenieurs zou bij opnemingen van re
uit Bohemen zijne koffersheeft ontpakt dan geeril1gswege zeer ligt zijn en het overleg 
weI onverwijld een koninklijk besluit uitlokte, spoedig afloopen. Ook het Vaderland zal 
zal weI volkomen hetzelfde zijn. niet kunnen goedkeuren, dat de Minister den 

Eene andere vraag is evenwel of de konces- post voor de opllemingen op Java schrapt, want 
sien in den Haag moeten worden verleel1d dan het blad chong jnist daarop aan. 
weI hier voorbereid. Het Vaaerland beweert, Bereidde men de koncessien hier VOOl', dan 
dat het besluit "noodig was tel' wille van ad· hadden het oppe1'bestuur en de wetgevende 
n;i.nistratieve regelmatigheid." Dat ontkenn~n macht te oordeelen over het algemeen nut del' 
"vij. Er is geene sprake van de "autonomIe zaak en over de voorwaarden, waarbij de Staat 
van het Indisch bestuur", -maar van de meest betrokken is. Veel korrespondentie met lndie 
do elrnatige regeling. En dan had men aan l:et zou bespaard kllnnen worden. Thans zal men 
!nclisch bestuur moeten opdragen voorloopzge toch adviezen nit lndie moeten vragen, alvorens 
koncessien te verleenen, onder nadere bekrach· eene koncessie te verleenen. Geen solied kon
tiging door de wet waar cht n~odi~ was. ·"I-~et cessiollaris zal eene zaak anders durven aan
gezag va~l den (7. G. strekt zlchm d.ez~,n met vaarden, met het oog op vroegere ondervinding, 
verdeI' mt dan tot het geven van advles, zegt wil hij de kans niet beloopen dat zijne kon
men. Maar van dat advies hangt voor een cessie later wellicht blijkt onuitvoerbaar te zijn. Tal 
koncessionaris a11es af. Men kan in den Haag van details zijn onmogelijk· in Nederland te be
geene koncessien verleenen zonder zich aan het oordeelen. .Met over en wedel' schrijven zal 
maken van de grootste blunder8 bloot te stellen. nogtans een kostbare tijd verloopen. W' at men 
Men denke aan het lijntje, door den Minister tel' plaatse met een onderhoud van een half uur 
vroeger op de kaart get~okken '1001' den zijt.ak kan l'egelen, eischt maanden tijd met kones
van l'empoeran naal' 'Vllleni I, zonder advIes pondeel'en en het vragen van inlichtingen. 
u;t Indie, zonder eenige opneming. Men hel'leze In ons oog is de nu gekozen weg de lang
het wetsontwerp door den heel' van Bosse aan- ste, de gevaarlijkste en. de minst doelmatige . 

. geboden en men zal de desk~U1digen. hier hooren De nitkomst zal leereD, dat men. cloor het vool'~
zeggen, dat daarin grove fouten m de bf'pa- \zetten van het l'egeeren van Indle op het Plem 

. 'hng van eeniO'e del' aangegevene plaatsen voor-\ ill den Haag hoog spel drijft Het kan het 
komen. De ~'egeering, zegt de Minister, bezit I stl'even zijn van koncessie-htttder8 spoedig eene 
de gegevel1s om te beslissen, in welke richtin- koncesslC. op het papier in handen te kr~jgen, ma~r 
gen op Java spoorwegen zullen worden aange- geen sohed ondernemer kan 0" eemg nut 111 

lead. Is dat beweren juist? Hoe komt men zien dat men de paal'den achter den wage •. 
aa~l die gegeven~? . Zijn e1' op~l~mingeI~ hi.j vo-I spant. Er valt tach over. d~n aanleg v'tn spoor
gelvlucht gedaan ~ Bestaat eemge zekel~eld of I wegen op Java nog onemchg veel te oeshssel1, 
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waarmede geld gemaeid is. En kancessie-hun
ti'llf} mag de Regeering niet in de hand wel'ken. 

Is de ' bedoeling van den Minister &t men 
eenvoudig eene of meer wetten in de Kamers 
brengt, waarin bloat de eiildpunten van de lij-
11en zonder iets meer en het bedrag eener re11-
tegarantie door den Staat worden aangegeven, 
dan zal het geld in Europa op zulk een lossen 
grondslag, zonder opnemingen of kennis van het 
terrein, zander eenig overleg met het Indisch be
stuur niet ligt te vi/lden zijn of men bereidt zich 
teleurstellingen voor als die van de Nederlandsch 
Indische Spool'wegmaatschappij. De ondel;villding 
door de · aktiehouders opgedaan, had tot leering 
moeten strekken, wanneel' lllen a1thans het er niet 
wedel' op toelegt prospektussen in de we reId te 
zen den zooals het in den tijd in de rrweedeKamel' 
aangehaalde stuk, waaronder ook de naam va:1 den 
heel' Poolman pl'ijkte. Het zal gemakkelijk va1-
len eene wet te maken, zoo onbestemd als men 
dat kan doen met de gegevens, die de Regeel'ing 
in Nederland bezit. Maar het zal eene andere 
vraag zijn, of men dan het geld zal krijgen en of 
men niet wedel' eene herhaling van de oude historie 
te gemoet gaat, waardoor het tot stand komen del' 
spoorwegen op Java jarenlang vertraagd werd. 

'Wij hebben hooren beweren dat het den heel' 
van Bosse te doen is geweest om go eden wil 
te betoonen, maar meer ook niet. Van den te
genwoordigen Minister hadden wij de bepaalde 
verwachting, dat het hem te doen was am Java 
op de beste en meest spoedige wijze spoorwe
gen te verschaffen. Ret nalaten van opnemin-
gen zal daartoe niet leiden. v. L. 

Onder de stukken, vervat in den bundel offi ~ 
cieele bescheiden betreffende Eene Zeeh-:wen voor 

. Batavia, komt vooreen schrijvell van de K. v. 
K. aan den eersten Gouvernements sekretaris, 
dat aldus luidt: 

Voor eene juiete beoordeeling van het plan eener haven 
te Onrust, waarover laatstelijk handelde onze missive van 
28sten Augustus 1872 no. 66, is volgens mededeeling van 
den heer Maarsehalk volstrekt noodig een omstandig ver
haa1 van de konferentie, op last van Zijne Excellentie den 
Minister van Kolonien den heer mr. P. P. van Bosse, door 
de.n kapitein ter zee Willinek, thans direkteur van het ma
rine etablissement te Soerabaija, gehouden met den heer J. 
(i'roll, wiens plannen thans bij ons in overweging zijn, welk 
vllrhaal ook behoort in te houden het antwoord, dat de heer 
Groll destijds aan den heel' Willinek gaf op zijne finan
cieele bedenkingen tegen de IIltvoel'ing. 

Voor de regeering is het, gelooven wij, van hoog belang, 
aat over die plannen het meest mogelijke licht worde ver· 
~prejd en dat. dus het verhaal van den heer Willinck worde 
;revraagd. 
~ Aangezirn OTIS cenc spocdige afdoening is opgedrageu, 

gelooven wij UwEdG. in overweging te roogen geven casu 
quo den heel' Willinek te seinen. 

De kamer van koophandel en nijverheid, 

V AN DEL DEN, voorzitter. 
HENNY, sek1'etal'is. 

Daarop ontving de K. v. K. het volgende 
antwoord: 

Met referte aan hare missive van 29 Augustus jl., no. 67, 
heb ik de eer, op bekomen last uwe kamer mede te deelen, 
dat tie kapitein tel' zee, direkteur van het marine etablisse
ment te Soerabaia, J. P. lVI. Willinck, het daarbij bedoeld, 
door hem me~ den heer J. Groll, gehouden gesprek over de 
havenwerkeu van Batavia, ' niet dan zefJj' vert?'oul0elijk aaIl" 
den Gouverneur-Generaal heeft medegedeeld, en alzoo het 
relaas van dat onderhoud niet in officiele behandeling kan 
worden genomen; hetgeen Zijne Exeellentie ook betel' aeht, . 
daar de voorkellr aan het haven plan uwer kamer te schen
ken, een gevolg moet zijn van de meerdere voortreffelijk
heid van dat plan zelf boven andere projekten, en het 
raadzaam is deze gewigtige aangelegenheid zoovee1 mogeJijk 
vrij te houden van personele kwestien en grieven. 

De ee1'ste Gouvemements-f:Jek1'etaris, 
W. STORTENBEKER, Jr. 

rrhans leest men in de Javabode van Zatuf' 
dag jl. : 

Ofsehoon de Gouverneur Generaal volle vrijheid geschon
ken heeft tot het openbaar maken van al deze beseheiden, 
blijkt niettemin uit bladzijde 241 en 242 del' Verzameling 
dat een stnk (t) is achtergehouden. Het is het relaas eener 
konferentie, op last van den vorigen Minister van Koloniell 
te . 's Hage gehollden tussehen een vertegen woordiger deF if. 
1. Spoorweg Maatsehappij en een hoofdofficier del' Indische 
marine, destijds met verlof in Nederland. Op het met eij-. 
fers gestaafde beweren van dien officier, dat het haven plan 
der Spoorweg-Maatsehappij onpraktisch en ruineus was, 
zou namens de Maatsehappij door haren vertegenwoordiger 
geantwoord zijn: IImogelijk ot onmogelijk, rlat raakt niet; 
als wij er maar geld aan verdienen." 

vVij kwalificeeren deze mededeeling niet, maar 
merken op, dat · geen enkel publiek belang ooit 
gediend werd door nuttelooze en verregaande 
indiskretie, door hartstocht en door het botvie-
ren aan pel'soonlijke veeten. v. L. 

(t) Een stuk; welk? Br bestaat geen dokument van diea 
aard, want bet is niet bekend dat de beer W. een proces· verbaal 
van zijn onderboud met .den heer G. beeft opgemaakt. 

R~d. 

INDISCHE BEGROOTING VOOR 1873. 
1. 

Het is nu eens een feit, dat men in Jndie. 
de jaarlijksche begrooting van uitgaven en in
komsten te zien krijgt tegen den tijd, dat de 
wetten in Nederland zijn afgehandeld en del'
halve over ODS, 111I:11U' zonder ons werd g~han
deId. De Minister ontvangt van het Indisch 
bestu~U' de voorstellcn, verhakstukt ze naar 



zijne inzichten en brengt ze in diskussie zon- gereduceerd. 
del' dat het Jndisch publiek de minste ge- Hoe de Minister van Kolonien evenweI kan 
legenheid heeft op hestaande hehoeften, leemten beweren, dat Nederland 51/2 milioen aan Indi
en gebreken opmerkzaam te maken. Het is sehe hijdragen te vorderen heeft en eene regu
geene aangename taak een onderwerp te be- arisatie-wet indieot om die som. aan .de mid
spreken, wetende dat het mosterd na den maal- delen van Nederland over 1872 toe te voegen, 
tijd is en op menig punt eerst na verloop van i~ onbegrijpelijk, wallt men heeft reeds 10 mi
een ron1 jaar zal worden teruggekomen. 'iVij lioen genomen. Is dat nu het stelsel om de 
bepalen ons daal'om tot de bespreking vun en- overschotten van Indische diensten als eersten 
kele pnn!e? . .. .. .. I post van inkomst op eene vo~g:en.de begrooting 

De MIl1lster deelt mede, dat hlJ blJ :tlJ11 op- te brengen, zooals de komptablhteltswet, volgens 
tl'eden de ontwerpen del' lndische begrooting den Minister, wii? Of gelijkt die wijze van 
van uitgaaf VOOl' 1873 " llagenoeg gereed" Yond, l'ekenen met Indie niet op hetgeen een man 
maar dat de raming del' midc1elen en inkomsten antwooI'dde, die t 100 tel' Ieen vroeg en er 
eerst den 14 Augustus jL was ontvangen. De slechts f 50 kreeg (hier is 't omgekeerd, Ne
zending van een Direkteur-Generaal van Finan- derland nam 10 milioen en beweerc1e 51/ 2 te 
tien sehijnt c1it Iaatste dus niet te bespoedigen. kunnen vorderen): clat men hem dan nog f 50 
De ]VIinister heeft voorts slechts "enkele wijzi- 8chuld£g bleef? 
gingen" in de ontwerpen gebracht. Bedoelt hij 
de ontwerpen, zooals ze uit lndie zijn gekomen De begrooting voor 1873 wijst een geraamd 
dan weI zooals hij ze gereed vond? Dit is niet overschot aan van j 10.380.301 \velk eijfel' 
duiclelijk. nog ten gevolge van nit lndie te verwachten 

De rekeningen over 1866 en 1867 zijn dan nota's gewijzigd kon ,Yorden. 
eilldelijk ingediend. Die over latere jaren hlij- De uitgaven zijn geraamd op f 104·.61 7 .2 10 
yen nog nit. tegen f 109.377.947 in 1872. Door de suiker-

Uit die stukken, nit de door de Direkteuren regeling zijn natnurlijk uitgaven vervalJen. De 
afgesloten rekeningen van hunoe departementen inkomsten worden begroot opj 109.027.947 tegen 

• en voorloopige opgaven of l'al1lingen blijkt, dat f 119.758.338, hetgeen wedel' zijne verklaring 
\'i:nen thans de volgellde saldo's in kas zou hebben: vindt in eene raming van verkoop yan niet meer 

over 1867 f 29,732,520, 88 dan 650.000 pikols koffie , zij het tegen 43 cents 
68 ,,6,575,959,94 per half kilogram. . ' . ' 
69 " 4, 149,529,421/~ VOOl" het departement van Jushtle wOl'dt 
70 ,,6,862, 589,94 f 2,6"1.651 ?!lee)" aangevrar.gd, voor ondenvijs, eere-
11 ,,8,292,097,00 dienst en nijverheiclf 104.229, voor burg. openb. 

rrotaal f 55,612,697,181/2 werken f 114904 en voor marine f 716.144, 
.. , . terwijl daarentegen millder is gel'aamd VOOl' regee-

.NatnurhJk zullen d~ voorlooplge.opgaven en 1'a- ring en liooge kolleges j 18.212, VOOl' finantien 
mmgen nog weI ~e~l1ge verandenng ondel'gaan. f 72.792, voor binnenlandsch bestuul'j 5,334,893 

Maal:. vOl'ige nnl11ste1'S l:ebben reeds o.ver een en voor oorlog f 184 765. 
belangnJk gedeelte van che som bescl1lkt ten 
bate van het moederlancl, zonder zich aan onze 
behoeften te storen. 

Aan de l'ijksmidclelen werd toegevoegd 
in 1869 j 3,475,000 en 
" 70 " 2,900,000. 

Men lweft in het vorige jaar voorts 10 mi
lioen VOOl' amortisatie nin schuld aangesproken. 

Voegt lllen hierbij dat vo]gel1s de l'amiilg del' 
',' bijdl'agcn, die Indie bad te leveren, over 1868 

en 18o\:) j 5,4U7,ZLlO,G 1 mindel' zijn gestol't clan 
waarop gel'ekencl was en dat de minister 121/2 
miIioel1 l'esol'veert am de ! ndische kassen gaaly1e 
to houclclI, dan \vorden de venIloedelijke batige 
sloten van Indische dicllsten totf21,Z3U,456,571/2 

De ve1'hooo'in o VOOl' ]'ustitie ontstaat hoofdzake-b 0 . 

lijk doorc1iell thans f 120.000 meer worden aan-
d 

. . 1 

gevraagd an een paar J,aren vroeger, ,:e,gens ,ete 
toe passing van het beglllsel ran schclclmg (tel' 
aclministratieve en rechterl i.ike macht en voor 
de reol'fYanisatie nUl het l'echt::;wczen op Sumatra . 
'Vij kn~nen derhalve aalluemell, dat in deze d~in
o'enc1e beho~fte vaal' Sumatra zal worden voorZlen. 
tl 

De vorio'c lalJc1voogcl had voorstellen aan het 
opperl)estu~r onclerworpen, om in de rechte~'~ij
kc organisatie, de reglementcn op de bnrgel'hJke 
rechtsvordering en strafvordering en in het zoo
o'enaamde iulandsche reglemcnt wijzigingen te 
brcllgell. Als wij goed onderrieht zijn,wilde hij 
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dl:l.lll'mede zeer snelle en volledige toepassing van 
de scheiding van l'echterlijke en administratieve 
macht gepaal'd doen gaan. De heel' de Waal 
was van eene andere meel1ing. Hij wilde eerst 
volledige' herzienil1g del' wetboeken als bveral op 
Java l'echtsgeleerde presidentel1 aall het hoofd del' 
landrac1en standen. De tegenwoordige minister 
is zeer terecht van meening, dat op die wijze de 
duurzame verbetel'ing del' rechtspleging te veel 
op den achtergrond geraakt. Met gel10egen le
zen wij in de memorie van toelichting, dat wij
ziging del' bestHande verordeningen op het rechts
we zen wOl'dt vool'bereid. 

Op nieuw vinden wij eene som van! 5.705.850 
voor zoogenaamcle eischgoederen uitgetrokken, 
dat is bijna 21/2 ton meer dan in 1872. Voor 
schroefstoomschepen komt evenwel f 490.000 
meer voor dan in 1872, zoodat voorde overige 

. posten eige.nlijk iets mindel' is geraamd. Wij blij
ven het een zeer verkeel'd stelsel noemen een tal 
zaken jaren te voren uit Nederland te ontbieden. 
Onze overtuiging is dat daardoor zeer veel geld 
verknoeid wordt. Men heeft hier toch in menig 
opzicht een "oorraad in de magazijnen, die tot 
niets dient, daar de partikuliel'e handel el' betel' 
111 zon knnnen voorzien, terwijl men daarente· 
gen soms aan hoog noodige zaken gebrek hecft, 
die men nn dnurdel' moet betalen dan wanneel' 
gel'egelcl op de levering kon worden gerekend. 
Veel bederft en vermindert bovendien in waarde 
in de pakhuizell. Ret is een verouderd systeem, 
dat men zoovele eischgoec1eren uit Nederland 
laat uitkomen. Men zan zoowel doe1matiger als 
zlliniger in de behoeften kunnen voorzien. 

II. . 

Onder het hoofdstnk biunenlandsch bestuur 
komt op nieuw een post voor am de reorgani
satie van het bestuur op de buitenbezittingen in 
het leven te roepen en de ass.-residenten en 
kontroleurs in traktement gelijk te stellen met die 
op Java. vVij willen hopen dat eindelijk eens de 
zaak. tot stand kome en het eindelooze overleg 
tot e~n beslnit moge leiden. Ret is goed en fraai 
dat zulke zaken in beginsel zijn vastgesteld; maar 
elk jaar, dat verloopt, vergroot het onrecht en 
de onbill~jkheid, die bestaan. 

De benoeming van vier assistent-residenten in 
Soerakal'ta, in het belang del' verbetering van de 
veiligheid, juichen wij toe. 

Oak verdient de Minister dank, dat hij een 
subsidle voor een proef met de stoompaket
vaart op A ustralie heeft aangevl'aagd. 

De suikel'regeling is slechts door twee kon-

traktanten niet aangenomen. Zij zullen 25.800 
pikols suiker moeten leveren Aan cijns ontvangt 
men bijna 4 milioen, terwijl voor het laatst 
op verkoop van 70,000pikols suiker, restanten 
van vroeger jaren, gerekend wordt. 

De Minister laat zich niet uit over de bepa
lingen tot uitvoering del' snikerregeling. Toch 
hadden we van hem wijzigingen verwacht. 

De regeling van de wijze van belastinghef
fing in de Preanger-regentschappen schijnt niet 
te willen vlotten. In plaats van de landrente 
heeft men daar eene belasting op het rijstge
was willen invoeren. .l\' II komt men wedel' daarop 
terug en zal het gewijzigde landrente-ste1sel, met 
5 jaarlijkschen aans1ag, daar invoeren. Verhoogt 
men de belastingen op den landbouw daar zonder 
meer middelen van vervoer te scheppen, wij her
ha1en het, dan zal men finantieele te1eurstelling 
en ontevredenheid kweeken . 

Met de reorganisatie van het inlandsch onder
wijs schijnt het ernst te worden. Men belooft 
ons althans zes kweekscholen. 

Waarom men niet tot een bes1nit komt over 
de opleiding van onderwijzers in Nederland, is 
ons een raadsel. 

Het Indisch bestnur wil met ernst het opper: i 
bestllur steunen om de leiding del' burgerlijke 
openbare werken te verbeteren, verzekert de 
Minister. vVij nemen dat gaaf aan. Maar de 
direkteur werkt in anderen geest. Men lette 
op het rapport over de komptabiliteitswet. Het 
spreekt van zelf dat hij geeue "nauwkeurig ge
detailleerde" opgavencler uit te voeren werken 
geeft. Niet enkel uit de aanvrage am! 1.029.120 
meer aan personeel te besteden, maar ook in 
andere opzichten kan men het bewijs vinclen, 
dat men aUes in eigen beheer wil uitvoeren. Op 
het stuk der aanbestedingen zijn in de kompta
biliteitswet bepalingen opgenomen, die herzie
ning eischen. Maar nog altijd wacht men hier 
op eene afdoende verbetel'ing del' voorwaarden 
voor aannemers, zoodat die van het militair de
pal'tement niet langeI' uiterst gllnstig afsteken bij 
die, welke de burgerlijke dienst stelt. N og altijd is 
elk aanuemer aan willekeur overgeleverd. De 
Minister wil het person eel van den waterstaat· 
uitbreiden, maar op kleinel' schaal. Men begin
ne even weI orde in de zaken te brengen, bijv. 
dat niet als eene som voor de vel'bouwing van 
de bureaux van een departement alhier te kort 
schiet, men die afneemt van hetgeen voor een 
kaaimuur bestemd was, en als men tot voltooiing 
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yan dit laatste werk dan ten slotte een tekort van 
plus minus eene halve tOll vindt, weder gelden 
voor bruggen en wegen bestemd, \' 001' den 
kaaimuur gaat gebruiken. 

Het besluit, waarbij eene kommissie voar het 
irrigatiewezen op Java in het leven wordt ge
roepen, moet in dien zin verstaan worden, dat 
de regeering de rivieren in Indie onder technisch 
beheer wil brengen en waterbesturen in het le
ven roepen. Dat d~nkbee1djuichen wij toe. Voor 
werkelijke irrigatie en voor den geheelen land
bouw is de uitvoering van dat plan onmisbaar. 

wij ontkennen dat de Minister van Marine in 
dit jaar voldaan heeft aan de' overeenkomst om 
een zeker aantal oorlogsbodems hier beschikbaar 
te steJIen. 

De Minister van Kolonien belooft bij de !'aminO' 
del' midde.len eene herziening del' bepalingen om~ 
!rent d~ opmm. ~unen wij die nog in het loopende 
Jaar Zlen afkondlgen? Zoo niet dan zal de 
schatkist zeer zeker in ] 873, bij ;ntzettend ver
meerderd verbruik en brutalen smokkelhandel 
er slecht bij varen. ' 

Met leedwezen zagen wij de begrooting voor . Ten slott~ nog eene vraag. De gl'ootste fout, 
oorlog in. l\' oeh voor de vermeerdering van dIe I?-en b1J .. de samenstelling del' Indische be
!raktementen van offieieren 110eh voor den staf ~rootll1gen b1J de. wet heeft begaan, is gelegen 
IS een penning uitgetrokken. Maar dagelijks' ~n de .~e lage ramll1g del~ onvool'ziene uitgaven, 
neemt het tekort aan genie-officieren toe. De m stnJd m~t de bedoelll1g del' wet, zooals de 
positie van den officier van gezondheid en van ontwerper dIe aa11ga~. Heeft hij, wedel' aan het 
den .lliilitail'en apotheker is bepaald Rlecht. Vel'- bestu~~l' geko.:nen, ~n anderen zin gehandeld? 
gelijkt de officier, die hier tegelijkertijd met een De c~Jfers wlJze~. cht niet aan en men kan er 
ambtenaar uitkomt, 11a 20 of meer jarel1 dienst verzeker~ ~a~l ZlJl1, d~t derhalve het getal af
de wederzijdsche traktementen en pensioenen, el! ovel'~cl1nJVll1.~en, kredIe~e~l en aanvullingswetten 
dan is aIles ten zijnen ongunste. Ons leger is ~llet gerll1g zal zlJn. ~e ~lll1:~ter van Kolonien had 
voorts slecht toegerust. De artillerie eiseht eene mtusschen slechts vyeuug tIJd om de gereed ge-
~roote uitbreiding. Aan achterladers is gebrek. maakte ontwerpen te herzien. 'iVij willen in 
~rbestaan nog andere behoeften. In Indie is het vervo~~ o~ betel' hopen, zoolang althans het 
een goed georganiseerd leger onmisbaar. Men stel~el bhJft v1geeren om de begrooting in Ne
kan mimige doelmatige bezuiniging invoel'en, del?and vast te stellen en men niet tot het eenig 
maar er zijn uitgaven, die geschieden moeten. ~atlOneele stelseI ~vergaat; om de uitgaven en 
De vorige Ministel van Kolonien was een be- mko~sten. van Inche door eene wetgeyende ver
paald anti-militair man; van dezen willen wij ?adel'll1g 111 de.~e ~~weE:ten te doen regele.p. Dat 
hopen dat hij het noodzakelijke zal durven aan- IS de onvermlJdehJke toekomst, hoe men ook 
vl'agen. moge tegenspartelen. v. L .. 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMINGEN 
ENZ. ' Maar nog mindel' gunstig dan de positie van 

den Indischen officier is die van den officier bij IN N AAM DES KONINGS! 
GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 

Den Raad van Nedel'land8ch-Indie- gehoord; 

Allen. die deze zullen zien of hool'en lezen, SaIut! 
doet te wete1Z; 

de marine. De geest onder het korps zeeoffi
dieren ih deze gewesten is alles behalve goed. DE 

In Nederland zijn op dit oogenblik een aantal 
zeeofficieren ijverig bezig om, in verband tot de 
nieuwe bepal,ngen omtrent het ambtenaars-exa
men, zich Vaal' te be reid en tot den overgang 

.oat Bli, het wenschelijk achtende de eilanden Amsterdam en 
Mlddelburg en de daartoe behoorende riffen voor 1873 en vol
gende jaren. uit te sluiten van de pacht der Dllizend·eilanden, 
omscbreven m de voofwaarden, als bijlaa~ lao U opgenomen in 
Staatsbla~ 1849 no. 52, en tevens artikel 6 van die pacht.voor
waarden In den na te melden zin te wijzigen; 

til burgerlijken dienst in Indie. 
Het materieel in deze gewesten bevindt zich 

Lvoorts ten deele in erbarmelijken toestand. Er wor
. de)} van de schepen, die nog varen kunnen , Lettende.op deartike.len 20, 29, 31 en 33 van het reglement 

op het beleld der Regermg van Nederlandsch·lndie; 
. Heeft goedgevonden en verstaan; 
'I'e bepalen. als voigt: 

1. De eilanden Amsterdam en .Middelburg en de daartoe be· 
hoorende rilien worden voor 1873 en volgende j~ren uitO'e· 
sloten van de pacbt der Duizend-eilanden, omscbreven in"de 
voorwaardeu als bijlaang lao U opgenomen in Staalsblad 18.J.9 

·ontzachlijkc diensten gevordercl In het jaar 1873 
zal het een reuzcn werk zijn de zakel1 gaal1cle te hon
den, want de schepen, die ill Nederland in aanbouw 
zijn, zullen weI met kracht gereed gemaakt 
kUlluellworden, in 1073 ZUllCll zij er niet zijn.\ 

En wat het Ncdcl'landsche eskader betreft, ! II. 
no. 52. 
Artikel 6 van de in artikel I genoemde pacht.voofwaardeu 
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wordt, ingaande met primo Januari 1873 gelezen, als voIgt.: 
"Evenwel tal het visschen vaokoraal- ofkalkst.eeoen, welke 

NOp eo lIabij de Duizend-eilanden of in de baai van Batavia 
"worden gevonden, door den pachter tegen een zekeren over
lIeen te komen prijs, de som van f 1.10 (eengulden en tien 
Ncenteo) per kojang niet Ie bovengaande, zoowel aan de ge
IInoemde eiland-bewoners als aan anderen kilnnen worden 
IIafgestaan, die echter alsdan, even als de' pachter zelf, ver- I 
IIpligt zullen zijn die kfilksteenen te Batavia en op geen an
IIdere plaat.s in t.e voeren of te verkoopen, sub poene van 
IIeen boete van /100.- (een honderd gulden) tot f 500.
• (vijf honderd gulden) eo konfiskatie van het alzoo weder
IIregtelijk ingevoerde f'.{ verkochte. 

II De pachter zal echt.er niet.s morgen vorderen voor den 
IIkoraalsteen, die ten dienste van voor Gouvernements reke
lining \lit te voeren werken wordt aangeschaft; ook is hij 
'Ilgehouden om deu kalksteen tegen eeri billijken prijs aan 
Iide kalkbranders te verkoopen, zullende, wanneer over te 
IIl;oogen prijs klagten mogten inkomen, die prijs door den 
Ilresideut van Batavia worden bepaald en bekend gemaakt. 

En opdat nielOand hiervan onwetendheid voorwende. zal deze 
in het staatsblad '::In Nederlandsch-Indie geplaalst eo, voor ZOD

veel noodig, in de Inlandsche en Chineschc talen aangeplakt 
worden. 

Gelast en beveelt voorts, dat aile hooge en lage kollegien en 
am otenllren, officiereu en j Ilsticieren" ieder voor zooveel hem aan· 
gaat, san de sUpt.e naleving dezer de band zullen bouden, zon
der oogluiking of aanzien des persoons. 

Gedaan te Buitenzorg, den 23sten October 1872. 

(Staatsblad no. 182.) 

LOUDON. 

De Algemeene Sek?'etaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

EXTRAKT uit het Regi8ter del' be8luiten van de,l Gouvet
new'-Genel'aal van NederZandsch-Indie. 

:BU1TEN'ZORG, den 20stell October 1872, (No.' 18). 

(Staatsblad no. 181). 

Kracht-ens mllchtiging des Konirigs, te bepalen, dat met ingling 
van 1 Jlinuari 1873 de bij art. 1 van het besluit van 9 April 
1871 no. I, [Slaat.sblad no. 43], gemaakte uitzondering tenaan
zien van de Circulaires vervalt, en dat mit.sdien llok voor deze 
imprimes moet worden betaald, als voor andere drnkwerken i. 
vastgesteld. 

Afschrift, enz. 
Tel' ordonnancie van den Gouverneul'-Generaal 

van Nedel'landscTt-Indie: ' 
De Algemeene Sekl'eta1'i8 , 

V AN ' HARENCARSPEL • 

Civiel Departement. 
Verleend: 

Een verlof naar Nederland voor den tijd van een jaar, buiten be. 
zwaar van den lande, aan den ambtenaar op wachtgeld J. 
G. A. Rademaker, laatstelijk eerste klerk, tevens griffier bij 
den lal1draad te Lamongan (Soerabaija). 

Ontslagen : 
Uit 's lands dienst, de gewezen postkommies te Serang (Bantam) 

A. O. vander Ji:rrelen. 
Eervol, nit's lands dienst, wegens ziekte, de opzigter der tweede 

klasse bti den waterstaat en's lands burgerlijke open bare 
werken J. A. Hahne. 

Op verzoek, eervo!, nit zijne betrekking, wegens ziekte, de tweeds 
kOinmies hij bet departement van binnenlandscb bestuur L. 
van den Bar jr. 

Op verzoek, eervol, als lid van het bestuur over bel roomsch
kaUlOliek wees- en armhuis te Samarang, Chs. de Chauvigny 
de mot, onder dankbetuiging voor de door hem als zooda
nig bewezen diensten. 

Goedgekeurd: 
da.t doo]' den Dil'ectew' van Binnenlaitdsch Bestu1tl' 

gedltl'ende de ';naand Septe;;zber 1872, bi::j de 
landeli:Jlce inkOJ?tstm en kultul'es 

, Zijn geplaatst: ".( 
In Cheribon, de hel10emde ambtenaar ter beschikking J. Collard. 
In Samarang, de benoemde ambteuaar ter beschikking l\1. T. J. 

A. Keus. 
In Probolingo, de benoemde ambtenaar ter beschikking B. L. 

Gelezen, em;.; .. _ In 
De ... Raad. van Nederlandsch·Indle gehoord; I 

R~pelius. . 
Pekalongan, de benoemde kontroleur der tweede klasse Jhr. 
H. de I(ock, laatst :lmbtenaar ter beschikking in de residentie Is gqedgevonden en verstaan: Cheribon. 

E~rsteliik: Enz. 
Ten tweede: Ter hoofdplaats Makassar (Gouvcmement Celebes B1) 

en onderboorigheden: 
/ 'a. op te heffen de betrekkiogen van galarang in de kampongs Op 

de Kamer van Koopl/.andel en NijveJ'heid te Samara1tg. 
Ontslagen: 

./" Buoe, Maloko, Galesong en Bissi, van welke dric laatstgc
noemde bet.rekkingen de titularissen acht.ereenvolgens op hun 
verzoek als zoodanig zijn ontslagen; 

b. in dienst te stellen cen hoord over de kampons B1roe, Ma
loko, Galesollg, Biasi, Mariso en Sambong·Djawa. met den 
tHel van kapitein der Makassaren, en op een traktement van 
f 70.- (zevenlig glliden) 's maands; te vinden nit het ge
zameulijk bed rag der traktementen tot dusver Ultgetrokken 
voor galaralll\s in de vier eerstgenoemde kampongs. 

Ten derde: Enz. 
Afscbrift, enz. 

Tel' ol'donnancie van den Gouvel'lleur-Genel'aal 

van NederZandsch-Indie: 

De Algemeene Sekretaris, 

VAN HARENCARSPEL. 

(Javascke Courant 25 October 1872). 

verzoek, eervol, wegel1S vertrek, als lid D. Maal'schalk. 
Benoemc1: 

Tot lid R. F. de Set iff, waarnemeod voorzitter van bet komite 
va~ bestuur del' Nerlerlaudsch-Indische spoorwegmaatscbappij. 

BlwgeJ'lijke Openoare Wel'km. 
Ovel'geplaatst: 

Van Menado naar Amoerang (Meuado), de opzigter del' 2de klasse 
J. W. Kllitert. 

Van Paesan (Pekalongan) llaar de boofdplaats, de opzigter del' 
2de klasse H. A. von Neidschutz. 

Van Kema naar GOl'ontalo (M!mado), de opzigter der 3de klasse 
A. Esink. 

Afdeeling Telegl'aJie. 
Benoemd: 

'rot leerling-telegrafist, C. L. Charpentier; met bepaling, dat hy 

I 
wordt werkzaam gesteld hij bet telegraaf-hntoor te Soerakarta: 

Overgeplaatst: 

I 
Vail bet telegraaf.kantoor te Cherihon ~aar dat te Djokdjokarta, 

de tclegrafilt der Isle klasse H. Simon; 'r 
'D" 'X,' rr ]',{ A K rr "'t 'i t" R 't· t" • 7 ',,'t'e" "a'l ,len Gou- Van het telegraaf.kantoor te Djokdjokarh naat dat te Palembang,( 
l!. ,. v ,U fie egis eJ eel uesw. It v 1'. de telegrafist der 2de klasse F. Steinfort; 

" vel'nell1'-Genenwl VMI Nedel'land8ch-In(he. V~n !Jet telegl'aaf.kant.oor I.e Palembang naar dat te Cheriboll, d~ , 
HT.:;n'E~ZO]1G, den 26sten October 1872, (No. lIl). telegn,fist der lst.e klasse J. Bl'Ondsema; 

(Staatsblad ]lO. 184.) Va') het,' telegra!,(,bntoor I.e Weltevreden naar dat Ie 'rebiug-
Tin"gi de tele<>'rallst der 21e klasse J. M. Smolders; 
met"'b~paliog, dat zij op hunne respektieve standplaatsen Ills 

chef vlln het kantoor zullen optredeo, 

Odf:'I.eH, BDZ,; 

n~ lhad van Nederlalll\sch-Indie gt:IlOoru; 
h goedgevond::m eu ver&taau; 
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Vall bet telegraaf.kil.ntoor te ;Tebiri!?'Tinl!'~i na'ar dat te Samarana, 
de telegrafist dilr2de klasseN. J. J. Milrlierrle Routon. " 

Van het telegraaf"k~ntoor til Labat naar dat teWellevredeu, de 
telegrafist der 2de klasse C. Verburgt, en zulks met intrek
kiDg 'VaD zijne overplaatsinlt naar Soerakarta. 

Van het telegraaf.ka ·ltoor te Cberibon uaar dat te 'rjiamis, de 
I.elegrnfist der 3de klasse L. F. Persyn. 

Van het telegraaf-k'Hltoor teSimarililg uaar dat te Ctleribon, de 
tt'iegrafist der :He klasse C. Veer. 

Van het telegraaf.kIlntnor te Weltevreden nnar dat La S:lerakarta, 
de telegrafist der 3da klasse R. E. Hell'. 

Departement van Oorlog. 
Verleend: 

Een tweejarig veri of naar Nederla.nd, wegens ziekte, aan den 
officier van gezondheid der tweede klllsse J. C. W. }j'lscher. 

8.ij de Militaire Geneeskundige Dien8t. 
Bevorderd: 

Tot officier van gezondheid der eerste klllsse, de officier vau ge
zondbeid der tweede klasse J. Goslings. 

Overgeplaatst : 
Als eerate luitenant-kwartiermeester bij de miit.aire administrat.ie., 

de eerate luiteoaut der infanlerie A. R. Hofman. 

Doqr den Kommandant . van !tel Leger en .Oke! van /tet 
Depa1·temellt van 001·log · inNede1·Zandsck-Indie eijn: 

. 6eplaatst : 
Infanterie. 

Bij het l3de batailloo, deeerste luitenant R. J. G. M.deBruijo, 
·oulangs van verlof nit Nederland teroggekeerd. 

. Overgeplaatst : 
Infanterie. 

.. Uit d~. o.ms~andigheid dat de bevolking in .de onmiddel
liJke nahlJheid ~~r plaats .. h.ezig ·· was de rijstvelden te hewer
ken, werd afgelmd dat ZlJ m de · meening verkeerde dat de 
tr?epen na het gevecht bij Laoe-Potah niet zoo' spoedig 
zouden wederkeeren. . 

,nen .4den begaf zich de expeditie-kommandant naar Soen
gel-Bekl.long en werd door hem hesloten op dit punt een 
versterkmg oP. te richten. ten einde . als depot en als uit
gangspunt te dIenen VOOl' de verdere operatien. 

Ret afloopen van eene woning in de kampong Soenggal 
door ~waadwilligen, die heschouwd werden als tot de op
s~andelingen te. hehooren, had ten gevolge dat de hewoners 
dler kam pong, dIe men tot dusverre weinig vertrou wd had zich 
openlijk tegen de partij der datoe's verklaarden. ' 

Den 8sten. had te Soenggal eene konferentie plaats tus
s~h.en ~en resIdent van Riouw, den kommandant del' expe
dlti?nalre troepen, d.en assistent-resident van Siak en den 
sta~lOn~komm~ndant III de w.~teren van Riouw. Daarop 
w~rd ~n heg~~sel besloten blJ voortduring te trachten op 
mmnehJke wIJze. tot. eene schik~ing met . de opstandelingen 
t~ geraken do~h. mmlddels de knJgsoperahen op den door den 
meu:ven ex~edltIe-kommandant ingeslagen weg voort te zetten. 

I?Ien zelfden dllg werd den assistent-resident door zekeren 
h.agmda Morah medegedeeld, dat de datoe's Ketjil en Djalil 
zlCh wenschten te onderwerpen. 

~n gevol!5e het. verhandelde op de konferentie, zond de 
aSslsteut-~esld~nt di~n persoon terug, met de boodschap dat 
de datoe S zlCh vnJ konden aanmelden 't zij bij de civiele 
't zij bij de militaire autoriteiten. ' 

Bij het late batailloll, de kapitein J. A. H. Boellasrd. 
afdeeling van het departement van oorlog. 

Ret s~hijnt dat na de bezetting van Soengei-Bekilong de 
van de 2de Bataks zlCh .hebben t~ruggetrokken naar hunne eigene kam

pongs, en Ill. wee~wIl van de. pogingen door datoe Ketjil 
aangewend, zlCh met meer WIllen laten overreden om de 
w~peuen op teo vatten. Zelfs zou het hoofd van Goenoeng
Lmtang, dat zlCh tot d~~ verre onzijdig had gehouden. dien 
datoe den toegang tot ZlJne kampong hebben geweigerd. 

Ingetrokken ; 
'. Genee8kundige dienst. _ 
.. . Daoverplaatsing van denofficier van gezondheid der tW€6de 

klasse A. ··Feikema,en· van dien der derde klasse L. KlallP, 
resJlektivel\ik :bij hetgaruizoen te Ourust eude genaeskon
dig-e · die nat van· Banka. 

Departeineilt der Marine. 

Den laden dezer kwam baginda Morah van de oProerige 
datoe's terug, met het bericht dat zij zich wildeL. komen 
onderwerpen. 

Doo?' den Kommandant der Zeemagt en Okef van . ket 
Departement de?' Marine in lvederlandsclt-Indie 

Inmidd~l~ was door den expeditie-kommandant eene ko
lonne gedll'lgeerd naar Sapoeroek. Deze plaats en Oedjong
Barat werden verlaten bevonden en bezet. Van Sapoeroek 

Behrends, zoude opgerukt worden naar Tanda-Benoa en Katiminbonan 
Is henoemd: 

Tot derden stunrman bij de gouvernements marine, J. 
thana met de waarnemiog dier betrekking belast. de versterkte verbl~fplaats van datoe Djalil. J 

Ook zo~de Namoenarassi of Timbang-Langkat bezet wor-

ALGE· m·· EEN OV· ERZICHT. den, ten emde den opstandelingen den weg naar het Lang-
katsche af te snijden. 

De expeditie in Deli heeft een schitterend sukces behaald Blijkens een telegram van den resident van Riouw 
en de strijd mag als geeindigd worden beschouwd. van d~n 27ste~ deze~, ziju de beide hoofdl:lnvan den op~ 

Den 26sten des avonds ontving de regeering een tele- stand In het rlJk Dell hunne onderwerping komen aanbie
gram. houdende dat de twee Dato's in onderwerping waren den, en zuBen zij met hun gevolg aan boord van Zr. Ms. 
gekomen, terwijl onze troepen Tandah Benoewa en andere stoomschip den Briel naar Java worden opgezonden. 
plaatsen zond~r tegenstand hadden genomen. Den volgen- N adere telegrammeu op gisteren den 28sten via Penang 
den dag ontvingenwij per telegram bet hel'icht van Pinang, ontvangen, bevatten het bepanlde bericht, dat de datoes DjaliI 
dat de drie hoofdenvan den opstand door een detachement en Ketjil, alsmede Soeloe~g Barat zich overgegeven hebben 
van onze troepen. onder bevel van den luitenant Pons~ijn, en onder een sterk geleide uaat boord van het stoomschip 
geembarkeerd waren aan boord van Z. M~'s stoomschip den den Briel zullen worden gebracht, ten einde daarmede Haal' 
Briel, dat naar Batavia onder stoOin was gegaan. Batavia te worden overgevoerd." 

De Javascke Ot. van 29 dezer deelde het volgende mede: . Het heeit alzoo allen schijll, dat de expeditie op haar 
IITen vervolge op de in no. 85 dezer courant gedane emde 100pt en althans een gedeelte der troepen spoedig naar 

mededeelingen nopens den staat van zaken en der krijgs- de garnizoenen zal terugkeeren. 
verrichtingen in het rijk van Deli, strekken de volgende be- Wij hebben ook nog nadere berichten per brief uit Deli 
rich ten , ontleend aan twee rapporten van den resident tot 13 dezer ontvangen, die zeer guustig luiden. Onze 
van Riouw, rcspektivelijk gedagteekend 9 en 14 dezer. troepen hebben veel te lijden gehad 'fan muskieten, bloedzui-

Nadat op 27 Septemher Lamargo en op 2 dezer Laoe- gers en l'egens, die met stroomen nedervallen. Het goede beleid 
Potah zonder veel tegenstand veroverd waren, werd den 3den en de zorgen, die bij alles voorzitten, hebbcn even weI ten 
een koJonne tegen Soegei-Bekilong afgezonden. Ook daar gevolge dat de troepen gezond blijveu en tevreden zijn. 
word f)venmin tcgcnstand ontmoet. AlIeen vielen uit een Het percentage dec zieken vermeerderde niet en ondanks 
wllchthuisje vier schoten. I al de miseres, welke de expeilitionnail'e kolonnes oudervon. 

... 

f. ;. 



den, bleef de geest opgewekt. 
De olldp,rzeescbe telegraafkabel tusschen :Banjoewangie en 

Port Darwin is hersteld, ioodat men thans tot Brisbane, 
de hoofdplaats van Queensland, kan telegrafeeren. 

Bij de openstelling der lijn voor het verkeer zijn dour 
den Gouverneur-Generaal en den Gouverneur van Queens~ 
land telegrammeu van gelukwensching gewisseld, waarin 
wederkeerig tie hoop werd uitgedrukt, dat de tot stand ge
brachte telegrafische gemeenschap tot heil van beide kolo
nien en gouvernementen de bestaande ol1derlinge vriend
schapsbanden nauwel' zal toehalen. 

De telegraaf van Sumatra bracht .ons een zeer droevig 
bel'icht, De bekwame en werkzame mijn-ingenieur de Greve 
heeft bij het dden , van onderzoekingen doorhet omslaan 
van zijn sampan, terwiji hij de Kwantan overstak, jammer
lijk het leven verloren. De Staat verliest daardoor een nit
stekenti ambtenaar, terwijl eene schoone toekomst met een 
slag vernietigd is. Algemeen is de deelneming in dezen voor 
het overblijvende gezin en de familie-betl'ekkingen in N e
derland zoo treurige gebeurtenis. 

:M:en verneemt dat de vroeger tel' dood veroordeelde lui
tenant Hagen en een paar andere Europeeanen, die in een 
del' inlandsche staten op het schiereiland l\falakka dienst 
badden genom en , vetmoonl zijn. 

Den 25 Oktober jl. zijn albier geveild 25,000 pikols gou
vernements-koffie, die gemiddeld f 41,96 hebben opgebracht. 

De opbrengst van den spoorweg Batavia-Baltenzorg in 
de maand Juli jl. heeft bedragen t 7,730,18 en van den 
spoorweg Samarang-Vorstenlanden f 136,265,845• 

vat cen staat van den invoer del' voornaamste katoenen- en 
wollen manufacturen, v.ervallrdigd ill landen, bewestende 
Kaap de Goede Hoop, te Batavia,Samarang en Soerabilija 
in de maand September 1872. 

28 October 1872. 

Telegrammen. 

Pin an!), 27 October. De konsul alhier heeft 
de tiJding ontvangen, dat de Dato's in Deli zich 
aan de onzel1 hebben overgegeven. 

Pinan,f), 27 October, des middags . De drie 
Dato's zijn onder geleide van een detachement, 
gekommandeerd door den Iuitenant del' Tnfante
rie Ponstijn, geem barkeerd aan boord van Z. 
M's. stoomschip de Briel, dat reeds onder stoom 
naar Batavia is. 

Deli. 
Zaterdag-avond ontving de Regeering per t~legram, men 

dag te Pinang aangeboden, het eerst het belangrijke bericht 
van den kommandant del' expeditie in Deli, dat Dato Xetjil 
en Data Dalil in onderwerping zijn gekomen en Tanda Benoe
wa, benevens nog andere plaatsen zonder tegenstand te ont
moetell door onze troepeu waren bezet. 

Ret heeft alzoo allen schijn dat de expeditie op haar 
einde loopt en aU hans een gedeelte van onze troepen spoe
dig naar de garnizoenen zal kunnen terugkeel'en. Te Ambarawa en Samarang heeft men wedel' een paar 

schokken van aardbeving gevoeld. Den i -5sten werd 
hier mede een scliok waargenomen. - Met diep leedwezen vernemen wij per telegram, dat de 

De redakteur van 11et Soerabajascli Handel8blad, de heel' verdienstelijke ingenieur de Greve bij het doen van onder
Elberg, is door den Raad van J ustitie te Soerabaja veroor- I zoekingen op Sumatra,naar men vermoedt door het omslaan 
deeId tot een jaar gevangenisstraf eli f 500 boete, wegens van zijn sampan op eene del' rivieren, het lev en vtrloren 
eene beoordeeling van handelingen van den vroegel'en assis- zan heuben. De Staat verliest in hem een kundig en am- '/ 
tent-resident voor de politie Nolthenius. bitieus ambtenaar. Voor de zijnen, voor echtgenoote en 

kinderen, Vaal' ouders en behuwdonders in Nederland is 

EI.A.. T.A.. VI..A. , 
26 October 1872. 

Wij ontvangen van onzen geachten korrespondent te Sin
gapore ' Tlie Sialn Weekly Adverti8e'r No. 165, van 10 Oct. 
jl. . Dit blad wordt te :Bangkok uitgegeven en bevat niet 
mindel' dan vier kolommen of eene geheele pagina over het 
N euerlandsch gezantschap in Siam. De ontvangst, die de 
heel' Hoogeveen geniet; is uiterst aallgenaam en hofIelijk. 
Na wederkeerige bezoeken bij en door de ministers werd het ge
zantschap den 4 dezer door den Koning ontvangen en aan 
Z. M. de insignie van het grootkruis van den Ned. Leeuw 
aangeboden. De heel' Hoogeveen had na de pnblieke au
dientie een partikulier onderhoud met den jongen v~rst . 
Men 1aat zich zeer loffelijk nit over diens ontwikkeling, 
houding en hande1il1gen. Den 6den werd den gezant een 
diner aangeboden in het paleis van den Eersten Koning, in 
de nieuwe zaal. Voor het diner werd de gezant en zijn 
gevolg tot een nader onderhoud toegelaten, bij welke gele
genbeid hij de insignia overhandigde van de riMer
orden, door Z. 111. on zen Koning geschonken aan den Tweeden 
Koning, Z. Exc. den regent, ite ministers van oorlog en 
buitenlalldsche zaken en andere hooge Siamsche staatsdie
naren; de gezant verzocht den Koning die eereblijken weI 

deze trenrige gebeurtenis een zware slag. 

De nieuw benoemde Prokure:.:r-Generaal bij het Hoog
gerechtshof heeft heden den gevorderden ambtseed.afgelegd, 
maar een kort verlof verkregen alvorens zijne betrekking 
te aanvaarden. 

:Bij de op heden door het gouvcrnement gehouden vei
ling van 25,000 pikols koffie, was de gemiddelde prijs per 
pikol f 41.96. 

Men schrijft ons van Soerabaija: 
,,'fot betere waardeering van het proces tusschen deo 

opium-pachter alhier en den staat teeken ik aan dat de 
volgende ' hoeveelhcden opium alhier van Batavia werden 
ontvangen: 
in 1810 ... 191 kisten Turksche, .. 280 kisten :Bengaalsche 

71. .. 97 II '" 650 1/ Ii 

72, .. 55 1/ 1/ 350 1/ II 

Ongerekend de hoeveelheden, direkt uit Nederland her
waarts afgescheept." 

Heden middag ten half een nre heeft men alhier twee 

ligte schokken van aardbeving gevoeld. 

aan de begiftigd en te willen uitreiken. 29 October 1872. 

Bij de Jav. Oour. is gevoegcl het verslag der kommissie, De Locomotie/zegt, dat het t.elegram van den Rotter-
belast met het ainemen van het eindexamen der hoogere damschen korrespondent van de Hanclelsvereelliging beb'ef-
burg(;rscholen in Nederlandsch-Indie, in llet jaar 1872. fen de de aanneming van het Indisch tarief een canard is. 

___ • Yoonlat nadere informatien daarumtrent ontvangen zijn, 
Een cx.t~a-bijvoegsel, behool'ende bij ue Ja,V. OQU"., be- j stellen wij ons geen partij, "- ., 
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H6~ beweren van de Locomotie/, dat het tarief niet door IOonmd te doen overvoeren, dan zou men ze waarschijnlijk 
de wetgevende macht "vaal' Februari 1873" kan behandeld ,op het dek en ten deele buiten board moeten vastsjorren, 
word,eo, ver~ient evellweI "den lof del' dwaasheid," om met terwijl voor het transport te land in Europa twee goede
de Locol1t()ttej te spreken. De Tweede Kamer - waarvan renwagens aan elkander gekoppeld dienden te worden am 
aHeen sprake was - heeft immel's in Let vorige jaar haar Re- deze zeldzaamheden oaar Ween en 'te brengen. 
glement van Orde gewijzigd en beslist, dat niet meer door 
de sluiting' cener zitting aHe aanhangige voorstellen verval
len. Derhalve kan de Kamer zeel' goed zander nieuw see
tie-ooderzoek, nadat zij den 16 September jL wasbijeen-, 
gekomen, den 17 October de tariefwet hebbell afgedaan. 

Men leest in de 80m'. Cour., onder de ingezonrlen stukken, 
het volgende; 

De Stoomboot "Oom'ad" arriveerde den 8 dezer 's morgens 
vroeg op de reede van II Batavia" dat is heden dus rllim 
19 ' dagen geleden. De goederen voor ' Soerabaia moesten, 
wijl de Stoomer niet naar hier komt, in booten der N. 1. 
Stoomvaart Maatschappij overgeladen worden; main°, dit is 
het essentieele van de zaak, eerst gisteren kwamen eenige 
goederen alhier aan den Boom, aangebracht door de Wit
limit Macki1~non j de documenten, die goederen vergezellen
de, zijll echter zoo onvolledig, dat de Ontvanger en Con
troleur alhier huiverig waren die goederen uit de prauwen 
te doen halen en wei omdat aUes onder de benaming van 
"diversen" of IIKoopmanschappen opgenomen werd en daar-

, bij alles nog aan order in die zoogenoemde manifest en 
staat. Ontvangers van goederen mogen nn radan ot humie 
goederen aaugekomen zijn. Nu is de vraag of het wei 
voordeelig is zulke enorme hooge vracht til betalen om zllik 
cen wanorde te helpen bevorderen, die de medegaallde amb
tenaren del' Recherche hier gednrencle eenige dagen ruste
loos, ja wanhopend maakt, om niet te spreken van de ont
vangel'S dier goederen die door zulke nonchalance groote 
nadeelen oploopen. X. 

Van het Amerikaansche schip Borneo, dat gister Straat 
Sunda passeerde, naar herwaart~ bestemd, met eene lading 
ijs aan boord, zijn twee man der equipage op de reis over
laden eu is de kapitein ziek. 

8amarang. Even als te Ambarawa werden den 10den 
dezer ook in de afdeeling Salatiga schokken van aardbe
ving gevoeld, doch slechts ten getale van 7. 

De schade hierdoor veroorzaakt, bepaalt zieh, voor zoo- , 
ver bekend, tot drie scheul'en in de muren van het poststa
tion Pragoeman. 

Menado. Aan twee van de vijf hoofdaanleggers der in 
het begin van het vorige jaar in het landschap Limbotto 
(afdeeling GOl'ontalo) plaats gehad hebbende ongeregeldhe
den, die te dier zake in het belang del' open bare mst en 
orde bij politieken maatregel naar bet eiland Java waren 
verbannen, gelukte het, om op de reis naar het oord hun
ner ballingschap te ontvluchten en hun geboorteland wede,r 
te bereiken. 

Al spoedig vormden zich deze person en, genaamc1 Autoe
la en Babihoc, door bedreiging en overreding een aanhang 
onder de bevolking, waarmede z~ zich in de bosschen schuil 
hielden. 

Op hunne weigerillg om zich te onderwerpeu, werd in 
hd begin van September door het plaatselijk bestuur uit 
de hoofden en bevolking eene strijdmacht georganiseerd, aan 
welker hoofd de assistent-resident van Gorontala de rust-

\ 

verstoorders te gemoet trok, en met hen slaags raakte, met 
30 October 1872. dat gevolg dat Babihoe en meerdere zijner volgelingcn 

N 
. o-edood en de overigen verspreid ,werden . 

.r aar WlJ van goederhand vernemen, zal m de tweede '" d "d . 
h 1ft d 1 d 

.1 d't' t k 70 Van de an ere ZlJ e sneuvelden ook v6rscheldelle personen 
e er vo gen e maauu eene expe 1 le, S er man van d d 'd' t l"k k 't 0 I t G l 1 t . tAb' L tt' b t T' " waaron er ever lens e IJ e apl em- au van oronta o. 

Ie dgarmzoelne , m OLUa, naar e 1, eoos en lmor, ge- Na den doocl van Babihoe werd Antoela door demeesten 
zon en wore en. " hit d t" h . h M I 0 h h . d t . t"' dId d N d ZlJner aan angers ver aen, zoo a zlJn aan ang ZlC van 

en za ZlC ennneren a eemgen lJ ge e en e. e. '\lieVerlede vermindercle en hij, na met 13 der zijnen eenigen 
Ind. bark Nom'ban, gez. Oomkens, ter reede van Lettl aan- Cd' I b h t h bb d Id d . kt 
kwam, om aldaar eene lading gonvernements-steenkolen te hlJ III ~te OOt'se .e~ e e

t 
ken omgedoo , 001' Zle" e en 

I N d d 1 I b h b 
onger Ul gepu , ZIC:1 moes omen' on erwerpen. 

ossen. a at een ge ee Ie aan wa ge rac twas, egon S d t' 0 d' "k It· I t k d d 
de bevolking eene vijandige houding tegen de opval'enden o. te er ~lso lU

ld 
Ie rlJ den cedrus 'bge 'ee

kt
, cdrugge eer; e 

d h
· t k d rlJS - en ml eve en WeI°- en we er ewer , e pasars waren 

van genoem sc Ip aan e nemen" wam gewapen aan d k I. ht I t II "d b d ,od d . h II d b dO. d t even fll vezoc as e voren en a e vrees VOOl ·vel ere 
oar en verW1J .er e ZIC a een na e e relglll~ a men ongeregeldheden kon als geweken worden beschouwd. 

op haar zon schleten. De Noorban moest onverncMer zake 0' leb ' 0 .le l (l.J I h tit t d d kk d l"k d L' . d bees en nIN, rltOonglteINelt. n e aa s er maan 
vertre' en en voer e tege IJ e~ op ett.~ geves~lg en Am 0- Augustus is de kraton van den sultan van Sumbawa met nage-
neeschen scho?imeester over, dIe me~ zlJn gezlll aan. boord noeg al de zich daarin beviudende goederen door brand 
van het vaartUlg gevlucht was om ZIJn door de Lettmeezen . Id ' 
b d . d I t dd venne . 

e relg even e. re en:. . . Een del' zonen en een der kleinkinderen van den sultan 
Een en anderls aanleId~ng tot het zenden dezer. expechhe vonden den dood in de vlammen. 

om de bewoners van LettI wegens hun overmoechg gedrag ., . 
en. stout verzet te tuchtigen. Amboma. fen vervolg3 van het 1ll No. 79 dezer Cou-

rant voorkomend bericht omtrent de in de negorij Paulohij 
De Uegeering heeft de hoofden van gewestelijk bestuur (afdeeling Elpapoetibaai, eiland Ceram) plaats gehad heb

aangeschreven voor de Weener-wereldtentoonstelling zoo- bende rustverstoringen, kan het volgende worden vermeld; 
danige produkten van hun gewest naar herwaarts te zenden Den l4den Augustus jl. zoude door den ambtenaar be
als der moeite van tentoonstel1ing waard zijn. Men voert last met het bestuur van genoemde afdeeling op de ge
dit bevel op de wOllderlijkstc wijze uit. Weinig is nog bruikelijke wijze geinstalleerd worden het nieuw gekozen 
aaugekoruen, maar daaronder bevindt zich slechts b\i uit- hoofd dier negorij. 
zondering wat aan het doei beantwoordto Bij het uitreiken van het teeken det waardigheid van 

Waarschijlllijk om de weelderigheid van den plantengroei regent, bestaande nit een rotting met knop, ontstond plot
van Java tm wereldtentoonstelling god te do en uitkomen, seEng eene opschudding onder de vergadercle menigte, die 
zijn heden o. a. van Buitenzorg aangebracht 50 bamboezen, ! zich grootendeels verwijderde, 
15 en meer meters lang, en 200 anderen, tel' lengte van 7 a 8 Rier en daar kwamen oak wapenen te voor~chijn. 
meters, eenige djatiebalken en kamferhout, mede van reusachtige Niettegenstaallde de ambtenaar er op wees, dat ltet hoofd 
afmeiingen. )locht de bedoehng Zijll die houtwerken per dat de bevolking thana weigel'de te erkennen, eel'st kort ;te 

'<'1. 
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voren door haar zeive gekozen was,· bJeefde opgewon,de~-
heid steeds toenemen. . 

Op de ontvangst te Amboina van het bericht van h.et 
gebeurde, steven de Zr. Ms. stoomschip Borneo naar de EI
papoeti-baai, den kontroleur Roskott medevoerende, aa..!l 
wien opgedragen was de zaak te onderzoeken en zoo mo
gelijk te beeindigen. 

Aanvankelijk scheen deze ambtenaar daarin te zullen sla
gent vermits ue bevolking heloofde zich te zullen onder
werpen, doch bij zijne aankomst ter piaatse, teneinde het 
verzoeningsfeest bij te wonen, hadden de bewoners grooten
deels de negorij verlaten. 

De Borneo daarop oDverrichter zake. teruggekeerd zijude, 
besloot de resident in persoon eene laatste poging te wa7 
gen am op vreedzame wijze de rust te herste11en, 

Den 13en SeFtember te Amaheij aangekomen, zond hij 
dienzelfden dag den regent van Tihoelale (mede een negorij 
aan de zuidkust van <:Cram) naar Paulohy, met opdracht. 
de bevolking uit te noodigen zich door hare woordvoerders 
te doen vertegenwoordigen, om gezamenlijk met hem de 
zaak in het reine te brengen. 

Vreea voor straf hieh1 echterde Paulohijers terug van 
san deze uitnoodiging gevolg te geven. 

Volgens evengenoemden regent - en dit gevoelen, werd 
door de meerderheid der regent en aan de E~papoeti-baai 
gedeeld - zoude het aan den tijd IDoeten worden overge
laten, om nadat de belhamels gevat zouden zijn de gemoe
deren wedel' tot rust te brengen. 

Het streven der steeds als onrustig bek:end staande be~ 
volking van Paulohy schijnt te zijn, den regent dien zij 
onlangs gekozen had, uit het geslacht van den kort te voren 
overleden regent, die haar met vaste hand bestuurde en in 
bedwang hield, te vervangen door een ander persoon, wien 
zij verwaehtte de wet te kunnen voorscbrijven. 

V66r zijn vertrek belastte de resident den regent van 
Tikoelale met het tijdelijk bestuur, en het hij den kontro
leur Roskott te Amahaij ae~ter, waar de mi~itaire bezetting 
eenigzinsversterkt werd. 

Door deze en andere maatregelen was de rust den 3en 
dezer te Paulohij nagenoeg hersteld en keerde de bevolking 
in de negorij terug. 

Blijkens een telegl'am van den resident, gedagteekend 5 
dezer, bleven de berichten gunstig luiden en was eene sehik-
king zeer waarschijnlijk. (Jav. Gaur.) 

- Door de herstelling van den onderzeesehen telegraaf
kabel tusschen Banjoewangi en Port-Darwin, waarvan in 
no. 85 dezer Courant werd melding gemaakt, strekt zieh 
thans de telegrafische gemeenschap uit tot aan Brisbane, de 
hoofdstad del' kolonie Queensland. 

.Bij de openstelling dier lijn voor het verkeer, zijn door 
den Gouverneur- Generaal en den Gouverneur van Queensland 
telegrammen van gelukwensching gewisseld, waarin weder
keerig de hoop werd uitgedrukt, dat de tot stanel gebrachte 
telegraflsehe gemeenschap, tot heil van beide kolonien en 
gouvernementell de l:estaande onderlinge vl'iendscbapsbanden 
nauwer zal toeha1e11. 

~eI), v:el'lno~d,de, dat dit . fe~.t d,001' zeeroovers gepleegd is: 
Onverw:ijlde nasporingen. haPden echter nog niet geleid tot 
de ontd,ekking der . sehuldig,en. (Jav. Caur.) 

De opbrengst van het vervo,er op de~ spoor wag Batavia 
- Buitenzorg, over de maand Juli 1872, is geweest 
als voIgt: . . 

Aantal of gewieht. Opbrengst. 
I ~~te 
pde 
pde 

kiasse 1067 f 467,60 
Gewolle reizigers 

Suppletiegelden .. 
Bagage. 
Bestelgoederen . 
Koopmansgoederen 
Diversen . 

1/ 5860 /I 1408,60 
/I 19432 /I 2398,20 

1/ 13,40 
II 14,30 

kilo 60 /I 2,60 
1/ 1698710 " 1669,63 

1/ 1755,85 

Totaal . I 7730,18 

Samaral1f/. - De opbrengst van het vervoer op den spoorweg 
Samarang-Vorstenlanden, over de maand Juli 1872, is 
geweest als voIgt: 

Gewone 2de 1/ • 

{ 

lste klasse. 

reizigers. 3de II • 

Militairen . 
Suppletiegelden 
Bagage. 
Bestelgoederen 
Koopmansgoederen . 
Rijtnigen . 
Paarden 
Klein vee. 
Diversen 

Aantal 

kilo. 
1/ 

1/ 

of gewicht. Opbrengst. 
389 f 2071.55 

2506 /I 7757.20 
40875 /I 23626.54 

458 /I 407.10 

14317 
3564 

6756690 
15 

174 
39 

/I 526.45 
1/ 258.23 
1/ 640.61 
1/ 90748.25 
II 334 25 
1/ 559.11 
1/ 85.20 
1/ 9251.35 6 

Totaal. . f 136265.845 

- Uit Djocja, (Part. Carr.) 18 Oct. 1872. Uit het 
volgende ziet men alweer, hoe de Javaan, vooral de vreed
zame dessabewoner, hier na zonsondergang steeds or zijn 
qui-vive moet wezen. 

Aan den overkant van kali Winongo, bewesten den ring
muur van den Kraton, overvielen in den naeht van lOop 
11 dezer in de desaa Boegisan, een bende ketjoes het huiB 
van zekeren N gabehie Mas N gabehie Loerag Djojopati -
dus een Javaan Tan eenigszins aanzienlijke afkomst. 

De Mas Beij, op dat bezoek in het minst niet gerekend 
hebbende, was als wanhopig, 8toof, in zijn angst om nadere 
kennismaking met die ongenoodigde gasten te ontkomen, 
ijlings een achterdeurtje zijner woning nit, en zette hel, 
den eersten weg den besten inslaande, op een loopen. 

Door het gejnieh en getier der roovers werden de buren 
wakker. Zij riepen en maakten een geweldig alarm, ten 
gevolge waarvan een menigte deSiiitbewoners toeschoten, doeh 
te laat om hnnne nachtelijke rustverstoorders met succes te 

- l'eI'nate, (September.) Volgens verklaring van een op het kunnen aehtervoigen. De ketjoes hadden zich in dien tUg

eHand· Ternate woonachtig iniander, begaf deze zieh omstreeks schentijd nit de voeten gemaakt, na eenige goederen, ter 
ten een ure in den nacht van 22 op ~ 3 September jl., ver- waarde van p. m. f 840.-, buit gemaakt te hebben. 
gezeld van vier kincieren, lIaal' het strand, met het doelom Hier en daar heeft men bereids eenige dessa-lieden ge
daar te visschen. Eene vool'bijvarcnde prauw willenrle na- arresteerd, die verdaeht werden zich aan bovenstaande mis
deren, waann zich eenige mann en bevonden, die voorgaven daad schuldig gemaakt te hebben, doeh hoe men ook zoeht, 
handelaren te zijn van 'l'obarce (Halmaheira), werden 2 der de zaak tot klaarheid brengen, daal'in is men tot op dit 
kinderen door der.e person en verrnoord, teJ'wiJI een kind ,]001' oorrenblik nog niet geslaagd." (Lac.) 
.hen werd medegevoel'd. Het vim'de kind ontkwam dit lot I " 
door de vlucht, terwijl de te hftlp sehictcnde man bij zijne - Uit Ambal'awa (Pm't. om'?'.) Wij daehten dat bet 
venleuiging gewond were!. met ite aardbeving weldra gedaan zou Zijll, daar sedert een 



- 888 -

paar dagen de schuddil!gen hoe langer hoe minder werden, ,woordigd zijn, zooals: Mijnwe.zen, Waterstaat, Gene~sk~n· 
en wij begonneu reeds weer onze huizen te betrekken, toen dige dienst en de Genie. Men zal boringen doen. 
heden morgen (23 Octr.) om 6 uur 10 min., am 7 nur . (Sam. Cour.) 
en 8 uur 15 minuten opnieuw schokken werden gevoeld, 
die ons nogmaais op voet van oorIog brachten. Hoewel 
wij zeer goed weten, dat er nag een bamboe en een genie 
is, zoodat het de gebouwen in het vervolg even min als in 
het verleden aan steiten behoeft te ontbreken, hebben wij 
voorzichtigheidshalve ons bivouac maar weer buiten ge
maakt, of zoo dichtbij de denr van onze huizen, dat wij 
deze onmiddelijk kunnen verlaten. 1865 schijnt zich. wat 
den duur del' aardbeving betreft te herhalen; toen hielden 
de schokken zestieR dagen aan : Loc.) 

Sa1l1,arang, 23 Oct. Recktzaken. Heden deed de Raad 
van Justitie alhier uitspraak in de zaak van den heel'S. 
tegen wien het O. M. op den 17den October tuchtbuisstraf 
van 5 tot 20 jaar eischte. De Raad overwoog, dat de qua
lificatie van de misdaad is poging tot doodslag onder zeer 
verlicbtende omstandigheden gepleegd en veroordeelde op 
grond daarvan den beschuldigde tot een jaar gevangenis
st1'af. 

Soerabaia, 23 Oct. De raad van justitie velde heden 
morgen vonnis in het proces door den officier van justitie 
gevoerd tegen den redacteur van dit blad, tel' zake d~r 
door laatstgenoemue aan het plaatselijk hoofd der politle 
alhier ten laste gelegde onwettige inhechtenisname en gevan
genhouding van den Chinees Ho To Ko. Het rechtslichaam. 
overwoog dat uit de aanwezige authentieke bescheiden we] 
overtuigend bleek dat het politie-hoofd zijn bevoegdheid 
was te buiten gegaan, maar dat dit geen misdrij f daarstelt, 
daar het in een ambtenaar niet strafbaar is wanneer hij in 
zijn bevoegdheid dwaalt -; daar de :Raad verder van oordeel 
WaS dat het niet te pas komt dergelijke weI bewezen dwaling 
van een ambtenaar bekend te stell en, vE'rklaarde zij den 
redacteur, die de dwaling heeft openbaar gemaakt, schuldig 
aan laster eu ¥croordeelde hem tot een jaar gevangenisstraf 
en f 500 boete. De bevorgdheid bestond om tot zestien 
maandell gevangenisstraf te veroordeelen, maar in ziJn clemen
tie oOl'deelde de Raad een jaar voldoende. 

Uit Ambarawa. In den nacht van 19 op 20 heeft ]\Jr is natuurlijk nag heden revisie van het vonnis aan-
men weder een zware aardbeving gevoeld door eenige lichte I geteekend. (Soer. Hbl.) 
schuddingen gevolgd. Den 21en werd opnieuw een zach- ____ , __________________ _ 

te beving waargenomen. In den nacht van 21 op 22 her- Aangekomen en Vertrokken Personen. 
haalde zich dat. Ook is de onderaardsche werking nog S· R· M t k t h t t 
duidelijk waartenemen. Y ~n mgapore , 10UW en un 0 ,me ~ s ooms. 

Het kruitmagazijn moet ontruimd worden; waal'schijn- Mtn:8ter Fl'ansen van de Putte, offic. van gez. LIth Harre
lijk komt men daarmede heden, schreef onze bel'ichtgever borne, de heeren Welter, Bolto.n, Page, Bodenstaff, Bemolt, 
den 22en, klaal'. De scheuren zijn in de binnenmuren. 1v~enten en. fam., 2 heeren Bnllmann en Z. M. troepen. 

Het laboratorium blijft misschien voorloopig gesloten. N aal' Smgapore, met het. stooms. N eva, Dr. Sout, Lt. 
(Lac.) t/ z. W. A. Kok, Lt. Pare, de heeren 1\1.. Kolff en ec~tg. 

C. E. Haase, Rademaker, C. G. van Baerle, echtg. en kInd, 
jhr. de Stuel's, G. J . KoHl, A. J. A. Baud, Men. Bei
retti en Annemaet . 

- \Yamarang, 2'4 Oet. Naar wij vernemen, zal een inspekteur 
; van financien naa·r Djokdjakarta gezonden worden, om de 
. vel'schillende kassen .en administratien op te nemen. 

C Sam. Gam'. ) 

- Uit Djocja. (part. Corr.) Sedert de Venduschrij ver 
lit Djocj 'i is verdwenen, ziet men den notaris-vendumees-
,er ook niet meer. De twee bordjes, waarop met rood en 
vit, zoo luisterrijk de woorden: Vendukantool' en notaria" 1 
)r.ijkten, zijn weggenomen. 
. En? ..•. dezer dagen werden vendu-acceptatien gepro
,esteerd wegens, nonbetaling, tot een gezamenhjk bedrag van 
p. m. I 8000. 

D-ze vendu-accliptatien zijn geteekend door den Vendu
derk qq. den Vendu-meester, doch men vindt er geen hand
;eekening op van den gewezen Asst. resident, zijnde de Ie-
galisatie van den Heer Resident. (Smn. COUI'.) 

f amal'mlfj, 25 October. Aanstaanden Zondag zullen elf 
repatrieerende militairen embarkeeren aan boord van het 
stoomschip Gom·ad. Acht hunner gaan met pensioen, een 
met rood paspoort:. 

- Van ter zijde deelt men ons mede, dat er bij den 
. I Officiel' van J ustitie alhier eene zaak in onderzoek zan zijn 

betrefi'ende eene tekortkomst van zout, plaats gevond'm bij 
of ·na het vervoer van hier naar Solo. 

. . Aangezien de bijzouderheden ill dcze ons nog ont
\'h~ken, gebiedt eene gepaste redactcurs-vool'zichtigheid dat 

wij dit onder J'esen'c mededecIen. 
- Wij vernemen dat 6 1' eene kommissic samongesteld is, 

belast met een plaatscl~jk onderzoek op het tooneel del' te
genwoordige aardbeving zogge te Ambarawa en Wil1em 1. 
~OndcrscheidtJn e takkcn van dien ~t moetcn daarbij vertegen-

O.A.B..GA..-LIJSTEN' . 
Invoer. 

Van Nederland per Ned. schip "Louis AU~U8t Constantijn", 
gez. Rotgans, agt. van Beek, Reineke en co. 

kt diverse, 1 do kleederen, 12 vn boter, 150 keld lijnoli!', 1 
kt manufacturen, 2 kn vijlen. 1 kt wasdoek, 100 hammen, 32 
kn manufactureD, 1 kt wasdoek, 1 do papier, 270 kn cOll'nac, 
250 vn cement, 100 kn champ"gne, 3 do enveloppes, 6 do 
accordions, 200 bundels staal, 100 kn vensterglas, 1 kt krame
rijen, 1 do serviezen, 2 kn manufacturen, 1 kt messen, 15 kn 
reukwerk, 125 vn bater, 150 keld lijnolie, 1 kt modewaren. 
10 kn kopj es, 2 vn lijm, 3 kl1 kopjes. 50 do champagne, 200 
do vermouth, 125 vn bater, 1 kt zweepen. 2 kn wagenlijsten. 
2 do ijzerwerk. 20 do kramerijen, 4 do manufacturen, 1640 do 
zeep, 200 hid lijnolie, 2000 keld genever. 50 kn cbampagne, 
van Beek, Reineke en co. 100 vn bier, Busing. Schroder en 
co. 1 kt diverse, Bool. 100 keld lijuolie, van den Abeelen 
en eo . 30 kn manufact,uren, 50 vn bier. J . F. van Leeuw611 
en co. 17 kn meel, 6 do provisien, 9 do Jikeuren, 1 pak 
drukwerken, 75 kn wijn, John Pryce en co. 11 coli koopwa
ren , W. Loon en I'll co. eenige goul/ernements goederen . 
3356 ps ijzer kwalies, 1 kt ijzerwerk, 100 vo bater, E. Moor
mann en co. 25 bn katoen, G. Snerlllondt en co. 200 vn 
bater 120 kn aardewerk, B . van Leeuwen en co. 7 kn eau 
de c~logne, 20 bn papier, 10 kn dranken, 10 do kramerijen, 
Engelhard (1Il co. 1 kt kleederen, Bicker. 1 kt si~aren, 
Cavadino en co. 50 vn bier. Gumpricb en Strauss. 20 kn 
petroleum, Gilbert. 12 kn speelgoecl, manufllcturen en mode
waren, H. A . Bablmann en co. 100 kn vermouth, 75 bn 
garens, 21 kn manllfactureD, Mainlz en co. 8 kn wijn, 1 kt 
ltkeuren, H . Helder en co. 49 bn I?arcns, 6 kn manufactu
reD, Niederer en co. 1096 coil koopwaren, 100 vn boter, 
Gco Wehry en co. 2 . kn Jlrovisiell, van Vleuten en Cox. 
308 ku tbeelood, 12 I'll draadnagcls, 'l'1edemaD en van Kerchem. 
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16 kn lampen, 2 kn lizerwerk, 2 do koopwaren, 3 do krame~ 
rijen. 1 vt ijzerwerk, 1 kt wapens. 1 do lamppittell, 2 kn par
(umerien, 2 vn ijzerwerk. 10 do zwar!sels. 100 kn dranken, 
IS do koopwaren. 300 vo boter, geb. Sutorius, Veder en co. 
32 bn zakken, Babre en Kinder. 9 kn koopwareD, Houghton 
en co. 24 kn suikerwerk, E. ten Briock en co. 30 vn 
boter, 6 kn wijo, H. Klein. I kt diverse, C. Andeweg. 
60 kn kaas, 25 do portwijn, Gezagvoerder. . 

Van Eogeland per Eng. schip "Dora", gez. Hamon, 
agenten Houghton en co. 

I kt kleedereD, Gumprich en Strauss. 3 kn diverseD. 20 vn 
poetssteeneD. 2 kD ijzfJrledikanteD, 12 do maizena. John Pryce 
en co. 1 kt diverse. Braos. 54 vo water, Tid mall. Balfour 
en co. 20 ku be.schuit, 15 do lepels. 15 vo ijzerwerk. 1 kt 
monsters. 50 doz. schoppen, Bahre en Kinder. 10 kn vernis; 
Burt. Myrtle en co. 10 kn manufactureD, E. Moormann en 
co. 25 kn kruid. geb. Reerinck en co. 30 vn bier. 1 k.t 
kramerijen, 1 do &peelgoed. 1 do papier. 5 kn pbotographieo, 
W. Loonen eo co. 2 kn lederwerk, Pandel en Stiehaus. 
150 kn kruid. E. ten Brink en co; 2 kn lederwerk. 589 
JlS plllatijzer. 2 vn ijzerwerk, 103 call gegalv. ijzer, 50 kn 
bladkoper, Maintz en co. 1 kt kantoorbeh •• 173 coll manu· 
facl-uren, Maclainl', Watson en co. 7 tn vensterglas, Wood· 
bury en Page. 50 kn lood. Maclaine, Watson en co. 300 
vn verf, 818 coil koopwaren. 326 md aardewerk. 45 kn lucifers. 
160 do kruid, ::\700 do zeep, 100 vn hagels, 82 coli 100d,241, 
do ijzer, 2911 ploegijzer, Houghton en co. 

Van Nederland per Ned. schip "Utrecht", gez. Moller, 
agt. G. Suermondt en co. 

40 kn koper. 3 do wijn. Maclaille, Watson en co. 2 kn pa~ier 
Bruiniug en Wijt.. 75 bn garens. 50 ku msnufacturen. MSIDtz 
eu co. 2 bondenhokken sterkwater, G. Suermondt en co. 
2 kn porcelein en ~laswerk, Bool. 1 kthoeden, L. Platon. 
.9 kn koopwaren. 100 vn boter, 50 kn vcnsterglas, 30 do gla
.~elldakpsnnen, 2 do parfumerieu, 2 do kramerijen. 1 kt blik
keodozen, 3 kn kramerijen, 100 vn boter. Reiss en co. I 
. vat schroeven, 58 wissels en punt stukken. 10 wielbande.n. ~ 
kt signaalhoorns. 1 do leistool.en. 3 md touwen en tUlgen. 
Otken. 10 kn koopwareo. Gao Webry en co. 50 kn cham· 

.. pagpe. 1 kt likeuren, 5 kn koopwaren. 1 k~ . schrYfbeh., 12 
kn wijn. 3 do krameriien, 1 wagentJe, 1 kt wlJn" 5 ko botken 
eo schilderijen. G. Suermondt en co. 1 kt plano, van der 
Putten. 1 kt caoutchouc waren, Rathkamp en co. 100 vn 
boter. Thomas en co. 1 tobbe kaas, 12 kn speelgoed, 1 kt 
modewaren. 29 ku manufact.uren, 50 bn roodgarens, 11 kn 
manufact.uren, Niederer en co. 1 kt leder, Thiem. 2 kn 
kramerijen. 1 kt lampenpit. 4 coli verfwuren, 2 kn uurwerken, 
1 vat verf, gob. Reerink en co. 100 vn b~!er. 49 pa~ken 
'ouw. van Beek. Reineke en co. 11 coli lJzerwerk, 3 ~n 
glaswerk, 10 do spiegeldozcn, 24 do kramerijen, 10 do sple· 
geldozcn, 10 vn hageis, 6 kn spiegels,. I pak monsl-ers,P~n. 
del en Stiehans. I vat iukt. G. Kolff en co. 1 kt parfume· 
rien, 30 kn cognac, Eogelhard en co. 20 kn slijpsteenen, 
Busing, Schroder en co. 1 kt azijnzuUf. 12 kn koopwaren, 
88 coli manufactureD. 50 ps leggers, 100 vn boter, Interna· 
tionale. 5 kn was, Sarkies. 1 piano, Hageman. 6 kn rna
nufacturllD. J. F. van :rJeeuwen en co. 1 kt boekeo, Maf
ficioli. 150 hammell, 55 vn boter, 6 kn gtslagt.1 kt zeilgarens. 
3 kn kramerijen. 1 kt, garens en blind. 2 kn koopw~ren. G. 
SuerDlondt en co. 103 kn champagne. 200 vn boter. 4 k.n 
"'ewereo 6 do diverse. E. ten Brinck en co . 93 kn pro VI
;ien 10 bu ravensdoek, 200 st. loggers, 2009 coll ijzer, 2 kn 
lede'r, 12 vn vergin. 25 kn provisi';!l. 13 do manufa~turen, 
Bahre eu Kinder. 6 kn likeur. 200 vn boter. 2 kn zeJldoek, 
86 coil touw. 8 kn koopwaren, Landberg en Zoo~. 3 kn 
vensterglas, 2 du j::laswerk, 1 vt borae, 1 kt k,an ,oorbeb., 
Gasmaatschappij. 11 kn manufacturen en galantoneD. H. A. 
Bahlm!lllu eu co. 100 \In hoter, B. van L eeuwenenco. 4 
kn schotnen 1 kt z811,els, :i kll hoeden, 1 kt kammen! I d? 
matrbssen 3 kn hemde.n, 1 kt schoen en, 1 do percuslOns, 3 

viI krenten, 1 kt galanteriell. Cavadino en co. 124 kn gl8s
werk, 1 pak borstelwerk, 25 kn eetwaren. 1 vat lijm, 1 kt 
accordions, 1 do lint, 30 knaardewerk, 7 dokramerijen. 50 
vn hier, 2000 ps kwalies, 1 kt modewaren, 100 kn dranken, 
12 do parfumerien, geb. SuloriuB, Veder en co. 5 kn wagen· 
ljes, 3 do velocipedes. 53 do kram·eryen. 8 do gla8werk, 21 do 
kleederen. 36 do aardewerk. 6 do kenkengereedschappen, 5 do 

. schrijfbch., I vat ijzerwerk, 2 ko borstels. 3 do odeurs, 1 kt 
hoeden. 1 do blikwerk. 1 do instrumenteD, 1 do gereedschap
pen, 3 kll speelgoed, 1 kt knoopen, I do. messen. 5 ku mo
dewaren, 6 do eetwareD, 3 do leder, 4 do wasdoek, 3 do spij
kers. 2 do iizerwerk, 3 do was, 100 do bier. 80 do wijo, 50 
md s/water. 3 . kn papier, 2 do enveloppen, 1 kt speelkaarten, 
Gumprich en Strauss. 3 kn koopwaren, Giraudeau. 2 kn 
letters. van Dorp en co. 1 kt kleederen. He~~e Spies. 6 
kn lampeD, 5 do spiegels, 11 do wijn. 22 do Iikeureo, 32 do 
meubels, 1 baa I tapijteo, 2 kD rijtuigen. B.eyost en Vinju. 2 
kn wijn. Bat.enburg en co . .. 8 kn koopwareD, Order. 6 vn 
boter, Schoeither. eeoige gouveroements goedereo. 

Van Nederland per Ned. schip I1Maibil", gez. Popken, 
agt. J. J!'. van· Leeowen en co . 

100 vn boter, 8 kn eetwaren, Gumprich eo Strauss. 63 coll 
koopwaren. 5 !w wolleugoederen, Geo Wehryen co. 4 kn 
likeur, 6 do rum. Ie Roux en co. 150 vn boter, G. Suer
mondt en co. 6 coli provisien. 5 md s/water, O:ken. 4 kn 
wa~, Arat.hoon. 100 vn boter, 100 bn roodgarens. Maintz en . 
co. 100 kn maoufacturen, 830 vn boter. 74 p8 leggers, 100 
vn bier, 25 kn kaas, 120 bn roodgarens, Busing, Scbroder en 
co. 200 ps hammen. 8 vn wijo, 35 kn wijo. 100 do cuam
pagne, 50 do likeur, 2 bn heonep. 20 kn bescbuit, 3 vn bor
den, 2 kn manufacturen, 3 do potlooden, 3 do tabak. van 
Beek, Reineke eo co. 165 vn hater, 100 kn wijn. 3 do pa
pier, 71 do manufactureo, 4 Ido naaimachines. 20 do likeur, 
B. van Leeuwen en co . 1 kt diverse, H. Verburgh. 500 
ko petroleum, 25 do zwavelzuur, 4 vn meel, 1 kt garens, 1 
do medicijnen, 1 do kramcrijeo, 1 do blikwerk. 5 kn provisien, 
1 bus t.eerkwasten, geb. Reerillk en co. 4 kn koopwaren, 
H. M. van Dorp en co. 16 kn speelgoed, 499 vn sp\jker~' 
5 :k~ glaswerk, 1 kt portretleo. W. LC)()!len en co. 40 kn 
100 bn manllfacturen. Marlin, Dyce en co. 6 kn mediciinen 
en apol hekersbenoodigdheden, R. R. Nauta. 15 ko provisien, 
R eynst eo Vioju. 15 coll droogerijen cn chemicalien.R'.Ilh
kamp en co. 6 kn manuf~cturen. 48 bn roodgRrenS, Niederer 
en co. 15 kn bier, 1 kt mO"lterd, Schmidt Muller. 185 kn 
theelood. 7 do wijn, TiedeOlf\U en van Kerchem, 48 kn pro
visien, 25 do manufacturen, 100 vn boter. 6 kn koopwaren, 
Reiss en co. 100 vn bier. 20 kn papier. 10 do glas. 5 do 
mallufactufCn, 1 kt brillen, Engelhard en co. 30 vo hater, 3 
kn kaas. 2 do gesiagt, t kt likeur, 5 kn olir, 3 kn gedr. 
vruchten, 14 ko kaarsen. 1 kt dessert-werken. 11 cull provisien. 
29 kn wijn . 20 vn bier, Mr. J. Loudou. 41 coll manufac
turen, Pandel en Stiehllus . 30 ku suikerwcrk, 12 do boter. 
103 do champagne, 1 kt zalm. Cavadino en co. 35 kn mao 
lIufact.uren, 22 ps hammen, 11 ps rookvleesch, J. F . van 
L eeuwen en co. eenige gOllvernement.s goederen. 50 ps 
leggers, 13 k n mUllufacturcn, Maclaine, Walsoo en co. 4 kn 
ijzerstoelen, 1 kt, glaswerk, John Pryce en co. 1 vt genua 
olie 1 hok zwavelzuur, 2 kn levertraan. Walt.z eo co. 24 
kn glaswerk eu manufact.ureD. 1 bl. galanterien. H A. Babl
malln tlll co. 30 kn hier. 25 do meel, 300 keld lijnulie. 10 
bn zakken. 130 coll s/water. Bahre en Kinder. 200 vn boo 
ter, 4 vn Wijll, 10 kn wiin. ·1 kt capsules, 4 bn dekens. 166 
kn provisieo, 26 do manufact.ureo. 33 do champagne, E. te!' 
Brinck en co. 16 kn provisien. 1 kt lamp"' lI, 3 ko capsules. 
30 do kaas, 1 kt krameruell, 2 ko gedistilleerd. de Lao~e en 
co, 2 kn koopwaien, Hought.on en co. 50 kn bier, Order. 
4 kn provision. van der Chija. 6 kn koopwareo, Oudemans. 
1 kt ziekensloel, Pannekoek. 170 kn bIer. K~ntlne Weltevre-,', 
deo. 15 kn koopwaren. van Gdderell. 25 kn wijn. 50 ps 
hammeu, 2 kn ro!pens. 2 do saucijs, 6 p5 rookvleesch, 1 kt,· 
saueijs de bologne. 4 kn kazen. 10 vn spek. 25 do boter. 10 
rud s/waler, 15 coil bier, G~zagvoerdcr .. 

ku rijtuig~lI, 8 wiclen. \V. Loonen en co. 29 coIl kramerijeo, , Uitvoer. 
9 kn Jaolpen, 1 kl tuigen, 2 kn wat.er, 14 do sUlkcrwerk, van 
Vleulen en Cox. 79 kn wijn. 5 do gedl~ll11eerd. 2 do pIanos. I 

2 do koopwaren. G. G. B~ lteo , 4 kn ruokvleesch. 1 klcar- '\ 
tonnages, 1 do boeken. 105 kn w\jn. 2 do baOlm~~, 1 kt. 
momiwllter , 100 hId genel, .. r, 1 kt Slgaren, 1 do 8pIJkers, 2 150 

Naar N ederland via Samarailg per Russisch schip ,,!valo", 
Ii",., Nicklin. Rgt. Dommler en co. 

Voor Nederland. 
pik rollil,g, lJ~mmlcr en co; 
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Naar Nflderland per Duitsch schip .Gutenberg", gpz. 
Hraloo. agt. Bahre en Kinrler. 

te Sllmarang geladen. 
2509.65 pik suiker, Me. Neill en co. 3178 pB koebuiden, GPol

lermao ell co. 
t.e Cheribou geladeD. 

11121;38 pik suiker. Demetrius. 
albier ~elRden. 

100 pik rol ting, 15,74 pik gedr. 'fuehte!!, 532 ps buffelhuidell, 
1696 p8 koehuiden. 100 pik tin, Bahre en Kinder. 
Naar Nederland pfr Ned. scbip "Gerard Pieter Servaliu~". 

gez. de Joode, agt. J. Daendels en co. 
22 vn bater, 25 ps hammen. 2 kn provisien. 31 ps kazen, Aan 

boord gebleven lading van Nederland. 
te Soera\)aija gel aden . 

13/4 pik slIiker, 1 party kadjang. vall der Zwaan. 1004.&8 pik 
suiker, Bull.zingslowen en co. 

t.e Passaroeang geladen. 
1000 pik koftie, G. Suermondt en co. 

te Probolingo geladeD. 
6001.63 pik suiker, Fraser E'lton en co. 

te Samarang gel aden . 
3120 pik koffie, Mac Neill en co. 132.30 pik koffie, J. Corver. 

1 kt zuren, 1 do diverse, 2,60 pik koffie, H. Snlomonson. 
alhier ~eladell. 

5 kn diverse. 1 kt geweren. E: ten BriDCk en co. 317,83 pik 
tin, 200 do rol.ting, van Heek, Reineke en co. 

Naar Nederland per Ned. schip "Maria Sarab" gezd. van der 
Eijck ageDt.el! Busiug Scbro;\cr ell co. 

te Pecalongan geladen . . 
4001.43 pik suiker, van Putt.en. 

.. albier gel aden. 
80 pik rolt.ing, 60u 'lS buffelhuiden, 105 pik tiu. 2093 N. pd. 

tabak, Busing Schroder en co. 400 pik t.in,N. H. M. 1871 ps 
buffelhuideD, geb. Sutorius Vtder en co. 261 ps koehuiden, 
Bahre eo Kinder, 84 leggers arak. van Beek Reineke en co. 
5 vn botM, Batenburg en co. 2960.31 pik suiker, Re~inst en 

. Vinju. 2000 ps buffelhuiden, G. tluermondt en co. 61 fJik 
~ettapertja, Reiss en co. 1451 pik zwt. peper, Maclaiue 
Watson en co. 

~aar Nederland via Soeraba\ja' per N ed. schip "Cornelia", gez. 
Croese, agt. J. F. van L eeuwen ell eo . 

22000 ps steenen. 247 coil mauufactureD, 668 do koopwareu. 
107 kn !\srdewerk, 33 do glaswerk, 1000 do zeep, 100 do 
cognac, ·74 pukken touwwerk,~100 kll kaarsen, 12 keld lUnolie. 
1 kt lak, 200 bn zakken, 50 bn garens, 2 vn spijkers, Aan 
boord gebleven lading van Nederland. 

Voor Nederland. 
l keld genever. Batenburg en co. 950 pik tin, J. F. van 

Leeuwen en co. 

. alhier geladen voor Soerabaijl1. 
2 ton steeukolen, 37 kn kazen, J. F. van Leeuwen en co. 

ledikant, 1 wagen, 200 vn boter, E. ten Brinck en co. 
kil bescbnit, Borneo Compo Limited. 1 pak zilverwerk, Ba
t.enburg en co. 3 kn garens, 22 do glaswerk, 1 kt messen, 
1 piano, 5 kn Jlassagiergoed, Geo Webry en co. 

Naar Nederland via Cheribon per Ned. schip IINieuwe Water
weg II", j:(ez. Zwart. agt. J. l!'. van Leeuwen en co. 

800 ton s~eenkolen, 2.kn provisien, Asn board gebleven lading 
Van Nederland. 

Voor Cheri bon . 
1 kt portretten, Gasper. 12 I'n bater. J. F. van Leeuwen en co. 

Voor Nederland. 
290 pik rotting, noo do tin. N. H. M. 

Naar Nederland en Amerika per Amerik. scbip "CycloonH
, 

gez. King, aJZt. Lorrain en co. 
Voor Nederland. 

618 pik tin, 28 do koffie, 100 do rotting, Purvis en co. 8 keld 
genever, Reynst en Vinju. 

Voor Amerika. 
3 kn manilla sigaren, Niederer en co. 

Naar America via Samarang per N. Duitsch schip "Constan· 
tin" Gez. C. Jams, agent. Busing Scbroder en Co. 

Lading voor America. 
7870 pic. suiker, 2190 id., noten, 10009 id., zw. peper. 1009 id., 

gomdammar. 2/2 legg. arak, 765 pic. suiker. 120 ps. bvffelbui
den. 2/2 legg. klapperolie. Agenten. 10536 ledige flesschen, 
H.Dierks. 15 kist. genever, Reynst en Vinju. 

Naar Nederland via Passaroeang per Ned. schip uB. R , R." 
Gez. Weisenhruck. agent.en Diimmler en Co. 

Lading voor Nederland. 
340 pic. rotting, Diimmler en Co. 900 pic. tin. N.H,M. 

Naar Nederland via Soerabatia per N. Duitsch schip "Tan
quin" Gez. C. Decker, agt. Busing Schroder en Co. 

Lading voor Nederland·. 
241 pic. rotting, Agenten . 

Wisselkoers, 

Nederland Bank B/m. 
partikulier. 

Louden Bank 8/m. 

Singapore. 
Hongkong. 
Amoy . 

3/m. 
part. 6/ m. 

29 October. 

104 a. 1041/ 4 %. 
1041/ 4 1/ 1043/", /I 

11.40 !I 11.70 nom. 
il. 5 71/ 2, 

11.321/ 2 II 11.371/2, 

2641/ 2, 

2631/ 2, 

2661/ 2, 

S t r a a t Sun dad 0 0 r g e z e il d. 

DATUM I VLA.G NAMEN DBR SCHEPEN 

)cwber 

. " 
. :11 

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

~. 

· ~I IAruel'ikaansch .. Cutwater. • 
• - I~ngelsch. . . •• Conquira. . 
· Golden SpUI'. 
• 23 Sumatrs. • • 
· - Engclsch .•. . .• Beenrah. • . 
. - Oeen.ch ....... Joseph Hambol'. 
· - Ellgelech ...... Orieana. • • 

Jessie Isabel , 
• H Mements. . . 
· Bungsree. • . 
• 25 Franseh ......• Cecile ct Marie. 
. - Nederlandsch ... Batavia . • 
• 1/ •••• ~ • IJrnuiden. • 
· _ ~'Jlgelsch .....• Western Chief 
• - Amcrill;aansch .• Etta Loring. 
• 26 ...... Henry Huck . 
• - EngcJsch . .. ..• Eme. • • 

. . . . .• Maiden Queen 
· ...... Archor . • 
.- ror.d.rland.r.h .• Susanna. • • 
• - F.n gel.ch ...... Prill cess Loui.e . 
• ~7 N oord Duilsch • Uranus . . 
· - Amcrikaallsch • Nocket. • 
• ;! 8 i ~ ea~l:lan(h(;h .•. ! Pa5SarOeW8.11g 
· 29,!.n.el'lbanst:h .• I¥or.nro . • 
• -~ III •••• 'l ~ }lngo ~ • 

HEZAGVOERDER I VAN DATUM NAAR 

· Smith. , 
· Davidson. 
• Farrell • 
· Latham • 
· Wakehinn. 
· Miiller 
• Colluie 
• Mills. 
· RU\vau 
• Nash 
· Aneelin. • 
• Zwanenburg . 
• Zeij Istra • 
• Hill •• 
• Loring , 
• Nichol's. 
· Sproule • 
· Forsyth • 
• Doncelow. 
• Bax • • 
• Wale •• 
• GoHscbe • 
• E'iUlel'stoll 
· Holhn det6 
· Walker • 
· Staplcs • 

• 'ingapore .•• _ ..• 4 October .. .••. Bo!ton. 
• Shangh.e ... .... 17 September ... New·York. 
• Macau.... . ..... . 2 October . • .•. . Buenos Ayres . 
• Manilla •..••.... 8 September . • .• Cork. 
· Hongkong ....... 20 ! ..... New·York • 
• ....... 28 .... Cap. 
· Samarang ........ 19 October . ..••. Queenstown. 
• Japan ........... 19 September . .. Ne\\'·York . 
· Manilla ......• ,7 ..... 'Y dney . 
· FreemanUe ...... 10 October ..... Liverpool. 
· Toulon .......... 18 Juni . . ..•.••• Saigon . 
· Batavia .......... 2~ October ....... Rotterdam . 

• ; ..... 24 ...... Amsterdam. 
· Cheribon.... • . •. 21 " •••••. Plymouth. 
• Japan .......... " 10 September .... :-rew·York. 
• Buenos Aijros ••.. 30 • . ..•.. Batavia • 
• Foocholl' ••••.••• " e October ...... Landen . 
• " ••.•••• 2 11 • •• ••• 

• Hougkong ....... 27 September .. .. )\ew·YOl'k. 
• Batavia .. . . . . ..• 25 Odober . . ..• . Rotterdam. 
• Singapore. • . • . .. 'I .. . .. . . Hamburg. 
· Cartliff ......... , 6 Juli ..... •. .. gingapore, 
• Samaru11g ...•.•• 24 October .. . , .. Boston. 
• Hatavia ....•.• , . 27 II ••••• , r\.tnstel'dam , 
.\1!oston ........ .. III JUIl; . .. ••• . Batavia. 
.• ~oeraba\ia" ..•• , ~o October .•• , .. BostOll, 
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A a ng e k 0 men S c h e pen t e Bat a v i L 

DATTJM VLAG NA.MEN DER SCHEPEN 'GEZAGVOERDER I VAN DATUM I' !GENTEN 

• Dencher • • • • 'IKoetey • · • li October. P. Landberg & Zoon. 
• Tan Kong Goan. • • Bandjermaas. 14. • Latnmeteo. 
• Tidmarsh. ' . . ' • Bandjoew. 24. • Ned. Ind. St. MaatschapplJ . 
• Berkelbach v/,l Sprenkle. Samarang • 25". ,-
• Said Hasan Alkof • Riouw . • ,2". -

October ••. 117 Nederland.cb .... Ichip •••• Gnstaar Adolf • 
• .-" •••••• bark •••• Kim Ti.n Hoat. • • 
• • - Engelsch , ...... toomb .. Investigator. • • • 
• • liS Nedarlandsch •• 6cbip ••• Mr. Jacob Van Lennep 
• .-" ...... bark .... IJoeserin HII88im • 

• }foutier • • . • • Hongkong. 16 September -
• • Graadt van Roggen. . Samarang. 27 October . -

• .- mnsch' ....... ,chip ... Yokohama 
" .- Nederlandscb .. stoomb .. Conrad • 
• .29. .. •• ... W. Cores de Vries. • Jan~en . • goerabaij.a. 25". -
• .- Amerikaanscb .. schip ... Henry Buck. • • 
~ • SO Nederlandicb. ,. Johanna Antilonia • 

• Ni<:hols. . Buenos-Ayre.29 Angustns . Dummler & Co. 
• Wessels . Macao. • 25 September -

Vertrokken Schepenvan Batavia.. 

DHUM I IIIEN!" I 
October ... lI6 Fransch ....... "ark .... Sozanne. • • 

.- Nederlandscb •• Itoomh •• Koningin Sophia 

.27 • ...... Batavia • 
• - Fransch....... w Neva.. 

• .- Duitsch ......... chip .... Humboldt 
• _ Nederlandach .. Bchoen ... So-ootdin. 
.28 Eugelsch ...... bark ... , Cooring • 
.!l!9 Nederlandsch... Alnoor. 
• - Vuitsch • , •• , ., Bchip .•• Farquin. • 
• - Engelsch ...... 8toomb .. Investigator. 
• SO'Zweedsch .... '. bark .... Peter Deckson 
• - Fransch......" yokohama,.... 
• - Neuerlan'dlcb ... toomb .. Min. Fransen van de Pntte 
• - brik •••• Francina. • • . • 
• 31 " .chip .... Mr. Jacob van Lennep . • 
.- Franscb.... ... Reu~. • • • • • • • 

GEZAGVOEJW';';J, 

, Camoriet. • 
· de Jong. • 
· Zuuderhoudt, 
· Mannal'ino • 
· Bu,ch, • • 
· Varkevisser • 
• Slater'. ..• 
• Seeh Fadal Rowegie 
· Decker . • • • 
· Tidmarsh. 
• Gadda • 
• Montier • 
• Tergast . 
· Michel . . • . • • 
• Berkelbach v(d S", r~nkel • 
• Richer • • • • • • 

OAEl.C*.A..-LIJST:El:N'. bourn. 

· Pasoeroean. 
• Singapore. 

NU.~ 

· Cher. Tag. Pekal. en Sall1.· 
r Singapore. 
• Cheribor.. 
· Banka. 
· Cheribon. 

.. Samarang. 
, Soerabaua. 
· Singapore . 
· Samarang . 
· Pasearoeang. 
· Cherib. Tag. Pek. Sam. In Soer. 
.' Cheribon . 
· Nederland . 
.. Australie. 

Uitvoer. Aan 6971 chin. goederen. 
coli. boord gehlelen lading van SingapOie voor Melbourn. 

Naar N ederlaud via Passaroeang per Fransch schip I/Suzann~", 424 coll. kooplDau8chappell. 
gez. CalDoriet. agt . G. Sllermondt en co. L ading van BlIt,avia voor Austndie. 

Voor Nederland. 1600 pic. suiker, McLaine Watson en Co. 1600 pic. rijst,l19 
529 pik peper, 22 do rot.t.inj!', 1219 do koffie, G. Suermondt en bundels stroomatten, J. P~et en Co. . ~ 

co. 2 vn wijn, Oqergescheept van de Hoogly. Naar Australie via Cheri bon per Eng. schip "Coorong" Gez. 
Naar Aust.ralia via Samarang per btoomscbip "Parana" Gez. P. Slater, agenten Hougbton en Co. 

D, Wilkenson, agenten Tidman Balfour cn Co. Lading voor Aostralie. 
Aan hoordgebleven lading van Hongkong bestemd voor Mel- 96 pic. rottillg. Agenteo. 

--==---~~--=---=-----------=---~---=~---.~-, -------------=----
IlIa i 1-E d i tie. 

II-IOI B1T1VI-118C8 BINDBLSBLAD, 
Redacteur de heer 

J. c. VAN LIE R. 
Prijsper Jaargang j . 30,- bij vooruitlletaling. 

De eenige Mail-Editie, 
den wordt, bevat 

die geregeld met elkeMail van Java verzon
beschouwingen over Indische toestanden, bet VOOf" 

naamste nieuws nit geheel den Archipel-,Handel- en Scheepsberichten '. 
enz.,' enz. 

tJitgevers t 
BRUINING & vVIJT. 

Agenten de Heeren M. \VIJT & ZONEN, Rotterdam.. 

Verantwoordelijk Redacteur: J. C. v AN LIER. _ Snelperadruk. - BRUINING Got WIJT~ - Batavia. 
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