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Ba ta v~:i.E\,. 
29 December 1869. 

l~ij de .[(lvasclte Courant van gistercn is gevoegc1 een Kort 
Overzigt vall den Handel en de Seheepvaart op .Tava en 
Madnw over 1868. 

10. met intrekking van het besluit van 8 Decemberl866 
No. 3 - waarvaneen afschl'ift llevensgaat - bij administrao 
tiven maatregel te bepalen, dat aan alle sckepen zonder ollaer. 
scheid 'Van vlag, telkens op aanvrage van den betrokken 
departementsclief, en behoudells zoodallige maatreO"elen van 
voorzorg en 'toezigt, als noodig zullen worden be~o~den, kan 
worden toegestaan: 

In dezelfde Conrant maakt de Chef del' Telegraphie bekend 
(lat, tot verzekering van de goede werking (ler Telegraaflijn, 
te Tjiamis een telegraaf-kalltoor is opgerigt, dat op tlen 
Isten .Taullal'ij 1870 mede voor het algemeen gebruik wordt 
geopcml, op elenvoet bcpaalcl bij Staatsblad 1863, no. 12. 

a. ont producten, hestemd vaa?' den 1titvaer, oak ii't niet VOO?· 
den algemeenen handel opengestelde havens ill te nemen; 

h. alit 1Oerktuigen, ./iteellkalen, ?'otting, zakken en dergelijke,. 
met bepaalde bestemillz1lgvoor de nijverneid, van huiten (utnge
voertl, ook ill zoodaltige havens te l08sen; . 

2·0. den betrokken departementschef van de noodio'e in
Na wij I'ernomcn hebben heel't de korps-muzijk van het struktien te voorzien, die de rigtige uitvoering van het be, 

ge }\ataiiloll Infanl:cl'ic lIe eel' gehml, instede van de staf- paaide suu 1 verzekeren; 
mllzijk bij Z. K J en KOn11l1fl11l1n:nt van het Legcr ~e spelcn. ~o, op te heften de beseherming, tot dusverre aan de kust-

Zijn w~i. jllist onderrigt, daT\ IS . ~Ic ~'edell ~an dl~_ sp~lell vaart verleeml, dan weI een daartoe strekkend voorstel aan de 
aIleen daarm te ,:we ken , dat Z. i<,. zieh pel soolll\/k wllcLe o.v~r~vegillg van het Opperbestunr te onderWel]len; --.,- en sub
O\;ert\ligen, de 111ll7Jjk welke dell kapelllleester del' staf- slcliall' voor hct geval, dat dam·toe vooralsnog onverhoopt geene 
n'mzUk, dellcer T ,F. N1arkll:~ is o}Jgedr<lgen 1'00;' ~lc \'C\"- termell gc'!oudell. woruen, te 6epaZen, dat doo?' aUe 8cnepen, 
sehillellde Bataillons te orgamseren, aan de verwaclttmg \'01- zOllder ollderscheul Vll1t vlag, van de eene haven naar de andere 
tleetl. "~t1men ilJ01'delt o"i)e~y/evoe}"{l emballagie1t, benaodigd va or de la
. De muzijk bovellbedoeld, heeft zeker aan aile aanwezige dmgeJt, welke zij umefileJt; 
hoof'(l- en sllualternc olIieiercn ten hoogste voldaali, in aan- dat de kamer daarbij, onder aanvoerin g van feiten, er op 
merkillo' llelllel1l1e dell korten tijll (2 maamlell) die daarover ~eels,. cla\het ve~bod, bij het aangehaald Indiseh Regerings
is uest~cd om (lcze lIieu 11'0 te zamcngestelae llluzijk inte- cs lilt Ul ~cspro ' en, regtstreeks aandru.:iseht tegen algemeerte 
stllCleren. belallgen, (Lie dam'door noodeloo~ en zonder nut of vool'deel 

Z. E. IlCeft zieh dan ook in r-ersooll naar di!. karps be- \'all wien ook, grovelijk worden uenadeeld. - en tevens haar 
gevcil en hal"(; hooge ingcnomcnlwid llaarover tc kenllell oonieei .~et r~lell~n omkleeclcle, dat ele genomen maatregel 
gegevcn. celie ml:',"C\ilUng IS yan de letter en den geest aer milcle 
, Met O'elloeo'en heLbcll wii \'crnomen tla!. de lI'aarueruend Vool'SChnftell op de seheepvaartweto·evilw . die o-eliJ'lcstellin0' 

"'" ~ , 'I 1 I, b '" • b . b Sttlfhoornblazer en Ser!!t. Schorro, tot :Sergeant t1tat 100ru- van vag ueoogen; 
blitZ!;!" llenzelfden uag i~ aan gestcld. . . .. . dat ..leze~fde motiven, naar de meening del' kamer, er toe 

Nailer stellcn wij O!:" \'00 1", ov~r tleze me:lwc u:u7.ljk-ol"' ' llloest~11 leideu Olll eveneens terllg te_ ~omen op het fritel~ik 
ganisatie. bi".i de \,p.rsc. ,1. nlhm,lp. Hal:nll.lnns .cell l!!tY?mg \'~rslag 1\ \'erbG~~ aall .Yreemde schepen om van omtenaa ?tgeb1'agte, voor 
nit te brengell, te meer, daar \'weger reeds eCl}lge artIkelen de l1lJyerheld bestemde goederen, in andere dan voor den 
in ons blml l~()"en deze belangrUke oudcrncming zijn opgc- invoer bepaalcl opeugestelcle havens te lossen' I 
nomen - welkeo toch \' 001' hd grootst gcdecltc Ollzen lezers ,. dat wijders ten aanzien van de kustvaart het o-evoelen werd 
onuegri~ pelijk waren - door ilit YCl"51ag begdj pelijk zullen voo:~est~a~l,. dat d~ tijd was aangebrok,en om ~et het stelsel 
gema~kt wonlell . I e~lle~ beoC!lellUtle l.ustvaart yoor goed "te breken; doeh sa.b-

slulalr ell yoor llet geval c1aartoe niet besloten mOIYt kunnen 
31 Dccellluer IS69. worden, op de noodzakelijkheid gewezen wercl, uat nan aIle 

schepen, zollder onderscheid van vlag worcle vergllud, van ue 
Jlet yulgend mIres is ingcdicJI(l: Aan ~e~.e hayelll~laa~. c~e andere enlballagien, benoodigd 1'001' d" 

de Tweede Kamer del' Staten Generaa1. a( lUg, we -e ZIJ lllnemell over te voeren; 
d~t eehter H:~n deze yoorst~llen geen gnnstig onthaal bij ilc 

GCI'Cll met Ycrselt ltltlig,lcn ecrhied tekellllcn de onaerge- Illdis~l~c Re"~e~'mg te benrt IS mogen vallen en bij besluit 
teckcll(ien, :Lllcn k0t1pli:~' !~~1 Cit iltlit!stric!<:ll te lhtm-ia ge- yan wS .T llluJ J I. No. 5 aan de kamer is te kennen O'eo'pven 

.. d lat 1 1 t t . A · b b' , 'ymmg : . _' . p. . • ' ' . .7 l, lese leepvaar we van 8 11.Ugustus 1850 (Staatsblacl No. 
, ~tat de Kamor ran K\hJphumld en N1JYClheill \,lll Neller- ,12) eu. art. 130 van het ReO"erino-s reo'l t (Qt t bI ·l 

' \ '. 1_ 1 I -. , 1 I" 1 t·· C, " t:'·· ··1 .. ,t 1 -t ' IS·· N' b b b emen 'J aa s a( , . u..S~. '1-. mile s tOO IIp a~ _~, vi] gcmo ,\(.u, l.ljljlot ,get agee, I O;).l. O. 2) zlCh teo'en het illWl'Ul'O'en l' . t 1 
' "t? 1. . • 1" f' . V 1 - ., G G I I b b van laIe voors c • ; '- ...:(1 19l' eun anJ :i o~ -,-, 0 • .• i mm uell ouvtrneur- xCJlcmu en vCl'zetten; 

\l\j~ YO{lrg(;~tclll oru : I uat ue kame!', lla. deze besliosinO' del' ReO' • 1 
"" '/,;OJ :,ormg gelllCCn( 



~¥i.r'iefrars ~;oot1ijnh- 'beV6egdh~id t8 ' illiss~ll om bij Haar op de 
:~taak : teiug te,komell, docltin de verolldcrstelling, dat de 
J>eliLngbebbendert ,met de strekkilrg van's Kamers vOOl'stellen 
zonden kunnim instemmen, door tnsscllenkomst vau de Han
dels-vereeuigiilg te dezel' plaatse, het denkbeeld heeft aan
gegeveri, dat de gezamelltlijke vertegenwoordigers van den 
bandelell nijvel'lieid zich met IntUne \-el'toogen tot de be
voeo-de mao't in N edel'land zouden wenden; hebbende het, 
na b aanlei'iling van de ontvangell Regerings beschikking, 
onder daoteekening van 30 Julij, aan de Kamer uitgebragte 
praeadvie~ ham slechts kunnell versterken in de meelling, 
dat tell onregte door de Indische Regering, ala motief voor 
hare afwijzing van de gedane voorstellen, op de scheep
vaartwet en ' op art. 130 van het Reglement op het beleul 
del' Regering beroep is gedaan; 

dat de ondergeteekendell, onder eerbiedige ve~'wijzing na~r 
de van de Kamel' van Koophandel en Nijverhmd te Batana 
uitgegalle' rappol'ten in deze - waarvan een ' g'edrnkt exem
plililr ' dezevei'O'ezelt - eenstemmig vei'klaren zich met de, 
strekkirig en inhoud geheel te vereenigen; met uitzondering 
nogtans van haar voorste1 sub 30, VOOI' zool'eel het de strek
kino' heeft de tot dusver aan de kustvaa~t verleemle be
sch;rming op te hefl'en; verdienen,de !ret huns inziens de 
voorketlr zich te dien aanzien t e bepalen tot het verleenen 
van vergnnning aan alle scliepen, zonder onderscheid ~an 
vlao' oni van de eene haven naa)' de andere emballaglen 
O\'e~' te voeren, benoodigd voor de la,ding , welke zij inne
men, 

datde onderO'eteekenden het onnoodig achten op het over
wegelld belang der onderwerpeJijke aangelegenh~id nader aan 
te driuO'en - en aileen om het bijzonder gewlgt, hetwelk, 
naar h~t ~oorkomt door 's lands vertegenwoordiging aan 
het arO'ument moet ~vorclen gehecht, met nadnrk wijzen op 
de ev~ntualiteit, dat !tet verschil van bejegening van. na
tionale en vreemde schepen, strijdig met de voorschnften 
del' N ederlandscJle scheepvaartwet, aanleidillg gel'e tot, na~r 
dezerzijds illzien gegronde rekhlmes van de zijcle van (he 
M6o'endhedeu te wier aanzien de N ederlallllsche scheep-

b , . t 

3 .Jannarij1870. 

TELEGRAM van Soerabaija 
De Makassarboot berigt dat de Mahssaarsche J~oter,ij 

foutief getrokken is, toen de N ommerbus ledig was, vond 
men nog 94 rolletjes ill de Prijs- en Nietenbus. 

's Middags den 31sten December arriveercle alhier het 
stoomschip Oapitole, gezagvoerder Ravin, aan brengel1de de 
Franschemail met gewone betigten uit Nederland tot 25 
November en telegrafische depeches tot 6 December. 

5 .Januar~j 1870. 

WU lUaken onze lezers opmerkzaam op de Toespraak van 
den Voorzitter del' Kamer van Koophandel en Nijverheid 
alhier, den heel' A. J. W. van Delden, b\i gelegenheid zijner 
aftreding. • 

In de vergadering van genoemde Kamer op 3 .T anuarij 
zijn de aftredende leclen, de heeren A. J. W. van De1clen ' 
en Jhr. Mr. F. Junius van Hemert herkozen. 

De Javasene Courant van gisteren bevat het Reglement 
op de verrekening van brieven, gecll'llkte stukken en monsters 
of stalen van koopwaren, die in geslotene brievenmalen tus
schen Nederland en N eder1andsch-Indie langs den weg van 
Suez worden uitgewisseld; opgemaakt tel' uitvoering van het 
Koninklijk beshlit van den 22sten Oktober 1809 (Nederl. 
Staatsblad no. 163). 

Dezelfde Courant bevat een Tabel dol' porten, 'wcgens de 
brieven, de gedl'llkte stllkken en de monsters of stalen YaIl 

koopwaren, die tLlsschen N eclerlanclsch-Indir en sommige 
vreemde landen, langs den weg van N eclerland, in de gesio
tene brievenmalen over lJ;[arseille, worden uitgewisselcl, met 
opgave t evens van het bedrag dat door het N ederlandsche 
Officie aan het, Officie van Neclerlandsch-Indie en omgekeerd 
door het Ofiicie van Nederlanclsch-Indie aan het Neclerland
sche Officie wegens de gemelde brieven, enz. is in rekening 
te brellgen. 

vaartwet, door de opvolgencl gesloten traktaten! eell m el'-
nationaal karakter heeft bekomen, waarvan met dan met Door de Factorij del' Nederlandsche Hanrlel-:M:aatschappij 
we~erzijdsche bewilliging kan worden af~ew~ken; ., zijn heden, naal' aanleicling van d~ gehonden inschrijving 
. En verzoeken de ondergeteekenden lllltschen eerble<hg: .. \'001' l)cn ooc1igcle scheepsrnimte, gech(l rterd: 

dat het Uwe Kamer behage kenilis tc nemen van de blj I V . A ' t.1 M': L'l: ~ f 47 44 l)el' o·am last. _ I ,. , ~ . . _. , , " --- ,1 .. , l"""~,, 001 _"1.111S elC am aHa J!J tSe , t , _"v. 
de , nUlscneb ... l:teIge~:m!? Ibng~d~enaded V~1'8to0JgeH .. tJ~18~:~> <~-:;:'V~ 1/ Rotterdam VooJ'uit 11'1/ 44'.9:3 II ~idem. 
ge0'1'Oude - lJ nUlsch eslmt . ~ UlllJ J.. V,l "v. ~ L" 't t l 40',95 II illem. 
f' "'e ' , 1'1 "d 1" atrecrelen zell 8 J'aa II II 

a gewezen, voorste ~n; en w~ ers ZO?(a,rllge ~l<l.', '" II MidclelburO' Stad MidJellntJ'[J II " 44,90 II idem. 
te nemen, als ,met 111 achtnemmg van s Kamer" glOnuwet- , '" 
tige bevoegdheid, zuUen kllnnen leideri: 

a.tot opheffing van de hiel'boven ~angevene ongelijkma
tjge bejegening door nationale ~n vreemde schepel1, in, stri~d 
met de scheepvaartwet en met net. Reglement op het ~elm(l 
del' Regel'ing in Nederlandsch-Illdie, ondervonden woraende 
door de administl'atieve of feitel~ike beperking van den toe
gang DIU te laden of te lossen , in Iliet nominatim Yo.or den 
algemeenen uit- of illvoel' opengestelde havens ten favenre 
van llationale schepen met uitshliting' van vreemde; zoomede, 

o. tot wijziging ill ZOOI'elTe van (le bestaaHde bepaliugeu 
op de kustvaart, als dat voortaau aan aile schepen zonder 
ondeneheid van vlag, zij vergund om van de eeno haven 
n'aar de andere emballagien over te voeren, benoodigd voor 
de lading, welke zij innemen. 

't welk doende, 

BATAVIA, 2() December 1869. 

(Volgen de handteekeningen.) 

8 Januarij 1870. 

De J avasche Courant van gisteren vermelclt, clat aan den 
Direktcur del' ]3urgerl~ike Opel1bare Werken, den heel' P. 
J. G. Beijerinck, eell tweejarig yerlof naar Nederland is 
vel'leend. ' 

Als zijn vermoedelijken opvolger worcH genoelllcl de hoofd
ingenienr Ie. klasse P. van Raak, die weldra van verloi' nit 
N ederiand terng "erwacht wordt. 

Heden morgen 11Ud tell kantore del' J avasche Bank de 
opening plaats van inschrijvings-billetten Vaal' Gouven~e
meuts-wissels, die tot een totaal cijfel' van f 500,000 mt· 
besteed zoudell worden, 

Illgesclneven werd: 
tot den kocrs van 1011/4 

" /1 

" /1 

I 1/ " 

door particnlieren 
II van 1011)2 

1/ 

door particulieren 
van 101% 
door Pantlel & Stiehuus 

1/ van 102 

"oar f 

/1 II 2,314,-, 

" /I 100,000,1 
/ 



tloor de Rotterflamsche Bank voor f 500,000 
It "Chartered BRllk ,,1/ 100,000 
II Nietler &I Co. " /I 20,000 1/ 

I SalllUt'4tlg, (November). - In de afdeelingen Kendal, Demak Gro.; 
I bogan, Ambarawa en Salatiga Het de gezondheid.stoestand wei~igte 

620 000 _ I wellschen over. De gevallen van koorts- en pokzlekteverminderden. 
, , lOOk nam het aa?talz,ieken tel' hoofdplaats Samarang steeds af ,en 

I,)t dell koers \'an 1021/ 2 
door tIe Hamlelsban k VOOl" 

;/ /I Chartered Bank 1/ 

" J1. v. Leeuwen &, Co. !I 

1/ Eo Nroormanll &, Co. !I 

/I Martin Dyce &, Co, If 

/I Particulieren If 

tot, lien koeJ's van 1023/ 1 

f 500,000 
II 100,000 
!I 70,000 
II 22,000 
/I 5,000 
/I 1,000 f 

door Martin Dyce &; Co. voor· f 
II koersen van 103 1031/ 4 1031/ 2 103% 104 

door Martin Dyce &, Co. voor f20,000 /I 

698,000,-

10,000,-

100,000,-

f 1,531,014,-

Nadal; de door het Gouyernement gestelde minimum koers 
was geblekcu te ~\in 1011/4 , weril het voor dien koers in
gesehreyen beelrng yan f 700 aan den inschr\jvel' gegullll. 

B\j de Javasc1te Courant van gisteren is gevoegcl een 
Staat, del' voor pal'tikuliel'e rekening geteelde produkten 
1'001' tle Ellropesehe markt nit de oogsten van 1868 en 
lSG\), onder welke mecle zijn begrepen de hoeveelheden sui
kel', welke ingevolge de bestaande kontrakten vetmoedelijk 
tel' beschikking van de fabriekantcll zullen verblijyell. 

In dezelfde Courant worelt bekend gemaakt dat de Fran
scheMail in de maallden Februal'ij en Maart zal vel'trekken 

__ i ll-.-cl.ke---llHlan~l-ot)..-V·l'iJ d.ag:-t1eH-· 4dcH" .les-0c h tentls-ten- 8-liT&-

Onrle1'lIJ(jzm's- Vel'eeniging /lOnderling Hulpbetoon." 
Ultimo December 1869. Saldo in kas .... f 15709.81 

De op 81 December 1869 te Padang gehoudene koffij
veiling, bestaande uit 37,'100 picols eerste en 2,000 picols 
t\\'ecde soort Gouvernemellts koffij, is afgeloopen' als voIgt: 

33,200 pik. Bovenlmlllsche gem. f 35,41. 

waren er o~ betemde van deze maand slechts 84 koortslijders tegen 
160 op ultimo Oktober, terwijl de verhollding der aan die ziekte ge
stol'vellen was 93 tegen 134. 

Daarentegen vel'toonde zichue 'cholera weder ill heviger graad en had 
deze een zeer kwnadaardig karakter; van de 29 geva\len, welke in den 
loop dezer maand. zijn bekend gewOl'den, had den 27 een doodelijken 
afloop. 

De iotale sterfte was mindel' dan in Oktobel·. 

Japm·a. - Iu de afdeelingen Patti, Koedoes en .Toana was de ge
zondheidstoestand del' bevolking gedurende de mannd November naar 
wensch. 

De koorts- en IJokziekten ill de afdeeling .T apara nalnen meer en 
meer af; het getal lijdHs, dnt onder nltimo Oktober respektivelijk 168 
en 64 bedl'oeg, was op nltimo van eerstgemelde maand verminderd tot 
op 76 en 28 lijuers. 

- Volgens berigt van den Jlosthouder der Karimon-.Tava eilanden 
zijn 01' uell Isten dezer aldaar aangekomen eenige opvarenden van een; 
te Bawean .te huis behoorende ~l'aauw toop, komende van Singapore; 
welk vaartlllg, oa get!ureDd~ dne dagen met zware stormen en hooge 
zeeen te hebben gekaml't, III den nacht van 26 November jl.schip
brenk heeft geleden. 

Met gemeld vaartuig, gevoerd door den djoeragan Isa en beladen met 
h?utwel'ken, waren zij met 170 man, op den 22steli November jl. vall 
SlOgal,ore vertrokken, Iwers nemende Daar Bawean, toen het vaartllig, 
01' ongeveer 172 mijlen afstand \'an Kari'mon-Java, nit elkalldel' sloeg 
ell onder hunne voeten wegzonk; slechts eenige hunuer hadden den tijd 
in eene sloep te springen en daardoor hUll leven te redden; de anderen 
135 ollgelukkigeu hebbeu hun gl'af iu de golven gevonden. 

N" zes dagen lang zonder voedsel en driDkwater in zee te hebben 
gedobberd, bereikten de geredden op een dezeL' Karimon-Java. 

Bij aankomst heeft de lJOsthouder aldaar hlln onmiddellijk van ltet 
noodige vool'zieu eu daar zij van alles beroofd waren, voor hun onder-
houu gezorgd. -

Met een te Kal'imou t~hnis~ehoorell~e_ 1'_ra_anlV_~j~~~_zijll~.\i.Eal!E _ 
[,Wean ve'rti'okken:--

Rembang. - Van 1 tot en met 10 November werden verpleegd 
70S poklijdel's, waarvan 294 herstelden en 39 overleden, zoodat 430 
Iuders onder bebaudeling bleveu: 

Zuider- en Oostel'-afdeeliug van Bomeo. - Blijkens een telegram 
van Bandjennasin, vall den 21sten dezer, viel er in dit gewest veel 
regen, Iletgeen een hoogen waterstand veL'Oorzaakte. 

Tn ue afdeelillg Amoeuthaij waren. vele ladaugs overstroomd, zoodat 
de te veld staaude padi grooteuueeJs veruield werd. Dien teugevolge 
stegen de IJl'ijzen der rijst. 

Celehes ell Onder/tooriyheden, (November). - Te Makassar liet de 
400 ;t .Ajel' Ban-gis II II 85,90. 
200 II" Paillan . . . II II 35,35. 

1,400 II Ankola . .. II !I 35,93. 
I ~;;~l~~:id~;~:~~e~ 1~ a~~:O~~;o~~~:, t~E~:~~~~~n 2~Ii~~~:,P~;~;;:! 

1 U I _ nCl'stemcu ell /:1<1 ovcneuen, zouua-r; DO UllUCl"" ul:aUl,uueuug Uu;:vell .. 
'fe Saleijer heerschten meer koortsen dan gewooulijk. 2,260 " Mandhelillg II II 36,05. In het regentschap Pallkadjene, afdeeling Noorder-distrikteu, bl'ak 

eene ziekte ouder de karbon wen uit, waaraan van 20 tot en met 30 
November 122 stuks bezwekeu. Ook in het I,aboeadjasche stierveu 
eellige kar1ouwen. ];:.' werden lliaatre~elen genomen om de versjlrei
dillg dier ziekte legen te gaan. 

37,400 pik. Ie SOOl't . . gem. f 35,47. 
Koopers Ie soort. 

Di'unmlcl' &; Co.. . 18,000 pik. gem. f 35,4.5 Overal vie! er in de laatste dageu van November veel regen, van 
tijd tot tijd 'vergezeld vall harde winden. .T. F. Yall Leeuwen &, Co. 13,200 II II II 35,46 5 

Factol'i.i.~' ... n" '~,800 1/ II II 35,66 
P. van uverzee ~ vO, •• 1,400 II II II 35,17 

In de N oOl'ller-uistrikten was de padi-oogst geheel afgeloopen. De 
vele regens begunstigden den aanplant en groei vall djagoDg. 

37,400 

Koopers 2e soort. 
J. F. van Leeuwen &; Co. 
Boon In'tvelcl &, Co. . 
Y. van Orel'zee &; Co. 
'I" _ c. 
.LJOil ;:,cug •. 
Tjoa Entjollg. 
Lie Saay 

800 
200 
200 
400 
200 
200 

2000. 

II II f 35,47 

Ovel'81 elders hield de bevolking zieh onledig met het IJlanten van 
tweeue , gewasseu. 

De k~ffir)oomell in de Berg-regentschappen stonden in vrucltt. 
Vall de kiuaplautjes, welke als l'l'oef voor den aallplant moeslen 

pik, gem. f - . i1ienen, slaagllcll slechts 10 stuks, 13'-1 Handel en scheel'vaart waren te Makasser Vl'ij levenuig. 
II 
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13,30 Van Java en el<lcl'3 kwanten aldaar aan 12 raschepen ouder Neder-
13,- lallusche en 8 onuer vl'eemde vlag, ben evens 109 inlandsche v!!al·tuigen, 
13 40 tel'wijl van daar vertrokken 17 l·aschepcp. oiLder Nederlandscheeu 4 
13'- onder vreemde vlag, benevens 85 illlandsche vaartuigen. 
1 ,,' De pl'uanwenvaart ill dit gOllvernement' was, als voIgt: 

.... ,- Anagekomen. Vertrokkken. 
---- Makasser 188 189; 
f 18,11 Bontltain 65 73 ; 

1)jenepollto 18 17; . 

Balo,via. - Zijne Excellentie de Gouverneul'-Generaal is 
i,11 den vOOl'llid("lag van den ZSsten dezcl' met gevolg' van j 
Bnitenzol'g nllder mmgekolilen. 

Alloe 6 14; 
'l'nkalar 36 43 ; 
Saleijcr 120 139 i 
Ilnl~.ugnillfl 218 176: 



t ~ ri~t", . liilsl!e Per .pikl?l te Makassnr;Voor de lste ~n 2de 900rt 
'respllktivt-lijk "'l/8i1 f6.75M7.25 en vau ' f6:-totf 6JiO,en. 
; in de ,;Noorder.distriktim,lste 900rt, van l ,D.50 lot f 6.- ; 

» II Zuider·.distrikteo, » li 7.- » » 8.-; 
»' » Ooste,r , distrikteu, • ~ » 5.-
» » Bel'g'l'cgentscbappen, Iste soort, )) 6.50 
» » afdeding Sale\i~I", van » 5.50 » » 7. 

lJezQeki. - De gezouJlreiustoeslnul1 del' bel'olking \\'35 

maand November vry bev!'edigelltl; - nlle.eudedeu zich 
gedll!'cnue d~ 
eenige geval. 

minder dan gednrende dat tydvak in 186,7 f 4,9.262.07 
» » »»» » 1868 » 86.844.24. 

- De gezondheidsloestand del' bevolkiug in de afdeeling stad "en 
voorsteden wns gedlil'ende de maand November' gnllstig. . 

Gevallen vnn pokziekte deden zich bynn niet Ineer voor,- en slecbts 
enkelen wel'den door de cholem aangetnst, terwijl van koorts bij geen 
sprake was. ' , 

Ook. in de nrdeelingen T1Ingerang en Meester·Cornelis was de ge
zondheHlstoesland naar wenscll. 

De in het N. O. gedeelte van Bnitellzorg nilgebroken pokken·epidemie 
Iijokdjokm'/(I. _ In eeuige dessn's in iJd regentsehap Nangoelan ue. wa3 sterk aan liet afnemen. 01' ultimo Novembel' bedroeg Ilet getal 

deG zich gedurende ele ma.nd November verscheidene gevallen van Iyders slechts 228. 
buikziekteu voor, terwijl ill het ;Pakoe·AluHlsche verscheidcne koortslij- Onder de hevolkitig van hel overig gedcelte dier ardeeling werden 

len van kken voor. 

ders werden auugetroffen. mede cenige verschijnselen van pokziekte waargenomen. -
Door het vCl'strekkeu van medicijncn wordt gehacht den voortgang De aldaar van Batavia aangebragte vaccinestof werd met goed ge· 

dier :tiekte zoovecl mogelijk legen te gaall. volg aangewend. . -
Ook de llutlllldUlce pokkell bleven, olschoon in gel'ingen grand, in Remba1}g. - De natuurlijke pokken bleven gedlll'ende de Inaund No-

al de rcgentschappen vlln dit gewcst Ileerschen. vember heerscben. Gevallen van 'lworts kwamen niet meer v 001'. 

Het getal poklijders bedroeg over de lIlannd November 829, waurvan In de afdceling Blora velJoonden zich zeven gevallen vau cholera. 
365 herstelden ell 26 overledell, zouJat o\' ultimo diet· 111I",lId nog 438 Vau de drie Iijders, die geneesknndig behandeM werden, Ilerstclden 
ijders aanwezig WI:l·en. . 2. en overleed cen, tenvijl de 4 niet gcneeskUlidig behandelilet{ alIen 

Billito", (Ok tober). - De weP.rsgcstelJheid kelllTlel'kle zich aool' .]I'uog' sllel'ven. 
te en 1.warc winueuuit bet Z. O. Soerabaija , - 'ferwijl gednrendc de maand Noveluber jl. de pokziekte 

Hoewel er HOg gcvallen vall oug- en buikzieklen I'U koorI5"" V <lor· in de a 'ueeliogell Grisse en Buweull verdweell, dedeu zich onder de 
kwamen, was de gezondbeidslocstand eler bevolking 01'1'l' hd nlgemeen bevolking del' ovel'ige afdcelingen nog steeds cenige sJloradische gevallen 
vrij bevrcdigend. , , van die ziekte ' voor. ' 

H et junge l'ndigewas ltadl'eel te Iljden 1.00we\ van het wClkr als Dc calarllale aandoeuingeu del' ademlralingswerktuigen, ilie zieh ill 
van eeue kleine worlllsoort en vun spriukhanen; dien tengevu ige moe· de vOl'igc maand vertoonden onder de bevolking van de ardeeling ]\1[0· 

ten verscheideue ladungveldeu voor de I weede of del'de lIIaill bel'lant djokerto, hebben bij eenige kiuderell bet karakler aangenomen van 
worden. kinkhoest. 

Te , 'l'andjong.Pundan kwmncn aan 21 en I'erlrokken van danr 36 De dia .... hee -aaudoenillgen knnnen HIs geweken worden beschouwd. 
vaartuigen, melende l'espektivelijk 36;1' r, en 385 lasiell. BfLgelen. - De gezonJheidstoeslulld del' bevolking is gedurenue de 

Aan IWOllTllllllScilappen werd iu- en nilgevoerd voor f )51.80'1 en' maund November uiet vermindenl. 
f 342.5 14,40, en aan specieu voor f 155 .000 ell f 9.000, lenYijl aan De eensklaps veranderde weerstoestalJll veroorzaakte eenigc meerdere 
inicomellde de nit.guauue t'egten \Veri! (;utl'angen ecue som "an f 574,25. gevallen van koorst· en bllikziekl e, iloell de pokziekte was afuemellde. 

De mnrktl,rijzell der' levensmiddcleu olldergingen ecne dalillg. Ked;ri De gezondheidstoestn~d def bevolking was geullrentle de Illaalld 

1 November bevredigend . 
.4l1louill(( INovember . - Het wedel' was zeer oll!,(esIHdig 'e ll tll'n {. , - , Gcvallcu v',n pokziekte ilcden zich rchter nog altijd voor, tcrll'j;] aao 

kend,' oe gezondheitlstoeslanil gnustig. I 'd .1' k I ,! k " 
f 9 I d Iet Zl11 el'stranu eemge OOI·tS ijuers vour ·wamen. 

De IJikol dist kustlc flO ' voor de eersle en ' , voor (e min ere " Banjoemus. - Gedurende de maanil N ovcm bel' werden verpleeg(J 

soo~~b"ina werd hezocht door 2 'iulalldsch. en Z Enropeesch gClnigde 4186 poklijders, waarvan 2701 herslclden en 398 ovel'leden, zoodat 01' 
. . ultimo Novemher 1087 l\Jders ondCI' behundeiing bleven . 

vaarlui,geu, te Zl) lllell llI elcnuc ,no} last. . 
HelzcJrdc aautnl vaal'(IIigen, lllelelllle dezeIt'de h(.eveelheiIJ, verliet die Sum aim's l//e8/"'8t. -J)e aUllholldende zware regens, die blijkeus 

ons nummer vau den 14den dezer zullee vCl'woestingen hcbben aau"eri"t 
plaats. . te Pau en omstreken en in de afdeelillg Priamall, hebben tezelrd';;" tiTa 

De iu- cn uihoe .. vall koopfHnnschnpp<;n vertegrnwoonhgdcn respek- ~ , I' in de Danan·distrikwn belangrijke nnrdslortiugen verool,zaakt. 
tiveJiik eenc wnarde van f 2;~.5Z6 en f l.aGO, terwij de IIltl'OC r aan I " Van paal 30 tot IJ3. 31, gl'ens Loeboe· Bossong eu V r kota's, is de 
specie f 3.300 bedroeg. tl'anspol'tweg geheel verllicl~ en o,erstI'OOIllU, en zijn de brnggen du'or 

'l'i"WI·. - Atlll hcrigteu, loopenue van 8 Oktober tot 7 December, den slroom weggeslngen elliS bet kuflijtransport geslremd. . 
wordt het volgeuue outlcend. , I Van bestuul'swege wordi het .noodige gedaan om de geleuen scltaoc 
D~ natnurlijke pokken hebben , ill oe ontier ons direkt belleer sta'lOc1e sten sI,oedigste te herstellen. (Juv. Ct.) 

]andscl1appell tot ultimo November rj Si slaglllffcrs gecisd:t. 
01' (Ie eilauclen Savoe en Ratti "'Geuen de kinilerpokken; de vaccine 

wordt er mat kracht toegppast. 
Door de gevallen regells Icon de 1levulking eell aauvang m&ken met 

bet bcnrbeiden del' ,e1uell voor deu dJagollg·aanplaul. 
Ter hoofJplaals Kuepaug kostle de pikl,1 rijs t f )2, - lel'\\ijl voor 

de dllizelld stnks djagougs f I () bl.lnidd werd. .. 
In ue 1"Jores·straat ,waren de pl'ijze.u vall deze \'OCdlllgsHlIudelen .Ie 

helft mindel'. 
_ 10 den ' morgen van den 30stell ' Oktober wel'u te Soemba wederom 

een zeer ligte schok van aarbeving waargeuoll1en, die des vool'mitidags 
van di eD dag duol' e~n stcrkereu gevolgd wcn!. 

_Heide echokkcu warell ZCCl' kurt vau UUlIl' en hadtlen cene rigt.iug 
van llet N. O. naar het Z. ''II'. Jav. n.) 

Batavia. Zijne Excellenlie de Gouvl'nlenl'·Genf'raal is in den 
voormiddag van den 30.ten dezer IIIl·t gevulg "an hie!' lwar Buiten
zorg vertrokken. 

_ Gedurende de maaud Septelliber is aan inkomellde en Ililgaaude 
regten 01' de bezittingen buiten J""" ell MaJnra outvaugcu eene som 
van f 63.512.09. 

Gedurcudc de 8 vorig;e maautlen 479.494.85 

Hier'lBn is terugbetaald , 
Ie zalilen f 

lJ 

zoodat de werkelijkc ootvangst ol'er de 9 cers{e maan· 

r,48.006.94 
8,023.34 

deu vall l8G9 beeft bedragen . , .•. f G:l4.983.UO 
Gednrende de 9 c<.nte maandell vall 1869 is ontvangen: 

Batavia. - Van de kornmissie voor de Parijsche lel1tool18iel
ling van 1867 Zijll ontvangell twee zilveren en een bronzeu me
dailie, bellevens eenige getuigschriften vall eervolle vermeldino-, 
op die tentoonstelliug toegekend aan des expos ants reunis d~s 
Iudes Orientales" en liLa compagnie Hollaudaise des lndes 
Orientales" onder welke benamingell de J nrij's dier tentoonsiel
ling de hun onbekende inzenders van voo'rtbl'engseleu nit Ne
derlandsch-Indie hebben zamengevat. 

Deze medailles zullen aan de Nederlalldsch-Indische maat
schappij van Nijverheid en Landbouw worden afgegeven, tel' 
be waring in hare koliektie vnn voorwerpen betrekkelijk Land-. 
bouw en Nijverheid. 

.. - Ten einde de bevolkiug van het distl'ikt Samarang in de 
gelegenheid te steUen hare krachten te wijden aan het reinigell 
en iu zindelijken staat brengen harer kampougs en hel.geen ver
der noodig is om de oorzaken del' ollgezondheid dier kampongs 
weg te ruimen, IJeet"t de Regering haar olltheven van de tot dus 
ver op haar rustellde verpli$tillg om de wegell ter houfdplaats 
in heerelldiellst te onderhoadCII. 

Suma1'allg. - De opbrengst van bet venroer met den Neder
landsch-Indischen spoorweg, gedurende de maand November 1869, 
is geweest als voIgt: 

J Iste . klasse 
Gewone 2de II 

reizigers t 3de 

Reizigers 
met 

I retourbilletten 
{ 

Iste 
2de 
3de 

/I 

1/ 

/I 

/I 

f 
J/ 

II 

/I 

/I 

II 

84:-. 
1679:40. 
IHi5:35. 

12:60. 
102:63, 
76:~O. 



. Suppletie gelden . 
Baga<Yc. . 
Bcatcigoederen 
Koopmnnsgocderen 
Rijtuigcn . ' . . 
Paarden 
Klein vee 
Groot vee 
Telegrnaf 
Divers~ 

, Tolaal 

f 14:63. 
" 60:83. 
n 153:16. 
" 21403:42. 
" 10:--. 
" 19:-. 
" _.-
" 7:-. 
II ---

/I 22685:74. 

/47473:96 
Bail/ai, (N:0·;elllber). - Met uitzondering van enkelegcvallen 

vau ' calarrhale koortsCil ell bllikziekle, was de gezondheidstoe
s tand del' be\'olking bcvrcdigClld. 

AlIel'wege stond het padigewas, zoowel op drooge [lIs op de 
ellkele beplante llflUe veldell, gllllSl.ig. en beloorde, zonder ,bui
lengewone tegcllspoeden, een zeer voordeeligen oogst. Met het 
uilbrei,len del' aallp lantingcll van \.wcerlegewassen werd geregeld 
\'oort.gegaall. 

lIet ZOLI tdehiet bedroeg: 
te MlIlll.ok 

If DjebJes 
If Blilljoe 
/I Soellgei lial 
/I Merawang 
If Pallgkal-Pinang 
" Soellgeislan 
If Koba . 

99.50 
10.75 
8.25 
!l.25 
1. 75 

i s.25 
5.25 
3.50 

pikols; 
/I 

/, 

/I 

/I 

/I 

te zOlmen 156.50 pikols. 

Allerwege werden de werkzaamhedcll in de mijnen geregeld 
en met, kmcht voort.gezet. 

Onder ullimo November was in de versehill ellde disiriklen 
te zamCll annwczig een voorraad erts yan 1082 . 90 nachten, ge
I ijkstaande aan ± 27000 pikols tin. 

In 's L~nds pakhuizen werden g~leverd: 
te B1inj oe . 1545.93 Jlikols, 

/I Soegeiliat . 8 . 39 /I 

/I Soengeislall 207.94 /I 

/I Toboali 13. 13 /I 

te z1tmeu 1775 . 39 pikols; 

lerwijl [log ± 2.800 pikols lin III de mijllen te Blinjoe "001'

halldcn warCH. 
Ondr'r ultimo Oktober bedrocg het l'est.an1.l.iu 28.568,O;{ pikols, 
wakendc' met . 1,775,39 /I 

te zamcn 
waarvall gedurende Novell1b. Zijll afgescheel't 

--..:.---
25.343,42 pikols, 
15.830,501, 

zoodat het reslant tin ondcr ult. Nov. was , 0.512,88 pikols. 

5 

zoodat dewerkelijke ontvangst over ; d.eeif . . ...•. 
eerste mnanden van 1869 lwert bedragen . f4.7'39.8(J3,38·s· 

Gedurende dc elf cerslemaanden van 1869 
is ontvangcn: . . ' 

mindel' dan gedllrende dat tijdvak in 1867, 
II If If If If If 1868, 

II 1.1l68;911,30 
" 307.299,74-

R81ltball.IJ •• - Vall 10 tot 'en met 20 November 1869 {verden 
ill dit gewcst verplcogd 767 poklijders, waarvan ;)73 herstelden 
en 46 overledell. zuoclat nog 348 lijders onder behalldelillg blevcn. 

Zuider- en (Joster-a/deelillg vall BO/'IICO, (November). - Tel' 
hoofdplaats Balldjcl'masin vcroetcrdc de gezolldheidstoestand aan
merkelijk; de ' killdcrpokken blevcll eehter nog steeds, hoewel in 
'ligtel: graad, heerschcn. . . 
~De westmollSSOIL zet.te zich in het ·laaLsL dezer maand krach-

tig in. .. .. . . . . 
Door de vele regcns Lraden dep "lereLL III de afdeellllg Amoenthaij 

buite LL hare oevers. waardoor in de distl'ikten A m6enthaij, Ka
loewa ' en Negara belallgrijke schade aan de Ie veld staande 

. padi is I.e wileggebragt. 
In het Amoeuthaijsche maakte mell van den regclltud gebrnik 

om indigo aan Ie plantcn. Vooral in het distrikt Barabei is 
die kul1.ullr ill dell laalstaan tijd sterk toegenomen. 

In de afdeelingcn BandjermaBill en Kween begon de bevolking 
den arbeid op de rijstvelden weder aan te vangen. 

De binuenlandsche handel, zoowel als die met Java eu Madura, 
was vrij leveodig. 

Et kwalli en te Bandjermasin nan 8 schepen en 5 zeepraauwell, 
gez.amenlijk groot. 1240 lastell, t.3l'wijl Vall daar vertrokkeo 4 
schepen ell 16 zeerpaauweu, I.e zamen metende 889 lasten. 

De in- ell uitvoer vertegenwoordigdcn eeoe waarde "an f174,994 
en / 8.3,679; . 

Aan in.komeilde ell uitgaande reg len werd 
ontvangen . / 2912,015 

In de 10 eerste maanden van 1869 . /I 16762,685 

te zamen .f 19.674,70 
in de 11 eerste maanden van 1868 . II 14945,38-
aizoo meer in 1869 / 4729,315 
Ret zouldebiet tel' gemelde hoofdplaat.s bedroeg 93 koijangs 

185/ a pikol, de produktie van steenkol~LL 1040 tOll, het rcstant 
in de magazU nen te Pengaron op ultImo November 5049.ton, 
eH de vomraad in de magazijnell I.e Bandjermasin op clat tijd
stip 289 Ion. 

Ten gevolge van den zeer lagen walerstand gedurend~ eell 
groot gedcelt.c van November bedroeg ~e afvoer slechts lLJ t0l!' 

Van hel, person eel ,uij de mijll OraoJe-Nassau, bestaande Ult 
604 pel'sonen, werden 125 gcneeskundig hehandeld. waarvan 48 
herstelden en 3 ovcrlcden, zoodat 73 onder behandelmg bleven. 

limor. - Van 20 .OHober tot en met ultimo November lSG9 
werden ill de distriktcn Koepang. Babauw en Paritlij van (lit 
gewest verpleegd G08 poklijders, waar"all 37;j h.erstelden ell 165 
overleden, zoodat nog 65 lijders onder behandelmg bleven. 

(Jav. Ct.) 

Dc prUzen del' rijst varieerden per pikoli :tusschen / 7,50 en Sallla,·a>I.'1 , . ~l December .. Uit Solo wonlt OilS mcdegedeeld, dat Ie 
/ 8.- van de ecl'st.c· ell / 550 ell / 6,50. \'an de lwcede soort. Lawang ceu Illlander, n~ dl'le kerbolllYen gestolen Ie hebben. III heeh
. Vall verschillcnde 'lJ laalsen' ill dell OosL-Indischen aL'chil>.el [ellis wenl geno",!en en In hel, h.lok p:esloten.. Des naehts cehter \Verd 
kwamen Ie MUlllok ,;an 10 europtlesch- en 27 inlandsch ge-/ belli vcrh!!.und'b ecn

k 
oogenbldlkzllJ"hgtCtvangeDls tel)verl.a teh~' en I Idaahrvan 

. d 104' I I "I maal(te I) gc l' UI om op e v lie e "aaD . ~ Wd.C II vo g( e em, 
tuis de schepell ell vaarlu lgcn. Jlleleu e. . ·6 asteu. :erwlJ vall m~al: werd met sleenen be~roet waar~ :Ieo dicf ecn Jans in de korst 
daaL' vCj'lr()k~BIl 10 europccsch-. ell 32 IIllaudsch getlLIgde sChe-1 werd gestoolen, len gevolg'; wa;rvan h~ onmiddelijk dODd necrviel. 
pen ell vaal:tlllge~.~. IlIclende 1131 las\.en. _ De Pcriodi~ke slilstand van de gemeensehap tllssehen .Sam~rang 

De handel gill,., voonllt. '( , '" en ~ijD reede, IS wedeL' aangevangell. H eden morgen woel voor het 
AalL Illkolllcllde en 1I1lgaall(le reg-len werd ontvangen /2063 40 '. eerst in den Wcstmollsson de vJag. '\.11 lossen of I.den vall lerreede 

Icrwijl de ill- CI~. ui1.gaandc goetierell .gedl~rende de em'sle elf Jiggende vaar.luigcn is weeL' niet .te den ken. Ook de schoone belo~ten, 
l11aandr.Jl van 1SfJ() ecne waarde van J 1.030.!l86,71 verlcgen- door deo Dlrceleur del' Bl1l'gerhJke Opeobal'c Werken gedaan, bllJken 
woordigdcli. (Jav. Ct.) thans geen andere wCl'king lIitgeoefend te hebben dan die van cen slaap-

//atavill. - Uedul'llnde de lllaalld ' Novemher J81l!) is aan iuko
IllClldc CII lIilgaanrlc l'eglell 0[1 Java cn M ad ura onL,,~.ngell eelle 
SOUl van . . . . : . . . . . . / 737.1H6.\lG 

Gcdlll'cudc de 10 ccrste lima-udell nUl 1&li9 . H 5.5:Hi.182.!l6 

drank voor opgewonden gCllIoederen. . 
_ Politiekrucht. HerhaaJdelijk werden den bewoners van P011tJol en 

Pendrian in den l,wtsten lijd goederen lIit dc voorgaledj hnnner huizen 
ontstoJeo. VCI'leJ en Zondag middag wcrd cell del' dieven, een inlander, I belr"lit maUl' de lIIisdl'yven dunnlcn sederl voort. Gisti!l'en aV~Dd cehter 
is mell het hoo!d del' flende mcester l:wwOI'uen; het waseen EIITOl'e,lan. 
Eere daarvoor den schout Itoehell , die drie avonden nehter.een onder 

de ol\!.\·:lngs t, gedllrcndc de II cers le m aanden een hevirren re!l;en ill de bllilenlucht "!' wacht was, Otn de schuldigen 
vall l&(i~) hcdraa!!1 atzoo . . . . . . ,, 1l,273.82~)'\)2 Ie oDldckkell ~11 die "i.!" I· avond Zijll l'lichtbetl'achting heloond zag 

I>aaroll rier i~ 1;{:~ rcpcll aall lik Uvn rcg- I nil 01' loell hii. 11>1' weI' VPu! !egcl1slalld, ,Iell nian in hcchtenis nam die ten 
lIi l"cv()crric n·oIlV. i'l'OdllktCIi f l,-'j.f,1.0.f.'i . l P laste ';111 Ilell HI'. S. Ill" I'uilijol zijn ili eve.ll elllplooi wilde L1itoer~neu .. 

a~1I lerllgh~laald e rcglcll. / 52.!l7!lA2 /I 1.5:H.02ti,5;),' Dc did heen, I'l'kcnd Illel iwee >lnucreu lleassocicerd te ~ijn.-



8 .... 

$n.irmigI ·93· '~i:emhei~ .Ban!ljir. '.t~eu lIeden morgen;Sillriara~gs 
iuwon~ o~tw,aakten. zagen zij -dat de' nacnt 'een prachtige bandjir 
~aangebtacht. • Na vier <etmalen bijna onafgebroken regen.zonder 
eeu enltelen zonnestraaJ, verbailsde die gebenrtenis n iet, maar zij wekte 
toch in hooge mate het ongenaegen op van hen, in wier woning het 
water, bijvelen nog al vrij. hoog, binnengeslroomd was. Het met 
bedaarden tred · voortschrijden van den stroom was oorzaak dst er geeu 
ongelnkken zijn gebeurd, en zoo is deze overstrooming cen getuigenis 
ten voordeele van den bedaardcn voornitga.ng onzer libera)en. De zan 
die rarc~nr, na zich sedelt II. Zondag niet te hebben laten zicn, vertoon: 
de zich beden morgen, nn het kwasd geschied was, ,dat aan haar weg_ 
blijven wordt geweten, schooner dan ooit, aIs om IDet genoegen neer 
te zien op het gehaspel dergenen, die verplicht waren ten arbeid te 
gaan en gaarne voo min mogelijk met den vloed in aanraking kwamen. 

8amtil'ang, . 24 December. Haverij. Gisler middag wilde de Anna 
Maria Wilhelmina, na op de Samarangsche buitenree kruit gelost te 
hebben, naar de. binnenree zeilen, doch kon die verplaalsing niet ten 
einde brengen zond~r in aanraking te komen met de Albrecht Bey!ing; 
Aanhet laatstgenoemde scllip is toen een vrij belangrijke schade be
rokkend, waarvoor het te Soerabaia reparatie zal moeten ,oeken. 

Heden morgen geraakte een derde schip tcr recde alhier aan het 
drijven. Ongelukken sch:ijnen, echter daardoor niet ontstaan Ie zijn-

( Locomotiif.) 

e}.op onderscheidene pla~tsen dllll gronil onder en tnsscliet de dw~rs;~ 
hggers wag ta spoelen. · ., . . . . ..... . }}~ •....... . ••. '" 

De treinen 1-3 code treinnaarSolo kon~en daardoor niet. pas" : 
seel'en, doch werd de gemeenschap aoor een bnlplreinonderhond!m;' : 
terwijl des namiddags de weg weder zool'er hersteld was dat trein IV~ '; 
en de van Solo komende trein weder konden doorgaan. (Sam. Ct.) 

Sama..ang, 28 December. Van Mageiang meldt meubus dat dd. 
4 dezer in de des a Ngadiredjo (district Kadoe) door een Chineesbij 
wijze van amok twee personengedood en nag vier andere gewond zijn. 
BedoeMe Chinees: een Singkeh, was met anderetl in hetgevolg van· 
een landgenoot van Pekalongan gelwmen, om in de Kadoe,tabak. op te 
koopen. Daar hij zich den voorgaanden onachtaan het spe! had over
gegeven, was ·hij des morgens nog in diepe rust toen zijne kameraden 
reeds den arbeid hadden hervat. ·De djoeragau. hierover verstoord, 
wekte hem daarop zoo onzaeht, dilt onze Singkeh in drift opsprong en 
aanstonds naar zijn wapen greep., De persoon op wien hij het allereerst 
gemunt had kwam met een afschamper vrij: doch daa~·IHee. niet bevre
digd, stoofide Singkeh op de menigtein, en maakte zes person en bet 
lagtoffer . van zijne dolle woede, v661' men er in slaagde hemomeester 
~e wordell. (Sam. Ct) 

Sama..ally,:n December. Eexgister avond ongeveer ten acht nre, 
werd een goederenwagen, die vlak achIer het Stations-gebonw alhier 

8amaf"allg, 28 December. Middel tegen vochtige muren. In de stond, door den hevigen wind in beweging gebracht eu op de half 
Batauer en daaruit il! de Lamdhonw-Courant komt het volgende voor: geopende Torbayabrug gedreven, met bet gcvolg · dat deze \Verd be
Sedert cenigen tijd vindt men onderscheidene middelen aangekongdigd . schadigd en de lreinen 1-3gister daarover niet konden passeereu. De 
om zich te ontsIaa)) van den last van vochtige muren. Hoewel we op al gemeensehap werd eehter door cen hulp"trein onderhonderi en trein 4 
die middelen niets wenschen af te dingen, als aileen .dat ze Hij kost- kon weder ongestoord doorgaan. 
baar zijn, willen we die middelen met nog .len vermeerderen, dat ons III hel begin der volgeude week zal de 2e Sectie door de daartoe 
sedert een jaar bij ondervindiug gcbleken is proelhoudend Ie z~in, en benoemde cornrnissie, belsaande uit de Hoofd-Ingenieurs van dell ,Va-
daarbij het voorrecht heeft van te zijn hoogsteenvondig en goedkoop. lerstaat W. Kraft en Jhr. Teding van Bcrkhont worden opgenomen. 

Wanneer men gelijke gewichtsdeelen pik en harst in eeu ijzeren Tlot [Smll. Ct.] 
smelt, en dit mengsel ~!lkend op de vochtige moren breugt, dan wetcn 
we bij ondervinding, dat bebangselpapier, daaroverlleen geplakt, goed SOcN<oaija, 20 December. Gisteren avond bragten de gezamentlijke 
hield, en n~ ee~ jaar nog ~een SPOOf

1 
v~n vochtighgid droeg. olticiercn van het gamizoen met de mnzijk der 3 korl,sen cene serenaue 

Koke~d IS dlt ,men9~el zeer dun v.omend, en toch kan men met de met fakkellicht aan oozen Resident., wegens zijne benoeming tot kom
k.wast me\ meer <Ia~ cen of t":ee streken op de.~. mnllr maken, aange- ·\mandenr der Portngeesehe J. C. Ortie. De koloncl dc Brabant <leed 
Zlen een s_:cht~ ger.lOge afk~ehng de ~tof dadehJk doet verharden. l de enlree d ·hal·angue, gal in korle woordcn te kennen, dat het en de 

~let 11, kilo plk en 11 ... kIlo haIst, t!l zamen tel' waanle. van 90 I sijmpathie ell beIangsteliing was, die de olficieren noop!e hem bij ge-
cems wordt ~ene oppervlakte van 10 vlCrkante Nrderlandscne. ellen \ legen.heiel van deze onderscheiding te komen complimenteeren, waarol' 
(meier) bestre~elJ. (Locomotlef) de Hes. <lntwoordde, uat hem zooveel vriendsehap, zooveel belaugsle!!ing 

~~ levendig trof en JI\j '0n tracblen zich de vefIVorvcn achling meer en 

Samaratlg, 31 December. Postwezrn. Nanl' ons is meuegedeeld, 
zon bij de regeering in overweging zijn, ecn plan tot bet daars!ellen 
cener dageIijksche stoomboot-cummunicatie Jangs de noordkustv2.n 
Java. Mage het waar zijn, en de bepeillzing spoedig met een in Iver
king treding worden verwisseld-

- Heden morgen werd alhie!' ter aarde besteld het stoJfelijk over
schot van den gisleren morgen ten zijnen hllize 01' den Bodjongscben 
Weg overiedell gepensioneerden gelleraal-majoor titulair Buschl{Cns. Hel 
lijk werd begeleid door de hier in garnizoen zijiIde Infanterie en ge
volgd door een talrijke stoet civiele en' mililaire alltol'iteitenen llarti-
lllieren. (£ocmnotiej.) 

mc€l' waardig te maken. 
Nag eenr;;'aal llalH de Hesident het woord ell drimk in het frallsch 

dc gezondheid van den konillg van Porlngal, hetgeen door den KOIll

mandant van het Portllgeesch) alhier tel' l'eede liggend, oorlogscl1il} l~H:~t 
een toast op dell koning vall Holland beantwoord werd. 

Er was gem gebrek aall geestdrift bij deze, zoo teregt gebragte, 
B.,renade. [[llslIlillde.] 

Soerabalja, 24 Uccelllbel' Heden nacht is CI' nahij bet kampemeot 
0]> den weg naar Pegiriall cene versehrikkelijke mounI gellleegd. De 
Inl. Wardjo, lIit de kan'lpon,,; Wolos is aan de brl1g b\i de geweerllla
kerij llIet versclleidenc doodclijke \Von den aan bet boafd, 01' den lug 
enz. door de !,olitie gevonden. 

Door eene VrotHV 'zijn eellige aanw,jzingen gedaan en is llet nlOgcn 
gelnkken reeds ccnigc arres(alicn te doen. Venlere bijzonderbcdell ont-
breken nag. (I1lsuliude) 

Salilaraltg, 3 Januarij. Reden nacht werden ~e laag gclegell 
wijkell dezer stad weder doo.l: eene, ve~l .vette slip achterlatende 
banjir. overstroomd .. De .blJua twee.Jange arbeld ,van twee 
ingenieurs ter bezwenng dler onaangename en VOOI' de gezond
lJ~id ongetwljield schadelijke bez?eking. heeft tot heden nog Soerabaija,:21 Decem her. lJit de jaarlijk~ehe versl.ageu van bijna 
met het 'jl;evolg opgeleverd, dat OOK nog. lD.aar eell en~ele drllPpp..I

1 

aile lndisehe ins(ellingen van liefda~igen aar~ ~s gebleken, dat derze1ver 
water Dlmder over deze plaats wel'd mtgestort; zeKef daafom fandsen op cene zargverwekkelllle IVI.Fe vermmoel'en en lIlen nam' andere 
is die arbied gestaakt elllJebben bedoelde heeren het toonee! middelen zal moelell o:n"ien, wil men den <lag niet zion "an breken , 
hunner werkzaamhedell verlaten. Treurig resultaat del' in ] 867 waaraI' men ctergeliji<" gesl.ichtcll "al moelen slnilen, niet aileen vcor 
vehouden meeting. (Locomotiq/) hen -- zooals llll reeds gescilic:!t - .aie dringend sm~eken 0111 eon tac-
o vluchtsoonl maar {10k VOOl' tlIe verlatcu weezen, dw el' nn DOg 'cen 

8amarany, 24 Uecember. Samarang bad <leur dagen I\"eder volap 
genot van Bandjir en Blaauwe Vlag. Eergisteren avond vuoral was 
de Bandjir zeer hoog en snelvlietend, en zeUe in kol'len I ijrl zel's 
vele erven langs rIell Bodjongschen weg geheel onder waler . Wanncer 
zal er tach eens or afdoeude wijze .- d. i. zouder l'ailialieven ,- een 
begin van lIitvoering worden gemaaktmet de noodige werken? Met 
llct oog op hel. ))ba!ig slot" en het zoo vee] hesproken ))t'xcedent" 
vreeZCIl wij, dat dit nag weI eenige jaren duren ,al. 

__ Heden morgen ontvangcn wij ,Ie volgende wc]"i!leudc mede
deding. 

Een :twan~ handjir bcschadigde gisteren Jlacht de sl'o(jrbaall hij mijlpalcn 
15 ell Hi (vGor BrocmlJOcng), door over eene lengte van ol:gevecr 12()(~ 

schnilplaats viuden legen arllluede en volslagen gebrek. 
Er wortH in .Indic al te aanhuudclld !e veel gcvergd van (Ie krachlell 

der I'ubliekc liefdadighcid dan dat zij voorldurcn.,! ~ij maehte zon kLmllen 
wezen am steed" gelloor te vcdeenen aan de Ilclgmg tot weldoen, aan 
welke daadzlI"k het rcehtstrcch is !oelc5cbf\jv!J1l dat onze pllblieke in
sl.elli;,gen vall liefdadigbei<l voor de toekomst crnstige z?rg vel'wel~
ken -- ell zoo daarin niet op a[doende IVIJze wonIt voorZICII -- arel-

gell !e zlIlIen hezwij kell. , ., i >'.' 

J'], n bcr(jcp op dell \"cl'lverllHlgell1Icn ])lJ,",u11lI cler hcgee!""'.!> IllOgeecn 
t\jtleli.ik sllhsillil1lll lIitlokkclI, II('tl,clv(1 k"" "F .'len dl1ll!' uan <lIe lJogthalls 
ul1ulltbecrli.Jke gestie!Jt.'e,' gccne levellsl'albuHrheJ(l, vcrschalfell. 

Wat dan P I)e oi'lossillg diel' .uiet olloe~allgl'lJk~. HHng WC~'(1 OilS de~cr 
augen aangebl)r\ell dool' cell achllllgswaar(hgell grlJsaard, dIe, aall del) 



rand des grafs ;nogtbans de middelen hepeinsdeter verzaehtiog van 
. menscbelijke .ellcDde. __ 

llij vermecDde da~ mcn de toekorust dier gesticbtcli opzeer afdoeDde 
wijze kon bevestigen door eenvoudig ter hUDDer iDstaildhoudiDg 10/ 0 te 
hcft'en · van het totanl · bc<lrag van clke ·vcndnrekcDiog io het bijzooder, 
·zooals men 011 ·1 per mille voor de annen en 6% . vendusalaris daarOtl 
brcu~t zonder den koopcr Ie raadp!egen of hij al dan nict bereidwillig 
is zieh daaraan te onderwerp.cn. Niemand zon zich door. die cen perc 
ceuts hcffing hitcn afschrikken op vendutien iets Ie koopeu: integendeel 
tie gedachtc, dnt men met iets. Ie koopen tegelijkcl' tijdeen daad van 
liefdadighc: · vCll'icht, zou de kooplust veeler.r annwnkkerell. 

Het kOHlt ons voor dat het geopperde dlnkbeeld vanonzen vrieiJd 
van weezeu en vcrlaten kinder en wei der overwcging waardig is, '5 

Lands kas ",orut daanloor voor geene centime benadeeld, het particulier 
bclang niet in zijne rechtell aangctast, t.erwijl de resuitaten van dergelij
ken doeltrell'enileu maatrep:ei allergunstig3t wuden werken voor de in
standhoudiDg van gestichten waar de lieftle zich toont in hare sc\toonste 
gcdaa.,te: in daden. (Socr. Ct.) 

Soemhaija, 22 December. Amhacktschool. 'I'en overstaan vanden 
Raad van (oezicht en tCIl aanhoore van eenige opgekomen belangstel
leuuen had, gistercn het jaarlijksche el1amen plaats del' ambachtschool 
albier. 

Het aaulal lecrlingcn bedl'ocg del' Ie klassc 4 
» 2e » 5 
» 3e » Ii! 

Totaal 22 
Gednren<le den gang van het examen bleek het al spocdig dat de 

i1ireclenr dier hoogst ll11ttige iUl'ichtiDg, de heel' Bisschop Greveliuk, 
den lof tCD volle verdient wclke dien hesturenden oDderlVijzer van aile I' 
wege wordt toegezwaaid wegcns zijn tact om jongeliedeu degelijk te 
ontwikkeleo; ten minste btijkbaar was de toeziende Raad hoogst tevre
!len over de wij~c wallrop de leerlingell blijken gaven van gemaakle 
vordeJingen . De meesten bekwamen dan oak voor aan tlen dag geleg 
c1en ijver en vool'uitgang toepasselijke prijzen. 

Een del' leel'lingen der huogste klasse zul dillOaal waarschijnlijk nog 
01) 's lands kosten zijne studien in Nederland voltooien, alhoewel die 
schittcl'ende' bcloouing thans voor de laatsle rnaal zal wordeu toegekend. 

N aar men oil!" mederleclt zon het plan hestaan om de ambachtsehool 
Ie verandcrcn p ·ecne lndnstrieschaol en ZOIl alsdan daaraan meerdere 
nitbreiding worden gcgeven. (Soer. Court). 

&irdQij~;i 27 December. · Het is 4erpolitle g!llok,t de verm~~tijt£e 
daders · in Iiipiden te krijgen vail den niQord, ' gliple¢gd op aeniijJ~ii~er' 
Kardjo · (ni~t Ardjo) waarvllo· driereeds tot bek.euteiiis iijn gekom.en: 
- Op d·c·. l\'ijze, 1.00a13 die moord· h.ceftplaats ge1,i'iId; kOD Ae:wacht 

. aan het gewcermak"fs atelier er inoeielijk iets vail · gewaal' . worden: . 
OngeveCl:· des nnehls t.ell 1 nre warcnde ,inlanders Katjoong, ,Fa war" 

Slor, en l\'[oeklllin met den vermoorden Kardjo op den We!} naar bet 
geweermakel's atelier. . . . 

'fer IlOogle van den cersten in gang van. den. b.ionenweg, welke tot de 
vestingwerken toegang vcdeend, zoudende inln'Dders 8.\or en MO,ekmin 
op het omvcrwachts Kardjo aangegrepen eli aleer deze een kreet Ron 
slaken, de · iulander Katjong hem met een sabel de hersens hebhen in
geslagen. 

De mool'aenaars hebben hem toeuin .deo binnenweg verderafgemaakt 
en het Jijk in het TIlueras geworpen. . . 

Allel'wnarschijolijkst heeft miIlneijvel' tot dien moord annleiding ge-
geven. . (.'·oer. Ct.) 

Socrabaijlt) 28 Dece,mber. · Mititoria. Zooals wij ,gisteren vluchtig 
mcdedeelden .had hcden morgen· de ovcrgave plaats van het kommando 
dezer afdeeling door den kolonel de Brabant aan den overste de Roy· 
van ZUifdewijn. 

'ren "anhoore vall de niet in dienst zijnde ollicieren van dit garni
zoeu sprak de aftredende afdeelings-kommandant ongeveer het navol
gende: 

»Heereu huofd- ell verdere officiereD. 

Uithoofde van eell mij verleelld v. rlof naar Nederland ben ik door 
Z. E. den Iwmmanuant vau het Leger gemachtigd het kommando over 
de derde miljJaire afdeetiog op Java overtegeven · aan den luilenant 
kolonel de Roij van Zuijdewijn, in afwachting vau de aankomst almer 
van den daartoe bestemden kolonel de Neve . . 

Heuen geef ik dat bevel over. 
lk verzocht n mijne heeren daarvan gctuigen te \ViUem zijn omdat ik 

behoefle gevoel bij die gelegenheid n tevens mijnen dank toetezeggen 
voor . de steeds van een· ieder in zijnen rang uodcrvondime medewerking 
in de behadigillg vun 's J,ands dienst. 

Afscheiu neem ik bij deze nog niet van II! Ik zal dit later van een 
iedcr persoonJij k doeu £loch ik eindig de;;e met u de plechtige verze
kering te geven dat de gedachte aan 1I allen mij ·steeds tot eene aan
gename herinneriug zal Zijll tel'wijl ik mij levens aanbeveel in IIW alIer 
aandenken. " 

Soerrlbaija, 2i! Decemher. Men schrijft ons van Socracarta: 
De vOl'ig·c maand heb ik cen lIitstapje gedaan per spoortrein naar . . 

Samarallg eu smaakte het genoegen binnen ;I Ilren tijds van Solo der- .. Op deze zeel' gevoehge toespl'aak, waal'van de ongekunstelde harte-
waal'ts te komen . IIJke toon doordrong tot het kl'lJgsmans,hart, nam de optr.edende Ai_ 

Naar ik verueell1 rnogen geene passagiers van .den spoo.1'lrein meer I deelin,gs-kommandant de overste "de R.Oij vann Zuijdewijn, het woord op 
crchruik maken, lot tijd ell wijle de gelleele hJn voloooid IS . Zeer en zelde nagenveg het navolgende: . 
~onde zlIlks Ie beja.illneren zijn want de I.angste reis per spoor is nog » Kolonel zeel' vl~ieu~ is het voor mij op heden, uit uwe hand en het 
ilJt.ijd verkieselijker boven eene !{Crte rels l,e1' hots.uden wagen, tel:ommando dezer atdeehng te mogen over~emen.. . 
meer de rijwe" t\lssch~Jl beide pl"atsen thaDs zoo veel te wenschen Al mocht het waaroemen IIwer hetrekkmg dan ook lUaar van korten 
overlaat. . 0 (Soer. Court.) dnul' zijn, zoo zal ik eebtcr Diet in gebreke blijven bet iu mij gesteld 

vertrollwen mij waardig te maken en vau mijne zijdc niets oobeproefd 
lalen wat bevorderllJ k kan zijn tot de haudhaving van den militairen 

Soerabafia, 24 December. Tel' plaatste ell waal'schijnlijk ook lVe~ geest en de kalilel'a~dschap onder ons waardig corps officieren. 
elders in N ederJ. Indie wordt in· den handel verkocht een zeel' fraal Geoch.te kolonel, nit na.am "an dat corps officieren zij het mij ver
groen geldeurd gaas, ·meer algemeen ?e~cDd .onder ~e? ·nuam .. van Ta\'- gnnd u bij deze gelegenheid ons leedwezen te betuigen over uw aan-
latan ell zcer gewil,l OIll dene! s Iraal IIlterhJ Ie en bllllJken prys. staand vertrek. 

Eeu ell allder bracltt tot het vrl'lllOeden dat deze stof, welke veel- Wij allen uesclfen lUaar al te zeer, wat op dit oogenblik in UIV bin-
tijds Your bed~{;l'cJijuen wordt helllltligd en (Ieswege no" al gezocht is, nenste um,jr.at ell kunncn ten volle begrijpen dat na zoo'n langdllrige, 
IVdlicht voor de aczondhcid sehadelijke eigclIsclmppen ZOIl kllunrn be- zoo eel' volle milituire loopbaan, het u hard moet vallen Ie scheid.n uit 
1-iUen CII zulks g';.f aanleidinlf tot cell scheikundig onderz?ele,. waaruit eene olllgeving welke U omringdet sedert nwe prille jeugd. 
blcck dat gCllIclde waarlijk Jchoollc !denrsluf bestond tilt het zooge- Met gepaste fierheid, met een blik van zelfvoldoening kan door II, 

uaamuc Schwciiifi.irter p:UE1.i cen H.i'Seilik en koperhviidcnJ Hchn:~m .dat waani.e koiouei, tel'uggezien worden op de vlekkeluoze, zoo eervone 
reeds meermalc" - vuoraY,denrmicluel bij \'erlVen \Tan behangseljl.ap.el·, loopbmlll welke in OIlS leger tot navolgingswaardig voorbeeld en tot 
kllDslbloelllcn suikerwel'k ·enz. aanlciding gaf tut helans Ie laat ontdekte riehlsDOel' VOOl" ODS allen kau strekken. 
slcepellde rotl~krllid. vergiftigillgo::' rcdcllen genocg waarom I.et )Jllbliek Laat het voor u eeIle streelcnde zelrvoldoeoing wezen dat allen, die 
voor l.d gebl'uik de1-er weI franie til goedkoolJe doch voor de gezono- u gekcod en IIICt II gediend llebhen, u waardeeren ell hoogachteD; dat . 
heid allel'schadelijkste stor te lI'aarschllwen. gij VOOI' hen steeds zijt gelVeest een waardig chef, een edei en brasf 

Ovel'al c1.lers, in hescbnafde landell althalls, wordt de vel'koop vall mensch. 
del'gcl\jke bCJlRald schadc1ijke stoiren, zo~dl'a daa!op wOl'dt gewezen door Geachlc kuluoel, laut ik bij de;;" U DaHlens de onder uwe bevelen 
genccsklllHligc CVlIllllissicll \'an loevo.orzlCbt, vel'boden) -. ja zelfs in gediend heb1Jcnde olli::ier~n dell hauddruk aanbiede~ van een opreeht 
Pruisen o . • 1. me\' zware bocte gestralt. ... I kl'ijgSlllakker ell daarb'J mte'l ODS aller lVens~h dat 10 de toekomst een 

Ook hicrin zUn \Vij in Neerlandseh Iud.e lIog steeds varende ~et de welverdielld geluk u ill volle male moge ten deel valleD." 
lIachlschuit ell wie wect hodan:; deze loch zoo allernooclzakeh,lksle Dc illdrnk dezer redc lag als het ware op iedel's gelaat te lezen. 
lIlaalrcgclell voor het algcmcen WclZ\j1l nog wilen blijven hehoorcn tot lliep bewogen , cl'lIstig gestemd, scbeiJde men van een chef, wiens 
,ie pia vola, alsor zlliks lIiet. ware van het gruotste aanbelang ~ uaaUl b\j het I,eger in herinnering .. al blij\'en zoolang belangstelling in 

(Jall[Jcbodc,, ) deo soldaat, cordiale kamel'aadse~ap en koelhloedige oDverschrokken
IlCid bij dut l,eger wonv • gewaanteerd. 

_ De laalsle uel'iehlcn VHII ·ilandjcrmasiu, de\. 18 dczcr, vermel
,Ie,, · dat altlaar Hel rc~cn vi .. l, <1il'llkllgc\'olgc hooge watersland, vooral 
in ,Ie "r.tedi!!" Amolllllhav, almwl' vell' hulangs overslruomcl waren en 
de te veld sla;~lt!~ 1;",I;c grootcuuccls vcrnicld was. Dc prijs del' l'\jsL 
.,.as claardoor stijgclldc. (Soer. Court. ) 

Socmbaijtl , 2!J ilecember. 
wij het llRv0lgcude : 

(Soer. Ct) 

U it 'l.~k~re bronnen vernemen 
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< De ~ajo6r ~.e 'j; ~d~ vertn;nert n~ 'Willemlomaldaarhet 
!rom;mau,do • over.tene~~ van denMajoor van Heemskerck die bcstemd 
IS ' om ~. K~doilg Kebo' den Initcn8nt koloncl Schultze te vervangen en 
bijlle eerste promoiie bevorderd tc worden tot luitenant kolonel. 
. De Overste . Schultze gaat naar Bandjermasiu den htit. kol DiclU.ont 
1 n het militair kommando vcrvangen die de 2e. militaire afdeeeling op 
Jav.R zal kommandeeren. · 

~Iet de boot van den 9 Januari is men den nieuw bcnoemdcn kom-
mandant der 3e. Mil Afd. op Java alhier verwachtende. • 

T' , luitcuant kolonel Wiggers van Kerchen heeft tijdelijk.hct kom
mando der Ie. Mil aldecling overgenomen. 

- Gisteren avond is . per telegram van Pasoerocan, gevraagd om 
·'cenc slcepboot, ten cinda heL scbip »Baron van Heemstra", kapitein 
»Nepperus", herwaarts op te slcpcn; gcmeld schip ver!rok, omstrceks 
veertien dagen gel eden van hier ,met cene lading, be.ternd naal' China 
cn schijnt door de een of anuere haverij vCl'plicht te zijn gcwecst, van 
zijnc reis terag te keeren. (!:Joer 0) 

, Soerabaija 30 September. Men Vel'tneent dat de tegellwoonlige di
recteul' del' Bnrgerlijke open bare werken zal af!.reden zoodra zijr.. ver
vanger de hoofd-ingenieur del' 1 e klasse P. van Baak, thans met 
verlof naar N cdedand, alhier zal zijn terllggekeerd. 

De achterstand· bij dat departement cn daardoor ontsLane llloeielijk· 
heden, zoude de aanleidillg ziju tot die mutalie. 

(Soer. Ct.) 

Soembaila, 31 Decell;ber. JJlilitm';a. Gaarne voldoen wij aau Iwt 
gedaan· ve~zoek van een paar wakkere menschlievende onderofficieren, 
die in het belallg der weduwe en hull'looze kinderen van wijlen den 
adjndant onderofficier provoostgeweldiger Kuipers hebben geijverd;. meL 
de plaataing der slJecifieke opgave del' bijeengebrachte gelden door de 
navolgende kOl'psen: 

13 Bat. Inf. 1 37,50. 14 Bat, In'. 114,75. 6 Bat. InL fl6,57. 
Genie en Sappenfs f 9,50. 10 Komp. Art. l.7,75. Art, C. Winkel. 
1 1938. 16 Komp. Art. f 28,00. Sub. Ka<ler./21,25. Pijrotechnic. 
1 10,00. Kavallerje. 1 6,CO. Tolaal 1 170,71) (Soer. Court.) 

Socrabaija, 31 December. Een braaf mall, een troulVhartig en lief
llcbbend cchtgenoot en vader, een werkzaam en nuttig lid in maat
schappij en kerk is llioscling, in de kracht van zijn leven aan zijn 
huisgezin, aan zijne talrijke vrienden door den dood onlrukt. De heel' 
Herman Schallig is niet meel'. 

Woensdag rniddag nog lamclijk gezol;lJ, was hij des ayonds een Iijk, 
en weenden ·cene moeuer en vijf kinderen bij zijn zielloos oversehot. 

PadalJg, '25 · December, De lang nietonaanzienlijke padangs(}M !Dal\F 
schappij van boosdoeners enz. is .dezer dagenweerversterktgeworden' 
door een klein aantal. werkzame .leden, waarvan o. i. spoedig een en 
ander. hetzij door woord of diefstaigepaard met iubl'aak, 'hctzijuoor 
andere onaangename . zaken, bIijken zal. Niet Illinder. dun zevcn' ge- , 
vangenen hebben zich eergisteren-nacht door hetdak en langs de schild
wachten vrije passageuit. de gevangcnis vcrzekerd en d walen Ill' 

hoogst-waarschijnlijk, tnk op roof en buit in den omtrek rond. 
Volgens het algemeen gerucht zouden de gevangeneh in hun plan 

om te ontvlugten door lieden buiten de gevungenis, gehoIIlen zijn. 
Men drukt intusschen algemcen deu wensch uit tiat het der Policie 

zal mogen gelllkken de vlugtelingenspoedig mecster te WOrdell. 

PadaufJ, 29 Deeember. 
dezer: 

[Sum. Ct.] 

Men meldt ons van Paijn-Combo, ud. 18' 

- »De rijst IVcrd hier op den jongsten passardag met I'J - {'J.50 
betaald. Hoe ue leveranciers er moeten komen met h·llllue goedkoope 
berekeningcn voor de aanneming dervleesch- en rijst-levenancie, ver
klaar ik II ronullit niet .kllnnen begrijpen. I·lier in de Lim.h-Podoeh, 
waar de veetcelt nog al wat beteekclld, :tijn in de Iaatst verloopen 3 
maanden de l'rijzen zoo gestegen, dut voor een slagtbeest', waarvoor 
Vl'oeger 1 33 a 1 38 betaaill wenl, thans { 46 - 1 50 lwst." 

~ Van goeder hand vertlelllen wij, dat de rijstprijzen over --bijlla 
geheel de westkust dagelu ks stijgen. Zoo zou te Padang-Pandjang 
dat product reeds 1 It It f 11.50, 1e Priaman en Poelo Batoel 13.50 
it { 14 de picol kosten. 

Men betrenrt het alsnn dat de N. I. Stoomvaart Maatschappij het 
vervoer van Javarijst van f 0.75 op 1 1.50 per picol !leeft gebragt 
en men druId algemeell ae hoop nit, dat zij ter wille van het algemeen 
en haar eigen belang het tarief.wat verminderen zal. (Sum. C/.) 

Padang, 1 Januarij. Men declt on5 ruolc clat de Regering in ,begin
sel zon hebben aangenomcn, tlat tegen de lVIelltawei-eilandcll iets moet 
worden gedaan. De on~ekere toestand, waarin zieh het hoogste gezag 
in Jndie met betrekking tot de onverklaarbu,'c honding van het Op·, 
perbestnnr in Nederland bevindt, zon ecbter het nelllen van krachlige 
en dadelijke lIlaatregelen voor alsnog belcttell. 

-- Men schrijft ons vau Batavia, du. 21 Dec. jl: )}JUS een voor 
uwe kust belangrijk berigt ueel ik n meue clat er plan bestaat om in 
1870 ten llwent twee stoomschepen in de vaar! te brcngen,- waarvan 
een bestemd voor de lijn Pain an - Singkel ell het anelere voor die 
van Padang -Nias - Poeloe Pinang. Daardoor zal, zoo dnn kt III U ' 
de kwijning waarvan Sumatra's vVesLkust seelert lang lUdendc en waar
door, het in verval en I'el"aehlering is, mill of meeT herslehl kUlmen 
worden, en is in elk geval cell lang gewenschte commlluicatie daar
gesteld lusschen de Zltidel(ikc en Noordelijke Aflleelingen van het gon
vernemellt S, W. K. Men mage zeggen wat men wil, ik vinde dat 
men del' StoaHlvaart Maalscbappij geun ijver noch zlleht tot lIitbreiJen 
onlzeggcn kan; de Mij C d. V. kon zich daaraan nog \Vel gespiegeltl 
hebben" 

A,lseen bewijs hoezeer de heel' Schallig de algemcenc sijmpathie 
van Soerabilija's burgers genoot, mag weI strekken de onafzienbare 
schaar, die gisteren zijn Iijk JIaar de Iaatste rllstplaats vergezelde, 
terwijI bovendien nog een aanlal belangstellenden zich daar beyond. 
De mnziek der Schntterij, bij welk corps de overledene tot voor weinig 
maanden de kapiteinsrang bekleed had, was aan deu illgallg tier kerk-
hbfslaan vergaderd en vergezelde onder 't spelen van een trennnarscb -- In dit Gouvernelllellt zijn op de volgende tijustippeu aardbevinfJcn 
den stoet tot aan het graf; het Jijk werd gedmgen door broeders waargeuomen: 
vl'ijmetselaren van ,\-elke vereeniging de overledene regerend mecster den 2den Oeiobcr jl. tc Paiuan en Assam Koemballg [Znidelijke af-
was. deeling van Padan,!!], eene hurizonLale a'ardschuddiug; 

Aan c'e geopende groeve wenl door twee uer aanweunuen met cellige den 15den Ocluuer jl. lIe l'l'ujaboengan en Padaug-Sidernpoean, [re-
hartelijke woonlel1 het trcJTenue verlies herelacht. sidentic 'l'apanoliJ, cClli:;e sl'ilukken van horizon talc aarllbeving· in de 

rigting van het N,. \II. Iwar hd Z. 0., ell deu ISden di,er maalld op 
- Dc bewoners van cene desa op eenigen afstand van hier gelc i4cn , dezelfde plaatsen, eene vertikale aardbevilJg, die vrij hevig was ell yer-

waren onteVl'eden over de handelingen van hun Ioerah en klaagdcn gezeld ging van cell onderaardscb gedruisch; . , 
hem aaD bij het bestunr. De zaak werd door den regent en den den 30sten October j1. te Siboga en l'mlallgSidelllpoean, [residentie 
kontroleur onderzocht, de loerah onschuldig bevonucn en in zijn gezag TapanolieJ, te Ajer-Baugies en te Paeloe-Tello, eene vrij hevige hori
gel13ndhaafd. .. , ,. zonlalc· aardbeving, gaal1de van het N W. naar heL Z. O. en welkc 

De desa-bewoners, WCIOlg JUgenomen met deze mtspraak, glltgen 2 iI 3 sekondeu heeft s;edllllrd, 
toen over tot lijdelijk vel'lci: de bBvelen vau den Ioerah YH'nlen aan- ) 'l'e i\jel'-HnHgies WC1~J daarhij cell ondel'uul'dsch gedruisch Waal'gello-
gehoord, maar niet uilgcvoerd, 01' eene aauklacht t1aaromtrent van meu. 
bet dorpshooftl werden lwee der bel~latnds door het regc:'tsehapsgerccht Te 'l'elok-Betong Ll,amjJtJllgseile llistrikten J en in de omliggentie 
veroordeclrl tot 3 dagen gevangellls: doch loen hlJ glsteren door de Kampongs brak de cholera nit. Van de 85 aangetaste pcrsouen over
policie hierhecn gebracht werden om hunnc straf Ie ondergaan waren leden er 45, Oak ill de afdeeliug Semangka verloGnde ~ich de cholera. 
~ijvergezel~ d~or een. grout aanta! henner, desagenooten,. llIe. mede De pukziekte in de ardeeling I V Marga's ll\'eidde zich niet nit. Na 
de gevangeDls 1llnoell wllde.ll; de asslstenL re~ldcII(, van POilCIC, h,enall eellc buitellgc\\'one lI'afllltc begun in de laa!sic dagcu dezer lllannd de 
onderricht kwam hll~ berlUlden dat aIleen rle tweeycroonleelden lIwes!en regcnrnoesson door te Lrckcll, llel.gecn op den algemcencn. "iekt~t()esl~l1d 
hinnen gaan, cn. ~IJ terugkc.cren. JJaarop ontsiunu ged~'allg, .'loch de ecn merl<Laar gUllstigeu illvked nitoefenue. De hevolkmg lueld zich 
",ililaire macht hlClCl tIe lllenlgle 01' p,en arstand "Il drec,! ze lllt ellwll- steeds onletlig lllet he! ],cl'lalllcll harer ladangs ell sawah's. Dc twee,le 
<1tlf, die zich daarna. weeler l'erzam,eJde up den stoep V~Tl het ,ge.h~llw gelVassen st~lldm overal zeer gllIlstig. De pe]leroog~t in de afdeeling 
der_ .Tava Bank ell ollll!,ggcnde II1HZCIl" waal" ,~"J rtl,tJg bkcf ?'Illell, Sekampong vic! ?,cer voonleclig uit; men begint cr ~lch mcer en meer 
Hcdcn morgen \\'~\rcn I.IJ / eV,ell bcdaard. III ell IllJ tic l'endol'o vall ,len foe te Icg~;['n 01' de z\ltldceIL . , 
regent or tiE kleme paseba all. ,WclllchL ?,aI ~!J(' IIJuelU k verzet zuo llaudul en scheCl'vanrL waren, wowel ter hooftl1'Iaat8 als I.n de bHl
lallg iJuf(:-<! Uhi hllfln.C ma!dc€l's l~ de ~t.'vaHgellw :l.IHcn, ('11 1-allvn ll.! lIeulan(lcn, vl'ij lcvcndig. Te 'relok-Betol1g kwamcn Han 4,2 lulalJdscllfJ 
na verioop "'ll diG tine dagcIJ rllstJg hlll5lnwrls kcerclL '.. ell (i l~nr0l'etH:h gdlligcle vaartuigen, tcrwijl van duar verLrokkcn 35 en 

(.Suei', 111111e1.) :3 Vall de gcnoclIl<ie kategoriell van vaartuigcll. 
[Sum. Ct.] 



G011VERBEMENTS~BESLUITEN , .. BENOEmGEN 
. .. . ENZ. . ' 

IN N AAM DES KONINGS! 
DE GOUVEltNEUR-GENERAAL V AN NEDERLANDSCH -INDIE 

Den Raad van Necle;'land8clt-Indie o-ehoorcl· ' tl , 

Allen, die deze zulle1Z zie1t of ltOorett lezen, SaInt! 
doet te lOeten: 

Dat H ij, iu. ovenvegiug genomen hebbeode de wenschelijkheid om, 
ua de oJ.!eustdhllg voor algell1een gebruik van het nieuwe havenkanaal 
e Samarang, de bestaa?de grcoslijnen der reede aldaar te wijzigen; 

Lette~de op de .artIkelcn 20, 29, 31 en ·33 van het reglemeut oJ.! 
htt bcleld der regermg van N ederlandsch· Indie; 

Heeft goedgevoU(len en verstaau·: 

Met wijziging van h et besluit van 17 December 1848, no. 1, (Staats
blad no. ~5), tc belJaicn, dut na de openstelling voor algemeen gebruik 
vall het nlellwe havenkanaal tc Samarang, de ~renzcn riel' reede van die 
huofdpla~ts zlillen zijo, als voIgt: 0 

Om de Noord Oedjong Kelaijaran O. "/4 z. 
» )) West de Graf~oepcl op hel bergjc Molojok Z. l/Z W. 

)) Oost de mondmg del' riVlCt· TOl'ba ija of Kali-Gawee Z. "/.1 W. 
(Staatsblad no. 116.) 

'I'e bepalell dat tussehen de Ie en 2e alinea van artikel 122 van het 
algemeen reglement voor de spoorwegdicDsten in NCllerlaudsch-Indie 
staatsblarl 1866 11 0 . 132), wordt ingevoegd do volgend e zinsnede . 

~ De ~~liddellijn del' stootkussens bech'aagt Illinstens 35 N eclerlundsehe 
clntloen. 

(Slaatsblad no. llS.) 

1. Te bcpalell, dat aan ·het hoord van het model litt. D, gevoegd 
bij de ordonnancie van 29 Mei 1861 (Stailtsblad 110. 41), in stede 
del' woorden ),zegel van f f' moet word en gelezen, zegei vanf 1. 

II. 'Het tijdstip, waarop deze ordolln~ncic in werking treedt, vast Ie 
stellen op 1 Jannarij 1870. 

(Staatsblad no . 119-) 
-~ - --_. 

Ouder na<l ere bckrachtiging der wet, boven ilCt eijfer van hct lIde 
hoofdslnk del' be~rootillg van Neuerlandseh-Indie v~~r het diellstjaar 
1868, ge:wijzig!l bij de wet van 15 Jnlij I SG\) (Indiseh staatsbladno. 
87) ell lIog te wij zigell in vCl'band met .de ordonnaoeien van 29l1'laal't, 
]3 en 17 N ovcmbcr 1869 (Staatsblad no. 25, (l6, 97, 9S en 99), te 
opellen een krediet van f 3S4.000 tot aallvnlling van ue 5Dste onclcl'af
decling [ZOlltJ , llcboul'cnde tot de Vde afdeeliog vau gelllcld hoofdstuk. 

(St~~lsbI~I~ .. n.? .1 20) 

Gelezen'; eDZ. ;'.,; .... ,, "''' " ' . . 
Gel~t oj! art. $~A~I' wef;vari!~23 
lsgoedgevoDdeii -!lii vel'st~an: 
Eerstelijk: Te :verklarenilat voor de woordeD »tot bemanning vall 

een sampan-pandjang," vool'komende in art.· I, 20, litt. e, van het 
besluil vau I Oktober IS69, no. 5, [Slaatsblad no. 75] , moet worden 
geiezen »tol bemanning van twee sampans-pandjang. 

'fen tweede: Enz. 
. Afschl'ift, eoz. . 

Tel' ordoDoancie .Van den Gouverneur-Gcn eraal: 

De Algemeene Sek"eta"is, 

VAN HaRl':NCARSPEL . 

Civiel Departement. 
Verleend; 

Een twecjarig ve rlof IHlarEnropa, wegens ziekte, aau den cersten 
kommics ter algemeen sekretal'ie jhr. J. H. Hora Siecama ~ 

Ontslagen: 

Eervol uit '~ Iands dienst, metbehoud van . regt op pensioen, de assis
tent-resIden t van 'femanggoong [KadoeJ J. W. van Rijek. 

Eervol nit zijne betrekkillg, wegens ziekte, onder toekCllning vall wacht
geld, de tweede korrektor bij de landsdrllkkerij Ie Batavia .J. Klein 

Benoemd: 

'fot advokaat en p1'okureu1' bii het hooggeregtshof van N ellerlandsch
Indie, mI'. J. J. C. Enschede. 

Tot· tweeden kOl'rektor bij de landsdrukkerij tc Batavia, A. A. III. 
lIiatheij. laatstelijk die belrekking l,ekleed hebbende, onlaugs van 
verIor nit Nederlallli teruggekeerd. 

Goedgekellrd : 

Dat door den landraad te Bondowosso (residentie Bezoeki), 

Is Benoemd: 

Tot bllitengelVoon substituntgritlier bij die r egthank, buiten bezwuar van 
den lande, P. C. Arends, ambtenaar oJ.! waehtgeld, toegevoegd aan 
den resident vall Bezoeki . 

Militair Departement. 
Belloemc1: 

Tot di1'ektenr van het groot militair hospitaal te Sau;;\l'aog ,militair 
ambtenaar del' eerste klasse) , de militaire nmbtellaar tIer tweede 
klasse P. G. de Boo\j, expediteur bij 'le ecrste afdeeling van het 
depal'tement van oorlog. . 

'rot hospitaalmeesteJ' van het garnizoens hospitaal Ie Pmlang [militair 
ambtenaar de\' tweede klasse] , de militaire ambtenaar del' denle 
ldasse J .. i'Il . vall Zeventer, thans be last met de waal'l1eming ilier 
betrekking. . 

(JudeI' llallcrc bekrachliging iter wet., boven het cijfer van het IIde Tot lIlagaz\jnmeester van het afdeclings kleetlingmagaoijll te Samarang 
hoofds tuk der begl'ooting van N cdcrlandsch-Indie voor het dienstjaar [militai t· ambtcnaar del' tweede klasse J, uC militail'c alllbtenaar der 
lS08, ge\V~zigd bij uc wet van 15 JulU I86\) [Ind. staatsLlad !l0. 87J derd e klasse 1<'. S. Schotteiink, eerste kommies bij het groot mi-
ell 110g- te wijzigCIl in verband met de ol'dOnnalleien vall 29 ~!laart, lituir hospitaai te Soerabaija. 
1:; ell 17 N uvembcr 869 en van ~~eden (Slaat,blad nOS. 25, I)G, 97, Tot spijsvel'zol'ger bij het groot militair hospilaal tc Weltevreuen [mi-
!lS, \J\J en 12.0, ~e opeuen cen kre<lIet vall f 1)00.0 tot aanvulhng del' lit~ir ambtenaar ucr derde klasse], de adjndant onder-offieier hos-
5,ic ooder araeelmg [personecl van <len watcrstaat ell de bllrgerllike . pitaalllleestel' J. Groellhart. 
open bare werken] , hehool'cude tot de VltIc afdechng [departement der 
bUl'gerlijke open bare werken] van gowgd houfdsLUk, en bij ueordon- Belast: 
nallcie van den I ;{uen November ISG\), [Staatsb1nd no. US] bcreids I Met de lV:lameming del' betrekking van eerste kommies bij I,ct groot 
verll<1ogd IOct f 50.000. . militair hosl' itanl te Socrabaija [ militair ambtcnaar del' durde Idasse 1, 

En op llat lIiemand hicrvHn ouwelelldheil[' voorwendc, zul deze in het de adj uuallt ooderollicier hospitaalmceslc-t' P. L. ]<' . Vrijdag, zul-
slaatshlad vall Ncdel'landseh ·Judie gel'lantst. en, vo,'r zoo vecl nODllig, lendc hij ~edtlrende zijn nog looJ.!cnd verband bij zij ne dienst \VOT-

o in ,Ie Inlandsehe en Chinesehc talcn aangcl,lakt wot·tIel!. den gevoel'd »voor memorie. " 
Gelast ell L~vcell voods, clat aIle llOoge 011 lagc kollegicn en 11mb- Geplantst: 

lellaren, ollieicrcu ell justiciereu, iedor V 001' zouved hem flangaat., aan Bij het ode hataillon infanteri e, de majoor n. I,oggere, onlangs van 
de slipte ualeving dozer de hand zullell houd en, "ouder uogluking of verlof uit Neuerlan(l teraggckcerci: 
aan"i eil lies pcrsoulls . Ovel'geplaatst: 

G I t B'{ den 27stcIl December 18G\J. I Bij ll et Sste balaillon infant erie, de majoor W. E . 1<'. van Heelllskerck, 
Cl aan . e U'CJ1zorg, van het 5de bataillon. 

1'. ~tIJER Marine Depal'tement. 
De Algemeell1l Sekretaris, I Tlenoell1d: 

VAN HAIlEXCAHSJ'EL. . b . 't Tut schipper van dell stoomhaggCl'rllolem No . I . ij het Illanne ea-
,S taalsl,la ti llO. I il.) 

~; X '1' 1.1 1\ K '1' uil het Ref/isle)' dc)' B lfs l"iit'U C,Ol ,r"" GUIWel'ltdW'

G!.'JJt'l'wd au'll jVl'{I,.:rt({jJdsch~lil(/it.:. 

I.h; !'l' j·_~ZO I{ {;, dell 2 fi~lc\l I)cc('mhel' I ~li!), (No. 2.) 

~~ laabLJad IIO. 117.) 

hlis.SOlllClIt (e Sucrauaija, de hootsmansmnat llij de eqnil'agcwel'[ 
na n dat r5tnblissctllont 1<'. vall Moenen . 

(.JrW({lIc/te-COlll'ft1tt 28 Decembcr ISoU.) 



Eervol,·. nit zgue 
tent-resl'dent voor de ,vun wacn'gem,ue aSSl~:. W: H. vim derHorst. 

Eervol,ttit 's lands dienst, metdegewe~. 
zen pakhnismeester te Tjikao (t'ireangier-.Re.geDltsc:happllD) T; J.P. 
Cautervisscher. 

Tot 
Benoemd: 

istent-resident voor de policie . ta Samarang, 
residantie Samat:ang B.van Zutphen •. . 

Militair .DepaJ,iement. 
Verleerid: 

de . sekretaris 

Een tweejarig vedof naar Nederland, aan den eersten luitanant der in:
fanterie J. Waagen. 

Een tweejarig verlof· naar N ctlerland, wegens ziekte, aan den eersten 
luitenant del' artillerie J. J. Koisch. 

Benocmu: 

een 
[kina]; 
een kredi~fvntL f4,700 tot. aaniuliil);"- vlln' de31s(€JOIliler-afdee
ling C~OII~bos~cheneu, verzanielplallts~egJ , ' hjj d~orgonnancieu van 
29 Ma!l)"teu 13. · Novembcr:l?~~; [Staatsbladeun:os;25 en96J 
reeus vCl'h!lo~u met I 20,030; : .... ' " : ,. 
een. krediet van f c250tot aanvnl\ingvan de 34steonder~afdecling 
[hnevenpost, pakketvaart, llaardepP9stJ,hij deordonnancien van 
19 Maart. en 13 November 1'869 . [Sfaatsbladeu nds •. 25 en 96J 
reeds verhoogd met f 134,652.06;. . . 

Tot kommandant van het regiment Oost-Indische kavallerie, de luite
nant-kolonel p, C. Hoolboom,van dat waren, thans met de waaf- l. 
neming van dat kommandement belast. 

k. een krerlietvan f 11,750 tot aanvhlliugvau de.35ste onder-afdeec 
!ing (t~ansp~~'tkosten nit en naar Nederhmd eil teis'enverblij kosten 
m IndlC), bU de ordonnancien van: 29]\faarten 1::; November 1869 
(Staatsbla?en nos. 25 en 96 reedsverhoogrl met fI81.00p; 
een ~redret vall /13,724.35}tot aanvulling vande 37ste onder
afdeelIng (onvoorzlene uitgaven),>qijde ordonnallcieuvan 29 ~'1aart 
en 13N ovember 1869 (Staatsbhiden nos. 25 en 96) reeds verhoogd 

Bij de JJ1ititaire Geneesklindige di~n8t, 
Overgelllaatst: 

Bij . de gene~sknndige d ienst tel' Sumatra's Westkust, de officier van 
gezondheld dertweede klasse H. Greve, van het groot militair
hospitaal te Soerabaija. 

Bij het groot militair-hospitaal te Soerabaija, de officier van "'ezond
heid del' tweede klasse A. ten Bosch, van de geneeskundig~ dienst 
tel' Sumatra's ·Westkust. - -

Bij het garnizoen te Soerakarta, de officier van gezondheid der tweede 
klasse J. W. F. E. Sikkes, van de- geneeskundige dienst ter Su-
matra's 'IV estkust. . 

Bij de geneeskundige dienst der l\folllksche eilanden, de apotheker der 
derde k!asse S. C. A. Lens, van hetgroot militair-hospit!ial te 

Tot 

Samarang. -

Marine Departement. 
Benoemd: 

derden kommies bij het departement del' marine in N ederlandsch
Indie, de .klerk H. C. A. Desperoux. 

(Ja1,ascke-Uozerant 31 December 1869.) 

IN NAANI DES KONINGS! 
GOUVERNEuR-GENERAAL V ANN EDERLANDSCH~INDIE , 

Den Raacl van Nederlandsch-lndiif gehoord: 
Allert, die deze zuZZen zien of hOQ1'en lezert SaIiIt! 

doet te wetmz: 
[Jat Hij, het noodzakelijk achtende,om tut aanvulling der nn te 

noemen onder-afdcelingcn van het lIe Hoofdstuk, IVe afdeeling der 

begrooting van uitgaven voor het jaar 1868, kredieten te open en boven 
de begrooting; _ 

met f304,57,82}; ...• 
allen behoorende tot de IV de afdeeling van gemeld hoofdstuk. 

(Staatsblad no. 125.) 

Onder nadm:e bekrnchtiging del' wet,buvcn het cijfer van bet Hde 
hoofdstuk der begrootingvan Nedefland'-ch-Indievoor het dicnstjaar 
1869, nog te IVtizigen inverband met de ordonnancien van 13 Aj,ril, 
6 ell 8 December 1869 ,Staatsblad nos. 30, 108, III en 112), te ope
nen een krediet ~an f 8800 tot aanvulling van de 33ste onder-afdceliug 
(Inlandsch Bestuu!"), behoorende tot de· IV rIe .afdeeling van gemeld 
hoofdstuk. 

(Staatsblad no. 126.) 

Onder nadere bekrachtigtng der wet, boven het cijfer Van bet lIde 
hoofdstllk der begrooting van Nederlalldsch-Inuie voor het dieustjaar 
1868, gewijzigd bij de wet -van 15 Julij 1869, [Indisch staatsblad 
no. 87J, en nog te wijzigenin verband met de ordonnancien van 29 
Maart, 13 en 17 November en 27 December 1869 ell vall hcden 
[staatsblad nos. 25, 96, 97, 98, 99.120; 21. en 125J. teopenen een kre
diet van f 3175 tot aanvulling van de 67ste onder-afueeling [Hoofdge!!l 
del' Chinezen. Maleijers en Pa1"nakansJ, behoorelldc tot <Ic VIIde at"
deeling [Departement van FinancienJ van gerrreid hoofdstnk. 

En opdat niemand hiervan onwetendheid voonvellde,zal dezt: in beL 
staatsblad van Nederlandsch-Indiegeplaatst en, voor zooveel noodig, 
in de Inlantlsche en Chinesche talen aaiJgeplakt wordell. 

Gelast en beveelt voorts, dat aHe hoage en lage kullegien en amllte
naaren, oiticieren en_ j usticiel'en, iedel~- vaol' zoovcel henl aangaat, aall 
de stipte nale."ing dezer de hand zuBen honden, zonder oogllliking uf 
aanziell des persoolls. -

Gedaan te Bllitenzorg. den :JOsten December 186\). 

(Staatsblad 110. 127.) 

P, MIJER. 

De AlgemeenSekretm'is, 

V AN HARENCAI<SPEL. 
Letlende op de art.ikclcn 21, 29, 31 cn33 van bet regleglement op 

het beleid der Regering van Nederlandsch-Indie en 01' artikel 31 uer 
wet van. 23 April J 864 (Indi.eh staatsblad no. J 96i; 

Heeit goedgevonden en verstn~n: EX '1' It A K T uit h.et Register der Beslltitell van dert Gouverneur-
Onder nadere bekrachtiging uel' wet, boven het cijrer van het lIe . Gertemal vart Nedel'lartdsck-bulie. 

Ho6fdstuk der bekrachting van Nededandsch-Iudie voor het dieustjaar I B\JITENZORG, den 28sten December- 1869, (No. 1.) 
1868, gewijzigd bij de wet van 15 J ulij 1863 (Indiseh staatsbiad no. (Staatsblad no. 124.) 
87) en nog te wijzigen in verband met de ordonnanciell van 29 Maart, -~------....:..-"---
13 en 17 November eu 27 December 1869 (Staatshladen nos. 25, 96, Gelezcn, cnz.; 
97, 98, 99, 120 en 121) te openen: Den Raad van Nederlandsch-Indie gehoord; 
<t. cen kl"ediet van f 500 totaanvulling vun de 13de onder-afdeeling Is goedgevondcn enverstaan: 

(lIctDepartemellt van Biuucnlandsch Bestuul'); 
b. cen kl'cJiet ,'ail J 14,236.43~ tut aanvuliing van de 14de ondcr- 1,'let wUziging in. ZOOVCl're van art. 5 van het l;eglement vool' de 

afdeeling [Gewestelijk BestuurJ, hij de onlonnancien van 29 JVlaart schutterijen op Java [Staatsblad 1838,no. 22J, tc her.leu, dat de 
en 13 Novcmber 1869 LStaatsbladell DOS. 25 en 96J reeds ver- Europcanen en de met dezen !;clijkgcstelden, wier illkomeuf600 'sjaars 
llOogd met f 70,471; at minder bcdraagt, en de tot schlltterlijkedicnst verpligtc inlanusche 

c. cell krcuict van f 4,400 tot aanvnlling van de 15de onJel'-afdeeling ingczetcnen_ -en- vreemdc oostel'lingcn~ wier- inkomstcn eene som van 
[Inlandsch BcstullrJ; f 200 's jaarsniet tc boven gaan, van het betalcn vall kontributie zijn 

d. cen krediet van f 12,647 A4 tot ilanvulliug van de HIde onder- vr.ijgestdd. 
afdeeling [Inlandsclw vorsten, grootcn, gczantcn en staatsgevangencnJ; Afscllrift, ouzo 

It. cen krcdict f23,OOO tot. aanvlIlling vall de lUde ondcr-afdecling 
[Verschillcudc lIitgavcn. in het. belang del" upenharc ordeJ,uij de 
ordoDDsncicn van 29 Maart en 13 NovcmlJcr 186!.1 rStaatsbladen 
uos. 25 ell !.IIi], reeds verhoogtl met f 40,228; -

'1'er ordonnancie van den Gouverneur-Generm\l: 

De Algemeene Sekretaris, 

VAN HARllNCARSPEL. 



'j',.~y.i;l !!tr~ . . l·J 
~ tweejar!g verIor naar:Ned~;}~nd. ; \veg~~~q. gi~ter lIa~ de~®ord;' 

ond~rw!l~er . .san de openh\lfe lagere ,,sch?,01 ;~e PadBng. pal;l~jang 
'. (resldenlle P!ldangsche .boveulauden) J., A. ·.'vermenlen, eli .aanden 

tweeden jmIDmies. t'.lf algemep.uesekretarie ·A. O. van Swieten. . 

. E#-T*4TLllit,ill:~~~ ' :k;~f¥; der ~i~iletJ ;iMl:n' att.; .G~'~I;n6jiI{ 
• ,,'.' Generaalvan ,NederlawiHs"-lnilae • . ' .· ... . , i '" ........•.... ...... 

[S~~iS~I~d in~.~fJU~T~~~,~te/den51~nJa,;ilaiji~~10 T~,o;.~} · 

Ontslagen : 

~rvol, nit zijne hetrckking, . onder toekennirig van wachtg~ld, d~ se
krcta.ris van het .gouverriement Sumatra's Westkust J. B. Abegg~ 

lfvul, lilt . 0 lands dleust, . met . ·behoud van regt · op pensioen, de gee 
wezen zout-hoofddepot pakhtiismeesterte Tjilatjap (Bsnjoemas) A. 
L. Edwards. ' . . . '. . 

Jrvol, nit tie hetrekkiog ' van de'urwaarder bij het hoog militair ge; 
l'egtshor van Nederlandsch-Indie, A~ . J<'. L. Leidelmeijer. . 

Benoemd: 

ot sekretaris van het GOHvernemen t Sumatra's Westkust, de assi'stent
resident voor de policie te Padang Th. A. L. Kroesen: 

Benoemd: 

'ot tweeden deurwaarder bij het hoog-geregtshof van N ederlandsch
Indie, tevens deurwaarder bij het hoog-militsir geregtshof aldaar 
de cerste deurlVaarder bij den Raad van J ustitie te Batavia K. 
J. Grocn. 

Voo;' he! Jam' 1870. 

l'ot leden ' der . kommissie, ingesteld bij art. 49 der hepaliti"'en oli het 
behee~ van's lauds geldmiddelen ' [Staatsblad 1831, n~. 7lJ, A. 
Ruteflllg eo J. B. P. Osten, aftredende laden dier kommissie . 

. Militair Departement. 
Verleend: 

Een ~weejarig verlof naar Nederland, weKens ziekte, aan den kapitein 
der ar till erie J . G. Boekholt. 

Tot eersten lu'itcnant 
luitenant van dat 

Bevordei:d : 

bij het korps genie en sappenrs, 
korps E. J. C. Heiligers. 

(J aVMclte-Oonmnt 4 Jan ual'ij 

de t weede 

1870.) 

IN NAAM DES KONINGS! 

DE G~UVEJtNEUR-GENERAAL VA.N NEJ)ERLANDSCII-INDIE ·, 

. Den Raad van NederlatldscTt-Indie gehoord; . 
Allen , die deze z.ullen zien of TtoOl'en le:;en, Salnt! 

doet te wetell: 
Dat H ij, overwegende dat hetaanleggen vim eenspoorweg van Ba-

Lavia Daar B!litenzorg van algemeen Dut is ; .' 
Leltende op ' de al'tikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglemeo t op 

het beleicl cl er \'egering van N cdcrlandsch-Iodie, en op artikel 6der 
: bepalingco, re!!cicm1e de ontcigening ten algerncenen nlltte in N cder

landsch-Iodic [Slaatsblad 1864, no. 6J; 
Heeft goedgevonG en en verstaao: 
Te verklaren. dat het algemeen nut de onteige.ning vordert ten name 

van de Nederlandsch-Indische spoorwcgmaatschppij van de parf1kllliel'e 
eigendonimcn, 'noodig tot den aanleg van cenen spoonveg van Batavia 
naar Buitenwrg, en we! voor het gedeelte van den weg, loop en de . van· 
dell klein en boom te Batavia nls aanvaugspnnt eerst regt zuid-o()st
waarts en vervolgcns met eene bogt zuidwaarts door de kampbng en 
dwars. over de Heemraclcn-l'ivier naar de Antjolsche vaart ,hij kampong 
Bandan, ~Ii . van af den Gelderscheu weg [gegravcn Sontbar-rivieI'J, bij 
het uiteindeder . Spcelmansgraeht, in zllidelijke l'igting dwars over den 
weg vall Jacatr., de rivier van Gocnoeng- Sahari en de Prinsenlaao, 
langs den weg Sentiong, door de chilleschc graven, dwars over de 
defcnsielijn , dool' de kampong NoordlV\jk, langs het fort Prins li' rederik 
ell de oostz ijdc van bet Koningsplcin, door de karnpong Parapattal) 
en Pcngerangan. 

En opuat lIi cnH>O!I him'van onwetendheid voorwende, zal deze in het 
staatsblad vao Ncderlandsch-Inciie geplaatst en, voor zoo veel 1l00Jig, 
in de IlIlallllsc\1C en Chinesche talen auugcplakt woraen . 

Gclast en bevcclt VOOl'(s, dat alJe hooge Cll lage kollegien en ambo 
tcnarClI, olliciel'ell en justicioren, imler voor zooveel hem aauguat, aan 
.I,e stipLc nalevillg dczer Je lmnt! zullcn honden , zonder oogilliking of 
aanzien des pel'soons. . 

Gctlaan te llllitell~org, uell 6den Jalluarij 1870. 

[StaaLsLlml nl!. 4.J 

P. :MlJEH .. 

De Algemecllc 8ekrcltll'is, 
"AN lI,u n:NCAJ(SI'Ff" 

Gclezen de .·missive, van deiiMiniste~v)fu Kolpni~ti"van ,7.J;uiiji869/ 
Litt~ AAZ.~~ : ilo~ ' l5I~11;" '.: .. :"- . , .... 

De Ralld vail Nederlandscp.~Indie geh6ord; " 
Is ' goedgevonden en vcrswan: 
.Eerstelijk: . Krachten matigingdes Konings, te hepalen dat:,hi ' 

afwachtiug van nadere voofzieningeu, ' de hetaliug voor deaan het 
gouverneinent te levereu koffij geregeld blijrt op denbij .. de beslniten 

' van .28 Februarij .1867, rio . . 5, (Staatsblad no. 21) en 27 Maart 1868, 
no.· 13, (Staatslila:d no. 41). voor 1867 en 1868 vssfgestelden voet. 

Ten tweede. -Enz.· 
Arschrift, enz. ' 

De Algemeene Sekretal'is, 
VAN HARENCARSPEL. 

CivielDepartement : 
VerIcend : 

Een tweejarig verlof nnar N oderland, wegens ziekte , ann den direkteur 
der b9rgerlijke open bare werken P, J. G. Beijeriock; en aanden 
a~btenaar op wnchtgeld J. L. S. Whitton .laatstelijk tweede kom
mies bij het deparlement van bionimlanusch bestuur. 

Op 

On'tslagen: 

verzoek, eervol, nit zijue betrekk ing, wegens ~ iekte, de kODlmies 
op het bUreall van den assisten-resident der Zuidelijke afdeeling 
va~ Pada~.g N. F. Groenewald . 

Eervol, nit zij~e betl'ekkirig, wegens zieicte, onuer toekenning van 
waehtgeld, de tijdelijke ' uerue k"Olwies voor de examinatie en 
l~k\Vidatie der verantwoordingstukkenen het arsilliten der begroo
tlDg, loopende over het tijdvak, voorafgaande aan den Ie Jalliiarij 
1867, J . H. We.sterkamp. 

Eervol, uit 's lands .dienst, met behoud van regt op pensioen, de on~ 
deropziener bij het mijnwezen J. G. J. Bertrand. 

Benoemd: 

Tot assistent-l~esident van l'IIadjalengka [Chel'ibonJ E, Kalfsterman, 
laatstelijk assisten t-residen t vall Kcboemen (BagelenJ , onlangs van 
verlof nit Nederland teruggekeerd. ' 

Tot assistellt·resideot van l'emangoong [ KadoeJ , de assistent-residcnt . 
van Japara O. W. SlVaviug. 

'fot assistent-resident van Japara, de ambtellaar op wachtgelJ, jhr. 
C. J. L. Goldman, laatstclijk assistent-resident van LoemadJaDg 

. [Probolingo,J 
Tot ambtenaar ter beschikkillg bij de lnndeJijlce iokolJIsten en kaltures, 

de ambtenailr op waehtgeld, tijdel ij k ter beschikking van dell 
resident van Bezoeki P . C. Arends. 

Tot komo!-ies op het residelltie-kantoor (e Soerakal'La, de ambtenaar 
?p non-akliviteit J . M. Apon , laatstelijk kommies 01' het assistent
residentie-kantoor te l'atjitan, tevens vendumeester ald.ar. 

'fut kUllmics op het bureau van den assisLeo t·resident der Zuidelijke 
afdeeling van Padang, de ambLeoaar o!, wachtgeld A. C. Kuhr, 
laatstelijk derde kornmies op het residentie·kantoor te SamaJ"ang 

Tot hoofdo~derwijzer aan de open bare tweede lagere school te P aclang 
[Sumatra's WeetkustJ, de benoemJe hoofdonJerwijzer aan de open-
bare lagere school te Poerwakarta [KrawangJ P. Inklaar. . 

Goedgekellrd: 
Dat door den Resident van Balljoemas. 

Is Opgedragen : 

I)e waarneming der bctrekking van gouvcrnements lanumeter ell rooi ' 
meester in 'de resitlentie Banjocrnas, aall den ingenieur der eerste 
klasse bij den waterstaat iu 's lands burgerlij ke opeubarc werken 
J<' . Silispe!b!om Beijer. 

Militair Departement, 
Ontslagen: 

Eel'vol, uit Zr. Ms. militair dienst, wegens ligchamelijke ollgeschikt
hoi" voor ' de mililaire aktive dienst, TIlet bfhoud van regt op 
pensioen, de twrede lnitenant del' illranlcrie C. H. van Meeuwen 

Marine Departement. 
Onstlagen : 

Uit 's lands dienst, de derde stllurman bij de gouv cmements mal'ille 
11' . J. Will tel'. 

Benacmd : 

Tot kOIll/nandeUl's bij het vak vall schecpsbuuw ill Ncderlandsch·lndic, 
de vice-koID1ll1l1111cul's },. H. Olie en J. Allcia . 

(.Javasclte-Uoumnt 7 Jannal'ij 1870,) 



, ALelDmmftl~! . . ~poor -- pe~1deli#g~ cler~; :.~~yas~hi,::1fa~~ ' hee~;'4e{:re~el:tn~ 
. .. : .. ". ........ . '" .. '.' ... :....... ..~.: ... !~ .... :~.~".. .' ·.".r..:1.;, ..• [., .. ~.c.~.i., .. '1. .. " ." tU,1,'.' 1869... iten. 8sten tlezei,,:,.getraoht ,roO{), OOOaan·. Wissel!!, op het 

- ~.. . . - . . ' .' ". ~nisterievanl' KO~9nieJi " bij 'inS.cp:rilving;. te .. pl,a:ats~ri~ : /" .' 
, ,Een~ ' hijeenb~enging Zvan het , Iiietiw;s, a~~; .a:ats~e . veertlen ;~: Toen . ' de 'iIi1niriium ,koersv~Il~tritgifte: aJslOlUfbek'e,~g 

(lagen '; vordel't ditmaa1 '- slechts weinig ', rlii.Ip,te, wap:tvoor- werd, bleek het '(lats1echts 170Q,:'-;':' gegund 'zorikrinnen 
vaIlen,diebijzonder de aandachtyerdieIiell,deden zioh wcij:den, daar aIle . andere inschi~ijvingen, toteeJ;ltotaa).cijfer 
schaal's voal'. In het a1gemeen bestUlU; wordtweder muta- van' anderhillf millioen, ' totlagereIi koei'shaddenplaats 
tie .,tegemoetgezien, tengevolgevan het verleenen van een gehil.(l. Men zegt dat deRegeringbepaald heeft diit.alleen 
t'~'ejarig verlof aan den Directem; van Bllrgerlijh Openbare dan in de behoefte aan geld del' . Indische kassen door wis~ 
vverken, de heerP. J. G. , BeijeI'inck. ~, . _ ..• . . seltrekking vOQrziellmag. worden, wanneer oogetiblikkelijke 

Nai\rmen zegt zal een derheei'enl).oofdiijgenieurs P . . van voorziening noodig blijkt, ofwanrieer dam'door goedkooper 
Bank of Jhr. W. van Radel's den vertl;ekkendevervangen. geld verkregen ka,n worden dan door de uitz~nding van 
pat de ecrste nog niet in Indieaanwezig is;maakt de kan- gemunt geld uit Nederland. Bijhet bepalen van een wis
sen op bevordering van den tweede rijet sIecntei'. A1s in 8e1koers blijkt het Gouvernement niet zoo· gelukkig te zUn 
aanmerking komende VOOl' de vervnlling van de openvaIlende als- bij het beelingenvan eenvrachtkoel's. 
betrekking is ookgenoemd de overste derGenie Egter van Bij de inschrijving voor scheepsruimte VOOl' den overvoei' 
Wissckerke. Uit Nederland isdezCl·dagen · pel' CO?'nelis van Gouvernemen ts proelucten van 3 J anuari toch, werden 
Wel·?la1·d Eduard teruggekeerd ,na daar nog geene twee vier schepen ingehuurd tot vrachten van f 40,95 tot f 47,44 
maanden vertoefd te hebben, de gewezen . hoofd-intendant pel' last. 
del' Militail'e Administratie Kroesen. Men wilweten ditt . Hoewel daaromtrent met zekerheid nog niets bekend is, 
hij bestemd zou zij n om den heel' .Rutel'irtg . als Dil'ectel~r Vl'eest men toch dat de heel' Faes, assistent-l'esident van 
van Financien op te . volgen, laatstgemelde zichuit de amb- Meester Cornelis zicu niet zal ktmnen zuiveren van de blaam 
tenaars-wereld wenschende terilg te trekken. op hem gewol'pen, . wegens de leiding van het onderzoek 

In hoeverre dit vel'moeden waarheid bcvat zal de tijd naar de Bekassische aangelegenhe(len. Zoolang de heel' Faes, 
leOl·en. Tot de onbeantwciorde vraagstukken behoort mede terbevorelering van een onpartijdig onderzoek, buiten dienst 
(le kwestie wie in April zal optreden alsPi'esideht del' J a- is, wonlt de funktie van assistent-resident v"n Meester mede 
vasche BmJk. . waargenomen door dcn heel' C. Tromp, assistent-res-ident 

De weersgesteldheid was in deze quiltzai?le over het alge- van Tangerang, Eene onderlinge verwisseling van stand-
meen naar' wensch. Op zware regenbuijen volgden meestal plaats heeft dns niet plaats gehad. . 
dagen van droog wedel', waarin de natuUl' haal' Vl"iendelijk Het moet bij . de Regering in ovel'weging zijn om de 
aanzlen hel'l1am ell mensch en dier zich wedel' eens buiteri stoomvaartdienst langs f ava's Oostkust tot eene (lagelijksche 
kon wagen. Samarang werd bij vO'ortduring geteisterd door te maken. 
meer of mindel' zwal'e bai1djirs, De werkzaamheden van De trekkiJ{g der Macassarsche loterij, waarvall 'de uitslag 
twee ingenienrs, 'belast met het aanbrengen van verbete- met zooveel belangstelling werd te gemoet gezien, heeft niet 
ring in (le afwatering, schijnen weinig verandering in den goed plaats gehad . . Nadat aIle nieten en prijzen rceds ge
vroegeren toestand gebragt te hebben. Bij het hijschen tl'okken waren, bleven er nog een aantal 'uummerbriefjes in 
del' blaauwe vlag is te Samarang ook wedel' eenige malen ele andere bus over. C'est a refaire. ,Dergelijke ~ebeur
de commllnicatie met (Ie reede gestremd geworden. Na tenis deed zich meermalen in Imlii-i VOOL Intnsschen iE 
de openstelling van het Ilieuwe havenkanaal zullen de menigeell, WiC1l de trekking del' eerste dagen een prijs had 
grenzen del' reede worden verlegd , men verwacllt clat het toegewezen, teleurgesteld. 
gevaarlijke van het naderen of verlatenvan Samarang, ge- Op 173 mijlen afstands van Karimon-Djawa is eene praaLnV 
durende den Westmoussou, dan VOOI' eeli goed deel :weg- met houtwerkell, zeilemle van Si ngaporc naar Bawcan, nit· 
genomen zal zijn. De zware regens hebben met kwaadwilli- eengeslagell. Er wordt berigt clnt er 170 menschcn aan 
gen zamengewerkt om schade toe te breugen aan "de spoor- bool'll waren, waarvan er 135 in de golven moeten Zijll 
wegbaan door miclden-J ava.. 1Iien heeft clie lijn vergeleken . 0l110"ekomen. Deze cijfers komen zeer aanzielllijk vaor, het 
bij den Ceylonscuen spoorweg, welke wovec1 rendeert dat geb~Ul't toch zeMen dat zoovele menschen lIich inschepen 
men de Koffij van regten heeft kunnenvr~jstellen. Een aan boord van eene praauw, Y,elke dimensien die ook mog<' 
dergelijk tijdperk van bloei ligt voor dim eersten Javaschen hebben. De .ramp is dnhbc1 te betreuren lUi er een zoe 
Spoorweg nog in eeile ven'e toekomst. In verhouding zon <Troot aantal personen het slagtofler van is geworclen. 
hij ook betel' zaken moeten maken dan eenige anclere 8poor- - Een brand, die :in de dessa Djatipergaron, res. Demal): 
weg tel' wereld., om voordeel te geven; daar de lijn door eene woning in de asch leg(le, trof meer een enkel pOl'soon 
Midden-J ava de . kosthaarste moet zijn, die ooit aangc1egd De J avaan Morogoeilo, eigemi.ar van het verbrallcle pand 
is. De inlamlsche bevolking van Samarang is tijclelijk vrij- bij het Imis van ' de 10erah de wacht houdende, bereikt, 
gestelcl van de heerendiensten , gevorclerd voor 'het onderhoud eerst de plaats cles . onheils, toen zijne geheele woning CI 

der wegen , om in het belallg del' gezondheicl, Ineer tijd te daarm6cle zijne VTOlUV en ·drie kinc1eren 1(erbrand 1va·ren ,. 
kunncn besteden aan het tschoonhonden en draineren . del' Men veronderstelt dat het schip BaTon van Heei1t8tn 
kampongs. avarij heeft beloopen, want na. 14 dagen geledcn, beladel 

Om tot Batavia terug te keeren kuunell wij medec1eelell van Soerabaia naRl' China vcrtrokken te zijll, wordt than 
dat bij GOUl'ernements beshlit de onteigening van gronden van Pasoeroeall geseind om een sleepboot oni: het schip naa 
voor . den aanleg van het spoor 13atavia-Buitenzorg van al- Socrabaia terug te brengen. . .' 
gemeen nut is verklaard en is aangnvezen in welke rigting Thans rest OilS nog het vol?;emle, tot het geble(l de 
die onteigening mag plaats hebben. joumalistiek behoorende, mede te deelen. Op P. (lezel' za 

Ais president van de Kamel' van Koophandel en Nijver- ! te Solo het licht een Nienws- en Adv~rtentiebla~ de VO?·8ter. 
heid alhier is afgctretlen de heer A. J, IV. van Delden, na I landen. Het is een weekblad dat zlCh meer bJ,!zonder te 
Ii jaren en elus vall at' ltd crccren del' instclling, bfj de i cloel stelt de bcspreking van den toestand (le~ ' l111andsche 
verg-aderingen vool'gezcteu te hcbben. Dc redc b~j zijn af- ' landbouws, in vcl'band tot de daarop betl'e~(klllg hebbencl 
treden uitgc51'rokcn bovat GG II bcknopt, c!or.h hnkclijk ol'er- beschrcl'en en onbcschrcven wetten en hcs1mten Cll cen toe' 
zigt van 'de verrigtingcll 11er kamer gccluJ'cnde Vim af dc sen del' wcrkclijkhcid [Ian de beginselen van staat-, voll 
oprigtillg. Dc afgetrcdcn prcsident is hcrkown . en land-huishouclknnde. 



' M£weem~ge!~ .'i,"· . ::·v;,t<, . ratJ,deiJi'tJcl ~ walllleer~i.fnenvroeg~rhad ~willenJgisteren. ;eli oP ,zi.rn'p~~ 
t:r ug~~~g6J9'f.pe*: ~p. c . .. P ll7·medef~"'Or{.,l tegenov~:ttzijil' mindereneli :'deinaatlidhapplj ' was ' be,da:Qll~ge-;" 
~o p'~~I\l\Jk '.!!!1.pde~l{: lU~pJ}ttiIt~\ e Y' • ..... , ~~~,Ulu.t!:t!l.ccht~~"f weest. ~: .•. . ••.. .' '. " · . ·.. (L(komotiej.) :~ .· 
wtgang . van }]~n han'gel • .: gebre]p{lgeregtsp~egmg, ; $Jerdig!l " '-~ -

administratie ,t~nz:, werd~n daarbij OlD. de bellrt~angew~~:. SalJl,ar1liig ; 4 Januarij: Bl iikells 'h~.tilledeged~elde~: lJe~l;iit,.' 
,z'~n. . . .' ' . zullen de gren.zen del' reed~ VaJl SamaraJ.lg w6i'de'u\'crlengp, 
!, Het berigt, dat wij QP goederi grondverwachten deli na de opcns.tellmg vanhet illeuwe havenkanaal. . .' .. .... . 
' heel' J. C. van Lier nog in deze maand de reclaetie van ' KeuneIijkis het. dus de bed{}elingder regering om het Ha-
I

I dit blad op .zieh t. e zion nemen, 'is het ons aang'enaam venkanaal alsnagenoeg .voltooid le besehouwen. ' , 
Op dit punt veroorlooven wij ons eehLer de opmerking, ditto 

l,hicraan '-l ~ toe te kunnen voegen. · ., al is hetnieuwe kan(lal geheel voltooid, dit il\ de praktijk wei-

. Laa tste Berigten. 
Ea 1;a. "V'ia. -

11 Jantlarij 1870. 

Heelen odltend arriveerde alhier ter reede het Stoomsehip 
KOIl'ing'in Sophia, Kapt. D. de Wilde, met de brieven en 
dngbladen nit Bliropa, looi?ende tot 3 December 1869. 

Laatste Marktberigten van Singapore. 
7 Jeuzuar'ij 1870. 

Gambier .' $ 3.00 tot 3.021/ 2 
Zwarte Peper. /I 7.35 
Witte /I /1 , 11.05 
Sago Flour /I 2.45 

1/ pearl 1/ 3.02lj2 tot 3.10 
Tin. /I 281/ 2 tot 29112 
40 s. Mule twist 1/ 150 
81/ 4 Ibs. Shirtings /I 2.90 
7 ' 1/ /I /I 2.50 
5 If T. Cloths /I 1.60 tot 1.621/ 2 
6 ,,/I 1/ 1.85 tot i.821/ 2 
7 . 1/ /I 1/ 2.10 tot 2.15 ' 
Vracht tot Londen !J. 2 2s 6d &!J. 2 lOs. 
Benares Opium nieuw $ 505 tot 507. 

Bankwissels 
Credit " 
Private 1/ 

Wi88elkoe1'8 op Londen. 

6/m.. z. 4s. 61/ 4(l. tot 4sR3I, ~L,~ 
do. 4s. 63/ 4d. tot '1s 651sc1. 
do. 4s. 67/ sd. ' 

. S{/1i!{/l'ang, 4 Jalluai·ij. Diij'stat in complot. Hede~lnach,t werd, 
tCl'wijl een z\Vare regen "Iel, en de aandacht,der gee~plOleerden 
in de amlloenkit., een oogenbhk van de kiSt, waar,l11 het geld 
van het. klein debiet wordt gestort, ' was argeleld, dIe . kIst door 
een aanlal ongescho~ide militairen geroofd. Waarschijnlijk zijn 
daaraan eenige Boegllleesehe en een Ambonee3che soldaat schul
dig, tell millslen zJjn deze, als verdachtdaarv~n" gearresteerd. 
'De kist bevatte op . het oogenbhk .van den dlelstal olflstreeks 
/ 200, en was heden morgen nog ~Iet terecht. , , 

Reeds sedert gerllimen tiJd werdhler d~ol' Boegu:llsehe soldaten 
op de passers Paggi en, Pekodjan en 111 de ~,llIneesche kamp 
geroofd en gesl-roopt, en m dlt blad he~b~n' WIJ n.le~r dap. eellS 

Idaarop gewezen. in ~e hoop .dat de miiItalre autonteliel1 aaarop 
hUllne aandacht zouuen vestlgel1 en maatregelen zoud~l1 weten 

! te neIDen door het plaatsen van plantolls als andersInts, om 
llie lIniforl~, die ook zij dragen, te vrijwaren voor dell smet 
',door de dieven en stroopers daarop geworpen., Onze stem bleef 
~ecl,l.er die eens roependen ill de woest~,n, en ~ntuss,chen wer,~en 
(Ie . roovers steeds brntaler, totdat Z\l nu ellldeluk veree,mg,d 
den aal1val hebben gedaan, die wij boven mtildden. J?lt IS 
het natuurlijkgevolg vau"het verwaarloozen door de, chefs del' 

. aanwUzingen .door ,ons bU ~lee~'dan eene gele!::.,n~~.lcl gedaan. 
('l'halls is r~eIdell III last; ,VIC: mlandsche kompaglllen ' vall het 
'zevende batai1loll ziin geco,n,slg:neerd. een aantal ma~~chappen 
daaruit zit ill arrest; demliItalre kommandant met zlJn plaat
selijke adj udant zijn !l~n het "maatregelen en de . helft del' 

. Officieren van het garmzoen ~.lJll aan het onderzoeken, en al 
die on rust had zoo gemakkel\}k kunnen voorkomen worden, 

Illg bateli:zal,· zoolang er geene ' communicatie bestaat tusschen 
hetzelve en de pakhuizen in de stad. . 

Zijn er t.eehnische bezwaren tegen de daarstelling dier aan
vankelijk b~doelde schul'slnis - en wij vernemen van goeder~ 
hand dat die In hooge mate bestaan - dan dient de regering 
altaus te zOl'gen, dat er eCll goedecommllnicatie weg, ook 
VOOl' het. transport van' zware goederell, gemaakt worde am 
den handel in de gelegenheid te stellell van ' het niellwe kana:al 
te protlleren. Zonder zulk cell weg z\jn de ± 1~ tonnen gouds, 
aan den bOllw van Het kanaal besteed. ilUtteloosweggeworpen. 
Niemand zal toch --ill ernst beweren, dat de bestaande weO' lan"'s 
den vlaggestok,zelfsal wordt die nog zoo goed verh~rd ~n 
opgehoogd, v~~r zulk een doe I brllikbaar is. want zij is veel 
te smal, en kan zonder onteigeningen niet verbreed worden, 

Welnll? de . Regering t.oone, zich hCl'eid o,m door onteiS'enin~ 
de noodJge l'lIlInte te verkrugen. Laat dIe weg, "00 als hlj 
wezen moet nu eene ·ton kosten, wat maakt dat nit, wanneer 
men door die ' uitgaaf voorkomt, dat eene sam ,van ± I,} mil
lioen, aan het ' kanaal besteed, als nuttelons wcggeworpen geld 
kan worden besehouwcl. Vooral in eten WestmousSoll, ,wanneer 
de afseheep del' prodneten - in dien tijd het drukst - toch 
reeds zoovele bezwaren ondervindt, is het langs den bcstaan
den weg niet mogelijk, om cenige beduidende hoeveelheid pro
ducten uit de stad naal' de uieuwe haven te krijgen. 

,- De hevige l'egens ell banjirs del' laatste dagen hebben 
l1let ollbelangr\jke schade ' aan 'de spoorwegwerken 1.0egebracht. 

TU5schell mijlpalell 15 en 16 [voorbij Broemboeng] is in den 
nacht van den 2 up deu :3 wederom op enkele plaatsen de bal
last, over eene lengle vall circa zes el en ook de baan tel' 
diepte van ongeveer 2 el weggespoeld; Dit laatste is door 
kwaadwi!ligheid veroorzaakt, 'zijnde het gebleken ,dat met pa
tjols eene openinS' in de baan was gemaakt. De treinen kou
den gisteren en !leden ochtend niet passereu, doeh werd de 
gemeenschap door een hulptrein onderhouden, terwijl vel' moede
lijk heden namiddag de treiuen op dc le. ~ctie wedel' zullen 
kunnen dborgaan.""", 

Op de tweede seelie hebben in sommige i'lgravingell eel1ige, 
doch niet belangrijke afschuiviugen plaats gehad, die nagenoeg 
weder op!;eruimd ,_ zijn. Doeh boveudieu is nabij mijlpanl 75 
het eene landhoofil van eene kleine bruq over de Mongot tloor 
den 'stroom ingestol't en de brng in ete riviel' gevallen. On
middelijk is begonnen met het maken eener noodbrug doch zul
len in ieder geval gedul'ende eenige dagengeelle treineu uaar 
Solo kunnen loopen. [Sam COUI·t.] 

TROUW-, GEBOORTE- en DOODBERIGTEN. 
Gehuwd. 

Dec. 18 A. E. Schomel's met A. T. Lucurdie, Soerabaija. 
/I 21 A. C. van Beest met A. G. In'tveId, Ajer-Bungies. 
" 22 J. Marcks met K M. M. Voogd, Pekalollgan. 
1/ 23 A. KL. Driekel met J. F. H. Reep, Bodja. 
II L. "IN. van der Zwuan met C. K Hamstra, Soerabaija. 
II 24 J. C. van Blokland met J. W. Gunsch, Soerabaija. 
1/ 30 K J. Wolff met F. A. M. J. Baron van Voorst 

tot V oorst, Ambarawa. 
1870 

.J an. 8 P. H. Boordie met Joanna Marianna Christina, 
Pandeglang. 

Bevallen. 
Dec. 10 A. H. De Bl'nijn Prince, Pacque CD], Makassar . 

11 16 J, A. Cornets de Groot, Maal'schalk [Z], Solok · 



:~r:,*.cF.Duj~"t1~~~~ii:::f ' 'kO~~'~~~1h~~~I::';i~1e:t~ht%:t'J;1~J;~~~~fR; 
II . , 2,0 . C.Wiselins,: La'gcl'JveiJ [D], ]?oerw9I;edjo; , k\VnrtieJ:uUl~s ' inoest:1liij: .wacliten" a1v0rens)ietD: , e!'ln,+ gehoo~~< 
II , ~ E~ .H.~alk,F~l11eU [U], '. Padang.- "'. ' .kon · wol'den . toeg~st~a~en, toefr ' hiJ[ meenaedMl'iliede , g~en' " 
,, : 22 A.L. 1\-1. A. Bitlsem, Ve#iieer [Z],Pasoeroean. gerioegen te mQgen jlemeriwerd 'b.iL()V(il'scllli~il1.rwd : dQOi· . cle 
" ' s. Stibbe, van Gigh [ZJ,Padang-Pandjang. . kreteri ep .het :gejouw: va1Ldcbedienden; . ,Ben lJi:leflnet, 
" ~ M. W. G. Wilcke,Neitzell [d. Z], Bat.-ivia. vel'Ontschuldigingenengeschenken ' werdendeI1geza~t ver-

, " ' 23 M. ]3rodhaag, N ntting [Dj, Grissee. volgensuit ·den Y oinen ' toegezol)den ,docllwerden dooi 
25 M. C. Stolle, Waleson [D], Salatiga; Sir R. Alcock geweigei·d. . " , . 

/I 26 H. J. van Viegen, Winterink [Z], Cheribon. Op de Pei-ho begon zich clen 2clen December ijs te vorIDll.lL.l 
1/ 27 M. C. Hartwig,van del' Zon Brou.wer [Z], Pasoe- De Noordel~jke bladen bevelen lllet warmte cleoprigting 

roean. ' " vall eene Chil~a- enJapan~Associatie aan. " . 
L. A. F. Wentholt, Abrahami de Melverda [ZJ, ' Het OostenrijkSchcHongaarsch . Consulaat Generaal te 1/ 

Tijcao. . . . . 'Shanghae is geopend. . , 
H. H. W. A. Swaving, 13!}kkers [DJ, Tjiamies. De stukken land, die oOl:spronkelijk gekost hebben 3800 

1/ 28 M. C. O'Mager, [Dl, Panaroekan; Taels zijn te Hankow voortien en elf Taelsper stuk 
1/ 

/I 29 L. C. M. Rijnel~, van den Bosch [ZJ, Batavia. verkocht. . , . 
J. C. de Pineda, Brugman [Z], ;Batavia. l-Iethnwelijk van den Keizer is uitgesteld tot het najaar 1/ 

/I 30 Echtgenoote van W. E. L. F. von Ende, [Z], Ba- va!'l 1870, Het is waarsch~jnlijk dat hij dan zelfs de teli-
tavia. gels, van het bewind in handen zal ' nemen. 

/I 31 A. C. Mokaithe, Hiltenbmg '[D], Samarang. De dwerg "Generaal Tom ,Thumb'" reist over China. 
II - C. A. Monike, Miltenburg [DJ, Spmarang. , ' , 
/I - W. Wilkens, Sonins [Z], Soerakarta. I ' :El:o:n.gk.o:n..g. 

1870 ' De heerenwegen van Hongkong zijn in den laatsten t~jd 
Jan. 1 H. Jones, Schaap .cD], 'Batavia. veel verbeterd enel' bestmit. thans een uruikbilte weg, die 

/I () J. C. J ulsing, Lantzius [D], Serang. rond het geheele f;lilmid Ioapt. . 
/I 9 M. F. Deijkerhoff, Meijer [D], Mees tel' Corn dis. El' zijn agentures' van Amenkaansche huizen geopCJ1cl 

Overleden., 'voor de emigratie van Chinezen naar . de Vereenig{le Staten. 
Dec. 11 P. R. Cretier, [26 j.] Padang. I Zij doen goecle zaken, de aangebo{lene vool'waanlcll z(jn 

/I 12 W. C. Boijle, [3 0 j.] Siboga. vl'ijgevig en VOOl' ~oove: zlliks reeds n,ll beoordeeld kan worden 
" 15 B. H"d,,",h,~ [58 j.] B,t"ia. I'~n " geen, =,bnukon pI .. " "",],n. . 

__ -,L.-...l.B_K. ...... L_I' . ..La.llgell_[m.~'Srunantl1g, _____ . __ _ Iii .... t!.e. il!lre~aal·~'!.~·eJ~ !~ _~_tfl!~l!~~Qe..!.l..K1:t?CJ!.e l~l~'!!ie!~ 
1/ 22 J. Robert, [58 j.J Batavia. pans ge ae. , 
/I 24 C. A. TresselI, [2)~ j.J Soerabaija. . ' De Pr?curador van Clnne~che, Zaken, de Op}Jerregter, 
1/ 26 K. H. Simon, .[33j.]Chel'ibon. de Snpermtendent va? ... de Ell1lgl'ahe, de eerste .tolk en nog 
1/ 27 C. J. A. Abraliami (Ie Melverda, [54 j ,] Batavia. meel'dere~ea~nbtell zlJn allen ontslagCJ!. rt 

1/ · 29 M. de Gelcler, [85 j.J Samarang. De kapltem" offiCleren en bemal~?mg van d~, ule1tcmle, 
1/_ Th. G. van Doom, Batavia. v€rgaan op de kust van Formosa ZlJ!l eel' vol V\'IJgesproken 
II-H. Schallig, [46 n Soerabaija. van alIe blaam. 

1/ 30 H. F. Buschkens, [74j.] Samarang. Er. worden maatregelen genomen om een o~ meer afge-
/I - Jhr. Mr. H. G. B. Nalmijs van 13urgst, [37 j,] vaardlgden van de Kamel' van Koophalldel ' Ult te zenden 

SamaranO'. ' om ondel'zoekingen te doen in Westelijk China, in gezel-
1/ - Echt()'enoot~ van J. F. V. A. Lincklaen Arriens, schap van den Baron van Richthofen, indien laatsle zich 

Sci~rabaija. . ten minsle op zijne reizen wil doen vergezellen. 
, Opperregter Smale heeft zijn plaats in het Hooggeregtshof 
hemomen. Jan. 

/I 

1870 
1 Dochterje van H. K. Vulkert, [16 m~] Samarang. 
3 Echtgenoote van E. NI. Collard, [39 j] Samarang. 

:Sui tenland. 
Chi.:n.a. 

Graaf Rouchechol'art, de Fral~sche gezant, vertrekt bin
nen kort naar N ganking en . Yuyang, vel'gezeld van eenige 
zeemagt, om onderzoek te eloen naal' de gewelddadigheden 
den zendelingell aangedaan. 

De beloofde afschaffillg van dool'voer-regtell, bedongcn 
bij het herziene Tl'actaat, wordt verwacht, zelfs (1001' in
boorlingen, di.e in l'egtstl'eeksche handelsrelatiell met vreem
(lelingen staan, niet veel llleer dan eene kunstgreep te zul
len zijn, terwijl velen te gemoet zien dat de nieuwe rege
ling . uitbreiding zal geven aan het vorderen van ongeool'-
100fde belastingen. Goe(leren vervoerd van Shanghae naar 
Soochow, van Ningpo naar Shao.Shing en langs andere 
wegen, .waal' de nabijheid van vreemdelillgen op de honding 
van de llllandsche tolgaal'del's van in vloed kan zijn, 7.ullen 
ongestraft door kunnen gaan; doch van de groote massa 
zal de prijs meer dan ooit hezw!I!lnl worden door onwct· 
tige afpel$ingen. 

Vice Admiraal Graaf de C. Luciniere wordt genoemd als 
de vermoedelijke opvolger van clen tegenwool'digen GOll-
vemenr van Saigon. , 

De telegraaf rondom het eiland worclt met spoed volIooid. 
De mannen, tel' dood veroordeeld wegens den Sowkawmi 

moorc1, zijn niet geexecnteerd ,zijnde er eene beschnldiging 
van meil1eecl il1gebragt tegen de vooma.."Lmste getnigen. . 

H. M. Stoomschip Rifleman is op publieke vendntie 
tweemaal ingekocht. . , 

Bij de laatste wedvaart is de Storekeeper'~ beker gewon
nen door cle Scotia" van den heel' Fairbairn. De Canton 
beker viel ten deel aan het kleine vaartuig Mosquito ,van, 
den heel' Heaton en de Amerikaansche beker ,verd verhegell , 
door des heeren Hawke's Nayade. .. ":.c 

Men zegt !lat op bevel uit Engeland cle gepatenteerde 
speelhuizen over weinige dagen gesloten zullen worden en 
dat uitgaven V001' de Kolol1ie niet meer uit het bijzondere 
fonds gevollllen mogen wordeD;. 

Japan.. 
De Keizel'ill van Japan, omstreeks 16 jam' oud, heeft 

zich 011 l'cis begeven om zich te Y tldo bij den Mikado t,e 



voeg:~n. ZiFheeft · met . zeer ;wei~i~~ :;:~;~ gei sd, ·· Ifeigee~~ . ~kelijk . is. besWn. : -teYo-iluini~ -. thalist d~\ri\iddieleIi~in' 
als eell ollgewoonverschqns~ ~ngeme.J.... ag~~ol·dl;'n; . J ~chepen met · sPP(J[ ., delloodi~ r.ep8ratlenteclo~I!-oiideygiaii,: 

Generaal van. Vnlkenbul'~his :llad~~~n l§;imcis~o' vei~ . A _ .. _._ }", . '. 

tro~~;kundige na~getegenheden ' verkeereu in~~nttt qu:o. De Aangekofuenen ~~rtfoJqten ·persorien'. ... ; .-i 

positie van den Keizer wordt thans beschouw(lals op vaste V anSingapote ;: Rioliw en.·: ~{{mtok, de lieer.Jhr. A.H: 
grondslagen bevestigd. In den handelgaat weinig om. Het van derDoes de Bije. . . .-
inlandsch bestnllr heeft beloof(l een aanvang te zullen ma- . Nanr Mllntok, RiollwenSingapore,de heerende Geloes; 
ken met ltet draineren en behoorlijk schoon honden van het J ohsna Jones, Wenlij, Ste\\'art, van Polanen .Petel, Ettij 
rreemdelmgeli kwartier te Yokohama. . ./ en ·familie, F. E. van Plltte, . H .. J. Verwohlt, H. A. 

. 

Voor aUe gevallen, waarin dokkell niet volstl:ektnood- Hauber, Z. iVL troepen en bau nelin gen. . 

Java-sehe l3a:n.:s-.. .. 
f:Jtaat op 5 Janua1"lJ 1870 ('S namidtlags). .. . . - . Do. or ongeveer gel-(jk tijdstip in 

1869. . 1868. 

Bankbilletten in omloop .. ' ....... f 26.972.490.- f 26:312.190.- f 25.293.985.~ 
" 1.818.665 .65 
1/ 17.966.695.30 

Rekelling-courant saldo's. . . . . . . . . 1/ 1.692.35 9.27 fI 2.168.687 .• 95 
M"nnten muntmatm·. (mutaties inbegrepen). 1/ 21.843.564.09 /I 23 .207.514.20 

De lotalen 1'ente-gevencle Uitzettingen 
betlroegen op ondel'volgende datmus: 

1869. 
24 Maart. II 12.547;461.60 
26 Mei . I! 10.758 ~ 715.49 
28 J ulij. /I 10.765.050.69 
20 October. /I 11.836.299.95 
10 N ovembel'. /I 12.458.190.02 
1 December. /I 12.080.545.81 
8 fI /I 12.568.457.90 

22 /I 1/ 11.629.970.86 
29 /I 1/ 11.735.379.64 

' 1870. 
5 Jauuarij 1/ ll-435 .9 78. 73 
----

=== ==== 

Disconto 'I' 
was nlstoen te Batavia. 
p~~on;es. ' . V-el-ld~-a.c- I 

se~. . ·ceptatHSl1. ! 
i 

pCt. pCt. 
Ii 

5 41/2 
!I 

" " 
" /I 

;\ 

/I /I I 
6 /I 

/I /I 

/I /I 

/I /I 

I; 1/ 

/I 1/ 

Op ongeveel' gebjlce tijdstippen, bedl'oegen 'de Totalen 
rente-r;evende Uitzettin!Jen in: 

1869. 
/I 1::1.725.98 8.66 
/I 15.257.456.17 
/I 15.076.987 .79 
I! n.515.96 5.23 
I! n.295.17 3.19 
I! 10.980.098 .15 
/I 10.956.368.6 '} 
/I 10.685.708 .98 
I! 10.462.131.70 

I! 10.533.7 37.23 

1868. 
I! 15.825.262.70 
I! 16.575.990.32 
I! 17.722.650.33 
/I H.\-H4.309.49 
I! 14.822.697.48 
/I 14.763 .630.83 
/I 15.472.846.06 
I! 15.187.745.96 

~~'-,r-~8-;-94-8 :8 e---"-- ~---

/I 15.328.509 .75 

Meteorologische Waarnemingen TE BATAV IA, 1869 . 
.. - .-

Barometer. 
l'7teJ'7nometer Thermometer. Win(h·igting. "d§ 

C. F. o...-l bD 
0> "-' 
~ . 
.-<~ 

Ih.'l'uMs. 
0) 

laagste hoogste Inagste hoogste ~ § 

' 9 3. n. m.1 
0);:::: 

6. v. m. 12 6. n . ill. 12 o ~ I . V. ill . stand. stand. stand. stand. ~~ 
" 

cO 

I mm. I mm. ! 
, 

I 
I illm. 

15 Nov. 759.96 

I 
756 90 22°.6 

I 

30°.4 I 72°.7 I 86°.7 NtO I W NvV W 3.6 

I 
I I , 

IB idem 759 . 55 756.12 22o \) 31° .0 I 730 .2 I 87°.8 W ZWt'iV ZWtW ZOtO 0.0 

I 17 idem 759.24 75B 15 240. 5 I 30° . 6 I 6°.1 87° 1 ZOtO NtO NW Z 0 , 4 
I I I 

18 i~lem 759.58 757.3B 23°.6 29°.3 I 740.5 84°.7 NOtO NW ZZO ZO 1.6 

1 
19 i(lem .1 60.02 756.46 23°.3 290. 8 I 73°.9 85°.6 ZO I NWtW ZWtVV zw 1.2 

" - " - ,.- ;:-~ - 0' " I MAn , o o~ '> nUT "'!\.T LTU J TLA r7 rUof7 f\ f\ 

20 laem /5 ~ .4u 155. /4 il.LO· .) ~ijU.4 oou . t,} h" .l~ L n L..JVltLt I v.v 

22 idem 758 48 756.17 23°.3 29° .4 73°.9 84°.9 ZW WNW WNW WZVV 12.5 

WtN WtZ 4.4 , 23 idem 758.78 755 89 23°.4 30° .8 740.1 87° .4 WZW WtN 

820: 8 ZWtW WtZ ·24 idem 759 . 69 757 . 30 230.9 28°.2 75°.0 WZ.W Wtl': 0.0 

25 idem 759.35 756.84 230 .9 28°.6 750.0 83° .5 ZW ZW ZWtW ZWtW 0.0 

26 iuem 759 .18 757.15 230.4 28°.0 740 .1 820. 4 ZtW WZW WZW ZWtW 0.0 

27 idem 759. 37 1 756.66 22°.9 30°.6 730,2 870.1 ZWtW WzW WtZ wzw 0.0 



.. ... , 

NAA~' 

Nea .. :Java Packet.,........ H5 !Amsterdam . ..... /50,- voorStiiker & Kotlij,/.25,- 'rin van Samm'a1ig: 
Anm';. Enel'jjY . . '" ...••. , . . !lZS Iltotterdam .... ,. Laadtte Samal'ang, condii:ieii geheim. , , " 
Russ .. Lannetal·. , .......... ; 652 ,Ncderlallll. , . . . . " ,,_Chel1-bblt & l'assa1'OCa1'g, yoorbevrachtc,l's rekcllillg. 
Ned .... Eensge:;i12dheid . .... , , . 43l Amsterdam ...... f 45,- yoor Slliker & Kolti); te l'elcalo1tgan, Cheribon, ell athieI'. 
Not . ])afjllla/'" ....... , . . . • 457 Kanaal........ )3 1.15/. voor Slliker in zakken van Soerabayct. 
Amer .. Evancll , .. ...... '. . .. . 513 itottefllrml...... Laadt t, e Samal',ang vaal: .beV1~tclit:rs rekclling. 
Eng •.. Aubum.. . . • . . . . . • . . . . 346 N. york ..... :. Laadt te Pad"ng, eOlldltlellg't!hellll. 
Ned . . ,(sabella Jolwnna, .. ". 2SS Rotterdam , ..... f 45,- Suike'I'i f 42,50 'l'nbak, f 55,- Huiclcll, SOe1'abaija tc ladell. 
N. D. Halts.. . . . .. . . . . .... . 328 China . . ... . .. . , Landt voor bevl'aehters rekenillg. ' 
Eng ... Syl'illga . . , . , . . . . . . ... 400 Londen........ In lading alhier, conditien 'geheim. 
Ned ... Noaeh, III . ... . . . .. ,. 1230 Rotterdam . ..... f 45,.,- voor Kollij . & SlIil,ei', Cht'1ibon tj' Sftltla1'a12g te Jaden. 

Liehtstmal . .. , ...... ' 1500 Doo~'de Factorij der N.H Y. 01'genomen bij inscluijving @ f 40.% "!p' 
Voonzit . . . . . . . . . . . . . 663 » » » »» » »» » 44.\J5 
Stad Jlfiddelb,ti'g . . '" . 752 Middelburg.".. » » » »» » »» » 44.90 
lIfm'ia Elise. . . . . . . . . 754 All1stcnlam. »»»»»»» » 47.44 
lVaderZfend . ........ "1 706 » .. . '1 f 45,- Sniker, Soc"aba{jcl tj' Passctl'oeang te Jauen. 
Sindbad . . ... . ·.· ...• 1 481 » •• • ." f 37,50 'l'u-bak, Soel'abm)a ,J ·PassaroectUfJ ·te laden. 
Susanna Elisabeth .. "1 7S9 Hottenlam ..... . 
Rotterdam .. .......... , 749 » f 47,50 KOffiJ & Suiker, f 55,- thee. hie,. ,y' SrmUtl'fln.fJ 

Eng ... Baln~([/uith . .......... i 435 IN ew· York ... , .. Laadt tc Padqn.rl, conditien gehei1l1. 
• County of. Elgin. , ..... \ 796 IRotterdam.. Ligt aan to Soe,.abaija. 
" ILanneesto" ... .. : ..... "1 "8"8

1
'5
6 

;AlIlsterdam. Landt voor bev)'~,chters rokening . 
N 001' •• 'INOI'dltavet .. ........ ; .. I ,Kanaal. . . .. . .\ "llier tj' Clteribon, conditien geheim 
N. D. lIfa-na . .' ... .. ........ 1 304 l~IUOy ..• •. . . , 24:$ cents 04l" picol oiidweken van 50e,·aba~ja. 

" Bremen.. . .. . ....... 1 921 Kanan!. . . ,... Landt· to Soerilvaija tj' p({SSCtl'oectnfJ, conditien gcheim. 

ONHEVRACH'1'E SCHEPEN, liier en op de Kust. j) I V E R S :K 

last. 
» 
» 
» 

Ned . . . Pctssctl·oeang* . ....... . 
jJf. L . Antoinette * .. . 

1 . . I 
615 ,N cd ... :Aiton . ..... .. . . .... . Cath. lIifm'i", Scheveningen, G'rtnrlali, knst.rcizcIll!c. 

Geldedancl, naar JJfacassa,. vertrokkcll. 

:' r 

613 IEng ... Agnes .. ............. . 
()22 " Helert* ...... , ... . .. . 
444 'I ". A,.cltibald~ ...... . ... . 

Zeeny1ltp i ........... . 

760 
250 
394 
393 
5\)1 
30:; 
309 

lJe1ld,.ika, in veiling verkoc1,t voor f 5,050.- en In-
Azia . .. , ..... . ... ; .. : 

472 ," IAnnie StOl'!! . .... . , .. . 
573 h .· .. . '1I£.en"'. Joseph. ....... . 
436 N ])" .. 730 \ . . ",1&20(1''' •. ...•. , .•. • ••. 

Jlfad,tI'a. *" .. ....... .. i 
Fl'anein{~ . TVilheZ,ninil .. 1 

$tad Le.uden ........ . 
Pa{"ial'c1z Samhi,·i* ... . 

\ 
1 

1- I 
~ * Op de Kl1st. 

vcntaris f 5000,-. 
Geo,.ge Aoere!!, (Eng.) naar Rangoon, elllIellme (Fl') naa!' 
. SingctjJOI'e bestellld. 
Louis de Geel' (Zw.) vcrzeiltl naar Akyao,· fda (1"1'.) naar 

Bangkok, en Naboo (Amer.) naar ,$'ingapore. 
Ouangondy (Eng.) verkocht op vcutlntic VUOl' /20,190,,, 

rnet invelltaris. 
Alb,'ccltt Beijling, in reparatic 
Hebe (Ned.) nanr de Rysthaveus vcrzciltl. 
Etha Rid:mers (N. D.) vall Sltangh.l1'!1 hcstellld naal' lYel!}' 

YO"k, is alltier binncngelOGpCll met' avary. 

S C:EI: E E] P S - B E B. I G- TEN'. 

Aangekomen Scbepente BataviL 

IJATU)I VLAG IUENAM.I 
l I 

NAMllN DER SCHEPEN 

December. ;91 Eugelseh •..... \sehiP .... ~ LaUllceston . 
/I • . .,0 Z. M . . ..... . . stoomb .. MarlH.\: . . 

· - EngeJsch . . ... . bark .... Annie ~tOl'Y . 
Januarij ... 2 Frl111f"ch.. . .. . ." Henri .Joscllh 
December . 31 " . . ..... stoomb .. Capitole . . 

1870 
Janllarti .. . 5 Noord ])uitsch .• ehip .... Elha ltickrucrs. . 

· - Neuerlandseh. . Come lis W. Edolllll'c1 
· 6 Trilon. . 

DoelwiJk. 
7 Z. M, . . ... . .. 5100mb .. Mal'll;" 

I I I 

GEZAG VOEIWEl'. VAN 

· Purdy. . · Aden . 
· T01ltenhoofll SOf'l'abaija. . 

: ~:~:~;ar~l · Newcastle. 
· lJonlcaux . 

· Ravin ': . · Sil,gapol'e . 

· Daridson · ShunghllY . 
· ~hvHrt . · Rotterdam. 
· Scbeij . 
· Lererstein. 

· . 
· I ndl'arnaijoe. 

· T01ltellhoof(1 · Nooru. 

I \ 

Vertrokken Scbepen van BataviL 

lJATUM 

20 Dec. 

17 Sept 
2U Dec. 

29 Sept. 
29 1/ 

2 Jan. 

DATUM I VLAG NAiVa;N DER SCHlcPEN Gt~ZAGV01';1WER 

December .2~IINe!lerla)l!I'Ch .. bark .... C.tharina Mari. . . 
" . ,3~ Rass. . ....•. selup .... Imperato!' Alexander II 
" . . - ;'iederland,eh., " ludi,. Packet. . .' . 

. 3t Engelsch..... . /I Gc!}]ge A\Cley 
· - N ederlandsch . . bark .... \Z'la11S11'00llJ • 
,- II "Ymuidcn. . 
. - Z. ~l ........ 'Istoomb . M:uJllx . . 
· 7 Nederlandsch •. \SChIP' " . )1"1'1" Ehse , 
. - Frallsch . .. .... SCllOCuc.l' iHeJene . . 
• - " ••• , •• SIOOltib •. Capltole , . 
· 81Z. ~f. .. ,....." ,lllomo., 
. - Ellgelsch .... " schoener'nan'W( 

· Nolet. 
· Mol ••. 
· lJiepering . 
· Clll'istic . 
. Ocpke8 • 
· de JOllg • 
· Toutenlioofd. 
· vall Deul'scu . 
· Mieguil"iJle • 
·IRaVin. . . 
· Hohev.l Fuure 
,BoUard , • 

AGENTB'" 

E. Moormann & Co. 

Maclnine "ratSOll .& fo. 
G. Sllel'monilt &- Co. 
W. SlIe)'JUolldt 

C. Rahl'c & G. ](im]cr. 
Maclaiue, "Vatson & Cu. 
Reynst & Vinju. 
MaclaiueJ \Vat~on & Co. 

NAAR 

-~-~I:ernbaijn ~~~~~:::.p & 1Jilatj 
· N edel'!and . 
· jnul'amaijoe. 
· SanJUraug. 
· Soer.ba\ln . 

· MUlltok, 
· Samill'ang . 
• Singapore. 

· Cherihon . 
• COCOS llilnllQen, 



.... ~. '. .&;tC .... 

".l.TUM VLAG N'iMF.N DER SCIIT~PEN GJ~ZAGVOERD.ER VAN ..•. , ' DATUM 
. -~- ,' 

.:.'.,:" 

,.· . . "mber .20 Spoansell. : .... Pi<lrol'l:milolit. · Amen~ual. .'Uo ilo . ;. ,:.. .6 Deceillher .. ... Cadix. . 
. .- Engelseh ..... ltiiJah.of CoclJiu. 

. . . . . . . Ileemah . ' . 
· Seugewick 
• W:lr"chalH 

Bangkok' .... . '. ,. 1 I) • .,... f·almoutb. 
· {t'oochow .. , . .. ' .. ~ II • . •••• Louden . 

. 23 Noord Duitsch . Hrernen . · llulleruicck · Capetown ... " ... , . 5 Novemuer .... !Jntnvia. 
Ali eor. . 

- Engelsch ..... . Barlmt.Hr.ll 
.26 Frauseh .. ... . , Mille. . 
. - Ellgclsch •... . : Hal'1'ict . 

· ~chuok 

• ~J611a;<l 
· !lallar<l 
• <chllli<l 

· Hongkong. " .. .. l2 Ileeeniher . . •. Hamhurg. 
· Shanghay . . . , G II •• • " li'n.lmonth, 
· Marseille.. . . .. 4 Augustus •... . Saigon . 
· Cocos ]~ ilan(l ... . 17 DeCCI11 ber • .. . Uatn,via. 
, Bata.via,..... .. .. 1£ .•.... Rotter.dnm, · - Nederlandseh .. Jello. . 

,27 Engelsch . .. .. , Riii cman . 
. 23 giam ... • • e_, ••• ~ialll. . 
,- Aruerikanllsch . it. C. Otis. 
,:)0 F,ngclsch •• , ..• Stoomh UnngkolL 
.27 .... ,. Ravensuou\,llC • 

· Leacey. . 
• Dingllam . 
· Otis . 
• fL,lfenuccI' 
· Cooper. . 

· Yokohama. . . .6 November , .... Baston. 
· Singapore ., . . . 12 Decem bel' ... . " 

l'innilla.. .... 11 ...... t'TelV-York. 
, Glnsgow ....... , 2fi. October ... ' ," ~ingapore. 
· Hiogo .. ......... 3 December . •• •• Ne,,",Yol'k . 

1870 
.T:llltU\r\j . , ', 2 An~erik:Jau8ch .. An-ncan. . . • Spencer . fIongkonc1' ", 

· Campbell : Foocho\Y~. \'j~ ·~, ·:: ·. ·'.:i<i ;p Dec~m ber,~ ,. Londen. IJ • • - Ellgclsch .. . . . . Em'l of J)a.lILOusic 
. - Amerika"usab .. Hunker Hill. o Davis. . . Manilla; ......... , 1.6 1/ Boston . 

· BCl'.nn1'u . . nOl'deaux , : ,", .: . · · ~~· Julij... .. Bata\' ill . . -Frauseh ...... • lIclll'i Joseph 
· - Amcrikaausch . Polly Lewis. . . 
,- Noord Duitsch. Etha. ltickmel's . 
· 7 Spannscit ...... Cosmopolita . 

.\JOhnSOn . • Sjngapore ., . . . ' .. :?6 December . . . '. Boston. 
• D.;:nric1s0n. 'IS1tangklY" .. , . 20 (I Ne\\'RYol'k. 
• Ugarte . IMamlla ..... . 1. . . Gadix. 

Berigt aan Zeevarenden. 
Dc Schout.hij - Nacht, kommandant ·der zecmagt en chef van het dc

partement dei' lllu·rille in N ,cdetlanusch-Indie, brengL, als cen vervolg 
op de annonee van den directeur del' miduelen en domeinen, voorko· 
mende in de Javasche eOIll·aut· van den 28sten September, 2 October 
en 5 October 18M, nos . 78; 79 Cll 80 tcr keunis van hclanghebbendcn , 
dnt het daal'bij bedoeld wit, di oplrisch havenlicht del' 6de orlle, ge · 
plantst aan de weste1lJke monding uel' rivier vau P ckalollgan, overge 
bragt is op de ongeveer 150 eJ meer Jandwufll'ts in gelegeu stetncn 
ph'amide, IVaal'door het licht thans ongeveet 14 meters boven vol zoe 

: verheveu is. 

I k?t1 wOl'lI€l1, en ru~g het reeds lJevredigend heden, uat de notcringen 
nICt noe.me.nslVam-dlg lager. zijn gegann : 1)e vool'muen djn over het 
gelled mer'zeer groot, zooclat IJij cene verlevendio-in g van den handel 
tegen '::)let cinde van Jen west-11l0USSOLl, lVel bet~rc' Jlrijzen venvacllt 
mogCli \vOl·d.en .. Dc II am1cl in fancy-artikeleD, die andel'S in dezell t\irl 
z~er levendlg IS, b~eef verre beneden vorige jareD, en prijzen ander-
glllgcn geen vCl'hoogmg. . 

Aangekomen. 
Soc,.aottija, 25 Dec. Neu. I sabella Johanna, Brink, v . Pasoeroean. 
Banjoew«ngie, 17 Dec. Neli. Kandanghaugr, Zweelt, v. l'us ; eroean; 

Ned. Laul'Cns Coster, Zwcede, v. do.; ·Ned. L Ollis Meijer, Steur, v. do.; 
Russ. Orient, Oriarider, v. Samarang; Ned. Henriette Adriana, Schu
chard, v. Pasoeroeari; 18 :C<ed. Susanne, Demmers; v. Socrabaija; l~!lg. 
S. D. Marshall, Hunter, v. Pasoeroeau: ·Noorw. Albion, Zaehnriassen, 
v. do. 

Socl'abaija, 29 Dec . Eug. Golden City, Jones, v. Batavia. 
Pasoc1'Ocan, 25 Dec: Ned. Sunda, . Overgaauw, v. S.erabaija. 
B,anjoewallgie, 21 Dec. Ned. Doesborg, Spaandermnn, v-. 'Samarang; 

Ne<1. Johanna Maria, van Aalburg, v. · Pasoeroean; Ned. AlcyoDc, Krni-
singa, v. Soei·ubaija. . 

·:gf«kassm·, 8 Dec. Ned. Hellevoetsluis, Rems, v. Soerabaya;11 N ed . 
Batavia, Lnckrooy, v. Batavia; 15 Ned. lYIakassar, Bose, v.·Amsterdam; 
17 N. D. Arab, Holst, v. Soei'abaya; 18 Fl'. Jasmin, OrtigcAme, v. 
Batavia; 23 Ned. Gclderlanil, Mulder, v. <10. 

SUIKER. Met nitzondering van zich nog in de Vorstenlanclen .be
v indc~de pal'lijen, die sllccessicf per spoor werden aangebragt, kau IIet 
oogslJam' gCll oegzaam afgeloopen worden besehouwd. Tot notering f 16,-. 
ziju koopcl·s . Op levering \' 001' het volgonde jaar vonden hier nog 
geenc transnetien plnats. . 

KOFFIJ stemming .iluonlV op de weioig gunstige EuropesellC berig· 
bm. Vau gel;'ooD goede kwaliteit komt eebter niets meer voor, en Oil 
eukele partijtJes a. w\ikende en inferienre koffij's n", <1ie me est bij iu
schrijvirr{ worden verhalldeJd, 'lean de oogst als npgerulmd worden be
scbouwd. 

VRACHTEN charters nanr Hollaud werden hier Diet nfgesJotcll en 
vnlt aIlcen tc verrneldeo, dnt de J ava·Paeket te Batavia bevraellt lYeI'd 
to ' .f 50,-- voor koffij ell suikel', hier te laden. In <1e laatste dageii 
is de st.emming weelel' flaaawer en zan dit cijfer niet meer te bereiken 

.zijn. (Elmul.- Vereen . .'lain.) ' 

Prulang, 17 Dccember 1867. ;.; 
~ - :::Jill 

· Invoer. 
Sedert OilS laatste bCl'igt ontvingen wij <1email met bel'ig~ll vau 

}i~ ni'opa tot 23 October ell van Java tot 9 December. De hande is slap, 
cell kcnmel'k del' Pocassa, en de plants gellad hebbendc .overstro ~Illingen 
ziju' mede Diet zomler nauceliugen iuvloed geble,en. 

Vertrokken, 
EngelscllO Ka(oen . In Elcfufl tes wenl· niets afgcdaan. Nanr whi\\l. 

Shirtings was cellig~ Haag tot l 8,50, 3ui; de. fijnc SOOl·ten b,tF(~ " 
Soeraoaija, 24 Dec. ~ed. Sunan, Overgaanw, n. Nellerlalld; Ned. tot f 15,, - , CUlllbl'les ]5/ 16 zlJn tegell f 5,20 te plantsell, -::. •. ~ 

Hebe, Huizel' , n. Rangoon; 25 Eng. COllllt.y of Nain, Baio, n. Ne- 'lli grey Sllirtings r 9,-, 7 'ili f 8,-. Rood Katoeu f 3,- @ 
uerland. f 9,25. lJnken zwart f 2,-- of daaromtr ent; rood f 2,50. Chitzeil, 

PasoCl'ocCt1l, 23 ))ce. Nell. Isahella J ohanna, Bl'iuk, 11. Soera lJai ja; 'Weefgoederen en Batiks zontler vraag. Garen, nIl", Uo.:)O en 4'11320, - 
',,4 Ned. A<1a, WiebeDga, ,n. Ncilerlm](l; Am. Sacramento, Gardiner, n. @ f 4,00,-. Adriall ol'cl rood no. 28 f 240,- @ f 280,-. 

'~oston. H ollandsehc Geblecktc Ka(oenen. Eellige kistcll 5/4 en 6/4 lITalla.· 
BailjoewalZyie, 16 Dec. Deenseh Signe, Andrea, ll. Kop]len hn gen; ]Io\lams werd ell afgedaall t ot f 5,30 ~n f G,2fi . ~hirt~llgs , wilte"no- · 

·'~ ed. Neclel'lawl & Ol'anjc, HaaSll0Gt, n. NcJcl'land j 1.9 Ned. Kandang.- I tel'C!1 f S,-_·· @ .l I O , 5~). In Cnn~,br.lcs no. 24! gmgl"J'uLCt~ '~\",,~~~:?~: 
' :[lUer, Zeclt, n : Amsterdam; gng. S. C. Marshall, Hnnter , n. do.; l~n:\'c JIolla~usehe Kntee;'len. ~a~lcots 5/'b, 6/~, 1/4, :resp)f1 • . fI!'" 
:·<oorw. Albion,. Zachal'iassen, n. do. f D, OO, f G,DO on f 7,.)0; lVellllg vraag. Dnlls tegen r ··'", 

f IJ,- gewihl. Rn\Vc Shil·tings kunuen geplaatst worden , ib ." 
Pasoeroean, 25 nee. Am. Sacramento, Garuillel', n. BO.stOll ; 28 En g: . 

Aberdeen, Sou, n. Amerikn; Ned . Utinin, Rowie, n. Nederland. 
Ba1zjoewctngie, 21 Dec. Ned. J,UUI'CII S Coster, Zweedc, II. R oLtel'llam; 

Ned. T,ouis Meyer, Stem', n. Amsterdam ; 22 Nell. Henriette Adriana, 
Schuchard, ll. Rottcr.Jam; · Ned. Snsanne, Demmers, n. <10.; 28 Russ. 
Orient, Oriandcr, n . 11'almouth; Ned. ,Tohanua l'Ihria, lIal Lnrg, II. 
Uotterdam; Neel. Docsborg , Spaandcl'lllan , n. Syd ney; 2'1 Ned . Alcyollc, 
Kruisinga, d. 1jilatjap. 

1 3,50@18,75,de G/4,totf9,75. . ~' . . 
Diverse. Manilla Siga]'cn zijn schaal'S Pll de goerl c soor .ten .. ttit., .... ' .", ..... 
~ f 60,-, te plaatsct'. Hotel' tot f 14, - , voorhauuen . /Jil';;'z ';; 
II! Yf.lol'l'aaiJ, 1mn icg/Il j 12,- worden omgc~et. Nair l'~':":~~;' 
blijft s1 cetl s \'l'ang bcstaan. Genevel' gohlt 113,- tot f ii5:;':iVJ.;·: 
Slanl tlotccrt f 1:> ,50. Zink itt bladen 1 25,-. HoJI. M.eel J:l;~> 
~ 1~-· . 

Uitvoer. 
~ a:r.L d ~ 1- S - be r :i g 1; en.. Sagolllcel f Ci,-' gcen Olllzet. Koffij loatslc veiling, tesoodjs; 

Ci ., . " 2" D .' I ., . 'l 0 (j{) 12c soo rL 1 H ,OG. NotclIlllllseaat j (;0,-- @ f70,- . : B"t. il 
'JCl/n(tHtll(l, .J eCCll1uCl u , . . _f \l,-.-J,.- '11 l' 1 ' 1 f 'J' ' J G y,"' '' ''' J ~ Zl'C!' gcl\'] l . , oc IIIIl cn .,J,-]( em. om'?liif 

INVOER.AR'r rh:EIE N. lJc olllzettingcll in slnpel.:wtikelcn waren 1 ,,0, '- nfge-.lann . Com .Dam nr f 46,- @. f 18'- : J" ~ii/ 
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-r!iii f 26,--opgevoel'l1:Rolling} 6~-. ' Rijst, tot (9,-, b!iift stij-
'~gende, door den watervli>ed. ,,- , 

Wisselkoers. 

VOOI' .Ie lUlokomst del' mail. Gonvernelllent bij inschr\iving. Part.i-
cnliel'en 10:1 @ 10a~ pCt. l~actorij 102 pCt. [Sum. Ct.] 

OAB..G-.A.-LIJSTEN". 
Uitvoel' te Batavia. 

Naar Nederland per Russ. schiJl »Imperatol' Alexander II", gez. Molaa, 
agt. Bilbre en Kinder. 

Te Pr~bolingo geladell. 

431/2 pic. lcoehlliden, Jlilaarschnlk en Co. ' 1198a do. snikcr, Fraser, 
Enton en Co. 

Alhier geladen. 

4392 pic. l'otting, 1 kt. hoeden, 17 do. vl'uchten, Balll'e en Kinder. 
50 llic. gntta 1)el'ch3, Engelhard ell Co. 2500 ps. bnlrelhlliden, 753 
pic .. peper, 69 do. gomelustiek. 150 do. , damar, MncI,aine, Watson 
en Co. 287,04 l)ic. peper, 1153ps. buffelhuiucn, 1896 pic. cubeb, n" 
124,28 do. damDlul", 4945 do. benzoin, 2993 do. roelie, 8273 do. 
gomdamal', J'<Iaintz cn Co. 10 kn. agar-agar, 1 do. a1'l'aroot, H. 
Visscher. 4 pic. sapanhout., 150 do. karlraDgIHlllt, 7 ]lukk. matteu, 
7 kn. kleiniglleden, 1 wapcl1rek, 2 kn. mcnkocdor, Daenuels ' en Go. 

Naar Nederland via Iudramaijoe I)el' Ned. schip "India Packet", 
gez. Diepcriug, agt. E. Moormaun en Cu. -

429,85 pic. damar, Maiutz en . Co. 2000 pic. koflij, i kt. tviin, Ii ps. 
l'ookvleesch, 3 ku . groenien, 2 do. rolpells, 4 I'Il.boonen, E. }vIoor
manu en Co. 2000 pic. kotlij, 312 do. 8uikel', .J. Ii'. \'an J.eenwen 
en Co. 400 Ilic. rotting, Tiedeman en van KCl'chem. 

Naar Nederlat1d pel' Ned. scll ip »Jauneljc", gez. 13I0hiel, 
agt. J. F. van JJccuwen ell Co. 

75 pic. rotting, 125 leggcrs arak, 202 pic. "Ilepel', 22 do. ' knrknllla, 
549 ps. butl'elhuiden, 23 uo. koehniden, 83(\ pic . suiker, 35 do. 
gutta pel'cha, ARcuteu_ 1464, lli,·. snil<er, 3 do. buffelhool'llS, 875 
ps. bnft'elhniden, 385 Ilie pepcr, 25 uo. sapanhont., BUsing, Schroucr 
ell Co. 4li2 pic. rijst, 25 do, cubelWIl, G. Snerl1louut eu Co . 24G 
pic. damar, 30 leggers arak, 547 pic. peper, 3965 do . suikel', Jut. 
Cl·. en Handels-Vcreeniging Rotterdam. 485 pic. sniker, ReYllst en 
Vinju. 274 do. pepcr, Macl,ainc, Watson en Co. 24 pic. lean ecl , 
Pnrvis en Co. 

N~ar Singapore pel' Stoomschip »Capitolc", gcz. Ravin, 
:lgt. N. 1. SL Maatsclmppij. 

kt. llOeden, J,. Platon. 1 kt . mallllfaetul'cn, Burt, Myrtle en Co. 
7 pic . capoclaga, 1 kt. manufactlll'clI, Oh Kwall Lolc. 500 pic. tin, 
l'urvis en Co. 1 kt. purtldijs ' vogels, J., F. van Leeuwen en Co 

~ 
kn. manufactul'cn, Pitcail'll , Syme on Co. 1 kt. hoeden,' J,ie Ale. 

2 kn. zilverwerk, 1272 ]lie. \izer, Maintz CD Co. 205 pic. cOl'iantler 
Z ,ail, vall SlooteD, Th'forgan .en Co. 31m. rOlcllwutcr, Mochamad ., 
55 Ilic. [oou , 2 do. capoelaga, 1 do'. Iwper , 71(2 corg. matten, Ko 
'Volong. :\2 kn . matteu , JJim '1'onll' . l' 900,- BasaJamtl. 

oIie,4()~D; bladkope~. )18 ~n.gl1Quo, 24' bu. zakkc!h 254 kn. en 
14 bn. llivel·sen. " ' 

Van China pCI' Nool'w. schip »Dagnim''', gez. Hokan Hanssen. 

55000 vloel'steenen, 1500 1m. thee en div. cllin. goedcl'~n. -

Van Chinn per 13rcmer scllip »Schuruhorst" , gez : ' Hollmann. 

1292 kn. th~e, benevens div. -chin. goedej"en. 

Vnn China pCI' Ned. schip "Isabelle Johnuna""gcz. van Brink. 

48000 vloel'stecnCll, 2430 1m. thee en div. chin. goederen. 

, Van Chilin pCI' N. n. schip »SUlVnH
, gez. Knlm. 

22000 vioel'steencn en dive chin. goedcren. ' 

Naur 'Nederland pel' Ned. schip »Hcnriettc Adriana", gez. Schuchard. 

100 pic. tin, lliOOl do., suiker,' 60 do. rotting, 19 kn.indigo, N. H. M. 

Naar Nederland' pel' N ed. schip ,»Kaap Hoorn", ge~. nil.. 

3002 Ilic. suiker, 5617 uo. ko/lij, 300 do. tin, 70 do. rotting, N . H.]\f. 

Naar Nederland pel' Ned. schip »Inuia", gez. Pons. 

927 pic. kofllj, N. H. M: 

Naal' NederlatHl pel' Ned. schip »Maal'lell van Rossen}", gez. Boon 

u500 pic . snikel', 5829 do. kotlij, 1067 LIGkk. tin, 135 do. rotting. 

NMI' Nederland per Ned. schip »Mal'ia Sarah",' gez. van del' Eijk. 

-7510 pic. suiker , 3378 do. koltlj, 9 1m. indigo. 

,Naar Nederland pel' Hus. sehip »Orient", gez. Ol'ianucl'. 

5813 pic. sniker, H;:;9do. rotting, lading van Batavia. 

Naar ' Nederlanu pel' Ned. scldp »Kennemerland", g ez. DlIijllker. 

11000 pic. suileel', 8381 do. komj, 120 uo. rotling. 

Nanr Nederland pel' Eng. schip ,)Ch ina", gez. White. 

161.52 pic. suiker, 2000 koelllii,len, lOl ko. indigo, 14 do. kOllij, 7529 
dn. staal' tpeper, 13 ]m. cOllfitnl'en, Ia,Jing van Soeralmija. 

Naar Nellerland pCI' Ned. schip ))},ouise", gez. Slijboom. 

7000 pic. komj, lading van Ratavia. 

Nanr Nededaud pei· Ned. schip ))Jetlo", gez. Schmidt. 

3672 pic. suiker, 1482 ps. !tuition, jading van P eblDngan. 

Naar Nederland pc:- Ned, schip »Leopo!d Graaf van Limb. Stil'lIln' 
ge>. Campbell. i 

2007 'pic. koffij, 4473 uo. sniker, 5 let1- indigo, lading van Batavia / 

Nanr NedcrlaUll via SoeraLaij'l per Neil. schip »Smlda", gcz. Ovcrgaan 

10,000 pic. sni ker, 1000 ll o. komj, ]80 do. rotting, N. H. M. 

Nanr Ncut'l'laUll via Tagal en Cheriboll pCI' Rlls. scbip »Australia'" 
gez. Ertman. 

10,00G pic. suiker, lading van Batavia. 

Naar Ncderlaud via Chel'ibon per Ned. sch ip "V ier Gebroe<lel"", ; 
. gez . v. d. Zee. 

Nanr Nederlallu pel' Ned. sc!tip »Pl'csiucnt Rijckevorscl", gcz. Berne , 

2000 Vic. koflij, 2003 .10. "uiker, 8M blokk. tin, 180 uo. rottil" 
N. H. M. I 

Nunr Pel'zisclw Golf pCI' Eng. schip »Calaban". g~z . Tailor. \ 

154 pic. rotting, 7792 uo. suiker, 59 do. kapok, 19::':; ps. llHffellwi· 8987 Vic .. sllikcr, 13 hn. goenie zakkeu, 1 pic. Java kutoen, 110 d 
dell, 245 do. kochuiuen, Agenten. asa foetula. ' \ 

Naar Nederland per N. n. scllip »Humbolt", gcz. Plump, 
agt. Bahre en K inrler. 

N aar N cderland via Chcl'iboll pCI' Ned. schip »Landbouw", gez. Sissill~ Nanr Nederland pCI' Netl. schip »Jason", gez. Husman, 
agt. Reynst ell Villjn. 

llic. /,:koltlj, 2478 do. rotting, 3000 uo . "uikeJ', Anllemact 
' ''''HiOl,:l4 pic. snikel', leraser, :0"toll en Co. :nOO, 19 pic. 

, 2000 Ilic. koffij, 2004 pic. suikel', 150 do. rotting, 770 hl9kken ti 
en Co. I N . H. 111 . ' _ 
snikc l', 

''1." de Ven . 
. , Alhier geladcn . 

Naar Nedcrlallll 11el' Ellg. schip "Eliza '1'hol'nton", 

7833 )lic. snikcr, lad ing vall Batavia. 

Naar Anstmlie pCI' Ned. 'schip »1)oesborgh", gez. 

2598 pic. sl1ike!', lading vall N ~dcrlalld cn Cheribon. 

gez . Sharma f -' 
. I 
Spuandernlull 

I 
·\lie. rotting, 1580,48 pic. Buiker, Agenten. 219,98 pic. tin, 

. \' 1\io Cll Co. 21m. Jivel'se, de .Tongll. 8 Vll. botel', 1 do. gc

. : . ~i; 1 do. boonen, Ratenbllrg Cll Co. 2002 pic. notel1, 1 do. 
i )elie'~llrvis cn Co. 2IIi kn.1.JICC, 1000 pic. koJlij, Agenten. 12400 
(~J' .t1 e" 'l:i.erlema.n en v. an Kel'che'm. 200 pie; .komj , Biisin~, Schruder I 
j) IlIC. ;011,.1, Mumt? ell Co. 5 VII. llIpcl, 1)(lnl1nlel' en Co. I ~= __ ~ ___ !!!111 ______ == _____ ~ __ ~"Y 

1

0::: ZgggL 

t ~~~=".~~' Van e!k al'likel in di't nJlIlllllel' voorkomeuole, ell niet door andl 
'.' Aan- en Ul-tvOel' te Samarang. I geteel<end, g\e]t zicll Yom' de wet ah s~hl'ijvc]' bekend. , 

-[{cuerlanll per Net!. schip )) ~lam·ten valJ HOSSClIl", gel. Roon qq. BlUJINING & WIJL 
;~ . ell (j?' hu . mallufactul'en , 2203 kn. r,=l5 vn. I \J:i P'L en 23~ 4 

.,·(;\'isicH en dl'aukcn, 3040 Ies. zcep, 7(] h . gi llswerk, 200 I ' ll. , 
- 1.0 vn. ~ink, 25 kll. 1- ;1< I; \\' ;t, ,t51 \· ll. sl'ijkcrs, 25 kll. lijn- Snelpersdruk, -- BRUINING & W1JT. - Batavillt 
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