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V()OHWQ()ftDEN, geen g~O?t~~l fier .volk . zich va~l d'e dynas~tie;inell))~~Qge . 
,'. . . . .. . ...:..... . . .. " eeu mUllstene . omverwerpen pf ' ten O:pperlicve1hebher . 

· voo'RK()~l~N1>E · I.NDE' GEWO~~ ,.:FibITIE VAN iIET afzetten, . in;.: luidekrelen daartoeaanhelfen';' ~al~>htJL 
NiellW Maviaascn '. Jrandelsbladi devel;dediging des. landsgelclt, ()litstaatgeelle; ~cvtiiil$'W. 

'" " : ;'~r~~!E?~"" . . Iudien Duitschland }lrailkrijk eeils volkbmeiiover\i~fi . 
...,'~' . " . . . . en deN~p~.1le0I1sverdreef, zoudat de gl'oli~zijnom .. 

·, D:&>()oit~~Itf·!.t;ET DE AANL:¢iDINQ. diedyl\~stieFalt ijd · teriIgtc i·wenseh~neume'lHell IV l'aitk . 
i\ej3J~£;.iNall~I.~~tlWil~(jilhlllg8iljeClieki'i tiekepositie leneiuen, Zoo . ver zalhet oOK weln iet'kotrleii: ·j\J aifr 

gera~1[t~>aI ' Iet men niet up dell toestafld 'v'anhet als de ' kaillilspoedig tengullste van tie Fransehe,i rilidlt 
oogeilblik. ' . . . . .. .. keereri; zill " meli ,'zi(jhin ~'rallkrijk d,anto(;h Ilietna ' 

III de laatst;e jarell. wis hij slee(h; . ollgelukkigeriil h.et sluiten . van, Mtt ; vrede ;afvragen: waaromhebhen 
zijnehuitenlandschepolitiek. , Mexiko eli de IJllx~rl1- w,ij zooveel ·. tenofl'cr'gebraelil? ' Is lid alltwoord nietbe~ 
hurgsche kw('stie hebhen }'l'illl krij!s's ' tmts diep gewond,vredigend, t\an vraagt: cIin volk ,l'ekenschap eilrLiLis· 
Het is natuurlijk dat, de Keizer', ill von . Bismark het le waehten! datJleL prestige vanhet keizerrijk . 
cenmcdedillget'ziende optredell, gedach ~ig is geweest oudergegaall zal zij II. '·" .. ' .. " '. '.. ' .. 
aan het woord, dut cen }'ransch sO,uverein in l~uropa niets . Nap~l~oll ' HI lieeftln de Krim ootlngg~voerd · t(')t: 
Ill:jg laten voorvallen .. zonder zijne goedkcuriog. En verdedlglllg' van eenzwuk rij.L' 'regeh{)Os~~nr~; i's ,: 

.. _;~;,. ,~,~~~~:;~;ifen~1~;:~kef#r~"'~€t~~t~!i~;r~{~:' " bt~d~!Ii~~~::;~~J;~tl=:~,=:~~~~j 
v811 ' ' NapolcoJl ' ] It ' Dat }'rankrijk , de calldidatuur den pO'II.1" lii, glotie, touter 010 ll)ifitaite' sllprerlialii,': 1n 
vall een Ho&~irzolh;rn ouder zulke omstanoigheden wei- ouzo materieele .ceuw is oat ni:ef. ·votdoeIlJe'J.Jell~iJ._u1e 
grl de te erkellllen en Pruiseli diJor eene stotite hou~ supremalie op onwedi~rleghare wij1.,e en ill elk olizicht 
ding lIooptevan dergelijk plan af te ziell, was aanlle- blijkt. En zij blijkt voodoopig nj'et.. . . 
ll1elijk. Pruisen's koning, die geen oOl'log wilde, gar ~'ralikrUk zal na dezen slrijd eel'strecht gevoelell. 
de meer ·· om 1!:rallkrij\'s trots Ie bevredigen: waarbor,. dat het uleer kan WilllleJl hij vrede met zijne JlalJl,lr.~.1I 
gcn voor de ' toekornst ,zegt de telegrariL 'l'oen ont- danme't ool'1ogvoeren. Het zaijnzten, datd~: ~eh.e.r 
waakle de Pruisische Stolz. De wet wilde Duitschlalid, ai'weder gereagterd Iweft teg~nhetvr6egerOV'()oroi~·. ge ~ 
thalls tel~·: de~le .~el"" tell deele door militane convell-zette ,beginsel, dat de tijdvoor Jdelri~ · ~tat~i'" .voqrB~j 
lien ' . verhonden: ,gq~:dgewapenden tot deil oorlog toe- is , ell . datmell agglomeratie val~·, volkerelirhoetbe: .. 
gerust, iich. J)~etJatim:C steHen . ":IIet <:oufiictontstond.gullstigell, De oorzaak vandenoor1ilg,z.cgti~mers.· 
Ell de eerste kallsellkeerenz~ch tegen 'dell keizer. . het Joumal Oifleiel . vofgens de , telegralif, , ~tlek( ' 

Maar. alkeerd de fortuin later Pruisen den rug toe, om Denemal'ken te heschermen en de fruiseu te he:: •. 
, }'rallkr,ijk Jleertreeds ontzachlijk t lilatericel· ell moreel, lettell ~uidduitschlalld · te . absorbeeren~ ' . Maar ,.]~~lle- . 
geled~n: .. Wieweetwat .volgenzill?Ovcl'wint de hi.. markeil . is. ill de Ul:l~ des g 'e,vaarsaali ' zijn ' lot 'over~: .' 

.4ier, dail heeft]'railkrijkllutocheigeulijkeerst sedertgelaten en ~uidduitschland wil lIiet hescherindzij~1 te
jal,~1 . ge.voeld, .watoorl~well . is:op. · eigell ."~:ebiedis~~ze~en ... nuitscheeeur~eiq; , dat?ewU.st ' h~t . mer '~¢ W~p~ns 

. slt·lJagevoerdeJl · o.y~n,,~nll~rr of gesll!gell,deofi~rsln de hand. .. '. :">" " . ,:.; .~~ ; .. : ., . 
zulleil-. QlltieU~Ii~g.rO(jtzijll. ,.·De~e,oo~log '~ost tochifie~r · .. ·· .. Meri,. zal ii~hoo.k ar;vi~iai:.lQ:~;.4~¥~i.~e~:9dlfdenooi~ 
inspaniliug, · ~elke:'d.eult~lllg · zijn moge,d.an. vroegere . log OI~ldc :~iieuwbcloo(de ,~¥Hjhedeil lli¢,~, in.toepassing " 
gebeu rt eili'ssl!m;, ' . ',:: ', . , : :'. ' ..... . .... •... , ', (e. brc1igen :enheeft, depetltie . van<de :~ptinsen ·vailOr:. . 

Wij · V~r·wa~h.ten',A~t ~a~Frau~che,l~ alIekra:d,ten: ~ql:' lea1ls, :om '; lils burgers· in hun vaderland fa . ri1oge~t. te.:" 
lenaallwelld~n : . olll ,;e~ryor . ui.t ;d~lI strijd .tekom,~n' : •. P~ ... ugl~eerell, ~d~n oor log uiet ,doell . verk1a:l,'eil P : He~ft, ftfIlJl 
yredl;l.zal : nie~ .. te .. :!~jlg .•. · liit:bliJveil~Nluar tTIetdienvrede I niet )Iibuitenlandschen . krijg afieitlillg gezoc!Jt ' t~g~ll . 

• ·.it:.~I ... meJl,Ae , -g~,~la.ge"I :,W?,~d(;!I': ~l~·e.rzj~Jl: •... ·· AI . '!eiMJl'ra~:~-bilmCiilaild8ch~verdeel~.heid •• ·onda1.lks; .. ?.t ;, hetc&ev~{d~l;" 
llJk's· trols 4QQr , de ;ul\:kOlnstJjev)'ed,rM;d~ vraagzalzlJI1: . daardoor olltstond, ' ontl~nks de ql~off.enn.g}'l!l\ (hlZell~ 

, hoe dllu:r ' is !dalaJles '{5l:lk~ch,? :, Mi~il :zal iich Nri.geil·fijd I demejl.~cheJien hoild:erde, milioel~\.:r. JIad ' h~t gatul. erine:,: 

f k:~:i~~~~~:;c.~ln.e~~~f.~;;~~~~ftlr~~~~~d:~·~~~~~~~:::;t:t '! ;;:i!e~ie'~e~el\;~fn~vo~~nFrli~~~~:l::;~~ ;:~r~:~:llk::b: . 



liet dankell, omrlal Frankr~jk's souverelTl eenveto uit- Ware het keizel'rijk wat het beweert te wezeil; ware het 
" sprok? Mo.est men _ Fi;ankr~ik Mil m eer offers en ge- in elk ge,val dat gewees~, dan zan -r~lCn uiets "erlorel1 

va.reff hlootstellen, zander dat ' JllJ renig heginsel ill ' 't hebben blJ_ een~ verh:u:lllllg \'<Ul de prI ns! n van Orlea~~s. 
I ,'., /l \ '\' ' "-j-' 't ,,-' '\' , . ' t" '- .' ' I t b" de (1- I In FrankrlJk uf daarbluten 'wuden zlJeven ollschadeltJk 

spe ,-, was.- -' v ' as ,: w , WOOH]Tle waar -,.ca ~l , ' IS , , ' ,- ' - D " 'F" ~ 'l > , I "'t " t" f --" 
't , ~. - ," , d c" ' . ' d - - ' , - ' ' ().J i, ' , ' , gelVee~t ZIJ,1 . - e (I,Ul ~C WIl ZOll( en llle , be cr 3, zlJn ge-
ll~~J~OVer er,~IIhe. er:, pnll~rn van I ealls I", ge, komen als zij den gntaf vall , l\irijs totkoning nitriepen . 

Sp!O~ell: Soyez 1llste, .n !)otte gOllvememeill est reclle- Dat zon eene, restaul'atie_ £.OU<{er doel till llel1mlve zonder 
me1itJortl En . b~(j(t men, om ,7.i.i,rekr~cht 'le tOOl,H'Il, versehooning gewcest Zijil. Men kan _begrijpen, i:lat geest
die lIllilr binnel{i'begbn Ie (llitZ1l1 hil, liT!'! IllUll' bUllet! (!i'Uyers HelH'i V op Jen Franschen trooilZOllden willen zien, 
dW311g willen oefeilCn? Z.elfs 31 ~langde de h'izer daar- zonder te vragen of hU dienihaus al of !liet op waardige 
in ell al sJoeg hijdt) DUl!schers !lag 01' dug, :b'rankrijk w~ze zon beklee<len. lvlen begi'ijpt 06k dnt de Illassa ver
zal dell prijs ie duur gekocht 'achlell, zon(iI a lIet lot b:lJldwor~t d?or het ~erhevene 1.elfvertl\l,llwen , van ~apo
bezillllill , komt. ' ' leo~ III l!l , zlJue weplng, Mar.r-de eelllge l"f)dell, (l[(~ de 

D"lt (~ etilievan de hed~eJde jrinsPII VOOI' l'rallk- Franschen er toe kan br~n?ell e~,nv61:st van ClareJllOlitterug 
.., , p . I ' f' ,,' i '. ' 1' .\ ' te l'oepeu, kan de overtlllglllg ZlJll, dte langzaam maar zeker 

IIJk s toekomst cen gewlC, ltJg elt was" 1, llIe,l.te 00(; IC, nell, . , ,It d t " ,' k "k ,"I ,'1 tid . " , ,, ' . ' .,' , lllgang Vllll, a , .l' I'an ' rlJ meel' vry lell , _genoo OIH er e 
De Salurrla.7J- Remew van 9 Jull] JL hevaUe lIet volo Jllli-monarchie dan Qoit ' andel'S en datde tllililie welke 

gende opstel,dat: dentoestand "our den oorl"g ken,chetst. haar toca redde van willekellr, aan de eene e~ ' van 
lIet WetO'evend ' Licham,n heeft met 103 steqtmen tegen zui vel' rf)publieanisme aan ue andere zijde, steeds het ~ ver-

31:den O'raaf vail Pai'ijs to't ,Pretendellt voor den Fhll1sehen mogen betitoill haal' vall het- llilemma: aharehie Of--:-:des-
- t.I·oon '·e~klaai·cl. ' ' , ' potisme, -te verlossen, TOCII ele heel' Ollivler van situatien 

De .o")'ootheid van (len dienst, hiermede am1 het hoard sprak, die den mCllseh behcerschen, qitte hijeene wuurheid; 
van ' liet lntis van Orleans- bewezen, behoeft geeu betoog. maar dti toestanu is door den keizer zeh'eli in " l lev.:en ge
Op geene andere wijzezoll h~t '- hem lllogelijk geweest -zijn rdepen. I-lij }eweerJe , Frar~krUk de, vrijheicl te g~v~Il ' en 
dit standpunt in te nemen. , Een pretender1t lran dat alleen speelde , derwlJze metw(,h)r~ell, dat letler verstandrg. mUll 
WOrdell door zijne geboorte, door eigene handelingen of door begreep, dat hij noch den wll noeh de macht beiat uiebelofte 
(lie van il:ll(leren. De gniaf van Pal'ijsis g0eil pretendent- te verwezenlijken.Het was dllS geene rechtvaanliging voor de 
door 7.ijne gebool'te; omdlit hij, zoolang de 'gl'itaf de Cltambord verbannilig van het IHriS van Orleans , ie zeggen, dat de sta
leeft, den ~rfeliJken titel mist, die voor , zulkeene houding biliteit vim den regeerillgsvUrJll dat eischte. , ,Wiens selUlli! is 
onmisbaar is. Hij kan gecn goddelijk ,recht inl'oepen 0111 het dai -dat doel altecn-te bereiken is door hct elden voortdmen 
:Frankrijk te regeereil en is hoogstens ee~ afstamriieling vim eerier schreellwende om;ecl!tvaardigheid ? Indien tIe veiligheid 

-dell , bmgel'kollillg,- de erfgcnamn eener }lloi1<U"chie, die haren van het bestaandegollVernen'lent aangenomen inoet worden als 
oOl'sj)l'Olig in de volkskeuze voni!. Zij' die hemaal1gestclcl eene yoltlnende verklaring van elke daad; tot dat doel ge
hadden, 'konden wedcr ontslaan en dekroon iu 1830 ge- pleegd, zijn de el'gste tijrannen, dieooit een volk verdrllk
scho\'i'kCn,' " 'erd door dezelfde aRt.OJjt~it in 1848 wedel' ont- ' ten,gel'e,ehtvaar~gd. :Bij de stellingen, geuit ten behoe-ve 
nomen. ' , ' , 'van het alles ovel'wegenuebelang cler, pnbliekeveiliglieid-, 

Pretendent dooi' eigene l,andrlingcn is h~i ook niet, want moet met voegen, dat die veiligheid niet gekoeht mag worden 
vandeneel'sten dng lnwnel' vei'bailning tot OIl den hhi:cligen ten koste van iets, dat , nog kostbaal'der is. , 
tlag _hebbcnde ledenvan het Imisvan OrleaiHi, 7.Ollller l-Iet oplIiei'kelijkste f~it bijhet debat in het Wetgeyend 
monell; toegesteJll<1 iil iedenm opvolgenden regeeringsvo'rm, Lichaam was de selteni"ing in -de linkel'zijde, dnidelijk blijk~ 
dien hetFransehe ,'olk goedgevonden heeft, op de pninhoo~ haar uib de redevoetillgen van Jutes Favre en Grevy. De 
pen vanden tl'oonhuns vaders te vcstigen . hOUlling van die fraetie wOl'dt liitnemerrd " gekensehet;t door 

Onder de ' repnbliek en het keizclTijk zijn zij -getrouwe denParijzer eotrespondent van: deC Pall llIaU Gazette. Het 
kinderen:vm'l.Frankrijk gebl~ven. De graaf -van Parijs kon 'verschil, zegt hij \ tnsseliellJ.e gancke allverle van de [J(Ul-cke 
geen reclam~ telJzij'uen bchoeve LIoen 11itgaan, zander de [ermce is tlit: 1.al " de l'cpnblikeinsche partij aan het doel of aan 
gewoOllten ' en , overleveringen van twee en, twintig jaren geheel het miduel de voorkeur geven? ,In ' andere woorden, is de 
tE;r zij(le te stollen. Doeh wat hij \'ooi' 7.ieh zeit' ge.weigerd repllbliek het middeL om tot ,vrijheid te ger.aicenof moet 
heeft teaoen, deed de keizel'l~jke mee)'(leJ'heid in het Wet-, men dien reg~eri,ngsvorm zelfs bovende vrijheid stellcn? 
gevelid Liehanm voor hem. De stemming van 2 'JulijC was ,De gematigde .lilikerzijde stelt zieh _op het ~erste'stand
eene proklail};ltie, dathe~ bloote bestlian van de prinsen van punt. _:Wanl~eei· de vrijheid dciot t:enigen r~g"eeringsvorm 

, Orleans eeii ,gcyaai: VOOl' , hetkeizerrijk is, ~ een gevaal' <Iat; naar waal'heHl wortH vCI'Zekel\l, zal zij (lieni3teuneil. Zij 
bijaldien het niet geheel uit denweg gernimd kan worden, iOll den heel' Olliviel' gestellnd hehbenals hij niet 
betei' is zoo vermogelijk venvijdcl'd te hOu<lcll. Of het juist toen (lie Inannen beg-onnen te aa)'sele~; - dnidelijk hall 
gOllVel'llCment. verstanclig dee(l ueze kwestie in het Leven te uoen zien dat wat hij onder vrijheidbegrijpt, vrij goed 
l'oepen , is col). punt, waarovel' , de . gevoelens zeel' lriteen- overeenkomt met , hetgeen anderen onder_ het keizt;rlijk reO'ime 
lOOI}end zullefl zijn.. :M:en~eh~nv:ail \'erschiUenue karakters verstaall, De door hen uitgebr~chtestel\l zegt oper*jk; 
zllllcn altijd verscJullendcJllzlcltLen ,hebbell ,0mtrel1t (Ie be- , "dat uls FrankriJk de repuhliek niet wil; als het steeds.mo
tl'ekkelijke "' Waal;de 'del',vobrzidlligheiJ. our een ge\'aar stout i nai"i:haal is, ondanks aile rev()lutien, de keUze :uietbeperkt 
te gemoet tc tl'edcndim' ' weI -te <loen alsof: heL niet be ,! moet worden, en dilt a~s de ' dag voor -eene nieuwc (iynastie 
stonlL-Dathet gevaal' bestaat en zal vQort(hlren 't zij de : gekomen is, zij heete :Boilaparte O(Bolubon, ' 1.1j de mceste 
pl:inscn van.: Orleans billne)l , of lmiten Frankrijk levcu;, kansen ,,' zal hebben bij . de repubHkeinen "tiie ' als te de 
stt;Il11J}~nwijtel1volle toe. Het .-Wetgc,'en.!i Lichaam moge : rer.ubliek nict kunncn krijgen, de beste voorwa~i·tlellvoor de 

, Oll:OOI'deelkltndig geh!lndeld hell ben . {lit opelllijk te erkelllle!1, , viijheid willen bedillgcn." Dllt was de bedoelinO' waal'- ', 
t?Ch.!Wlidt die erkenlllng' om di~rcden nie~ op geheelll!et ' liJCt~e Jules Fane sj>l-ak.Hij weige~e ,cle, .petitie ~~ls eene 
ile _ felt~l~- ()vereen te ste~umen. De_ verwerpmg vlln het ver- natlOnale zaak tc beSchou~en. - liet eenige wnt Fmu'krijk 
z,?ekjl~U'lft ,van ,he~ 11l~~S van <?rleans was eene noodzake-~ kou "erlan~~n, was lIe rlUlllst mogelijke keuze. te hebbeu. 
lrJkIleld voor de kelzcrllJke partlJ; maar een noodzaak vall Ills FnlukrlJk llJonarchaul,dan zal het ook weI zijlle pre
dezell _ aard . moet beoOl'deeld , worden nnar de bijkomende , fereutic hebben~" De Napoleoutische dvnastie kan zich toch 
Ol~istandiglleden. die llUal' , in het leven riellcn. · lop geen geheiligde en ontbetwisthare rech-ten ~roepen. Haar 



titeL!tothet keizen'ijk is de keuze van h.et. Frimsche yolk ; D}: OpiERBEVELHE:BBER ' VAN HET FRANSOHE 
die c\(tije kellze kanweder op .een andyr gevestigclworden. . LEGER. . 

. ·.. )J!)I:geJijke 'gevoeleirs doen geene onverbid4e1ijke veetcte- A.al, debescJlOuwing' van den heer Keuch.enius, dat 
genJl,et Inlis .vanOrlcans kennen, Zijiijn eel' geschikt om ' de berich~ell omirent {'elle overwinning · ;ran de Pruisen; 
d.eklove te dempen, die thans nogtnsschen de cOnstitutio- te Galle en te S. i ll~al)o re ontva.noO'en en OIlS van daar 
neeL,llberalenert ide tepublikeinen gaarL, Zoolang de Fran- --

~ sdlHlil allecil te kiezen haciden tt'ls5ch:6n liet keizcrrijk en de en . via SamaraJ1g sedert. drie dagen telkens met meer 
repllbliek, zan het, ()erste stefJll vjnCIen hiJ a1 wat nit instinetbijzQllderheden medegedeeld, een ca?lard a la J'artare 

· of b ehillg conservatiefisengevoel .tlit is nergens krachti- zo!.\d f!1l kunnelJ z\]n, mag men .dezel/'de \vaarde hechten 
gerdan in Franln;ijk. Derepttbliek staat in sl~ehten re~lk bij als !Ian de . stelling ,door den heer 13uskell Huet vroeger 
cen gro()t gedeelte van het l;lIldvolk, bijdell kleinenrente~ier verlWl)digd, dat de oorlognil{t zoull·jtbarsten, toende 
en ill 't algemecn,bij aUe. meer vennogenden . ~faar die all(}ll E trg,eering 'en wij berichlen IJmtrent de-oorlog!S verklaring 
)lijn ,daarom geen vurige bonitpartisti311 ,of farialieke_ vi.Janden hadLlen gekregen. . . . . . 

· van ~1cn . pi1rlementairen rcgeeringsv('n'm; Als)lV heL li;ei- Voor ons is h ~t niet !w.ijfelachtig dat dtloorlogsk:ms 
zerr~jk aanhangcnen afkeerig z~iil van' de linkerz~ide ,dail aan vankel~jk Pr\Jisel, hegunstigt. ,~al dat z06 blij yen? 
gesehie(ltdit, .·olllclnt zij in Y eerstcbehontl ell .in de andere N d k . jet,nall . an da.t zegg:eJi. De Illogetijkheid ' vall .het 
vernietiging van vrede en stofielijke' welvaart zien, Laat ~ 
conservatievell . van dien stempeleehtel' overtmgcl worden, ee11. en het ande ~ hestal!-t eveqzeer. Op dit gehied is 
dat manllen Ills Jules Favre' en ' l)icardde vrij heid van de niets meer waar dan het woord van TIredero: ,,'t kan 
repnbliekweten te seheidcn en eeneliberale monarehie znUen ver~eerell." De . teIeg ra.1f . zegi, . dat Mac Mahon a!s op-
toejlliQhen, niet , als lllln idcaal, m,tiil; tochals de verper- pj~rhevelhehber oll!8Iag~liis.· . . 
soori[iJkingvandebeginselen, wdarc[oor IIU volharclend ge~ ,~hrie.Edme Patrice Maur.ice ,gtaaf MacMahQrl,her-
stl'ecleri hebberi; dan i nllen de tll'ijl'veercll van'de handelin- tog . van Magenta, werd dpn 13 J ani 1808 teSully 
gen ',van de rrieerderheid der Franschen 11llnne ktacllt ve1'- hij Autun geborcn . . • {ij kwam in 1829 hijden ]'rall
liezen~:: Dc afsehrik, <lien z~j ' van degelieele-linkel'zijde hadtl~Jl; schell gene~alel) !;Itaf', wasb:ij ,d~ b~m~clltigilig van Ant-
zal .<i.ihlen blijirell bestaall tegp,n de uitcrste fractie en er zal C . 

v werptm en van . onstantine ,dieJ\de tot 1855 In AIge-
gelegeilheicl komen om celie !lieu We liberale partti te vormeI'. , I k . . 

l . . , ne, en . )e w~m den 1:3 April lR55 het ko rillU a n do. over Initieu de hoop en l e vcrwaehtingen vim ' die patti] meer 
en IlH:el' llaar Iiet hnis van .Orle:aus oycrhelleu, dan zal men eelle !Jlfant~rie,aivisie del' Noorderarrriee, kommandeerde 
t1it t cil tleelc verschlll(hgd ziju aallhetdebat \'au 2 Julijl. sedertAug: 18J5eclle c1ivisie in de Krim-en hestormde 
en aan \t:,t beshtit vall de regecring-, (lat daartbe aanleiiling daannede denS September den Mala:kof-toren. Nadat hij 
gaf..W~j bewcren .niet dat het bewincl andel's heeft hmnCl\ ill 1857 als divisie-chef tegen de Kabylen gestreden 
handelcn. Het vetkeerde in het noodlottigegeval, dat het had,komlPandeerde hij ;in den Italia.anschen omlog het 
:.t1leenlussCl,::en twec kwmlen te kiczen4atl. :l%ne g unstige tw,eeo!'l armeekorps. en besli:lte daarmede iI,' den slag 
beschikking' op de pc!,itie was uiterst gevaarlijk; afwijziu'g b\j .}\I[agenta den 4 J uui 1859 de overwiuning, waar-

. even gevaarvoL Die toe3tand schiep clekeizer echter zichzelf h I I I 'liT 
. V0.91' ij tot maarsc 1a k en lertog van Ih30"'en.ta verl.le-

en hij zal we\licht te vergeefs a1 zijn vernuft schel'pen -
oni hit clat dilemma ·teg'el~aken . ... . ,. ," . , . v,en werd. ,Oak . aan deoverwinniIig : bij~olferiJlQ,;.had 

hijruimschools deel. , ' 
~;)O spreken onpart~jdige Britscliepolitici, dle den Na den slag van Sadowa werd Mac Mahon door 

toestand van meer nabij beschouwen. Kei~er Na.po1eon gero'epen omeeTle nil"uwelegerorga- ' 
Wi} wijzen HUOP twce data: het debat inhet ~1ransch · nisatie voot Frallhijktot stand te hrengen, Hij heeft 

Wel.gevend .Lichaan had den ;l J uli .it. plaats. Veer- -die taak als minister yolhracht. Aan hem werd uu on
I.ieu dag,endaarna dreef ,de keizer tot een oor,\og met hllg~ h~t opperbevelover I;et legel' opgerlrageu, dat 
PJ'Qi8el!. LIeel't h~j daaril! den uitweg ge7.0cht, welke zoo hU ge::>chapen heeft. De organisatie ;3chijn~ de eerste 

· inoeilijk !e vinde" was? ~"r h.et Frim!Sche volk, . na proef tegenover de Pruisen lliet te hehhen doorgesL<llln. 
denstr~jden als .de daarrloor .ontstaande tui mBlgeest Mac ,Mahon is ,ze~t de telegraaf; ~.oot Bazai,~e opg~
herlaa:rd is, .lIiet iniien,dathet keizerr~jk lIiet ,me~, vr~k voIgd. Van de~en 1;3 .. be~end, .. dat b~h,et lege". In ~feXl

'heidell vr,edeku.JIJlen sarnengaan, welk~ ook de ultslag , kQ ~anvoerde. Zal hlJ ~elukktg!'lr Z1J11? De toekomst 
van den sLrijd moge zijn? . Het mi'listerie Olljvier; dc , zalhet leeren . . 
schilu d.etvrijheid; tnoest 'wer onder Jiet milit,arisme ver~ 
. d w~j.nellj , nu · cen mal'll .de oor logs wet .. r.egel iii! OUi vierhee.fli 
naJiiltgeen pij verricht . llCeft, Ilamelijk het imperjalisme . DE STEMMrNG' IN NE.DERLAND. 

·V. L . 

dieHcn> bov~Ildjengeenkalls .meer.. om- Franluijk te he~ De ' dagbbdenvan a1lerleirichting, die 11'\] uithet 
\' l'edigeJI.H ijmoestw~jken voorde vrij Iteid of de moede:rland ontvangen, getuigen van t.wee feiten, die 
echt . iinpl"rilllistiscll~oor1ogsmanJlen. "laar' zal Frank.. ze14-enin oud-Nederlai1d waargenoIllen worden: geest
rijk, .. (!at dpuieuw .gezien heeft in hoeverl'JiJriJ.pire drift eo, eenstemmigheiQ. Br i~ eell schok noodig om 
c'e,~t. >/';i.p.aiieelle waarheid is, liahet gevoerde dehat' iet.s · .dergel~iks te\\'eeg te .. bl'engen, walitJan Sa,lie- en 
ju 4:e,'o;J(amei: , en tie daiuoil gevolgcle jalnmerhjkegeheur~ par.t~jgee8t wa.ren ht't kenmerkvau ' de laat!;te jal'en ,bi,) 
lellissen ,al::> 4!lk.r~iQ{\amp is. ol'gel rokkell, ' llietdes te zeer., zeer velcn, 
,slel'.ker '" oYicdICllell tot hen, . die vrijheid eu.\'reJeill ve- De vrees voor het on3fhankel~] k volksbestaan ~an 't 
. leI' oclgv.ei:t(lgenwoordigc!I;? LaJ/rancc. :peui payer sa kleine 'landje; loen een groote ooriog plotselillg uit.\>arstte, 
!Jl()i,'e;;cflripf}.r . .rc~dssedel:t lang \\'al'cn veten vall ml'enjng~ l gaf den stoot. De oude ,voorkracbt schijllt herleefd te 
datde; ~e~zerY.et.e duurkocht.:,. Ellbij kan geeu an.·: I Z\ju, want worden de gJiHlUn dool'een vijand ,o\'ersch~e
d~r motIef.voor dezenoorJ()ghIJb~~llgen. .. '. 'I ?eu;al~es toul.lt. a" .. dllt de aollan~ers tot reus8chtIge 

v; L . . '!luspauumg geuelgd waNn. 



Totdus'ver " sehijnt Iiet OilS meer en meer toe, gat even als elders aIleen een wapen in de hand van intri-
., 'onze Jandgenoot!lllde ' hardeproef niet fe dOl,rstaan ganten zou zijn, - niet voorgestaan wordt door meer 

zullell hebbrll. Deoorlogvoerende partijen erkenden invloedrijke manllen. is dat ijdel vertoon. Leaden 
onze neubaliteit Frankrijkvleide daarbij den Hol~ als de ee-ruol olltslagen klerk bij het kabinet des Ko
)ailderen boogdeop zijnesympathie; maar de geheele nings liuesgen von Floss, cen kwast, die altijdde' 
}>ershijna verklaart dat wi} onzijdig willen zijn . l~et valt risee van den Haag was, zlillen geene hervormingell 
iiietteloochenell, daL nu ,,'eder veler sympatllle aan- van dien aard ingang doen viuden. 
vankelijk niet .. met dePruisell ~as, ,l\bar op .het pag- En tuch is het be;;taan van cene geavanceerde parlij 
blad vanZl~ulhalla?l(l 11a ,dat blll1d Ji ran!C1igezmd IS, ~een voordeel; zij drijft. Van daar dat het ministerie 
en het zal weI weten waarom - hebben 81 onze bladen uithreiding vall 't kiesrecht voorslellen zal en staall of 
}'rankrijkdeschuld ,van dezen str\jd gegeven en ovetvallen wi I met hct Oil! werp cener ill komslen-belasting. 
de oorlogsparlij in Frankrijk een g~streilg oordeel ge- Reeds lallg is gevraagd:: hoe zal men er toe ' komen 
veld. 'l'haDs deelt de pers alleen felt en mede. ' niet langer vooropellbare werken ell voor hetgeen tot 

l-lct ministerie, alle bladenerkennen het, heeft met verdediging des lands. vereischt wordt, uifsluitetid Ie 
:!poed en krach~ gehandeld om Neerla?id's ileutralitei~ te leul\I1\ op lndische balcn? , Geell minister dUT/de tot 
eonslalceren, te doen erkennen en III het gebrekkIge dusver het billijk:;le middel, ook om slechte belastin
defensiewezen Ie vooriien. gen le vervangen, aallgrij 'Jeu; portefeuille-liefde was 

Aile bladen, va~ allerlei kleur, roepen de bevolking sterker dan iets anders I'll vandaar ookeen 'schijn-libera
toe eenso-ezind te zijn en elk versehil van gCldsdienst listl1e tegellover Illdi'e ill woorden, dat nitt doordaden 
()flneeni~g ie vergelen. Datis het grootste efreet 'van werd bewezen. \)e heer van BO:5se is eT toe ge(lreVeli; 
den ondervonden schok, want ollverdraagzaamheiden maarhij handelt nu £link en fern!; Mneht hij , val
kwaadaardige Ilartljgeest ' namen met den dag toe. len, hij zalvoor een begin"el hehhen . gestredan . ~n de 
Was er iets rotten in the State dan was het vooralde eer hebbende wonde gepeild ,'t gellt'esm,iddel al'illgl:l
almosfeer van godsdicnstige geschillen, waa'rin men- zich wezen te hebben. Er 7.ijn oms'tallcligheden, waarln ' het 
hoe langerdes te mecrsche~n ie vermijen en die elk meer eervol is als st<lalsmall te vallen, dan te blijven, 
naLionaal gevoel ten slotte moeten b~dnveIl. Men be- want de toekolllst wordt Jail verzekerd. 
gon elken eerbied voor eens snders , overtuiging te ver- Zoo · zljn · er meer kel'teekcllen, dat er leveu _ komt 
geten. , En zoowel katholieken als protestantell . en libe- ill ons land en men .,nietenkel kOliponknippcl\d harre- · 
ralen lieten zich door speldeprikkenoverhalen om de wart of zelfs dat /lid dnet, lIlaac b~jden d:lg leeft, 
klove te graven en te verwijden, waarin een volk ten waar stilstand ilChteruitgang is, in cene ceuw van stoom' 
slolte stort, dat, door sectehaat verscheurd, aHc eenlJeid en,' electriciteit. Er was pressie toe noodig om · de 
verI oren heeft.illilioenen vo,Jr eelle ' direct.ie stoomvaartlijn op Indie 

De oorlog, die ongetwijfeld eene gebelirtellis van den bijeen ie krijgen; ma,l.f ze z_ijn gekomenen de Java
lllect't ernstigell aard is, heeft de Nederlatlders opge- Bode was · eenvalsclle profeet ,Ioellhij de groote ' 
schrikt en, ' naal' wij hopen, opgefrischt. lIet is te wen- handelsteden toeriep: ze gevell er geen cent voor, 

, schell, dat de indruk langer dan de oorzaak, die ze dat Amsterdam en Rotterdam! 
teweegbracht, zij en l1iet alseen stroovuur uitga, Wat meil ook zegge moge, ook in't algemeen te-
Jjamlendigheid Was toch . veler karaktertrek. , genover lndie ontwaakt ' beter en billijker geest. Nng 

1~lIkele teekenen . des. t ijds doen ons hopen, dat de gaan velen · slaperig en aarselend op den goeden weg 
sloot, door de jongste belangrijke feiten gegeven. deriNe- voort. Maar het batigslot is nietmeer alter afgod; 
derlandertot eenig krachtiger leven ial opwekkrn. er zijn die 't repudieeren, al is dat Diet de meerder;.. 

Br heeft zich ' toch onder de liberalen eellegeava11~ heid., De jongste ' kolo-iliale wellen, die aangenornen 
ceerde partU gevorm'd. " Was daartoe stof? '1'e over. zijn ,hevredigell ons op verrena niet; maar zij ade
Hetdeftig-burgerltik en doctrinair element, de stijve men een , geest van liberalisme; worden zegoed uit.ge
witgedastheid, het · onbeweeglUke pedantisme. dllt zijn voerd - en dat is de carda . qlte8tioni8, - dan zulJen ze 
eigen ik en .zijne eigene ideen boven alles stelt, be- tot iets goeds ' kunnen leiden of althans beter regeling 
gonnen in de laatste jarell alles teoverhecrschen. Er voorbereiden; de aanllemillg is een bltik, dat melt 
is in ons lall~~og Ie veel van den zuurdeesem van schoorvoetend en extra ' voorzlchtig. maar dan toch voor
~le oude repnbliek, waa-rin eenehurger-aristocratie, met uit wi!. Indien ondoelmatige of onvoldoende stappen 
al hare deusden en lalr~ike gebreken; bovendreef; uit- op dien weg worden gedaan, die onze naaste loekomst 
sluitellde al wat nieL tot die kaste hehoorde, Radi- bederveJi, dan ligt de schuld aan de regeerders,niet 
calen kall mcn bijlla niet, v~ndell. Liheralen in den ,Wa- aan, de geregeerden, die het goed nieendell. 
rell zin, ~ och, ze ZtiJl zoo wein:i!~ in tal, a I heweert OIlze Mocht de olld~rvondell schok het volksleven Hog meer 

, goedige , eJr ge'leerde, maar QI1practisc!1C de BIsch Kem- ell nieuwe kr~cht hijzetten. Er komt dikwijls veel 
ller:7/8 van Nederland i~ liheraal. .la, ze z~jn dat,- heilzaams uit het kwade. Nederland heeft nu eil dan 
in denzin vall 't Yolks Marl , dat in ell uit, ja en neen een duchtigen stoot Jloodig, want ons klimallt en onze 
in e~Cll adem geeft. , neigingen leiden tot iets karnemelkachtig. Zo() zei 011-

De geavanceerden hebben tot heden \\'eillig of geen langs ri-Og een der zoogenaamd liberale bladen, dat flll 

invloed geoefelld. Dat ze te Amsterdam 0(> cene mee- de kOJouiale kwestie opgelost is en de Nederlanders 
ling lligemeeil stemrecht predikten, geeft niet veel. zieh met eigcne 7.aken kunflclI gaan bezig \anuden. 
Daar k\vaineJl eenklt'ili getal bijeell. j';ll zoolangdat Wij roepen hen die dat meenen, toe: dat is eene iIIusie; 
beginsel, -.-: waarvoor OIlS yolk niet rijp is, zoodat het dat bewijst, dat ge dell toestalld Iliet kent of niet weet 
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Ie overzien. N een .d,e eerste sfappen tot hervorming, I Die verandering zou eene groote bezuiniging ten ge
cen reuzenwerk dat ti.:d en in.;;panning kosten zal, moe-I v?lge hebb~n, waurom wenl Lesloten {len. ,1:10er K. W. }<'. 
ten noO' gedaan worden; hier is een chaos.te rege- cl Ar~,aud (:rerk~~ls te b~noemel1 tot ~"\.~mllnstratellr tevens 
ICII. Z~olallO' men lIiet deO'elijke LTrondslaO'ell tot eell eontrolenr, terwlJl hel:1 atS ?ncier-admullstratellr zou worden 

I l t 0 I ' d· 'lOt ·h ftO bOlt wei· 11'1· 0' toegevoegd de Heer L. Herfst, gewezen s.cheepsgezagvoerder, 
Jeter' IJes uur van II Ie ' err, ee men J er 0 . 1 ""I '" '11 'I h~ d ' " . I' J, " , , I ,'0 'd' t··d d I speelaa, ue ast met het survel eeren (er werkzaam er ell op 

yerrIe It. Jcgt men t lallS ree s voor een IJ e lanr de werf.' 
den,in den 8choot, dan zal I~ierde wei va:utllog sterke o I . Door dezel'Graudering wonit onge.veer f 400.- 's maands 
afllt'lnpn, . omdatde verwarnllg grooter moet worden. mtgespaard. 

Tiell jarcn geleden schreef JJlon eene brochure over de Praltloen. _ In het afgeloopen boekjaar heeft de vloot 
vraag, hoe lndie moet geregeerd worr! en; aan het slot prauwell cenc vrij aallziellliJke vermin<iering ollLlergaan. In 
stclde hij· de vraag: 'fgelooft ge niet dat ludie anders AUgllstllS van het vorige jaar wnken op de ree-de, ten ge
geregeerd moet worden ?" Die vragende tooutot het volge van harden wiml e1l hooge zee, 10 prauwen, te za-
moederlund was opmerkelijk; uog stond toe II bij velen, men uitmakelHle 51< Koijangs. . 
ook lIier in ludie, lIiet geheel vast, ltoe 1 ndie gere- 7 daarvan zijn weder opgehaald, terwijl er 3 geheel ver-

d d · d I . , t t t' loren zUn gegaan. gcer lent Ie wor ell; t JaIlS IS men 0,' eene vas, e 
ovcrtui~rin!! d.ienaangaallde gekomeJ1. Als het kanonge- Van die 7 waren er eehter 2 zoo(lanig besehacligd, dat 

o ~ ~ 11 zij het repareeren niet meer waarcl waren en voor gerillgen 
hulder zwijgt en Jliet meet alles overschreeuwt, zu en priJs op pllblieke ven<llltie wenlen verkoeht. De 5 resteeren-
we da'aro \ er onze lIIeening breeder zeggcn, reeds lang ge- den hebben eene groote reparatie ondergaan. 
koesterd, en die ouk de o})inie van aile intelligente Ingevolge het bepaalde bij <Ie statuten werd het reserve-
mannen in J IIdie IS~ v. L. fonds belast 111et het verlies d')or een en ander' geleden. 

In het Verslag van het Bataviaasch-Tjlluiaveer, overhet 
6e. boekjaar, van 1 Juli 1869 totult.Jnni 1870, leestmen: 

Tot ons lecd,vczen kllnncn we niet die goede resultaten 
aanwijzen, welke ill de verslagen van vorige jaren voorkomen. 

Het behoeft wei geen bet.oog dat, zoodra handel en scheep
vaart in eelle soort van kll'ijncnden tocstand verkeeren, zoo
als <lit in hct afgdoopen boekjaar het geval 'was, zlliks 
dired temgwcrkt op de })rauwveeren. 

'Vij ondervulld,(,Tl dan ook de gcvolgell van dit malaise, 
daar immers gedllrcnde het afgeloopcne bockjaar ongeveer 
f 30,000.- minder aan vrachtloonen werden gelnd, dan 
ill I'orige jaren. 

Bijna a11e onkosten blljven permanent" of er veel of wei
nig prallwen worden verhuurd; aUeen de betaling aan de 
o)lvaren<lcn 'daalt of rijst in evellredigheid van de vcrhllllr 
van prauwen. Ongeveer 25 pet. van de ontvang~n vracht
loonen worden aan de opvarenden uitbetaald, zooclat er dit 
boekjaar aan vraehtIoonen,ongeveer f 22,000 minder is ver-' 
diend dan in vorige jaren. 

In den loop van <lit boekjaar zijn 3 prauwen, 2 van 10 
,cn 1 van 9 KoiJan~, g(~sluopt, daar het bl] onderzoek 
Ibleek, daL de kosten vail rep~lratie te hoog, zouden loopen. 

! Drie pranwell, twee vall 10 en een va:n 5 Koijarigs, 
werden met !tet reparercrl grooter gcmaakt, zooclat die van 
10, 11 en die van 5, 7 KUljangs groot werden. 

Op rlit oogenblik is 01lS reer in het bezit der volg-ende 
pralllYen: 

,1 Pnillwen van 
7 ff 'f 

:3 Koijangs, 

5 
5 
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BestIMt.r. - Op het eiude van het vorige boekjaar bestond dus in het gehed 
het Bestllllr uit de Heeren M.P. Pels, U. A. D. Bauer, 113 pranweu uitmakende 1066 Koijangs. 
L. Maclean, H. Pllllnp en J. :F. Kesting. Van deze prauwen zUn or 29 gedllrende dit boekjaar ge-

In den loop vall dit boekjaar hebben hierin de volgende heel verniellwd, wa'irom ze ook voor eene hoogere waanle 
veranderingen plaats gevollclen. dan het vorige jaar te boek staan. 

De Heer l'hunp, die ill Febmari 1869 naar Europa was De overige prallwen zllUell allen sllcccssievelUk eene der-
vertrokken' en Mnvankelijk spoedig werd tCnlgverwaeht, gelijke voorzieiling behoeveu. 
wenl in A llgllstns Ao. Po. vervallgen door den heer' A.D. Ze zijn allen nalHvkellrig onderzocht en te boek gebracht 
Albers, lid van de firma Busing, Schroder &, Co. voor hare werkelijke waarde, waarvan het gelrolg isdat op 

In l\1aart en April jl. ver~rokken de Heeren~. A. D. de gezamenlijke vloot l 57887,31l is afgeschreven, waanloor 
Bauer en L. Maclean naar ]i;llropa, en werden III huune de prall wen Iln te boek staan voor eene waan1e van 
plaats' gekozen r(~e Heeren o. Sie~eken, lid d?r 1irm~1 C·if 196,300- of ollge~eer l 18.-1< per Koijang. 

, Hahre. en ~. l\..lnder ,en G. H. ;\hesegaes, ehet der firma i Naarmate de vluut in beteren toc"tan(l komt, wonU de 
Maclame ,v\ a~son. ,8L Co.. . . , . . I w<tarde der prauwen ook hooger. \Vij stellen ons voor 

Dc Heer Kestmg ~rad III JumJL als Dlrecteur at, ouk 'in 11/2 of 2 jareil al de prauwen in zo9danigen staat toe 
wegens, vertrek naa~· l~uroP:l" en wer~ vervangen door den' brengen, dat in jarell geene aanzienlijke reparatien meer 
~Ieer K. van HnlstlJIl, .,manne super-mtelldant van de N.!. : 1I00clig zullen' zijn. -
i5toom,.aart-Maatschappl]. ! Met afwijking van de vrt)egere wijze van bOll wen m 

Per8oneel. - In September des vorigen j;tarsverzocht de) repareeren van prauwen, worden ze thalls fterker en op meer 
Heer W.F Gi]sbers ziju outslag 'als a(lministratellr, het~ : ,'oldoende wijze bewerkt, waarvoor 1111tlliUlijk mel1r geld 
welk hem gereedelijk wenl toeg~staan. ' " ' imoet worden besteed. , 

De, ondervinrling had geleerd dat de werhaamhetlen van! l-lier staat echter tegenorer dat, wanneer ebhmaal de 
Admluistratellr en , ConLrolellr wei door ecn persooll kondeli : doot gereecl is, niet meer mike aanzicnlijke sommen voor 
worden, waarge,nOlp.en, wanlleer een tweede per·soon bepa,d- Imaterialell en' werkloonell behoevcll te worden uitgeti'okken, 
delijk werd belast met het toezicht oj) de werf en het repa- I waan10ur het cijfer der winsten aallmerkelijk zal rijzen. 
re01·en van prauwen. I IYerJ. In <lit boekjaar zijl1 op (le werf vele verbeteriu-
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gell aangebracht, 1vaarvoe;' + t , 1600...,... -is uii,gegeven. 
F !3itelijk isdauriloor (Ie ,"aanle)'<tn dit etablhsemcnt met 
bijgeuou\yen · en ·· loodsell vermeer(L!lrcCe'n h elibell wijge-, 
mcelld eell en ander i'oor .eene waarde van f 27000- in 
de boekell. t ,e kUllnen opnemelt . . 

poor Jlet \vegnemen van cengl'Oot g(xleliltc grond cn 
ltet . ~litdie'pen del' geheelc ri ,ier vo()r de wert', kunllen de 
pruuwen beier ll!lnleggen en werc1, door lid ecrste , ook de 

',ool'zaa k van het VOllrttlllrend llal13libben , <leI' ri Iricr \\'eggc
nomen ,daar de- stroolll, Ull geleidelijk lallgs de werE heeri , 
vloeiende, liet zandcn de modder '·met'!.lch vo~rt . -

Hiercloor worden 'e1e jaarlijksehe llitgal;en voor het llit~ 
ui\ggerender rivier Vaal' de werf llitgesp~lar;L 

jilatel'i~dell. -:--Voor het v cniicllwen I'au de prauII'ell < 
;,; ijll cr natlllll'lijk veel . materialen ,1Ioo<lig. I I cL geuruik van 
houtovertreft . yene het e~fel'l'all overigc jaren, terwijl 
daarentegen op Rnclere mater.ialen, zooills <lja rakolie ell 
uret'uwwel'k 'veel beZllinigd is kunnen wordell. · 

haal van ZOltt van Tanara en deH. overvoer van goederen 
naar Bantam,.f 6!J 12,- zoouat aall particnliere vrachi;lao
n~n is ontvClngen f 17 ~·,S31·,65. 

:looals wij bo\ren reeds oprnel'kten, vel'schilt dit cijfer aan
merkelijk met dat yall yorige jaren. 

'vrijknnnen er tot stiwing van ous bewerell dat deze ver
mindcriugvan in komstell !'Jen gevolg is vall dell ziekelijken 
toestand waal'in handel en sch eepvaal't ' in den laatsten tijd 
verkeerden, bij vocgcn, dat ook 11et Bataviaasch Prauwe~iveer 
in het JaaLste verslag eene vermindering va~l ontvangen pal;-
ticu!iere vrachtlo?nen aanto::nHie van f 36000; - .. 

' Schade en ilet,titutie. - Ot)k in dit \)oekjaar is het ver
lies op dit hoofll gering geweest in verhotlding bt de aan
zien1ijke waarden, welke jaarliJksch door onze pranwen ,vor
d,en overgevoerd, (laar toeh '51echts f 353,6D- hiervoor be
taald werden. . 

UOtlvemement8-colltractell. ~ Even al~ in vmige jaren werpt 
het contract Beka:ssie 110ch wi llst, 'noch verlies at'. 

Op het. eiude van het vorige bqekjaar Ledroeg het tOLaal He!. Contract Tanaratoont eene winst aan van f 11,265,675• 

Met het eiride van dit ,jaal' loopenb,eide . contractell at'; 
terwijl er noggee-ne nieuwe uitbesteding is aaugekondigd • 

.Mogen . wij (le ter z,lke loopenrle gel'llchteu gel00ven, 'dan r ~,055,36 zou de ZOUt<icu1uiaak te 'fanara geheel :.,)Vorclen, gesllppri
ll1eenl en aldtts.in volgell\le jaren voor ons veergeenege~ 

II. 2l3,4Z8,08 legellhei(t meer zyn met denbvervoer vau .zOltt eenige '''iu-.. 

v~n verbl'uikte materialen de som vall f 38,854,44 
terwiJl in (lit boekjaal' is verbrnikt voor " 46,U09,80 

... Alzoo in dit hoekjaar meer 
Nu is, ~chter in dit boekj ~ar al~ellaall 

hout gebl'lllkt voo)' eene "'aarde van "' . 
en in het vOl'ige uoekjaar 1'001' eene waanle vall I, 9,(jOfi,19 sten te behalen. . .. 

lIt JUlli . jl. hact de llitbesteding plaats voor het leveren 
alzoo in' flit uoekJ'aar meel.·., . . f 16,821,8U. v' e' . de ee(Ie VOO[' '·01 't '.ll. prauw n ... 11(11\1' ell vall . r ", I vernemen S-

zoodat oj) andere materialen bijnaj VOOO,- is uitgespaard. rekening: Oak wij hcubell . daarop ingesehreven; echter zon
Diii- moge ten bewijze clienen, dat e1' met overleg ell del" Sllcees, u<l"r hd Hatcn-imlsch-Prallwveerde laagste (!) 

zllinigheid wordt gewerkt cn dat , thans o,ok in dew (k in·schl'ijver was.:' 
bclangen vau het veer worden Lehartigd. BaU{tst. - ])it hoord t.oont ecne wiust aan van f 3l26,03S, 

Adlll'ini~tratie. - Met de mee!; t 1l10gelyke orde en llaLlW- tcrwijl. er omlcl'. ,ulLimo J lIIi.i 6pde werf nog aan ballas~ 
gezetheid ,worden steeds boeken en n~gisters bijgehoudell. aallil'ezig was vo;)r eeny waarde van llageno,eg f 400. ~ 

Oa k oJ) de wer1' is de wijze van lIumillistrecren zoodanig GeldeZijke lleifH!til!en. -De 'IVinsten, in dit boekjaar be-
g~regeld, diJ.t de materialen tot in de geringste ollllenleelell haald zijn als voigt : . 
-il'orden vej'lmtwoonl. Ballast. ', ' • f 3~126;035 ·· 

Tell op:i.iehtevHll de betalill gen v,;n voellinggelden aan de VruchLloonell . " 181.746,-65 
opvarenden is , sedert het aftreden van den ~origen Admi.:- I.ntrest-liekellirig. " 1.782,34 
nistrateuT, eene .vei"all(lerillg gebraeltt, welke eene bezuini-Coiltraet 'fanara, II 11.265,675 

I. In .!rzo, 70 
·ging in llit"O'a~en Villi f 5000~ 'sJ'aars tell !!c,'.ol"o'e llecJ't. ~ " u 'ferwijl het verlics met inbegrip del' Af- · 

lYerfclOOllen: ~ Aan diverse werkloonen tot Yehliellwing sehrijyillgen is als voigt: ' . 
. en ollderholld ,iall pl'allwe.n is gedurellde dit jaal' besteed Diverse afschrijvillgen f 58.547 r41 
I 20500,18 5 verdeeld als voIgt : Schade en ]{estli'ticn ,,353;50 

Aan · 'l'irnmcrljeden f 1p~ 5~) ,255 

" . Brt;leuw,el's . ~ " 5779,1:17 5 

" Smedell " 2435,975 

" Zeilinakcrs " 999,81 

" Koelies " 1031,lJ 
------
f 235Q(),185 

fT'J'achtiooneli. Gerl Hrende , J.it · boekj a itt wen1 
vrilehtloonen ·ontvangen de . som : van f 181,74<6,65 
wei 1Il .Juli 186\!. . fI2962,-

:'t !\llgnstus . /I _ II 1865U,----:-
" September t'" · 1 8 905;~-

.• '! Odober " II' }50H,75 
" Nov-ember" If ,, ' 16S22,--:-
I,December " " 19224,75 
" J,lllllarij 1870 " · 13815,25 
" li'ebrnarij " " · 10281,40 
" l\Iaart " " 16158,-
I"API'il 1/ " 13275,-

:" Mei " .' " 14427,-
· ', .Jllni f' " , 12172,-

Administratie " . 14.63-1,~ 
Werk loonell . :t 2,3.500,185 . 

. , \~oe(~ing l'ralllvvolk. !' 19.166,90 · 

I 
Koeheloon " . " 46.\)28,545 , " 
Inlallds~h pcrs~ilcel I,5.\)25,~ 

1 Onkostrekeuillg. , ' , " 7.336,545 

I
Materialen. . . . . . . 'I 46.909 ,80 

aan 'IYiust- enV~rli~!5rekellillg 
cn L (voorVerliesv<lUpraUWGll) " .~:33! ;8_~ . f 282.:633., 74' 

, g~velltle alzo0 cell veriies 1' ;\11 f 3-1.7l·3,045 
11itr verlics kan voor cell gl'Ovt -gedeelte gc-
(leU worcleH ·door lid Reservefllads, op lict 
oog!}nulik groo~ . . f 30.520,25 
'Vaar(toor de Tckeuing ZOIl wordengeslolcll . 
met een ,'erlies, \'11ll.' ' • / 4. H12,79 
welk ' verlies, Lij gocdkcuring der balam wonU overgebl'acht 
op de ,Willst en Ye~'hes-rekcnillg , van hct volgcllde jaar. 

Zeker'is (le uilkolllSL over llit boekjaa1' v~rre vail guustig. 
Evenwcl (licut jn ilallmerkiug . t.c worden genomcu, (lat door 
den maatregcr om de praUII'CIl alle 1'001' .hare wcrkclijke 

, waardc ill deboekcu tc Lreno-cll er cen O'c1.Oude ell zlIi-
\ . ' 0 , _ . 0 

; yern: tocstalld geborcn WOJ'll!., -welke natuu:rlijk voonteelig , 
f ] 81,74(j,65 , I werkell mod 0p de Y~)lgcllde jarcn. . . 

. Hil~rVal1 is door het GOlt vernement bcLaaId voor den af- 'IV are dit jaar, ,rat de illkomstcll bdreft, even gunstig 
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· gew~e~t rrls ~roegel' ctanoil wel g,een dividei](l .zijri uitge
ke~rU ,d6elihet l'esei'veforitls iri triCt zij n gebleven. 

Het aah;.:i!llilijk ve.rlies van Pl'alll\'en heeft bovendien een 
gevoelige slag toegeoraeht .. 

-U it ,het vOl'enstaandehCiiJeIl wij tc hchben aangetoond, 
tlat gc(lul'cndc dit .'. boekJaal" met oOl'deel en overleg is ge
werkt ,. en tint de b~la.ngell van aauilcclhondel's in ons veer 
inane optiehtenzjjn behartigd. ; . 

In hetl'llppoit Vllli de eOllJiIlissie, tot ondeTzoek van (le 
· bal!lI1s, bestaande uitde hC()l'E:U h W. GTibling, C. Ktuij
-. mel en, van BC1'ekelleest IHeir i1 og : 

T el' aanvulling van het door Ihrcdeuren l1itgebl'aeht Ver
slag kl1l1nen wij eonstateerell dat met kraeht an n venlere 
VO()rZil)ningen del' vloot WO I'(It geal'ueitl, hetgeen gevolgelijk 
zal lcillen tot eengez(:mdel' t.oestall!l dezer zoo · l1 uttige lll

rieMillg, lI'aal'l'an wij de · be; te ui tkoillsten VOOI' aaudeelholl-
(lers Illogen venvaehten. _ . 

Het is ons vOOJ:gekomen, llat onLr. enneihcid in de ad
miuistratie van · het .materied sedcrt het toe:>.ieht van den 
tulministl'ateul' · d' A-~'n[md Gel'kens is toegeu·omen, e-n 1ll0gCn 
w~j dien heel' Ollzen lof tel' zll.ke niet onthOlHlen. 

Zoo kon hij andel's weten , dat in officieele stukken, jaren 
geleden . overgelegd, . met cijfers is aangetoond clat er nog 

. veel individneel bezit bestaat, ook daar waar COlllU1llt1aal gr~ 
brnik regd i~ gewcmIen of sedert zeer langen tijd was. H~i 
leze uij v. de stukken eells nil, die als oijlagen oij - de 
agrarischc w et Zijll gevocgd. 

Betwjjfel~ VO.1: de IIalgemeene bekendheiu" van eell en 
ander, dan shut dat up de onwetemle maSSa, die niets van 
I)1clie weet of weteH W i1. vVie als alllutenaar of parhclllier 
studie van de Kelluis dezel' landcn lllaaKt, lllag aat ecllter 
niet ignoreeren. Twijfel daaraan is ongc:rijUld. 

. "Het ka)lgt van de llegeel'illg af", beweert V. voorts, Ilof 
het ollderzoek Vl'llcht z·al dragen." Rene cOlllpilatie del' 
stilkken is niet voldoelHle; men -moct alies pllblieeeren. 

Ais de regeering, niH nit eell hi,toriseh en landhuishoud
knndig oogpunt, maar met het oog op de wettelijke regelel1, 
die men zal 1l10eten stollell, cie stukkell witgebrnikell, moet 
zij de resultaten latcn bUeehtrekhn, die nit hd omlerzoek 
gebleken 'zUn. l)at doeil nu vijf alllbtenaren, Illet den heer 
i sseI de :::;ehcpper aan het hoofd. Wij stellen pl'ijs alles 
(l<tal'vaJi te leerCii Kcnnen; maar of er veel lieht uit de de
t;,iils voor ecne algemeenc regelillg, de wet yoor de toe
komst, ki.Jll voortvioeiell, blijvell wij betwijfelen en dat moest 

REPLIEK. Vox aailtoonen. · - . 
Va.?: komt in de Locomotief met heftigheid tegen OllS NIl hi t onckrzoek plaats geha(l heeft , zol1den we dien 

adike'! over grolltlbezit op. Of Z\jIlC arglllllentcn eyen haeh- berg papiel'en liiet in 't stof del' arclrieven willen begraven; 
tig zjjn, is ie,t,s andel'S. wij aehten; Illet 170:1:, pUhlieitcit nnttig. Ma.11' zal ze iets 

· 11 ij ' spreekt vall "praatj es, in den I-hag opgel'aapt" ot geven nithet gOllvcl'I1ementeel oogpunt en in verband -tot 
IInit de lll(;ht gegrepell." Wij stellell·het voolTceht, dooi' he,t . doel, .-waarmede hef ·onderzoek werd ingesteld? Zoo 
el'variilg en locale kcnnis in ludic vp.rkregell j hoog. Manl' ja, dan is de agl'arisehe wet eene dwaasheid, want zij kent 
als de IlI(lisehe regeering en hare HmUtenaren wo.-eel Illoe~ eigclldo!llsrceht toe, volgens algcmeeneregelen oij cene nadere 
tCii leel'en nit oHdcl'zoekillgen, die jaren aclttereen dluen, I'cronlening Le sLeUell. I':al · lI1eH 1111 wet de uiLl'Oering 
:.tIs Vox Itel geval fueent te r.ijn, clall is yoorwaar (lc ceo~ van eell- en aneler waehten totdat de papiel'en herg gere-

· IIll111isehe tocstautl Olllt.I'Cllt grondbci.iL el.l :r.ijn de I'cchten van sntllcenl cn gedrukt i8? . Dat wil de Regeering zeker nid. 
dell ililaHder hi er Gij sOlHllligen niet 7.0() bckend, da t eell Olid- HilS Lelltlel't wen de r esl1itaten van het onderz)ek niet af 
ludi;ciJ gast alsVo:t:, tli!; zoo wein ig ulijkel! vall ;tl1ti.ie gecll, I tc wachten . En was dat geheele 0I111erwlk iets andel'S ·dan 
r.~l;k Cell Loon uehourLtan te nelilell waar lu:t die bl'esLic geldt. een middel tot uitstel van de beslissing del' hoofdkli'estie? 

Dc' ol1llerseheiciing, dat Java in dl"ie ((edell Gelioort ge- 10;1: protesteert eindelijk tegen hetgeell wij gezegd hebbeil 
splitst te worden, die desehrijvel' 0118 t()ch "Ioeeert, is a1- ovel' de wijze, waarop Ilet ol1(terzoek zau gesehied zijno 
wedel' zoo ol[(l als !Ide weg van K rulin g-ml," cell woord, leder ambtcna1u heeft dat met ijl'er gedaan. 'Vij nemen de 
Waal'aclll Vox .zieh sehijnt te· stooten. , verzekering van Vox aan, woals wjj onze vrienden vcrtl'OJnV-

De Snndanees oefenteigendomsreeitt uit; lIiet de J avaan, den, die Qns vroeger over die zaak selil'even. leder spl'eekt 
doeeel't, itij vertler. Dat wasalweder oekeml. Maar tlat de, over hetgeen h.em bekelld is. ~{aar durft Vo.'I: beweren, 
.J avaan het reeILt op (len groud niet WIt w;tul'dcereu, is een I dilt bij tal van l'ilpporten over ol1derzoekingell op Java . 
wOOl.·d V~~.~l de .!i~ijlllgasterij en d~al'vall lel't:1't 1"0;1: zeif het I iliet d. e opinie "itn .. den in eoullnissi; gez~ndell .~mbte,iaar 
t.egenbewlJs. lllJ' vcrhaalt ons 11ll ll1erS, wat we ook reeds over znlke ·. vraagstnkkeu tloorstraalt t' V\ eet hlJ daal'l'an 

. laug geleden door offieieele stllkken gestailfd illliet werle I niets, 'hij leze dan eens tie Cheribons?hestl1lckeu, in het 
van v.Deventer lazen, dat men, al werden somtijds geene I Maleisch en Javaanseh, ·met de vertahngen, en venIer in 
ettitllJ'cs illg.·evOel'l\, h~t bijzonder "f'eeht vall het\1~dividl1 vel'- onze taal; hij leze ook de ofticieele stnkke.ll over de Reiu

. tmpt heeH; verder " hoe .de JavlIausehe gl'Orl(fbezitters gezwoegd bangsehe tabakskwestie. - . 
en . geploderd,- geleden en gesmcekt hebben, om het iilcli-I Maar hij leze hovelUil lien lmndel stukken, twee jaren 

· vidtleel oe:.lif yan hun velden' te mogeu behom\en en hoe ~ij, geleden openbaal' gemaakt om[Tent de reehten ,die de be
~OCI.I pil.'ts hidl?, l!iettegenstal1J!de die~l dl'uk ~an uoven, ~et I volking opwoeste gl:onden do~t,geld_en . . ZeCl' merkwrull'dige 
uuhvulueel bez~t Ul ~eled~88a 8 als t ware III hd gel1 Cllll I s~nkkeu komen tla~nn YOOl'. b · ZlJll .. eehter ook all~e]'en, 
1II .. standgellonden heboeu: . \ (be het d1'llkken met waal'll waren, hIJV. dat een re!ndent, 

TriulIlfeel'~nd wept de sehl'ij vel' llit ,: . /I pat is een vau de . de naag: \velke reehten d<lur gelden l' eellvoudig beantwool'dt 
· vele -: geheim!lll door het - otlllerzoekaan den dag gekomen.1 met de ,-yoOl'den: . II El' zijn ill deze l'esidel1tie z7Ilke 1IJOeste 
Menig pl'oees-verbaal ~geeitdie vel'dmkking. in zoo:vele aan-I grO?iden iIiet." .. . 
doenlijke ,voOl·den ten1g." - -~ - . . . . 'fegenol'er de leelijlce insilluatie alsof \Vij het corps amb 

H~)(~ 'l'ijnieli .. 'nil die '. aalldoeulijkhedeu. die de waarheid tenaren bij het binuenlands(;h uestuur wilden henken, staau 
bev .. estigell van olizes!.e.:.1iil1g , . tlat de Jav_aa1~het eig. en-l .f~iteIi.: wij hebh~n met kraeht de zaak tler cOllhOl~u.rs-peti
domsJeeht }cent en wa<mLecrt, met :de Vel'}dill'lng, voorop- tlOnanssen \)eplelt en op aanspl'akeu op onderschcU\lllg ge-
ge~et .Om ons vall IIOlljIIisthe(leU" te betichtell: de J avaan I weze,l , . toen amlei'en (lie vcrkregell. . . . 
(nietdeSoelldanef's) oefCllt geen eigeudmllsreelit op den . Al wat 170;1: ous doceel'de, resumeert zlCh dus in alge
grOlr(~ : ~llt, /;egr'ijpt thitrecl~tniet G.l1 llJaa1'llee1·t er den om- meellli~deu ell groote wooniell. De w3an!e YIj.Il . het Out!er~ 
yang met van? _. .. .. . .' .. . . ..• I ~oek mt cen gOll"ernelllel~tee\ OOgpl~llt, ~n Y~-balld tot de 

. Welk eene ' loglCa! . , . _ - uit te va,artiigetl vervrdnnl1gen, worut door lox met geen 
Vox hceft .te mindel' r~cht op zijn toon.tespreken , omdat I enkel wooril bcwezel1, . al ~~ijkt zell's dat ~et onderzoek nit a11-

hem aUes onbekend schlJnt, wat over de zaak gedrnkt is. derfl oogpunten allerbelallgl'lJkst onze kenllls heeft vermeel'denl. 
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De regeel'ing moet, zegt lIij ODS 1111, niet elke locale 
llsantie eerbiedigen; maar, mel'kt hij op,7.ij moet toch geen 
eigendolllsrecht op den grollt! verleenen. ,,\\a~lI' het recclsbe
staal;. Ma:ll' zijwil eifJ'endoitls!;eIDUzt'ngevcn cn dal )la1 de Ban
tamlller en K l'awangi~l', naar wij llIeCllen, weI degeliJk uegrijpe11. 

Wat, 0115' \,(jort~ de pen deed Opllt'H1('n,:wHs de nit val van 
IL, in !tel Nom'den, tegclI deu Ilecl"lJssel de Sehepper. Vox 
schaal t )liel1 hierbij aan onze zijde. 

W ij zijn in 't algemecn zeer bereid tercchtwijzigillgen aan 
te uemen en van onug;\stcn te ie')ren. Maar ziJ llloeten dan 
hewijzell omlgast, ill kennis en stlHlie te zijn Cll 011S niet 
verwijtell wat zij tloell; ll1etgroole woonlen ell algemeen
hedell sehermell,' omdat zij langel' Lhul wij him" zijn, want 
men kan zeer goed geuoJ'cn Ncderlander zijn, zonder eenig 
recht te hebben cellige opillie, over wat ouk, in N ederhmd 
nit te spl'ekell. Zoo gaat het ook op Java. 

Vo:c sellijnt OilS toe ons een querelle d' Allemand {of in 
onzc dagen: als Napoleon II[ in 7.(lke de Spaansehe kroon) 
te willen aalldoen. ZOll hij ook boos zijll, OIllLiat wij resi
dent X" Clme 'I()nbekentle grootlieid"lloelllden? Wij zul
len sLeeds un cliat un cTtat en de logica van zlllk een Vox 
die van een o:r. lloemen. v. L: 

CEYLON EN JAVA; SPOORWEGEN EN CULTURES. 
I. 

Een del' jongste nummers van de Ov(,rlallrlCeyTon 
Observer, waal'op van geachle iijcle ollze aandacht ge
vesligd werd, hevat vel'scheidenc opstellen, die hoogi5t 
merkwlIardige punien van vergelijking tUl!lschen CeylQn 
en Java olileveren. Z,ij hetl't'ffell, ill de eersle plaats, den 
aanJeg en dell illvloed van spoorwegen op ric pl'oductie 

. des eilandi;'. I aar ollze illnige oVf.rtuiging is, dat zon
der helangrijke verhetel'ing Vltll de communicatie-'middelen 
in Nederland~ch-lndie geelle grolJte ont wikkeling en 
gee lie hel'Vol'lniligen mogelijk zijn, achten wij de Ulede
deelingcn, die het Ceylon~che blad geefl, kellllisne
millg ovel'waard. Ook in deze dagen, JlU beslornme
ringen w('gens den norlng ill l~uropa velen bezig hou
dell, mag men niet voorbij7dt'll, dat Java's verdediging 
~loorhet bcstaan van spoorwegen meer dan door eenig 
ander middel vel'lekerd' zau zijll. Wat vermogen de 
tllcrgie van den oppel'b~velhehber' ell de moed van een 
leger, als de middelen tot verplaatsing zoo primilief 
hlijvell, als ze hierllog zijn? Wie den loestand Iliet 
kent, leze slechts het jongste werk van de heeren Kool 
en Henket, over wegen opJa\'a. Wie zekent, zal de 
gebreken in dit opzicht bestaande, volmondig beamen. 

Ceylon bezit een 81'00l'weg van 74 Eng. mijlen. 
Elke lll~jI Ireeft hi.iIla 200,000 \londen sterling gekost. 
lIet spoor is zeel' bleed, naar het oud-Eul'Opeesche model 
en in staat een vervoer te verrichh>Il viermalen grooter 
dan waaraan .behoefte bestaat. V ~jf jaren zijn aail den 
houw van dlen spool'weg besteed. Uitdeze cijfers 
blijkt, hetgeell iederecllerkent, dat men daar even als 
hier voor den .cersten spoorwrg duur leergeld heeft 
moetell betalen. Ook daar'gevoelt men drinO'endebe
hoefte aan. uitbreiding van de spoorwegen eJ~ zietom 
lIuar de ml.ddelen om op de best mogelijke wijzedat 
doel te bcrelken, al is men ous leeds vooruit. De kwes
tie, die door de heeren Koo.l enIIenket in hun OIl

langs uitgehracht rapport is behalldeld, Ilcen onderzoek 
in hoevene de smalle spoorwijdte van ] .00 a 1.10 me
ter VOOI' de behoef'ten van het vervoer op Java toe til 
passen en uit een economisch oogpunt aante bevel en 

zon zijn," is thans ookop Ceylon aandeorde van: den dag. 
Ten einde de kosten van denbestaanden spoorweg 

te dekken, heefr mensedert 1858 een uitvoerrecht van 
21/2 )lPrcent op aile uitvoar-artikelen van Ceylon ge
legd. in het loopende jaarisdie belastillg eerst weder 
afgescl!aft. De Overland Ceylon Observer deelt thans 
een overzicht mede vau de hoeveelheid en de waarde 
vau de vier voornaamste stapel.artikelell. door Ceylon 
geproduceerd en uitgevoerd in de 12 jaren, gedurende 
welke het uitvoerrecht ten behoeve van den spoorweg 
gehe\fen is. Die kleine staten en cijfers, wat de kl)flie 
betreft, met Java vergeleken, zlJn al dadelijkvan nit
nemend belang. 

Wi} laten die volgen. 
Ko !fie-productie 'van Java, 

volgells de regt'erings-verslagen. 
I II de pakhuiun ontvangen. Ophreng9t in Nederland. 

Jll:t II. pikok . bruIn. llelt". 
IS;:''' !JOS,520. f 37;1.2%0 .I 29.fi77/1O 

1859 746,::I!Hl ,,45,071/ 10 " :H,I·Jlh~· 
11-\(jO 998,fit·3 ,,46,49%0" as,5i7 ho 
1861 90],:H,7 "47,753/ 10 ,, 39,695ho 
1862 (jr,:)A·:3:3 II 55,21)8/10 ,,46,753/ 10 

1863 1,liO.IF!) " 5t..!J;2."ho II 46,794/ 10 

1864 ,1·:)(; HI " 5t,:~ 1'1110 ,,44,545/ 10 
IS65 !:I MI,4,l!:I ,,50,705/ 10 II 45,856ho 
186(1 ],091·,097 ,,5],07 8/ 10 II 4:3,547/

10 

18B7 920,057 /I 4S,2f)3/Io ,,41,733ho 
IH6S 588,616 ,,41,"1.57.'10" 35,246/ 10 

De Minister van Kolonien schaUe den koffie':oogst in 
1869 op 900,000 pikols ell VOOI' 1870 op 1,2UO,000 
pikols. (Z,ie BijMl1rl, Eerste Kalmr, zilting 18 Janllari.) . 

KoJli,' Prorluctl:e nail Ceylon. . 
Uih'oer V;t]) K"lfie. "'aal'ran 2~- pet. 

Jaren Cwts. \Vullnle in p. st. 11:"1' u.ityo~l'fecht gebev:e_u .. 

1858 544,507 1,:1:17,12:2. .£ 27,226' 
IS59 581),779 l,cH;7.1.!)7 29,4.90 
1860 6:W,1~2 1,574,OJ~ ~1~()07 
1861 648,OW 1,6;}6,73:3 :)2,402 
UHi2 605,178 1,5,15.284 :~O,259 

1863 828,587 2,H6,)!.22 '.Id ,4·29 
1864. 671,Hiet 1,744,,79:) :3:3,:)59 
1865 92, 7 ,440 2,:)43,&:12 46,:17J 
1866 897,624 2,286,880 t14,882 
1867 9't:3,592:l,'1:10,5:)(i 4·7,180 
1868 1,007,338 2,,!")6:3,H!J9 50,:.107 
1869 9H),065 2,:HJl,9"0 45,9:}4 

Owt. 9,202,432 £ 2:J,468,till -£ (160)ts 

Jaren. UjtYo~r. 

1858 777,162 
1859 1,IlX,638 
1860 ~ 1,54-9,089 
18611,040,428 
1862 1,4·29,531 
1863 1,87X,585 
1864 2,249,4.02 
1865 1,176,784 
1866 1,042,853 
1867 1,34.5,485 
1868 1.423,853 
1869 1,292,065 
-16,323,875 

Klapperolie. 
\VIUlrtle. 

£ 77,716 
" 11] ,8M 
II 154.,909 
II 104,043 
" 14Z.953 
" J87,8f,8 
II 224,948 
" ]20,678 
" 104,1·00 
II ] !H.5t1.8 
/I 142,:~85 

1/ ] 29,206 
-£ l,635,5UH 

Bchu&]tle :rcchten. 

£ 1,949 
" 2,985" 
" 3,390 
1/ 2,613 
/I 3,591 
/I 4.718 
" 5.649 

" ~,9;)~ 

" 2,H19 
II ;3,379 
/I 3;576 

" .3,244 
£. .41,168 
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}faneet. ' 
.< ' Uilvoer l~'Eng: > \~ ., ~i';l~, ill p, ',st, 

, Jarel! ,': <\ 'pmldeiL 
" Belaalele uitvoer

·1"ech teil. 

lSq'~''': ' :.150;'7;44 , ,:" 
c 1859 "87!.),361 
1860 ' 675;156 
186L845,21S ' 
1862 ' 87547:5' 
1863 ' " 7:34'03:8 ' 
' . ~ ... - . - - _ . ., 
1864 ' ' 776,675 
1865 ' 850,973 
1860 ' 890;484 
1867 LO 17,750 
1868~,056,509 

1869 2,684,367 

37537 ..' . . ~ 

" 4::3,91':!' , 
;)3,758 
42,261 

, 43,77 ~t 

36,702 
38,833 
42,54>9 ' 
44,524 
50,887 

] 02,825 
I:H,:W9 
- ---

£ 751 
f! 8S{} 

" " (H5 
f! 845 
" 876 
f! 7:34 
f! 775 
" 852' 
f! . ~90 
1/ 1;018 
1/ 2,057 
,,2,685 

,lt1ng,p. la,036,750 £651,891 £ 13,038. 

" fl'abricaat '/}a:1~ '" klappertouw. 

Jl\rcn . Uit\'oer in Cwts . , \Vaard" ill p. st. 
lIetaalde "uitvoer-

rechten: 

l858 , 40,420 ~2,419 £ 511 
1859 3S,086 25,94·5 f! 447 
1860 36,616 ,' 24',864 ' " 458 
1861 43,168 31,883 " 540 

J 1862 ' 46,595 37,684 " 583 
U~63 51,785 39,103 1/ 647 
1864 36,313 ~7 ,386 II 454. 
1865 41,378 :H ,687 II, 516 
1866 46,687 33.035, f! 594. 
1867 49,675 34,446 " 621 
1868 68,804 46,607 " 861 
1869 64,998 4.3,013 'I 81Z 

Cwi.s. 564,525 ' £ 407,986 ' £7;044 

1858 
1.'i5!:J 
IH60 
lH61 
IH62 
IH63 
1864. 
1865 
1866 
1867 
2868 
1869 

Uit,voenecht.n, vuu ' de I'er- Tolual vall' aile uitvoerrechten 
melde stape\-artikc- ten behoeve "un , den aanleg , 

len gehevell. ' va.n. _dep.: --l!iIJoorwcg. 

£ 30,437 
" 33,802 
" 36,030 
" 36,400 
'I 35,309 
" 47,528 
" 4.0,437 
il 50,696 
" ,48,985 
" 52,198 
" 56,861 
" q2,695 

£, 521,3'78 
H. 

£ 34,558 
" ~7,870 
" 40,051 
" 40,573 
" - 38,552 
" 51,720' 
" 44,907 
,, ' 54,775 
" 54,337 
1/ 57,'207 
" 63,Z39 
,~ &8,952 

, £" , 576,441 

Wanneer men de cijfers van de koffle-l'roductie van 
Cey Ion en Java vergelijkt, dan ziet men op ~erstgenoemd 
eiland, billmlll lZjaren , tijd, verdubbel,lIIg yaJl den 
UjtVO~l' ' oiigeveer. Hief is de cuHuul' ~le,t , veel ~eer 
dan stati()nair.Bovendien rekent men Iller op4 Jaren 
veelal eelimilldel: go~d jaar endit zien weniet 'in die mate 
op Ceyloi\; ," Ook.de waatdeder Ceylon"~offie houdtstund,. 
ondanks de vermeerder~ngderproductle. AIleen klaagt 
mellin ' de 0., C. 0, dllt lIb Engeland v~el , yervalSchte 
koffie wordt verkocht , endat ,de wet doOl' gestrenger 
be:palingen 'daarill liehc/ort t.ev~orzien, wil men den 
koffiehandel en de cultilur met Zlen afuemen. 

Over het verband tusschen komecultuur, uitvoer
rechten , en 'spoorwegen zegt de O. C . .0. : 

,i Men had het voornem'ell ?.llz percent van de waarde 
als nit voerrecht t e heffen ; maar daar men ee.n vasten 
tax VOOI' de voornaamste artikelen aaili1am, ell koffie en 
kane el in waarde zijll toegeuomen, meenen wij al~ een 
Ceit te mogen stellen, dat van deze stapel-artikelen 
gedurelide eeil groot gedeeltevanhet 12 farig tij ~lperk 
niet meer dall, 2, percent van de lokale waarde a~n 
rech tell geheVeI1is. . '. '" 

Als lIlbll de total en J\agaat, ont-waart men dat op koffie 
bijlla precies 80 percent der rechten drukte.Dat was 
lliet nieer dan billijk, want de spoorweg werd meer 
bepaald tot stand gebracht DIll in de ' dringende be
hoeften van de koffie cultuur te voorzien, en hoezeer 
aile , belallgen van het' eilanidoor dit groote werk 
Zijll bevorderd, trekkell de koffieplantel's in de eerste 
plaats en bovenal daarvan voordeelen. Als wij enkele 
speciale gevallen uitzollderen, waarin het hard genoeind 
moet worden dat zlj in de be1asting VOOl' den spoor
weg m()cstell dl'agen, terwijl dat werkin aanleg was, 
waarv311 zij geeu direct voordeel iouden behalell, maar op 
de koffiecultuur op het eiland in haai' geheelletten, dan 
i>lukte Hien er ongetwijfeld reeds vruchten van (om 
zelf:l niet van ,de toekomst te sprekell), die evenredig 
z~jn ::all de gedane opoffering. Niet aileen wordt kof': 
_fie geregeld en veilig afgevoel'd en rijst opgevoerd, 
maRl' ' thans.i" het mogel~ik door den spoorweg kunst
mest tot in de lIab~j heid der plantaadjes te brell
geil ell . de aan den grand onttrokken sap pen daaraan 
terug te geven., 'l'egellover de ontzachl ijke voordeel~n, , 
die, ' de spoor\Veg aanbrengt, kunnen wij On8 leedwe,zen 
niet olltveillzeli, dnt de heffing van 'uitvoerrechtenniet 
eel) paat jarell. l::ing~~ pla~ts ge~lad heeft ten behQe-y,6 -
vall - detiitbniiding dier wegen . . Wij vestigen thans. 
alleende hoop daarop, dat het mogelijk zal z~n op 
goedk~?per ' wijze spoor\Ve~n te bouwen, zonder dat 
men ZlJl1e toevlucht zal bell-oeven te nemen tot de hef- , 
fing , van speci~ Ie belastingen. ,-

Kbippel'olie heeCt, zooals men zieu zal, voor 7,14 per
cent tot het totaal bijgedragen en klappertouw voor 1 
perceht rUlm, di.ls tezamen 8J percent vanden uitvoer. 
Als wij daarb~ klappernoten, arak,enz. voegen, dan krij
gen wij 9 percent van den uitvoer voor de producten 
van den klapperboom. VOOl' hunlle bijdrage hebben ile 
eigenaars van klapper-imuplantingen . in districten i!l 
de nabijheid van den spoorweg voordeelen genoten, d}e 
daartegen in zekeren Zill opwegen ,door vergemakke
lijking van hut transport en vertneerder,de navraag naar 
hllnne ' prod"uctim, terw~jl de planters van .Batticaloa en 
Jaff'na langhmerhand door de sto9mgemeenschap be-
voordeeld zuBen worden. ,. 

Kaneel droeg voor 2,24' percent tot den uitvoer bij en 
ongetwijreld is de "korrel-kaneel," die in de jungles 
van 't binnellialld ,groeit en \Vaarnuar, onlangszoove r

' 

navraag , is gekomen, door _ snellevervoermiddelen he-
voordeeld. ' 

.' Andere artikeleu, als tahak, producten van den are
ca-boom, JI0i:tt, ellz_ dragen 9,6 percent' in de uitvoer:.. 
rechten hij _ 

Tn ronde cijfers krijgen wij voor koffie 80 percent 
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uitvoerrecht, voorklapperoJie en andere pro·ducten van 
dien boo ill 9 percent; · 

voor den kaneelboom 21/4 perc~:1t en vOur diversen 
83/ 4 percent. . 

Een gedeelte Van den koffie-oogst is door inlanders 
verhegen; het spreekt van zelC dat z~j evenveel nut 
van den spoorweg trekken als andere planters, die in 
geregelde tuinen kweeken. Ougetwijfeld was de heffing 
van uitvoerrechten eene onbillijkheid jegells koffieplan
ters en inlanders in dist.ricten, die ver van dell spoor
weggelegen z\ln; maar er zijn in e!ke belastingwet 
onbillijke bepalingen. Op dit eiland z~in zij in dezen 
niet talriJk geweest, want het doel was de koffie 
voor aliefl zoo dicht mogelijk · bij den spo .. rweg te 
brengen. Zij "die bewercn geeuerlei Ilut van spoorwegen 
te hebl)en, mogen gerust eene tegemoetkoming kamen 
vragen. Wat de bijdrage vall de schatkist in. de kos
t~n van den !5poorweg betreft, ongetwijfeld is het grootste 
gedeelte daarvanweder uitde kome·cultuur voortgespro
ten, door deheffing van inkomende rechtell op r~ist, 
zout, enz., die door de koelies verbruikt werden. Wij 
zijn - van meening, dat de aauleg van den spoorweg 
evell~eer . geschiedde met billijke ina~htn~millg vail het 
algemeen belaug als hij door zijne werklllg aIle klHssen 
van de maatschalJpij lleeft gebaat. I .. aat men fractien ter 
zijde, dan bJijkt dat dooruitvoerrechtcn zeer llilhij een 
derde .van de som vall £ I,HOO,OOO is opgebracht, na
meJ~lk ;£ 567,741, welke de sJloorweg, met al wat daar

uitvoer ontzachlUk steeg, heeft in dezeifde mate p1aats 
gehad, terwiji . de ui t voer van kaneel evenzeer bijna 
verviervoudigd is en nit voer van fabriekaat Ult klap
pervezels met meer Jan een derde toenam. De geheel~ 
ui tvoer is bU na verdubbeld (rui mschoofs, aJs men juiste 
cijrers aanneemt) binnen 12 ja"en t.Ud. 

Men mag niet voorb~izien, dat de grootste bijdrage 
door de koffieplanters werd gele verd in de jaren v66r 
of gedurende welke zij begollnen directe voordeeten uit 
de . expl~itati e vall den spoonvegfe behalen. In de 
eerste dr~ jaren van het door ons hesproken tijdvak 
bracht het nit voerrecht 0[1 koffie gemiddeld £ 29;000 
per · jailr en in de laatste drie jareJl ollgeVef'r.£ 4H,000 op. 

Onze spoorweg is door verschillende bijkomende 
brristandigbedell zeer kostbaar geworden, veel duurder 
dan eenig werk van dien aard thans behoeft fe staan 
te komen; maar hoe duur ookbetaald, zullen wijnooit 
zeggen dat het geld slecht besteed is gewordel1. Wij achten 
de hef:fing van uit.voerrecht, in een landwaar geen grond
b~la8ti1~f gedragen wOl'dt, :~oo onhilliik of onstaatkundig 
lllet; ZlJ bestaall echter met meer en wij bezitten onze 
hoof~linie. Maar w~i hehben lIU uitbreiding vall die lijn 
noodlg . enongetwijfeldkunllen wij die thans zonder 
vermeerdering van beIastingen verkhjgen. De bestaande 
spoorweg is eene belallgrijke bron van irtkomsten voor 
de . kolOiJie · en. w\j durven voorspeHen, dat uitbreiding 
van af Peradema mar het binnenland later even gUllstiO'e 
resultaten zou opleveren." ... I:) 

toe behoort, gekost heeft. 
Kofffe droeg bij voor 

. Klapperolie . 

Hetblad verwijst verder naar andere stukkenom
£ 460,128. trentaanleg van goedkoope spoorwegen; W3arover later. 
" 41,168.' Wij hebben -b~i de~e merkwaardiO'euiteenzettinO' van 

Kaneel. 
Fabricaat van klllppertou w 

De vier · stapelartikelen te 'zamen 
Andere arhkeiell 

" 13,038. feitenweinig · te voegen. I:) . . . I:) 

u 7,044.. Ceylon's koffiecultuur is ontzachlijk vooruitge.gaan 
------ In eeu ·tijdperk, toen de ko{fieprijzenhooger waren dan · 

.£ 521,378. thaDs; Java stondstiL De spoorweg op Ceyll?ll bracht 
" 55,363. ~at grootendeels te weeg. Op Java zouden spoonvegen 

------ 111 de koffieproduceerende streken gel~ike resultaten 
ToLaa1. .£ 576,741. gehad hebben. Dat is geene machtspreuk, in den Haag 

Deze tabel en elke andere statistieke opgave met geleerd; dat bewij~t de ondervinding overal. . Wlj hebben 
betrekking tot dit. eiland toont .het overwegend helang een afkeer van opdringell van hetgeeu alleen in een 
van de koffiecu\tuur aan. Toen de uitvoerrechtenwer- an~er klimaat en onder andere zeden, en gewoollten te 
dell afgeschaft, had de opbrengst vall dit artikel alleell hUlS behoort. Elke maatschappij ' heert hareeio'enaardia~ 

. bijria ,£ 50,000 op . eeue totale opbreTlgst van even heden . . Maar er . zijll waarheden ,dieover~ dezelfde · 
over '£ 60,000 bereikt. He!. mindere c~ifer van 1869 zijn. En Ceylon is geen Westersch land. Hetis niet 
was bl ijkbaar het gevolg van het lerug houllell van den- devraag, of vr~iarbeidersdan weI verplichte arbeid, van 
oogst in · delaatste maanden .des jaars, met het oog elders olltboden koelies of inlanders het Bucces ver
op , de aansfaalldeafschaffingder uit voenechten. ~et kregen hebb~ll, dat men mededeell; , de vraag is of 
~edra~, dat. d~ koffiepJanter8 derhal ~ e ~loor de gUllstlge 18poo/wegc1l met alom dez~lfde resultaten te weeg brengen, 
finantreeleresuit.aten '. van de ·explo.rtatle ,besparen., be- \waar : ~nell ze 88nlegt. NIe.t .enkel de koffie is op Ceylon 
draagt£ 50,000 mmstensper .laar; hetgeen eene voorUltgegaan; een machtige stoot wordt door spoor
",~ard e V ~ ll . den ui.tvoer aan ko!"iie van. een milioen I wegei~. aan handel, landbouw en v~ltier gegevell. Java. 
cwts. vel·tegenwoordlgt. III 1870' zal {ht meer be- .zoo r~lk aan handels- en stapelproducten ,koffie, suiker, 
dragen. Daar het uitvoerrecht precies 1 shilling per tabak. thee, indigo en zooveel meer, Sumatra, niet 

cwt; bed~beg, mogen . wij alsst~lIig aannemen,. dat .. de minder rij~, de: Molukken met h.?Dne eigenaardige pro
hoeveel held koffie, Ultgevoerd III het . t waalfjarJg tlJd- . ducten, zIeu Zlch evenwel voorb1Jstreven door concur
vak, . )vaarin het recht geheven werd, 9,202,432 cwts. reerende landiln~ Ceylon ligt thans ten gevolge · van de 
bedroeg, welke op celle waarde van 231/ 2 milioenpOll- doorgraving van de Iandeugte van Suer. , z()oveel dich
deil gesleld zijngeworden. De wcrkelijke waarde vanter bij het Noordelijk halrrolld; het wordt met den dag 
het ptbduct ter plaatse was' Hid ver onder 25 milioen geduchler concurrent van onzen archipel. Zal men hier 
}Jonde:ll. '. De · jaarlijksche u~tvoer is i'~ dien tijd. bijna I stationair . blijven, . terwij"l Amerika, Au.strali~en?e gOlf 
verdubbeld. De vermeerdermg van Intvoer van kJap- vanPerzle met den dag meer genelgd zlJn bier tet 
perolie, daargelaten een buitellgewoon jaar waalin de I-markt te komen? 
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,.De O. C. O. zou des noodig riitvoerreeh'ten willen 
behouden., om . meer spoorwegc,rlte verkrijgen. Maar 
die rechten zUnnu eensdaarell elder~ afgeschaf.t; 
kunnenwij , ze behouden? Eu ~alleen dan wll men daarm 
treden, omdat geenerlei grolldbelasting da~r bestllat. Maar 
hier . worden · erfpachtsrechten "Ve~poudlllg, lalldrente 
cnz . . van den . grond geheven en. dus zoli het .~oort
durendhestaan van hooge uitvoerrechten dell PflJS der 
producten . moetell drukken. Ook. is o~ Oe11011 geen 
hooger rceht dan van 9}/2 peL .nommaal, m efle~.te van 2, 
percent der waarde geheven. Men legge datclJfer ~ens 
miast ODS tarief en de onhoudbaarheid daarvail spnngt 
te meer in het oog. " . . . . 

Op Ceylon is ook leergeld voor den spo~rweg be/aald; 
de spoorbreedte is ondoelmatigen men . wII cn kan op 
voldoellde . IVijze beterkoop werkcII. Daarover wordt 
daar nu strijd gevoerd. Bemerkt llJeIlUU in · l1et Cey, 
lonsche blad de bitterheid tegen het besltiur, dat het leer
geld betalen liet, als men ill onze perssomt.ijds. tegen eene 
particuliere, slccht.s doo(deu staat ter verkrijglllg van ka
pitaal gesteullde, olldel'llemingkan vinden? Elk~ eerste 
spoorweg kost meer geld dan later bij oJldervl1l~lIlg aan 
dergel~ike werken hesteed wordt. Ook werkt men Jan~
zamer bij de eerste proefnerningen. Oil kUlldlgen opdlt 
gebied krllaien . echtel' t elkens over talmeJl ell knutse
len, want zij weten. lIiets van de bezwal'en, aan de 
zaak verhonden. 

Wij zullen thans nagaun wat mcn OIlS tpededeelt 
om op sneller en goedkoeper wijze ill de dl'ingende, 
behoefte aan spoorwegen le' voorzien, vooral in ver
band tot hetgeen de heel'en Kool ell Henket daarover 
en over de vervoermiddelen op Java zeggen. De geld
kwcstie komt tcn slottc. Zij hangt zamen met het 
geheele staatkundige en ~nalltieele v raagstuk, hoe lndie 
geregeerd moet worden. 

En voorts van de I nclische clebi tellren : 
11'lorgan Melbourne &. Co 
Beenzwartcom positie-rekellin g 
C. B. Verstecgh . 
Rednctie aancleelen Tram way 
NIellWe installatie suikerfabriek Kadhl-

" 

" 
" 

63,476,71 
68,822,29 

200,000,00 
3,750,00 

patten . " ; 87,956,89 
"D.:ze Iaatste post is het bedrag van hetgeen onlangs aan 

die suikerf'abriek is tCll koste geIegd, Ret is nitmnntend 
besteed geld, hetwelk de productie del' fabJ'iek meer . dan 
verdubbeld heeft, en baar tot een winstgeveode onderne
millg heeft gemaakt, terwijl zij gedureude vele jaren vel'lies 
had opgeleverd." - - - - - -

"Het gezamelllijk bedrag van al deze posten, die slechts 
pro memorie zijn Ultgetrokken, is f 1,084,728,9 30• 

"Het is het BestUllr hoogst aangenaam te kunnen mc
deCLeelen, dat deze voorzorg, voor zooveel den post van 
Morgan Melbourne & Co.betreft, . reeds gebleken is, on
noodig te zijn geweest. Het dezer dagen te Hremen in het 
hoogste ressort gewezen vonnis verzekert en hancthaafd ook 
de rechten ouzel' Nlaatschappij. 

"Op de balans is lmitendien, wegells de ollmogelijkheid 
om . daarvan het j lliste ccij fer op dit oogen blik aan te geven, 
niets gebracht voor ' de Illdische kassell. De berekening, (lie 
bij benadering daarvan kall gemaakt worden, brengt echter 
mede, Of dat uit clezen hoofde nog een bate van omstreeks 
f 100,000 aunwczig moet zijn, Of hetgeen meer ,waarschijn
lijk is dat bet bedrag del' Indische creditenren met clit cijfer 
moet worden vel'IDincLel'd."- - - - _ - . 

"En niettcgenstaande clat aUes wijst dc balans eell ' batig 
sHldo van omstl'eeks f 1,200,000 aHn."- - - - -

"N u het twccde feit. 
"Het actief der Maatschappij br.staat, in glob ale cijfers, uit: 
f 100,000 aan kasposten j 

" 1,600,000 aan nog te ,folUneeren stortingen; en 
" 6,000,000 hetwelk vastligt inlandelijke ondernemingen. 
"Van die zes milioen worclt angeveer de helft door de 

eigen . onderncmingen del' Maatschappij YertegenwoOl:digd: 
de suikel'fabriek Kadhipattcn en dc zes kofiielandeu; tel'wijl 
de .wederhelft voor hct mecrendeel in de ondernemingen van 

Gesluierde publiciteit. auderen is gestoken, en door hen 1lit hun winsten moet 
Den 30en Juni V,Ill dit jaar heeft lle Oost-Indische Maat- worden afgelost."- - - _..i!t - - -,.- -'- -

schappij yan Administratie en Lijfl~entc een Verslag in de "Zonder nn ill cen gedetailleel'de beschonwing van ieder 
wereld geduwd, dut medelijdell weld of verontwaardiging. del' betrokken ondernemingen ·te trcclen, hetgeen ons thans 

.. Urie zaken," zoo heet het dam"in, staan vast·: veel te vel' zan lei den , ligt het toch voor de hand, dat de 
Ie. Het netief der Maatschappij (met inbegrip yan het bIijvencle waarde van de f 6,000,000voor een groat deel 

maatsellappclijk kapitaal) dekt het passief, en Iaat een aan- afhankelijk is van de geregeldc voortzetting yun de zaken 
zicnlijk batig saMo over." ' . der Maatschappij, en dat een geforceerde realisatie vediezen 

"He. Dat actief bestaat echter vaol' het grootste gedeelte zou te weeg brengen, die op eellZOO groot bedl'agt hoogst 
uit indushiiiele waarclen. · aanzienlijk zoudell zijn. Vijfentwintig procent verlies bij 

"lIIe. Inclllstrieele waardcll behollden haar waardebij voorbeeld zou het geheele batige saldo verzwelgen." - - -
voortzetting del' industrie, maar verliezen .dievoor een groot "Tegellover het struks genoemcle actief staat, . wederom 
deel bij den . val cler ondenieming. in globale cijfers, het volgende IJassief: " . 

"Dit a11es moet nader met cijfers worden toegelicht. f 4,000,000 opeischbare schuld; . 
"Hct cerste feit voIgt nit de balans, bij (le aanvraag om ,,2,300,000 obligaticn; 

5Ursl~ance overgclegd. En zulks, niettegenstaallde . op die " 200,000 ' kapitaal, vertegenwoordigende de jaarlij]cs te 
balans slechtspro memorie zijn uitgetl'Okken de posten, waar- betalen lijfrenten. 
Gegen bedenkingen kOlldenworden gemaakt. Die-posten "De obligatien zoude; bij faillissement onmiddelijk op-
~ijn nog niet direct verlies j maar zij zijn te zeer yan een eischbaal' Zijll. Buiten faillissement hehoeven zij slechts in 
I>nzckere toekomtt afhankelijk, dan dat zij bij de aanvraag den loop van cen reeks van jaren bij .nitioting te woi'den 
:>msul'seance andel'S dari pro memotie 0]) debalansmochten afgelost. Waar instandhouding del' Maatschappij hetdoel 
worden gehracht. is, behoeven zijdus niet onder de opeischbare schulden 

"Het zijn de volgende: , medegedeeld te wol'den."- - ' --
Goederenrekening en wisselkqersrckening, beide reeds 1/ J 4,000,000 opeischbare schuld te betalen nit f 6,000,000 

vroeger bestemd om ' gaandeweg ' vande balans te . worden I vastliggend kapitaal cn uit de nog te fomneeren stortingcn, 
ugeschreven, te zamen f 164,4<02,17 5 ziedaar · derhaive het probleem. . 

Tabaksonderncming Panawangan,die in , ;, Wanneer de aandeelhouders gebruik maken van hun 
len laatsten tijd voortdurend veriics heeft . recht, om hun stortingen eerst te voldoell ill den loop van 
)pgeleverd . " 346,321,27 I twce jaren, dan is dit probleem onoplosbaar. En daarmede 



tingGo~noeDg' f 247.015.17w3Itrdis, dan blijft , er na_ af~ ' menuren nopdiglie.eftorrr den ~istand van een nur af te 
l:>etalirigdei' sclmlden nog! l~OO.OOO over. .... .. leggeD, en dan nogk:&n men van gehlk spreken, wanneer 

Een echterdiepiet am:: .wondm·engelooft, en .wiens be- zulkskari geschieden,want meest.al isdit het geval niet, 
voegdheidom een oordeeL:te vellen gaarile door deskllndi~en daar de gelegenheid om spannen ' bu;fl'els tot het voorttrek
wordt erkend, schatte de .. waal'de derlandelijkeondernemin- ken vanrijtl,ligen tehmen niet altijd voorlianden eit het 
gen 1 millioen 500 duizendgulden minder ,7.oodat het batig gevolg daarvan is, clat men genoodzaakt wordt urenlang 
saldo wijken zoti voor cen ·te kort van nageDoeng /400.000. op den weg te vertoeven, den wagen met menschenkrach-

. Ook over deze qurestiezal de. tijd uitspraak doe,n ; en haa1' ten te doen voortbewegen, in . sommige gevallen wagens en 
beslissiDg._.geeft . tevens het meest afdoencle antw~ord op de bagage il. l'abandon te laten ;om hier .of claar in een kam
vraag, of en in hoever debelangen del' Maatschappij ver~ ponghulp te zoeken en zoo die niet d!J.delijkte verkrijgen 
kort zijn door kwade trollW ,dan weI door onwetendheid. is, den nacht in een kampong of onder een boom door te 
Ret komt onsechter Yoor, dat het rechtvordert om ' den brengen. . . 
levenseitlllr van dat' lichaam niet meer te yerlcngen. Ret· is dus tel' voorkoming van Yerlie! aan tijden ge-

. (LOcoiiZotief) zondheicl, van schade aan vervoermiddelen ell besparing van 

Ing~ezonden :)8tuk,ken. 

Mijnkee'l' delledacteu1'!-
Onlangs vroeg llW correspondent nit de Molukken: is 

de agrarische ,vct op de bllitelibezittingen toepasselijk? 
Bij ele behandeling del' wet in de Eerste Kamer" op 6 

April jl.,sprak . de . maker del' wet, Z. Exc. de Minister 
van Kolonicn, het volgcnde, dat het meest afdoe nde ant-
woord geeft: - . 

II Laten wij eerst kortelijk deb:Jtitenbf}zitti?lgen afdoen. Im
mel'S het grootste dee! daal'vart wordt beheerscht (loor alinea 
2 van art. 27 van het Regeeril1gsreglement: IIDe algemeene 
vel'ordeningen zijn (lP die gedeelten van N ederlandsch ludic, 
alwaar het l'ccht van zelfbestUllr aan de inlandsche YOl'sten 
en yolken is gelaten, slechts in' zoover toepasselijk, ars met 
tiat l'ccht .bcstaanlmal' is." . Begreep men de buitenbezittin
gen in onze beschouwingcn, dan zau telkens op den iD- . 
vloeel van die lJepalillg moetenwordcn gewezen. _, 

/IDe buitcllbeJlittil)gen iullen bij . de wet grootelijks haat 
villcien. In hetgecn op het kieinc Billiton gcbeurt, ligt 
inderdaad ecn aanmoedigende 'venk~ De afstand van eene
aanzienlijke uitgestrektheid grond lll el'fpacht aanEuropeeanen 
door den VOl'st aan Delhi, wiens rijkje ann · ons gebied op 
de oostkust van Sumatrapaalt, is voor ons mis5chien eene 
gevoclige los. Rij wasons yoor. Ik z'al niet herinneren 
aan eeue amlere les, tiie w~j dagel~jks van de Vorstenlanden 
ontvangen; daar zijnzekererechtcll aan deli afstand 'ver
bonden, hctgeen ikniet wenschelijk acht na te volgen. 
Overigens geloof ikniet dat het onclerwerp betreffende de 
bllitenl>eziltingen yeel toelichting mijnerzijds behoeft. Ieder 
llwer lteeft voorzeker kennis genom en van het zoeI' bolang" 

onnoodige kosten dringenel noodig, dllt aan gemeld Staat8-
Mad behoorlijk en met 'klem de hand 'worde gehouden ,op
clat te eenigen tijdiiiet worde ondervonden devoor het al
gem.een schadelijke gevolgen, welke uit niet~naleving van 
vorenstaande bepaling znHen ' kunnen voortvloeien. 

. BULKID-OS. 
P.S. Later zenden~, wij .cene geschiedenis bver de oprich

ting zonder ·.permissie van eenpasser op Sawangan· en 
't heffert van belasting voor opgezetenen en eigenaren voor 
grazencle koeien. . 

(Deweg zal spoedig in ordezijn of komen, in geval 
de Gouverneur-Getieraal a,an 't plaatselijk .bestuur te Ba
tavia en . Bnitenzorg te kennen. gaf, dat hij, op het. Yoor
beeld van de heeren Dnijmaer va.n Twist en SlOet van de 
Beele, dien weg wii benjden, om maandelijkste Batavia 
a n.dicll tie te geven. lled.) 

29 AllgustllS 1870. 
Mep SChTijft aall de Locoliwtze!,: 
Zlloals men weet heeft . de Eilgelsche Staat in cleuaan

yang van 1870 de in Engelcind bcstaande telegraallijnen 
in eigen beheeroyergenomen.De afkoopkosten hebben be
dragen f 66,675,560, waarvan aan de hierolltier genoemde 
maatschappijen is uitbetaald: 

j 34,286,210 aan tie Electric Hud iuteJ'national T. Comp. 
" 14,507,820 II dc British and Irislunagn:etic T. Compo 
II . 8,410,000 II. Reuter's T. Compo 
" 5,976,370 "de United Kingdom T. Compo 
II 2,151,590 II de Universal private T. Gomp. 
II 700,000 it de London and pi-ovinc. T. Compo 

rijkvei'slag eener Staatscommissie, waanian de heel' Ro- · /I Een praatje dat te Batavia loopt, deel ik u met de meeste 
chusscn v-ool'zittcr was; olnttqlt de vatbaarheid diet landenresel'Ye mede; de Engelsche Regeel'ing. n1. zon hebben ver
VOOl' orttwikkeling door Europeeschekolonisatie. Hetont- klaal'cl, dat zij liimmer dulden zou datdeze gewesten in 
bl'eekt , ook niet aan andere degelijke antoriteiten, (lie in Fransche of Dtiitsche handenvielenj' :en,tij:j:HLeen moge
denzelfden zin adviseerden." .. .. . lijken aanyal hare vlootier onzer beschikk1n~3~ stellen 

en ons · bijstaan om onze onafhankelijkheidte-- verweryen. 
't Is misschien mam' een bloot pl'aatje, dochdat toch weI 
yan . eenige beteekenis kan ziJn. Dat men zich hier op eene 
krachtige · verdecligilig voorbereidt is boven allen twijfel. 
Verschillende strategische pun:ten worden yersterkt of in be
hoorlijkenstaat van weei'baal'heid gebracht, naarAiljerzijn 
8 gegl'oefdekanoniten' met de noodige manschappen 'gezon
den, Soekapoel'a heeft eene bezetting gekregen; de troepen 
worden dagelijks ge'inspecteerd; infanterie, cavallel'ie en ar
tillerie mak.en dagelijks . groote 'militaire marschen door dik 
en dun I langs gebaallde en ongebaande wegen." .' -

Voigens Staat8{Jlad Ui36 No. 6 is· de weg loopendeyan 
Tanabarig tot Buitenzol'g (zoog':maamde Westel'weg) begre~ 

. pell onder de wegen . del' 2e klasse 'enmoet die weg 'alzoo 
worden onderhoudim dO'orde opgezetenen del' particuliere 
landerijen en weI in berij<t~aren staat. . . . ... . ...., . 

'. Het onderhoud del' bruggert· over waterleidingen komtteri 
laste van degenen, die het vwrdeel dier leidingen tl'ekken. 

Ziedaar eene uuttigehepaJillg; maar hoe wordtdie. na-
geleefd?· ...... . ....... ' .. ': .... . . , .'. 

.Men .overtuige zich daai;van·: doo~ · lIet J;llaken van-een tocht 
van ;ranabang naat' Buitenzgi;g, Jangs den Westei'lvegen 
menzid dantenkosk val!- rijt)ri~, paai'del1 , geld, tijd; ge- 30 AU!mstus 1870: 
moedsl'llst enz. ontwaren, daLdegeschreyen wet wordt aan- ~ t> 

geinerkt al~niet"bestaanae •• ' VooriH van' del0e paal bo- W~j .vestigen de~and~cht. opde .hlerachter v<?lgende a~.ll-
venwaarts is genoemde weg in zulk een slechten staat, dat l kondigmg van de Ned. Indische Levensverzekenng en LlJf-
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rente-Maatschlippij, directeur de heer Heijning(niet , te Gedurende het overleg waren aile aan-wezigen uiterlijk ieer 
v.erwarr.en, met de 0; , 1.:, Maatschappij :van' .Administratie kalm en yond geen enkele uitbarsting van enthousiasme 
en Lijfrente), ", " ' plaats; dat er echterwel geestdriftaanwezig was, bew~s 

:Uit : de , cijfers; , die opel1baar. gemaakt wordel1, blijkt dnt het cijferder inschrijving. (Soer. Hut/dOl.) 
dezeMaatschappij, ~dankziJeene , ijverige 'directie,stileds, in 
contribuantim ,toeneemt. en ,ditt inhet hlatstehalfjaarweder 
voor het behmgrij ke, bedrag , van 1186,637,25 meervcrzekerd 
is. Wijmogen dezeMaat~chappij dan ook 'gerust aanbevelen. 

Afloop der op heden' a1hietdoor het Gouvernement gc
houden Suiker veiling, bestailnde uit 75,000 pik., welke ill 

. kavelingen van 500 lpik. z.ijn :verkocht" als : 
5,000 pic. Cheribon 
5,;000" , ''l'agal 

l~,OOO " Samarang 
25,000 ,.Soerabaija 
2.5,000 " Pasoeroean 

'l'otaal ' 75;000 picols. 
Pikols. No. 

' , ' 

Prijzen. Middenprijs. 
14:500 20 a f 13,50 tot f 15,30 j 13,96 
22;000 19 II ' ' 13;25 . " " 15,15 " 14,05 
14,500 18 " 13,30 II " 15',15 " 14'.06 

6,500 17 " 13,30 " " 14,80 " 14,20 
1,500 16 " 14,05 " " 15,15 " 14,63 
2;000 15 " 13,70 " " 14,10 " 13,97 
8,500 14 " 13,55 1/ " 14,25 " 14.12 
3,500 13 " 14,--'- N " 14,30 ,,14,10 
2,000 12 " 14,10 " " 14,30 " 14,25 

. . .. - .. - .-
75,000 picols. MiMen prijs. 14,07. .. ," 

Dc aAoop is over het algemeen gunstig te Doemen. Hoe
l\ecr de Hummers cn de il1rjj7.en zecr uiteenloopend ziju, 
zoodai cen middencijfer zeer l'elatief is, moct men met 
~lcL oog op de omstandighcid, dut de navraag VOOl' ~Juropa 
JI1 dele dagen gcen belangrijk element van coneurrcntie kon 
daarsL<:lhlll, de bedollgcn prijzcll als voldoende aallllleTkc;n. 

' Wij vestigell de aandacht 'van dim lezer op het meronder, 
volgencl marktbericht van pckalongl!Ji. 

OIlS is welwillend het uitzichtgoopend dit wekeliJks te 
kunne'n vCi'Volgen. , . ' , 

'Pekalongan 'Markt.prijzen 28 Augustus 1870. 
. Itijst . ' l;te ' 800it f' 7.~ Pi:r pico!. 

'2de ~ 5.BO» » 
3de ,,5.- ' » 

Padie bodoe 
ossok 

Klappers 
Kapas. 

'J) • 

Minjak l'iepit . 
goreng 
katjang 

» Jarak. 
. Gedelle 

lste 800ft' 

' 2de » : 
, 3de» 

" 3,10 It 

N 2,30 " 
» 4 50 ' . 10ft st.uIa. 
l) 21.~ "picoL 
II 19.- » » 
Ii 17.- » 
"lB.- It 

»'30.- » 
»25.- » » 
.25.-· 
II 4. 

31 Augutus 1870. 

Gister is te Anjergepasseerdhet Nederlandsehe schip 
Gl'olldwet, gez. ~amniinga, van Newcastle naal' Cheriboll. 

Eergister morgcn is in de Rawa Tembaga, nabij Bekassie, 
hetlijk gevonden vanden Chin:ees Tjiona. Het lijk was 
zeel' verininkt ' cllclroeg duidelijk de . :sporen, ' dat de Chinees 

. door eenkaaiman 'aangevallerien 'gedood is. 
. ) ,"'. _ . 

Wij vestigen de anndacht op achtel'staande aankandiging 
van den consul-generMil van Ftankrijk ,den heel' Duchesne 
de BellecOlut, betrelfende ' de vorrriing ' van eell dames-comite 
'teParijs, . ten , einde hulp te verleenen aan gekwetsten en 
'noodliJdenclen ten gevolge vanden oorlog. " 

De ' heel' Platon alhier is als correspondent van gemeld 
,comi't<i ' 'opgetreden en heeft, 11aai' 'Yij vernemen, 1'ee(15 on-
derscheidenegiften ontvangen. ' . -

De ' Samara1t!J8cMe Ct. zegt volgens particuliere berichten 
te kunnen mededeelen, dat de N. · 1. spool'wegmaatsehappij 

:de vereischte fondsen heeft verkregen, maar natuurlijk ,niet 
onder de bestaande omstancligheden in Emopa tegen ina-
:tigen koers. ' 

Soerabain., 25 Aug. De" Versaml1mg von die Del,tscMen" 
alhier woonaehtig, belegcl met het doel om gelden bij een te 
iJrengclI, tot lelligillg van den nood del' in ~en tegenwoordigen 
OM log gckwctsten of de achtergebleven wedllweu en ,veez,en , 
IICeft gisLer avond in. het kOll1()(li.egebouw alhier plants gehlid. 
Doctor Schneider <lie het presidium waarnam, ontvouwde voor 
de: aunwcl\igell - 21 in getal, eenigc , wnen van llCt groote 
vadcrl(lJld waren tc IH1is gebleven - de reclen hunuer'te 
sillJlcnkomst, die voora 1 daarin gclegen waSOlll aan',de broedcrs 
in l~llropa I.e tooJl eJl, dat 'de Duitsehers in' den vreemde hUll 
vaderlandsliefdc nict veriorcn hadden, maul' ten allentijcle, Bij bes1uit vn1l21:l dezer. no.185heeft Z.Exe.deGou
waar het noodig bleek tc zijn, gereed waren da"rvan ,Qlijk verneur-Generaal , een krediet geopen(l . boven ' de begrooting 
Le geven. Na eenigc daarop Illet, de meeste ber;adigdhJlid van·I.869 van f 10,000" tot aanvulling van de 77ste onder
gevoerdc discussie, ,voornam~lijkover het voorststcl .om later afdeeling (lIuis/tuu?'-indemniteit) van de VIe afdeeling (De
cen soi rce musicale te geven, waarvan de op.bmngst ZOll parteme1tt van burg. openba1'e ZOerke1I), . bereids verhoogd met 
sLrekken ter leniging , van de wonden .zoowel in , Fral1ki'ijk f 90,000 en f 13,000. 
als l>uitschlall(l tdoof dezen oOl'loggeslagen, werd besloten: -,.....---. 
1e dat de stnande dezc vergad,cring in te schriJven .. gelden AIle goedCl'en en artikelen, geembailecl'd in kisten, balan, 
zouden dienen ten bchoeve van N.oord- enZuid-,Di).its~hen; enz. ,en niet ,genof)rrld.in het. tal'iefvoor de heffing van pak-
2e. uit devcrga<lerdcn cen cbmite te benoemen datbelasthnisl~uur < in ~e , entrepotsv~nN. J., gealTesteerd bij art 2 
zan zijn met het inncn ell verzenden dergelden.en het der resolutie van 14M:ei 1833n,o. 1 (Stbl. no. 27) zl1l
vastst~len der verdere handelwijze van . de ,ter.. Vllrgac\.erirtg len 5 cen~s . pakhl1ishi.mr per kub~~k,en v()et beta1e11. 
aan wezlgcn , nameIijk, of door hen later, nog al , dan, riiet 
pogingen zOllden worden in het 'fcJ,'k ge~teld, oin :;voor ,cen 
kosmopolitsch Jiefdaclig · doel ; gelden te ' verzainelen . . ' Bij 
ucclamaie werden tot leden van het comiteverkozen,de.heer 
V oorhoeve, dr Schneider en de heer Froike. Ihmd<i:els hadden 
de iptcekenIijsten ,gecirenleerd en was daarop tot het hooge 
badiag' van} 2038 dadelijke storting en f 50 maandelijksche 
b~dr<\ge ;' geteekend. ;, Daarria .' werd " de vergaderin'g gesioten. 

. t ' r ~ 

, , 

Ret tQelatings-examen tOt, 'de ,klassender Haogere :UUT
gerschool van het gymnasilimWiliem 111 zitI den 26Sep
teIllber ,envolgende dagenpIa<\ts hebQen. Men ll)oet iich 
daart9.ev66r of op 15 September ib~j den directen:r of den 
se<:rllti\ris . van het collegie .van ,Cllfl}toren,aaIlnielden. . '. ' , 

DeJ:avaecke COllra~t .,bevat\et ' b~sluit, .waarbij bewil-
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ligingis verleend op.de acte,van '?prichting d~r ?-aam~?oie \ DeuitVoer uit entrep5t heart bedragen: 
vennootschap de Oostkoek ,gevestlgd te SoerabalJa, zlJnde " , ' 1868. IS6!): 

2;809,:i'03 
1.95-4471 
2' 82'3}005 

eerre bl'and-assurantie-maat::.ehappij ,waarvan als bestuurders te Batavia. • f 2,990,S'96 
zijn opgetreden de heeren jhr. F. L.Bicker, J. H. V. " Samarang • " 1,592)946 

I 
" van Woelderen enF.W.deRijk. " Soerabaija " 5,140,225 ' " 

" Cheribon ,,26,736 ' " 
, .' ~ 

14;583 

te zamen. f 9,750,303 " 7,601;262 
Een bijvoegsel van de Javascke Courant geeft een kort I 

overzicht van den handel en de scheepvaart op J aya en . 
NIaduraover 1869. 

Wij ontleenen daaraan heLvolgende: 
Uit entrepot is uitgevoerd: 

Kort overzigt van den Handel en Scheepvaart op Jaya 
en Madura oyer 1869. 

Invoer •. 

te Batavia. 
" Samarang . 

Soerabaija • 
, Cheribon '. 

Gedurende het jaar 1869 is door partiku
lieren op Jaya en Madura ingevoerd voor . 

en voor Gouvernements rekening • 
f 
" 

44,231,639 ' 
12,825,150 

te zamen. 

waarvan aan specien: 
voor partikulieren . 
"het Gouvernement. 

te zamen. 
In 1868 is ingevoerd: 

door partikulieren . 
" het Gonvernement. 

waarvarr aan specien: 
voor partikulieren . 

" het Gouvernement. 

te zamen. 

te zamen. 

f 1,204,610 

" 
8,700,000 

------
f 9,904,610 

" 
43,795,158 

" 
16,159,283 

------

f 1,520,497 
" 12,151,220 

Verschil ten nadeele van 1869 

-------
f 57,056,789 

" 
59,954,441 

f 2,~,97,652 
==~=================== 

Uitvoer. 

Op java en Madura 

van Ned.erland 
1/ eldin's' uit Europa. 

te ~ainen uit Europa. 
van Amerika . 

1/ Afrika 

" Arabi~ 

" Perzie . 
1/ Bengalen. '. 1/ Malakka. 
1/ China 
II Manilla 

" Siam. 

" Japan ~. 

1/ Australie. 

" Singapore . . 

" den Oost. archip. 

1868. 1869. 
f 2,875,003 f 2,370,01'7 

" 97;765 
" 

53,996 

" 
2,394,315 

" 
2,531,389 

" " 
3,500 

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

f 5,367,083, f 4,958,902 

Scheepvaart. 
zijn aangekomen: 

In 1868. In 1869. 
Schepen. Lasten. Schepen. Lasten. 

119 48,736 183 71,971 
lli 39,424 70 22,674 
---"-'-.~---~-~-' -, -~-

230 88,160 253 94,645 
15 5,089 21 7,323 

2 467 6 1,87,7 
12 4,633 3 1,301 

4 883 3 1,286 
32 12,292 34 16,916 

1 12 
39 8,751 38 6,976 

4 757 
15 2,541 22 2,778 

3 1,010 4 1,695 
24 ~,J20 ~3 _.5,353 
77 1~,206 64 13,578 

2,793 73,752 2,858 77,866 Geaurende hetjaar 1869 is door partiku
lieren van Java en Madura uitgevoerd voor. 

en VOOl' Gouvernements rekening . 
f 72,302,636 

46;006,200 
---, -. ~-------,.---- --~ 

waarvan aan specicn: 
VOOl' partikuliel'en . 

" het Gouvernement 

te zamen. 
In 1868 is uitgevoerd~ 

door part:ikulieren' 
" het Gouvernement. 

waarvan aan specien: 
yoor partikulieren . 

" het Gouvernement. 

te zamen. 

te zamen. 

J 
" 

4,5IH,745 
2,985,700 

I 7,547,445 

" 
63,349,487 

" 43',386,356 

f 
" 

3,Oll,618 
2,140; 702 

f 5,152,320 

" 
f 118,308,836 

f 106,735,843 

Verschil ten voordeele van 1869 . f 11,572,993 

Entrepots. 

In entrepot' is , opgeslagen : 

" 
c1868. 18.6.~< . 

f 9,262,1!l3 of . U,991.,810 
" 3,187,042" 1;765,85.2 
" 8,896,649 " 8,3:\.8,053 

tezani.e~l . 3,250 218,661 

Van Java en Maaurazijn vertrokken: 

naar Nederland . 
" elders !nEuropa 

hi zanien naar Europa. 
naar Amerika. 

. " . Afrika . 
"Perzi& 
II Rehgalen . 
" Malakka. 
" China 

: 1/ 'Manilla. 
," ' SiaIn;" 
,, 'Japan: • 
,, '.A. ustralie. 
II . Singapore 
"den Oost.' archip; 

te zamen. 

In 1868, 
Schepen.Lasten. 

573 237,566 
9 2,516 

582 210,142 
12 3,399 

15 4,644 

-
24 4,874 

2 296 

44 7,2~S 
63 8,554 

2,61)4' 67,122 

3,436 306,259 

Naar Nederland~ijn uitgeklaard: 
In 1868: -

Schepen. Lasten. 

3,330 231,,606 

In 1869. 
Schepen. L~sten. 

535 2:31;357 
_ 19 6,065 

554 237;"'22 
33 11,881 

2 101 
12 3,039 

3 936 
2 34 

46 8,367 
1 517 

13 2',202 
1 334 

48 8,441 
7.9 13,416 

2,987 76;209 

3,781 . -362,8~9 

In 1869. 
Schepen. iLasten. 

te Rata via . 
" Samarang 
" Soerabaija 
" Cheribon .,, ., 39,437 u 39,254 'I d - ' ' .on er 

,~-tTI:;S5-:m-/2~~:r;; 1/ 

N e£lerl. vIag 
memde • . 

4.17 152,~33 . 373 16&,394 
162· 

te zamen . 156 55,033 67,963 



. Gedlll'enuehet jaar 1869 zijn aan 3,0 schepen-,metendete 'Uloeten opmerken, d~t ' dt: Indischepel's vrij algeme~n 
2183. 1asten ,eeI;stezeebrieveI!, .ve:rle~nq.,> V99r ~.e : xaal'tbin·cp· bepaalp-ilie te . Batayi~, ,,· :val}, . het eerste oogenblik 
ilen~ederla:ndsch-Ill:dlewaar\1an. 12scnepeii,metep.de1593af; · waal:op · men tijdingvandeu uitge\)arsten oor~og ont~ 
lasten;ill.- den ,vreemde en 18 ,. schepim, metend.e 59Q,lasteIt, viIig, 'zich op l].et stimdplUltvan nel\tritliteit heeft geplaatst., 
binneri Neclerlimdsch-Iudie zijri gebouwd. . ' . Voqr co kelen kandezeuihi.obdigirig eene nuttigc ,,'enk 

Vap. , de uitgereiktezee'orieven werden 1 vel'leend aan zij n, vvvr ons was ze overbodig. · . 
europeanen , 17 aan vreemde oosterlingen en 12 , aau iu-

. ' De chilleesche handelaarGan Tjouw Ho, te Buitenzorg, landers. .. . . . 
in 1868 werden 25 eerste zeebrieveu . vel'leend aan vaar- is in sta nt .van ' faillissemeut verklaard. 

tuigen, gezam,enlijk eene ladingsruimte' bez~ttende van 2,826 _Wi' --ibn:v 
lasten; van . die bodems waren 3, metende 582 Jasten, in De Nedel'landsche schepen, J71jjVrienile't, gezagv, ~~;-
N edefland,9, metende 1,551 lasteu, in het bnitenland, en wey, naal' Samaraug bestemd, en B.u?'!Jejn.~ester ' van j' ~ ~ 
13, metende693 lasten, in Neclerlandsch-Inclie gebouwd. delOu1'r;, .gezagv. Hoek, naar ' ]~atavla; zlJn heden AnJer 

Van die 25 zeebl'ieven werden 9 aan enropeanen, 12 aan gepasscerd~ 
vreemde oosterlillgen, 4 'aan inlanders uitgereikt. ' Ond.1'toijze1'8 Vereeniging. · "Onder-ling Hulpbetoon". 

In 1869 hebben de in- en uitvoerregten op Java en Ultimo Aug. 1870. Saldo .iri. kas, . " . j 16,685.4d5• 

Madluu bedl'agen, als voIgt: 
Invoerregten. f 4,031,428,48 (1\ u:L COlT.) Men schrijft ons nit Banjoemas: 
Uitvoerregtell " 754,428,56 Als een bewiJs van hulpvaardigheid, - 't is trotnvens goed 
Pakhuishuur. II . 241,720,70 rie :lJ cn snijden van andermans leer, c...,.. werd destijds cloor 
Konsllmtie-regten op tabak. If 81,023,56 onz.eJl Resident medegedeeld, dlit alle officieren of ambtcna

te zamen. 
In 1868 hebben die l'egten bedragen. 

f 5,1,08,601,3,0 
II 5,425,791,54 

Zoodut in 1869 mindel' is ontvangen . f 317,19,0,24 

De fiktieve regteu op de uitgevoerde produkten voorl'e
kening van 'den lande hebben bedragen in 1869 f 1,763,452,77 
tegenovel' f 1,658,256,44 in 1868. 

De heer Directcur van Binnenlandsch bestu.urmaakt .be
kend, dat in de laatste regelillg van het vertrek del' mail
stoomers van Batavia via M untok en Riouw n3al' Singapol'r, 
in verbiudillg met de lIlaildienst der Peninsular Oriental 
Steam Navigation Company, aal1vangende met 20 October 
c. k., de ondcrvolgende wijzigillg is gebragt: 

van Batavia, op Donderdag,den 20sten October; 
/I II /I II /I 3den en 17 November; 
/I 1/ /I II . /I lsten, 15 en 29 December, 

zullen(le er op eiken tusschen invalleudeu Dondel'dag, medc 
cen stoomcr van de N edcrlandsch-Indische Stoomvaal't-Maat-
8chappij direct naal' Singapore vertrekken. 

~let gcpaste belangstelling wel'd ilet bericht vern omen, 
dnt tegcn dc redactic van de I~ocomotief een vcrvolging 
begillt ter zake van een al'tikcltjc, in No. 173 opgenomcn 
en eindigende met het eenvoudige drietal woorden: Er is 
gcknocid!- • (Lac.) 

, 1 September 1870. 
Wij ontvingen gister-namiddag de volgende missive: 

. "Batl-via, den 3,0 Augustus 1870. 

l'en, die voor hunne gezonaheid op relsnioesten gaan oLwel . 
zij die den doctor wenschten te Iatel~ 'komen, voor dat doel 
het vrije gebruik van postpaarden zouden hebben. AI ·'v;tt 
buiten den officieelen .kring stond, kwam er ,dllsniet op aan . 

. Verbeeldt u toch dat efm particnliel'. deiri1Ptlftinentie heeft 
ziek te wOl'den en dan . de nog gl'Ootereimpertinentie zon 
hebben pretentie te makcn . Oill mut vl:ij .; lh).>tpaarden ilaar 
den doctor te willen reizen . . Hetzou immel's onvel'geef-
lijk zijn, als een Resident dattolel'ecrde! . 

Mal,ll' dat is het doel van dit schrij ven niet. Of schoon 
niemand dan zieken hetgebruik del' paatdenvrij zOllden heb~ 
ben, werden ze met de gl'Ootst mogelijke willekeur aan'ver
lofgangel's , overgeplaatste pel'sonen eu dausl'eizlgers, etc. 
(deze laatsten onder derl naam van dienstl'eiiigers) nu eens 
vrij dan eens tegen betaliug verstrekt. 

In "deze dagen is echter . het toppunt van inkonsekwentie 
bereikt. 

Eeu . luitenant die, wegens el'llstige:ongesteldheid, van 
Tjilatjap naar Oenamng werd 'geeva:c~eerd e,n die boven- . 
dien . meendeeell goed bekende VaU ()ill:en hooggesqhatten 
Resident te zijn, werd het . vrij gebruik del' paarden gewei
gerd; maar eep.igc dagen later werd gracieus den militairen '. 
kommandant v-an TJ'ilatjap toegestaan ze kosteloos te g~brui-
ken, - om te gaan trou wen. _. 

Arme hlitenant! Gelukkige lllajoor! 
Ik deel u later meer mede uit deze veel te welmg ge

kende en daardool' niet genoeg geschatte residentie. 
:s. 

- Gedurende de mannd ,JIIUij jl. is oil de b~~ ittingeu - buiten java 
en Madura ontungen: 
aan invoerregttn 

" uitvoerregten 
»pakhuishuor . . . 
» kornsum.tieregten op tabak 

Hiervan is terogbetaald: 
san in voerregten . 
. NuitYoerregteil 
» pakhuishuor. 

te :tameD 

f 

. » 

19,721.39' 
12,331.55 

. 610.05 
2,656.00~ 

» 84.25 
.5.2 .. 17 
-59.20 

f 35,318.99 

» 195.62 

"Ook met het oog. op de verschillende' nationaliteiten, 
waal'uit zoowel de Europesche maatschappij als het Euro
peesch gedeelte vali het leger hier to lande bestaan, . heb 
ik de eer UwEdclGestr., uamens Zijne Excellentie den Gou
verneur-Generaal uit to noodigeu, ' om zooveel mogelijk te 
vermijden. dat op eeuigerlei wijze in !let door· UwEdelGestr. 
gerelligeerde dagblad blijk worde gegeven van VOOl' of tegen
ingenomenheid ten aanzieu van de ourlogvoel'ende. mogend
heden, de betrokken . vorsten, nationaliteiten· of staats- zoodat de werkelijke ontvangat gedurendeJonij heeft 
dienaren. . :btidragcn . . . • . . . .~ . . . ' . J .~35;123.37 

IJe Ie Gouvernem,enta-Secretaria, Gednrende de 5 vorige maandel). bedroeg de werke-
EOOL. 'lijke ontvangst • • . . . . . '.. ,,309,S68.6H 

Asn - den redakteur van het Nieuw Bataviaasch Han- te .zamen . . f 344,991.985 
delsblad." . Gedurende de 6 eerstemaandtn ' van 1870 i~ oDtv8Dgen: .. 

Wij kunnen deze aanschrijving niet afkeuren,.Il1a·a.· r .. meenen minder dan gedQrende dat tijdvak in iB68 . • f 4.706.21 
. meer ,I " » 1B69 . . • /I 60,615.80' 



Ba~~~ i ':- troe*-el ,detelllper.lit~;rt.'{:iich in .. J nuij jl. kenmerkt.e I llitgevalleu . 
. door; .. Tellehltte; wa~ '. degezolJdheids'toestandgedurende die maaud over O{)k in de digtr ikteu Rau en Pauti (Aijer-Bangie. - en R;lU) had meo 
het alg~'ineentame)ijk bevr.edig,eil1j,. . .•. .. ' . reeds geoogst. .. 

Itldeafde.eling Piindegillngkwamen 'in een kampoog nog lVel 4 Te JJoeboe Sikapp ing ' lVas iuen nog lUet den oogst bezig, doch hoople 
gevalleo van' pokkerf .:rQor ;' dgchdeJijdel's herst~lden alleo. ' Il lcn daa rme,le legeu media del' volgellde maaDd gereed te zijo. . 
. In het' L.ebllksehe. diideir ·zic!:: hieren"daareeuige: ligte gevaUenvall Het.zelfdewerd berigt van' de larassen 'l'joebadali en. Siffipang Tonang 
koorh voor. .. ·c.','· ': .... ', " , .' . .'.. . in ti e. Ophir,diolrikten, in welke onderafdeeling de ooget overigens 

In het . begi~ del' maand werden in de dessa Tjigadoeng (distrikt guustig wag Ili tgevalleti. 
Menes, afileeling Tjel'ingin) eimige gevallen waargenomen .van. hnik- III de onderafdeeiing Aijer-Bangi-es was men overai ijverig bezig met 
ziekte; veel ge)ijkend.e op dysenteria . De noodigegeneesmiddelen wer- het aan ieggen van I·adan.gs, . 
_den yer8trekt. De ziekte tastte ath;en Dude. Inenschen en zeer jouge III Priamau was de .oogst gebecl hinnen. Iu de voigende maand 
kindel'ea aan; een vij fti entallijders bez lVeek. zoude meD begiDD en met bet in orda brengen del' ·banders, omsp.oedig 

Pezc ziekte, die nan ' de' groote warmte moet 1V0ruen toegescbl'eveD, over' le kuuuen gaun tot de bewuking.. Van bestullrswege werd met 
was tegcn het 'eiude vau Junij wedel' vel·dlVeuen. · ' . vel'Dieuwden aandran g eene regelmatigeen gelijktijdige bewerking en 

P1'eallger:RegentschaPJiI!1t:- In den nacht van 15 op ~G dezer !replant ing del' velden aanbevolen. . 
wcrd door vcldmnizen heLgewas vel'nicid op 182 bouw's sawah's van De kiua-aanplanlingen in de Padangsclre bovenianden en 'l'apan,oli 
de dessa's Binong, Sekedjondol, Babakan!ljati, Antapani eo Tjipamo- stonden vl'ij goed. . ._ 
koli an , olle.n gelegeu in hel disb'ikt OedjoengbroeIig-wettan, regent- De handei was over het algemeen t ameiijk levendig. 
sch"p B~ndoeng. De vischvungst leverde geen noel1JenslVaarciig voordeel op. 

H et gewas stond · eerst . sedert .twee maauden in behoorde tot den Zou t was in de biun ~nianden in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar. 
aanplaut , van 1870/7 1; zoodat VIlOl' 'een uienwen r.aliplant uog ' over- Het debit van dit artikel bedroeg: . 
vloedig tijd' overblijft. . 
. Tot ·bet nitroeijen del' muizen werden lllaatregelen genomen; en 

waren hereius 14600 gedood. 
Soerabaija. - III deze residentie was de gezoudbeidstoestand gedu

reodc Julij j1. over het algemeen bevredigend. 
De enkele koortsgevallen, die zich nn 'eu da'n nog vool'deden, waren 

van geen ernstigen aard. _ 
B(lli, Eo,leleny, (J lllij) . ...:.. Het wedel' was over bet algemeen droog .. 
Dc bevolkillg, wier gczondheids toestand gaande weg . -in beter!cbap 

toenam, .hield zich onledig "let bet inzamelcll d~r paill: 
De tweedc gewassclI, die op sommige jJluatsen reads . fe veld stonden, 

lOllden, llaar het ziclt lietnaullieu, cen ruimen oogst opleVel'eD. 

koijangs . 
te Padang. . 31 
» Aijer-Bangies 1 
» Pl'iamau 124 
» Natal _ 9 
Aau inkornende en nitgaande j'egteu wtrd ou(vangeu . 

. Gedurende de G· vorigs_ maanden 
tezamen 

Gedurentlc tie 7 eei:ste maanden van ' 1869. 
alzoo lIleer iu 1870. 

Ann kottij wenl . iugekocht: 
pikols, 

pikols . 
21 
291h 
18112 
20 

f · 71013.29 
)) 272107.42 
/ 343120.71 
» 312842.57 

I :30278.14 

lIallil el ell scheeJlvaart waren luvendig. 
. l~r kwnrneu aan ouder Ncderlandsche vlag 12 curolleesch getuigde in 'tie 

vanrtuigcn, lIJelen"c S31l lustell, ell 4i:! iulandsche vaarhligen, ladende » » 
1352,/,,,, kojang ; onder l~ ngelsche vlug I scbip, groot 1471/ 2 last, )) » 

l'esiuontie Padnll gsehe boveulandon 9270 
)) Tapanol i . 661 

Amst. ponden. 
36 1h 
101 

afdeelillg Priamau -. 8 
.. » 

en onder LOlllbokschc vlag 1 praauw van l. lwjaug, terwijl vertrokken )) » A,jer- Bangies ~n Han , 190 _ _ _ __ 4_1 

untler NcdeJ'iandsche . vlag-, .9 Clll'OIJccsch getuigde vaartlligcn, metenue 
~2'21/2 last, ell '14 iuinlldscllc prafillweu, ladendc 1528/ ao kojang; onder 
~;L1gel ,c ll e vlag, 1 scilip, groot 14,71/ Z I list, en onder JJomboksche vlag, 
I 1,I'a8uw '''Ill I kojull!,:, 

li:r wen I in dell handel OlllgC1.ct VOOI' eeDC waarde van 1248,541l.09, 
wa"rvau f I :l:J, 1 OS.OZ" aan in - en f 1l5,4:38.0G5 aan lIitvocr , 

J::""jo,mUls. -- Gedlll'cndc .lulij jl. blecf de pobi.eklc statiollair ill 
ue af<1ccling I'tlcl'Ivokcrlo en vcrdwccu zU nit de afdccling Banlljar
NC.I:(QrIl tCl'wijl l.ij ill Poerbolingo en 'Ijilatjap toeuam . 

I u hel gdwcl wtrtl eu in die lllaand verpltiegd 784 poldijdcl's, waar
VRIJ :319 hcr~telclcll en ;,(j overlcdcll. 

Iu ,I. "fdeciilJ!,; 'I :jilatjll]l lelde mell ill .Tlllij 375 koortslijdel's, vcr-
• keld ·over de dis lr iktt! n '.Ij .ila.,jap, Pegadiugau pI Ma.ljenaug, teHellde 
Ie zaman ",,,le bcvolkillg van 6a, 'Wi:! 1-ielen. 

Van gClJocIIl'l fluntal kOCH tslijders hnsteldell 2GI, ovcrledell 17 cu 
hlc,vcll op "Itilllo .flllij nog 97 zick. . 

Kulio", (Julij). - De pohickle, llOcwel DOg niet geheel vel'dwenell, 
IVa. echtll' ufnernencie , ' 

Dc G::7 01' I .lulij llulIII'czigc Iij.Jel's vellllecrderdell in dell loop dier 
lUa~Du tot 1:357, \Vunrvnu 90ahel'stelden, 187 oVeJ·lcden . en OIl ultimo 
,llllij nog :.!G7 ulldol' bcllandeliug bleven , 

SUI/uitra's if'estkust , - Ann eeD slippletoil' verslag omtrent den 
slnll.] Vtl ll r.akclI Ie tlezel" kust, over J ulij, . wOI'cit het volgende olltleend. 

De JlOkkell deden zich 'nog op verschillende lllaatscu Vulll", 

lu de ufdeeliog XII J ell IX Kolta's (Padangsche boveDlaDdeu) was die 
ziektc afoemende. 

In de .L KoHn's !lam zij daarentegen toe, en zij verlooode ziClt mede 
ouder Itet garll izoell te ~'ort dc Kock 

III de koeria l'idoctie Boekit I Mandheliug , tel' hoofdl'laats Aijer
Bangiea, eu te Priaman .leden zieh mede DOg eenige gevallen vaD die 
zic:kte .vonr. 

Ook aall boorcl vall Z. "Ms. stoomer Sumatra ·telde men een paar ge
v:tlj cll van )Iokken. 

MCIJig'vllldige vaccillulien hadden lilaah, 
Op .Ie Balve·cilundcn , Aiju··Bangies en Uuu heel'schten , kool'tsen , 

Walll'lI nn ve!l,n, vooral kinrlerclJ, sticrvcu. 
01' ilc stniudpluatscll en ill UC hiulIcnlllndell van 'l'aI'8l1oli heerscbten 

meile kool'l8cll, lCl'lvijl uaur ook gcvallen vat; verkoudhcid en oogziekte I 
vCJol'l,wn men. . 

1.n ccnige gcdeeHcl1 del" l"csideutie PadallgscllC bovclllandeu was men 
lIog - bC1.ig met deo oogst, in audere gedeelten met .de bewel'king del' 
veldell voor den niwwcll ·aauplanL 
. Waa)" zulks mogel-ijk was, tl'achlle mell ~e sawahs vall leventl waleI' 
te voorzien. _ 

Dc uog.t was te Baros (Tapauoli) argeloopelle; v·rij·.-bevl'edigend 

Ie zameu. 10130 531/ 2 

.De murktprij~en ,leI" .padi, rijst an oli~ waren: . . 
padi pel' pikol. l'i.ist pel' pikol. olie per nel'k. fiesch. 

vall lot van tot van tot 
ler hoofuplaals Patlallg'. f ~ .OO f 3,75, f G.OO IS.50 f 0.40 f 0.50; 
ill Agam . . . , » 5.50. . » 7.50 » 8.50 )) 1.00; 
)) 'fallah-Datal". » 5.25 )) 6.00, » 8;00 » 8.50 )) 0.75 » 0.83; 
» L Kolla's » 4,.00 )) 4.50, ») 9,OO)J 10.0 ) » 0.70 ») 0.75; 
)) XI.II en lX Kotla's, » 1.50 ») 5.50,. » 7.00) 10,50 ) 0.90 » 1.40; 
) Batipoe en Kolla's . " 4.00 " 5 .00, " 7,20 " 10.00 " 0.60 " 0.85; 
» Aijel"-Baugies euRau ) .1.50 » 4 .25, ~ 4.00 8,50" 0.50 » l.00; 
» Tapalloli. " 7,00 " 9.00 " 0.75 " 1.00; 
" '[Jriaman. " ;{ .OO ., ' 6 .00, " 6.00 " 8.00 " 0.50 " 0 .80 . 

Banka, (Juli), Hd . wetler lVas zeer afwisselend. 
' .1""lIe hille ell · hevige regens volgdell c1kaull,,,' op en er 'heerschten 

h evi~e Z. 0. wiuden. 
I)~ gezolldheitlstoesland was over het algeilleen hevrf. digend. 
I)e vaccine had ' geregeldell voortgaug. _ 
I)e v()orhereidelllle \verkzaamhedell aa" cle ' lauallgs waren 0]> de meeste 

pillatse" afgeloopeu , . . 
'l'cogevolge vall het ooges tauige wede l' lradd,·" geene bUpla~tiugen van· 

gambir', kl){tij of tweede gClVa.seu Il lua!.5; duch werden de terrelDeo.gereed 
~ema, kt. om Lij het in vallell uer westllJUIlSOU doannede Ie worden .beplant. 

In '8 lands kas werd ge3Io)"!: 
. aao hriefpol'tu's. . 

verkoehte jlos lzegels 

IIct zooWchiet bedroeg. 
te Montok, 
" Djebocs . 

' " Blinjoe . 
" Soengeiliat. 
" P.ngkel-Pinaog . . 
. Soegeislan 

" . Kolla 
. " 'fobosli . 

te zamEll . 

f 165.-
90.-

f 255.-:-. 

82,50 
95.50 
11.50 
12.-
.21.25 
22.~ 

5.75 
68 .50 

pikols ;. . 

319.- pikols, te zamen, 
vel'tegeuwoonligcn~c eeue wnarde vau f 1938.32. 

In het distrikt Merawung wel'd gednrelide deze lllaand geen zQut 
"el'·kodit. . 

Allerwege werJ~n de werkzaaluhe,leu in de mijllen ger~gelJ - eiL met 
kracbt voortgezet. . 

AliU gewasschell tinerl. was op ullimo-Jlllii ill de verschillende i1is
trikt.en in vool'l'aad eene hoeveelheid van 638_65 Dachten , gel\jkstaande 
aan p. m. IG.OOO pikois lin. --



Gedurend~' diec n]aand iJedl'oeg 
geleverde tin: ' 

te Djeboes 
Bliojoe 
SoegeiJiat. 

" Merawang. 
Pangkal-Pioang 

" Koha·. 

de hoeveelheid iu 's lands pakhnlzen 

2-65.28 
IG728 
580.61 
] 50.33 

pikols; 

gewcst in de vlakte van Bikeroe, afdeeling Oostel'-distrikteo, met het 
doel ' om aldaar oobebouwd linggende gronden te ontgiunen . 

'l'e 'l'jamba [Bergregeutschappen, afdeejiug Noordel'-distriklen ] had 
den lideu Jnly jl. cell havige iim()kpartij .pleats. 'hn de vijf amok· 
makers waruen driB nedergelegd. Ook eell politie-dienaar eI:! een auder 
inlander wei'dell bij uie gelegenheid gedood. _ . 

Daar het hier eell geheel op zieh zelf stanud feit gold van ge.nedel 
politieke beleekenis, was' de rust spoedig hel'steld. 

Toboali 

76.02 
40.67 
23.10 

te zalllen. 1,303.89" 
Onder ultimo Meibedroeg het restant tin • , 46,148.96" 

te zamell. --47:4·5'2~85 -i;ikois. " 
Gedllrende 'Julij \Veru afgescheept eene hoe-

De nienwe VOl'st en de had at van Halau!,nipa arriveerden del> 30sten 

I 
J ulij te Makassal', eu berigten, dat claags ns hun vertl'ek de Il'Iaradw, 
l~ope,. ~ie twee maaude~l Hoeger Balaognipa verhl!en . en zieb gedurell,le 
dlen ];lJd beurtellDgs bU dell Aroe Matowa van Wad,lo en DalOe Bctlo 
Sr . ' te l>alao ro ojlgehoud'en had" te Halaogoipa was teruggekecrd, zich 

veelheid van'. 6,220.73 
alzoo ble~r op nlt.imo J ulij in voor~aad :. ~l ,232. 12pikols:-'-
De scheepvaart was levenuiger dun III Ju1U 1869. 
Van verschillende plaatsen in den Oost-Indischen archipel kwamell 

te Muntok nan 11 europeesch en 25 inlandsch ~etuigde scbepeu en 
vaartuigen, metende 1027 lasten, terwijl van ~nal' vertrokkcn \) euro
peesch en 3li nlandsch getuigde scbepen ~n vnarttllgen, meteud? 905 lasten. 

De ingevoerde goed'eren vertcgen woordlgden eelle waarde v . .t 171244,75: 
Aan inkom~nd. ell uit~aande regten werd outvangen f 2,027.7 I" 
Gedurende .Ie (; vorige maunden « 13,228.65 

te zamen ·-:--rf5:256.3()5 
In de 7 cerste manlluen van, 1869. » 18,182.29 

alzoo minder iu 1870 . , . :-y- 2,925~gi5 
De rijstprijzen val'ieerJen lusscheu f 7.50 en f 8,50 den pikol, 

cerate soort, to f 5 .50 en / (i. 50 dun pikol, twecde soort. 

RiollW, (Julij). De opbrengst VUll gambir ell peper was in Riouw 
ell Liogga vrij gunatig. ' . " , 

'Pc HioHw werd aOln pachtpenlllngen ontvungeu ~ene SOIll VUll J 49,032. 
To Talldjong-Pinaug kwarncn ann 28 cllropeesch el~ 3.~ iulandsch 

gcllli~dc vaal'tuigen, IlIelenuc tc zamen 31 '.)7 1/:< last, terwl,ll .vun daal' 
~crtrokken 22 vaartliigen vall dc cerale en :17 vun de laatstbedoelde 
katcgoric, Illctende gczamelllijk 281~ lastcu.. " 

De ill- en uitvoer van bandelsartlkelen wa' ook III de"e Illuautl vrU 
levcndig. . 

Er wcrd outler anucrcu mgev(,erd: 
14,005 pikols l'ijst; 

3(;0 ZOllt; 
,~89 gl1l11bir; 
200 )\ jladi; 
a14 » suikel'; 
100 .Invasche tabak ; 

7 ,000 stnk~ alaI'; 
:'>1,000 dakl'tluuen ; 

6.00U » vloerBtc~lIcn; 
~,OOO rnetselstccucn; 
2.000 » l'ottingstokjes; 

47.000 » gezoutcn ci)crcu ; 
/ sO.OOO aun zilvel'clI lIlunt; 

21.730 sluks Mcxicaauscbc dollars; cn 
3a kisteu opillm; 

onmiddelijk het vorstelijk gezag ZOLJ bebben aangematigd en o. a. eell 
niellwen Sobandur en llieuwe laden vao iie ll hadat in plaats van de 
llaar JI'Iakassar v61't.rokkenen aangesleld zon hebbeu . De terllgkoTl\st 
van den oaal' Balangnipa gezoouen kontroleur we I'd afgewacht, Oill naar 
omst:tndigheueu de noodige maatl'egelen te nemen tot berstel van het 
wettig gezag iu genoemrl rijk. ' 

De gezoDdheidstoestaod liet nog immer te wellscbenover. 
In de ollder-afdeeliu'g Tello was de pokziekte aan bet. af'n emen. 

·Yall de 37 verpleegde lijders herstelden 2(;, overledeu 2 en bleveu 
onder ultimu J ulij nog9 onder behtindeling, tegen 24 op ultimo,J unij. 

Op de ollller Makass3r sortcereuue eilanden was de ziekte bijna ge· 
weken. 

In de afdeelillg N oorder-distrikten waren de pokkeu lIog heel's"clieude, 
In . het twecde en derde paeht-distrikt rniudcrden zij,' doch io hei eel'ste 
blecf. de ziekte station ail', tel'wijl zij in de Hel'gl'egentsch"l'Jleu en vool'al 
in, Malawa toeuam. 

Gedurenue J ulij telde lllen iu die afoeeling 1228 lijders, waal'van 
74 overled en 817 herstelden. " 

Ook deden zieh alunar nog vele gevalieu van kOOl'ts til diarrhe" 
voor. 

In de afdeelillg Zuider-distrikLeu ' was die epidemic aan het afn clllcu, 
Illet ui'twlIucl'iug van ric onder-afdeeJing Bankala, alwaal' zij zich eenig
'"ins uitbreidde . 

lIet op 10 .Till\) -aallw'-;;zige geta!' van 172 lijrlers verin ec rd crde in 
ueu loop dier ll'Iaauti tot 453, waal'vau 9 overleden eu 314 hCl'stelden. 

Ook dam' telde men voot'ts , Dog vele kool'Lsgevallen. . 
III de Ouster·distl'ikten bl'eidde de ' pohiekte ~ich wedel' lIit, ' vooral . 

ill het rtgcntschuJl Balangllipa. 
Mell telde iu die strcken \:lOS Iijuct's, waal'vao 101 sticrven en 599 

hersteluen. 
In .Ie ufllceJillg Sule\jer ueel'scbtoo allerw.gc de gewone kool'tsen. 
Ook ill ue aJ'deeHng Bima deden zich vele gevallen van die ziekte 

vour. 
l)e wcersgesteldheid ' was te Makussal' en in de Nool'dcr · distl'iktcu 

afwi!selend; iu het laatst der maand 'viel et' UII en uan tamelijk veel 
regen. 

'\ De baroeboe-winuen dedeu zich in laatstgemeluc afdeeliug gevoelen. 
In de ufuediug Zuider:distrikten en wei in het Boolhaiosche I'egeu

, de het in de eerste helft van Jlllij ouciphonrlelijk, daarna kwam er eeoige 
afwiBseling io lId wedel', 

en uitgevollrd: 
13.S42ul 

/ 100 

438'11)/101\ 
7836°/J OO 
576 

Din 28stell' JUlij onLstond teug.v.olge van hcvi~e regcnbuijen ander
maul ceDe OVCl'sLl'oomillg-, die zieb ontlastte nit de l'iviereu 'vau cl e gl'eus 
VI", Bioalllue tot Hall die van Boelekomba. 

pikols gamuir; III tie onder·afupelin gcu ' 'l'akalar, Bankala en Bioamoe waren de regens 
witte pepel' ; r.ehlzaUler ell "as het wedel' ill hoL laatst del' maand dl'oog en warm, 

Ii) 
2.420 

86 
jO 

100 
800 

» zwarte In de afdeeling Ooster-distl'ikten vieleu van tUu ot'tijd regenbuijen ; 
» 1'ijst; vooral i? bet gtbergte I'egeode het nu en dall nog al zwaal'. 
» suiker; Ook In, ele a deeling Suleijsr viel in de eente helft vall J"l\j veel 

stuki planken; , regel!; in het laatst del' maand was het wedel' afwisselgud. 
» balktll; .I Op SUlllbawa was het wedel' (hoog en warm. 

pikol~ koehuitlen ; '1'e Makassar was lIlem bezig met het inneo del' tiendelJ. 
» oliekoeken; In de onrler·af'deeJing Tello was de padioogst grootendeels afgeloopeu. 

k8djallgmattell; Dit was mede het geval in de NoorderCdistriktell, met nitzondel'ing 
.25 > akkeu mcel; vau het del'de pacht-distrikten de Bergi'cgeotsehapPGo, alwaar ll1en 
10 ki.ten Uwe; llug bezig was met het suijden del'. padi. ' 

6.151 stuks vlocl's1eeueo; eu Ofscboon de vooral i,l J unij jl. gevallen I'egsns veel schade aao het 
8.772 Mel'xicaansche dollars , I' h .>'1 }. '1 ,pullgewas auuen toegcbragt, was de , oogst in het eersle paeht-, lstl'! (t 

1)0 mal'ktprijzell Wal'ell, als voIgt: zoeI' gunstig ell overtrll f dien vau hct vOl'ige jaar. In het 2JQ eu 3Je 
gambir, Iste Hourt, )lcr pikol .I 9.45 ; jlacht-distl'ikt w~s de oogst liliddelrnatig. 

i<1 2de » 8.10; lJe bevolking hieltl zich vuorts -onledig met het pla:nten van tabak en 
)WpCI' (witte)) » 29 1 u; indigo. Aan de te veld staande tabuk 'werd door de vele reg~us eenige 
I'jj~~' (r.warte» ,:'. 2~.·:~ischatlc toegebragt. , Ret m,islllkken van de katoenteelr weid grootimdeels 
klappcl'-olie ,,29.70' aUll dezelf'd; oorzaak toegeschreveu. ., . ' 
levende varke09 .. stnk .. .. . " 30 .05: In de . 8ergregelltschappen was de .kotliJoogst :gehecl nfgeloopeo en 
agio $; 100. . '. ' . ." 270.0rJ \. w,aren de rrlslIllatcll ,u~arvaLl. ze.el' -gnustlg. .. 

. ,, ' . ' ,in de afdeelnlO" Zillder-dlstnkten en weI- 10 .Ie re"elltscbappen Ghs-
Van Asahan (Oostl~())st van Spur~la!I'~)1 w~rJeld" bcv.rehJlg~llde 1 udmgeu sOllg en Pololllb:nkillg werden de wcrkzaamheden op de suikeniet-velden 

onlvallgen. De woe mgen van enete leruaa en ZIC nlel Olt'er . i horvat. . , ' 

. Oelebes en o,/de"hoorighedcn, (J ulij'. - Een. hondel'dlal uitgcweken I De labaksaallplantiugcn in de ondcr-afdeeling Banksla stonden gunstig , 
Boniren vestigde zich met toestemming van dell gouvernenr vall dit l In Binamoe lYeI'd cen, overvloedige djagongoogst Ie gel1l0et' g~zien , 
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.:In het Bonlhainsche _stond de jonge padi Vl'ij gunstig. 
'KoffiLwerd overvlOlidig uit het .gebergte· aangevoerd. . 

. Het, .droogen ging tengevolge van de vele regena met vele bezwaren 
gepaard, waardoor de schade nietonbelangrijk was. 
' .. 1.1e Ie Lokka geplante kinaplantjes groeiden goed op. 

In de Ooste"distrikten waren de sa<vavelden over het algemeen vol
aoellue van wlit~r voor·zien. De padi stond voora! in het g~btirgle Vl"ij 
gunslig en beloofde .8en ruinlen oogst. 

In de lager gele" en velden • was de papi-aauplani aehterlijk en zal 
de cogst w"Uigt eer~t laatin het jaa~ . !cunnen piaats hebbeu. . 

.Ook in deze afdeeliirg Icon de koffij wegens de vele regens met be
hOOJ:lijk worden gedl'oogd. 

In· ueafueeling. Saleijer heM men zi<ih on~edig meL heL in,alUe~leu 
van aardvl'l1chten. 

In de dfdeeling Bima was de padl' voor het grootste gedeelle geoogs.t. 
Ook in de rijken Dornpo en Sumbawa wenl hlenuede een begm 

gemaakt en verwachHc men aldaar een go eden uogst. 
'. Zo(,wel Ie Makasi.ar als it< de ovel'ige .· afdeeiingen VlIO dit gouvel'ne- . 
mcnt was de ha\la ~l Vl'li leveudig. . 

Van Bvulhain, Zuider-distrikten, werd iu J nlij uitgevoerd .eene hoe
veelheid van 3778 pikols koffij; cn . nit de Ovsler-dislriklen vim Ea
lan goipa 994 en van Hoclekumba 610 pikols. 

Van J ava en elclers kwamen til . Makassar aall 11 raschepeli onder 
N~Jerlal1dsche eu '2 'ontler vl'eemde vlag, en 51 inlal1dsche vaarluigcn, 
flo er vertrokken van daar 8 raschepen onder N ederl.ndsehe en 2 onder 
vreemde vlag,benevcns 54 inlandscbe vaarluigen. 

De. pl'nauIVvaart in- elit gouvernement was, als voIgt: 
Vel'trokken. 

96_ Ie Makassar . 
" Bonthllin 
» Djencponto 
» Alloe 
.» Takalar 
'i Balaugnipa 
» KaJjang 
» 13bel"komba 
" Saleijer 
» Bima . 

Ile pikol rijst kostte: 

- Aangekomen. 
8l 
87 

5 
2 

18 
77 

5 
27 
77 
18 

isLe 300rt. 
Ie Makassar . van f 4.50 tot f 5.-

lO de Noorder-<listrikten» » 3.50 » " 5.-

85. 
10. 
9. 

43. 
99. 
I!. 
:35. 

108. 
10. 

2de 800rt. 
en van /5. -- tot15.50 

l) "Zllidcr -distrik tell » » 5 .- " » B.-, en » » 4.50 » » 5.-
" » Ouslel'-(listrikleu » ,, 5. - » " 5.uO 
), Saleijcr » "6,-,, .» 7. -· . 

Den !Juen JlllU ontstor"l vij nacht brand ten hnize van dell iulan,ler 
Batjo to Bonla-Bando, Zllidcl' .. distrikteu. Vier hllizCll en SOO bossen 
padi 'werden eene prooi del' vlammen. 
. 1.n den llalniddag vuu den 3hten Jlllij ward te SaleUcr celle aard
beving gcvocld ill UC rigting vall het 'IV. naar het O. Dc schllddillgell 
",nrel) ligt cn uUllrden stechts 8 " 10 sekollde·ll. 

Amooilla, (.J ulij). De gel.ollellwidsloeslalld was bevredigend; de weers
~r.olel']hcid kClIlll erktc ziell duor vele ell Iiardc rcgcns. 
. Amboina wert! bezocll t duor 1 en verluleu uoor 5 eUl'opcesclJ getni,, 
de v:inrllligen, respektivdijk mctcllll c 281. en \)05 1/ 2 last. 

Aan kooJlluallsehappen wet:ll ingevucnl voor f 13l J 6.50; tel'wijl wenl 
uitf(evoenl nan kOQJlmanschnppell en speci~n respeklivelijk voor r:~2,034 
eli I 7.150. 

.tUIll bclastingcu werd onlvangen: 
. Ann hoofdgelden . 

» veouuregten 
» vel'pachtemidtld.illl 

zegclregten. 
» overschrijvingsreglen 
» bl'iefpoTt 

. » verkoop van p06tzegels . 
Ilo riist koslte f S.- tot Il.- den pikol. . 

f 390.-; 
» 2127.60; 
», 2531. .. -:;; 
» 288.40; 
» 436.30; 
» i88.59; 

4605. 

Timor. --- Aan berigten, loopenue van 28 .J llnij tot en !Het 31 J ulij 
.iI., wordt het volgellde ontleend: 

Onguustige berigten, betreifende gesehinen tllsschen eenige radja's 
op \tet eiland Rotti, 'waarvan ' roof tog ten en eindeliik llloorcltooDeelen de 
gevolgen. W3!'cn, lIoo£lt'en den resident zich derwaarts te heg~veu. 

Bij · zijuc ' aankomst; vond de resident :het o6steJijk geuecJte van. ge
llocrnd eiland schier ill staat van beleg. leder raaja hUll zieh verslJerd, 
en zijn vee, in !cralen opgesloten, hetgeen tot groot nudeel van den 
veestapel strekte,daar de beesten zoodoende geel) genoegzriam voedsel 
kregcn. Het _ mogt den resident gelnkken ue hangendll goschillen bij 
te leggen en daardoor de rust te herstellen. 

Ook zonde door dienhoord-ambtellaal': het aauweZQn van Zr_ Ms. 
stoomscbip, Cycloop 'iu ·de. \,;ateren vail Timor benuttigd worden, O!il. 
een plaalselijk olldcrzoek tegaan instellell' orntrenthaugende gesehillcn 
tllssclicn eenige VOl'sten van somrnige- str,ken in ele Solor-straat. 

Het gehouden Jaa rlijksch .examen aan de g()nV~l'nel.Dents lagele EChool 
te Koepang, gaf 10 alle opzlgteu !'edenen tot tevredenbeid . 

Hct "cuer was gllllstig- en de gezondheidi'toes!and, met nitzolldering 
van en kele gevallen Van koorts en pokken, bevredigerld. 
. De oogs,t van rij st ell djagong, vooral die van eerstgBnoemd vee

dl~gs nllddel, voldeed tamelijk aan de verwacbting. Djagongs werden 
Welnlg te koop ~aogeboden, aaar de bevolking deze tot eigen voedse! 
aan h isld. ~ ~ 

Dc rijst kosUe van f 6 tot f 9 den piko!. (Jav. Ct.) 

o PG A V E van h~t aanta~ N ederlandsche sehepen gedll rende het jaar 
1869 lD en mt Nederland'seh-Indie van en naar vreemde 
hn yens aaugekomeu en vertrokken · met aantoonin" van 
de lasten-inboud dier vaartuigen e~ hoeveel daarva';; met 
lad ing of in hallast. 

- AANGEKOMEN. 
'~-~~~'-~=~~--"~ --=-=C~='=~====c==.oo;===== 

V AN WELKE PLAATSEN 
I NGEKLAAR D_ 

Ellgeland 
New-Cas t.le 
Shields. 
Liverpool 
Cardiff. 
Londen. 
Sunderland. 
Rio de Janeiro , 
Havana _ 
Kaup~tad 
Bombay 
Saigon. 
Arnoy . 
Bnngkok 
China . 
Macao .. 
Hongkong , 
Singapore 
Sydney. . 
Melbol1rne. 

Totaal . 

J',fET LADING. IN BALLA.ST. 

I----~------ ------------

--

3 1983 
12 4972 

1 796 
1 548 
1 233 
1 139 
1 . 243 
I 399 

1 427 
1 175 
1 898 2 885 
1 124 
2 276 
1 383 
1 228 1 252 
3 769 
1 200 
5 2467 4 2012 
3 1138 I 

__ -=__ 656 I 1 I 354 

41 -166~--1-~- -:30 -

VERT ROKKEN. 

NAARWEl,KE PLAA'l'SEN 
UITGEKLAARD . 

IN BALLA.ST. 

Amerika 
Muorilius 
New-York. 
China 
Periie . 
Bengalen 
Siam 

~<~~'~r~l i 1-3I~;--I-----r, 
3 1062 

6 11672 i 

Amoy 
.Bimgkok 
Yokohama 
Siugapore 
Australie 
Sudney 
Melbo-llrne 

(JalJ. Ct.) 

l'l,laal 

1 317 
2 832 
1 32B . 

3 Ii 656 

13 2646 

2 
1 

770 
334 

3 I 833 
2 429 1 i 200 
1 412 ' - I _ 

-'- -1-------1- ---
47 I 13C43 4 I 1304 

! ,I 
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ALGEMEEN OVERZICHT. 
De . oor16gsberichten worden . telkens met Spail1l~llo' vel'

"wacht, zobdat llleli heden 'de lllail, mel. telegrarnm.en tot 19 
Augus tus, met groot. geniwgell begroetle. 

Op enkele bladen (van Soerabaija) na, h~:{ldhaaft onze 
persoverigens de . meest strikteneutralite;,t, zoodat eene 
ailllschr~i ving van het, Tndiseh besi-Im]", O',rt claartoe aan te 
sporen, die bij aUe bladen ontvangen if~ , als vrij overbodig 
mag worden aallgemel'kL. 

OVlOri~ens zijll sommige' bladen t~jk aan canards over 
maatl'egele.n , cloor het legerbesttl'u:;. genomen. vVaal' is , dat 
meD lallgulilm. v?ol'tgaat de ge';,T l'Cn te ,er VOl'lllen , Er zijn 
Lhans gcnoeg K.nhngewerolt -om cell baLailloll te wapenen. 
.ook is gesehut. .nam: Tj lh.'(jap gezoudcll . Oflicieren ;orclen 
overa] met yerke~Hll u g,':,n belaslen de tracpcll eloen groote 
marsch~\l. De <l]·t,.ll k:m' w'.)]·elt venier in orde gcbracht, hetgeen 
seliert Jatcn noodjg was. Tot cl\1~vel' is voor een of aneler 
geen ellkel extt'<l~kredie1.. door dell Gouvernenr-Generaal geo-
pend. . .. 

Een extra-U llmmer vall <le Jrll.'(l8dte Co/wa.nt van :)1 

Aug. bevaL bepalingell omi:rcllt de handha \'ing el('ll" uBntrali-
teit e n I'erbod om zich met. kaapvaaJ't ill tn laten. -

Het rndiseh bestlllll' 'Schijnt geene beriehten omtrent den 
onr;og flit ~:l\l'opa I,e ontvangcn, waut heL heof"t; op aandrang 
ran dr-Jt/,('ai;odAf)nll resnme yall d.e berieliteH !li t particulierc 
bladen olll l.nm i, de gebeur!:enlsscn in J:;;ul'Opa opgmlOmen. 

De :tilooJ~ van (Ie vei lilJ g van 75, 000 picots slliker, die 
,ICI! :{I ) .'\ng, jL alilier plaat.s had, bewijst len I'Ol1e het 
n Ill. 1' [1 II (le ui I.brlliriing van ([ell \·er].;:oo Jl van gou verne .. 
lllt'uts-pr:odilctrm in Indie. :looals lJe/ccud gcwonlcn is, 1, a 1 
lI1e J~ iJ', l Si 1 bir r (-;OO,{JOO picols sniker eIlU)O,UOO picols 
koilie y('ilen. 

;VJ t' 11 Y('j'~elijk(, celis <1(; 11 llii.slag vall ' d(~ lri.er laatstelijk 
ge:flOH<it-n vp,il illg met die ill Nederland PH men ~al bemer
l'.rrn In~lk 'l1lcinrlig gllll~ti l1;(lr tcsultaat \'001' (l() sdwlkist ver
kregrll is, bij' eell liliddellpl'ij s van l 14,0'1 1'001" 1\ 0 14, dall 
('ll11 eenc (te vnilin g in Nederland :(~ wrwhlell \\l\1'e. Gaat mell 
1I <l, dat. ['; llI'Opa huiLen ( ~ onr'l\lTf'J\ti() bll,d, llJaHI" voor de 
(~o!f vall l'r:rzie, 1\ mf! l'ika en A II.SLl'<t l ie eonell JTent.ie aall we
'I. ig lias , dil l! mod \Hell hr.t bef,mllftn, d1ll men nog vOOl'L
~<ta L lllat wis;;e[t;rekking en nid emw veo!. aftm~icnlijkm' hocveeJ
Iwid SlIikcl' , kufti e (: !i li 11 hi e!' tel' mark!; brengl.. .Niet.ig is 
LrH'h de FLap ~ ()m, wat, koHio b'etrel'L, in 107 1 hi er 50,000 
l' i('() I ~ mcel' I.e will ell verkoojlcn. 

lk midden prij >i , waaJ'l'oor eln 7 fi , ()O!) pi(~oJ s slllknt, Y CI'

liocht, zijn, i~ wnrkdijk hong tc noemen. Het waren cI'en
lrel hoofrl1,ahlij k de \toogcnl 11 llll111W)'S, (li e 1'001' (le golf 
vlin P ep ,i.e gCllfJJlJ(; 1I wcrri(:n, welke het ,niddelH:ijfer opge
I'o(!l'd hnbhcn .. Jt(~ rl(:l1 ic nt(:nl', dat hcl in heL belang van 
,J it va',;; ~ ni.kerindll8tl'icis hoogerf: lltllllllUirs Le klliJ.nen prodll
ecel'PTI , hetgeeJ\ de inLcrna1-iOlw le suiker-COlll"tlntit tegcllwcl'kt. 

1)0 rcdad c\ll" van de IiocotlZotie/ deelt rnede, d.tt!; h~j ver
I'()lgrl wordt W(ogens eell arLikel ovm' .hunr vall pl'<luwen voor 
()\'[:rvocr van gouve:rnelllents-goed(:rclI. 

Bchall'c (lc St.OOlll C),S, die de mail OVel'bwllgen, VM llt thallS 
ook elkc wcek gerhgcJ(t (:en e boot \'an de Ned. Trid. Stoolll
vaartmard,~c]Jappij gercgel(l Lcgen cii.en I;ijd 01' Sing<lpore en 
vinc-vel'sa, waarvoor de eOllcessie is vcrlecncL 

Dc oosj,llloesson is lJijZOi1de~' ):Ja t, en boeil:ecr de koelte llU 
em dan aangellaam en ge\lond is', klngeu dc suikerfal.n'iekanten. 

Het .i.ta.liaansch e cipera-gezelschap vertrekt morgen naar 

Disconto-re-
kening .. J .\),33 1 )~24 ; 9 1 

Beleening-
rekening. 'I 1,008,03 ;) .00 

Hypotheek-
rekening. !1 1,--1-22,833 .34 

Specie ill de 
.kassen . . II lH, t!10 .9 52.31 

Mnntmate-
riaal . .. 1/ 

Gebou:wen 
en inve11-
LaTis .. _ !I 

Diverse re
keningen. .'/ 

288 ,056.64 

~71,283 . 90 

1,2·014,709 :5 7 

/ 3 3,'O77,O~3 \67 --_._---..... -,----_. 

K.apitaal. . / 6,000,000,00 
Bankbillet-

ten in olli-
lqop ... " 24,746,012;50 

Bank-assig-
natien in 
omloop . , II 

Rekening
courant 

432, 744.22 

saldo's .. 1/ 1 ,649. 398 .23 
Diverse rc-

keningen. 'I · 248,9 38 .72 

/' 33,017,093.67 

Aallgekomen Schepen. 
Tjilrdjap, 20 Augustus. 

Surnauup. 
Pieter J ohao nes, gez. v .. Tualiugen, van 

SOC1'ab /1 ija , ;13 Aug. .N. I. bark A Imachlaar, gcz. Said bin Sp.ga! 
Almaknoor, van Balie. 23 id. Nederl. hark Noorban, gez . G. 
Oomkens, van Banka. 

-.- 23 Aug;. li;ng. sehip Knight of Sn owdo lV, gcz~gv . C. Richard
S Ull, van Batavia. 

::'oel"(tbaija , 26 A ngnstus . Ned . . schi)' Helella, gezagv. van J.Jeeu
wen, van Samurang . 

Pasoe)'cean~ 20 Aug. 
van Probolingo. 

Eug. schip GiaJst:one, grzagv . ./<'. Bowles' 

-- 20 Aug. Nerl. Barl Ncptunus, gczagv. G. H. Lodewijks van 
Soerabaija. 

- 20 Aug. ·Eng. schip ComjJadm, gezagv. ' I' . Downward , van 
Soerabaija. 

Samara".,!, 27 Aug. Eo g. 
Batavia; :mng. "chiT) Ghsgow, 
H . J . Schwartz Vil li · 'J'agal ; 
Soerabaiju. 

bark Spiri t of the Day, J. Evan. van 
'Lloy() van Batavia ; N oorw. b'Il'k Asta, 
Eng. schip;" Sattara, \V. ffbomas v.au 

'l'a.qal, 27 Ang. N. 1. barkschip Al'amt, gez, Iliddiug, ill lading 
naut" de Gulf vall Per·sic. 

Vertrokken Schepen. 
.'I'a!Jal, 2·t Ang-. Eng. s~hip Larnax, kapL. J. Allrlerson, naar 

13atavia. 
-- 25 Alig . NeJ . schi'p HOllingbij, knpt. Dill. 

-. 
'l'aga/ , 27 Aug. Ned.' bal;kschip Alet 10 Augusta , gez TinhiJlI, uaar 

Nededaud. 
Pasoeroea1l, ;50. Alig . .~TIn~·> -Bark .Li1.1.y , gezagv. \Vm. \V'illiams! 

uaul' Altlcrika vi:f S(lcraha\ja. .'. . 
Sama,.,mg, 27 Aug. Ncrl. hark Pontiallak, C. G . . v. d . St,· eu · ollar 

BatHvi:l; Neel. bark AUllu en Julmuna, C. l)ulloyal1x ,i'aal' l3a!>lviH; Ned . 
seh;p Gal il .. i, H . S. ,' . d. l\Ieij naal' Batavia; N~d . seh ip lTeiella, J , van 
LeeulVen naal'S(lenlbnUu; . 
Ned. bark Feluiuullcl en Louis, J. Vogelsang naal' Nededahd via Be· 
zoekie en Panaroekan; Ned. schip Ortelius, J .. S. 'Schol'l1aa r Probo· 
lingo; . 

Proboti"yo, 26 Augustus. Ned. Ich ip Cornelis GiilS, gezagv. A. 
ROlJlijn~ naal' Soel'abaija. . . .. .. . .'. \ . 

Chenoo", 25 Allg. Eng. Harwich, gez. French, nanl' Batavia. . .. 

In lading liggende schepen. . 
'l'agal, Ned . Aletta Augusta, ' kapt. Sinholt. Otto, kapt. SLheeruan, 

'l'l'essling. " . . 
Tayat, 27 Ang. Ned . schip 'Otto, gez. Sthecman (['resling, 

schip Ararat, gez. Hidding. . . 
N .. 1 

,'Sama.'a"y. Ned. bark Aria en 13etsy ,R. Ran u . Nedei"lanrl; 
Ned. bark }<'erdinand (' U Louis, J. Vogelzflng 'n Nederlaud ; Ned. b~rk 
den Elsbout, R. K . . Teppema n. N cdcl'!an,1 ; N ed.schip 'BastiaeI] .l'ot, 
J. D. P. , Z"I!elerIL Nederlau(l; Ned. schip l\Iaibit, ,r.. H. Popken 

' . . n. NederlRnd; Ned. sch ip Flevo, J. C. Strootman n. Ned~rJand; Eng. 
--.--.--,,---------~--.. ___ I schip Scotland, W. Hili n. Nederlaud; .Eug. 'schip Spirit of the Day., 

de kllstplaa! 80n. 

Verkorteba1ansder Javasche bank. James E vans n. Nederland; Eng. schlp . Glasgow, J. Slay n . Neder-
. . : land; }<'r . sclJil' Jean Pierre, .J. Janill . U. Nederlaud; ·N. U: 5chi1' 

Up (Leu l.OdclI AllgI1SgC\S 1870; des iWUllds opgemaakL, i Electric, C. Pe\ia II. Nederland; Noorw. schill.Asta, .lI. J. Schwal'h, 
krachtens arlo ll:> .va ll het UeLrool elL I\cg, lelnent (StaatsbJad i ll. }"ederland. .' '. . .. ' .. 
l WI O .No. 3'.Oeu .lll."·CYO. Ig"() ·beslllit 1';'1 t · C '" ,. , '_1 . 1~80e1"l;ea ". ~td. Bu.rk NeptU11l.1S, gCZ~gV .. l.~.T ... . H. L-ode~\iks nant" 

_, ' ' .' . " . • b ' . . ., <I I C cn xOlLVel nem AllIo\l; Eng. .clllpGladstone, gezagv. J;'. Bowles .lIaa)" Nederland; 
.:ren e! aal, dd. 15 Mel187.Q; . No. 12. ~Eng. schip C'''padl'e, gez. T. Dowuward lIaarNederlund. 



....... ALGElWEEN·; OVEltZICHT. ·. ""', .' 
_ ·~ De::, o~r1~gsbe#c4t~n "1;~~d~n _ ~telke;~ 'met si,ai~;1~nd --ver" 

' ''vacli~, zoodafnieuhedeucl¢ mail ,n:e! telegrauliD.en tot 19 
': A UgUSt~lS, metgrocit gennegeu begroet! ~. ' .. 

>Qp ' e!lk~le bliden {van Soerabaija)na, hl\rldhaaft oIize 
pers .overigens(le .. meest stl'ikte llmitralite;,t, zooelat · eene 
aanschrijving van het Indisch besitLUl', O',n c1aai'toe aan te 
sporen ,die bij,alle bladen ontvan g'en ic~ ,alsvrijoverbodig 
mag worden aatlgemerkt. '. ' ' 

OV0ri :;;ens Zijll ' sbmmige 'bladen l:~jk aan · canards over 
maatrcgelen, door ' het , leg~rbestl.nl:( genomen. Waal' is ,dat 

'men l angzaam ,v,ool'tgaat <te ge';,eren te\erVOrmlm. Er iijll 
tilans. gcnoeg Knhng,e;:,eJ'e~l 'om. cen batuillon te wapene:n. 
Ook ) S g'eschut ,na(l1: JJll;).'':JaP gezonden . OfIi6iereli worden 
overal mel. verke~ln 'lUg,(0n helasten de t raepcu doen groote 
marschen. De art.llk<'J(; woi·dt v01'(I.e1' ill orde Q'ebracht, heto'een 
sedert jaren nood~lg was. 'rot clusvcr is vgar cell of a~cler 
geen enkel extl'a-krediel,. dool' den Gouverneur-Generaal geo-
pend. . , . . . . 
. Een extra-lllllllmer vall de Javascke COHmnt vall :31 
Aug. hevat bepali'ngell oirlti·cnt. de handlla ving del'lleuLrali· 
t,eit en I'Cl' bod en!l zich met kaa pyaaJ' t inte laten. . 

Hot lndisch bcshlUl' sehijnt geeue beriellten omtrent eien 
('or iog; lIi t Europa te on tl'augcll , w:ant het heof/i o]) aanclrang 
nlJl d.t,. J I!,('aur;de DOll l'eSUlm) vande beJ'iehtell IIi (; partieulie)'c 
blaclel1 omi:rer,lt de gebeul'tenisscn in l£uropa Cipgml0men. 

ne nOoo]! \'an rle veiling van 75,QOO picols sniker , die 
,len :lO \.ng. j l. alllieJ' plaats had, bewijst ten l'oUe het 
nat 1' [111 lIe uil.bl'cidil1g van den rerkoop I'au gouverne
ment~-pJ':Qdllcten :in Indio. Zooals bekellll gewol'clcn is, za! 
JOel~ 1I\ l 87 1 hier ()DO,OOO picolssllikel' ell 100,000 pieols 
koftie yoi len. 

1I'~ en vc!'gelijke celis d.ell nitslag Villi ' de hier laatsteHjk 
geJlOlliIPIl veiling mot (lioin Nederland en men zal bome1'· 
l-.({'ll ",elk ,)l1cindig gllTI stiger J'esnltaat VOOI' de seh at kist ve'1'
hegen is, bij' een lniddellpl'ijs ran f l4,07 \'001' no 14, dan 
r an ccne de. veiliug in Nederland (e wae!t lclI \\ <I1·e. Gaat men 
lIil, .tat, 1';lll'opa blliien eOlwlLlTentic bled.., maar 1'(0)' d(~ 
gulf vall Pen"ie, ,\ medica ell A Il~tralie (joneurrentie aallwe
";ig was, <1;1\1 lllo(;L lllell het betl'em en, dat mell nog yood
gaut lllllt wisseltl'ekking en lIid eCll() vcd aanzionlijkcl' hoevct)J· 
Iwid >;Hiker, koffi c en ti II hie)' tor mad,L bi·cngt. Nietig is 
Loeh d(~ SLap ' o ln, waf, koHie b'etren, i n l tin hier 50,000 
pi"ills mce)' (;0 will en verkoopcn. . ' 

Dc lIIiddenpr~b,\I',aarv6ol' de: 75,OO() pieo]s sllikel' 1'01'

kochi zijn, i!l werkel i;jk hoog- te Iloemen. Hct waren even
lI'el hoofd~Rkdjj k de hoogeJ'c nl1mmol'S, (lio VOO I' de gall 
vfI n ·"'en .. ie gl!llOJncn werden ,welke hot Hriddeneijfer opg.e
I'oerd hebhen. Redell te !lweI', dat het in hef; belang v ali 
. 1:tVa's snikeril'ldllSLrie is hoogcl'c llnrnmers teklumell produ
ceeren , hctgeen de inte)'nationale snikel'-cOIll'(llltie tegenwerkt. 

De r(~dar.teur van tit? Locom.otie/ cleeltmccle, dath\j ver
,'olgdwordt weg(~ns eell i()'t;ikel ()Y~~ l' :lnm!' van pranwen voor 
overvoer van gOl1v(inrernents-goedDren. 

Behalve de stoomel's, die de mail ol'cr bl'engen; v,aart thans 
ook clke week gerege1deeue boot van de Ned, Hid. Stoom
vaartmaflt~(:happij gel'cgeld tegen diell t ijd 01' Singapore en 
vi.ee-vena, waarv60f- de eonce~sie is vedeencl. 

De oosl.moessollis bij'l,on'dei' 11atcn hoeJleer cle koelte 1111 
- . en clau' aang(maam "cri'gezond is; klagen iles\tikerfn:tii'iekanten. · 

Hot Haliaansche.' opet'a-gezelschap vcrtrektmoj:gen miar 
de kl1Btplaa! sen. 

Diseonto-re-
kening .. j . 9,3S1,224:9 1 

Belcel1ing-
rekening. 1/. 1,008,03;).0v 

Hypotheek-
rekelling. 1/ 1,422,833.34 

Specie in de 
kassen. , fl 19,310.952 .3) 

Muntmate-
riaai . . . II 

Gehouwen: 
en in\,e11-
taris .. . II· 

Diverse re
kenillgen . J/ 

288,056.64 

~ 71,28 3.9 0 . 

1,244,709 :57 

/ 33,077,0\13 ,67 

Kapitaal, , f 
Bankbillet-

ten in Oill-

lqop .. . fl 24,746;0i2.50c 

Bank-assig-
naticn in 
omloop . . ·1/ 

Rekelling
courant 

432,744.22 

saldo's .. 1/ 1,649.398. 23 
Diverse re-

keningen, 1/ . 248,938.7 2 

f .33;077,093.67 
....... --------,_._._----_._----_ .. -

1'jilatjap, 20 
Surnan ap . 

Aangekomen Schepen. 
Angnstus. Pietel' J ohaones, ·gez. v, .. Taaliugen, v1I;n 

Saeri/blfija, 23 ' Aug. 
AimalmoOl', van Balie. 
Oomkens, van Raillw, 

N. I. bark Almachlaar, gez. Said bin S~ga! 
'- 2.3 id. Ne<Ierl.bark Noorban, gez. G. 

- 23 Aug. ~~Dg, schip KllighL of SnowdolV, gezagv. C. -Richard-
son, va.n Batavia. ' 

fJOe1'ltOa{ja, 26 Atignstus. . Ned. sehip ' Helena, gezagv, van TJeeu-
wen, van Samal'allg. 

Pasael'oean, 20 Aug . Eng. schip Glaustone, grzagv. 1". Bowles' 
vall Probolingo. 

-- 20 Aug. 
Soel'abaija . 

Neil, Barl, Neptunus, gczagv. G. 1-1. :LoJewijks van 

- 20 Ailg. Bng. schip Com.l'adre, gezagv, 'l'. Downward, van 
Soerabnija. 

_ .Samal'allp, 27 Aug. Eng. bark Spirit of the Day, J.Evans van 
Batavia; :Elug" schip Glasgow, l:'loyg van Batavia; Noorw. bark Asia, 
H. J. Schwartz VDIl ' '1'agal ; . ·Eng. schip; Sattara, W. '1'homas v~n 
Soer~balja. 

Ta,qal, 27 At;g . N. 1. burkschip At'amt, gez, Hidding, in lading 
nanr de Golf val! Persie. 

Vertrokken Schepen. 
'l'au"t, 24 Aftg, Eng. sehip Laro ux , ' kapt. J, Atll ierson ,naar 

Batavia. 
- 25 Aut;. Net!. schrp HOl1illgoij, lwpt. Dill. 
Tapa l, 27 Aug. Ncd.· burkschip Ale! te Augusta, gez Tinholt., uaar 

Netlel'l anu . 
P aso<l'oean , ;~ t)_ Aug. Bng· ,' ·Bark Li"y, gel\agv. Will. Williams, 

)laar Amerika Vi 'l Soernbaija; '. 
8ama>'(/1lfj , 27 Aug. 'Ned, barIc l'ontian ak, C. G. V" d. Slf'eti ' ORar 

Batuviit; Net! . Iml'k Anna en .Tohanna> O. Dolloyaux mittr 13ahlVia;.N.ed . 
schip Galilci, B . S. v_. d . Meij oaar Eatavia;Ned. sebil' Heiena, ,J; van 
1,eeu\Ven naurStlel'R bniju'; -
Ned. bark Fenlilti1n<l en .Louis, J. Vogelsang naal' Ncderlahdvill Be . 
~.oekie .en Pana\,oekan; Ned. schip Ortelitts, J. S.Schol 'l1aa( J;'l'obo. 
lmgo; '. . 

ProQotin,qo, 26 '. Augustus. N ed. schip Comelis Gi))~, ge;agv: A, 
ROlllijn, oaarSoerabaija. ' 

Cheribotl, 25 Au-g. Eng. Harwich, gez . ]i'l'eneh, J]'aar-' Satnvia:' 

IIi lading liggende schepen. 
~l'apat, Ned. Aletta Allgusta, kapt. Siuhoit. Otto, kapt . Stheem.au; 

'l'ressiing. ' . --". . . .. . 
Tagat, 27 Ang. ·' Ned . seliiI"Otto, gez. Stheeman 'rresling .. ·- N.~ 1 

schip Arurat, gez. H iddil1g. . . 
Sa11lal'(/ng. Ned. bark Aria en Betsy , ·R. Ratt . n. Nededand; 

Ned. bark]i'erdiilllild"nLollis, J. Vogelzaug 11 Ned erland ; Ned.bgt·k 
dell Elshout, R..K. 'l'eppema n.Nedel'laI1tl; Ned. schipBastiaen· .. Pot,. 
J. D. P ; ,Zt'ifeler n. Neder)antl; Ned, schiilMaihit.,J. II. Popken; 
n. Nederland; Ned .. schip Flevo, . J. C,Strootman n. Nederland; Etig . 

. '-'~c.~.£.,:,;,,_,_._,-_- ,. ____ . _____ . schip Scotland, W : Hill u. Neuerlaud; Erig. schii) Spirit of the Day, 

V erkorte "balall.sder J avasche bank ' ',' James ,Evans ,n .. N~i!erl~nd; Eng. SCllip , Glasgow, J . Slay n, N:de~'-
'. - _ land; }r; sclJ ll' J ean PIerre, J. Jallm o. Nederlalld; N.])" schlp 

Up den lOdcn- AllguSgllS 187(), des Monds opgemaakL, i Electric, C. PetlD n. Nederlanll, Noorw. schip _AsIa, .H. J. Schwartz 

kruehtt)lI s art. 1); ,va ll het .Oc,tl'ooi ell Jiq£If:Dlent ,-(StaatsbJad I u. ;"edel'land. '. 
187 0 No. 3'j.) en i n"'eyolg() bcsluit 'v~m de (' Lve' '. 1 (/80el~ean ~ed . Bark Ncptullns, gezagv_ G. H. I,odc".lJ ks Ilaar 
.' '. b , n _ ClUl lneUl AlllolJ; Eng dllp Gladstone, gezagv. P. Bowles naar Nederlanil; 

(:rener aal, del. 15 Mel ·187,0. "No. 12. . - .Eng. schip l" ' padre, gez. T, Downward naar Nederland. 
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Vertr okken Schepen van Batavi~ 
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• ROGS • . Amel'ik u. via Probolingo . .. 
l!'a l' (lU h ~u·. "PHssuroeau • 

· Cham;clon Nederlan d via' Sa.m arallg . 
· v. II Of-wei . Austral ie . 

~ . Rn YIn, , . SingapOl·e . 
~ Martin . . Ne(lerhm d via SaUl. & Soe l.~ . 
· B,jornstr01u . Ncdedalld via Samarang. . 
, Looijen . Nederland, _ 

l\lwlI .:im; . . 2s ;xcuel.' lmU1Hch . _\SCh)P .• .. J llpi lCl' _ . 
. , . '.~ :illlss .. .. . . .. • bln l" . . . Na\- igaf.o \' . . 
'. ' . .- ll':ngdsc~ . ..... . Iacllip ... , Loctl Awe . 

. -: I<niHSc.h . . . . • _. RiL\'CI l. 5 . 

. !!fi j?'f(:derlnn 'l !Jch. .. ~fn l' i il .Rlisn.heth 

. ~~, [':r;l n"c:h . . . . . .. stOOl\! h. ' I C~qHlulu . 

. . IH 1.1l ~ t l"cl l . . . . !l eJ llp ... ~ Lcva u L . 

· n l ll der Va lk. _ Nederlan d. 
· UlJ ild . . Hnsll ire via Sama rang-. 

":~'I ' ! t ltlth~r 1 ::ctlc: rl n.nd fl ch. schi lL . . . r~onJ ti hiJ . 
" ~ , ~ I·.H ge ls (' h . . . ' . ~tl..lo lll b . , b on ~~ll. . 

, , ·-- PlH'" . . ' " J (",e[.'" Bel'g 
" • . J IN CI 1 1~ 1 1 . \ n l l8 Ch . I ) t\ollch It. . 

----------~--------~--------------.------~---------------~ 
Aallgekomen en Yertrokken PerSOllen. 

" an Singapore , l U ClllW en MlUltok, dn lt r,e),(~l1 \I'folkr,s , 
. 1 oh 11 Mieehell , ]i\umall, N icaise , 

Naar MllnLok, Rillnw en SingalJore, (If) helll'en 13russel , 
~aeh tlcl' , \\' atkel' , L!lea~ en fa lllilie, lcc·:i kCLUan, T f)\j sll1 (l.l\, 
Sf,(:a.vcllsor, <':0\1' 011;. 

O,A.B.G-.A.-::I:...:I:JSTEl.\J'" 
Invoer. 

ten 7 1m, mall ufaeI. , .T. !C, van I ,eeuwen en Co. 1 ijzer, ventilator 
B. MOOl'rnU~lll e ll ~o. 10. vn, ., che~IIicaliel1, . Droop , oS legger~: 
Habra .en KlII ucr. DO kn , bler, Ca-vadmo, 2 k u. uaaim aGhines 1, 00 . 
krulI)el'ij cn, gebr , Ref!l'inck eu Co. 30 leggers; gobI' , S utorius Veder 
e ll Uo, 300 kll , biH, W. :U:, Krofseu , . 
1 kt. hoekeu, 100 VD , boteI', AgeD teo, 188 1111 . zlikken, N , H :1\'[ , 
20 vo, specie, g(Jl1 ver nemellt en verdeI' lad ing voor ·Soerabaija. 

Van Bnshire via Bombay per E ug . 8toomb. »Gunger", gez. 
' . Chilil, agt. . , . . . 

4 paH.was" 6 zakk. galnotell, Gaspers en Co , 1000 zakk, dadelS. 
N ahapiet en Co, 1273 zakk, dadels, 285 zakk. tarwc, 90 1m. ro: 
'l.enwater, M, 1', M ayill . Vun 'I'jilaljap PCI' Ned. schip "M ar ia E lisllucth " , gez" Van <I e 

Gcvcl, tl~t. G. S UCl'Illoudt en Co, 
!i (/ tou s{,?CUkr;!<ill , l OO zlIkk, meel , . AgC Dlcll , Van N ed elnnu pel' Ned. schip "Jacob R oggeveeri", gez, van· 

VUIl ausll'nlic) pCI' IDllg, sch ip .. Mary", gcz. Mi les , agt. Marken agt. G. S llermondt en Co, 
vun Sloo(on, Morgnn ell Cu, 84 colI. I'rovisien, p , Mijer, 50 ko , lllUOUrac\" N . H . M, 2000 kn . 

Uti puurt\ell, 140 schupen, ' 100 Ned pd. paarlmocl', J l'uk schilpml , jJctrolcnm, van Vleutcn en Cox , 50 VII, bier , 1 ko.speelkaal'teo, 
" t Oll aallddhout, .f. Peet en Co. 4 do. kurkclI, Wiuser, de JJange eh Co. 93 1m. rmioufuct.,Maintz 

Van Nt dcrlallo PCI' Nfld. sohip "J!llisRu eth, gcz, 1"ceustl'8, . en Co , 1 kt , bitter ilesschcll , 125 vo. boter, van B eeck Reinecke 
agt. of , I", , nn :Leeuwcll ell Co. en Co. 50 YD. bier , ]00 do, botel', Busing Scliroder en Co. i8 

4,1, elll!. p1'Ovi tlie n, J . J)uctldcis ell Co. no V[1, bott I', 40 Ln, gar ens, leggers , gcbi· , . S uturius V eder en Co, 10 vn , .puinsteen, gebr . S u-
Biising S el.riluer ell Co, 100 vn. bier, 14 kn; ' J>upier, Engelhal'd torins Veder en ' Co. 271m , man llfuCt., 100 do , wiju, 6 do bier, 

1;1 1 Co, 100 vn , bier, 1' lIhre en Kinder, 20 colI. mallllfaet., Burl; 1 do. SOnell ,. 5.0 vn.boter; B . van .Leeuwen . en Co. 6 kn. wijn , 
Myrllc en Co. 'I kt. ijzerwerk, Agenten. 1 kt. krarnerijeu, I do. 2 do, vermout.h 3 IllIL selterswater, G, G, Batten. 11 kn, medi -
poreelein, Willse r, ue ],nnge en Co, 20 Vll. specie, 385 do, vleesch, cijnen, glaswcrk, wijn, sigal',~n en instl'llinenten , Rathkam}Jen Co. 
71 colLgoedel·t ll , [j ij~er blokken, 4, kn ; telegr. belr, 120bn,2.ak- 8 kn. speelgoed, 2 do. kramerij en, 2i1o. galan terien j H. A. Bahl , 
i;r: Il, 2 lU coil. goedc~ ell, 1 kt . . drukleltcl's, 20 nnkel's me t kettingen, man ' e~ Co. 24 ku, garens; Nieuerer en Co. 28 ku, provisien , 
I kt, gtliniuc, gOliveruclllcnt, 20 YO , vleesch, Order . '2 ' kn, uur' E. ten . Briock cn . CPo 10 5 1m . bier . 100 keld . petroleum; Bahre 
wcr ken. 15 md·. bicr,120 VD, g roenteli, 3 kn. provisie ll, 50 VII , me. 'en Kiuc1ei : 200 hammen, (l eo . W ehry eu Co, . 96 kll. mimufact " 
uie, i2 ku. verf, 100 hummeri, 3 0 rOQkv!eesch, 30 sU lleiisseo, 3 kn, :K Moormaun eil Co. 2. k,i. K ramerijeo, R eiss en Co. 56 call . 
provisicn,' 1 (10, koek, {j do, uanket" 4 do. sllikel'werk, 15 vn. erw- l11annfact., P it cairn Symc en Co. 9 kn. Wijll, 24 do. pert, j 0 do, 
ten en bOlleu, 150 ka~eil, 3 len, parasols, I uo , ch ocoillde; ISO Jm. Agent~n.{jO lID . kaas,lOOvo. vel'f,50 keld . lUuolie, 25 do. pe· 
wijn , 2 do. vcr micelli.ldo .. sigflren , ' l do. limon'ade, 1. do.petten, . troleum, 50 do. geneyer, 25 Vll. boter,50 ha mmen, 25 ps. ro'ok~ 
I.6vu , boter,. 20/in wnnlinoppeIl, J.A ,. Pesch. .., . . vlccsch, 2 lm. zeilduek , 50 · kn . bier, Agentco, . 1708 rails, 280 

Vnn Nederland . pel' Ned. schill' ».J)orilrei:bt II" ; !!rl. . Rotgims, ; bossen ' plaatjes, 8 kn , bouten; 20 vil , haakboll(eU, Spoorwcg l\'1aat-
. .., . ... ag f.'-E . ten ,Bri nek . eO 'Co, ...•.•.. _.' : scha)1pij, l ' .ko . - bloemzaden, Engelhard en ·Co. 3 kD. lallip.en , 

(j kn .kramerijcu, , P a,..uel ell : Stiehaus, :· o . kn, haril men ; Reynst en , Lalllmers van~ 'l'o9~~ ,:,blll'g . I ; kt . . kuopwaren , Ouart, 20 vn. specie, 
Vinju, 25 kn , 'Iriariufact,8 coiL lnmp'co,ll krnmcrij~II;W, Loo- . gbuverocment, im 'verder lading 'voor Soerabaijri. . . . 
lICU en Co. 39 lcggers, G.-Suerpiondt en ' Oo, . 15 lw,manllfact. ; ' .... ··· Uitvoer. · 
1 f).0 do.bier~ 2 .do_·leuer, B., van : L eeuwen en C o; 6 kn.1ampen, · Naar 'Amerik\\ via Pa,lartg jJar Am, schip .; Wall ace", gez, 
:l do, kramerij en, 11 do,"aardewer~, l do. koffer s; l' do. aal'dewerk, - Ailallls, rig t . ·D ummlel' en CQ. 
Gumprieb ', eD . Strat)ss, 6. kn . naailnilc bin~s , 1 uo . ·g;trens , .. G Belle. ' 14,-86 . pic, suiker, . 7.5'-. bu.. s tro.oz!lkken, 4 pic. '. s troogar.ens . Habra eu 
130 vn, ·boter ; B iisiu,g Schriider .. en ;Co ... 5 kll : .. hamei'ijen,3 do, . K inder. 2000 ·pic. s lliktir,200 dO: 1'0tting . 2 yn . mee}, A genteu . 
paraJllllieen, .EiJge~l13l'd enCo:' lOQ ' vILboter, R eiss ,en ' Co, . 200 ( , 523,38 pic. dainar, 1\iaintz eD Co. 423,64 p ic. tin, l\1a<.:laine Wak 
vU . • bo~er, 3 . 1(~ ; " griiswerk,~O: tonri.eti pek, 15Qjiu steenen, Ageu> . ' son en Co. 2 12 . pjc. tin, Biisiog Scnroder en ' Co. . . 



-~ .- ,~ 

" Na~r '1?~rzie~i~' 8am~illn.g,:·.Tfiial ' ~Il . . ·Ch~rjjJon.· •• per · ]]ng.,schjp 
'. ' ' ... »Davipa" /.gez. L~fsk"a:gt;Mliclaine ''VYatsoll ,en Co; , 

. ~ ll5a ~k(). tiii;GaspersenCo:6D pic. ;r6tting,. Agenteb.. . 
" Naar ' Salllal'lIng .. perN ed ; schip »Ternate'.',: gez, Cars, agt. 

'.; " '., . J. ]' . van Leeuwen en Co. 
, V 0'0'1' N edi:rland.· 

iOOpic:sapanhout, 400d()'. tin, N. H. 1\'£. 
. . , . '. ... . . . . . . V oor Soerabaija' 

28 bu; zakken, N. R.M. 

Naal' Nederland.per Ned. schip .Nolich II gez. L6uijen, agL 
J. ·F. van Leeuwen en Co. 

te Samarang geladen. 
6000,20 pic. snikel', 150 do. rotting, N. H. JYL 

tc Soerabaija geladen. 
35 pic. rotting', 7050 do. koffij, N. H. M. 

. .. alhicr geladen. 
2800 pic. kollij 550 do; tin, N. H .. M.12 kn. IH'ovlslen, Ageuten. 

N aar A llstrali; per N ootd weegsch ~cbip »8kjold", gez. Henriksen, 
agt. Maclainc Watson en Co . 

110 pic. rotting, 2231 do. ~uiker, <Agentell. 
N aar' N ederlaud viII Soerabaija per N lid. schip" Aurora", gez. 

Viss ... , agt. G. SuermoJldt en Co. 
150 pic.sapanbout, 200 do. rotting. 750 do. tin, N. H. M. 
Naar Nederland via Soerab~ijnp~r Ned. schip»Staatsraadvan Ewijck", 

. gez. Ham , agt .. B.van 'Leeuwen en 00. . . 
12 kn. kamrar, 2 do. borstelwerk, 91coll.ferCwaren, 38 kn.splanter, 

10 do. pan talons, 13 do. Iijnolie, 20 bossen, 2 platen ijzer, 8 bn. 
'staal, 3 colI. spijkers, 4 heiblokkell, 2kn. l'lmelsclleivcD, 3'.t bn. 
zakketl, 124j{il. wijll, . 200 90. aardewerk, 179coll.munuract, 334 
do. k06pwaren, lkt. diverien, 1 do.scbilderijeu,27500metselstee
nen, 10 . vn. · boler, 10 kn. gedr. vrnchtcn, 3 do. chocolaad, 25 
tromm....ermicellieu .Juacarolli. 8 kll. limonaolc, 13 do. besseniup, 
l2do_ likenr, 7 do. anjovioch, 1 do. snnii, 8 do. petroleum, 100 
HId. pijpen, 4 kn. proviaieu, 1 do. karnemelk, 81/4 ankers groenten, 
31m boord gebleven lading van Nederland. 

1I1hicr geladen voor Soerabuiju. 
130 Jlic. ijzer, 99 VII. meel, 29 kll. lucifers, 3 do. zndels, 22 coli. 

glti8\ferk, 100 klL nz\jn, GO pic. zlIud, 50 do. sentok, 1 kt. hoeden, 
Thomas en Co. 199 pit', spijkcrs, 11 do. tin, 3() znkk. blilJjo, 
4'1 do. ]lCper, 1830 pa. ijzer, .Johannes. 21 coil. koopwaun, 6 
kll . dozcu. 8 do. koralelJ, 44 V1I. spijkers, 10 kn. koperdraao, 4 
do. eau dt cologne, J do. brillcn, 10do,l1liuldeil, B do. papier, 
Hi do. mauufact ., Ueiss ell Co. 7 -call. JJUssagicl'sgocd, Chevalier. 

alhit,r gelnilclI voor Np.derlnncl. 
"'00 l,ic. tin, N • H . . M. 

Naar Soerabaija llcr Ned. sdd" »Haamsledc"; gCl,. Gearling, 
agt. ;1. Daeuuda en Co. 

2375 coli, kool,wllrell, 4a do. lllUllllfact., <1 kll. bier, 2 \luklc. b'oomell, 
BaD word geblcven lading van NiderluJl(l. 

Voor Soerabuija. 
f, Ojno goeniezakken, N. H. M. 999 VD. rucel, , 2985 1m. petroleum, 

Dommler en Cu. 
Nnar i\merika yin Probolingo Ilcr 1{u8sische seldp ,,'Navigator", 

gez. Roos, agt. Hahre en Kinder. 
200 pic. rotting, Ageuten. 

NlIllr N ederland viII Snmnr:llIg CD Soerabaijn per '~Jug. echip _ 
• I,evant", gct. Marthl, agt. Hallre en KiDder. 

792,41 l,ic. tin, Maintz en Co. 5000 ps. 1Juffelhl1idclI, Maclainc Wat· 
son ell O e • . 3J"t!J pic. gettllpel'cha, 270,W do. cassia vera; 32,44 
do. fl'elie. 418 do damar. 4M. do •. fotiiug, 314 leggers arak,253 
ps. koe',l£i1i6 lIs. buffelhuiden, Ageulen. 6 vn. v\cescll, Range, 
Ihoen eo Co. 10 pic. (ouw, J DaeDdels en Co. 

Naar Nederland ' via 'Jli1atjap per Ned. schip »Cltriiltina", gez. 
Visser, agt. Ill. tcn Srinck ell Co. 

Voor Nederland. 
80 pic. rotting, 250 do. tin, 100 do. 8I1panhout,N. H. M. 2 leg-

gera llrak, Agenten. · ..' . 
Voor 'fjilatjap. 

100 kelrl. genever, 5 ku. drllnken, 4 do. WijD, 1 1'01 leder, vau dun 
Abee\cn8Il po. 2' kn. Wijll, 2 d·o . . bier, 1 do. verm9uth 1 do:' pro

. viBien, · ~ do,petro\eum, 6 vn.boter, John Pryce · en' 00. 3.kn. 
niano·fact.,J . !". vanLeeuwen en Co. 1 rotting maud,lkLpro
viMien, liJo.kramerijcn,1 vat. aziju, 7kIl. wijllen IJl~ovisieD, 
Wj~8cr;deLaDg.e cu.Co. )00 kn.petrol.euD,l, E,ngelbardienCo. 

. 2WageuB, H. )VI. '1'annij:4 balancen,m/gelVigten,KH. M. 2 
Kp·.proyiaien·, aanboord gebleven ladiu"gv~riN'ederlanil. 

: Nailr.N ederlilnd viaSamarang perFr.schip.» Reveil" ,gez~ 
c' . . ....()hauvdoii, agf. {{, Suermolldt en Co. . _ 

485 .pic. rijst,7£i:36 do. hoorns, 315,62 do. damar, Agenten, 
,Na,ar,australie per Ned. schip»1\'£aria ]]Iisabeth~',gez,' va~ 

';:'c - . Gevel, ·agt. G. Suel'nlOndLeoCo. . ...• .. .... 
c 2 ~t'iJ. :}iWk;. l'kela.gelJever • . ~. vn. boteI', Bateilbnrg en> Co; 100 j)ic. 

roHlllg; AgcIltell; . 

Naar ' Amerjka via Pa~Baroel\ng]Jir: EIl-rschip "L()chA-vie>~, gez: 
.. ' . .' . Farguhlir ;agt.l\i~claine\Vatson eriCo . 
46 pic; rotting, Purvis en Co; ... ' - .•. ' ~" . ' ", . 

N aar·· Singapore per stoomb. »Capitole",gez: ' R!lvib~agt 
,'1'1', Soerwondt · .. . . .. , 

464 Ned. pd: indigo,G.<SuermC!ndt en Co. 12pakk.kailjang;2 
Moormann en 00. 300 , 'pic. tin, Purvis, eIl 'Co. 32:ge\\,er~lJ; 
8abels, lkt. diversell,Mal'tilleau. 
N aar N ederJanil. viaSamarangperRussisch .schipc\)Grefv~l3erg"; · 

gez. BJornstromagt. · J .Fi van Leeuwen" en Co, . < . , 
84 pic. rotting, 120 leggers arak, Agentell. 528 pic. tin. E. Moor~ 

mann eu Co. . 

....... ........• C' ; C;" .... ., 

B..EST4.:.N;.-r. ·S-r·:A,.'.:A..T. 
Onder ultimo Augustus .18711!til1"\wezige. goed~rEm in.het 

]~ritrepOt .·teBatitvia:_ . ., 
""-'-~----===--,=;=.::-:::...::-~=---===-~---==-:--:-'-- -----====-=-=="' ~::"""---""=-.:::: 

. · 1 
IHe N AM 1 N G H 0 E y ,EEf,H EI n .•.....••.. <I 

D & R ?", __ } ~ .'.~o'; I Aam.trkingeu 
GOKIlEli.EN •. -:;; . '-0 

«I iti·· · o 

~~i~:~;:~~--;·-·~~~·.o~. :::':. ~'·~·~~[-::·I~~·~:':~~ .. :~ .~: ~J~' '''''.'' C '~ 
Boter .... , . . . . . . . . .. .....• . ...• '1 384 . . •. . .••... ..... I 
Brom\ (Scheep') ..... " ..... .. ....... , J.. .. .. ... . .. .'! 
Ba. rOnl.ete. 1'. '. ...... ...... •• • •• , ••. '. ... .' ...... .. . . ·.1 ...... · . ......... \ ., 1 
Uicr(Holi.l.. ............... 245 1 196 '158

1 

.. , .. .. ... :.' '' . 

Charry. Conlinl., . . . .. ....... 173 ..... ..... .. ... ':' •.. . .. . .... ·. 1 
Cognac- .•.......... ,. .••..• ·4605 42 ...••....•. , ., .- '-. i 
Diverse~. (lle~"len) .... ,. .. . .............. ''I' .... . 13 

i~gr. H'::·' .::: : L • i ;~' ;,:", ••.•• '. 
Gewerell ell l'istolen . .. " " '_ :2 ••••.• : -.• -.-. !r __ ' .J._._r_ .. -. 
Garen. (AUr. floode). 906129

1

, . '. , . .' .. ;. . .' .: I' .. ' .. 
id"f1L(Or"nje) ... ,..... ... 27?., .... . . c., ..•. ~ .. ·1. 
Id.elll . . (G,·oelle) .. , . .. ..•... 43

1
,., • ' • •. •.• , .... • .. ··'1· .•. , . 

idem (Ongeltleekle... . ... .156 1 ........ ; ..... • .. : .. 

~~~~!~:~~;~).:.:.:::, :,::. : ~: : :: ) J>~~8~ :~:~:: .~ .:::: :i;,<:. 
Kit;!}'."" (~pel'mHc:elie) ... , ........ : .•.. ,. .. . . •. . :.1, .. "':' 
J\l'aluer.ijcll ...•. _ ..•.. . .•. , ~ ·1) .' _'_0'_' _ •• ~ ••• ,_._r,.-;' .- . 

Katoell~ebl. ell ongebL 1421. 368} .. '. : ... 
idem Gedl'llkte:..... ... .. 5109 • .• ••. ••.• • • " " .•••. : 

.I,il(eureu , .:......... .. ... ]07:, .. : ... , .... , ... : .. :. 
Lecler I'll L(!ilel'wcl'k.. ...... 15 ....... : .... : .. ; .... , ~ 

~~ff~~~::~ ~"~ ~:~:: : :;:;: .... 'i:~:': :~<:~: :.:: ::;:; >.:'. 
gfi~~~~::::::::>:: ::::.: 1~L::::' .:' ... ;; .. ' ..... 
Provisien .......... I • • .., . ,_. 411 ~7 .... -. : 
Pal'fllillerien .. .. ..... .. .. . . 97 ........ :... . ... . 
Petroleum... ........ . 4 .. 921 ..... ' ...... , 286. 
Sll'open....... • ..................... . 
Sarsaparilla.... .... ... .10, ..•. ·· .. '-'.'" ..• 
Sj~arel1 (Manilla). ...21.···· .. , .. , ....... .. 
Idem (Holl.) ... . " ..... " ........... . _ ........ . 

Selb,erwater . .... . .. :. . . I" 3 ,7 .. . 

8Chr\.i.n.JehOeft.e .. ·.n .... . ... . ... ' . 86\. :. '" ..... .. Tabak (Ameril,) ......... ". . 33 ..... •. 
Terpentiju .......... : ....... '. ... • .. ... .... . 
Vleesch en SpelL. ... ...... .. ..' 211 .•... . 

~~~;'~!~:lJ.~~~~~I~~~e~.: ...... 2~1' ,'" 84 : ::.::. ':::: 
Vermouth............ .... ..256.

1

...... ..... ...... . 

Wollen goeJ.eren.. .... 220' 68· . ' .. .. ........ . •. :'. 
Wijn(Roode)...... . ... .;... 1787 41. ':';0 ... "", .. 
idem (Rllijn); ; ... , .. . •... ';. 192·"'" ..C • • •• 1 ..... 
Wem(Port).,....... ... 7451 .... : ...... .... ,'.,.; .. ;, 

idem (Madera) .• :..... 391 ••. , ... : .•.•... ;.,.[ .• , .•. , 
Idem (Ch~mpagne),... •...•. 951 .... ........... 1 .. · .. ', 

Wascl,doeK . ,. . . . . . . . .... ... \...... H ". " ..... 

IJzer\verk : .... ' ... ;.. 2 I 26 •..• . ... '1" . 
Zeildoek" .. :.,.,.... 73 3\,...... . ... .. .... .. 
Z."~klie.ri '<. GO,e.iii~).:.~. '; :. ~90 , .. '. ~ . •.•.. ..•••. ." , ~ ••.• 
ZIJrleGoedeIen ..•.. , ' ....... 1 ..... . ........... " ." ·c c, . . . .. . 16. ... . 

dit nummer v06rkomende, er. . ~iet' . d~~ririder';, 
-vGor, de wet alsschrijver bekend.·· . . .. . 

J ,'-e .-VAN, LIER: 
- -. _ _ ;~ _ _ 7, ._.:. '. __ ~ 
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