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eclitei'vooi'eel'st eene vi'fuii'- bea~t\Voorc1en,- die een ieder iieb. ' 
zal stelle!} , teweten:,vaar®lis ,datpraehtige land jmet 

"' vohit KO,Hr~*].m; IN 1)E GlnVOXJ~ ; EDJ;TJE v AN llW(' - dat , heedUke kliinaat -, ,met dienoircl'vloeelvan voortbrenO'-
Tf ,f; ; : • .. ,- l,. ' - ' R" d 1 bl d' ~'elen, zoo weinig b E:"olltP ' Waflnag 'deoorzaak dm\m~n 
.DalJaVla'aS_C3,tl,i,~ an e sa. Zijil ? , Ik deed , -yroegerdyz~H:Clc"l'aag ,~an 'iem.!md,dl~de 

,- '. ", _. C_ .. ; ' ~?@;" " .' " . toestalllleu ter kList . goe~~ kellt enhij dee~gemij het vol-
Nieuw' 

> L~,. 

lfi'aMdC R ed;i,clclir ! '. 

ge,nde mede . . . __ ,,'..' 
De oOl;ian.k, tlat de _lJevolki.il:gl'iiet .sthktoeueemt moet 

·· gezocht ,,'brcltm in de volkSinstellingen -en ' gcbl'tliken,' vooral 
. ; met bctrekk:il1g ctot ·. lmwelijke'ii -eii, el'fopvplgilig. I-Iet , maat-

, Ue I'eisbcscluij viu g vall wijlCll den heel' Lioll, van Ba· selLap : elijke stelsel vall de inlanders vandit gedeelfe van 
lil~'ia nailrPatlan g-" wCI'd door I'dell 'ulet -genoegeuenbe- _ Sumatra is ' eene so6l't van eorilmlluisriwmet onde~lillge ver
limgstelliJl g gele~o ll. · j)rd; g()est,ige 011 degelijke opstel, als- alltwoordelljkheid, -te n gevolge vail de verdeeliilg in soekoes,
lO (l(le hd \\"~rkjc lrlin doeloe lain sakarwi(j , vti,\lclen hcor Het hllw el.ijk van den inlander is sleehts ·. eene t~idelijke 
W ilsell, waarbij de tocstal1ch:n vii II v fOegor, waiuinnog zcer samen woning ,die .. onder het nietigste ' vool'wendsei :weder . 
w;~i\lig vera\lderillg is gf;komen ;7.00 juist. goteckeuclll'ei'den, olltbonden wordt. . , 
heen l'oor'l,eb JI' ookvlller llc]angstclliug ilil1it · sehoonege- De vrOllwcn blljven in het,zclflle huis,waarinz i geboren 
Wf'r,>t ,'(:nneci(lenl. . [n ' liet: :rqdsrJk1'ijt , '/1001' N, Indi i!' ver-- zijn, wonen; ;!,ijziju. 'de bezitsters dcl' 'sawah's, tei'wijl de . 
~chel ~ 1l ,'enl,,!' menig goed .stuk·,_ dat tot vennccrdering -van- jonge mimnen . spoedig . uithuizig wf)rden enjn de huizen 
de kelll)i" , vall land en yolk I weft, hijgefLrageil. In de 8n- hUlIll crvrionden hun tijd doorbi'engen of liliime Vl'ouwen 
lIilltl'll- (!f)~II·{/Ht.WOI:aQn clG bclangcn del' kn~t eindolij k metbezocken ; , .' 
\i'arjul.e ~ v01;d.:{figLl. :: /~bd(~iI jk-f ;dOOl'1UiMcl van U w blad, · -Vd61;tl,~t killdertm ,ek j0l1gelings:'jarefl ' 4ebben bel'eikt is 
ljcl')roe"mi , i](iaandachi ,ian 'het p llt:iliek ilQg iil~(n' or dit ge.'~v6onJjJk hetl1lhve}ijk del' " {llldei:5 ! :i';J~-(r~Olltl~On(len ' en 

. liclilngrijkf.! gowost tc. vcstigcll Oil door onophou(lelijk op ge- blIJvell ' zc tot last del' moedel's, rlic'yeeIaJ .door 7.ekel'e 
l)tckkigil toe!'tandr.n lr. w.iJ;!,ell, pogcn mede to werkeil · om midetelen · tegengaill1 ,dat -zij Jliet te veel ki~clel'en krijgen 
dll ~il ' ill f;cn i~c l'crallfiPring te brcngcII , , en do las~ haar. lliet te groot worde, . '. 

Het ~dlijnL nif!!, IIlgf)rrWf~n genoeg b(;kf~nd tf~ zi,i n in welk Daarenboven komt . het~ dikwijls vool', dat vroLlwen van 
pmeHig III 1 \'rllelolbaur lalld w,ij hier wonen; Jjeden, die 25 tot 30 jUJ'en reeds cen doz~n inalen gelmwd zUri. O'eweest 
(' ('II grool. gelledl,1) 1' 1111 !II: werdd gezicn hebben, verzekerclI, en cIa!. z;U gedureJ)tle de best,c . periode val1 ~ haar l~ve~l meer 
lin t. hot L\~ rlimi op:!'ir;\IL() doo r weinigc landen wordt. over- clan 20 echtgcllooten hebbengehad, . . _ 

, 1.roflial. "Vij hcbhen hinr ge.ello gcl'cgelcle rnnessons ,der- . Viildt de sehelding gedmcnde iwarigerschapplaats, clan 
luill'(\ 1Iooit lallgtlllrigf) d roogt(\ of regens; de t,hCl'lllOri.letel' verhinderen ,ere. vl'oUll'on : mCliigriufal !tet levencl geboi'en WOl'
s l.ij gL op de kllstplantsim i'.c:ldenbovenSi5o, t.Ci'wijlWj"s i1!lChts den del' .kindei'en, .. ' : .; . . . 
nir;\li~lIlf1iiL \)end l(; \1 10 fJ daalt. Iil de bO VellliiJldeil~ vhi-ieertDe 1TIoetlci', n,ill _ y,icli :t,eh 'eQvergehlten ; ,heeft eehter VOOI' 
de !,]wl'l1iOlndel'st:HHl UHlir ge\allg del' hoogLc j,rl~schcll ·· 84.() hctbcIVetkcn hare\' sa\vah'shtllpli'ooclig; , zij zorgtc1erhalve 
bij d:~ (,'\1 851) ele:>! nncht,s. V,06r 10 IIrc 5' lI10l'gens en ,lIa hlLl'e doehters: zoo spoedig. lllogelijk ,uit kl111welijken, omzieh 

I~ IIrn dr.'s . narni<lcLags is dcwan.l1te dn.en .. ' gem. iddeleL 700' -1 deadsis~el.ltie Va'!! se.h .. oOri.7.0.ons te. verzek. ere.n . . ep. dit isee.ne , 
zooilnl, me.1I alli\ he~.igliedei, hili ten il' ,hnis, zoncler :van de del' oorzaken, dat, hnwel\jken van meisjes op 12 tot 14, 
warilli.l: i.e I ijriell , kan I'r:rrieht,ell , . lIct WOl'(1t, dool; velf' 11 , jarigen 'lceftjjdgesloten _:\l'onlCil. .. ' .>, " •. > . . '" . 
dir. . ,'all " 'ilv;~koIllCll, opgemn.dct,rlnt _lI'ij. (ll' , Icier 'over hot,l _ Het eel'ste hll\\·clUky.ali' eell lllei~je _gaat meteellig,e plech-

: ,rlgemcclI _ ,zoo gczOIut III t'l,jw 0;1 HOg eene Ellrypee~che : ,ge- tjghede~ ,g~paarcl; :cle v~rlooftle'vonlt ' clool:de ,vrienden van 
;!'omir: kJcllr ~'hebhell , (be de ll .ul'(l]1oe~ehe bo'woneri'\ " v~n cle ,hetmclsJe geko~en, ( h e eene' sooi't van premH) ontva11gen 

'k,~l$i:p]a;.iI:SCn -O}) Javi 'wolclra ve1'IiezcIL .' .. ,. -:,. _ '. in geld .ofgocderen· jQorhet~ (}Y(3~h::rle_\l tothethqwelijk, 
:: >::.N\aar Tn . cle :l1ol'Cil,1:ilildeo v09ml. ziende:Eul'olieeailen;, dic .' N a'; het' !':erste -hnwelijk : ci1.eellC ' i>cheidilig; ~taatheteve~lwel 
'j;i;·~(~enigi]ii' LiJd , :gewqoiHI !reb ben "nit; -iilsofzijpas ' uit~J01- :,- aa-q~~le> .vi'<)Uw · vrij ~lctr0)lWe,\l ;w'iellzi}ve~:~iest ol)kml' zij zoo 
<In;lic\h'iIOlim ;en } li:¢tis . eell : ])!;eh: <'le" lciljtlererli;lrfH;h:ttrili(iclj.kw:ijlshert!;ou:wen .ulszijwil .; mit$iijI1fi ' iedexescu!3iding 
'Yyj~ilc rQ?d(:. , -j+i~Bdle_:': -W ~ll1 g~n • te ;,::-len: ,-' 1J,QO~' . (lil. -" pra:¢,fltige\:driy,?,ianel?n #lI~~hll'I'~~l,Jli.jl;e) '-J)e ,]{Ost<1l1 .vaii cell . !i~el1:~1 
JklHn~a{, !:sJIIQr , aliell .f.lltIJde"o~I ,Jn~c~l elr;-gr~.e.)tiz:,elfs,ppAe , b:!,lWellJkzlJll g~nng; . PJ _ bedl'~enol1geveer ( :2,,50, terwlJl 

. J'.~t2?~;~~}Ij\y.~~~~;1~iJ;~i'1~i~~1i;~~~)~}~:;. i ~f~~~:"i;~&"i~~~W~~;~E~~~~~~~i .;~o:~:; 
-"lI/.JjUC !l10elllng :: me{lodeelen ,. orer ,hetgcengeclaa)l. , (li~llae,. te'Y~ ·i : :t\a.ll : de . h(lwelrJ~sfeeste-!l , Z.IJlll1()g<\I ·.,een!ge : kosten vcrboll-
• ,'gox.ileri ;:r/m.' ' UaliJ.iaa,rt') m~er ..... 1~~~~~!di~g:'.'- te :.geven'{'C~~wll H?,en/ fti~ 'hoofqz~kelij ~ <,do?r-}le~i!~o.u,w-; ~yorden gedragen~ ·. · 



, zlellaal' eene korte sehets, ter beantwool'ding van de der richtingenb\j den aanteg en te betreuren is het, 
1vraag:;" "aa1'0111. do bevulkingniet sterkel' toeneemt .. ' :\lIen Jilt later ,zoo ',weiniggedaaJl is, om, dien toestand te 

he. efC'\.'cicens aIs.' ecnafdoen,cl.midclcL tebven cleze herhaalde It' \.,. tit 1 k I"' k . k ver )e ere1l, .... ·.[ aar me, ,'. ).e rCJ( 'r IJ gerllJ![e osten vele' 
' hm'.ieljjken ' en el:htschl:idii1gen aallgegeven dc kosten zoo t k I II' dIu 

k 
l' 8,er e Ie in. gi'm ,ell vel' ee llUnten warenweg t.e'.,.ue.men 

grout ,Lc lIla 'Cll, Uilt mell cr, nid zoo lichtntanlig toc zal ' 
ovcrgail1l; \\'"8rc1 dl: mili'tregel bchoorlijk voorgesteld en het of mind~rscli!ldeli.ik te maken. 
l1utclaarvan '.litgelcgcl,'lL,w zon hij gcen hijzonclercn we- "Het rUvlak" der bruggen isdikwijls veeIle, laag: 
derstHtldonclervindcn.' I/Dc vrOllwcn regeerende wereld", somt~jds zijn (~e bruggell geheel af\i'c,2:ig, of g,ciJeurt 
bewecrt menimmcrs .en clat is hier, ~ hoezeer de toe- 't, dat eene, onhruikbare brng telangill dien toestand 
stand~I1 hi} e1ders vcrsehi11en, - zooals het sehijnt, toeh gelaten· wordt, voordat ze vernieuwdwordt. . 
OOk)let . gev.al. . Zij bovenalh?hben. belang hij, grootere "De breedte der postwegen is in den regel voldoClide, 
stanctvast~ghCl~l (.i.cr Hlallnl:ll.. l\.Oll ,. die maatl.:.~gcl. ci:llS bij I die. der katw.eg .. en laat. soms veel te wenschen over. 
de mcerClerhcHl vall de zwakkcrc Or) k1ll1l1e blJVaL vmden ·Veeltl'ids· 'V}'I,"d" tel 'd" kl . . d"'k', 
l 

~ k l I h ' " ~ ,. . m n angs Je weuen ellle IJ Jell 
(an ZOli. lie wa' ree( s meer (an ten aivc beklonken zijn f k dd· · d d' t d' I tl.. 'D'" :. 

Aan dCIl invloed van betel' olHler\\'ijs kan men toeh 0 a e~l,Ie , . c le~ls . oell van e~lIlng. e wellnge 
vooreersl. nid dell kelt, alvorens alom seholen opgerieht i5ijn; zorg, dI~ ,aan de afflchtmgd~~ tre~dlerell ~ordt brsteed, 
vooJ'dat die llogLalls eenigcll invloed op de zedcn ell ge~ maakt dIell,maatregel van velhgheJd noodlg. 
WO()!ltcn del' hcvolking gchad,llChben, zal vcel tijd verloopel1. "D~ sto~en. tot verharding der wegen heslaan ge-

Tol /,(Jover voor hed.cn mcer algcmccnc bespiegelingell. woonllJk Ulteene meer of mincier dikke laaO'O'rilld, 
, Nu HOg met eCIl WOOl'll " het niCUW8 dcl' laatsLe vcer- met geene of weinige wrg voor de doelmatig~ (1Iaa!.

hell dagcn. , '., " . ' "SIng van .de gro.oiere en klein ere stukken op deaarde
. Dc ///lel to!! benta.ul IS. van den loeht naar J~llgallo baan aangebracht. Vooralisdit ffezeO'rle Vllll tnepassing 
teruggei;..'e.()nl., waar dc: f\cschdlcn onder dc stamlllen aldaar bil' rl~iVl'eO'e')I' voor 1 .. I'rel . 1-°. 0 . '''t' 
l 

,"-, 'II I'· '. A , " • OJ' b"· ,<I ). aan (e we(Yen vonI' f11 mo'eH 
(001 IJCJlJH ((: Illg van <len (',ontrolenr van l,roc onder het dt . t . .' b . ' tl··.tl 
opleggcll yau bocLell aan dc ,chuldigcn zijn bij,rcleo'd. wor Ie s meer zorg esteed, doch zeer vele karwegell 

lJie \)udell \Jc:;;luu<i<'11 ill koralell ell paraugs·. b b kunnen geen aauspr~ak ~akeu opden naarn v~J\ kunst-
Dc \'rede wcnl mel eenige pleehLighe(leu gesloten Dc wegen, en toch, ZIJ ZIJ n het, Wllal'Over hoofclzakellJk 

Dekcndheirl lI1et. de Laal dcr Eugallcezcll, die de heel' }'ran- v~n~weg de grootste hoeveelheden producten van aller
('i', bczil" hcdJ vcel bijgCllragcll Lot ltet Lot stand brcngen leI, aard, als :koffie, rijst, tllbak, em. vervocrd werdel). 
Yan , d(:ll v~'n(k !,\llles \\'ar~ dOli inlalldschcll Lolk waar- "Zeer dikwijls heeft de heer Henketin I H6till de 
<t'hl,llllIJ k Illd geluki.. ))e .llIdruk, die het ;t,ien van de residellt,ie K~doe waargcnomen, dat de (reladen karren 
':',u?ll1\)O()I,OP deze II<lLtlurkl,llderell maakie, daar zij !log door diepe rivien'n moestell gefl'Okken \~orden lerwijl 
;!luJd ,;duonm dai het. sehLp door gees ten in boweg'ing daar vlak n"as·t eel ed b l' t d' \., I 

I
' .' I I I [' ' ,,' '. "I 0'0 e weD' en ru!)' leS on (Ie a -

\l'on t, g{'JntC Il" we L dilnrloc ook bl)gedra<1(,ll I .' tl", '. Otl.. . '. 
1k VCl'lIeem da1 door dOll GOll~ernO\ll?' V;l1l Sumatra's een VOOl' per~onenell fiJI Ulgen mochten g~hrlJikt worden. 

\\' estkllsL lIlaaLrco'clell O'CIlOlllell ziJlI om o'cl,j"'e'lll'<ok" l "Behalve 111 de reedsbesproken gcrl1lge zorgvoor 
.. ' , . ",., b 'b " 11\ (e d· .. tIl . 11' " lu~f!lG-JlJk(juppakhuizell ill de bovenlalldell to voorkolllcn. ell JUlS en aan eg (er gnn( agen met het oog, up de 

Ud, geldg;ebrek' kWilm menigmaal vuor, tot groote schade grootte der stu'kken, mod de oorz<ja~ vander! sle'ch
\' ,lI! dell pl:llll,er ell Lut sehallllc vall heL (JollveruemenL ten toestan'dder wegen '111 't algClneen HOg gelleel of 
da l. nlOllOpoh~eert. ' ' gedeeJtelijkgez9cht wordell ill : . .. 

,;Jct :Jez~ bool vel'LJ'ekktll ecuige rijke illlanderswaali~ i te steile hellingell ill de flchtin u \an de lellgle der 
OUt, e r hadJil ~hll"'hll'lu(' ria" ]" L'" ' I .. tl ,.; ..... .". >:l", ,H>"",tVht, om vall ([aar overwegeii' 

"~t<lp<Jre ,le l'elS 11" 'I' M'kk ' " 
'_ . ' ,),1.' '.. '. d" I .c. ,l "c aallvaanl<'.IJ. lk wc;ns(',h zware stortr('r:te. n's en, veel re .... en· 
" " ~,., , ' ~J"': relS Cll hoo 1 ,I L ," 'I ,'. I .0. 0' . !tun gel" .... ' ' ''". 1 ,,1\ 1.1-.1 ,IS v~)hehtcr mannen, te weilllg 'geLegellheld tot krachtwe zijdelingsche af-

" tl')'II,,'kee1ell . ',~r, • . . . ' . 0 
rH')f,!.CH .." , IV. watermg op korle afstanden; 

CEYLON EN JAVA; SPOORWEGEN EN ,CULTURES. 
Ill. 

Dc beschrijving: die de heerCH Kool ('II llc"ket van 
den locstand vall lid vcrvoerwezell Oil Java geven, legt 
lien toc~ta\ld beler bloot d:lIl het wanmte pleidooi tell 
gnuelc van spoorwegclI, Wij ollllecllcn daaraan dc vol-

. gende bescholl wingell. " 
'I De pod, ell l<arwegen, ",aarOVl'r gew()()llIJ.l k het 

druks!e 've'tvner plaab hecl'i, zi.Jllill de berg::;treken dik
wijIs nict in de goede _ ricillillgell . aallgelegd. ' 

'11MellhceJt \'('cl Ie weiliig acid geslagellophel vcr
mijden van slerkc \Jelling-en ,het olllirekkellof verla
(>'ell VI\U< verded p"lltell. II et ware eli k wijls rnogelijk 
gewge8t.door CCIIC l.itbiliging aanzienlijkc hellillg;cll weg 
te" 'Itelllcn or- zcertevcrlJlinr\crelL 

,1(lJit dc walerpas::iillgen en ojlnlCtini,:clI del' Conllnis
sit/tot de vervocrllliddelen is heL bovellstaaHc!ezeer 
dik\v ijlscg"bleken. V rr!'clieid('llc\'erbe!el'illgclI zijll 0I' 
he,t " oIJg.zollder celli~~() Hiding, direct w'aarte JlClllcn. 

';a31ijkbIHH is, tc weillig li.ldbes!eed .;l'lll de kelize 

te smalle: vellingen van de wielen dervoertuigen; 
te weinig spoorveranderillg opde karwegeli; 
te geringe dikte der grindbedekking; 
geen voldoend. geregeld, doehnatlg en.dagelijksch 

'onderhond; . 
dikwijk te diepe Iigging, somtijds a.fwezigheid. del 

hruggen. . . 
flEellige karwegen zijn slechts, aarden wegen. Het. 

behoeft . nietgezegd te. worden, dat deze vooral ill de 
natte moessonieer slecht zijn. .. . 

II De paardeuwegen . en . voetpadell .. zijn niet verhard; 7.ij 
volgen hetnatuurlijk,terrein ell hehben meestl;11geen 
bruggen ;de.wegen Zijll breed l.5 3.2.5 meters en de' 

paden 0.5 ; a 1;5metet. . . . ... . . ... . . .. 
/Ill etreizen':js, in 't algemeen genomen, omslachhg, 

dum en tijdroovelld I'll met rijtuigenv.eeltijds onzek~r . 
in de urenvanvertrek cn van aallkomst, vootal opelic 
plaaisen, waatmen geelleparticuliere vervoerdiellsten, 
doch alleenRijksp()stpaardell vindt, 

Ii Hetis .·aanden heer Heiiket. meermale11vool'geko
men, dathijzijne rei" eell dagmoe~ uitsteiIeu ,ollldat 



· er ·:keel} . pOllJ~I:;lel~~l1ts~POst.p;'arcl~li: :;te krijgen War~Il. I r~keneriQP u _s' i3paal of 13 a 27 kilomder~, 
.'!~oodI.is, (!ithdge\ial.ciF ;)lidtl('n-Java,lIameliJk I ,.e flHet Vervoel: .vim s uikeniet- gn<ciJi etit gewoonlij k [oet 
uI,deresldentJen . Solo., DJokJil ,ka:doe en Samarang I karrcll, · gelrokken (loor ' karhol\\H", of sap pies." 
enop~y:~st-Java j: llsfh;l.l enfl~ .Preanger-Regf:lltsch3 ppen,i ,-' lle.vaa rt (jiJ d~ .rivi~rell h ( ~rt in '( a I g er.ne en , zo~al" 
en. }e.a!Hl1. :<.Iel1t~rJ:s1d('IlIICBUltell7,org._. reeds blJde Snloflvler 1S opgemel'kt. ,SGmtl.ld~ met vele 

·"Ill de liergstl'ekf.1l van Midden -lava worden de goe- \ moeil!.lkher!cn te knmpen ,hier wegells gebl'ek . aan 
UyrenllOOfdzakelijk -vl'r\'owl C\P grobakken of gedragen waler Lijdells dro()gtc~ , te- veel waLeI' na -slerken regell , 
doo{_k0e1ies, vrou w.ell, paardcll ' en .siIVpics. ". te groot verhullg, Ie slerke stroomsJlclheid, ginds we-

(/y l:Of €Il kelepl'oducten engcedercll kondeli; met toe- Kens tf. sf erke' hocll1 en , afwezigheid van jaag- of trek
slelll~lIlg .van het heslunr, de .hrren van d en .grooten :pade}1.-"en'7.; 
lni.ddenweg · of dcheerenbaan , gehrllik maken, lioch .IfSoms· zijn verscheidene dezer beZWUl'ell vereenigcl 
il'qcet ell . l\"tm VOOI' "ieder Jijtuig L1it wij ken en kwamen ff III de westmoesson hebben de ri vi err' II n1fer water 
daarJoor dikwijls iii de uitgespoelde Aikulll.en terecht. dan iude ooslmoes,ooll.; iil den reg!'! zijn 7.e daii ook-

"Sedert. I R(lfi ('chler word! l en gevolge vaneen Gou- het meest Ie hevaren, hoe\vel de lwvige sinrt,regens 
venl emenf~bt-'sluit llet. tran8pnrt perkal' or de heeren- bandjil'sofril!ieropzwellingerl cloen olltsi flUl1, die voor 
!Jaan.of oj) dell]Jostweg loegelaten. desclH~epvuartuiterst hiilderlijk. zelfs . IIOOgsL gf' vaar

If Dit hesluit kUIl zeel' gUJlstig welkim, mits de wegen lijk k.unliell ziju. 
inhehoorlijkell staat, ond.erhouden worden." . "l\,fcn kan e"cnwel gerost aannemen, dnt. in ' t, alge-

iJ!)e· karrell7.ijn op geaccidenteerde, zeel' hellcllrle meenzoover en zaodrll de- rivieren hevaulhaal'zi.in. er 
\regen gem 7.cergeschikte vocrtuigen, tot vcrlichbng zooveel mogelijk gehl'uik vall gemaakt wordt:" 
v:'1I1den arheid uer trekbeesten. . Na eene beschollw.illg in de details vande stlelheid 

;, De last kan ' \\'eI ;'.ou op de kal' gelatlen wordell,dat en de ko~te;l van vervoer kOlllen de heeren .K001 en 
\001' ell achter de as Ilagenoeg even wicht l?cstaat, uoeh Hellket lot deze concillsie: . 
do(lr het rijden 0]1 de versehillende hellingell, ovel'steenen . " 10. dat de kostcll pel' per-soon en per kilomeler te 
en door galen, wordt clit. even.;vichtdikwijlsverbrokell land voor reizigers eerste klasse hlllllen bedragen : pel' 
en moeten de trekbeesten eell deel van den last dragen. Goo vern~mentspost in dehergen l 1.400 en met in
' Ilaarliij komI,,, dat vall ipclcl'enschok, diell de ' karon- begrip Van hf::t rijtllig 1 .1.50, pel' GOllvernemclllspost 
dCl'vilHlI, een gec1, ~ elte door dell dissclhoolll opde trek- ill' de vlaktcn f 0,89 ell met inbeg rip van het rijtuig 
diCl'en wc)rdt . overgehracht ell, dalir de7.c schokken Jik- f 0.9 .-) , per part. icl~li ere PORt f 0.62" :1, f 0.125, per 
wijls 7.eel' aanzienli.lk ell talr~ik z·ijll;zoo moet zoo(la,nig diligence f 0.3'6; . 

' Vf']'voer ill hooge mate op de vcmieiing clel' lrekbees- clIdaL er gerellen wcmIL md eene snelheitl van 4V;: 
ien fcrugwerkell. " U. 18, wellicht gemicldcldva,l 10 it. 14 kilomelers per uur ~ 

"De inrichfillg van het vervoer is ook lliet doelmatig I · 20 . . cI:it de kosten perpel'SOOll en pel' kilometer te 
teli 'oJl7.ichtr. van het behotid - il~r dieren. lan,u,voor I'ciiligers twp.ede ki:1ssek:llllllen ' beciragen: 

Ill\foefcll met ee.ll grohak goederen vel'voerd~ worden, met Kal'l'cljes oj> vecrell . 1 0 ]4, i't. j' 0.22 0 
h. v. van Magebng naar Samarang, il.n wordt dit met pel' tanqoe. " 0.10 " " 0.13 
dezelf'de h(~f'slen gedaan gedurende het geheelc tl'lijeet, te paanl ~ If 007 "" :0.10 
's ll1orgP.llS en's n:lniicldags ;) ;'a 6 pMI, tillS .Ie 7.amen en dat de sllelhcid vai'ieeri; van 101h tot. 4,ljz kilnme-
pCI' dag, 10 a 12 paal, '(l !) it 18 kilometers) . ters per uur; 

" De beesten komeH dall per 24 uur Ill> . twee vel'- Ij;\o . Jat te land geen g()~,lko()p miduel van vervoer 
"ehillcnde slallcn, krijgen venchillentl voeder, drink- bestaat., \vaarvall de mindere man kau gehruik makeil , 
waf.er enollgeregelde bedieHillg. en ook .get'n tof.transport van vee. 

: "Dih~lfdeis ()okhet gt'vaJ met de draagheesl.en. ! fllo. dat. de kosfen van het Vf. rvoel' vall goedcl'en 
· ,iHoveHdien· wordt het draagjuk vande dit'rellinet lie . land, per t Oil ell per kilome(.c11· , kunnen bedragen: 

weJlli[S zorg bewerkt ,zol·geloos. gehrui.kt. ell . bijna unoit I iude vlakten. f 0.\6 a I 0.2'1 
schoflHgemaakt; het gevolg llJCl'Vflll l~, dal-de draag- . 1/ 1/ hergen . If 0.27 II tI 0.4S 
heesti'.n ,hi,izoniler de p::Ulrden, zeer gedrllkt.zijn. '.' Dc I zelfs tot. . ; . " 0.54 1/ " 0.6 3" 
vrachf, vall , ieder .; dier is Ollgeveei' J u.21/ 2 _pikfil . of I · 1/ Ue ,slIelheid, die hierbij bebool't , is hijeeliigszills 
Mi ._a ,. 1 i;lOkilogr. ·· _.' . . , .. ~ .. . I~ranzi~enli;ike afsl~tHleil , h. v. Y:l11 _ 4? :1 100 kilometers, 

I,Eenen alldel' brengtde dleren bcf.rekkel~lk spoedlg, 20a lZ, genwldelJ welhcht. 1:) a I~ · kilometers pei' 
hv.na [wee a ' dde jaren, in eenollhruikburen toestalJd.24nur.., 

:;;To het algemeen hil men . a~hll!!ilicn ,dat in deiJer-. . 115() . . dat het. transport Ie .wate,·, W:lt de kosten he
ge,n,heew~l 'niet -.nitsl uitencl, tochveelal g<-jbrtJi~ _ ge- . 1 lreft, ee.n vo()rdeeliger resultaatgeeft da]l het transport 
trlilukt _ word t tot . yervcer vall goed~rell als tielcdUJrclI, -.tel:Jllll; , ' , _ ' 
vau ' saplljes en kaibou \ven, _ enal~tlr/Jflgrlierell vlIn ' . iI6o. - . dat ,de vool'naa.m:;te pianlst'n aaride nool;lIkust, 
pa'ahlell en . sa.ppies, oat in de vlakten, meer paardentooals: Batavia, Cheribon, '1'agal, Pekalongan \ Sama-: 
Vlill ';. - .dek~li:rellgeSp!)nllen , _ wordeJi ell daVilJ heiden !,img : enSoerabflija door middel dei' ;vtoOllf.V~I(lrt ouder
aa,)zienIUke. hoy\'eelhed~l1g()ederen gedl'ageil wordel!ling eene redelij k go,ede verhiTiciing hehhen, <loch niet 
doilr ~mellschen. , . .' , ". _ . . Iritmigvtiluig gClloeg en wat het. in-' en ontschepen he~ 

.. ~; l,)e}i)eilsehen ' ~rageli , iedcl',c,va'Fminderllim J/2 (Picol treft veeltijtlste lastig of te omshicht.ig, om eell hachtig 
tot; ) picol (v'an minder dal.i.-: 31 kilogr_ tot 0;2 kilQgr.) . . verkeer nit te lokken." 

. De : afstalid, dien ze alleggen ' per 24uu~_,kan men ' "Zooals reeds vroegerin 't bijzon~ler went verme1d, 



,~~}jk,t:~"9Jt~: -,'., medegedeeld~,. 4~<~ljet ;~erv~r in -iiet , __ .'. .: ,· ~~~~9o'~~A?~Pl~cq~yc~. .;c _._7 __ :T.,., .' 

; a]getii e'¢n :; r'eizigers ' ell goeder~n' met alle~n 'ieer ." .}iidi~b -wlj: niellyet1<eeW:;'lrigei~ht;;~~jl} ~, . b~'iiu9-t(~~1:k 
~*;tJs~biiar, ;a()-9h ·ook.7.rertijdrooveht}r olU&lachtig en ' ~6n- ! h~t ··: (*:twerp-taHeL ' van . i~:,: ~n ,·:#i:~k~~ha.:e;}ecb,teI\'-:~ fl'o$:r 
zeker ~)s ;:::,m:en " inoet 'somtij ds vee! ... t~jd:; elr, ut0eite ~ be- I M :,- lf.i\~er v illlJ(oophalld~1 el1 :;:NiJveillei(Lalhjer_ ~ciFg~:. 
stede!1 ~' tot.) h# . Opspo!.ender . verv,oermiddelenen ·hUlla .• steld' ,''-' iil . handp-n ·' der.betrbkke,(-'a i:nhten1lfeD,:oma~~r;.. 
liooit :is mel( zeker van den ,jllisi:ellti.jdvanall'\lko·inst.ovei: ~ : h\Hl, advjes _uitte~,erig~n. " ,W'\f k5ine!ldaargp 
A~Iiile goederenwordt bUhet tninsjJol't ' dikw\ilsveerdo's'·"t.Hanii , nogina.als terirg> i.",:,;~,,:~,~~? ," ":' ~. ':" 
schadei,toegebracht,hetzij '. dnor aanhoude,ilde sehokken; . ,W ij ' hebben :in.een schiiJvei\o:cdte~ 'i.ici-llD:l}.oeYDt ,en 
hetzijdoCiir :zware ell ·langdurigeh·i\I't', door' sf elke regens di~ iilde Samarallg8cheCuijla1~t~is'j)pg~1;rfideJj, e~ri¥-il).ch~ 

;of doo·r. ontvhemdingen, . . . '" . ... . · tig ·-.bd i)dgeJlootg'e·vOudeJr':'ter , he~t!' !fdi~g." \lalrih'eV-Plil~ 
. . ",Uit dieloestanden . voigt, dilt ' aneeH .. de betrekkel(],k . '-we!,p~ tarief ( daf van ' de ':· :Kaini~ :' :Va;ll ,~J(.ooplraIld¢l ~js 
• ko~thare' • gO yderen oP . eelligszillsaanzienlij keafstallden : uitgegaan: ' H~c'heef'te! il·~~< ·',e ~e!lil!,lii ' al~WijJt'de .M-:- , 
ve~voe1:dkQl\Iieil\"ordeTl : ' ..' .' _. .' . ,paa:lt\:, eHkeranceuriilguit';it e · sige_keti::~'. Iia.11r: eew·vol1e,:, 

, "Voor : weiDig kostbare go~df'ren 'iolld en' det ral1spo\'t~dig Jege~,bntwerp ge'ievel!p-. : ~Ii'iJi~i<Iifg :-J)UI!ti1<\'der~ii 
k6stell dei:! " prij~ e\' . vanzoQdanig ' 0l'voerenjdat de.ze OllZe ~ d enkbeelden ~ elkaJii-1er: : Wia dee:leTl,liet coneepUiier~ 
weldla iIi den handel. nietmeer te "makel! ware. . '.. ondeimede; ,. - ,.. ' . ' -

liMen merkt dan oak zeer dik wij ls , het versC11ijns~lD. c ,'splanis<ultersteen'vo~dig:~. ;HeL hevak'lqch 
bp, dat in de biJlflenlanden de ptijs~' b. v.der 'rijst- Ilje~ >m'eer ' dan " 47 lroofifeJF." zood~{ ' 31 a·~ti~el¢~~- b~j 
ntiddelmatig en ophetzelfde ' t~i(htip ',an de kusten invoef belast worden.-met .'J O ~'pct ~va:rl\ de\v~ar-de , de'r 
zeer hoog is .- . . ..< .' goederen, 24 1l'let6 ' pcf., : ~ziJi) ,<;bi'el';opiIlJui ~t-roop, 
' "De ricliting van het vervoel' IleefL ,in 't algemeen de tabak :, 'Vl'uciltennat, wijlien .ge(ljstill'eerdlJerva~to(per 

!'trekkj'lIg ~ vaii de billueniulldell naat 'de kU8tCll ell om- • ;100 .' pOildenreci1tenzulleJ;: l?!!ta.leii , ejJ1delijkinvoer:::Vlill 
gekeerd . .. ;.;~_ . ..' . inli~it;ljl~ atje!3 ell ' "z:<fut, ve-fbodm) '·~i~,;~;~.:i,, > •.. , ' . 

: 11 Hetonderling verkeerder b(nlletl pla irf Sf n nflmelijk , ~ Ii(t!itc6ncept · verdw~liii:!i'r ' tev:ens , aHe':tiitioeri'echte.i:L 
isweinig krachtig. ledere marktof P~s~ar lleeft een'l'ot~oelichtingvaJJdlv ont\lerp :iegtde:geaclitevo.or:. 
'1.eker ·gebied, waaruitd'e goedelensteeds tot hernge-steller 'het navblgende: " .. 

zOl~,d~~ \:~:I~:;~rten zUn te ho()g, te mbeilijk en vor- " ,, {~: ' Hetge{)I~ mierde,; ~va~~de 'lleiftj ~ I~.lO'et~rik;~ee.l 
deren te veel tijd, om bij slechten prijs hier, de goe- bel~stil}g dragen,du.s beho()rt.elke '.heIfingvaIll'~cht~n , 
deren, vooral bij kleine gedeelten; gindsop eenaltdere :te ge:;qhieden ' 11~argelaligva:li "dt u~lt(tr(l~ .MYgoedetell. 
mar1d ie ,koop aan te bieden. ,Alle~n dalJ,f,Waar .het ,yersdli l j i( "waa,rdebelrekke- .' 

"V~n daar de .weinige vooruifg~ ll g van den hillnen- IUk ~;~eer . g~ring is "of de . hoedl\'ni g,l~,eid' ael'goed:eren 
landsche:{ halldel, de ' geringeontwikkeli'lg · van den zelve zeer .gemakkel(jk ceil vers9hjl'aanloont,isqQor . 
inlailde.r ~ldJet 'gehied van hamiel in ' t algetneen,De onshe't gewicht· ofdemaa,t~ot ' 1I1aat.staf' fl~,1genQmil;ri,; 
inlallder ' blijft zichbewegen ' biunen zekeI;c eng( gren- 'uit =:aen ' aar~derza!lk , ~ij'i ~ dei~: g96~Jerel) ~.:z~e(c ge!jlig 

.' zen jdaarhuiten kent hi,i bedroefd wr inig of niets. . hi'. aaTltal , en bepalenzichtot ::~e:iiig~~Jla~(e:en. gen. paai 
'" De f'lige inzichten makell geen plaars voor ruime - drooge,waren , ,,, ' . .'. : .. . ,,< . ..... . ••. ~ ... ~ '. 

reil bli k . . ' 20: . . B #h(jort eenlarM ' van t~cllte~ :' ZQO, , eellvb'udig .· 
. "Hierin dient eene iotale verandering te komen en enbegr~jpeJijk , mogelijk. le .: z~lll ;:·waaro!li ·wUvooreersf 

zal dit, Ii~[lr OI17;e meeniug, stellig . pl a at~ hehhell, indien . slechts dc .htfting van eenrecht),.an6 oL,TO ,'pCt. in 
d I I J hQofd.zaak kei'me,n;' en tweedeJ\s ,slechls dieartikele'l spoorwegerl .. ·· e a gernet lie gemeellsc 13 p opa va Il\oge- ., . .' . . 

]\ikmakcn. 'l)aardoor zal dilll ook dehilllJen landsclie hebhen opg~sol1Id,waarvanjriy ~e'rr,e~htverschuIaigdzal 
hilndel kl'achfig wordell opgelVek, ."z,(Jn,zood;~ltvall alle arti,kelep 'iII .drt<;>lltwerj)Iriet ge~ 

,. . . . lioe.I1l.",.d, .. , .. :ult:,-. .. d .. en .. aard.· ..... ~ .. er_i .... a,:a~,. oO'.,e.ene rec.ht.e .. ll .•. Z,U,. H,e, .. ·.il., kull.,~ ·, 
'.' . M~I. i . s·"Jeel.<t vt- el over ' hervormi nir van het be'~as ' 

r ~. '. .' .. ' -II e:ii )~orden , gehe\lell' I l) een , ta(i:~f yaii>, rechten: kul1-
. tillgsl~'lsel ell over verheteriJlgen. Maar is d esiilstalld .... "k Il ' .. .. 'k I 'd " ..... .... . .. , 

~:,~!:::~,,;~<;~~~l '::~ ;;' ~~:: ~:',~;,:~s ,7,:;:,~in ~ ~~;;:~~ji. <gi;l;~Y:~,:~,~~;;'::,;" 01!.1;"h::~,rll~~:. ;: 
'd~ arinj\i ethOvell allesvmheteri,ig komeil.? .'. . d hIt d d Ik b ' 
..... Hoe wilt gij merr trekken iJit ' de 'Jand reute, de ., en' eas . an Ie weel; ezl,t)p ~er nQo.~z:aket~ikjs, 

. '. .... .. . . . f epvijlctie :. waaraanbepaillae ·' he:h'o~fte . be~taa\,zo.oveeL 
Iiei!redi,ellslen ' voor den staat 'doen afko,cipen ,de kosle ll .m9g~l'\jk diel.len,fewordeJ) , vl'ijgelateil > Hetis.daa'i'om 
Vall . hetere rii,jitie en be'sl\l,ir doeridragell, incliende 
produ~Ue ; g~en stootkrijgtdoor\;erhel erdevervo.et-
middelielj'?,-.'Wil"thaatuit giftt va~ ; \\ipl"st e g"rondenion
At'rgo:edeaf~:oer'wegen?Zondersp{)Q i ' wegen .isgeener
/l~i h~r_v ormi,j'gmogel\W Dit zal; meH niifezingvillt]ret 

'fapilO~ t : d ~Vh#ereJ10boI en ITenk,ef m~.6rd3n(lOil toe· 
,'ge¥eJl ::' ''MJlar' ' ho.e 'komen we ''- aari; di~ c(mllTlUnicatie:: 
,illfdoel-en f · "'. v.:k /; . . . 

....: 1;ietl~ iY(~ ~ef ' Bat. Olitwerp~Tai:i~{ veen e f{oog;~~rt9ft~n 
'wof,!ieu', te , kLHi!1en. ~vrijstelreJ1 . .... . 0 ".~ •. ,,' 

.~~~tl ,i~·n1.,;·$~i~:;~~\~~~"tt;~~~~~; 



~6~!, 

. w;Wt"llij zUn kon;~iellloeil.iJkhea~n ~ b~ho.oren (lug zoo· I yennin~ering vall de oPbrengstde wac:ht1j,[f :zon Z~ill. In 
. ~il.~:l i lllogelijk~itdeli weg.te>~·ord~ngerujmJ~ Tus- i' GllS plan las' celIe meer geleirleiiJke " ve;r~'gil1£ d~r rech
,sehendcverschillende .. deelen van een tblgebied lP:get I tyn ', WOd'lt. hj tucnemende ollLwikkeling " d~, !>chatkist 
J(i ' gemeenschapzoo .gemakkelijk mogeHjkz~jll, wes- i vool' , het\;.prliese€ir bns van schadeloosfellingheeft. 
IHllv(J' wij ill lllt.lh~,tbegilisel atumamen ,Jnt alleell !Met het oog ,op de ondcrvinding van definantieeleuil
go(Oderen .uitvreernde ·toIgtebieden b~i , invQel' op Java en I k,ombtell van de laalsle jaren l~oet men toch in4it op
S~tnatra kuj] IICIl wordellbelasl '. Hetbest aande stelsel \7,lcht lliet 'oil '. eens .te ve~l ve1'lallge.iLOntegCllzeglijk 
i'\twht 7.eer veeI ' kwaad" zollder da1rentegrn Hall ckschat- , zal de kracl!flge mtvoellngvan hheralemaatregelen 
kist~ell evenre0igen.dlls gelloeg7,a~m~oordeel te Yel:-i tot: vermeerdering van weI vaartJ'nrlllS . vanhet v(~r
Rchaflen,iVlet llilrekkmg van het heslmt van 2~ Api'll I brulk strekkell; maar eris'zekerel~idnoodigolll 
184,6 i. Stbl. 110. ] 9) wenschen wU llog .Moeam Konipeh daarloe Ie gem ken elldaarornkw'lID.eni,vijoirkeerstineen 
inhet Tndisch tolgebied tezilm' o.pgenomen." v\jf"ral j aren tot heteinddocl vanons-verlaagd taj·ief. 

' W~i 7,ulltn Jliet inherhalingentrecien, ril~al'Zeerkort Zoowel legon deophe~ng van hestaand;;vTijh~~errs 
depunteJlvlln overeenstemrning ellverschilaanstippell. al~. tegon te glllOfe beperkll1g v,jllh{~tolgebledbhJven 

De ornslag in een larief, zooals in het Bataviailsclte W.I,] bezwaar koesteren: . Daarenlege!l TS hoogst ~ens~he
on twerp , om e,en tal aJ'tikelen op t{j nemen, die vri~- ItJ~, dathet .~}]Jderllllg'verkeel"lll"den Arclnpel zoo 
gesteld zijn, achte,n w~j doelloos., te meer ornclat men VII.l mogcllJk ZIJ- , . . ' 

dan alligt arlikelCllverzuimt op tes()mmell~ D:s Ollt· rnhetal.g~meen lil.cht om llItu~sch~nhctSamarangsche 
werp vcrfjiPlIt ill dat ojl'licht gewi'R de voorkeur, hoezeer de concept-taner yeel meel'. toe dan het}uel'LersIedeontwor-
redacl.ie vanden '~allhef van art. 1 Jeelijk is. pell. pIau, ollldal on" hoofclbezwaardaarcloorvel'valt ender- ' 

Over het hoofdbeginsel van eene ' goede tariefwetge- geh.Jk ant werp als. d.oor den heel' D.wordt llangeboden, 
VillO', dat hetuecII rmer waa'rdeheeft oo·k hooo·er moet naaronzeoverlu IglIlg,meer strookt ·metde belangell 
bel6st worden ~ zi.in w~j Ih"teens. ' 0 van de maatschapp~j in Nederlands~h- fndiein haa:ge-

1\rtikelell VAil weelde behooren belilst Ie worden, ter- heclen omva,ng. Over ondergeschlkte ' punfen WIllen' 
wijl men cerste levensbehoef'tcn niet of zoo laag moge- ~V\j derhalve .niet twisten. D: komt toeh !lid. tot zulke 
lijk hehoort. Ie trel1'en. Zoo is het ongCl:ijrnd, inhet lllcoll~ek~yentJell om .eell' taner lIaal' het gewlChtvoor 
thJIIS neslaande tarief schoellmakers- en lederwerk met te slaRn en parfumene, dus ook zeep (Engelsche), naar 
10 perccnt ! e helasl en en sr.hocnrn ell laar"en ,waaman de waarde tebelasten. Niets is beter te wegen dan stuk
de Ell roptcaan veel meer behoefte heett, tot, met 16 ken zeep, 7.OU men nogtans zeggen. 1;1)0 wil- 'men in
percent te trefl'en. Waarom men intnssehell van val-I' strumenlen (optische, enz,) vrijstellen: . Maar. bl'illen, 
s.che~u weelen of v:tisch goud- en .. zil v.er.werk 8Ieeh.tsl~~t voor ~e1ell ('cne behoefte. ond~~' .. clt'l .. sellllterende Ooster-
6 vet. moet hdlen, vaUeli WI.! met, want (ht 7,lJIl selle WIl, zouden, als bamerl,] , 10 percent. betalen! 
geene levcllSbehol'l'tell. )" et hdrcn van reclJl en vall 
. I' Wij wCllsehel't nog oj> enkele ongeri.imdh~~Cll'en he-juwee lm, schilderijcll . en teekenirl,lrell7.[l1 O()~ lot,urQote ' 

" "zv.varen te, WijzC.ll, die in .Iiet teg<'lLwnord .. ·.igeta. rief ... voorko-m·oci I ij k hcdcll [Hllll.e.'id i'llL! b"cvcn, vooral als men een ver-
~ - men, ook ill verband lot het bestaan vandiff'erentieeJe 

schillend r'echt voor valseh en eeltt of' vall eop~jen toe, recht.en . . I)it zallevells eenantwoord zi,J·r; aaude twee 
pu!:'sell wil. De Nedel'lund~che wetgevcl' 7.ag er bezwaar . . 

d I 1 Hilgel\aal'~, die ill de Vereenigillg ter bevorde.ring vall in om aarV;ln invoorrec)t te _vef'hijgell, aileen (11m at 
Fabliek· ell 1I an(1 werk II ij verheid de millderheid uit-

de fuxulie bijna olldoelllijk is. nwaklen. 
Getlislilloprd, wat. jenever bell eft , wordt, in het Ba- . 

f ' Gewone., ,sl)eldell z~jn t.,h.ans. tot .. met 16 percent he-l:\l'inasch lillie, even als bij 'de lJestaallde wet., belast 
last. 'I! aken ell oogen met 6 percellt. 

met f' 20 pel' vat op fust ell met f 23 OI)· kel- . . . 
'vVage\ls eu'onderdeeJell daar.van belalen ' .16 .• en-l 0 ders De hrer D. geeft geene voldoende redenen; . 

I 1 I percellt. Ri.jt.uiglantaruns, die toch weL eeB onderdeel 
wllarom lij (at rec It pcr vnt 01> I 10. ell /' 1:J brengt. 
)) 7.ul.len. 7.ijn ,.rant 7e "jjn .tot niets. andersteo'Februiken, . aarent.egcn is Inincraalwatel', dilL men hier wilde vl'i.J· - ' 

belalcn 6 vel'cellt. . , ,. , 
' stellell, per vat met. l 6 helast, eve II als de wet nUIllB Houtwerk is met· 6 percent beJast Maar als men 

da! hedrag van 100 tlessehen ofkruiken vorded·. Wij 
k 1 I ~enhoutell \Viel ' ill voert, wnder eenig ijzcJwerk, betaalt ··unnen OilS met, (it, aalste vel'eeuigen, VVflnthet geldt 

II I I. I I' dat. daarente .. oo·er.ldanl"voor alseen on.derdeel van eel) rijtuig. geene a {~reer~le eVClIsue loe te.· . 
1 I ' I I .VanschJ'ijfbehoeften · wordfthans 10 percent gehe-
).e ver looglng (er ree Ite.1I vall wijn o.lJfusl, van f 9 k . . lk 

Vell ;00 van ' Iak. ~l aarkangewuonfiesschenlak zn" op flO per vat, van / 101/ 2 0)) f 13 afgetapt envonr 
champagne Villi.! Zl of' f 27 per 100 fiesschen is eellter , eenl'echt,drngen? . 
trloeilijk overeen Ie bl'cngen met verlagiilg vanhetrecht Menheeftin het traclaatmet !iet rl'olv.erbolld vim 
opjenever. '. ' ." . '.. ......... 11852 (Stbt lIo.7 5) eenigeartikel{'~n'ovgellOmeH', die 

Jachtgewen·n ell wallen!> ,lllsmecle hewerkt ivoor,wor- jouder krarneI'ijerl lTIfieten .gpr;mgschikt wiirden . • B~i het 
uen terecht met. j () pOt. belast. .' .. , . .. , ·o}l!\yel'pcn .vilneell ilieu\vtarier' lenelTIell'erecl{~erop, 

. Als hlik\\'el'ken staalwerkslechts.6% zullen be-tlatonze tcgeeringdat,jraefaatopge1.egcl,JJeeft;,!allt 
taJen, waal'om dan ziilk met 10% getrolt'en?ten,' gevolge vun chlttl'etaat 7:~111elr~.eJe arlikelennog 

·Viseh wordL zeer juisf. vrijgesteld .. " ..... t6tmet16 percent gelroflell. ,Duils·chla.hclkiniinliet 
l!:ene. nlgemeene bedenkingtegendit 'concept isuog- beJang vanenkele lrikkenvallzUl1e industl'ie'geellebe

tans, da~ d it ont werp:tarief geenoverga:ng til het)even scherrning .• vorderen en dat was h.et(l{)elv~lldehepa-
l'oept en . alzoo reeds" zeer spoedig eelie nietonhelangrijke ling vanliet 1 ractaat, toen men 11ogtecllt~nt~t2,4J!Ct. 



:. ~i!;~le1;ha1l8 ' echter l~ cli€ bescilfl'lning een nadeel ge'-1 ~l:~~t O::~;::i;:~~\t~av~l~!et!e;ih:~\~l:~~f!l:::ll~er~ 
~n'n~_ J waken. Dat wil' de eerliJke handel in de halldweF 

Dr- tax.;1lie VllH de soederen aan de tnlk,llniort'll hli.ifll ken, want dat 1S ook in zijn belang. 1'. 0£. 
een he7.waal'. . ' I 

Ontwerp" Tatief. 

ART. 1. 

Onze ·ov(>lluigillg it;, dai. hoe Inger men de l'echlen I 
st.elt, liefsL op () of :) percellt als I'fW'I, ties Ie mindel' 
kansbt'slanJ da! de schal,kisl he!. ll!lre zal ont.houden worden. Van aile goedereu. welkeopJaya • ell Madufl,t"ZP0I11c.de., in ,d~ 

Nede~landsclle bezittingen .• OIT§nma~ra .. worden:·.il.lgevoerd.~fi· . 
.Men ger-fr, ons intusschen r-en dellkheeld aan om de afkomstig ziju van,ofaangevoerdworden, hetzy, nit Nederialld. 

inning derrechlrn Ie vf'l'7.ekerell en dit was, 7.egLde hetzij uit aan hel Nedel'~alldsclrgezag . nietolltlerworpel1< Lan: 
K mner V!llI Koophalldd a I ilier ,de hoofd red 1m WaaTOn! den, Staten en Rijken, is, aIleen ,voOT ZOoveL'zijhierouder. be, 

. paaldelijk wordengcnoemd, invoerrechlverschulcligtLvolgens 
zij gehe I vnll sfelsel wilde veranderen" in verband met. dit t.arief. 
de bezwal'clI, die Hiell bij de I.axat.ic del' goederen Oll- Aarttewerk(gebakken) .. ; ......•...•... ! lvaarde I 6 pct.. 
dfwvindL Azijn van aUe soorten'op [ust. ..... , .. ·INed.vaL I J 2 .. ~ 

Waal'Olll ZOIl ll1et.l nid vordercn, rial, vun elke aan- . 1I " /I /I afgetapt" ...... .. !/ll/l /I 2.25 

k d I
" k . I . d· · Bier op rust ........................... ! H fI I' /I 2 .. -

omen· e lJa], 1.1 rene nail\\, ellrtbo'r, 0IJb')'uve gesc ne e, r t t . .! 1 II 2.25 
nie!' en kel van het, getal kisicn of coli\;, ma~1' van dell ~;ib~e~k.~P.·.'.· ... ................... : .: : : :: : : : ::: :'1 ~aartl~ ' r G6"P~t: 
inhoud vUllelke kist, of coli, alsmede van de waanIe? Boter ............................. ; .... \ n I. 

Z()Odll1li~ slllk behoort, nnder 'aanhncl van eede, niel Busknud;···;·························i /I \ 10 " 
, .. . , '1- . ' . , " . Eet\~a~en (groellt.en in blikenin potten)"'j . /I' . 10 " 

[1001 cell \)ooll1klel \, mam dool den chef van het. hlllS of Gedlstlileerd. Gellever op fust. ......... ! Nec!' vat. '1 J lo,~ 
door dell persooll ~.elvcn Ie worden ontlerlcekend, vonI'I . ". in .kelde.rs .. '" '.' '.!Ii ;; I /I 13 . ....c.. 

wiell lIe bt~zelllling heslentd is. . Bralldewijn van aile so~rten.1 I 
'l'evells moet de fad II UI' overgelegd worden. ' cogna~, rum e~ arak op lust.. .\ " II I' 1121. ~ 
B" If I k ' , . I '0' 'l kk " I 1 I Idem ldem.afgetapt....... ~ v I il 80·.~ 
.. 1.1 oClre.e vall ~oOlallll:>e S II PIl ZOIl(ell (e le- . Llkeuren vallalles.obl.tell ... /I .,,' N 40. -~ 

ar~btell de klSlt'll moclen olltpakken en laxeeren. .~ember ... ;., ..... , .... , .............. 1 waarde 10 pet:. 
De otHslag, aan een en andp!, vcr!louden; ~al weI Geweren Oacht) ....................... i " ! 10 /I 

niet Hwer be7.waren oJl:everen Jan bet thans vigeel'cl)~ o,tas -e11 gl,aswel:k . . ,' .. ' ..... ,···,······:1 /Iii /I 

d I I I Gaud-en Ztlvelwelkeu ................. , 
e s e ~e . galoI!, passemellt en draad (echt) .. 1 

Maar als c!' IIIl gel'n factulIl' is of toch geschil ont- . .' '., /I . 1/ '~ /I, (vabeh)·1 
staat.? Dan wuden de heamht en t wee handelaren dienen 1iOlologlen (gouden en zllveren) ..... . , ., 
ie verzoekell al8 arbit.ers op le tl'edell. Hout (bewerkt) ..... , ................. ' 

M t I I 
. t .1 t d t' I IJ~erwerk (hewerkt) .... ' .............. , 

en verg(~ e or, I lIle · un. e ll1ees e !III pO\' ,CUI'S zoo .Juweelen. parelen enedelgesteenten al of 
nlet in al.les, dall loch ill allerlei al'tikelell doell , Bij niel gezet (echte) ... , . 
de onderlillge cOllelll'rt~ntie 7.al men allicltt lot' juisf.e if "" lI. c(valsche):; .. . 
taxatir. komen. Ivoor. (bewerkl) ....... '.' ............. . 

W' I ,. I kL 1] Kaarsell 7.ondel' onderscheidvau snort··;1 

k 
,. i.l. heve en (11. (el,1 llee ( , VaJl een deskllndlge af- Kleederen, gelllftakt:. geweven .of gebreid,l 

()m~tlg ~ 1 er oVf'l'weglllg aan. IleL levert minstens kousen.lmudschoenen. parapluien. pa-I 
zoO\'cle waal'hol'gell Oil al~ hd llt'stantHie stelsel. raso.ls •. I~lod::varen. hoed. en.· en pel.ten·1 • IT 

H 

1/ 

1/ 

1/ 

" 
<II 

" 

10 
6 

10 
G 
6 

10 
, 6 

" 
H 

II 

" 
11_-

" 
II 

10 . /I 

]0 " 

10 
10 " 'l 'l'!~enwoonl ig i~ (Ie taxal ie lUlII lll~t goed vinden van Klokkell, uUlwerken. pendules .. ,... . .. . . II 

d I 
Kopet'wcl'k, verlakt · of geschilderd, dan-well. 

en amlit:elllHlI' uv('rge atell.11 t'I, is bovendien menig- niet opgemaakt, pleet- en broll3werk.1 /I 10 /I 

maal ongerijmd de fae! uurswaa1'lie met :30 pct.. te vcr- II' plaatjes tot lllunt en gelUunt koper .. ; verhoden verbodeu 
hougen, derechten enz ill de waarde inhegrepen. Me- Kramerijen. en galanterien van geen goudl 
llige partij, die ell gr()B verkocht . worM, zal Illen bij ' .. .. of zJlY~r (a) . .. . , , . , ......... "'1 . waarde 
hooge tllxat.ie del' rechten gaarne voor 30 percent wins't K .. 1.'ls.la.l en k .. l'Istalwerk .......... . " .... ·· .. ·.1 /I I ] ' Leder en lederwerk ............... , . . . . II 

aan 'c (OUlillen gunnell. Lood. hewerkt.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . /I 

Manllfakttirell; . I 
~Jitltleli.ik lIog cenc opme,·.king. Be~~hadigde nank'o- .4.. van katoen: . .. ... . . . \ 

men,.}e vo.o.rwerpcn. tel'. pubheke VCI.ld.lltle hestel.nd.w. or-. .. \. r.uw.e of o.ng.ehlee.k. te . ......... ....•. .. ; ....... .. ' .. ·.·· •... ·.1 1/ I 
dell getaxeerd. In den I egel zal deamh.t enaar ze te ~f~i.~.e~~g. td:~. ~~l .. I~~~ . ':~.I:e.e.d.s. T~~'I /I I

J

!, 

laag aanslaa~l, s~ms ~eel te hoog. W. aarom neemtmen I gebleektefljlHll'dan68 reedsperviel'k:i 
dell vendll~lepl·I.lS 1IIet tot. gl'ondslag P Veelalbehalen i Eug. dill ... ,' .... , ...... ~ ' ....... , .. I /I J 
de goederen dan betel' pl'iJs, want verkoop ell d6taillokt. .1 gevervde, Ultgezon~erd.~(ll·lau,opelr(LI."t 
cOllcllrren.tie terwijl menigekool)er 01) devendutier{he. t \ '. 1/ . efi'en a .. dl'lanopeLroo~ .... _ .. j II. II· 
. ' .. ' ....... " '.. '. .. ... , . .' . . .. ' ·gedrukte met U1tzond. v. adr1anopel! . 

gewollc k,redlet. gentet, als de handel hl~m (htreeds mge- I . rood .... . '.' .. ~ .. , ...•..... .....•. TII I 
t.rokken heeft. Men kUIl veiligaanllemen,dat devCl1dll- ' gedrukte adrianopel rood ... , ..... -.J " I 

tiep.rijs h ... et ... .i u. iste .. micldenc(ifer.·· .van .de w. aa. J.'de . zal.a.an~ .. \ i.lll.it:tl.·.e ..•.. ba.t .. ik.s. k. ".ai HS, ... . sa.rongs •. slc.u-I: I 
geven.De laxalle aan ,den 1300111 rust nil veelalop dallaS: doeken ... '. ' .... , "" ...... ! /II 

k I d I '1)' . d' 1·· d ,. I weefgoederen .................... '1 /I i 
gee~ e~le en gron sag. e moeJt.t;" . Ie (e a mmls- dekens: molton .. , ... , .. , ......... \ .l,:,. 
trat.le zlCh 7.011 moeten getroostell ~ , 7.al tell lluttevan-de · ruwe -garens totuo. 40. , .; ....•.. <.< I" 

. schatkist zijn. . . I'uwe garens hoVeltUo;40 .. , ...•.... \ II I 

6 If 

10 II 

I) Jf 

10 II : 
6 ' if 

10" . 

10 
It) ,i 

6 II 

'6 If 

10 U 

10 ',, ' Bij een .laaO'. tarief, dat het puhliek bel ana baal· zou gev~rvclegare~s ..... ,.,._ .... ; .. : ~ ·1 . 
de' schiitkist,

O 

als men' doelinatig({ bepalin;eil " D1~akt" !~~g~fek\l:;;eno.f. ~~~:;l~r.d:. ~n..~I~lJ 1/ ' 1' 10 • 



B .. van ;vol: 

~ft,~!'~~~I~aj~llf's~D~~::~' e'~l'k~l:l~;~v'l~~~~~1 
doe.k . en .. {n."!ell. rtekc.lls .. .. ....... II IV aarclc 

c. vall ,hCllllcp.vlaselJ, wc:rk, •. .. ... '1 I" 

D. I'illl zUde en rllWe ~Udc ...... ;. . . . . II 

}lellhelell .... : .. , ......... , .... , , .... 11' II 

Millefllal willei·". '" ................. " 1.\ cd. I'al.. 
,\lllZick i,l bladell, i"gcllaaidoCil;gcbolHlen. waarde 
Olio Viln aile SOOr(~,ll~lnct lJilZOl.ld~ri]igl 

".'.\11 ... k.l.".l.PI •. )CI'. e. n ... hJIl.O.llC'. 'I. .. oome ..... d.e ... vat.]'I welnekcndcollen ......... , ...... , . II 

Opiulll, PaLIHf Cll Bcnares .... : , , ...... " IOO N. Ii: 
.Malva ............................. -.... II II 

Levan!.schc en Pcrzische ............... 1 II " II 

l'apiel',lI1cllbcl-, dlits-, ka,\rt- en hordpa-I 

pier. ab.·.I.ncc.le.l.'.eg.i.s.lC.'l's,w.it Of. h.'Clijudl' 
kardo.csc , gl'ijs-. pak-, st roo", glas- ur 
lEilll.lpapier, Illuz~el'lJaI~icr, I'apicr macilci 
CII elullccsdl oJl!)rpa pIer. . . . . . . . . . .. waanlc 

l'lal Cil cllteekclIi,,3"Cll ................ 'j 
]{Cl'lk wcrkell on parJulllericlI ........ ; ... . 
_itijt.uigcll ell gedecllol1 daarv'an, meL uil-

I wndoril1g vall spuorlVog- ell tranJ\vay 
rULuigell en ' gcdeeltell dilarv.ull.: ... . 

:.>hildcrijcll .. , .. , .................... . 
Slaal work Illct II itzollflorillg van gereed-

;(J 
10 
Ii) 
1" " 

j 
(j 

pet. 
II 

II. 

(i. ' 
pe1. 

" 
/ 500.-
ff 'lUO.-
II il;W.--

(i !,cl.. 
IU 
10 

III 
10 " 
Ii " ~dtal'l'cll ..... ' ............... " ., '1 ' . II 

Siruop, sil'uop lIit. HHclll.cll ............. Ned. val.. / 
:SlroO!, IIlcl getilsllllcGTd :;alllcngcstcld.. .. " N 

, lll. 

40.-
'I'llbak. ill r"llen o/' b\;l(lell gekorvclI, ka- ., 

roUcll on alldere gefabdceonlc .... iUO N. u; 
Mallilla 011 I1H\'<LIlII<l ........... ,. II II " 

/I :SIll! i r .... '. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. II " 

Sigaroll. Manilla _ell llavallua..... II 

II aile andere.......... . .. N. 

Thee. ....• ....................... . . waarde 
Vervw:tren zoo droogc als IIRtteon IUnolic .. 
Vrll(:ittCII. g·edl·o(lgdo ............ " .... . " 
Vrucitlcnllal, hessellsap. I'ramho;6CllII al , es-

del', I'errij ... , ... , ............ , ... Ned. val.. 
W<1j1CIlS, alslll(;r\o gedecitcil \'all , WlIpOns. wilarde 
\VJJn "I' Just .. ; .... ' . ' ...... , . , ....•.... Ned. vat. 

II Hfgclapl .. ~ ... , .. :. _.,<- •••••••••.•• " II 

CII;1.IIll'aglle en illldere IllolissecrClldc 
wlilicli ..................... : .. . 

Zlllk, work \Call 7,ink, al dall llieL verlakt 
. Ill' ges(;itildcrd ................ "'1 waarde 

1',0111 .. , . .. . ....... , ...... , , •.. • • .. . , . .. '" verbodoll. 

Verwijzingell, 

./ s-
ilU.-

II ·10.
" ~OO.- ·
II 50.--

j) pcl. 
1\ /I 

Ii " 

! S. - -. 
v 10 pct.. 
/ 10.-

lil.-

'27,--

10 pet. 
vcrouden. 

Bors! elmakcrswcrk: 
Brei- ell Haa illaahleu. 
Brillcn. 
Briilong-Iazcll, 
Cachcllen. 
Bl.agcrc VOOr\lerp~1l \-,l!! [tarde 
I"lacon o • 

FicurOLI ell. 
C'e"l'cll. 
Hoom iii blade", 
lllklkukers. 
Karkasscn. 
Klatel'goud. 
Knikkef8. 
KlInol'cn ell kllOUpf'lI"'!l!nf'!L 
Koralcn 
1J8pcl3 ell vorken. 
Lncifers, 
~ics:5ell ell nl"esSeill.li.!kcrs\\"t,rk. 
Paardoll- CII vlicgClIllCllCl1. 

Paarlemoet the\vcrkt), 
~~.-eu~tltschjes~ _ 1 -~ 
hO!l.ingell . n-;wc!e IS10kke l! a! '01 

lIte! --gCl llolli ccnL 
~c ha.r(' !! 

, ::>chJ!dl'ad (ucwnkt )._ 
i S;;;;:n:nhouder;; (aardcl1. "a pHo-

ren en iedc!'!'lI). 
SIUI'- ell wctsleelltjco. 
Sl'cclgoed. 
Spce!kaal-lell. 
Spicgcltjcs. 
Stllilcrs; 
Vllnrdoo~.i()3. 
ZccfbladclL 
"even. _ 
Ell aile dergeHJk.e rurt ofzollder 

~~·()lIdcli. -zih:eren~ of koptrei~ 
)!1trllilllrell. uf r1ekscls. 

AliT. 2. 

Vall illVOCITCCitt uuk rI(;r hierbovell "I'o::~nucilldc goedereu zUn 
ullt,hevell : 

Ie. aile goeticrell aall!:Cevoe.rd -len behocve of VORl" rehning 
'VIIIl itcLf':lll~vl'l'II0111cnt; c . 

2e. allegocdei'ell "';I<H'\;"I hU' ('C~, nederlalldscif-llidisdlfol~ 
kanLoor iuvocl"l'eolil. is !:;"ohcvcl1; 

ile. l\jf"helloiJ\lig-hed,;" vall rciz~gen , aismede gchr'ljkle me\!
belcn on regalell dUIJr hCH <.t;uigcbl:~chl. 

lun'; ;.l. 

0" de i'1V()Crrcchtcll ~vordcll p'cne OPCClltCII gchoven . 

;'RT. -I·. 

Dc cnH'el'0!," ell uversciteep3l"echlclJ elide wHa:;!;eidenbhjven 
afgesc Ita ft. 

Dc Uouverlleur-Uclicraal rep;eiL dc larievcll "all bCLalilw We
gens pa,kh.u ishll liT. koslOIl vall~ loc"icht. en andere werkelilk be
WC7,CII (liP-lIdlen. VOOI' 7,OO\'er dc rt)geiillg vall cell CI,1 al1ll~r niet 
reeds is geschicd 

ART. 5. 

Op dCll doorvoer eit dell uit.voer wordcllgef'IlC reehtell 
gchcven. 

lllg'ezu n d.en St 11 kk_ en. 

-Eeoe missive van den eersten Gon venLCmell ts-Secretaris 
dd. 1 September jl., alsdoor U gel. onl,vangimen gcpl""tl!t 

;\rn1iocli. Ais ul'lllln: I Modewaren. Als kleederell. is in llW no. lOH, zalhoogst \marsehijllUjk ",,,,aile 1'e-
.Band . Als klccdcl'en. Niellw zilvel·. Als koperwcrk. dadellrs vail bladen ill.OIlze kolonieni;vegezonden zljn, 
Heddell 011 Malrass. Ab l11ellb., ParapluiPlI en parasols. A Is klce- dus ook aan cifn heel' B. {Y. Kif,!!: ' Uif hcCl'sehijllt er 
B\joutcl'ieu van gee-II goud ofl deren. .zieh zoo weillig aan gostoord tv l1ebbert; dathij nietsehroomde 

l.ilvcr. Als kraillerljcn, l'arfurnerien. Zic reukwcrken. in zijn Opwekker llO. U, valli dezer, ·partUha.atcn toOl'll 
Bor~lcllllakcr;i\Verk. Als kramc-

1 

,Perry. of "ereusap. Zie vrueh- van de alhic]' woncnde Fransehen ill het biJzondcr cn die van 
l'ijcn. tellllat.., mij lie l~oolllseh-katholiekc geloofsgcllootclI ilj"':'t· algemeen 

Hl'iIIonglazen.glaskoralcnen an- Pislol~lI. Zic wapens. . kk I • 1 b bl' L r 

dcro sl1uisterijenv1illglas. Polel111eten. A Is manu fact. \'a3' op te we --en, uoor 111 let. ij atl yan uovengelloernde-cOtl~ 
A Is kramerijclI. . woL , ,rant den Keizer der Fransehen voor eenJJsclla,}·I.akm 1'Ood-

Bl'ons\\crk .. .A Is kOJlerwerk. Schoelllllakerswerk als leder en ; g'eklenrd bees!" ·en de lloolllsch-katholiekc kel'k Vl)Ol' cene 
Cigarell. 1\ Is tabak. lederwcrk. i "k: . . " uit tc schelden ,terwijl hij daarcnbovenin eell 
Uhie.. Aisbolel'.· .'. SII'\olif. Zie tahak; I vEegend blaadje, tot die courant behdorcnde, OJ) eencc';en 
Kalltcll ell lullcH. Ais kleederell. 'l.'afelkleeden ... A Isldeederen. 'dorrrrne ils slillksche wijzcden naainY1l.11Napoleoll III in 
Kasilllieren.Zielllanllfact.unill. 'l'ap\itell~ en lapijtwerken. _AIs ,,'t Gtieks; Hebl'e~uws en Latijns" nl(lbraakt,om 'erliet 
KanslhloClllen •. Als klccderell 'I' .' kfleedoren. Al ~. }' 'l'd ., . cijfer666 uitte halen en opeen biJpell.ekst tocte]1MSell. 
]~int. i\ Is zijdcnIJlaUlifaCtlll'en, ee, elllllgcll.S s~.llenJe~ . . ' E.'. t· ·· 1" . 1 . Z '1' 0' T' .'~" ' .. k -It . -< ' 

MCS5Cll CII messenUiakerswerk. VruchlenopbrandewlJII of geclls- venmm on; Z,lg 1\} ZIC 1", Ol1(,'" J.111 ZWIC, m ' tegen 
, Zie kramcriJen.. lilleerd. Als.likeurcl1. VOl'st envolkvaneellc del' oorlogvoerendepartlJll mt te\'arell. 

. ' ])ieconrant. met bijlagell, te ~'ol taal-,. schl'ijffolttcnel'l' 

Bijzon'dere- B .. epa.lillgen.· onzin orner zeUs. een, gedeelto uit t~klUllleIi afsehl'ijven, 
, lleem ik de vriiheid U hierbil aan te bieden.oiner zoo-

. , (a)Kr;~rilef\jenzijn in!talgenleenklcille voorwel'pen 
wei.tJ.ig.\~in\l'de.· ab : 

van cianig gebniik ;an tcmaken' als gtj oirb;iar'itlitacnteh . 
I Ikyoeg l!,ierbij den wellSCn dat denoomsche geesl,g).ljJchei:l( 





. ·c -' __ C_. C 

'. ;(z.~ter:d~g ,Rvtn'!1enoppleclltigewijzc de eereteekeils uitge- d~ cr ~elfs gecn trap aamrczIg . \Tqn ' daar, dut de meesten 
'reikt :'aanll(\n;clie krijgsvertichtingen haclllen ' bijgewoond, II genoodzaakt ZUn zieh VUll d en oe,'er . t<:: la tcn afglijlkH 
,yaarioorbeil?eld:eeretee~e~;voorlqClpig . is toegekend gewor- of . in de k:mpongs to gaau IJadyu, ,~aar zii. de gm'aar~k,; 
den, nalnellliJk: op Bah 1U 1846 , 18,18 , 1849 ; BorneoL plaatsen lllet genoegzaam keJlllen; ae y'OOTlleen aal1';';ezlg-e 
1854-1859; Roni 1859 en Borneo 185\)-1863: .... 1 trar werd door den, in .de .eerste dagen clel' maauel JUlll 
;.,H.· .. o. e. \.vel se.de.I ... td.ee.e.rst~e.xpecli.tie.n. r.ee.ds ... v. ers,c.llCid~,neJ.·a.renp.l. aats . gehad, . h.eh.D.01.1l.1e.}.Jamljil.' geb.~. 01 ontl'~d.de" .. (l .... (m wenl 

ZlJUvcrloopen ,bedroeg het aantalgeclecoreeraen blJ de 9de . tel' voorkomlllg , an verue1'6 ongeli.lbccn eemge dagen later 

~.I.l . . 1.1.c1e ....... : .. B ... a .••....... t .... 1 ..... n.f.,, . :'.es.p.e .. c .. t. 1.' ve.liJ.'k .. iT. 1 ... gamizoen te Welt,eVI.'.e-... \. gel;.e.el wegg. e~bmen; T,!,otnn to. e.· .w'aC!.'ltmen te '.'Cl'g.'e.'C ... f."' op hel:" 
llenenMr,{lomehs tochhog + , 100 man per batal11on, stel van den !'rap, VIIJ hopen echtel' (tat men mr tot de oYel'tm-
een '30talbij ltd 10e bataillon en ook eenaantal bij de, ging 'zal komen die put . temQetenc1empen en denmilitarren 

., kavallerieeriartillerie; . er waren .. zelfs enkelen, die drie alhier .. in. de . gelegenheid te stellen ,zonder gevaar, aan cene in 
gcspen b~jclateereteeken ontvingen, voor het bijwonell Inclie bestaancle behoefte te kunnenvolcloen: te baden. 
V111 "verseheitlelleder evellgelloemcl(l expeditiell. Wij kun-
n.enlliets andel's doen dan ' hulcle brengen aan elengeen, N • 5 bel)temocr 1'570. 
die het toekcnn.en dier eereteekensheeft geprovoceercl. Het Gl'stel' mOl·g·e'.} h HI v· IS op et vV aterlooplein tel' gelegenhei([ 
\vasvoor clen Indischell solclaat ecnO warebehoefte., even 1 . . .... van e en, ROsten verjaardag van Z. K. H. den prius van 
aIs in cletnceste legers thans het gebruik is, ook zijne Oranje eene parade door de garnizoenel1 van Rijswijk, Wcl
verdienstenopenl~ik beloond te zien. Hij zag toch zoo- tevreden en Meester Comelis, alsmecle het bataillonBahl-

, vele . kameraclen nit Europa aankollloll, wier borst met viaascheSchutterijgehouclen, Z.Exc. de legerkommandant 
(hie' of viel' medailles was versierd err kon tochz()ggen: engeneraal Happe, lid vanden Raacl van Indie, wan,n 
.','waarom krijgen wij hier geen blijk van erkenning voorde tegenwoordig. 
lloorgestanevennoeinissen en voor · zoo vele ontberillgen, ten <~ 
k.oste vange. z.on. elheid en ons leven; is hetge. en wijin Indie G' t . del I f't·· Z E . d· G ¥ . G 1 
t 

~. 'd . ".1 't" ht·.'·· , '. ..' . 0' . ··d . l' tIt .. IS er namI ag lee . ·, .· xc. e· ouverlleur- enema-
f\"en , en V~JanuUl lIC ell van ·zoo WeIlll",' Wfl,aI e, (a Ie '. It· .. ··t hAt· '1· ta I)" · '''k··· . 1 .. 1', n 
. t ... kl' ' .. hI. . .. l'. t? . D .· .... ·.11 .t . In .Ie gouveInemen s- 0 euv"lJS'>YIJeenga a- (mer aa 

It
ll
. et . .. 1

ee
. n.e"embe... t

e 
0. 011 .. 1. ;1. g 1 vten .1 .• e .. 1.1. '.' t' ' lesol'~kaabl"kls er. ·1. e. en groot ,.a. autal civiele e.ll militail'e a.llto. r.iteiten aa.ll. Q·eboden. ;ro 'sc 1 op ZlJn ' ors verSlen e Zlen me .. c erge IJ ~J van D 0" t t . 1 . 1" . ""-'k' . <:> 

]"k·· 1 · ' " l' t uTI I ·1' I· e ,.,e,\onc oas,en ont)la"",n natmldJJTnet,. open lJ e waarc eermg van zlJne veroens en. VI e nu, nosc 1 " , 

leger ,gij kunt 'llU ook zeggen :dat e0l:eteeken, hetwelk· . ~,~, ... ~~~=, 
I'elen versiert, ' is ons door den koning geschonken als een De gisteren gevierde verjaardagvan Z. K. H. denPrills 
blijk . van achting· voor deh soldaat, clie in Indie te velde van Ol'anje, zoo disciplinai.r met ele revue begonllen, is niet 
y,ijn bloed yoor hem heefL vcrgoten. zoo geregeld afgeloopen, getuige het volgencle, 

Wij wenschen him rlie mct dit eereteeken zij n versierd Zooals men weet, is' 0 p Passar Snin, even als op andere 
gelnken zijn overtuigd, dat wanneer het Indisch leger passars, eene ruimte afgebakencl voor Chineesche haziml
wedel' . IllOCltt geroepcn worden voor Koning en Vaderland spelen, waaman het evenwel aan Europeeal1en ' of daar
te strijclen, het cereteeken voor hen, die nog niet in het m~cle f?elijkges~~ld~ll verboden is ded tc , nemen. In de Oll

bezit clam' van z~jl1, eon spoorslag zaI wezen om het ·te mlClcleliJke nabIJh0ldder kazerne gclegen,is genoemcle passal' 
verdi<men. 'steeels druk cloor. den solclatenstancl bezoc\t. Dit was ook 

Df!luitreiking del" cel'cteckens had op de,· gewone pIech: g~stcrel1 avond het gevaL Een Inumer, een artillerist 
tigc wijlle onde}: het vaandclplaats; cle batail1ons-komman- (1l11andsc~1 !ciad), drongbilmen de voor hetspel afgeba
dant~n vall de verschillelllie cori)scn hebben elk, of een del' .keoclerultnte,waarschijnlijk OlllookecnsziJn goluk tebe
olliciel'cn ]lalIlCns hen,ecne warm woord in onzc of de Ma- procven, Ecn del' aanwezige, politie! agentell·· verzocht hem 
leisehe taalgericht tot hen, clie met het eereteekeu beglf- er uit to gaan; maar hijweig~rcle elnaraan tevoldoen, en 
tigdz.iju; zij noocligden . cle anderenuit elaaraan een voorbeelcl werd clo~r genoemden agenLerbltit~n gezet, waal'ojJ eenige 
tc nomen . . Daarop werd door. elk . corps ·voor de gcdecoreer- zijr:e;' kameracl~n (artillcriston) den sabel hokken ell opden 
den geclefileenl en keerrlen detroepen hniswaarts," p.oht!e-age~lt mdrongen, met clat gevolg datcleze, hoewel 

__ zlCh met ZIJU sabel te weerstellencle, cen houw ontving, 

M·e·. n schr'l·J'ft· . M t (' li zoodat h~naar het hospitaalvervoerd ismoetenwordell: _ . . ons van eeser ,orne· s : H 
G

· t . . . d 11 1·0 b·· . t '11 ... fl . . ij scheen zeer el'l1stigaan het ho()fd·· gewol1d. te. zijn. 
1/ IS erwaren e . e en . e a al ons na a oop vun ··1 'dd 1 .. 1 1 " . .. . . .. l . . .... 1 .. . ... ... M t (' r.·· . k' d' ·D·· . E . IlmJ e s· verse lenen (e aSslstent-l'eSldent va11'pohtIe 'en 

( c ,P1aracfe, lI:aa. '~I . bees efr- ~orhne IS ieI1'ugge t~cr .'. . e lluro- ! cle schout, <loch· 1l10esteu aUllvallkelijk voor de bed.rei.gI.· nge.ll (.ter 
poesc to use ler J. eO'a ZlC·llaar l e can me Wisse (eel' I· t'll ··t · h· '1 · ' . .. 
,. .b ' .. kb·l·.·.··.·t··.·.·. j .20 ;.. .'. .• '. 1 .' ' ... d . . .. . ar 1 e .. ns en . et VOl. ( nnme.n,. waarllU.ZlJ .. teruO'kwaJU. en mete.·ell e,~n. an 1 Je· van . 0.- en · gm y c aarna naar eO'ewone· t 'k el + 1 ' t . f" .' 1. b ... 

b
.· ·1"1· ..... j. • .•..... ·d·· .• • IT. ·····t ··el· o . .., ,. . "'l·· . I.s eI . eoac lemcn 1.11 dntene, (Latnam lnenzegl;, v .. an 30 . .tot a( p aa;g lJl '. e nVler. ,,-or aal'na verJUIst· vone men ~' 2 ' ....... . 11 • "1·· . .~. ~ 

j
' . .•.... ·1·· .·t··· · · ···d ·k·· .. ·1' .... . .. '~l .. 1· . 1.' u.· 'veerspanmgel1, a ,en·mlanc sclle kmeleren, gearresteercl 
!em .. onc er wa er, mecnge 0 "en aan (e eene . ZlJ( e . van Jet! 'h ft· .. . ~ • 
afgepaalde gedeelte der badphia. t.s. Deze s.olclaat. was een I' e~;. tad . 1 t . 1" l"k >. 
del.' beste z.,w .. em .. mers van 1.10t bataill.o.n. M.t en· on.· ... derstelt dat!ll'b··at·.vel1saln "tvool'va1 mo.,e ·waal's.c l\Jll!J aan//ecopieuse " . . ... .. . ' . . _ .. '. . . . . . . . . 10 wore en oeo-esc 11'even. , .. 
hIJ door. eell , aallvalvankramp ofeemg .. ander toeval aan-I 0 

"getast, In ;d~n modder bleef ,steken en aldus ol1gelnkkig I . • " . . 
verdr~nk~n.~s, . .,.... ..•. • ... . . 1 .. Eemgen tlJd~eleden z?ncl .?nzeSamal'?l1gsche correspon-

1/ Dlt IS " met deeerste maal dat .·inele ·· voor· de ll1ilitairen i· ~entQns' een·bnef, . wam'm,. hlJ hetJot del' mlandel's beschl'eef, 
bestemd(\ ,baclplaats . een dergelijk .ongevalplaats .. heert: i. dieu:it onzebezittingen ... een toeM llaar j\f ecca do?u. Een 
Vecltijdsgaat .wcll,.vQlgens •. hetspreekwoOTdide.putdempell l .· ~rr . . correspolldent~?: . vall · eellanderblad .maakte .ZlC!t \'TOO-

wanneerhet .kalf vet:elronken: i3;dochliier~ijn mtTeeds : liJk over. dat sehnJven.... .'. '. ..•.. .... . .• . ... 
vcrscheidenemenschenvel'dronken · enscllijnhmener niet ! .. De.Pmang UazeUe .van· ;W AngustuSJL vertaalt;eellgroot , 
aan . te delllFen de plltteclempe.n ;dCI;i viel' acliterdei gedeelte van den ons ,gezonclenbrief, maar komt t~gell eer( 
kallel'lie is door enke1edaarin aanwez.igeclraaikolken zeer! punt op, HetEl~gelsehe blacl zegt: . ' 

. ¥~vaaHij~;wel is creene palissad~~ring aahgebracht,doeh die i 'IWij la~en een uittreksel .vanc1it stuk V'Olgell', d.d, nao 
IS lll ·. zulkeen tocstan~ .da:tzl,Jgeen ongelukkenbelet, 'Ou.Z8,itee?lmq, ;Jl,WJ' altezeertWaT ll;;,arlieirl em Dei'S!, 
cloordien , claaraan verscheidene gedeeltell .... ontbreken. Ook ' Vatl de' !t:aJ:dkedm geeft, . diedeze .. ()J~!felilkl:ige /;l'OQiiltU, 



·if.i .... :,,----.. ;-

",<6~~k'(~tr;r~;tthJf~W~etJibf:r~~~:~~:i' =h~~ill~~~~~:§t;I~ .ti:1~~~~j;elq:~t:~~::c~1nir;'~J~t:i':iri~8C~~~ 
. ··'Hac1jies . 'bij hlUlll~ " terugkoDi~t . dool'Chineezei1 : in . deStraiis': ' De., SuinatJ-ii . iJt.zegt;dat van' :Batavia: ,gesclirf\feu':,,'ordt, 

Settlements Wcil~den gekocht; . De meeste pelgdms ,CJ;ie ,tedatart. 43 " der Yer91'dening vall poIiti,e'Vool'- 'SUiriatra's 
Pinang 'bIijven ,worden door de Europeesche planters Jude WestkllstzOll wOl'deniilgetrokkenellvervan.gen dOOl;eim( 
provinCie WeUesleygebezigd;zijgevenhnneel}.yool"schot vanverhooging van 20 percent op de pairden~ en · rijtuigi 

ongeveel;4Q dollarsperhoofd, in den regel in twee jaterl belastiilg. .' .. .. '. . . . I 
,terugbetaald; . Retloon;dllt de HadHes krijgen.,is '3 dol- Yerderleest men: 

~!fuFpE~~t~~~:. ·t~ ~~ll:!O~~Jri;Il ~~,:~~:i~;~;k'~f;'~'h~~~~i~{t~~~~~£l~{~; 
leeft.Eenaantal van dezemellschen vestigElil zichiilde " 

"'-- De .m;nverDe~r · van :~t : W.J{/ heeft . iijri : pli!.~,onle~W- ~·~ish 
: maken naaf en -door >de . Zoiidelijke.A.fdeeliog, ·In·el -hct '·'09.g::ap ' dt 
einstige verwikkenliogen in:· Eotoop:a,vo(;d6:Opig-heeit opgeg;;\"~n . -:., .• 

provincie . Wellesley, 'waar zij, olD. reden van ' het .' huD. toe~ 
geschrev,eIl heilige karakter:,zeer ' gewi1de echtgenooten voar 
de. dochters det Maleiers zijrt." 

Wij merken tweea.erlei op:' ... . 
Ei'kent niet · het Pinangsche . bIad, dat · met-den localeu toe

stand bekend is, dathier aan eene somt valipandeJingschirp 
moetgedacht worden? . ' . '. 

Men gelieve zich ten anderete herinneren, datonlangs 'uit" 
voel' van merischenvanhet Britsch-Indische vasteland liaar 
Pinailg ten gestrengste ' verboden is ' en dePinangscheplan'
tel'S daartegell hevig protesteereu ~ . Zon dat geschieden als 
de inlanders uit Britsch~ Indie het daarzoo goedhadden? 

Ret is meeI' : dan' tijd, dat onze Regeering~ het oog: QP 
dezen ,staat van· ·zaken vestige en zich daarover met de ·. au': 
toriteiten in de Straits Settlemeiits berade; 

, De Samarangscke OOU?'ant deelt mede ,dateene gerecll
telijke vervolgingingesteld wordt tegen zijn correspondellt 
uit J apara. . 

.-:- :Bij e!lnpill'ticnl ier .... zijrl6liiang{on t~teeinddirliistuksbankiiill~tte! 
van /1 OO,dd: Ll\:1aart 1884 'ep :geriiiilljiie'rd , als 'vf;ilgt: . . . 
. PA , 2830" 6100, .' 7533" · 3574; ,. 3H3, <·:.~ .. · ... ~.,.~ . 
P tj ' . 8644 , 2940 ; . 162,9 ,, '. 6740 : ···.·48.3;: : ",000 

38~g ;~~~' . 4,!~f; .•. " ~~'ig:/·: ~~g~ r ."~:X.!~ -,;;.>. 
Dill. '1787.' • . ' .. "-' c ' " .::; < .. ,' .. .. --... ' ..... 
DF , ,9252 ,B156; <.25~5~ . • ': )3!5'~~ _Li~" ~2Id ~:~:(~Q'25 

;I::l~;~i}F;~E~~S~!\VZi:i:l;i2tli~llf.ik 
het' eiland ' En'gano ; ' eD Avij ~ ,geloDveri' : ' dat wij het · flofdeel ~aD~ he 

:algemeenultdrukken ,waDlieer zij ~eggen ,dat'liet . voorgfsfeliledoe 
met die . reis ,. op., .eenezooveelmogelijk ,volledjg6--enweinig 'k,ltstbar 
wijz.e : is . b~reiktg8 word~n ~ . Jk . onderltllge ., twistcJ;l ,,4e., soinstijds:,to 
daden n:i1 ge\\'eld . bversl!l.nde oueenigheden 'der ::Enganezeil; ziji! doo 
detijdige tusscheiikomst · van ODS bestliur c1iitden ,weggeruiind "ofbij 
gelegd ,en, nilar men oD~heeit ver~eke~tl ,degro.~aslag~rioiii\Jorpe 
voor ~een · duurzamen, vrede, '. . ' . . .... .. , .. ~ .,~ . '. 

Gold . het-onder hllvigindirekt ·hetbel\lpg. Vlln denOstallt, de' Eiig~n~zen 
(Pal·t. CO?'?'.) PEKALO~GAN, 31 AUgllstus 1870; .. .zoo gering in aantal, zOQ . oobeduideno . in iije~!ihaal . oer' lii:a.is\;l! 

Op den ,29 dezel' is wederom eene ontdekking gedaan, mi1\oenen; totdil olde, huol]e,>onderifnge: ooiusten totzwijga~ ·{e ·bieu 
waardoor een diefstal van koffie, alhier gepleegd, aanllet gen, ' Voai' , de ouiiiiddelijke ,bel~ngen'. dEli' partikulicte onuer-il.eming · va 

deri :energiekeiiFroncis op dat¢jland,waren .de nil geeir'idigdebe 
licht is gekomen. . moeiingen van het gouvernemeritallemoodzakelijkst, en ' zullen de gevol 

De ge.zagvoeder P. kreeg Oill verschillende redenenacht~r- gon ,. er .cvan voor; heru~n iijneond~rife'Ifiillg zonder "t\yijfeLgoed 
docht omtrent het prauwvolk van een ledig terugkeel'ei'ide vruchteiiafwerpe~ . ' . . ... " . .' ...... ..., ',' :' 
ijzeren prauw , . die metkoffie was beladen geweest. I;£,et J;ou.vin;QemeutsS~(wiri~!;.hip '!l:el't.og ,)~ern~rd;<1ata~Il 'd~i.:qust 

Genoemde gezagvoerder, j uist van boo.I'd te. fU.· gkeerende, kust nn Engilnci~ . in '. deveiligehaai yanPo~IQe:'Do~waidicht ) iildL. 
dlln ~algednr~n.de . een )i~Il~~L~~g-'P .. :~e~~kertla.g~;~s.c'boiteu:>~~r:;va!l ! 

achterhaalde de prauw iIi de kali, stelde on verwijld per-vee! Jnvloed ~geweest ' 0p ' de ' gevoerileo~derha~l)el~Dgen; ' ;~e~ ' ge.zlclit 
soonlijk een onderzoek in en vond er werkelijk koffie in van dat hoog"geboilwde si(iOlIJvaartilig:'heeft(llt~e :~rnLDevol,kirig ___ eef.1 

. vel'borgen. · " goeden , indruk ' gelI\aakt, . envoorzQker ': het prestige Van ons. :gezach, 
Valleen en ander de noodige aangifte gedaan zijnde, vooralinhet 'l1~.la~gvan~~.nheerFranf\sver1i?51ga ; ; '; ',.','. >,' 

werden prauwvoerder envolk ' direct in .verzekCrde bewaring' ~ Donderdag~vond,ot;ll.str~eks~JklJl!r~werdell?~dang sl~g~zetenenj 
. verontrast.· door., he.tslalln -.op. d~ ::tabge tenteelenvaDb~a:oil , .. D!l: 

genomen endoar den gezagvoerder de noodige verklaririg hoog opgestijgende vlammen ' w~zenoDssPiJ~di~de ;plaatSdes:.--o~beils>1 

~;l:gtta~:l~:~!~;:it~f~e~r:d'::~~E~:l:~~:~j:~tr~~~~ji:i" ~~~~h~~~~!~:;~:~::~~~~~'e~~tJf~f~~.~~~~~~¥~~W~~~~i 
. h t . h ft' 1 hIt' 1 B" meester.eu. behbend8'beleililen<le:-gehou\Ven·.aao ~ ookn'et:de' lnlDrie 

ZlC . evoren eevoorZlen vaneell va sc escu e. . lJ se.hade ' g~lede!i, '. ~etgeimh~ofdza~~lijlt · li~~ , )v~~d~.n!!lege~h.~y~n aan 
het wegvoeren " van de suiker ·is hij op heetel'da'ad betra,pt de spoedige hillp ,vanhet ~r.aiJdspui~" wez~l!;~et~c)llt,> Iiletdl) 'h!.II~~spnit; 
door een der ;wachters.Eene mdeHijkheidip: .:deze zaiik is: N6.2,On.IIliddelijk .t.en ..•. pla~t$e aajJ~~~}J :~ils en-goe(led~ns~~:,~~Yiees l 

. datlle. betrapte persoon thans verklaar.tdat \ le wachter de 0 '._:.: 

'. iliefjs! Voorzekereefie- aatdige politiezaak j am achtei<.de ..' , - . . 
waa:rheid tekomen. .. . " ,Gevei1:d~Vasti~~eden.:::.:.,; 

~1~i~~1~t~;~~F~~~~~~:~;1&l~Ifli~la 
:pe· a~schepei.; ' leeff wedEll' d~ect ~ aangifte yan dengilpl¢eg- , 2i. · Jd~in . (peta.k1!arQe)i .YtlrJk N O;J{3~5f;; get;ax~ril' ~jJ 

.. dendiefstalged'aan. . . , . , . '. f 1200 zijnde.:· eenEH( bebouWd ·met tili $teeneii 'lluisinet 

~:tzee~~~s~~~n;:~~~:IeZ:: hie~: langzanle,rhand i~ een inhtndsch p;a~~tl;de~dt~:ni'~k~£1,,~:;;::m:l'i;2;rkf~~~~~'o~ 
J3jj~Niet ~ enkei ~echterhier( terplaatse; maar 'oak elders hebben I SOOzijndjl': een En; J)ebou,,:d: : ~~t eeJi;;'s,teenen.,lJ;Ws'nref 
doenikwijls ' dieKstalle~; . van4ienaarp. ·. by deafsghepingpla*ts.p annen gedekt ;. koopet'l'tm ibooUfD!voorcIJl40; ' .• ' . 



~i~~t~~l£Ait~~~::;:;;~::;:: ·~;!~:~~I~k~.:.r.l:!:1i«;!~~~i·t!:~:.: ·· 
gede¥t,; gelegeIi;ifi:;:de" ChiJ;i.escbe 'l\.amp(Pate!coan), verp . trekken van oud . model geschitt,dat is: vanvuurmonden , 
Nb -,:':, tiO~8,g((ta,!,e.erq;',bP I2280'; 'kooper ,:Ikiol,seeng, ' vDor die, of schoon noggeschikt ' voor het gebruik, niet in de . 
f -UsO';' .'i ·,C··:; ,'" :,- ," .. . . tegenwoordige bewapening passen en, als tot eenvervalleIi 
, 2. : E~Il Etf, ·behouwam~teerCMaka.ssaarSch Huis van soort behoorende, niet mecr . in dienst zijn. _ . 
st~eli¢ll planken"meteen . stefl~lm. bijgebouw, allen met pan- Daaronder telten bij voorbeeld alle drie-ponders, die thans 
nen g(')dekt; gelegenop Tailiglceeverp.No. 4.099,getaxeerd door getrokken vier-ponders vervailgen worden. 
op' 'f 1800; ' kooperSaltiep;v~orI500. . . '" D,e bel'ichtgever van cleBama1'cingsc!te Courant kan gerust 
- ' ?Een. Er.fr ,bebo.~l:w~met, (')~tl ; steen~n HIllS met pannen zijn; afgeke.la:de kanonnen zullen afgekeurd blijven. Het 
ged~kt:) 'gelegeii : ~ls -'bo-veti verji:Np .' 2019, getaxeerd op /500; ZOll even on:i.inili~ zijn onbruikbaar , dlls gev;iarlijk, ge~ . 
kooperJ.valtal#:~, kaar, voo~· /320. .. . . . . ' . '. 1 schut weder ·m clienst te - stellen als houten kanonnen te . 

'. 4" Idemverp; No .. 1749, .g(')taxeercl op I 48 0; kooper duen aanmaken . . 
J, L. ,Wintersteijrt; ·vom/MO. . . 
. 5.:: .Idem verp.· No 1748; . getaxeerd op f 480,;" kooper De Javaoode beklaagde zich eenigell tijd geleden, dat het ' 
L. Al'ends voor f 335;. .... '. de nieuwstijdingen omtrenthetgeen hier voorvalt; over Sa~' 

. 6; . EenErf, beb6uwd met eenbamboezen HUismet steenen marang ofSoerll,baija moet ontvilllgen. . 
roIlage, metpannengedekt,geTegen'als boven, veri> No. 2057, De steller van die aprerkirig las voorzekeralleen deJdva-
gctaxeenl op j 360; kooper Ortn It Seeng, vaor (20 '. bode en e .en ot'ander blad vanonze knstplaatsen: 

7, Idem alsbovlm, verpNo. 2055, getaxeel'd op f 360\ - Hij level:tclaarvall eeri nieuw, bewijs door zijne dwaze 
k')oper J: Arends, vour J 170. . redeneering omtrenthet verzoek van de Tramway-Maatschap-. 
... 8; Idem verpN6,2058,getaxeerd op/360; kooperL. pij, vervatin haar rekestaan; de regeering .,van 10 Jurii' jL ' 
Arends, vool' f 325, De Locolnotie/ ontleende !ian .het in ditblad gepubli~ .• 

U. Eell ledig Err, gelegerl als' boven, verp No: Hi86, ceel'dc uitvoerig~verslag vl1ll de jbnm;;t!;l algemeeue vergade~ 
getaxeefdol1 j3BO; .K:oc)per Ji(U' lItain, voor f .65. ring van de Tramway-maatscluippijhetgeen menindat 
. 10. : Idem vel'p <No. 367, getilxecrd op / .200 kooper blacl dam'van leest. 

llnnllain, 1'001' I 51. , . . N ublijkt, dlit de lezer van 'de Lacoinotiejen van de 
L 1. Eellmrf, bebollwd ,filet ceu steenen Pedak, meb pan- Javaoode niet alleen geen ander Bataviaasch blad inziet, alii 

n Cll getlekt., gelegell als boven,vcl'p No . 77, getaxeerdop het plaatselijke belangen geldt, maar i liet in, staat iste 
l' ,~80; koopnr P: 11'. ' Arend8, \' 001' f 4-55. . ' Iezen hetgeen geurukt staat in' de door hem doorsnuffelde 

12. Een ]~J'f, bebouwd met eensteenen I-lnis met pannen . couranten. . 
geclckt, gelegen ,CJP Kam:pimg73a1t{la.n ve]'p'~ No. 2.533, ge- De r~geering is toch vr.oeger belast geweest met het ge
Lax,eerd op I ~J60; kooper J .J Gaspe/' voor van .Blooten !teele onderkoud vanden weg ,w:aarlangsde tramwayloopt. 
Alor!/a1l en Co, '1001' / . 400. . ' . Zijheeft dien last aan de ' Maatschappij. op . de schonders 

1 3. I~ell ledig Erf, gelegcn in de Geldel'lartdaclteweg verp. gelegd. ' . ' . " .' . . .' 
No ' 6, getaxeerd oj) /150; kooper Lama. Assie, voor f 3.3. Bij de (luurte van het gmt ~ e_1l dit staat in !tet verslag~· 

, i 6 September 1870. 

'l'e Alljer zijn gepasseerd hctEngelsche schip Oounty of 
Parra?' , van Glusgow,cnde Nederlandsehe schepen J)rie 
Geiuitel' en Henriette Maria , \ran Amstel'uam , allen nanr 
Jlatavia bestem(L : . . '. 

heeft de Maatschappij . 'cene tegemoetkoming in g,eld (of in 
grint). verzocht, j n verband tot de mingo.nstige uitkomsten 
van de onderneming. 

Als . men clat Ieest, 
over Clit onclerwerp, 
aantreft. 

vervallen · al degezochte redeneeringen, 
die men in de J(J;vab.ode vangister . 

. (Aangehffdm;) 

~ ' :' 
III de Samal'u.?t[J8cne Courant wordt herhnaldelijk verze. . 7 Septe l,ber 1870. 

kenl, dllt dc 'kommanclnnt van het leger last zan gegeven heb_De Javascke Courant bevat het verslag van ' de vordering 
l)(m .olil de reeds ' sedertjarenafgekeurclc, totnal. onbl'uikbare del'. werkzaamheclell voor den . . spoorweg ' v~n, :Satavianaar , 
kaoonnen, die thana als o schampP!llenbij bl'Uggen E)D stra- . :Sulte~zorg, alsmede ee~l:overZlc~t del' ve:rne1itmgen .van .eIf;) 
tcngebc1.igd wordim,wcder . b\i een eventneelen oadog tegen mgemem's van het mlJllwezen m Nederlandsch-Indieov:er ' 
('en biritenlandsehell ' "ijand; in' diensi te stellen. Wij ~e- het 2de kwartaal1870. 
schollwden dit. eeri.vol1clig .n1s, e~rt ca.t~al'd ,die geeri tegen- In denavond van ·den .. ' . ..;.2 .. 1 ... ·~ ... te-n-· ..... !\. ngU!tlls jl. ; tusschen 1 0 
spraakvcreischte. · .. , ' 1 . . UUl" .. '~. erd te Bnizenzorg cil ookte Batavia eeneaard. ~ 

El' kon toch; .. meenden .. wij, wel . geen . ~westie ziJ·.n beving wa~l'gejlOmen. ". '. • 
om geschut, dll t als >niet , Iil,eel'bru:ikbaar reeds sedert ., De 3 morgells van den 2,3sten d a."., ,.ten 4 ure,de(')d 
jaren . is nfgekcii.rd ; 'nll mnateenvoudigvo'or , bl'uikbaal' te .zich te Builenzorg v.-edereen, ligte ' seholi geVoelen . '. 
verklaren ClI (laarnied~ ·het leveil ' der bedienende manschap. Te Tjiboclas, aan den voet van den Gedek, waarboven ' 
pen :in clewaagsqha,illte stellim : .. . d' 1 . . . 1 .. 

tn het artik:el Paniek ,yoorkqmeritle in de Suyzamrtg8clte III en. aa:tsten tije meetmalen een ligte "uurgloecl was 
COIlI'(lntvali.aeI1~ 30 . A tl.gllstus , jl.,wo.r.clt eehter opnieuw.d. e waargenomen ~ werden nusporeu: vaneenaschtcger{opgemerkt. 

. ., ~Hetschi'oefstoomschipHibernia, 'waarvan sprak."e. ,vas 
vcrzeKcring <gegeV':ell ;datile Legerkomma~~ailtwerkelij~ .. J - . .. . 
r.tiotlanige beveJen lieefi nitge.vaa)·digd: ·- Wij hebben: : het . in bns nuinri;lervan .21 ' tinij ' jL is ' den ' S> 8stenJuliJ- van 

,'claatop ' no.· ddig :,ge'd6;rdeeld';.fI.(J.1i 'de b,esteo. ;1'0. ·.iL6 Iifo.·lh.l.a. tie'n.: .. hi Londen vertrokkepmet den kabel, bestein,dvoorde· tele .. · 
, grafische , v~rbif1ding tusschenBatavia e4 Sitigapore. . .. 

te\Villnen enklinncIltiuins aan 'de B{Wta1·4~.9:8ehe()0U1·a1d . '. (Jav~Ct< 
. mf)(ledec1en, ' daf 'z'ijnQericht~eVer ; helli ,eene ; d*~~sh~icl . doet ... 

. : va~J::4:~· . spr~~e :is :: van ·~~1{ ' be~evela \:hfel~i .~an . zit d~t-r 8 S~ptcmber i8,7~. :,; 
_ rtiet bij he~ Iegerbestlllu', in~al' _bif hen. die ' zlllKe~ll . onziu7 1' Gistm' is te . Alljer ' gepass,eercJ het Britsep.e sehip NOfIa~ 
ni~. pr~atje . voor!-goeCle m~nt: l~~strooien. · " .. ' 1:.sa7ci t gezagv.M:illei·, van ~imonsbay naar Batavia. . 



J:i!';~M.~rt~~~~~ee-r(\f)AIljej: : fiet -NM.~rl"'J:lgschesciiip;'.dNe!lo.' ·.~Jla;1 gil\l. n,,,,~ri1:~:~_e!t. :258ten Jolif ~etZ. MB. :~~~, ~~n~~,,~ip: 
·);'··:·':" f o. - . -,.o-',:","-":< ·- 'lVI"':· ' "-,,.- ··'·"--('T1r ·"·· f:; ' ·"r-' -· ··' ·te' ,BandJermasm · mgezamelde vaccroestof beoavens·_. de DcX)(lige .; eJlm--

De Factgl'J;k ,der; . N cderlallqsche lIande1maa,tscl1applJ heeft . miildelmati~ : h~tgeengrooJllndeels , w.erd .. ve-roor_~!tt-dqf?r _ de ;~rwte ' 
bekencl gemaaktjditt in de V qorwa;:mlell : va liverkoop dei' , verwoestinge~; ~ie"'ilde z""lj~~n ~n vel~muizenhebben aa:ngeri~~" , 
~uiktn; ,oogst'- lS 70,v'ali W oh6pringo, . clez"c ve]'illitlin~il)g k6mt,- ... l~e, bevoI~IDg . ""as .. d,aal'o!" . yverlg ~ezlg lltet .h~plan~en vantweede 

1 . ,1 2' ·l k 1' · · ·d · 8· ··00·0 . ·k·· 1 1·8' f ·t ·· · gewassen, geschtkt tot voeding. . 
t .~t le c?, avc mg, a . pl. 0 8 .. 110 • .. ,~Ieu HI 61- De binnenlaudsche handel . WIIS · even alsdie met Jav:i enM~dura 
hJk . op ultImo Scptem~er" clochmterllJk op ultImo Octo-nietzeer le"fendig.. . . • • ... _' 
bel'. e. k. tc ,olltvangen IS, Hetaaut-al te BandJerma$)n .. aangekomen.en v~rtI:9kken ~chep_en . en 

. .. "faartuigen qedroeg 32, meteu<Je,f~ .zamen 3I22 .Iasten.; ' . . ,_ 
\:) Septe. mbcr ' 1870." . Deiuc en ' uitvoervan koopmailscbllPpen , vei~g~u~oordigden, ~eD6 

waarde van j 314.877. ~ eilI80;194. ~ . 
VoIo'cns cen ,bcricht vanSimonsbaai, vall ·20 J uli j1., ,was · " Aan inkomende de uitgaande regten wlird ontvangeu- . . . 

a1claa/'het Neder1andsche barks chip A zin, gezagv. Bonckenj , e~I\e som van _'- . ... _. .. . . J .J9 :1.77 , 

1· Of 1 - t h d k 1 1· t· . Gedurende de zcs vorige maand~n " » 14659,445 • binl1cnge Oopel\. se lOon . usse en e '8 r ee, s wasge os _, 

bI· fIt l' 11 te zamen . . - jl~853;21s. · 
ee . c au scup elL In.de 7eerst~ maandenvan 1869 is untvangi:m » 116211,035. 

.. <:> 
alzGo IDee, ) u 1870 . .- >. . f ., 3.328 . .18 . 

ter hoofdllhiats13a(tdjeiinasillb:ed.roeg 106\ kO~arigs Ret zoutdebiet 
Bantam. ~ De· gezondheidstoestand wasin dit gewest in Jlllij jl. en 64/

32 
pikol. 

over' het algemeen·' b~vt:edigend, inweerwil van de miudergllDstige we&rs- .. De werkz.ambeden iu de ~teenkoleumijn - Orauje/Nlissau c werdtm ge-
. o-csteldliejd, gie zich kenmerkte door zeer war me dagim,en koude nachten·r~geld. voortgezet.. .. _ .. _ . ... _ . 

" In de afdeeling -Anjer deden zich in twee dessasvan het· distrikt Gedurende J ulij . bedroeg depfoduktie van steenkolen8<!,0. tOD; tcrwijl 
Alljer17 koorts.\ijdcrs voor, die tegen het einde van . J.uJij meestallen op . ultimo diel: 'juaandhet testanfkolenin de ,m.ag<!z_ijn'e.n te 'cPengarQn 
h cr.steldwaren; terwijl men in het dist.rikt Tjilegoli .eenige gevalJen vanaaitwezig; .bedroeg5301 ton... . . _ ,....! _ 

oogziekte telde, . . . '. ., : , Naar BandjerJllasin werd afgevoud ceve hoe_vli~lheid , van S:?6ton 
De b eida poklijders, die juhet,. begio.,van J ulij nog in de afdcel1Ilg " s'teenkolen. .:_ .,.-' _ _ _, "_. " . 

Pandeglang onder bebandeling iVaren,lierstelde'rIindell hlop:dier Dlaa~d.. Vimhet . personeel _ bij de mijD Oranje-Nassan, bestaande nit 655 
Nicuwe lijders dcdenzich nietvoor. . . . . .. - ... ' ,personen; werden-I68 geneeskun(iig Qehalldel.d .. _. ;w:niJ,l'v~o, 10,8 herstelden 

In de afdeeling Tjieringin telde men riJeer koortsgevallen dan gewoonlijk; I d · 7 I . J I " d b h d r · bl 
Zij hudden eehter volstrektgeen epidemischkarakter. en waren van ~over ee en b op u tImo U \I ~per e an elD~ .. e,v,en, 

·Iigten aard. Batavia. :..,.. Deh 4dendezer werd alhier gevierdde30ste verjaar- . 
Op .zeer enkele gevalIenvnn uatuurlijkepokken nn was de gezond- , dagvan Z. K. II. · d·en Prins van· Oranje. :'.-' _ 

hiJs~oestand in het Lebaksc,he zeer naaf we"sch. .. Door de .te -Weltevreden . en Mfester-Cornelis',i,o garnizcen liggende 
--:- 'fer hoofdplants Tjieringin werd iu den avond van den 21sten troepen werd op hetKoLiiugsplei~ eene paradegehoudru;waaraan ook 

<l eier, teu 10lh uur, eene korte horizon taleaardbeving gevoeld, welke door de schutterij cyan Batavia · werd dedgel>oIDell. ' :'. c . .. .'.. 
ollgeveer 3 uren to voren, was voorafgegaan door een , onderaardschge- , Door den oppetlandvoogd werd des .8vonds. een · Illistenijk gala-diD·~r 
Itlid. De rigtiug was van N. W. naar Z. O. . gegevenin het gouverDements-hotel- te Rijswijk;dat, bcbaIve, door de 

In den,c1fdcn Daeht deed zich ter hoofdplaats Pllndeglang, omstreeks hooge staatsdienaren · ·en een groot aantal lioofdaJ:llbtcnaren, hQ9fdofli
\'cli haIr elf life, eell zeer hc·vigc Ba,·rdbeving gevoeleu. De schokken cieren en partikulieren,ook dool' al de ter pla:atseaanvfezige koosrils 
d ULirden ongeveer eene sekonde in eene horizontals rigting van _het Z. werd bijgew90nd.·. ..\ .- :,. .. ... .. , -, ; .. . 
unar het N . Door Zijoe: .ExceIlentie den ,Gouverneur-Genetaal -wer.j,. bij aie_ gele~ 

Voor zoo ver · bckend, veroorzauktc dit uatuorversehijnsel geen on· ·· genheid -.een toepasselijkefeestdronk -ingesteld;. die dool-ill de a, nwe-
. gdukken uoeh schade; . . ' . .. zigen . met . bl1itengewone geestdrift werd toegej6icht. - ,. f'" '_' , ... 

OmstrecNS ten half een ure van rueergenocruden Daelit ontstond III . ' Eembang" Doo~ o~voorzigheidontstondin . den . . lI!f;dag !~~den 
OC dcssa Halimoen, distrikt 'l~imnn oek . afdeeling Pandeglang, een brimd; l3~en: AUglistus· jl. mde d~ssa Boeloe Madona (dlSh'IKt BantJar, .af-
11ie . aangewakkerd ' door den hevigclI ' wind, weldra ' de geheele dessa 'in dealing To~ban) ' een brand, :die ' dooreellst~rl{~n win~aan~ew~~erd" 
vLunmcn zette, zoouat aan blusschen bijna niet te dellken vicl, hoezeer ·ondanl{s spoedig verleend~ , -hnlp,,:.l06, huizeu VBll Ai~ ~e.sa, en .yin de 
de gchcele desaa dQor water bespfoeid wordt. . . . daaraangrenzeo·de deasa Bantjar" Re9jo jnde Bsen !e,~,e. , , _ __ -.._ 

V ijf-cn-dertig huizen, ruim 200 . tjaiog padi - en cene aanzienlijke 'De geleden schade aan ver,brand61i--!lizeD,p~di; ·el1t'- wordtgeraamd 
hoeveelheidkleederen eOn huisraad, tczamen eene ' .waarde vertegellwoor- op rllim j 2500. · .. . ... : .. :.- . ,.'.,:. .. .. " . 
ui"ende van ruim j 11500. -- werden cene prooi der vlammen. . Pasoe1·oean. (Augustus). -~ Nilaat~eweersg6staldbeiil in: dit ' gew~st 

De bevolking wasijverig bezig met betbouwenvnn uieuwi! wonirigen. zich4eeft gekenmerkt door veel.l!ldig~regens · indemaallden Jl!lij en 
Japara.-. Gedurcndo J ulij jl. was. de gezondh~ids,toestan~ .in de af: A~gustU8, inzonderbeid in hefg~bergte, hetge~n op : dittijdstip van 

ucelingen Koedocs en Jo.anB bevl'~dlgeod, doch \U de afdeehngPattt het jaareen ongewoonverschijnsel-- bier is, zijn dezelve sedert Zondag. 
iets minder gunstigdim in J ulij. . , den 2lsten dazer in hetTingcr"gebergte in . dil : mate -- inltevigh-eld _ 

Inlaatatgcmelde afdeeling werden 35 poklijders vcrpleegd .. waal'Van toegenomen,dat ' teIt gevoige daarvan, ,;ppdeu ; 2~!teildezer,t"'-ee~a.-
7 ov~rIeden en 10 herstelden, zoodat op ultimo _Julij nog18 lijders ,stortingenin' heldiitrict- vandien-Daimi heb~enpl~a\s gebad; 7deeer~ -
ovcrb1even tcgeli eon in het begin di.er maand. · - steov~reene clengte van 51 ell. eelie br,eedtevan 2 roeden;~ethet geyolg 

In de afdeeling J aparableven koolts: en ·pokziektli station air . dat een',gedeeltii . vaii . den wegla~'gs _ deiibergrug , -Toeogangan geheeten, 
OpultimoJunij waren aldaat nog aanwezig, 'Joollellde, ' onbruikbaar · isgeraakt ;" ~de - tweed·eo:'8r _ eene lengle van 
.. Koortslijilers.Poklijders. 24 en eena hr~adt!lvilD 2 roedcn, met betgevolgdnt ruin:r400 koffij, 

515 en \ 46 ; . boo men, . die ·lnngs de ·. hellingvan · den . bergtop, Hoimoeng-Gendis gehee-
waarbij zich in J ulij nog voegdcn , ,739 » 34 ; ten, wa renil!ingelegden -daaidoor :zijnvernield' ep -gtihemouilerdliaariie 

125,4 ' en80;bedolven. .' ... ,.' .- _ _, .... --.. - . . ' " _ te zamen 
. waarvanhersteldc.n . 

tll ·. overleden 
646 » ' 32; Ten gevoIge dier zware regena in hetgebeq~te)s rip den 26sten dezer 

89 ». 5. door het met .kracht aistroomend wilter dedam,oabij ·de d,assa ~rinting. 
. , ~ooilat opultimii Julijnog onder 
beliaodeIing, blev£n;; . , . .519 .....en .43. 
, ;OpKarimon-Java teldemenop- laaJ~tgerioeUJd tijdstij.> nog llkoorh-

.in hetdiatdct' Ngempit do6!'gebl'oken; en opden27liten ' dezerop de.D 
weg vanPoerwodadi · naar Gl!nbo,districtPoerworedjo,eelle br:ugen 
een,gedeeltevan !;!ienbinrienweg. -waar larigs d~ ,koffijafvoer -lllaata 
heeft; gcheel wegg'ttslagen. '.,- c ... . . 

ltiders. . .' -. . . .. _ .. Tot bet . doen -- herstellen van~e~ :e'n: aIldrr iso~ve~;vijl!l heJAoCi!Ii,ge 
, .. 3uiiler- ,en . Ooste1'-ajdeeltng van , Borneo, (J ul\l) . -: De gezo~d-bevolen. en verr,cig.· __ t,_." , . , 

-he·idstoestarid iiet ,over het aJgemeen nog te wensehen over; de bevolklHg ... , ... 
hadnog!ll vee.l · "fan koorts, meestaLgellaard met buikaandocuing, te P((lemoang, - ~JLllij). ~ De weersgesteldhei!i k~l'kte -zichdoor 
Jijdeu. . , I buitengewone 'I\'ari)1te, dIe slechta zelden getemperd we-rd door regen-

In tie volkl'ijke kampong Samul'inda ., afdeeling Ko~tei, zon ee~c II bUij;n, ' " . . . ' . .. ; ' . . . . . _ . . 
" lloklten-,cpidemie zijn . uit"ebrokken , die, daar iIe vaCCIDe ddaal" Dog 'Ier-- h90.dplaats . Palembaog was u~ -gezoddhetdstoestand bllvredIgen.d? -
-: 'gccn icngallg had gevondCli, vele slaglojf~I'S eiscllte. .' . . __ I· ~e\'allen vanpo~keu .kwamel! .d,aar· .Jlle,t :mern:" vo.o_r. . _ _ • . ' •. . ,. _ .. -
, -' 1'eIi' eiude . de" l~itbi'6i~iiig dieF, ..• ellidelDiezooveel ·. mogelijk tegen te ' III de · onderafdeehng RedJang worden echterdClOl' · die Zlekte ~n-

.. '," .. 
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ge~~st.\ 36.p~rS()nen,W8arv.lin7overI61lel1,ltllers~ld£n · e~' 1Sop ' ol- ":;Bij de tw;"'laatste kUDstwerkeaio de Eifdeding stad€n vOOl'\ltedeo, name
,ti p10e. J"nlijonger behat,delfllg ,hleven~ : : .. ; : ... .: .. ~.- .. > '\J~k de' hrngllij.deo·Gelderschen weg en een du;ker op het land Parapattan, 
.... , ltl 'ae- m~'fga Seme.uuawi, Sllekoe5Il(KO'lfimering'o:qejoe),dedelizieh ,.zlJndefufH:I~rHlgen · gerced,en is llle!"! bezig m~t het metselwerk . 

. 5 ' ..•... f;., .. ' ..•• e ....•.. v .•.... a ....•. I •.. I.e.n ... .... v.·.1l ..•.. '.u ........ : ..... p. Okk.e .. _ ... l.t-.•.. v.oo .. r ........... _. ' .. ~ .. e. e.n ..... '.d .. e. te .. r· ge .... v-a.ucli . h:a.·.·~ .... e .• e. iI. , .... dQQde.liJ,.·k.e.n .. _ .... .. In de. Rfde. e ...... ling JUecster- Cu~ncl;s .Z\J.-n t wee overbrugd" ... over"U!. ~. e. II on-afloop' ''- < •. - .•.. ". '., , '- .--. ' .,' " der de baan, celle brng en VIer dmkers onderhanden, ooder de laatste 
VOOl:tS .'. werden in' de Lematang-Ilir48· poklijders verpleegd, waar- . behoor.t ook de groote dlliker in het ravljn der Sering,ing, ",.arvan de 

van"Ii'overleaenen21 ' hcrstelden. ' ., . ' .. . . '. fUlldenng, onderwulf ell regstanden en het h.lve lJO,'enwu)fvoltooid zUo. 
'l'e.r hoofdi)Iilats Bandar (rasmnahf werden 4 l)ersonen door de pok- In de afdeeling Buitenzorg .,tijn een brug met ijzeren bovenbollw, 

zieKte a.llgeta~t. 01' ultimo Julij .. was .cen dezel'persooen hereteld. ~en overweg boven de balin, een .teenen brug en twee groote duikers 
.tel'~ijl dcoverige3 nag onder behandelingwaren. . I~. de ra¥ijnen Pebocaran en 'lJibogor ondcl'bandcn; ,de beid" la"lste 2'ijn 

I)epo)-:ziekle verkhtardc zich mede, doch in zeerligten graad, in de b\jna even vet g:,ordenl als die in het ravijn der Suingsing. 
Moesi-Ilir ; van tie 5aaugetasten hel'stelden 4. De vijfde bleer ziek, In deze afdeeltng zlJu oak reeds groole hooveelheden ballast verzamehl, 
' Van-de, 32:lwkgevallen,die in deafdeeliIlg Ogan-llir en Elida wer- alsrne~e hetgruotste gedeel!e dernar rl€ andere kunstwerkeu benoodigde 

. den ··geteld.waren er· WIllet doodeliJken afioop, terwijl 12 lijdersher- matenalen... . 
steJden, Vel'der IS yerIgt ontvangcn van de verzcnding van rails ell aeht 

Oak was dieziektH nitgebrokenin de murga Danau (Kommel'ing-llir) zandwagens. nit. l~t\rupa, 
In de Banuu-dislrikteu deden zich n()gv.ele koortsen· en 'h,iikziejcten 

vuor. ~ 

De j)erigten o~t.rentden padi·oogs\ luidden al\enyege gunstig, met nit· 
zonderin~ vao die Ui1 de Jlirane.nBanjoeassin, . waar de' bevolKiog 
den millder gunstigeu toes1imd dier Jultaur grootendeels aau zichzelven 
te wijtell lieer!., daar z\j weinig zorg aan hare velden besteedde~ 

De kinal'lantjes' fe l.Iandar. eute Aloen·Doea Pusnmah) stonden 
gocd. 
c Aan inkoillcaue el! uitgaande regten werd tc Moera·l).ompegedu
rcmle JUU(ljl. geheveu·f23:L7.71; e.nte J>alembang g~dllrend"Julij 
.ii. aan inkomende f 5563,4G en aan uitgaande reg ten f 178.71. 

De in-' en nilvoer 'vcrlegeowoordigdeh respektivdijk eeno waal'de 
van f 2·75,n8.18.~en f ] 19,511.75. 

lId zoutdebiet heliep82 koij'.lOgs en 313 / 32 pikol, bedragende eeDe 
\\"aalide v.an II '1-;3()\J.78. 

De rijst prijzen ucdroegcIl per pi,!rol: 
. 1s~e 8oort. 2de soorL 3dc so _rt. 

o VERZIGT del' verrigtingen van de 11lgenielJ/'s van het Jfijnwezcll in 
Nederlandsch-fndie over het -2Je kwartaal 1870, 

BANKA. 
lJisbikt Jiun(ok. 

Het olld.erzoek naal' stroomtinerts vocrenue la~en in du landslreek 
'rempiJang wenl verder voortgezet, Wilder dnt daa~bij gliHstige uitkom
steu werden verkregen. S'echts in eender zijtakken van de rivicr 
Lilli bong werd' met de steckboor eeuig el'ts a.ngetoond. 

D s{rilet Pangleal-Pinang . 
Het onderzoek in de v.Uei Bekurn werd voorlgezet· en voltooi,l, de 

nitkolllsteu waren gnnstig, want eene vour ontginning geschikte ersts
af:tcUing wenl daar hekcnd. 

JYIet mil!.der. gnus: ige uitkomsten werden voorloGpig onderzochl de 
valleijeu Ma]apaiJ, een reg tel' z(jtak del' I,empojang, Santi en Tambon, 
terw\jl venlor ,een aanvang wenl geOlaakt met het onderzoek del' vaUei 
Behan • 

Distrilet Soegeislan. , 
De tOl'ogr,ifisQbc eu geognusitiscIle ol'oame ~au dit dislrikt ,,"crd vol-

3'.- tooid; met de vervul,rJiging van het rapllOrt ell de dist.riktskaart zal 
. 7.50 Tllen spoediggcreed zijn. 

leI' hoofdplaats ])alelllha~ f 5.75 / 5.- / 375 
iIi de Ampat-.LawRng, , 10. ~ 8.50 

" Mocsi-Oeloe. 5.- 4.--' 
ltedjang-I~chang 9.50 8.-

5.- Eenige zijtakjes del' Melaban-rivier~ zoomede de voornaamste hoven-
7.- takken aGr riv;er Lindong werden op !iuuts onderzocht, doch zooals 

men verwachtte, ,,"erd daar geen ertsaangetruifen, Hiermede was ook 
het onderzoek naar st.roomtinerts·afzetting in dit diitrikt afgeloopen. 

Ilawas ' . 8,- .6.-
" Kommcring·Oeloe 8.c"':' 7.-50 
" 1,ematang Oeloe. " '.5.- » 4.75' 

'Lcmat:lng-llir • . 6. » 5.- » ... 
" Kikim 5.- 450 
» l'asumah·landen. 6.- 5.75 

» "Moesi-Ilir 7.20 ().~. 
" Oglln.llir ell Bli<la. » ().~- » 5.-
» Kommering- Ilir . . 6.2.5 4 211 
" Himn en Banjoeasin 5.- " 4 50 

4.-
4.-
4.-
5.50 
520 

Zuid- en Ovster ;(1fdeelin[Jval,-BU1':JeO~' - Volgende cen telegratisch 
berigt van Bandjel'tnRsiu, van den 2den der.er, WIlS de gczondheidstoe
stand aldaarbcvredigend. 

Handel en sche.epv(ful'twarericzeer flaanw. 

Distnkt Kuba. 
In . het beg~n der maand J unij werden de nouu'ige voorbereidende 

werkzaamhedell aangevangen voor de gerege'de opnarne van ait distrikt. 

SUMATRA'S WESTKUST. 
illijnb.o1t!IJleurzdig andcl'zoele Va1. den Berg-Bessi, .a/deelill!! 

TUl1ah-Datar. 
De onderLaekingen werdeu· door het voorldrijven van een "(if tal ga3n

derijenin hetgcbregte voortgezet. De tlaarbi.j vcrkregen lIitkomsten 
gaven wcillig hoop 01.' liet viuden v n ontginbare kopereLs-afzettingeu. 

Ollderzo;k naaf' de erts·a/zcttingen van Timh.oelan, Bato~-Tiga, Ba
tae.Jl1indjoeloer en Pasilian, XX KottlJ's. 

-De ~ol'·erets.afzettingtm op <loze plaEtsen werden nader. cloorhet 
V gJtS LAG v,nude v.ordering del' wCI'\('.anmheden voor den SPOO/'- drUvcn van gaanderijen onderzocht, aileen te Pa.iliangeschltdde zulks 

WC[I van Batavia Ilaal' -Bttitenzorg over de maand Julij door lIet ziuken van putten. De verkregene uiikolllsten waren over 
1870. - bet gehed ongnDstig'; e\'enwel wurden de onderzuekingen nogvoort

• Op het stationio destad. is voortg<:gaatl . met' het aardewerk, even- gezet· tel' verkrijgingen vall meerdere zekerheid om trent het al dan 
zoo met hetballaatell . tot, den onderknnt del' dwarsliggers<op hetge- niet voorkomcu van ontginbare kopererts-afzettingen. 
deeHe cler baan, gelegen tusschen geuoemd station, de halte 'aan de Ondei'zoek van ltel Koh?lveldin !tet [lebied der Ombilien-vidlei. 

'l'ellgevolgo van de veleregansen den hoogen watel'stand \Vas 4e 
stand' van bet pactigewas min~er gnnstig. 

kleineboolll en het KOII,ingsplein. , . . . '0' I'" 3 k'l . . .. .. . . Dit o[lu~rz"ek weru door borin"cn vcnlet·\,oort<,ezet. De horing 
In de afdeehng Meester! < ol'lle IS Zljn4!4 I ometeraardebaanvoltoold,· . . '" b , d k .r" ". d' d 

en± I!kilohlelcronderhanden zijil daarin circa 57000 kuh. el rond ~o. III ontmoettc op b9.33 met~r e errste O? laao ' .. te . aar ee~e 
. 'ki9 .. , . ' '. -.... g~lkte van 0.77 meter heeft. Ouk begun tIlen III Jnu\J te Soengel -

verll!. cld '. I'd ' I' B ··t .. '. " +. 3' 0358 k b .. ('.' .•. d : " ·.k' I'Doerian. - een.eg.aanderij te drijven, tell einde de daar aanwezige groote 
II · ea. ce mg III ellZO~ g zlJn _ .. ' 11. e ·.gron verwer.. ' 1" II" J . k 

De houtwerken vande wagen- en locotllotief-loodsenteBatavia zijn ! .00 aag naderte ou erzoe en. . 
opgesteld e~ .. de pannenbedokking op de Iaat~teaang~.bragt. " .. ' I Onderzoeknaar b<Juwmale,.ialen te K","ang, a/deel,ng .dgam. 

[.)e. ?ebe\l.lllg.langs~en voe. t .van den kaalmnur . .h. IJd .. eg9~derenl. oods I 'Het ollllerzoe.k naal' de. gescbikthcid van man'er en kristallijnen kalk
ahlaar IS voltoptd, en die mllnl' opgetrokk~l1, ook IS men bezlgn,et het steeu in Agam werd gereo-eld vuort"czet. 
metselen der fundol'iugvan .die loods zelvc;-ve:der is begonnen met [' . ' . ~" . "... 'd - t' To . r 
de fiindcring 'voor denbeideedillgsmi:t~n' der vCl'hoogdelaadl'lnats. · . .. Ortd.:,·zoek de)' koZenla!Jett,.'''i~1J 5d)oga, 'Wi elt te "pailO t. _ 

Bij'do gr()Ote brugover de Tjiliwong oijhet Fort Prins Frederik . Eeu 'paarbol'iugen moasten door den grooten aandrang vaD het.water 
is de kis(dall1olUh~t. totden o?derknnt del'. draagJteeDenopgetro4kenwordellgesta~kt. De derde b()~jng ~er.,ik(e c~n diep~e van. 33.4. me
lundhoofrl . eu' den V1JIerop.gerlllmd en de ,ufdall!IIlIIlg ,'yeor het tweede ter. De 0puame van. het kolenterrem leerde m d~ so~nge!-RadJa de 
lalldhoofd ' voltooid, waarvoor men bezig is met de " 9nt~raving derfnn- aanwezi(Yhei(J' kennen. van vierkuollagen,- resepktIevehjk vall 0.20, 
dCl'ingsput..· . •... . ..• ' .. " . .. ... .' ...... . . .' -. 0.15, 0~20ellO.20 melet· dikte; ook werd in du Soengei- Pargadongan 

De ... beide_landl\Oufd~uder •• kleine hrugbij-genoeJlidfortaansluitende ' neg cen laa"je zeer onzniver . kool tel' zwaarte vall 0.25 meter on ldekt. 
aanden daarlangs !lan.te leggenkaain.:nurzijnYoItooid, Mden onller- ZUll)- EN OOSTER-Al<'m:ELING VAN BORNEO. 
kall.t' d~r?raagsteenen; de aa~vankcl\Jkafgedarnde . .helft des beuoelden Kolenmi:Jll Ora/lje-A~'ss,," Ie PeJl:7nro>J.. 
kaalmunrs IS tot verbovell den hoogsten waterstahdopgetrokken;--men ' . . .. - . 
ishezig met het 'opruimeJi van detLdalll VOOI' dat·gedeclte,deafdam- De I'r,,,]u.klie bedrueg gctillrc,de.het t~'"~de kwartaal.18,7?, .3009 tou. 
ming ' voor de. tweedehelft is voltooid,. en mell is begonnen met de . Vall de ln~n . werden naar BandJermasmg afgevoerd3130 ton. kolen. 

ndering'aput daarvoor teO ontgtaven. . De gaam1erijlll de k()Ollaag o. werd op 146 met-er van don mgang 



gestlilikt,' ~ri, zarctd(zoover. worderLafgcl:io.lwd,' "- De marde deterkool: : den · toesehon;ren zeer' goed. Miod@I"Y6ldadeil : di-ilrrangemimt.engerieri:
lliag :i~':_tegeiig~,vallen'; -,helf:eenook -a"nteiding<-g.eeft; ~ d a.the.t legenwoor: i van _ het -. llobJie1:, da!.-daardoor voqr .- 'een: groot4eeL h1!lekw.erd"om : het 'c 
dig~,', :oiitg!opiiizsUir.reio" minder .k()lell ·. zal ,' o(ll~"ereu" ,Ian Hoeger ,wer.!! goea -te, zieu_ Tehopen ' isc bet~ dat , a1~d4! .-hear _ G.hier nogma~s ]come;, 
begr,oQt. ' ; ";'- ·-~c'- " "-'<", ,-.~---- - bij eeD : ~errei~uitkieze, dat~inde_rvQi<b(ig _ ei1niH_ di><>rbpoDleiig6; , 
--'. " - -. " Kolenmijll'Peliir(lng ill Kncli . coupeerd - it ,en in staat :tij UIII de: zitplutse:ii -;ten. &ri,6tbiatre" 'io -te :-

Met -dei! - aanvarig . v3D ljet2de" kwart"al- -- IS70,bed roeg de kolen. r ichlen, liliders ,.vreez_enwijdat hij ~inAatiks ,zijn ieti!!n [?]voetbliOge · 
" d""'--' , ' . - ' . " - -, . . p8_ggers meer toeschonlYers boilen 'dall - ~inneo belafgescboteoterrein -

vootra,a , 6pilc. n~ijn Plllal'angaaillvezlg 710 . t.OIl; unarvan Weruell lD hebben zal. --
daL kwa,rtaal ,aansla,nds st,oumscbrpell \rgele ~erll SO,5 tOll_ - , - -- • 

"""""""",,,,,.....,,.<_ ~ Wij knnneu on-zenlezers meded"el~n, - ilat hedeu 'morgen helHa. 
b~Spailr . _ ('Ii Btleenbank te Samarang i; ' ill de laatste dagen lict liaallsche opera·gezilschap in hatirg~liedv8D _Ba(avia isaang.komim 

ond~l;werp _ "rlilmihflcr ' gnnstige beourfleclin('eu gcwcest,D? omslan -- en voornemen. -is- aanstaanJen '- Vrijda'~devo6rSlelliilgeh te open eo milt 
digh,eidclnt, baar _b.Yi,olireekup ze ~r h'lis , b(j cleo vcrkoop nIet volko, de ,groote opera _vao VerdillUo ballo. in,_ uiaschera" L5akten] '. 
meiigedi:h\vetd;- _gevoegdliij dell'enrige tijdsoillStaodigheden, was " . - ' --~-,., (S1tm:Cq -
vold t)end~, oni diclli.ttige illrichting zoullaoig .ill . dim'ediet Ie brengen, _ ......... _ .' , • 
d"t .vlip ' vele zijde):ide .in!-1;elegdegPlden opgevOt,ler,1 werden. 

Het'bedoelde ~c rjjese~hle~' '"onlt -meer dan -drievollilig gedi,kl duor '.' -- - , ' .. , ,: -, --, :,-- -- -:-''--
. . . ~et Soer_abaijllasck Handels{}lad ,zegt;_ dalleiigev91gee€lutlr. inNe.~-

bet l'escrvefonds· de:r ban k, eo ' ,,!Ieo'pgevurderdc inlagcu zi,jn l<eifs veel d_edaud iuged ieD:dc reclame dooi <l en :..g~l'eo-s_joueer~e:n - hloo,"IFtugi -v~n 
eerdcr: dau ' _lietReglemcnt voordergelijke 'gevalleu--voorschrijft nitlielaaLd, Aspremoot., ___ bet vorgend gonvcrnen\'",ts~J>"slili.f b_etlicbt __ beHt ,gezicD: 

,De IJir.ecteoreo' -del' Spaarbank heliben_ evcowc! ' zcer wijselijk gemcend No. lO; _' ,... -- - - - . - -
dat er afJoeode maatrcgelclI tcgellhet: ondermijne o vao het crediet Exfl'acti;iCi"it _i-egisl~~dei: : J3esloiieil- ' ~an , 
dier - Instelliog gciiomen moesteriWbrd,m, ' en .met de Di'rectie der Maat· den GJillver!lciir.Gener~al van .:Nederlandse'h-Illdie _-
schappij ,tot Nllt , van 't Algen,een teradegaanrie, .heeft zijgisteren ' " . "', --- .... ---"- --,', -', ,. - ',-
avond >bcsloteil, O'Q ,)(jor vijfdeskundigell, noch nit -de Directie dcI' . . Bliteozorg; ' deu, i,l ell ' Juli187i:L . 

- lVlaatsch nJipijnoch :uit die der Spaai'ballk gckuzcn, den stand van za' I Gelet op het schrijvcn van den~Iiui~ter van'Kol~ni'e~, v~nI5 'Ja: ". 
ken lot, .in uijtOnde-rheucn grondi"ledocn ond")!'zoe keir, e.D den uitslag nuari 1869; Lett. J,N. ,0' . 1.'.2./54. , ~ verhl\il~eldbii belifui(vau. _J9'},I .. ".a.'.i:t ' 
aaD het Jiubliek llledctedeelen,-,- . (Loc.) lS69 No. ,22 _(b'ijbladop bet Staatsblad :ho, :,2216» . ~ <_-

, ., , .. . ,~~ . Geler.en de lnissivevall'-deunlinist~r: vu::: vnnZg;:Ai>rnI870Lett: 
Uit S,daliga wOl'lltons "'"lUcId, dat de ollveilligl,c;d daarvoo'rrlllllrt. A:. sz, No: 35/5&9waarin blijkt; " . _, ,- . ___ ::- " 

I o den iJacht~anDunde~dag Oi' V J'ijdag _ i-aril el' weiler bijteo En" . . dut ; de minister, ,toenhij bij ZijD _VQOr59hr~qyen ' brief .iran IS 'Jannar! , 
rOl'e~anillgdirokeD .;gccn wcckgaat voorhijof rn ~ll llOor t van andere IS69,n~et _ betl'ekklOg, Jot het toek~nneIi Viln_ bui.tel.lgi!wOnebeloooinge'u 
dergc!ijkc l'e~'lIen~. Hci'haalddiik reed s · is "Ver . het gel)alte dec politic I v.oor bUltengewonf dlensten,te . kennen gar, --d~t '~)cch:ts : llijv()lstreklc : 
van S"latig-~ ;gcld"~g(r en fl.e ee.rs.ic. \vecrerleg~iti. gvall de klacbteu ,lVordt · noodzakelijkh:eid SI~rHke. kati ' ,,:ijn::van.·. SChiiJCI~~SS.t~f!iti .. h •. r •• all.e.e .. n.~:"p . he. t -_ 
nog tegeruod , ger.len, maul" de toestand ,bIU1t , bedroeveod .. De' .hegec - oog" h,ld -het ondelwerp __ der ,.t\Jdel\Jke ,waarnel\llllg-,vall. -ltoogere ,betrekc 
ring zon een goeJ . werk vcrrieht~D, lnd,cni'ij eeu 1liukcu maatregcl kingen;: - - _ - __ _ ... - - ____ : _ -_:- __ : . . - ,;-', •.. _ .. 
narn om n.ethvaadte st nilell.lr.en paa:r j,iin: verlof deed Ollzen Assis· . · da~ ' hi~, - minister, door die ,op een-{ cciilal uotlet'wcrp_ betr!lk~elijke ' 
tcnl·Resident wriarsch~plijk vcClgoed. . - (Loc,) mecledeehng, · de bestaanb~arbeld van ,buitengewollc dielistenilietvol· 

slrckt hc!Jft · uitg'c.lote(]~en de . heduelde dCp~eh_e : gl£lle :ve{anderingkoj} 
breoganiil spe?iale Kooinklijke ' machti~iLlgill;;Z?9a\s ' teu aa"zicn van _ 
de remime,ratie Ilao . dencbef van <d'eo, Generalen staf,diegedllten,de ' 
langen lijd -de Junctieuvan den I,cgerkomin'andaIit .-"erV'lllt; ..... _ -_ 

.. dat'; liiH~I"sMioisters, inzico, als verd¢te , voorobeeJden:';vari huiielJge , .' 
wooe dienst zonden kunnen aangehaald . worden het gevaL waIipecr de -~ 
minderc eell gerUilllen (ijd het werk van -diin itieei',jeni veri'ichF O'(lil-;' . 
een - gebeel person eel een gernimcn tijddes avond~wordt tew~rk ge~ ~ 
steld voor e,eu bijwnder docJ,bij -voorheeld. voorde oprnimiog: vau . een 
niet door -dat'jirrsoneel veroorzaakteo achlerstand_; --.', ,_ .,,: _-

8amol'allg, " _2 S~]llernbcr.·W eI met mO,eite maar .loch zonde}' onge, 
lukken is de '. kraub.inuige M, hcaeo <10.01' ,deu ASF. Red, en sehout 
RochelLiu e~II ' ,,-agen nanr het ho>pitaulverv,oerd, M. was lwee !l)alell 
meL .. een geweer cn latll' nog eens .meLeen -luns 01' bet err v"n een 
laoilgenool gekomen, en c1eze, mogclijk ontUdig bang, had hem met 
bct schot nit een Carabine de Salon gewund, ecibte r niet !;evaarJijk, 

(Loc.) 

Samaran,q, 3 September. N aal' nan)eiding vall li et berieht in d e?at dei'gelij8eg~vall~n, ~~araaorD~erl}ef! ~~ijil~ tci.e ''fc; "?eg~ri,geheer: 
Locomotief van _ gisterell , ~erzoekt hel Comile ' _ vao Bestnnr dei N e~ . bill ten -het -_geliled vansMmlsters aanscbnJvll)g : g_e!egen _zvn; '- ..•. . -- -,_ 
derlandlch·lodische SpoorwegmaaJscgap:pij OUS, mede tedeelrn, dat, dat · tcn -' aanzien ': vail deaffectatie de ':r.!ii'iisfel'v'~\'lileent;~clat'jIFde 
ofschoQll , Woeusd.g II, 'c,ell ige afschui v iugen nau"\i het gat van Dumas sp~ciale gevallcn, . waariu buttengctyone d1;~tiSt - :wol'.di :Verricht, _'vefScbii" 
badden pl~ats gehad, wa"rdoor het wensch elijk werdde uaan 01' SOlO· lende besc~ikking_en daatonitrentte: lleiri~n ' z1jir; - Aat,,-bij-voQrlieeldiii bet_ 
mige plaatsen - vob~zichtigbeidshalve lan'giaanl ' te berijd~u, er cehter eers.re~ der. door .:hem aangeb:aalde~,gevaUeo"de- -]ahg(lii.rige~waarnem,i'Dg 
nog volslrekt ged) sprake van was, \loch' vermoed kondc worden, dat. van een ambt, nij wel- met de ,\VellenJijke ; -bekl~ediQg _zonde KlInneli ge. 
de 'bounlijdelijk onuerijdbaar zoadeworJcn. De tijdelijke stiemming lijk gcsteld lVorden, terwij1 bij he},twee.ile _voprbccIJ - de post van(ln" 
van Donderuag was .dao ook nid het gevolg del' af'schnivingen die voorziene uUg~v_enzich".lll\ar .. 'sl\IjpisJers '_. Qoi~eel, . , varizeILaariwijst, :, 
WOt'llsdng ': ,uij . het - 'gat van _ Dumas bcslonclen:, Ina81' van -eene nienwe vernuts ' het bllltengewonem,den reg_etoo,vp_orzieri:' .. is ;., - . ' ' 
bij 'nlijlpeel 3369°, op eene plaidS wam' " "g .. nooii ee'!;ge 'IlmkiTl(J.in Eiodigeodc de minister met de "cipiner~i'ng;_ a;at -' ii)~~r, aall uen , gee~! 
dclt spoorwegalun., was bes'peurd, elt .waar dqs ook eene afsclultvmg dan aan den.: l"~ter van meergeq)elJ "schrijveu -va'u< 15 JUlInari L869 had .. 
in hot nlin~t niet. kfj;, wo;·t1.er~ve)'wac~t , '. _ _, . _ moeteu zijllgeheelit-; , . -- ... 'c,_, 

Het. ' ~cncht dler afschUlvuIg. outVlO~ h?t COlmte des morgens tcn I . h go_edgeytillqen en verstl!an; . ,':,-, _:: ,c, 

ncgep -_ ure, - dus _Tll/dat de lre~n van ~amarf111f! .reeds {auger d~1! een van het -voreo.taaude bij deze aaut,eekeniiig , .li:-- li.o!'deu:-: . __ , 
'lUI: was , vel:lr~kkp.n: Hat be!'l'ht vel'lOclJde I_evellsd~t de trem om· . AfschrifH1.e.zes zaLworde!l, ge<olJdeti: a , n ~ ireii '.R~d v~u ,.NeUerl"oJs~h,. 
s~reck~ ' ]2 ,.ilre .: zo~de ' kunne~ ,doo1'!Jil(m. Ret CUlI:ule hceft uerhal.ve Judie,_ :to-t : -iilfopuati(l, _ en eitract -ver1ecu~ ~li; 'dechefscA~r Departe. , 
~,lCta_, kllnneu . ,a,o~n. 0111 ' i1e l'e)" •• gersvou~' . h~t, gec\.lI'ongcnl)pouth~u~.te 61cntc~ vall · algemeen bestuur, de hoorder! -_ valigcwe~tdijl{lie'st,\nr.,-;i)- ., 
langocng te vI\Jl\ a ,~" .. Het k"~l tfCnmlD, \,e llll "C~en da!- ge b~r •• elilng cn . b,u.t,en, Jay~,~de alge;Ole811e-re~enk:ime.r _ eude -_ "erdere Kollegie-n e!, 
van .. de baau lauge.I, zVllde. dUleu .'lao .el\\ncht \\crd, nochlel • .cloen autotfletten-'· tot , lnformatle cennancht. " '." __ . _ 
-om ~(;n r.~izig~rs "11~t OpU.Uth.QI,1l1- te /r~Dgoen,g ".lll.ind-el' 'l! na~llIgeDa~01 te '". .." " '.- . . . -. ' ; .".~ - .... '-. 
maken.. '. ".. _- _ " . . ,. .' _>, _ 

_ Verderwordlims mcdegeJeeld, dat even v.Qul'bij het station. ~€uong ,Gi;t~r. ~v~qu;olllsireeks ac,ht.uur, \~:e~,4 , iJl ' ~~n. COlu'l1bllsalen·huis op 
Djatie (\ef'29~(eil Augustns lLcene onbcdllidelide~ afschuivingheeft passerb~z,~r ' IIJhlCrde Javaan 'Sldmdlior- den:,:!lladurees l\{udin doodelijk. 
)lJilats . glib-au; dU,~n dat overigerisvall vei:l(!kki~lgeri op de 2de. en 4dc in de leoden- gewoud, ,waarna de dader _zich met spoed "P ~e ,Jucht be. 
sektien njets beketid is, . .... _ .. '-.' _' .' . '" ' .. ' ..... . gaf, cchte.: latc,r wcrdgearresteerd;_de , :gewoouc werd, naa,~ hetstaJs,: 

· ~ , J)e pabidc; , dlemorgcll oehteud zou i)IHliishebbeu tel' eere van vethafid ' y~{i.oe,l'd. schoon er bijua - g~~nlev_c~ : li:!ecr {nl<~t;Natu"tiilk 
de _vetjar:iiig . Y,8U: Z, 'X. H,- den. Prius \'all Or_an,ie; is ilfgeko:nimiudeerd, ., is minpQniju ', al :"edef, dc()ol':taak~ani de?,e!l. moordi de,irouwvaiiilen 
.' -:-;j; Hed¢~ . )\:Jo l:ge ll ,hud ,op ' de AloOli· Aloon eind~liik bier de .' uit· mOOl:clena,al'u,iimde .. namelijk-als koklde •• i'l<~~tzdfdeh!lis"\'aa;rdevel" ·. 
deenl!~. ' -li)~_~t~-;a;iO: .M - repht1ieblle~del1 vanhetg1i):rl\ZOel.' der eereteekenenslagcnildicnde; , eu .verd's avonds :dQot -,ha.aI" .ecbtgeniloi: a1'gebaald.om 
voot '.de -'fr:ijg~jci':ri~.htiugc;o .bij . <!~Yersc_hilleode. expcdilien"Betcr laal I' den naeM ill · IIi) kalllpong ai)of ,:e ;-,br,ell-gen: : - Gis~er : a .. oud' IUeen.lede __ 
ua'i. Il()oit! ,~;'" '. " ...'.' . .. · 'maii op ' le iiJel'l~eu dat aailzijne VfolJ\V ifCl!>f. :Sid}o : \lng'cmcenc' belt:efd~ 

- J(ltllssehe-ii-__ h e1Jbe'i' 'Uc gepensioncel',le- en --gcpasporteerde militail'en bedeu werdenbewezell' de steeds, gerce_J ~ zijndekJ-i5 - vloog hierop uit 
_~: ~og n~~t . ~I},\'val~geu 1 (Sam. Ct.) j d~ . s~;e~e" e.I1 eer iem@d~r .. ()p~ 'i~rdiij:bF'Va~;;I~g~idiubadenilein 
~ S4I1101:011g ', .'5 S~ptelllbcr. Het gister aVllud door den Heer Gors ZIJD oed. >-, 

bege~en ,vu9qverk, dat een talrijk publiek had ' gelokt, voldeed algemeen Gedurenijc . ,klnaand A.ngUBtusis :in .. de SPllal'billlk 
"., ".".:: " . '. ", .,.- .--



ie :>~~()~~aI!~ijai~gel~gd f 124; 3~795 ( lIn 1835 het moederla:ml "erlateu hebbendf:;\l"erd hij-al da~ 
·eii ;,.,teruggellOltICU : .-. c. . . • .. " 423GO,125 ! de ijk geplaatst bij ele Genie werkeu Yitn de in aanbouw zijllde 
; ::l1tt. lc.it~aI dei' 0jl nltinl<i AligOstus .aa1fWezigeinla~· .' . I vesting vVi llem 1 nabij AmbarulYa en hleef daar werkzaam · tot 
g~J(i~.· .: . , " ',.' . " :. .: ' , .. . .. ':" 803095,l~511859 . . Vele del' kola"sale gebo:lIvea aldaar liJulis :w.llwezig. wer
: .· Soeta~.a1Ja,. 3 S:eplember. , :let Roomsch.-katltoltek k erkgcbol!w {dIll er dell \oor e~ll groot gedeclte onder zUn opzich t lot stand ge-
heeIt··. doorh.ct,· iXverig s\reven' va t'L!ien pa,tool' Terwiml io de laatste bracht en (i e an.esl$cile put voar de So.citeit wa;; geheel· Zijl1 
wekel!uiLwenr)ig .een :uau~ieDlijke~erf .. aaiingooilergaall, waartioor bet werk. . . 
tharis hetp'lein, w31i'j:o li ', het:,zichvel:heft InJenlaadtot sieraarl verslrekt. l\a in 1859 gepen~ioen~cl'd te zijn gewordcll. werd hij door 
·Ee.!. lloggroo(tr yerfrilaiing die tevenseen aan-zienlijke verbetering is, den Soesoehoen:1l1 van Soerllkar!a beiast met. lteL boren eener 
heeft i·ilwendi~ . /,Jaar~ geh;a~, dOPr Let a"nbre~Jgen v.~u eeo groot oieuw artesische pllt. ill de ha1oll, tel'\viji hem levells hetopziclitoyer 

· brgel .. 'waar,vande uIls~,e21IlJg een· oo.gal lSe.flllmen . tl.ld ~evordeJ'[l heeft, de we~ell . en hruggell ill Soer:akar ta w,"rd opgedragell. De~e 
g.edure~de, , Wl:~ke;~de~.en>tzoud(!r ;:begele.d1D~ van ~T1u~le: lIIo:st. plaats bet rekklll~ ; vervu.kle lIij . t 01; ' in 1367, 'ell .1 han§ nu .. zijn~ d~~h~ 

· hebb~n, ·om \: ell'~ : l.edeo dnn, ook 5edert · eeDl~e "c],en s Znn<iaos avonds. ~ers, op- eell lla . gchuwd en \'an Solo -\~erlrokkeli zl.Ju; nu . zl.Jue 
geeu lor w~.d gdlOlIdcll: rha~s Z\JO , de \\erkzaamhede? a~geloopeo, Jongstezoo'us hU'llle opvoedil1O' in Europageuieten werd het 
het orgel·,s up ,toVD· gebracht en klaa]' om de ter verJ'lchlmg harer d <1' "" 'd l' . t '" . Y I:' h" d ' l' , 1 . d . r "'1 " ' " t'f b I'd . . d . k en "flJ,aal lIer "e ceuzua·meu ·,celt IJ eze p aats ver aten 

evJo Ie Isaah~gcdc?l\lent' "·d"emeen e ;d~d' ege e. heOt; I VOOal' mOl'gen
u
' IS aukoo am te Passaroean bij zUuen oudst.en zoon; de leruO'komst ziiner 

wef er ,(e . VOg' leusesvoorm. .,' gs en . e . 0 : es avon s aange Oil'. . E' .. . . .. . . .. 1"'· . " 
· ~igd, waa.:hij desclll'poe. volle .toon van ].et niel1w instrument zich voor !u. uropa .z\]nde klllderen afle\vaehten en z une ,aatste levens-

het eerstzaJ · doenno,oretr,en met de stemmen · del' gerneentdetlen ·tot .I alen . te shJtell. .. , . .. . . '" .. 
lof des Heeren: ,samensrnelten. ". . . . . . Gaame . hopen wlJ. d:r. t zlJlle weHsch om dle kUlderen ' weder 
.. ·.·Ove\· ·l;et: alge,n.een · zi-in ' de ka·ih~·I ·i eken '·ljve .. iger hc1.oektrs van hnn te , zIe.u, moge·.'! vervnld wordelL ' . , 
Lc,npel dan de fil'u\estantsche Chdstenen, maar [\lur~eTl z~l zcker dele . 'l'hiJssen was gast'rij,c1e meesle ingeze,le.,en hrachteJl daar 
inwijrlillg van het 'liilluwe OJ'gel' een Dog dl'okker 'kerkbczoek ilan ge· van tijd. tot lijd onder gezellig'en kOllt cenaallgel1amen a\'ond 

· wOGoli.ik tell- gevoJgehebben. '. [Soer.· Bbl. ] door; hgwas behulpzaamwaar hijkon en meriigeen stond hij 
. _ ~_= geheel belaligeloos bU, Ook · W~llneer e1' aanvele deuren reeds 

'-", . 

hteD ' Sepl~mbei' 1870 wal;im iii de Gouv.ememcnis 
. Palhtiizente Pas!leroe~n, afKeleverd: 

. . U iillen Oust van 18io. 

Picols S uiker. 

Wangoell . Redjo, 
Ardjo Sarie; . 

. Afdie R~djo; 
Yoso Wilang<i.oD, 
De Hoop; 
Djacatra . Oo..t, 
De Ondel'liilTlling, 
.Wono Redjo, 
Klo~rahair, .·· . 

. De Goede Hoop, 
Gaijam, 
Becassie Oost; 
Daokbaal'hd"; 
Soeko . Redjo; 
Kuwis RtJjo, 
Sarie Rpc]j.), . 
Pleret. 

6,924,06 
7,852,20 
5,566,01 
4,,854,20 
'1,381,07 
9,808,07 
8,483,44 
8,281,05 
6,910,72 
552548 

10:117:78 
6,581,22 
4,424,61 
5,475,46 
5,993,98 
4,020,01 
7,451,52 

Te zumelllii.c.,J:s. sillker 
koflij 

il5,uaO;88 
". 67,244,62 

Den 

Reshl~t ·· Pl'oducten ' in ' ,s Lauus Pakhui~~n 
. te· PasoeroeuD. 

'OJ;' den 29sleD September 1870. 
IlS,650,g8 ' ' pic.. Suiker, Oogst J870. ' 
()3;227,62 . .>j)(oifij, " » 1869. 

27.1et. Angustus J870 "waren in de Gouvel'liemellh 
Prlkhuizell te Probolingoafgelevei'd , . 

. . . tiit deu':':oogsf,vau 1870. 

NameD dar·'·i<'aiirie[,e.iPic.ols Sniker. 
. . Baijoeman; . . . ' 5·49509 

$ocillberkilreng, ,. . 7 :630;05 
·Oe-wboa]; . ••. .. '· 5,148,62 ,· 

Wiioo'aog!tri; 18,853,68 
Gendiog, . . 5,892,83 

,.' Padjatal>q~, ., 1210949 
'. Kaodangdj u[ie. 1\;472:65 " 
· Lemsdj'ang. ;; -----

'i'e . zalIien , pi~O!~'~;~~~r:· ,. ",,' .. ' : ~~:~~~;:~ . 
.. :'~~~t~li{prOd'~~~n~:ds 'pakh";i~e,~ ' '.' 

..:,;' Opueu, 27sten' Augustus 18'(0 
C2~4,45 , kolJjj. . . .... ' ;, 18(1); 

40,909,12 ' . !i.uiker, .. lIl70. ,. 
· IJ;69~.,52",,](oftik . IS70: ,; 

~cnrr - ~ 

.~ Solo. 27 Al\g:' ' H~c1cn :, ver]iet; I1I.relf .j~rel1 alhierg.ewo~nd 
Je .)icbbcn;de heer ,/I... ,'l'J.~jssen· dezehoofdplaats • 
.. , . 

te vergeefs geklopt was. .' . . .. . . .'. 
. Over, zijne ': verdiellslen :tis architect kan . schrijver . dezes, als 

Oliingewijd~, .geen oOl'deel ' "eHen, maaLde heer H.de Bruiju 
schrijver van d3ijdragentot de kennis del'. bouwkunde in Ne
del'Jamlsch !ndic spreekt op blaelzijden3'O .eI13ivandaL\verk 
van den bekwamen enverdienst:elijken opzichler del' lste klasse A. 
Thijssen. Wij geloovell niet. dat iemalld als de Bruijn zoo jets 
zoude nederscErijvell als het van grond .ontbloot was. . 

Dateen, t;lIstige ,ouden dug de beloolling . van eeu werkzaain 
levell moge zijn, zullen aile weldenkenelen 'zekergaarne met 
ons wensciren. A. -B~ 

(De Vorstenlan·den.) 

(Pas.N. cn .ddv. Blarl.} 

Wij oHlvillgeu Ired en hrievimen daghiaelen van lvIakasser ·tot 
3l Augllstll~. . W\jonl.leeuen daar,lan het vo!gel~de: 

1fIa!cassm', . l7 Aug. Wij ' vel'llemen daf. de N .. 1. schoener 
"Esler He:ena" kapt. Ed wards, vun Tl\tllale; . op voordeelig-e 
vQorwr,:mlen (voor hetschip)is iugehu.urd .gewQrdeu 'om, de 
"Kale Winifred" bij het WlIugie-Wangie-eiland tegaanopzo~ 
ken. Er is llU bereids een week \'crloopen dathet wrakop 
venclutie is . verkocht, .en j'1 dien tijd: kiln er alheel wat !ian 
schip ell lading veranLiel'dziju, zoo van Hooger- als van lan
ger-hand. . . , 

- Reden morgen had . onder gebrnikelijk(klein) ceremouieei, 
. bij het Hoofd van het gewestelijk bestnur de· teekeningplaats 
vail het contract 1~1et den riieuwen Radjahvan Balanipa'(Mandhar.) 

- Buitell geert het volgcnde nog alst.tlf van discoursvoor.· 
onze plaats: 

"E\,tm als vroeger de 0: 1. Com panie iii hapdenwas ' van een 
'Iraad van Zeventicnen", zoo . is onze Societeitnh in handen 
van een raad "van Vi,iveu" ,of gecommitLeerdeu ' tot herziening 
Vall het Reglemellt. ReI. 'is YOOrar met meerderheid va!! slem
men bepaald .dat hun werk niet hedild. ·l:iediscussieerd of be: 
wikt mag wordeu ,maar dat het moet gearresteerdworgcn. 
De tijd van voltooijing hllnuerlaak ' is evenwelopbepaald. Onze 
ll~derlandsc.he ministers zullen jalQersch w91'den op zulk eeu 

. magt en .iilderdaad ,hoe .goed de keuze d~r maJ].uelt tot 'd ie 
.Gommissie · U1oge. zijn. ,hoe veel vertrouwen zlj algcmeengenie

·. ten ,'het lot. der ' Societliit.·.is ill ' hunuellanelen. en· wij-klinneu 
slech tsil} Oilelerworpel1 heid uilruepen:. ·. .'..... . .. 

Ach, .oordeei nict.· ie' slrengde ongeregtighedeil ' 
Vall uw ·gest.ruikeld kin!!; dat. somsis uitgegleden; 
Wees in IlW oordeelmild. aell lkneJ ons niet. lest-ijr, 
WanL is :bet WOllW \Vlt, ilit isoiiS tijdverdrijf.'~ . 

(Mac. Bbl.) 

Padg"g, ]j Aug, Dc levering va,u dranken aan . de-'Militaire lan-. 
tiDes eo tllpperijen 1e Pirdang . ell.in .de N(}ordelijk~Afdeeling, is .os 
de betrei!:kelijke uithesteding . van den 12 . deze~ toegestaan,' ll:\JI 'den 
.heer J. :Mattbijssen, Koopman a1hW. tegen de navolgeodepry~n: 



' :"~or. p~'dk~g'.'~~::~:;'~11 
. . . ··\}~.ijn. 

Bier. • 
Gt'ne-ver . 
Bra.lIdcwiju 
Wijn. 
Bier .. 

» 

18,7 Sper kil1der: 
1('j,12» ) d'1z\ju. 
Il,98» » 

» ., 8 c..:.. » 
19,75 ' k~ldijr. 
17. - » dozijn. 
i2,50» » 

~ ', 8,50 l) » 
» 
)l 

. '~ Oflleieren, milit~e a-mbtenareD : geerupJoijeer-den en adjl"fajjt
onder-oiii~iereo, overge~coerd, worciende ~n boord v~n _ Neum:lallilscbe 
oorlugschepen en gOllfernements v:iart{]ig~n, mogcn geeiJe : tafclgel-
ilen deklareren.· .. ' 

If et marine.depattemeitt brcngt daarvoor bOYEn enJ:,ehalve het 
, kostellde \'an ceo ration der voecliog, ' bedoehl bij' § I .van ,tarief 

no . 19., ])er man en per da.g aau be! ~epart..c!"Qe)it vaL oprlog :n 
rekening. 

- Als een ve~'v(,lg 'op bet sc1uijven V3ueen ;\1aleier nit de BOVel!' a. 
lauden,....; . verioekt .mcu ons het navulge~deofJteuemen: - ,Over het 
slachlelY ,,'au vpeofgevogelte- sprekenue,rnoet ik u ' riog melden, dat 
ool&ngs cen ' 'Maleicr, Sit/' bla gen8R'11d ', van . ue ncgri Goenoeng-Goe
Doeng, .tnet , f 40 is heboet, ,,;egens het slachten 'IBn een kip, 

Ellz. 
Afscllrift, eoz. 

'fer ordonualicie 'vall ,den 'GonvrrneurcGeneraal; ," 
De .Jrgt!meene Sek;'eta1"is~ , 
'. V AN HARENCAlISPH •• 

.Sic Ll)w!h slaclttle cen geit.bij 'gelegenbeid dat een lidzijner -fa
lnilie was ,' gestor'ven; eu htl werdvoor dal feit , geslnd met eenc bocte 
VSD f 80. , , ' ' . 

»Sie Auteb: van beroep Olic-bereider, had olie bertid om te ver
kooJlen, doe'b werd gcstraft met f 40 boete of bij uOD·betaliug met 
drie maaodcn ojJsluiting. De man kon de boetd niet betalen en zit 
cllIS itl de g<' vangeois. , 

» Ilc heb c,eos olluerzoek ged.an of deze straff"n door den Rappat te 
Fort vau , der . Cape\len -b,hunuel,l waren, duell lIuer ik veroam was 
daanon ' niels behnd. 

• N;I wilde ik gourne "cten: of znlke zakeo geschicdcn met toe
stemming' 'of medewelen van het Bestlllll', en of de Hoafden bevoegd 
zijn'tot bet opleggen van soortgelijke boete'n. . . 

.Eo buitendicn: of de Hooiden mogenhandel drijven, zoo als over 
het algemeen io de Boveuhinden gebeurt," 

- 27 Augustus. Voor tie derde iu .dit jaa~ te 'hoUtlene, Gonverue-. 
ments Koflle-veiling waren OJ! heJcn in '8 hiiids pakhuizcn te Pauang 
onhaugen : ' 

Rovenlands~Jlc k"flIe 
Mandhcling )) 

Ankola )) 

Aijer- Bs'lIgies » 
Painno 

20 Sourt 

Pikols. KaUies. 

23924 07. 
1732 43. 
1057 96. 
559 47. 

1544 0O. 
- ._-----------

28817 
2343 

31161 

93. 
20. 

13. 
(Sum. Ct.) 

GOUVERNEMENTS-BESLUITEN, BENOEMIN,(tEN, 
. ENZ. 

EXT R A K'I' uit lltt .llegiste,. del' Bpsllli/eli van den Gouvemcul'
Generattl 'vall Nederlcl1ldsch· Indie. 
BlllT!':NZOlW, dell 31st"" Augustus 1870 (No, G.) 

(Stautsblad no. 108.) 

'i--=_ 

Hnt{(viadeu ~,2de~ ", ~Cl't ~liibel' 1870. (-No. l-:i 
__ ~taatsblad - llo . 109.) 

Ge.lez~D , eilZ: 
In goedge'vondcn en verstaan: 
EerstelUk, : En", ' '. 
Ten vijrde: Metwijziging vau hel bdlluit vnn i 7 1\1aart -lS(H; no . 

11 (Staubblad uo. 3l),te bepale!l, dat'l,it uen daartti ' vastgestelden I 
staat van rangschikking del' ap J'W3 cn ' Mad' i~l'a; CI!'OP de bilitenlie,it- i 
tiugengeb.ezigd woruende permanenlQ ' verstel'kingen zal wegTalkn de' 
redonte: te MOGllra-Kompeh (Palembang): -

Afschi-irt, enz. ' 
Ter Ordonnaneie ·.ao den GOllverneur.Genenial: 

,'. lJe . .At(iel',eene . 8ekri?t{(ris~ 
VAN ,HARENCA.RSPEL. ..,.,;0,.":'-__ 

CivielDepartemeilt; , ~: 
Vei'leend: ' 

Een tweejarig verlof naar Nederland, wegens . ziekte, aan den , hoofd- _ 
onderwijzer aan de open bare lagere school :te Amb.<iina 1\1',.' Beere
kamp,t:n aan uen- schaut derpofieie te RiollwJ.,B. B. ' Bertels. 

Ecn tweejarig_ verlof naar Nederland, aanden eersten ' kommies bij l1et 
postkuntoor tc Weltevreucn" (Batavia) H.L: Welte.f. 

' Benoemd: 
Bi} hilt Postlcantoor . te Wlfltem'edm (BatdlJia)_' 

T"t ec~stcn :koDlmies, de tweede kommics C. -,J,oos. " 
.Tott~eeden ' kOlnmies,. de postkoinmi~s, cb~t , van ltet. postkautoor ic 

Makassar (gouvernernerit Celebes en ouderllO'origheuen) J: 1". \'an 
,leI' Halen. " -

Departement van OOrlog. 
. Benocmd: 

Tot tweeden, kommies bij de djrektie del" genie (militair 8ll1btcnaar<ler 
, derde ,klast;e), de eerste lderk bij die dil'eklie (uiififair geemploi-
jecl'de u'cr vienle ldasse) J. ' l<'.Wijsmaii. " 

lJepartement der Marine. 
Ontslag~p: .' __ '. 

Ecrvol, uit '8 lauds dienst, de benoemdotlerdc 'l(omrilies oij"htt d~par~ 
tement del' Marin,e C; IJlstra. . . . 

Benot;m,h 
Gelet, enz.: Tot derden . 'kommies bij. het departemept , 'del' . lllaririe, de klerk bij . hef 
De Raad van Nedcrlllndscil-Indie gehoord; uepartelnentvan binnenlanilsch ,llcstnlll' L, A'. Scheffer. 

Is goedgevouden en verstaan: (Javas6ke Oou., r,a.,ut. ,,2,'c, S. epte. ill_be. l' 1.87.0 ... 
Eeratelijj{; Enz. 
Ten tweede: Te bepalen: ' " ' , 

) 0, van iarief no . 19,9oedgekenrd bij besl,lIil van 2G :Februarij 1870, INN AAM DES';KON1IfGS! 
110, 28 (Staatsblad no. 30), IVordt gcwijzig<l: DE ' GOUV'~~N:Eim.-GENER,AALV;.iN " NEDERLANDSCH-Il\tDI:E; 

a. § 2; len " effelde, uat ded~ai'bij b.doelde geldelijke tegemoetko- : ' ', D" ~p, ;11aad van Nede1.<la.·· nd8clt,~J;li:l, {eg~ho.or(l. ; . 
mirigen vt'orden . gebragt op: ' , 

vour Eurupe:illen, 4JrikaDclI, ell Aniboillezeo . f 0.34 Allf1i;die de:e zuZlen ziejlolltool'e?l, Ze:en, Salut! 
(vitr,en-dertig centeli); , , ..... doette 10etew: ' . . 

Yo01' Inlanders . '» OJl6Dat frij.l1etweusche1ijk achtende 'de 'gocJc werkilig' vanhet laats!e 
. (zes cimten); gedeelt~ , vali , bet lastste lid vanartikel 360' ~au het 'Biugerlijk Wetbock 

b. § 4, ,ten elj"ekte, dathetgeldelijk bedrag ad JO,20, dat vol gens te verzekeren;· ' , 
·de , v.ooriaatste alinea voor ,de voeding vau inilitaire 'Passllgiel's Lettimd~ ',op de. artikelen 20, 29; ,31 en , 33" vanhet ,reglementop 

, zonder onder-sebCid;opbodemsingesebeept,welKe;geeneEuropescbe betbeleid , a~r regering van Nederland8~h· Indic; , 
;bernaouing , v£'el'en, doorhet mai·ine-departemfD.t · aan 'het depar- Heeft, go~dgevollden . en, verstaan: '. _ 
ternentvan oorlog ,wotdlin rekuning gebragt, . bcdl'aagt f 028 · 4 .rtikd 8_3' ' van het reglementop het bouuen' der ,registers van den -
(acliHm-twintig 'centen); .... ' . . '. . .. ,.',r,· ' burgeI'Ujken; stand voor de. europescbiv 'en 'daarmede gelijkgesteldl'- be- . 

20'. tarief' eo. ' 19voormeld wordtaange~llld, met: volking in, Nederland,seh-Iudie (Staat&blad fS49, no. -25), "'ordt aange-
§ 5.' Atiil militail'e personim', die .an'n , boord .vail Z.Ms. schepen v.uld en vOQrtiao gelezen, als voigt: ' ", . . . . . 

' en ' va:irf.uiger\~an <orlog . en der~ouvetneme~l~ ' sloorn~rszijn 01'.1- De by bdlaalste. lid, v;ariartik~1 360; \lun ' ll~t aurgc~Iij~Welbof:k 
gen.ol!l,~n. z~l, u:geval de vervan~lDg 'vall ,eeDlge ontbrekencle soort l voorgesc.breven kenDlsgevlDg 'gescbledt blnn'en' 1(.ler·cn-t\\"lD~lg .oren: na 

· vaq .·,,,lktuahe DIet kan plaats Ioellbcn, ten laste, nn bet depute- I de aanglite van h~t overlyden en , de ·~,Qltreklur.g van heL lWfede en 
. m~,~t ',It!: m~rine eene geldelijde , v~rgoeaiJlg worueu ?ilost~~ld i. vol~euc1e huwel.iJk. . . . . _ . . "' , '.. 
geI\Jk' , a~u dle.,welk .. e:. vo.o.r , .. a'e .. eqUlpage utr oooems., .. lD g .. ellJk. e 'I En opdatmem:nd ?lerva. n .0. n ,~e. tendbelu voorwenUil, zaL u •. eze lD - ~et ., 
1,'llIsJandlgheden ' verKccrende; 18 vastgesteld; , "- , Staatsblad van Nederlandscb-Indle gl:plaatsten; . your, ~>;Qoved UUOUIl{, 

ao,i1~ ila~I\{~fvari§ , 14 van iariehlo. 4 gC'arreliterrd bij .het besloit ' iii de Inlan'uEcLe en Chinesche1a]cnaangeplaktworJen:' _ . 
. ' vllil . J8' November 1866,uo~0 (~taatsblad 1867, 0.0. '16a), wordt \ Gelasteo.ueveelt v?or'!',_ dat a~le - I,lOogeen lage kollegien:. ~n _amb
. '. lIangefuld en gelezen, als voIgt: ten81'en, olficleren ~n JustiCiereu. liider voorzooveel. hem aangaat.aao 
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ile " ;~~tipte, naleving dez~~ ' de bal)d zullell houden, zOl1der oogluikingof 
aan-zieri> des':: per,sovns, ;;, ' ' , 

-, ~ '(;cdaan Ie Bat,avia, 'den 3den September 1810. 
P. MIJER. 

De' Algemeene Sek,'etal-is, 
VAN HARENCARSPEL. 

. [Staat.blad No.UO.] 
- -.'-.-'" 

EXT R A KTE N uit het Register der Besl"iten Vait den ,GOUIJflJ'

neur· Generaal van, Nederlandsl;h-Indie. 

B'ATAYJA~den -6d,en September 1870 (No. 1.) 
[S taat-shlad No :., 1111_ . ' , 

Geiezl:!u, cnz.; ..' -
,De Ranu van Nedel'landsch-Indie gehoord; 
I s goedgevonden· 'en verstaan : 
,'1'e bilpaleo: 
'l'a ricf nb. 6bis, behoorende hij het algemeen l'eglement van ~dmi

nistl'atie voor de .Ianamagt in NeuerlaIidseh-Indie (Staat-sblud 1867, No. 
l!)a) , ',wordt gewijzigd en' aaogevolrl alsvolgt: 

, A. § I wordl vel'vangen door: 
r. Pruanwloon,en en pl'aauwenruimtc. 

,A. Praanwlooneo. 

c, 

'd. 

e. 

voor ecne kleine djoekoeng met twee roeijen . 
vooreene negara-praauw [rniddelsoort], lad cnde 

± 25 pikols [5 roeije rs voldoeude J. 
VOOI' eene groote negal'a-prll,altw, ladeucle 80 

of lOO pikols [6 a7 fOeijers voldoeitdeJ . 
voor eene negnra-praaIlW, gl'Ontere s~ort, la-
. denile 100 a 150 pikuls [6 a 8 roeijers 

voldoencle] . 
v 001' ce lie negara · jlraalllV; groutste soort, la

' dendc 150 it ZOO pikois [7 tot lO roeijers 
vQJduellde] . . ' 

B,. Pranuwenroimte. 
10. Voor offieieren: 

Vour een majoor of luitellflut- kolone!, 
meL '·ge1.i.11 I'eizcncle daarcll boven. ,'-. 

Voor eeu II~piteio , 
Voor cenlltiteuanl ofaan uie" rall g geassimileerden. 
Voor aIle Bllb.Hel'lle officieren, rcizende met g'·l.i n . 

20. Yoor minder. lIti ii lHiren < 

II;p;~~~ 
II . 
II» 0 50 

» I» 

I 
I» 

I' L 
I )). 

150 

~en praaQIV La . 'e. 
h. 
d. 
c, 
e: 

Voo r een lot vier milD .. b. 
Voor vijf tot acht , nan . c. 
Voor negen tot 'twanIf lOan, d. 
1'001' dcrlien tot 1-estien ,man e. 

N B. ' Voor kleioe trajcktell ell ill vaarwalcrs, waarin minder ,goed 
.van grooterc ' vaartuigcn kan worden gcbl'nik gemaakt, kan tot vervoer 
van 'eell It twee mindere militaireil eene rljoekoeng La. a. worden ge· 
bezigd . ' 
6. §V wordt veranderd in § VI en nls § V wordt gelezeo : 

Tel' bcoordeelingvau de miIitaire kornma)ldanten, die daartoe aan· 
Hagen ,dOCII aan I',et civiel bestllllr, eu ,dos 'in overstemming met dat 
hestllllr voor zo ,.;eel het afslaan dei'zelire, belreft , l.nnnen worden aan
ge~cnd ' de in hethezit van het civiel bestullt zUnde ij~eren praallwen, 
wan'r'voor lOogen ' woi·den. gebezigd: ' " 

Is goedgevonden en venhan: , 
Alsuog te verkiaren, dat het bepaaide bij art. 46 "an het algemeen 

adminatratie-reglement vour de landmagt in ,l':ederlandoch-Indie (Staats
blad 183l, no. 56,! oak van toepassiug is C'1f militaire a'rubt.enareri en 
Dlilitaire gcemploijeerdeu op vaste ma::mrle! ijln~che ink-onnien . 

' Afschrift, enz . 
Ter ordonnancie van den GOlwcrue,ir-Gcuci'aa!: 

De .JlgemeCII. Sekrefaris, 
VAN I'L~RENCAESI'EL . 

Civiel Departemen~ 
Verleenr1: 

Eim tWe'ejarig verlvf liaar Nederland, wege"s "iekle, aan den konlroleur 
,IeI' eersle klas; r bU de lall'.ielijke ill k') mslell ,en kuHnre. H. , E. 
A rt'iCns. 

Oulslagen: 
l£ervul, . nit's laud, ilicn,t, met hehond van regt 01' pen sioen, de re

sideut villi PalcllJbHlIg .1. A. W. vau Ophllijsen. 
l~c\'\'l> I, uil "i.i"e hetl'ckking;" tlo IlOof<lkummies bij de algemeene sekre

larie G. A. S, de Schcf lllaker. 
BCllocmd: 

'rot resid'ent van Palcmhang, de assistent-residrllt de\' Zilid-er~distr.ikten 
van Ceiebcs (gouverncmcnl Celebes en ouderhoorigheden) Y. E. P. 
",HI den Bossche. 

Tol houfJkulllmi es hli de a igellleeo~ sekretal'ie, de eerste kommies H. 
IJ, Ji'rank. 

Tot konlrulc'II' del' brecue klasse bij' delandclijke iukomslen ell knl
Illr e" J. W. :'11. yan del' Palm, hatstclijk die betrekkiog he!qeed 
hehbende, onlangs. van verloi' nit Nederland t"rug gekeerd. 

TuL wlItVtrkool'pakh uismeesler Le Palembang, de ambtenaal' 01" waeht
~chl W. H. \'tin Hcerdl, !aatslelijk l,akbuisrileester bij ll et zont-
hoofdllepot Ie Sarokkn (Madura. . 

'Tut S\;I(\,-vrocdllll'\,slerc" Ie Satt)arang, A 'l' iokhof. gebol'eo den '1'0001 

laals l'dijk ,lie bCi\'ckkill~ bekleecl hcbbeode, on lang. vall verlof nit 
N ederla lid tel'lIg gekeerd. 

Goedge l,enrU : 
Dat door den lanriaa'l'd (e l{cmOall.q , 

T 5 BCllocmu: 
Tot builengewool1 8!1bslitnnt-griffi or bij die reg lbank, bllilc\) bezwaar 

van uen laude, P. W, II llornnug, klerk op het r esidentie.kan-
10 0 1' aldanr.-

1)001' dell. Di" d le",' del'· BurgerliJl.:o Openi;(l1'e Wel'ke"" 
ED ct. BUl'gerlijke 0p""b,,,·(: Jredee" 

ZUo Over~eplaa l:st: 
Vall B;lojoemas naal' Samaraug, de i!lgi:llicur rler eersie klnsse l" .- J\lis

pclhlom BelieI'. 
.Vau MagelaD~ (Kudue, naar S0erabaija, de ingenieor der eerste klasse 

A. Th. Scrill"n, 
Van Suel'abaija D.ar Magel'lll; (Kadoe), de i,ngenieur der ' t"'eede klasse 

A. F. GOlluriann. 
Vnn Pekalungall naar 13anjoemas, d i. ingenieur del' derde klasse J. A. 

de Gelder. 
Van 1jirmdjoer [ Preangel'-Regentsch appen] naar Pekalongan, de inge

nie"" del' d· rde kIrrsse C, S. vall G'1I0S , 
Van Bnitenzorg nanl' lJiHndjoer [Prcanger·Hegenfschapp eQJ~. de i,Qge

nicltr Jel' denie klasse W, 13. C. de Bas. 
Yan tlc hliurtlp l:lfll" Si.lHlaraug unar Saltt liga, de q SI,i~aat-ingeD· ie_ur A. 

"';.valland. 
, ,Op praallwe,n .lI;roole soort: 1 rO,erganger ,cn J 0 roeijers. 

OJ! jJnrauwen 'kleine s(Jo rf: 1 'roel'gauger ell 8 flieijers. Is Geplaalsl: 
c. 'onder ~ VI (oUlI § V): "nauere bnHllingen " , wordt punt!. aange- 'l'e Batavia, de bcnoe",(]e aspiranl-ingenieHI' A. l\lijer_ 
vnld illet: ' ' , Hi) de Afdt'e~itl'J' 'l'.:/".9mjie. 

B U l·ei7.en over Zee z91 de' kla8sifikatie del' praanwen slecbts in zoo ' Z0n BeilOcmtl: 
vel'l'(j worden gevolgd, sis z\llks met he~ ~Og ' op de meei-dere of nii9dereTut tclegrati.l del' del'.1" klasse, H. F. E HamJt, hi;[strlijk die bet\'ek-
geschiktheid drr ' vaartnigeo orn zoodanige reizcnte doeomogettjk is; king he];l ee,1 hebbcnd e, t.han s belas!. !tiet ,le waarnemin; der be-
z,dIende door deq havell,ol ecsier kr J11~atsc of bU olltstcnt ellis van dezen i.rd~kill" vall ic.,.-lin:<-tcie!l;l'afi >l. ' 
door de eerst,e' civicJe of"waai' .-ouk die niel, aan\vezigis, militaire · an- 'rot 1;\c'i·.ii\li- I-"kgrn~ 5!. X. II: Y . .T. Zeijdel; met bepnlillg, dat 1Jii ir0,-dt ' 

. torileit bel'aald en op de aanvraag om praallwen vermeldworden. welke werkzamil, gesteld' u\i het te/{'gnlaf-k'anloor iii MagelaDg (Kndoe); 
111'a:lIlIVCIl 'SQort zal woerdeii-- gebezigd; Ziill O ,·el'!:;qllnnt.t: . ' 

-als 'pullL 'it belezeo_; . ' -I V~n 'jI,'L lelegr!la[-kautot'J' to WG)I .c~rede!l nailr d.t te :\Icngab .Lam-
, Wann, eel' ijz81'On pt,',aau,von worden gebe,dgd zontlel' ,do~l' stobmscbepan I l'_o ~lf!'schc di,trik k n' , d,: tel e![ ra!i,t. der ,!<erda klasse J\L G, "all 

te , wol'den~f.,sleejlt, zal , een ,grooter a,a:ltal dageJ;l dan blJ§ Tn aallBe~ Kltnkcnbel'g; mel bcp~ ltDl( , dnL h\1 ~Is chef van dat bntoor zaJ 
geveu, kmhlen w'orden in .. 'reKe'niog gebragt ", '-" ', , I oplredell. " , 

Afseill,q, ,enz .. I Van 1.-et telegi'aaf-k:<niool' to Megal;) (L'dnliongsche Jistrikien' naa.r dat 

,'" ])I! Algenieene Sekretaris ,' D 'r 'j . . ' 
Tel' Ol'dOllnancie 'Van den Gouveroellr'·Generaal: I I.e Labat. ,l'alrmballg), ,de telegrafi,t. del' dcrde kla5~c d, M. J. F. ' 

VAN 'ilA).tENCARSPEL. ' Van h~'i \~lj'gl;auf-kall t.oO l' te I,ah,at \1'alembang) naar tlat teWeltevreden 

(Staatsblud nO. 
"'-t;elet, ertz.; 

----.... - _ceo tekgrafis! clef- drrdc k1a55.e J. K. 'V ·ig.gcr~. 
' BAT;AYIA; :den 6~-en 'Sr,ptemberll170, ' (No.2). I Vnu het telcg \'uaf-klWiuc\l' tc :\L~ch"g (KuJ.u<!) Delat' dat (<i JlIadioell, 

,liz.) I UC ' fe legrnfi,;: ': l'l' ,lede kbssc n ~" BO .. ll; lllet bcp~li n~, uat hij 

DeR!I,lId yan Nij4~rllln~sch-Ip'die ge~oorq: 
I als chf'.f van tJ i:lt .kantoor zal. Op~ed('1~. __ 
"Van het telegraaf-kauloor te MadlOen naaI dat te Soehang (Krawang), 



.' am!tls . clief vall d'at lmnloor ' op. . (etredi'n, de leleg rafist del'. twcede J 
' , klaEse 0. ' 1<'. A.Spel'hake; met bcpaling, ,hithij,in arwacliJini; 

van dc: .. open·sHilling vim dat kantoor, te SUlllaritng wcrkzaam zal 

HeeCt ' goedgevooden en verst.aan: , ' 
Eerstelijk: Krachtens magtiging ' des KoiIings in te trekkenhBt ' Re

glemen t op het verleenen van uitsluitende regten op uitvindiugen, invoe
ringen en verbeteringen' van voorweqJen van kunst envolksvlijtin Ne

erlands.ch-Indie" vastgesteld bij de pnblikatienvau' 29 September 1844' 
. hlijvcn. "', .'. " . . .' 

Vaph.e! telcgt'aaf.kantoor t eS""lla ra ng n :ar dat te Soerakarta , de felc' 
gratist dcr derde. klasse R F. E. H andt. . 

, , ))1:'-0/" d¢n Resident van RCT!lban.lJ : 
'Is Bcnocmu: . 

ToL eer~len kl'erk, (evens 'gi'iffier bij den landraad aldaar, J. W. van 
Raaltell, th ans cerste klcrk, (evens grinier bij den hmdraad te Krak

. sa,in [Pi'obolingol 

" Departement van Oorlog. 
f3enuemd: 

TGt ndj u<1 an t bij ll et 2de , bataiHon g iufante l'i c, de CC l'stc In iten " ll t D. 
1-'. BoulI1an, van - lid !corps. -

,Vaal' den Komnuindalli ;an het Lege I' en Ch.ef vpi .he! J)"JJ(fI/emC1It 
van 001'[Og in Nederlandsel,lidii1 ziju: 

Geplaatst: 
GelUesk'undige dienst. 

Bli het groot ' militail'.hospitaal te Weltevl'edeu, de officiel' van gezond
heid der 3de klaase W. Smith, ontlangs nit Nederland aangeko
men, als gedetacheel'n bij het leger hier te lande voor den tijd 
van: vijf jaar. 

Ovei'geplaatst: 
het depal'tement van oorlog, de late luitenant A. F. Verbeek van 
het Ode bataillon infan terie, zollende hij als zoodanigbij zijn wa
pen worden gevoerd »a la auite" . 

, Geil.eeskundige dienst. 
J3ij het garnizocn te Weltevredcn, de officier van gczondheid del' 2de 

klasse A. J .. H.. Natan, van de geneeslnmdige dienst van Palembang. 
Bij 11Ct garuizoen ' te Salatiga, de officier van ge~ondheid del' Iste 

klasse P. W. A. Beijen, van de geneeskondige dienst van Palembang 
llij de geneeskundige diemt van Palembang, de officier van gezond

haid del' Iste klasse E. Benjamios, en die der 2de klass!: D. ten 
Hosch, respektil'elijk VilD het garn~zoen te Salatiga en dst te Kediri. , 

.: bt/antcrte. 
llij bet Ode batsillon do Iste Initenant W. F. van Vugt, van' het 

departemeu t van oorlog . . 
13ij het lldo batnillon, de lsto Initenant II. F. Weijcbardt, van het 

subsiotcntcu·kader te Bat.av ia. 
13ij 

H\j 

het subsistcnten-kaclcr te Batavia, de Isle luitenant J. F . A. !:fo
mun, ' van het llda bataiilon. 

Iiet person eel, 
tcrice!. 

'·Artille1'ie. 
de Iste luitenaDt l •. K: Chevalleran, van het ma-

d[Staatsblad no. 28J envali 22 Febrnarij 181)1 [Struitsblad no. 8J. 
Ten tweede: Vast te stellen de. n~volgende overgang8bep8Iirig~D: 

1°. De oktrooijell, waartoe v66r den dagder aCkondigil!g dezer ordon
nan'cie aanvrage mogt ,geschied zijn, IVordennog 'verleend opden 
vaet vap. het -Reglement bedoeld by artikd 1. .' . 

20. - De vroegerverleende of krac~tens het voiig lid aJsnogte verlee
Den oktrooijen kunnen worden v_erlengd';;op den voet van artik~1.8, 
tweede lid der ]lublikatie vau29 September 18~4 [Staatslilild DO: 28}: 

En 'opdat niemand biervan ollwelendheid voorweride, zal deze in," het · 
staatsb1.ad van Nederlandscb.-Indie geplaatst en', voor zoo veel uiJodig, 
in de Inlandsche en Chine8~he talen aangeplaktworden; ," ... 

Gelasten ' beveelt vaorts, dat ,aile hoogo en lage kollegien ,enill.nb~ 
teRaren, oliicieren en justicieren, ieder voo{' zoove~I hein aangaat, aan 
de stipte naieving dezer de hl!nd zullen hondeti,zonder oogllliking .. oC 
aanziell des persoons. . 

Gedaan ,te Batavia, den ' 'Zden September 1870. 
. ,Po }lIjER. ' . 
De Algemeene Sekretm'is, 

V AN HARENCARSPEL. 
[Staatsblad ll(i~ . 114]. 

E X 'f,R A K T' uit her Regi~tel' de?' B eslititm van den Guiwerieilr
Getm:aal van Nederlandsc1i:Indii. · 

BATAvIA,d_en 8sten Septe;Uher 1870 [~o; ~.] 
[Staatsblad no, 115,J 

GelezeIi, en z,; 
Den Raad van Nederlandsch·Indie geword ; 
Is goedgevouden en verst aan: . 
Met w:ijziging in zoo verre .van het besloit ,van 'J3 O .etober 1864, 

no . 28, [Staatsblad no . I 56J" t~ bcpalell,dat tot het dicnst,,'erk van 
den predikant te 'Polltianak [ Weste r-afdeeJingvah BOl'llcoJbehoort de 
dieost te Sainb2s, Montrado ~n Sintang drie ' malen. 'sjaars, en in , de 
assistent residantie van Biliton twee malen'sjaars. · 

Afschrift;. enz .. 
Ter ordonnancie van deu Goovcrneur"G~neraa[ '-

-J)e' .Jlgf. meene' Sekre(QI·is, . , 
V AN H ARENCARSPEL. 

Civ,iel Departement. 
1I\j het materieel, 

son eel. 
do Iste loitenant A. H. Benjamins, van het per- Ee'n 

Verleend: 
t weejarig verlof naar N ederIand, wegens ziekfe, aan den klerk 

Hersteld in aktiviteit: 
In/ante1'ie. . 

llc 2<10 loitenant op non-aktiviteit H. H. Mensinga, en zulks gerekend , 
van af den HJden J uuij jl. , zijnde bij in vCl'band daarmede ge
plauts bij het 5de balallion . . 

, KavlI.llc1'ie. 
Dc ' lste- luitennnt J. n. G. Welters, en de 2de luitcnant D; van 'l'oorn

burg, beiden op non-aktivitci r, en zulks gel'ekend res,pektivelijk 
van af den 27 sten J nlij en 19 J nnij jl. 

. Departement der Marine. 
7)oor, delZ Schaut bij-Nacht,Xo'lll.mandant dCI' Zeemagten Chc/van 

liet Depal'tement del' . Marine in Nederlandaclt-Indie. 
Is on tslagen : 

Or vel'zoek, eElrvol, oit zijnde be trekking, \Vegeiis ligcbaamsgebreken, 
de macbinist:leerling der cerate klaase bij de dienstder gouvcr-
nements marine E. Ceerij. " ' 

, Is' 'benoemd: ' 
Tot machinist. leerling uel' tweede klaBse bij de di~n8t der)l:ou,;erne. 

ments marine, J. A. C. ,,,Scbmidt, tban. werkzaambij de fabdek 
v,oor de marine en net stoomwezen te Soerabaija'. 

(Javascke OOZlrald,-6 September 1870; 

eIN NAAlVI 1),ES KONIN2S r 
' ])E GouvERN,EUR-GENERAAL ' v AN NEin::R.LANDsolr -INDIE, 

~ . -Deli Raad Y,m Ned'el;laJtasclt-Indie 'gehoord; 
'Allen, d·te deze zl~lleit zimof liooreh lezen, SaIut! 

, , dod te 1fJeten; . 
IJatlIij, willen.de voldocu' aau den inhond _der mIssIve van den Mi

nislel' - vau Kolollieo, dd .' 6den Okt<iberl~69 L iit.AAz. en B N'c . . 
26'1372;'_ ,:' " : ',._, : , . . . 

Lettcndeop daartikelen 20, 29, 31 en 33"ao het Regiemlnt op. 
heflJcleid d_cr Regering va~ NederJandEch-Iodie; 

tel' algemeene sekretarie E . '0 ', Hillze.'. '. 
Bij het gijmnasiu m Willem IIJ. 

.• , ' Ben~e~d: ,'" . " 
Tot leeraal' ' voor ue beginselen der Fransche, EDgelsche en Hoogdnlt~ 

sche talen' H.MeijIL . - " 
'rot leeraar in dewiskunde en betregtlijnig'teejcenen, de ltoofdonder~ 

wijzar aan . de tweede open bare lagere 8cboolle Padimg (S:nmatra' s c 
Wcstkust) P. Inklaar.· .' , " , ' 

Tot ,gczworeo landineter del' !Ierde klaase bij het kadastraal~bnrean te 
Batavia; de' gewezen fungerend .. gezwQfen Ii:lll'dmeter del' . ' e~rst ' 
klasse en taxatenr van vaste goederen te . So~i'abaija F. W. °:r-rage1e 

, . 

Door . den · Di'rcctelt1' van ' Onderwijs, Eered£enst- en Nijve;keid 
Is " belast: " 

Met de . civielevclerillliire dienat tet ' Sumatra's :w estknst:Benkoe'Ien ;' de 
. Lalbpt1hgsche ' districten e~ PalembaiJg,de '~e,eartster zliner beschik~ 

" king , Th. van' Ael'ds; , ", •. ' . '- ,., . ' < " , _ ,J" '. 

. ' ., Departemen.t' vanC~rlog. . " 
. ' . ODtslageiI: , . ' 

Op verzoek,eerirol; uitZ. 1\1s. inilitaire .dienst; . \vegens volQtl)gten ' 
d ienstijd, met behOud van regt op peosioen; de kapiteill det; ' inc 
fan terie, L , F .Ru,zette.' · 

(J ava8c~e(Jo~tr(J;}Zt, 9 Septemper, XS7 (t ' 
. . . - .',.':- .- ~ -- '- ' ~. . ~ •... 

TROVW -,GEBOQRTE- ~en DOtJDBElUCHTEN:_ , Gehuwd. ~ , " , 
Aug. 29 R. P.Bowles met C.J. Schafer, Amharaw~. 

. It 31M. Martens met , C. ,Aukesma; Poerwokarta ... ~ 
Sept. 3 J. F. Daumillermet· C.L. ·vau den G~J!gten, 

Indramaijoe. .' .,: 
II S. Gimbel'g met A. C. J~~aiiI?rielen, Soerabaija.' ' 



Bevalleu. 
~11g': '. i9 ~':lL- L.Dicke, . ltalir. [PJ, .l\fa){rliisa,r. · . 

· 1'< :~21S.<:Wetselaar ,. Rikkel's[ZJj :'Pll(laJ1g~PantljaJ1g. 
" 12S£0: , P.A. , Bijnekllnip,: I-lilling [Z], Salaiiga. 
,: /I 27 ,G. W > Knops,Vincent [2:J, Kendal. . . 
., 11 Sniissaert;vandcrPoel [ZJ ; Malang. 
.. II '29 l\f.. -H, E: Su <:ntck Hunp'onje; ,'an .cler Poel [Z], 

, . ' Malang: .... ' .' .' . ' . . 
. 11 . sol. C. Wilkem, Aratdon (Z], Samarang. 

II 31M. RvanMansvelt, ' van Riel [ZJ, Chel'ibon . . 
Se}it. ·· 2 .F.Haase ,vim Winckelmann . [D],Salnarang. 

.· 11 ' ]'. E.Fisscher, Meijes [Z], Samarang. 
Ii 8 <E.> R. , Buning[D], Biltavia. 

/I 

. . ' . Overleden: 

4P.E. .Ingram: Uilgerer ' C 8 j.], Batavia. 
v8 J. H. Deuffenviel [SSj.], lVIakassar. 
15 Dochtartje van J. V. D. Kemp, Soerabaija. 

1117 Kiridje :van G. F .' Daeve, Soerabaija. 
18Kil1~lje van J .. C. Postma, Samarang. 

" 

" 
" 28 W : Fredel'ikus[49 j.J, Samarang. 

~Ue ~roud,waarop niet door allderen regt v:lli eigendon1wordt 
:bewezell, ·domeiu vall den Shat is . . 

. Art. 2. De rcgten ' del' inlaudscile " be..-ol\ ing op grand, '101-
gens hare gotlsdienstige wetten; inste iiingen ell l;'ehruike'1, wor
den, voo!' za6ver lloodig, bij alge;nee!1<l verorcienmg (J[n schr~vell . 

..Ret ontwerp vall zqodanige verol~dening \~o~·d.~~, :-en g~ru ln~ en 
t~d,in de dorpen bek encl gelll1lakt, en de be,otkll1g migenoo
dlgct 0111 de bezw9.rt!n, welke bij haa!' lJlogte ;1 hestaan, aal} de 
daartoe aan t e wijzcn Europesche am btenaren mede fe deele 'L 

De hoogste j'liundsche ambLellarell worden over he t ont werp 
geraadpi@egd. . 

Zoolang de hiel'bedoelde cmschl'ijving niei heeft plaals ge 
had; ge~chieclt het ollclerzoekm.al' de reg!'en del' illlandsc ll 0 

II be\'olki ,1g, krachtells de t.lVeede bepalin'g del' voormelde "Vet 
vereiscl~t, op den ,voet door dell Gouverneur-Gellemal vastgc-
steld ot vast te 5! elleu. . . 

Art. 3. De inlanders, die tot verzekering van hun erfel~ k 
inclividueel gebruiksl'egt op grand een schriftelijkeo titel vel'
langen, worden door den Gouvel'llem-Geuera:d. zoodra doenlijk, 
in de gelegellheid gea! elel dien te verkrijgen. , . 

Art. 4. De algemeene verordenlllg, regetenue de \'el'V3.ng:ng 
vau iulal1l1sch erfelijk individueel bezit, door eigeudotil krach -

I 
tells de vim'de bepating del' v()ol'me!cle Wet, WOl'clt door OtiS 

. /1 P. Thomas [ 1 j. 15 d.], Samarang . 
30 C.G. Floris, Sall1arang . . 

· vas t.ges leld . . . . 
'1 Dc . Gouve. rneul'-Generaal I',en.dt daartoe onvcr~ijlcl een onl-

werp_ en ·toelw!Jtll1g aan den MlUls ter van kolorile ll. 'c . 

Art. 5. ' .De regels, kl'acbteus de vij fcle be paling del' I'oorllleldl! 4. J,J.Schonten [69 jJ; Samai'ang. · 

LaatsteBerigten. 
De . JavascTte OOU1'ant van gister bevat de IIagrarische wet" 

en eell koninklijk besluit, dat wij laten volgen: 

No. 15.WlJ WILL EM Ill, bij de g;'atie Oods, ' Koning del' 
--- - lVed~l'l{tn,den . . _Prins _ van 01'{(iVe ... flct ssau, . Groot-

Hartog van . Lu.~·em,bal·{I, enz., (! ltZ., ell ... 

Gezien de Wet. van \J April 1870 (Stalttsblad ItO. 71), waar
hY. met uallvulliilg vall artikel 62 vall het Reglement ojlhet 
Leleidder Regering .vau· N ederlaudsch-Indie 'is bepaald: 

10. Volgens regels I:iU algerileenlll verordening te stelieu, wor
den gronden ' alges{aan in erfpacht 1'001' niet lauger dan 
vijr-eu-zeventig jaren. .· _ . 

20. De G()uvt!rIH~ lJr-.Generaa;l zorgt, dat geellerlei afslauc1 vall 
grond illbreuk m(lke op deregttJll der. iulandschebevolking. 

;jli: Over gronden, door inlanders voor elgen gebl'ulk ontgon- 
nen, . of aJs gemee,ne 'weide of uit. eenigen anderen hoofde 
tot de rlorpenbehoorende, wordl door den Gouverneur
Gellei'aal ' niet beschikt dun ten algemeenen nutte, op den 
voet. vall arlikel 77, ell len behoeve vau dc op hoog gezag 
ingevoerde kultures volgens de daarop betrekkelijke verol'
deui1lgell, tegen behoorlijke schadeloosstelling.. . 

·l·,l. Grolld , door , inlanders iuerfeLgk illdiviClueel gebruik . be
zeten, wOl'dt, op aanvraagvan dell regLmatigeubezilter, 
aan . dezeu ill eigendom afgestaanondel' .de Iloodige be per
kingen,!)ij algemeene ' vel'ordelling . te stellen en in den 
aigendomsbl'J'ef nit . de drukkeli, . ten aanzien van de ver-' 
pligtingelljegeus dell JaLde en de . gemeente en \'an de 
bevoegdh'eid tot verkoop aap nid-inlanders . . 

:",tI:- Verh.llur oLill-gebruik-geving vall granc!' door inlanders aan 
nieHulanders ge8chiedt ·· \'olgeus: regeJs, bij algemeelle ver-
orde.ning tc . bepalei1: ' . . 

Willelld.e,in · vcrband· Illet die wet, ee'nige agrarische aarrge
Jegellliedei'i Vall Nedlirlalldsch~Tndienaderregeleu; 

Opue .voor4ragt Yan OllzenMinister van Kol9ilien, v.anden 
ISd!lnMllit8.70, LfAAZ.; no. 20a; . . 

. < Delt Raad; ,v-in State :.gehoord. ("dvies vandeu 2'4stenJunij 
1870 .n9. :3); '. '. . ... ". •... . ... ... . . . . .' - . 

. ,". Gezien ; he,f luiderrapport · vanOnzen ' Minister van KoJollien, 
\'.~.lf-- d,¢._~_- J::-3.dei{!_~.ulij; J8~70, ' :Lt: A.AZ :~.)10~ .1.9 ;:: " 

Hehbeugoeagevonden; eW.verslaan: · 
' . . . ... '. EERS'l'FHOmmSTp.IC 

. :::~:. ," 

.. .. . " . \ rall1'i3gt'eizop g'1'OIli1, 

'. Al:kl. · Beheua,eus 'opvolgillg valt' : de tweede 'en derde be
paling. dei'. vQornle[de Wet; blijrt, het'beginsel gehalldh~afd, dllt 

Wet t~ stellen. op de uitoefenillg del' claarbU erkende -bevoegd
heid van iuianclersollJ grond Mn nie t-iniander3 te vedlUren of 
in gebruik ie gev'ell, ~'orden tell spoe rl igste. bij ordonllancie 
uitgevaal'digd. _ . . . . . 

Illmiddels verleent de Gouvel'lJeur-Generaal tot znlke OVC I' 

eeilkollls len in elk geval lijdelijke vel'gunlling onder VOOl'waal'
den, inovereenstcmmiug met den Raad van Nederlanc\sch-Indie 
vastgesteld. . . 

Art. Il. Dc Gouvel'ilcUI'-Generaal bepaillt voor elk'e inlautl-
selle ' gemecnie de . tot haar behoorende gronden. . 

· Dit, gebied bestaaL uit hare ' rijstveiclen; uit de overige grOl~ 
dell, die bij hare leelen, met uitsiniting va ll de leden vau undere 
inla,rldsclte gerneenten, in gedurig gebruik zijn; en uit de groIl 
dell, clie de Gouverneur:Generaal haal" toel'oegt lllet het oogop 
hare. behoefte aan uitbreidiug. 

Art. 7. Onafhankelijk van de alge rnecne l'cgeling bij artike! 
2 bedoelrl, \Y{)l"den bij ordollnancie reg-eleil gesteld ojl het regL 
cler inlanders om. grouclen buiten het. gebie~l, kruchte l13 arlikeJ (; 
bepaaJcI,)e 0I1tginllen. D:e regelen bevol'dcl'en hot ~tichten va ll 
Ilieuwe gemeenteu 

TWEEDE HOO1WSTUK. 
ran a/stand van gl'O!lcl 

Art. S. Met den verkoop va.1l kleinestukken gronds, bedoelcl 
in het tweede lid van al'tikel 62 van het. reglement op het be
leiCl del' Regering van Nederlandsch-Ia,lie, worclt volgensde 
bestaallde of uader door den GOli verlleur-.Genera!,[ te gevell 
voorschl'ift.cll, met inachneming van de tweede bepaliug del' ill 
hoofde dezes Vel'tileJde Wet, voortgegaall. Die stukkell lllogen 
iedel' eelle . oppervJakle van tien bouws llie t te boven gaaa. 

Art. 9 De grouden boiten het · bij a rt-ikel 6 bedoelde gebiecl 
worden van gonverllementswege opgemelen. be5chreven ell in. 
bart: gebragt. .' . . . . 

Vall het in kaart gebragte wordt jaarlijks een gec1eelte; chartoe 
geschil"t bevonden. bij perceeleu van o111streeks vijf honclerd 
bOUW3, ill erfpachL \'001' vijf-el1-zeventig j aren aangeboden. De 
Gouyerneur-Geilel'aal kall in bijzondere gevallell eene andere 
grootte derperceelell bepalen. . 

In de erfpaeht worden 11iet begI'epeu: . 
a. grondell; waarop andcren regt hebbeu, indien zU ollgenegen 

,zijn zi'eh vall hnn regt te ontdoen; . ' 
b . . · gr.onden, l1aar de inzettingen del' inlanders· als gewijde 

beschon wd; ' . ' 
c. gropden, \'oor opeul:iare 'marktcu afgezondel'cl of voor ' de 

opeubai:e dienst bestemd; . 0 ~ 
d. gouvernements kofiijtllil1el1; 
e. djati- en andere houtbosschcl1, de laatste '1'001' zoover zij 

ond.er geregeld 'helleer zij,n gebragti " . 
j . gronden , gelegen blllllen eeil (tOOl' (le u GOlI \'erucur-Gcueraal 

v'oor. elk gewest vast te stelleu afst.and \'a ll gOUVtll'llen1euls 
· aal1 p)untingen ; 



:.:. g~ 'gron:d~~,.gelegeu itl' d66r. Oi).s ~aIi te 'Cwijz~n :~t~eken; ' di~ " 6' .. ' tegen eene pachtsoDl hoven ,h eL ~l1jllirnuU1 . blj artikel 10 
bes6hikbaarti!oet~n l>ltiveJ;l, voor ' de uithl'eiding derop hoog I .. bedodd; 
g''ezag;:illgl;~~~rde koffijkultlj ur.. - . '. " .. ' ' . " '. j. bverigellB op den voet. der ar tikelen 12 tot ,15. . ' , , " 
. ~ DQorde. uitsJui1.ilJg del' Qllder. 'O, b en e genoe~lldcg[o,~uen I ' Op de IIl1,nvraag wordl, dour den GOllvemel]r-Ge~ieraall:!esclnkt 
\v'o'rdt ' deaf~tand Iu' 'e tfpacM, der om liggende, dnar Ldegesclllkte, binnell drie maandea Ila onlvarigst del' bart of. waar de op
lliet ' b'eh'lt; ' inits de erfr:1chter zich verbillde aallhet g ebl'illk nem illg ,ran gOllverueJhelllswege heeft plaat~ gehad, del' aanvraag, 
del' . lJitgeslaten·gronden geen hinder toe te brellgen. ." I Hij afwu zing verUleld't bet be~lujt de redenen. , 

, Art. 10 . . De ·~aanbieding; ·in art\kel 9 vermeld, gese hiedt bij · Art. 17, 'Overeenk olllsle ll tot --reriIuur vau grandell, krachlens ' 
oproepingtot open bare Uledediugiug door inschrijving boven het derde lid van artikei 62 van h~t regiernent op het beleid " 
eell , telkens, bepaald bedrag, . del' Regering vim Nederlandsch-Indle aangegaan, worden door 

E.ene duidelijke aanwijzing del" aangebodeil g r6uden w_ord t, I.e I den Gou vel'll enr-Gcn er::ia l op lIanzo~k des huur~l.ers .vervangell 
. gelijk ill de naaste .9.brpen Iiekend genJaakt, met vrijlatmg aat! door afstaud in erfpacht "bIgells dlt beS ~uIt, nnts dle vervan" 
debestuurders ell illgezeleuell om gecll1rellel e eene maancl, hUllne giug voor den landevoordeellg zu en ovengens geene algemeenc 
belangen ler zake aan hei europee8c h pl aatse lijk bestulit' voor belangen zich daar legeH -rerzelteiL .. ' , 
te dugen. A,·t. 18. Grol1deo, volgens artlkel 9 Olet U1lgesl ol~il,kunnen 
- De. inschrijving- bluft vier Ulaanden open. aan personen, die aan artikel 11 valdoen, op aanvraag HI erfpacht 

Binuen eenemaanddaarna heeft toewijziug of welgerin f!,' door worden afgestaan ler iJllig ting ' als kleiue lanclgoederen .. oruui
den Gouver:oeur-Geueraal plaats, beide bij een me\, I edcue lJ ten,' erblijven, eu VOOI' oudernemingelL Yan', llij-rerheid nie t.' onder , 
omklet'd besl uit. artikel 12 ,begreren 110eh aldaar ve!-boden, mits belalende eene ' 

Art. 11. :Als erfpachter3 wordeu toegelalen: pachtsam, gelijlc aan he t hoo~s te bedragder landrenle of del' 
Nederlanders, belastill g- die h,.ar ver v<l ugt; met toepass ing voorts der arli~elelL 
illgezet.euen van Nederland , l ;~ en 14, en ouder de verd ere voorwaardeu ,doOl; deu Gouverneur-
ingezeten 'vall Nederlandsch-Illdie , . Generaal vast. I.e stellen. 

_ velll1ootschappen~an koophandel-; geves tig cl in Nedcriand of I Elk dezer perceelen Dlag vUft.ig bouws' niet. overschrijde lL 
1lI NederJaIidsch~Illdle . .. . . DERDE ROOFDbTUK. 

Deze bepalmg- brengt geene veralldenu g JI1 de verOrdellJllgen, , 
krachtens artikel 105 van het reglement op he t, beleld del' Gemengit,e beJ)alingen. , 
regel'~llg vail Nedel'laudsch .. Jndie, regel en,de de vool'waarden del' :-.-- "A"rt. 19. Onder inlanders ~"orden -in den besi~lit niet tuede 
toelating vail Nederlunders en vreemd elillgell . .·verstaau de met hen gelijk gestclde persollen. ' . .. ' 

De Gouverneur-Generaal beslist. in elk ge val, of en welke Art. 20: Dit heslilitis, beho\Jclens het; bepaalde by 'het 
landsdienareu als el'fpacht.ers ' wordell ' toegelaLen. . tweede . lid, vau artikel 27 va ll bet - Reg lement op het bclcicl clel' 

Art. 12, De in erfpacht aangeboden gronden worden lllt- R egering . vau Nederlandsch·ludie , aUeen van toepa,ssing op 
slnitenq gebezigd voor lalldbouw en veeteeitell voor de inrig- 'Java en M adura. , . 
tingell tot bereidiug del' voorlbrengselcn. De onclerwerpcll ill dit beslll,iC belHindeld worden voor elke 

Papaver-ku ltllnr ell zoutaanUluak :t ijn verhoden. . der bezittingen builen J ava el1M'aelura ac htereellVolgens, voor 
Voorhet aanleo-gen van walerwerken op de erfpachts-gronden, zooveel lloodig ~eregeld uijkolonial e ordonnancie ll, overeel1sr.em

en h~ t · gebruik aldaar. van bes taandc, waterstroomen of leiclinl:/~n mendemet de W et ell met de hoofdbeginsels villl -clitbesluit.. 
IS b\Jzondere verglll1!Ung va ll den Gouvernenr-Generaal noodlg. , Ouze Minister van Kolonien is belast met de nitvoering van 

:De Gouverneur.Gellcraal weiger~ deze niet,. maar kan dallraan dit besluit,waarva ll afschrift zal worden gezonden aan den 
vool'sehriften verbind en _ten :\Igem ecnell nuit. e. Raa'd van State, tot informatie. 

Art. 13. De in erfpach\, af'gcstane gronden, de c1aarop ge
planlste gebouwen cu opslall en, ell de , voortbrengselm~ .r~er 
gronc1en of del' daa.-op gevcstigdc inrig-tin gen ,'an nij verhmcl-, 
Zijll onderworpell Hill! de bes taallcl e of in te voeren algemeene 
belastingen. 

Art. 14. De person en op de in erfpachi afgeslane gronden 
zijn Ilall de algemcl'lile belast illgen of verpligtingell ollderworpen, 
voor zoov,er de ligging cler gronclen elit gedoogt. 

De persoenlijke diensten, waartoe de inlander's aldanr verpligt 
Zijll, worden door dt:n Gou verneur-Generaal b\j de allll bleding 
del' gronden omschreven. 

Diensten ten ,behoeve van de op hoog gezag ing-evoercle 
kul.tures zijnniet verschuldigd. ' 

De erfp:\chter bekleedt gee'n gezag, dat, aan de overheid he
llOort, \,oorzoover het hem nieL llitdrukke l ~jk is opg-edragell. 
, Art; 15. De <'Jv erige reg len en verpligt.illgen Villi den erf

pachter, VGor zooverafwijk ing lllloclzakelUk is van de verorde
ningen over het erfpacht.srcgt in het Burgerlijk Wetboek vari 
Neclerlands'ch,Indie, wornell met ollvolgil1g vau dit. besl11it bij 

.ordonnallcie omschrevE!n. ' 
Art. Iii. Gronden, die volgens artikel g' in erfpacht kuimen 

wo~den afgest.aan, doch iliet van gouvernerneld.swegeopgemet.en, 
of, reeds .'opg-ernetep , nog in de eersie . drie jare'n niet ,: voor 
open~ar.e aanbieding bestel,?d Zijll, en .~ronrlen welker open bare 
aanbledlllg vrucht.eloos ather, kUlinen In erfpacht wordell. nfge" 
staan op aauvraag vanpersonenell vellllootschappen, die voldceu , 

. aan artikeI .11. .. . 
.. Deze afs,tand geschietl t. : 

a. nadat . de grond en floor of 1'001' rekenillg vall. de amwragcrs 
__ behoorlijk . zUn -'opgemeten fm in kaar t gelirag t. of,waaT dit,· 

van gonverilementswege heel'!; plaatsgehad,de kos ten daarvan 
door d!l aanvragers iijn 1 ern g,be taald ; . 

b: t1ildat volda:an':' is aim ,de t weedealinea van art,ikel 1 n; 
1;. tot de , aangevraagdeilitgestr,ektheid, miLs uietmee'r dill1 

omstreeks vijf honderd · bouws ; 

S' GRAVENHAGE, den 20sten Julij 1870. 
WILLEM 

De Ministel' van liolOllien, 
DE ·WAAL: 

, . ' Akkordeert met deszelfs origineel: 
De Selcretm'is-Ge7iel'aal bij het JJ.fillistel·ie Vail Kolonie7i, . 

. ' FEITH. ' 

En opdat lliemalld hiervan onwel.elldheid voorwende. beveelt 
de Gouverneur-Gerieraal· van Nederlandsch~Indle" den Raad -ran 
Nederlandsch-lridie gehoard,dat deze in het . st,aatsblad van Ne
dilrlanclsch"Il1die worde geplaatst en dat, daarvau voor zooveel 
lIoodig, vertalingen in de . Inlalidsche en , Chinesehe taleD worden 
aangeplakt. - . 

Gelast vereler .alle booge en lage kollegien en anlbt.enaren. 
offioieren enj ust;icieren. ' ieder voor~ooveel hem· aangaaf, a&'l 

de stiptenaleving vall het bovensta!lnd KOllillklijk beslnit de 
bimd tehouden, zonder oogluiking of aauzien des persoous. 

Gedaau te Batavia, den gden September 1870: 
. .. . P. MIJJ,i;R .. 

De Algemeelle Selcl'elal'is, 
. , V <\.NHARENCARSP£L. : 

(Staabblad no. 118:) _ 

Gepraaid 

6 JuiJij 

7 )) , 

]6 

d'oor l,etNed. schip lleni 'ielfa ) Jar ia, KapLTjehhes : 

OIl 120 N. Br. 250 W. L., .de Engdschebark ' George 
Lockwood, .an, Liverpoold naar Borubay. 

100 N. Br: 2GoW.L.,het Ellgel.che' schip ' Pleades., 
van . -. . .. ' " . nnar Liverpool. ' 

350 .Z.W': 100 W. L., bet Engebr:he scbip • (vlI/balu, 
",', . var~ GlasgownaarBoinhay. 

17 » 

d. voorden.-tijct ' in deaanvrage . geno,·en,.ld, m,it.s niet langeI' I., 
" dan vijf'-en-zeventig jaren; 

. 360 Z. W. 70 W. I •. deN. Duitscht bark Atlelheid, 
van . Hamburg naar Singapore. 



Strait S un <lad Got g ez e ild. 
- ~'~ .. ~"".,.-, "':,-, ... . ,-.~ .. ~. ---r., 

D\T1J'l' l 'i l;AG fllCZAflV ORIllJER j. 
I ... I. . . .. '.' I ' · .. ... -. _._ ..... 

Augu.~'t,us .. 3o.,Eng~1!!ch.:" .... 1Rosalin Castle . ' 
. S) jN ederlandsch '··IVijf Vtieuden 
· -::- ,~ro~"rl. ,"Ullseh 'ISophieRIckmers. 
. ~ En~,el,ch ," "'Ilrupe~ •• tnce. . 

' i, ' 

I 
· Alexander 
· ,Venycjj 
· Me\jer . 

I I 

· ISin.gapore ... " .110 
.:RuLL€l'claw .•.•. ' ilS 
ICnrdiff ... , ..... .- ' ~o 

Auguslu~ ..... !Londe:t. 

}.1ei . . : ~ ~ ~ : ~ l~~~~~~~~ ~ 
: ~ : : : ~ !g~~~~ong . . . ..... Bl.ck" all. . . 

Lorton. . 

. ' . 
SimpSOll 

· Loye . 

. 11 Lon<ten ........ . 2~ 
Sunderland ..... !~7 

... ... jYokoharu3-. 
!~." L<ll1uer:lale 

S6pte~bel; ':: l ~· ... ~Dldel'lio . . ... 
· Smith 
· Chriekh.fk 

"ILonao" .. .., " 1: 27 
Shanghay ." ... 6 

· ~r~m..,.nUc ... . 11.20 
Ju lij .. .. . .. fLollden . 
AUWlStliS .. 1':inga~Ol'.e. 

;- ~rederl;mdseb, " . Hnrgemeester yan Mid(lellnn'g. 
. .~ Eugelsch . .. Clarendon. . . . '-1 Fl'alisch. . .. .. Jnsulau'e . 
".- . ~ F~li'gd~ch .. .... Larnax . ' . 

' •. ' . • ' . ..., Ne.derlandscb .. Noacb n . 
. . .- 2"E!ng.eisch. . .. ~chles\~jg Bl'ille 

. 8 . ..' Xulla. 
.-- Hamb ......... Con1.nter . 
· ~ .El1gelsch .. .... Lau[hjn~ '-Wave. 

.... .. Chl'ywlitc .. 
. ' 4 ...... Sir L.ncelot· 
· - Amel'ikaaus-c11 .• Chn'a . 
· -- I'm n.cll · .... ' .. Nelly. . . 
• - ;11 oord Dnilscll Peter Ricklllerl'. 
· - }~llgelich. ., .. ~jdlow . '. 

II ••• :. Norman Court. 
· 6

l
Neder lamlsCh •. Drie .. Gezuster •. . 

• - - II Henl'iette Maria . . 
. ...,.. Engel,eh ...... Euphrosyn . . 

· Hoek. 
· Heiul'ic.h 
· Le Fleuriet 

" Auuel'son 
· Loolj ell 
· H ansen 
· HO'.ves. 
· Daniels 
· Slru\v . 

Allister 
· !I;dnlOll . 
· Nickels . 
· Qoilhollt . 
· Tabnrg . 

Leighton , 
· Shell'an
• Fischer 
· l'jebbes 
. Broker . 

. . · vhssmgcn ., . to 
· HambUl'g . . " I I~ 
. Inarsellle.. .. 0 

· Bala d ......... , 130 
" .... .. . .. 30 

Singapore ... -. . . . 116 
, q 

· II •• •• ••• • I ,... 

MeL ......... Hata na. 
...... Hongkollg. 

II •••••• iYokobmila . 
AUgiiSLus·,. ' 1 ~ .I011den. 

" . : .. . Rotte l'd&1O . 
II • , ••• , Li'i'erpooL 

· ~lI11deJ.l~ll(l .... : 20 Mei: . 
., •.. [i'alwDutb . 

. . . " Batavia. 
· Swan Rir-er .. ... i O All ~!ls t llS .•.• Singapore . 
· $ingapore . . .. .. ~n ..... ' Londtll . 
· Foochow ..... ' 
· Manritfus ....... ;26 Jul~ . . . _ . • ... Batana. 
· Cai"LlitI.- ..•..... lS Mei ., .. •.. Hougkong. 

. • : ..... 21", . . .. . Singapore 
· "Li!"el'pool ........ 2~ 
· Foociww . . . . . . .. 2 Augtl stll~ ..... Louden. 
· Am8tel'dam. . .. 24 M ci ... ',. . .. Bata. vill. 

....... 26 
4, , ... . . Singapore. 

Aangekome.ll Scb.epen te Batavia. 

NAMJ;N D·!~ R SCHEP~~N GEZAGVOERDER VAN DATUM AG ENTEN 

· 0 Netlerlaud,e!1. . b,,,k ... , Nederl"ll(l & Oranje 
Seplemher .. 2 Engel.ch, .... 'jSChiP .... Harw:c!l, . . . · IE,'eneh. 

.'Phaff . 
· !Sjmpson 

· Che'ribon . 
· 8am~l'ang . ,J. F. \'an Leeuwen &. Co" 

25 Aug. 

.. -~ Engelse!) .•.. , . schip., .. Blacl:",al]' . .. ' " · Sunuel'lanu. 17 Moi. 
· J Nedf.l'limdsch .. hark .... _Bu l'gcm ce:;tcl' ran Mitlclclbul'g' · iHoek · V]issingen . 

, Soerabalja. 
Maebiue Watsou !< Co'. 

· 0 Otto. . . . 
6 ,chip .. . . IleUl'ie(te Mar.ia. 

bark, ... l>l"ie Gezustel"s . 
· - A rne.l'ikiulHSch. . Clara. , 

.' 'Tl'esling 
· 1~eblbe8. 
• FiSCJler • 

· Nickels. 

25 Aug. 
· Amsterda.m. 
· . 
· Malll'i~ius . 

H 

J F. vau L~cuwen &. Co. 
Maintz & Co. 
Diimmler .& Co. 

, - Russ ... ..... Constantin.. . 
, - Eng~lsch .. ... 15cllip .•.. Connty of To.dar . 

, U.nieh .. 
· l~amont. . 

·Incn. . . 
· Ravin ' . . 

· <;uuderland. 
Ghso'ow 

: I sam~Tang ~ 

E. Moormann ~ Co 
Maclaine, 'Vaisou &; Co . 
HllIiter, Houghtojl & Co. 
ViT . Suel'IDouc1t. 

· - " .... " Ibark. .. Scvtlan(l. . . . 
. - fi~l'allsch.: ... .. s~o~iub . Oa~itole '. ' .. . . 
· SIEngelscll .. , ..• ,sclllp .... Kmght."f Snowdon. ~ ~lchardl~n . 

._ SiJ.gapore , 
• jSoerab:rija . 

'4: A'Ug . 
Sl .\1aclaine \Va-tson '. &. Co. 

Vertrokken Schep~n van BataviL 
===="=,><=======~=,,,=~- .-;.~=.-=. ======--"-====""'=»==== 

NAMEN DEli SCHEPEN 

September . . 2 !II cuerlnlluseb. , schip ..• , Dordrecht ' n. 
• ~~li,abeth. . , 

bark .... Anna Johanl1[" ' . 
Henriette Adriana 

schip ... , :Por,liHmk. 
" 3 '. H ", Gamel.. 
· 4 Maassluis. 
: - · .)!;ngelsc"lt. ...... . 'j, Harwidl.. 
· G Nederla1ldsch ·. bark .... Aletta· An.usta . 

Ne(lerlullll & Oranje 
· 7 . schip ... . Korlenaer. . . . 
· SIEngelseh ... , .. " lleqjJ.erdas. Ambaidass 
· 9 Noelerland,c).. . Otto . . . 

Aangekomen Schepen. 
Samamng, 2B Aug. Eng. ~cbip Pride 'of Engeland, gez. Taylor, 

vunBatavia; Ned. bark Constance, gez. Kirnmerer, van Amoy. 
' Sarna/'ang; ~lAug .. Ned. schip Tern~te,gez. Cars, van Batavia; 

1 SePt. .Ned. bark Mentor, . gez. de Greenve, van Amsterdam; 1 Sept. 
Eng.\ bark .- 'I}avina;gez,Leisk, vail Batavis;2 id.N ed. brik Persian 
Packet ·. IJ, ' gez .. .- Gordoll, van .Batavia. . . 
. Soeral;qija, 28 ." Aug .. Ned. Imrk, CorneH; g :ips, . gez. Roruijn, van 
Probblingo.. . ". . . .. .- .. . .... . .-. ' . .- . 

-29 :Aug .. Ned schiiiJ!>hannes, gez: Kl:a,mer, vall Liverpool. · 
Soerdhaija, ' ISepf. Ned. §chip ' Carolina; . gez. · 'l'heilen, vall Batuia. 
Padang, 19~ug. AtJjerik. schip:Feailess" gez. '- S. H. Bicn. 
~ . 20. Aug. Erlg.schipSandersDll, gez. llllmpbrie, van Sarnarang. 

Tagal, >31 Ailg.NQorw . . schip SjkoJd, gez. Ifimdrisen, vanBatavia~ 

Pekrilongan, 4; Aug. Ned·.- fregatachill Nie.uwe Waterweg, gez.van 
' ~er' V ~lk.vanSoerabaija. 

• Rotgalls. 
· Feensira 
· Dallovanx 

Schuchard 
~tcell~ . 

· v. d . . Meij 
· Kuchler . 

h ench . 
'. TiDholt . 
· Pllait. 
· P,,! . 

-. Mel rmis . 
Tr •• ling . 

SocrauaUa. 
. Cheribon. 

. Samarimg. 

.Onfust ·. 
N"e(lel·laud . 

NAAR 

Neder land via l'jila~jap. 
N edellan(l. 

· Samarang. 
· Amel'ika via Cileribon . 
· 'N euerland. 

Feh:alonflan, I Sept. Noorw. hark ,Argo, gez. Kuhnle, v. Samarang. 
Clt~I'iboti, 2 September. Ned. schip Maihit, gez. P. H. Popken, 

vau Samaraug. ' 
PaJOel"OCml, 29 ' Aug. Ned. schip K:lnagawa, gez. Carat, . van Probo-

lipgo. · .._ 
MakassM', 12 Aug. Neil. bark Johannes en WilIeru,gez. vanStra

ten, van Hongkong. - 26 id. Eng. bark Nil . Desperanduru, gez. 
G}itrln, . van Ambon. - 29 io. Ned. 31m schip Quintet, gez. Sielken, 
vau Bandje"rmiissing. " .. . 

Velirokken ' Schepen. 
. !ill.mal'attg, 27 Allg. Eng bark Spirit of the· Day, gez. Evans, na:.~ 

Soerabaija. 
Samal'ang, 2 Sept. Ned. 8chip Plevo; gez: Slrobtman, na8l' Neoer

.land;2 id.~Noorw. bark Talisman, gez. Johansen, Daar Clieribon. 

Soerabaija, I Sept. Eng. scmp '- -Knigt of , Snowdow, gezagv. C. 
Richardson, naar Amerika 'Via Batavi!l. 



.·.$oe-"/;~irijti, 2 Sept Ned. schipNjeu\Y~ W:aterweg, gez. fan d~rlMarktberigt. 
'V!ilk, cnaarNederland overPekalongan enBa~avl.~~ .••... ... . .•• I Samarang,den 29' Aug. 187!J, 

ProooZingo, 31 A\Ig. N~d. schipOceaan~ gez. · Smif; naar Batavia 1'" '''t . ... . . ' .' 'I"" .' 'J" . . 
-~ __ -- _, _,_ _ _."0, , nvoer _ (o:hA~e en. _ De -gullstlge stenlIDln~ _ voor ___ -_-y-uwa ---e~ __ c1V-~rvan 

'Paaang, ,T8Ang. 
sterdam. 

N e'l, bal'kschip Jan van Brakel,naar Am· I ,yij in ons vorig berigtmelding maakten, hieTd dezeCmaandgeen 'hilla, 

:~--15 Ang' Eng; barkschipKingtlomof 
Smith; naar N.ew-York. 

zoodat· de noteringen van demeeste artikelen wedel' eenevermindering 
Bdgillm,gez. "V. C. ondervonden .. Pl'ijzen voor fancyartik-elen bleven GDveranderd,devraag 

Pekalimgall,c 31 AIIg, Ned.- bark N~rlerland ell Oral'je, gez. Phair, 
naar . N auerland 'via Batavia. 

PrubolilifJO;27 Ang. · Ned. <schil' Kanagawa, gez.Carst, 11. Pasocroeau, 

· ~ :liAng. - Ned. bark. Anoa en Sophia, ge •. Hoekstra, n. Neder

was eehter onbeduidend. .. . . 
'fen gevoIge vande seMrt mrs laatst· bel'igt ontvangcc tij<lingen Onl

trenl den oorlog tllsschen Prursen en Frankrijk, heeftde- haudelin 
producten zich :.lJeen bepaald tot kleine transactien in 

Suilcer "'Barvan tot f 13'/4 af 131/ 2 ee'nige afdoening"en plaatsvim, 
den, de kooplust blijrt dnartoe aanhouden, ,doch ion onder f .33h No. land via, Pekalon~an, Tagal en Batavia. 

Pasoeruean, 29 Ang. Ned. Lark Neptullns, Lodewijks, 
Eng scbi" Compadre, Downward, rio Nederland via Tagal. 

n. Amoij; .\14 .niet te koop Zijll. .. . '. .... 
. . . . Kotfif zonderecnige trans.aetien; to~ f 26 VOOl' gewone brreiuiug 

zijn geenvel'koopers. 
Tressling, . h Indigo. Bij de laaiste IDSC rij.viugtn werd vaal' dit Bl'tike\ nietge-

· l'agal, 4- September. Ned. Behip Otto, gez. Stheeman 
naar Nederlfuld. ., 

lItakassar, 31· Ang. Eng. bark Joe, gezCowan, naar Singapore. 
· lYillltjap, 2 September. Bark schip Gustaaf ' Adolf.- gez.· Dencher, 

nnal' Batavia. 
Ter reede liggende schepen. 

Padang. Ned.uark Jan van Brakel, gez. D. de Roever. . 
Samarang, 1 Sept. Ned. bark Anna Margarethu, F.W. v. Munchen, n. 

Nederland; Ned. hark Nieuwland, J.- 't Hoen n. NederIimd; Ned. bark 
Aria en Betsy R. Ran, n. Nederland; Ned. LUl'kden Elshont, R. K. 'fep
pema n.Nederland; Ned. schip BastiaanPot, J. D. P. Zetteler n . 
Nederland; Ned. schip Mato, )'1. Kramer, n. Nederland; Ned.schip 
Constance, H. XiUllmel'en II. Nederland.; Eng. schip Scotland W. 
Hill II. N edel'iand; ' Eng.schil> Glasgow, J. Lloyd n . Nederland; 
Eng.schip Sat"tal'u, William Thomas n.Nederland; Eng. schip Pride 
of England, F. 'raylor II. Nederland; Ellg. schip Davina, H .. Laik 
n. de golf van Perzie; Noorw. schip Asta, H. J. Schwartz n. Ne" 
derlnnd; Noorw. schip Palisman, C. J"hansen n. Nederland ;Fr. schip 
Jean Pierre J. Jauin 11. Nederland; N. D. sdip Electric, C. Peijll 
II. Nederland.· . 

lIfakas3a'· . . Ned. bark Gel'l'edina Wilbelmina, gez. Spier; Ned. bark 
Cath,lI'ina Elisabeth, gez.Bl'akllc; Ned. bark Johaunes euWillem, gez. 
van Straten; Ned. ;Vm. S.ChOCllCI'Jul a, vau J"OOIl; N. D. bark Cel'es, 
gez. Schwartz. ' 

Berigten voor Zeevarenden. 
De Schont-bij-Na'cht, kornmallclunt del' zeemagt en chef vall het 

tleparternent del' marine in Nedel'landsch Judie, Lrellgt tel' kennis van 
belanghebbenden: . 

10. door denkolllLnllndel'cliden ofticicrvan Z.lVIs. scbl'Oefsfoolllschij'l 
'Willem, kruiseude VOOl' den zllidelijken illgnng del' 'KRl'imata'l'assage, 
is ontdekt cen onbekend rif, hetwelk door naauwkeurige waarnemingen 

boden, denominale waarde is f 4._.00 it f 41/ 4 voor goedeklvalifeit 
I/racMe1l. Door de factorij del' N. H. "3<1. fe Batavia ,verden bij 

iuschl'iJving op dell 18 dezet· de volgende. schepen opgenolllen: 
Aria en ,Betsy naar Amsterdam f8J;9K . 
Constance » ),.» 79,90, 
Ortelius » »)) 78,97. 
Vier G.ezuslers .» Rottel'dalll "77,43. 
Anna Johanna )) »' .- 80,-. 
'.Cernate »»» 85,_._ 
Cornelis Smit " 85.,--=-". 
Comelis Gips Dordl'ecbt" 74,94. 
lVfal'yG.oddard" Schiedam ' " 81,98. 

De "Pride of Ellgland"werd ollgenomen tloorparticuliCl'en VOOI' 

,f70.- it f '121/2 voor SuikerllaClrAmstenlanL . 
Hoewel er wtinig.vracbtzoekendcschepeu overzijll, vinden ' u<Zl~ we

gens de Europesche verwikkelingen moeijelijk chal'te1's, vooral omuut 
Engelsche. en Alllerikaanschc vlaggende . voorkeur geu ieten. 

Assuradeuten teekencn alleen vrij. van molest. 

PRODUK.TEN. 
IN '8 J~ANDSPAKHllIZEN TEpAsm:R01~AN. 

tim. l;l Allgustus ,1870 Waren in de G"o\lVCrnemellJs Pakhliiz.en. 
al'geleverd uit deli Oogst vali 1870: 

NAMEN. 

.JH,R]t'ABRIEKEN. 

PICOI,S SUIKER; 

. Gou vernemeu ts. leveriug. 
. ---..,.,- .... -~--c-:--~----. - - _ .. _-

werd geplaatst in: Wallgi:Jon.Red.iO' ..•.• ~ ........ • 4083 10\' 
3052' 42" Z. BI'. en Ardjo Sarie .. :......... ... . .5270 88 I 

1090 42' 42" O. L. V. Gr. Ardie Redjo ......... , ... :... 3919 37 .. , 
zie kaart de Westkvs! van Borneo ilool' Eileling 1862, bl. II. IJoso W,ilangooll...... ... .... 308Z .• , 85 ",1 

De verkleuriJlg van dit rif strekte zich N. en Z. uit,naar gissing . De Hoop ......... -............ 1 5117 35. 
I/S G. mijl.. D' t ot 6743 93 

Nanr de verkleuring toe houdende, looddeman 9 tot 7 va9.m. . .. lac.c a. ra . . o. ~ ........ 0:.' .• '.' •..•..•.. •.• . I 98 '1' 
B d· hit· d h De Oudernemlllg .... '. . . . . . .. . 4509 

ran 109 noe rase ing was . a Zlen, oc oordeelcnue naar de "kleur Wono Red]' 0 .• ~ •......•.. ~ . . 6081 I . 8d 
van 'net water gistemen, dat er niet meel' dan 3 va9.m wnter op staat: 1 J"! '52 I 

20. Idoor. den kommanderendell officier van Z. Ms. stoomschijl.Timor,Kloerahan •............. ·····1 4 9, ! -5 I 
stooomende laugs de N oordkust . van Celebes,. is outdekt eeu rifl}let De Goede Hoop ...... , .• , .. , 'Ii 2966 I 4;) 
minder dan:l vaam water, ill de peiling: Gaijal11 . ~ ........... : ..... ::" '3~'··45.·12~3 ,11-1; "1'" 

Kaap .Linlitlo N. 860 _W. Becassie Oost: .... . .. -...... , ., 76 
Kaap Bolontio Z. 860 W. 1?ankbaarheid .......... ·.,···,1 249.5 \1 . . 55 
Westboek E. Jtadja Z: 50 O. tioko Redo ..... , . . . . . . . . .. . . .84·6742 

. Oo&tboek E. Radja Z. 200 O. Kawis Redjo ................. J 4329 60· 
Het wordt gel'laatst OI' de kaart Ooslkust Celebes door Eueling 1866, Sarie Redjo ................. i 2186 I 21 

bI, J, in: Pleret. ...................... 1 4084 14' 
10 4' 30" ,N. Br.~en Teedja ...................... 1 I 

122036' O. L~ v.GI'. bO-1-T' 'k . ~-~~-I!~~_jl 
Op .denzelfden togt werden nog :t.we.e rev. en ·outdek.t, welke 01) • I 78 4'i'" 8'1 . e zamen PICO s SUI eI. . . • . . . .• I :, 

vengenoemde .kaart achtereenvolgens 'wordengeplaatst in: k fir 27 094 81 I 
10 l' 30" N.Br. en 1220 42' 30"0. L.v. Gr. 0 J ......... , . , 

enloO' 45" N • Br.en 122046' 52" . ». , 

Aangekomen en. Vertrokken Pers<m,en. 
Van Singapore en Ri~uw, dllheerenDahl , Lu:cardie , 

StrenIie. . .. , . 
N aar Muntok , Riouwen Sil1gapore,de heel'en . Fl'aser ; 

Waibeehlll , . Leijsi,!s , Diepel1hol'st " Lins, ,mej. Leumanlt, 
Man:ari,Presilte, Stal'key:, .. Joseph. Rozell· en.3 Schepelin
flen, 1.,vrouwen2kindenm. 

REs'r A NT PRODUOTlij:N '. in'sLunusPakhnizell 1./ Ill. 
den 12 Augu~tus~1870. · 

n :477: 82 picolssuikcr oogst 1870. ", 
425.58"" II 1869. 

27.094.8] II kolfij 1870-
(iLl)_ Pass. Cit. 0.) 



... .. ';1fg'l~' 
- - - ". - . . ~ . 

.. 

iijs;" , ;!1~~J;~~~:«,::Ohj~~O?'_5 ~~~!teJnber: ..• l~rOr: . I g~por~ ell,Bat~vi!i j:lehZ8si~nvan Londen, aanbOOrd van 
eleHtbernza,ls yetfrokken. .. 

De heer" ~L Hageman ' Ileeft tegen 15 dezer eell groOt 
internationaal .. vokaal en illstruneutaal concert georganiseerd, 
waarvan' de opbrehgst · voar de kas ' van het Roode Krui8 

.' · ·;/,····3:, , \ » . 5,50. '. 
,~Ial'pero1ie _ » ' . ' f 32,~ it /34,-. 
Djarak6lic. .. »35;--"-', . 
-Katjangolie . " ' . • · 23,50. - . bestemd is. ", Dit concert zal hier tevens eenige afwisseilng 

geven, want het ItaliallUscheopera-gezehchap bevindt ziCh ~ottiDg ." . » 10,25 
. » '. . . '6;-.- ' » 

. Ie 800\':. 

». ''8,~ 2\~ .» 
.l\adjang nlattcn' ' • . ;. 4;,.-'- " • 6,-"'411' 100 slnks . 

,,40,..-- )1 100 » 

te Samal'ang en gaat van uaal' venIer. . 
. . Gistel' b~vatte ' de J(wascke Ot. cen k()ninklijk besluit, ' 
om, tel' nitvoering van de wet tat aauvuliing van art. 62 
R R, lIeenigeagl'arische aangelegenheden nader te regelen," 

.. ») :. . ·. »,"30,- If 

Gam bier "iV' pico\. 
K~apas 

» " . 
OIie kocken [BuelJgkie1] . 
Gambier lie;' pico\ y~n ·[liouw 

Rijst 
» 
» 

Pauie 

. Pekalongan , 
1 ste. soort 
2de » 
:lele » 
boeloe ; 

» ·Ossok. 
Knpas Isle',800rt 

2,18 » 
)) 3ue» 

groote · soort. 
". 80, ,· ,, __ " " 40.-· Palembangsch. 
" 17,-» .» 18; - Ie 50ort. 
» . 16,- ;, » 16,50 28 
». 14.- "an J,ampong . 
» . 2,- ,I' 12.10 '~} pi2ul, 
» 15,.- » " 11.-. 

. In de eerste plaats wOldt de scheidillg vaa staatsdOlncill 
ell hetgeen gemeenten of particulieren behoorl, gehandhaafd ; 
gronden waarop Iniemancl ander rechten bn doen gelden, 
zijn staatsdomeill. ' . 

Vervolgens wordt bepaald, dat bij algemeene verordening 
3 September 1870.: _ de rechten ' van debevolking op haren grond worden OID-
' .. /7.- per pikoL s.chreven, na raadpleging van de llOogste inlanelsche ambte~ 

,,: 5,80 » » . naren en bekenclniaking aande bevolking. Zoolang de 
)) 5,-
» 3,~)) " » omschx~iving niet heeft plaats gehad, wordt een onderzoek 

3,30 l) '» naardie ' rechten inge~teld. . 
» 21,- » » IIZoodra daenliik" wordim de schliftelijke titels van erfe-
»19;-»» lijk individueelbezltnlcht verkrijg:baar g~stellL' 
)i 17,- » De algeme. ene '. rtwordeninlr, die den overgau!!: in · eilren-

.. " 4,50 » 100 stub. u ~ u 

! 17,50 lot » J 8;50 . » [)ikol. clom regelt ,moet hij> koninklijk besluitworden vastgesteld, 
'.» 28,"::" ' »» waarvan de G. G. een ontwerpmoet opmaken . . 

K hl[lpers.. . . 
~1 illjnk Pipit . 

)) 25, - » Ten spoedigstemoet eelJ!l ordonnantie hunr van grollden 
» 25,- »» aan niet-inlanders regelen. DeG: G. geeft inmiddels tijde-

» G\lrellg. 
Katjnllg 

)) Jurak 
Gcdalle 4,- liJ·ke ver!!:tll1nin!!: onder voorwaarden, met den Raad van 
Garnhi, 'I'. » 25;- ') " u u 

K Ik Japara ,» 11,- " Indie vast te stellen. Hij bepaalt ook welke gronden tot 
.. ____ . ___ .. clegemeente behooren. Regelen ' voor nieuwe ontgillniug; 

ALGE.ERN OVERZICHT. bevorderlijk tot het stichten van ··nieuwe gemeente worden 
DCli ,t dezer is 'alhie1' . de BOste · verjaardag van Z. ;K. H. eveneens door den ·G. G.gesteld . . 

(len prins van Ol'anjed6or eene parade en eendiner aan aUe Eindelijk stelt het besluitregelen voorde uitgitte van 
hooge autoriteiten geviel'd, het laatste cloor Z.Exc. den Gouvei'- gl'Ouden . -ill el'fpacht aan N edeHan del's , ingezetellen 'van N e-
neur-Genenlal op het hotel te Rijswijk gegeven. Z. Exc. (Lel'lancl en N eel-lndie, almede vennootschappeJi.aldaar ge
heeft een toast ingesteld, waarbij hij op er wees, dat Java vestigd, voor 75 jal'cnen bij perceclen van omstreeks 500 
tweemalen door vreemden was veroverd, maar dat hij de o\'er- bouws, op~ekerell afstand van de gouvernements~ctlltures. 
tniging koesterde, clat dittenderden male niet zou gelukken. . Wij zullen ue bepaJingen ·van dit koninklijk besluit nader 

Den yorigen dag waren aan onze krijgslieclen, die aali ter toetse .· brengen.. AI" cladelijk maakt het . op oils den 
vroegere expeclitien hadden deelgenomen, als naar Bali in indruk, dat e1e Minister- van Kolonien; die hij de~ 10et het 
18.'~6, 1848 en 1849, Boni in 1859 en op Borneo in eigeridomsrecht vanden inlander alshoofdbeginsel vaststelde, 
1854:-1859 en 1859-1863 de eereteekensuitgereikt. "8e- thansweder met titels v00rhet erfelijk individueelbezit
tel' laat dan uooit. Het eereteeken zelf mocht, nit een recht" voor (leil dag komt en de eigemiomskwestie tot -eeue 
al'tistiek ' OOgpllllt, weI wat sierlijker zijn. . om,ekere toekomsf wil verschuivell , ou(ianksde:· du.idelijk~ 

De dagbladen hebben eenemissive van den ' eerstengou- bepaling van de wet. ' . 
vcrnements~secJ'etaris, namens eltm Gouverneur~Generaal; ont- . Voor de buitenbezittnlgen worclen d~ onderwerpen elk 

. vangen . met verzoek .om, met het oog op de verschillencle afzondei·lijk . geregeld. . . . . 
nationalit'eiten iridezemaatschappij en .in ll,et leger,stl'ikte Den 21 en ' 23 Augustus zijn hier en te Btlitenzorgligte 
neutrali.teit tegenovel' de oOl'logvoerende natien ' en voi'sten schokken van am'dbeving waargenouien. Als het officieele 
te -willen betrachten; Dezeciiclllaii-e ieop zichzelveover- blacf dat niet vel'kQTid.igti had, zoudei1 we 'tuiet weten. 
bodig; de' Indische persis w.erkelijk neutraaL Maarboveri~ . In cledessa Bodoe Madoera (district Balltjar, afd. Toe

.clien komt het '.stuk veel te iaat, .want M pel'S bespreekt ban, res; Remballg); ontstolld den 13 Augnstus een brand, 
natuurlijk sedert · weken hefin Europa voorvallende. · lJe die 106 hllizen van cliedessa-, en (Ie aangl'enzende dessa Bau
Locolltotiej zegt, dat dt! Regeering althans blijkt geeft in tjai' Redjo. vernielcle, Men schut de schade op ruim f 2,500 . 

. dezen de pers ' te kennen; dat blad uit de hoop, dat we De heer van Ophuysell, resicle11t van Palembang, heeft zijn 
I/gewapencl .neutrfl,al" mogell blijven. . .•.•. ;. . ..... ". ontsIag . gevntagd.ell .verkregen en is vervange~l dooT d~n 

.. Decl'itiek·.vande J.avaooqe'9ver te late< afkoildiging van , heel' van den Bossche, laatst ass.-resident det Zmc1er-distnc-
' de officieelestukkeil betreflende .mlze nelltl:aliteit steunt op I ten van Celebes. .... ' . ' . ". . 
n1etsi'HElt~ Tndisch b.e~s.tum IDoe5t deo.fficieele' stukken per i Den 12dcli . ~al~{le Jactorij van: N. ~. ~f: alhier den oogst 
lllaiiontyangenenook _.te Singapol'i:J eh Pinang lleeft men i 870 Vall de fabri~k WOl1()pringo, op 36,-000 picols geraamd, 
.om dezelfde ' reden .niet~ ee1"M proclamatie van KOl1inginl vel'koopen. . . 
:Victoriaeu deda;arbijbehoorendebesluitcrt gepubliceerd. I' Ret weclerblij(t bijzomler regell~chtIg; dt gezondheids-

. Wij heb.ben. hiel'beric~tf)n pet .telegraafva,n' G<\lle _ tot 27 itaes.tarid ' is echterzeer gunstig.. . 
Nugustus ;zij kwamellden6dell ' alhier ,tegen6 nre des l ~l'loopell te Sillga:poregel'llchten: .. ~at de Fra.';lsch~.en 

' av<;>ndsa;aTl eri werden tt)\18 · ur¢ door on8, ten 9 nre' docir 1 Brit$che ' gezallten in Chinavermoord ZIJIl. De Stra,zt8 luJl~8 
de :{at)dbode gepubliceer(t . ~~~l: .. tebetreUl·en: is, . o~da~ks : meent, Jat tiiL gCl'llcnt oilgegi:ond is, ~laar de benc.ht.en ~nt 
clezen, spoeu., .. clatme.ngeene beFere telegrafiscl~e verbmdmg China getlligcll van eelle teer ollgnnshge ell oorlogsZllchtlgC 
heeft.J?e Javasclt,e Ct.meldt, dat de kabel tnsscheiiSiri- ' stemming . . ' . 



.. ~. -¥ c-

: :~$8: 

'V~rkqrte ba.lansd~rJjlvasebe' b~'ilk. " f. ,: eoIL gou~er.n; goedereri, }ip' kn: opium, 2()C-vo ; ~p~cie, goti"~tn:em~nL 
. .' . , ... .. , .' " .' ' .' , '. .. , . ' 10 . kn • . gomelast schoeneh, ·2do.v€fw, ·5' b\ioten'-wijn, 5 ' ·kn. ' ina • 
. ". Qp den 7deu· Septerrioei·: 18 7() ',de~~ ' aVOlfds opgeIh~akt, Iinfact., J 2;5··· vn. meeI;B8hreenKinder~ ' 2 vn~gollden mOlit," Ja~ 
kiia'phtens ,att.18 varl he1; Octrooi en~eglement (Staatsbrad '. va Bank. : $0 leggersBal, ,'i' en Kinder; .25 k~. manllfacL . Agen~ 
187iO,No;34), elYingevolgebesluit van deilGouverneur~ tiln. 1 kt. b~ngmatten ; 16 :do. diverseD, Ord!lr. 5 colt dlverse.n; 
G.cncraal,d.d .. '. ~._5 Mei~ 1870. No .. 12. Beltinck. 2~ . kn. koopw)ilen, Gitnlldeail. 7 kn ; kOGpwaren, Hage-

JlIan. en verder lading VGol' i?miull'ang. , .... 

lcening .. j 9,702,667. (!'0 Bankbillet- Uitvoer. 
Disconto-re- . KipitaaL. j 6,1100,000.00 I' 

Belccning-ten in om- I Naar 
rekening. "i,664,133.00 loop. · .. /I 25,l54,012.50 

l'<eaerlaild via Chel'ibon ller Ned. schip)JAnnaJohanna;'" gez: 
. DallGyaux,. agt. G. Snermondt en Co. 

Hypotheek- Bank-assig-
rekening. 1/ 1,'.b22,833.3'.b natien . in 

Specie in de omloop. . 1/ 

kassen .. II 19,951.006.01 R,ekening-
68S,622.~7 

.K:llll.ltmate- courant 
riaal ... 11. 280, l86.88 saldo's .. /I 2,0'~0.450.42 

GebouwcnDiverse re-
en invell- keningen. /I 311,680.33 
taris ... /I .471,308 .00 

l)i verse re-
keningen. /I 702,603.69 

f 34,H9,766.22 :I 34,194,766.22 

qAR.G-A ... :t.~IJSTE1,,"J" • 
Invoer. 

Van SillgRl'orc per stoomb. " CRpitole", gcz . Havin, agt. 

Voor Nederland. 
300 pic.tin, 50 do . sapanh§iit; · 6'0 ' do.: rotting, N.H. M. 4;"0. bo

o tel', Batenbrirg en Ca. ' . 
VOGr ' Cheribon. 

231m. garens, N. H. M . 
.. -~: . ." 

Naar Nerlerl and via Soerabaga .per Ned. schill " Donirecht II" , gez , 
Rotgans, agt. E. ten Brinck. en Co. . . 

20 tonnen . pek, 150/ m steeDlD, 8 kn . kGGPw~rel), 160vn . . ooier, '15 
kn. manufact., · I do.. leder, '-lS8 In. zakken, 1 lin. kramerijeri , .aan 
board gebleven van Nederland. . 

VGor. Soarabaija. 
163 kn. wijn, '2 do. regalcIt, 120 . vn:groenfim, G. Sllel'lfiiindt en Co, 

Voor Ned@rland. 
100 pic. rGtting, 100 do. sapanhGIlt,400 do. tin,. N. H;l\L 

Naar Nederland per Nell.. schip »Hcn~'iette Adrinna"~ ·gez. SchuC)hard, 
agt. G. Snermondt en Co. 

350 pic. rotting, ·. 11 do.k~neel, Agenten. 53~50 N. pd., thee;'i'iede
man en v~n KeJ'chem. 3627 Ilic. koflij, MaCl~ineW atsorien .,Co. 

Nan!" Nederland via Tagal per Ned. schip "Elisahelh",gz. }i'een.stni; 
agt. J. F; van Leeuwen en Co .' W. Sllel'lU (Jndt eu Co. 

G 1<0. koupwareu, Agcnten. 3 ku , kGopwaren , 1 do" kramerijen 1 do.. 3 kn. prGvisien; nan boord gcbleve~ ·.lading van NederlilDcl. 
lint, Jr . ·A. Haulinan ell Co. 1. li ll. mallllfact., Niederer en . Co.. . Vour Nederland . 
1 kt. zrlvcrI\'crk, Juhn Pryce ell Co. 19 coil. twist, BUsing Schro- 600 pic. tin, 100 do.. sajlanhont, 240 do. rotting , N . H. M. 
'der en Co . . 4 kn. koopwurcn, Reiss en Co. 21m. koopwaren, (t. , . VOOI: Taga!. . . 
G. Balten. 1 kt. k00[lwarcn, Pnrvis en Co. J I. 1m. mallufact., 30000 ]lS. 7.nkken, 2 pic. goenie . garens, N. H. l\f. 15 md. bier, .5 
van Sloofcn, Murgan en Co. 5 1m. anaoas, Jau ettc Wulen. 10 kn . . · Im.banket, 1 do. choeolaad ; 30 dG .. wijl1, 8 vn. boter, 20i in waul-
twist, .f. Ii'. van Leeuwen en Co . 23 kn. manufact., Pitcairn Sywe mGPl)en~ J . . A . Pesch. 
Co. 20 kn. manlli'act:, 3 do : india rubber, Borneo Compo I.iniited . Naar Nederlnnu· per Ned·.· schip »Galilei " , gez. van del' ill'y, 
3 kn. mauuract, Burt M y rtle cn Co.. 1 kt. koopwareu, Cmnbet .agt. E. Moormann en CP. 
en Co. 1 kt. koopwarcll, Swanb. 1 Itt. KOOpIYAreO, V . Olislaeger. 
1 kt. koopwarcll, G. Bulle. 6 Jw. mannfuct., Niederer ell Cn. to SGeraba!ia geladen, .· 
500 kII. llIeel, Hoen Sill Tele. 43 kn. visch, Gnu Hock. 10 kn. 8000 pic.komj, ,80 do. rGtting, (iO do. sapanhout, N. H. M. 
visch, Kim Ellg Seng. 5 kn . mcdicijnen, Oon Grrn Sou. 35 pic, te Sarna rang geladeD. 
visch, J,im lall"' . · ~ kn. vi~ch, JJim lIoa: 2 kll . medicijnell, 1 lIo. 5001 pic. illiker; 50 do. rotti,ig, N. H. M . . · 
hGnig, Cilc A"n. f 8000 aau sprcic, Hott.erdnms Bank. 1. k\. .. . alhier ·geladen. 
stofg()ud, ']<J. l'cCGult. 137 coil. lIoopwarell, Order. 150 pic. tin ; 900 do.kGflij .. N. , H. M. I vat vleescb;BatclIburg en·CG. 

Vnn Samarallg per Ned. Behip »Anno ell JiJhanna" , geb. lJolloyan, Naar Nederla nd per Eng. schip . .tlarwii:k;'; gez . }'r~nch, agt: 
agt. K M oormollu en Co. Dllmmlcr en CO.. 

Lading van '1\1acaG. te PrGbolingo geladen : 
20G8 coIl. chill. gooderen Difllrento cbinezclI. 2 kn. gembcr, [) do . 5564, pic. soiker, v/d. Ven Lnrseng en Co.. 

diversen, 12 do . papier, 1 do. burstels, Order. ' teChuribGn geladen. 

Van Nederland por Ned. schip "J\luria Elisabeth ", goz. Sonjer; 5876, pic: suiker, 20 do. rGtting, A. A. Rozette. 
a~ . G SIIcl'lnond t en Co. . _ alhier gelMden. .. 

J 50 hnmmcil, ] 0 rookl'l ccsciJ, gczagvoenler. 269, i,ic. knrkcma, 21.5 )lB. hlliden, 88 pIc. slpao hOllt, J . . F : Hec~ 

VUII Ned"r1an e} reI' Ned. schip "Korl~nacr\ g~z . Pot, agt. klcr . 503 ]ls. buffelbuiden, Gebr.Sutorius en Co.30/ n.malacca 
G. Sncl'lllonclt en Co. stokk~n, · 1016 ps. buffelhuidcn, 69leggers 'arlik, E., MOGrrnanu en 

25 lin. mauui'act ., J. ]1. vao L eeuwen cn Co. ]0 bu. dckells, 1 kL . Co. 70 pic. rotting, Dummler en Co. 3548270 , N. pd tin, Bot-
koopwaren, IutcrnntiGnde. 21m. zaep, 4 do. li.Jo ttn, 7 do. klloopcn, Ileo CGDlp. ·Limiteq. " . -. . 
4 do. tafclgoecl , W. Loonen en· Co. 1 kt. regi siers, 25 do. . "'gn, I Naar Nederland via Tjihi tjup per Ned. schip "J\'la~SIIluis", gez . 
1<" , 'l'hieme.. 2. kn, lijsten, (': Knlff Cl~ Co . 44 kn. gcs~agt.T . Daen- . Kllchler agt ,E. MOO\'mann en Co. . 

. dels .en , Cu ~ .~ vn. schrocl~()pten" 2 \l kn. lumpeo nr~lkelcu, gabl'. , . . . . , .. . VG.or · Tjilatjnp. ..... .'. 
~terrJOck en C~: 2 .kn. sp,l cgcls, rlcderna~ en van. K~rc~em. .5:6 '14 kn •. J:n~lln.(ae.t,Nie~erer en Co . . 50!lllzakkcn., :l pic.goeniegare.ns, 
kn. mallufa:t, Nlederal en Co. 65 VD. ieer, 1 kt. lantaarlls,3dG. , 5 do. sn:lker, N; H. M. 3' kn..pattolenrn, JGhn Pryce 'en Co ~ 1 

,bors~~lwcrk, 84 .kG; tOllwwerk, P. Land.berg cn ·Zoo n. 5?, vn. mcel, . piano,. 2 kn . dranken, 1 do . klClderen, 1 do.. proyiliien,-.vanVlenten 
2.0,,11> mel}), 100 do. kazen:5 vll}\lm, ~ · ~{n . kr,ameI,'IJ,e,D,. 2 .~0· 1· eo. C, O. 3 kD.' 1'1'\),'0, l.llak m~nl1fact.~ SkGtfcrs,di,verse,Ii, 1 kt. 
"use~.oek, 1 ,10. k ooopen, geb.1. SutollllS Vc"cl ~n Co.. ~ 2kn. k}a-wljn, 1 bat, 1 ·kt. di~crsen ; ~. Purvis im Co. 2 kn. ltiacbinc1'.;en, 
mer\Jcn, } .do. ketels, . }. do.. kleederen, Gnmpl'lch enStrllllss. JO I 22 ijzu' , platcn, N. I . H ; .Bank, 
.kn. kt-amen,lell., . 1 .do . zlJde, 3, tlo. hGeden, 3dp. manilf~ct, 8 vn. I _ . . . . 'r , . . . . ' ., 

ijzenlraad, P illldel en Stieballs. 40 bll. zakkcn, 2650 kn. zeep, . 30. I _ . . : . ~. . .. , ." o.()rNederland . . 
do.. bladkoper, 10 do. koopwal'cri, Machine W atson en Co. '4 kn . 000 .pIC. hn, l~O . (1D-. . rott~ng, 50' do. aapanhollt, N H.M', 

. krhmerijen, 27 ,.coll. manufact., :. l kLz\jde, 1 do . modewaren, 4 . do. . 
.. kautGorbeh , 4, ~0.werkl ingen, 13 do.. pen!"cmessen, Reiss ell .Co. 
·Z. kn., medic ij ncn,. van ' Geldere" . . ..1 kt. speelkan rten, 1 do. wasdgek, 

· ' lUO kazcn i 1 kt. kantcorbeh. ·2Q ps.wiclen, J let. schroeven, ·'.v·an 
)"lfllltcn eir . Cox. 4 kll. nlonll facL, ·E.tell Bri,l..,k : eriCo: 3 :kil . · 

',: aivcrsen; Agcutel,. 2 kn.koGI)warcll, P.JlJijer. · .3 JID. ·111aUllfact., 
l-LA. Bahlman cuc.G. 10 kn. wijn, 50 d6.· manllfuct.,Agenten. 
6kll. mallufact., 1\iamtz en Co. 6 kn; . \Vijn, Internationale. 6 

:N~a .. elk .· a~ tl k. ~,j- ·iIi ait ~\l.mm~r ·.! .\'o_orkoinende . , ell lliet -door -~ .I1~i ~ea · 
geteekeud··, ste·H· ·r.ieh · .v-cor de · ,,-et" als schryver llekend .... -

' J. C. VAN LlE~ : 

Snelper~druk. - BRUDUNG &:W1JT. -llataVia;. 

.. , ~ 
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